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รายงานการประชุมสภาวิชาการ 
ครั้งที ่5/2563  

วันที่ 22 กรกฎาคม 2563  เวลา 09.00 น. 
ณ ห้องประชุมอยุธยา-อาเซียน อาคารส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

           ------------------------------------------- 
 

ผู้มาประชุม 
1.  รองศาสตราจารย์ ดร.ชูสิทธิ์   ประดับเพ็ชร์ อธิการบดี    ประธาน 
2.  รองศาสตราจารย์ ดร.สุดใจ  ทูลพานิชย์กิจ ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก    กรรมการ 
3.  รองศาสตราจารย์ ดร.วิบูลย์   ตระกูลฮุ้น ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก    กรรมการ 
4.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นสิา  พักตร์วิไล  ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก       กรรมการ 
5.  นางมยุรี  สิงห์ไข่มุกข์      ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก   กรรมการ 
6.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อมรรัตน์   สนั่นเสียง ผู้แทนคณะครุศาสตร์   กรรมการ 
7.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดวงรตัน์  โพธิ์เงิน  ผู้แทนคณะวิทยาการจัดการ  กรรมการ 
8.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์มูนีเราะฮ์  ยีด า  ผู้แทนคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ กรรมการ 
9.  ดร.ภควดี       สุขอนันต์   ผู้แทนคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กรรมการ 
10.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรองทิพย์ เนียมถนอม รองอธิการบดีฝ่ายบริหารงานวิชาการ กรรมการและเลขานุการ 
 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
1 . รองศาสตราจารย์ ดร.อัจฉรา      หล่อตระกูล คณบดีคณะวิทยาการจัดการ 
2.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิชาติ    พานสุวรรณ ผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา 
3.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรรษวรรณ    สุขสมวัฒน์  ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 
       สาขาวิชาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ 
4.  นายชาญชัย     เมธาวิรุฬห์    อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  
       สาขาวิชาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ 
5.  นายสมเกียรติ   แดงเจริญ    อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  
       สาขาวิชาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ 
6.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์นันทนิธิ์   เอิบอิ่ม   อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  
       สาขาวิชาคอมพิวเตอรธ์ุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ 
7.  นางสาวสวิตา    อยู่สุขขี    อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  
       สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ 
8.  ดร. ศุภลักษณ์  ศรีวิไลย   ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  
       สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ คณะวิทยาการจัดการ 
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9.  นางสุฑามาศ  ยิ้มวัฒนา   อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  
       สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ คณะวิทยาการจัดการ 
10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัทธ์พสุตม์  สาธุนุวัฒน์  ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  
       สาขาวิชาการตลาด คณะวิทยาการจัดการ 
11. นางสาวฤดี    เสริมชยุต   อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  
       สาขาวิชาการตลาด คณะวิทยาการจัดการ 
12. นางสาวรุ่งเรือง  ทองศรี   อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  
       สาขาวิชาการตลาด คณะวิทยาการจัดการ 
13. นางเสาวลักษณ์  ชาติศรีสัมพันธ์  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑติ  
       สาขาวิชาการตลาด คณะวิทยาการจัดการ 
14. นางสาวญาณศิา  เผื่อนเพาะ   อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  
       สาขาวิชาการตลาด คณะวิทยาการจัดการ 
15. นายก าธร   แจ่มจ ารัส   อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  
       สาขาวิชาการตลาด คณะวิทยาการจัดการ 
16. นางศิขรินทร์  สุวรรณทัศน์    นิติกรช านาญการ 
17. นางเบญญาภา สอนพรม  ผู้ช่วยเลขานุการ 
18. นางสาวชันษา กิ่งศักดิ์   ผู้ช่วยเลขานุการ 
19. นางสาวสุภัทรสร ขุมทอง   ผู้ช่วยเลขานุการ 
20. นางสาวนิตยา แสงมะฮะหมัด  ผู้ช่วยเลขานุการ 
 

เปิดประชุมเวลา 09.40 น. 
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ระเบียบวาระท่ี 1   เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี 1.1  การรายงานผลการแก้ไขตามข้อเสนอแนะของสภาวิชาการ  
    เรื่อง การขอความเห็นชอบหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ  

   (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) ตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย  
   ในคราวประชุมครั้งที่ 5/2563 เม่ือวันที่ 15 กรกฎาคม 2563 

 สาระส าคัญโดยยอ่ 
 รองศาสตราจารย์ ดร.ชูสิทธิ์   ประดับเพ็ชร์ อธิการบดี ประธานการประชุม  ได้รายงานให้

คณะกรรมการสภาวิชาการรับทราบนโยบายสภามหาวิทยาลัยเรื่องการพิจารณาขอความเห็นชอบหลักสูตร              
ในการประชุมสภามหาวิทยาลัย  หลังจากที่สภาวิชาการได้มีมติเห็นชอบหลักสูตรแล้ว โดยมีเงื่อนไขให้หลักสูตร
พิจารณาแก้ไขปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของสภาวิชาการ และให้เสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพ่ืออนุมัติหลักสูตร
ต่อไปนั้น สภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งที่ 5/2563 วันที่ 15 กรกฎาคม 2563 ได้มีมติให้หลักสูตร               
ทุกหลักสูตรที่ผ่านความเห็นชอบของสภาวิชาการก่อนที่จะน าเสนอเข้าสู่สภามหาวิทยาลัยตามขั้นตอนต่อไป               
ให้หลักสูตรรายงานผลการแก้ไขตามข้อเสนอแนะของสภาวิชาการต่อสภาวิชาการอีกครั้งเพ่ือรับทราบรายงานผล
การแก้ไขดังกล่าว จึงจะน าเสนอหลักสูตรเพื่อขอความเห็นชอบหลักสูตรต่อสภามหาวิทยาลัยได้    

 จึงได้น าเสนอระเบียบวาระที่ 1.1 การรายงานผลการแก้ไขตามข้อเสนอแนะของสภาวิชาการ เรื่อง             
การขอความเห็นชอบหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) ตามมติ            
ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย  ในคราวประชุมครั้งที่ 5/2563 เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2563  เพ่ือให้คณะกรรมการ
รับทราบข้อมูลการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสภาวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 
4/2563 เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2563  ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  ดังตาราง
ต่อไปนี้ 

ประเด็นข้อเสนอแนะ การปรับแก้ไข หมายเหตุ 
ข้อที่  1 .  หน้ า 1  ให้ แก้ ไขข้อ  5 .2  ประเภท
หลักสูตรระบุเป็นหลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ 
ซึ่งในหน้า 2 ข้อ 5.5 ความร่วมมือกับสถาบันอ่ืน 
ระบุว่ามีความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและ
เอกชนในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เช่น บริษัท 
บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ (มหาชน) จ ากัด ฯลฯ ซึ่ง
ข้อมูลไม่สอดคล้องกับประเภทหลักสูตรปริญญาตรี
ทางวิชาการ 

ปรับแก้ไขข้อ 5.5 เป็นการเน้น
การเรียนการสอนทางวิชาการ 
และมีการบูรณาการการเรียน  
การสอนในห้องเรียนและนอก
ห้องเรียนกับหน่วยงานภายนอก 
ที่ท าความร่วมมือทั้งหน่วยงาน
ภาครัฐและเอกชน 

แก้ไขแล้วตาม
ข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการ  
(ข้อ 5.5 หน้า 5) 
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ประเด็นข้อเสนอแนะ การปรับแก้ไข หมายเหตุ 
ข้อที่ 2.  หน้า 3 ให้เรียงล าดับอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และ
ควรระบุต าแหน่งทางวิชาการทางด้านใด เช่น ด้านบริหารธุรกิจ ใน
ข้อ 9 ชื่อ ต าแหน่งวิชาการ คุณวุฒิ สาขาวิชา สถาบันการศึกษา และ
ปีที่จบของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

ปรับแก้ไขล าดับ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรใหม่ ดังนี้ 
1.ผศ.พรรษวรรณ สุข
สมวัฒน์ 
2.อ.สมเกียรติ แดง
เจริญ 
3.อ.สุดารัตน์ เกลี้ยง
สอาด 
4.อ.กนัทิมา มั่ง
ประเสริฐ 
5.อ.ชาญชัย เมธา
วิรุฬห์ 
และระบุต าแหน่งทาง
วิชาการของ ผศ.
พรรษวรรณ สุข
สมวัฒน์ เป็น
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 
สาขาวิชาการจัดการ 

หลักสูตรมีการ
ปรับแก้ไขล าดับ
อาจารย์
ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร และระบุ
สาขาวิชาต าแหน่ง
ทางวิชาการของ
อาจารย์แล้ว (ข้อ 9 
หน้า 3) 

ข้อที่ 3. หน้า 6 ข้อ 11.3 ผลการศึกษา รวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูล
ทั้งภายในภายนอก และจาก          ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ควรเขียนให้
มีย่อหน้า 

ใส่ย่อหน้าแล้ว 
ทั้งหมด 3 ย่อหน้า 

แก้ไขแล้วตาม
ข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการ  
(ข้อ 11.3 หน้า 5-
7) 

ข้อที่ 4.  หน้า 8 ต้องระบุข้อมูล ข้อ 13.1 กลุ่มวิชา/รายวิชาใน
หลักสูตรนี้ที่เปิดสอนโดยคณะ/สาขาวิชา/หลักสูตรอ่ืน ให้ครบถ้วน
ถูกต้อง 

ระบุความสัมพันธ์กับ
หลักสูตรอื่นและ
หลักสูตรในคณะ/
มหาวิทยาลัยแล้ว 
โดยใส่เครื่องหมาย 
 หน้าหมวดที่
เกี่ยวข้อง 

แก้ไขแล้วตาม
ข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการ  
(ข้อ 13.1 หน้า 8) 
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ข้อที่ 5.  หน้า 10 ข้อ 1.1 ปรัชญาของหลักสูตร ไม่มีค าว่า การ
จัดการ ปรากฏอยู่ ให้แก้ไขการเขียนปรัชญาของหลักสูตร และข้อ 
1.3 วัตถุประสงค์ ข้อ 1.3.3 เพ่ือผลิตบัณฑิตให้สามารถน าความรู้ไป
ประยุกต์ใช้กับชุมชนและท้องถิ่นได้อย่างเหมาะสม ซึ่งควรมีวิชาที่
รองรับและให้บัณฑิตสามารถน ามาประยุกต์ใช้กับชุมชนและท้องถิ่น
ได้  ข้อ 1.3.5 เพ่ือผลิตบัณฑิตให้สามารถใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการ
สื่อสารทางธุรกิจ ซึ่งในหลักสูตรมีรายวิชาที่ ให้นักศึกษาเลือกเรียน
กลุ่มวิชาภาษา 1 วิชาเท่านั้น หลักสูตรควรเพ่ิมรายวิชาบังคับเรียนที่
เกี่ยวกับ 

ปรับปรัชญาของ
หลักสูตร โดยมีค าว่า
การจัดการในปรัชญา
ของหลักสูตร ได้แก่ 
“มุ่งผลิตบัณฑิตให้มี
ความรู้ด้านการ
จัดการ              คู่
คุณธรรม น าท้องถิ่น 
ก้าวทันเทคโนโลยี
และนวัตกรรม ใน
ระบบเศรษฐกิจยุค
ดิจิทัล” และ 
 

แก้ไขแล้วตาม
ข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการ (ข้อ 
1.1 หน้า 10, ข้อ 
1.3 ข้อย่อย 1.3.3 
หน้า 10 เพ่ิมเติมใน
ค าอธิบายราย
วิชาการจัดการ
ธุรกิจขนาดกลาง
และขนาดเล็ก หน้า 
46, ข้อ 1.3.5 หน้า 
11 เพ่ิมเติมรายวิชา
การสื่อสารและการ
ต่อรองทาง 
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ประเด็นข้อเสนอแนะ การปรับแก้ไข หมายเหตุ 
ภาษาอังกฤษ เพ่ือจะได้เป็นไปตามวัตถุประสงค์
ของหลักสูตร และเป็นไปตามความสัมพันธ์ของ
ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (PLO) 
ข้อ 5 เพ่ือผลิตบัณฑิตให้สามารถใช้ภาษาอังกฤษ
เพ่ือการสื่อสารทางธุรกิจ 

ข้อ 1.3 ข้อย่อย 1.3.3 ได้ปรับ
ค าอธิบายรายวิชา ในรายวิชา 
3562212 การจัดการธุรกิจขนาด
กลางและขนาดเล็ก โดยเน้น
การศึกษาปัญหาและแนว
ทางแก้ไขปัญหาของธุรกิจขนาด
กลางและขนาดเล็ก ธุรกิจชุมชน 
การเขียนแผนธุรกิจ ส่วนข้อ 
1.3.5 หลักสูตรมีการเพิ่มรายวิชา
การสื่อสารและการต่อรองทาง
ธุรกิจด้วยภาษาอังกฤษเพ่ิมอีก        
1 รายวิชาในหมวดวิชาเอกบังคับ 
ท าให้หมวดวิชานี้มีรายวิชา
ภาษาอังกฤษ 2 รายวิชา รวมทั้ง 
ในโครงสร้างหลักสูตรมีหมวดวิชา
ศึกษาทั่วไปซึ่งมีกลุ่มวิชาภาษา 
หลักสูตรจึงมีการส่งเสริมให้
นักศึกษาลงทะเบียนเรียนใน
หมวดนี้เพิ่มมากข้ึน นอกจากนี้
การจัดการเรียนการสอนใน
รายวิชาบังคับเรียนของหลักสูตร
ยังมีการสอดแทรกค าศัพท์
ภาษาอังกฤษที่เก่ียวข้องกับการ
จัดการในหลายรายวิชา รวมทั้ง
การส่งเสริมให้นักศึกษาน าเสนอ
งานเป็นภาษาอังกฤษอีกด้วย 

ธุรกิจด้วยภาษาอังกฤษ
หน้า 46) 
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ประเด็นข้อเสนอแนะ การปรับแก้ไข หมายเหตุ 
ข้อที่  6 .  หน้ า 13 -14 ให้ ตรวจสอบการคิ ด
งบประมาณรายจ่าย รายการค่าใช้จ่ายต่อหัว
นักศึกษาในข้อ 2.6.2 งบประมาณรายจ่าย และ
หน้า 15 ให้แก้ไขข้อ 2 หมวดวิชาเฉพาะ ข้อ 2.4 
กลุ่มวิชาปฏิบัติการและฝึกประสบการณ์วิชาชีพให้
เรียน 6 หน่วยกิต  ซึ่งหน้า 24 ข้อ 2.4 กลุ่มวิชา
ปฏิบัติการและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ระบุให้
เลือกเรียนกลุ่มวิชาใดวิชาหนึ่ง ซึ่งไม่สอดคล้องกัน
ในหลักสูตร  และหน้า 15 ข้อ 3 หมวดวิชาเลือก
เสรี ให้เรียน 6 หน่วยกิต ซึ่งหน้า 100 ข้อ 1.3 
หมวดวิชาเลือกเสรี ระบุไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 

แก้ไขงบประมาณรายจ่าย โดย
ปรับเพิ่มจากเดิม 29,109/คน/ปี 
เป็น 31,952/คน/ปี 
ในส่วนของข้อ 2 หมวดวิชา
เฉพาะข้อ 2.4 เอาหมายเหตุ
ออกไป เขียนเฉพาะให้เลือกเรียน
กลุ่มวิชาใดวิชาหนึ่ง ในหน้า 15 
หมวดเลือกเสรีให้เรียนไม่น้อย
กว่า 6 หน่วยกิตให้สอดคล้องกับ
หน้า 100 แล้ว 

แก้ไขแล้วตาม
ข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการ (ข้อ 2.6.2 
หน้า 14, ข้อ 3 ข้อย่อย 
3.1.2 ย่อย 2) หมวดวิชา
เฉพาะ ย่อย 2.4 กลุ่มวิชา
ปฏิบัติการและฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ           
น าหมายเหตุออก, ข้อ 3 
ข้อย่อย 3.1.2 ย่อย 3 
หมวดวิชาเลือกเสรี           
ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
สอดคล้องกับในตาราง   
ข้อ 3 หมวดวิชาเลือกเสรี 
หน้า 98) 

ข้อที่ 7.  หน้า 24 วิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
การจัดการ ควรระบุในหมายเหตุให้ชัดเจนใน
หลักสูตร เช่น S= ผ่าน  U=ไม่ผ่าน เนื่องจากมี
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ 
และสาขาวิชาธุรกิจดิจิทัลแนวสร้างสรรค์ ซึ่งสังกัด
คณะวิทยาการจัดการ และได้น าเสนอที่ประชุม
สภาวิชาการพร้อมกันทั้งสองหลักสูตร และมีความ
แตกต่างกันในเรื่องการก าหนดเงื่อนไขในวิชา
เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และวิชาเตรียม สห
กิจศึกษา จึงขอให้คณะและสาขาวิชาตรวจสอบให้
เป็นไปตามตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 

ปรับหน่วยกิตในรายวิชาเตรียม
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพเป็น 1 
หน่วยกิต และมีการวัดระดับ
คะแนน คือ A, B+, B, C+, C, 
D+, D, F ตามระเบียบของ
มหาวิทยาลัย 

แก้ไขแล้วตามระเบียบ
ของมหาวิทยาลัย (ข้อ 2.4 
กลุ่มวิชาปฏิบัติการและ
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
หน้า 23 ให้น าหมายเหตุ
ออก) 
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ประเด็นข้อเสนอแนะ การปรับแก้ไข หมายเหตุ 
ข้อที่  8.   หน้า 46 ให้แก้ไขค าอธิบายรายวิชา
กฎหมายธุรกิจให้ถูกต้อง เช่น พระราชบัญญัติว่า
ด้วยความรับผิดชอบอันเกิดจากการใช้เช็ค แก้เป็น 
พระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้
เช็ค พ.ศ. 2534 ซึ่งวิชาดังกล่าวเป็นวิชาแกนของ
คณะ มอบหมายคณะและสาขาวิชาตรวจสอบและ
แก้ไขรายวิชาแกนของคณะให้ถูกต้อง 

แก้ไขแล้ว จากพระราชบัญญัติว่า
ด้วยความรับผิดชอบอันเกิดจาก
การใช้เช็คเป็น พระราชบัญญัติว่า
ด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้
เช็ค 

แก้ไขแล้วตาม
ข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการ (รายวิชา
กฎหมายธุรกิจ หน้า 45) 

ข้อที่ 9.  หน้า 48-49 วิชาการจัดการธุรกิจรูปแบบ
ใหม่ วิชาการจัดการธุรกิจบริการ วิชาการจัดการ
ธุรกิจออนไลน์ และวิชาการจัดการนวัตกรรมเพ่ือ
โอกาสทางธุรกิจ สาขาวิชาควรยุบรวมรายวิชาให้
เหลือ 3 วิชา สาขาวิชาควรเพ่ิมเติมวิชาการจัดการ
และบริหารต้นทุน หรือวิชาการจัดการในการสร้าง
ผลก าไร โดยปรับเนื้อหารายวิชาในหลักสูตรให้
น่าสนใจและดึงดูดนักศึกษาให้มาสมัครเรียนเพ่ิม
มากขึ้น 
3563217 การจัดการโครงการและการบริหาร   
ต้นทุน 3(2-2-5)  

Project and Cost Management         
แนวคิดเกี่ยวกับการวางแผนและการบริหาร
โครงการภายใต้สภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง การ
ก าหนดขอบเขตการด าเนินงานของโครงการ การ
วิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการ การสร้างทีม
โครงการ แนวทางการปฏิบัติติงานโครงการให้เกิด
ประสิทธิภาพ การติดตามและควบคุมโครงการ 
การประเมินผลโครงการ และการปิดโครงการ
อย่างมีประสิทธิภาพ แนวคิดเกี่ยวกับการบริหาร
ต้นทุ น  การน ากลยุทธ์การบริหารต้นทุนมา
ประยุกต์ใช้ เพ่ือช่วยสนันสนุนการตัดสินใจของ
ผู้บริหารทุกระดับ 

สาขาวิชามีมติคงรายวิชา วิชาการ
จัดการธุรกิจรูปแบบใหม่ วิชาการ
จัดการธุรกิจบริการ วิชาการ
จั ด ก ารธุ รกิ จ อ อน ไล น์  แ ล ะ
วิชาการจัดการนวัตกรรมเพ่ือ
โอกาสทางธุรกิจไว้คงเดิม แต่มี
การย้ายรายวิชาการจัดการธุรกิจ
รูปแบบใหม่ รายวิชาการจัดการ
ธุรกิจออนไลน์จากหมวดวิชาเอก
บังคับเป็นหมวดวิชาเอกบังคับ
เลือก เพ่ือลดจ านวนหน่วยกิจใน
หมวดวิชาเอกบังคับลง จาก 45 
หน่ วยกิต เหลือ 36 หน่ วยกิต 
(ต าม ข้ อ เส น อแ น ะขอ งส ภ า
มหาวิท ยาลั ยที่ เสนอแนะให้
หลั กสู ตรควรมีหน่ วยกิตรวม 
ตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 120 
หน่ วยกิ ต ) ส่ วน การ เพ่ิ ม เติ ม
วิชาการจัดการและบริหารต้นทุน 
หรือวิชาการจัดการในการสร้าง
ผลก าไร สาขาวิชาได้เพ่ิมเนื้อหา
ในส่วนนี้ ในรายวิชา 3563217 
การจัดการโครงการและการ
บริหารต้นทุน ซึ่งจากเดิมเป็นชื่อ 

ปรับแก้ไขตาม
ข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการวิชาการ 
และคณะกรรมการสภา
มหาวิทยาลัย (รายวิชา
การจัดการธุรกิจบริการ 
หน้า 47 รายวิชาการ
จัดการนวัตกรรมเพ่ือ
โอกาสทางธุรกิจ หน้า 48 
รายวิชาการจัดการธุรกิจ
รูปแบบใหม่ ย้ายจากกลุ่ม
วิชาเฉพาะด้านบังคับ ไป
กลุ่มวิชาเลือก หน้า 49 
และรายวิชาการจัดการ
ธุรกิจออนไลน์ ย้ายจาก
กลุ่มวิชาเฉพาะด้านบังคับ 
ไปกลุ่มวิชาเลือก หน้า 50 
ซึ่งยังคง 4 รายวิชาเดิมไว้ 
และเพ่ิมเนื้อหาด้านการ
บริหารต้นทุนและการ
สร้างผลก าไรในรายวิชา
การจัดการโครงการและ
การบริหารต้นทุน            
หน้า 47) 
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ประเด็นข้อเสนอแนะ การปรับแก้ไข หมายเหตุ 
 วิชา การบริหารโครงการทาง

ธุรกิจ และเพ่ิมเนื้อหาใน
ค าอธิบายรายวิชาว่า “แนวคิด
เกี่ยวกับการบริหารต้นทุน การน า
กลยุทธ์การบริหารต้นทุนมา
ประยุกต์ใช้” 

 

ข้อที่  10.   หน้า 57 ข้อ 3.2 ความคาดหวังของ
ผลลัพธ์การเรียนรู้เมื่อสิ้นปีการศึกษา ให้แก้ไขทักษะ
ภาษาอังกฤษ ในเรื่องการฟัง พูด อ่าน เขียน ของ
นักศึกษาปีการศึกษาที่ 1 

เพ่ิมทักษะด้านการฟัง ในผลลัพธ์
การเรียนรู้ของนักศึกษาปี
การศึกษาท่ี 1 

แก้ไขตามข้อเสนอแนะ
ของคณะกรรมการสภา
วิชาการ  
(ข้อ 3.2 หน้า 54) 

ข้อที่ 11.  หน้า 74-78 ให้แก้ไขการก าหนดความ
รับผิดชอบหลักในแผนที่แสดงการกระจายความ
รับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา
หมวดวิชาเฉพาะ (Curriculum Mapping) ให้
ถูกต้อง เช่น หน้า 76 ต้องก าหนดความรับผิดชอบ
หลักในรายวิชาการจัดการความรู้ และการสื่อสาร
ทางการตลาด อย่ างน้อย 1 ข้อ ในด้ านที่  1 
คุณธรรมจริยธรรม หน้า 78 ต้องก าหนดความ
รับผิดชอบหลักในข้อ 6 ด้านที่ 1 คุณธรรมและ
จริยธรรม 

ได้ยกเลิกรายวิชาการสื่อสารทาง
การตลาด เนื่องจากแก้ไขตาม
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ
สภามหาวิทยาลัยไม่ให้มีรายวิชา
ในหมวดวิชาบังคับเลือกมาก
เกินไป และตารางความสัมพันธ์
ของผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวัง
ของหลักสูตร (PLO) เพ่ิมจุดด า
ด้านคุณธรรมจริยธรรมข้อที่ 6  
ในผลลัพธ์การเรียนรู้ข้อที่ 2 

แก้ไขตามข้อเสนอแนะ
ของคณะกรรมการสภา
วิชาการ และ
คณะกรรมการสภา
มหาวิทยาลัย (ตัดรายวิชา
การสื่อสารทางการตลาด
และรายวิชาการจัดการ
ความรู้ หน้า 76 ออก, 
PLO หน้า 78) 

ข้อที่ 12.  หน้า 89-90 ข้อ 7 ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน 
(Key Performance Indicators) ขอ้ 11 ระดับความพึง
พอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ ท่ีมี ต่อ
คุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51 และข้อ 12 
ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตท่ีมีต่อบัณฑิต
ใหม่ เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.00 
สาขาวิชาได้ก าหนดเกณฑ์ 3.51 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ท่ี
ก าหนด ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ (TQF) เมื่อเทียบกับหลักสูตรบริหารธุรกิจ
บัณ ฑิต สาขาวิชาธุรกิจดิจิ ทัลแนวสร้างสรรค์ 
ก าหนดไว้ 3.50 ขอให้สาขาวิชาตรวจสอบ 

ปรับแก้ลดระดับคะแนนจาก 3.51 
เป็น 3.50 ในข้อ 11.ระดับความ
พึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/
บัณฑิตใหม่ที่มีต่อคุณภาพ
หลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.50 
จากคะแนน 5.00 และ 12.ระดับ
ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตท่ีมี
ต่อบัณฑิตใหม่ เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 
3.50 จากคะแนนเต็ม 5.00 

แก้ไขตามข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการ           
สภาวิชาการ (ข้อ 7            
ข้อย่อย 11-12 หน้า 89) 
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ประเด็นข้อเสนอแนะ การปรับแก้ไข หมายเหตุ 
ข้อที่ 13.  หน้า 112 ให้ตรวจสอบตารางเปรียบเทียบ
วิชาเตรียมสหกิจศึกษาในหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 
ระบุเป็นวิชาบังคับเรียนไม่นับหน่วยกิตในเกณฑ์การ
ส าเร็จการศึกษา แต่วิชาเตรียมฝึกประสบการณ์
วิชาชีพไม่ได้ระบุเงื่อนไข 

ปรับเงื่อนไขการเรียนในวชิาเตรียม
สหกิจและวิชาเตรียมฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพเปน็นบัหนว่ย
กิต และมีเกณฑ์การวัดระดับ
คะแนน คือ A, B+, B, C+, C, D+, 
D, F ตามระเบียบของมหาวทิยาลัย 

ปรับแก้ไขตามระเบยีบของ
มหาวิทยาลยั (เอาหมาย
เหตุในรายวิชาเตรียมสหกิจ
ศึกษาออก หน้า 108) 

 

ข้อที่ 14.  หน้า 120 ประวัติและคุณวุฒิการศึกษา
ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ า
หลักสูตร ของ นางสาวสุดารัตน์ เกลี้ยงสอาด ข้อ 3.2 
บทความวิจัย ควรตัดบทความวิจัยในล าดับที่ 2 ออก 

ตัดผลงานทางวชิาการในล าดับ 
ที่ 2 ของอาจารย์สุดารัตน์  
เกลี้ยงสอาด ออก  

แก้ไขตามข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการสภาวิชาการ 
(หน้า 114) 

ข้อที่ 15.  หน้า 13-14 การเขียน ข้อ 2.4 กลยุทธ์ใน
การด าเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา/ข้อจ ากัดของนักศึกษา
ในข้อ 2.3 ซึ่งการเขียนกลยุทธ์ ควรมีค าว่า ส่งเสริม 
สนับสนุน ปรากฏอยู่ และหน้า 109-110 การเขียน
ค าอธิบายรายวิชาการจัดการพฤติกรรมผู้บริโภค และ
วิชาการจัดการการเงิน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 
เนื่องจากมีการปรับรหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต และ
ค าอธิบายรายวิชา ซึ่งในค าอธิบายรายวิชายังคงเดิม 
ไม่มีการเปลี่ยนแปลง 

ปรับแก้กลยุทธ์ในการด าเนินการ 
โดยเพิ่มเติมค าว่า “ส่งเสริม” และ 
“สนับสนุน” ใน 2.4.1-2.4.3 ส่วน
รายวิชาการจัดการพฤติกรรม
ผู้บริโภค และรายวิชาการจัดการ
การเงิน เปลี่ยนหมายเหตุเป็นปรับ
รหัสวิชาและหน่วยกิต ส่วนวิชา
หลักการวิเคราะห์และนโยบายการ
ลงทุน เปลี่ยนหมายเหตุเป็นปรบั
รหัสวิชาและชื่อวิชา 

แก้ไขตามข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการ            
สภาวิชาการ (ข้อ 2.4 หน้า 
13) 

 

มติที่ประชุม  รับทราบการรายงานผลการแก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสภาวิชาการ เรื่อง            
การขอความเห็นชอบหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) จ านวน           
15 ข้อ ตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 5/2563 เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2563               
โดยมอบหมายให้คณบดีและประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) น าเสนอหลักสูตรเพื่อบรรจุในระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัยต่อไป 

 
ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุมครัง้ที่ 4/2563  
 สาระส าคัญโดยย่อ 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร.กรองทิพย์  เนียมถนอม  เลขานุการสภาวิชาการ  น าเสนอ รายงาน               
การประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 4/2563 ซึ่งมีสาระส าคัญเกี่ยวกับระเบียบวาระและมติที่ประชุมตามรายงาน          
การประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการเพ่ือขอให้ที่ประชุมสภาวิชาการพิจารณารับรองรายงานการประชุม 
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 ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง 
  ตามที่สภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  ได้มีการประชุม ครั้งที่  4/2563         
เมื่อวันพุธที่ 17 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 น. ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา นั้น 
เจ้าหน้าที่ได้บันทึกและจัดท ารายงานการประชุม รวมทั้งน าเสนอผู้เกี่ยวข้องเพ่ือพิจารณาตรวจสอบตามระบบ
และกระบวนการดังต่อไปนี้ 
  1. จดบันทึกข้อความสาระส าคัญของการประชุมตามระเบียบวาระในระหว่างการประชุม          
โดยผู้ช่วยเลขานุการสภาวิชาการ 
  2. เรียบเรียง สรุปและจัดท ารายงานการประชุม โดยผู้ช่วยเลขานุการสภาวิชาการแล้วน าเสนอให้
เลขานุการสภาวิชาการ ตรวจสอบและปรับปรุงแก้ไข 
  3. ปรับปรุงและน าเข้าระเบียบวาระการประชุมเพ่ือขอรับรองรายงานการประชุมซึ่งมีสาระส าคัญ
แบ่งเป็น 7 ระเบียบวาระ ตามท่ีเสนอในเอกสารการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 4/2563  
 ข้อเสนอ/ญัตติ 
  ขอเสนอให้รับรองรายงานการประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 4/2563 
 มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  
ครั้งที่ 4/2563 โดยไม่มีการแก้ไข 
 

ระเบียบวาระท่ี 3   เรื่องสบืเนื่องจากการประชุมครั้งที่ 4/2563 
ระเบียบวาระท่ี 3.1  รายงานผลการด าเนินการตามมติของสภาวิชาการ 
 สาระส าคัญโดยย่อ 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรองทิพย์  เนียมถนอม  เลขานุการสภาวิชาการ น าเสนอข้อมูล             
การด าเนินงานและผลการด าเนินงานตามมติที่ประชุมสภาวิชาการครั้งที่ 4/2563 โดยได้แจ้งและมอบให้
หน่วยงานและองคค์ณะบุคคล/บุคคลที่เกี่ยวข้องด าเนินงานและปฏิบัติตามท่ีสภาวิชาการมีมติแล้ว 
 ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง 
  1. สภาวิชาการได้มีมติก าหนดเป็นแนวปฏิบัติให้เลขานุการน าเสนอให้ที่ประชุมทราบความคืบหน้า
หรือขอ้มูลการด าเนินงานตามมติที่ประชุมสภาวิชาการเป็นเรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน 
  2. สภาวิชาการ มีการประชุมครั้งที่  4/2563  เมื่อวันพุธที่  17 มิถุนายน 2563  เวลา 09.00 น.                
ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ตามรายงานการประชุมในระเบียบวาระที่ 2 
  3. เลขานุการสภาวิชาการ ได้แจ้งและมอบให้หน่วยงานและองค์คณะบุคคล/บุคคล ที่เกี่ยวข้อง
ด าเนินงานและปฏิบัติตามที่คณะกรรมการสภาวิชาการมีมติแล้ว ซึ่งมีรายละเอียดตาม เอกสารที่น าเสนอ
ประกอบการประชุมหน้า [3-2 ถึง 3-3] 
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 ข้อเสนอ/ญัตติ 
  ขอเสนอให้ที่ประชุมรับทราบข้อมูลการด าเนินงานและผลการด าเนิ นงานตามมติที่ประชุม               
สภาวิชาการ ครั้งที่ 4/2563  
 มติที่ประชุม  รับทราบข้อมูลการด าเนินงานและผลการด าเนินงานตามมติที่ประชุมสภาวิชาการ  ครั้งที่ 4/2563  

รายงานข้อมูลการด าเนินงานและผลการปฏบิัติตามมตทิี่ประชุมสภาวิชาการ   
ครั้งที่ 4/2563   

เมื่อวันพุธที่ 17 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 น.  
ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา   

ระเบียบวาระ เรื่อง มติที่ประชุม ผลการปฏิบัติตามมต ิ

5 เร่ืองน าเสนอเพ่ือพิจารณา   

5.1 การพิ จารณาเสนอการให้ ป ริญญา 
ระดับปริญญาตร ีประจ าภาคเรียน 
ที่ 2/2562 (คร้ังที่ 2)    
จ านวน 681 ราย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เห็นชอบตามที่กองบริการการศึกษา
พิ จารณาการเสนอให้ป ริญญาแก่
ผู้ส าเร็จการศึกษา ระดับ ปริญญาตรี 
ประจ าภาคเรียนที่ 2/2562 (คร้ังที่ 2) 
จ านวน 681 ราย ให้แก้ ไขเอกสาร 
หน้า ก  บัญชี ส รุปจ านวนผู้ ส า เร็จ
การศึกษาที่ขอเสนอการให้ปริญญา 
จาก สาขาวิชาบัญชีบัณฑิตภาคพิเศษ 
เป็น บัญชี บัณฑิ ตภาคปกติ   และ
ม อ บ ห ม า ย ร อ งอ ธิ ก า ร บ ดี ฝ่ า ย
บริหารงานวิชาการ ผู้อ านวยการกอง
บริการการศึกษา ตรวจสอบข้อมูลการ
พิจารณาเสนอการให้ปริญญาระดับ
ปริญญาตรีให้ถูกตอ้งก่อนน าเสนอสภา
มหาวิทยาลัย 

เลขานุการสภาวิชาการได้แจง้ไปยัง 
รองอธิการบดีฝ่ายบริหารงานวิชาการ  
และ ผู้อ านวยการกองบริการการศึกษา 
ทราบแลว้ เม่ือวันที่ 23 มิถุนายน 2563   
กองบริการการศึกษาจะน าเรื่องน้ีเสนอ 
ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย  
ในคราวประชุมคร้ังที่ 6/2563  
ในวันที่ 15 กรกฎาคม 2563 มติที่ประชุม
อนุมัติการให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาตรี ประจ าภาคเรียน 
ที่ 2/2562 (คร้ังที่ 2)    
จ านวน 681 ราย เรียบร้อยแล้ว 
 
 
 

5.2 การพิจารณาเสนอการให้ปริญญา ระดับ
ปริญญาโท ประจ าภาคเรียนที่ 2/2562 
(คร้ังที่ 2) จ านวน 1 ราย 
 
 
 
 
 
 
 
 

เ ห็ น ช อ บ ต า ม ที่ ส า นั ก ง า น
คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาพิจารณา
การเสนอให้ปริญญา ระดับปริญญาโท 
ประจ าภาคเรียนที่ 2/2562 (คร้ังที่ 2) 
จ านวน 1 ราย และให้น าเสนอสภา
มหาวิทยาลัยต่อไป  

เลขานุการสภาวิชาการได้แจง้ไปยัง
ผู้อ านวยการส านกังานคณะกรรมการ
บัณฑิตศึกษา ทราบแล้ว เมือ่วันที่ 23 
มิถุนายน 2563  ส านักงานคณะกรรมการ
บัณฑิตศึกษาได้น าเรือ่งน้ีเสนอ 
ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุม
คร้ังที่ 6/2563 ในวันที่ 15 กรกฎาคม 2563 
มติที่ประชุมอนุมัติการให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จ
การศึกษาระดับปริญญาโท ประจ าภาคเรียน
ที่ 2/2562 (คร้ังที่ 2) จ านวน 1 ราย
เรียบร้อยแล้ว 
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ระเบียบวาระ เรื่อง มติที่ประชุม ผลการปฏิบัติตามมต ิ

5 เร่ืองน าเสนอเพ่ือพิจารณา (ต่อ)   

5.3 
ข อ ค ว า ม เห็ น ช อ บ ห ลั ก สู ต ร
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา 
การจัดการ  
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) 
 
 
 
 
 
 
 

เห็นชอบหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 
สาขาวิชาการจัดการ (หลักสู ตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2564)  โดยให้แก้ไข
ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ
สภาวิชาการ และให้น าเสนอ 
สภามหาวิทยาลัยต่อไป  

เลขานุการสภาวิชาการได้แจ้งไปยงัคณบดี
คณะวิทยาการจัดการ และประธาน
คณะกรรมการบรหิารหลักสตูร ทราบแล้ว 
เมื่อวันท่ี 23 มิถุนายน 2563   
คณะวิทยาการจัดการได้น าเรื่องนี้เสนอ 
ทีป่ระชุมสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุม 
ครั้งที่  6/2563 ในวันที่  15 กรกฎาคม 
2563  ที่ประชุมมีมติให้น าหลักสูตรกลับมา
พิจารณาในที่ประชุมสภาวิชาการอีกครั้ง 
เนื่องจากมีการแก้ไขตามข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการสภาวิชาการ จึงต้องน า
หลักสูตรมาพิจารณาในที่ประชุมสภา
วิชาการในครั้งนี ้

5.4 ข อ ค ว า ม เห็ น ช อ บ ห ลั ก สู ต ร
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจ
ดิจิ ทั ลแนวสร้างสรรค์  (หลักสู ตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2564) 
 
 
 
 
 
 

คณะกรรมการสภาวิชาการขอให้
คณะและสาขาวิชาด าเนินการแก้ไข
ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ
สภาวิชาการ และให้น าเรื่องนีเ้สนอ 
ที่ประชุมสภาวิชาการในการประชุม
ครั้งต่อไป โดยให้บรรจุเป็นระเบียบ
วาระสืบเนื่องจากการประชุม 
สภ าวิ ช าการ  และ ให้ แ ก้ ไขต าม
ข้ อ เสนอแนะและข้ อสั งเกตของ
คณะกรรมการสภาวชิาการ 

เลขานุการสภาวิชาการได้แจ้งไปยงัคณบดี
คณะวิทยาการจัดการ และประธาน
คณะกรรมการบรหิารหลักสตูร ทราบแล้ว 
เมื่อวันท่ี 23 มิถุนายน 2563   
คณะวิทยาการจัดการจะน าเรื่องนี ้
เสนอทีป่ระชุมสภาวิชาการ ในคราวประชุม 
ครั้งที่ 5/2563 ในวันที่ 22 กรกฎาคม 
2563  
 
 

 
ระเบียบวาระท่ี 3.2 ขอความเห็นชอบหลักสูตรบริหารธรุกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
    (หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2564) 
 สาระส าคัญโดยย่อ 

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรองทิพย์  เนียมถนอม  เลขานุการสภาวิชาการ ขออนุญาตที่ประชุมให้ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิริพร  อินทสนธิ์ ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ  คณะวิทยาการจัดการ น าเสนอเรื่อง ขอความเห็นชอบหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) 
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 ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง 

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  คณะวิทยาการจัดการ ได้ด าเนินการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) เพ่ือให้เป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 และ แนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา 
พ.ศ. 2558 โดยผ่านการประชุมดังนี้ 

  1. คณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตร เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2563 
  2. คณะกรรมการประจ าคณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2563 ที่ประชุม          
มีมติเห็นชอบ โดยให้แก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประจ าคณะวิทยาการจัดการ และให้น าเสนอ          
สภาวิชาการพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป 
  3. คณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ 4/2563 เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2563 ที่ประชุมมีมติให้คณะ
และสาขาวิชาด าเนินการแก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสภาวิชาการ และให้น าเรื่องนี้เสนอที่ประชุม
สภาวิชาการในการประชุมครั้งต่อไป โดยให้บรรจุเป็นระเบียบวาระสืบเนื่องจากการประชุม  คณะและสาขาวิชาได้
ด าเนินการแก้ไขหลักสูตรตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสภาวิชาการเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอเสนอเรื่องนี้             
เข้าท่ีประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการต่อไป 
 ข้อเสนอ/ญัตติ    

 จึงเสนอสภาวิชาการพิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์
ธุรกิจ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) 

มติที่ประชุม  เห็นชอบหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (หลักสูตรปรับปรุง              
พ.ศ. 2564  สภาวิชาการมีข้อเสนอแนะและข้อสังเกต ดังนี้ 

1. หน้า 24  วิชาการเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิชาเตรียมสหกิจ วิชาการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ และสหกิจศึกษา ไม่ได้ระบุ * ให้เลือกเรียนวิชาใดวิชาหนึ่ง แต่หน้า 
28 ระบุ * ให้เลือกเรียนวิชาใดวิชาหนึ่ง มีการระบุเงื่อนไขไม่เหมือนกัน และกลุ่มวิชาปฏิบัติการและฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ ระบุให้เรียน 7 หน่วยกิต แต่ในเอกสารหน้า 99 กลุ่มวิชาปฏิบัติการและฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ ระบุไม่น้อยกว่า 7 หน่วยกิต ระบจุ านวนหน่วยกิตไม่เท่ากัน ให้ตรวจสอบและแก้ไขให้ถูกต้อง 

 2. หน้า 51  วิชาเฉพาะด้านบังคับ กลุ่มวิชาเนื้อหาเลือก ให้แก้ไขเป็น วิชาเฉพาะด้านบังคับ กลุ่มวิชา
เฉพาะด้านเลือก   

3.  หน้า 51  ให้ตัดรายวิชาศัพท์ทางเทคโนโลยีสารสนเทศและธุรกิจดิจิทัลสมัยใหม่ 3(3-0-6) ออก   
สภาวิชาการมีข้อเสนอแนะในประเด็นนี้ ในการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาต่าง ๆ ที่มีการใช้

ภาษาอังกฤษที่เป็นศัพท์เฉพาะทางของหลักสูตร อาจารย์ผู้สอนควรสอนโดยการใช้ภาษาอังกฤษสื่อสารกับ
นักศึกษาเป็นประจ า เพ่ือให้นักศึกษาได้เกิดการเรียนรู้ เกิดความคุ้นชิน และเข้าใจค าศัพท์เฉพาะเกี่ยวกับหลักสูตร 
เพ่ือเป็นการเสริมทักษะให้กับนักศึกษาได้เรียนรู้ค าศัพท์ที่ใช้เป็นประจ า สาขาวิชาไม่ควรตั้งวิชาใหม่ที่เกี่ยวกับ
ค าศัพท์ภาษาอังกฤษในหลักสูตรโดยมีอาจารย์ในสาขาวิชาเป็นผู้สอน    ซึ่งวิชาภาษาอังกฤษอาจารย์ที่สังกัดศูนย์ 
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ภาษาจะเป็นผู้จัดการเรียนการสอน หรือสาขาวิชาอาจเตรียมความพร้อมโดยให้นักศึกษาได้เรียนปรับพ้ืนฐาน
ภาษาอังกฤษในแต่ละชั้นปีหรือจัดท าค าศัพท์ภาษาอังกฤษที่ใช้เฉพาะหลักสูตรเพ่ือให้นักศึกษาได้ศึกษาเรียนรู้ได้
ตลอดเวลาที่นักศึกษาสนใจ  

 4. หน้า 75-80  ให้ทบทวนการระบุความรับผิดชอบหลัก ในแผนที่การกระจายความรับผิดชอบต่อ
ผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชาหมวดวิชาเฉพาะ (Curriculum Mapping) ด้านที่ 5 ด้านทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  

 5. หน้า 113 และหน้า 121  ข้อ 3. ผลงานทางวิชาการ ประเภทบทความวิจัย ราย ผศ.นันทนิธิ  
เอิบอ่ิม และนางจันจิรา  ดีเลิศ ตีพิมพ์บทความวิจัย เดือนมีนาคม พ.ศ. 2559  ซึ่งผลงาทางวิชาการจะครบ
ระยะเวลาก่อนที่จะเริ่มใช้หลักสูตร หากหลักสูตรมีความประสงค์ท่ีจะน าผลงานวิจัยนี้บรรจุในการเสนอหลักสูตร
ก็สามารถท าได้ หรืออาจตัดบทความวิจัยออกก็ได้ แล้วแต่หลักสูตรจะพิจารณา  และให้แก้ไขการเขียนผลงาน
ทางวิชาการในกรณีที่มีการประชุมวิชาการ  โดยให้ระบ ุวัน เดือน ปีที่ประชุม ในผลงานทางวิชาการให้ถูกต้อง 

 6. ให้ตรวจสอบคุณสมบัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตรให้เป็นไปตาม 
มคอ.1 เรื่องประสบการณ์การท างานทางด้านคอมพิวเตอร์ 5 ปี ราย ผศ.นันทนิธิ์  เอิบอ่ิม และนางสาว สวิตา  
อยู่สุขขี  และควรมีหนังสือรับรองประสบการณ์การท างานจากบริษัทหรือหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้ง  หากหลักสูตรไม่
มีหนังสือรับรองประสบการณ์การท างานของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตรทางด้าน
คอมพิวเตอร์ 5 ปี อาจจะมีปัญหาการพิจารณารับทราบจาก สป.อว. เนื่องจากข้อมูลไม่ครบถ้วน ส่งผลให้การ
รับทราบหลักสูตรมีความล่าช้าได้ 

 7. ให้สาขาวิชาตรวจสอบการใช้ค าศัพท์ภาษาอังกฤษให้ถูกต้อง ซึ่งการก าหนดค าศัพท์หรือการ
บัญญัติศัพท์ต้องอ้างอิงจากราชบัณฑิตยสถาน 

 8. มอบหมายให้คณะ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  และประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
ตรวจสอบความถูกต้องตลอดเล่มหลักสูตร และแก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสภาวิชาการ พร้อมทั้ง
จัดท าตารางเปรียบเทียบการแก้ไขตามข้อเสนอแนะของสภาวิชาการ ครั้งที่ 5/2563  หลังจากที่ได้รับบันทึก
ข้อความการแจ้งมติสภาวิชาการจากกองบริการการศึกษาแล้ว โดยให้คณะและสาขาวิชาจัดท าบันทึกข้อความ
พร้อมตารางการเปรียบเทียบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรตามมติที่ประชุมสภาวิชาการเสนออธิการบดี และ              
รองอธิการบดีฝ่ายบริหารงานวิชาการตรวจสอบความถูกต้องภายใน 7 วัน เพ่ือฝ่ายเลขานุการจักได้ด าเนินการ
แจ้งมติเวียนการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสภาวิชการไปให้คณะกรรมการ           
สภาวิชาการพิจารณาก่อนที่จะบรรจุระเบียบวาระในการประชุมสภามหาวิทยาลัยต่อไป 
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ระเบียบวาระท่ี 4    เรื่องน าเสนอเพื่อทราบ 
ระเบียบวาระที่ 4.1      การรายงานสถานะหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี  

   และระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 ข้อมูล ณ วันที ่15 กรกฎาคม 2563 
 สาระส าคัญโดยย่อ 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรองทิพย์  เนียมถนอม  เลขานุการสภาวิชาการ น าเสนอ การรายงาน
สถานะหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 ข้อมูล             
ณ วันที่ 15 กรกฎาคม 2563  มีรายละเอียด จ าแนกตามคณะ และสาขาวิชา ดังนี้ 

 1. หลักสูตร ระดับปริญญาตรี 
คณะ 

จ านวนหลกัสูตร 
ทั้งหมด 

จ านวนหลกัสูตร 
ที่ครบรอบปรับปรุง  
ปีการศึกษา 2563 

จ านวนหลกัสูตรที่อยู่ระหว่างรอผล
การรับทราบจาก สป.อว. 

ครุศาสตร ์ 10 - 10 

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ 15 3 4 

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 15 4 2 

วิทยาการจัดการ 13 5 1 

รวม 53 14 17 

2. รอบการปรับปรุงหลักสูตร ระดับปริญญาตรี 
 
 

คณะ 

 
 

สาขาวิชา 

สภา
มหาวิทยาลยั

(อนุมัติ) 

สป.อว.
(รับทราบ) 

ปกีารศึกษา
ท่ีเร่ิมใช้
หลักสูตร 

ต้นปี
การศึกษา
ครบรอบที่

ต้องปรบัปรุง
หลักสตูร 

ครุศาสตร์           
1 ค.บ.  การสอนภาษาไทย  4 ปี   

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) 
(อยู่ระหว่างบันทึกข้อมูลที่คณะแก้ไขตามข้อเสนอแนะของ สป.อว.) 

27 มี.ค.2562 อยู่ระหว่างรอผล
การพิจารณา

ความสอดคล้องฯ 

2562 2565 

2 ค.บ.  การศึกษาปฐมวัย 4 ปี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) 
(อยู่ระหว่างบันทึกข้อมูลทีค่ณะแก้ไขตามขอ้เสนอแนะของ สป.อว.) 

27 มี.ค.2562 อยู่ระหว่างรอผล
การพิจารณา

ความสอดคล้องฯ 

2562 2565 

3 ค.บ.  พลศึกษา 4  ปี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) 
(อยูร่ะหว่างบันทึกข้อมูลที่คณะแก้ไขตามข้อเสนอแนะของ สป.อว.) 

27 มี.ค.2562 อยู่ระหว่างรอผล
การพิจารณา

ความสอดคล้องฯ 

2562 2565 

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

(อยู่ระหว่างบันทึกข้อมูลที่คณะแก้ไขตามข้อเสนอแนะของ สป.อว.) 
27 มี.ค.2562 อยู่ระหว่างรอผล

การพิจารณา
ความสอดคล้องฯ 

2562 2565 

5 ค.บ.  คณิตศาสตร์   4 ปี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) 
(อยูร่ะหว่างบันทึกขอ้มูลที่คณะแก้ไขตามข้อเสนอแนะของ สป.อว.) 

27 มี.ค.2562 อยู่ระหว่างรอผล
การพิจารณา

ความสอดคล้องฯ 

2562 2565 
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คณะ 

 
 

สาขาวิชา 

สภา
มหาวิทยาลยั

(อนุมัติ) 

สป.อว.
(รับทราบ) 

ปีการศึกษา
ท่ีเร่ิมใช้
หลักสูตร 

ต้นปี
การศึกษา
ครบรอบที่

ต้องปรบัปรุง
หลักสตูร 

6 ค.บ.  คอมพิวเตอร์ศึกษา 4 ปี  
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) 
(อยู่ระหว่างบันทึกข้อมูลที่คณะแก้ไขตามข้อเสนอแนะของ สป.อว.) 

27 มี.ค.2562 อยู่ระหว่างรอผล
การพิจารณา

ความสอดคล้องฯ 

2562 2565 

7 ค.บ.  สังคมศึกษา  4 ปี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) 
(อยู่ระหว่างบันทกึข้อมูลทีค่ณะแกไ้ขตามข้อเสนอแนะของ สป.อว.) 

27 มี.ค.2562 อยู่ระหว่างรอผล
การพิจารณา

ความสอดคล้องฯ 

2562 2565 

8 ค.บ.  วิทยาศาสตร์  4 ปี (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) 
(อยู่ระหว่างบันทึกข้อมูลที่คณะแก้ไขตามข้อเสนอแนะของ สป.อว.) 

27 มี.ค.2562 อยู่ระหว่างรอผล
การพิจารณา

ความสอดคล้องฯ 

2562 2565 

9 ค.บ.  การประถมศึกษา 4 ปี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) 
(อยู่ระหว่างบันทึกข้อมูลที่คณะแก้ไขตามขอ้เสนอแนะของ สป.อว.) 

27 มี.ค.2562 อยู่ระหว่างรอผล
การพิจารณา

ความสอดคล้องฯ 

2562 2565 

10 ค.บ.  การศึกษาพิเศษ 4 ปี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) 
(อยูร่ะหว่างบันทึกข้อมูลที่คณะแก้ไขตามข้อเสนอแนะของ สป.อว.) 

27 มี.ค.2562 อยู่ระหว่างรอผล
การพิจารณา

ความสอดคล้องฯ 

2562 2565 

มนุษยศาสตร์ฯ           

1 นศ.บ.  นิเทศศาสตร์   (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) 
(ต้องปรับปรุงหลักสูตรให้เสร็จสิ้นภายในปีการศึกษา 2563) 

17 ก.พ. 2559 15 ส.ค. 
2559 

2559 2562 

2 ศศ.บ.  ภาษาญี่ปุ่น (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) 
(ต้องปรับปรุงหลักสูตรให้เสร็จสิ้นภายในปีการศึกษา 2563) 

17 ก.พ. 2559 7 เม.ย. 
2560 

2559 2562 

3 น.บ.   นิติศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 
(ต้องปรับตาม มคอ.1 ใหเ้สร็จสิ้นภายในปกีารศึกษา 2563) 

15 ก.พ. 2560 20 มิ.ย. 
2560 

2560 2563 

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

15 ก.พ. 2560 8 ก.ย. 
2560 

2560 2563 

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

2560 2563 

6 รป.บ.  รัฐประศาสนศาสตร ์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 
 

12 ก.ค. 2560 1 ต.ค. 
2561 

2560 2563 

7 ศป.บ.  ประยุกต์ศิลป์  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) 13 มิ.ย. 2561 8 ต.ค. 2562 2561 2564 
8 ศศ.บ.  ประวัติศาสตร์  (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562) 9 ม.ค. 2562 31 ต.ค. 

2562 
2562 2565 

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

12 ก.ค. 2560 7 มี.ค. 
2563 

2560 2563 

10 ศศ.บ.  สหวิทยาการอิสลามเพ่ือการพัฒนา 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) 
 

10 ต.ค. 2561 3 มี.ค. 
2563 

2562 2565 

11 ศป.บ.  ดนตรีสากล  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) 9 พ.ค. 2561 29 เม.ย. 2563 2561 2564 

12 ศป.บ.  ศิลปะการแสดง  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) 
(อยู่ระหว่างผูอ้ านวยการกลุ่ม ของ สป.อว. ตรวจสอบหลักสูตร) 

13 มิ.ย. 2561 อยู่ระหว่างรอผล
การพิจารณา

ความสอดคล้องฯ 

2561 2564 
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คณะ 

 
 

สาขาวิชา 

สภา
มหาวิทยาลยั

(อนุมัติ) 

สป.อว.
(รับทราบ) 

ปีการศึกษา
ท่ีเร่ิมใช้
หลักสูตร 

ต้นปี
การศึกษา
ครบรอบที่

ต้องปรบัปรุง
หลักสตูร 

13 ค.บ.  ดนตรีศึกษา  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) 
(อยู่ระหว่างส่งคืนให้คณะแก้ไขข้อมูลตามขอ้เสนอแนะของ สป.อว.) 

27 มี.ค.2562 อยู่ระหว่างรอผล
การพิจารณา

ความสอดคล้องฯ 

2562 2565 

14 ค.บ. การสอนภาษาจีน  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563)   
(อยู่ระหว่างส่งคืนให้คณะแก้ไขข้อมูลตามขอ้เสนอแนะของ สป.อว.) 

9 ต.ค.2562 อยู่ระหว่างรอผล
การพิจารณา

ความสอดคล้องฯ 

2563 2566 

15 ศศ.บ.  ภาษาอังกฤษ  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563) 
(อยู่ระหว่างหัวหน้าฝ่าย ของ สป.อว. ตรวจสอบหลกัสูตร) 

9 ต.ค.2562 อยู่ระหว่างรอผล
การพิจารณา

ความสอดคล้องฯ 

2563 2566 

วิทยาศาสตร์ฯ           

1 วศ.บ.  วิศวกรรมไฟฟ้า   (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558) 
(ต้องปรับปรุงหลักสูตรให้เสร็จสิ้นภายในปีการศึกษา 2563) 

18 พ.ย. 2558 5 ส.ค. 
2559 

2559 2562 

2 วท.บ.  เกษตรศาสตร์  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) 
(ต้องปรับปรุงหลักสูตรให้เสร็จสิ้นภายในปีการศึกษา 2563) 

20 เม.ย.2559 29 มิ.ย. 
2559 

2559 2562 

3 วท.บ.  คณิตศาสตร์  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) 
(ต้องปรับปรุงหลักสูตรให้เสร็จสิ้นภายในปีการศึกษา 2563) 

20 เม.ย.2559 12 ต.ค. 
2559 

2559 2562 

4 วท.บ.  คหกรรมศาสตร์  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) 
(ต้องปรับปรุงหลักสูตรให้เสร็จสิ้นภายในปีการศึกษา 2563) 

20 เม.ย.2559 12 ต.ค. 
2559 

2559 2562 

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

16 มี.ค. 2559 29 มิ.ย. 
2559 

2560 2563 

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

16 มี.ค. 2559 3 พ.ค. 
2560 

2560 2563 

7 วศ.บ. วิศวกรรมการจัดการ  
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) 

16 มี.ค. 2559 29 มิ.ย. 
2559 

2560 2563 

8 วท.บ.  จุลชีววิทยา  
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

18 ม.ค. 2560 7 เม.ย. 
2560 

2560 2563 

9 วท.บ. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร  
(หลักสูตรปรบัปรุง พ.ศ. 2560) 

12 ก.ค. 2560 13 พ.ย. 
2560 

2560 2563 

10 ส.บ.  สาธารณสุขศาสตร ์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) 
(อยู่ระหว่างกระบวนการเสนอกฤษฎีกาชื่อปริญญา) 

13 ธ.ค. 2560 3 เม.ย.
2562 

2561 2564 

11 วท.บ.  เคม ี  
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) 
 

13 มิ.ย. 2561 5 พ.ย. 
2562 

2561 2564 

12 วท.บ.  เทคโนโลยีการผลิตพืช  
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562)  

9 ม.ค. 2562 14 ก.พ. 
2563 

2562 2565 

13 วท.บ.  วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม  
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) 

14 มี.ค. 2561 13 มิ.ย. 
2563 

2561 2564 

14 วท.บ.  วิทยาการคอมพิวเตอร์  12 ก.พ. 2563 อยู่ระหว่างรอผล
การพิจารณา

2563 2566 
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คณะ 

 
 

สาขาวิชา 

สภา
มหาวิทยาลยั

(อนุมัติ) 

สป.อว.
(รับทราบ) 

ปีการศึกษา
ท่ีเร่ิมใช้
หลักสูตร 

ต้นปี
การศึกษา
ครบรอบที่

ต้องปรบัปรุง
หลักสตูร 

15 ทล.บ. เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ต่อเน่ือง)  
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563) 

20 พ.ค. 2563 อยู่ระหว่างรอผล
การพิจารณา

ความสอดคล้องฯ 

2563 2566 

วิทยาการจัดการ           
1 บช.บ.  การบัญชี  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) 

(ต้องปรับปรุงหลักสูตรให้เสร็จสิ้นภายในปีการศึกษา 2563) 
20 เม.ย.2559 27 ก.ค. 

2559 
2559 2562 

2 บธ.บ.  การตลาด (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) 
(ต้องปรับปรุงหลักสูตรให้เสร็จสิ้นภายในปีการศึกษา 2563) 

20 เม.ย.2559 1 ธ.ค. 
2559 

2559 2562 

3 บธ.บ. การบริหารทรัพยากรมนุษย์  
(หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) 
(ต้องปรับปรุงหลักสูตรให้เสร็จสิ้นภายในปีการศึกษา 2563) 

20 เม.ย.2559 17 พ.ค. 
2560 

2559 2562 

4 บธ.บ. การจัดการโลจิสติกส์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) 
(ต้องปรับปรุงหลักสูตรให้เสร็จสิ้นภายในปีการศึกษา 2563) 

20 เม.ย.2559 29 มิ.ย. 
2559 

2559 2562 

5 ศศ.บ.  การท่องเท่ียว  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) 
(ต้องปรับปรุงหลักสูตรให้เสร็จสิ้นภายในปีการศึกษา 2563) 

20 เม.ย.2559 5 ส.ค. 
2559 

2559 2562 

6 บธ.บ.  การจัดการ  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) 
**คณะและสาขาวิชาจะน าหลักสูตรเสนอที่ประชุม 
สภามหาวิทยาลัย  ในคราวประชุมครั้งที่ 6/2563  
ในวันท่ี 15 กรกฎาคม 2563** 

  2564 2567 

7 บธ.บ.  คอมพิวเตอร์ธุรกิจ  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) 
**คณะและสาขาวิชาจะน าหลักสูตรเสนอที่ประชุม 
สภาวิชาการ ในคราวประชุมครั้งท่ี 4/2563  
ในวันท่ี 17 มิถุนายน 2563 ซ่ึงได้เปลี่ยนแปลงสาขาวิชา 
จากเดิม คอมพิวเตอร์ธุรกิจ เป็น สาขาวิชาธุรกิจดิจิทัล 
แนวสร้างสรรค์ (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) ท่ีประชุมมี
มติให้น าเรื่องนี้เสนอที่ประชุมสภาวิชาการเป็นระเบียบวาระ
สืบเนื่องจากการประชุม ในคราวประชุมครั้งท่ี 5/2563  
ในวันท่ี 22 กรกฎาคม 2563 โดยสาขาวิชาได้เปลี่ยนแปลง
เป็น หลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาวชิาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
(หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) ** 
 

20 เม.ย.2559 27 ก.ค. 
2559 

2564 2567 

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

12 ก.ค. 2560 16 พ.ย. 
2560 

2561 2564 

9 บธ.บ.  ธุรกิจระหว่างประเทศ  (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2558)  
**ปรับปรุงหลักสูตรเป็น บธ.บ.การจัดการธุรกิจชุมชน 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563)** 

18 ก.พ. 2558 4 ส.ค. 
2558 

2558 2561 
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คณะ 

 
 

สาขาวิชา 

สภา
มหาวิทยาลยั

(อนุมัติ) 

สป.อว.
(รับทราบ) 

ปีการศึกษา
ท่ีเร่ิมใช้
หลักสูตร 

ต้นปี
การศึกษา
ครบรอบที่

ต้องปรบัปรุง
หลักสตูร 

10 บธ.บ.  การเป็นผู้ประกอบการ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2558)  
**ปรับปรุงหลักสูตรเป็น บธ.บ.การจัดการธุรกิจชุมชน 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563)** 

18 ก.พ. 2558 24 เม.ย. 
2558 

2558 2561 

11 บธ.บ.  การจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่   
(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2561) 

11 ก.ค. 2561 5 พ.ย. 
2562 

2561 2564 

12 บธ.บ.  การจัดการธุรกิจโรงแรม   
(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2561) 

14 มี.ค. 2561 3 มี.ค. 
2563 

2561 2564 

13 บธ.บ. การจัดการธุรกิจชุมชน  
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563)  
**(อยู่ระหว่างหัวหน้าฝ่ายตรวจสอบหลักสูตร) 

8 เม.ย. 2562 อยู่ระหว่างรอผล
การพิจารณา

ความสอดคล้องฯ 

2563 2566 

 

3. หลักสูตร ระดับบัณฑิตศึกษา 
 

คณะ 
จ านวนหลกัสูตร

ทั้งหมด 
 

จ านวนหลกัสูตร 
ที่ครบรอบ
ปรับปรุง  

ปีการศึกษา 2562 

จ านวนหลกัสูตร 
ที่ครบรอบปรับปรุง  

ปีการศึกษา 2563 

จ านวนหลกัสูตรที่อยู่
ระหว่างรอผล 

การรับทราบจาก สป.อว. 

ครุศาสตร ์ 4 2 1 - 

วิทยาการจัดการ  
(ปีการศึกษา 2561) 

1 
- - - 

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ 2 - - 2 

รวม 7 2 1 2 
 

4. รอบการปรับปรุงหลักสูตร ระดับบัณฑติศึกษา 
 
 

คณะ 

 
 

สาขาวิชา 

สภามหาวิทยาลัย
(อนุมัติ) 

สป.อว. 
(รับทราบ) 

ปี
การศึกษา
ที่เร่ิมใช้
หลักสูตร 

ปีครบรอบ 
ทีต้่อง

ปรับปรุง
หลักสูตร 

ครุศาสตร์           

1 หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต  
สาขาวิชาชีพครู (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562)  

9/2562 
10 ก.ค. 2562 

21 พ.ค. 2563 2563 2567 

2 หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการ
บริหารการศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562)   

11/2562 
11 ก.ย. 2562 

20 พ.ค. 2563 2562 2567 

3 หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตร
และการสอน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563)   

2/2563 
12 ก.พ. 2563 

27 พ.ค. 2563 2563 2568 



 
รายงานการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 5/2563 วันพุธที่ 22 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมอยุธยา-อาเซียน มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา   

[2-21] 
 

 
 

คณะ 

 
 

สาขาวิชา 

สภามหาวิทยาลัย
(อนุมัติ) 

สป.อว. 
(รับทราบ) 

ปี
การศึกษา
ที่เร่ิมใช้
หลักสูตร 

ปีครบรอบ 
ทีต้่อง

ปรับปรุง
หลักสูตร 

4 หลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการ
บริหารการศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2550)  
ได้ด าเนินการดังน้ี 
1. สภามหาวิทยาลัยในคราวประชุม ครั้งที่  6/2560 

เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2560 มีมติเห็นชอบการปิด

หลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหาร

การศึกษา (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2550) โดยเง่ือนไขจะ

สมบูรณ์ต่อเมื่อนักศึกษาส าเร็จการศึกษาทั้งหมดจ านวน 

11 คน 

2. ส านักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาได้ส่งรายงาน

การปิดหลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการ

บริหารการศึกษา (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2550) ไปยัง

ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาแล้ว เมื่อวันที่ 

26 พฤษภาคม 2560 โดยได้โทรศัพท์สอบถามกับ

ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ณ วันที่  8 

มิถุนายน 2563 ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

แจ้งว่า หากนักศึกษาส าเร็จการศึกษาครบหมดแล้วต้อง

น าเข้าที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อขอปิดหลักสูตร

แบบสมบูรณ์และแจ้งที่ไปยังส านักงานคณะกรรมการ

การอุดมศึกษาทราบต่อไป และจะน าเรื่องการปิด

หลักสูตรเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา สภา

วิชาการ และสภามหาวิทยาลัยเพื่ อทราบการปิด

หลักสูตรต่อไป 

    

วิทยาการจัดการ 

1 หลักสตูรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  
สาขาวิชาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) 

7/2561 
11 ก.ค. 2561 

13 มิ.ย. 2563 2561 2566 

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

1 หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
รัฐประศาสนศาสตร์ (หลักสูตรใหม ่พ.ศ. 2563)  

15/2562 
11 ธ.ค. 2562 

อยู่ระหว่างรอผล
การพจิารณา

ความสอดคลอ้งฯ 

2563 2568 

2 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอาชญา
วิทยา การบริหารงานยุติธรรมและสังคม (หลักสูตร
ใหม่ พ.ศ. 2563) 

4/2563 
8 เม.ย. 2563 

อยู่ระหว่างรอผล
การพจิารณา

ความสอดคลอ้งฯ 

2563 2568 

(ข้อมูล ณ วันที ่15  กรกฎาคม 2563) 
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ข้อเสนอ/ญัตติ    
 จึงเสนอสภาวิชาการเพ่ือรับทราบรายงานสถานะหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ

ปริญญาตรี และระดับบัณฑติศึกษา พ.ศ. 2558  ข้อมูล ณ วันที่ 15 กรกฎาคม 2563 

มติที่ประชุม  รับทราบรายงานสถานะหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี และ
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558  ข้อมูล ณ วันที่ 15 กรกฎาคม 2563 
 
ระเบียบวาระท่ี 4.2  ข้อมูลการปรับเปลี่ยนอาจารย์ประจ าหลักสูตร (สมอ.08) ระดับปริญญาตรี 

   และระดับบัณฑิตศึกษา ประจ าปี พ.ศ. 2560-2563 ข้อมูล ณ วันที ่15  กรกฎาคม 2563 
 สาระส าคัญโดยย่อ 

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรองทิพย์  เนียมถนอม  เลขานุการสภาวิชาการ น าเสนอ ข้อมูล                      
การปรับเปลี่ยนอาจารย์ประจ าหลักสูตร (สมอ.08) ระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา ประจ าปี               
พ.ศ. 2560-2563  ข้อมูล ณ วันที่ 15 กรกฎาคม 2563  มีรายละเอียดดังนี้ 
 1. ระดับปริญญาตร ี

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

ปี พ.ศ. 
2563  

1 
จ านวนรวมหลักสตูรที่ปรับเปลีย่นอาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตร/
อาจารย์ประจ าหลักสตูร 

13 หลักสูตร 15 
หลักสตูร 

8 หลักสูตร  

2 จ านวนที่ผ่านการรับทราบการปรบัหลักสตูรจาก สป.อว. 11 หลักสูตร 6 หลักสูตร -  

3 จ านวนทีอ่ยู่ระหว่างรอผลการรับทราบการปรบัหลักสูตรจาก สป.อว. 2 หลักสูตร 9 หลักสูตร 8 หลักสูตร  
 

ที ่ รายชื่อหลักสูตรที่ปรับปรุง 
สภามหาวิทยาลัยเห็นชอบ วันที ่สป.อว.

รับทราบ 
ครั้งที ่ วันเดือนป ี

คณะครุศาสตร์ 

1 หลักสตูรครุศาสตรบณัฑติ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (5 ปี) 
(ฉบับปี พ.ศ. 2558) 

6/2561 13 มิ.ย. 2561 12 ก.ค. 2562 

2 หลักสตูรครุศาสตรบณัฑติ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ (4 ปี) 
(ฉบับปี พ.ศ.2562) 

12/2562 9 ต.ค. 2562 อยู่ระหว่างด าเนินการ
ปรับปรุงระบบ CHECO 

ของ สป.อว. 

3 หลักสตูรครุศาสตรบณัฑติ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (4 ปี) 
(ฉบับปี พ.ศ.2562) 

2/2563 12 ก.พ. 2563 อยู่ระหว่างด าเนินการ
ปรับปรุงระบบ CHECO 

ของ สป.อว. 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

1 หลักสตูรศลิปศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น  
(ฉบับปี พ.ศ. 2560) 

4/2561 4 เม.ย. 2561 4 ก.ย. 2561 
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ที ่ รายชื่อหลักสูตรที่ปรับปรุง 
สภามหาวิทยาลัยเห็นชอบ วันที ่สป.อว.

รับทราบ 
ครั้งที ่ วันเดือนป ี

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ต่อ) 

2 หลักสตูรศลิปศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาการพัฒนาชุมชนและ
สังคม (ฉบบัปี พ.ศ. 2560) 

4/2561 4 เม.ย. 2561 4 ก.ย. 2561 

3 หลักสตูรศลิปศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาภาษาจีน  
(ฉบับปี พ.ศ. 2558) 

7/2561 11 ก.ค. 2561 12 ก.ค. 2562 

4 หลักสตูรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครอง
ท้องถิ่น  (ฉบับป ีพ.ศ. 2560) 

7/2561 11 ก.ค. 2561 อยู่ระหว่างด าเนินการ
ปรับปรงุระบบ CHECO 

ของ สป.อว. 

5 หลักสตูรศลิปศาสตรบัณฑติ สาขาวชิาสหวิทยาการอิสลาม  
(ฉบับปี พ.ศ. 2556) 

7/2561 11 ก.ค. 2561 12 ก.ค. 2562 

6 หลักสตูรศลิปศาสตรบัณฑติ  สาขาวิขาภาษาจีน  
(ฉบับปี พ.ศ. 2558) 

13/2561 12 ธ.ค. 2561 1 ส.ค. 2562 

7 หลักสตูรนติศิาสตรบณัฑิต (ฉบับปี พ.ศ. 2560) 2/2562 13 ก.พ. 2562 12 ก.ค. 2562 

8 หลักสตูรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาประศาสนศาสตร์  (ฉบับปี พ.ศ. 2560) 

2/2562 13 ก.พ. 2562 อยู่ระหว่างด าเนินการ
ปรับปรุงระบบ CHECO 

ของ สป.อว. 

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

2/2562 13 ก.พ. 2562 อยู่ระหว่างด าเนินการ
ปรับปรุงระบบ CHECO 

ของ สป.อว. 

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

3/2562 13 มี.ค. 2562 12 ก.ค. 2562 

11 หลักสตูรศลิปศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาภาษาจีน  
(ฉบับปี พ.ศ. 2558) 

8/2562 12 มิ.ย. 2562 4 ต.ค. 2562 

12 หลักสตูรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาประศาสนศาสตร์  (ฉบับปี พ.ศ. 2560) 

11/2562 11 ก.ย. 2562 อยู่ระหว่างด าเนินการ
ปรับปรุงระบบ CHECO 

ของ สป.อว. 

13 หลักสตูรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น  (ฉบบัปี พ.ศ. 2560) 

11/2562 11 ก.ย. 2562 อยูร่ะหว่างด าเนินการ
ปรับปรุงระบบ CHECO 

ของ สป.อว. 

14 หลักสตูรนิตศิาสตรบณัฑิต (ฉบับปี พ.ศ. 2560) 3/2563 11 มี.ค. 2563 อยู่ระหว่างรอผล 
การรับทราบจาก สป.อว. 

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

5/2563 20 พ.ค. 2563 อยู่ระหว่างด าเนนิการ
ปรับปรุงรอบบ CHECO 

ของ สป.อว. 

16 หลักสตูรศลิปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสหวิทยาการ
อิสลามเพื่อการพัฒนา (ฉบับปี พ.ศ. 2561) 

5/2563 20 พ.ค. 2563 อยู่ระหว่างด าเนนิการ
ปรับปรุงรอบบ CHECO 

ของ สป.อว. 
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ที ่ รายชื่อหลักสูตรที่ปรับปรุง 
สภามหาวิทยาลัยเห็นชอบ วันที ่สป.อว.

รับทราบ 
ครั้งที ่ วันเดือนป ี

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ต่อ) 

17 หลักสตูรศลิปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการแสดง 
(ฉบับปี พ.ศ. 2561) 

5/2563 20 พ.ค. 2563 อยู่ระหว่างด าเนนิการ
ปรับปรุงรอบบ CHECO 

ของ สป.อว. 

18 หลักสตูรศลิปศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ  
(ฉบับปี พ.ศ. 2563) 

5/2563 20 พ.ค. 2563 อยู่ระหว่างด าเนนิการ
ปรับปรุงรอบบ CHECO 

ของ สป.อว. 

19 หลักสตูรศลิปศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน 
และสังคม (ฉบับปี พ.ศ. 2560) 

5/2563 20 พ.ค. 2563 อยู่ระหว่างรอผล 
การรับทราบจาก สป.อว. 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

1 หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
(ต่อเนือ่ง) (ฉบับปี พ.ศ. 2559) 

2/2561 14 ก.พ. 2561 4 ก.ย. 2561 

2 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
(ฉบับปี พ.ศ. 2559) 

5/2561 9 พ.ค. 2561 12 ก.ค. 2562 

3 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า  
(ฉบับปี พ.ศ. 2558) 

7/2561 11 ก.ค. 2561 12 ก.ค. 2562 

4 หลักสตูรสาธารณสุขศาสตรบณัฑติ  
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์  (ฉบับปี พ.ศ. 2561) 

12/2561 14 พ.ย. 2561 อยู่ระหว่างด าเนินการ
ปรับปรุงระบบ CHECO 

ของ สป.อว. 
5 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมการ

จัดการ  (ฉบับปี พ.ศ. 2559) 
3/2562 13 มี.ค. 2562 4 ต.ค. 2562 

6 หลักสตูรสาธารณสุขศาสตรบณัฑติ  
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ (ฉบับปี พ.ศ. 2561) 

9/2562 10 ก.ค. 2562 อยู่ระหว่างด าเนินการ
ปรับปรุงระบบ CHECO 

ของ สป.อว. 
7 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์  

(ฉบับปี พ.ศ. 2559) 
9/2562 10 ก.ค. 2562 4 ต.ค. 2562 

8 หลักสตูรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
สิ่งแวดล้อม (ฉบับปี พ.ศ. 2561) 

9/2562 10 ก.ค. 2562 อยูร่ะหว่างด าเนินการ
ปรับปรุงระบบ CHECO 

ของ สป.อว. 

คณะวิทยาการจัดการ 

1 หลักสตูรบริหารธรุกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ  
(ฉบับป ีพ.ศ. 2558) 

7/2561 11 ก.ค. 2561 12 ก.ค. 2562 

2 หลักสตูรบริหารธรุกิจบัณฑิต  สาขาวิชาธุรกจิระหว่างประเทศ 
(ฉบับปี พ.ศ. 2558) 

13/2561 12 ธ.ค. 2561 1 ส.ค. 2562 

3 หลักสตูรเศรษฐศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาการเงินการธนาคาร 
(ฉบับป ีพ.ศ. 2560) 

5/2562 24 เม.ย. 2562 4 ต.ค. 2562 
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ที ่ รายชื่อหลักสูตรที่ปรับปรุง 
สภามหาวิทยาลัยเห็นชอบ วันที ่สป.อว.

รับทราบ 
ครั้งที ่ วันเดือนป ี

คณะวิทยาการจัดการ (ต่อ) 

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

5 หลักสตูรบริหารธรุกิจบณัฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ 
(ฉบับปี พ.ศ. 2559)  

15/2562 11 ธ.ค. 2562 อยู่ระหว่างรอผล 
การรับทราบฯจาก สป.อว. 

6 หลักสตูรบริหารธรุกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธรุกิจการค้า
สมัยใหม่ (ฉบบัปี พ.ศ. 2561)  

3/2563 11 มี.ค. 2563 อยู่ระหว่างด าเนินการ
ปรับปรุงระบบ CHECO 

ของ สป.อว. 
 

 2. ระดับบัณฑิตศึกษา 

ล าดับ  รายการ 
ปี พ.ศ. 
2560 

ปี พ.ศ. 
2561 

ปี พ.ศ. 
2562 

ปี พ.ศ. 
2563  

1 
จ านวนรวมหลักสตูรที่ปรับเปลีย่นอาจารยผ์ู้รับผิดชอบ
หลักสตูร/อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

2 1 หลักสูตร - 2  

2 จ านวนที่ผ่านการรับทราบการปรบัหลักสตูรจาก สป.อว. 2 1 หลักสูตร - -  

3 
จ านวนท่ีอยู่ระหว่างรอผลการรับทราบการปรบัหลักสูตร
จาก สป.อว. 

- - - 2  

 

ที ่ รายชื่อหลกัสูตรที่ปรับปรุง 
สภามหาวิทยาลัยเห็นชอบ วันที ่สป.อว.รับทราบ 

คร้ังที่ วันเดือนปี 

คณะครุศาสตร์ 

1 หลักสตูรครุศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชา 
การจัดการการเรียนรู้ (ฉบับปี พ.ศ. 2556) 

12/2560 8 พ.ย. 2560 12 ก.ค. 2562 

2 หลักสตูรประกาศนียบตัรบณัฑติ สาขาวิชาชีพครู  
(ฉบับปี พ.ศ. 2557) 

12/2560 8 พ.ย. 2560 12 ก.ค. 2562 

คณะวิทยาการจัดการ 
1 หลักสตูรบริหารธรุกิจมหาบณัฑติ  

สาขาวิชาการบรหิารธรุกิจ (ฉบับป ีพ.ศ. 2557) 
4/2561 4 เม.ย. 2561 12 ก.ค. 2562 

2 หลักสตูรบริหารธรุกิจมหาบณัฑติ  
สาขาวิชาการบรหิารธรุกิจ (ฉบับป ีพ.ศ. 2561) 

4/2563 8 เม.ย. 2563 อยู่ระหว่างรอผล 
การรับทราบฯจาก สป.อว. 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
1 หลักสตูรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต  

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์  (ฉบับปี พ.ศ. 2563) 
5/2563 20 พ.ค. 2563 อยู่ระหว่างรอผล 

การรับทราบฯจาก สป.อว. 

ข้อมูล ณ วันที่ 15 กรกฎาคม 2563) 
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 ข้อเสนอ/ญัตติ 
  จึงขอเสนอให้ที่ประชุมสภาวิชาการรับทราบข้อมูลการปรับเปลี่ยนอาจารย์ประจ าหลักสูตร (สมอ.08)  
ระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา ประจ าปี พ.ศ. 2560-2563 ข้อมูล ณ วันที่ 15 กรกฎาคม 2563 
 มติที่ประชุม  รับทราบข้อมูลการปรับเปลี่ยนอาจารย์ประจ าหลักสูตร (สมอ.08)  ระดับปริญญาตรี และ
ระดับบณัฑิตศึกษา ประจ าปี พ.ศ. 2560-2563 ข้อมูล ณ วันที่ 15 กรกฎาคม 2563 
 
ระเบียบวาระท่ี 5    เรื่องน าเสนอเพื่อพิจารณา 
 

ระเบียบวาระท่ี 5.1 ขอความเหน็ชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  
    เรื่อง การจัดตั้งส่วนงานภายในและการแบ่งหน่วยงานภายใน 
 สาระส าคัญโดยย่อ 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรองทิพย์  เนียมถนอม  เลขานุการสภาวิชาการ ขออนุญาตที่ประชุมให้ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิชาติ  พานสุวรรณ ผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา  น าเสนอเรื่อง 
ขอความเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง การจัดตั้งส่วนงานภายในและการ
แบ่งหน่วยงานภายใน 

 ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง 
 โดยที่เป็นการสมควรจัดตั้งบัณฑิตวิทยาลัยเพ่ือเป็นหน่วยงานรับผิดชอบงานด้านการจัดการเรียน

การสอนระดับบัณฑิตวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพ และเหมาะสมกับสภาพการปัจจุบัน ส านักงานคณะกรรมการ
บัณฑิตศึกษาได้ประสานงานกับงานนิติการจัดท า (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง 
การจัดตั้งส่วนงานภายในและการแบ่งหน่วยงานภายใน ตามมาตรา 18 (5) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย   
ราชภัฏ พ.ศ. 2547 ที่ให้อ านาจสภามหาวิทยาลัยจัดตั้งบัณฑิตวิทยาลัยได้ และมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติการ
บริหารส่วนงานภายในของสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2550 ที่ก าหนดให้สภามหาวิทยาลัยมีมติให้จัดตั้งส่วนงาน
ภายในที่ด าเนินงานจากรายได้ของมหาวิทยาลัยได้ โดยจัดท าเป็นประกาศมหาวิทยาลัย และจัดท า (ร่าง) แบบขอ
เสนอจัดตั้งบัณฑิตวิทยาลัยเป็นงานภายใน ซึ่งมีฐานะเทียบเท่าคณะ ตามแบบฟอร์มประกาศคณะกรรมการ            
การอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดตั้งส่วนงานภายในของสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2555 ข้อ 3 ระบุว่า              
“ในการพิจารณาจัดตั้งส่วนงานภายในของสถาบันอุดมศึกษา ให้สภาสถาบันอุดมศึกษาพิจารณาการจัดตั้งและ
ด าเนินงานจากรายได้ของสถาบันอุดมศึกษา โดยพิจารณาความพร้อมความเหมาะสมของส่วนงานภายในที่จะ
จัดตั้งให้ครอบคลุมทั้ง 11 ประเด็น” นั้น โดยผ่านการประชุมดังนี้ 

 1. คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) ในคราวประชุมครั้งที่  4/2563 เมื่อวันที่  12 
พฤษภาคม 2563 ที่ประชุมมีมติมอบหมายให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิชาติ  พานสุวรรณ ด าเนินการแก้ไข
ตามข้อเสนอแนะ และประสานงานกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธาตรี  มหันตรัตน์ ตรวจสอบก่อนบรรจุวาระ          
เขา้ที่ประชุมคณะกรรมการปรับปรุงและยกร่างกฎหมาย 
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 2. คณะกรรมการปรับปรุงและยกร่างกฎหมายของมหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่  5/2563  

เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2563 ที่ประชุมมีมติเห็นควรให้มีการจัดท าประกาศการแบ่งส่วนงานภายในและการแบ่ง
หน่วยงานภายใน และให้ทบทวน (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย การบริหารและ
การด าเนินงานบัณฑิตวิทยาลัย พ.ศ. .... เพ่ือให้สอดคล้องกับประกาศการแบ่งส่วนงานภายในฯ เสนอ
คณะกรรมการสภาวิชาการพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป 
 ข้อเสนอ/ญัตติ    
  จึงเสนอสภาวิชาการพิจารณาให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
เรื่อง การจัดตั้งส่วนงานภายในและการแบ่งหน่วยงานภายใน 

 มติที่ประชุม เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง การจัดตั้ง           
ส่วนงานภายในและการแบ่งหน่วยงานภายใน โดยคณะกรรมการสภาวิชาการได้ให้ข้อเสนอแนะเชิงบริ หาร              
ซึ่งผู้บริหารจะประชุมเพ่ือปรึกษาหารือเกี่ยวกับการจัดตั้งส่วนงานภายในและการแบ่งหน่วยงานภายใน  และให้น าเรื่องนี้
บรรจุในระเบียบวาระการประชุมสภาวิชาการ ในระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งต่อไป 
 
ระเบียบวาระท่ี 5.2 ขอความเห็นชอบ (ร่าง) แบบเสนอขอจัดตั้งบัณฑิตวิทยาลัยเป็นส่วนงานภายใน 
    ตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์ การจัดตั้งสว่นงาน 
    ภายในของสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2555 
 สาระส าคัญโดยย่อ 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรองทิพย์  เนียมถนอม  เลขานุการสภาวิชาการ ขออนุญาตที่ประชุมให้ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิชาติ  พานสุวรรณ ผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา  น าเสนอเรื่อง 
ขอความเห็นชอบ (ร่าง) แบบเสนอขอจัดต้ังบัณฑิตวิทยาลัยเป็นส่วนงานภายในตามประกาศคณะกรรมการ           
การอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดตั้งส่วนงานภายในของสถาบันอดุมศึกษา พ.ศ. 2555 

 ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง 
 โดยที่เป็นการสมควรจัดตั้งบัณฑิตวิทยาลัยเพ่ือเป็นหน่วยงานรับผิดชอบงานด้านการจัดการเรียน

การสอนระดับบัณฑิตวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพ และเหมาะสมกับสภาพการปัจจุบัน ส านักงานคณะกรรมการ
บัณฑิตศึกษาได้ประสานงานกับงานนิติการจัดท า (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง 
การจัดตั้งส่วนงานภายในและการแบ่งหน่วยงานภายใน ตามมาตรา 18 (5) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย   
ราชภัฏ พ.ศ. 2547 ที่ให้อ านาจสภามหาวิทยาลัยจัดตั้งบัณฑิตวิทยาลัยได้ และมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติการ
บริหารส่วนงานภายในของสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2550 ที่ก าหนดให้สภามหาวิทยาลัยมีมติให้จัดตั้งส่วนงาน
ภายในที่ด าเนินงานจากรายได้ของมหาวิทยาลัยได้ โดยจัดท าเป็นประกาศมหาวิทยาลัย และจัดท า (ร่าง) แบบ 
ขอเสนอจัดตั้งบัณฑิตวิทยาลัยเป็นงานภายใน ซึ่งมีฐานะเทียบเท่าคณะ ตามแบบฟอร์มประกาศคณะกรรมการ            
การอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดตั้งส่วนงานภายในของสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2555 ข้อ 3 ระบุว่า              
“ในการพิจารณาจัดตั้งส่วนงานภายในของสถาบันอุดมศึกษา ให้สภาสถาบันอุดมศึกษาพิจารณาการจัดตั้งและ 
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ด าเนินงานจากรายได้ของสถาบันอุดมศึกษา โดยพิจารณาความพร้อมความเหมาะสมของส่วนงานภายในที่จะ
จัดตั้งให้ครอบคลุมทั้ง 11 ประเด็น” นั้น โดยผ่านการประชุมดังนี้ 

 1. คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) ในคราวประชุมครั้งที่  4/2563 เมื่ อวันที่  12 
พฤษภาคม 2563 ที่ประชุมมีมติมอบหมายให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิชาติ  พานสุวรรณ ด าเนินการแก้ไข
ตามข้อเสนอแนะ และประสานงานกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธาตรี  มหันตรัตน์ ตรวจสอบก่อนบรรจุวาระเข้า
ที่ประชุมคณะกรรมการปรับปรุงและยกร่างกฎหมาย 

 2. คณะกรรมการปรับปรุงและยกร่างกฎหมายของมหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 5/2563  
เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2563 ที่ประชุมมีมติเห็นควรให้มีการจัดท าประกาศการแบ่งส่วนงานภายในและการแบ่ง
หน่วยงานภายใน และให้ทบทวน (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย การบริหารและ
การด าเนินงานบัณฑิตวิทยาลัย พ.ศ. .... เพ่ือให้สอดคล้องกับประกาศการแบ่งส่วนงานภายในฯ เสนอ
คณะกรรมการสภาวิชาการพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป 
 ข้อเสนอ/ญัตติ    
  จึงเสนอสภาวิชาการพิจารณาให้ความเห็นชอบ (ร่าง) แบบเสนอขอจัดตั้งบัณฑิตวิทยาลัยเป็นส่วนงาน 
ภายในตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่ อง หลักเกณฑ์การจัดตั้ งส่ วนงานภายในของ
สถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2555 

มติที่ประชุม คณะกรรมการสภาวิชาการให้น าเรื่อง (ร่าง) แบบเสนอขอจัดตั้งบัณฑิตวิทยาลัยเป็นส่วน
งานภายในตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดตั้งส่วนงานภายในของ
สถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2555 กลับไปด าเนินการปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะและข้อสังเกต และให้น าเรื่องนี้
บรรจุในระเบียบวาระการประชุมสภาวิชาการ ในระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบ เนื่องจากการประชุมครั้งต่อไป 
ข้อเสนอแนะและข้อสังเกตของคณะกรรมการสภาวิชาการ ดังนี้ 

1. บัณฑิตวิทยาลัยมีหน้าที่เทียบเท่าคณะหรือไม่ และจะน าบุคลากรจากหลักสูตรที่มีอยู่มาเป็นบุคลากร
ของบัณฑิตวิทยาลัย หรือน าประธานหลักสูตรและอาจารย์ประจ ามาเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรเพียงบางส่วน 
ซึ่งหน้า 4 วัตถุประสงค์ของหน่วยงาน เน้นเรื่องการส่งเสริมและสนับสนุนคณะต่าง ๆ ในการยกระดับมาตรฐาน
ของการผลิตบัณฑิต  และบุคลากรมีการซ้ าซ้อนกับคณะหรือไม่  หากประสงค์จะตั้งบัณฑิตวิทยาลัยเพ่ือยกฐานะ
เทียบเท่าคณะ ควรจะต้องเป็นคณะทีบ่ริหารจัดการอย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพมากท่ีสุดได้อย่างไร 

2. หน้า 6 โครงสร้างบัณฑิตวิทยาลัย มีโครงสร้างที่มีขนาดใหญ่มาก มีรองคณบดี จ านวน 3 ราย ซึ่งต้อง
ใช้งบประมาณในการแต่งตั้งรองคณบดีเพิ่ม จ านวน  2 ราย และต้องใช้งบประมาณของบัณฑิตวิทยาลัย ควรปรับ
โครงสร้างบัณฑิตวิทยาลัยให้กระชับ เพ่ือให้การบริหารจัดการเกิดความคล่องตัว สะดวก รวดเร็ว และมี
ประสิทธิภาพ 
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3. บัณฑิตวิทยาลัยจะเป็นหน่วยงานสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนหรือเทียบเท่าคณะ หากเป็น

หน่วยงานระดับคณะและมีอาจารย์สังกัดจะมีปัญหา จะมีปัญหาเกี่ยวกับการประเมินคุณภาพภายใน ซึ่งใน             
การประเมินรอบต่อไปจะมีการประเมินหลายประเด็น และมีความเข้มข้นมากยิ่งขึ้น เนื่องจากอาจารย์จะต้องมี
ผลงานทางวิชาการที่ตีพิมพ์ในระดับนานาชาติ และผลงานของนักศึกษาในระดับนานาชาติ ซึ่งการบริหารงาน  
ทั้ง 2 รูปแบบ จะมีความแตกต่างกันมาก 

4. ข้อดี-ข้อเสีย ในการจัดตั้งบัณฑิตวิทยาลัยมีอะไรบ้าง มหาวิทยาลัยควรมีการประชุมเพ่ือปรึกษาหารือ           
ในการก าหนดแนวทางในการบริหารจัดการบัณฑิตวิทยาลัย การตั้งงบประมาณค่าตอบแทนต่าง ๆ ให้ละเอียด
รอบคอบ เพราะหากจัดตั้งบัณฑิตวิทยาลัยแล้ว มีการยุบบัณฑิตวิทยาลัยภายหลัง จะส่งผลท าให้มหาวิทยาลัยเกิด
ความเสียหาย และเป็นภาระของมหาวิทยาลัย 

5. ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ฯ มีการจัดตั้งบัณฑิตวิทยาลัย เป็นระดับคณะ โดยไม่มีอาจารย์
ประจ า แต่เป็นอาจารย์ที่มาจากแต่ละคณะ ได้รับค่าตอบแทนจากงบประมาณของคณะ มีหลายมหาวิทยาลัยที่
จัดตั้งบัณฑิตวิทยาลัย และยุบบัณฑิตวิทยาลัย เช่น มหาวิทยาลัยบูรพาได้ยุบบัณฑิตวิทยาลัย พบว่าปัญหาเรื่อง             
การประสานงานกันในระดับหนึ่ง หากมีหน่วยงานบัณฑิตวิทยาลัยก็จะท าให้มีหน่วยงานที่ท าหน้าที่ดูแลในระดับ
บัณฑิตวิทยาลัยได้ และอีกแห่งคือ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยก็มบีัณฑิตวิทยาลัย การบริหารงานคณะและบัณฑิต
วิทยาลัยก็บริหารงานกันโดยไม่ได้ประสานงานความร่วมมือกัน ก็ท าให้เกิดปัญหาในระดับหนึ่งเช่นกัน  ดังนั้น
หากมหาวิทยาลัยจะมีการจัดตั้งบัณฑิตวิทยาลัยก็จะมหีน่วยงานกลางที่ดูแลในเรื่องนี้ก็จะเป็นเรื่องที่ด ี 

6. บัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา หากจัดตั้งระดับเทียบเท่าคณะจะด าเนินการ
บริหารจัดการแบบองค์รวมใช่หรือไม่ หน้าที่ของหน่วยงานเป็นผลิตบัณฑิตหรือเป็นหน่วยงานสนับสนุน รวมถึง
ประเด็นเรื่องอัตราก าลังของหน่วยงานเองทั้งบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน  

7. บัณฑิตวิทยาลัยควรคิดทบทวนเรื่องการจัดตั้งบัณฑิตวิทยาลัยให้ละเอียดรอบรอบทุกประเด็น เช่น 
ด้านงบประมาณในการจ่ายค่าตอบแทนให้กับบุคลากร  และควรเขียนโครงสร้างบัณฑิตวิทยาลัยให้มีมิติใหม่ 
อาจารย์ที่ จะมาเป็นอาจารย์ประจ า บางส่วนเป็นอาจารย์ของมหวิทยาลัย แตถ่้าบัณฑิตวิทยาลัยมีฐานะเทียบเท่า
คณะ การจ้างบุคลากรที่ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก จ านวน 2 อัตรา ซึ่งใช้งบประมาณจ านวนมาก               
จึงขอให้บัณฑิตวิทยาลัยทบทวนในเรื่องการบริหารงบประมาณในรูปแบบใหม่ เพราะที่ผ่านมาการบริหารจัดการ
ของบัณฑิตืวิทยาลัยมีผลการด าเนินงานทั้งก าไรและขาดทุน  และเห็นด้วยกับการบูรณาการ  แต่หลักสูตรต้อง
ขับเคลื่อนและตั้งคณะกรรมการซึ่งก็สามารถท าได้ สภาวิชาการต้องการให้มีการบูรณาการหลักสูตรที่คล้ายกับ 
สควค. ในระดับ ป.บัณฑิต สาขาวิชาชีพครู และระดับปริญญาโท มหาวิทยาลัยจะบริหารจัดการและขับเคลื่อนบัณฑิต
วิทยาลัยอย่างไร ตลอดจนความพร้อมในการจัดการเรียนการสอน และควรค านึงถึงการประกันคุณภาพภายใน           
ที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ 
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รองศาสตราจารย์ ดร.ชูสิทธิ์  ประดับเพ็ชร์ อธิการบดี ประธานที่ประชุม ได้ให้ข้อมูลเพ่ิมเติม เดิมบัณฑิต

วิทยาลัย มีหลักสูตรที่จัดการเรียนการสอน จ านวน 2 หลักสูตร แต่ปัจจุบันเปิดหลักสูตรเพ่ิมอีก 3 หลักสูตร               
รวมทั้งสิ้น 5 หลักสูตร และอยู่ระหว่างการจัดท า (ร่าง) ข้อบังคับ ว่าด้วยการบริหารงานส าหรับพนักงาน
มหาวิทยาลัยด้วยเงินรายได้ ซึ่งจ้างบุคลากรจากเงินรายได้ของบัณฑิตวิทยาลัย และงบประมาณแผ่นดิน  ส าหรับ
อัตราว่างที่จะจ้างบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัยหากจะใช้เงินรายได้ของบัณฑิตวิทยาลัยจะเพียงพอหรือไม่อย่างไร 
และจะมีแนวทางในการบริหารจัดการเรือ่งการประเมินคุณภาพภายในอย่างไร 

 
ระเบียบวาระท่ี 5.3 การพิจารณาการเสนอให้ปริญญา ระดับปริญญาโท จ านวน 14 ราย  
    ประจ าภาคเรียนที่ 3/2562 (ครั้งที ่1)  
 สาระส าคัญโดยย่อ 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรองทิพย์  เนียมถนอม  เลขานุการสภาวิชาการ ขออนุญาตที่ประชุมให้ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิชาติ  พานสุวรรณ ผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา  น าเสนอเรื่อง 
การพิจารณาการเสนอให้ปริญญา ระดับปริญญาโท จ านวน 14 ราย ประจ าภาคเรียนที่ 3/2562 (ครั้งที่ 1)  
 ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง 
 ตามที่นักศึกษาระดับปริญญาโท  ได้ยื่นค าร้องขอส าเร็จการศึกษาในภาคเรียนที่ 3/2562 (ครั้งที่ 1)   
เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2563 จ านวน 14 ราย นั้น ส านักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา  ได้เสนอรายชื่อ
ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ประจ าภาคเรียนที่ 3/2562 (ครั้งที่ 1) ต่อคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา             
ในคราวประชุม ครั้งที่ 4/2563 เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2563 มติที่ประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาพิจารณาให้
ความเห็นชอบการเสนอรายชื่อผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท จ านวน 14 ราย ประจ าภาคเรียนที่ 3/2562             
(ครั้งที ่1)  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 าเร็จการศึกษา               

แก่เจ้าหน้าที่ส านักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา และถือว่าเป็นการเสร็จสิ้นการยื่นขอเป็นผู้ส าเร็จการศึกษา 
นักศึกษาผ่านการตรวจสอบดังนี้ 
 เป็นผู้มคีุณสมบัติการเข้าเป็นนักศึกษาตามที่หลักสูตรก าหนด  โดยคณะกรรมการหลักสูตร ค.ม. 

(การบริหารการศึกษา) หลักสูตร ค.ม. (การจดัการการเรียนรู้) และหลักสูตร บธ.ม.(บริหารธุรกิจ)  
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 ผ่านการตรวจสอบคุณวุฒิการศึกษา พบว่าส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีแล้วทุกราย  
 ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติของการส าเร็จการศึกษาตามเกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามข้อบังคับ

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559 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  ซึ ่งประกอบด้วยอาจารย์ที ่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระและ
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่ได้รับการแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัย  

 ผ่านการตรวจสอบรูปเล่มวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระจากกรรมการตรวจรูปแบบ 
 ผ่านการตรวจสอบบทคัดย่อภาษาอังกฤษ จากคณะกรรมการตรวจบทคัดย่อ 
 ลงตีพิมพ์ในวารสารการสอนสังคมศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ปีที่ 02             

ฉบับที่ 1 (มกราคม – มิถุนายน 2563) จ านวน 1 ราย 
 ลงตีพิมพ์ในวารสารวิทยาการจัดการปริทัศน์  คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา ปีที่ 22 ฉบับที่ 1 ประจ าเดือน มกราคม – มิถุนายน 2563 จ านวน 1 ราย 
 ลงตี พิมพ์ในวารสารการบริหารการศึกษาและภาวะผู้น า มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลน คร                 

ปีที่ 8 ฉบับที ่32 ประจ าเดือนกรกฎาคม – กันยายน 2563 จ านวน 1 ราย 
 รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5 ภายใต้หัวข้อ “นวัตกรรม : เศรษฐกิจ

หมุนเวียนด้วยศาสตร์พระราชาเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน” ในวันศุกร์ที่ 1 พฤษภาคม 2563 ณ ห้องประชุม
เพชรบุรีวิทยาลงกรณ์ ชั้น 5 อาคารเรียนรวมวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี จ านวน 2 ราย 

 รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ “ราชภัฏกรุงเก่า” ประจ าปี พ.ศ. 2562 
(ARUCON 2019) “ท้องถิ่นก้าวไกล ด้วยวิจัยและนวัตกรรม”วันที่ 12-13 ธันวาคม พ.ศ. 2562  ณ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จ านวน 7 ราย 

 รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที ่5 และนานาชาติ ครั้งที่ 2 ประจ าปี 2563 
“บทบาทของมหาวิทยาลัยในการขับเคลื่อนสังคมแห่งนวัตกรรมและพลังแห่งการเปลี่ ยนแปลง” ระหว่างวันที่ 
13-14 กุมภาพันธ์ 2563 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จ านวน 2 ราย 

 อยู่ในกรอบระยะเวลาที่หลักสูตรก าหนด 
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ล าดับ หลักสูตร จ านวน 
ชาย หญิง รวม 

1 ค.ม. (การบริหารการศึกษา) แผน ก แบบ ก2 - 7 7 
2 ค.ม. (การจัดการการเรียนรู้) แผน ก แบบ ก2 2 3 5 
3 บธ.ม. (บริหารธุรกิจ) แผน ข 1 1 2 

รวม 3 11 14 
 ข้อเสนอ/ญัตติ    
  จึงเสนอสภาวิชาการพิจารณาการเสนอให้ปริญญา ระดับปริญญาโท จ านวน 14 ราย ประจ า               
ภาคเรียนที่ 3/2562 (ครั้งที่ 1)  

มติที่ประชุม  เห็นชอบตามที่ส านักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาพิจารณาเสนอการให้ปริญญา ระดับ
ปริญญาโท จ านวน 14 ราย ประจ าภาคเรียนที่ 3/2562 (ครั้งที่ 1) และให้น าเสนอสภามหวิทยาลัยตอไป                
สภาวิชาการมีข้อเสนอแนะและข้อสังเกต ดังนี้ 

1. หน้า 31 บทคัดย่อภาษาไทยให้แก้ไขชื่อวิจัย ของ สันติชัย  เทศวัตร ชื่อเรื่อง การศึกษาผลสัมฤทธิ์
ทาง การเรียนและทักษะปฏิบัติ  ให้แก้ไขค าว่า ทักษะปฏิบัติ  ให้ถูกต้อง 

2. หน้า 19 บทคัดย่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ของพัชรีย์  นิกรโสม ผลการวิจัยของไม่สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ และหน้า 33,35 บทคัดย่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ของ เนาวรัตน์  จันทร์ไทย ผลการวิจัย                 
ไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์  ให้ตรวจสอบ 

3. มอบหมายให้ผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาตรวจสอบความถูกต้อง  และแก้ไข
ตามข้อเสนอแนะของสภาวิชาการก่อนน าเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป  

 
ระเบียบวาระท่ี 5.4 ขอความเห็นชอบการเปลีย่นแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรและผู้รับผดิชอบ 
    หลักสตูรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา (ฉบับปี พ.ศ. 2562)  
    (หลักสูตร 4 ปี) (สมอ.08) 
 สาระส าคัญโดยย่อ 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรองทิพย์  เนียมถนอม  เลขานุการสภาวิชาการ น าเสนอเรื่อง ขอความ
เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
สังคมศึกษา (ฉบับปี พ.ศ. 2562) (หลักสูตร 4 ปี) (สมอ.08) 
 ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง 
  สาขาวิชาสังคมศึกษา คณะครุศาสตร์ มีความประสงค์ขออนุญาตเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา (ฉบับปี พ.ศ. 2562) (หลักสูตร 4 ปี) 
(สมอ.08) จาก นายทวีศักดิ์  จริตควร อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร ได้เกษียณอายุ   
ราชการ เพ่ือให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา  พ.ศ. 2558 คณะและสาขาวิชาจึงขออนุญาต 
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เปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร เป็น  ดร.กาวี  ศรีรัตน์ และขอเพ่ิมชื่ออาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร จ านวน 1 ราย คือ นายภูวมินทร์  วาดเขียน โดยเรื่องนี้ได้ผ่าน             
การประชุมคณะกรรมการประจ าคณะครุศาสตร์ ในคราวประชุมครั้งที่  1/2563 เมื่อวันที่ 15  มิถุนายน 2563              
ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ และให้น าเสนอสภาวิชาการพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป 
 ข้อเสนอ/ญัตติ    
  จึงเสนอสภาวิชาการพิจารณาให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและ
อาจารย์ประจ าหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา (ฉบับปี พ.ศ. 2562) (หลักสูตร 4 ปี) (สมอ.08) 
จาก นายทวีศักดิ์  จริตควร เป็น ดร.กาวี  ศรีรัตน์ และขอเพ่ิมชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ า
หลักสูตร จ านวน 1 ราย คือ นายภูวมินทร์  วาดเขียน 

มติที่ประชุม  เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร           
ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา (ฉบับปี พ.ศ. 2562) (หลักสูตร 4 ปี) (สมอ.08) จาก นายทวีศักดิ์ จริตควร 
เป็น ดร.กาวี  ศรีรัตน์ และขอเพ่ิมชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร จ านวน 1 ราย คือ       
นายภูวมินทร์  วาดเขียน และให้น าเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป  สภาวิชาการมีมีข้อสังเกต ดังนี้ 

1. ราย นายกาวี ศรีรัตน์  ไม่ได้ส าเร็จการศึกษาทางด้านการศึกษา ผลงานทางวิชการ ประเภทบทความ          
ไม่เกี่ยวข้องกับทางการศึกษา และมีอาจารย์ 1 ท่านที่ส าเร็จการศึกษาด้านการศึกษาโดยตรง ในหลักสูตรนี้มี
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร  จ านวน 5 ราย ซึ่งครบถ้วนเพียงพอแล้ว เหตุใด              
จึงต้องเพ่ิมชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตรในรายที่ 6  

2. มอบหมายให้รองอธิการดีฝ่ายบริหารงานวิชาการ และผู้อ านวยการกองบริการการศึกษาประสานงาน
กับทาง สป.อว. เกี่ยวกับคุณวุฒิของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร ราย นายกาวี  ศรีรัตน์   

 
ระเบียบวาระท่ี 5.5 ขอความเห็นชอบหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑติ สาขาวิชาการจัดการ 
    โลจิสติกส์และซับพลายเชน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) 
 สาระส าคัญโดยย่อ 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรองทิพย์  เนียมถนอม  เลขานุการสภาวิชาการ ขออนุญาตที่ประชุมให้ 
ดร.ศุภลักษณ์  ศรีวิไลย  ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ          
โลจิสติกส์และซับพลายเชน คณะวิทยาการจัดการ น าเสนอเรื่อง ขอความเห็นชอบหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 
สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซับพลายเชน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) 
 ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง 
  สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซับพลายเชน คณะวิทยาการจัดการ ได้ด าเนินการปรับปรุงและ
พัฒนาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซับพลายเชน (หลักสูตรปรับปรุง              
พ.ศ. 2564) เพ่ือให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 และ แนวทางการบริหาร
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศกึษา พ.ศ. 2558 โดยผ่านการประชุมดังนี้ 
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  1. คณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตร เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2563 
  2. คณะกรรมการประจ าคณะวิทยาการจัดการ ในคราวประชุมครั้งที่ 4/2563 เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 
2563 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ โดยให้แก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประจ าคณะวิทยาการจัดการ และ
ใหน้ าเสนอสภาวิชาการพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป 
 ข้อเสนอ/ญัตติ    
  จึงเสนอสภาวิชาการพิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ           
โลจิสติกส์และซับพลายเชน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) 

มติที่ประชุม  เห็นชอบหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซับพลายเชน 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) และให้น าเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป สภาวิชาการมีข้อเสนอแนะและข้อสังเกต 
ดังนี้ 

1. หน้า 9  ข้อ 2  ตรวจสอบการพิมพ์ข้อมูลการอ้างอิงในแผนพัฒนาปรับปรุง และกลยุทธ์ ข้อ 1  และ
แก้ไข ให้ถกูต้อง 

2. หน้า 20  จ านวนหน่วยกิตรวมหมวดวิชาเฉพาะไม่ถูกต้อง ให้แก้เป็น 97 หน่วยกิต 
3. หน้า 21-22 วิชาคณิตศาสตร์และสถิติส าหรับการจัดการโลจิกติกส์และซัพพลายเชน ค าอธิบาย

รายวิชาหน้า 47 มีเนื้อหาวิชาทางคณิตศาสตร์และสถิติ ซึ่งมีความยากในเนื้อหาวิชา นักศึกษาจะเรียนรู้ได้อย่างไร
ในหนึ่งวิชา และให้พิจารณาทบทวนแก้ไขชื่อวิชาภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ในวิชาระบบโลจิสติกส์และ              
ซัพพลายเชนส าหรับการจัดการภัยพิบัติ วิชาการจัดการซัพพลายเชนความเย็นส าหรับอาหารและอุตสาหกรรม
การเกษตร วิชาโลจิสติกส์และซัพพลายเชนส าหรับอุตสาหกรรมท่องเที่ยว และวิชาโลจิสติกส์อยุธยา  เนื่องจาก
ชื่อวิชาเป็นประโยคเล่า 

4. หน้า 26  ให้แก้ไขจ านวนหน่วยกิตรวมในแผนการศึกษาของนักศึกษาชั้นปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2  และ
ให้ย้ายวิชาเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพและวิชาเตรียมสหกิจศึกษาไปบรรจุวิชาไว้ในชั้นปีที่ 4 ภาคเรียนที ่1 

5. หน้า 46-47  ให้แก้ไขค าอธิบายรายวิชาการจัดการขนส่ง วิชาการวางแผนอุปสงค์และสินค้าคงคลัง 
เนื่องจากค าอธิบายรายวิชาไม่บ่งบอกว่าเป็นวิชาปฏิบัติ 3(2-2-5) 

6. หน้า 55 ข้อ 3.2 ความคาดหวังของผลลัพธ์การเรียนรู้เมื่อสิ้นปีการศึกษา ควรเพ่ิมเติมให้มีผลลัพธ์
ทางด้านภาษา เพ่ือให้มีความสอดคล้องกับ มคอ.1 

7. หน้า 79 ให้แก้ไขการก าหนดความรับผิดชอบหลัก และความรับผิดชอบรอง ของหมวดวิชาเฉพาะใน
แผนที่การกระจายความรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชาหมวดวิชาเฉพาะ (Curriculum 
Mapping) 

8.หน้า 82 ให้ก าหนดความสัมพันธ์ของผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (PLO) กับมาตรฐาน             
ผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน (LO) ให้ครบทุกข้อในแต่ละด้าน 
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9. หน้า 93 ควรระบุปีที่ 1 ข้อ 7 ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators) ข้อ 7                   

มีการพัฒนา/ปรับปบรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอนหรือการประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการ
ประเมินการด าเนินงานที่รายงานใน มคอ.7 ปีที่แล้ว เนื่องจากเป็นหลักสูตรปรับปรุง 

10. หน้า 101-114 ให้ทบทวนการเขียนหมายเหตุในตารางเปรียบเทียบการปรับชื่อ รหัส เพ่ิม และ
ยกเลิกรายวิชาหมวดวิชาเฉพาะ  

11. หน้า 118 บทความวิจัยของ นางสุฑามาศ  ยิ้มวัฒนา อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์
ประจ าหลักสูตร เป็นผลงานวิจัยที่มีประโยชน์ คณะและสาขาวิชาควรเผยแพร่บทความวิจัยเพ่ือประชาสัมพันธ์
ให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตรในสาขาวิชาไม่มี
ต าแหน่งทางวิชาการ คณะและสาขาวิชาควรสนับสนุนส่งเสริมให้อาจารย์เข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการในระดับ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

12. ให้ตัดวิชาศัพท์เทคนิคส าหรับการสื่อสารในการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายตลอดเล่มหลักสูตร 
13. สาขาวิชาควรศึกษาหลักสูตรต้นแบบจากมหาวิทยาลัยอ่ืน ๆ เพ่ือจะได้เป็นแนวทางในการพัฒนา

ปรับปรุงหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ ต่อไป 
14. มอบหมายให้คณะ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  และประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรตรวจสอบ

ความถูกต้องตลอดเล่มหลักสูตร และแก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสภาวิชาการ พร้อมทั้งจัดท าตาราง
เปรียบเทียบการแก้ไขตามข้อเสนอแนะของสภาวิชาการ ครั้งที ่5/2563  หลังจากที่ได้รับบันทึกข้อความการแจ้ง
มติสภาวิชาการจากกองบริการการศึกษาแล้ว โดยให้คณะและสาขาวิชาจัดท าบันทึกข้อความพร้อมตารางการ
เปรียบเทียบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรตามมติที่ประชุมสภาวิชาการเสนออธิการบดี และรองอธิการบดีฝ่าย
บริหารงานวิชาการตรวจสอบความถูกต้องภายใน 7 วัน เพ่ือฝ่ายเลขานุการจักได้ด าเนินการแจ้งมติเวียน             
การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสภาวิชการไปให้คณะกรรมการสภาวิชาการ
พิจารณาก่อนที่จะบรรจุระเบียบวาระในการประชุมสภามหาวิทยาลัยต่อไป 

15. มอบหมายให้คณบดี รองคณบดีฝ่ายวิชาการ และประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรจัดตัวแทน
น าเสนอในที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย จ านวน 1 คน  น าเสนอโดยใช้ PowerPoint ตามแบบฟอร์มที่กองบริการ
การศึกษาก าหนด ควรน าเสนอให้ตรงประเด็นใช้เวลา 5 นาที  และผู้น าเสนอสามารถตอบข้อซักถามของสภา
มหาวิทยาลัยได้ชัดเจนและเข้าใจง่าย 
 

ระเบียบวาระท่ี 5.6 ขอความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรและผู้รับผดิชอบ 
    หลักสตูรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด (ฉบับปี พ.ศ. 2559) (สมอ.08) 
 สาระส าคัญโดยย่อ 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรองทิพย์  เนียมถนอม  เลขานุการสภาวิชาการ น าเสนอเรื่อง ขอความ
เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 
สาขาวิชาการตลาด (ฉบับปี พ.ศ. 2559)  (สมอ.08) 
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 ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง 
  สาขาวิชาการตลาด คณะวิทยาการจัดการ มีความประสงค์ขออนุญาตเปลี่ยนแปลงอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด (ฉบับปี พ.ศ. 2559)  
(สมอ.08) จาก นางสาวศรัญญา  วิสุทธิศาลวงศ์  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร              
ได้ขอลาออกจากราชการตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2563 ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างด าเนินการ  เพ่ือให้เป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558  คณะและสาขาวิชาจึงขออนุญาตเปลี่ยนแปลงอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร เป็น  นางสาวญาณิศา  เผื่อนเพาะ  โดยเรื่องนี้ได้ผ่านการประชุม
คณะกรรมการประจ าคณะวิทยาการจัดการ ในคราวประชุมครั้งที่  4/2563 เมื่อวันที่  17  มิถุนายน 2563                          
ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ และให้น าเสนอสภาวิชาการพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป 
 ข้อเสนอ/ญัตติ    
  จึงเสนอสภาวิชาการพิจารณาให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและ
อาจารย์ประจ าหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด (ฉบับปี พ.ศ. 2559)  (สมอ.08) จาก 
นางสาวศรัญญา  วิสุทธิศาลวงศ์ เป็น นางสาวญาณิศา  เผื่อนเพาะ 

มติที่ประชุม  เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด (ฉบับปี พ.ศ. 2559)  (สมอ.08) จาก นางสาวศรัญญา  วิสุทธิศาลวงศ์                 
เป็น นางสาวญาณิศา  เผื่อนเพาะ และให้น าเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป 
 

ระเบียบวาระท่ี 5.7 ขอความเห็นชอบหลักสูตรบริหารธรุกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด 
   (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) 

 สาระส าคัญโดยย่อ 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรองทิพย์  เนียมถนอม  เลขานุการสภาวิชาการ ขออนุญาตที่ประชุมให้ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัทธ์พสุตม์  สาธุนุวัฒน์  ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 
สาขาวิชาการตลาด คณะวิทยาการจัดการ น าเสนอเรื่อง ขอความเห็นชอบหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 
สาขาวิชาการตลาด (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) 
 ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง 
  สาขาวิชาการตลาด คณะวิทยาการจัดการ ได้ด าเนินการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรบริหารธุรกิจ
บัณฑิต สาขาวิชาการตลาด (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) เพ่ือให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ. 2558 และ แนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558 โดยผ่าน
การประชุมดังนี ้
  1. คณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตร เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2563 
  2. คณะกรรมการประจ าคณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 4/2563 เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2563 ที่ประชุม          
มีมติเห็นชอบ โดยให้แก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประจ าคณะวิทยาการจัดการ และให้น าเสนอ              
สภาวิชาการพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป 
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 ข้อเสนอ/ญัตติ    
  จึงเสนอสภาวิชาการพิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) 

มติที่ประชุม  คณะกรรมการสภาวิชาการขอให้คณะและสาขาวิชาด าเนินการแก้ไขตามข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการสภาวิชาการ และให้น าเรื่องนี้เสนอที่ประชุมสภาวิชาการในการประชุมครั้งต่อไป โดยให้บรรจุเป็น
ระเบียบวาระสืบเนื่องจากการประชุม สภาวิชาการมีข้อเสนอแนะและข้อสังเกต ดังนี้ 

ให้แก้ไขเอกสาร  
1. หน้า 4  ข้อ 9.1 กลุ่มวิชาเอก การตลาดดิจิทัล และข้อ 9.2 กลุ่มวิชาเอก อีเว้นท์มาร์ เก็ตติ้ง ใช้ค าว่า  

กลุ่ม วิชาเอก แต่หน้า 1 ข้อ 3.1 แขนงวิชาการตลาดดิจิทัล และข้อ 3.2 แขนงวิชาอีเว้นท์มาร์เก็ตติ้ง แก้ไข               
ให้ถูกต้องตลอดหลักสูตร เช่น หน้า 18, 26 

2. หน้า 13 วัตถุประสงค์ของหลักสูตรมีจ านวน 5 ข้อ แต่ไม่มีวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการตลาดดิจิทัลและ          
อีเว้นท์มาร์เก็ตติ้งปรากฏอยู่ ให้ทบทวน 

3. หน้า 14 ข้อ 2  ตรวจสอบการพิมพ์ข้อมูลการอ้างอิงในแผนพัฒนาปรับปรุง และกลยุทธ์ ข้อ 1 และ
แก้ไข ให้ถูกต้อง 

4. หน้า 16 ข้อ 2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษา ควรแยกแผนการรับนักศึกษาแต่ละ
แขนงวิชาให้ชัดเจนว่าแต่ละแขนงมีจ านวนเท่าใด 

5. หน้า 26-27 ให้ตัดวิชาศัพท์และค าจ ากัดความส าหรับการตลาดดิจิทัล วิชาศัพท์และค าจ ากัดความ
ส าหรับอีเว้นท์มาร์เก็ตติ้ง ตลอดเล่มหลักสูตร  ข้อ 2.1.3 กลุ่มวิชาบังคับเรียนแขนงวิชาให้ระบุ เลือกเรียนแขนงใด
แขนงหนึ่ง เพ่ือให้เกิดความชัดเจน  และให้ทบทวนการเขยีนภาษาอังกฤษชื่อวิชาจริยธรรมและการรู้เท่าทันสื่อดิจิทัล  

6. หน้า 32,36 แผนการศึกษาของนักศึกษาชั้นปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2 วิชาเตรียมสหกิจศึกษา และวิชา
เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ควรย้ายวิชาวิชาวิชาเตรียมสหกิจศึกษา และวิชาเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ไปบรรจุวิชาไว้ในชั้นปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1 และแก้ไขชื่อวิชาและหมายเหตุให้ถูกต้อง 

7. หน้า 57 วิชาการสื่อสารส าหรับนักการตลาดสมัยใหม่ ค าอธิบายรายวิชา ระบุการสอน ด้วย
ภาษาอังกฤษมีอาจารย์ท่านใดเป็นผู้สอน  เนื่องจากวิชาต้องใช้ทักษะการอ่าน การฟัง การเขียนและการพูดด้วย
ภาษาอังกฤษ อาจารย์ผู้สอนในวิชานี้จะต้องเป็นศาสตร์เฉพาะทางภาษาอังกฤษ   

8. หน้า 62 วิชาการผลิตงานอีเว้นท์ เป็นวิชาปฏิบัติ  และวิชาอีเว้นท์เบื้องต้น เป็นวิชาทฤษฎี ควรยุบ
รวมวิชาให้เหลือ 1 วิชา และควรเป็นวิชาปฏิบัติ 

9. หน้า 70 ข้อ 3.3.2 อาจารย์พิเศษ ให้แก้ไขยศ รายที่ 3  พท.ดร.ค ารน  มีลาภกิจ แก้ไขเป็น พ.ท.ดร. 
ค ารน  มีลาภกิจ   

10. หน้า 71  ให้แก้ไขวิชาสัมมนาการตลาดดิจิทัล และวิชาสัมมนาอีเว้นท์มาร์เก็ตติ้ง ในข้อ 5 
ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าโครงงานหรืองานวิจัย  

11. หน้า 77 ให้ตัดเอกสารที่ไม่เก่ียวข้องกับหลักสูตร 
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12. หน้า 140 ข้อ 3 ผลงานทางวิชาการ ของ นางสาวรุ่งเรือง ทองศรี ระบุ ปี พ.ศ. 2560  ครบรอบ

ระยะเวลาการเผยแพร่ผลงาน 5 ปี เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2564  ก่อนที่หลักสูตรจะเปิดการเรียนการสอน            
คณะควรส่งเสริมสนับสนุนให้อาจารย์รายนี้ท าผลงานทางวิชาการและบทความวิจัย  และให้ระบุปี พ.ศ. วัน 
เดือน ในผลงานทางวิชาการ 

13. ให้แนบรายงานการประชุมหรือหลักฐาน ผลการศึกษา รวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูลทั้งภายในภายนอก 
และจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในเล่มหลักสูตร เพ่ือเป็นข้อมูลให้คณะกรรมการสภาวิชาการประกอบการพิจารณา 

ข้อสงัเกต 
14. แขนงอีเว้นท์มาเก็ตติ้ง  ควรเขียนชื่อวิชาที่เป็นภาษาไทย สาขาวิชาควรท าหนังสือสอบถามไปที่

ราชบัณฑิตยสถานเกี่ยวกับการใช้แขนงวิชา ที่ใช้ค าทับศัพท์ภาษาอังกฤษ  และการแยกแขนงวิชาออกเป็น              
2 แขนงวิชา ต้องเรียนแขนงวิชาละไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต  สป.อว.ต้องรับรองทางใดทางหนึ่ง ระดับปริญญา
ตรี หรือระดับปริญญาโท และบัณฑิตที่จบการศึกษาจะได้ตอบแทนเพ่ิมมากขึ้น ในหลักสูตรมีเนื้อหาวิชาบางวิชา 
ไมค่วรเป็นวิชาในหลักสูตร เช่น วิชาการตลาดระหว่างประเทศ  ส่วนวิชาการตลาดแบบบูรณาการ ควรจัดเป็นวิชาบังคับ 

15. วิชาภาษาอังกฤษในหลักสูตร นั้น รองศาสตราจารย์ ดร.ชูสิทธิ์  ประดับเพ็ชร์  อธิการบดี ประธาน            
การประชุม จะประชุมปรึกษาหารือกับผู้บริหาร รวมทั้งค าศัพท์ภาษาอังกฤษที่ใช้ในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับ
ราชบัณฑิตยสถาน เช่น  วิชาอีเว้นท์มาร์เก็ตติ้ง  

16. การจัดท าหลักสูตรเป็นแขนงวิชา  สามารถแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มได้หรือไม่อย่างไร  หากแบ่งเป็น
แขนงจะต้องมีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร แขนงวิชาละ 3 ราย ซึ่งในการประกัน
คุณภาพหลักสูตรต้องมีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร จ านวน 6 ราย หากจ าเป็นที่
จะต้องแยกเป็นแขนงวิชา สาขาวิชามีแผนการรับนักศึกษาเข้าศึกษาต่อ จ านวน 30 ราย  ซึ่งในแผนการศึกษา
จะต้องมีแผนการรับนักศึกษาที่ชัดเจน โดยต้องค านึงถึงปัญหาในเรื่องการจัดการเรียนการสอน การแบ่งกลุ่ม
ผู้เรียน และความคุ้มทุนในการบริหารจัดการเรียนการสอน 

 

ระเบียบวาระที่ 5.8 ขอความเห็นชอบ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  
    ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วย 
    ศาสตราจารย์พิเศษ รองศาสตราจารย์พิเศษ และศาสตราจารย์พิเศษ พ.ศ. ....... 
 สาระส าคัญโดยย่อ 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรองทิพย์  เนียมถนอม  เลขานุการสภาวิชาการ ขออนุญาตที่ประชุมให้ 
รองศาสตราจารย์ ดร.ชูสิทธิ์  ประดับเพ็ชร์ เลขานุการคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ (ก.พ.ว.) 
น าเสนอเรื่อง ขอความเห็นชอบ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย หลักเกณฑ์และ
วิธีการพิจารณาแต่ งตั้ งบุ คคลให้ด ารงต าแหน่ ง ผู้ ช่ วยศาสตราจารย์ พิ เศษ  รองศาสตราจารย์ พิ เศษ                        
และศาสตราจารย์พิเศษ พ.ศ. ....... 
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 ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ขอ้เท็จจริง 
  โดยที่เป็นการสมควรให้มีระเบียบว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารง
ต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ รองศาสตราจารย์พิเศษ  และศาสตราจารย์พิเศษ เพ่ือยกระดับคุณภาพ
บุคลากรของมหาวิทยาลัยให้เข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้นและสอดคล้องกับพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏ พ.ศ. 2547 มาตรา 52 ที่ก าหนดให้คณาจารย์พิเศษ มีต าแหน่งทางวิชาการในระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์
พิเศษ รองศาสตราจารย์พเิศษ และศาสตราจารย์พิเศษ 

  ผู้บริหารได้มอบหมายให้งานนิติการ จัดท า (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ รองศาสตราจารย์
พิเศษ และศาสตราจารย์พิเศษ พ.ศ. ....... ขึ้น โดยเทียบเคียงกับข้อบังคับของมหาวิทยาลัยอื่น ก าหนดคุณสมบัติ 
และหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ รองศาสตราจารย์
พิเศษ และศาสตราจารย์พิเศษ โดยเรื่องนีไ้ด้ผ่านการประชุม ดังนี้ 
  1. คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (กบ.) ในคราวประชุมครั้งที่ 4/2563 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2563  
  2. คณะกรรมการปรับปรุงและยกร่างกฎหมายของมหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 3/2563              
เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2563 

 3. คณะกรรมการพจิารณาก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ ในคราวประชุมครั้งที่ 3/2563 เมือ่วันที ่22 
มิถุนายน 2563 
  และให้น าเรื่องนีเ้สนอที่ประชุมสภาวิชาการเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป 

 ข้อเสนอ/ญัตติ    
  จึงเสนอคณะกรรมการสภาวิชาการพิจารณาให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์
พิเศษ รองศาสตราจารย์พิเศษ และศาสตราจารย์พิเศษ พ.ศ. ....... 

มติที่ประชุม  รองศาสตราจารย์ ดร.ชูสิทธิ์  ประดับเพ็ชร์  อธิการบดี ประธานการประชุมขออนุญาต            
ที่ประชุม ขอถอนเรื่องการขอความเห็นชอบ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย 
หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ รองศาสตราจารย์พิเศษ 
และศาสตราจารย์พิเศษ และให้น าเรื่องนี้เสนอที่ประชุมสภาวิชาการครั้งต่อไป 

 

ระเบียบวาระที่ 5.9 การพิจารณาใหค้วามเห็นชอบการก าหนดต าแหน่งและแต่งตั้งใหด้ ารง 
    ต าแหน่งทางวิชาการระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ จ านวน 2 ราย (วาระลับ) 
 สาระส าคัญโดยย่อ 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรองทิพย์  เนียมถนอม  เลขานุการสภาวิชาการ ขออนุญาตที่ประชุมให้ 
รองศาสตราจารย์ ดร.ชูสิทธิ์  ประดับเพ็ชร์ เลขานุการคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ (ก.พ.ว.) 
น าเสนอเรื่องการพิจารณาให้ความเห็นชอบการก าหนดต าแหน่งและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ ระดับ           
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จ านวน 2 ราย (วาระลับ)  
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 ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ขอ้เท็จจริง 
  ตามที่คณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ (ก.พ.ว.) ได้ประชุมคณะกรรมการพิจารณา
ต าแหน่งทางวิชาการ ครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2563  ที่ประชุมมีมติเห็นชอบการก าหนดต าแหน่ง
และแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ จ านวน 2 ราย (วาระลับ)  
 ข้อเสนอ/ญัตติ    
  จึงเสนอคณะกรรมการสภาวิชาการพิจารณาให้ความเห็นในการก าหนดต าแหน่งทางวิชาการระดับ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จ านวน 2 ราย (วาระลับ)  
 มติที่ประชุม  เห็นชอบตามที่คณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ (ก.พ.ว.) พิจารณาการ
ก าหนดต าแหน่งและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ จ านวน 2 ราย (วาระลับ) 
และให้น าเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป 

 
ระเบียบวาระที่ 5.10 การพิจารณาใหค้วามเห็นชอบการก าหนดต าแหน่งและแต่งตั้งใหด้ ารง 
    ต าแหน่งทางวิชาการระดับรองศาสตราจารย์ จ านวน 1 ราย (วาระลับ) 
 สาระส าคัญโดยย่อ 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรองทิพย์  เนียมถนอม  เลขานุการสภาวิชาการ ขออนุญาตที่ประชุมให้ 
รองศาสตราจารย์ ดร.ชูสิทธิ์  ประดับเพ็ชร์ เลขานุการคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ (ก.พ.ว.) 
น าเสนอเรื่องการพิจารณาให้ความเห็นชอบการก าหนดต าแหน่งและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ ระดับ           
รองศาสตราจารย์ จ านวน 1 ราย (วาระลับ)  
 ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ขอ้เท็จจริง 
  ตามที่คณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ (ก.พ.ว.) ได้ประชุมคณะกรรมการพิจารณา
ต าแหน่งทางวิชาการ ครั้งที่ 4/2563 เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2563  ที่ประชุมมีมติเห็นชอบการก าหนดต าแหน่ง
และแตง่ตั้งให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการระดับรองศาสตราจารย์ จ านวน 1 ราย (วาระลับ)  
 ข้อเสนอ/ญัตติ    
  จึงเสนอคณะกรรมการสภาวิชาการพิจารณาให้ความเห็นในการก าหนดต าแหน่งทางวิชาการระดับ
รองศาสตราจารย์ จ านวน 1 ราย (วาระลับ)  
 มติที่ประชุม  เห็นชอบตามที่คณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ (ก.พ.ว.) พิจารณาให้
ความเห็นในการก าหนดต าแหน่งทางวิชาการระดับรองศาสตราจารย์ จ านวน 1 ราย (วาระลับ) และให้น าเสนอ
สภามหาวิทยาลัยต่อไป 

 
 
 
 
 



 
รายงานการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 5/2563 วันพุธที่ 22 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมอยุธยา-อาเซียน มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา   

[2-41] 
 

 ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ขอ้เท็จจริง 
  ตามที่คณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ (ก.พ.ว.) ได้ประชุมคณะกรรมการพิจารณา
ต าแหน่งทางวิชาการ ครั้งที่ 4/2563 เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2563  ณ ห้องประชุมอยุธยา-โปรตุเกส อาคาร
ส านักงานอธิการบดี ที่ประชุมมีมติเห็นควรไม่แต่งตั้งให้ก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
จ านวน 1 ราย (วาระลับ) เนื่องจากผลการประเมินผลงานทางวิชาการจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิทั้ง 3 ท่าน 
เป็นผลการประเมินที่ไม่ผ่านโดยมติเอกฉันท ์
 ข้อเสนอ/ญัตติ    
  จึงเสนอคณะกรรมการสภาวิชาการพิจารณาให้ความเห็นชอบการแจ้งผลการประเมินผลงานทาง
วิชาการของคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อท าหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการ และจริยธรรมและจรรยาบรรณ
ทางวิชาการ ในระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ จ านวน 1 ราย (วาระลับ) เนื่องจากผลการประเมินผลงานทางวิชาการ
จากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิทั้ง 3 ท่าน เป็นผลการประเมินที่ไม่ผ่านโดยมติเอกฉันท์ 
 มติที่ประชุม  เห็นชอบตามที่คณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ (ก.พ.ว.) พิจารณาให้ความ
เห็นชอบการแจ้งผลการประเมินผลงานทางวิชาการของคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือท าหน้าที่ประเมินผลงาน
ทางวิชาการ และจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ ในระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ จ านวน 1 ราย (วาระลับ) 
และให้น าเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป 
 

ระเบียบวาระที่ 6    เรื่องน าเสนอจากคณะกรรมการสภาวิชาการ 
 -ไม่มี- 
 

ระเบียบวาระท่ี 7     เรื่องอ่ืน ๆ 
ระเบียบวาระท่ี 7.1   ก าหนดการประชุมสภาวิชาการ  ครั้งที่ 6/2563  
 สาระส าคัญโดยย่อ 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรองทิพย์  เนียมถนอม  เลขานุการสภาวิชาการ น าเสนอ ก าหนด               
การประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 6/2563 ซ่ึงที่ประชุมสภาวิชาการได้ก าหนดให้มีการประชุมสภาวิชาการใน             
แตล่ะเดือนเป็นวันพุธสัปดาห์ที่ 3 ของทกุเดือน 
 ข้อเสนอ/ญัตติ    
  จึงขอความเห็นชอบก าหนดการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 6/2563 ในวันพุธที่ 26 สิงหาคม 2563              
เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมอยุธยา-อาเซียน อาคารส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
 มติที่ประชุม  เห็นชอบก าหนดการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 6/2563 ในวันพุธที่ 26 สิงหาคม 2563              
เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมอยุธยา-อาเซียน อาคารส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
 

ปิดประชุมเวลา 12.50 น. 
    นางสาวนิตยา   แสงมะฮะหมัด ผู้พิมพ์/ผู้บันทึกการประชุม 
    นางเบญญาภา   สอนพรม  ผู้ตรวจ  
    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรองทิพย์  เนียมถนอม ผู้ตรวจ/ทาน 


