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รายงานการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ 
ครั้งที ่8/2561  

วันที่ 27 มิถุนายน 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.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปณัณ์รภัส  ถกลภักดี ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก (คณะวิทยาศาสตร์ฯ)    กรรมการ 
4.  ดร.ปฐมพงศ์     ศุภเลิศ     ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก (คณะครุศาสตร์)    กรรมการ 
5.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กมลวรรณ  วรรณธนัง ผู้แทนคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์    กรรมการ 
6.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดวงรตัน์  โพธิ์เงิน  ผู้แทนคณะวิทยาการจัดการ     กรรมการ 
7.  ดร.ภควดี       สุขอนันต์   ผู้แทนคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี    กรรมการ 
8.  ดร.อมรรัตน์   สนั่นเสียง   ผู้แทนคณะครุศาสตร์      กรรมการ 
9.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อดิศร  ภู่สาระ   รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ          กรรมการและเลขานุการ 
 
ผู้ไม่มาประชุม 
1.  รองศาสตราจารย์ ดร.วิบูลย์   ตระกูลฮุ้น ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก (คณะมนุษยศาสตร์ฯ)   ติดภารกิจ 
 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. ดร.นริสานันท์    เดชสุระ   ผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา 
2. ผศ.ดร.อัจฉรา   หล่อตระกูล   คณบดีคณะวิทยาการจัดการ 
3. ดร.กิติมา     ทามาลี   ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการและสหกิจศึกษา 
4. ดร.เมธารัตน์  จันตะนี  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะวิทยาการจัดการ 
5. รศ.ปราณี     ตันประยูร   ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 
      คณะวิทยาการจัดการ 
6. ดร.แสงจิตต์  ไต่แสง  อาจารย์ประจ าหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  
      คณะวิทยาการจัดการ 
7. ดร.ภัทรนันท  สุรชาตรี  อาจารย์ประจ าหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  
      คณะวิทยาการจัดการ 
8. นายประพันธ์   แสงทองดี   อาจารย์ประจ าคณะวิทยาการจัดการ 
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ระเบียบวาระท่ี 1   เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ 
ระเบียบวาระท่ี 1.1 ขอขอบคุณคณะกรรมการสภาวิชาการทุกท่าน 
 สาระส าคัญโดยย่อ 
 ดร.เกษม   บ ารุงเวช  อธิการบดี  ประธานการประชุม กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุม และขอขอบคุณ
คณะกรรมการสภาวิชาการทุกท่านที่เข้าร่วมประชุมในวันนี้ 
 มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุมครัง้ที่ 7/2561  
 สาระส าคัญโดยย่อ 
  ผศ.ดร.อดิศร   ภู่สาระ เลขานุการสภาวิชาการ น าเสนอ รายงานการประชุมคณะกรรมการ               
สภาวิชาการ ครั้งที่ 7/2561 ซึ่งมีสาระส าคัญเกี่ยวกับระเบียบวาระและมติที่ประชุมตามรายงานการประชุม
คณะกรรมการสภาวิชาการเพ่ือขอให้ที่ประชุมสภาวิชาการพิจารณารับรองรายงานการประชุม 
 ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง 
  ตามที่สภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาได้มีการประชุมครั้งที่ 7/2561 เมื่อวันที่           
23 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมอยุธยา-อาเซียน ชั้น 2 อาคารส านักงานอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา นั้น เจ้าหน้าที่ได้บันทึกและจัดท ารายงานการประชุม รวมทั้งน าเสนอ
ผู้เกี่ยวข้อง เพ่ือพิจารณาตรวจสอบตามระบบและกระบวนการดังต่อไปนี้ 
  1. จดบันทึกข้อความสาระส าคัญของการประชุมตามระเบียบวาระในระหว่า งการประชุม          
โดยผู้ช่วยเลขานุการสภาวิชาการ 
  2. เรียบเรียง สรุปและจัดท ารายงานการประชุม โดยผู้ช่วยเลขานุการสภาวิชาการแล้วน าเสนอให้
เลขานุการสภาวิชาการ ตรวจสอบและปรับปรุงแก้ไข 
  3. ปรับปรุงและน าเข้าระเบียบวาระการประชุมเพ่ือขอรับรองรายงานการประชุมซึ่งมี สาระส าคัญ
แบ่งเป็น 7 ระเบียบวาระ ตามท่ีเสนอในเอกสารการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 7/2561  
 ข้อเสนอ/ญัตติ 
  ขอเสนอให้รับรองรายงานการประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  
ครั้งที่ 7/2561  
 มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  
ครั้งที่ 7/2561 โดยให้แก้ไขดังนี้ 
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  1. [หน้า 2-3] ข้อ 1 ให้ด าเนินการปรับปรุงหลักสูตรตามกรอบระยะเวลา โดยให้เริ่มต้นปรับปรุง
หลักสูตรต้นปีที่ 4 ก่อนที่หลักสูตรจะครบอายุ 5 ปี หรือก่อนที่ มคอ. ก าหนด 1 ปี ทั้งนี้เพ่ือให้คณะและสาขาวิชา
ได้มีเวลาในการปรับปรุงอย่างจริงจังและทันระยะเวลาที่ก าหนด แก้เป็น ให้ด าเนินการปรับปรุงหลักสูตรตาม
กรอบระยะเวลา โดยให้เริ่มต้นปรับปรุงหลักสูตรอย่างช้าเมื่อครบปีที่ 4 หรือตามท่ี มคอ.ก าหนด ทั้งนี้เพื่อให้คณะ
และสาขาวิชาได้มีเวลาในการปรับปรุงอย่างจริงจังและทันระยะเวลาที่ก าหนด 
 2. ข้อ 2 ประธานกรรมการบริหารหลักสูตร และผู้รับผิดชอบวิเคราะห์คุณสมบัติอาจารย์ แก้เป็น 
ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตร และผู้รับผิดชอบหลักสูตรวิเคราะห์คุณสมบัติอาจารย์ 
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 3. ข้อ 4 ให้ตัดข้อความ “ทั้งนี้ในหลักสูตรควรมีวิชาทางด้านปฏิบัติการอย่างน้อย จ านวน 36 หน่วยกิต” 
 4. [หน้า 2-4] บรรทัดที่ 13 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัววชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร แก้เป็น 
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร และบรรทัดที่ 16 การมีวินัย แก้เป็น มีวินัย 
  
ระเบียบวาระท่ี 3   เรื่องสบืเนื่องจากการประชุมครั้งที่ 7/2561 
ระเบียบวาระท่ี 3.1  รายงานผลการด าเนินการตามมติของคณะกรรมการสภาวิชาการ 
 สาระส าคัญโดยย่อ 
  ผศ.ดร.อดิศร  ภู่สาระ  เลขานุการสภาวิชาการ น าเสนอข้อมูลการด าเนินงานและผลการด าเนินงาน
ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการครั้งที่ 7/2561 โดยได้แจ้งและมอบให้หน่วยงานและองค์คณะบุคคล/
บุคคลที่เกี่ยวข้องด าเนินงานและปฏิบัติตามที่คณะกรรมการสภาวิชาการมีมติแล้ว 
 ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง 
  1. คณะกรรมการสภาวิชาการได้มีมติก าหนดเป็นแนวปฏิบัติให้เลขานุการน าเสนอให้ที่ประชุมทราบ
ความคืบหน้าหรือข้อมูลการด าเนินงานและผลการด าเนินงานตามมติที่ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ          
เป็นเรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อนด้วย 
  2. คณะกรรมการสภาวิชาการ มีการประชุมครั้งที่ 7/2561  เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 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 3-4] 
 ข้อเสนอ/ญัตติ 
  ขอเสนอให้ที่ประชุมรับทราบข้อมูลการด าเนินงานและผลการด าเนินงานตามมติที่ประชุม               
คณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ 7/2561  
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รายงานข้อมูลการด าเนินงานและผลการปฏิบัติตามมติท่ีประชุม 
คณะกรรมการสภาวิชาการ  คร้ังที่ 7/2561 
วันที่ 23 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 น. 

ณ ห้องประชุมอยุธยา-อาเซียน ชั้น 2 อาคารส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
 

ระเบียบวาระ เร่ือง มติท่ีประชุม ผลการปฏิบัติตามมต ิ
1 ที่ประธานแจ้งให้ทราบ  

 
1.1 ให้ด าเนินการปรับปรุงหลักสูตรตาม

กรอบ ระยะ เวล า  โด ย ให้ เริ่ ม ต้ น
ปรับปรุงหลักสูตรต้นปีที่  4 ก่อนที่
หลักสูตรจะครบอายุ 5 ปี หรือก่อนที่ 
มคอ.ก าหนด 1 ปี ทั้งนี้ เพื่อให้คณะ
และสาขาวิชาได้มีเวลาในการปรับปรุง
อย่ างจริ งจั งและทั นระยะ เวลาที่
ก าหนด 

รั บ ท ร า บ  โ ด ย ม อ บ ห ม า ย ให้
เลขานุการสภาวิชาการแจ้งไปยัง
คณบดี ประธานกรรมการบริหาร
หลักสูตร ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และ
ผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการ
บัณฑิตศึกษาได้รับทราบแนวทางการ
จัดท าหลักสูตรและถือปฏิบัติต่อไป 
 

เลขานุการสภาวิชาการได้แจ้งไปยงัคณบดี
ทั้ง 4 คณะ ผู้อ านวยการส านักงาน
คณะกรรมการบณัฑิตศึกษา และผู้เกี่ยวข้อง
เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 
2561 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.2 ให้ ด าเนินการตามคู่ มื อการจัดท า
หลักสูตรระดับปริญญาตรีตามที่กอง
บริการการศึกษาก าหนด ส่วนในระดับ
บัณฑิ ตศึ กษาให้ศึกษาตาม เกณ ฑ์
ม า ต ร ฐ า น ก า ร ศึ ก ษ า ร ะ ดั บ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 หรือตามที่
ส านักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา
ก าหนด 

1.3 ให้คณบดี ประธานกรรมการบริหาร
หลักสูตร และผู้รับผิดชอบวิเคราะห์
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และหา
วิ ธี ก า ร ใน ก ารผ ลั ก ดั น  เพื่ อ ให้ มี
คุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 
และเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 

1.4 พิจารณาพัฒนาหลักสูตรให้อยู่ในกลุ่ม
วิ ช า ชี พ ห รื อ ป ฏิ บั ติ ก า ร  ทั้ งนี้ ใน
หลักสูตรควรมีวิชาทางด้านปฏิบัติการ
อย่างน้อย จ านวน 36 หน่วยกิต และ
สามารถพัฒนาหลักสูตรเป็นหลักสูตร
ต่อเนื่องได้ 
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ระเบียบวาระ เร่ือง มติท่ีประชุม ผลการปฏิบัติตามมต ิ
1 ที่ประธานแจ้งให้ทราบ (ต่อ)  

 
1.5 การบันทึกเสนอระเบียบวาระ 

การประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ
ใน ค รั้ ง ต่ อ ไป  ข อ ให้ ค ณ ะ แ ล ะ
ผู้ เกี่ยวข้องส่งบันทึกข้อความเสนอ
ระเบียบวาระการประชุมได้ที่ งาน
บริหารงานทั่วไป (ฝ่ายธุรการ) เพื่อ
เสนอรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ และ
อธิการบดีลงนาม 

รั บ ท ร า บ  โ ด ย ม อ บ ห ม า ย ให้
เลขานุการสภาวิชาการแจ้งไปยัง
คณบดี ประธานกรรมการบริหาร
หลักสูตร ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และ
ผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการ
บัณฑิตศึกษาได้รับทราบแนวทางการ
จัดท าหลักสูตรและถือปฏิบัติต่อไป 
 

เลขานุการสภาวิชาการได้แจ้งไปยงัคณบดี
ทั้ง 4 คณะ ผู้อ านวยการส านักงาน
คณะกรรมการบณัฑิตศึกษา และผู้เกี่ยวข้อง
เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 
2561 
 
 
 

5 น าเสนอเพ่ือพิจารณา  
 

5.1 ขอความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลง
อาจารย์ประจ าหลักสูตรครุศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย  
(5 ปี) (ฉบับปี พ.ศ. 2558) (สมอ.08) 
 
 
 
 
 
 
 

เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์
ประจ าหลักสตูรครุศาสตรบณัฑติ 
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวยั (5 ปี) 
(ฉบับปี พ.ศ. 2558) (สมอ.08) จาก 
นางสาวศาสตร์บญุธาภา  ฤทธิ์ธนัตถ์
โรจ เป็น ดร.ธนาวรรณ  รักษาพงษ์
พานิช  และให้น าเสนอสภา
มหาวิทยาลยัต่อไป 

เลขานุการสภาวิชาการได้แจ้งไปยงั 
คณบดีคณะครุศาสตร์และประธาน
กรรมการบริหารหลักสตูรเรียบร้อยแล้ว 
โดยคณะและสาขาวิชาได้น าเรื่องนี้ 
เสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย  
ครั้งท่ี 6/2561 ในวันที่ 13 มิถุนายน 2561 
ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยมีมตเิหน็ชอบ
การเปลีย่นแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร
ครุศาสตรบณัฑติ สาขาวิชาการศกึษา
ปฐมวัย (5 ปี) (ฉบับปี พ.ศ. 2558)  
(สมอ.08) 

5.2 ขอความเห็นชอบหลักสูตร
ศิลปกรรมศาสตรบัณฑติ สาขาวิชา
ประยุกตศ์ิลป์ (หลักสูตรปรับปรุง  
พ.ศ. 2561) 
 
 
 
 
 
 

เห็นชอบหลักสูตรศิลปกรรมศาสตร
บัณ ฑิ ต  สาขาวิชาประยุ กต์ ศิ ลป์ 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) โดย
ให้ แ ก้ ไขต าม ข้ อ เสน อแ น ะขอ ง
คณะกรรมการสภาวิชาการ และให้
น าเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป   

เลขานุการสภาวิชาการได้แจ้งไปยงั 
คณบดีคณะมนุษยศาสตรแ์ละสังคมศาสตร์ 
และประธานกรรมการบริหารหลักสูตร
เรียบร้อยแล้ว โดยคณะและสาขาวิชาได้น า
เรื่องนี้เสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย  
ครั้งท่ี 6/2561 ในวันท่ี 13 มิถุนายน 2561 
ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยมีมตเิหน็ชอบ
หลักสตูรศลิปกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาประยุกต์ศลิป์ (หลักสตูรปรับปรุง 
พ.ศ. 2561) 

5.3 การพิจารณาเสนอการให้ปริญญา                    
ระดับปริญญาเอก จ านวน 4 ราย  
และระดับปริญญาโท จ านวน 17 ราย  
รวมทั้งสิ้น จ านวน 21 ราย ประจ า

เห็นชอบตามทีส่ านักงานคณะกรรมการ
บัณฑติศึกษาพิจารณาเสนอการให้
ปริญญา ระดบัปริญญาเอก  
จ านวน 4 ราย และระดับปริญญาโท 

เลข านุ ก ารสภ าวิ ช าก ารได้ แจ้ ง ไป ยั ง
ผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการ
บัณฑิตศึกษา และผู้เกี่ยวข้องเรียบร้อยแล้ว 
โดยจะน าเรื่องนี้เสนอที่ประชุม 
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ภาคเรียนท่ี 2/2560 (ครั้งท่ี 2) 
 
 
 
 
 

จ านวน 17 ราย รวมทั้งสิ้น  
จ านวน 21 ราย ประจ าภาคเรียนที่ 
2/2560 (ครั้งท่ี 2) โดยให้แก้ไขตาม 
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ 
สภาวิชาการ และให้น าเสนอ 
สภามหาวิทยาลยัต่อไป   

สภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6/2561 ในวันที่ 
1 3  มิ ถุ น า ย น  2 5 61  ที่ ป ร ะ ชุ ม ส ภ า
มหาวิทยาลัยมีมติอนุมัติการให้ปริญญา                    
ระดับปริญญาเอก จ านวน 4 ราย และ
ระดับปริญญาโท จ านวน 17 ราย  
รวมทั้งสิ้น จ านวน 21 ราย 
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ระเบียบวาระ เร่ือง มติท่ีประชุม ผลการปฏิบัติตามมต ิ
5 น าเสนอเพ่ือพิจารณา (ต่อ)  

 
5.4 ขอความเห็นชอบ (ร่าง) บันทึกความ

เข้าใจระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา กับ Nanchang 
University สาธารณรัฐประชาชนจีน 
 
 
 
 
 
 

เห็นชอบ (ร่าง) บันทึกความเข้าใจ
ร ะ ห ว่ า งม ห าวิ ท ย าลั ย ร าช ภั ฏ
พระนครศรีอยุธยา กับ Nanchang 
University สาธารณรัฐประชาชนจีน  
และให้น าเสนอสภามหาวิทยาลัย
ต่อไป  
 

เลขานุการสภาวิชาการได้แจ้งไปยงั
ผู้อ านวยการกองนโยบายและแผนและ 
งานวิเทศสัมพันธ์ เรียบร้อยแล้ว โดยจะน า 
เรื่องนี้เสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย  
ครั้งท่ี 6/2561 ในวันที่ 13 กรกฎาคม 
2561 ท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยมีมติ
เห็นชอบ (ร่าง) บันทึกความเข้าใจระหว่าง
มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยุธยา  
กับ Nanchang University  
สาธารณรัฐประชาชนจีน   

5.5 
ขอความเห็นชอบการปิดหลักสูตร 
ครุศาสตร มหาบัณฑิต สาขาวิชา 
การจัดการการเรียนรู้  (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2556) แบบมีเงื่อนไข 
 
 
 
 
 
 

เห็นชอบการปิดหลักสูตรครุศาสตร 
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ 
การเรียนรู้ (หลักสูตรปรับปรุง  
พ.ศ. 2556) แบบมีเง่ือนไข โดยให้
แ ก้ ไ ข ต า ม ข้ อ เส น อ แ น ะ ข อ ง
คณะกรรมการสภาวิชาการ และให้
น าเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป  

เลขานุการสภาวิชาการได้แจ้งไปยงั
ผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการ
บัณฑิตศึกษา และคณบดคีณะครศุาสตร์
และผูเ้กี่ยวข้องเรียบร้อยแล้ว ขณะนี้อยู่
ระหว่างด าเนินการ 
 
 
 
 
 
 

 มติ ที่ ป ระชุ ม  รั บ ท ราบ ข้ อมู ล ก ารด า เนิ น งาน และผลการด า เนิ น งาน ต ามม ติ ที่ ป ระชุ ม               
คณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ 7/2561  
 
ระเบียบวาระท่ี 4   เรื่องน าเสนอเพ่ือทราบ 
ระเบียบวาระท่ี 4.1      การรายงานสถานะหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี  

   และระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 ข้อมูล ณ วันที่ 9 มิถุนายน 2561 
  สาระส าคัญโดยย่อ 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อดิศร  ภู่สาระ  เลขานุการสภาวิชาการ น าเสนอ การรายงานสถานะ
หลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 ข้อมูล ณ วันที่ 9 
มิถุนายน 2561   มีรายละเอียด จ าแนกตามคณะ และสาขาวิชา ดังนี้ 
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 1. หลักสูตร ระดับปริญญาตรี 
คณะ 

จ านวนหลกัสูตรทั้งหมด 
จ านวนหลกัสูตร 

ที่ครบรอบปรับปรุง  
ปี พ.ศ. 2561 

จ านวนหลกัสูตรที่อยู่ระหว่าง
รอผลการรับทราบจาก สกอ. 

ครุศาสตร ์ 10 10 0 

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ 15 3 3 

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 15 1 2 

วิทยาการจัดการ 11 2 1 

รวม 51 16 6 

 
 
 

คณะ 

 
 

สาขาวิชา 

สภา
มหาวิทยาลัย

(อนุมัติ) 

สกอ.
(รับทราบ) 

ปี
การศึกษา
ที่เร่ิมใช้
หลักสูตร 

ปี
ครบรอบ
ที่ต้อง

ปรับปรุง
หลักสูตร 

ครุศาสตร์           
1 ค.บ.  การสอนภาษาไทย  5 ปี  

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557) ***ต้องปรับปรุง 
17 ธ.ค. 2557 19 พ.ย. 

2558 
2558 2561 

2 ค.บ.  การศึกษาปฐมวัย 5 ปี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558) 
***ต้องปรับปรุง 

18 ก.พ. 2558 20 ต.ค. 
2558 

2558 2561 

3 ค.บ.  พลศึกษา 5  ปี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557) 
***ต้องปรับปรุง 

17 ธ.ค. 2557 9 ต.ค. 
2558 

2558 2561 

4 ค.บ.  การสอนภาษาอังกฤษ  5 ปี  
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558) ***ต้องปรับปรุง 

18 ก.พ. 2558 19 พ.ย. 
2558 

2558 2561 

5 ค.บ.  คณิตศาสตร์   5 ปี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558) 
***ต้องปรับปรุง 

18 ก.พ. 2558 19 พ.ย. 
2558 

2558 2561 

6 ค.บ.  คอมพิวเตอร์ศึกษา 5 ปี  
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558) ***ต้องปรับปรุง 

11 มี.ค. 2558 11 ก.ย. 
2558 

2558 2561 

7 ค.บ.  สังคมศึกษา    5 ปี  
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557)***ต้องปรับปรุง 

19 พ.ย. 2557 11 ก.ย. 
2558 

2558 2561 
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8 ค.บ.  วิทยาศาสตร์   5 ปี  
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557)***ต้องปรับปรุง 

19 พ.ย. 2557 11 ก.ย. 
2558 

2558 2561 

9 ค.บ.  การประถมศึกษา 5 ปี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557) 
***ต้องปรับปรุง 

17 ธ.ค. 2557 19 พ.ย. 
2558 

2558 2561 

10 ค.บ.  การศึกษาพิเศษและการสอนภาษาไทย  
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558)***ต้องปรับปรุง 

11 มี.ค. 2558 19 พ.ย. 
2558 

2558 2561 
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คณะ 

 
 

สาขาวิชา 

สภา
มหาวิทยาลัย

(อนุมัติ) 

สกอ.
(รับทราบ) 

ปี
การศึกษา
ที่เริ่มใช้
หลักสูตร 

ปี
ครบรอบ
ที่ต้อง

ปรับปรุง
หลักสูตร 

มนุษยศาสตร์ฯ           

1 นศ.บ.  นิเทศศาสตร์   (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) 17 ก.พ. 2559 15 ส.ค. 
2559 

2559 2562 

2 ศศ.บ.  ภาษาไทย  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 19 เม.ย. 
2560 

16 พ.ย. 
2560 

2560 2563 

3 ศศ.บ.  ภาษาญี่ปุ่น (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) 17 ก.พ. 2559 7 เม.ย. 
2560 

2559 2562 

4 ศศ.บ.  ภาษาอังกฤษ  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 15 ก.พ. 2560 8 พ.ย. 
2560 

2560 2563 

5 น.บ.   นิติศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 15 ก.พ. 2560 20 มิ.ย. 
2560 

2560 2563 

6 ศศ.บ.  การพัฒนาชุมชนและสังคม   
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

15 ก.พ. 2560 8 ก.ย. 
2560 

2560 2563 

7 ศป.บ.  ดนตรีไทย  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 19 เม.ย. 
2560 

8 พ.ย. 
2560 

2560 2563 

8 รป.บ.  รัฐประศาสนศาสตร์  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 12 ก.ค. 2560 อยู่ระหว่าง
รอผล 
การ

รับทราบฯ
จาก สกอ. 

2560 2563 

9 ศป.บ.  ประยุกต์ศิลป์  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

- 2561 2564 

10 ศศ.บ.  สหวิทยาการอิสลาม  (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2556) 
***ต้องปรับปรุง 

24 ก.ค. 2556 9 ต.ค. 
2556 

2557 2560 

11 ศศ.บ.  ประวัติศาสตร์  (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2556) 
***ต้องปรับปรุง 

18 ธ.ค. 2556 9 ต.ค. 
2557 

2557 2560 

12 รป.บ.  การปกครองท้องถิ่น   
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

12 ก.ค. 2560 อยู่ระหว่าง
รอผล 
การ

รับทราบฯ
จาก สกอ. 

2560 2563 

13 ศป.บ.  ศิลปะการแสดง  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

- 2561 2564 

14 ศป.บ.  ดนตรีสากล  (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2561) 9 พ.ค. 2561 อยู่ระหว่าง 2561 2564 
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รอผล 
การ

รับทราบฯ
จาก สกอ. 

15 ศศ.บ.  ภาษาจีน  (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2558) 
***ต้องปรับปรุง 

20 ม.ค. 2558 11 ก.ย. 
2558 

2558 2561 
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คณะ 

 
 

สาขาวิชา 

สภา
มหาวิทยาลัย

(อนุมัติ) 

สกอ.
(รับทราบ) 

ปี
การศึกษา
ที่เริ่มใช้
หลักสูตร 

ปี
ครบรอบ
ที่ต้อง

ปรับปรุง
หลักสูตร 

วิทยาศาสตร์ฯ           

1 วท.บ.  คณิตศาสตร์  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) 20 เม.ย. 
2559 

12 ต.ค. 
2559 

2559 2562 

2 วท.บ.  วิทยาการคอมพิวเตอร์   
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558) 

21 ต.ค. 2558 25 พ.ย. 
2559 

2559 2562 

3 วท.บ.  เคมี  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

- 2561 2564 

4 วท.บ.  เทคโนโลยีสารสนเทศ    
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) 

16 มี.ค. 2559 29 มิ.ย. 
2559 

2560 2563 

5 วศ.บ.  วิศวกรรมไฟฟ้า    
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558) 

18 พ.ย. 2558 5 ส.ค. 
2559 

2559 2562 

6 ทล.บ. เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ต่อเน่ือง)  
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) 

16 มี.ค. 2559 1 ธ.ค. 
2559 

2560 2563 

7 วท.บ.  เกษตรศาสตร์  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) 20 เม.ย. 
2559 

29 มิ.ย. 
2559 

2559 2562 

8 วท.บ.  จุลชีววิทยา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 18 ม.ค. 2560 7 เม.ย. 
2560 

2560 2563 

9 วท.บ.  คหกรรมศาสตร์  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) 20 เม.ย. 
2559 

12 ต.ค. 
2559 

2559 2562 

10 วท.บ.  อาชีวอนามัยและความปลอดภัย  
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) 

16 มี.ค. 2559 3 พ.ค. 
2560 

2560 2563 

11 วศ.บ. วิศวกรรมการจัดการ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) 16 มี.ค. 2559 29 มิ.ย. 
2559 

2560 2563 

12 ส.บ.  สาธารณสุขศาสตร์  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) 
(ไม่มีกฤษฎีกาชื่อปริญญา) 

13 ธ.ค. 2560 อยู่ระหว่าง
รอผล 
การ

รับทราบฯ
จาก สกอ. 

2561 2564 

13 วท.บ. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร  
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

12 ก.ค. 2560 13 พ.ย. 
2560 

2560 2563 

14 วท.บ.  วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2561) 14 มี.ค. 2561 อยู่ระหว่าง
รอผล 
การ

รับทราบฯ

2561 2564 
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จาก สกอ. 
15 วท.บ.  เทคโนโลยีการผลิตพืช  

(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2557)***ต้องปรับปรุง 
23 เม.ย. 
2557 

3 มี.ค. 
2558 

2557 2560 
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คณะ 

 
 

สาขาวิชา 

สภา
มหาวิทยาลัย

(อนุมัติ) 

สกอ.
(รับทราบ) 

ปี
การศึกษา
ที่เริ่มใช้
หลักสูตร 

ปี
ครบรอบ
ที่ต้อง

ปรับปรุง
หลักสูตร 

วิทยาการจัดการ           

1 บช.บ.  การบัญชี  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) 20 เม.ย. 
2559 

27 ก.ค. 
2559 

2559 2562 

2 บธ.บ.  การจัดการ  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) 20 เม.ย. 
2559 

5 ส.ค. 
2559 

2559 2562 

3 บธ.บ.  การตลาด (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) 20 เม.ย. 
2559 

1 ธ.ค. 
2559 

2559 2562 

4 บธ.บ. การบริหารทรัพยากรมนุษย์  
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) 

20 เม.ย. 
2559 

17 พ.ค. 
2560 

2559 2562 

5 บธ.บ.   การจัดการโลจิสติกส์  
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) 

20 เม.ย. 
2559 

29 มิ.ย. 
2559 

2559 2562 

6 ศศ.บ.  การท่องเท่ียว   
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) 

20 เม.ย. 
2559 

5 ส.ค. 
2559 

2559 2562 

7 บธ.บ.  คอมพิวเตอร์ธุรกิจ   
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) 

20 เม.ย. 
2559 

27 ก.ค. 
2559 

2559 2562 

8 ศ.บ.  เศรษฐศาสตร์การเงินการธนาคาร  
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)  
(ไม่มีกฤษฎีกาชื่อปริญญา) 

12 ก.ค. 2560 16 พ.ย. 
2560 

2561 2564 

9 บธ.บ.  ธุรกิจระหว่างประเทศ   
(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2558)***ต้องปรับปรุง 

18 ก.พ. 2558 4 ส.ค. 
2558 

2558 2561 

10 บธ.บ.  การเป็นผู้ประกอบการ   
(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2558)***ต้องปรับปรุง 

18 ก.พ. 2558 24 เม.ย. 
2558 

2558 2561 

11 บธ.บ.  การจัดการธุรกิจโรงแรม   
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) 

14 มี.ค. 2561 อยู่ระหว่าง
รอผล 
การ

รับทราบฯ
จาก สกอ. 

2561 2564 

 
2. หลักสูตร ระดับบัณฑิตศึกษา 
 

คณะ 
จ านวนหลกัสูตร

ทั้งหมด 
 

จ านวนหลกัสูตรที่
ครบรอบปรับปรุง 

ปี พ.ศ. 2560 

จ านวนหลกัสูตรที่
ครบรอบปรับปรุง 

ปี พ.ศ. 2561 

จ านวนหลกัสูตรที่อยู่
ระหว่างรอผลการ
รับทราบจาก สกอ. 
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ครุศาสตร ์ 3 1 2 0 

วิทยาการจัดการ 1 0 1 0 

รวม 4 1 3 0 
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คณะ 

 
 

สาขาวิชา 

สภา
มหาวิทยาลัย

(อนุมัติ) 

สกอ.
(รับทราบ) 

ปี
การศึกษา
ที่เร่ิมใช้
หลักสูตร 

ปีครบรอบท่ี
ต้อง

ปรับปรุง
หลักสูตร 

คณะครุศาสตร์           

1 ครุศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาการ
จัดการการเรยีนรู้ (หลักสูตรปรับปรุง  
พ.ศ. 2556) 

18 ธ.ค. 
2556 

15 ม.ค. 
2558 

2557 2560 

2 หลักสตูรประกาศนียบตัรบณัฑติ สาขา
วิชาชีพครู (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2557)  

17 ก.ย. 
2557 

5 มิ.ย. 2558 2558 2561 

3 ครุศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาการ
บริหารการศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง  
พ.ศ. 2557) 

17 ก.ย. 
2557 

1 เม.ย. 2558 2557 2561 

คณะวิทยาการจัดการ           

1 หลักสตูรบริหารธรุกิจมหาบณัฑติ 
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2557) 

21 พ.ค. 
2557 

15 ม.ค. 
2558 

2557 2561 

ข้อเสนอ/ญัตติ    
 จึงเสนอคณะกรรมการสภาวิชาการเพ่ือรับทราบรายงานสถานะหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐาน

หลักสูตรระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 ข้อมูล ณ วันที่ 9 มิถุนายน 2561 

มติที่ประชุม  รับทราบรายงานสถานะหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี และ
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 ข้อมูล ณ วันที่ 9 มิถุนายน 2561 โดยที่ประชุมมอบหมายให้รองอธิการบดีฝ่าย
วิชาการท าหนังสือแจ้งไปยังคณบดี 4 คณะ เพ่ือรายงานสถานะหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 ที่จะต้องด าเนินการปรับปรุงหลักสูตร ทั้งนี้เพ่ือให้คณะและ
สาขาวิชาสามารถด าเนินการปรับปรุงหลักสูตรให้ทันภายในเวลาที่ก าหนด โดยคณะและสาขาวิชาจะต้องบรรจุ
วาระเพ่ือให้สภามหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบหลักสูตรก่อนประมาณ 2 เดือน ก่อนทีห่ลักสูตรจะครบอายุ 

 

ระเบียบวาระท่ี 4.2  ข้อมูลการปรับเปลี่ยนอาจารย์ประจ าหลักสูตร (สมอ.08) ระดับปริญญาตรี 
   และระดับบัณฑิตศึกษา ประจ าปี พ.ศ. 2560-2561 ข้อมูล ณ วันที่ 9 มิถุนายน 2561 

 สาระส าคัญโดยย่อ 
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  ผู้ ช่ วยศาสตราจารย์  ดร.อดิศร  ภู่ ส าระ  เลขานุการสภาวิชาการ น าเสนอ ข้อมูล                      
การปรับเปลี่ยนอาจารย์ประจ าหลักสูตร (สมอ.08)  ระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา ประจ าปี               
พ.ศ. 2560-2561  ข้อมูล ณ วันที่ 9 มิถุนายน 2561  มีรายละเอียดดังนี้ 
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 1. ระดับปริญญาตรี 
ล าดับ  รายการ ปี พ.ศ. 2560 ปี พ.ศ. 2561 

 
1 จ านวนหลักสตูรที่ปรับเปลี่ยนอาจารย์ผูร้ับผดิชอบหลักสูตร/อาจารยป์ระจ าหลักสตูร 19 หลักสูตร 4 หลักสูตร  

2 จ านวนที่ผ่านการรับทราบการปรบัหลักสตูรจาก สกอ. 17 หลักสูตร 0 หลักสูตร  

3 จ านวนที่อยู่ระหว่างรอผลการรับทราบการปรบัหลักสูตรจาก สกอ. 2 หลักสูตร 4 หลักสูตร  

 

ที ่ รายชื่อหลักสูตรที่ปรับปรุง 
สภามหาวิทยาลัยเห็นชอบ วันที ่สกอ.

รับทราบ คร้ังท่ี วันเดือนปี 
1 หลักสตูรบริหารธรุกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ  

(ฉบับปี พ.ศ. 2558) 
8/2560 12 ก.ค. 2560 18 เม.ย. 2561 

2 หลักสตูรบริหารธรุกิจบัณฑิต สาขาวิชา 
การจัดการโลจิสติกส์ (ฉบับปี พ.ศ. 2559) 

11/2560 11 ต.ค. 2560 อยู่ระหว่างรอผล 
การรับทราบ
จาก สกอ. 

3 หลักสตูรบริหารธรุกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ  
(ฉบับปี พ.ศ. 2558) 

13/2560 13 ธ.ค. 2560 อยู่ระหว่างรอผล 
การรับทราบ
จาก สกอ. 

4 หลักสตูรเทคโนโลยีบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
(ต่อเนื่อง) (ฉบับปี พ.ศ. 2559) 

2/2561 14 ก.พ. 2561 อยู่ระหว่างรอผล 
การรับทราบ
จาก สกอ. 

5 หลักสตูรศลิปศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น  
(ฉบับปี พ.ศ. 2560) 

4/2561 4 เม.ย. 2561 อยู่ระหว่างรอผล 
การรับทราบ
จาก สกอ. 

6 หลักสตูรศลิปศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาการพัฒนาชุมชนและ
สังคม (ฉบับปี พ.ศ. 2560) 

4/2561 4 เม.ย. 2561 อยู่ระหว่างรอผล 
การรับทราบ
จาก สกอ. 
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7 หลักสตูรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  
(ฉบับป ีพ.ศ. 2559) 

5/2561 9 พ.ค. 2561 อยู่ระหว่างรอผล 
การรับทราบ
จาก สกอ. 

 
 2. ระดับบัณฑิตศึกษา 

 ล าดับ รายการ ปี พ.ศ. 2560 ปี พ.ศ. 2561 
 

1 
จ านวนหลักสตูรที่ปรับเปลี่ยนอาจารย์ผูร้ับผดิชอบหลักสูตร/
อาจารย์ประจ าหลักสตูร 

2 หลักสูตร  1 หลักสูตร  

2 จ านวนที่อยู่ระหว่างรอผลการรับทราบการปรบัหลักสูตรจาก สกอ. 2 หลักสูตร 1 หลักสูตร  
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ที ่ รายชื่อหลักสูตรที่ปรับปรุง 
สภามหาวิทยาลัยเห็นชอบ วันที ่สกอ.รับทราบ 

คร้ังท่ี วันเดือนปี 

1 หลักสตูรประกาศนียบตัรบณัฑติ  สาขาวิชาชีพครู 
(ฉบับปี พ.ศ. 2557) 

12/2560 8 พ.ย. 2560 อยูร่ะหว่างรอผล 
การรับทราบฯจาก สกอ. 

2 หลักสตูรครุศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาการ
จัดการการเรยีนรู้ (ฉบับปี พ.ศ. 2556) 

12/2560 8 พ.ย. 2560 อยู่ระหว่างรอผล 
การรับทราบฯจาก สกอ. 

3 หลักสตูรบริหารธรุกิจมหาบณัฑติ สาขาวิชา
บริหารธรุกิจ(ฉบับปี พ.ศ. 2557) 

4/2561 4 เม.ย. 2561 อยู่ระหว่างรอผล 
การรับทราบฯจาก สกอ. 

 ข้อเสนอ/ญัตติ 
  จึงขอเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการรับทราบข้อมูลการปรับเปลี่ยนอาจารย์ประจ า
หลักสูตร (สมอ.08)  ระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา ประจ าปี พ.ศ. 2560 -2561 ข้อมูล ณ วันที่                
9 มิถุนายน 2561 
 มติที่ประชุม รับทราบข้อมูลการปรับเปลี่ยนอาจารย์ประจ าหลักสูตร (สมอ.08)  ระดับปริญญาตรี และ
ระดับบัณฑิตศึกษา ประจ าปี พ.ศ. 2560-2561 ข้อมูล ณ วันที่ 9 มิถุนายน 2561 
 
ระเบียบวาระท่ี 5    เรื่องน าเสนอเพื่อพิจารณา 
ระเบียบวาระท่ี 5.1 การพิจารณาเสนอให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี  

   ประจ าภาคเรียนที่ 2/2560  จ านวน 609 ราย (ครั้งที่ 2) 
 ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง 
  ผศ.ดร.อดิศร   ภู่สาระ  เลขานุการสภาวิชาการน าเสนอรายชื่อผู้ส าเร็จการศึกษาเพ่ือพิจารณาเสนอ
ให้ปริญญาบัตรแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา ระดับระดับปริญญาตรี ประจ าภาคเรียนที่ 2/2560  จ านวน 609 ราย 



 
รายงานการประชุมคณะกรรมการสภาวชิาการ ครั้งที่ 8/2561 วันพธุที่ 27 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมอยุธยา-อาเซียน 

โดยมีกระบวนการดังนี้ 
  1. กองบริการการศึกษา ตรวจสอบแผนการเรียน หมู่เรียน ในสาขาวิชาที่จะส าเร็จการศึกษาในภาคเรียน
ที่ 2/2560 และนักศึกษาท่ียื่นค าร้องขอเป็นผู้ส าเร็จการศึกษา 
  2. จัดท าข้อมูลผลการเรียนของนักศึกษารายคน แต่ละหมู่เรียน ให้อาจารย์ที่ปรึกษา และนักศึกษา
ร่วมกันตรวจสอบ เพื่อเตรียมตัวลงทะเบียนในปี 4 เทอม 1 
  3. ออกค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจโครงสร้างหลักสูตรของนักศึกษาที่จะส าเร็จการศึกษา ประจ า
ภาคเรียนที่ 2/2560  เลขที่ 335/2561 ในปี 4 เทอม 2 เพ่ือให้อาจารย์ที่ปรึกษา นักศึกษา ร่วมกันตรวจสอบอีกครั้ง
ก่อนการลงทะเบียนเรียนเทอมสุดท้าย 
  4. อาจารย์ที่ปรึกษา นักศึกษา ร่วมกันตรวจสอบรายวิชาและโครงสร้างหลักสูตร และลงทะเบียน
ตามก าหนดเวลา  
  5. ออกค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจจบหลักสูตรของนักศึกษาที่จะส าเร็จการศึกษาประจ าภาคเรียน
ที่ 2/2560 เลขที่ 466/2560 (อาจารย์ที่ปรึกษา คณะ ดูแล) 
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  6. นายทะเบียนตรวจสอบการจบหลักสูตรของนักศึกษาตามแผนและนักศึกษาค้างรุ่น 1) คุณสมบัติ
ผู้เข้าศึกษา 2) ผลการตรวจสอบคุณวุฒิแรกเข้า 3) รายวิชา ผลการเรียนตามโครงสร้างหลักสูตร และข้อบังคับ            
ที่เก่ียวข้อง สรุปจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา จ านวน 609 ราย 
  7. กองบริการการศึกษาจัดท าข้อมูลรายละเอียดผู้ส าเร็จการศึกษาตามรูปแบบที่ก าหนด  
วันที่ 18  มิถุนายน 2561 
  8. เสนอคณะกรรมการอนุมัติการประเมินผลการส าเร็จการศึกษา วันที่ 22 มิถุนายน 2561 
  9. เสนอคณะกรรมการสภาวิชาการ วันที่ 27 มิถุนายน 2561 
  10. เสนอคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย วันที่ 11 กรกฎาคม 2561 
  11. กองบริการการศึกษาออกหลักฐานการส าเร็จการศึกษา พร้อมเก็บหลักฐานและบันทึกฐานข้อมูล 

บัญชีสรุปจ านวนผู้ขออนุมัติผลการส าเร็จการศึกษา 

ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  ประจ าภาคเรียนที่ 2/2560 (คร้ังท่ี 2) 

สาขาวิชา 

ระดับปริญญาตรี 

รวมท้ังสิ้น เกียรตินิยมอันดับ 1 เกียรตินิยมอันดับ 2 ปริญญาตรี 

ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม 

            ภาคปกติ                      

ครุศาสตรบณัฑติ - - - - - - - 1 1 1 

ศิลปศาสตรบณัฑติ 4 5 9 1 12 13 28 89 117 139 

รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต - - - - - - 38 45 83 83 

ศิลปกรรมศาสตรบัณฑติ - 2 2 1 - 1 13 5 18 21 
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นิเทศศาสตรบณัฑิต - - - 1 4 5 6 16 22 27 

นิติศาสตรบณัฑิต - 1 1 1 - 1 7 4 11 13 

วิทยาศาสตรบัณฑิต 3 2 5  - 6 6 17 51 68 79 

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  -  -  -  -  -  - 7 1 8 8 

บริหารธรุกิจบัณฑิต  - 1 1 3 9 12 40 70 110 123 

บัญชีบัณฑิต  - 1 1  - 1 1 0 19 19 21 

รวม 7 12 19 7 32 39 156 301 457 515 

           ภาคพิเศษ                       

ศิลปศาสตรบณัฑติ - 1 1 - 1 1 6 9 15 17 

รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต - - - 1 1 2 1 6 7 9 

นิติศาสตรบณัฑิต - -  - - - - 13 3 16 16 

บริหารธรุกิจบัณฑิต  -  -  -  -  -  - 6 45 51 51 

บัญชีบัณฑิต  -  -  -  -  -  -  - 1 1 1 

รวม 0 1 1 1 2 3 26 64 90 94 

รวมท้ังสิ้น 7 13 20 8 34 42 182 365 547 609 
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 ข้อเสนอ/ญัตติ    
  จึงเสนอคณะกรรมการสภาวิชาการพิจารณาการเสนอให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญา
ตรี ประจ าภาคเรียนที่ 2/2560  จ านวน 609 ราย  
 มติที่ประชุม เห็นชอบตามที่กองบริการการศึกษาเสนอให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 
ประจ าภาคเรียนที่ 2/2560  จ านวน 609 ราย และให้น าเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป 
 

ระเบียบวาระท่ี 5.2  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 าแหน่ง 
ทางวิชาการ ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ จ านวน 3 ราย ประกอบด้วย 1) นางสุภาพร  ณ หนองคาย พนักงาน
มหาวิทยาลัย สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2) นางสาวนภัสนันท์  จุนนเกษ 
พนักงานมหาวิทยาลัย สาขาวิชาดุริยางคศิลป์ สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และ 3) นางสาวปัทมาภรณ์  
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สุดสมโสด  พนักงานมหาวิทยาลัย สาขาวิชานิ เทศศาสตร์ทั่วไป สังกัดมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์                  
โดยคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ (ก.พ.ว.) ได้ด าเนินการพิจารณาการขอก าหนดต าแหน่งทาง
วิชาการตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ในประกาศ ก.พ.อ. และข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่า
ด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งคณาจารย์ประจ าให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. 2551 และ
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ 
ต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2560 โดยเรื่องนี้ได้ผ่านการประชุม
คณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ ครั้งที่ 4/2561 เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2561 ที่ประชุมมีมติ
เห็นชอบและให้น าเสนอคณะกรรมการสภาวิชาการต่อไป 
 ข้อเสนอ/ญัตติ    
  จึงเสนอคณะกรรมการสภาวิชาการพิจารณาให้ความเห็นในการก าหนดต าแหน่งทางวิชาการระดับ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จ านวน 3 ราย ดังนี้ 
  1) นางสุภาพร   ณ หนองคาย  พนักงานมหาวิทยาลัย สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี  
  2) นางสาวนภัสนันท์  จุนนเกษ พนักงานมหาวิทยาลัย สาขาวิชาดุริยางคศิลป์ สังกัดคณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์  
   3) นางสาวปัทมาภรณ์  สุดสมโสด  พนักงานมหาวิทยาลัย  สาขาวิชานิ เทศศาสตร์ทั่วไป สังกัด                     
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

มติที่ประชุม เห็นชอบตามที่คณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ (ก.พ.ว.) พิจารณาเสนอ
ความเห็นในการก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ จ านวน 3 ราย โดยคณะกรรมการ                 
สภาวิชาการมีข้อสังเกต ดังนี้ 

[2-17] 
 
1. มอบหมายให้คณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ (ก.พ.ว.) ตรวจสอบ วัน เดือน ปี ที่ได้รับ          

การแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ  ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ จ านวน 3 ราย ให้ถูกต้อง และน าเสนอ              
สภามหาวิทยาลัยต่อไป 
 
ระเบียบวาระท่ี 5.3 ขอความเห็นชอบ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  

   ว่าด้วย การจัดตั้งและการบริหารบัณฑิตศึกษา พ.ศ. .... 
 สาระส าคัญโดยย่อ 
  ผศ.ดร.อดิศร  ภู่สาระ  เลขานุการสภาวิชาการ  ขออนุญาตให้  ดร.นริสานันท์   เดชสุระ  
ผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา น าเสนอเรื่อง ขอความเห็นชอบ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย การจัดตั้งและการบริหารบัณฑิตศึกษา พ.ศ. .... 
 ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง 



 
รายงานการประชุมคณะกรรมการสภาวชิาการ ครั้งที่ 8/2561 วันพธุที่ 27 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมอยุธยา-อาเซียน 

  ตามที่ส านักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ได้มีการปรับแก้ไขข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2560 ฉบับใหม่ ท าให้ระเบียบที่ทาง
ส านักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาใช้อยู่ฉบับปัจจุบัน ไม่สอดคล้องกันกับข้อบังคับฉบับใหม่ ส านักงาน
คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา จึงด าเนินการปรับแก้ไขระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย    
การจัดตั้งและการบริหารบัณฑิตศึกษา พ.ศ. .........  เพ่ือให้สอดคล้องกับข้อบังคับฉบับปัจจุบัน โดยน าเข้า                
ที่ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการครั้งที่ 10/2560 เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2560 และน าเสนอต่อที่ประชุม
คณะกรรมการยกร่างและปรับปรุงกฎหมายในเดือนกุมภาพันธ์ 2561 นั้น แต่ทางนิติกรได้ให้ข้อเสนอแนะว่า
สมควรน า (ร่าง) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย การจัดตั้งและการบริหารบัณฑิตศึกษา พ.ศ. .... 
เข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) ก่อน แล้วจึงเสนอคณะกรรมการปรับปรุงและยกร่าง
กฎหมายต่อไป  

 ส านักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาจึงเสนอ (ร่าง) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา           
ว่าด้วย การจัดตั้งและการบริหารบัณฑิตศึกษา พ.ศ. .... ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารของมหาวิทยาลัย 
(ก.บ.) มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) ครั้งที่ 3/2561 เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2561 
เห็นชอบในหลักการและมอบหมายให้ส านักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาปรับแก้ไขข้อความให้ถูกต้อง         
และน าเข้าที่ประชุมคณะกรรมการปรับปรุงและยกร่างกฎหมายของมหาวิทยาลัยและการประชุมสภา
มหาวิทยาลัยต่อไป  

ปัจจุบัน ส านักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ได้เสนอ(ร่าง) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่า
ด้วย การจัดตั้งและการบริหารบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ....เข้าท่ีประชุมคณะกรรมการปรับปรุงและยกร่างกฎหมายของ
มหาวิทยาลัยแล้ว แต่คณะกรรมการปรับปรุงและยกร่างกฎหมายไม่ได้มีการพิจารณาระเบียบวาระดังกล่าว 
เนื่องจากทางที่ประชุมคณะกรรมการปรับปรุงและยกร่างกฎหมายให้น า (ร่าง) มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย การจัดตั้งและการบริหารบัณฑิตศึกษา พ.ศ. .... เข้าที่ประชุมคณะกรรมการสภา
วิชาการอีกครั้งก่อนน าเสนอที่ประชุมคณะกรรมการปรับปรุงและยกร่างกฎหมายของมหาวิทยาลัย              
เพ่ือพิจารณาต่อไป 
 โดยเรื่องนี้ได้ผ่านการประชุม ดังนี้ 
 1. คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 3/2560 เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2560 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ  
 2. คณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ 10/2560 เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2560 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ  
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 3. คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2561 เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2561 ที่ประชุมมีมติ
เห็นชอบ 
 และให้น าเสนอคณะกรรมการสภาวิชาการเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบและให้ข้อเสนอแนะต่อไป 
 ข้อเสนอ/ญัตติ    
  จึงเสนอคณะกรรมการสภาวิชาการพิจารณาให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย การจัดตั้งและการบริหารบัณฑิตศึกษา พ.ศ. .... 



 
รายงานการประชุมคณะกรรมการสภาวชิาการ ครั้งที่ 8/2561 วันพธุที่ 27 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมอยุธยา-อาเซียน 

มติที่ประชุม เห็นชอบ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย การจัดตั้งและ              
การบริหารบัณฑิตศึกษา พ.ศ. .... โดยให้แก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสภาวิชาการ และให้น าเสนอ 
คณะกรรมการยกร่างและปรับปรุงกฎหมาย และสภามหาวิทยาลัยต่อไป ข้อเสนอแนะมีดังนี้ 

1. หน้า 1 ข้อ 4 อาจารย์ประจ า หมายความว่า บุคคลที่ด ารงต าแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์              
รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ ในสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาที่เปิดสอนหลักสูตรนั้น              
มีหน้าที่รับผิดชอบตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา และปฏิบัติหน้าที่เต็มเวลา 

2. แก้ไขนิยามอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร บรรทัดที่ 5 ยกเว้นพหุวิทยากรหรือสหวิทยากร แก้เป็น 
ยกเว้นพหุวิทยาการหรือสหวิทยาการ 

3. ข้อ 5 (3) คณบดีทุกคณะ และประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา เป็นกรรมการ 
4. ข้อ 5 (4) และ (5) บรรทัดที่ 4 วาระในการด ารงต าแหน่ง 4 ปี แก้เป็น วาระในการด ารงต าแหน่ง 4 ปี 

และเป็นกรรมการได้ไม่เกิน 2 วาระติดต่อกัน 
5. หน้า 3 ข้อ 6 (5) ประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย แก้เป็น ประกันคุณภาพภายในของมหาวิทยาลัย 
6. หน้า ข้อ 8 คณะกรรมการประจ าหลักสูตร ประจ าสาขาละไม่เกิน 6 คน แก้เป็น คณะกรรมการ

ประจ าหลักสูตร ประจ าสาขาละไม่เกิน 5 คน 
7. หน้า 3 ข้อ 9 (3) การติดตามและประเมินผลหลักสูตร แก้เป็น ติดตามและประเมินผลหลักสูตร 

 
ระเบียบวาระท่ี 5.4 ขอความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  

   สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (ฉบับปี พ.ศ. 2558) (สมอ.08) 
 สาระส าคัญโดยย่อ 
  ผศ.ดร.อดิศร  ภู่สาระ  เลขานุการสภาวิชาการ น าเสนอเรื่อง ขอความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลง
รายละเอียดหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (ฉบับปี พ.ศ. 2558) (สมอ.08) 
 ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง 
  ด้วย สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีความประสงค์ขออนุญาต
เปลี่ยนแปลงรายละเอียดหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า  (ฉบับปี พ.ศ. 2558)            
(สมอ.08) ดังนี้ 
  1. ปรับเพ่ิมคุณวุฒิการศึกษา ต าแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์
ประจ าหลักสูตร ราย ผศ.ดร.กรุง    ลือวัฒนา 

  2. เพ่ิมเติมศักยภาพอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร รายที่ 6 ดร.สุขรักษ์ แซ่เจี่ย 

  3. ปรับรหัสวิชา ชื่อวิชา และค าอธิบายรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะให้เป็นไปตามเกณฑ์ข้อบังคับ
ของสภาวิศวกร 
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รายงานการประชุมคณะกรรมการสภาวชิาการ ครั้งที่ 8/2561 วันพธุที่ 27 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมอยุธยา-อาเซียน 

  4. ปรับลดจ านวนแผนการรับนักศึกษา จากเดิมรับจ านวน 40 คน เป็น จ านวน 30 คน เพ่ือให้
อัตราส่วนอาจารย์ประจ าหลักสูตรมีอัตราอาจารย์ประจ าหลักสูตร 1 คน ต่อนักศึกษา 20 คน ตามเกณฑ์
ข้อบังคับของสภาวิศวกร 

  5. เพ่ิมเติมอาจารย์ประจ าให้ครอบคลุมรายวิชาที่มีการเรียนการสอนในหลักสูตร 

  โดยเรื่องนี้ได้ผ่านการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 3/2561 
เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2561 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบและให้น าเสนอคณะกรรมการสภาวิชาการต่อไป 
 ข้อเสนอ/ญัตติ    
  จึงเสนอคณะกรรมการสภาวิชาการพิจารณาให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดหลักสูตร
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (ฉบับปี พ.ศ. 2558) (สมอ.08) 

มติที่ประชุม เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
วิศวกรรมไฟฟ้า (ฉบับปี พ.ศ. 2558) (สมอ.08) ดังนี้ 

1. ปรับเพิ่มคุณวุฒิการศึกษา ต าแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ า
หลักสูตร ราย ผศ.ดร.กรุง    ลือวัฒนา 

2. เพ่ิมเติมศักยภาพอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร รายที่ 6 ดร.สุขรักษ์   แซ่เจี่ย 
3. ปรับรหัสวิชา ชื่อวิชา และค าอธิบายรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะให้เป็นไปตามเกณฑ์ข้อบังคับของ

สภาวิศวกร 
4. ปรับลดจ านวนแผนการรับนักศึกษา จากเดิมรับจ านวน 40 คน เป็น จ านวน 30 คน เพื่อให้อัตราส่วน

อาจารย์ประจ าหลักสูตรมีอัตราอาจารย์ประจ าหลักสูตร 1 คน ต่อนักศึกษา 20 คน ตามเกณฑ์ข้อบังคับของสภาวิศวกร 
5. เพ่ิมเติมอาจารย์ประจ าให้ครอบคลุมรายวิชาที่มีการเรียนการสอนในหลักสูตร 
โดยคณะกรรมการสภาวิชาการ มีข้อเสนอแนะให้คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประธาน

คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ตรวจสอบข้อมูลว่าได้ด าเนินการแก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประจ า
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีหรือไม่ โดยให้ใส่หมายเลขหน้าในผลงานวิชาการด้วย และให้น าเสนอ                     
สภามหาวิทยาลัยต่อไป 
 
ระเบียบวาระท่ี 5.5 ขอความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  
    สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น (ฉบับปี พ.ศ. 2560) (สมอ.08) 
 สาระส าคัญโดยย่อ 
  ผศ.ดร.อดิศร  ภู่สาระ  เลขานุการสภาวิชาการ น าเสนอเรื่อง ขอความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์
ประจ าหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น (ฉบับปี พ.ศ. 2560) (สมอ.08) 
 ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง 
  ด้วย สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีความประสงค์ขออนุญาต
เปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น (ฉบับปี พ.ศ. 2560) 
(สมอ.08) เนื่องจาก ผศ.ดร.อัจฉรา  หล่อตระกูล อาจารย์ประจ าหลักสูตร ได้ย้ายไปเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตร
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ  ดังนั้นเพ่ือให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร                 
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ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558  คณะและสาขาวิชาจึงขออนุญาตเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร จาก                
ผศ.ดร.อัจฉรา  หล่อตระกูล  เป็น ดร.นฤมล  อนุสนธิ์พัฒน์  โดยเรื่องนี้ได้ผ่านการประชุมคณะกรรมการประจ า 
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คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 5/2561 เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2561 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบและ   
ให้น าเสนอคณะกรรมการสภาวิชาการต่อไป 
 ข้อเสนอ/ญัตติ    
  จึงเสนอคณะกรรมการสภาวิชาการพิจารณาให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ า
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น (ฉบับปี พ.ศ. 2560) (สมอ.08) 

มติที่ประชุม เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชา           
การปกครองท้องถิ่น (ฉบับปี พ.ศ. 2560) (สมอ.08) จาก ผศ.ดร.อัจฉรา  หล่อตระกูล  เป็น ดร.นฤมล  อนุสนธิ์
พัฒน์ และให้น าเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป 
 

ระเบียบวาระท่ี 5.6 ขอความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  
    สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ (ฉบับปี พ.ศ. 2558) (สมอ.08) 
 สาระส าคัญโดยย่อ 
  ผศ.ดร.อดิศร  ภู่สาระ  เลขานุการสภาวิชาการ น าเสนอเรื่อง ขอความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์
ประจ าหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ (ฉบับปี พ.ศ. 2558) (สมอ.08) 
 ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง 
  ด้วย สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ คณะวิทยาการจัดการ มีความประสงค์ขออนุญาต
เปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ (ฉบับปี พ.ศ. 2558) 
(สมอ.08) เนื่องจาก นายประพันธ์  แสงทองดี อาจารย์ประจ าหลักสูตร ได้ย้ายไปเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตร
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2561) ดังนั้นเพ่ือให้เป็นไป
ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548  คณะและสาขาวิชาจึงขออนุญาตเปลี่ ยนแปลง
อาจารย์ประจ าหลักสูตร จาก นายประพันธ์  แสงทองดี  เป็น ผศ.ดร.อัจฉรา  หล่อตระกูล 
  โดยเรื่องนี้ได้ผ่านการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 
23 พฤษภาคม 2561 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบและให้น าเสนอคณะกรรมการสภาวิชาการต่อไป 
 ข้อเสนอ/ญัตติ    
  จึงเสนอคณะกรรมการสภาวิชาการพิจารณาให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ (ฉบับปี พ.ศ. 2558) (สมอ.08) 

มติที่ประชุม เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจระหว่าง
ประเทศ (ฉบับปี พ.ศ. 2558) (สมอ.08) จาก นายประพันธ์  แสงทองดี  เป็น ผศ.ดร.อัจฉรา  หล่อตระกูล และให้
น าเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป 
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รายงานการประชุมคณะกรรมการสภาวชิาการ ครั้งที่ 8/2561 วันพธุที่ 27 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมอยุธยา-อาเซียน 

[2-21] 
 
ระเบียบวาระท่ี 5.7 ขอความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  
    สาขาวิชาภาษาจีน (ฉบับปี พ.ศ. 2558) และสาขาวิชาสหวิทยาการอิสลาม  
    (ฉบับปี พ.ศ. 2556) (สมอ.08) 
 สาระส าคัญโดยย่อ 
  ผศ.ดร.อดิศร  ภู่สาระ  เลขานุการสภาวิชาการ น าเสนอเรื่อง ขอความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์
ประจ าหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน (ฉบับปี พ.ศ. 2558) และสาขาวิชาสหวิทยาการอิสลาม 
(ฉบับปี พ.ศ. 2556) (สมอ.08) 
 ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง 
  ด้วย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีความประสงค์ขออนุญาตเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ า
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต จ านวน 2 หลักสูตร (สมอ.08) ดังนี้ 
  1. สาขาวิชาภาษาจีน (ฉบับปี พ.ศ. 2558)  
   เนื่องจากอาจารย์ประจ าหลักสูตร นางสาวดวงพร  รื่นเรืองฤทธิ์  อาจารย์ประจ าหลักสูตร                 
ได้ลาออกจากราชการ และ Mr.Zhang Jue  อาจารย์ประจ าหลักสูตร ซึ่งมีคุณวุฒิระดับปริญญาตรี ดังนั้นเพ่ือให้
เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548  คณะและสาขาวิชาจึงขออนุญาตเปลี่ยนแปลง
อาจารย์ประจ าหลักสูตร จาก นางสาวดวงพร  รื่นเรืองฤทธิ์  เป็น นางสาวชะเอม  สังสีแก้ว และ Mr.Zhang  Jue 
เป็น นางสาวนภัสสรณ์  เหลืองศักดิ์ศรี  
  2. สาขาวิชาสหวิทยาการอิสลาม (ฉบับปี พ.ศ. 2556)  
   เนื่องจากอาจารย์ประจ าหลักสูตร นายนิรันดร์  ขันวิธิ อาจารย์ประจ าหลักสูตร ได้สิ้นสุดสัญญาจ้าง   
ดังนั้นเพ่ือให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548  คณะและสาขาวิชาจึงขออนุญาต
เปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร จาก นายนิรันดร์  ขันวิธิ เป็น นายวิวัฒน์  ร้อยศรี  
  โดยเรื่องนี้ได้ผ่านการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 
3/2561 เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2561 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบและให้น าเสนอคณะกรรมการสภาวิชาการต่อไป 
 ข้อเสนอ/ญัตติ    
  จึงเสนอคณะกรรมการสภาวิชาการพิจารณาให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน (ฉบับปี พ.ศ. 2558) และสาขาวิชาสหวิทยาการอิสลาม (ฉบับปี                 
พ.ศ. 2556) (สมอ.08) 

มติที่ประชุม เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน    
(ฉบับปี พ.ศ. 2558) จาก นางสาวดวงพร  รื่นเรืองฤทธิ์  เป็น นางสาวชะเอม  สังสีแก้ว และ Mr.Zhang  Jue เป็น             
นางสาวนภัสสรณ์  เหลืองศักดิ์ศรี และเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา          
สหวิทยาการอิสลาม (ฉบับปี  พ.ศ. 2556) (สมอ.08) จาก  นายนิรันดร์  ขันธวิธิ เป็น นายวิวัฒน์  ร้อยศรี และให้
น าเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป 
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ระเบียบวาระท่ี 5.8 ขอความเห็นชอบ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง  
    มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา กับ บริษัท ซีพี ออลล์ จ ากัด (มหาชน)  
    และบริษัทในกลุ่มธุรกิจการตลาดและการจัดจ าหน่ายฯ 
 สาระส าคัญโดยย่อ 
  ผศ.ดร.อดิศร  ภู่สาระ  เลขานุการสภาวิชาการ ขออนุญาตให้ ดร.กิติมา  ทามาลี  ผู้ช่วยอธิการบดี            
ฝ่ายบริการวิชาการและสหกิจศึกษา น าเสนอเรื่อง ขอความเห็นชอบ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา กับ บริษัท ซีพี ออลล์ จ ากัด (มหาชน) และบริษัทในกลุ่มธุรกิจการตลาด
และการจัดจ าหน่ายฯ 

 ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ร่วมกับ ร่วมกับบริษัท ซีพี ออลล์ จ ากัด (มหาชน) ได้จัดท า
(ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา กับ บริษัท ซีพี ออลล์ จ ากัด 
(มหาชน) และบริษัทในกลุ่มธุรกิจการตลาดและการจัดจ าหน่ายฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือสนับสนุนการพัฒนา 
การผลิตบัณฑิตในระดับปริญญาตรีตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาที่ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ก าหนดอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง โดยเรื่องนี้ได้ผ่านการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.)            
ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบโดยให้แก้ไขตามข้อเสนอแนะของ 
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และให้น าเรื่องนี้เสนอเข้าที่ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการเพ่ือพิจารณา
ให้ความเห็นชอบและให้ข้อเสนอแนะต่อไป 
 ข้อเสนอ/ญัตติ    
  จึงเสนอคณะกรรมการสภาวิชาการพิจารณาให้ความเห็นชอบ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
ระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา กับ บริษัท ซีพี ออลล์ จ ากัด (มหาชน) และบริษัทในกลุ่มธุ รกิจ
การตลาดและการจัดจ าหน่ายฯ 

มติที่ ประชุม  เห็นชอบ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง  มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยากับบริษัท ซีพี ออลล์ จ ากัด (มหาชน) และบริษัทในกลุ่มธุรกิจการตลาดและการจัดจ าหน่ายฯ  
โดยให้ตรวจสอบและแก้ไขรายชื่อผู้ลงนามให้ถูกต้อง คณะกรรมการสภาวิชาการมีข้อเสนอแนะดังนี้ 

1. หน้า 96 เกรดเฉลี่ย ไม่ต่ ากว่า 2.50 แก้เป็น เกรดเฉลี่ย ไม่ต่ ากว่า 2.00 
2. หน้า 95 บริษัทรับผิดชอบค่าใช้จ่าย ทุนการศึกษา 70%  ควรเป็น 80% มหาวิทยาลัยควรเจรจาต่อรอง

การให้ทุนการศึกษาของนักศึกษาเพ่ิมขึ้น 
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3. ควรเพ่ิมเงินทุนกองกลางเพ่ือสนับสนุนกิจการมหาวิทยาลัยจะสนับสนุนงบประมาณปีละเท่าใด เพราะ
มหาวิทยาลัยต้องมีการปรับปรุง อาคารสถานที่ ค่าน้ า ค่าสาธารณูปโภค และทรัพยากรการเรียนรู้ ตามท่ีบริษัท
เห็นสมควร 

4. ควรขอเงินทุนสนับสนุนด้านอ่ืน ๆ ให้กับมหาวิทยาลัย 
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ระเบียบวาระท่ี 5.9 ขอความเห็นชอบหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ  
    (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) 
 สาระส าคัญโดยย่อ 
  ผศ.ดร.อดิศร  ภู่สาระ  เลขานุการสภาวิชาการ ขออนุญาตที่ประชุม ให้ รศ.ปราณี  ตันประยูร  ประธาน
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต น าเสนอเรื่อง ขอความเห็นชอบหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) 
 ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง 
  ด้วย สาขาวิชาบริหารธุรกิจบัณฑิต คณะวิทยาการจัดการ มีความประสงค์ขออนุญาตด าเนินการ
ปรับปรุงหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) เพ่ือให้เป็นไป
ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558 และแนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558 โดยเรื่องนี้ได้ผ่านการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 
1/2561 เมื่อวันที่  23 พฤษภาคม 2561 ที่ประชุมมีมติ เห็นชอบและให้แก้ ไขตามข้อเสนอแนะของ                  
คณะกรรมการประจ าคณะวิทยาการจัดการ และผ่านการประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 5/2561  
เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2561 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ และให้แก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ
บัณฑิตศึกษา และให้น าเสนอคณะกรรมการสภาวิชาการต่อไป 
 ข้อเสนอ/ญัตติ    
  จึงเสนอคณะกรรมการสภาวิชาการพิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) 

มติที่ประชุม  เห็นชอบหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (หลักสูตรปรับปรุง                  
พ.ศ. 2561) และให้น าเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป โดยที่ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการมีข้อสังเกตและ
ข้อเสนอแนะดังนี้ 

1. หน้า 1 ข้อ 5.1 เป็นหลักสูตรระดับปริญญาโท ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ         
พ.ศ. 2552 แก้เป็น เป็นหลักสูตรระดับปริญญาโท ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 

2. หน้า 2 ข้อ 6 ภาคเรียนที่  1 ปีการศึกษา 2562 แก้เป็น ภาคเรียนที่  1 ปีการศึกษา 2561 ข้อ 8                
การประกอบอาชีพที่หลังส าเร็จการศึกษา ควรเขียนอาชีพให้หลากหลาย และข้อ 9  ให้ตรวจสอบสถาบันที่ส าเร็จ
การศึกษา ของ นางภัทรนันท  สุรชาตรี อีกครั้ง ข้อมูลหน้า 2, 21 และหน้า 57 ไม่ตรงกัน 

3. หน้า 3-4 ข้อ 11.1-11.3 ให้ทบทวนการเขียนสถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จ าเป็นต้องน ามา
พิจารณาในการวางแผนหลักสูตร อีกครั้ง ยังไม่เห็นความเชื่อมโยงหลักสูตรกับการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และ
วัฒนธรรม การเก็บข้อมูลไม่สอดคล้องกัน ควรเพ่ิมเติมเก็บข้อมูลจากนักธุรกิจ ศิษย์เก่า โดยวิธีการสัมภาษณ์ อาจจะ
ช่วยพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรได้   

4. หน้า 6 ข้อ 1.2 ทบทวนการเขียนความส าคัญของหลักสูตร อีกครั้ง และในย่อหน้าที่ 2 ให้ตัดหลักสูตร
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ ออก 
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5. หน้า 8-9 คุณสมบัติผู้เข้าศึกษา ข้อ 2.2.1.3 และข้อ 2.2.2.3 ยังไม่ครอบคลุม ให้แก้เป็น มีผลคะแนน
มาตรฐานภาษอังกฤษตามประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง การทดสอบและอบรมมาตรฐาน
ภาษาอังกฤษ พ.ศ. 2560 ระดับปริญญาโทมายื่น หรือผ่านการทดสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษที่จัดสอบโดยศูนย์ภาษา
ของมหาวิทยาลัยด้วยคะแนนร้อยละ 60 ขึ้นไป   
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ในกรณีที่ไม่มีผลคะแนนมาตรฐานภาษาอังกฤษตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยามายื่น 

หรือได้คะแนนผลการทดสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษที่จัดสอบโดยศูนย์ภาษาของมหาวิทาลัย คะแนนน้อยกว่าร้อยละ 
60 นักศึกษาต้องลงทะเบียนรายวิชาภาษาอังกฤษในระดับบัณฑิตแทน 

6. หน้า 9 จะเปิดการเรียนการสอนในปีการศึกษาใด หากเปิดเปิดรับนักศึกษาปีการศึกษา 2561 ต้องปรับ
ตารางที่ 2.5 และ 2.6 ให้ถูกต้อง 

7. หน้า 11 ข้อ 3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร แผน ก แบบ ก1 แผน ก แบบ ก2 และแผน ข ควรมีหน่วยกิต
เท่ากัน เพราะได้เป็นปริญญาเดียวกัน ควรเป็นมาตรฐานเดียวกัน  และข้อ 5 รายวิชาเสริม (ไม่นับหน่วยกิต) ใน
โครงสร้างรายวิชา ให้ปรับชื่อเป็น รายวิชาภาษาอังกฤษ (ไม่นับหน่วยกิต) และให้เพ่ิมหมายเหตุ ในกรณีที่ไม่มีผล
คะแนนมาตรฐานภาษาอังกฤษตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยามายื่น หรือได้คะแนนผลการ
ทดสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษที่จัดสอบโดยศูนย์ภาษาของมหาวิทยาลัย คะแนนน้อยกว่าร้อยละ 60 นักศึกษาต้อง
ลงทะเบียนรายวิชาภาษาอังกฤษในระดับบัณฑิตแทน ไว้ท้ายตาราง 

8. หน้า 12 ข้อ 2.1 ให้แก้ไขจ านวนหน่วยกิตรวมของรายวิชาบังคับ จาก 3 หน่วยกิต แก้เป็น 6 หน่วยกิต 
9. หน้า 13, 14 และ 15 ให้ท าเครื่องหมาย * ที่วิชาภาษาอังกฤษส าหรับบัณฑิตศึกษา และเพ่ิมหมายเหตุ          

ในกรณีที่ไม่มีผลคะแนนมาตรฐานภาษาอังกฤษตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยามายื่น หรือได้
คะแนนผลการทดสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษที่จัดสอบโดยศูนย์ภาษาของมหาวิทยาลัย คะแนนน้อยกว่าร้อยละ 60 
นักศึกษาต้องลงทะเบียนรายวิชาภาษาอังกฤษในระดับบัณฑิตแทน  และให้แก้ไขรหัสวิชา 1006903 วิทยานิพนธ์ 
แผน ก แบบ ก2 แก้เป็น รหัสวิชา 1006902 

10. หน้า 16-20 ข้อ 3.1.4 แผนการศึกษา ให้ เพ่ิมเติมหมายเหตุ  ในกรณีที่ ไม่มีผลคะแนนมาตรฐาน
ภาษาอังกฤษตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยามายื่น หรือได้คะแนนผลการทดสอบมาตรฐาน
ภาษาอังกฤษที่จัดสอบ โดยศูนย์ภาษาของมหาวิทยาลัย คะแนนน้อยกว่าร้อยละ 60 นักศึกษาต้องลงทะเบียนรายวิชา
ภาษาอังกฤษในระดับบัณฑิตแทน ไว้ท้ายตาราง และหน้า 20 ให้ทบทวนแผนการศึกษาส าหรับนักศึกษาแผน ข (ภาค
พิเศษ) อีกครั้ง 

11. หน้า 22 ให้แก้ไขข้อ 3.2.3 อาจารย์พิเศษ เป็น 3.2.3 อาจารย์ประจ า และข้อ 3.2.4 อาจารย์พิเศษ โดย
ให้อาจารย์ล าดับที่ 23-27 อยู่ในข้อ 3.2.3 อาจารย์ประจ า และอาจารย์ล าดับที่ 1-22 อยู่ในข้อ 3.2.4 อาจารย์พิเศษ  

12. หน้า 35 ข้อ 3.1.1 เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 แก้เป็น เรื่อง เกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 
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13. หน้า 49-50 ตารางเปรียบเทียบการปรับปรุงหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ให้แก้ไขโครงสร้าง
รายวิชา จากรายวิชาเสริม (ไม่นับหน่วยกิต) เป็นรายวิชาภาษาอังกฤษ (ไม่นับหน่วยกิต) และให้แก้ไขให้รายวิชา 
3655102 ผู้ประกอบการธุรกิจยุคใหม่ ไปอยู่ในกลุ่มรายวิชาเลือก และรายวิชา 3656104 การจัดการเชิงกลยุทธ์แนว
ใหม่ ไปอยู่ในกลุ่มรายวิชาบังคับ 

14. หน้า 53-58 ข้อ 3 ผลงานทางวิชาการในประวัติและคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
และอาจารย์ประจ าหลักสูตร ต้องอ้างอิงเลขหน้าในผลงานวิชาการด้วย และต้องมีผลงานทางวิชาการย้อนหลังไม่เกิน 
5 ปี 

15. ให้ตรวจสอบค าถูก-ผิด ตลอดเล่มหลักสูตรอีกครั้ง 
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16. 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 

17. ให้คณบดี ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตร และรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการตรวจสอบความ
ถูกต้อง ครบถ้วนของหลักสูตรทั้งหมด พร้อมทั้งให้สาขาวิชาจัดท าตารางเปรียบเทียบการแก้ไขตามข้อเสนอแนะของ
สภาวิชาการเข้าที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย โดยไม่ต้องน าหลักสูตรนี้กลับไปพิจารณาในที่คณะกรรมการประชุม             
สภาวิชาการอีก และให้น าเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป 

 
ระเบียบวาระท่ี 5.10  ขอความเห็นชอบหลักสูตรบริหารธรุกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจดัการธรุกิจ 
    การคา้สมัยใหม่ (หลกัสตูรใหม่ พ.ศ. 2561) 
 สาระส าคัญโดยย่อ 

  ผศ.ดร.อดิศร  ภู่สาระ  เลขานุการสภาวิชาการ  ขออนุญาตที่ประชุม ให้ ดร.กิติมา  ทามาลี 
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการและสหกิจศึกษา น าเสนอเรื่อง ขอความเห็นชอบหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2561) 
 ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง 

  ด้วย คณะวิทยาการจัดการ ได้ด าเนินการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2561)  เพ่ือให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 โดยเรื่องนี้ได้ผ่านการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะวิทยาการจัดการ 
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ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2561 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ และให้น าเสนอคณะกรรมการสภาวิชาการ
เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบและให้ข้อเสนอแนะต่อไป 
 ข้อเสนอ/ญัตติ    

  จึงเสนอคณะกรรมการสภาวิชาการพิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2561) 

มติที่ประชุม  เห็นชอบหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ (หลักสูตร
ใหม ่พ.ศ. 2561) และให้น าเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป โดยที่ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการมีข้อสังเกตและ
ข้อเสนอแนะดังนี้ 

1. หน้า 2 ข้อ 8 ควรระบุอาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษาให้หลากหลาย ไม่ควรเขียนว่า
สามารถประกอบอาชีพกับบริษัทซีพีออล์ จ ากัด และในเครืออย่างเดียว 

2. หน้า 3 ตรวจสอบปีที่จบการศึกษา รายที่ 1 นายประพันธ์  แสงทองดี  
3. หน้า 12 ให้เรียงล าดับหมวดวิชาเฉพาะให้ถูกต้อง 
4. หน้า 18 ให้ปรับหน่วยกิตวิชาในกลุ่มวิชาปฏิบัติการ จาก 5(0-450-0) เป็น 5(450) โดยแก้ไขให้

ถูกต้องตลอดเล่มหลักสูตร 
5. หน้า 21-24 ให้ตรวจสอบแผนการเรียนให้ถูกต้องตามกลุ่มวิชาอีกครั้ง โดยแก้ไขวิชาเลือกเสรี 2 ใน

ภาคเรียนที่ 1 ชั้นปีที่ 4  ให้เป็นวิชาเลือกเสรี 1 และในภาคเรียนที่ 2 ชั้นปีที่ 4 ไม่ควรมีวิชาเรียนร่วมกับวิชา
ปฏิบัติการ และน าวิชาเรียนไปไว้ในภาคเรียนอื่น ๆ แทน 
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6. หน้า 45-50 ให้ทบทวนการก าหนดความรับผิดชอบหลัก และความรับผิดชอบรอง ในแผนที่แสดง

กระจายความรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชาหมวดวิชาเฉพาะ (Curriculum Mapping)             
อีกครั้ง 

7. หน้า 86 วิชาเทคนิคการสร้างแรงจูงใจและบริหารทีมงาน ในค าอธิบายรายวิชาควรเขียนให้กระชับ
และเข้าใจง่าย 

8. หน้า 92-101 ผลงานวิชาการ ให้ใส่เลขหน้าในเอกสารอ้างอิงทั้งหมด 
9. ถ้าสาขาวิชานี้จะจัดระบบการศึกษา 1 ภาคเรียน ซึ่งมีระยะเวลา 6 เดือน ให้ดูค านิยามของระบบ

ทวิภาค อาจส่งผลให้นักศึกษาที่จะส าเร็จการศึกษาไม่เป็นไปตามเวลา 4 ปี  และเรื่องการส่ง มคอ.5 จะต้องส่ง
หลังสิ้นภาคการศึกษา 30 วัน ซึ่งสาขาวิชาจะไม่มีข้อมูลรายงาน ต้องเขียนให้เป็นไปตามสภาพความเป็นจริง 

10. การประชาสัมพันธ์การรับนักศึกษา ควรประชาสัมพันธ์แบบไม่ชี้น า ไม่บังคับเรียน ควรแจ้งข้อมูลให้
นักศึกษาทราบว่าหากส าเร็จการศึกษาแล้วนักศึกษาต้องท างานใช้ทุนการศึกษาที่บริษัทซีพีออลล์ จ ากัด  หาก
นักศึกษาไม่ส าเร็จการศึกษานักศึกษาต้องชดใช้ทุนการศึกษาทั้งหมด   

11. หลักสูตรนี้เป็นทางเลือกให้กับนักศึกษาที่สนใจ นักศึกษา และผู้ปกครอง สามารถตัดสินใจเลือก
เรียนสาขาวิชานี้ ด้วยตนเอง สาขาวิชาต้องไม่บังคับให้นักศึกษามาเข้าเรียน 
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12. มอบหมายให้คณบดี และประธานคณะกรรมการหลักสูตร ตรวจสอบข้อมูลย้อนกลับจากสถาบัน
ปัญญาภิวัฒน์ว่ามีจ านวนนักศึกษาเท่าใดที่ได้รับทุนการศึกษา เพราะนักศึกษาที่เรียนมีศักยภาพน้อย เรียนในชั้น
เรียนน้อย แต่ปฏิบัติงานหนักมาก  หากนักศึกษาไม่ส าเร็จการศึกษา ไม่ต้องการศึกษาต่อแล้ว นักศึกษาก็ต้อง
ชดใช้ทุนการศึกษาคืนบริษัททั้งหมด  เพราะเหตุใดมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาจึงบันทึกข้อตกลงกับ
บริษัทซีพีออลล์ จ ากัดเท่านั้น ควรหาข้อมูลคู่เทียบเคียงกับบริษัทเซ็นทรัลพัฒนา และสถาบันปัญญาภิวัฒน์ ทั้งนี้
เพ่ือเป็นการรักษาผลประโยชน์ของมหาวิทยาลัย และของนักศึกษา 

13. ให้ตรวจสอบค าถูก-ผิด ตลอดเล่มหลักสูตรอีกครั้ง 
14. การน าเสนอหลักสูตรในสภามหาวิทยาลัยขอให้คณะและสาขาวิชาจัดตัวแทน 1 คน น าเสนอเป็น 

PowerPoint ตามแบบฟอร์มที่กองบริการศึกษาก าหนด และน าเสนอให้ตรงประเด็นใช้เวลา 5 นาที  ผู้น าเสนอ
สามารถตอบข้อซักถามของสภามหาวิทยาลัยได้ชัดเจนและเข้าใจง่าย 

15. ให้คณบดี ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตร และรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการตรวจสอบความ
ถูกต้อง ครบถ้วนของหลักสูตรทั้งหมด พร้อมทั้งให้สาขาวิชาจัดท าตารางเปรียบเทียบการแก้ไขตามข้อเสนอแนะของ
สภาวิชาการเข้าที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย โดยไม่ต้องน าหลักสูตรนี้กลับไปพิจารณาในที่คณะกรรมการประชุมสภา
วิชาการอีก และให้น าเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป 

16. สภาวิชาการมีความห่วงใยในเรื่องของการรับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาต่อ เพราะในหลักสูตร
ก าหนดให้รับนักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2561 ซึ่งเกรงว่าจะรับนักศึกษาไม่ทันเปิดภาคเรียน มหาวิทยาลัยและ
สาขาวิชาควร วางแผนการรับสมัครนักศึกษาให้รอบคอบ 
 
ระเบียบวาระท่ี 6    เรื่องน าเสนอจากคณะกรรมการสภาวิชาการ 
 -ไม่มี- 
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ระเบียบวาระท่ี 7     เรื่องอื่น ๆ 
ระเบียบวาระท่ี 7.1  ก าหนดการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ  ครั้งที่ 9/2561 
  สาระส าคัญโดยย่อ 
  ผศ.ดร.อดิศร  ภู่สาระ  เลขานุการสภาวิชาการ น าเสนอก าหนดการประชุมคณะกรรมการ       
สภาวิชาการ ครั้งที่ 9/2561 
 ข้อเสนอ/ญัตติ    
  จึงขอความเห็นชอบก าหนดการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ  ครั้งที่ 9/2561 ในวันพุธที่ 22 
สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมอยุธยา-อาเซียน ชั้น 2 อาคารส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
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 มติที่ประชุม เห็นชอบก าหนดการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ  ครั้งที่ 9/2561 ในวันพุธที่ 
22 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมอยุธยา -อาเซียน ชั้น 2 อาคารส านักงานอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
 
 
ปิดประชุมเวลา 11.55 น. 
 
      นางสาวนิตยา แสงมะฮะหมัด ผู้พิมพ์/ผู้บันทึกการประชุม 
      นางสาวเกษรา ศรีวิเชียร ผู้ตรวจ 
      ผศ.ดร.อดิศร ภู่สาระ  ผู้ตรวจ/ทาน 


