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รายงานการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ 
ครั้งที ่4/2562  

วันที่ 22 พฤษภาคม 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.  ดร.ปฐมพงศ์     ศุภเลิศ     ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก (คณะครุศาสตร์)    กรรมการ 
6.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กมลวรรณ  วรรณธนัง ผู้แทนคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์    กรรมการ 
7.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดวงรตัน์  โพธิ์เงิน  ผู้แทนคณะวิทยาการจัดการ     กรรมการ 
8.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อมรรัตน์   สนั่นเสียง ผู้แทนคณะครุศาสตร์      กรรมการ 
9.  ดร.ภควดี       สุขอนันต์   ผู้แทนคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี    กรรมการ 
10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อดิศร      ภู่สาระ  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ          กรรมการและเลขานุการ 
 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุมนา    พูลผล  ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตร  
       สาขาวิชาการเป็นผู้ประกอบการ  คณะวิทยาการจัดการ 
2. นายอรรถพล  วงศ์เลิศวิริยะ    ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
       สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ คณะวิทยาการจัดการ 
3. นางสาวพัฒน์กมล  อ่อนส าลี    อาจารย์ประจ าหลักสูตร สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ  
       คณะวิทยาการจัดการ 
4. นางวรรณิภา  ใจดี     อาจารย์ประจ าหลักสูตร สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ  
       คณะวิทยาการจัดการ 
5. นายก าธร   แจ่มจ ารัส    อาจารย์ประจ าหลักสูตร สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ  
       คณะวิทยาการจัดการ 
6. ดร.นริสานันท์   เดชสุระ     ผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา 
7. นางเบญญาภา สอนพรม  ผู้ช่วยเลขานุการ 
8. นางสาววิภา  ทองทา   ผู้ช่วยเลขานุการ 
9. นางสาวสุภัทรสร ขุมทอง   ผู้ช่วยเลขานุการ 
10. นางสาวนิตยา แสงมะฮะหมัด  ผู้ช่วยเลขานุการ 
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เปิดประชุมเวลา 09.00 น. 
 
ระเบียบวาระที่ 1   เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี 1.1  รายงานผลการเห็นชอบการปรับปรุงหมวดวิชาศึกษาทั่วไป  
    (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. 2562) 
 สาระส าคัญโดยย่อ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อดิศร   ภู่สาระ เลขานุการสภาวิชาการ  น าเสนอ รายงานผลการเห็นชอบการ
ปรับปรุง หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562)  โดยกองบริการการศึกษาได้น าเสนอหลักสูตรผ่านที่
ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2562 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2562 เรียบร้อยแล้ว ที่ประชุมมีมติเห็นชอบการ
ปรับปรุงหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562)  โดยให้ปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของกรรมการ 
สภามหาวิทยาลัยก่อนส่งไปยังส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาต่อไป 
 ข้อเสนอ/ญัตติ 
 จึงน าเสนอรายงานผลการขอความเห็นชอบการปรับปรุงหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ฉบับปรับปรุง             
พ.ศ. 2562) เพ่ือให้คณะกรรมการสภาวิชาการรับทราบ 

มติที่ประชุม  รับทราบรายงานผลการขอความเห็นชอบการปรับปรุงหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ฉบับปรับปรุง               
พ.ศ. 2562)  

 
ระเบียบวาระท่ี 1.2    รายผลการให้ความเห็นชอบหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 4 ปี (หลักสูตรปรับปรุง  
    พ.ศ. 2562) จ านวน 11 หลักสูตร 

สาระส าคัญโดยย่อ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อดิศร   ภู่สาระ  เลขานุการสภาวิชาการ  น าเสนอ รายผลการให้ความเห็นชอบ

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 4 ปี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) จ านวน 11 หลักสูตร ดังนี้ 
1. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (4 ปี) สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) 
2. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (4 ปี) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) 
3. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (4 ปี) สาขาวิชาสังคมศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) 
4. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (4 ปี) สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) 
5. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (4 ปี) สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) 
6. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (4 ปี) สาขาวิชาพลศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) 
7. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (4 ปี) สาขาวิชาการสอนภาษาไทย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) 
8. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (4 ปี) สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) 
9. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (4 ปี) สาขาวิชาการประถมศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) 
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10. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (4 ปี) สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) 
11. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (4 ปี) สาขาวิชาดนตรีศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) 
โดยคณะครุศาสตร์และคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้น าเสนอหลักสูตรผ่านที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย  

ครั้งที่ 4/2562 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2562 เรียบร้อยแล้ว ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ โดยที่ประชุมมอบหมายคณบดี
คณะครุศาสตร์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรแก้ไขตาม
ข้อเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัยและตรวจสอบความถูกต้องก่อนส่งไปยังส านักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษาต่อไป 
 ข้อเสนอ/ญัตติ 
 จึงน าเสนอรายงานผลรับทราบรายงานผลการให้ความเห็นชอบหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 4 ปี 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) จ านวน 11 หลักสูตร เพ่ือให้คณะกรรมการสภาวิชาการรับทราบ 

มติที่ประชุม รับทราบรายงานผลการให้ความเห็นชอบหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 4 ปี (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2562) จ านวน 11 หลักสูตร 

 

ระเบียบวาระที่ 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุมคร้ังที่ 3/2562  
 สาระส าคัญโดยย่อ 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร.อดิศร   ภู่สาระ เลขานุการสภาวิชาการ น าเสนอ รายงานการประชุม
คณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ 3/2562 ซึ่งมีสาระส าคัญเกี่ยวกับระเบียบวาระและมติที่ประชุมตามรายงาน
การประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการเพ่ือขอให้ที่ประชุมสภาวิชาการพิจารณารับรองรายงานการประชุม 
 ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง 
 ตามที่สภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาได้มีการประชุมครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันที่           
20 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมอยุธยา -อาเซียน ชั้น 2 อาคารส านักงานอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา นั้น เจ้าหน้าที่ได้บันทึกและจัดท ารายงานการประชุม รวมทั้งน าเสนอ
ผู้เกี่ยวข้องเพ่ือพิจารณาตรวจสอบตามระบบและกระบวนการดังต่อไปนี้ 
 1. จดบันทึกข้อความสาระส าคัญของการประชุมตามระเบียบวาระในระหว่างการประชุม  โดย
ผู้ช่วยเลขานุการสภาวิชาการ 
 2. เรียบเรียง สรุปและจัดท ารายงานการประชุม โดยผู้ช่วยเลขานุการสภาวิชาการแล้วน าเสนอให้
เลขานุการสภาวิชาการ ตรวจสอบและปรับปรุงแก้ไข 
 3. ปรับปรุงและน าเข้าระเบียบวาระการประชุมเพ่ือขอรับรองรายงานการประชุมซึ่งมีสาระส าคัญ
แบ่งเป็น 7 ระเบียบวาระ ตามท่ีเสนอในเอกสารการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 3/2562  
 ข้อเสนอ/ญัตติ 
 ขอเสนอให้รับรองรายงานการประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  
ครั้งที่ 3/2562  
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มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2562 โดย           
ให้แก้ไขดังนี ้

1. หน้า 2-3 ข้อ 3 บรรทัดที่ 5 ให้เพ่ิมข้อความ เช่น ระบุร้อยละของนักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษา 50% 
ต้องผ่านเกณฑ์มาตรฐานภาษาอังกฤษ  

2. หน้า 2-4 มติที่ประชุม คณะครุศาสตร์ ชั้นปีที่ 1 ให้ตัดค าว่า ชั้นปีที่ 1 ออก 
 

ระเบียบวาระที่ 3   เร่ืองสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่ 3/2562 
ระเบียบวาระท่ี 3.1  รายงานผลการด าเนินการตามมติของคณะกรรมการสภาวิชาการ 
 สาระส าคัญโดยย่อ 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อดิศร   ภู่สาระ  เลขานุการสภาวิชาการ น าเสนอข้อมูลการด าเนินงานและผลการ
ด าเนินงานตามมติที่ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการครั้งที่ 3/2562 โดยได้แจ้งและมอบให้หน่วยงานและองค์
คณะบุคคล/บุคคลที่เกี่ยวข้องด าเนินงานและปฏิบัติตามที่คณะกรรมการสภาวิชาการมีมติแล้ว 
 ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง 
 1. คณะกรรมการสภาวิชาการได้มีมติก าหนดเป็นแนวปฏิบัติให้เลขานุการน าเสนอให้ที่ประชุมทราบ
ความคืบหน้าหรือข้อมูลการด าเนินงานและผลการด าเนินงานตามมติที่ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ          
เป็นเรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อนด้วย 
 2. คณะกรรมการสภาวิชาการ มีการประชุมครั้งที่ 3/2562  เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 น.              
ณ ห้องประชุมอยุธยา-อาเซียน ชั้น 2 อาคารส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา              
ตามรายงานการประชุมฯ ในระเบียบวาระที่ 2 
 3. เลขานุการคณะกรรมการสภาวิชาการ ได้แจ้งและมอบให้หน่วยงานและองค์คณะบุคคล/บุคคล          
ที่เกี่ยวข้องด าเนินงานและปฏิบัติตามที่คณะกรรมการสภาวิชาการมีมติแล้ว ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสาร                
ที่น าเสนอประกอบการประชุมหน้า [3-2 ถึง 3-5] 
 ข้อเสนอ/ญัตติ 
 ขอเสนอให้ที่ประชุมรับทราบข้อมูลการด าเนินงานและผลการด าเนินงานตามมติที่ประชุม               
คณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ 3/2562  
 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 3/2562  
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รายงานข้อมูลการด าเนินงานและผลการปฏิบัติตามมติท่ีประชุม 
คณะกรรมการสภาวิชาการ  คร้ังที่ 3/2562   

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

 

ระเบียบวาระ เร่ือง มติท่ีประชุม ผลการปฏิบัติตามมต ิ
1 เร่ืองท่ีประธานแจ้งให้ทราบ   

1.1 การประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏทั่วประเทศ ณ จังหวัดเชียงราย 
ที่ประชุมแจ้งเรื่องให้ทราบดังนี้ 

รับทราบ คณะกรรมการสภาวิชาการ
ได้อภิปรายกันอย่างกว้างขวาง มีมติ
ให้ด าเนินการดังนี้ 

เลขานุการสภาวิชาการได้แจ้งไปยงัคณบดี
และผูเ้กี่ยวข้องทราบ เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 
2562 เรียบร้อยแล้ว 

 (1)  การปรับปรุงหลักสูตรครุศาสตร
บัณฑิต หลักสูตร 5 ปี เป็นหลักสูตร  
4 ปี ที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัย 
ทั่วประเทศมีมติเรื่องหมวดวิชาศึกษา
ทั่วไป ขอให้มหาวิทยาลัยมีหมวดวิชา
ศึกษาทั่ วไป  1 ชุด   มหาวิทยาลัย
สามารถบริหารจัดการเรียนการสอน
ร่วมกันเพื่อเป็นมาตรฐานและเป็น
แนวทางเดียวกัน และอาจน ารายวิชา
ศึกษาทั่วไปที่มีอยู่ในหลักสูตรเดิมมา
ผนวกและบูรณาการกับรายวิชาศึกษา
ทั่วไปหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  4 ปี 
(2) การเพิ่มรายวิชาในกลุ่มวิชาเฉพาะ
ด้านบังคับ และกลุ่มเลือกของคณะ            
ครุศาสตร์ บังคับเรียน 40 หน่วยกิต 
วิชาเลือกไม่น้อยกว่า 20 หน่วยกิต 
มหาวิทยาลัยต้องพิจารณารายวิชาที่มี
อยู่ต้องมากกว่า 20 หน่วยกิต   

( 3 )  เ ก ณ ฑ์ ม า ต ร ฐ า น
ภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์ไม่ ได้
บังคับนักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาแล้ว
ต้องผ่านเกณฑ์มาตรฐานภาษาอังกฤษ
ในระดับ B2  ที่ประชุมมอบหมายให้
มหาวิทยาลัยแต่ละแห่งด าเนินการ
จัดท าระเบียบและกติกา โดยไม่ต้อง
ระบุว่านักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาแล้ว
ต้องผ่านเกณฑ์มาตรฐานภาษาอังกฤษ
ในระดับ B2   

(1) การปฏิบัติการสอนของคณะ 
ครุศาสตร์ ต้องปฏิบตัิการสอน 1 ปี
การศึกษา สภาวิชาการเห็นด้วย 
ในหลักการ โดยคณะกรรมการสภา
วิชาการมีข้อเสนอแนะใหห้ลักสูตร
ครุศาสตรบณัฑติ (หลักสตูร 4 ปี)  
ยึดตามเกณฑ์ มคอ.1 นักศึกษาต้องมี
เวลาปฏิบตัิการสอนในโรงเรียนครบ 
1 ปีการศึกษาตามที่ครุุสภาก าหนด 
(2) มอบหมายให้มหาวิทยาลัย 
คณบดีคณะครุศาสตร์ รองคณบดี
ฝ่ายวิชาการคณะครุศาสตร์ และ
สาขาวิชา ประชุมเพื่อปรึกษาหารอื
ร่วมกันในการเตรียมความพร้อม
ให้กับนักศึกษาในเรื่อง การวางแผน
การเรยีน แผนการสอน การเขยีน
แผน การท าโครงการพัฒนาผูเ้รียน 
การท ากรณีศึกษา การท าวิจัย  
การพัฒนานวัตกรรมและการสังเกต          
การสอนในโรงเรียน และร่วมพบปะ
พูดคุยกับผู้บริหารสถานศึกษาในการ
ส่งนักศึกษาไปปฏิบตัิการสอนใน
โรงเรียน 
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ระเบียบวาระ เร่ือง มติท่ีประชุม ผลการปฏิบัติตามมต ิ

1 เร่ืองท่ีประธานแจ้งให้ทราบ (ต่อ)   
 

โดยมหาวิทยาลัยอาจระบุไว้ในการ
ประกันคุณภาพเพิ่มเติม ข้อ 15 ระบุ
ร้อยละของนักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษา 
50% ต้องผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 
ภาษาอังกฤษ เช่น  ระบุร้อยละของ
นักศึกษาท่ีส าเร็จการศึกษา 50%  
ต้องผ่านเกณฑ์มาตรฐานภาษาอังกฤษ 
(4) การปฏิบัติการสอนของนักศึกษา
คณะครุศาสตร์ ต้องปฏิบัติการสอน  
1 ปีการศึกษา จ าเป็นต้องสอนต่อเนื่อง
หรือไม่  ประเด็นนี้ ให้ติดตามความ
ชัดเจนจากคุรุสภา 
(5) กองบริการการศึกษาได้ เสนอ
ระเบียบวาระเพื่อพิจารณา เรื่องขอ
ความเห็นชอบหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
(ฉบับปี พ.ศ. 2562) ในการประชุม
คณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ 
3/2562 วันที่  20 มีน าคม 2562            
เพื่ อ ให้ ค ณ ะกรรม ก ารพิ จ ารณ า
เห็นชอบ หลั งจากนั้ นกองบริการ
การศึ กษ าจะแก้ ไขปรับปรุ งต าม
ความเห็นและข้อเสนอแนะต่าง ๆ แล้ว
เสนอระเบียบวาระเพื่อพิจารณาให้
สภามหาวิทยาลัยพิจารณา ในวันท่ี 27 
มีนาคม 2562 เนื่องจากทุกสาขาวิชา
ในมหาวิทยาลัยต้องใช้หมวดวิชาศึกษา
ทั่วไป (ฉบับปี พ.ศ. 2562) ร่วมกัน 

(3 ) ห ากมี ค วาม จ า เป็ น ต้ อ งจั ด
แผนการเรียน ให้ นั กศึ กษาคณ ะ           
ค รุ ศ าส ต ร์ ป ฏิ บั ติ ก า รก ารส อ น
โร ง เรี ย น  ไม่ ค ว ร ให้ นั ก ศึ ก ษ า
ปฏิบั ติการจัดการเรียนการสอน
โดยตรง  ควรให้นักศึกษาสังเกต           
การสอนในโรงเรียนเท่านั้น ควรให้
นักศึกษาได้ฝึกวางแผนการสอนใน
โรงเรียน ในกรณีที่จะให้นักศึกษา
ปฏิบัติการสอนในโรงเรียนควรเริ่มใช้
กับนักศึกษาช้ันปีที่ 2-4  นักศึกษา
จะต้ อ งเตรี ยมการสอน  การจั ด
แผนการสอน ต้องมีความรู้รอบด้าน 
เพื่ อ จะได้ ป ฏิ บั ติ ห น้ าที่ ได้ อย่ า ง
เข้มแข็ง เพื่อให้ผู้บริหารโรงเรียน
สามารถบริหารจัดการเรียนการสอน
ได้ง่าย 
(4) ส าหรับนักศึกษาคณะครศุาสตร์
ตามโครงการพิเศษท่ีมีวตัถุประสงค์
เพื่อคัดเลือกคนดี คนเก่ง ท่ีมีจิตใจ
เสียสละ ส านึกรักบา้นเกิด เข้ามา
ศึกษาวิชาชีพครู (ครูคืนถิ่น) ที่มีอยู่ใน
ปีการศึกษาปัจจุบัน คณะครุศาสตร์
ควรจัดกิจกรรมพเิศษเพื่อเตมิเตม็
ให้กับนักศึกษากลุ่มนี้ มอบหมายให้
คณะครุศาสตร์พิจารณาจัดโครงการ
ให้นักศึกษาได้ร่วมกิจกรรมการ
แสดงออกถึงการมีจิตอาสา การรบัใช้
ชุมชน สังคม และท้องถิ่น เพื่อ            
การเป็นครูทีส่มบรูณ์ในอนาคต 

เลขานุการสภาวิชาการได้แจ้งไปยงัคณบดี
และผูเ้กี่ยวข้องทราบ เมื่อวันท่ี 20 มีนาคม 
2562 เรียบร้อยแล้ว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.2 การจัดโครงการพัฒนาอาจารย์ใหม่ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
 

รับทราบ เลขานุการสภาวิชาการได้แจ้งไปยงัคณบดี
และผูเ้กี่ยวข้องทราบ เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 
2562 เรียบร้อยแล้ว 
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ระเบียบวาระ เร่ือง มติท่ีประชุม ผลการปฏิบัติตามมต ิ

3 เร่ืองสืบเนื่องจากการประชุม  
คร้ังท่ี 1/2562 

 
 

3.1 รายงานผลการด าเนินการตามมติของ
คณะกรรมการสภาวิชาการ  
ครั้งท่ี 2/2562 

รับทราบรายงานผลการด าเนินการ
ต า ม ม ติ ข อ ง ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร            
สภาวิชาการ ครั้งท่ี 2/2562 

เลขานุการสภาวิชาการได้แจ้งไปยงัคณบดี
และผูเ้กี่ยวข้องทราบ เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 
2562 เรียบร้อยแล้ว 

5 เร่ืองน าเสนอเพ่ือพิจารณา   

5.1 ขอความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลง
อาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรบัญชีบัณฑิต  
(ฉบับปี พ.ศ. 2559) (สมอ.08) 
 
 
 
 
 
 
 
 

เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ า
หลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต 
 (ฉบับปี พ.ศ. 2559) (สมอ.08)  
จาก นางสาววนิดา  อินทรลักษณ์   
เป็น นางสาวสุภลัคน์ จงรักษ์ และให้
น าเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป  
โดยคณะกรรมการสภาวิชาการให้            
คณะแนบเอกสารผลงานวิชาการของ 
นางสาวสุภลัคน์ จงรักษ์  ฉบับสมบูรณ์
เข้าพิจารณาในที่ประชุม 
สภามหาวทิยาลัย 

เลขานุการสภาวิชาการได้แจ้งไปยังคณบดี
คณะวิทยาการจัดการ ประธาน
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร และ
ผู้เกี่ยวขอ้งทราบ เรียบร้อยแล้ว เมือ่วันที่ 20 
มีนาคม 2562  ขณะน้ีอยู่ระหว่างด าเนินการ
เสนอสภามหาวทิยาลัย 
เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.2 ขอความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลง
อาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเศรษฐศาสตร
บัณฑิต สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์การเงิน
การธนาคาร (ฉบับปี พ.ศ. 2560)  
(สมอ.08) 
 
 

เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ า
หลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเงินการ
ธนาคาร (ฉบับปี  พ.ศ. 2560) (สมอ.
08) จาก ดร.ศานติ  เล็กมณี  เป็น 
นายฉัตรชัย  นิยะบุญ และให้น าเสนอ
สภามหาวทิยาลัย 

5.3 ขอความเห็นชอบการปรับปรุง 
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ฉบับปรับปรุง  
พ.ศ. 2562) 
 
 
 
 
 
 
 
 

เห็นชอบการปรับปรุงหมวดวิชาศึกษา
ทั่วไป (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562)  
โดยให้แกไ้ขตามข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการสภาวิชาการ และให้
น าเสนอสภามหาวทิยาลัยต่อไป 
มอบหมายให้รองอธกิารบดีฝ่าย
วิชาการรายงานผลการด าเนินการ
แกไ้ขปรับปรุงหมวดวิชาศกึษาทั่วไป 
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562) แจ้งให้ 
ที่ประชุมสภาวชิาการรับทราบ 
ในการประชุมคร้ังต่อไป 

เลขานุการสภาวิชาการได้แจ้งไปยังคณบดี
ผู้อ านวยการกองบริการการศึกษาและ
ผู้เกี่ยวขอ้งทราบ เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2562 
เรียบร้อยแล้ว โดยกองบริการการศึกษาได้
ด าเนินการแกไ้ขปรับปรุงหมวดวิชาศึกษา
ทั่วไป เรียบร้อยแลว้ และได้เร่ืองน้ีเสนอที่
ประชุมสภามหาวทิยาลัย คร้ังที่ 4/2562          
ที่ประชุมมีมติเห็นชอบเมื่อวันที่ 27 มีนาคม 
2562 
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ระเบียบวาระ เร่ือง มติท่ีประชุม ผลการปฏิบัติตามมต ิ

5 เร่ืองน าเสนอเพ่ือพิจารณา (ต่อ)   

5.4 
ขอความเห็นชอบถ่ายโอนอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรศิลปกรรมศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาดนตรีไทย (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2560) เป็นอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาดนตรีศึกษา (หลักสู ตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2562) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ไม่เห็นชอบการถ่ายโอนอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรศิลปกรรม 
ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรไีทย 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)  
เป็นอาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสตูร
ครุศาสตรบณัฑติ สาขาวิชาดนตรี
ศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง  
พ.ศ. 2562) เนื่องจากหลักสูตร
ศิลปกรรมศาสตรบัณฑติ สาขาวิชา
ดนตรี เป็นหลักสูตรที่ปรับปรุงจาก
หลักสตูรครุศาสตรบณัฑติ สาขาวิชา
ดนตรีศึกษา ซึ่งส านักงาน
คณะกรรมการการอดุมศึกษาได้
พิจารณารับทราบให้ความเห็นชอบ
หลักสตูรครุศาสตรบณัฑติ สาขาวิชา
ดนตรีศึกษา (หลักสตูร 4 ปี) ตั้งแต่
วันท่ี 27 เมษายน 2548 โดย
หลักสตูรศลิปกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาดนตรี เป็นหลักสูตรที่
ปรับปรุงมาจากหลักสูตรครุศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา  
โดยส านักงานคณะกรรมการ 
การอุดมศึกษารับทราบและให้ความ
เห็นชอบหลักสตูรศลิปกรรมศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาดนตรี ในวันท่ี 25 
มีนาคม 2549 การน าเสนอหลักสตูร
ครุศาสตรบณัฑติ สาขาวิชาดนตรี
ศึกษา (หลักสูตร 4 ปี) จึงเป็น
หลักสตูรปรับปรุงไม่ต้องม ี
การถ่ายโอนอาจารยผ์ู้รับผิดชอบ
หลักสตูร 

เลขานุการสภาวิชาการได้แจ้งไปยงัคณบดี
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
ประธานคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร 
และผูเ้กี่ยวข้องเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันท่ี 20 
มีนาคม 2562 
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ระเบียบวาระ เร่ือง มติท่ีประชุม ผลการปฏิบัติตามมต ิ

5 เร่ืองน าเสนอเพ่ือพิจารณา (ต่อ)   

5.4 ข อ ค ว า ม เห็ น ช อ บ ห ลั ก สู ต ร
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจ
ระหว่างประเทศ (หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2563) 
 
 
 
 

เห็นชอบในหลักการ มอบหมายให้
คณะและสาขาวิชาด าเนินการแก้ไข
ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ
สภาวิชาการ  โดยให้น าหลักสตูร
เสนอที่ประชุมคณะกรรมการสภา
วิชาการในครั้งต่อไป และให้บรรจไุว้
ในระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง 
จากการประชุม 

เลขานุการสภาวิชาการได้แจ้งไปยงัคณบดี
คณะวิทยาการจัดการ ประธาน
คณะกรรมการบรหิารหลักสตูรและ
ผู้เกี่ยวข้องเรียบร้อยแล้ว คณะและ
สาขาวิชาไดด้ าเนินการแก้ไขตาม
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ 
สภาวิชาการ โดยจะน าเรื่องนี้เสนอ 
ในที่ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ  
ครั้งท่ี 4/2562  ในวันท่ี 22 พฤษภาคม 
2562 
 
 

5.5 ขอความเห็นชอบหลักสูตร
บริหารธรุกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเป็น
ผู้ประกอบการ (หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2563) 

7 เร่ืองอ่ืน ๆ   

 ก าหนดการประชุมคณะกรรมการ 
สภาวิชาการ  ครั้งที่ 4/2562 
 
 
 
 
 
 

เห็นชอบก าหนดการประชุม
คณะกรรมการสภาวิชาการ   
ครั้งท่ี 4/2562 ในวันพุธท่ี 22 
พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00 น.   
ณ ห้องประชุมอยุธยา-อาเซียน ช้ัน 2 
อาคารส านักงานอธิการบดี 
มหาวิทยาลยัราชภฏั
พระนครศรีอยุธยา 

เลขานุการสภาวิชาการได้แจ้งไปยงัคณบดี
และผูเ้กี่ยวข้องทราบ เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 
2562 เรียบร้อยแล้ว 
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ระเบียบวาระท่ี 3.2 ขอความเห็นชอบหลักสูตรบริหารธรุกิจบัณฑิต  
    สาขาวิชาการเป็นผู้ประกอบการ  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563) 
 สาระส าคัญโดยย่อ 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อดิศร   ภู่สาระ  เลขานุการสภาวิชาการ ขออนุญาตที่ประชุมให้ ผศ.สุมนา  พูลผล 
ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตร สาขาวิชาการเป็นผู้ประกอบการ คณะวิทยาการจัดการ น าเสนอเรื่อง ขอ
ความเห็นชอบหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเป็นผู้ประกอบการ  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563) 
 ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง 
 ด้วย สาขาวิชาการเป็นผู้ประกอบการ คณะวิทยาการจัดการ ได้ด าเนินการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเป็นผู้ประกอบการ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563) เพ่ือให้เป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558  แนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา 
พ.ศ. 2558  โดยเรื่องนี้ได้ผ่านการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 1/2562 วันที่ 30 
มกราคม 2562 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบโดยให้แก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประจ าคณะวิทยาการ
จัดการ และได้ผ่านการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2562 ที่ประชุม 
มีมติเห็นชอบในหลักการ มอบหมายให้คณะและสาขาวิชาด าเนินการแก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ
สภาวิชาการ  โดยให้คณะและสาขาวิชาน าหลักสูตรเสนอที่ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ  ครั้งที่ 4/2562 
ในวันที่ 22 พฤษภาคม 2562  ในระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุม  บัดนี้คณะและสาขาวิชา           
ได้ด าเนินการแก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสภาวิชาการเรียบร้อยแล้ว จึงเสนอเรื่องขอความเห็นชอบ
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเป็นผู้ประกอบการ  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563) ให้คณะกรรมการ      
สภาวิชาการพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป 
 ข้อเสนอ/ญัตติ    
 จึงเสนอคณะกรรมการสภาวิชาการพิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเป็น
ผู้ประกอบการ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563) 

มติที่ประชุม เห็นชอบหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเป็นผู้ประกอบการ (หลักสูตรปรับปรุง               
พ.ศ. 2563) และให้น าเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป โดยให้สาขาวิชาแก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ            
สภาวิชาการ และให้น าเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป ข้อเสนอแนะมีดังนี้ 

1. หน้า 2 ข้อ 7 ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน ปีการศึกษา 2564            
แก้เป็นปีการศึกษา 2565 และข้อ 8 ให้ทบทวนอาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา ข้อ 8.4 ที่ปรึกษา 
ทางธุรกิจ 

2. หน้า 4 ให้แก้ไขพระนามของรัชกาลที่ 10 ให้ถูกต้อง ในข้อ 11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทาง
สังคมและวัฒนธรรม 

3. หน้า 8 ข้อ 2. แผนพัฒนาปรับปรุง หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ไม่สอดคล้องกับหน้า 5  ในเรื่องของรายงานผล           
การประเมินความพึงพอใจในการใช้บัณฑิตของผู้ประกอบการ 
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4. หน้า 10 ให้ทบทวนการเขียนปัญหาของนักศึกษาแรกเข้าในข้อ 2.3 และข้อ 2.4 กลยุทธ์ในการด าเนินการ 

เพ่ือแก้ไขปัญหา 
5. หน้า 12  ให้ตรวจสอบจ านวนหน่วยกิตในโครงสร้างหลักสูตรให้ถูกต้อง หลักสูตรมีหน่วยกิตมาก

เกินไป และให้เพิ่มหมายเหตุในโครงสร้างหมวดวิชาศึกษาท่ัวไปให้ถูกต้อง 
6. หน้า 19 หมวดวิชาเฉพาะ มีรายวิชาที่เน้นทฤษฎีมากกว่าวิชาปฏิบัติ ควรเพ่ิมรายวิชาปฏิบัติในหลักสูตร 
7. หน้า 31 ข้อ 1 การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา มีการใช้ค าไม่คงเส้นคงว่า เช่น เทคโนโลยี             

ดิจิตัล  ให้แก้ไขเป็น เทคโนโลยีดิจิทัล  ตลอดเล่มหลักสูตร 
8. หน้า 48 ให้ทบทวนการก าหนดความรับผิดชอบหลัก ในรายวิชา 3603303 การจัดการการสื่อสารใน

องค์กรและวิชา 3604209 วิชาการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ ในแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบต่อ
ผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชาหมวดวิชาเฉพาะด้าน (Curriculum Mapping) คณะกรรมการสภาวิชาการ
มีความเป็นห่วงในเรื่องของการทวนสอบรายวิชา และการตรวจประเมินหลักสูตร 

9. หน้า 70 ให้ทบทวนการเขียน ข้อ 6.2 การประกันคุณภาพด้านสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้  ไม่ควรระบุชื่อบุคคล  
10. หน้า 95 วิชาภาษาอากรส าหรับผู้ประกอบการและสตาร์ตอัป ให้ปรับการเขียนค าอธิบายรายวิชา

ใหม่ ค าว่า online ต้องเขียนเป็นค าทับศัพท์ และให้ทบทวนการเขียนค าอธิบายรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะให้มี
องค์ประกอบประธาน กริยา กรรม เช่น วิชาภาษีอากรส าหรับผู้ประกอบการและสตาร์ตอัป การวิจัยส าหรับ
ผู้ประกอบการ การจัดการความเสี่ยงส าหรับผู้ประกอบการ เทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับผู้ประกอบการ  

11. หน้า 97 ให้ตรวจสอบรหัสวิชาธุรกรรมทางการเงินด้วยอิเล็กทรอนิกส์  รหัสวิชาไม่ตรงกับหน้า 114 
และให้ทบทวนการเขียนค าอธิบายรายวิชา ต้องเขียนเป็นค าทับศัพท์แทนภาษาอังกฤษ 

12. หน้า 110 ตารางเปรียบเทียบรายวิชาภาษีอากรส าหรับผู้ประกอบการ และสตาร์ตอัป ในช่องหมายเหตุ 
ให้ระบุการปรับชื่อวิชา  

13. หน้า 116-125  มอบหมายให้คณะ สาขาวิชา ตรวจสอบประวัติและคุณวุฒิของอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร และอาจารย์ประจ าหลักสูตรในส่วนของการเขียนผลงานวิชาการให้ถูกต้องและเป็นไปตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558  
 14. คณะกรรมการสภาวิชาการมีความเห็นว่ายังไม่พบจุดเด่นของหลักสูตร  คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์
ของหลักสูตร คือมุ่งผลิตบัณฑิตให้สามารถต่อยอดธุรกิจ สร้างอาชีพ สร้างธุรกิจ และเป็นผู้ประกอบการได้  
คณะกรรมการสภาวิชาการเห็นด้วยกับเรื่องที่อาจารย์ในหลักสูตรสาขาวิชาการเป็นผู้ประกอบการควรเป็น
คณะท างานในศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ (UBI) ในสถาบันอุดมศึกษา (University Business Incubator/UBI) ที่เน้น
กลุ่มเป้าหมายเป็นนักศึกษา ศิษย์เก่า อาจารย์ นักวิจัย บุคลากรของมหาวิทยาลัย และบุคคลทั่วไป สาขาวิชาควร
ท าความร่วมมือกับกลุ่มเป้าหมายให้เข้ามามีส่วนร่วมในหลักสูตร ซึ่งจะท าให้นักศึกษาได้มีโอกาสพบปะกับ                 
สถานประกอบการ นักศึกษาได้ลงพ้ืนที่ปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการ และสามารถเป็นเจ้าของธุรกิจของ
ตนเองได้ สาขาวิชาไม่ควรเน้นให้นักศึกษาแสวงหาความรู้เฉพาะในห้องเรียนเท่านั้น  ควรจัดกิจกรรมเสริมให้กับ
นักศึกษาได้ลงชุมชนและสถานประกอบการจริง ตลอดจนคณะ และสาขาวิชาต้องช่วยเหลือนักศึกษาในการเตรียมการ  
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หาสถานประกอบการ หาเครือข่าย ให้กับนักศึกษา หากนักศึกษาส าเร็จการศึกษาแล้วจะได้มีคุณสมบัติตาม            
ที่ตลาดแรงงานต้องการ  

15. มอบหมายให้คณะและสาขาวิชาเตรียมค าตอบเรื่องผลการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ปีที่ผ่านมาเป็น
อย่างไร สาขาวิชาได้น าข้อเสนอแนะมาปรับใช้ในการท าหลักสูตรอย่างไร ให้แนบเอกสาร ผลการประเมิน
หลักสูตร มาในภาคผนวก และในการน าเสนอหลักสูตรในสภามหาวิทยาลัยขอให้สาขาวิชาจัดตัวแทน 1 คน 
น าเสนอเป็น PowerPoint ตามแบบฟอร์มที่กองบริการศึกษาก าหนด และน าเสนอให้ตรงประเด็นใช้เวลา               
5 นาที  ผู้น าเสนอสามารถตอบ ข้อซักถามของสภามหาวิทยาลัยได้ชัดเจนและเข้าใจง่าย 

16. มอบหมายให้คณบดี รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรทุกสาขาวิชา และ 
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการตรวจสอบรูปแบบการพิมพ์ การวรรคตอน การใช้ค าให้อยู่ในรูปแบบเดียวกัน ตรวจสอบ
รหัสวิชา ชื่อวิชาภาษาไทย ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ และค าอธิบายรายวิชา ให้ถูกต้อง ครบถ้วน ตลอดเล่มหลักสูตร             

17. มอบหมายให้ทุกสาขาวิชาจัดท าตารางเปรียบเทียบการแก้ไขตามข้อเสนอแนะของสภาวิชาการ            
เข้าที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย โดยไม่ต้องน าหลักสูตรนี้กลับไปพิจารณาในที่คณะกรรมการประชุมสภาวิชาการอีก และ
ให้น าเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป 

 

ระเบียบวาระท่ี 3.3 ขอความเห็นชอบหลักสูตรบริหารธรุกิจบัณฑิต สาขาวิชาธรุกิจ 
    ระหว่างประเทศ  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563) 
 สาระส าคัญโดยย่อ 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อดิศร   ภู่สาระ  เลขานุการสภาวิชาการ ขออนุญาตที่ประชุมให้ นายอรรถพล  วงศ์
เลิศวิริยะ ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตร สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ  คณะวิทยาการจัดการ น าเสนอ
เรื่อง ขอความเห็นชอบหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
2563) 
 ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง 
 ด้วย สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ คณะวิทยาการจัดการ ได้ด าเนินการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563) เพ่ือให้เป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558  แนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา 
พ.ศ. 2558  โดยเรื่องนี้ได้ผ่านการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 1/2562 วันที่ 30 
มกราคม 2562 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบโดยให้แก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประจ าคณะวิทยาการ
จัดการ และได้ผ่านการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2562 ที่ประชุม 
มีมติเห็นชอบในหลักการ มอบหมายให้คณะและสาขาวิชาด าเนินการแก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ
สภาวิชาการ  โดยให้คณะและสาขาวิชาน าหลักสูตรเสนอที่ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ  ครั้งที่ 4/2562 
ในวันที่ 22 พฤษภาคม 2562  ในระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุม  บัดนี้คณะ และสาขาวิชาได้
ด าเนินการแก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสภาวิชาการเรียบร้อยแล้ว จึงเสนอเรื่องขอความเห็นชอบ 
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หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563) ให้คณะกรรมการ
สภาวิชาการพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป 
 ข้อเสนอ/ญัตติ    
 จึงเสนอคณะกรรมการสภาวิชาการพิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจ
ระหว่างประเทศ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563) 

มติที่ประชุม เห็นชอบหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ (หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2563)  โดยให้สาขาวิชาแก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสภาวิชาการ และให้น าเสนอสภามหาวิทยาลัย
ต่อไป ข้อเสนอแนะมีดังนี้ 

1. หน้า 2 ข้อ 8 ให้ทบทวนอาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา ข้อ 8.3 ประกอบธุรกิจและ
กิจการส่วนตัว แก้เป็น ผู้ประกอบการ และเจ้าของธุรกิจ ข้อ 8.4 นักวิเคราะห์ธุรกิจ แก้เป็น ที่ปรึกษาทางธุรกิจ            
ข้อ 8.5 ข้าราชการ/พนักงาน/รัฐวิสาหกิจ แก้ เป็น ข้าราชการกระทรวงพาณิชย์/พนักงาน/รัฐวิสาหกิจ และตัด                         
ข้อ 8.6 อ่ืน ๆ  ออก 

2. หน้า 9 ให้ทบทวนการเขียนวัตถุประสงค์ในข้อ 1.3.4 และหน้า 10 ข้อ 2 แผนพัฒนาปรับปรุง ใน
เรื่องของผลการวิจารณ์ประสิทธิภาพของหลักสูตรจากผู้เชี่ยวชาญภายนอก ไม่สอดคล้องกับหน้า 7   และใน
หลักสูตรยังไม่พบจุดเด่นของหลักสูตร 

3. หน้า 13 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเป็นผู้ประกอบการ และสาขาวิชาธุรกิจระหว่าง
ประเทศ ควรมีจ านวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตรเท่ากัน และจ านวนหน่วยกิตรวมไม่ควรเกิน 130 หน่วยกิต และ
เพ่ิมหมายเหตุในโครงสร้างหมวดวิชาศึกษาท่ัวไปให้ถูกต้อง 

4. หน้า 16 รายวิชาของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 1. วิชาบังคับเรียน 9001301 วิชาอยุธยาศึกษา ไม่มี
รายละเอียดในแผนการเรียน 

5. หน้า 20 หมวดวิชาเฉพาะ มีรายวิชาที่เน้นทฤษฎีมากกว่าวิชาปฏิบัติ ควรเพ่ิมรายวิชาปฏิบัติใน
หลักสูตร เช่น วิชาเทคโนโลยี และควรปรับลดจ านวนหน่วยกิตให้เหลือ 130 หน่วยกิต 

6. หน้า 22 ข้อ 2.3) กลุ่มวิชาเฉพาะด้านเลือก ให้ตัดรายวิชา การเตรียมการสอบโทอิค 1 และ                    
การเตรียมการสอบโทอิค 2 ออก และให้จัดเป็นกิจกรรมเสริมความรู้ให้กับนักศึกษาแทน และให้ทบทวนรหัสวิชา
ภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ และวิชาภาษาจีนธุรกิจ  และในกลุ่มวิชาเฉพาะด้านเลือก มีวิชาภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ และวิชา
ภาษาจีนธุรกิจ ให้นักศึกษาเลือกเรียน แต่ถ้านักศึกษาไม่เลือกเรียนก็สามารถท าได้ จุดเด่นของหลักสูตรเน้นเรื่อง
การค้าระหว่างประเทศ แต่ไม่พบวิชาภาษาอังกฤษในหลักสูตร 

7. หน้า 24 – 27 3.1.5 ให้ทบทวนแผนการศึกษา โดยให้ระบุวิชา 9001301 อยุธยาศึกษา ลงใน
แผนการศึกษา 
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8. หน้า 26-27 ให้สาขาวิชาทบทวนการจัดแผนการศึกษาวิชาเตรียมสหกิจศึกษาหรือเตรียมการฝึก

ประสบการณ์วิชาชีพส าหรับธุรกิจระหว่างประเทศของนักศึกษาชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2 และทบทวนการจัด
แผนการศึกษาวิชาสหกิจศึกษาหรือการฝึกประสบการณ์วิชาชีพส าหรับธุรกิจระหว่างประเทศ ของนักศึกษาชั้นปี
ที่ 4 ภาคการศึกษาท่ี 2 

9. หน้า 33 หมวดที่ 4 ข้อ 1 การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา ให้ทบทวนการก าหนดกลยุทธ์
หรือกิจกรรมของนักศึกษาในเรื่องเกี่ยวกับภาษาอังกฤษ 

10. หน้า 47-54 ให้ทบทวนการก าหนดความรับผิดชอบหลัก ความรับผิดชอบรอง ในแผนที่แสดงการกระจาย           
ความรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้ จากหลักสู ตรสู่ รายวิชาหมวดวิชาเฉพาะด้ าน (Curriculum Mapping) 
คณะกรรมการสภาวิชาการมีความเป็นห่วงในเรื่องของการทวนสอบรายวิชา และการตรวจประเมินหลักสูตร 

11. หน้า 88 ให้ทบทวนชื่อวิชาภาษาอังกฤษวิชาการบริหารบรรษัทข้ามชาติ  
12. หน้า 130 ตารางเปรียบเทียบรายวิชา ให้ทบทวนรหัสวิชาการวิจัยธุรกิจระหว่างประเทศ 
13. หน้า 136-145 มอบหมายให้คณะ สาขาวิชา ตรวจสอบประวัติและคุณวุฒิของอาจารย์ผู้รับผิดชอบ

หลักสูตร และอาจารย์ประจ าหลักสูตรในส่วนของการเขียนผลงานวิชาการให้ถูกต้องและเป็นไปตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 

14. สาขาวิชาควรส่งเสริมให้นักศึกษาไปทดสอบภาษาอังกฤษโทอิค  ทดแทนการเรียนในแผนการศึกษา 
โดยให้นักศึกษาไปทดสอบที่ศูนย์ภาษานานาชาติของมหาวิทยาลัย เมื่อนักศึกษาทดสอบแล้วให้น าคะแนนมา
เทียบกับมหาวิทยาลัย ในระดับ B2 หรือสาขาวิชาอาจจัดกิจกรรมเสริมภาษาให้กับนักศึกษา เช่น การอบรม
ภาษาอังกฤษภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่น ภาษาเกาหลี  โดยจัดอบรมเป็นหลักสูตรระยะยาว  

15. มหาวิทยาลัยควรมีการจัดสอบโทอิคให้นักศึกษา โดยคิดค่าใช้จ่ายในการสอบในราคาถูก เพ่ือเป็นการ
ส่งเสริม ให้นักศึกษามีผลคะแนนดี และท างานดี  ถ้าหากบังคับให้นักศึกษาเรียนในแผนการศึกษา นักศึกษาจะไม่
สนใจเรียน ต้องให้นักศึกษาเรียนด้วยความสมัครใจ และควรมีการสร้างแรงจูงใจหากนักศึกษาสอบผ่านโทอิค 

16. สาขาวิชาควรส่งเสริมให้นักศึกษาได้ใช้เอกสารประกอบการเรียนการสอนที่เป็นภาษาอังกฤษ และ
อาจารย์ผู้สอนอาจใช้ค าศัพท์ภาษาอังกฤษท่ีง่าย มาสอนให้นักศึกษาฝึกพูดในชั้นเรียน เพื่อให้นักศึกษาสามารถน า
ความรู้ที่ได้รับมาใช้ในชีวิตประจ าวันได้  ซึ่งท าให้นักศึกษาไม่ต้องเรียนวิชาภาษาอังกฤษเพิ่ม  

17. สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ ไม่ควรจัดการเรียนการสอนเฉพาะในห้องเรียน  ควรเน้นให้
นักศึกษาได้ลงพ้ืนที่ปฏิบัติงานจริง ควรเชิญสถานประกอบการ  ผู้ที่มีรู้ในพ้ืนที่ และอาจารย์พิเศษเข้ามามีส่วนร่วมใน
การจัดการเรียนการสอน ถ้าสาขาวิชานักศึกษาน้อย ควรจัดให้นักศึกษาเรียนร่วมกับนักศึกษาสาขาวิชาอ่ืน ๆ   

18. สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศต้องเตรียมการหาสถานประกอบการ เพ่ือให้นั กศึกษาได้ลงไปฝึก
ปฏิบัติในพ้ืนที่จริง ไม่ควรให้นักศึกษาเรียนเฉพาะในห้องเรียน  ควรจัดกิจกรรมเสริมให้กับนักศึกษาได้ลงชุมชน
และสถานประกอบการ รวมทั้งควรหาเครือข่ายสถานประกอบการ หรือกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศท่ีรับ
นักศึกษาฝึกงานและรับเข้าท างานในสถานประกอบการนั้น ๆ  
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19. มอบหมายให้คณะและสาขาวิชาเตรียมค าตอบเรื่องผลการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ปีที่ผ่านมาเป็น

อย่างไร สาขาวิชาได้น าข้อเสนอแนะมาปรับใช้ในการท าหลักสูตรอย่างไร ให้แนบเอกสาร ผลการประเมิน
หลักสูตร มาในภาคผนวก และในการน าเสนอหลักสูตรในสภามหาวิทยาลัยขอให้สาขาวิ ชาจัดตัวแทน 1 คน 
น าเสนอเป็น PowerPoint ตามแบบฟอร์มที่กองบริการศึกษาก าหนด และน าเสนอให้ตรงประเด็นใช้เวลา 5 
นาที  ผู้น าเสนอสามารถตอบ ข้อซักถามของสภามหาวิทยาลัยได้ชัดเจนและเข้าใจง่าย 

20. มอบหมายให้คณบดี รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรทุกสาขาวิชา และ 
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการตรวจสอบรูปแบบการพิมพ์ การวรรคตอน การใช้ค าให้อยู่ในรูปแบบเดียวกัน ตรวจสอบ
รหัสวิชา ชื่อวิชาภาษาไทย ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ และค าอธิบายรายวิชา ให้ถูกต้อง ครบถ้วน ตลอดเล่มหลักสูตร             

21. มอบหมายให้ทุกสาขาวิชาจัดท าตารางเปรียบเทียบการแก้ไขตามข้อเสนอแนะของสภาวิชาการเข้าที่
ประชุมสภามหาวิทยาลัย โดยไม่ต้องน าหลักสูตรนี้กลับไปพิจารณาในที่คณะกรรมการประชุมสภาวิชาการอีก และให้
น าเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป 
 

ระเบียบวาระที่ 4   เร่ืองน าเสนอเพื่อทราบ 
ระเบียบวาระท่ี 4.1      การรายงานสถานะหลักสตูรตามเกณฑ์มาตรฐานหลกัสูตรระดับปริญญาตรี  

   และระดับบัณฑิตศกึษา พ.ศ. 2558 ขอ้มูล ณ วันท่ี 30 เมษายน 2562 
 สาระส าคัญโดยย่อ 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อดิศร  ภู่สาระ  เลขานุการสภาวิชาการ น าเสนอ การรายงานสถานะหลักสูตร
ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 ข้อมูล ณ วันที่  30 เมษายน 
2562   มีรายละเอียด จ าแนกตามคณะ และสาขาวิชา ดังนี้ 

 1. หลักสูตร ระดับปริญญาตรี 
คณะ 

จ านวนหลกัสูตร 
ทั้งหมด 

จ านวนหลกัสูตร 
ที่ครบรอบปรับปรุง  

ปี พ.ศ. 2562 

จ านวนหลกัสูตรที่อยู่ระหว่างรอ
ผลการรับทราบจาก สกอ. 

ครุศาสตร ์ 10 - 10 

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ 15 1 7 

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 15 - 3 

วิทยาการจัดการ 12 2 2 

รวม 52 3 22 
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2. รอบการปรับปรุงหลักสูตร ระดับปริญญาตรี 

 
 

คณะ 

 
 

สาขาวิชา 

สภา
มหาวิทยาลัย

(อนุมัติ) 

สกอ.
(รับทราบ) 

ปี
การศึกษา
ที่เร่ิมใช้
หลักสูตร 

ปี
ครบรอบ
ที่ต้อง

ปรับปรุง
หลักสูตร 

ครุศาสตร์           
1 ค.บ.  การสอนภาษาไทย  4 ปี   

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) 
(อยู่ระหว่างบันทึกข้อมูลหลักสูตรในระบบ CHECO) 

27 มี.ค.2562 อยู่ระหว่าง
บันทึกข้อมูล
หลักสูตรใน

ระบบ CHECO 

2562  

2 ค.บ.  การศึกษาปฐมวัย 4 ปี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) 
(อยู่ระหว่างบันทึกข้อมูลหลักสูตรในระบบ CHECO) 

27 มี.ค.2562 อยู่ระหว่าง
บันทึกข้อมูล
หลักสูตรใน

ระบบ CHECO 

2562  

3 ค.บ.  พลศึกษา 4  ปี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) 
(อยู่ระหว่างบันทึกข้อมูลหลักสูตรในระบบ CHECO) 

27 มี.ค.2562 อยู่ระหว่าง
บันทึกข้อมูล
หลักสูตรใน

ระบบ CHECO 

2562  

4 ค.บ.  การสอนภาษาอังกฤษ 4 ปี  
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) 
(อยู่ระหว่างบันทึกข้อมูลหลักสูตรในระบบ CHECO) 

27 มี.ค.2562 อยู่ระหว่าง
บันทึกข้อมูล
หลักสูตรใน

ระบบ CHECO 

2562  

5 ค.บ.  คณิตศาสตร์   4 ปี  
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) 
(อยู่ระหว่างบันทึกข้อมูลหลักสูตรในระบบ CHECO) 

27 มี.ค.2562 อยู่ระหว่าง
บันทึกข้อมูล
หลักสูตรใน

ระบบ CHECO 

2562  

6 ค.บ.  คอมพิวเตอร์ศึกษา 4 ปี  
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) 
(อยู่ระหว่างบันทึกข้อมูลหลักสูตรในระบบ CHECO) 

27 มี.ค.2562 อยู่ระหว่าง
บันทึกข้อมูล
หลักสูตรใน

ระบบ CHECO 

2562  

7 ค.บ.  สังคมศึกษา  4 ปี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) 
(อยู่ระหว่างบันทึกข้อมูลหลักสูตรในระบบ CHECO) 

27 มี.ค.2562 อยู่ระหว่าง
บันทึกข้อมูล
หลักสูตรใน

ระบบ CHECO 

2562  

8 ค.บ.  วิทยาศาสตร์  4 ปี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) 
(อยู่ระหว่างบันทึกข้อมูลหลักสูตรในระบบ CHECO) 

27 มี.ค.2562 อยู่ระหว่าง
บันทึกข้อมูล
หลักสูตรใน

ระบบ CHECO 

2562  

9 ค.บ.  การประถมศึกษา 4 ปี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) 
(อยู่ระหว่างบันทึกข้อมูลหลักสูตรในระบบ CHECO) 

27 มี.ค.2562 อยู่ระหว่าง
บันทึกข้อมูล
หลักสูตรใน

ระบบ CHECO 

2562  
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คณะ 

 
 

สาขาวิชา 

สภา
มหาวิทยาลัย

(อนุมัติ) 

สกอ.
(รับทราบ) 

ปี
การศึกษา
ที่เร่ิมใช้
หลักสูตร 

ปี
ครบรอบ
ที่ต้อง

ปรับปรุง
หลักสูตร 

10 ค.บ.  การศึกษาพิเศษ 4 ปี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) 
(อยู่ระหว่างบันทึกข้อมูลหลักสูตรในระบบ CHECO) 

27 มี.ค.2562 อยู่ระหว่าง
บันทึกข้อมูล
หลักสูตรใน

ระบบ CHECO 

2562  

มนุษยศาสตร์ฯ           

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

20 ม.ค. 2558 11 ก.ย. 
2558 

2558 2561 

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

2559 2562 

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 ศศ.บ.  ภาษาไทย  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 19 เม.ย.2560 16 พ.ย. 
2560 

2560 2563 

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

9 รป.บ.  การปกครองท้องถิ่น   
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)  
(อยู่ระหว่างผู้อ านวยการกลุ่มตรวจสอบหลักสูตรในระบบ 
CHECO) 

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

2560 2563 

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

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

2561 2564 

11 ศศ.บ.  สหวิทยาการอิสลามเพื่อการพัฒนา 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) 
(อยู่ระหว่างผู้อ านวยการกลุ่มตรวจสอบหลักสูตรในระบบ 
CHECO) 

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

2562 2565 
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คณะ 

 
 

สาขาวิชา 

สภา
มหาวิทยาลัย

(อนุมัติ) 

สกอ.
(รับทราบ) 

ปี
การศึกษา
ที่เร่ิมใช้
หลักสูตร 

ปี
ครบรอบ
ที่ต้อง

ปรับปรุง
หลักสูตร 

12 ศศ.บ.  ประวัติศาสตร์  (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562) 
(ด าเนินการส่งข้อมูลตามท่ี สกอ. ให้แก้ไขข้อมูลหลักสูตรใน
ระบบ CHECO) 

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

2562 2565 

13 ศป.บ.  ดนตรีสากล  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) 
(อยู่ระหว่างผู้อ านวยการกลุ่มตรวจสอบหลักสูตรในระบบ 
CHECO) 

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

2561 2564 

14 ศป.บ.  ศิลปะการแสดง  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) 
(ด าเนินการส่งข้อมูลตามท่ี สกอ. ให้แก้ไขข้อมูลหลักสูตรใน
ระบบ CHECO) 

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

2561 2564 

15 ค.บ.  ดนตรีศึกษา  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) 
(อยู่ระหว่างบันทึกข้อมูลหลักสูตรในระบบ CHECO) 

27 มี.ค.2562 อยู่ระหว่าง
บันทึกข้อมูล
หลักสูตรใน

ระบบ CHECO 

  

วิทยาศาสตร์ฯ           

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

21 ต.ค. 2558 25 พ.ย. 
2559 

2559 2562 

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

18 พ.ย. 2558 5 ส.ค. 
2559 

2559 2562 

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

16 มี.ค. 2559 29 มิ.ย. 
2559 

2560 2563 

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

16 มี.ค. 2559 1 ธ.ค. 
2559 

2560 2563 

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

16 มี.ค. 2559 3 พ.ค. 
2560 

2560 2563 

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

2560 2563 

7 วท.บ.  เกษตรศาสตร์  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) 20 เม.ย.2559 29 มิ.ย. 
2559 

2559 2562 

8 วท.บ.  คณิตศาสตร์  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) 20 เม.ย.2559 12 ต.ค. 
2559 

2559 2562 
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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.  จุลชีววิทยา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 18 ม.ค. 2560 7 เม.ย. 
2560 

2560 2563 

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

12 ก.ค. 2560 13 พ.ย. 
2560 

2560 2563 

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

13 ธ.ค. 2560 3 เม.ย.
2562 

2561 2564 

13 วท.บ.  วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม  
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) 
(อยู่ระหว่างหัวหน้าฝ่าย (สกอ.) ตรวจสอบหลักสูตรในระบบ 
CHECO) 

14 มี.ค. 2561 อยู่ระหว่าง 
รอผล 

การรับทราบ
จาก สกอ. 

2561 2564 

14 วท.บ.  เคม ี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) 
(อยู่ระหว่างผู้อ านวยการกลุ่มตรวจสอบหลักสูตรในระบบ 
CHECO) 

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

2561 2564 

15 วท.บ.  เทคโนโลยีการผลิตพืช  
(หลกัสูตรใหม่ พ.ศ. 2562) (อยู่ระหว่างผู้อ านวยการกลุ่ม 
(สกอ.) ตรวจสอบหลักสูตรในระบบ CHECO) 

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) 

12 ก.ค. 2560 16 พ.ย. 
2560 

2561 2564 

9 บธ.บ.  ธุรกิจระหว่างประเทศ   
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563) 
(ขณะนี้อยู่ระหว่างการน าเสนอสภาวิชาการพิจารณา 
ให้ความเห็นชอบหลกัสูตรในวันที่ 22 พฤษภาคม 2562) 

    

10 บธ.บ.  การเป็นผู้ประกอบการ   
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 )  
(ขณะนี้อยู่ระหว่างการน าเสนอสภาวิชาการพิจารณา 
ให้ความเห็นชอบหลกัสูตรในวันที่ 22 พฤษภาคม 2562) 

    

11 บธ.บ.  การจัดการธุรกิจโรงแรม  (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2561) 
(อยู่ระหว่างผู้อ านวยการกลุ่มตรวจสอบหลักสูตรในระบบ 
CHECO) 

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

2561 2564 

12 บธ.บ.  การจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่   
(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2561) 
(อยู่ระหว่างผู้อ านวยการกลุ่มตรวจสอบหลักสูตรในระบบ 
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. 2561 

จ านวนหลกัสูตรที่อยู่ระหว่างรอผล 
การรับทราบจาก สกอ. 

ครุศาสตร ์ 2 2 0 

วิทยาการจัดการ 1 1 1 

รวม 3 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 หลักสตูรประกาศนียบตัรบณัฑติ สาขา
วิชาชีพครู (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557)  
**อยู่ระหว่างการด าเนินการปรับปรุง
หลักสตูร** 

17 ก.ย. 
2557 

5 มิ.ย. 2558 2558 2561 

2 ครุศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาการ
บริหารการศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง  
พ.ศ. 2557)  
**อยู่ระหว่างการด าเนินการปรับปรุง
หลักสตูร** 

17 ก.ย. 
2557 

1 เม.ย. 2558 2557 2561 

คณะวิทยาการจัดการ           

1 หลักสตูรบริหารธรุกิจมหาบณัฑติ 
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2561) 

7 ก.ค. 2561 อยู่ระหว่างรอ 
สกอ.รับทราบ 

2561 2566 

(ข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2562) 
ข้อเสนอ/ญัตติ    
จึงเสนอคณะกรรมการสภาวิชาการเพ่ือรับทราบรายงานสถานะหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร

ระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 ข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2562 

มติที่ประชุม  รับทราบรายงานสถานะหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี และ
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 ข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2562 

 
ระเบียบวาระท่ี 4.2  ข้อมูลการปรับเปลีย่นอาจารย์ประจ าหลักสตูร (สมอ.08) ระดับปริญญาตรี 

   และระดับบณัฑิตศึกษา ประจ าปี พ.ศ. 2560-2561 ข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 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. 2561-2562  ข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน  2562 มีรายละเอียดดังนี้ 
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 1. ระดับปริญญาตรี 
ล าดับ  รายการ ปี พ.ศ. 2561 ปี พ.ศ. 2562 

 

1 
จ านวนรวมหลักสตูรที่ปรับเปลีย่นอาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจ า
หลักสตูร 

13 หลักสูตร 7 หลักสูตร  

2 จ านวนที่ผ่านการรับทราบการปรบัหลักสตูรจาก สกอ. 3 หลักสูตร 3 หลักสูตร  

3 จ านวนที่อยู่ระหว่างรอผลการรับทราบการปรบัหลักสูตรจาก สกอ. 10 หลักสูตร 4 หลักสูตร  

 

ที ่ รายชื่อหลักสูตรที่ปรับปรุง 
สภามหาวิทยาลัยเห็นชอบ วันที ่สกอ.

รับทราบ 
ครั้งท่ี วันเดือนป ี

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

2/2561 14 ก.พ. 2561 4 ก.ย. 2561 

2 หลักสตูรศลิปศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น  
(ฉบับปี พ.ศ. 2560) 

4/2561 4 เม.ย. 2561 4 ก.ย. 2561 

3 หลักสตูรศลิปศาสตรบัณฑติ สาขาวชิาการพัฒนาชุมชนและ
สังคม (ฉบับปี พ.ศ. 2560) 

4/2561 4 เม.ย. 2561 4 ก.ย. 2561 

4 หลักสตูรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
(ฉบับปี พ.ศ. 2559) 

5/2561 9 พ.ค. 2561 อยู่ระหว่างรอผล 
การรับทราบฯจาก 

สกอ. 
5 หลักสตูรครุศาสตรบณัฑติ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (ฉบับปี 

พ.ศ. 2558) 
6/2561 13 มิ.ย. 2561 อยู่ระหว่างรอผล 

การรับทราบฯจาก 
สกอ. 

6 หลักสตูรศลิปศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาภาษาจีน  
(ฉบับปี พ.ศ. 2558) 

7/2561 11 ก.ค. 2561 อยู่ระหว่างรอผล 
การรับทราบฯจาก 

สกอ. 
7 หลักสตูรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครอง

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

การรับทราบฯจาก 
สกอ. 

8 หลักสตูรศลิปศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาสหวิทยาการอิสลาม  
(ฉบับปี พ.ศ. 2556) 

7/2561 11 ก.ค. 2561 อยู่ระหว่างรอผล 
การรับทราบฯจาก 

สกอ. 
9 หลักสตูรบริหารธรุกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ  

(ฉบับป ีพ.ศ. 2558) 
7/2561 11 ก.ค. 2561 อยู่ระหว่างรอผล 

การรับทราบฯจาก 
สกอ. 
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ที ่ รายชื่อหลักสูตรที่ปรับปรุง 
สภามหาวิทยาลัยเห็นชอบ วันที ่สกอ.

รับทราบ 
ครั้งท่ี วันเดือนป ี

10 หลักสตูรวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า  
(ฉบับปี พ.ศ. 2558) 

7/2561 11 ก.ค. 2561 อยู่ระหว่างรอผล 
การรับทราบฯจาก 

สกอ. 
11 หลักสตูรสาธารณสุขศาสตรบณัฑติ สาขาวิชาสาธารณสุข

ศาสตร์  (ฉบับปี พ.ศ. 2561) 
12/2561 14 พ.ย. 2561 อยู่ระหว่างรอผล 

การรับทราบฯจาก 
สกอ. 

12 หลักสตูรบริหารธรุกิจบัณฑิต  สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ 
(ฉบับปี พ.ศ. 2558) 

13/2561 12 ธ.ค. 2561 อยู่ระหว่างรอผล 
การรับทราบฯจาก 

สกอ. 
13 หลักสตูรศลิปศาสตรบัณฑติ  สาขาวิขาภาษาจีน  

(ฉบับปี พ.ศ. 2558) 
13/2561 12 ธ.ค. 2561 อยู่ระหว่างรอผล 

การรับทราบฯจาก 
สกอ. 

14 หลักสตูรรัฐนติิศาสตรบัณฑติ (ฉบับปี พ.ศ. 2560) 2/2562 13 ก.พ. 2562 อยู่ระหว่างรอผล 
การรับทราบฯจาก 

สกอ. 
15 หลักสตูรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  

สาขาวิชาประศาสนศาสตร์  (ฉบับปี พ.ศ. 2560) 
2/2562 13 ก.พ. 2562 อยู่ระหว่างรอผล 

การรับทราบฯจาก 
สกอ. 

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

2/2562 13 ก.พ. 2562 อยู่ระหว่างรอผล 
การรับทราบฯจาก 

สกอ. 
17 หลักสตูรวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการ

จัดการ  (ฉบับปี พ.ศ. 2559) 
3/2562 13 มี.ค. 2562 อยู่ระหว่างรอผล 

การรับทราบฯจาก 
สกอ. 

18 หลักสตูรศลิปศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาการพัฒนาชุมชนและ
สังคม (ฉบับป ีพ.ศ. 2560) 

3/2562 13 มี.ค. 2562 อยู่ระหว่างรอผล 
การรับทราบฯจาก 

สกอ. 
19 หลักสตูรเศรษฐศาสตรบัณฑติ  (ฉบับปี พ.ศ. 2560) 5/2562 24 เม.ย. 2562 อยู่ระหว่างรอผล 

การรับทราบฯจาก 
สกอ. 

20 หลักสตูรบญัชีบัณฑติ (ฉบับปี พ.ศ. 2559) 5/2562 24 เม.ย. 2562 อยู่ระหว่างรอผล 
การรับทราบฯจาก 

สกอ. 
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 2. ระดับบัณฑิตศึกษา 

 ล าดับ รายการ ปี พ.ศ. 2561 ปี พ.ศ. 2562 
 

1 
จ านวนหลักสตูรที่ปรับเปลี่ยนอาจารย์ผูร้ับผดิชอบหลักสูตร/
อาจารย์ประจ าหลักสตูร 

2 หลักสูตร -  

2 จ านวนที่อยู่ระหว่างรอผลการรับทราบการปรบัหลักสูตรจาก สกอ. 2 หลักสูตร -  

 

ที ่ รายชื่อหลักสูตรที่ปรับปรุง 
สภามหาวิทยาลัยเห็นชอบ วันที ่สกอ.รับทราบ 

คร้ังท่ี วันเดือนปี 

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

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

2 หลักสตูรประกาศนียบตัรบณัฑติ สาขาวิชาชีพครู 
(ฉบับปี พ.ศ. 2557) 

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

(ข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2562 ) 
 ข้อเสนอ/ญัตติ 
 จึงขอเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการรับทราบข้อมูลการปรับเปลี่ยนอาจารย์ประจ า
หลักสูตร (สมอ.08)  ระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา ประจ าปี พ.ศ. 2561-2562 ข้อมูล ณ วันที่ 30 
เมษายน 2562 
 มติที่ประชุม รับทราบข้อมูลการปรับเปลี่ยนอาจารย์ประจ าหลักสูตร (สมอ.08)  ระดับปริญญาตรี และ
ระดับบัณฑิตศึกษา ประจ าปี พ.ศ. 2561-2562 ข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2562 

 
ระเบียบวาระที่ 5    เร่ืองน าเสนอเพ่ือพิจารณา 
ระเบียบวาระท่ี 5.1 ขอความเห็นชอบการพิจารณาเสนอการให้ปริญญา ระดับปริญญาโท  

ประจ าภาคเรียนที่ 1/2561 (ครั้งที่ 3) จ านวน 2 ราย และประจ าภาคเรียน 

ที่ 2/2561 (ครั้งที่ 1) จ านวน 4 ราย รวมทั้งสิ้นจ านวน 6 ราย 

 สาระส าคัญโดยย่อ 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อดิศร   ภู่สาระ  เลขานุการสภาวิชาการ ขออนุญาตที่ประชุมให้ ดร.นริสานันท์  
เดชสุระ ผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา น าเสนอเรื่อง ขอความเห็นชอบการพิจารณาเสนอ
การให้ปริญญา ระดับปริญญาโท ประจ าภาคเรียนที่ 1/2561 (ครั้งที่ 3) จ านวน 2 ราย และประจ าภาคเรียนที่ 
2/2561 (ครั้งที่ 1) จ านวน 4 ราย รวมทั้งสิ้นจ านวน 6 ราย 
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 ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง 
 ตามที่ส านักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ได้เสนอรายชื่อผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ประจ า
ภาคเรียนที่ 1/2561 (ครั้งที่ 3) จ านวน 2 ราย และประจ าภาคเรียนที่ 2/2561 (ครั้งที่ 1) จ านวน 4 ราย รวม
ทั้งสิ้น จ านวน 6 ราย ต่อคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา  ในคราวประชุม ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 
2562 โดยผ่านกระบวนการดังนี้ 

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

ถูกต้องและครบถ้วนหรือไม่ 
 - ในกรณีที่ไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้อง เจ้าหน้าที่ต้องคืนเอกสารการขอส าเร็จการศึกษาและเอกสาร

ประกอบการส าเร็จการศึกษา ส่งคืนให้นักศึกษาน ากลับไปแก้ไขให้ถูกต้อง แล้วจึงน าเอกสารมาส่งอีกครั้ง 
 - ในกรณีที่เอกสารครบถ้วนถูกต้อง เจ้าหน้าที่ต้องเก็บเอกสารทั้งหมดที่นักศึกษาท าเรื่องขอยื่นไว้ 

เพ่ือน าเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา 
3. เมื่อเอกสารครบถ้วนถูกต้องแล้ว นักศึกษาต้องลงทะเบียนรายชื่อผู้ขอยื่นส าเร็จการศึกษาแ ก่

เจ้าหน้าที่ส านักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา และถือว่าเป็นการเสร็จสิ้นการยื่นขอเป็นผู้ส าเร็จการศึกษา 
นักศึกษาผ่านการตรวจสอบดังนี้ 
 เป็นผู้มีคุณสมบัติการเข้าเป็นนักศึกษาตามที่หลักสูตรก าหนด  โดยคณะกรรมการหลักสูตร บธ.ม.

(บริหารธุรกิจ) และหลักสูตร รป.ม. (รัฐประศาสนศาสตร์) 
 ผ่านการตรวจสอบคุณวุฒิการศึกษา พบว่าส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีแล้วทุกราย  
 ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติของการส าเร็จการศึกษาตามเกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามข้อบังคับ

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2549 โดยนายทะเบียน 
และผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตรแต่ละหลักสูตรที่ส าเร็จการศึกษา   

 นักศึกษาที่เข้าศึกษาในหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต แผน ก แบบ ก1 แผน ก แบบ ก2 และแผน ข 
ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามหลักสูตร ได้คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 3.00 

 ผ่านการสอบประมวลความรู้  
 ผ่านการสอบปากเปล่าวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระขั้นสุดท้าย  โดยคณะกรรมการสอบปากเปล่า

วิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ  ซึ่งประกอบด้วยอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระและ
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกท่ีได้รับการแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัย  

 ผ่านการตรวจสอบรูปเล่มวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระจากกรรมการตรวจรูปแบบ 
 ผ่านการตรวจสอบบทคัดย่อภาษาอังกฤษ จากคณะกรรมการตรวจบทคัดย่อ 
 ลงตีพิมพ์ในวารสารวิทยาการจัดการปริทัศน์ ปีที่ 20 ฉบับที่ 2 ประจ าเดือนกรกฎาคม – ธันวาคม 

2561 จ านวน 1 ราย 
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 ลงตีพิมพ์ในวารสารวิชาการแสงอีสานปีที่ 16 ฉบับที่ 1 ประจ าเดือนมกราคม – มิถุนายน 2562 

มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน จ านวน 1 ราย 
 น าเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ครั้งที่ 7 ในวันที่ 24 พฤศจิกายน 

2560 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จ านวน 1 ราย 
 เป็นนักศึกษาแผน ข ซึ่งส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาไม่ได้ก าหนดให้ตีพิมพ์ผลงาน 

จ านวน 3 ราย 
 อยู่ในกรอบระยะเวลาที่หลักสูตรก าหนด 

 
จ านวนการเสนอให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา ระดับปริญญาโท ประจ าภาคเรียนที่ 1/2561 (ครั้งที่ 3) 

จ านวน 2 ราย และประจ าภาคเรียนที่ 2/2561 (ครั้งที่ 1) จ านวน 4 ราย รวมทั้งสิ้น จ านวน 6 ราย 
ล า

ที ่
หลักสูตร 

จ านวน 
ชาย หญิง รวม 

ภาคเรียนที่ 1/2561 (คร้ังท่ี 3) 

1 บธ.ม.(บริหารธุรกิจ) แผน ก แบบ ก2 1 - 1 

2 รป.ม.(รัฐประศาสนศาสตร์) แผน ก แบบ ก2 - 1 1 

รวม 1 1 2 

ภาคเรียนที่ 2/2561 (คร้ังท่ี 1) 

1 รป.ม.(รัฐประศาสนศาสตร์) แผน ก แบบ ก2  
และแผน ข 

1 3 4 

รวม 1 3 4 

ข้อเสนอ/ญัตติ    
        จึงเสนอคณะกรรมการสภาวิชาการพิจารณาเสนอการให้ปริญญา ระดับปริญญาโท ประจ าภาคเรียนที่ 
1/2561 (ครั้งที่ 3) จ านวน 2 ราย และประจ าภาคเรียนที่ 2/2561 (ครั้งที่ 1) จ านวน 4 ราย รวมทั้งสิ้นจ านวน  
6 ราย 

มติที่ประชุม เห็นชอบตามที่คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาพิจารณาเสนอการให้ปริญญา ระดับปริญญาโท 
ประจ าภาคเรียนที่ 1/2561 (ครั้งที่ 3) จ านวน 2 ราย และประจ าภาคเรียนที่ 2/2561 (ครั้งที่ 1) จ านวน 4 ราย 
รวมทั้งสิ้นจ านวน  6 ราย และให้น าเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสภาวิชาการมี
ดังนี้ 

1. หน้า 13 และหน้า 16 ให้ตรวจสอบการเขียนบทคัดย่อภาษาไทย ผลการศึกษาไม่สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์การวิจัย และมีการใช้ค าไม่คงเส้นคงวาไม่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน วิธีการวิจัย และรูปแบบการวิจัย           
ไม่เหมือนกัน  

 



 
รายงานการประชุมคณะกรรมการสภาวชิาการ ครั้งที่ 4/2562 วันพธุที่ 22 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประขุมอยธุยา-อาเซียน ชั้น 2  

[2-28] 
 
2. หน้า 19 บทคัดย่อภาษาไทย มีกลุ่มตัวอย่าง 360 คน แต่ไม่ได้ระบุว่าเป็นใคร การเขียนผลการศึกษา

ต้องเป็นรูปแบบเดียวกัน และหน้า 20 บทคัดย่อภาษาไทยและบทคัดย่อภาษาอังกฤษ ไม่เป็นไปในทิศทาง
เดียวกัน ไม่มีความชัดเจน 

3. หน้า 21 บทคัดย่อภาษาไทย ให้แก้ไขค าว่า บางปะหัน ให้ถูกต้อง กลุ่มตัวอย่างจ านวน 348 คน           
ต้องระบุว่าเป็นใคร ต้องระบเุครื่องมือวิจัยให้ครบถ้วน หน้า 23 บทคัดย่อภาษาไทย ผลการศึกษาไม่สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ ต้องระบุเรื่องคุณภาพและเครื่องมือวิจัยให้ครบถ้วน และหน้า 37 แก้ไขชื่อ รศ.ปราณี ตันประยูร              
ให้ถูกต้อง 

4. มอบหมายให้ผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาจัดท าตารางเปรียบเทียบการแก้ไข
ตามข้อเสนอแนะของสภาวิชาการเข้าที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย และให้จัดท ารายชื่ออาจารย์ที่เป็นประธาน
คณะกรรมการสอบปากเปล่าในระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรก่อนเกณฑ์มาตรฐานระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 เสนอที่
ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป  
 
ระเบียบวาระท่ี 5.2 ขอความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  
    สาขาวิชาภาษาจีน (ฉบับปี พ.ศ. 2558) (สมอ.08) 
 สาระส าคัญโดยย่อ 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อดิศร   ภู่สาระ  เลขานุการสภาวิชาการ น าเสนอเรื่อง ขอความเห็นชอบ             
การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน (ฉบับปี พ.ศ. 2558) (สมอ.08) 
 ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง 
 ด้วย สาขาวิชาภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มีความประสงค์ขออนุญาตเปลี่ยนแปลง
อาจารย์ประจ าหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน (ฉบับปี พ.ศ. 2558) (สมอ.08) เนื่องจาก 
Mrs.Wei  Jingru อาจารย์ประจ าหลักสูตร จะครบก าหนดสัญญาจ้างภายในปีการศึกษา 2561 ดังนั้น เพ่ือให้
เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 คณะและสาขาวิชาจึงขออนุญาตเปลี่ยนแปลง
อาจารย์ประจ าหลักสูตร จาก Mrs.Wei  Jingru เป็น นางสาวขวัญดาว  มาอยู่  โดยเรื่องนี้ได้ผ่านการประชุม
คณะกรรมการประจ าคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2562  ที่ประชุมมีมติ
เห็นชอบและให้น าเสนอคณะกรรมการสภาวิชาการต่อไป 
 ข้อเสนอ/ญัตติ    
 จึงเสนอคณะกรรมการสภาวิชาการพิจารณาให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน (ฉบับปี พ.ศ. 2558) (สมอ.08) จาก Mrs.Wei Jingru เป็น นางสาวขวัญดาว           
มาอยู่   

มติที่ประชุม  เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน           
(ฉบับปี พ.ศ. 2558) (สมอ.08) จาก Mrs.Wei Jingru เป็น นางสาวขวัญดาว  มาอยู่ และให้น าเสนอสภามหาวิทยาลัย
ต่อไป 
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ระเบียบวาระที่ 5.3 ขอความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
    รัฐประศาสนศาสตรบัณฑติสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (ฉบับปี พ.ศ. 2560)  
    (สมอ.08)  
 สาระส าคัญโดยย่อ 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อดิศร   ภู่สาระ  เลขานุการสภาวิชาการ น าเสนอเรื่อง ขอความเห็นชอบ              
การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (ฉบับปี      
พ.ศ. 2560) (สมอ.08) 
 ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง 
 ด้วย สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์   คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มีความประสงค์                  
ขออนุญาตเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์    
(ฉบับปี พ.ศ. 2560) (สมอ.08)  เนื่องจาก ดร.พยัญน์  เอ่ียมศิลป์ อาจารย์ประจ าหลักสูตร จะย้ายไปเป็นอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์  ดังนั้น เพ่ือให้เป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 คณะและสาขาวิชาจึงขออนุญาตเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ า
หลักสูตร จาก ดร.พยัญน์  เอ่ียมศิลป์  เป็น ดร.ปฐมบุตร แก้วสมนึก  โดยเรื่องนี้ได้ผ่านการประชุมคณะกรรมการ
ประจ าคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2562 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ
และให้น าเสนอคณะกรรมการสภาวิชาการต่อไป 
 ข้อเสนอ/ญัตติ    
 จึงเสนอคณะกรรมการสภาวิชาการพิจารณาให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร             
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (ฉบับปี พ.ศ. 2560) (สมอ.08) จาก ดร.พยัญน์              
เอ่ียมศิลป์  เป็น ดร.ปฐมบุตร แก้วสมนึก 

มติที่ประชุม  เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา            
รัฐประศาสนศาสตร์ (ฉบับปี พ.ศ. 2560) (สมอ.08) จาก ดร.พยัญน์  เอ่ียมศิลป์  เป็น ดร.ปฐมบุตร แก้วสมนึก 
และให้น าเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป คณะกรรมการสภาวิชาการมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ราย ดร.พยัญน์ เอ่ียม
ศิลป์ อาจารย์สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ใบ TRANSCRIPT ระดับปริญญาตรีส าเร็จการศึกษาจาก
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต แต่ในใบแทนใบปริญญาบัตร ส าเร็จการศึกษาหลักสูตร   
วิทยาศาสตรบัณฑิต คณะกรรมการสภาวิชาการมีมติให้ ดร.พยัญน์ เอ่ียมศิลป์ ท าบันทึกชี้แจงถึงอธิการบดี ให้แนบ
ใบรับรองปริญญาบัตร และ TRANSCRIPT ฉบับที่ถูกต้อง ก่อนน าเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาให้ความ
เห็นชอบ และแจ้งให้ที่ประชุมสภาวิชาการทราบในการประชุมครั้งต่อไป 
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ระเบียบวาระท่ี 5.4 ขอความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
    รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น  
    (ฉบับปี พ.ศ. 2560) (สมอ.08) 
 สาระส าคัญโดยย่อ 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อดิศร   ภู่สาระ  เลขานุการสภาวิชาการ น าเสนอเรื่อง ขอความเห็นชอบ                
การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น (ฉบับปี   
พ.ศ. 2560) (สมอ.08) 
 ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง 
 ด้วย สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   มีความประสงค์                  
ขออนุญาตเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น  
(ฉบับปี พ.ศ. 2560) (สมอ.08)  เนื่องจาก ผศ.ดร.วิชชุกร  นาคธน และ ผศ.ดร.อภิชาติ  พานสุวรรณ อาจารย์
ประจ าหลักสู ตรและอาจารย์ผู้ รับ ผิดชอบหลักสูตร ได้ ย้ ายไป เป็ นอาจารย์ผู้ รับ ผิดชอบหลักสู ตร                             
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์  ดังนั้น เพ่ือให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 คณะและสาขาวิชาจึงขออนุญาตเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
จาก ผศ.ดร.วิชชุกร  นาคธน และ ผศ.ดร.อภิชาติ  พานสุวรรณ  เป็น ผศ.ดร.ภาคิน  โชติเวชศิลป์ และ ดร.พยัชน์  
เอ่ียมศิลป์   โดยเรื่องนี้ ได้ผ่านการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์                  
ครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2562 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบและให้น าเสนอคณะกรรมการสภาวิชาการ
ต่อไป 
 ข้อเสนอ/ญัตติ    
 จึงเสนอคณะกรรมการสภาวิชาการพิจารณาให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร             
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น (ฉบับปี พ.ศ. 2560) (สมอ.08) จาก ผศ.ดร.วิชชุกร  
นาคธน และ ผศ.ดร.อภิชาติ  พานสุวรรณ  เป็น ผศ.ดร.ภาคิน  โชติเวชศิลป์ และ ดร.พยัชน์  เอี่ยมศิลป์ 

มติที่ประชุม เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา              
การปกครองท้องถิ่น (ฉบับปี พ.ศ. 2560) (สมอ.08) จาก ผศ.ดร.วิชชุกร  นาคธน และ ผศ.ดร.อภิชาติ                  
พานสุวรรณ  เป็น ผศ.ดร.ภาคิน  โชติเวชศิลป์ และ ดร.พยัชน์  เอ่ียมศิลป์ และให้น าเสนอสภามหาวิทยาลัย
ต่อไป คณะกรรมการสภาวิชาการมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ  

1. ราย ผศ.ดร.ภาคิน  โชติเวศย์ศิลป์ อาจารย์สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในประวัติและ
คุณวุฒิ หน้า 4 ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามค าแหง พ.ศ. 2547 แต่ในใบ
ปริญญาบัตรส าเร็จสภามหาวิทยาลัยอนุมัติวันที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2548 และได้เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญา
โทที่มหาวิทยาลัยเกริก ในวันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2548 ขณะที่ยังไม่ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี 
คณะกรรมการสภาวิชาการมีมติให้ ผศ.ดร.ภาคิน  โชติเวศย์ศิลป์ ท าบันทึกชี้แจงถึงอธิการบดี ก่อนน าเสนอ              
สภามหาวิทยาลัยพิจารณาให้ความเห็นชอบ และแจ้งให้ที่ประชุมสภาวิชาการทราบในการประชุมครั้งต่อไป 
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2. ราย ดร.พยัญน์  เอ่ียมศิลป์ อาจารย์สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ใบ TRANSCRIPT 

ระดับปริญญาตรีส าเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต แต่ ในใบแทน               
ใบปริญญาบัตร ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  คณะกรรมการสภาวิชาการมีมติให้ ดร.พยัญน์               
เอ่ียมศิลป์  ท าบันทึกชี้แจงถึงอธิการบดี และให้แนบใบรับรองปริญญาบัตร และ TRANSCRIPT ฉบับที่ถูกต้อง 
ก่อนน าเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาให้ความเห็นชอบ และแจ้งให้ที่ประชุมสภาวิชาการทราบในการประชุม            
ครั้งต่อไป 
 
ระเบียบวาระท่ี 5.5 การพิจารณาให้ความเห็นชอบการก าหนดต าแหน่งและแต่งตั้ง 
    ให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ จ านวน 9 ราย  
    (วาระลับ) 
 สาระส าคัญโดยย่อ 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อดิศร   ภู่สาระ  เลขานุการสภาวิชาการ ขออนุญาตที่ประชุมให้ รศ.ดร.ชูสิทธิ์  
ประดับเพ็ชร์ เลขานุการคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ (ก.พ.ว.) น าเสนอเรื่อง การพิจารณาให้
ความเห็นชอบการก าหนดต าแหน่งและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ จ านวน 9 ราย             
(วาระลับ) ดังนี้ 
 1. นายพรเทพ  รู้แผน  ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดคณะครุศาสตร์ สาขาวิชา 6501 
อนุสาขาวิชา 650165 การบริหารการศึกษา 
 2. นางชมพูนุท  สุขหวาน ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดคณะครุศาสตร์ สาขาวิชา 
6501 อนุสาขาวิชา 650107 หลักสูตรและการสอน 
 3. นางสาวสุภัทรา  คงเรือง ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดคณะครุศาสตร์ สาขาวิชา 
6501 อนุสาขาวิชา 650161 การศึกษาปฐมวัย 
 4. นางสาวเพชรรุ่ง   เทียนปิ๋วโรจน์ พนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
สาขาวิชา 7501 ประวัติศาสตร์ 
 5. นางสาวนฤมล  อนุสนธิ์พัฒน์ พนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
สาขาวิชา 6110 สังคมวิทยา 
 6. นางสาวมูนีเราะฮ์   ยีด า พนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชา 
6101 รัฐศาสตร์ 
 7. นายปกาศิต  เจิมรอด พนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชา 
6704 กฎหมายสังคม 
 8. นางสาวชนกานต์  ขาวส าลี  พนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดคณะครุศาสตร์ สาขาวิชา 6501              
อนุสาขาวิชา 650149 พลศึกษา 
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 9. นางเสาวลักษณ์   ประมาน พนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดคณะครุศาสตร์ สาขาวิชา  6501             
อนุสาขาวิชา 650149 พลศึกษา 
 ที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ (ก.พ.ว.) ครั้งที่ 3/2562 วันที่ 25 มีนาคม 2562 
มีมติเห็นชอบการก าหนดต าแหน่งและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ ต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ จ านวน 
9 ราย และให้น าเสนอคณะกรรมการสภาวิชาการต่อไป 
 ข้อเสนอ/ญัตติ    
 จึงเสนอคณะกรรมการสภาวิชาการพิจารณาให้ความเห็นในการก าหนดต าแหน่งทางวิชาการระดับ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จ านวน 9  ราย (วาระลับ)  
 1. นายพรเทพ  รู้แผน  ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดคณะครุศาสตร์ สาขาวิชา 6501 
อนุสาขาวิชา 650165 การบริหารการศึกษา 
 2. นางชมพูนุท  สุขหวาน ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดคณะครุศาสตร์ สาขาวิชา 
6501 อนุสาขาวิชา 650107 หลักสูตรและการสอน 
 3. นางสาวสุภัทรา  คงเรือง ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดคณะครุศาสตร์ สาขาวิชา 
6501 อนุสาขาวิชา 650161 การศึกษาปฐมวัย 
 4. นางสาวเพชรรุ่ง   เทียนปิ๋วโรจน์ พนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
สาขาวิชา 7501 ประวัติศาสตร์ 
 5. นางสาวนฤมล  อนุสนธิ์พัฒน์ พนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
สาขาวิชา 6110 สังคมวิทยา 
 6. นางสาวมูนีเราะฮ์   ยีด า พนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชา 
6101 รัฐศาสตร์ 
 7. นายปกาศิต  เจิมรอด พนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชา 
6704 กฎหมายสังคม 
 8. นางสาวชนกานต์  ขาวส าลี  พนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดคณะครุศาสตร์ สาขาวิชา 6501              
อนุสาขาวิชา 650149 พลศึกษา 
 9. นางเสาวลักษณ์   ประมาน พนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดคณะครุศาสตร์ สาขาวิชา 6501             
อนุสาขาวิชา 650149 พลศึกษา 

มติที่ประชุม เห็นชอบตามที่คณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ (ก.พ.ว.) เสนอการพิจารณา 
ให้ความเห็นชอบการก าหนดต าแหน่งและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ จ านวน 
9 ราย (วาระลับ) 
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ระเบียบวาระท่ี 5.6 การพิจารณาให้ความเห็นชอบการแจ้งผลการประเมินผลงานทางวิชาการ 
ของคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือท าหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการ 
และจริยธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาการในระดับรองศาสตราจารย์  
และระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ จ านวน 3 ราย (วาระลับ) 

 สาระส าคัญโดยย่อ 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อดิศร   ภู่สาระ  เลขานุการสภาวิชาการ ขออนุญาตที่ประชุมให้ รศ.ดร.ชูสิทธิ์  
ประดับเพ็ชร์ เลขานุการคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ (ก.พ.ว.) น าเสนอเรื่อง การพิจารณาให้
ความเห็นชอบการแจ้งผลการประเมินผลงานทางวิชาการของคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ เพ่ือท าหน้าที่
ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาการในระดับรองศาสตราจารย์ และระดับ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จ านวน 3 ราย (วาระลับ) ดังนี้ 

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชชุกร  นาคธน ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดคณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ก าหนดต าแหน่งและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ ระดับรองศาสตราจารย์ 
ในสาขาวิชา 6102 รัฐประศาสนศาสตร์ อนุสาขาวิชา 610201 การบริหารรัฐกิจ 

2. นายชัยยศ  เดชสุระ ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดคณะครุศาสตร์ ก าหนดต าแหน่ง
และแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชา 6501 อนุสาขาวิชา 650145 
คอมพิวเตอร์ศึกษา 

3. นางสาวกิ่งสร   เกาะประเสริฐ พนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดคณะครุศาสตร์ ก าหนดต าแหน่งและ
แต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชา  6501 อนุสาขาวิชา 650184 
การศึกษาพิเศษ 
 ที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ (ก.พ.ว.) ครั้งที่ 3/2562 วันที่ 25 มีนาคม 2562 
มีมติเห็นชอบผลการประเมินที่ไม่ผ่านเกณฑ์โดยมติเอกฉันท์ ราย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชชุกร  นาคธน               
และราย นายชัยยศ  เดชสุระ และมีมติเห็นชอบผลการประเมินที่ไม่ผ่านเกณฑ์โดยมติเสียงข้างมาก ราย      
นางสาวกิ่งสร  เกาะประเสริฐ ตามที่คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิท าหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการ และ
จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการเสนอ และให้น าเสนอคณะกรรมการสภาวิชาการต่อไป 
 ข้อเสนอ/ญัตติ    
 จึงเสนอคณะกรรมการสภาวิชาการพิจารณาให้ความเห็นชอบการแจ้งผลการประเมินผลงานทาง
วิชาการของคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อท าหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรม และจรรยาบรรณ
ทางวิชาการในระดับรองศาสตราจารย์ และระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ จ านวน 3 ราย (วาระลับ) ดังนี้ 

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชชุกร  นาคธน ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดคณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ก าหนดต าแหน่งและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ ระดับรองศาสตราจารย์ 
ในสาขาวิชา 6102 รัฐประศาสนศาสตร์ อนุสาขาวิชา 610201 การบริหารรัฐกิจ 
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2. นายชัยยศ  เดชสุระ ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดคณะครุศาสตร์ ก าหนดต าแหน่ง
และแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชา 6501 อนุสาขาวิชา 650145 
คอมพิวเตอร์ศึกษา 

3. นางสาวกิ่งสร   เกาะประเสริฐ พนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดคณะครุศาสตร์ ก าหนดต าแหน่งและ
แต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชา  6501 อนุสาขาวิชา 650184 
การศึกษาพิเศษ 

มติที่ประชุม เห็นชอบตามที่คณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ (ก.พ.ว.) เสนอการพิจารณาให้
ความเห็นชอบการแจ้งผลการประเมินผลงานทางวิชาการของคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ เพ่ือท าหน้าที่
ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาการในระดับรองศาสตราจารย์ และระดับ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จ านวน 3 ราย (วาระลับ) 
 
ระเบียบวาระท่ี 5.7 ขอความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ 
    ผู้รับผิดชอบหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการแสดง  
    (ฉบับปี พ.ศ. 2561) (สมอ.08) 
 สาระส าคัญโดยย่อ 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร.อดิศร   ภู่สาระ เลขานุการสภาวิชาการ น าเสนอเรื่อง ขอความเห็นชอบ          
การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ศิลปะการแสดง (ฉบับปี พ.ศ. 2561) (สมอ.08) 
 ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง 
 ด้วย สาขาวิชาศิลปะการแสดง  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มีความประสงค์  ขออนุญาต
เปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ศิลปะการแสดง (ฉบับปี พ.ศ. 2561) (สมอ.08) เนื่องจาก ผศ.ดร.สุมิตร  เทพวงษ์ อาจารย์ประจ าหลักสูตรและ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้เกษียณอายุราชการ  ดังนั้น เพ่ือให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ. 2558 คณะและสาขาวิชาจึงขออนุญาตเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร  และอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จาก ผศ.ดร.สุมิตร เทพวงษ์  เป็น  นายณรงค์  คุ้มมณี  โดยเรื่องนี้ได้ผ่านการประชุม
คณะกรรมการประจ าคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2562 ที่ประชุมมีมติ
เห็นชอบและให้น าเสนอคณะกรรมการสภาวิชาการต่อไป 
 ข้อเสนอ/ญัตติ    
 จึงเสนอคณะกรรมการสภาวิชาการพิจารณาให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร
อาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการแสดง 
(ฉบับปี พ.ศ. 2561) (สมอ.08) ผศ.ดร.สุมิตร  เทพวงษ์ เป็น นายณรงค์  คุ้มมณี   
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มติที่ประชุม  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ขออนุญาตถอนระเบียบวาระเรื่อง การขอความ
เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรอาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการแสดง (ฉบับปี พ.ศ. 2561) (สมอ.08) ผศ.ดร.สุมิตร  เทพวงษ์ เป็น 
นายณรงค์  คุ้มมณี   

 
ระเบียบวาระท่ี 5.8 ขอความเห็นชอบประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  
    เรื่อง การยกเว้นการเก็บค่าบ ารุงการศึกษาแบบเหมาจ่ายตลอดหลักสูตร  
    ระดับปริญญาตรี ส าหรับนักศึกษาจากโครงการ “สานใจไทย สู่ใจใต้” 
 สาระส าคัญโดยย่อ 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อดิศร   ภู่สาระ  เลขานุการสภาวิชาการ น าเสนอเรื่อง ขอความเห็นชอบประกาศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง การยกเว้นการเก็บค่าบ ารุงการศึกษาแบบเหมาจ่ายตลอดหลักสูตร 
ระดับปริญญาตรี ส าหรับนักศึกษาจากโครงการ “สานใจไทย สู่ใจใต้” มูลนิธิรัฐบุรุษ พลเอกเปรม  ติณสูลานนท์ 
 ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง 
 เพ่ือให้โอกาสแก่เยาวชนในเขตพัฒนาพ้ืนที่พิเศษเฉพาะกิจ 5 จังหวัดชายแดนใต้ ที่เข้าร่วมโครงการ 
“สานใจไทย สู่ใจใต้” มูลนิธิรัฐบุรุษ พลเอกเปรม  ติณสูลานนท์ มหาวิทยาลัยจึงได้จัดท าประกาศมหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง การยกเว้นการเก็บค่าบ ารุงการศึกษาแบบเหมาจ่ายตลอดหลักสูตร ระดับ
ปริญญาตรี ส าหรับนักศึกษาจากโครงการ “สานใจไทย สู่ใจใต้” เพ่ือให้คณะกรรมการสภาวิชาการพิจารณาให้
ความเห็นชอบ  
 ข้อเสนอ/ญัตติ    
 จึงเสนอคณะกรรมการสภาวิชาการพิจารณาให้ความเห็นชอบประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา เรื่อง การยกเว้นการเก็บค่าบ ารุงการศึกษาแบบเหมาจ่ายตลอดหลักสูตร ระดับปริญญาตรี 
ส าหรับนักศึกษาจากโครงการ “สานใจไทย สู่ใจใต้” มูลนิธิรัฐบุรุษ พลเอกเปรม  ติณสูลานนท์ 

มติที่ประชุม  เห็นชอบประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง การยกเว้นการเก็บค่าบ ารุง
การศึกษาแบบเหมาจ่ายตลอดหลักสูตร ระดับปริญญาตรี ส าหรับนักศึกษาจากโครงการ “สานใจไทย สู่ใจใต้” 
มูลนิธิรัฐบุรุษ พลเอกเปรม  ติณสูลานนท์  โดยมอบหมายให้รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการด าเนินการเสนอประกาศ
มหาวิทยาลัยเพ่ือให้อธิการบดีลงนามต่อไป 
 

ระเบียบวาระที่ 6    เรื่องน าเสนอจากคณะกรรมการสภาวิชาการ 
 -ไม่มี- 
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ระเบียบวาระที่ 7     เร่ืองอื่น ๆ 
ระเบียบวาระท่ี 7.1  ก าหนดการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ  ครั้งที่ 5/2562 
  สาระส าคัญโดยย่อ 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อดิศร   ภู่สาระ  เลขานุการสภาวิชาการ น าเสนอก าหนดการประชุม
คณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ 5/2562 
 ข้อเสนอ/ญัตติ    
 จึงขอความเห็นชอบก าหนดการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ  ครั้งที่ 5/2562 ในวันพุธที่ 26 
มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 น.  ณ ห้องประชุมอยุธยา-อาเซียน ชั้น 2 อาคารส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
 มติที่ประชุม เห็นชอบก าหนดการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ  ครั้งที่ 5/2562 ในวันพุธที่ 
26 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 น.  ณ ห้องประชุมอยุธยา-อาเซียน ชั้น 2 อาคารส านักงานอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
 
ปิดประชุมเวลา 11.40 น. 
     นางสาวนิตยา แสงมะฮะหมัด ผู้พิมพ์/ผู้บันทึกการประชุม 
     นางเบญญาภา สอนพรม  ผู้ตรวจ    
     ผศ.ดร.อดิศร ภู่สาระ  ผู้ตรวจ/ทาน 
 

 


