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รายงานการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ 
ครั้งที ่3/2562  

วันที่ 20 มีนาคม 2562  เวลา 09.00 น. 
ณ ห้องประชุมอยุธยา-อาเซียน ชั้น 2 อาคารส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

           ------------------------------------------- 
ผู้มาประชุม 
1.  ดร.เกษม     บ ารุงเวช    อธิการบดี        ประธาน 
2.  รองศาสตราจารย์ ดร.สุดใจ  ทูลพานิชย์กิจ ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก (คณะวิทยาการจัดการ) กรรมการ 
3.  รองศาสตราจารย์ ดร.วิบูลย์   ตระกูลฮุ้น ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก (คณะมนุษยศาสตร์ฯ)   กรรมการ 
4.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปณัณ์รภัส  ถกลภักดี ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก (คณะวิทยาศาสตร์ฯ)    กรรมการ 
5.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กมลวรรณ  วรรณธนัง ผู้แทนคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์    กรรมการ 
6.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดวงรตัน์  โพธิ์เงิน  ผู้แทนคณะวิทยาการจัดการ     กรรมการ 
7.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อมรรัตน์   สนั่นเสียง ผู้แทนคณะครุศาสตร์      กรรมการ 
8.  ดร.ภควดี       สุขอนันต์   ผู้แทนคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี    กรรมการ 
9.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อดิศร      ภู่สาระ  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ          กรรมการและเลขานุการ 
 
ผู้ไม่มาประชุม 
ดร.ปฐมพงศ์     ศุภเลิศ      ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก (คณะครุศาสตร์)    ติดภารกิจ 
 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัจฉรา  หล่อตระกูล  คณบดีคณะวิทยาการจัดการ 
2. ดร.เมธารัตน์   จันตะนี     รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ 
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุมนา    พูลผล  ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตร  
       สาขาวิชาการเป็นผู้ประกอบการ  คณะวิทยาการจัดการ 
4. นางวรรณิภา  ใจดี     อาจารย์ประจ าหลักสูตร สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ  
       คณะวิทยาการจัดการ 
5. นายอรรถพล  วงศ์เลิศวิริยะ    ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
       สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ คณะวิทยาการจัดการ 
6. นายก าธร   แจ่มจ ารัส    อาจารย์ประจ าหลักสูตร สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ  
       คณะวิทยาการจัดการ 
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7. นางเบญญาภา สอนพรม  ผู้ช่วยเลขานุการ 
8. นางสาววิภา  ทองทา   ผู้ช่วยเลขานุการ 
9. นางสาวสุภัทรสร ขุมทอง   ผู้ช่วยเลขานุการ 
10. นางสาวนิตยา แสงมะฮะหมัด  ผู้ช่วยเลขานุการ 
 

เปิดประชุมเวลา 09.10 น. 
 ดร.เกษม  บ ารุงเวช  อธิการบดี ประธานการประชุม ได้ตรวจสอบจ านวนผู้เข้าร่วมประชุม เมื่อเห็นว่า
ครบองค์ประชุมแล้ว จึงได้ด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้ 
 

ระเบียบวาระที่ 1   เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ 
ระเบียบวาระท่ี 1.1  การประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ ณ จังหวัดเชียงราย 
 สาระส าคัญโดยย่อ 
 ดร.เกษม  บ ารุงเวช  อธิการบดี ประธานการประชุม ขอบคุณคณะกรรมการสภาวิชาการทุกท่าน            

ทีเ่ข้าร่วมประชุม  และแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าเมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2562 อธิการบดีได้เข้าร่วมประชุมอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ ณ จังหวัดเชียงราย ที่ประชุมแจ้งเรื่องให้ทราบดังนี้ 

 1. การปรับปรุงหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต หลักสูตร 5 ปี เป็นหลักสูตร 4 ปี ที่ประชุมอธิการบดี
มหาวิทยาลัยทั่วประเทศมีมติเรื่องหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ขอให้มหาวิทยาลัยมีหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 1 ชุด              
มหาวิทยาลัยสามารถบริหารจัดการเรียนการสอนร่วมกันเพ่ือเป็นมาตรฐานและเป็นแนวทางเดียวกัน และอาจน า
รายวิชาศึกษาทั่วไปที่มีอยู่ในหลักสูตรเดิมมาผนวกและบูรณาการกับรายวิชาศึกษาทั่วไปหลักสูตรครุศาสตร
บัณฑิต  4 ปี 

 2. การเพ่ิมรายวิชาในกลุ่มวิชาเฉพาะด้านบังคับ และกลุ่มเลือกของคณะครุศาสตร์ บังคับเรียน            
40 หน่วยกิต วิชาเลือกไม่น้อยกว่า 20 หน่วยกิต มหาวิทยาลัยต้องพิจารณารายวิชาที่มีอยู่ต้องมากกว่า               
20 หน่วยกิต   

 3. เกณฑ์มาตรฐานภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์ไม่ได้บังคับนักศึกษาทีส่ าเร็จการศึกษาแล้วต้องผ่าน
เกณฑ์มาตรฐานภาษาอังกฤษในระดับ B2  ที่ประชุมมอบหมายให้มหาวิทยาลัยแต่ละแห่งด าเนินการจัดท า
ระเบียบและกติกา โดยไม่ต้องระบุว่านักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาแล้วต้องผ่านเกณฑ์มาตรฐานภาษาอังกฤษใน
ระดับ B2  โดยมหาวิทยาลัยอาจระบุไว้ในการประกันคุณภาพเพ่ิมเติม ข้อ 15 ระบุร้อยละของนักศึกษาที่ส าเร็จ
การศึกษา 50% ต้องผ่านเกณฑ์มาตรฐานภาษาอังกฤษ 

 4. การปฏิบัติการสอนของนักศึกษาคณะครุศาสตร์ ชั้นปีที่ 1 ต้องปฏิบัติการสอน 1 ปีการศึกษา  
จ าเป็นต้องสอนต่อเนื่องหรือไม่  ประเด็นนี้ให้ติดตามความชัดเจนจากคุรุสภา 
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 5. กองบริการการศึกษาได้เสนอระเบียบวาระเพ่ือพิจารณา เรื่องขอความเห็นชอบหมวดวิชาศึกษา

ทั่วไป (ฉบับปี พ.ศ. 2562) ในการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ 3/2562 วันที่  20 มีนาคม 2562            
เพ่ือให้คณะกรรมการพิจารณาเห็นชอบ หลังจากนั้นกองบริการการศึกษาจะแก้ไขปรับปรุงตามความเห็นและ
ข้อเสนอแนะต่าง ๆ แล้วเสนอระเบียบวาระเพ่ือพิจารณาให้สภามหาวิทยาลัยพิจารณา ในวันที่ 27 มีนาคม 2562 
เนื่องจากทุกสาขาวิชาในมหาวิทยาลัยต้องใช้หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป (ฉบับปี พ.ศ. 2562) ร่วมกัน 

 มติที่ประชุม   รับทราบ  
 ดร.เกษม  บ ารุงเวช  อธิการบดี  ประธานการประชุม  ได้ปรึกษาหารือกับคณะกรรมการ              

สภาวิชาการ  ในประเด็นเรื่องการปฏิบัติการสอนของนักศึกษาคณะครุศาสตร์ ชั้นปีที่ 1 ต้องปฏิบัติการสอน 1 ปี
การศึกษา ค าว่า 1 ปีการศึกษาจ าเป็นต้องสอนต่อเนื่องกันหรือไม่อย่างไร 

 คณะกรรมการสภาวิชาการได้อภิปรายกันอย่างกว้างขวาง มีมติให้ด าเนินการดังนี้ 
 1. การปฏิบัติการสอนของคณะครุศาสตร์ ชั้นปีที่ 1 ต้องปฏิบัติการสอน 1 ปีการศึกษา สภาวิชาการ               

เห็นด้วยในหลักการ โดยคณะกรรมการสภาวิชาการมีข้อเสนอแนะให้หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 4 ปี)           
ยึดตามเกณฑ์ มคอ.1 นักศึกษาต้องมีเวลาปฏิบัติการสอนในโรงเรียนครบ 1 ปีการศึกษาตามท่ีคุรุสภาก าหนด 

 2. มอบหมายให้มหาวิทยาลัย คณบดีคณะครุศาสตร์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการคณะครุศาสตร์ และ
สาขาวิชา ประชุมเพ่ือปรึกษาหารือร่วมกันในการเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาในเรื่อง การวางแผนการเรียน 
แผนการสอน การเขียนแผน การท าโครงการพัฒนาผู้เรียน การท ากรณีศึกษา การท าวิจัย การพัฒนานวัตกรรม
และการสังเกตการสอนในโรงเรียน และร่วมพบปะพูดคุยกับผู้บริหารสถานศึกษาในการส่งนักศึกษาไปปฏิบัติการ
สอนในโรงเรียน 

 3. หากมีความจ าเป็นต้องจัดแผนการเรียนให้นักศึกษาคณะครุศาสตร์ชั้นปีที่ 1 ปฏิบัติการการสอน
โรงเรียน ไม่ควรให้นักศึกษาปฏิบัติการจัดการเรียนการสอนโดยตรง  ควรให้นักศึกษาสังเกตการสอนในโรงเรียน
เท่านั้น ควรให้นักศึกษาได้ฝึกวางแผนการสอนในโรงเรียน ในกรณีท่ีจะให้นักศึกษาปฏิบัติการสอนในโรงเรียนควร
เริ่มใช้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 2-4  นักศึกษาจะต้องเตรียมการสอน การจัดแผนการสอน ต้องมีความรู้รอบด้าน             
เพ่ือจะได้ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเข้มแข็ง เพ่ือให้ผู้บริหารโรงเรียนสามารถบริหารจัดการเรียนการสอนได้ง่าย 

 4. ส าหรับนักศึกษาคณะครุศาสตร์ตามโครงการพิเศษที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือคัดเลือกคนดี คนเก่ง ที่มี
จิตใจเสียสละ ส านึกรักบ้านเกิด เข้ามาศึกษาวิชาชีพครู (ครูคืนถิ่น) ที่มีอยู่ในปีการศึกษาปัจจุบัน คณะครุศาสตร์
ควรจัดกิจกรรมพิเศษเพ่ือเติมเต็มให้กับนักศึกษากลุ่มนี้ มอบหมายให้คณะครุศาสตร์พิจารณาจัดโครงการให้
นักศึกษาได้ร่วมกิจกรรมการแสดงออกถึงการมีจิตอาสา การรับใช้ชุมชน สังคม และท้องถิ่น เพ่ือการเป็นครู              
ที่สมบูรณ์ในอนาคต 
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ระเบียบวาระท่ี 1.2  การจัดโครงการพัฒนาอาจารย์ใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
 สาระส าคัญโดยย่อ 
 ผศ.ดร.อดิศร   ภู่สาระ เลขานุการสภาวิชาการ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า กองบริการการศึกษา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาได้รับมอบหมายให้จัดโครงการพัฒนาอาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา  ในวันที่ 25-26 เมษายน 2562 ณ จังหวัดกาญจนบุรี  มีอาจารย์ใหม่ที่เข้ารับการอบรมทั้งสิ้น 
จ านวน 30 ราย 

 มติที่ประชุม รับทราบเรื่อง การจัดโครงการพัฒนาอาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ในวันที่ 25-26 เมษายน 2562 ณ จังหวัดกาญจนบุรี          
 

ระเบียบวาระที่ 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุมคร้ังที่ 2/2562  
 สาระส าคัญโดยย่อ 
  ผศ.ดร.อดิศร   ภู่สาระ เลขานุการสภาวิชาการ น าเสนอ รายงานการประชุมคณะกรรมการ               
สภาวิชาการ ครั้งที่ 2/2562 ซึ่งมีสาระส าคัญเกี่ยวกับระเบียบวาระและมติที่ประชุมตามรายงานการประชุม
คณะกรรมการสภาวิชาการเพ่ือขอให้ที่ประชุมสภาวิชาการพิจารณารับรองรายงานการประชุม 
 ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง 
  ตามที่สภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาได้มีการประชุมครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่           
27 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมอยุธยา -อาเซียน ชั้น 2 อาคารส านักงานอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา นั้น เจ้าหน้าที่ได้บันทึกและจัดท ารายงานการประชุม รวมทั้งน าเสนอ
ผู้เกี่ยวข้องเพ่ือพิจารณาตรวจสอบตามระบบและกระบวนการดังต่อไปนี้ 
  1. จดบันทึกข้อความสาระส าคัญของการประชุมตามระเบียบวาระในระหว่างการประชุม          
โดยผู้ช่วยเลขานุการสภาวิชาการ 
  2. เรียบเรียง สรุปและจัดท ารายงานการประชุม โดยผู้ช่วยเลขานุการสภาวิชาการแล้วน าเสนอให้
เลขานุการสภาวิชาการ ตรวจสอบและปรับปรุงแก้ไข 
  3. ปรับปรุงและน าเข้าระเบียบวาระการประชุมเพ่ือขอรับรองรายงานการประชุมซึ่ งมีสาระส าคัญ
แบ่งเป็น 7 ระเบียบวาระ ตามท่ีเสนอในเอกสารการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 2/2562  
 ข้อเสนอ/ญัตติ 
  ขอเสนอให้รับรองรายงานการประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา              
ครั้งที่ 2/2562  

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 โดย           
ไม่มีการแก้ไข  คณะกรรมการสภาวิชาการได้พูดคุย ปรึกษาหารือในประเด็น หน้า 2 -28 ข้อ 6 มอบหมายให้
คณบดีคณะครุศาสตร์ประสานงานกับอาจารย์ผู้สอนที่สังกัดคณะอ่ืน ในเรื่องเนื้อหารายวิชาในทุกสาขาวิชา             
ให้ครบถ้วน โดยที่ประชุมมีมติให้ด าเนินการ ดังนี้ 
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1. ในรายวิชาศึกษาทั่วไป และวิชาตามศาสตร์ของทุกคณะ มอบหมายให้รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและ

คณบดีคณะครุศาสตร์ ประสานงานพูดคุยกับอาจารย์ผู้สอนที่สังกัดคณะอ่ืน ในเรื่องเนื้อหารายวิชาใน                    
ทุกสาขาวิชา ให้ครบถ้วน 

2. ให้ใช้รหัสวิชาและค าอธิบายรายวิชา ให้เป็นไปตามศาสตร์ของคณะนั้น ๆ 
3. ในกรณีค าอธิบายรายวิชาให้ใช้ตามเดิมก่อน และให้ด าเนินการปรับปรุงแก้ไขภายหลังตามที่หลักสูตร

เห็นสมควรหรือคราวปรับปรุงหลักสูตรครั้งต่อไป 
 

ระเบียบวาระที่ 3   เร่ืองสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่ 2/2562 
ระเบียบวาระท่ี 3.1  รายงานผลการด าเนินการตามมติของคณะกรรมการสภาวิชาการ 
 สาระส าคัญโดยย่อ 
  ผศ.ดร.อดิศร  ภู่สาระ  เลขานุการสภาวิชาการ น าเสนอข้อมูลการด าเนินงานและผลการด าเนินงาน
ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการครั้งที่ 2/2562 โดยได้แจ้งและมอบให้หน่วยงานและองค์คณะบุคคล/
บุคคลที่เกี่ยวข้องด าเนินงานและปฏิบัติตามที่คณะกรรมการสภาวิชาการมีมติแล้ว 
 ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง 
  1. คณะกรรมการสภาวิชาการได้มีมติก าหนดเป็นแนวปฏิบัติให้เลขานุการน าเสนอให้ที่ประชุมทราบ
ความคืบหน้าหรือข้อมูลการด าเนินงานและผลการด าเนินงานตามมติที่ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ          
เป็นเรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อนด้วย 
  2. คณะกรรมการสภาวิชาการ มีการประชุมครั้งที่ 2/2562  เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.00 น. 
ณ ห้องประชุมอยุธยา-อาเซียน ชั้น 2 อาคารส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา              
ตามรายงานการประชุมฯ ในระเบียบวาระที่ 2 
  3. เลขานุการคณะกรรมการสภาวิชาการ ได้แจ้งและมอบให้หน่วยงานและองค์คณะบุคคล/บุคคล 
ที่เกี่ยวข้องด าเนินงานและปฏิบัติตามที่คณะกรรมการสภาวิชาการมีมติแล้ว ซึ่ งมีรายละเอียดตามเอกสาร                
ที่น าเสนอประกอบการประชุมหน้า [3-2 ถึง 3-5] 
 ข้อเสนอ/ญัตติ 
  ขอเสนอให้ที่ประชุมรับทราบข้อมูลการด าเนินงานและผลการด าเนินงานตามมติที่ประชุม               
คณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ 2/2562  
 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 2/2562 
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รายงานข้อมูลการด าเนินงานและผลการปฏิบัติตามมติท่ีประชุม 
คณะกรรมการสภาวิชาการ  คร้ังที่ 2/2562   

เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมอยุธยา-อาเซียน ชั้น 2  
อาคารส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา   

 

ระเบียบวาระ เร่ือง มติท่ีประชุม ผลการปฏิบัติตามมต ิ
1 เร่ืองท่ีประธานแจ้งให้ทราบ   

1.1 การจัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ
เพื่อทบทวน ปรับปรุง และพัฒนา
รายวิชาศึกษาทั่ วไป  มหาวิทยาลัย           
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
 
 

รับทราบเรื่อง การจัดโครงการ
ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวน 
ปรับปรุง และพัฒนารายวิชาศึกษา
ทั่วไป มหาวิทยาลยัราชภฏั
พระนครศรีอยุธยา และให้น าเสนอ
สภามหาวิทยาลยัต่อไป 

เลขานุการสภาวิชาการได้แจ้งไปยงัคณบดี
และผูเ้กี่ยวข้องทราบ เมื่อวันท่ี 4 มีนาคม 
2562 เรียบร้อยแล้ว 
 
 
 

3 เร่ืองสืบเนื่องจากการประชุม  
คร้ังท่ี 1/2562 

 
 

3.1 รายงานผลการด าเนินการตามมติของ
คณะกรรมการสภาวิชาการ  
ครั้งท่ี 1/2562 

รับทราบรายงานผลการด าเนินการ
ต า ม ม ติ ข อ ง ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร            
สภาวิชาการ ครั้งท่ี 1/2562 

เลขานกุารสภาวิชาการได้แจ้งไปยงัคณบดี
และผูเ้กี่ยวข้องทราบ เมื่อวันท่ี 4 มีนาคม 
2562 เรียบร้อยแล้ว 

3.2 ขอความเห็นชอบหลักสูตรครุศาสตร 
มหาบัณฑิต  สาขาวิชาหลักสูตร และ
การสอน (หลักสูตรปรับปรุง  
พ.ศ. 2562) 
 
 
 
 

เห็นชอบหลักสูตรครุศาสตร 
มหาบัณฑิต  สาขาวิชาหลักสูตร  
และการสอน (หลักสูตรปรับปรุง 
พ .ศ . 2 5 6 2 )  โด ย ให้ แก้ ไขต าม
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ 
สภาวิชาการ และให้น าเสนอ 
สภามหาวิทยาลัยต่อไป  
 

เลขานุการสภาวิชาการได้แจ้งไปยงัคณบดี
คณะครุศาสตร์ ผู้อ านวยการส านักงาน
คณะกรรมการบณัฑิตศึกษา ประธาน
คณะกรรมการบรหิารหลักสตูรและ
ผู้เกี่ยวข้องเรียบร้อยแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่าง
การน าเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาให้
ความเห็นชอบในวันที่ 13 มีนาคม 2561 

3.3 ข อ ค ว า ม ช อ บ  (ร่ า ง ) ป ร ะ ก า ศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
เรื่ อง เกณ ฑ์ และแนวปฏิ บั ติ ก า ร
ยกระดับมาตรฐานภาษาอั งกฤษ
ส าหรับนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา  
และให้น าเสนอสภามหาวิทยาลัยตอ่ไป 
 

เห็ น ช อ บ ช อ บ  (ร่ า ง ) ป ระ ก าศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
เรื่ อง เกณ ฑ์ และแนวปฏิ บั ติ ก าร
ยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษ
ส าหรับนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา  
และให้น าเสนอสภามหาวิทยาลัย
ต่อไป 

เลขานุการสภาวิชาการได้แจ้งไปยงั 
ผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการ
บัณฑิตศึกษา ประธานคณะกรรมการ
บริหารหลักสตูรและผู้เกี่ยวข้องเรยีบร้อย
แล้ว ขณะนี้อยูร่ะหว่างการน าเสนอ 
สภามหาวิทยาลยัพิจารณาให้ความเห็นชอบ
ในวันท่ี 13 มีนาคม 2561 



 
รายงานการประชุมคณะกรรมการสภาวชิาการ ครั้งที่ 3/2562 วันพธุที่ 20 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประขมุอยุธยา-อาเซียน ชั้น 2  

[2-8] 
 

ระเบียบวาระ เร่ือง มติท่ีประชุม ผลการปฏิบัติตามมต ิ

5 เร่ืองน าเสนอเพ่ือพิจารณา   

5.1 การพิจารณาเสนอการให้ปริญญาแก่
ผู้ส าเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี  
คณะครุศาสตร์ ประจ าภาคเรียนที่ 
2/2561 (ครั้งท่ี 1) จ านวน 330 ราย 
 
 
 
 
 

เห็นชอบตามที่กองบริการการศึกษา
พิจารณาเสนอการให้ปริญญาแก่
ผู้ส าเร็จการศึกษา ระดับปรญิญาตรี  
คณะครุศาสตร์ ประจ าภาคเรียนท่ี 
2/2561 (ครั้งท่ี 1) จ านวน 330 ราย 
และให้น าเสนอสภามหาวิทยาลัย
ต่อไป โดยให้ด าเนินการตาม
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ 
สภาวิชาการ  

เลขานุการสภาวิชาการได้แจ้งไปยงั
ผู้อ านวยการกองบริการการศึกษาเรียบร้อย
แล้ว ขณะนี้อยูร่ะหว่างการน าเสนอ 
ที่ประชุมคณะกรรมการสภามหาวทิยาลัย
พิจารณาอนุมัติในวันท่ี 13 มีนาคม 2561 
 
 
 

5.2 ขอความเห็ นชอบการเปลี่ ยนแปลง
อ าจ า รย์ ป ร ะ จ า ห ลั ก สู ต ร แ ล ะ
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการ 
(ฉบับปี พ.ศ. 2559) (สมอ.08) 
 
 
 

เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์
ประจ าหลักสูตรและผู้รับผิดชอบ
หลักสตูรวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมการจดัการ  
(ฉบับปี พ.ศ. 2559) (สมอ.08)  
จาก นางสาวศิรประภา  ดปีระดิษฐ์   
เป็น นายพงศ์ธร   รักซ้อน  และให้
น าเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป 

เลขานุการสภาวิชาการได้แจ้งไปยงัคณบด ี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ
ประธานคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร 
สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการเรียบร้อยแล้ว  
ขณะนี้อยู่ระหว่างการน าเสนอที่ประชุม
คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยเพื่อ
พิจารณาให้ความเห็นชอบในวันท่ี 13 
มีนาคม 2561  

5.3 ขอความเห็ นชอบการเปลี่ ยนแปลง
อ าจ า รย์ ป ร ะ จ า ห ลั ก สู ต ร แ ล ะ
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรศิลปศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน
และสังคม (ฉบับปี พ.ศ. 2560) 
 
 
 
 
 
 
 
 

เห็ นชอบการเปลี่ ยนแปลงอาจารย์
ประจ าหลักสูตรและผู้ รับผิดชอบ
ห ลั ก สู ต ร ศิ ล ป ศ า ส ต ร บั ณ ฑิ ต 
สาขาวิชาการพัฒนาชุมชนและสังคม 
(ฉบับปี พ.ศ. 2560) (สมอ.08)  จาก 
นายคมลักษณ์  ไชยยะ เป็น นายชิด
ชัย  สนั่นเสียง และปรับเพิ่มคุณวุฒิ
ระดับปริญญาเอกและต าแหน่งทาง
วิชาการของ นางสาวกานดา  
เต๊ะขันหมาก และปรับเพิ่มคุณวุฒิ
ระดับปริญญาเอกของ นางสาวนฤมล  
อนุสนธิ์พัฒน์ และให้น าเสนอ 
สภามหาวิทยาลัยต่อไป 

เลขานุการสภาวิชาการได้แจ้งไปยงัคณบด ี
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และ
ประธานคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร 
สาขาวิชาการพัฒนาชุมชนและสังคม
เรียบร้อยแล้ว  ขณะนี้อยู่ระหว่าง 
การน าเสนอที่ประชุมคณะกรรมการ 
สภามหาวิทยาลยัเพื่อพิจารณาให ้
ความเห็นชอบในวันที่ 13 มีนาคม 2561  
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ระเบียบวาระ เร่ือง มติท่ีประชุม ผลการปฏิบัติตามมต ิ

5 เร่ืองน าเสนอเพ่ือพิจารณา (ต่อ)   

5.4 การพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
การก าหนดต าแหน่งและแต่งตั้งให้
ด ารงต าแหน่งทางวิชาการระดับผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ จ านวน 3 ราย  
(วาระลับ) 
 
 
 

เห็นชอบตามที่คณะกรรมการ
พิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ 
(ก.พ.ว.) พิจารณาเสนอ                
การก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ
ระดับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์  
จ านวน 3  ราย (วาระลับ)  
และให้น าเสนอสภามหาวิทยาลัย
ต่อไป 

เลขานุการสภาวิชาการได้แจ้งไปยงัหัวหน้า
งานบริหารงานบุคคล และเลขานกุาร 
ก.พ.ว. เรียบร้อยแล้ว  ขณะนี้อยู่ระหว่าง 
การน าเสนอที่ประชุมคณะกรรมการ 
สภามหาวิทยาลยัเพื่อพิจารณาอนุมัต ิ
ในวันท่ี 13 มีนาคม 2561 
 
 

5.5 ขอความ เห็ น ชอบ การพิ จ ารณ า
รับทราบผลการประเมินผลงานทาง
วิชาการ ข อ ง ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร
ผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อท าหน้าที่ประเมินผล
งานทางวิชาการ  จริยธรรม และ
จ ร ร ย า บ ร ร ณ ใน ร ะ ดั บ ผู้ ช่ ว ย
ศาสตราจารย์ จ านวน 2 ราย  
(วาระลับ) 
 
 

เห็นชอบตามที่คณะกรรมการ
พิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ 
(ก.พ.ว.) พิจารณารับทราบผลการ
ประเมินผลงานทางวิชาการของ
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อท า
หน้าท่ีประเมินผลงานทางวิชาการ  
จริยธรรม และจรรยาบรรณในระดับ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จ านวน 2 ราย  
(วาระลับ) และให้น าเสนอ 
สภามหาวิทยาลยัต่อไป 

เลขานุการสภาวิชาการได้แจ้งไปยงัหัวหน้า
งานบริหารงานบุคคล และเลขานกุาร 
ก.พ.ว. เรียบร้อยแล้ว  ขณะนี้อยู่ระหว่าง 
การน าเสนอที่ประชุมคณะกรรมการ 
สภามหาวิทยาลยั เพื่อพิจารณาอนุมัต ิ
ในวันท่ี 13 มีนาคม 2561 
 
 
 
 

5.6 ขอความเห็นชอบ (ร่าง) บันทึกความ
เข้าใจ (MOU) ระหว่างมหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา กับ Asia 
Euro University ประเทศกัมพูชา 
  

เห็นชอบ (ร่าง) บันทึกความเข้าใจ 
(MOU) ระหว่างมหาวิทยาลยัราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา กับ Asia Euro 
University ประเทศกัมพูชา และให้
น าเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป 

เลขานุการสภาวิชาการได้แจ้งไปยงั
ผู้อ านวยการกองนโยบายและแผน  
และงานวิเทศสมัพันธ์เรียบร้อยแล้ว   
ขณะนี้อยู่ระหว่างการน าเสนอที่ประชุม
คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย  

5.7 การพิจารณาให้ความเห็นชอบการ
ก าหนดต าแหน่งและแต่งตั้งให้ด ารง
ต าแหน่ งทางวิชาการระดับผู้ ช่ วย
ศาสตราจารย์ จ านวน 3 ราย    
(วาระลับ) 
 

เห็นชอบตามที่คณะกรรมการพิจารณา
ต าแหน่งทางวิชาการ (ก.พ.ว.) พิจารณา
เสนอการก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ
ระดับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์  
จ านวน 3 ราย (วาระลับ) และให้
น าเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป 

เลขานุการสภาวิชาการได้แจ้งไปยงัหัวหน้า
งานบริหารงานบุคคล และเลขานกุาร 
ก.พ.ว. เรียบร้อยแล้ว  ขณะนี้อยู่ระหว่าง 
การน าเสนอที่ประชุมคณะกรรมการ 
สภามหาวิทยาลยั เพื่อพิจารณาอนุมัต ิ
ในวันท่ี 13 มีนาคม 2561 

5.8 ขอความเห็นชอบหลักสูตรครุศาสตร
บัณฑิต  จ านวน 10 หลักสตูร 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) 
 
 
 

เห็นชอบหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  
จ านวน 10 หลักสูตร (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2562) โดยให้แก้ไขตาม
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ 
สภาวิชาการ และให้น าเสนอ 
สภามหาวิทยาลัยต่อไป  

เลขานุการสภาวิชาการได้แจ้งไปยงัคณบด ี
คณะครุศาสตร์ และประธานคณะกรรมการ
บริหารหลักสตูร 10 สาขาวิชา เรียบร้อย
แล้ว  ขณะนี้อยู่ระหว่างการน าเสนอ 
ที่ประชุมคณะกรรมการสภามหาวทิยาลัย 
เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป 
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ระเบียบวาระ เร่ือง มติท่ีประชุม ผลการปฏิบัติตามมต ิ

5 เร่ืองน าเสนอเพ่ือพิจารณา (ต่อ)   

5.9 ขอความเห็นชอบหลักสูตรครุศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา 
(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562)  
 
 
 
 

เห็นชอบหลักสตูรครุศาสตรบณัฑติ 
(4 ปี) สาขาวิชาดนตรีศึกษา 
(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562)  
โดยใหแ้ก้ไขตามข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการสภาวิชาการ และให้
น าเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป 

เลขานุการสภาวิชาการได้แจ้งไปยงัคณบด ี
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และ
ประธานคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร 
สาขาวิชาดนตรีศึกษาเรียบร้อยแล้ว   
ขณะนี้อยู่ระหว่างการน าเสนอที่ประชุม
คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย 
เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป  

7 เร่ืองอ่ืน ๆ   

7.1 ก าหนดการประชุมคณะกรรมการ 
สภาวิชาการ  ครั้งที่ 3/2562 
 
 
 
 
 
 

เห็นชอบก าหนดการประชุม
คณะกรรมการสภาวิชาการ   
ครั้งท่ี 3/2562 ในวันพุธท่ี 27 
มีนาคม 2562 เวลา 09.00 น.   
ณ ห้องประชุมอยุธยา-อาเซียน ช้ัน 2 
อาคารส านักงานอธิการบดี 
มหาวิทยาลยัราชภฏั
พระนครศรีอยุธยา 

เลขานุการสภาวิชาการได้แจ้งไปยงัคณบดี
และผูเ้กี่ยวข้องเรียบร้อยแล้ว  
เมื่อวันท่ี 4 มีนาคม 2562  
 
 
 
 
 

ระเบียบวาระที่ 4   เร่ืองน าเสนอเพื่อทราบ 
ระเบียบวาระท่ี 4.1      การรายงานสถานะหลักสตูรตามเกณฑ์มาตรฐานหลกัสูตรระดับปริญญาตรี  

   และระดับบัณฑิตศกึษา พ.ศ. 2558 ขอ้มูล ณ วันท่ี 8 มีนาคม 2562 
  สาระส าคัญโดยย่อ 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อดิศร  ภู่สาระ  เลขานุการสภาวิชาการ น าเสนอ การรายงานสถานะ
หลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 ข้อมูล ณ วันที่  8 
มีนาคม 2562   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 - 

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ 15 1 5 

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 15 - 3 

วิทยาการจัดการ 12 2 2 

รวม 52 13 10 
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2. รอบการปรับปรุงหลักสูตร ระดับปริญญาตรี 
 
 

คณะ 

 
 

สาขาวิชา 

สภา
มหาวิทยาลัย

(อนุมัติ) 

สกอ.
(รับทราบ) 

ปีการศึกษาท่ี
เร่ิมใช้หลักสูตร 

ปี
ครบรอบ
ที่ต้อง

ปรับปรุง
หลักสูตร 

ครุศาสตร์           
1 ค.บ.  การสอนภาษาไทย  4 ปี  

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557) 
(ขณะน้ีอยู่ระหว่างน าเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา 
ให้ความเห็นชอบ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) 

  2562  

2 ค.บ.  การศึกษาปฐมวัย 4 ปี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
2558) 
(ขณะน้ีอยู่ระหว่างน าเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา 
ให้ความเห็นชอบ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) 

  2562  

3 ค.บ.  พลศึกษา 4  ปี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557) 
(ขณะน้ีอยู่ระหว่างน าเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา 
ให้ความเห็นชอบ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) 

  2562  

4 ค.บ.  การสอนภาษาอังกฤษ 45 ปี  
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558) 
(ขณะน้ีอยู่ระหว่างน าเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา 
ให้ความเห็นชอบ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) 

  2562  

5 ค.บ.  คณิตศาสตร์   4 ปี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
2558) 
(ขณะน้ีอยู่ระหว่างน าเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา 
ให้ความเห็นชอบ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) 

  2562  

6 ค.บ.  คอมพิวเตอร์ศึกษา 4 ปี  
(ขณะน้ีอยู่ระหว่างน าเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา 
ให้ความเห็นชอบ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) 

  2562  

7 ค.บ.  สังคมศึกษา  4 ปี  
(ขณะน้ีอยู่ระหว่างน าเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา 
ให้ความเห็นชอบ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) 

  2562  

8 ค.บ.  วิทยาศาสตร์  4 ปี  
(ขณะน้ีอยู่ระหว่างน าเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา
ให้ความเห็นชอบ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) 

  2562  

9 ค.บ.  การประถมศึกษา 4 ปี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
2557) 
(ขณะน้ีอยู่ระหว่างน าเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา 
ให้ความเห็นชอบ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) 

  2562  
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10 ค.บ.  การศึกษาพิเศษ 4 ปี 
(ขณะน้ีอยู่ระหว่างน าเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา 
ให้ความเห็นชอบ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) 

  2562  
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คณะ 

 
 

สาขาวิชา 

สภา
มหาวิทยาลัย

(อนุมัติ) 

สกอ.
(รับทราบ) 

ปี
การศึกษา
ที่เร่ิมใช้
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)**  
จะปรับหลักสูตรเป็น ค.บ. ดนตรีศึกษา 

19 เม.ย. 
2560 

8 พ.ย. 
2560 

2560 2563 

8 รป.บ.  รัฐประศาสนศาสตร์  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 12 ก.ค. 2560 1 ต.ค.61 2560 2563 

9 ศป.บ.  ประยุกต์ศิลป์  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) 
(อยู่ระหว่างหัวหน้าฝ่าย (สกอ.) ตรวจสอบหลักสูตรในระบบ 
CHECO) 

13 มิ.ย. 2561 อยู่ระหว่าง
รอผลการ
รับทราบฯ
จาก สกอ. 

2561 2564 

10 ศศ.บ.  สหวิทยาการอิสลามเพื่อการพัฒนา 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) 
(อยู่ระหว่างบันทึกข้อมูลหลักสูตรในระบบ CHECO) 

10 ต.ค. 2561 อยู่ระหว่าง
รอผลการ
รับทราบ
จาก สกอ. 

2562 2565 

11 ศศ.บ.  ประวัติศาสตร์  (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562) 
***ต้องปรับปรุง 

9 ม.ค. 2562 อยู่ระหว่าง
รอผลการ
รับทราบ
จาก สกอ. 

2562 2565 

12 รป.บ.  การปกครองท้องถิ่น   
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)  
(อยู่ระหว่างหัวหน้าฝ่าย (สกอ.) ตรวจสอบหลักสูตรในระบบ 
CHECO) 

12 ก.ค. 2560 อยู่ระหว่าง
รอผลการ
รับทราบ
จาก สกอ. 

2560 2563 
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คณะ 

 
 

สาขาวิชา 

สภา
มหาวิทยาลัย

(อนุมัติ) 

สกอ.
(รับทราบ) 

ปี
การศึกษา
ที่เร่ิมใช้
หลักสูตร 

ปี
ครบรอบ
ที่ต้อง

ปรับปรุง
หลักสูตร 

13 ศป.บ.  ศิลปะการแสดง  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) 
(อยู่ระหว่างหัวหน้าฝ่าย (สกอ.) ตรวจสอบหลักสูตรในระบบ 
CHECO) 

13 มิ.ย. 2561 อยู่ระหว่าง
รอผลการ
รับทราบ
จาก สกอ. 

2561 2564 

14 ศป.บ.  ดนตรีสากล  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) 
(อยู่ระหว่างหัวหน้าฝ่าย (สกอ.) ตรวจสอบหลักสูตรในระบบ 
CHECO) 

9 พ.ค. 2561 อยู่ระหว่าง
รอผลการ
รับทราบ
จาก สกอ. 

2561 2564 

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

20 ม.ค. 2558 11 ก.ย. 
2558 

2558 2561 

16 ค.บ. ดนตรีไทย (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562) 
(ขณะน้ีอยู่ระหว่างน าเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา 
ให้ความเห็นชอบ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) 

  2562  

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.  เคม ี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) 
(อยู่ระหว่างหัวหน้าฝ่าย (สกอ.) ตรวจสอบหลักสูตรในระบบ 
CHECO) 

13 มิ.ย. 2561 อยู่ระหว่าง
รอผลการ
รับทราบ
จาก สกอ. 

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 
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คณะ 

 
 

สาขาวิชา 

สภา
มหาวิทยาลัย

(อนุมัติ) 

สกอ.
(รับทราบ) 

ปี
การศึกษา
ที่เร่ิมใช้
หลักสูตร 

ปี
ครบรอบ
ที่ต้อง

ปรับปรุง
หลักสูตร 

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) 
(อยู่ระหว่างกระบวนการเสนอกฤษฎีกาชื่อปริญญา และอยู่
ระหว่างผู้อ านวยการกลุ่ม (สกอ.) ตรวจสอบหลักสูตรใน
ระบบ CHECO) 

13 ธ.ค. 2560 อยู่ระหว่าง
รอผลการ
รับทราบ
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  
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) 
(อยู่ระหว่างหัวหน้าฝ่าย (สกอ.) ตรวจสอบหลักสูตรในระบบ 
CHECO) 

14 มี.ค. 2561 อยู่ระหว่าง 
รอผล 

การรับทราบ
จาก สกอ. 

2561 2564 

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

9 ม.ค. 2562 อยู่ระหว่าง 
รอผล 

การรับทราบ
จาก สกอ. 

2562 2565 

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 
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คณะ 

 
 

สาขาวิชา 

สภา
มหาวิทยาลัย

(อนุมัติ) 

สกอ.
(รับทราบ) 

ปี
การศึกษา
ที่เร่ิมใช้
หลักสูตร 

ปี
ครบรอบ
ที่ต้อง

ปรับปรุง
หลักสูตร 

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)  (อยู่ระหว่างกระบวนการ
เสนอกฤษฎกีาชื่อปริญญา และอยู่ระหวา่งหัวหน้าฝา่ย (สกอ.) 
ตรวจสอบหลักสูตรในระบบ CHECO) 

12 ก.ค. 2560 16 พ.ย. 
2560 

2561 2564 

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

18 ก.พ. 2558 4 ส.ค. 
2558 

2558 2561 

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

18 ก.พ. 2558 24 เม.ย. 
2558 

2558 2561 

11 บธ.บ.  การจัดการธุรกิจโรงแรม   
(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2561) 
(อยู่ระหว่างหัวหน้าฝ่าย (สกอ.) ตรวจสอบหลักสูตรในระบบ 
CHECO) 

14 มี.ค. 2561 อยู่ระหว่าง
รอผลการ
รับทราบ
จาก สกอ. 

2561 2564 

12 บธ.บ.  การจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่   
(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2561) 
(อยู่ระหว่างบันทึกข้อมูลหลักสูตรในระบบ CHECO) 

11 ก.ค. 2561 อยู่ระหว่าง
รอผลการ
รับทราบ
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 
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4. รอบการปรับปรุงหลักสูตร ระดับบัณฑิตศึกษา 

 
 

คณะ 

 
 

สาขาวิชา 

สภา
มหาวิทยาลัย

(อนุมัติ) 

สกอ.
(รับทราบ) 

ปี
การศึกษา
ที่เร่ิมใช้
หลักสูตร 

ปีครบรอบ 
ที่ต้อง

ปรับปรุง
หลักสูตร 

คณะครุศาสตร์           

1 ครุศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชา 
การจัดการการเรียนรู้ (หลักสตูรปรับปรุง  
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 

4 ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา 
การจัดการการเรียนรู้ (หลักสูตรปรับปรุง  
พ.ศ. 2556) คณะได้พัฒนาปรับปรุงเป็น 
ครุศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาหลักสูตร
และการสอน (หลักสูตรปรับปรุง  
พ.ศ. 2562) อยู่ระหว่างน าเสนอ 
สภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาเห็นชอบ
หลักสูตร  

    

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 

(ข้อมูล ณ วันที่ 8 มีนาคม 2562) 
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ข้อเสนอ/ญัตติ    
       จึงเสนอคณะกรรมการสภาวิชาการเพ่ือรับทราบรายงานสถานะหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐาน

หลักสูตรระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 ข้อมูล ณ วันที่ 8 มีนาคม 2562 

มติที่ประชุม  รับทราบรายงานสถานะหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี และ
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 ข้อมูล ณ วันที่ 8 มีนาคม 2562 

 
ระเบียบวาระท่ี 4.2  ข้อมูลการปรับเปลีย่นอาจารย์ประจ าหลักสตูร (สมอ.08) ระดับปริญญาตรี 

   และระดับบัณฑิตศึกษา ประจ าปี พ.ศ. 2560-2561 ข้อมูล ณ วันที่ 8 มีนาคม 2562 
 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 มีนาคม 2562 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. 19 หลักสูตร 1 หลักสูตร  

3 จ านวนที่อยู่ระหว่างรอผลการรับทราบการปรบัหลักสูตรจาก สกอ. - 13 หลักสูตร  

 

ที ่ รายชื่อหลักสูตรที่ปรับปรุง 
สภามหาวิทยาลัยเห็นชอบ วันที ่สกอ.

รับทราบ คร้ังท่ี วันเดือนปี 
1 หลักสตูรบริหารธรุกิจบัณฑิต สาขาวิชา 

การจัดการโลจิสติกส์ (ฉบับปี พ.ศ. 2559) 
11/2560 11 ต.ค. 2560 4 ก.ย. 2561 

2 หลักสตูรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  
(ฉบับปี พ.ศ. 2559) 

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

3 หลักสตูรครุศาสตรบณัฑติ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย  
(ฉบับปี พ.ศ. 2558) 

6/2561 13 มิ.ย. 2561 อยู่ระหว่างรอผล 
การรับทราบ
จาก สกอ. 

4 หลักสตูรศลิปศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาภาษาจีน  
(ฉบับปี พ.ศ. 2558) 

7/2561 11 ก.ค. 2561 อยู่ระหว่างรอผล 
การรับทราบ
จาก สกอ. 
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ที ่ รายชื่อหลักสูตรที่ปรับปรุง 
สภามหาวิทยาลัยเห็นชอบ วันที ่สกอ.

รับทราบ คร้ังท่ี วันเดือนปี 
5 หลักสตูรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครอง

ท้องถิ่น (ฉบับปี พ.ศ. 2560) 
7/2561 11 ก.ค. 2561 อยู่ระหว่างรอผล 

การรับทราบ
จาก สกอ. 

6 หลักสตูรศลิปศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาสหวิทยาการอิสลาม 
(ฉบับปี พ.ศ. 2556) 

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

7 หลักสตูรบริหารธรุกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ 
(ฉบับปี พ.ศ. 2558) 

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

8 หลักสตูรวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 
(ฉบับปี พ.ศ. 2559) 

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

9 หลักสตูรสาธารณสุขศาสตรบณัฑติ สาขาวิชาสาธารณสุข
ศาสตร์ (ฉบับปี พ.ศ. 2561) 

12/2561 14 พ.ย. 2561 อยู่ระหว่างรอผล 
การรับทราบ
จาก สกอ. 

10 หลักสตูรบริหารธรุกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ 
(ฉบับปี พ.ศ. 2558) 

12/2561 12 ธ.ค. 2561 อยู่ระหว่างรอผล 
การรับทราบ
จาก สกอ. 

11 หลักสตูรศลิปศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ  
(ฉบับปี พ.ศ. 2558) 

12/2561 12 ธ.ค. 2561 อยู่ระหว่างรอผล 
การรับทราบ
จาก สกอ. 

12 หลักสตูรนิตศิาสตร์บณัฑิต (ฉบับปี พ.ศ. 2560) 2/2562 13 ก.พ. 2562 อยู่ระหว่างรอผล 
การรับทราบ
จาก สกอ. 

13 
 

หลักสตูรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (ฉบบัปี พ.ศ. 2560) 

2/2562 13 ก.พ. 2562 อยู่ระหว่างรอผล 
การรับทราบ
จาก สกอ. 

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

2/2562 13 ก.พ. 2562 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  
สาขาวิชาการจดัการการเรยีนรู้  
(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 มีนาคม 2562 ) 
 ข้อเสนอ/ญัตติ 
  จึงขอเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการรับทราบข้อมูลการปรับเปลี่ยนอาจารย์ประจ า
หลักสูตร (สมอ.08)  ระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา ประจ าปี พ.ศ. 2560-2561 ข้อมูล ณ วันที่ 8 
มีนาคม 2562 
 มติที่ประชุม รับทราบข้อมูลการปรับเปลี่ยนอาจารย์ประจ าหลักสูตร (สมอ.08)  ระดับปริญญาตรี และ
ระดับบัณฑิตศึกษา ประจ าปี พ.ศ. 2560-2561 ข้อมูล ณ วันที่ 8 มีนาคม 2562 
 

ระเบียบวาระที่ 5    เร่ืองน าเสนอเพ่ือพิจารณา 
ระเบียบวาระท่ี 5.1 ขอความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลกัสตูรและอาจารย์ 
    ผู้รับผดิชอบหลกัสตูรบัญชบีัณฑิต (ฉบับปี พ.ศ. 2559) (สมอ.08) 
 สาระส าคัญโดยย่อ 
  ผศ.ดร.อดิศร  ภู่สาระ  เลขานุการสภาวิชาการ น าเสนอเรื่อง ขอความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลง
อาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรบัญชีบัณฑิต (ฉบับปี พ.ศ. 2559) (สมอ.08) 
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 ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง 
  ด้วย สาขาวิชาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ มีความประสงค์ขออนุญาตเปลี่ยนแปลงอาจารย์
ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรบัญชีบัณฑิต (ฉบับปี พ.ศ. 2559) (สมอ.08)  เนื่องจาก 
นางสาววนิดา   อินทรลักษณ์ อาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ได้เกษียณอายุราชการ 
เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2561 ดังนั้น เพ่ือให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 
และให้มีความสอดคล้องกับเกณฑ์การประกันคุณภาพระดับสาขาวิชา  คณะและสาขาวิชาจึงขออนุญาต
เปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จาก นางสาววนิดา  อินทรลักษณ์              
เป็น นางสาวสุภลัค   จงรักษ์  โดยเรื่องนี้ได้ผ่านการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะวิทยาการจัดการ                
ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบและให้น าเสนอคณะกรรมการสภาวิชาการ
ต่อไป 
 ข้อเสนอ/ญัตติ    
  จึงเสนอคณะกรรมการสภาวิชาการพิจารณาให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร
และอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรบัญชีบัณฑิต (ฉบับปี พ.ศ. 2559) (สมอ.08) จาก นางสาววนิดา  อินทรลักษณ์  
เป็น นางสาวสุภลัคน์   จงรักษ์   

มติที่ประชุม  เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรบัญชี
บัณฑิต (ฉบับปี พ.ศ. 2559) (สมอ.08) จาก นางสาววนิดา  อินทรลักษณ์  เป็น นางสาวสุภลัคน์ จงรักษ์ และให้
น าเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป โดยคณะกรรมการสภาวิชาการให้คณะแนบเอกสารผลงานวิชาการของ นางสาว
สุภลัคน์   จงรักษ ์ ฉบับสมบูรณ์เข้าพิจารณาในที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย 
 

ระเบียบวาระท่ี 5.2 ขอความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลกัสตูรและอาจารย ์
    ผู้รับผดิชอบหลกัสตูรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตรก์ารเงิน 
    การธนาคาร (ฉบับปี พ.ศ. 2560) (สมอ.08) 
 สาระส าคัญโดยย่อ 
  ผศ.ดร.อดิศร  ภู่สาระ  เลขานุการสภาวิชาการ น าเสนอเรื่อง ขอความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลง
อาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเงิน
การธนาคาร (ฉบับปี พ.ศ. 2560) (สมอ.08) 
 ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง 
  ด้วย สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเงินการธนาคาร คณะวิทยาการจัดการ มีความประสงค์ขออนุญาต
เปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
เศรษฐศาสตร์การเงินการธนาคาร (ฉบับปี พ.ศ. 2560) (สมอ.08)  เนื่องจาก ดร.ศานติ   เล็กมณี  อาจารย์
ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  ได้ลาออกจากราชการ เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2562 ดังนั้น 
เพ่ือให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558   และให้มีความสอดคล้องกับเกณฑ์    



 
รายงานการประชุมคณะกรรมการสภาวชิาการ ครั้งที่ 3/2562 วันพธุที่ 20 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประขมุอยุธยา-อาเซียน ชั้น 2  

[2-21] 
 
การประกันคุณภาพระดับสาขาวิชา  คณะและสาขาวิชาจึงขออนุญาตเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร              
จาก ดร.ศานติ  เล็กมณี  เป็น นายฉัตรชัย  นิยะบุญ  โดยเรื่องนี้ได้ผ่านการประชุมคณะกรรมการประจ า              
คณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบและให้น าเสนอ
คณะกรรมการสภาวิชาการต่อไป 
 ข้อเสนอ/ญัตติ    
  จึงเสนอคณะกรรมการสภาวิชาการพิจารณาให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร
และอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเงินการธนาคาร (ฉบับปี  
พ.ศ. 2560) (สมอ.08) จาก ดร.ศานติ  เล็กมณี  เป็น นายฉัตรชัย  นิยะบุญ 

มติที่ประชุม เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
เศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเงินการธนาคาร (ฉบับปี  พ.ศ. 2560) (สมอ.08) จาก ดร.ศานติ  
เล็กมณี  เป็น นายฉัตรชัย  นิยะบุญ และให้น าเสนอสภามหาวิทยาลัย 

 
ระเบียบวาระท่ี 5.3 ขอความเห็นชอบการปรับปรุงหมวดวิชาศึกษาทั่วไป  
    (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562) 
 สาระส าคัญโดยย่อ 
  ผศ.ดร.อดิศร   ภู่สาระ   เลขานุการสภาวิชาการ น าเสนอเรื่อง ขอความเห็นชอบการปรับปรุง             
หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562) 
 ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง 
  ด้วย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ได้ด าเนินการปรับปรุงหมวดวิชาศึกษาทั่วไป                    
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562)   เพ่ือให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษา เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรี  พ.ศ. 2558  แนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา  พ.ศ. 2558  รวมทั้ง
ปรับปรุงรายวิชาเพ่ือให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคม  เศรษฐกิจ  และให้ผู้เรียนมีทักษะในการด ารงชีวิตใน
ศตวรรษที่ 21  และใช้ส าหรับจัดการเรียนการสอนให้นักศึกษาตั้งแต่ ปีการศึกษา 2562  เป็นต้นไป โดย              
การปรับปรุงหมวดวิชาศึกษาทั่วไปมหาวิทยาลัยได้ด าเนินการจัดโครงการ  “ประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือทบทวน  
ปรับปรุง  และพัฒนารายวิชาศึกษาทั่วไป” เมื่อวันที่  16 – 17  กุมภาพันธ์  2562  ณ โรงแรมไมด้า  แกรนด์  
โฮเทลทวารวดี  นครปฐม  จังหวัดนครปฐม  โดยกองบริการการศึกษาได้รวบรวมการปรับปรุงหมวดวิชาศึกษา
ทั่วไป เพ่ือเสนอให้คณะกรรมการสภาวิชาการพิจารณาให้ความเห็นชอบการปรับปรุงหมวดวิชาศึกษาทั่วไป  
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562) และสภามหาวิทยาลัยต่อไป 
 ข้อเสนอ/ญัตติ    
  จึงเสนอคณะกรรมการสภาวิชาการพิจารณาให้ความเห็นชอบการปรับปรุงหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562) 
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มติที่ประชุม  เห็นชอบการปรับปรุงหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562) โดยให้แก้ไขตาม
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสภาวิชาการ และให้น าเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป ที่ประชุมมอบหมายให้             
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการน ารายงานผลการด าเนินการแก้ไขปรับปรุงหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ฉบับปรับปรุง               
พ.ศ. 2562) แจ้งให้ที่ประชุมสภาวิชาการรับทราบในการประชุมครั้งต่อไป  ข้อเสนอแนะมีดังนี้ 

1. รายวิชาของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (วิชาใหม่) วิชาเฮฮากับภาษี  วิชาวัยใสใจสะอาด และวิชาชิม ช็อป 
แชร์ ให้ปรับชื่อวิชา และให้ทบทวนการเขียนค าอธิบายรายวิชา 

2. รายวิชาของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (วิชาเดิม) วิชาเงิน เงิน เงิน ให้ปรับชื่อวิชา โดยใช้ชื่อวิชาที่มีความ
เป็นหลักการ เช่น ชื่อวิชาเงินสร้างสุข หรือชื่อใดที่สะท้อนในเชิงวิชาการได้ชัดเจน และให้ปรับค าอธิบายรายวิชา
ให้สอดคล้องกัน วิชาชีวิตและความตายให้ปรับค าอธิบายรายวิชาในเรื่องชีวิตหลังความตาย ผู้สอนมีการจัดการ
เรียนการสอนอย่างไร และวิชาสมาธิในชีวิตประจ าวัน ให้ปรับค าอธิบายรายวิชา เนื่องจากลักษณะรายวิชาเป็น
วิชาที่ต้องมีการฝึกปฏิบัติ แต่ในค าอธิบายรายวิชาไม่มีการฝึกปฏิบัติ และให้ปรับหน่วยกิตเป็น 3(2-2-5) 

3. ให้ทบทวนวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร และวิชาการใช้ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร ค าอธิบาย
รายวิชา ทั้ง 2 วิชา มีชื่อวิชาและค าอธิบายรายวิชาที่มีความใกล้เคียงกัน ควรยุบรวมวิชาเข้าด้วยกัน 

4. รายวิชาของหมวดวิชาศึกษาทั่วไปของคณะครุศาสตร์ค าอธิบายรายวิชาสอนเรื่องความเป็นครูหลาย
วิชา แต่รายวิชาศึกษาทั่วไปที่เป็นของมหาวิทยาลัยไม่ได้สอนความเป็นครู คณะครุศาสตร์ควรจัดท ารายวิชา
ศึกษาท่ัวไป ให้ชัดเจน 

5. มอบหมายให้คณบดีคณะครุศาสตร์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการคณะครุศาสตร์ และสาขาวิชา ประชุม
พูดคุยกับผู้สอนวิชาศึกษาท่ัวไปกลุ่มวิชาชีพครู  โดยให้ใช้รหัสวิชาของคณะที่จัดการเรียนการสอน 

6. มอบหมายให้รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ผู้อ านวยการกองบริการการศึกษา ตรวจสอบรูปแบบการพิมพ์              
การวรรคตอน รหัสวิชา ชื่อวิชาภาษาไทย ชื่อวิชาภาอังกฤษ ค าอธิบายรายวิชา การใช้เครื่องหมายวรรคตอน , 
และ : การใช้ค าต้องอยู่ในรูปแบบเดียวกัน ให้ตรวจสอบให้ถูกต้อง ครบถ้วน ตลอดเล่มหลักสูตร และให้จัดท า
ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสภาวิชาการ และให้น าเสนอที่ประชุมสภาวิชาการครั้ง
ต่อไป 

 
ระเบียบวาระท่ี 5.4 ขอความเห็นชอบถ่ายโอนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรศิลปกรรมศาสตร 
    บัณฑิต สาขาวิชาดนตรีไทย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) เป็นอาจารย์ 
    ผู้รับผิดชอบหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา (หลักสูตร 
    ปรับปรุง พ.ศ. 2562) 
 สาระส าคัญโดยย่อ 
  ผศ.ดร.อดิศร  ภู่สาระ  เลขานุการสภาวิชาการ น าเสนอเรื่อง ขอความเห็นชอบถ่ายโอนอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีไทย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) เป็นอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) 
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 ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง 
  ด้วยหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีไทย ได้ด า เนินการจัดท าหลักสูตรครุศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาดนตรีไทย (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จึงขออนุญาตถ่าย
โอนอาจารย์ผู้รับผิดชอบจากหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีไทย (หลักสูตรปรับปรุง                       
พ.ศ.2560) ไปเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง              
พ.ศ. 2562) จ านวนทั้งสิ้น 6 คน โดยหลังจากโอนย้ายไปเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ดนตรีศึกษา (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562) แล้ว ยังคงให้ดูแลนักศึกษาในหลักสูตรหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาดนตรีไทย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) ที่เหลือ จ านวน 2 คน จนกว่าจะส าเร็จการศึกษาหรือ               
พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา โดยเรื่องนี้ ได้ผ่านการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2562  ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ โดยให้น าเสนอคณะกรรมการ
สภาวิชาการพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป 
 ข้อเสนอ/ญัตติ    
  จึงเสนอคณะกรรมการสภาวิชาการพิจารณาให้ความเห็นชอบการถ่ายโอนอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีไทย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) 

มติที่ประชุม  ไม่เห็นชอบการถ่ายโอนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ดนตรีไทย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรี
ศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) เนื่องจากหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรี เป็นหลักสูตร
ที่ปรับปรุงจากหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา ซึ่งส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้
พิจารณารับทราบให้ความเห็นชอบหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา (หลักสูตร 4 ปี) ตั้งแต่วันที่ 
27 เมษายน 2548 โดยหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรี เป็นหลักสูตรที่ปรับปรุงมาจาก
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา โดยส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบและให้
ความเห็นชอบหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรี ในวันที่ 25 มีนาคม 2549 การน าเสนอ
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา (หลักสูตร 4 ปี) จึงเป็นหลักสูตรปรับปรุงไม่ต้องมีการถ่ายโอน
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 

ระเบียบวาระท่ี 5.5 ขอความเห็นชอบหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  
    สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563) 
 สาระส าคัญโดยย่อ 
  ผศ.ดร.อดิศร  ภู่สาระ  เลขานุการสภาวิชาการ ขออนุญาตให้ นายอรรถพล  วงศ์เลิศวิริยะ ประธาน
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ คณะวิทยาการจัดการ  น าเสนอเรื่อง ขอความ
เห็นชอบหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563) 
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 ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง 
  ด้วย สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ คณะวิทยาการจัดการ ได้ด าเนินการปรับปรุงและพัฒนา
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563) เพ่ือให้เป็นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558  แนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558  โดยเรื่องนี้ได้ผ่านการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 1/2562 
วันที่  30 มกราคม 2562 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบโดยให้แก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประจ า               
คณะวิทยาการจัดการ และให้น าเรื่องนี้เสนอคณะกรรมการสภาวิชาการพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป 
 ข้อเสนอ/ญัตติ    
  จึงเสนอคณะกรรมการสภาวิชาการพิจารณาให้ความเห็นชอบบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจ
ระหว่างประเทศ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563) 

มติที่ประชุม  เห็นชอบในหลักการ มอบหมายให้คณะและสาขาวิชาด าเนินการแก้ไขตามข้อเสนอแนะ
ของคณะกรรมการสภาวิชาการ  โดยให้น าหลักสูตรเสนอที่ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการใน ครั้งต่อไป และ
ใหบ้รรจุไว้ในระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุม  ข้อเสนอแนะมีดังนี้ 

1. ในหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563)                 
ในหลักสูตรไม่พบจุดเด่นของหลักสูตร เนื่องจากเน้นการจัดการเรียนการสอนในห้องเรียน ไม่พบรายวิชาที่เน้นให้
นักศึกษาลงพ้ืนที่ปฏิบัติจริง รวมทั้งนักศึกษาต้องมีความรู้เรื่องการใช้ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน และภาษาญี่ปุ่น 
ตามท่ีหลักสูตรก าหนดไว้ในวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

2. หน้า 2 ข้อ 8 ให้ทบทวนอาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา โดยเพ่ิมอาชีพการเป็น
ผู้ประกอบการด้านการน าเข้าส่งออกสินค้าต่างประเทศ และด้านการค้าการทุนระหว่างประเทศ 

3. หน้า 6 ข้อ 11.1 ให้ทบทวนการเขียนสถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ เน้นเรื่องกระแส
การค้าออนไลน์และพฤติกรรมสนับสนุน แต่ไม่ปรากฏรายวิชาที่มุ่งเน้นการออนไลน์ในหลักสูตร  และหน้า 7                
ข้อ 11.3 ให้ทบทวนการเขียนผลการศึกษา รวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูลทั้งภายในภายนอก และจากผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย 

4. หน้า 9 ให้ทบทวนการเขียนปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร ควรเขียนให้เห็น
จุดเด่นของหลักสูตร หลักสูตรควรมีการท าความร่วมมือกับสถานประกอบการด้านการส่งออก 

5. หน้า 11 ข้อ 2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา ข้อ 2.2.1 ส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่ามัธยมศึกษาตอนปลาย
หรือเทียบเท่าและผ่านการคัดเลือกตามระเบียบของมหาวิทยาลัยฯ แก้เป็น ส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่า
มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าและผ่านการคัดเลือกตามประกาศของมหาวิทยาลัยฯ และให้ทบทวนการ
เขียนปัญหาแรกเข้า  ข้อ 2.3 
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6. หน้า 13 ข้อ 3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร หมวดวิชาศึกษาทั่วไปไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต ให้ใช้

โครงสร้างเดียวกันทั้งมหาวิทยาลัย หน้า 20 และหน้า 23 กลุ่มวิชาปฏิบัติการและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
แบ่งเป็นกลุ่มวิชา สหกิจศึกษา และกลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  แต่มีหมายเหตุ * บังคับเรียนโดยไม่คิด
หน่วยกิตตามเกณฑ์ที่วิชาเตรียมการฝึกประสบการณ์วิชาชีพส าหรับธุรกิจระหว่างประเทศ ต้องใส่ * ทั้ง  2 วิชา 
ให้แก้ไขตลอดหลักสูตร 

7. หน้า 19 ข้อ 2.2 กลุ่มวิชาเฉพาะด้านบังคับมีวิชาระเบียบวิธีวิจัยทางธุรกิจบังคับให้นักศึกษาสาขาวิชา
ธุรกิจระหว่างประเทศเรียน ซึ่งนักศึกษาไม่จ าเป็นต้องเรียนวิชานี้ สาขาวิชาอาจให้นักศึกษาเรียนวิชาการท าวิจัยแทน 

8. หน้า 21-23 ให้ตรวจสอบรหัสวิชาหลักเศรษฐศาสตร์ หมวดวิชาเฉพาะกลุ่มวิชาเฉพาะด้านบังคับ                
ในแผนการศึกษา ตลอดเล่มหลักสูตร และให้ตัดหมายเหตุ * บังคับเรียนโดยไม่คิดหน่วยกิตตามเกณฑ์การส าเร็จ
การศึกษา ออก 

9. หน้า 25 ความคาดหวังของผลลัพธ์การเรียนรู้เมื่อสิ้นปีการศึกษาของปีการศึกษาที่ 4 ความคาดหวัง
ของผลลัพธ์การเรียนรู้ไม่สอดคล้องกับกับปรัชญาของหลักสูตร 

10. หน้า 28 ข้อ 5.1 ให้ทบทวนค าอธิบายรายวิชาการท าโครงงานหรืองานวิจัย  ค าอธิบายรายวิชา                
ไมส่อดคล้องกับการแผนการศึกษา 

11. หน้า 30 ให้ตัดข้อ 1.7 มีความสามารถวิเคราะห์ ออกแบบ พัฒนา ติดตั้ง และปรับปรุงระบบ
คอมพิวเตอร์ให้ตรงตามข้อก าหนด ออก  

12. หน้า 31 ให้ทบทวนการเขียนผลการเรียนรู้ด้านความรู้ในข้อ 2.2.1  
13. หน้า 43-49 ให้ทบทวนการฝนความรับผิดชอบหลักและความรับผิดชอบรองในแผนที่แสดงกระจาย

ความรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่ รายวิชาหมวดวิชาเฉพาะ (Curriculum Mapping) 
คณะกรรมการสภาวิชาการมีความเป็นห่วงในเรื่องของการทวนสอบรายวิชา และการตรวจประเมินหลักสูตร 

14. หน้า 54 ข้อ 2 คุณภาพบัณฑิต มีการประเมินผลค่าเฉลี่ยคะแนนประเมินบัณฑิตไม่ต่ ากว่า 3.00            
ซึ่งในหลักสูตรบางจุดผลค่าเฉลี่ยคะแนนประเมินบัณฑิตเป็น 3.50 

15. หน้า 111-115 ให้ตรวจสอบประวัติและคุณวุฒิของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์
ประจ าหลักสูตรในส่วนของการเขียนผลงานวิชาการให้ถูกต้องและเป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  
เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 

16. มอบหมายให้รองอธิการบดีฝ่ ายวิชาการ คณบดี  รองคณบดีฝ่ายวิช าการ และประธาน
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ตรวจสอบผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญา
ตรี พ.ศ. 2558 
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17. มอบหมายให้คณบดี รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรทุกสาขาวิชา และ 

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการตรวจสอบรูปแบบการพิมพ์ การวรรคตอน การใช้ค าให้อยู่ในรูปแบบเดียวกัน ตรวจสอบ
รหัสวิชา ชื่อวิชาภาษาไทย และชื่อวิชาภาอังกฤษ และค าอธิบายรายวิชา ให้ ถูกต้อง ครบถ้วน  เช่น หน้า 21-23  
หน้า 79 วิชาพิธีการศุลกากร  และให้ตรวจสอบตลอดเล่มหลักสูตร  

18. ให้คณะ และสาขาวิชาทบทวนการเขียนค าอธิบายรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปให้เหมือนกับ
ส่วนกลางของมหาวิทยาลัย 

19.  มอบหมายให้คณะ และสาขาวิชาจัดท าตารางเปรียบเทียบการแก้ไขตามข้อเสนอแนะของสภาวิชาการ 
และให้เสนอที่ประชุมสภาวิชาการครั้งต่อไป 

 
ระเบียบวาระท่ี 5.6 ขอความเห็นชอบหลักสูตรบริหารธรุกิจบัณฑิต  
    สาขาวิชาการเป็นผู้ประกอบการ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563) 
 สาระส าคัญโดยย่อ 
  ผศ.ดร.อดิศร  ภู่สาระ  เลขานุการสภาวิชาการ ขออนุญาตให้ ผศ.สุมนา  พูลผล ประธาน
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร สาขาวิชาการเป็นผู้ประกอบการ น าเสนอเรื่อง ขอความเห็นชอบหลักสูตร
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเป็นผู้ประกอบการ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563) 
 ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง 
  ด้วย สาขาวิชาการเป็นผู้ประกอบการ คณะวิทยาการจัดการ ได้ด าเนินการปรับปรุงและพัฒนา
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเป็นผู้ประกอบการ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563) เพ่ือให้เป็นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558  แนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558  โดยเรื่องนี้ได้ผ่านการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 1/2562 
วันที่ 30 มกราคม 2562 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบโดยให้แก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประจ าคณะ
วิทยาการจัดการ และให้น าเรื่องนี้เสนอคณะกรรมการสภาวิชาการพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป 
 ข้อเสนอ/ญัตติ    
  จึงเสนอคณะกรรมการสภาวิชาการพิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา
การเป็นผู้ประกอบการ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563) 

มติที่ประชุม เห็นชอบในหลักการ มอบหมายให้คณะและสาขาวิชาด าเนินการแก้ไขตามข้อเสนอแนะ
ของคณะกรรมการสภาวิชาการ  โดยให้น าหลักสูตรเสนอที่ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการในครั้งต่อไป และ
ใหบ้รรจุไว้ในระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุม  ข้อเสนอแนะมีดังนี้ 

1. หน้า 5 ให้ทบทวนการเขียนข้อ 11.3 ผลการศึกษา รวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูลทั้งภายในภายนอก 
และจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

2. หน้า 8 ให้สาขาวิชาทบทวนการเขียนปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร ควรเขียน
ให้เห็นจุดเด่นของหลักสูตร และสาขาวิชาควรมีการท าความร่วมมือร่วมกับสถานประกอบการ 
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3. หน้า 10 ข้อ 2 คุณสมบัติของผู้ เข้าศึกษา ข้อ 2.2.1 -2.2.3 ผ่านการคัดเลือกตามระเบียบของ

มหาวิทยาลัย แก้เป็น ผ่านการคัดเลือกตามประกาศของมหาวิทยาลัย  
4. หน้า 12 ข้อ 3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร หมวดวิชาศึกษาทั่วไปไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต ให้ใช้

โครงสร้างเดียวกันทั้งมหาวิทยาลัย หน้า 19 และหน้า 23 กลุ่มวิชาปฏิบัติการและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
แบ่งเป็นกลุ่มวิชา สหกิจศึกษา และกลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพการ เป็นผู้ประกอบการ  แต่มีหมายเหตุ * 
เลือกเรียนวิชาใดวิชาหนึ่งเพียง 1 วิชา (บังคับเรียนโดยไม่คิดหน่วยกิตตามเกณฑ์การส าเร็จการศึกษา) ต้องใส่ * 
ทั้ง 2 วิชา ให้แก้ไขตลอดหลักสูตร 

5. หน้า 20 ให้แก้ไขแผนการศึกษาชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 จาก รวม 6 รายวิชา เป็นรวม 7 
รายวิชา  และให้แก้ไขรหัสวิชาเศรษฐศาสตร์ให้ถูกต้อง 

6. หน้า 21 ให้ทบทวนการเขียนแผนการศึกษาของนักศึกษาชั้นปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 เนื่องจากให้
นักศึกษาเรียนวิชาการเงินธุรกิจ และวิชาหลักการบัญชี ในภาคการศึกษาเดียวกัน  สาขาวิชาควรแยกวิชาให้
นักศึกษาเรียนวิชาเหล่านี้คนละภาคการศึกษา โดยต้องค านึงถึงผลประโยชน์ของนักศึกษาเป็นหลัก 

7. หน้า 22 ให้ทบทวนแผนการเรียนวิชาการวิจัยส าหรับผู้ประกอบชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1 
นักศึกษาต้องเรียนวิชานี้ในชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาท่ี 2 

8. หน้า 24 ข้อ 3.2 ให้สาขาวิชาทบทวนการเขียนความคาดหวังผลลัพธ์การเรียนรู้เมื่อสิ้นปีการศึกษา 
ด้านความคาดหวังของผลลัพธ์การเรียนรู้ ของนักศึกษาปีการศึกษาที่ 1 เน้นเรื่องทักษะทางภาษา คณิตศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์ แต่ในหลักสูตรไม่พบวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ปรากฏในหลักสูตร 

9. หน้า 29-31 ให้ทบทวนการเขียนหมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 
10. หน้า 42-47 ให้ทบทวนการฝนความรับผิดชอบหลักและความรับผิดชอบรองในแผนที่แสดงกระจาย

ความรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่ รายวิชาหมวดวิชาเฉพาะ (Curriculum Mapping) 
คณะกรรมการสภาวิชาการมีความเป็นห่วงในเรื่องของการทวนสอบรายวิชา และการตรวจประเมินหลักสูตร 

11. หน้า 105 และหน้า 107 ให้ทบทวนการเขียนค าอธิบายรายวิชาของวิชาหลักการบัญชี  วิชาการเงิน
ธุรกิจ ค าอธิบายรายวิชายังไม่ได้แก้ไขตามมติที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะวิทยาการจัดการ 

12. หน้า 50 ให้ตัดข้อ 2.2.2 มีการกระตุ้นอาจารย์ท าผลงานทางวิชาการสายตรงในสาขาวิชาเทคโนโลยี ออก 
13. หน้า 95  ให้ทบทวนชื่อวิชาและค าอธิบายรายวิชาในตารางเปรียบเทียบหลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2558 

วิชาการพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563  วิชาสตาร์ตอัปและการ
พัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม  สภาวิชาการมีความเห็นว่าวิชาวิชาการพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม และค าอธิบายรายวิชาของหลักสูตรเก่าดีกว่าหลักสูตรปรับปรุง 

14. หน้า 96 ให้ทบทวนการเขียนค าอธิบายรายวิชาการสร้างธุรกิจ  วิชาระเบียบวิธีวิจัยทางธุรกิจ และ
วิชาการวิจัยส าหรับผู้ประกอบการ ค าอธิบายรายวิชาไม่ตรงกับตารางเปรียบเทียบหน้า 110-111 

15. หน้า 112 ให้ตรวจสอบรหัสวิชาการสัมมนาการเป็นผู้ประกอบการ มีการใช้รหัสซ้ ากันระหว่าง
หลักสูตรเก่าและหลักสูตรใหม่ 
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16. หน้า 117-124 ให้ตรวจสอบประวัติและคุณวุฒิของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์

ประจ าหลักสูตรในส่วนของการเขียนผลงานวิชาการให้ถูกต้องและเป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง 
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 

17. ให้สาขาวิชาทบทวนวิชาการศึกษาความเป็นไปได้ในธุรกิจ วิชาวิจัยส าหรับผู้ประกอบการ และวิชา
สัมมนาการเป็นผู้ประกอบการ บางรายวิชาสามารถยุบรวมได้  และวิชาเลือกวิชาการสร้างภาพลักษณ์ตราสินค้า 
นักศึกษาจ าเป็นต้องเรียนหรือไม่  สาขาวิชาต้องสร้างจุดเด่นให้หลักสูตรโดยเชื่อมโยงฐานแนวคิด ทฤษฎี และ
น าไปสู่การปฏิบัติได้จริง 

18. ให้คณะและสาขาวิชาทบทวนการเขียนค าอธิบายรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปให้เหมือนกับ
ส่วนกลางของมหาวิทยาลัย 

19.  มอบหมายให้คณะ และสาขาวิชาจัดท าตารางเปรียบเทียบการแก้ไขตามข้อเสนอแนะของสภาวิชาการ 
และให้เสนอที่ประชุมสภาวิชาการครั้งต่อไป 

 
ระเบียบวาระที่ 6    เรื่องน าเสนอจากคณะกรรมการสภาวิชาการ 
 -ไม่มี- 
 

ระเบียบวาระที่ 7     เร่ืองอื่น ๆ 
ระเบียบวาระท่ี 7.1  ก าหนดการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ  ครั้งที่ 4/2562 
  สาระส าคัญโดยย่อ 
  ผศ.ดร.อดิศร  ภู่สาระ  เลขานุการสภาวิชาการ น าเสนอก าหนดการประชุมคณะกรรมการ       
สภาวิชาการ ครั้งที่ 4/2562 
 ข้อเสนอ/ญัตติ    
  จึงขอความเห็นชอบก าหนดการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ  ครั้งที่ 4/2562 ในวันพุธที่ 22 
พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00 น.  ณ ห้องประชุมอยุธยา-อาเซียน ชั้น  2 อาคารส านักงานอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
 มติที่ประชุม  เห็นชอบก าหนดการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ  ครั้งที่ 4/2562 2562 ในวันพุธ
ที่ 22 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00 น.  ณ ห้องประชุมอยุธยา-อาเซียน ชั้น 2 อาคารส านักงานอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
 
ปิดประชุมเวลา 12.30 น. 
     นางสาวนิตยา แสงมะฮะหมัด ผู้พิมพ์/ผู้บันทึกการประชุม 
     นางเบญญาภา สอนพรม  ผู้ตรวจ    
     ผศ.ดร.อดิศร ภู่สาระ  ผู้ตรวจ/ทาน 


