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รายงานการประชุมสภาวิชาการ 
ครั้งที ่7/2563  

วันที่ 16 กันยายน 2563  เวลา 09.00 น. 
ณ ห้องประชุมอยุธยา-อาเซียน อาคารส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

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

ผู้มาประชุม 
1.  นายจิรศักดิ์  ชุมวรานนท์   รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และแผนงาน 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 
ผู้ไม่มาประชมุ 
รองศาสตราจารย์ ดร.ชูสิทธิ์   ประดับเพ็ชร์  อธิการบดี (ประธานการประชุม)  ติดภารกิจ 
 

ผู้เข้าร่วมประชุม  
1 . รองศาสตราจารย์ ดร.อัจฉรา      หล่อตระกูล คณบดีคณะวิทยาการจัดการ 
2.  รองศาสตราจารย์ ดร.ภาคิน       โชติเวศย์ศิลป์ คณบดีคณะมนษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
3.  ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.วมิลพรรณ  รุ่งพรหม คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
4.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัทธ์พสุตม์  สาธุนุวัฒน์  ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  
       สาขาวิชาการตลาด คณะวิทยาการจัดการ  
5.  นางสาวรุ่งเรือง  ทองศรี      อาจารย์ประจ าหลักสตูรบริหารธุรกิจบัณฑิต  
       สาขาวิชาการตลาด คณะวิทยาการจัดการ 
6.  รองศาสตราจารย์ ดร.วันทนา  เนาว์วัน  อาจารย์ประจ าหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  
       สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์  
       คณะวิทยาการจัดการ 
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7.  รองศาสตราจารย์จิตติมา  อัครธิติพงศ์  อาจารย์ประจ าหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  
       สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์  
       คณะวิทยาการจัดการ 
8.  นางสุรารักษ์   สุพัฒนมงคล   อาจารย์ประจ าหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  
       สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์  
       คณะวิทยาการจัดการ 
9.  นางสาววรปภา  มหาส าราญ    อาจารย์ประจ าหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  
       สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์  
       คณะวิทยาการจัดการ 
10. นายอิทธิเทพ  หลีนวรัตน์   ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต  
       สาขาวิชาการสื่อสารดิจิทัล  
       คณะมนษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
11. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิภาว ี  ฝ้ายเทศ  อาจารย์ประจ าหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต  
       สาขาวิชาการสื่อสารดิจิทัล  
       คณะมนษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
12. นายตราดุลย์  นรนิติผดุงการ    ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต  
       คณะมนษุยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
13. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธาตรี  มหันตรัตน์  อาจารย์ประจ าหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต  
       คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
14. นายนรินทร์  อุ่นแก้ว    อาจารย์ประจ าหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต  
       คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
15. นางเบญญาภา สอนพรม  ผู้ช่วยเลขานุการ 
16. นางสาวชันษา กิ่งศักดิ์   ผู้ช่วยเลขานุการ 
17. นางสาวสุภัทรสร ขุมทอง   ผู้ช่วยเลขานุการ 
18. นางสาวนิตยา แสงมะฮะหมัด  ผู้ช่วยเลขานุการ 
 
เปิดประชุมเวลา 09.00 น. 
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ระเบียบวาระท่ี 1    เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ทราบ 
 

 ระเบียบวาระท่ี 1.1   รองศาสตราจารย์ ดร.ชูสิทธิ์  ประดับเพ็ชร์ ประธานการประชุมสภาวิชาการ  
ไม่สามารถเป็นประธานการประชุมสภาวิชาการได้ จึงมอบหมายให้รองอธิการบดี          
ฝ่ายยุทธศาสตร์และแผนงาน เป็นประธานการประชุมสภาวิชาการแทน 

สาระส าคัญโดยย่อ 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรองทิพย์  เนียมถนอม เลขานุการสภาวิชาการ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

เรื่อง  รองศาสตราจารย์ ดร.ชูสิทธิ์  ประดับเพ็ชร์ ประธานการประชุมสภาวิชาการ ไม่สามารถเป็นประธานการ
ประชุม สภาวิชาการได้ เนื่องจากต้อนรับที่ปรึกษาและผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและ นวัตกรรม และเข้าร่วมประชุมสัมมนา เรื่อง การเสริมสร้างสุขภาพและก าลังใจเพ่ือ
อนาคตในยุค “New Normal” ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  จึงมอบหมายให้             
นายจิรศักดิ์  ชุมวรานนท์ รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และแผนงาน ท าหน้าที่เป็นประธานการประชุม                  
สภาวิชาการแทน 

มติที่ประชุม   รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุมครัง้ที่ 6/2563  
 สาระส าคัญโดยย่อ 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร.กรองทิพย์  เนียมถนอม  เลขานุการสภาวิชาการ  น าเสนอ รายงาน               
การประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 6/2563 ซึ่งมีสาระส าคัญเกี่ยวกับระเบียบวาระและมติที่ประชุมตามรายงาน          
การประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการเพ่ือขอให้ที่ประชุมสภาวิชาการพิจารณารับรองรายงานการประชุม 
 ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง 
  ตามที่สภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ได้มีการประชุม ครั้งที่  6/2563         
เมื่อวันพุธที่ 26 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมอยุธยา-อาเซียน อาคารส านักงานอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา นั้น เจ้าหน้าที่ได้บันทึกและจัดท ารายงานการประชุม รวมทั้งน าเสนอ
ผู้เกี่ยวข้องเพ่ือพิจารณาตรวจสอบตามระบบและกระบวนการดังต่อไปนี้ 
  1. จดบันทึกข้อความสาระส าคัญของการประชุมตามระเบียบวาระในระหว่างการประชุม          
โดยผู้ช่วยเลขานุการสภาวิชาการ 
  2. เรียบเรียง สรุปและจัดท ารายงานการประชุม โดยผู้ช่วยเลขานุการสภาวิชาการแล้วน าเสนอให้
เลขานุการสภาวิชาการ ตรวจสอบและปรับปรุงแก้ไข 
  3. ปรับปรุงและน าเข้าระเบียบวาระการประชุมเพ่ือขอรับรองรายงานการประชุมซึ่งมีสาระส าคัญ
แบ่งเป็น 7 ระเบียบวาระ ตามท่ีเสนอในเอกสารการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 6/2563  
 ข้อเสนอ/ญัตติ 
  ขอเสนอให้รับรองรายงานการประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 6/2563 
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 มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  
ครั้งที่ 6/2563 โดยไม่มีการแก้ไข 

 

ระเบียบวาระท่ี 3   เรื่องสบืเนื่องจากการประชุมครั้งที่ 6/2563 
ระเบียบวาระท่ี 3.1  รายงานผลการด าเนินการตามมติของสภาวิชาการ 
 สาระส าคัญโดยย่อ 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรองทิพย์  เนียมถนอม  เลขานุการสภาวิชาการ น าเสนอข้อมูล             
การด าเนินงานและผลการด าเนินงานตามมติที่ประชุมสภาวิชาการครั้งที่ 6/2563 โดยได้แจ้งและมอบให้
หน่วยงานและองค์คณะบุคคล/บุคคลที่เกี่ยวข้องด าเนินงานและปฏิบัติตามที่สภาวิชาการมีมติแล้ว 
 ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง 
  1. สภาวิชาการได้มีมติก าหนดเป็นแนวปฏิบัติให้เลขานุการน าเสนอให้ที่ประชุมทราบความคืบหน้า
หรือข้อมูลการด าเนินงานและผลการด าเนินงานตามมติที่ประชุมสภาวิชาการเป็นเรื่องสืบเนื่องจากการประชุม
ครั้งก่อนด้วย 
  2. สภาวิชาการ มีการประชุมครั้งที่  6/2563  เมื่อวันพุธที่  26 สิงหาคม 2563  เวลา 09.00 น.                
ณ  ห้องประชุมอยุธยา-อาเซียน อาคารส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ตามรายงาน
การประชุมในระเบียบวาระที่ 2 
  3. เลขานุการสภาวิชาการ ได้แจ้งและมอบให้หน่วยงานและองค์คณะบุคคล/บุคคล  ที่เกี่ยวข้อง
ด าเนินงานและปฏิบัติตามที่คณะกรรมการสภาวิชาการมีมติแล้ว ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารที่น าเสนอ
ประกอบการประชุมหน้า  
 ข้อเสนอ/ญัตติ 
  ขอเสนอให้ที่ประชุมรับทราบข้อมูลการด าเนินงานและผลการด าเนินงานตามมติที่ประชุม               
สภาวิชาการ ครั้งที่ 6/2563  
 มติที่ประชุม  รับทราบข้อมูลการด าเนินงานและผลการด าเนินงานตามมติที่ประชุมสภาวิชาการ               
ครั้งที่ 6/2563  
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[2-6] 
รายงานข้อมูลการด าเนินงานและผลการปฏบิัติตามมตทิี่ประชุมสภาวิชาการ   

ครั้งที่ 6/2563   
เมื่อวันพุธที่ 26 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 น.  

ณ ห้องประชุมอยุธยา-อาเซียน อาคารส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
ระเบียบวาระ เรื่อง มติที่ประชุม ผลการปฏิบัติตามมต ิ

1 เร่ืองท่ีประธานแจ้งให้ทราบ   
1.1 การปิดหลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต 

สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  
(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2550) และหลักสูตร
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต  
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์  
(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2554) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รับทราบการปิดหลักสูตรครุศาสตรดุษฎี
บัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2550) และหลักสูตร
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
รัฐประศาสนศาสตร์ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 
2554)  และให้น าเสนอสภามหาวิทยาลัย
ต่อไป 

เลขานุการสภาวิชาการได้แจ้งไปยัง 
ผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการ
บัณฑิตศึกษา ประธานคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาการ
บริหารการศึกษา  ประธานคณะกรรมการ
บริหารหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ และผู้เกี่ยวข้อง
ทราบ เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2563 เรียบร้อย
แล้ว โดยส านักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา
ได้น าเร่ืองเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยใน
คราวประชุมคร้ังที่ 9/2563 ในวันที่ 9 กันยายน 
2563 ที่ประชุมมีมติรับทราบ เรียบร้อยแล้ว  
โดยมอบหมายให้ส านักงานคณะกรรมการ
บัณฑิตศึกษาน าเร่ืองนี้แจ้งให้ สป.อว. ทราบ
ต่อไป 

1.2 การขอความเห็นชอบหลักสูตรบริหารธุรกิจ
บัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2564) ในการประชุมสภา
มหาวิทยาลัย ในคราวประชุมคร้ังที่ 
8/2563 เมื่อวันที่ 19 สงิหาคม 2563 

รับทราบ เลขานุการสภาวิชาการได้แจ้งไปยังคณบดี 
คณะวิทยาการจัดการ ประธานคณะกรรมการ
บริหารหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา
การจัดการ และผู้เกี่ยวข้องทราบ เมื่อวันที่ 28 
สิงหาคม 2563 เรียบร้อยแล้ว 

1.3 ขออนุญาตถอนระเบียบวาระที่ 5.7 เร่ือง
ขอความเห็นชอบ (ร่าง) ข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่า
ด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้ง
บุคคลให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์
พิเศษ รองศาสตราจารย์พิเศษ และ
ศาสตราจารย์พิเศษ พ.ศ. ....... 

รับทราบ เลขานุการสภาวิชาการได้แจ้งไปยังหัวหน้างาน
บริหารงานบุคคล เลขานุการคณะกรรมการ
พิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ (ก.พ.ว.) และงาน
นิติการทราบแล้ว เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2563  
โดยงานบริหารงานบุคคล จะน าเร่ืองนี้เสนอที่
ประชุมสภาวิชาการ ในคราวประชุม  
คร้ังที่ 7/2563  
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3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุม 
ครั้งที่ 6/2563 

 
 

3.2 ขอความเห็นชอบหลักสูตรบริหารธุรกิจ
บัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) 
 
 
 
 

เห็นชอบหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2564)  และให้น าเสนอ
สภามหาวิทยาลัยต่อไป 

เลขานุการสภาวิชาการได้แจ้งไปยัง 
คณบดีคณะวิทยาการจัดการ ประธาน
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรบริหารธุรกิจ
บัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ และ
ผู้เกีย่วข้องทราบ เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2563 
เรียบร้อยแล้ว โดยคณะและสาขาวิชาจะน าเร่ือง
นี้เสนอต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยตอ่ไป 

3.3 ขอความเห็นชอบหลักสูตรบริหารธุรกิจ
บัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์
และซัพพลายเชน (หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2564) 
 
 
 
 

เห็นชอบหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 
สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซับ
พลายเชน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
2 5 6 4 )   แ ล ะ ใ ห้ น า เ ส น อ ส ภ า
มหาวิทยาลัยต่อไป 

เลขานุการสภาวิชาการได้แจ้งไปยัง 
คณบดีคณะวิทยาการจัดการ ประธาน
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรบริหารธุรกิจ
บัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซับ
พลายเชน และผู้เกี่ยวข้องทราบ เมื่อวนัท่ี 28 
สิงหาคม 2563 เรียบร้อยแล้ว โดยคณะและ
สาขาวิชาจะน าเรื่องนี้เสนอต่อที่ประชุมสภา
มหาวิทยาลัยต่อไป 

3.4 ขอ ความ เห็ น ช อบ  (ร่ า ง ) ป ระก าศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
เรื่อง การจัดตั้งส่วนงานภายในและการ
แบ่งหน่วยงานภายใน และ (ร่าง) แบบขอ
เสนอจัดตั้งบัณฑิตวิทยาลัยเป็นส่วนงาน
ภายในซ่ึงมีฐานะเทียบเท่าคณะ 
 
 
 

เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง การ
จัดตั้ งส่ วนงานภายในและการแบ่ ง
หน่วยงานภายใน  และ (ร่าง) แบบขอ
เสนอจัดตั้งบัณฑิตวิทยาลัยเป็นส่วนงาน
ภายในซ่ึงมีฐานะเทียบเท่าคณะ โดยให้
แ ก้ ไ ข ต า ม ข้ อ เ ส น อ แ น ะ ข อ ง
คณะกรรมการสภาวิชาการ และให้
น าเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป  

เลขานุการสภาวิชาการได้แจ้งไปยัง 
ผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการ
บัณฑิตศึกษา หัวหน้างานติการ และผู้เกี่ยวข้อง
ทราบแล้ว เมื่อวันท่ี 28 สิงหาคม 2563                
เรียบร้อยแล้ว ขณะน้ีอยู่ระหว่างด าเนินการ
แก้ไขตามข้อเสนอแนะของสภาวิชาการ 
 
 
 

5 เรื่องน าเสนอเพื่อพิจารณา   

5.1 ขอความเห็นชอบการจัดท ารายวิชาแกน 
และน ารายวิชาแกนบรรจุไว้ในโครงสร้าง
หลักสูตร สังกัดคณะวิทยาการจัดการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เห็นชอบการจัดท ารายวิชาแกน และน า
รายวิชาแกนบรรจุ ไว้ ใน โครงสร้ าง
หลักสูตร สังกัดคณะวิทยาการจัดการ 
ให้จัดท าตารางเปรียบเทียบการแก้ไข
ปรับปรุงให้ชัดเจน และให้หลักสูตร            
ท่ีผ่านความเห็นชอบของสภาวิชาการ
แล้ว คือหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 
สาขาวิชาการจัดการ (หลักสูตรปรับปรุง 
พ .ศ .2564 ) หลั กสูตรบริหารธุรกิ จ
บัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์(หลักสูตร
ป รั บ ป รุ ง  พ .ศ .2 5 6 4 )  ห ลั ก สู ต ร
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ 

เลขานุการสภาวิชาการได้แจ้งไปยัง 
คณบดีคณะวิทยาการจัดการ ประธาน
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร และผู้เกี่ยวข้อง
ทราบ เมื่อวันท่ี 28 สิงหาคม 2563 เรียบร้อย
แล้ว โดยคณะและสาขาวิชาจะน าเรื่องน้ีเสนอ
ต่อท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยต่อไป 
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5 เรื่องน าเสนอเพื่อพิจารณา (ต่อ)   

5.1 

 

โลจิสติกส์และซัพพลายเชน (หลักสูตร
ปรับปรุง พ .ศ.2564) และหลักสู ตร
บริหารธุรกิจบัณ ฑิต สาขาวิชาการ
บริหารทรัพยากรมนุษย์  (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ.2564)  ด าเนินการแก้ไข
รายวิชาแกนให้ถูกต้อง  และน าเสนอ
สภามหาวิทยาลัยต่อไป   

 

5.2 การพิจารณาเสนอการให้ปริญญา ระดับ
ปริญญาตรี จ านวน 50 ราย 
 
 
 
 
 
 
 
 

เห็นชอบตามท่ีกองบริการการศึกษา 
พิจารณาการเสนอให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จ
การศึกษา ระดับปริญญาตรี  ระดับ
ปริญ ญ าตรี  ภาคฤดู ร้อน  ประจ าปี
การศึกษา 2562 จ านวน 50 ราย  และ
ให้น าเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป  

เลขานุการสภาวิชาการได้แจ้งไปยัง 
ผู้อ านวยการกองบริการการศึกษา และ
ผู้เกี่ยวข้องทราบแล้ว เมื่อวันท่ี 28 สิงหาคม 
2563 โดยกองบริการการศึกษาได้น าเรื่องนี้
เสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ในคราว
ประชุมครั้งท่ี 9/2563 ในวันท่ี 9 กันยายน 
2563 ท่ีประชุมมีมติอนุมัติการให้ปริญญาแก่
ผู้ส าเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี  ระดับ
ปริญญาตรี ภาคฤดูร้อน ประจ าปีการศึกษา 
2562 จ านวน 50 ราย เรียบร้อยแล้ว 

5.3 ขอความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลง
อาจารย์ประจ าหลักสูตรครุศาสตร 
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหาร
การศึกษา (ฉบับปี พ.ศ. 2562) (สมอ.08) 
 
 
 
 
 
 
 

เห็ นชอบการเปลี่ ยนแปลงอาจารย์
ประจ าหลักสูตรครุศาสตร มหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (ฉบับปี  
พ.ศ. 2562) (สมอ.08)  
จาก ดร.นริสานันท์   แมนผดุง เป็น  
ดร.ชัยยศ   เดชสุระ โดยให้แก้ไขตาม
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ 
สภาวิชาการ และให้น าเสนอ 
สภามหาวิทยาลัยต่อไป  

เลขานุการสภาวิชาการได้แจ้งไปยัง 
ผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการ
บัณฑิตศึกษา ประธานคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรครุศาสตร มหาบัณฑิต สาขาวิชาการ
บริหารการศึกษา และผูเ้กี่ยวข้องทราบแล้ว 
เมือ่วันท่ี 28 สิงหาคม 2563 เรียบร้อยแล้ว 
โดยส านักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา           
จะน าเรื่องนี้เสนอต่อท่ีประชุม 
สภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งท่ี 
9/2563 ในวันท่ี 9 กันยายน 2563  
ท่ีประชุม มีมตเิห็นชอบเรียบร้อยแล้ว 

5.4 ขอความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลง
อาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์
ผู้รับผดิชอบหลักสูตรบริหารธุรกิจ
มหาบณัฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ  
(ฉบับปี พ.ศ. 2561) (สมอ.08) 

 
 
 
 
 

เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ า
หลักสูตรและอาจารย์ผู้ รับผิดชอบ
หลักสูตรบริห ารธุ รกิ จมหาบัณ ฑิ ต 
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ  (ฉบับปีพ.ศ. 
2561) (สมอ.08) และให้น าเสนอสภา
มหาวิทยาลัยต่อไป 

เลขานุการสภาวิชาการได้แจ้งไปยัง 
ผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการ
บัณฑิตศึกษา ประธานคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชา
บริหารธุรกิจ และผู้เกี่ยวข้องทราบแล้ว เมื่อวันที่ 
28 สิงหาคม 2563 เรียบร้อยแล้ว โดยส านักงาน
คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาจะน าเร่ือนี้เสนอต่อที่
ประชุมสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งท่ี 
9/2563 ในวันท่ี 9 กันยายน 2563 ท่ีประชุม 
มีมตเิห็นชอบเรียบร้อยแล้ว 



 
รายงานการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 7/2563 วันพุธที่ 16 กันยายน 2563 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมอยุธยา-อาเซียน มหาวทิยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา   

[2-9] 
 

ระเบียบวาระ เรื่อง มติที่ประชุม ผลการปฏิบัติตามมติ 

5 เรื่องน าเสนอเพื่อพิจารณา (ต่อ)   

5.5 ขอความเห็นชอบการปรับเพิ่มต าแหน่ง
ทางวิชาการในระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์
ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและ
อาจารย์ประจ าหลักสูตรวิทยาศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช 
(ฉบับปี พ.ศ. 2561) (สมอ.08) 
 
 
 
 

เห็ นชอบการปรับ เพิ่ มต าแหน่งทาง
วิชาการในระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ของ
อาจารย์ ผู้ รับผิดชอบหลักสูตรและ
อาจารย์ประจ าหลักสูตรวิทยาศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช 
(ฉบับปี พ.ศ. 2561) (สมอ.08) และให้
น าเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป 

เลขานุการสภาวิชาการได้แจ้งไปยัง 
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาขาวิชา
เทคโนโลยีการผลิตพืช และผู้เกี่ยวข้องทราบ
แล้ว เมื่อวันท่ี 28 สิงหาคม 2563 เรียบร้อย
แล้ว โดยคณะและสาขาวิชาจะน าเรื่องน้ีเสนอ
ท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุม 
ครั้งท่ี 9/2563 ในวันท่ี 9 กันยายน 2563  
ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบ 

5.6 ขอความเห็นชอบหลักสูตรบริหารธุรกิจ
บัณฑิต สาขาวิชาการบริหารทรัพยากร
มนุษย์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) 
 
 
 
 
 
 
 

เห็นชอบหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 
สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์  
(หลักสูตร ปรับปรุง พ.ศ. 2564) โดยให้
แ ก้ ไ ข ต า ม ข้ อ เ ส น อ แ น ะ ข อ ง
คณะกรรมการสภาวิชาการ และ ให้
น าเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป 

เลขานุการสภาวิชาการได้แจ้งไปยัง 
คณบดีคณะวิทยาการจัดการ ประธาน
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรบริหารธุรกิจ
บัณฑิต สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 
และผู้เกี่ยวข้องทราบ เมื่อวันท่ี 28 สิงหาคม 
2563 เรียบร้อยแล้ว โดยคณะและสาขาวิชาจะ
น าเรื่องน้ีเสนอต่อที่ประชุมสภาวิชาการ  
ในคราวประชุมครั้งท่ี 7/2563 ในวันท่ี 16 
กันยายน 2563 เป็นระเบียบวาระสืบเน่ืองจาก
การประชุม 

5.7 ขอความเห็นชอบหลักสูตรนิเทศศาสตร
บัณ ฑิ ต  สาขาวิชาการสื่ อสารดิจิ ทั ล 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) 
 
 
 
 
 
 
 

เห็นชอบหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาการสื่อสารดิจิทัล (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2564) โดยให้แก้ไขตาม
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสภา
วิ ช า ก า ร  แ ล ะ ใ ห้ น า เส น อ ส ภ า
มหาวิทยาลัยต่อไป 

เลขานุการสภาวิชาการได้แจ้งไปยัง 
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
นิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสาร
ดิจิทัล และผู้เกี่ยวข้องทราบ เมื่อวันท่ี 28 
สิงหาคม 2563 เรียบร้อยแล้ว โดยคณะและ
สาขาวิชาจะน าเรื่องนี้เสนอต่อที่ประชุม 
สภาวิชาการ ในคราวประชุมครั้งท่ี 7/2563  
ในวันท่ี 16 กันยายน 2563 เป็นระเบียบวาระ
สืบเน่ืองจากการประชุม 
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ระเบียบวาระ เรื่อง มติที่ประชุม ผลการปฏิบัติตามมติ 

5 เรื่องน าเสนอเพื่อพิจารณา (ต่อ)   

5.8 ขอความเห็นชอบ (ร่าง) ข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณา
แต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งผูช้่วย
ศาสตราจารย์พิเศษ รองศาสตราจารย์
พิเศษ และศาสตราจารย์พิเศษ พ.ศ. ....... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เลขานุการสภาวิชาการขออนุญาตถอน
ระเบียบวาระ ท่ี  5 .8 เรื่อ งขอความ
เห็นชอบ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้ วย 
หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้ง
บุ ค ค ล ใ ห้ ด า ร ง ต า แ ห น่ ง ผู้ ช่ ว ย
ศาสตราจารย์พิเศษ รองศาสตราจารย์
พิ เศ ษ  แ ล ะ ศ า ส ต ร า จ า ร ย์ พิ เศ ษ 
พ.ศ. ....... เน่ืองจากรองศาสตราจารย์ 
ดร.ชูสิทธิ์   ประดับเพ็ชร์  เลขานุการ
คณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทาง
วิชาการ (ก.พ.ว.) ผู้น าเสนอระเบียบ
วาระการประชุมติดราชการ ไม่สามารถ
น าเสนอระเบียบวาระการประชุมในวัน
เวลาดังกล่าวได้ 

เลขานุการสภาวิชาการได้แจ้งไปยังหัวหน้างาน
บริหารงานบุคคล เลขานุการคณะกรรมการ
พิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ (ก.พ.ว.) และ
งานนิติการทราบแล้ว เมื่อวันท่ี 28 สิงหาคม 
2563  เรียบร้อยแล้ว ขณะน้ีอยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ระเบียบวาระท่ี 3.2 ขอความเห็นชอบหลักสูตรบริหารธรุกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด 

   (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) 
 สาระส าคัญโดยย่อ 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรองทิพย์  เนียมถนอม  เลขานุการสภาวิชาการ รายงานต่อที่ประชุม

ทราบเรื่องคณะและสาขาวิชาได้ด าเนินการแก้ไขหลักสูตรตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสภาวิชาการเรียบร้อย
แล้ว  จึงขอเสนอเรื่องนี้ เข้าที่ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการในคราวประชุมครั้งที่ 7/2563 ในวัน พุธที่ 16 
กันยายน 2563  เพ่ือให้คณะกรรมการสภาวิชาการได้พิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป ขออนุญาตที่ประชุมให้ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร.พัทธ์พสุตม์  สาธุนุวัฒน์  ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 
สาขาวิชาการตลาด  คณะวิทยาการจัดการ น าเสนอรายงานการแก้ไขตามข้อเสนอแนะของสภาวิชาการหลักสูตร
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) ในคราวประชุมครั้งที่ 5/2563 เมื่อวัน
พุธที่ 22 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2563  เพ่ือขอความเห็นชอบหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) รายละเอียดการแก้ไขมีดังนี้ 
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ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขตามข้อเสนอแนะของสภาวิชาการ 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) 
ในคราวประชุมครั้งที่ 5/2563 เม่ือวันพุธที่ 22 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2563     
ข้อเสนอแนะ การปรับแก้ไข หมายเหตุ 

1.  หน้า 4 ข้อ 9.1 กลุ่มวิชาเอกการตลาดดิจิทัล 
และข้อ 9.2 กลุ่มวิชาเอกอีเว้นท์มาร์เก็ตติ้ง ใช้ค า
ว่ากลุ่มวิชาเอก แต่หน้า 1 ข้อ 3.1 แขนงวิชา 
การตลาดดิจิทัล และข้อ 3.2 แขนงวิชาอีเว้นท ์
มาร์เก็ตติ้ง แก้ไขให้ถูกต้องตลอดหลักสูตร เช่น 
หน้า 18, 26 

สาขาวิชาการตลาดได้ปรับแก้ไขรายละเอียดจาก
กลุ่มวิชาเอก เป็นแขนงวิชา ให้เหมือนกันทั้งเล่ม
หลักสูตรเรียบร้อยแล้ว 
 

เล่ม
หลักสูตร 
หน้าที่ 4  

2. หน้า 13 วัตถุประสงค์ของหลักสูตรมีจ านวน           
5 ข้อ แต่ ไม่มีวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการตลาด
ดิจิทัล และอีเว้นท์มาร์เก็ตติ้งปรากฏอยู่ให้ทบทวน 

สาขาวิชาการตลาดได้ทบทวนและเพ่ิมวัตถุประสงค์
เกี่ยวกับดิจิทัลมาร์เกตติง อิเวนต์มาร์เกตติง ในข้อ  

1.3.1 เพ่ือผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีความรอบรู้
และมีความสามารถในการประยุกต์ใช้ความรู้ ด้าน
ดิจิทัลมาร์เกตติง และอิเวนต์มาร์เกตติงที่ทันสมัย 
สอดคล้องกับแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษ 
ที่ 21  

1.3.4 เพ่ือผลิตบัณฑิตที่มีความรู้และทักษะด้าน
การวิจัย และสามารถค้นคว้าองค์ความรู้ด้านดิจิทัล
มาร์เกตตงิ และอิเวนท์มาร์เกตติง ได้ด้วยตนเอง 
   ตามท่ีสาขาวิชาการตลาดได้ท าหนังสือสอบถามไป
ยังราชบัณฑิตยสภาเกี่ยวกับการใช้ค าทับศัพท์
ภาษาอังกฤษ และได้เปลี่ยนค าทับศัพท์ในหลักสูตร 
ดังนี้ 
1. การตลาดดิจิทัล เป็นค าทับศัพท์ว่า “ดิจิทัล
มาร์เกตติง” 
2. อีเว้นท์มาร์เก็ตติ้ง เป็นค าทับศัพท์ว่า “อิเวนต์
มาร์เกตติง” 
  ตามหนังสือส านักงานราชบัณฑิตยสภา ที่ รภ 
002/1281 ลงวันที่ 25 สิงหาคม 2563 และได้แก้ไข
ให้ถูกต้องตลอดเล่มหลักสูตรเรียบร้อยแล้ว   

เล่ม
หลักสูตร 
หน้าที่ 13  
และตลอด
เล่ม
หลักสูตร 
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ข้อเสนอแนะ การปรับแก้ไข หมายเหตุ 
3. หน้า 14 ข้อ 2 ตรวจสอบการพิมพ์ข้อมูลการ
อ้างอิงในแผนพัฒนาปรับปรุง และกลยุทธ์ ข้อ 1 
และแก้ไขให้ถูกต้อง  

สาขาวิชาการตลาดได้ตรวจสอบและแก้ไขการพิมพ์
ข้อมูลการอ้างอิงในแผนพัฒนาปรับปรุง และกลยุทธ์
ในข้อ 1 ให้ถูกต้องเรียบร้อยแล้ว 

เล่ม
หลักสูตร 
หน้าที่ 14 

4. หน้า 16 ข้อ 2.5 แผนการรับนักศึกษาและ
ผู้ส าเร็จการศึกษา ควรแยกแผนการรับนักศึกษา
แต่ละแขนงวิชาให้ชัดเจนว่าแต่ละแขนงมีจ านวน
เท่าใด 

สาขาวิชาการตลาดได้วางแผนการจัดสรรนักศึกษา 
ที่รับเข้ามา จ านวน 40 คน โดยแบ่งแผนการรับ
นักศึกษาเป็นแขนงวิชาละ 20 คนเรียบร้อยแล้ว 

เล่ม
หลักสูตร 
หนา้ที ่16 

5. หน้า 26-27 ให้ตัดวิชาศัพท์และค าจ ากัดความ
ส าหรับการตลาดดิจิทัล วิชาศัพท์และค าจ ากัด
ความส าหรับ อี เว้นท์ มาร์ เก็ตติ้ ง  ตลอด เล่ ม
หลักสูตร ข้อ 2.1.3 กลุ่มวิชาบังคับเรียนแขนงวิชา
ให้ระบุเลือกเรียนแขนงใดแขนงหนึ่ง เพ่ือให้เกิด
ค ว าม ชั ด เจ น  แ ล ะ ให้ ท บ ท ว น ก า ร เขี ย น
ภาษาอังกฤษ ชื่อวิชาจริยธรรมและการรู้เท่าทัน
สื่อดจิิทัล 

- สาขาวิชาการตลาดได้ตัดวิชาศัพท์และค าจ ากัด
ความส าหรับการตลาดดิจิทัล วิชาศัพท์และค าจ ากัด
ความส าหรับอีเว้นท์มาร์เก็ตติ้ง ออกจากหลักสูตร
ตามค าแนะน า และปรับลดจ านวนหน่วยกิตจาก 
130 หน่วยกิต เป็น 127 หน่วยกิต เรียบร้อยแล้ว 
- สาขาวิชาการตลาดได้ใส่  ** หมายเหตุ ให้เลือก
เรียนแขนงใดแขนงหนึ่งเพียงแขนงเดียวในกลุ่มวิชา
บังคับเรียนแขนงวิชาไว้ในเล่มหลักสูตรเรียบร้อยแล้ว  
และสาขาได้ทบทวนการเขียนภาษาอังกฤษ ชื่อวิชา
จริยธรรมและการรู้เท่าทันสื่อดิจิทัล จากเดิม Ethics 
and Awareness of Digital Media แ ก้ ไ ข เป็ น 
Ethics and Digital Media Literacy เรี ย บ ร้ อ ย
แล้ว 

เล่ม
หลักสูตร 
หน้าที่ 
26-27, 
หน้าที่ 60 
และ
หน้าที่ 
121, 
 

6. หน้า 32, 36  แผนการศึกษาของนักศึกษาชั้นปี
ที่ 3 ภาคเรียนที่ 2 วิชาเตรียมสหกิจศึกษา และ
วิชาเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ควรย้ายวิชา
เต รี ย ม ส ห กิ จ ศึ ก ษ า  แ ล ะ วิ ช า เต รี ย ม ฝึ ก
ประสบการณ์วิชาชีพไปบรรจุวิชาไว้ในชั้นปีที่ 4 
ภาคเรียนที่ 1 และแก้ไขชื่อวิชาและหมายเหตุให้
ถูกต้อง 

สาขาวิชาการตลาดได้ท าการแก้ไขโดยย้ายวิชา
เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และวิชาเตรียม            
สหกิจศึกษาไปบรรจุวิชาไว้ในชั้นปีที่ 4 ภาคเรียน            
ที่ 1 และสาขาวิชาได้แก้ไขชื่อวิชาและหมายเหตุ           
ให้ถูกต้องเรียบร้อยแล้ว 

เล่ม
หลักสูตร 
หน้าที่ 32 
และ
หน้าที่ 36 



 
รายงานการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 7/2563 วันพุธที่ 16 กันยายน 2563 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมอยุธยา-อาเซียน มหาวทิยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา   

[2-13] 
 

ข้อเสนอแนะ การปรับแก้ไข หมายเหตุ 
7. หน้า 57 วิชาการสื่อสารส าหรับนักการตลาด
สมัยใหม่ ค าอธิบายรายวิชา ระบุการสอนด้วย
ภาษาอังกฤษ  มี อาจารย์ ท่ าน ใด เป็ นผู้ สอน 
เนื่องจากวิชาต้องใช้ทักษะการอ่าน การฟัง การ
เขียนและการพูดด้วยภาษาอังกฤษ อาจารย์ผู้สอน
ใน วิ ช า นี้ จ ะ ต้ อ ง เป็ น ศ า ส ต ร์ เฉ พ า ะ ท า ง
ภาษาอังกฤษ 

ส าข าวิ ช าก ารต ล าด ได้ ม อบ ห ม าย ให้ ผู้ ช่ ว ย
ศาสตราจารย์ ดร.พัทธ์พสุตม์  สาธุนุวัฒน์ เป็น
ผู้สอนในรายวิชาการสื่อสารส าหรับนักการตลาด
สมัยใหม่ เนื่องจากจบการศึกษาระดับปริญญาเอก 
ด้ า น ก า ร ต ล า ด  DProf. (Marketing 
Communications)จ า ก  Central Queensland 
University ป ระ เท ศ ออส เต ร เลี ย   แล ะได้ รั บ
ต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ด้านบริหารธุรกิจ  

เล่ม
หลักสูตร 
หน้าที่ 57 

8. หน้า 62 วิชาการผลิตงานอีเว้นท์ เป็นวิชา
ปฏิบัติ และวิชาอีเว้นท์เบื้องต้นเป็นวิชาทฤษฎี 
ควรยุบรวมวิชาให้เหลือ 1 วิชา และควรเป็นวิชา
ปฏิบัติ 

สาขาวิชาการตลาดได้ปรึกษาหารือคณะกรรมการ
บริหารหลักสูตรแล้ว  มีมติไม่ยุบรวมวิชาการผลิต
งานอิเวนต์  ซึ่ งเป็นวิชาปฏิบัติ  และวิชาอิเวนต์
เบื้องต้นเป็นวิชาทฤษฎี เนื่องจากนักศึกษาจ าเป็น
จะต้องเรียนทฤษฎีให้ครบถ้วนก่อน แล้วจึงลงใน
รายวิชาปฏิบัติได้ 

เล่ม
หลักสูตร 
หน้าที่ 60  
และ 61 

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

สาขาวิชาการตลาดได้ท าการแก้ไข ยศอาจารย์พิเศษ 
รายที ่3 เป็น    พ.ท.ดร.ค ารน มีลาภกิจ เรียบร้อยแล้ว 

เล่ม
หลักสูตร 
หน้าที่ 70 

10. หน้า 71 ให้แก้ไขวิชาสัมมนาการตลาดดิจิทัล 
และวิชาสัมมนาอีเว้นท์มาร์ เก็ตติ้ ง ในข้อ  5 
ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าโครงงานหรืองานวิจัย 

สาขาวิชาการตลาดได้แก้ไขรายละเอียดในข้อ 5 
ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าโครงงานหรืองานวิจัย 
เนื่องจากสาขาวิชาการตลาดมีรายวิชาการวิจัย
การตลาด รายวิชาสัมมนาดิจิทัลมาร์เกตติง และ
รายวิชาสัมมนาอิเวนต์มาร์เกตติง เรียบร้อยแล้ว 

เล่ม
หลักสูตร 
หน้าที่ 71 

11. หน้า 77 ให้ตัดเอกสารที่ ไม่ เกี่ยวข้องกับ
หลักสูตร 

สาขาวิชาการตลาดได้ท าการตัด เอกสารที่ ไม่
เกีย่วข้องกับหลักสูตรออกเรียบร้อยแล้ว 

เล่ม
หลักสูตร 
หน้าที่ 77 

12. หน้า 140 ข้อ 3 ผลงานทางวิชาการ ของนางสาว
รุ่งเรือง ทองศรี ระบุปี พ.ศ.2560 ครบรอบระยะเวลาการ
เผยแพร่ผลงาน 5 ปี เดือนสิงหาคม พ.ศ.2564 ก่อนที่
หลักสูตรจะเปิดการเรียนการสอน คณะควรส่งเสริม
สนับสนุนให้อาจารย์รายนี้ท าผลงานทางวิชาการและ
บทความวิจัย และให้ระบุปี พ.ศ. วัน เดือน ในผลงานทาง
วิชาการ 

สาขาวิชาการตลาดได้ทบทวนผลงานทางวิชาการของ
นางสาวรุ่ งเรือง ทองศรี  สามารถใช้ ได้  และได้
สนับสนุนให้อาจารย์ท่ านนี้ เขียนบทความทาง
วิชาการและบทความวิจัยเพ่ิมเติมแล้ว สาขาได้ให้
ระบุปี พ.ศ. วัน เดือน ในผลงานทางวิชาการและ
บทความวิจัย เรียบร้อยแล้ว 

เล่ม
หลักสตูร 
หน้าท่ี 
139-141 
หน้าท่ี 143 
และหน้าท่ี  
145 
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13. ให้แนบรายงานการประชุมหรือหลักฐาน            
ผลการศึกษา รวบรวม และวิ เคราะห์ข้อมูล          
ทั้งภายในภายนอก และจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใน
เล่มหลักสูตร เพ่ือเป็นข้อมูลให้คณะกรรมการสภา
วิชาการประกอบการพิจารณา  

สาขาวิชาการตลาดได้ด าเนินการจัดส่งเล่มหลักฐาน
ผลการศึกษาความต้องการในการจัดหลักสูตรการ
เรียนการสอน สาขาวิชาการตลาด หลักสู ตร
ปรับปรุง    พ.ศ.2564 ต่อคณะกรรมการสภา
วิชาการเพ่ือประกอบการพิจารณาแล้ว 

- 

ข้อสังเกต   
14. แขนงอีเว้นท์มาเก็ตติ้ง ควรเขียนชื่อวิชาที่เป็น
ภาษาไทย สาขาวิชาควรท าหนังสือสอบถามไปที่
ราชบัณฑิตยสถาน เกี่ยวกับการใช้แขนงวิชา ที่ใช้
ค าทับศัพท์ภาษาอังกฤษ และการแยกแขนงวิชา
ออกเป็น 2 แขนงวิชา ต้องเรียนแขนงวิชาละ               
ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต สป.อว. ต้องรับรองทาง
ใดทางหนึ่ง ระดับปริญญาตรี หรือระดับปริญญา
โท และบัณฑิตที่จบการศึกษาจะได้ตอบแทนเพ่ิม
มากขึ้น ในหลักสูตรมีเนื้อหาวิชาบางวิชาไม่ควร
เป็นวิชาในหลักสูตร เช่น วิชาการตลาดระหว่าง
ประเทศ ส่วนวิชาการตลาดแบบบูรณาการ ควร
จัดเป็นวิชาบังคับ 

สาขาวิชาการตลาดได้ท าหนังสือสอบถามไปยัง           
ราชบัณ ฑิ ตยสภาเกี่ ย วกั บการใช้ ค าทั บศั พท์
ภาษาอังกฤษ และได้เปลี่ยนค าทับศัพท์ในหลักสูตร 
ดังนี้ 
1. การตลาดดิจิทัล เป็นค าทับศัพท์ว่า “ดิจิทัล
มาร์เกตติง” 
2. อีเว้นท์มาร์เก็ตติ้ง เป็นค าทับศัพท์ว่า “อิเวนต์
มาร์เกตติง” 
ตามหนังสือส านักงานราชบัณฑิตยสภา ที่  รภ 
002/1281 ลงวันที่ 25 สิงหาคม 2563 ดังเอกสาร
แนบ 

เอกสาร
แนบเล่ม
หลักสูตร 

1 5 . วิ ช า ภ า ษ า อั ง ก ฤ ษ ใน ห ลั ก สู ต ร นั้ น                         
รองศาสตราจารย์  ดร .ชู สิทธิ์  ประดับ เพ็ ชร 
อธิการบดี  ป ระธานการประชุ มจะประชุ ม
ป รึกษ าห ารือกั บ ผู้ บ ริห าร  รวมทั้ งค าศั พ ท์
ภาษาอังกฤษที่ ใช้ ในหลักสูตรที่ เกี่ยวข้องกับ
ราชบัณฑิตยสถาน เช่น วิชาอีเว้นท์มาร์เก็ตติ้ง  

สาขาวิชาการตลาดได้ตัดรายวิชาศัพท์และค าจ ากัด
ความ ของทั้ ง  2 แขนงวิชาออกจากหลักสูตร
เรียบร้อยแล้ว และได้รับหนังสือยืนยันการใช้ค า          
ทับศัพท์ที่ถูกต้องจากราชบัณฑิตยสภา ตามหนังสือ
ส านักงานราชบัณฑิตยสภา ที่  รภ 002/1281               
ลงวันที่ 25 สิงหาคม 2563  เรียบร้อยแล้ว 

- 

16. การจัดท าหลักสูตรเป็นแขนงวิชา สามารถ
แบ่ งออกเป็น 2 กลุ่ มได้หรือไม่อย่างไร หาก
แบ่ งเป็นแขนงจะต้องมีอาจารย์ผู้ รับผิดชอบ
หลักสูตร และอาจารย์ประจ าหลักสูตร แขนงวิชา
ละ 3 ราย ซึ่งในการประกันคุณภาพหลักสูตรต้อง
มีอาจารย์ผู้ รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์
ประจ าหลักสูตร จ านวน 6 ราย หากจ าเป็นที่ 

สาขาวิชาการตลาดได้ประชุมแล้วมีมติให้จัดท า
หลักสูตรโดยแบ่งเป็น 2 แขนงวิชา คือ 
1. ดิจิทัลมาร์เกตติง 
2. อิเวนต์มาร์เกตติง 
 ตามผลการส ารวจความต้องการของหลักสูตร ซึ่ง
ตลาดมีความต้องการที่จะศึกษาต่อใน 2 แขนงวิชา  
และนักศึกษาสามารถท่ีจะศึกษาต่อในระดับบัณฑิต 

- 
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จะต้องแยกเป็นแขนงวิชา สาขาวิชามีแผนการรับ
นักศึกษาเข้าศึกษาต่อ จ านวน 30 ราย ซึ่งใน
แผนการศึกษาจะต้องมีแผนการรับนักศึกษาที่
ชัดเจน โดยต้องค านึงถึงปัญหาในเรื่องการจัดการ
เรียนการสอน การแบ่งกลุ่มผู้เรียน และความคุ้ม
ทุนในการบริหารจัดการเรียนการสอน 

ศึกษาท้ัง 2 แขนงวิชาได ้  

 มติที่ประชุม เห็นชอบหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) 
และให้น าเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป 
 
ระเบียบวาระท่ี 3.3 ขอความเห็นชอบหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหาร 
    ทรัพยากรมนุษย์ (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) 
 สาระส าคัญโดยย่อ 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรองทิพย์  เนียมถนอม  เลขานุการสภาวิชาการ รายงานต่อที่ประชุม
ทราบเรื่อง คณะและสาขาวิชาได้ด าเนินการแก้ไขหลักสูตรตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสภาวิชาการเรียบร้อย
แล้ว  จึงขอเสนอเรื่องนี้เข้าที่ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการในคราวประชุมครั้งที่ 7/2563 ในวันพุธที่ 16 
กันยายน 2563  เพ่ือให้คณะกรรมการสภาวิชาการได้พิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป  ขออนุญาตที่ประชุมให้ 
นางสาววรปภา  มหาส าราญ  ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์ คณะวิทยาการจัดการ  น าเสนอรายงานการแก้ไขตามข้อเสนอแนะของสภาวิชาการ หลักสูตร
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) ในคราวประชุม             
ครั้งที่ 6/2563  เมื่อวันพุธที่ 26 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2563  เพ่ือขอความเห็นชอบหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 
สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) รายละเอียดการแก้ไขมีดังนี้ 
 

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขตามข้อเสนอแนะของสภาวิชาการ 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) 
ในคราวประชุมครั้งที่ 6/2563 ในวันพุธที่ 26 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2563 

 ข้อเสนอแนะ การปรับแก้ไข หมายเหตุ 
1. หน้า 1 ข้อ 5.3 ภาษาท่ีใช้ ให้ระบุ 
หลักสูตรจัดการศึกษาเป็นภาษาไทย
และภาษาอังกฤษ และหน้า 2 ข้อ 8 
อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จ
การศึกษา ให้ทบทวนอาชีพข้อ 8.6 
อาจารย์ในสถาบันการศึกษา 

- ด าเนินการปรับแก้ไขข้อ 5.3 ภาษาท่ีใช้ ระบุเป็น 
หลักสูตรจัดการศึกษาเป็นภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ และทบทวนอาชีพที่สามารถ
ประกอบอาชีพได้หลังส าเร็จการศึกษา โดยท าการ
ตัดอาชีพอาจารย์ในสถาบันการศึกษาออก  

- ปรับแก้ไขใน
เล่มหลักสูตร 
หน้า 1-2 
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 ข้อเสนอแนะ การปรับแก้ไข หมายเหตุ 
2. หน้า 11 ข้อ 2.5 ให้ทบทวน
แผน  การรับนักศึกษาและ
ผู้ส าเร็จการศึกษา ให้
สอดคล้องกับจ านวนการรับ
นักศึกษาในแต่ละปี  

- ด าเนินการทบทวนแผนการรับนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษา  
ทั้งนี้ยังคงแผนการรับนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษา จ านวน 
30 คน คงเดิม  โดยจะปรับกลยุทธ์ในการรับนักศึกษาและ
ผู้ส าเร็จการศึกษาให้เป็นไปตามแผนในระดับหลักสูตรโดยการ
ประชาสัมพันธ์เชิงรุก ตามแผนพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร  

- ปรับแก้ไข
ในเล่ม
หลักสูตร 
หน้า 11  

 
 

3. หน้า 21 ให้ทบทวน
ข้อก าหนดในการเรียนข้อ 2.4 
กลุ่มวิชาปฏิบัติการและฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพให้ถูกต้อง 

- ด าเนินการทบทวนและปรับแก้ไขข้อก าหนด           ในการ
เรียนข้อ 2.4 โดยระบุให้  * และ ** หมายถึง เลือกเรียนวิชาใด
วิชาหนึ่ง 

- ปรับแก้ไข
ในเล่ม
หลักสูตร 
หน้า 21 

4. หน้า 24 ข้อ 3.1.5 ให้ย้าย
วิชาเตรียมฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ และวิชาเตรียมสหกจิ
ศึกษา ของนักศึกษา ชั้นปีที่ 3 
ภาคเรียนที่ 2 ไปบรรจุไว้ในชั้น
ปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1 และ 
เขียนหมายเหตุให้สอดคล้อง
กัน 

- ด าเนินการทบทวนและปรับแก้ไขย้ายรายวิชาเตรียมฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ และวิชาเตรียม  สหกิจศึกษา ของ
นักศึกษาชั้นปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2  ไปบรรจุไว้ในชั้นปีที่ 4 ภาค
เรียนที่ 1 พร้อมทัง้เขียนหมายเหตุให้สอดคล้องกัน และปรับ
แผน การศึกษาวิชาวิจัยการบริหารทรัพยากรมนุษย์ จากเดิม 
บรรจุไว้ในชั้นปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2 เป็น บรรจุไว้ในชั้นปีที่ 3 
ภาคเรียนที่ 1 และวิชาสัมมนาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ จาก
เดมิ บรรจุไว้ในชั้นปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1 เป็น บรรจุไว้ในชั้นปีที่ 3 
ภาคเรียนที่ 2 พร้อมปรับแก้ไขรหัสวิชาเรียบร้อยแล้ว 

- ปรับแก้ไข
ในเล่ม
หลักสูตร 
หน้า 24-25 

5. หน้า 42 ให้แก้ไขค าอธิบาย
รายวิชากฎหมายธุรกิจ ให้
ถูกต้องและเป็นไปตามวิชา
แกนสังกัดคณะวิทยาการ
จัดการ 

- ด าเนินการปรับแก้ไขค าอธิบายรายวิชากฎหมายธุรกิจให้ถูกต้อง
และเป็นไปตามวิชาแกนบริหารธุรกิจบริหารธุรกิจบัณฑิต 
(ปรับปรุง พ.ศ. 2562) ตามข้อเสนอแนะของสภาวิชาการ           
ครั้งที่ 6/2563 วันพุธที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2563 

- ปรับแก้ไข
ในเล่ม
หลักสูตร 
หน้า 42 
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 ข้อเสนอแนะ การปรับแก้ไข หมายเหตุ 
6. หน้า 43 รายวิชาการบริหาร
ค่าตอบแทนและผลประโยชน์เกื้อกูล 
เป็นรายวิชาปฏิบัติ ให้ทบทวนการเขียน
ค าอธิบายรายวิชาให้สอดคล้องกับการ
จัดการเรียนการสอนในวิชาที่ฝึกปฏิบัติ 

- ด าเนินการทบทวนและปรับแก้ไขค าอธิบาย
รายวิชาการบริหารค่าตอบแทนและผลประโยชน์
เกือ้กูลให้สอดคล้องกับการจัดการเรียนการสอน
ในวิชาที่ฝึกปฏิบัติ โดยเพิ่มในค าอธิบายรายวิชาให้
มีการค านวณภาษีหัก ณ  ที่จ่ายบุคคลธรรมดา 
และการประยุกต์ใช้โปรแกรมส าเร็จรูปด้านการ
บริหารทรัพยากรมนุษย์ และโปรแกรมเงินเดือน  

- ปรับแก้ไขใน
เล่มหลักสูตร 
หน้า 43 

7. หนา้ 54 หมวดที ่4 ผลการเรียนรู้   
กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล  
ข้อ 1.6 พบว่าไม่มีวิชาในหลักสูตรที่            
บ่งบอกถึงคุณลักษณะพิเศษเกี่ยวกับ 
การมีความสามารถในการใช้ภาษาไทย
และภาษาต่างประเทศในการสื่อสาร
และใช้เทคโนโลยี และ ข้อ 1.7 
นักศึกษามีความสามารถวิเคราะห์ 
ออกแบบ พัฒนา ติดตั้ง และปรับปรุง
ระบบคอมพิวเตอร์ให้ตรงตามข้อก าหนด         
เป็นคุณลักษณะของนักศึกษาใน
หลักสูตรที่เรียนเกี่ยวข้องกับศาสตร์
ทางด้านคอมพิวเตอร์ ให้ทบทวน         
การเขียนกลยุทธ์หรือกิจกรรมของ
นักศึกษา เนื่องจากการเขียนไม่ชัดเจน 

- ด าเนินการทบทวนและปรับแก้ไขการเขยีนกลยุทธ์
หรือกิจกรรมของนักศึกษา หมวดที่ 4 ข้อ 1.6 
และตดัข้อ 1.7 เรื่องนักศึกษามีความสามารถ
วิเคราะห์ ออกแบบ พัฒนา ติดตั้ง และปรับปรุง
ระบบคอมพิวเตอร์ให้ตรงตามข้อก าหนด เป็น
คุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา และกลยุทธ์หรือ
กิจกรรมของนักศึกษา เรื่อง ความมีคุณธรรม 
จริยธรรม รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม แทน  

- ปรับแก้ไขใน
เล่มหลักสูตร 
หนา้ 54 

8. หน้า 57-62 ให้ทบทวนการก าหนด
ความรับผิดชอบหลัก และความ
รับผิดชอบรอง ในแผนที่แสดง              
การกระจายความรับผิดชอบต่อผล          
การเรียนรู้สู่รายวิชาหมวดศึกษาทั่วไป 
(Curriculum Mapping) 

- ด าเนินการทบทวนและพิจารณาแล้วเห็นว่าให้
เป็นไปตามการก าหนดความรับผิดชอบหลัก และ
ความรับผิดชอบรอง ในแผนที่แสดงการกระจาย
ความรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้สู่รายวิชาหมวด
ศึกษาทั่วไป (Curriculum Mapping) ตามท่ี
มหาวิทยาลัยก าหนด 

-  
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 ข้อเสนอแนะ การปรับแก้ไข หมายเหตุ 
9. หน้า 67-70 ให้ทบทวนการก าหนด
ความรับผิดชอบหลัก ในแผนที่แสดง
การกระจายความรับผิดชอบต่อผล          
การเรียนรู้สู่รายวิชาหมวดวิชาเฉพาะ 
(Curriculum Mapping) ด้านที่ 2 
ความรู้ ข้อ 3 สามารถวิเคราะห์ 
ออกแบบ ปรับปรุงและ/หรือประเมิน
ระบบองค์ประกอบต่าง ๆ ของระบบ
ธุรกิจให้ตรงตามข้อก าหนด 

- ด าเนินการทบทวนการก าหนดความรับผิดชอบ
หลัก ในแผนที่แสดงการกระจายความ
รับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้สู่รายวิชาหมวดวิชา
เฉพาะ (Curriculum Mapping) ด้านที่ 2 
ความรู้ ข้อ 3 สามารถวิเคราะห์ ออกแบบ 
ปรับปรุงและ/หรือประเมินระบบองค์ประกอบ
ต่าง ๆ ของระบบธุรกิจ เพ่ิมเติมในรายวิชา
ระบบสารสนเทศด้านทรัพยากรมนุษย์ และวิชา
นวัตกรรมและเครื่องมือการบริหารทรัพยากร
มนุษย์ รวมถึงความรับผิดชอบรอง ในแผนที่
แสดงการกระจายความรับผิดชอบต่อผลการ
เรียนรู้สู่รายวิชาหมวดวิชาเฉพาะด้านบังคับและ
วิชาเฉพาะด้านเลือก (Curriculum Mapping) 

- ปรับแก้ไขในเล่ม
หลักสูตร         
หน้า 67-70 

10. หน้า 83 ให้ก าหนดตัวบ่งชี้ผลการ
ด าเนินงานข้อ 7 มีการพัฒนา/ปรับปรุง
การจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การ
สอน หรือการประเมินผลการเรียนรู้ 
จากผลการประเมินการด าเนินงานที่
รายงานใน มคอ.7 ปีที่แล้วในชั้นปีที่ 1 
ให้ครบถ้วน 

- ด าเนินการก าหนดตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน         
ข้อ 7 มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียน
การสอน กลยุทธ์การสอน หรือการประเมินผล
การเรียนรู้ จากผลการประเมินการด าเนินงานที่
รายงานใน มคอ.7 ปีที่แล้วในชั้นปีที่ 1 

- ปรับแก้ไขในเล่ม
หลักสูตร หน้า 83 

11. หน้า 100 รายวิชาการวิจัย              
การบริหารทรัพยากรมนุษย์ ค าอธิบาย
รายวิชาในหลักสูตรปรับปรุง                
พ.ศ. 2564 ไม่แตกต่างจากค าอธิบาย
รายวิชาในหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559 
(เดิม)  ให้ตรวจสอบและแก้ไขให้ถูกต้อง 

- ด าเนินการตรวจสอบและแก้ไขค าอธิบาย
รายวิชาการวิจัยการบริหารทรัพยากรมนุษย์  
ในหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 จากเดิมคือ 
“ความหมายและความส าคัญของการวิจัย  

- จรรยาบรรณของนักวิจัย ขั้นตอนในการ
ด าเนินงานวิจัย การก าหนดปัญหา การเขียน 
เค้าโครงการวิจัย การค้นคว้าเอกสาร การเก็บ
รวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์อภิปรายและ
น าเสนอรายงานผลการวิจัย โดยมุ่งศึกษาวิจัย
ทางด้านทรัพยากรมนุษย์ เพ่ือที่จะน า
ผลการวิจัยไปใช้ในการวางแผน การตัดสินใจ 

- ปรับแก้ไขในเล่ม
หลักสูตร หน้า 45 
และหน้า 101 
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 ข้อเสนอแนะ การปรับแก้ไข หมายเหตุ 
 และการแก้ปัญหาการบริหารทรพัยากรมนุษย์ใน

องค์การ” โดยปรับค าอธิบายรายวิชาเล็กน้อยใน
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2564 เป็น “ความหมาย 
ความส าคัญของการวิจัย จรรยาบรรณของนักวิจัย 
ศึกษาระเบียบวิธวีิจัย ทั้งเชงิทฤษฎีและปฏบิัติ โดย
อาศัยหลักการวิจัยทางสังคมศาสตร์ กระบวนการการ
วิจัย โดยมุ่งศึกษาวิจัยทางดา้นการบริหารทรัพยากร
มนุษย์ และน าเสนอผลการวิจัยในรูปแบบของเอกสาร 
รายงานฉบับสมบูรณ์” 

-  

12. ให้แก้ไขเอกสารผลงานอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเกี่ยวกับการตีพิมพ์ 
เผยแพร่ ให้ถูกต้องครบถ้วนและสัดส่วน
ผลงานของ รศ.ดร.วันทนา เนาว์วัน 
และนางสุรารักษ์ สุพัฒนมงคล ต้องมี
เอกสารแนบเกี่ยวกับการแบ่งสัดส่วน
ผลงานทางวิชาการที่ชัดเจน เนื่องจาก          
มีผลงานวิชาการร่วม 

- ด าเนินการตรวจสอบและปรับแก้ไขผลงาน
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ของ นางมณฑิรา 
ชุมวรานนท์ ในงานประชุมวิชาการระดับชาติ 
ครั้งที่ 5  และนานาชาติ ครั้งที่ 2 ให้ถกูต้องโดย
เพ่ิมข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่ตีพิมพ์เผยแพร่ผลงาน
วิชาการ คือ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 

- ด าเนินการตรวจสอบการแบ่งสัดส่วน ผลงาน
วิชาการ ที่มีผลงานวิชาการร่วมของ               
นางสุรารักษ์ สุพัฒนมงคล และ รศ.ดร.วันทนา 
เนาว์วัน ในสัดส่วน 60:40 ตามล าดับ               
(ตามเอกสารแนบ) 

- ด าเนินการตรวจสอบการแบ่งสัดส่วน ผลงาน
วิชาการ ที่มีผลงานวิชาการร่วม  ของ                
ผศ.วันทนา เนาว์วัน และ รศ.ล ายอง ปลั่งกลาง           
ในสัดส่วน 80:20 ตามล าดับ (ตามเอกสารแนบ)         

- ปรับแก้ไขในเล่ม
หลักสูตร  
หน้า 112 

- เอกสารแนบ
เกีย่วกับการแบ่ง
สัดส่วนผลงาน
ทางวิชาการใน
เล่มผลงาน
อาจารย์
ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร 

13. มอบหมายให้คณบดีและประธาน
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรตรวจสอบ
ค าถูก-ผิด ให้ถูกต้องตลอดเล่มหลักสูตร 
และจัดท าตารางเปรียบเทียบการแก้ไขตาม
ข้อเสนอแนะของสภาวิชาการ  คร้ังที่ 
6/2563 ในวันที่ 26 สิงหาคม 2563 

- ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรด าเนนิการ
ตรวจสอบค าถูก-ผิดให้ถูกต้องตลอดเล่มหลักสูตร 
และจัดท าตารางเปรียบเทียบการแก้ไขตาม
ข้อเสนอแนะของสภาวิชาการ ครัง้ที่ 6/2563  

- วันที่ 26 สิงหาคม 2563 เรียบร้อยแล้ว 

-  

 มติที่ประชุม  เห็นชอบหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์  (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2564) และให้น าเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป 
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ระเบียบวาระท่ี 3.4 ขอความเห็นชอบหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารดิจิทัล 
   (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) 
 สาระส าคัญโดยย่อ 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรองทิพย์  เนียมถนอม  เลขานุการสภาวิชาการ รายงานต่อที่ประชุม
ทราบเรื่อง คณะและสาขาวิชาได้ด าเนินการแก้ไขหลักสูตรตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสภาวิชาการเรียบร้อย
แล้ว  จึงขอเสนอเรื่องนี้เข้าที่ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการในคราวประชุมครั้งที่ 7/2563 ในวันพุธที่ 16 
กันยายน 2563  เพ่ือให้คณะกรรมการสภาวิชาการได้พิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป  ขออนุญาตที่ประชุมให้ 
นายอิทธิเทพ  หลีนวรัตน์  ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสาร
ดิจิทัล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ น าเสนอรายงานการแก้ไขตามข้อเสนอแนะของสภาวิชาการ ในคราว
ประชุมครั้งที่ 6/2563  เมื่อวันพุธที่ 26 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2563  เพ่ือขอความเห็นชอบหลักสูตรนิเทศศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารดิจิทัล  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564)  รายละเอียดการแก้ไขมีดังนี้ 

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขตามมติที่ประชุมสภาวิชาการ  
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารดิจิทัล (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) 

ในคราวประชุมครั้งที่ 6/2563 เม่ือวันพุธที่ 26 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2563 
ข้อเสนอแนะ การปรับแก้ไข หมายเหตุ 

1. หน้ า  14 ข้อ  3.1.2 โครงสร้ างหลักสู ตร 
ก าหนดในหมาย เหตุ  นั กศึ ก ษ าต้ อ งเรี ยน
ภาษาต่างประเทศ นอกเหนือจากภาษาอังกฤษ
อย่างน้อย 3 หน่วยกิต ซึ่งในหลักสูตรมีวิชา
นอกเหนือจากภาษาอังกฤษ ได้แก่ ภาษาญี่ปุ่น
เพ่ือการสื่อสาร ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร ภาษา
เกาหลีเพ่ือการสื่อสาร สภาวิชาการมีความเห็น
ว่า ควรให้นักศึกษาเรียนมากกว่า 3 หน่วยกิต 
เพ่ือให้หลักสูตรมีความโดดเด่นมากยิ่งขึ้น 

           คณ ะกรรมการพัฒ นาหลั กสู ตรฯ  ได้
ด าเนินการแก้ไข โดยการปรับค าอธิบายหมายเหตุ
ดังกล่าวให้ชัดเจนขึ้น เป็น “หมายเหตุ นักศึกษา
ต้องเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษในกลุ่มวิชาภาษาของ
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต และ
ต้องเรียนรายวิชาภาษาต่างประเทศนอกเหนือจาก
ภาษาอังกฤษในกลุ่มวิชาภาษาของหมวดวิชาศึกษา
ทั่วไปไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต”  
          นอกจากนั้นยังย้าย “หมายเหตุ นักศึกษา
ต้องเรียนภาษาต่ างประเทศ  นอกเหนื อจาก
ภาษาอังกฤษอย่างน้อย 3 หน่วยกิต ในหน้า 17 ไปไว้
ในส่วนท้ายของ ข้อ 3.1.4 ในหน้า 24 และปรับ
ข้อความเป็น “หมายเหตุ  นักศึกษาต้องเรียน
รายวิชาภาษาอังกฤษในกลุ่มวิชาภาษาของหมวดวิชา
ศึกษาทั่วไปไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต และต้องเรียน
รายวิชาภาษาต่างประเทศนอกเหนือจากภาษาอังกฤษ
ในกลุ่มวิชาภาษาของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 
3 หน่วยกิต” เพื่อความชัดเจนมากข้ึนเช่นกัน 

แก้ไขปรับปรุง
ข้ อ มู ล เ ล่ ม
หลักสูตรแล้ ว
ใน ห น้ า ที่  14 
และหน้าที่ 24 
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ข้อเสนอแนะ การปรับแก้ไข หมายเหตุ 
2. หน้า 23 ให้แก้ไขจ านวนหน่วยกิตวิชาเตรียม
ฝึกประสบการณว์ิชาชีพนิเทศศาสตร์ให้ถูกต้อง  

คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรฯ ได้ด าเนินการแก้ไข
จ านวนหน่วยกิตเป็น 1(45) แล้ว 

แก้ไขปรับปรุง
ข้ อ มู ล เ ล่ ม
หลักสูตรแล้ ว
ในหน้าที่ 23 

3. ข้อ 2.4) กลุ่มวิชาเฉพาะด้านเลือก มีวิชา               
การสัมมนานิเทศศาสตร์ 3(2-2-5) ควรย้ายวิชานี้
ไปอยู่ ในข้อ 2.3) กลุ่มวิชาเฉพาะด้านบังคับ 
เนื่องจากเป็นวิชาที่มีเนื้อหาส าคัญนักศึกษาทุกคน
จ าเป็นต้องเรียน  

คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรฯ ได้ด าเนินการแก้ไข 
โดยย้ายรายวิชาการสัมมนานิเทศศาสตร์ 3(2-2-5) ไป
อยู่ในกลุ่มวิชาเฉพาะด้านบังคับ และจัดแผนการ
เรียนให้นักศึกษาเรียนวิชาดังกล่าวในภาคเรียนที่ 1 
ของชั้นปีที่ 4 ในการนี้หลักสูตรฯ จึงน าวิชาในหมวด
เลือกเสรีที่ เดิมอยู่ในแผนการเรียนของภาคเรียน
ดังกล่าวไปไว้ในภาคเรียนที่ 2 ของชั้นปีที่ 3 จ านวน 
1 รายวิชา เพ่ือปรับจ านวนหน่วยกิตในภาคเรียน            
ที่ 1 ของชั้นปีที่ 4 ให้เป็น 16 หนว่ยกิตตามแผนเดิม
ที่ก าหนดไว้ 

แก้ไขปรับปรุง
ข้ อ มู ล เ ล่ ม
หลักสูตรแล้ ว
ใน ห น้ าที่  22, 
27 และ 28 

4. ควรลดจ านวนหน่วยกิต ในข้อ 2.4) กลุ่มวิชา
เฉพาะดา้นเลือกไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต 

คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรฯ น าข้อเสนอแนะ
ดังกล่าวมาทบทวนตามเกณฑ์ของร่าง มคอ.1 สาขา
นิเทศศาสตร์และการสื่อสารมวลชน ในหน้า 162 
ข้อ 8.3 กลุ่มวิชาเลือก ซึ่งระบุว่า “ควรมีจ านวน
หน่วยกิต คิดเป็นร้อยละ 15 – 20 ของหมวดวิชา
เฉพาะ การปรับลดจ านวนหน่ วยกิตให้ เหลื อ                
ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต ท าให้กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน
เลือกมีจ านวนหน่วยกิต คิดเป็นร้อยละ 12.37 ของ
หมวดวิชาเฉพาะ ซึ่งมีจ านวนหน่วยกิตทั้งหมด 97 
หน่วยกิต จึงไม่ถึงเกณฑ์ร้อยละ 15 – 20 ตามร่าง 
มคอ.1 คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรฯ จึงเห็นควร
ให้คงจ านวนหน่วยกิตในกลุ่มวิชาเฉพาะด้านเลือก 
ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิตตามเดิม เนื่องจากท าให้
กลุ่มวิชาเฉพาะด้านเลือกมีจ านวนหน่วยกิต คิดเป็น
รอ้ยละ 15.46 ตามเกณฑ์ของร่าง มคอ.1 
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ข้อเสนอแนะ การปรับแก้ไข หมายเหตุ 
5. ข้อ 2.3) กลุ่มวิชาเฉพาะด้านบังคับให้เรียน 
48 หน่วยกิต 

          คณ ะกรรมการพั ฒ นาห ลั กสู ต รฯ  น า
ข้อเสนอแนะดังกล่าวมาทบทวน พร้อมข้อเสนอแนะ
อ่ืน ๆ ประกอบกัน โดยเฉพาะข้อเสนอแนะให้ยุบ
วิชาในกลุ่มวิชาเฉพาะด้านบังคับที่มีชื่อวิชาซ้ ากันจาก 
3  วิชา เหลือ 2  วิชา ได้ แก่  การสื่ อสารองค์กร             
การสื่อสารแบรนด์ในยุคดิจิทัล และการสื่อสาร             
เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น  
          คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรฯ เห็นว่า
รายวิชาการสื่อสารองค์กรและการสื่อสารเพ่ือการ
พัฒนาท้องถิ่นมีวัตถุประสงค์การเรียนรู้และเนื้อหา
รายวิชาต่างกันชัดเจน อีกทั้ งชื่อวิชาการสื่อสาร
องค์กรยังสอดคล้องกับต าแหน่งงานด้านการสื่อสาร
องค์กร ซึ่งเป็นการเพ่ิมโอกาสการได้งานท าแก่
บัณฑิตหลังส าเร็จการศึกษา ส่วนรายวิชาการสื่อสาร
เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นเป็นรายวิชาที่สอดคล้องกับ
ปรัชญา พันธกิจ และวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยาด้านการพัฒนาท้องถิ่น                  
จึงเห็นควรให้คงทั้งสองรายวิชาดังกล่าวไว้  
          ข ณ ะที่ ร า ย วิ ช า ก า ร สื่ อ ส า ร แ บ รน ด์                
ในยุคดิจิทัลเป็นวิชาที่มีเนื้อหาสาระเพ่ิมเติมจากวิชา
เฉพาะด้าน และสามารถเป็นทางเลือกให้ผู้เรียนได้
เลือกเรียนตามความสนใจด้านการสื่อสารการตลาด
และการเป็ นผู้ ป ระกอบการอิ ส ระ ใน อน าค ต 
สอดคล้องกับแนวคิดของกลุ่มวิชาเฉพาะด้านเลือก 
ประกอบกับเป็นรายวิชาที่คณะกรรมการวิพากษ์
หลักสูตรฯ เสนอแนะให้มี เพ่ิมเติม เนื่ องจากมี
ความส าคัญต่อการสื่อสารในยุคดิจิทัล คณะกรรมการ
พัฒนาหลักสู ตรฯ จึ ง เห็ นควรให้ ย้ ายรายวิช า                       
การสื่อสารแบรนด์ในยุคดิจิทัลจากกลุ่มวิชาเฉพาะ
ด้านบังคับไปอยู่กลุ่มวิชาเฉพาะด้านเลือก  

แก้ไขปรับปรุง
ข้ อ มู ล เ ล่ ม
หลักสูตรแล้ ว
ในหน้าที ่ 
21 – 23 
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ข้อเสนอแนะ การปรับแก้ไข หมายเหตุ 
          อนึ่ง แม้จะได้ย้ายรายวิชาการสัมมนานิเทศ

ศาสตร์จากกลุ่มวิชาเฉพาะด้านเลือกไปไว้ในกลุ่ม
วิชาเฉพาะด้านบังคับตามข้อเสนอแนะของสภา
วิชาการข้างต้นแล้ว แต่การย้ายรายวิชาการสื่อสาร
แบรนด์ในยุคดิจิทัลไปไว้ในกลุ่มวิชาเฉพาะด้านเลือก 
ได้ท าให้กลุ่มวิชาเฉพาะด้านบังคับมีจ านวนหน่วยกิต 
45 หน่วยกิต ตามเดิม และสอดคล้องกับเกณฑ์ของ
ร่าง มคอ.1 สาขานิ เทศศาสตร์และการสื่อสาร 
มวลชน ในหน้า 159 ข้อ 8.2 กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน 
ซึ่ งระบุ ว่ า  “ค วรมี จ าน วน ห น่ วยกิ ต คิ ด เป็ น                
ร้ อ ย ล ะ  45 - 60 ข อ ง ห ม ว ด วิ ช า เฉ พ า ะ ”                             
การมีจ านวนหน่วยกิตในกลุ่มวิชาเฉพาะด้านบังคับ
จ านวน 45 หน่วยกิต จึงคิดเป็นร้อยละ 46.39 ของ
หมวดวิชาเฉพาะ (97 หน่วยกิต) คณะกรรมการ
พั ฒ น าห ลั ก สู ต รฯ  จึ ง เห็ น ค วรให้ ค งจ าน วน             
หน่วยกิตในกลุ่มวิชาเฉพาะด้านบั งคับจ านวน             
45 หน่วยกิตตามเดิม 

 

6. หน้า 56 ข้อ 3.3.2 ควรเพ่ิมจ านวนอาจารย์
พิเศษให้มากยิ่งขึ้น เพ่ือเป็นการเพ่ิมศักยภาพ
หลักสูตร 

คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรฯ ได้ด าเนินการแก้ไข 
โดยเพ่ิมจ านวนอาจารย์พิเศษจาก 1 คน เป็น 4 คน 
ประกอบด้วย รศ.ดร. สกนธ์ ภู่งามดี นายมาโนช            
พุฒตาล นางสาวพริมา อ่วมเจริญ และนายอัครพล 
ด่านทองหลาง 

แก้ไขปรับปรุง
ข้ อ มู ล เ ล่ ม
หลักสูตรแล้ ว
ในหน้าที ่56 

7. หน้า 105 ตารางเปรียบเทียบรายวิชาหมวด
เฉพาะ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 (เดิม) 
และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 (ใหม่) ให้
กระชับและมีความสมาร์ท (สมาร์ท) ทันสมัย
กว่าหลักสูตรเดิม เช่น ชื่อวิชาอารมณ์ขันในงาน
นิเทศศาสตร์ ควรปรับเป็นวิชาสุนทรียะทาง
นิเทศศาสตร์ หรือวิชาการสร้างอารมณ์สุนทรีย์
ในงานนิเทศศาสตร์ และวิชาการสื่อสารองค์กร 
การสื่อสารแบรนด์ในยุคดิจิทัล การสื่อสารเพื่อ 

คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรฯ ได้ด าเนินการ
ทบทวนรายวิชาตามข้อเสนอแนะ และเห็นควรปรับ
ชื่อรายวิชาในกลุ่มวิชาเฉพาะด้านเลือก จ านวน               
3 รายวิชา ได้แก่ อารมณ์ขันในงานนิเทศศาสตร์ 
ปรับเป็น การสร้างความบันเทิงในงานนิเทศศาสตร์ 
การออกแบบและผลิตสื่อสิ่งพิมพ์เพ่ือการส่งเสริม
ธุรกิจ ปรับเป็น การผลิตสื่อสิ่งพิมพ์เพ่ือส่งเสริม
ธุรกิจ และการสื่อสารทุนทางวัฒนธรรมเพ่ือการ
ส่งเสริมธุรกิจท้องถิ่น ปรับเป็น ทุนทางวัฒนธรรม 

แก้ไขปรับปรุง
ข้ อ มู ล เ ล่ ม
หลักสูตรแล้ ว
ใน ห น้ า ที่  22 
และ 23 
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ข้อเสนอแนะ การปรับแก้ไข หมายเหตุ 
การพัฒนาท้องถิ่น ชื่อวิชาซ้ าทั้ง 3 วิชา ควรยุบ
วิชาให้ เหลือ 2 วิชา ตลอดจนรายวิชาอ่ืน ๆ            
จะท าให้หลักสูตรทันสมัยและมีจุดเด่นมากยิ่งขึ้น 

กับการส่งเสริมธุรกิจท้องถิ่น ส่วนข้อเสนอแนะให้
ยุบวิชาที่มีรายชื่อซ้ ากัน 3 วิชาให้ เหลือ 2 วิชา               
ได้ด าเนินการตามข้อ 5. แล้ว 

 

8. หน้ า  124  ให้ แก้ ไขป ระวัติ และคุณ วุฒิ
การศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและ
อาจารย์ประจ าหลักสูตร ราย ผศ.เด่นเดือน                   
เลิศทยากุล ไชยยะ ปีที่ส าเร็จการศึกษาในระดับ
ปริญญาโท พ.ศ. 2555 ซึ่งข้อมูลไม่ตรงกับหน้า 3 

คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรฯ ได้ด าเนินการแก้ไข
ข้อมลูในหน้า 124 ให้ตรงกับหน้า 3 แล้ว 

แก้ไขปรับปรุง
ข้ อ มู ล เ ล่ ม
หลักสูตรแล้ ว
ใ น ห น้ า ที่  3 
และ 124 

9. ให้น า ร่าง มคอ .1 ของหลักสูตรนิเทศศาสตร
บัณฑิต แนบในเล่มหลักสูตรเพ่ือประกอบการ
พิจารณา 

คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรฯ ได้ด าเนินการแนบ
ร่าง มคอ .1 ของหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิตในเล่ม
ร่างหลักสูตรแล้ว 

แก้ไขปรับปรุง
ข้ อ มู ล เ ล่ ม
หลักสูตรแล้ ว
ในหน้าที่  155 
– 167 

10. ม อ บ ห ม าย ให้ ค ณ บ ดี แ ล ะ ป ระ ธ า น
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรตรวจสอบค า               
ถูก-ผิด ให้ถูกต้องตลอดเล่มหลักสูตร และจัดท า
ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขตามข้อเสนอแนะ
ของสภาวิชาการ ครั้งที่ 6/2563 ในวันที่ 26   
สิงหาคม 2563 มาจัดท าตารางเปรียบเทียบ 

ด าเนินการแล้ว  

 

 มติที่ประชุม  เห็นชอบหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารดิจิทัล (หลักสูตรปรับปรุง              
พ.ศ. 2564) และให้น าเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป 

 
ระเบียบวาระท่ี 4    เรื่องน าเสนอเพื่อทราบ 
ระเบียบวาระท่ี 4.1      การรายงานสถานะหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี  

   และระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 ข้อมูล ณ วันที่ 9 กันยายน 2563 

 สาระส าคัญโดยย่อ 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรองทิพย์  เนียมถนอม  เลขานุการสภาวิชาการ น าเสนอ การรายงาน
สถานะหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 ข้อมูล             
ณ วันที่ 9 กันยายน 2563  มีรายละเอียด จ าแนกตามคณะ และสาขาวิชา ดังนี้ 
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 1. หลักสูตร ระดับปริญญาตรี 
คณะ 

จ านวนหลกัสูตร 
ทั้งหมด 

จ านวนหลกัสูตร 
ที่ครบรอบปรับปรุง  
ปีการศึกษา 2563 

จ านวนหลกัสูตรที่อยู่ระหว่างรอผล
การรับทราบจาก สป.อว. 

ครุศาสตร ์ 10 - 10 

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ 15 6 3 

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 15 9 1 

วิทยาการจัดการ 11 7 - 

รวม 51 22 14 

2. รอบการปรับปรุงหลักสูตร ระดับปริญญาตรี 
 
 

คณะ 

 
 

สาขาวิชา 

สภา
มหาวิทยาลยั

(อนุมัติ) 

สป.อว.
(รับทราบ) 

ปีการศึกษา
ท่ีเร่ิมใช้
หลักสูตร 

ต้นปี
การศึกษา
ครบรอบที่

ต้องปรบัปรุง
หลักสตูร 

ครุศาสตร์           
1 ค.บ.  การสอนภาษาไทย  4 ปี   

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) 
(อยู่ระหว่างหัวหน้าฝ่ายของ สป.อว. ตรวจสอบ) 

27 มี.ค.2562 อยู่ระหว่างรอผล
การพิจารณา

ความสอดคล้องฯ 

2562 2565 

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

27 มี.ค.2562 อยู่ระหว่างรอผล
การพิจารณา

ความสอดคล้องฯ 

2562 2565 

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

27 มี.ค.2562 อยู่ระหว่างรอผล
การพิจารณา

ความสอดคล้องฯ 

2562 2565 

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

(อยู่ระหว่างผู้อ านวยการกลุ่มของ สป.อว. ตรวจสอบ) 
27 มี.ค.2562 อยู่ระหว่างรอผล

การพิจารณา
ความสอดคล้องฯ 

2562 2565 

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

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

27 มี.ค.2562 อยู่ระหว่างรอผล
การพิจารณา

ความสอดคล้องฯ 

2562 2565 

7 ค.บ.  สังคมศึกษา  4 ปี (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) 
(อยู่ระหว่างหัวหน้าฝ่ายของ สป.อว. ตรวจสอบ) 

27 มี.ค.2562 อยู่ระหว่างรอผล
การพิจารณา

ความสอดคล้องฯ 

2562 2565 

8 ค.บ.  วิทยาศาสตร์  4 ปี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) 
(อยู่ระหว่างหัวหน้าฝ่ายของ สป.อว. ตรวจสอบ) 

27 มี.ค.2562 อยู่ระหว่างรอผล
การพิจารณา

ความสอดคล้องฯ 

2562 2565 

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

27 มี.ค.2562 อยู่ระหว่างรอผล
การพิจารณา

ความสอดคล้องฯ 

2562 2565 

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

27 มี.ค.2562 อยู่ระหว่างรอผล
การพิจารณา

ความสอดคล้องฯ 

2562 2565 

มนุษยศาสตร์ฯ           

1 นศ.บ.  การสื่อสารดิจิทัล (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564)  
**คณะและสาขาวิชาได้น าเสนอเรื่องน้ีในท่ีประชุม 
สภาวิชาการ ในคราวประชุมครั้งท่ี 6/2563 ในวันท่ี 26 
สิงหาคม 2563 และในคราวประชุมครั้งท่ี 7/2563 ในวันท่ี 
16 กันยายน 2563**  

  2564 2567 

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 ให้เสร็จสิ้นภายในปีการศึกษา 2563) 

15 ก.พ. 2560 20 มิ.ย. 
2560 

2560 2563 

4 ศศ.บ.  การพัฒนาชมุชนและสังคม  (หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

(ต้องเริ่มปรับปรุงหลักสูตรตั้งแต่ต้นปีการศึกษา 2563) 
15 ก.พ. 2560 8 ก.ย. 

2560 
2560 2563 

5 ศศ.บ.  ภาษาไทย  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 
(ต้องเริ่มปรับปรุงหลักสูตรตั้งแต่ต้นปีการศึกษา 2563) 

19 เม.ย.2560 16 พ.ย. 
2560 

2560 2563 

6 รป.บ.  รัฐประศาสนศาสตร์  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 
(ต้องเริ่มปรับปรุงหลักสูตรตั้งแต่ต้นปีการศึกษา 2563) 

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. 2561 2564 
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[2-27] 
 

 
 

คณะ 

 
 

สาขาวิชา 

สภา
มหาวิทยาลยั

(อนุมัต)ิ 

สป.อว.
(รับทราบ) 

ปีการศึกษาที่
เร่ิมใช้หลักสูตร 

ต้นปี
การศึกษา
ครบรอบที่

ต้องปรบัปรุง
หลักสตูร 

12 ศศ.บ.  ภาษาอังกฤษ  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563) 
 

9 ต.ค.2562 3 ส.ค. 
2563 

2563 2566 

13 ศป.บ.  ศิลปะการแสดง  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) 
(อยู่ระหว่างผูอ้ านวยการกลุ่ม ของ สป.อว. ตรวจสอบ
หลักสูตร) 

13 มิ.ย. 2561 อยู่ระหว่างรอผล
การพิจารณา

ความสอดคล้อง
ฯ 

2561 2564 

14 ค.บ.  ดนตรีศึกษา  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) 
(อยู่ระหว่างบันทึกข้อมูลที่คณะแก้ไขตามขอ้เสนอแนะของ สป.อว.) 

27 มี.ค.2562 อยู่ระหว่างรอผล
การพิจารณา

ความสอดคล้อง
ฯ 

2562 2565 

15 ค.บ. การสอนภาษาจีน  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563)   
(อยู่ระหว่างบันทึกข้อมูลที่คณะแก้ไขตามขอ้เสนอแนะของ สป.อว.) 

9 ต.ค.2562 อยู่ระหว่างรอผล
การพิจารณา

ความสอดคล้อง
ฯ 

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) 

(ต้องเริ่มปรับปรุงหลักสูตรตั้งแต่ต้นปีการศึกษา 2563) 
16 มี.ค. 2559 29 มิ.ย. 

2559 
2560 2563 

6 วท.บ.  อาชีวอนามัยและความปลอดภัย  
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) 
(ต้องเริ่มปรับปรุงหลักสูตรตั้งแต่ต้นปีการศึกษา 2563) 

16 มี.ค. 2559 3 พ.ค. 
2560 

2560 2563 

7 วศ.บ. วิศวกรรมการจัดการ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
2559) 
(ต้องเริ่มปรับปรุงหลักสูตรตั้งแต่ต้นปีการศึกษา 2563) 

16 มี.ค. 2559 29 มิ.ย. 
2559 

2560 2563 

8 วท.บ.  จุลชีววิทยา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 
(ต้องเริ่มปรับปรุงหลักสูตรตั้งแต่ต้นปีการศึกษา 2563) 

18 ม.ค. 2560 7 เม.ย. 
2560 

2560 2563 

9 วท.บ. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร  12 ก.ค. 2560 13 พ.ย. 2560 2563 
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(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 
(ต้องเริ่มปรับปรุงหลักสูตรตั้งแต่ต้นปีการศึกษา 2563) 

2560 

10 ส.บ.  สาธารณสุขศาสตร์  (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 

 
[2-28] 

 
 
 

คณะ 

 
 

สาขาวิชา 

สภา
มหาวิทยาลยั

(อนุมัติ) 

สป.อว.
(รับทราบ) 

ปีการศึกษา
ท่ีเร่ิมใช้
หลักสูตร 

ต้นปี
การศึกษา
ครบรอบที่

ต้องปรบัปรุง
หลักสตูร 

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

14 มี.ค. 2561 13 มิ.ย. 
2563 

2561 2564 

14 วท.บ.  วิทยาการคอมพิวเตอร์  
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563)  

12 ก.พ. 2563 3 ส.ค. 
2563 

2563 2566 

15 ทล.บ. เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ต่อเน่ือง)  
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563) 
(อยู่ระหว่างผู้อ านวยการกลุ่มของ สป.อว. ตรวจสอบ) 

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

20 เม.ย.2559 5 ส.ค. 
2559 

2559 2562 

3 บธ.บ. การตลาด (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) 
**คณะและสาขาวิชาไดน้ าเสนอหลักสูตรในท่ีประชุม            
สภาวิชาการ ในคราวประชุมครั้งท่ี 5/2563 เมื่อวันท่ี 22 
กรกฎาคม 2563 ท่ีประชุมมีมติให้น าหลักสูตรกลับไปแก้ไข
ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสภาวิชาการ และให้น า
เรื่องนี้บรรจุเป็นระเบียบวาระสืบเน่ืองจากการประชุม 
สภาวิชาการ ในคราวประชุมครั้งท่ี 7/2563 ในวันท่ี 16 
กันยายน 2563** 

  2564 2567 

4 บธ.บ. การบริหารทรัพยากรมนุษย์  
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) 
**คณะและสาขาวิชาจะน าเสนอหลักสูตรในท่ีประชุม           
สภาวิชาการ ในคราวประชุมครั้งท่ี 6/2563 ในวันท่ี 26 
สิงหาคม 2563 และในคราวประชุมครั้งที่ 7/2563  
ในวันท่ี 16 กันยายน 2563** 

  2564 2567 
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5 บธ.บ. การจัดการโลจิสติกส์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) 
**คณะและสาขาวิชาได้น าเสนอหลักสูตรในท่ีประชุม            
สภาวิชาการ ในคราวประชุมครั้งท่ี 5/2563 เมื่อวันท่ี 22 
กรกฎาคม 2563 ในคราวปราะชุม ครั้งที ่6/2563 ในวันท่ี 
26 สิงหาคม 2563 เป็นระเบียบวาระสืบเนื่องจาก 
การประชุม ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบ และให้น าเสนอสภา
มหาวิทยาลัยต่อไป 

  2564 2567 
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คณะ 

 
 

สาขาวิชา 

สภา
มหาวิทยาลยั

(อนุมัติ) 

สป.อว.
(รับทราบ) 

ปีการศึกษา
ท่ีเร่ิมใช้
หลักสูตร 

ต้นปีการศกึษา
ครบรอบทีต่้องปรบัปรุง

หลักสตูร 

6 บธ.บ.  การจัดการ  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) 
**คณะและสาขาวิชาจะน าหลกัสูตรเสนอที่ประชุม 
สภามหาวิทยาลัยต่อไป 

  2564 2567 

7 บธ.บ.  คอมพิวเตอร์ธุรกิจ  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
2564) 
**คณะและสาขาวิชาจะน าหลักสูตรเสนอท่ีประชุม 
สภามหาวทิยาลัยต่อไป   
 

  2564 2567 

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

12 ก.ค. 2560 16 พ.ย. 
2560 

2561 2564 

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

11 ก.ค. 2561 5 พ.ย. 
2562 

2561 2564 

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

14 มี.ค. 
2561 

3 มี.ค. 
2563 

2561 2564 

11 บธ.บ. การจัดการธุรกิจชุมชน  
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563)  

8 เม.ย. 2562 18 ส.ค. 
2563 

2563 2566 
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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 ์ 3 - - - 

วิทยาการจัดการ  
(ปีการศึกษา 2561) 

1 
- - - 

มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร ์ 2 - - 1 

รวม 6 - 1 1 
 

 4. รอบการปรับปรุงหลักสูตร ระดับบัณฑิตศึกษา 
 
 

คณะ 

 
 

สาขาวิชา 

สภามหาวทิยาลัย
(อนุมัติ) 

สป.อว. 
(รับทราบ) 

ปี
การศึกษา
ที่เร่ิมใช้
หลักสูตร 

ปีครบรอบ 
ที่ต้อง

ปรับปรุง
หลักสูตร 

ครุศาสตร์           

1 หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต  
สาขาวิชาชีพครู (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562)  

9/2562 
10 ก.ค. 2562 

21 พ.ค. 2563 2563 2567 

2 หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหาร
การศึกษา (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 

วิทยาการจัดการ 

1 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  
สาขาวิชาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) 

7/2561 
11 ก.ค. 2561 

13 มิ.ย. 2563 2561 2566 

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

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

15/2562 
11 ธ.ค. 2562 

อยู่ระหว่างรอผล
การพจิารณา

ความสอดคลอ้งฯ 

2563 2568 

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

4/2563 
8 เม.ย. 2563 

20 ส.ค. 2563 2563 2568 

(ข้อมูล ณ วันที ่9 กันยายน 2563) 
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ข้อเสนอ/ญัตติ    
 จึงเสนอสภาวิชาการเพ่ือรับทราบรายงานสถานะหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ

ปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558  ข้อมูล ณ วันที่ 9 กันยายน 2563 

มติที่ประชุม  รับทราบรายงานสถานะหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี และ
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558  ข้อมูล ณ วันที่ 9 กันยายน 2563 คณะกรรมการสภาวิชาการได้ให้ข้อเสนอแนะ
เกี่ยวกับการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร โดยให้คณะและสาขาวิชารายงานการจัดท ากระบวนการแผนพัฒนา
หลักสูตรเพ่ือจะได้ทราบความขับเคลื่อนของหลักสูตร โดยมอบหมายให้รองอธิการบดีฝ่ายบริหารวิชาการ
ด าเนินการ และรายงานข้อมูลผลการด าเนินงานเกี่ยวกับการรับทราบหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตให้สภาวิชการ
รับทราบ 
 

ระเบียบวาระที่ 4.2  ข้อมูลการปรับเปลี่ยนอาจารย์ประจ าหลักสูตร (สมอ.08) ระดับปริญญาตรี 
   และระดับบัณฑิตศึกษา ประจ าปี พ.ศ. 2561-2563 ข้อมูล ณ วันที ่9 กันยายน 2563 

 สาระส าคัญโดยย่อ 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรองทิพย์  เนียมถนอม  เลขานุการสภาวิชาการ น าเสนอ ข้อมูล                      

การปรับเปลี่ยนอาจารย์ประจ าหลักสูตร (สมอ.08) ระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา ประจ าปี               
พ.ศ. 2561-2563  ข้อมูล ณ วันที่ 9 กันยายน 2563  มีรายละเอียดดังนี้ 
 1. ระดับปริญญาตรี 

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

ปี พ.ศ. 
2563  

1 
จ านวนรวมหลักสตูรที่ปรับเปลีย่นอาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตร/
อาจารย์ประจ าหลักสตูร 

13 หลักสูตร 15 
หลักสตูร 

9 หลักสูตร  

2 จ านวนที่ผ่านการรับทราบการปรบัหลักสตูรจาก สป.อว. 11 หลักสูตร 6 หลักสูตร 1 หลักสูตร  

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

ที ่ รายชื่อหลักสูตรที่ปรับเปลี่ยน 
สภามหาวิทยาลัยเห็นชอบ วันที ่สป.อว.

รับทราบ 
ครั้งท่ี 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. 
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ที ่ รายชื่อหลักสูตรที่ปรับเปลี่ยน 
สภามหาวิทยาลัยเห็นชอบ วันที ่สป.อว.

รับทราบ 
ครั้งท่ี วันเดือนป ี

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

1 หลักสตูรศลิปศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น  
(ฉบับปี พ.ศ. 2560) 

4/2561 4 เม.ย. 2561 4 ก.ย. 2561 

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

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

ของ สป.อว. 

5 หลักสตูรศลิปศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาสหวิทยาการอิสลาม  
(ฉบับปี พ.ศ. 2556) 

7/2561 11 ก.ค. 2561 12 ก.ค. 2562 

6 หลักสตูรศลิปศาสตรบัณฑติ  สาขาวขิาภาษาจีน  
(ฉบับปี พ.ศ. 2558) 

13/2561 12 ธ.ค. 2561 1 ส.ค. 2562 

7 หลักสตูรนิตศิาสตรบณัฑิต (ฉบับป ี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 อยู่ระหว่างด าเนินการ
ปรับปรุงระบบ CHECO 

ของ สป.อว. 

14 หลักสตูรนิตศิาสตรบณัฑิต (ฉบับปี พ.ศ. 2560) 3/2563 11 มี.ค. 2563 15 ก.ค. 2563 

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

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

ของ สป.อว. 
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ที ่ รายชื่อหลักสูตรที่ปรับเปลี่ยน 
สภามหาวิทยาลัยเห็นชอบ วันที ่สป.อว.

รับทราบ 
ครั้งท่ี วันเดือนป ี

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ต่อ) 

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

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

ของ สป.อว. 

17 หลักสตูรศลิปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ศิลปะการแสดง (ฉบับป ี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 หลั กสู ต ร เทค โน โลยี บั ณ ฑิ ต  สาขาวิ ช า เทค โน โลยี
อุตสาหกรรม (ต่อเนื่อง) (ฉบับปี พ.ศ. 2559) 

2/2561 14 ก.พ. 2561 4 ก.ย. 2561 

2 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศ (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 อยู่ระหว่างด าเนินการ
ปรับปรุงระบบ 

CHECO ของ สป.อว. 

คณะวิทยาการจัดการ 

1 หลักสตูรบริหารธรุกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจระหว่าง
ประเทศ  (ฉบับป ีพ.ศ. 2558) 

7/2561 11 ก.ค. 2561 12 ก.ค. 2562 

2 หลักสตูรบริหารธรุกิจบัณฑิต  สาขาวิชาธุรกิจระหว่าง
ประเทศ (ฉบับปี พ.ศ. 2558) 

13/2561 12 ธ.ค. 2561 1 ส.ค. 2562 
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ที ่ รายชื่อหลักสูตรที่ปรับเปลี่ยน 
สภามหาวิทยาลัยเห็นชอบ วันที ่สป.อว.

รับทราบ 
ครั้งท่ี วันเดือนป ี

คณะวิทยาการจัดการ (ต่อ) 

3 หลักสตูรเศรษฐศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาการเงินการธนาคาร 
(ฉบับปี พ.ศ. 2560) 

5/2562 24 เม.ย. 2562 4 ต.ค. 2562 

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

สป.อว. 

5 หลักสตูรบริหารธรุกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ 
(ฉบับปี พ.ศ. 2559)  

15/2562 11 ธ.ค. 2562 อยู่ระหว่างรอผล 
การรับทราบฯจาก 

สป.อว. 

6 หลักสตูรบริหารธรุกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธรุกิจ
การค้าสมัยใหม่ (ฉบับปี พ.ศ. 2561)  

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

ของ สป.อว. 

7 หลักสตูรบริหารธรุกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด (ฉบับปี 
พ.ศ. 2559)  

8/2563 19 ส.ค. 2563 อยู่ระหว่างรอผล 
การรับทราบฯจาก 

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 านวนที่อยู่ระหว่างรอผลการรับทราบการปรบัหลักสูตร
จาก สป.อว. 

- - - 2  

 

ที ่ รายชื่อหลักสูตรที่ปรับปรุง 
สภามหาวิทยาลัยเห็นชอบ วันที ่สป.อว.รับทราบ 

คร้ังท่ี 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) **ให้ตัดออก** เด็กจบแล้ว 

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 
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ที ่ รายชื่อหลักสูตรที่ปรับปรุง 
สภามหาวิทยาลัยเห็นชอบ วันที ่สป.อว.รับทราบ 

คร้ังท่ี วันเดือนปี 

คณะวิทยาการจัดการ (ต่อ) 

2 หลักสตูรบริหารธรุกิจมหาบณัฑติ  
สาขาวิชาการบรหิารธรุกิจ (ฉบับป ีพ.ศ. 2561) 
 

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

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
1 หลักสตูรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต  

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

การรับทราบฯจาก สป.อว. 

(ข้อมูล ณ วันที่ 9 กันยายน 2563) 
 ข้อเสนอ/ญัตติ 
  จึงขอเสนอให้ที่ประชุมสภาวิชาการรับทราบข้อมูลการปรับเปลี่ยนอาจารย์ประจ าหลักสูตร (สมอ.08)  
ระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา ประจ าปี พ.ศ. 2560-2563 ข้อมูล ณ วันที่ 9 กันยายน 2563 

มติที่ประชุม  รับทราบข้อมูลการปรับเปลี่ยนอาจารย์ประจ าหลักสูตร (สมอ.08)  ระดับปริญญาตรี และ
ระดับบัณฑิตศึกษา ประจ าปี พ.ศ. 2560-2563 ข้อมูล ณ วันที่ 9 กันยายน 2563  

 

ระเบียบวาระที่ 5    เร่ืองน าเสนอเพ่ือพิจารณา 
 

ระเบียบวาระท่ี 5.1 การพิจารณาเสนอการให้ปริญญา ระดับปริญญาตรี จ านวน 45 ราย 
 ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรองทิพย์ เนียมถนอม เลขานุการสภาวิชาการ น าเสนอ เรื่อง การพิจารณา
เสนอการให้ปริญญา ระดับปริญญาตรี ของนักศึกษาภาคปกติและภาคพิเศษ (เสาร์-อาทิตย์) ที่จะส าเร็จ
การศึกษา ประจ าภาคฤดูร้อนและประจ าภาคเรยีนที่ 3/2562  จ านวน 45 ราย โดยมีกระบวนการดังนี้ 
  1. กองบริการการศึกษา ตรวจสอบแผนการเรียน หมู่เรียน ในสาขาวิชาที่จะส าเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี ของนักศึกษาภาคปกติและภาคพิเศษ (เสาร์-อาทิตย์) ที่จะส าเร็จการศึกษาประจ าภาคฤดูร้อนและ
ประจ าภาคเรียนที่ 3/2562  และนกัศึกษาไดย้ื่นค าร้องขอเป็นผู้ส าเร็จการศึกษา 
  2. จัดท าข้อมูลผลการเรียนของนักศึกษารายคน แต่ละหมู่เรียน ให้อาจารย์ที่ปรึกษา และนักศึกษา
ร่วมกันตรวจสอบ เพื่อเตรียมตัวลงทะเบียนในปี 4 ภาคเรียนที่ 1 
  3. ออกค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจโครงสร้างหลักสูตรของนักศึกษาภาคปกติและภาคพิเศษ 
(เสาร์-อาทิตย์) ที่จะส าเร็จการศึกษา ประจ าภาคภาคฤดูร้อนและประจ าภาคเรียนที่ 3/2562  เลขที่ 685/2563             
ในปี 4 ภาคเรียนที่ 2  เพ่ือให้อาจารย์ที่ปรึกษา นักศึกษา ร่วมกันตรวจสอบอีกครั้งก่อนการลงทะเบียนเรียน            
ภาคเรียนสุดท้าย 
  4. อาจารย์ที่ปรึกษา นักศึกษา ร่วมกันตรวจสอบรายวิชาและโครงสร้างหลักสูตร และลงทะเบียน
ตามก าหนดเวลา  
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  5. ออกค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจจบหลักสูตรของนักศึกษาภาคปกติและภาคพิเศษ (เสาร์-อาทิตย์) 
ที่จะส าเร็จการศึกษา ประจ าภาคภาคฤดูร้อนและประจ าภาคเรียนที ่3/2562  เลขที่ 816/2563 (อาจารย์ที่ปรึกษา 
คณะด าเนินการ) 
  6. นายทะเบียนตรวจสอบการจบหลักสูตรของนักศึกษาตามแผนและนักศึกษาค้างรุ่น 1) คุณสมบัติ
ผู้เข้าศึกษา 2) ผลการตรวจสอบคุณวุฒิแรกเข้า 3) รายวิชา ผลการเรียนตามโครงสร้างหลักสูตร และข้อบังคับ           
ทีเ่กีย่วข้อง สรุปจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา จ านวน 45 ราย 
  7. กองบริการการศึกษาจัดท าข้อมูลรายละเอียดผู้ส าเร็จการศึกษาตามรูปแบบที่ก าหนด              
ในวันที่ 8-14 กันยายน 2563 
  8. เสนอคณะกรรมการอนุมัติการประเมินผลการส าเร็จการศึกษา ในวันที่ 15 กันยาย 2563 
  9. เสนอคณะกรรมการสภาวิชาการ ในวันที่ 16 กันยายน 2563 
  10. เสนอคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ในวันที่ 14 ตุลาคม 2563 
  11. กองบริการการศึกษาออกหลักฐานการส าเร็จการศึกษา พร้อมเก็บหลักฐานและบั นทึก
ฐานข้อมูล 
บัญชีสรุปจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาที่ขอเสนอการให้ปริญญา ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ภาคฤดูร้อนประจ าปีการศึกษา 2562 (เพิ่มเติม) และประจ าภาคเรียนที่ 3/2562 

สาขาวิชา 
ระดับปริญญาตรี 

รวมทั้งสิ้น เกียรตินิยมอันดับ 1 เกียรตินิยมอันดับ 2 ปริญญาตรี 
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม 

ภาคปกติ                     
ศิลปศาสตรบัณฑิต - - - - - - - 1 1 1 
เทคโนโลยีบัณฑิต  -  -  -  -  -  - 1  - 1 1 
วิทยาศาสตรบัณฑิต  -  -  -  -  -  - 3 17 20 20 

รวม  -  -  -  -  -  - 4 18 22 22 
ภาคพิเศษ                     

นิติศาสตรบัณฑิต - - - - - - 8 - 8 8 
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต - - - - - - 1 - 1 1 
เทคโนโลยีบัณฑิต  -  -  -  -  -  - 2  - 2 2 
วิทยาศาสตรบัณฑิต  -  -  -  -  -  - 1  - 1 1 
บริหารธุรกิจบัณฑิต  -  -  -  -  -  - 2 9 11 11 

รวม  -  -  -  -  -  - 14 9 23 23 
รวมทั้งสิ้น  -  -  -  -  -  - 18 27 45 45 
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 ข้อเสนอ/ญัตติ    
  จึงเสนอคณะกรรมการสภาวิชาการพิจารณาการเสนอให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา ระดับ 
ปริญญาตรี ประจ าภาคฤดูร้อนและประจ าภาคเรียนที่ 3/2562  จ านวน 45 ราย 

มติที่ประชุม  เห็นชอบตามที่กองบริการการศึกษาพิจารณาการเสนอให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา  
ระดับปริญญาตรี ประจ าภาคฤดูร้อนและประจ าภาคเรียนที่ 3/2562  จ านวน 45 ราย และให้น าเสนอ                     
สภามหาวิทยาลัยต่อไป 

 
ระเบียบวาระท่ี 5.2   การขอความเห็นการจัดท ารายวิชาแกน และน ารายวิชาแกนบรรจุไว้ใน 
    โครงสร้างหลักสูตร สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 สาระส าคัญโดยย่อ 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรองทิพย์ เนียมถนอม เลขานุการสภาวิชาการ ขออนุญาตที่ประชุมให้  
รองศาสตราจารย์ ดร.ภาคิน  โชติเวชศิลป์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ น าเสนอ เรื่อง การขอ
ความเห็นการจัดท ารายวิชาแกน และน ารายวิชาแกนบรรจุไว้ในโครงสร้างหลักสูตร สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 
 ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง 
  ด้วย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้ด าเนินการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร     
ในคราวประชุม ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2563 เพ่ือขอความเห็นการจัดท ารายวิชาแกน และน า
รายวิชาแกนบรรจุไว้ในโครงสร้างหลักสูตรสังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และน าเรื่องดังกล่าว
พิจารณาในที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในคราวประชุมครั้งที่ 8/2563 
เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2563 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จึงขอเสนอความเห็นเพ่ือ
น าเข้าพิจารณาในระเบียบวาระการประชุมสภาวิชาการ ในคราวประชุม ครั้งที่7/2563 ในวันที่ 16 กันยายน 
2563 เพ่ือให้คณะกรรมการสภาวิชาการให้ความเห็นและข้อเสนอแนะต่อไป 
 ข้อเสนอ/ญัตติ    
  จึงเสนอคณะกรรมการสภาวิชาการเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นการจัดท ารายวิชาแกน และน ารายวิชา
แกนบรรจุไว้ในโครงสร้างหลักสูตร สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

มติที่ประชุม  เห็นชอบตามที่คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เสนอการขอความเห็นการจัดท า
รายวิชาแกน และน ารายวิชาแกนบรรจุไว้ในโครงสร้างหลักสูตร สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์                             
ให้คณะและสาขาวิชาจัดท าตารางข้อมูลเพ่ือประกอบการพิจารณา ประกอบด้วย รหัสวิชา ชื่อวิชาภาษาไทย-ชื่อ
วิชาภาษาอังกฤษ จ านวนหน่วยกิต และค าอธิบายรายวิชา เสนอต่อสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป  โดย
คณะกรรมการสภาวิชาการมีข้อสังเกตเรื่องรายวิชาจิตสาธารณะกับการท างานเพ่ือสังคม ควรพิจารณาให้เป็น
วิชาเลือก หรือควรปรับปรุงให้เป็นรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
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ระเบียบวาระท่ี 5.3   การขอความเห็นการจัดท ารายวิชาแกน และน ารายวิชาแกนบรรจุไว้ใน 
    โครงสร้างหลักสูตร สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 สาระส าคัญโดยย่อ 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรองทิพย์ เนียมถนอม เลขานุการสภาวิชาการ ขออนุญาตที่ประชุมให้  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิมลพรรณ  รุ่งพรหม  คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี น าเสนอ เรื่อง การขอ
ความเห็นการจัดท ารายวิชาแกน และน ารายวิชาแกนบรรจุไว้ในโครงสร้างหลักสูตร สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 
 ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง 
  ด้วย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   ได้ด าเนินการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ในคราวประชุมครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2563 และได้พิจารณา           
ให้ความเห็นการจัดท ารายวิชาแกน และน ารายวิชาแกนบรรจุไว้ในโครงสร้างหลักสูตร สังกัดคณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี เป็นที่เรียบร้อยแล้ว คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จึงขอเสนอความเห็นเพ่ือน าเข้าพิจารณา 
ในระเบียบวาระการประชุมสภาวิชาการ ในคราวประชุมครั้งที่ 7/2563 ในวันที่ 16 กันยายน 2563 เพ่ือให้
คณะกรรมการสภาวิชาการให้ความเห็นและข้อเสนอแนะต่อไป 

รายวิชาแกน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จ านวน   7  รายวิชา 
ปริญญา สาขาวิชา รายวิชา 

วิทยาศาสตรบัณฑิต 
 

- เกษตรศาสตร์ 
- วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 
- จุลชีววิทยา 
- เคมี 
- คหกรรมศาสตร์ 
- เทคโนโลยีการอาหาร 
- เทคโนโลยีการผลิตพืช 
- คณิตศาสตร์ 

1. 4111104 สถิติส าหรับวิทยาศาสตร์ 
2. 4021101 เคมีเบื้องต้น 
3. 4021102 ปฏิบัติการเคมีเบื้องต้น 
4. 4031101 ชีววิทยาเบื้องต้น 
5. 4031102 ปฏิบัติการชีววิทยาเบื้องต้น 
6. 4011301 ฟิสิกส์เบื้องต้น 
7. 4011302 ปฏิบัติการฟิสิกส์เบื้องต้น 

อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
 
 

ไม่บังคับใช้รายวิชาแกน 7 รายวชิานี้ เนื่องด้วย      
การจัดการเรียนการสอนที่ต้องสอดคล้องกับสาระ
การเรียนรู้ ตาม (ร่าง) มาตรฐานคุณวุฒิระดับ
ปริญญาตรี สาธารณสุขศาสตร์ พ.ศ. .... (อยู่ระหว่าง
การจัดท า)         

- วิทยาการคอมพิวเตอร์  
- เทคโนโลยีสารสนเทศ   
 

ไม่บังคับใช้รายวิชาแกน 7 รายวชิานี้ เนื่องด้วย      
การจัดการเรียนการสอนที่ต้องสอดคล้องกับสาระ
การเรียนรู้ ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี 
สาขาคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2553  (มคอ. 1) 
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ปริญญา สาขาวิชา รายวิชา 
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมไฟฟ้า 

 
ไม่บังคับใช้รายวิชาแกน 7 รายวชิานี้ เนื่องด้วย      
การจัดการเรียนการสอนที่ต้องสอดคล้องกับสาระ
การเรียนรู้ ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี 
สาขาวิศวกรรมศาสตร์ พ.ศ. 2553 และระเบียบ
คณะกรรมการสภาวิศวกร พ.ศ. 2554 

วิศวกรรมการจัดการ 
 

ไม่บังคับใช้รายวิชาแกน 7 รายวชิานี้ เนื่องด้วย      
การจัดการเรียนการสอนที่ต้องสอดคล้องกับสาระ
การเรียนรู้ ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี 
สาขาวิศวกรรมศาสตร์ พ.ศ. 2553 

เทคโนโลยีบัณฑิต เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
 

ไมบ่ังคับใช้รายวิชาแกน 7 รายวชิานี้ เนื่องด้วย      
การจัดการเรียนการสอนที่ต้องสอดคล้องกับสาระ
การเรียนรู้ ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี 
สาขาเทคโนโลยี พ.ศ. 2560 

สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาธารณสุขศาสตร์ 
 

ไม่บังคับใช้รายวิชาแกน 7 รายวชิานี้ เนื่องด้วย      
การจัดการเรียนการสอนที่ต้องสอดคล้องกับสาระ
การเรียนรู้ ตาม (ร่าง) มาตรฐานคุณวุฒิระดับ
ปริญญาตรี สาธารณสุขศาสตร์ พ.ศ. .... (อยู่ระหว่าง
การจัดท า)         

 ข้อเสนอ/ญัตติ    
  จึงเสนอคณะกรรมการสภาวิชาการเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นการจัดท ารายวิชาแกน และน ารายวิชา
แกนบรรจุไว้ในโครงสร้างหลักสูตร สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

มติที่ประชุม เห็นชอบตามที่คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเสนอการขอความเห็นการจัดท ารายวิชา
แกน และน ารายวิชาแกนบรรจุไว้ในโครงสร้างหลักสูตร สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในหลักสูตร 
วิทยาศาสตรบัณฑิต จ านวน 8 สาขาวิชา ประกอบด้วย สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม               
จุลชีววิทยา เคมี คหกรรมศาสตร์ เทคโนโลยีการอาหาร เทคโนโลยีการผลิตพืช และคณิตศาสตร์  โดยให้
สาขาวิชาดังกล่าวน ารายวิชาแกนบรรจุไว้ในโครงการสร้างหลักสูตร จ านวน 7 รายวิชา คือ วิชาสถิติส าหรับ
วิทยาศาสตร์ เคมีเบื้องต้น ปฏิบัติการเคมีเบื้องต้น ชีววิทยาเบื้องต้น  ปฏิบัติการชีววิทยาเบื้องต้น  ฟิสิกส์เบื้องต้น 
และปฏิบัติการฟิสิกส์เบื้ องต้น โดยให้คณะและสาขาวิชาจัดท าตารางข้อมูล เพ่ือประกอบการพิจารณา 
ประกอบด้วย รหัสวิชา ชื่อวิชาภาษาไทย-ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ จ านวนหน่วยกิต และค าอธิบายรายวิชา เพื่อเสนอ
ต่อสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป 
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ระเบียบวาระท่ี 5.4 ขอความเห็นชอบหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) 
 สาระส าคัญโดยย่อ 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรองทิพย์ เนียมถนอม เลขานุการสภาวิชาการ ขออนุญาตที่ประชุมให้  
นายตราดุลย์  นรนิติผดุงการ ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต คณะมนุษยศาสตร์            
และสังคมศาสตร์ น าเสนอ เรื่อง ขอความเห็นชอบหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) 
 ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง 
  ด้วย หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ได้ด าเนินการปรับปรุง             
และพัฒนาหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) เพ่ือให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 และ แนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558              
โดยผ่านการประชุมดังนี้ 
  1. คณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตร เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2563 
  2. คณะกรรมการประจ าคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในคราวประชุมครั้งที่ 7/2563 เมื่อ            
วันที่ 7 สิงหาคม 2563 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ โดยให้แก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประจ า              
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และให้น าเสนอสภาวิชาการพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป 
 ข้อเสนอ/ญัตติ    
  จึงเสนอคณะกรรมการสภาวิชาการเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) 

มติที่ประชุม  เห็นชอบหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) และให้น าเสนอ          
สภามหาวิทยาลัยต่อไป คณะกรรมการสภาวิชาการมีข้อเสนอแนะและให้แก้ไขเอกสาร ดังนี้ 

1. หน้า 11 ให้ทบทวนการเขียน ข้อ 5. ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาและการส าเร็จการศึกษาของนักศึกษา            
ข้อ 5.2 มีการฝึกการเขียนข้อสอบในรายวิชาต่าง ๆ โดยอาจารย์ผู้ สอนและรุ่นพ่ี เพ่ือให้นักศึกษาฝึกจับใจความ
ส าคญั ในด้านกลยุทธ์ ให้ชัดเจนและเข้าใจง่าย 

2. หน้า 23 ให้ตรวจสอบชื่อวิชาภาษาอังกฤษวิชากฎหมายลักษณะละเมิด จัดการงานนอกสั่ง ลาภมิควรได้  
ให้ถูกต้องตลอดเล่มหลักสูตร 

3. หน้า 49 ให้ทบทวนการเขียนค าอธิบายรายวิชาหลักวิชาชีพนักกฎหมายและการว่าความให้สอดคล้อง
กับความคาดหวังของผลลัพธ์การเรียนรู้เมื่อสิ้นปีการศึกษา ของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ว่าด้วยเรื่องหลักการพ้ืนฐาน
แห่งกฎหมาย ความส าคัญของกฎหมายที่ดีต่อสังคม คุณธรรมและจริยธรรมของการเป็นนักกฎหมายที่ดี              
(เน้นทักษะด้านคุณธรรมและจริยธรรม) 

4. หน้า 58 ให้แก้ไขค าอธิบายรายวิชากฎหมายการค้าระหว่างประเทศ ให้ถูกต้อง ค าอธิบายรายวิชา
ต้องเขียนเป็นภาษาไทย 

5. หน้า 67-72 ให้ทบทวนการก าหนดความรับผิดชอบหลักในแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบ
มาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา ( Curriculum Mapping) หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
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6. หน้า 113 ประวัติและคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ า

หลักสูตร ราย นายปกาศิต  เจิมรอด บทความวิจัย เรื่องการพัฒนาการมีส่วนร่วมในการป้องกันอาชญากรรมของ
ประชาชนในชุมชนเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา อ าเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตีพิมพ์
ในวารสารวิชาการอยุธยาศึกษา ปีที่ 12 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2563 ซึ่งในเล่มผลงานวิชาการที่เผยแพร่
ของนายพันธรัตน์  ศรีสุวรรณ  ซึ่งได้ตีพิมพ์เผยแพร่ในในวารสารวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 มกราคม- มิถุนายน 2562  และในส่วนของสารบัญในวารสาร
ฉบับนี้ปรากฏชื่อบทความวิจัยของ นายปกาศิต  เจิมรอด เรื่องการมีส่วนร่วมในการป้องกันอาชญากรรมของ
ประชาชนในชุมชนเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา อ าเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  โดยชื่อ
ผลงานวิจัยทั้ง 2 ฉบับ มีชื่อ ผลงานวิจัยที่มีความคล้ายคลึงกัน  สภาวิชาการจึงขอให้เจ้าหน้าที่ส านักงานคณะได้
ตรวจสอบเบื้องต้นเกี่ยวกับเนื้อหาของบทความวิจัยทั้ง 2 ฉบับ ว่าบทความวิจัยทั้ง 2 ฉบับมีเนื้อหาแตกต่างกัน
หรือไม่อย่างไร 

มอบหมายให้คณบดีและประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรตรวจสอบค าถูก-ผิด ให้ถูกต้องตลอด
เล่มหลักสูตร  และจัดท าตารางเปรียบเทียบการแก้ไขตามข้อเสนอแนะของสภาวิชาการ ครั้งที่ 7/2563 ในวันพุธ
ที่ 16 กันยายน 2563 มาจัดท าตารางเปรียบเทียบ หลังจากท่ีได้รับบันทึกการแจ้งมติสภาวิชาการจากกองบริการ
การศึกษา  โดยให้คณะและสาขาวิชาจัดท าบันทึกข้อความพร้อมแนบตารางการเปรียบเทียบการแก้ไขหลักสูตร
ตามมติที่ประชุม  สภาวิชาการเพ่ือเสนอให้อธิการบดี และรองอธิการบดีฝ่ายบริหารงานวิชาการตรวจสอบ
ภายใน 7 วัน เพ่ือจักได้ด าเนินการแจ้งมติเวียนการแก้ไขหลักสูตรตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ เพ่ือให้
คณะกรรมการสภาวิชาการ  พิจารณาก่อนที่จะบรรจุระเบียบวาระในการประชุมสภามหาวิทยาลัยตามที่           
สภามหาวิทยาลัยได้ให้นโยบายในการน าเสนอหลักสูตร และหากสาขาวิชาด าเนินการแก้ไขหลักสูตรตาม
ข้อเสนอแนะของสภาวิชาการไม่ทันตาม  ระยะเวลาที่ก าหนด ฝ่ายเลขานุการสภาวิ ชาการจะน าระเบียบวาระ
ดังกล่าวบรรจุเป็นระเบียบวาระสืบเนื่องจากการประชุมครั้งต่อไป 

 คณะกรรมการสภาวิชาการพิจารณาเอกสารเพ่ิมเติม  บันทึกข้อความ สาขานิติศาสตร์ คณะ
มนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ ที่ อว. 0629.3.1 ลงวันที่ 16 กันยายน 2563  เรื่อง ขอส่งเอกสารเพ่ิมเติมเพ่ือใช้
ในการพิจารณา หลักสูตรนิติศาสตร์ มีความเห็นดังนี้ 

 ประเด็นที่ 1 รายวิชา จิตสาธารณะกับการท างานเพื่อสังคม (วิชาแกนคณะ) 
 คณะกรรมการสภาวิชาการมีความเห็นเรื่อง รายวิชาจิตสาธารณะกับการท างานเพ่ือสังคม                   

ควรพิจารณาให้เป็นวิชาเลือก หรือควรปรับปรุงให้เป็นรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
 ประเด็นที่ 2 รายวิชาเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพกฎหมาย และวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 

กฎหมาย ให้มีการวัดผลเป็น “ผ่าน (S)”  หรือ “ไม่ผ่าน (U)”  
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 คณะกรรมการสภาวิชาการมีความเห็นว่า รายวิชาเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางกฎหมาย และวิชา

ฝึกประสบการณ์วิชาชีพกฎหมาย การประเมินผลการเรียนในรายวิชาเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพทาง
กฎหมาย และ วิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพกฎหมาย  ให้วัดผลเป็น “ผ่าน” หรือ “ไม่ผ่าน” ให้เป็น S กับ U โดย
ไม่ควรนับรวมหน่วยกิตได้ เว้นแต่มีข้อบังคับ หรือระเบียบของสภามหาวิทยาลัย ที่ก าหนดไว้เป็นอย่างอ่ืน 

ประเด็นที่ 3 ขอเพิ่มรายวิชากฎหมาย และกฎหมายเอกเทศสัญญา 3 กลับเข้าเป็นวิชาเฉพาะด้าน
บังคับของหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต 

คณะกรรมการสภาวิชาการมีความเห็นว่า วิชาเฉพาะด้านบังคับของหลักสูตรนิติศาสตร์ วิชากฎหมาย
ล้มละลาย และกฎหมายเอกเทศสัญญา 3  ถ้าเป็นวิชาที่ เป็นไปตามเกณฑ์ขององค์กรวิชาชีพต่าง ๆ 
คณะกรรมการสภาวิชาการให้บรรจุเป็นวิชาเฉพาะด้านบังคับ 

หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ขอสงวนค าแปรญัตตินี้ และขอให้
บันทึกในรายงานการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ  ที่ประชุมรับทราบและให้บันทึกในรายงานการประชุม 

 
ระเบียบวาระที่ 6    เรื่องน าเสนอจากคณะกรรมการสภาวิชาการ 
 -ไม่มี- 
 

ระเบียบวาระท่ี 7     เรื่องอ่ืน ๆ 
ระเบียบวาระท่ี 7.1   ก าหนดการประชุมสภาวิชาการ  ครั้งท่ี 8/2563  
 สาระส าคัญโดยย่อ 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรองทิพย์  เนียมถนอม  เลขานุการสภาวิชาการ น าเสนอ ก าหนด               
การประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 8/2563 ซึ่งที่ประชุมสภาวิชาการได้ก าหนดให้มีการประชุมสภาวิชาการ            
ในแต่ละเดือนเป็นวันพุธสัปดาห์ที่ 3 ของทุกเดือน 
 ข้อเสนอ/ญัตติ    
  จึงขอความเห็นชอบก าหนดการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 8/2563 ในวันพุธที่ 21 ตุลาคม 2563              
เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมอยุธยา-อาเซียน อาคารส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
 มติที่ประชุม เห็นชอบก าหนดการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 8/2563 ในวันพุธที่ 21 ตุลาคม 2563              
เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมอยุธยา-อาเซียน อาคารส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
 

ปิดประชุมเวลา 13.20 น. 
 
    นางสาวนิตยา   แสงมะฮะหมัด ผู้พิมพ์/ผู้บันทึกการประชุม 
    นางสาวกาญจนา   เงินอ่อน  ผู้ตรวจ  
    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรองทิพย์  เนียมถนอม ผู้ตรวจ/ทาน 


