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รายงานการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ 
ครั้งที ่9/2561  

วันที่ 22 สิงหาคม 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.  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.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปณัณ์รภัส  ถกลภักดี ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก (คณะวิทยาศาสตร์ฯ)    ติดภารกิจ 
 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. รองศาสตราจารย์ ดร.ชูสิทธิ์   ประดับเพ็ชร์  เลขานุการคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ  
       (ก.พ.ว.) 
 
เปิดประชุมเวลา 09.00 น. 
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ระเบียบวาระท่ี 1   เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ 
ระเบียบวาระท่ี 1.1  รายงานประจ าปี 2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
 สาระส าคัญโดยย่อ 
  ผศ.ดร.อดิศร  ภู่สาระ  เลขานุการสภาวิชาการ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า กองนโยบายและแผน              
ได้จัดท า รายงานประจ าปี 2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอมอบรายงาน
ประจ าปี2560 ให้คณะกรรมการสภาวิชาการทุกท่าน 
 มติที่ประชุม   รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี 1.2  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วยสภาวิชาการ พ.ศ. 2561  
    (ฉบับใหม่) 
 สาระส าคัญโดยย่อ 
  ผศ.ดร.อดิศร  ภู่สาระ  เลขานุการสภาวิชาการ แจ้งให้ที่ประชุมทราบเรื่อง ข้อบังคับมหาวิทยาลัย          
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วยสภาวิชาการ พ.ศ. 2561 (ฉบับใหม่ ) ซึ่ งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา มีมติเห็นชอบ ในคราวประชุมครั้งที่  7/2561 เมื่อวันที่  11 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 
มหาวิทยาลัยจึงขอแจ้งให้คณะกรรมการสภาวิชาการทุกท่านรับทราบ 
 มติที่ประชุม รับทราบข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วยสภาวิชาการ พ.ศ. 2561 
(ฉบับใหม่) 
 
ระเบียบวาระท่ี 1.3 การเร่งรัดการปรับปรุงหลักสูตรที่ครบรอบการปรับปรุงหลักสูตร 
 สาระส าคัญโดยย่อ 
  ผศ.ดร.อดิศร  ภู่สาระ  เลขานุการสภาวิชาการ แจ้งให้ที่ประชุมทราบเรื่อง การเร่งรัดการปรับปรุง
หลักสูตรที่ครบรอบการปรับปรุงหลักสูตร ว่า ได้ด าเนินการแจ้งมติการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ 
7/2561 เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2561 ถึงแนวทางการจัดท าและเสนอหลักสูตร ให้คณบดีทั้ง 4 คณะ ประธาน
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ผู้อ านวยการกองนโยบาย  
และแผน ผู้อ านวยการกองบริการการศึกษา ส านักงานสภามหาวิทยาลัย และผู้เกี่ยวข้องทราบ ไปแล้วเมื่อวันที่ 
24 พฤษภาคม 2561 และมีบันทึกข้อความถึง คณบดี ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตร และหัวหน้า
สาขาวิชา เรื่องเร่งรัดการปรับปรุงหลักสูตรที่ครบรอบการปรับปรุงหลักสูตร เมื่อวันที่  20  สิงหาคม  2561             
จึงขอแจ้งใหค้ณะกรรมการสภาวิชาการทุกท่านรับทราบ 
 มติที่ประชุม  รับทราบการด าเนินงานตามมติการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ 7/2561             
เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2561 และที่ประชุมมีข้อเสนอแนะในการนับปีครบรอบการปรับปรุงหลักสูตร ว่าให้ยึด
นักศึกษาซึ่งเป็นผู้ใช้หลักสูตร เป็นหลัก โดยให้นับจากปีที่ เริ่มใช้หลักสูตร เช่น หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต                  
ทุกสาขาวิชา 5 ปี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558)  สภามหาวิทยาลัยอนุมัติ วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558 ให้นับ              
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ปีการศึกษา 2558 เป็นปีที่เริ่มใช้หลักสูตร เนื่องจากสามารถเปิดสอนได้ทันในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558   
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสหวิทยาการอิสลาม  (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2556)  สภามหาวิทยาลัยอนุมัติ 
วันที่ 24 กรกฎาคม 2556  ให้นับปีการศึกษา 2557 เป็นปีที่เริ่มใช้หลักสูตร เนื่องจากไม่สามารถเปิดสอนได้ทัน 
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ในปีการศึกษา 2556  และมอบหมายให้เลขานุการสภาวิชาการแจ้งมติการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 9/2561 
เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2561 ไปยังผู้เกี่ยวข้องเพ่ือให้รับทราบและด าเนินการต่อไป 
 
ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 8/2561  
 สาระส าคัญโดยย่อ 
  ผศ.ดร.อดิศร   ภู่สาระ เลขานุการสภาวิชาการ น าเสนอ รายงานการประชุมคณะกรรมการ               
สภาวิชาการ ครั้งที่ 8/2561 ซึ่งมีสาระส าคัญเกี่ยวกับระเบียบวาระและมติที่ประชุมตามรายงานการประชุม
คณะกรรมการสภาวิชาการเพ่ือขอให้ที่ประชุมสภาวิชาการพิจารณารับรองรายงานการประชุม 
 ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง 
  ตามที่สภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาได้มีการประชุมครั้งที่ 8/2561 เมื่อวันที่           
27 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมอยุธยา-อาเซียน ชั้น 2 อาคารส านักงานอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา นั้น เจ้าหน้าที่ได้บันทึกและจัดท ารายงานการประชุม รวมทั้งน าเสนอ
ผู้เกี่ยวข้อง เพ่ือพิจารณาตรวจสอบตามระบบและกระบวนการดังต่อไปนี้ 
  1. จดบันทึกข้อความสาระส าคัญของการประชุมตามระเบียบวาระในระหว่างการประชุม          
โดยผู้ช่วยเลขานุการสภาวิชาการ 
  2. เรียบเรียง สรุปและจัดท ารายงานการประชุม โดยผู้ช่วยเลขานุการสภาวิชาการแล้วน าเสนอให้
เลขานุการสภาวิชาการ ตรวจสอบและปรับปรุงแก้ไข 
  3. ปรับปรุงและน าเข้าระเบียบวาระการประชุมเพ่ือขอรับรองรายงานการประชุมซึ่งมีสาระส าคัญ
แบ่งเป็น 7 ระเบียบวาระ ตามท่ีเสนอในเอกสารการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 8/2561  
 ข้อเสนอ/ญัตติ 
  ขอเสนอให้รับรองรายงานการประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  
ครั้งที่ 8/2561  
 มติที่ประชุม  รับรองรายงานการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 8/2561 เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2561   
เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมอยุธยา-อาเซียน ชั้น 2 อาคารส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา โดยไม่มีการแก้ไข 
 
ระเบียบวาระท่ี 3   เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่ 8/2561 
ระเบียบวาระท่ี 3.1  รายงานผลการด าเนินการตามมติของคณะกรรมการสภาวิชาการ 
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 สาระส าคัญโดยย่อ 
  ผศ.ดร.อดิศร  ภู่สาระ  เลขานุการสภาวิชาการ น าเสนอข้อมูลการด าเนินงานและผลการด าเนินงาน
ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการครั้งที่ 8/2561 โดยได้แจ้งและมอบให้หน่วยงานและองค์คณะบุคคล/
บุคคลที่เกี่ยวข้องด าเนินงานและปฏิบัติตามที่คณะกรรมการสภาวิชาการมีมติแล้ว 
 ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง 
  1. คณะกรรมการสภาวิชาการได้มีมติก าหนดเป็นแนวปฏิบัติให้เลขานุการน าเสนอให้ที่ประชุมทราบ
ความคืบหน้าหรือข้อมูลการด าเนินงานและผลการด าเนินงานตามมติที่ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ          
เป็นเรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อนด้วย 
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  2. คณะกรรมการสภาวิชาการ มีการประชุมครั้งที่ 8/2561  เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 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 8/2561  

 
รายงานข้อมูลการด าเนินงานและผลการปฏิบัติตามมติท่ีประชุม 

คณะกรรมการสภาวิชาการ  คร้ังที่ 8/2561 
วันที่ 27 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 น. 

ณ ห้องประชุมอยุธยา-อาเซียน ชั้น 2 อาคารส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
ระเบียบวาระ เร่ือง มติท่ีประชุม ผลการปฏิบัติตามมต ิ

5 น าเสนอเพ่ือพิจารณา  
 

5.1 การพิจารณาเสนอให้ปริญญาแก่
ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 
ประจ าภาคเรียนท่ี 2/2560   
จ านวน 609 ราย (ครั้งท่ี 2) 
 
 
 

เห็นชอบตามที่กองบริการการศึกษา
พิจารณาเสนอให้ปริญญาแก่ผูส้ าเร็จ
การศึกษาระดับปรญิญาตรี ประจ า
ภาคเรยีนท่ี 2/2560 จ านวน 609 
ราย และให้น าเสนอสภา
มหาวิทยาลยัต่อไป 

เลขานุการสภาวิชาการได้แจ้งไปยงั 
ผู้อ านวยการกองบริการการศึกษาเรียบร้อย
แล้ว โดยกองบริการการศึกษาได้น าเรื่องนี้
เสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย  
ครั้งท่ี 7/2561 ในวันที่ 11 กรกฎาคม  
2561 ท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยมีมติ
อนุมัติให้ปริญญาแกผู่้ส าเร็จการศกึษา 
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5.2 การพิจารณาให้ความเห็นชอบการ
ก าหนดต าแหน่งและแต่งตั้งให้ด ารง
ต าแหน่งทางวิชาการ ระดับผู้ ช่วย
ศาสตราจารย์ จ านวน 3 ราย 
(วาระลับ) 
 
 
 
 
 
 
 
 

เห็ น ชอบ ต าม ที่ คณ ะก รรม การ
พิ จ ารณ าต าแห น่ งท างวิ ช าก าร 
(ก.พ.ว.) พิจารณาเสนอความเห็นใน
การก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ 
ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ จ านวน 3 
ราย โดยมอบหมายให้คณะกรรมการ
พิ จ ารณ าต าแห น่ งท างวิ ช าก าร 
(ก.พ.ว.) ตรวจสอบ วัน เดือน ปี ที่
ได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งทาง
วิชาการ  ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
จ าน วน  3 ราย  ให้ ถู กต้ อ ง และ
น าเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป 

เลขานุการสภาวิชาการได้แจ้งไปยงั 
หั วห น้ า ง าน บ ริ ห า ร งาน บุ ค ค ล แ ล ะ
เลขานุการ ก.พ.ว. เรียบร้อยแล้ว ขณะนี้อยู่
ระหว่างการด าเนินการ 
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ระเบียบวาระ เร่ือง มติท่ีประชุม ผลการปฏิบัติตามมต ิ
5 น าเสนอเพ่ือพิจารณา (ต่อ)  

 
5.3 ขอความเห็นชอบ (ร่าง) ระ เบี ยบ

ม ห า วิ ท ย า ลั ย ร า ช ภั ฏ
พระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย การจัดตั้ง
และการบริหารบัณฑิตศึกษา พ.ศ. .... 
 
 
 
 
 
 
 

เห็นชอบ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย 
การจัดตั้งและการบริหาร
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. .... โดยให้แกไ้ข
ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ
สภาวิชาการ และให้น าเสนอ 
คณะกรรมการยกรา่งและปรับปรงุ
กฎหมาย และสภามหาวิทยาลยั
ต่อไป 

เลขานุการสภาวิชาการได้แจ้งไปยงั 
ผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการ
บัณฑิตศึกษา และงานนิติการเรียบร้อยแล้ว 
และจะน าเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย
เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบในการ
ประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งต่อไป 
 
 
 
 
 

5.4 ขอความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลง
รายละเอียดหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 
(ฉบับปี พ.ศ. 2558) (สมอ.08) 
 
 
 
 

เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงรายละเอียด
หลักสตูรวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (ฉบับปี 
พ.ศ. 2558) (สมอ.08) และ 
สภามหาวิทยาลยัต่อไป 

เลขานุการสภาวิชาการได้แจ้งไปยงั 
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
และประธานกรรมการบริหารหลักสูตร
เรียบร้อยแล้ว โดยคณะและสาขาวิชาได้น า
เรื่องนี้เสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย  
ครั้งท่ี 7/2561 ในวันที่ 11 กรกฎาคม  
2561 ท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยมีมติ
เห็นชอบ 

5.5 ขอความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์
ประจ าหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น (ฉบับปี 
พ.ศ. 2560) (สมอ.08) 
 
 
 
 

เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์
ประจ าหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร
บัณ ฑิ ต   สาขาวิชาการปกครอง
ท้องถิ่น (ฉบับปี พ.ศ. 2560) (สมอ.
08) จาก ผศ.ดร.อัจฉรา  หล่อตระกูล  
เป็น ดร.นฤมล  อนุสนธิ์พัฒน์ และให้
น าเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป 
 

เลขานุการสภาวิชาการได้แจ้งไปยงั 
คณบดีคณะมนุษยศาสตรแ์ละสังคมศาสตร์ 
และประธานกรรมการบริหารหลักสูตร
เรียบร้อยแล้ว โดยคณะและสาขาวิชาได้น า
เรื่องนี้เสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย  
ครั้งท่ี 7/2561 ในวันที่ 11 กรกฎาคม  
2561 ท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยมีมติ
เห็นชอบ 

5.6 ขอความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลง
อาจารย์ประจ าหลักสูตรบริหารธุรกิจ
บัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ 
(ฉบับปี พ.ศ. 2558) (สมอ.08) 
 
 
 
 

เห็ นชอบการเปลี่ ยนแปลงอาจารย์
ประจ าหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 
สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ (ฉบับ
ปี พ.ศ. 2558) (สมอ.08) จาก นาย
ประพันธ์  แสงทองดี  เป็น ผศ.ดร.
อัจฉรา  หล่อตระกูล และให้น าเสนอ
สภามหาวิทยาลัยต่อไป 
 

เลขานุการสภาวิชาการได้แจ้งไปยงั 
คณบดีคณะวิทยาการจดัการ และประธาน
กรรมการบริหารหลักสตูรเรียบร้อยแล้ว 
โดยคณะและสาขาวิชาได้น าเรื่องนี้เสนอที่
ประชุมสภามหาวิทยาลัย  
ครั้งท่ี 7/2561 ในวันที่ 11 กรกฎาคม  
2561 ท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยมีมติ
เห็นชอบ 
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ระเบียบวาระ เร่ือง มติท่ีประชุม ผลการปฏิบัติตามมต ิ
5 น าเสนอเพ่ือพิจารณา (ต่อ)  

 
5.7 ขอความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลง

อาจารย์ประจ าหลักสตูรศลิปศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน (ฉบับปี 
พ.ศ. 2558)  
และสาขาวิชาสหวิทยาการอิสลาม 
(ฉบับปี พ.ศ. 2556) (สมอ.08) 
 
 
 
 
 
 
 
 

เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์
ประจ าหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาภาษาจีน (ฉบับปี พ.ศ. 
2558) จาก นางสาวดวงพร  รื่นเรืองฤทธิ์  
เป็น นางสาวชะเอม  สังสแีก้ว และ 
Mrs.Zhang  Jue เป็น  นางสาว         
นภัสสรณ์  เหลืองศักดิ์ศรี และเห็นชอบ
การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ า
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขา
วิชาสหวิทยาการอิสลาม (ฉบับปี  พ.ศ. 
2556) (สมอ.08) จาก  นายนิรันดร์  
ขันธวิธิ เป็น นายวิวัฒน์  ร้อยศรี 
และให้น าเสนอสภามหาวิทยาลัย
ต่อไป 

เลขานุการสภาวิชาการได้แจ้งไปยงั 
คณบดีคณะมนุษยศาสตรแ์ละสังคมศาสตร์ 
และประธานกรรมการบริหารหลักสูตร
เรียบร้อยแล้ว โดยคณะและสาขาวิชาได้น า
เรื่องนี้เสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย  
ครั้งท่ี 7/2561 ในวันที่ 11 กรกฎาคม  
2561 ท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยมีมติ
เห็นชอบ 
 
 
 
 
 
 

5.8 ขอความเห็นชอบ (ร่าง) บันทึก
ข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
กับ บริษัท ซีพี ออลล์ จ ากัด (มหาชน) 
และบริษัทในกลุม่ธุรกิจการตลาดและ
การจัดจ าหน่ายฯ 
 

เห็นชอบ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความ
ร่วมมือระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา กับ บริษัท ซีพี 
ออลล์ จ ากัด (มหาชน) และบริษัทใน
กลุ่มธุรกิจการตลาดและการจัด
จ าหน่ายฯ  โดยให้ตรวจสอบและแก้ไข
รายช่ือผู้ลงนามให้ถูกต้อง 

เลขานุการสภาวิชาการได้แจ้งไปยงัคณบดี
คณะวิทยาการจัดการและผู้ช่วยอธิการบดี
ฝ่ายบริการวิชาการและสหกิจศึกษา
เรียบร้อยแล้ว 
 
 
 

5.9 ขอความเห็นชอบหลักสูตรบริหารธุรกิจ
มหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ  
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) 
 
 
 
 
 
 
 

เห็นชอบหลักสูตรบริหารธุรกิจ
มหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) และ
ให้น าเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป 

เลขานุการสภาวิชาการได้แจ้งไปยงั 
ผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการ
บัณฑิตศึกษา คณบดคีณะวิทยาการจัดการ 
และประธานกรรมการบริหารหลักสูตร
เรียบร้อยแล้ว โดยส านักงานคณะกรรมการ
บัณฑิตศึกษาได้น าเรื่องนี้เสนอที่ประชุม
สภามหาวิทยาลยั  
ครั้งท่ี 7/2561 ในวันที่ 11 กรกฎาคม  
2561 ท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยมีมติ
เห็นชอบหลักสตูร 

5.10 ขอความเห็นชอบหลักสูตร
บริหารธรุกิจบัณฑิต สาขาวิชา 
การจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ 
(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2561) 

เห็นชอบหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้า
สมัยใหม่ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2561) 
และให้น าเสนอสภามหาวิทยาลัย

เลขานุการสภาวิชาการได้แจ้งไปยงั 
คณบดีคณะวิทยาการจดัการ และประธาน
กรรมการบริหารหลักสตูรเรียบร้อยแล้ว 
โดยคณะและสาขาวิชาได้น าเรื่องนี้เสนอ 
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ต่อไป ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 7/2561 
ในวันท่ี 11 กรกฎาคม  2561 ท่ีประชุม 
สภามหาวิทยาลยัมีมติเห็นชอบหลกัสูตร 

 มติที่ประชุม  รับทราบข้อมูลการด าเนินงานและผลการด าเนินงานตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ            
สภาวิชาการ ครั้งที่ 8/2561 



 
รายงานการประชุมคณะกรรมการสภาวชิาการ คร้ังที่ 9/2561 วันพธุที่ 22 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมอยุธยา-อาเซียน 

[2-8] 

 
ระเบียบวาระท่ี 4   เรื่องน าเสนอเพื่อทราบ 
ระเบียบวาระท่ี 4.1      การรายงานสถานะหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี  

   และระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 ข้อมูล ณ วันที่ 8 สิงหาคม 2561 
  สาระส าคัญโดยย่อ 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อดิศร  ภู่สาระ  เลขานุการสภาวิชาการ น าเสนอ การรายงานสถานะ
หลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 ข้อมูล ณ วันที่ 8 
สิงหาคม 2561   มีรายละเอียด จ าแนกตามคณะ และสาขาวิชา ดังนี้ 

 1. หลักสูตร ระดับปริญญาตรี 
คณะ 

จ านวนหลกัสูตรทั้งหมด 
จ านวนหลกัสูตร 

ที่ครบรอบปรับปรุง  
ปี พ.ศ. 2561 

จ านวนหลกัสูตรที่อยู่ระหว่าง
รอผลการรับทราบจาก สกอ. 

ครุศาสตร ์ 10 10 0 

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ 15 3 5 

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 15 1 3 

วิทยาการจัดการ 12 2 2 

รวม 52 16 10 

2. รอบการปรับปรุงหลักสูตร ระดับปริญญาตรี 
 
 

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 
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คณะ 

 
 

สาขาวิชา 

สภา
มหาวิทยาลัย

(อนุมัติ) 

สกอ.
(รับทราบ) 

ปี
การศึกษา
ที่เริ่มใช้
หลักสูตร 

ปี
ครบรอบ
ที่ต้อง

ปรับปรุง
หลักสูตร 

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 

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 

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 
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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 
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คณะ 

 
 

สาขาวิชา 

สภา
มหาวิทยาลัย

(อนุมัติ) 

สกอ.
(รับทราบ) 

ปี
การศึกษา
ที่เริ่มใช้
หลักสตูร 

ปี
ครบรอบ
ที่ต้อง

ปรับปรุง
หลักสูตร 

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
รอผล 
การ

รับทราบฯ
จาก สกอ. 

2561 2564 

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

20 ม.ค. 2558 11 ก.ย. 
2558 

2558 2561 

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. 12 ต.ค. 2559 2562 
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2559 2559 
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 
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คณะ 

 
 

สาขาวิชา 

สภา
มหาวิทยาลัย

(อนุมัติ) 

สกอ.
(รับทราบ) 

ปี
การศึกษา
ที่เริ่มใช้
หลักสูตร 

ปี
ครบรอบ
ที่ต้อง

ปรับปรุง
หลักสูตร 

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
จาก สกอ. 

2561 2564 

15 วท.บ.  เทคโนโลยีการผลิตพืช  
(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2557)***ต้องปรับปรุง 

23 เม.ย. 
2557 

3 มี.ค. 
2558 

2557 2560 

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

18 ก.พ. 2558 24 เม.ย. 
2558 

2558 2561 
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คณะ 

 
 

สาขาวิชา 

สภา
มหาวิทยาลัย

(อนุมัติ) 

สกอ.
(รับทราบ) 

ปี
การศึกษา
ที่เริ่มใช้
หลักสูตร 

ปี
ครบรอบ
ที่ต้อง

ปรับปรุง
หลักสูตร 

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

14 มี.ค. 2561 อยู่ระหว่าง
รอผล 
การ

รับทราบฯ
จาก สกอ. 

2561 2564 

12 บธ.บ.  การจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่  (หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2561) 

11 ก.ค. 2561 อยู่ระหว่าง
รอผล 
การ

รับทราบฯ
จาก สกอ. 

2561 2564 

 
3. 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. 

ครุศาสตร ์ 3 1 2 0 

วิทยาการจัดการ 1 0 1 1 

รวม 4 1 3 1 

4. รอบการปรับปรุงหลักสูตร ระดับบัณฑิตศึกษา 
 
 

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 



 
รายงานการประชุมคณะกรรมการสภาวชิาการ คร้ังที่ 9/2561 วันพธุที่ 22 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมอยุธยา-อาเซียน 

[2-13] 

 
 
 

คณะ 

 
 

สาขาวิชา 

สภา
มหาวิทยาลัย

(อนุมัติ) 

สกอ.
(รับทราบ) 

ปี
การศึกษา
ที่เร่ิมใช้
หลักสูตร 

ปีครบรอบท่ี
ต้อง

ปรับปรุง
หลักสูตร 

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 

2 หลักสตูรบริหารธรุกิจมหาบณัฑติ 
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2561) 

7 ก.ค. 2561 อยู่ระหว่างรอ 
สกอ.รับทราบ 

2561 2566 

(ข้อมลู ณ วันที่ 8 สิงหาคม 2561) 

ข้อเสนอ/ญัตติ    
       จึงเสนอคณะกรรมการสภาวิชาการเพ่ือรับทราบรายงานสถานะหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐาน

หลักสูตรระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 ข้อมูล ณ วันที่ 8 สิงหาคม 2561 

 มติที่ประชุม  รับทราบสถานะหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี และระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 ข้อมูล ณ วันที่ 8 สิงหาคม 2561 
 
ระเบียบวาระท่ี 4.2  ข้อมูลการปรับเปลี่ยนอาจารย์ประจ าหลักสูตร (สมอ.08) ระดับปริญญาตรี 

   และระดับบัณฑิตศึกษา ประจ าปี พ.ศ. 2560-2561 ข้อมูล ณ วันที่ 8 สิงหาคม 2561 
 สาระส าคัญโดยย่อ 

  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 8 สิงหาคม 2561  มีรายละเอียดดังนี้ 
 1. ระดับปริญญาตรี 

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

1 จ านวนหลักสตูรที่ปรับเปลี่ยนอาจารย์ผูร้ับผดิชอบหลักสูตร/อาจารยป์ระจ าหลักสตูร 19 หลักสูตร 10 หลักสูตร  

2 จ านวนที่ผ่านการรับทราบการปรบัหลักสตูรจาก สกอ. 18 หลักสูตร 0 หลักสูตร  

3 จ านวนที่อยู่ระหว่างรอผลการรับทราบการปรบัหลักสูตรจาก สกอ. 1 หลักสูตร 10 หลักสูตร  
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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. 

7 หลักสตูรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  
(ฉบับปี พ.ศ. 2559) 

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

8 หลักสตูรศลิปศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาภาษาจีน (ฉบับปี พ.ศ. 
2558) 

7/2561 11 ก.ค. 2561 อยู่ระหว่างรอผล 
การรับทราบ
จาก สกอ. 

9 หลักสตูรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครอง
ท้องถิ่น (ฉบับปี พ.ศ. 2560) 

7/2561 11 ก.ค. 2561 อยู่ระหว่างรอผล 
การรับทราบ
จาก สกอ. 

10 หลักสตูรศลิปศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาสหวิทยาการอิสลาม 
(ฉบับปี พ.ศ. 2556) 

7/2561 11 ก.ค. 2561 อยู่ระหว่างรอผล 
การรับทราบ
จาก สกอ. 
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11 หลักสตูรบริหารธรุกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ 
(ฉบับปี พ.ศ. 2558) 

7/2561 11 ก.ค. 2561 อยู่ระหว่างรอผล 
การรับทราบ
จาก สกอ. 

12 หลักสตูรวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 
(ฉบับปี พ.ศ. 2559) 

7/2561 11 ก.ค. 2561 อยู่ระหว่างรอผล 
การรับทราบ
จาก สกอ. 
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 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  

 

ที ่ รายชื่อหลักสูตรที่ปรับปรุง 
สภามหาวิทยาลัยเห็นชอบ วันที ่สกอ.รับทราบ 

คร้ังท่ี วันเดือนปี 

1 หลักสตูรประกาศนียบตัรบณัฑติ  สาขาวิชาชีพครู 
(ฉบับปี พ.ศ. 2557) 

12/2560 8 พ.ย. 2560 อยู่ระหว่างรอผล 
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. 

4 หลักสตูรบริหารธรุกิจมหาบณัฑติ สาขาวิชา
บริหารธรุกิจ(ฉบับปี พ.ศ. 2561) 

7/2561 11 ก.ค. 61 อยู่ระหว่างรอผล 
การรับทราบฯจาก สกอ. 

(ข้อมูล ณ วันที่ 8 สิงหาคม 2561) 
 ข้อเสนอ/ญัตติ 
  จึงขอเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการรับทราบข้อมูลการปรับเปลี่ยนอาจารย์ประจ า
หลักสูตร (สมอ.08)  ระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา ประจ าปี พ.ศ. 2560 -2561 ข้อมูล ณ วันที่                
8 สิงหาคม 2561 
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 มติที่ประชุม รับทราบข้อมูลการปรับเปลี่ยนอาจารย์ประจ าหลักสูตร (สมอ.08)  ระดับปริญญาตรี และ
ระดับบัณฑิตศึกษา ประจ าปี พ.ศ. 2560-2561 ข้อมูล ณ วันที่ 8 สิงหาคม 2561 
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ระเบียบวาระท่ี 5    เรื่องน าเสนอเพื่อพิจารณา 
ระเบียบวาระท่ี 5.1 ขอความเห็นชอบ (ร่าง) ค าสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  
    เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการเลือกสรรผู้สมควรได้รับปริญญากิตติมศักดิ์  
    ประจ าปี พ.ศ. 2561 
 สาระส าคัญโดยย่อ 
  ผศ.ดร.อดิศร  ภู่สาระ  เลขานุการสภาวิชาการ น าเสนอเรื่อง ขอความเห็นชอบ (ร่าง) ค าสั่ง          
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการเลือกสรรผู้สมควรได้รับปริญญา
กิตติมศักดิ์ ประจ าปี พ.ศ. 2561 
 ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง 
  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 18 (2) และมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
พ.ศ. 2547  และข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย ชั้น สาขาวิ ชา และหลักเกณฑ์การให้
ปริญญากิตติมศักดิ์ พ.ศ. 2561  กองบริการการศึกษา จึงขอความเห็นชอบ (ร่าง) ค าสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการเลือกสรรผู้สมควรได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ ประจ าปี พ.ศ. 2561  
โดยเรื่องนี้ได้ผ่านการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) ครั้งที่ 7/2561 เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 
2561 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ และให้แก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และ                 
ให้น าเสนอคณะกรรมการสภาวิชาการต่อไป 
 ข้อเสนอ/ญัตติ    

 จึงเสนอคณะกรรมการสภาวิชาการพิจารณาให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ค าสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการเลือกสรรผู้สมควรได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ ประจ าปี พ.ศ. 2561 
 มติที่ประชุม   เห็นชอบ (ร่าง) ค าสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง  แต่งตั้ง
คณะกรรมการเลือกสรรผู้สมควรได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ ประจ าปี พ.ศ. 2561 และให้น าเสนอที่ประชุมสภา
มหาวิทยาลัยต่อไป 

 
ระเบียบวาระท่ี 5.2 ขอความเห็นชอบก าหนดชื่อสาขาวิชาในการก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ 
    ส าหรับคณาจารย์ที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ ให้เป็นไปตามประกาศ ก.พ.อ.  
    เรื่อง การก าหนดชื่อสาขาวิชาส าหรับการเสนอขอก าหนดต าแหน่ง 
    ทางวิชาการ และการเทียบเคียงสาขาวิชาที่เคยก าหนดไปแล้ว พ.ศ. 2561  
    รวมทั้งสิ้น 63 ราย 
 สาระส าคัญโดยย่อ 
  ผศ.ดร.อดิศร  ภู่สาระ  เลขานุการสภาวิชาการ ขออนุญาตที่ประชุมให้ รศ.ดร.ชูสิทธิ์  ประดับเพ็ชร์ 
เลขานุการคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ (ก.พ.ว.) น าเสนอเรื่อง ขอความเห็นชอบก าหนดชื่อ
สาขาวิชาในการก าหนดต าแหน่งทางวิชาการส าหรับคณาจารย์ที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ ให้เป็นไปตาม
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ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง การก าหนดชื่อสาขาวิชาส าหรับการเสนอขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ และ                   
การเทียบเคียงสาขาวิชาที่เคยก าหนดไปแล้ว พ.ศ. 2561 รวมทั้งสิ้น 63 ราย 
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 ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง 
  ด้วย ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง การก าหนดชื่อสาขาวิชาส าหรับการเสนอขอก าหนดต าแหน่งทาง
วิชาการ และการเทียบเคียงสาขาวิชาที่เคยก าหนดไปแล้ว พ.ศ. 2561 ได้ก าหนดชื่อสาขาวิชาส าหรับการขอ
ก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ และการเทียบเคียงสาขาวิชาที่เคยก าหนดไปแล้วเพ่ือให้สถาบันอุดมศึกษาถือปฏิบัติ
เป็นมาตรฐานเดียวกัน ตามข้อ 1 ประกาศ ก.พ.อ. นี้ ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป และตามข้อ 4 กรณีที่ผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการในปัจจุบัน ได้รับการก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ 
โดยไม่ระบุสาขาวิชา หรือระบุสาขาวิชาแตกต่างไปจากเกณฑ์นี้ หรือระบุสาขาวิชาที่ไม่สะท้อนความเชี่ยวชาญ
ของผู้นั้นอย่างแท้จริง  ให้สภาสถาบันอุดมศึกษาพิจารณาเทียบเคียงสาขาที่เคยก าหนดไปแล้ว ให้ เป็นไปตาม
เอกสารแนบท้ายประกาศนี้ ภายในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 โดยไม่ถือเป็นการข้ามสาขาวิชา อันเป็นเหตุให้ต้อง
ก าหนดต าแหน่งทางวิชาการโดยวิธีพิเศษ ทั้ง 4 คณะ รวมทั้งสิ้นจ านวน 63 ราย  มีรายละเอียดดังนี้ 
 1. คณะครุศาสตร์ มีผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ จ านวน 6 ราย 
 2. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ จ านวน 
18 ราย 
 3. คณะวิทยาการจัดการ มีผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ จ านวน 9 ราย แบ่งเป็น ระดับรองศาสตราจารย์ 
จ านวน 2 ราย และระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ จ านวน 7 ราย 
 4. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ จ านวน 30 ราย แบ่งเป็น ระดับรอง
ศาสตราจารย์ จ านวน 3 ราย และระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ จ านวน 27 ราย 
 โดยเรื่องนี้ได้ผ่านความเห็นชอบจากคณบดีทุกคณะ และเสนอที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่ง
ทางวิชาการ เพ่ือท าหน้าที่พิจารณาให้ความเห็นชอบก าหนดชื่อสาขาวิชาในการก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ
ส าหรับคณาจารย์ที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ ให้เป็นไปตามประกาศ ก.พ.อ.ฯ ครั้งที่ 6/2561 เมื่อวันที่ 11 
สิงหาคม 2561 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ และให้น าเสนอคณะกรรมการสภาวิชาการต่อไป  
 ข้อเสนอ/ญัตติ    
  จึงเสนอคณะกรรมการสภาวิชาการพิจารณาให้ความเห็นชอบก าหนดชื่อสาขาวิชาในการก าหนด
ต าแหน่งทางวิชาการส าหรับคณาจารย์ที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ ให้เป็นไปตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง               
การก าหนดชื่อสาขาวิชาส าหรับการเสนอขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ และการเที ยบเคียงสาขาวิชาที่เคย
ก าหนดไปแล้ว พ.ศ. 2561 รวมทั้งสิ้นจ านวน 63 ราย 
 มติที่ประชุม เห็นชอบตามที่คณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ (ก.พ.ว.) เสนอก าหนดชื่อ
สาขาวิชาในการก าหนดต าแหน่งทางวิชาการส าหรับคณาจารย์ที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ ให้เป็นไปตาม
ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง การก าหนดชื่อสาขาวิชาส าหรับการเสนอขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ และการ
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เทียบเคียงสาขาวิชาที่เคยก าหนดไปแล้ว พ.ศ. 2561 รวมทั้งสิ้นจ านวน 63 ราย และให้น าเสนอสภามหาวิทยาลัย
ต่อไป 
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ระเบียบวาระท่ี 5.3  การพิจารณาให้ความเห็นชอบการก าหนดต าแหน่งและแต่งตั้งให้ด ารง 
    ต าแหน่งทางวิชาการ ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ จ านวน 11 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 11 ราย              
(วาระลับ) 
 ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง 
  ตามที่คณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ (ก.พ.ว.) ได้ประชุมคณะกรรมการพิจารณา
ต าแหน่งทางวิชาการ (ก.พ.ว.) ครั้งที่ 6/2561 เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2561 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบการก าหนด
ต าแหน่งและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ จ านวน 11 ราย (วาระลับ) ดังนี้ 
  1) นางสาวธราภรณ์   สถาปิตานนท์ ต าแหน่งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สั งกัดคณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ก าหนดต าแหน่งและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ ในสาขาวิชา 1806 
เทคโนโลยีสารสนเทศ ทั้งนี้ไม่ก่อนวันที่ 16 มีนาคม 2561 
  2) นางสาวภัททิรา   หอมหวล ต าแหน่งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดคณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ก าหนดต าแหน่งและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ ในสาขาวิชา 0151 ฟิสิกส์  
ทั้งนี้ไม่ก่อนวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 
  3) นายสาโรช   ปุริสังคหะ ต าแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ก าหนดต าแหน่งและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ ในสาขาวิชา 1806 เทคโนโลยีสารสนเทศ ทั้งนี้ไม่ก่อน
วันที่ 13 มีนาคม 2561 
  4) นางสุภาพร  ณ หนองคาย ต าแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ก าหนดต าแหน่งและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ ในสาขาวิชา 1806 เทคโนโลยีสารสนเทศ 
ทั้งนี้ไม่ก่อนวันที่ 13 มีนาคม 2561 
  5) นางสาวนภัสนันท์   จุนนเกษ ต าแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ ก าหนดต าแหน่งและแต่งตั้ งให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการในสาขาวิชา 6501 ครุศาสตร์                
อนุสาขาวิชา 650152 ดนตรีศึกษา ทั้งนี้ไม่ก่อนวันที่ 5 มีนาคม 2561 
  6) นางสาวปัทมาภรณ์  สุขสมโสด ต าแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ ก าหนดต าแหน่งและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ ในสาขาวิชา 6105 นิเทศศาสตร์ ทั้งนี้              
ไม่ก่อนวันที่ 26 กันยายน 2560 
  7) นางสาวภัทราวรรณ   จันทร์เนตร์ ต าแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดคณะครุศาสตร์ ก าหนด
ต าแหน่งและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ ในสาขาวิชา 6501 ครุศาสตร์ อนุสาขาวิชา 650161 การศึกษา
ปฐมวัย ทั้งนี้ไม่ก่อนวันที่ 21 มิถุนายน 2561 
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  8) นางบังอร   บุญปั้น ต าแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ก าหนดต าแหน่งและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ ในสาขาวิชา 6111 ภูมิศาสตร์ ทั้งนี้ไม่ก่อนวันที่ 18 
มิถุนายน 2561 
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  9) นางสุจิตกัลยา   มฤครัฐอินแปลง  ต าแหน่งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดคณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ก าหนดต าแหน่งและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ ในสาขาวิชา 0141 
ชีววิทยา ทั้งนี้ไม่ก่อนวันที่ 12 กรกฎาคม 2558 
  10) นายอภิชาต   พานสุวรรณ ต าแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์  ก าหนดต าแหน่งและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ  ในสาขาวิชา 6102 รัฐประศาสนศาสตร์ 
อนุสาขาวิชา 610208 บริหารรัฐกิจและบริหารธุรกิจ ทั้งนี้ไม่ก่อนวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 
  11) นางภัทรนันท   สุรชาตรี ต าแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดคณะวิทยาการจัดการ ก าหนด
ต าแหน่งและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการในสาขาวิชา 6802 บริหารธุรกิจ ทั้งนี้ไม่ก่อนวันที่ 18 เมษายน 2561 
 ข้อเสนอ/ญัตติ    
  จึงเสนอคณะกรรมการสภาวิชาการพิจารณาให้ความเห็นในการก าหนดต าแหน่งทางวิชาการระดับ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จ านวน 11 ราย (วาระลับ) ดังนี้ 
  1) นางสาวธราภรณ์   สถาปิตานนท์ ต าแหน่งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สั งกัดคณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ก าหนดต าแหน่งและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ ในสาขาวิชา 1806 
เทคโนโลยีสารสนเทศ ทั้งนี้ไม่ก่อนวันที่ 16 มีนาคม 2561 
  2) นางสาวภัททิรา   หอมหวล ต าแหน่งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดคณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ก าหนดต าแหน่งและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ ในสาขาวิชา 0151 ฟิสิกส์  
ทั้งนี้ไม่ก่อนวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 
  3) นายสาโรช   ปุริสังคหะ ต าแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ก าหนดต าแหน่งและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ ในสาขาวิชา 1806 เทคโนโลยีสารสนเทศ ทั้งนี้ไม่ก่อน
วันที่ 13 มีนาคม 2561 
  4) นางสุภาพร  ณ หนองคาย ต าแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ก าหนดต าแหน่งและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ ในสาขาวิชา 1806 เทคโนโลยีสารสนเทศ 
ทั้งนี้ไม่ก่อนวันที่ 13 มีนาคม 2561 
  5) นางสาวนภัสนันท์   จุนนเกษ ต าแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ ก าหนดต าแหน่งและแต่งตั้ งให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการในสาขาวิชา 6501 ครุศาสตร์                
อนุสาขาวิชา 650152 ดนตรีศึกษา ทั้งนี้ไม่ก่อนวันที่ 5 มีนาคม 2561 
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  6) นางสาวปัทมาภรณ์  สุขสมโสด ต าแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ ก าหนดต าแหน่งและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ ในสาขาวิชา 6105 นิเทศศาสตร์ ทั้งนี้              
ไม่ก่อนวันที่ 26 กันยายน 2560 
  7) นางสาวภัทราวรรณ   จันทร์เนตร์ ต าแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดคณะครุศาสตร์ ก าหนด
ต าแหน่งและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ ในสาขาวิชา 6501 ครุศาสตร์ อนุสาขาวิชา 650161 การศึกษา
ปฐมวัย ทั้งนี้ไม่ก่อนวันที่ 21 มิถุนายน 2561 
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  8) นางบังอร   บุญปั้น ต าแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ก าหนดต าแหน่งและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ ในสาขาวิชา 6111 ภูมิศาสตร์ ทั้งนี้ไม่ก่อนวันที่ 18 
มิถุนายน 2561 
  9) นางสุจิตกัลยา   มฤครัฐอินแปลง ต าแหน่งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดคณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ก าหนดต าแหน่งและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ ในสาขาวิชา 0141 
ชีววิทยา ทั้งนี้ไม่ก่อนวันที่ 12 กรกฎาคม 2558 
  10) นายอภิชาต   พานสุวรรณ ต าแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์  ก าหนดต าแหน่งและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ  ในสาขาวิชา 6102 รัฐประศาสนศาสตร์ 
อนุสาขาวิชา 610208 บริหารรัฐกิจและบริหารธุรกิจ ทั้งนี้ไม่ก่อนวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 
  11) นางภัทรนันท   สุรชาตรี ต าแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดคณะวิทยาการจัดการ ก าหนด
ต าแหน่งและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการในสาขาวิชา 6802 บริหารธุรกิจ ทั้งนี้ไม่ก่อนวันที่ 18 เมษายน 2561 
 มติที่ประชุม เห็นชอบตามท่ีคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ (ก.พ.ว.) เสนอการก าหนด
ต าแหน่งทางวิชาการระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ จ านวน 11 ราย (วาระลับ) และให้น าเสนอสภามหาวิทยาลัย
ต่อไป 

 
ระเบียบวาระท่ี 6     เรื่องน าเสนอจากคณะกรรมการสภาวิชาการ 
ระเบียบวาระท่ี 6.1  การพบ พูดคุยอย่างไม่เป็นทางการของคณะกรรมการสภาวิชาการ 
 สาระส าคัญโดยย่อ 
  ดร.เกษม  บ ารุงเวช  อธิการบดี ประธานการประชุม  ขอให้คณะกรรมการสภาวิชาการทุกท่าน
แสดงความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับงานวิชาการ โดยคณะกรรมการสภาวิชาการได้น าเสนอ ดังนี้ 
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  ดร.ปฐมพงศ์  ศุภเลิศ  ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก (คณะครุศาสตร์)  เสนอว่า ควรมีการพบ พูดคุยอย่าง
ไม่เป็นทางการ อาจอยู่ในรูปของสภากาแฟ ระหว่างคณะกรรมการสภาวิชาการ กับคณะกรรมการชุดต่าง ๆ และ
ผู้บริหารมหาวิทยาลัย เพ่ือให้ได้รับทราบข้อมูล นโยบาย ซึ่งจะส่งผลต่อการพัฒนามหาวิทยาลัย  และการพบปะ 
พูดคุยอย่างไม่เป็นทางการ ระหว่างคณะกรรมการสภาวิชาการ กับผู้ปฏิบัติงาน เพ่ือให้ทราบข้อมูล ปัญหา              
ในการพัฒนาหลักสูตรของมหาวิทยาลัย 
  คณะกรรมการสภาวิชาการทั้งหมด มีความเห็นสอดคล้องกับ  ดร.ปฐมพงศ์  ศุภเลิศ ผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอก (คณะครุศาสตร์) โดยแสดงความคิดเห็นไว้ ดังนี้ 
  ดร.เกษม  บ ารุงเวช  อธิการบดี ประธานการประชุม  เห็นด้วย โดยเฉพาะในกลุ่มวิชาการ                  
ในรูปแบบสภากาแฟ ภาคเรียนละ 1-2 ครั้ง 
  ดร.ภควดี  สุขอนันต์   ผู้แทนคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  เห็นด้วยกับแนวคิดของ                    
ดร.ปฐมพงศ์ ศุภเลิศ ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก (คณะครุศาสตร์)  เพราะจะช่วยให้มองภาพไปในทิศทางเดียวกัน            
แต่ไม่ควรเฉพาะในวงวิชาการ 
  ผศ.ดวงรัตน์  โพธิ์เงิน  ผู้แทนคณะวิทยาการจัดการ เสนอว่าควรจะต้องมีการพูดคุยในวงวิชาการ
ก่อน ซึ่งประกอบด้วยคณะกรรมการสภาวิชาการ  คณบดี  และรองคณบดีฝ่ายวิชาการ 
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  รศ.ดร.สุดใจ  ทูลพานิชย์กิจ ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก (คณะวิทยาการจัดการ)  ให้ข้อเสนอแนะ
เพ่ิมเติมว่า การระดมสมอง (Brainstorming) ประกอบด้วยกรรมการแต่ละชุด  อย่างไม่เป็นทางการจะช่วยลด
ความตึงเครียด ลดช่องว่าง และเติมเต็มด้านความคิดเห็นซึ่งกันและกัน จะท าให้ได้วิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย  
ทั้งนี้ควรเชิญผู้ทรงคุณวุฒิมาเป็น  Guest  Speaker มาช่วยแนะน า เสนอแนะความคิดเห็นด้วย 
  ผศ.ดร.กมลวรรณ  วรรณธนัง ผู้แทนคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เสนอว่าควรจะต้องมี           
การพบปะกัน เนื่องจากคณะกรรมการสภาวิชาการยังไม่ทราบมุมมองของสภามหาวิทยาลัยและควรลงถึงรอง
คณบดีฝ่ายวิชาการด้วย 
  รศ.ดร.วิบูลย์  ตระกูลฮุ้น ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก (คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) เห็นด้วยกับ            
การประชุมในรูปแบบที่ไม่เป็นทางการ และควรให้มีการพบกันทั้งสภามหาวิทยาลัย สภาวิชาการ และฝ่ายปฏิบัติ  
หากได้หารือกับประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรด้วยจะดีมาก  แต่จะเป็นกลุ่มใหญ่เกินไป และแสดงความ
เป็นห่วงเรื่องงบประมาณ 
 ดร.อมรรัตน์  สนั่นเสียง  ผู้แทนคณะครุศาสตร์ เสนอว่าควรเชิญผู้ที่จะช่วยคิด ช่วยกระตุ้น ว่าควร
พัฒนาหลักสูตรไปในทิศทางใด ภายใต้บริบทของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  มาเป็น Guest  
Speaker 
 มติที่ประชุม  รับข้อเสนอแนะของ ดร.ปฐมพงศ์  ศุภเลิศ  ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก (คณะครุศาสตร์)               
ทั้ง 2 ประเด็น  คือ  การหาโอกาสประชุมร่วมระหว่างคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย  สภาวิชาการและ
คณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจ ามหาวิทยาลัย  และการประชุมร่วมกับผู้ปฏิบัติการซึ่งประกอบด้วย 
คณะกรรมการสภาวิชาการ และประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตร อาจมี Guest  Speaker มาให้ข้อคิด
เกี่ยวกับทิศทางของหลักสูตร  ผู้แทนกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  1 ท่าน เสนอแนวคิดว่าในการเป็นกรรมการ               
สภาวิชาการ มีประเด็นอะไร มีแนวคิดและมุมมองอย่างไรต่อหลักสูตรและงานวิชาการของมหาวิทยาลัย และ
ผู้แทนกรรมการที่เป็นตัวแทนคณะ อีก 1 ท่าน ในประเด็นมุมมองของผู้ปฏิบัติ   โดยมอบหมายให้เลขานุการ 
สภาวิชาการเสนอโครงการให้สามารถด าเนินการได้ทันภายในเดือนตุลาคม 2561  ทั้งนี้การจัดกิจกรรมขอให้ตรง
กับวันหยุดเพื่อไม่ให้กระทบต่อการจัดการเรียนการสอน 
 
ระเบียบวาระท่ี 6.2  นโยบายของมหาวิทยาลัย ในการย้ายสาขาวิชาของนักศึกษา 
 สาระส าคัญโดยย่อ 
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  ดร.ภควดี  สุขอนันต์  ผู้แทนคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สอบถามถึงนโยบายในการพิจารณา
ปิดหลักสูตร และการย้ายสาขาวิชาของนักศึกษาจากหลักสูตรหนึ่ง ไปอีกหลักสูตรหนึ่ง  ทั้งนี้อยากให้ท าความ
เข้าใจ ก าหนดเป็นนโยบายให้ชัดเจน โดยมีมติรองรับ  ซึ่งจะช่วยให้การปฏิบัติงานในหลักสูตรมีความชัดเจนขึ้น 
  ผศ.ดร.อดิศร  ภู่สาระ  เลขานุการสภาวิชาการ ชี้แจงว่า ในประเด็นนี้ จะน าเสนอสภามหาวิทยาลัย 
พิจารณาในการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งต่อไปว่า หลักสูตรที่มีนักศึกษาสมัครเข้าเรียนน้อย จะพิจารณาให้
ด าเนินการอย่างไร เช่น ปิดหลักสูตร  หรือพิจารณาให้นักศึกษาย้ายสาขาวิชา  
  ดร.เกษม  บ ารุงเวช  อธิการบดี ประธานการประชุม ชี้แจงว่า การด าเนินการของมหาวิทยาลัย 
จะต้องอยู่ภายใต้การก ากับของสภามหาวิทยาลัย ทั้งนี้ ได้เคยเชิญคณบดี และประธานคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตร ที่มีนักศึกษาน้อย มาร่วมประชุมหารือแล้ว  โดยวางกติกาไว้ว่า  1) จะต้องมีการปรับปรุงหลักสูตรให้
น่าสนใจ และท าให้ผู้เรียนเห็นอนาคตว่าเมื่อส าเร็จการศึกษาสามารถประกอบอาชีพใดได้บ้าง แต่ในความเป็นจริง 
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ยังไม่พบความเปลี่ยนแปลงในหลักสูตร นั้น ๆ   2) ถ้ามีนักศึกษาน้อยกว่าเกณฑ์  จ านวน 2 ครั้ง ให้ปิดหลักสูตร  
ซึ่งยังไม่มีมติการประชุมสภามหาวิทยาลัย  อย่างไรก็ตาม คงจะมีความชัดเจนในเรื่องนี้  เมื่อมหาวิทยาลัยบรรจุ
ระเบียบวาระเข้าที่ประชุมสภามหาวิทยาเพ่ือขอความเห็นชอบและให้ข้อเสนอแนะในการประชุม                 
สภามหาวิทยาลัยครั้งต่อไป 
 ดร.อมรรัตน์  สนั่นเสียง  ผู้แทนคณะครุศาสตร์ เสนอความเห็นว่า คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี              
มีบุคลากรที่มีศักยภาพสูง ดังนั้นจึงควรเข้าร่วมโครงการ ส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทาง
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สควค.)  เนื่องจากจะได้รับงบประมาณสนับสนุนเป็นจ านวนมาก ซึ่งงบประมาณนี้
จะส่งผลให้มหาวิทยาลัย คณะ และถึงตัวผู้เรียน  ดังนั้น คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งประสบปัญหา
นักศึกษาน้อยจะต้องพิจารณาว่าจะขยับตัวอย่างไรให้นักศึกษามีความเป็นเลิศ  จูงใจให้นักศึกษาเห็นว่าเมื่อส าเร็จ
การศึกษาแล้วจะไปประกอบอาชีพใด โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเปิดหลักสูตรในระดับปริญญาโท 
 ดร.เกษม  บ ารุงเวช อธิการบดี ประธานการประชุม  แสดงความคิดเห็นว่า  วิทยาศาสตร์เป็นเรื่อง
ส าคัญ ในขณะที่มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาเติบโตมาจากวิทยาลัยครู ดังนั้น ควรเติมเต็มในศักยภาพ
ที่มีอยู่ อย่าวิตกกังวลหรือคิดถึงอุปสรรค 
 มติที่ประชุม  ให้รอนโยบายของมหาวิทยาลัยที่ชัดเจนในการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งต่อไป 
 
ระเบียบวาระท่ี 7     เรื่องอื่น ๆ 
ระเบียบวาระท่ี 7.1  ก าหนดการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ  ครั้งท่ี 10/2561 
  สาระส าคัญโดยย่อ 
  ผศ.ดร.อดิศร  ภู่สาระ  เลขานุการสภาวิชาการ น าเสนอก าหนดการประชุมคณะกรรมการ       
สภาวิชาการ ครั้งที่ 10/2561 
 ข้อเสนอ/ญัตติ    
  จึงขอความเห็นชอบก าหนดการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ  ครั้งที่ 10/2561 ในวันพุธที่ 
26 กันยาน 2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมอยุธยา -อาเซียน ชั้น 2 อาคารส านักงานอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
 มติที่ประชุม เห็นชอบก าหนดการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ  ครั้งที่ 10/2561 ในวันพุธที่ 
26 กันยาน 2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมอยุธยา -อาเซียน ชั้น 2 อาคารส านักงานอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
 
ปิดประชุมเวลา 10.30 น. 
 
     นางสาวนิตยา แสงมะฮะหมัด ผู้พิมพ์ 
     นางสาวเกษรา ศรีวิเชียร  ผู้ตรวจ/ผู้พิมพ์/ผู้บันทึกการประชุม 



 
รายงานการประชุมคณะกรรมการสภาวชิาการ คร้ังที่ 9/2561 วันพธุที่ 22 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมอยุธยา-อาเซียน 

     ผศ.ดร.อดิศร ภู่สาระ  ผู้ตรวจ/ทาน 
 


