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รายงานการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ 
ครั้งที ่11/2561  

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2561  เวลา 09.00 น. 
ณ ห้องประชุมอยุธยา-อาเซียน ชั้น 2 อาคารส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

           ------------------------------------------- 
ผู้มาประชุม 
1.  ดร.เกษม  บ ารุงเวช    อธิการบดี        ประธาน 
2.  รองศาสตราจารย์ ดร.สุดใจ  ทูลพานิชย์กิจ ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก (คณะวิทยาการจัดการ) กรรมการ 
3.  รองศาสตราจารย์ ดร.วิบูลย์   ตระกูลฮุ้น ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก (คณะมนุษยศาสตร์ฯ)   กรรมการ 
4.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปณัณ์รภัส  ถกลภักดี ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก (คณะวิทยาศาสตร์ฯ)    กรรมการ 
5.  ดร.ปฐมพงศ์     ศุภเลิศ     ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก (คณะครุศาสตร์)    กรรมการ 
6.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กมลวรรณ  วรรณธนัง ผู้แทนคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์    กรรมการ 
7.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดวงรตัน์  โพธิ์เงิน  ผู้แทนคณะวิทยาการจัดการ     กรรมการ 
8.  ดร.ภควดี       สุขอนันต์   ผู้แทนคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี    กรรมการ 
9.  ดร.อมรรัตน์   สนั่นเสียง   ผู้แทนคณะครุศาสตร์      กรรมการ 
10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อดิศร      ภู่สาระ  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ          กรรมการและเลขานุการ 
 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. ดร.นริสานันท์    เดชสุระ    ผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา 
2. ดร.ปรัชวน ี   พิบ ารุง   ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตร  
       สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช  
       คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
3. ดร.เพชรพิกุล   ข าอ่อน   อาจารย์ประจ าสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช  
       คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
4. ดร.วุฒิพงษ์     แปงใจ   อาจารย์ประจ าสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช  
       คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
5. ดร.พิชิต     โชดก   อาจารย์ประจ าสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช  
       คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
6. นายณัฐวุฒิ    จั่นทอง   อาจารย์ประจ าสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช  
       คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
เปิดประชุมเวลา 09.00 น. 
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 ดร.เกษม  บ ารุงเวช  อธิการบดี ประธานการประชุม กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุม และด าเนินการ
ประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 
 
ระเบียบวาระท่ี 1   เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ 
ระเบียบวาระท่ี 1.1 เร่งรัดการจัดกิจกรรมคณะกรรมการสภาวิชาการพบผู้บริหารระดับคณะ  

และประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
สาระส าคัญโดยย่อ 
ดร.เกษม   บ ารุงเวช  อธิการบดี ประธานการประชุม แจ้งให้ที่ประชุมทราบเรื่อง การประชุมร่วมกับ             

ผู้ปฏิบัติการซึ่งประกอบด้วย คณะกรรมการสภาวิชาการ คณบดี รองคณบดีฝ่ายวิชาการ และประธาน
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร เนื่องจากขณะนี้มีการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรหลายหลักสูตร จึงมอบหมาย
ให้รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ และทีมงานด าเนินการจัดกิจกรรมคณะกรรมการสภาวิชาการพบผู้บริหารระดับ
คณะ และประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรโดยด่วน ทั้งนี้การจัดกิจกรรมขอให้ตรงกับวันหยุดเพ่ือไม่ให้
กระทบต่อการจัดการเรียนการสอน โดยเฉพาะจัดในช่วงเช้า และในช่วงบ่ายเป็นการประชุมคณะกรรมการ          
สภาวิชาการในวาระปกติของการประชุมเดือนนั้น 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี 1.2 กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายการผลิตครูคุณภาพเป็นเลิศ  หลักสูตร 4 ปี 
สาระส าคัญโดยย่อ 
ผศ.ดร.อดิศร   ภู่สาระ เลขานุการสภาวิชาการ แจ้งให้ที่ประชุมทราบเรื่ อง กระทรวงศึกษาธิการมี

นโยบายการผลิตครูคุณภาพเป็นเลิศ หลักสูตร 4 ปี โดยมีเงื่อนไขในการสร้างบัณฑิตพันธุ์ใหม่ ดังนี้ 
 1.  การสร้างบัณฑิตครูคุณภาพภายใน 4 ปี โดยใช้หลักสูตรที่เน้นสมรรถนะและเนื้อหาที่ใช้

ประโยชน์จริงในอาชีพ 
 2.  ตรงตามนโยบายและความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต  โดยมุ่งเร่งรัดให้มหาวิทยาลัยสามารถผลิต

ครูคุณภาพเป็นเลิศเข้าสู่ระบบการศึกษาได้เร็วขึ้น 
 3.  ตรงตามความต้องการและความจ าเป็นของผู้เรียนในการจบเร็ว มีสมรรถนะสูงในการท างาน 

และเข้าท างานเร็ว  ลดค่าใช้จ่ายในการเรียน  และเพ่ิมโอกาสในตลาดแรงงาน 
 4.  เป็นการปรับตัวในภาวะวิกฤตของอุดมศึกษาระดับโลกและในประเทศและการแข่งขันระหว่าง

มหาวิทยาลัยเพื่อความอยู่รอด 
 การด าเนินการของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  ที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัย         

ราชภัฏ และส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 1.  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาท าหนังสือตอบที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ

ยืนยันจะปรับหลักสูตรครุศาสตร์เป็นหลักสูตร 4 ปี (มีมหาวิทยาลัยราชภัฏ 30 แห่งยืนยัน) 
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 2.  มหาวิทยาลัยส่งผู้บริหารระดับมหาวิทยาลัย คณะ และอาจารย์คณะครุศาสตร์เข้าร่วมประชุม
ปรึกษาหารือ  ก าหนดคณะท างานการพัฒนาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  หลักสูตร 4 ปี 
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กระบวนการด าเนินการพัฒนาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  หลักสูตร 4 ปี 
1. วันที่ 26  ตุลาคม  2561  นายวีระศักดิ์  สิทธิไตรย์  ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยกระทรวงศึกษาธิการ 

(ศาสตราจารย์คลินิค นายแพทย์อุดม  คชินทร) เชิญมหาวิทยาลัยราชภัฏเฉพาะกลุ่มที่พร้อมพัฒนาหลักสูตร 4 ปี 
จ านวน 30 แห่ง ชี้แจงนโยบาย  รับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ  พร้อมตั้งทีมงานการพัฒนาหลักสูตรร่วมของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ 

2. วันที่ 27  ตุลาคม  2561  ตัวแทนมหาวิทยาลัยราชภัฏ  พร้อมตัวแทนมหาวิทยาลัยที่ผลิตครูเข้าพบ 
เลขาธิการส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  เพ่ือวางแนวทางการพัฒนาหลักสูตร  พร้อมประสานผู้ที่
เกี่ยวข้องในการจัดท า มคอ.1  สาขาวิชาครุศาสตร์หลักสูตร 4 ปี และคุรุสภาในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการฝึก
ประสบการณ์  และการออกเอกสารใบประกอบวิชาชีพครู 

3. วันที่ 2  พฤศจิกายน  2561  รองอธิการบดี  ฝ่ายวิชาการ  และรองคณบดี ฝ่ายวิชาการ คณะครุ
ศาสตร์  ร่วมประชุมกับมหาวิทยาลัยที่ผลิตครู  รับนโยบายจากรัฐมนตรีช่วยกระทรวงศึกษาธิการ  และการ
ก าหนดขั้นตอนการพัฒนาหลักสูตรจากเลขาธิการส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  พร้อมคัดเลือก
คณะกรรมการจัดท าร่าง มคอ.1 สาขาวิชาครุศาสตร์ หลักสูตร 4 ปี 

4.  วันที่ 3  พฤศจิกายน  2561  รองอธิการบดี ฝ่ายวิชาการ  ร่วมประชุมกับอธิการบดีมหาวิทยาลัยราช
ภัฏ  เพ่ือก าหนดกรอบการพัฒนาหลักสูตร  และน าข้อคิดเห็น  ข้อเสนอแนะในบางประเด็น น าเสนอเลขาธิการ
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  รวมทั้งการแก้ไขปัญหาการรับนักศึกษาในระบบ TCAS 62 

5.  วันที่ 8  พฤศจิกายน  2561  การประชุมเพ่ือจัดท า มคอ.1 สาขาวิชาครุศาสตร์  หลักสูตร 4 ปี  โดย
มีคณบดีคณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  เป็นประธาน  โดยมีคณะท างานจากมหาวิทยาลัยที่ผลิต
ครู  กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ  มีกรรมการคือ ผศ.ดร.ชัยฤทธิ์  ศิลาเดช  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้าน
จอมบึง  ผศ.ดร.เกษมศรี  อัศวศรีพงศ์ธร  คณบดีคณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม  และ ผศ.ดร.
รัฐกรณ์  คิดการ  คณบดีคณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 

6.  วันที่ 9  พฤศจิกายน  2561  คุรุสภาจะก าหนดเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครู  ส าหรับหลักสูตรครุศา
สตรบัณฑิต 4 ปี (จาก 11 มาตรฐานบูรณาการเหลือ 4 มาตรฐาน)     

7.  วันที่ 12 - 16  พฤศจิกายน  2561  คณะท างานร่วมของกลุ่มราชภัฏ  โดยมีอธิการบดีมหาวิทยาลัย           
ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง  เป็นประธาน  จัดท าหลักสูตรกลางในกลุ่มวิชาศึกษาทั่วไป  และหลักสูตรวิชาชีพครู                 
ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

8.  วันที่ 19 - 23  พฤศจิกายน  2561  คณะท างานร่วมกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ จัดท าหลักสูตร
วิชาเอก  โดยการปรับหลักสูตรที่ได้ร่วมท าหลักสูตร 5 ปี แล้วเป็นหลักสูตร 4 ปี  ได้แก่  ภาษาไทย  ภาษาอังกฤษ  
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คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์  สังคมศึกษา  การประถมศึกษา  การศึกษาปฐมวัย  และการพัฒนาหลักสูตรของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏที่เหลือ  อันเป็นการวางแผนด าเนินการในการประชุมเมื่อวันที่  26  ตุลาคม  2561 

9.  วันที่ 20  พฤศจิกายน – 10  ธันวาคม  2561  ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจัดท า             
ประชาพิจารณ์ มคอ.1 สาขาวิชาครุศาสตร์  หลักสูตร 4 ปี  ท าการประชาพิจารณ์ใน 4 ภูมิภาค  และรับข้อมูล
จากเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ 

10.  วันที่ 20  ธันวาคม  2561  ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาปรับแก้ มคอ.1 ตามแนวประชาพิจารณ์ 
11.  ต้นเดือนมกราคม  2562  ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาส่งร่าง มคอ.1 ให้คณะกรรมการ

มาตรฐานอุดมศึกษาพิจารณา 
12.  วันที่ 13  กุมภาพันธ์  2562  การประชุมคณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณา มคอ.1 
13.  วันที่ 14  กุมภาพันธ์  2562  สภามหาวิทยาลัยสามารถอนุมัติหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  หลักสูตร 4 ปีได้ 
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สิ่งท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาต้องด าเนินการ 
1.  จัดส่งอาจารย์สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา  และสาขาวิชาการศึกษาพิเศษและการสอนภาษาไทยเข้า

ร่วมร่างหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  ในวันที่ 19 – 23  พฤศจิกายน  2561 
2.  การด าเนินการด้านหลักสูตร 
 2.1  การประชุมคณะกรรมการประจ าคณะครุศาสตร์  ภายในเดือนมกราคม  2562 
 2.2  การประชุมสภาวิชาการในวันที่  6  กุมภาพันธ์  2562 
 2.3  การประชุมสภามหาวิทยาลัยในวันที่  20  กุมภาพันธ์  2562  (หลังการประชุมคณะกรรมการ

การอุดมศึกษาอนุมัติ มคอ.1 วันที่  13  กุมภาพันธ์  2562) 
3.  การด าเนินการด้านอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 จากการที่ตัวแทนมหาวิทยาลัยราชภัฏและมหาวิทยาลัยเข้าพบเลขาธิการส านักงานคณะกรรมการ

การอุดมศึกษาและทีมงานส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  ในวันที่  2  พฤศจิกายน  2561  ได้รับข้อมูล
ว่าการปรับหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตจากหลักสูตร 5 ปีเป็นหลักสูตร 4 ปี โดยหลักสูตร 4 ปีเป็นหลักสูตรที่อิง
สมรรถนะ (Competency - base) ที่แต่ละรายวิชาเน้นการสร้างสมรรถนะระดับสูงมีการจัดการเรียนรู้จากการ
ปฏิบัติงานจริงในโรงเรียนแบบ School - Integrate Learning (SIL) ซึ่งแตกต่างจากหลักสูตร 5 ปี จึงถือเป็น
หลักสูตรใหม่  ไม่ใช่หลักสูตรปรับปรุง  แต่สามารถท าการโอนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจากหลักสูตร 5 ปี 
เป็นหลักสูตร 4 ปีได้  โดยมีเงื่อนไขคือ  มหาวิทยาลัยจะไม่เปิดรับนักศึกษาในหลักสูตร 5 ปี นั้นอีก 

 มหาวิทยาลัยจะน าเสนอสภามหาวิทยาลัยให้ปรับโอนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจากหลักสูตร            
5 ปี เป็นหลักสูตร 4 ปี พร้อมกับการน าเสนอหลักสูตรต่อสภามหาวิทยาลัย แล้วน าผลการพิจารณา น าเสนอ              
การประชุมคณะกรรมการการอุดมศึกษา  เพ่ือให้ความเห็นชอบโดยส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจะรับ
เป็นผู้ประสานงานให้  ปัญหาคือหากมีการน าเสนอหลักสูตรช้ากว่าเดือนกุมภาพันธ์  การประชุมคณะกรรมการการ
อุดมศึกษายังไม่เห็นชอบการถ่ายโอนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึ กษาจะ 
ไม่สามารถรับทราบหลักสูตร  ส่งผลกระทบ คือ นักศึกษาใหม่จะไม่สามารถกู้ กยศ. ได้  เนื่องจาก กยศ. จะ



 
รายงานการประชุมคณะกรรมการสภาวชิาการ ครั้งที่ 11/2561 วันพุธที ่7 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.00 น. ณ หอ้งประชุมอยุธยา-อาเซียน 

พิจารณาว่าหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต หลักสูตร 4 ปี เป็นหลักสูตรใหม่ที่ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
จะต้องรับทราบก่อนเปิดภาคเรียน  ผู้กู้จึงจะมีสิทธิ์กู้ในปีการศึกษานั้นได้ กรณีนี้  ผศ.ดร.เรืองเดช  วงศ์หล้า  
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  ประธานที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏจะประสานงานส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา 

4. การด าเนินการรับนักศึกษาครุศาสตร์  หลักสูตร 4 ปี  หากรอให้สภามหาวิทยาลัยอนุมัติหลักสู ตร             
ครุศาสตรบัณฑิต  หลักสูตร 4 ปี มหาวิทยาลัยจึงจะสามารถรับนักศึกษาได้  จะท าให้มหาวิทยาลัยเสียโอกาสใน
การรับสมัครนักศึกษาตามระบบ  TCAS 62  ในรอบที่ 1 Portfolio   และจะมีโอกาสในการรับสมัครนักศึกษา
รอบที่ 2 โควตา  ในช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์ – เดือนเมษายนเท่านั้น  หรือหากมีกระบวนการจัดท าและอนุมัติ
หลักสูตรล่าช้าจะท าให้มหาวิทยาลัยสามารถรับนักศึกษาได้ตั้งแต่รอบที่ 3 การรับตรงร่วมกัน 

ที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏจึงก าหนดแนวทางให้กับมหาวิทยาลัยราชภัฏ  โดยให้
มหาวิทยาลัยราชภัฏประกาศรับนักศึกษาตามหลักสูตร 5 ปีที่เปิดสอนอยู่แล้ว  เมื่อผู้ผ่านการคัดเลือกมารายงาน
ตัวให้ผู้ผ่านการคัดเลือกบันทึกข้อความว่า  กรณีหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  หลักสูตร 5 ปี ได้ปรับเป็นหลักสูตร 4 ปี  
ผู้สมัครมีความยินดีที่จะเปลี่ยนหลักสูตรที่เข้าศึกษาต่อในปีการศึกษา 2562 จากหลักสูตร 5 ปี เป็นหลักสูตร 4 ปี 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
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ระเบียบวาระที่ 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุมคร้ังที่ 10/2561  
 สาระส าคัญโดยย่อ 
  ผศ.ดร.อดิศร   ภู่สาระ เลขานุการสภาวิชาการ น าเสนอ รายงานการประชุมคณะกรรมการ               
สภาวิชาการ ครั้งที่ 10/2561 ซึ่งมีสาระส าคัญเกี่ยวกับระเบียบวาระและมติที่ประชุมตามรายงานการประชุม
คณะกรรมการสภาวิชาการเพ่ือขอให้ที่ประชุมสภาวิชาการพิจารณารับรองรายงานการประชุม 
 ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง 
  ตามที่สภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาได้มีการประชุมครั้งที่ 10/2561 เมื่อวันที่           
3 ตุลาคม 2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมอยุธยา-อาเซียน ชั้น 2 อาคารส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา นั้น เจ้าหน้าที่ได้บันทึกและจัดท ารายงานการประชุม รวมทั้งน าเสนอผู้เกี่ยวข้อง            
เพ่ือพิจารณาตรวจสอบตามระบบและกระบวนการดังต่อไปนี้ 
  1. จดบันทึกข้อความสาระส าคัญของการประชุมตามระเบียบวาระในระหว่างการประชุม          
โดยผู้ช่วยเลขานุการสภาวิชาการ 
  2. เรียบเรียง สรุปและจัดท ารายงานการประชุม โดยผู้ช่วยเลขานุการสภาวิชาการแล้วน าเสนอให้
เลขานุการสภาวิชาการ ตรวจสอบและปรับปรุงแก้ไข 
  3. ปรับปรุงและน าเข้าระเบียบวาระการประชุมเพ่ือขอรับรองรายงานการประชุมซึ่งมีสาระส าคัญ
แบ่งเป็น 7 ระเบียบวาระ ตามท่ีเสนอในเอกสารการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 10/2561  
 ข้อเสนอ/ญัตติ 



 
รายงานการประชุมคณะกรรมการสภาวชิาการ ครั้งที่ 11/2561 วันพุธที ่7 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.00 น. ณ หอ้งประชุมอยุธยา-อาเซียน 

  ขอเสนอให้รับรองรายงานการประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  
ครั้งที่ 10/2561  
 มติที่ประชุม  รับรองรายงานการประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  
ครั้งที่ 10/2561 โดยไม่มีการแก้ไข 
 ดร.เกษม  บ ารุงเวช  อธิการบดี  ประธานการประชุม มอบหมายให้เลขานุการสภาวิชาการและ
ผู้อ านวยการกองบริการการศึกษา รวบรวมประเด็นข้อคิดเห็น ข้อสังเกต และข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ
สภาวิการ ในรอบ 1 ปี มาวิเคราะห์แล้วน ามาใช้ประโยชน์ในงานวิชาการต่อไป 

 

ระเบียบวาระที่ 3   เร่ืองสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่ 10/2561 
ระเบียบวาระท่ี 3.1  รายงานผลการด าเนินการตามมติของคณะกรรมการสภาวิชาการ 
 สาระส าคัญโดยย่อ 
  ผศ.ดร.อดิศร  ภู่สาระ  เลขานุการสภาวิชาการ น าเสนอข้อมูลการด าเนินงานและผลการด าเนินงาน
ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการครั้งที่ 10/2561 โดยได้แจ้งและมอบให้หน่วยงานและองค์คณะ
บุคคล/บุคคลที่เกี่ยวข้องด าเนินงานและปฏิบัติตามที่คณะกรรมการสภาวิชาการมีมติแล้ว 
 ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง 
  1. คณะกรรมการสภาวิชาการได้มีมติก าหนดเป็นแนวปฏิบัติให้เลขานุการน าเสนอให้ที่ประชุมทราบ
ความคืบหน้าหรือข้อมูลการด าเนินงานและผลการด าเนินงานตามมติที่ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ          
เป็นเรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อนด้วย 
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  2. คณะกรรมการสภาวิชาการ มีการประชุมครั้งที่ 10/2561  เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2561 เวลา 09.00 น.               
ณ ห้องประชุมอยุธยา-อาเซียน ชั้น 2 อาคารส านักงานอธิการดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  โดยมี
สาระตามรายงานการประชุมฯ ในระเบียบวาระที่ 2 
  3. เลขานุการคณะกรรมการสภาวิชาการ ได้แจ้งและมอบให้หน่วยงานและองค์คณะบุคคล/บุคคลที่
เกี่ยวข้องด าเนินงานและปฏิบัติตามที่คณะกรรมการสภาวิชาการมีมติแล้ว ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารที่น าเสนอ
ประกอบการประชุมหน้า [3-2 ถึง 3-4] 
 ข้อเสนอ/ญัตติ 
  ขอเสนอให้ที่ประชุมรับทราบข้อมูลการด าเนินงานและผลการด าเนินงานตามมติที่ประชุม               
คณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ 10/2561  
 มติ ที่ ป ระชุ ม  รั บ ท ราบ ข้ อมู ล ก ารด า เนิ น งาน และผลการด า เนิ น งาน ต ามม ติ ที่ ป ระชุ ม               
คณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ 10/2561  

 
รายงานข้อมูลการด าเนินงานและผลการปฏิบัติตามมติท่ีประชุม 



 
รายงานการประชุมคณะกรรมการสภาวชิาการ ครั้งที่ 11/2561 วันพุธที ่7 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.00 น. ณ หอ้งประชุมอยุธยา-อาเซียน 

คณะกรรมการสภาวิชาการ  คร้ังที่ 10/2561 
วันที่ 3 ตุลาคม 2561 เวลา 09.00 น. 

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

5 น าเสนอเพ่ือพิจารณา   

5.1 การพิจารณาเสนอการให้ปริญญา 
ระดับปริญญาตรี ประจ าภาคภาคฤดู
ร้อน/2560 และประจ าภาคเรียนที่ 
3/2560 จ านวน 253 ราย 
 
 
 
 
 

เห็นชอบตามที่กองบริการการศึกษา
พิจารณาเสนอการให้ปริญญาแก่
ผู้ส าเร็จการศึกษา ระดับปรญิญาตรี 
ประจ าภาคภาคฤดูร้อน/2560  
และประจ าภาคเรียนท่ี 3/2560  
จ านวน 253 ราย โดยให้แก้ไขตาม
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ 
สภาวิชาการ และให้น าเสนอสภา
มหาวิทยาลยัต่อไป   

เลขานุการสภาวิชาการได้แจ้งไปยงั 
ผู้อ านวยการกองบริการการศึกษาเรียบร้อย
แล้ว โดยกองบริการการศึกษาได้น าเรื่องนี้
เสนอต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลยั ครั้งท่ี 
11/2561 เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2561 
 ที่ประชุมมีมติอนุมัติการให้ปริญญา ระดับ
ปริญญาตรี ประจ าภาคภาคฤดูร้อน/2560 
และประจ าภาคเรียนท่ี 3/2560  
จ านวน 253 ราย 

5.2 การพิจารณาเสนอการให้ปริญญา 
ระดับมหาบณัฑิต ประจ าภาคเรียนท่ี 
2/2560 (ครั้งท่ี 3) จ านวน 7 ราย 
 
 
 
 
 

เห็นชอบตามที่ส านักงาน
คณะกรรมการบณัฑิตศึกษาพิจารณา
เสนอการให้ปริญญา ระดับ
มหาบัณฑิต ประจ าภาคเรยีนที่ 
2/2560 (ครั้งท่ี 3) จ านวน 7 ราย 
โดยให้แก้ไขตามข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการสภาวิชาการ และให้
น าเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป 

เลขานุการสภาวิชาการได้แจ้งไปยงั 
ผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการ
บัณฑิตศึกษาเรียบร้อยแล้ว ขณะนี้ 
อยู่ระหว่างการด าเนินการแก้ไขตาม
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ 
สภาวิชาการ 
 
 

5.3 ขอความคิดเห็นและข้อเสนอแนะใน
การพัฒนารายวิชาหมวดวิชาศึกษา
ทั่วไป (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2559) 
 
 

เห็นชอบในการพัฒนารายวิชาหมวด
วิชาศึกษาทั่วไป โดยให้แก้ไขตาม
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสภา
วิชาการ 

เลขานุการสภาวิชาการได้แจ้งไปยงั 
ผู้อ านวยการกองบริการการศึกษา  
ขณะนี้อยู่ระหว่างเตรียมการตาม
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ 
สภาวิชาการ 
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ระเบียบวาระ เร่ือง มติท่ีประชุม ผลการปฏิบัติตามมต ิ
5 น าเสนอเพ่ือพิจารณา (ต่อ)   

5.4 ขอความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลง
อาจารย์ประจ าหลักสตูรสาธารณสขุ 
ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุข
ศาสตร์ (ฉบับปี พ.ศ. 2561) (สมอ.08) 
 
 
 
 
 
 
 

เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์
ประจ าหลักสูตรสาธารณสุขศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 
(ฉบับปี พ.ศ. 2561) (สมอ.08)  จาก 
นางสาวอัมมันดา  ไชยกาญจน์  เป็น 
นางสาวเนตรนภา สาสังข์ และให้
น าเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป  
โดยคณะกรรมการสภาวิชาการมี
ข้อเสนอแนะให้ปรับแบบฟอร์มใน 
(สมอ.08) โดยให้ตดัประเภทผลงาน
วิชาการออก 

เลขานุการสภาวิชาการได้แจ้งไปยงั 
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
และประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ โดยสาขาวิชา
ได้น าเรื่องนี้เสนอต่อที่ประชุม 
สภามหาวิทยาลยั ครั้งท่ี 12/2561  
ในวันท่ี 14 พฤศจิกายน 25613 
 
 
 
 

5.5 ขอความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลง
อาจารย์ประจ าหลักสตูรศลิปศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน (ฉบับปี 
พ.ศ. 2558) (สมอ.08) 
 
 
 

เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์
ประจ าหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาภาษาจีน (ฉบับปี  พ .ศ . 
2558) (สมอ.08) จาก นายกิตติ์ธเนศ   
วิวรรธน์ โชติ  เป็น นางสาวสุชนา  
ห ล ง เ จ ริ ญ  แ ล ะ ให้ น า เ ส น อ             
สภามหาวิทยาลัยต่อไป 

เลขานุการสภาวิชาการได้แจ้งไปยงั 
คณบดีคณะมนุษยศาสตรแ์ละสังคมศาสตร์ 
และประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
สาขาวิชาภาษาจีน โดยสาขาวิชาได้น าเรื่อง
นี้เสนอต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 
12/2561 ในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2561 
 

5.6 ขอความเห็นชอบหลักสูตรศิลปศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาสหวิทยาการอิสลาม 
เพื่อการพัฒนา (หลักสตูรปรับปรุง 
พ.ศ. 2562) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เห็นชอบหลักสตูรศลิปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาสหวิทยาการอิสลามเพื่อการ
พัฒนา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
2562) โดยให้แกไ้ขตามข้อเสนอแนะ
ของคณะกรรมการสภาวิชาการ และให้
น าเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป 

เลขานุการสภาวิชาการได้แจ้งไปยงั 
คณบดีคณะมนุษยศาสตรแ์ละสังคมศาสตร์ 
และประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
สาขาวิชาสหวิทยาอสิลามเพื่อการพัฒนา 
โดยสาขาวิชาได้น าเรื่องนี้เสนอต่อที่ประชุม
สภามหาวิทยาลยั ครั้งท่ี 11/2561  
เมื่อวันท่ี 10 ตุลาคม 2561 ท่ีประชุมมีมติ
เห็นชอบหลักสตูรศลิปศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาสหวิทยาการอิสลาม 
เพื่อการพัฒนา (หลักสตูรปรับปรุง  
พ.ศ. 2562) โดยให้แกไ้ขตามข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย  
ขณะนี้อยูร่ะหวา่งส่งเอกสารไปยังส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาตอ่ไป 

5.7 ขอความเห็นชอบหลักสูตรศิลปศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา 

เนื่องจากคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ และสาขาวิชาไมไ่ดส้ง่

เลขานุการสภาวิชาการได้แจ้งไปยงั 
คณบดีคณะมนุษยศาสตรแ์ละสังคมศาสตร์ 
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(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) 
 
 
 
 
 

หลักสตูรตามกรอบระยะเวลาที่
ก าหนด รองอธิการบดฝี่ายวิชาการจึง
ขออนุญาตถอนวาระเรื่องขอความ
เห็นชอบหลักสตูรศลิปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาดนตรีศึกษา (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2561) 

คณบดีคณะครุศาสตร์ และผู้เกี่ยวข้อง
เรียบร้อยแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างด าเนินการ 
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ระเบียบวาระ เร่ือง มติท่ีประชุม ผลการปฏิบัติตามมต ิ
5 น าเสนอเพ่ือพิจารณา (ต่อ)   

5.8 การพิจารณาให้ความเห็นชอบการ
ก าหนดต าแหน่งและแต่งตั้งให้ด ารง
ต าแหน่งทางวิชาการ ระดับผู้ ช่วย
ศาสตราจารย์ จ านวน 2 ราย  
(วาระลับ) 
 
 
 
 

เห็ น ชอบ ต าม ที่ คณ ะก รรม การ
พิ จ ารณ าต าแห น่ งท างวิ ช าก าร 
(ก.พ.ว.) พิจารณาเสนอความเห็นใน
การก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ
ระดับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์  
จ านวน 2  ราย (วาระลับ)  
และให้น าเสนอสภามหาวิทยาลัย
ต่อไป  

เลขานุการสภาวิชาการได้แจ้งไปยงั 
หัวหน้างานบริหารงานบคุคลและ
เลขานุการ ก.พ.ว. เรียบร้อยแล้ว โดยงาน
บริหารงานบุคคลได้น าเรื่องนี้เสนอต่อ 
ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 11/2561 
เมื่อวันท่ี 10 ตุลาคม 2561 ท่ีประชุมมีมติ
อนุมัติการก าหนดต าแหน่งและแตง่ตั้งให้
ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ ระดับผูช่้วย
ศาสตราจารย์ จ านวน 2 ราย (วาระลับ) 

5.9 การพิจารณาเสนอการให้
ประกาศนียบตัรบณัฑติ ระดับ
บัณฑิตศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตร
บัณฑิต สาขาวิชาวิชาชีพครู ประจ า 
ภาคเรียนที่ 1/2561 จ านวน 72 ราย  
 
 
 
 
 

เ ห็ น ช อ บ ต า ม ที่ ส า นั ก ง า น
คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาพิจารณา
เสนอการให้ประกาศนียบัตรบัณฑิต 
ระดั บ บั ณ ฑิ ตศึ กษ า ห ลั กสู ต ร
ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาวิชาชีพ
ครู ประจ าภาคเรียนที่ 1/2561 จ านวน 
72  ราย  แ ล ะ ให้ น า เส น อ ส ภ า
มหาวิทยาลัยต่อไป 

เลขานุการสภาวิชาการได้แจ้งไปยงั 
ผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการ
บัณฑิตศึกษาเรียบร้อยแล้ว โดยไดน้ าเรื่องนี้
เสนอต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลยั 
 ครั้งท่ี 11/2561 เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 
2561 ท่ีประชุมมีมติอนุมัติการให้
ประกาศนียบตัรบณัฑติ ระดับบัณฑิตศึกษา 
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชา
วิชาชีพครู ประจ าภาคเรียนที่ 1/2561 
จ านวน 72 ราย  

ระเบียบวาระที่ 4   เร่ืองน าเสนอเพื่อทราบ 
ระเบียบวาระท่ี 4.1      การรายงานสถานะหลักสตูรตามเกณฑ์มาตรฐานหลกัสูตรระดับปริญญาตรี  

   และระดับบัณฑิตศกึษา พ.ศ. 2558 ขอ้มูล ณ วันท่ี 11 ตลุาคม 2561 
  สาระส าคัญโดยย่อ 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อดิศร  ภู่สาระ  เลขานุการสภาวิชาการ น าเสนอ การรายงานสถานะ
หลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 ข้อมูล ณ วันที่ 11 
ตุลาคม 2561   มีรายละเอียด จ าแนกตามคณะ และสาขาวิชา ดังนี้ 

 1. หลักสูตร ระดับปริญญาตรี 
คณะ 

จ านวนหลกัสูตรทั้งหมด 
จ านวนหลกัสูตร 

ที่ครบรอบปรับปรุง  
ปี พ.ศ. 2561 

จ านวนหลกัสูตรที่อยู่ระหว่าง
รอผลการรับทราบจาก สกอ. 

ครุศาสตร ์ 10 10 0 

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ 15 3 5 
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วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 15 1 3 

วิทยาการจัดการ 12 2 2 

รวม 52 16 10 
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2. รอบการปรับปรุงหลักสูตร ระดับปริญญาตรี 

 
 

คณะ 

 
 

สาขาวิชา 

สภา
มหาวิทยาลัย

(อนุมัติ) 

สกอ.
(รับทราบ) 

ปี
การศึกษา
ที่เร่ิมใช้
หลักสูตร 

ปี
ครบรอบ
ที่ต้อง

ปรับปรุง
หลักสูตร 

ครุศาสตร์           
1 ค.บ.  การสอนภาษาไทย  5 ปี  

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557) ***ต้องปรับปรุง 
17 ธ.ค. 2557 19 พ.ย. 

2558 
2558 2561 

2 ค.บ.  การศึกษาปฐมวัย 5 ปี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558) 
***ต้องปรับปรุง 

18 ก.พ. 2558 20 ต.ค. 
2558 

2558 2561 

3 ค.บ.  พลศึกษา 5  ปี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557) 
***ต้องปรับปรุง 

17 ธ.ค. 2557 9 ต.ค. 
2558 

2558 2561 

4 ค.บ.  การสอนภาษาอังกฤษ  5 ปี  
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558) 
***ต้องปรับปรุง 

18 ก.พ. 2558 19 พ.ย. 
2558 

2558 2561 

5 ค.บ.  คณิตศาสตร์   5 ปี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558) 
***ต้องปรับปรุง 

18 ก.พ. 2558 19 พ.ย. 
2558 

2558 2561 

6 ค.บ.  คอมพิวเตอร์ศึกษา 5 ปี  
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558)  ***ต้องปรับปรุง 

11 มี.ค. 2558 11 ก.ย. 
2558 

2558 2561 

7 ค.บ.  สังคมศึกษา    5 ปี  
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557)***ต้องปรับปรุง 

19 พ.ย. 2557 11 ก.ย. 
2558 

2558 2561 

8 ค.บ.  วิทยาศาสตร์   5 ปี  
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557)***ต้องปรับปรุง 

19 พ.ย. 2557 11 ก.ย. 
2558 

2558 2561 

9 ค.บ.  การประถมศึกษา 5 ปี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557) 
***ต้องปรับปรุง 

17 ธ.ค. 2557 19 พ.ย. 
2558 

2558 2561 

10 ค.บ.  การศึกษาพิเศษและการสอนภาษาไทย  
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558)***ต้องปรับปรุง 

11 มี.ค. 2558 19 พ.ย. 
2558 

2558 2561 

มนุษยศาสตร์ฯ           

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

2559 2562 

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

16 พ.ย. 
2560 

2560 2563 

3 ศศ.บ.  ภาษาญี่ปุ่น (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) 17 ก.พ. 2559 7 เม.ย. 2559 2562 
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2560 
4 ศศ.บ.  ภาษาอังกฤษ  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 15 ก.พ. 2560 8 พ.ย. 

2560 
2560 2563 

5 น.บ.   นิติศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 15 ก.พ. 2560 20 มิ.ย. 
2560 

2560 2563 

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

15 ก.พ. 2560 8 ก.ย. 
2560 

2560 2563 
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[2-11] 
 

 
 

คณะ 

 
 

สาขาวิชา 

สภา
มหาวิทยาลัย

(อนุมัติ) 

สกอ.
(รับทราบ) 

ปี
การศึกษา
ท่ีเริ่มใช้
หลักสูตร 

ปี
ครบรอบ
ท่ีต้อง

ปรับปรุง
หลักสูตร 

7 ศป.บ.  ดนตรีไทย  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 19 เม.ย. 
2560 

8 พ.ย. 
2560 

2560 2563 

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

9 ศป.บ.  ประยุกต์ศิลป์  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) 13 มิ.ย. 2561 อยู่ระหว่าง
รอผลการ
รับทราบฯ
จาก สกอ. 

2561 2564 

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

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

2562 2565 

11 ศศ.บ.  ประวัติศาสตร์  (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2556) 
***ต้องปรับปรุง 

18 ธ.ค. 2556 9 ต.ค. 
2557 

2557 2560 

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

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

2560 2563 

13 ศป.บ.  ศิลปะการแสดง  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) 13 มิ.ย. 2561 อยู่ระหว่าง
รอผลการ
รับทราบฯ
จาก สกอ. 

2561 2564 

14 ศป.บ.  ดนตรีสากล  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) 9 พ.ค. 2561 อยู่ระหว่าง
รอผลการ
รับทราบฯ
จาก สกอ. 

2561 2564 

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

20 ม.ค. 2558 11 ก.ย. 
2558 

2558 2561 

วิทยาศาสตร์ฯ           

1 วท.บ.  คณิตศาสตร์  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) 20 เม.ย. 
2559 

12 ต.ค. 
2559 

2559 2562 

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

21 ต.ค. 2558 25 พ.ย. 
2559 

2559 2562 

3 วท.บ.  เคม ี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) 13 มิ.ย. 2561 อยู่ระหว่าง
รอผลการ

2561 2564 
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รับทราบฯ
จาก สกอ. 

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

16 มี.ค. 2559 29 มิ.ย. 
2559 

2560 2563 

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

18 พ.ย. 2558 5 ส.ค. 
2559 

2559 2562 
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[2-12] 
 

 
 

คณะ 

 
 

สาขาวิชา 

สภา
มหาวิทยาลัย

(อนุมัติ) 

สกอ.
(รับทราบ) 

ปี
การศึกษา
ท่ีเริ่มใช้
หลักสูตร 

ปี
ครบรอบ
ท่ีต้อง

ปรับปรุง
หลักสูตร 

6 ทล.บ. เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ต่อเน่ือง)  
(หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) 

16 มี.ค. 2559 1 ธ.ค. 
2559 

2560 2563 

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

29 มิ.ย. 
2559 

2559 2562 

8 วท.บ.  จุลชีววิทยา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 18 ม.ค. 2560 7 เม.ย. 
2560 

2560 2563 

9 วท.บ.  คหกรรมศาสตร์  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) 20 เม.ย. 
2559 

12 ต.ค. 
2559 

2559 2562 

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

16 มี.ค. 2559 3 พ.ค. 
2560 

2560 2563 

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

2560 2563 

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

13 ธ.ค. 2560 อยู่ระหว่าง
รอผลการ
รับทราบฯ
จาก สกอ. 

2561 2564 

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

12 ก.ค. 2560 13 พ.ย. 
2560 

2560 2563 

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

14 มี.ค. 2561 อยู่ระหว่าง
รอผล 
การ

รับทราบฯ
จาก สกอ. 

2561 2564 

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

23 เม.ย. 
2557 

3 มี.ค. 
2558 

2557 2560 

วิทยาการจัดการ           

1 บช.บ.  การบัญชี  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) 20 เม.ย. 
2559 

27 ก.ค. 
2559 

2559 2562 

2 บธ.บ.  การจัดการ  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) 20 เม.ย. 
2559 

5 ส.ค. 
2559 

2559 2562 

3 บธ.บ.  การตลาด (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) 20 เม.ย. 
2559 

1 ธ.ค. 
2559 

2559 2562 

4 บธ.บ. การบริหารทรัพยากรมนุษย์  
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) 

20 เม.ย. 
2559 

17 พ.ค. 
2560 

2559 2562 
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5 บธ.บ.   การจัดการโลจิสติกส์  
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) 

20 เม.ย. 
2559 

29 มิ.ย. 
2559 

2559 2562 

6 ศศ.บ.  การท่องเท่ียว  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) 20 เม.ย. 
2559 

5 ส.ค. 
2559 

2559 2562 

7 บธ.บ.  คอมพิวเตอร์ธุรกิจ   
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) 

20 เม.ย. 
2559 

27 ก.ค. 
2559 

2559 2562 
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[2-13] 
 

 
 

คณะ 

 
 

สาขาวิชา 

สภา
มหาวิทยาลัย

(อนุมัติ) 

สกอ.
(รับทราบ) 

ปี
การศึกษา
ท่ีเริ่มใช้
หลักสูตร 

ปี
ครบรอบ
ท่ีต้อง

ปรับปรุง
หลักสูตร 

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)***ต้องปรับปรุง 

18 ก.พ. 2558 4 ส.ค. 
2558 

2558 2561 

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

18 ก.พ. 2558 24 เม.ย. 
2558 

2558 2561 

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

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

2561 2564 

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

11 ก.ค. 2561 อยู่ระหว่าง
รอผลการ
รับทราบฯ
จาก สกอ. 

2561 2564 

 

3. หลักสูตร ระดับบัณฑิตศึกษา 
 

คณะ 
จ านวนหลกัสูตร

ทั้งหมด 
 

จ านวนหลกัสูตรที่
ครบรอบปรับปรุง 

ปี พ.ศ. 2560 

จ านวนหลกัสูตรที่
ครบรอบปรับปรุง 

ปี พ.ศ. 2561 

จ านวนหลกัสูตรที่อยู่
ระหว่างรอผลการ
รับทราบจาก สกอ. 

ครุศาสตร ์ 3 1 2 0 

วิทยาการจัดการ 1 0 1 1 

รวม 4 1 3 1 
 

4. รอบการปรับปรุงหลักสูตร ระดับบัณฑิตศึกษา 
 
 

คณะ 

 
 

สาขาวิชา 

สภา
มหาวิทยาลัย

(อนุมัติ) 

สกอ.
(รับทราบ) 

ปี
การศึกษา
ที่เร่ิมใช้
หลักสูตร 

ปีครบรอบที่
ต้อง

ปรับปรุง
หลักสูตร 

คณะครุศาสตร์           
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1 ครุศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาการ
จัดการการเรยีนรู้ (หลักสูตรปรับปรุง  
พ.ศ. 2556) 

18 ธ.ค. 
2556 

15 ม.ค. 
2558 

2557 2560 
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[2-14] 
 

 
 

คณะ 

 
 

สาขาวิชา 

สภา
มหาวิทยาลยั

(อนุมัติ) 

สกอ.
(รับทราบ) 

ปี
การศึกษา
ที่เริ่มใช้
หลักสตูร 

ปีครบรอบที่
ต้อง

ปรับปรุง
หลักสตูร 

2 หลักสตูรประกาศนียบตัรบณัฑติ สาขา
วิชาชีพครู (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2557)  

17 ก.ย. 
2557 

5 มิ.ย. 2558 2558 2561 

3 ครุศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาการ
บริหารการศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง  
พ.ศ. 2557) 

17 ก.ย. 
2557 

1 เม.ย. 2558 2557 2561 

คณะวิทยาการจัดการ           

1 หลักสตูรบริหารธรุกิจมหาบณัฑติ 
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2557) 

21 พ.ค. 
2557 

15 ม.ค. 
2558 

2557 2561 

2 หลักสตูรบริหารธรุกิจมหาบณัฑติ 
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2561) 

7 ก.ค. 2561 อยู่ระหว่างรอ 
สกอ.รับทราบ 

2561 2566 

(ข้อมูล ณ วันที่ 11  ตุลาคม 2561) 
ข้อเสนอ/ญัตติ    
       จึงเสนอคณะกรรมการสภาวิชาการเพ่ือรับทราบรายงานสถานะหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐาน

หลักสูตรระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 ข้อมูล ณ วันที่ 11 ตุลาคม 2561 

มติที่ประชุม รับทราบรายงานสถานะหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี และระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 ข้อมูล ณ วันที่ 11 ตุลาคม 2561 

 
ระเบียบวาระท่ี 4.2  ข้อมูลการปรับเปลี่ยนอาจารย์ประจ าหลักสูตร (สมอ.08) ระดับปริญญาตรี 

   และระดับบัณฑิตศึกษา ประจ าปี พ.ศ. 2560-2561 ข้อมูล ณ วันที ่11  ตุลาคม 2561 
 สาระส าคัญโดยย่อ 

  ผู้ ช่ วยศาสตราจารย์  ดร.อดิศร  ภู่ ส าระ  เลขานุการสภาวิชาการ น าเสนอ ข้อมูล                      
การปรับเปลี่ยนอาจารย์ประจ าหลักสูตร (สมอ.08)  ระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา ประจ าปี               
พ.ศ. 2560-2561  ข้อมูล ณ วันที่ 11 ตุลาคม 2561  มีรายละเอียดดังนี้ 
 1. ระดับปริญญาตรี 

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

1 จ านวนหลักสตูรที่ปรับเปลี่ยนอาจารย์ผูร้ับผดิชอบหลักสูตร/อาจารยป์ระจ าหลักสตูร 19 หลักสูตร 10 หลักสูตร  

2 จ านวนที่ผ่านการรับทราบการปรบัหลักสตูรจาก สกอ. 18 หลักสูตร 3 หลักสูตร  



 
รายงานการประชุมคณะกรรมการสภาวชิาการ ครั้งที่ 11/2561 วันพุธที ่7 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.00 น. ณ หอ้งประชุมอยุธยา-อาเซียน 

3 จ านวนที่อยู่ระหว่างรอผลการรับทราบการปรบัหลักสูตรจาก สกอ. 1 หลักสูตร 7 หลักสูตร  
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ที ่ รายชื่อหลักสูตรที่ปรับปรุง 
สภามหาวิทยาลัยเห็นชอบ วันที ่สกอ.

รับทราบ คร้ังท่ี วันเดือนปี 
1 หลักสตูรบริหารธรุกิจบัณฑิต สาขาวิชา 

การจัดการโลจิสติกส์ (ฉบับปี พ.ศ. 2559) 
11/2560 11 ต.ค. 2560 อยู่ระหว่างรอผล 

การรับทราบ
จาก สกอ. 

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

2/2561 14 ก.พ. 2561 4 ก.ย. 2561 

3 หลักสตูรศลิปศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น  
(ฉบับปี พ.ศ. 2560) 

4/2561 4 เม.ย. 2561 4 ก.ย. 2561 

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

4/2561 4 เม.ย. 2561 4 ก.ย. 2561 

5 หลักสตูรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  
(ฉบับปี พ.ศ. 2559) 

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

6 หลักสตูรครุศาสตรบณัฑติ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
(ฉบับปี พ.ศ. 2559) 

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

7 หลักสตูรศลิปศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาภาษาจีน  
(ฉบับปี พ.ศ. 2558) 

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

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

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

9 หลักสตูรศลิปศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาสหวิทยาการอิสลาม 
(ฉบับปี พ.ศ. 2556) 

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

10 หลักสตูรบริหารธรุกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ 
(ฉบับปี พ.ศ. 2558) 

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

11 หลักสตูรวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 
(ฉบับปี พ.ศ. 2559) 

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



 
รายงานการประชุมคณะกรรมการสภาวชิาการ ครั้งที่ 11/2561 วันพุธที ่7 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.00 น. ณ หอ้งประชุมอยุธยา-อาเซียน 

 
 2. ระดับบัณฑิตศึกษา 

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

1 
จ านวนหลักสตูรที่ปรับเปลี่ยนอาจารย์ผูร้ับผดิชอบหลักสูตร/
อาจารย์ประจ าหลักสตูร 

2 หลักสูตร  1 หลักสูตร  

2 จ านวนที่อยู่ระหว่างรอผลการรับทราบการปรบัหลักสูตรจาก สกอ. 2 หลักสูตร 1 หลักสูตร  
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ที ่ รายชื่อหลักสูตรที่ปรับปรุง 
สภามหาวิทยาลัยเห็นชอบ วันที ่สกอ.รับทราบ 

คร้ังท่ี วันเดือนปี 

1 หลักสตูรประกาศนียบตัรบณัฑติ  สาขาวิชาชีพครู 
(ฉบับปี พ.ศ. 2557) 

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

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

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

3 หลักสตูรบริหารธรุกิจมหาบณัฑติ สาขาวิชา
บริหารธรุกิจ(ฉบับปี พ.ศ. 2557) 

4/2561 4 เม.ย. 2561 อยู่ระหว่างรอผล 
การรับทราบฯจาก สกอ. 

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

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

(ข้อมูล ณ วันที่ 11 ตุลาคม 2561) 
 ข้อเสนอ/ญัตติ 
  จึงขอเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการรับทราบข้อมูลการปรับเปลี่ยนอาจารย์ประจ า
หลักสูตร (สมอ.08)  ระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา ประจ าปี พ.ศ. 2560 -2561 ข้อมูล ณ วันที่                   
11 ตุลาคม 2561 
 มติที่ประชุม  รับทราบข้อมูลการปรับเปลี่ยนอาจารย์ประจ าหลักสูตร (สมอ.08)  ระดับปริญญาตรี และ
ระดับบัณฑิตศึกษา ประจ าปี พ.ศ. 2560-2561 ข้อมูล ณ วันที่ 11 ตุลาคม 2561 

 
ระเบียบวาระท่ี 4.3 รายงานการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสภาวิชาการ  
    ครั้งที่ 10/2561 เมื่อวันท่ี 3 ตุลาคม 2561 เรื่อง การพิจารณาเสนอ 
    การให้ปริญญา ระดับมหาบัณฑิต ประจ าภาคเรียนท่ี 2/2560 (ครั้งที่ 3)  
    จ านวน 7 ราย 
 สาระส าคัญโดยย่อ 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อดิศร  ภู่สาระ  เลขานุการสภาวิชาการ ขออนุญาตที่ประชุมให้ ดร.นริ
สานันท์  เดชสุระ ผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา น าเสนอ รายงานการปฏิบัติตาม



 
รายงานการประชุมคณะกรรมการสภาวชิาการ ครั้งที่ 11/2561 วันพุธที ่7 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.00 น. ณ หอ้งประชุมอยุธยา-อาเซียน 

ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ 10/2561 วันที่ 3 ตุลาคม 2561 เรื่องการพิจารณาเสนอการ
ให้ปริญญา ระดับมหาบัณฑิต ประจ าภาคเรียนที่ 2/2560 (ครั้งที่ 3) จ านวน 7 ราย 
 ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง 
  ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ในคราวประชุมครั้งที่ 10/2561 เมื่อวันที่  3 ตุลาคม 
2561 เรื่อง การพิจารณาเสนอการให้ปริญญา ระดับมหาบัณฑิต ประจ าภาคเรียนที่ 2/2560 (ครั้งที่ 3) จ านวน  
7 ราย มติที่ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการมอบหมายให้ผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา
ท าหนังสือถึงอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก และอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม เพ่ือแจ้งให้ทราบถึง
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสภาวิชาการในการพิจารณาเสนอให้ปริญญาระดับปริญญาโท เมื่ออาจารย์                 
ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ได้รับทราบข้อเสนอแนะแล้วขอให้แจ้งมายังส านักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา                
เพ่ือผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาจะได้ตรวจสอบบทคัดย่อทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
อีกครั้ง ให้รายงานผลการปรับปรุงแก้ไขให้คณะกรรมการสภาวิชาการก่อนน าเสนอสภามหาวิทยาลัย  
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  บัดนี้ส านักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ได้ด าเนินการเรียบร้อยแล้ว จึงขอรายงานผล                   
การปรับปรุงแก้ไขให้คณะกรรมการสภาวิชาการเพ่ือทราบ (ดังเอกสารประกอบการประชุม) 
 ข้อเสนอ/ญัตติ 
  จึงขอเสนอรายงานการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ 10/2561 
เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2561 เรื่อง การพิจารณาเสนอการให้ปริญญา ระดับมหาบัณฑิต ประจ าภาคเรียนที่ 2/2560 
(ครั้งที่ 3) จ านวน 7 ราย 
 มติที่ประชุม  รับทราบการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ 10/2561 
เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2561 เรื่อง การพิจารณาเสนอการให้ปริญญา ระดับมหาบัณฑิต ประจ าภาคเรียนที่ 2/2560 
(ครั้งที่ 3) จ านวน 7 ราย 

 
ระเบียบวาระที่ 5    เร่ืองน าเสนอเพ่ือพิจารณา 
ระเบียบวาระท่ี 5.1 การพิจารณาเสนอการให้ปริญญา ระดับมหาบัณฑติ  
    ประจ าภาคเรยีนท่ี 1/2561 (ครั้งที่ 1) จ านวน 3 ราย 
 สาระส าคัญโดยย่อ 
  ผศ.ดร.อดิศร   ภู่สาระ  เลขานุการสภาวิชาการ ขออนุญาตที่ประชุมให้ ดร.นริสานันท์  เดชสุระ 
ผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา น าเสนอเรื่อง การพิจารณาเสนอการให้ปริญญา                    
ระดับมหาบัณฑิต ประจ าภาคเรียนที่ 1/2561 (ครั้งที่ 1) จ านวน 3 ราย 
 ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง 

 ตามที่ส านักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ได้เสนอรายชื่อผู้ส าเร็จการศึกษา ระดับมหาบัณฑิต 
ประจ าภาคเรียนที่ 1/2561 (ครั้งที่ 1)  จ านวน 3 ราย  ต่อคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ในคราวประชุม ครั้งที่ 



 
รายงานการประชุมคณะกรรมการสภาวชิาการ ครั้งที่ 11/2561 วันพุธที ่7 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.00 น. ณ หอ้งประชุมอยุธยา-อาเซียน 

6/2561 เมื่อวันที่ 26 กันยายน  2561 ที่ประชุมมีมติให้ความเห็นชอบการเสนอรายชื่อผู้ส าเร็จการศึกษา ระดับ
มหาบัณฑิต จ านวน 3 ราย  โดยผ่านกระบวนการดังนี้ 

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

การขอยื่นว่าถูกต้องและครบถ้วนหรือไม่ 
 - ในกรณีที่ไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้อง เจ้าหน้าที่ต้องคืนเอกสารการขอส าเร็จการศึกษาและเอกสาร

ประกอบการส าเร็จการศึกษา ส่งคืนให้นักศึกษาน ากลับไปแก้ไขให้ถูกต้อง แล้วจึงน าเอกสารมาส่งอีกครั้ง 
 - ในกรณีที่เอกสารครบถ้วนถูกต้อง เจ้าหน้าที่ต้องเก็บเอกสารทั้งหมดที่นักศึกษาท าเรื่องขอยื่นไว้ 

เพ่ือน าเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา 
 3. เมื่อเอกสารครบถ้วนถูกต้องแล้ว นักศึกษาต้องลงทะเบียนรายชื่อผู้ขอยื่นส าเร็จการศึกษา            

แก่เจ้าหน้าที่ส านักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา และถือว่าเป็นการเสร็จสิ้นการยื่นขอเป็นผู้ส าเร็จการศึกษา 
 ระดับมหาบัณฑิต นักศึกษาผ่านการตรวจสอบดังนี้ 
  เป็นผู้มีคุณสมบัติการเข้าเป็นนักศึกษาตามที่หลักสูตรก าหนด  โดยคณะกรรมการหลักสูตร 

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

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2549 โดยนายทะเบียน 
และผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตรแต่ละหลักสูตรที่ส าเร็จการศึกษา   

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

  ผ่านการสอบประมวลความรู้  
  ผ่านการสอบปากเปล่าวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระขั้นสุดท้าย  โดยคณะกรรมการสอบ           

ปากเปล่าวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ  ซึ่งประกอบด้วยอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระและ
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่ได้รับการแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัย  

  ผ่านการตรวจสอบรูปเล่มวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระจากกรรมการตรวจรูปแบบ 
  ผ่านการตรวจสอบบทคัดย่อภาษาอังกฤษ จากคณะกรรมการตรวจบทคัดย่อ 
  ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ Veridian E-Journal , Silpakorn University ฉบับภาษาไทย  สาขา

มนุษยศาสตร์ และศิลปะปีที่ 11 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม-เมษายน 2561 มหาวิทยาลัยศิลปากร จ านวน 1 ราย 
  น าเสนอในการประชุมวิชาการด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีอาชีวศึกษา ระดับชาติ ครั้งที่ 1 

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ในวันที่ 1 มิถุนายน 2561 ณ โรงแรมไมด้า แกรนด์ ทวารวดี จังหวัดนครปฐม 
จ านวน 1 ราย 
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  ตีพิมพ์ในวารสารวิจัยครุศาสตร์ปริทรรศน์ปีที่  5 ฉบับที่  2 พฤษภาคม -สิงหาคม 2561 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จ านวน 1 ราย 

  ผลงานวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาที่เข้าศึกษา ตั้งแต่ปีการศึกษา 2559 ตามแผน ก ได้รับการยอมรับ
ให้ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ 

 

จ านวนการเสนอให้ปริญญา ระดับมหาบณัฑติ ประจ าภาคเรยีนท่ี 1/2561 (ครั้งที่ 1)  
จ านวน 3 ราย   

ล าดับ หลักสูตร 
จ านวน 

ชาย หญิง รวม 
1 ค.ม. (การบริหารการศึกษา) แผน ก แบบ ก2 1 1 2 
2 รป.ม. (รัฐประศาสนศาสตร์) แผน ก แบบ ก2 1 - 1 

รวม 2 1 3 
ข้อเสนอ/ญัตติ    

        จึงเสนอคณะกรรมการสภาวิชาการพิจารณาเสนอการให้ปริญญา ระดับมหาบัณฑิต ประจ า              
ภาคเรียน ที่ 1/2561 (ครั้งที่ 1) จ านวน 3 ราย 

มติที่ประชุม เห็นชอบตามที่ส านักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาพิจารณาเสนอการให้ปริญญา ระดับ
มหาบัณฑิต ประจ าภาคเรียนที่  1/2561 (ครั้งที่  1) จ านวน 3 ราย โดยให้แก้ไขตามข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการสภาวิชาการ และให้น าเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป ข้อเสนอแนะมีดังนี้ 

1. หน้า 6 แก้ไขชื่อของ นายฉัตรภัทร์  อุปธิ  ให้ถูกต้อง 
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2. หน้า 8 บทคัดย่อภาษาไทย ให้ตรวจสอบค่าความเชื่อมั่นอีกครั้ง ค่าความเชื่อมั่นต้องมี 2 ค่า เพราะในแบบ                   

สอบถามมี 2 ระดับ คือ ระดับปัจจัยองค์การของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และระดับผลการด าเนินผลการด าเนินงาน
ประกันคุณภาพภายในของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  และผลการวิจัยไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 
 3. หน้า 11 บทคัดย่อของ นางศิวพร  ปานเกตุ ใช้สถิติใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลแบบเพียร์สันไม่ถูกต้อง        
ควรใช้สถิติแบบไคสแควร์ เพราะหาค่าความสัมพันธ์  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยคือ ผู้บริหาร หัวหน้าแผนก 
และครูนิเทศจากสถานศึกษา ผลการวิจัยไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 

4. หน้า 12 ตรวจสอบบทคัดย่อภาษาอังกฤษอีกครั้ง  มีการใช้ค าไม่คงที่ ค าว่า ระบบทวิภาคีของสถาน
ประกอบการ ภาษาอังกฤษใช้ค า vocational schools in Ayutthaya 

5. หน้า 15 บทคัดย่อภาษอังกฤษ ไม่พบค าว่า ค่าความแปรปรวน เป็นภาษาอังกฤษ 
6. หน้า 21 ชื่อเรื่องวิทยานิพนธ์ไม่ตรงกับหน้า 14 หากมีการแก้ไขชื่อเรื่องจากอาจารย์ที่ปรึกษา

วิทยานิพนธ์หลัก/ร่วม ให้ระบุรายละเอียดการแก้ไขปรับปรุงในแบบแจ้งผลการสอบปากเปล่าวิทยานิพนธ์ 
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7. มอบหมายให้ส านักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาตรวจสอบบทคัดย่อภาษาอังกฤษทั้ง 3 ราย                
มีการใช้ค าไม่คงที่ แปลไม่ครบประเด็น และแจ้งข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการสภาวิชาการให้อาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์หลักและอาจารย์ที่ปรึกษาร่วมได้รับทราบ เพ่ือตรวจสอบแก้ไขปรับปรุงให้ถูกต้องก่อนน าเสนอ                 
สภามหาวิทยาลัย 
 

ระเบียบวาระท่ี 5.2 ขอความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลกัสตูรบริหารธรุกิจ 
    บัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ (ฉบับปี พ.ศ. 2558) (สมอ.08) 
 สาระส าคัญโดยย่อ 
  ผศ.ดร.อดิศร  ภู่สาระ  เลขานุการสภาวิชาการ  น าเสนอเรื่อง ขอความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลง
อาจารย์ประจ าหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ (ฉบับปี พ.ศ. 2558) (สมอ.08) 
 ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง 
  ด้วย สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ  คณะวิทยาการจัดการ มีความประสงค์ขออนุญาต
เปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ (ฉบับปี พ.ศ. 2558) 
(สมอ.08) เนื่องจาก นางสาวจิราภา  แสงเรือง อาจารย์ประจ าหลักสูตร ได้ลาออกจากราชการ คณะและ
สาขาวิชาจึงบรรจุอาจารย์ใหม่มาทดแทน 1 ราย คือ นางสาวนฤมล   ญาณสมบัติ  เพ่ือให้เป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558  ดังนั้น คณะและสาขาวิชาจึงขออนุญาตเปลี่ยนแปลงอาจารย์
ประหลักสูตรจาก  นางสาวจิราภา  แสงเรือง เป็น นางสาวนฤมล   ญาณสมบัติ โดยเรื่องนี้ได้ผ่านการประชุม
คณะกรรมการประจ าคณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2561 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ 
และให้น าเรื่องนี้เสนอคณะกรรมการสภาวิชาการต่อไป 
 ข้อเสนอ/ญัตติ    
  จึงเสนอคณะกรรมการสภาวิชาการพิจารณาให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ า
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ (ฉบับปี พ.ศ. 2558) (สมอ.08) จาก นางสาวจิราภา  
แสงเรือง เป็น นางสาวนฤมล   ญาณสมบัติ   

มติที่ประชุม เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจ
ระหว่างประเทศ (ฉบับปี พ.ศ. 2558) (สมอ.08) จาก นางสาวจิราภา  แสงเรือง เป็น นางสาวนฤมล   ญาณสมบัติ  
และให้น าเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป 
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ระเบียบวาระท่ี 5.3 ขอความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลกัสตูร 
    รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น  
    (ฉบับปี พ.ศ. 2560) (สมอ.08) 
 สาระส าคัญโดยย่อ 
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  ผศ.ดร.อดิศร  ภู่สาระ  เลขานุการสภาวิชาการ  น าเสนอเรื่อง ขอความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลง
อาจารย์ประจ าหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น (ฉบับปี พ.ศ. 2560)              
(สมอ.08) 
 ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง 
  ด้วย สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีความประสงค์               
ขออนุญาตเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น     
(ฉบับปี พ.ศ. 2560) (สมอ.08)  เนื่องจาก นายอัครวินท์   ศาสนพิทักษ์ อาจารย์ประจ าหลักสูตร ได้ขออนุญาต 
ลาศึกษาต่อเต็มเวลาในระดับปริญญาเอก คณะและสาขาวิชาจึงขออนุญาตให้ นางสาวจินดา   ธ ารงอาจริยกุล 
เป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรแทน เพ่ือให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558  
ดังนั้น คณะและสาขาวิชาจึงขออนุญาตเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประหลักสูตรจาก  นายอัครวินท์   ศาสนพิทักษ์ เป็น 
นางสาวจินดา ธ ารงอาจริยกุล โดยเรื่องนี้ได้ผ่านการประชุมคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 8/2561 
เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2561 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ และให้น าเรื่องนี้เสนอคณะกรรมการสภาวิชาการต่อไป 
 ข้อเสนอ/ญัตติ    
  จึงเสนอคณะกรรมการสภาวิชาการพิจารณาให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ า
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น (ฉบับปี พ.ศ. 2560) (สมอ.08) จาก                     
นายอัครวินท์   ศาสนพิทักษ์ เป็น นางสาวจินดา   ธ ารงอาจริยกุล 
 มติที่ประชุม เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
การปกครองท้องถิ่น (ฉบับปี พ.ศ. 2560) (สมอ.08) จาก  นายอัครวินท์   ศาสนพิทักษ์ เป็น นางสาวจินดา   
ธ ารงอาจริยกุล และให้น าเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป 
 

ระเบียบวาระท่ี 5.4 ขอความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลกัสตูรวิศวกรรมศาสตร 
    บัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการจดัการ (ฉบับปี พ.ศ. 2559) (สมอ.08) 
 สาระส าคัญโดยย่อ 
  ผศ.ดร.อดิศร  ภู่สาระ  เลขานุการสภาวิชาการ น าเสนอเรื่อง ขอความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลง
อาจารย์ประจ าหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการ (ฉบับปี พ.ศ. 2559) (สมอ.08) 
 ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง 
  ด้วย สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีความประสงค์ขออนุญาต
เปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการ (ฉบับปี พ.ศ. 2559) 
(สมอ.08) เนื่องจาก นางสาวศิรประภา   ดีประดิษฐ์  อาจารย์ประจ าหลักสูตร ได้ขออนุญาตลาศึกษาต่อในระดับ
ปริญญาเอก  คณะและสาขาวิชาจึงขออนุญาตให้ นางสาวชนาธิป  พรหมเพศ เป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรแทน 
เพ่ือให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558  ดังนั้น คณะและสาขาวิชาจึงขอ
อนุญาตเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประหลักสูตรจาก  นางสาวศิรประภา   ดีประดิษฐ์  เป็น นางสาวชนาธิป พรหมเพศ  
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โดยเรื่องนี้ได้ผ่านการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 5/2561 เมื่อวันที่ 20 
กันยายน 2561 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ และให้น าเรื่องนี้เสนอคณะกรรมการสภาวิชาการต่อไป 
 ข้อเสนอ/ญัตติ    
  จึงเสนอคณะกรรมการสภาวิชาการพิจารณาให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ า
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการ (ฉบับปี พ.ศ. 2559) (สมอ.08) นางสาวศิรประภา   
ดีประดิษฐ์  เป็น นางสาวชนาธิป  พรหมเพศ 

 มติที่ประชุม  เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
วิศวกรรมการจัดการ (ฉบับปี พ.ศ. 2559) (สมอ.08) นางสาวศิรประภา ดีประดิษฐ์  เป็น นางสาวชนาธิป พรหมเพศ 
โดยให้แก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสภาวิชาการ และให้น าเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป ข้อเสนอแนะ
ให้แก้ไข หน้า 4 ประวัติและคุณวุฒิของ นางสาวชนาธิป  พรหมเพศ ให้เขียนผลงานทางวิชาการในรูปแบบ
บรรณานุการ และให้แนบเอกสารผลงานทางวิชาการเข้าที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย 
 
ระเบียบวาระท่ี 5.5 ขอความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาเทคโนโลย ี
    การผลติพืช (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) 
 สาระส าคัญโดยย่อ 
  ผศ.ดร.อดิศร  ภู่สาระ  เลขานุการสภาวิชาการ ขออนุญาตที่ประชุมให้ ผศ.ดร.วิมลพรรณ  รุ่งพรหม 
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี น าเสนอเรื่อง  ขอความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
เทคโนโลยีการผลิตพืช (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) 
 ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง 
  ด้วย สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ด าเนินการปรับปรุงและ
พัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) เพ่ือให้
เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558  และแนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558 ดังนั้น คณะและสาขาวิชาจึงขอความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562)  โดยเรื่องนี้ได้ผ่านการประชุม
คณะกรรมการประจ าคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   ครั้งที่ 5/2561 เมื่อวันที่ 20 กันยายน  2561 ที่ประชุม     
มีมติเห็นชอบโดยให้แก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประจ าคณะฯ และให้น าเรื่องนี้เสนอคณะกรรมการ
สภาวิชาการต่อไป 
 ข้อเสนอ/ญัตติ    
  จึงเสนอคณะกรรมการสภาวิชาการพิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
เทคโนโลยีการผลิตพืช (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) 

มติที่ประชุม เห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช (หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2562) โดยให้แก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสภาวิชาการ และให้น าเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป 
ข้อเสนอแนะมีดังนี้ 

 



 
รายงานการประชุมคณะกรรมการสภาวชิาการ ครั้งที่ 11/2561 วันพุธที ่7 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.00 น. ณ หอ้งประชุมอยุธยา-อาเซียน 

 
 

[2-22] 
 
 1. ให้ทบทวนจ านวนหน่วยกิตเพราะมีจ านวนหน่วยกิตมากเกินไป หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 

ควรมีจ านวน  ไม่ต่ ากว่า 128 หน่วยกิต หรือไม่เกิน 132 หน่วยกิต อาจตัดบางรายวิชา เช่น วิชาแกนคณะใน  
บางรายวิชาหรือยุบรวมรายวิชาไว้ด้วยกัน เช่น วิชาฟิสิกส์เบื้องต้น ปฏิบัติการฟิสิกส์เบื้องต้น เคมีเบื้องต้น 
ปฏิบัติการเคมีเบื้องต้น เคมีอินทรีย์เบื้องต้น ชีวเคมีเบื้องต้น ชีววิทยาเบื้องต้น 

2. หน้า 1 ข้อ 5.2 ประเภทหลักสูตร ให้ปรับเป็น หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ และข้อ 5.3 ภาษา             
ที่ใช้ ให้ปรับเป็น การจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาไทย และภาษาอังกฤษ  หรือภาษาอ่ืนๆ บางรายวิชา ตาม
หลักสูตรที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

3. หน้า 2 ข้อ 8 ให้ทบทวนอาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา เช่น ผู้จัดการฟาร์ม
อัจฉริยะ นักวิชาการ และนักวิจัย เพราะในหลักสูตรไม่มีรายวิชาที่รองรับกับอาชีพ อาจปรับอาชีพจากนักวิจัย 
เป็นผู้ช่วยนักวิจัย โดยให้ค านึงถึงว่าหากส าเร็จการศึกษาแล้วสามารถปฏิบัติอาชีพนั้น ๆ ได้จริง 

4. หน้า 3 ข้อ 9 ชื่อต าแหน่งวิชาการ คุณวุฒิ สาขาขา ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร รายที่ 4            
นายวุฒิพงษ์  แปงใจ  มีคุณวุฒิ วท.บ (ชีววิทยา) และ ปร.ด. (พันธุศาสตร์) ต้องระบุว่า (หลักสูตรโทควบเอก) 
และให้แก้ไขในหน้า 27-28,116  

5. หน้า 5 ข้อ 11.3  ผลการศึกษา รวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูลทั้งภายในภายนอก และจากผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย คณะกรรมการสภาวิชาการมีข้อเสนอแนะว่า หลักสูตรเป็นหลักสูตรปรับปรุง มีการเก็บข้อมูลจากกลุ่ม
ตัวอย่าง จ านวน 1,000 คน ประกอบด้วย นักเรียน นักศึกษา ครู-อาจารย์ ข้าราชการในหน่วยงานของรัฐบาล 
พนักงานเอกชน/นักธุรกิจ แม่บ้าน  พนักงานรัฐวิสาหกิจ/องค์กรมหาชน  เท่านั้น  ควรมีผลการศึกษาจากผู้ประกอบการ 
ผู้ใช้บัณฑิต ผู้ทรงคุณวุฒิ นักศึกษาปัจจุบันและบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาแล้ว เพ่ือสาขาวิชาจะได้ทราบจุดแข็ง 
จุดอ่อน ของหลักสูตรแล้วผลการวิเคราะห์มาปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรต่อไป 

6. หน้า 8 ปรัชญาของหลักสูตร “ผลิตนักเทคโนโลยีการผลิตพืช สร้างสรรค์นวัตกรรม และบริหาร
จัดการผลิตผลการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” แต่พบว่าในหลักสูตรไม่พบรายวิชาเกี่ยวกับ                    
การสร้างสรรค์นวัตกรรม การบริหารจัดการผลิตผล ควรเพิ่มรายวิชาเหล่านี้ไว้ในหลักสูตร 

7. หน้า 11 ข้อ 1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน ข้อ 1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค ให้
ระบุว่า เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ข้อ 2.1 วัน-เวลาในการด าเนินการเรียน
การสอนให้เพ่ิมข้อความ “หรือเป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา” และข้อ 2.2 
คุณสมบัติของ ผู้เข้าศึกษา ระบุไว้ว่าส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่ามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า สภาวิชาการ
มีความเป็นห่วงว่านักศึกษาอาจมีปัญหาในการเรียนวิชาพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์ไม่ได้ เช่น วิชา ฟิสิกส์ เคมี 
ชีววิทยา เป็นต้น อาจปรับคุณสมบัติเป็นส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่ามัธยมศึกษาตอนปลาย สายวิทย์-คณิต 

8. หน้า 12 ตารางงบประมาณรายรับในส่วนของค่าบ ารุงการศึกษาค านวณผิด ให้คิดงบประมาณให้
ถูกต้อง 
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9. หน้า 20 วิชาสัมมนาทางเทคโนโลยีการผลิตพืช 1(1-0-2) หน่วยกิตเป็นวิชาทฤษฎี ควรปรับหน่วยกิต
ให้เป็นวิชาปฏิบัติ 

10. ให้ทบทวน หน้า 21-24 ข้อ 2.31 กลุ่มวิชาสหกิจศึกษาเป็นนโยบายของมหาวิทยาลัย  หาก
สาขาวิชา ไม่ต้องการให้มีกลุ่มนี้สามารถตัดกลุ่มวิชานี้ออกได้ แต่ถ้าจะให้มีวิชากลุ่มสหกิจศึกษาท้ัง 2 วิชา จะต้อง
ไม่ใช้ค่าระดับคะแนน S หรือ U และให้นับหน่วยกิตรวมในเกณฑ์ส าเร็จการศึกษา ข้อ 2.3.2 กลุ่มวิชาฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพไม่ให้แยก 3 วิชา ให้ใช้รูปแบบเดียวกับหลักสูตรอ่ืน ๆ ในคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การฝึกงานควรมีมาตรฐานเดียวกัน ข้อ 3.1.5 แผนการศึกษาให้ตัดวิชาการฝึกงานทางการผลิตพืช 1-3 ออก วิชา
ฝึกงานไม่ควรแบ่งเทอม การแบ่งเทอมฝึกงานจะท าให้นักศึกษาเข้าใจคลาดเคลื่อน หลักการฝึกงานต้องการให้ 
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นักศึกษาฝึกงานจริงในสถานประกอบการ ในหลักสูตรก าหนดวิชาการฝึกไว้ 3(320) แต่ถ้านักศึกษาสามารถ
ฝึกงานในสถานที่ประกอบการ 5(450) ก็สามารถท าได้  สาขาวิชาไม่ควรเขียนแผนการศึกษาแบบนี้ ควรเขียนให้
ชัดเจน 

11. หน้า 29 ให้ทบทวนการเขียนข้อ 4 องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม 
12. หน้า 28 ข้อ 3.3.3 อาจารย์พิเศษ ไม่ระบุไว้ ควรหาผู้ประกอบการในท้องถิ่นมาเป็นอาจารย์พิเศษ

เพ่ือให้ความรู้ 
13. หน้า 43-51 ให้ทบทวนการก าหนดความรับผิดชอบหลัก และความรับผิดชอบรอง ในแผนที่แสดง

การกระจายความรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชาหมวดวิชาเฉพาะ (Curriculum Mapping) 
เพราะจะมีปัญหาเรื่องการประเมินรายวิชา และรายวิชาที่ใกล้เคียงกันแต่ก าหนดความรับผิดชอบหลัก และความ
รับผิดชอบรองไม่เหมือนกัน เช่น วิชาเคมีเบื้องต้น ชีววิทยาเบื้องต้น ฟิสิกส์เบื้องต้น 

14. หน้า 54 ข้อ 2.2.2 มีการกระตุ้นอาจารย์ท าผลงานทางวิชาการสายตรงในสาขาวิช าเทคโนโลยี
สารสนเทศ ให้แก้ไขชื่อหลักสูตรให้ถูกต้อง 

15. หน้า 60 ข้อ 6.1.1 ให้ทบทวนการเขียนการบริหารงบประมาณให้ถูกต้อง เนื่องจากหลักสูตรไม่มี
การจัดการศึกษาในภาคพิเศษ  

16. หน้า 88-89 วิชาการเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านเทคโนโลยีการผลิตพืช และวิชาการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพด้านเทคโนโลยีการผลิตพืช ค าอธิบายรายวิชาไม่มีหมายเหตุระบุไว้ว่าเป็นวิชาบังคับเรียน
และได้รับค่าคะแนน S หรือ U โดยไม่นับหน่วยกิตรวมในเกณฑ์การส าเร็จการศึกษาหลักสูตรสาขาวิชานี้  แต่ใน
แผน การศึกษาเขียนว่า นักศึกษาต้องผ่าน ให้ทบทวนให้ถูกต้อง 

17. หน้า 91 ให้เพ่ิมหัวข้ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรไว้ในตารางเปรียบเทียบ และในช่องหมายเหตุให้
ระบุค าว่า “คงเดิม” ไว้ในหัวข้ออาจารย์ประจ าหลักสูตร เนื่องจากไม่มีการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

หน้า 88-89 ไม่มีเงื่อนไขระบุไว้ 
18. หน้า 112 ประวัติและคุณวุฒิของ นายณัฐวุฒิ   จั่นทอง ผลงานทางวิชาการ ให้ใส่ผลงานที่มี              

ปี พ.ศ. ปรากฏเท่านั้น เพราะผลงานทางวิชาการตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 ต้อง
มีการตีพิมพ์เผยแพร่ย้อนหลัง 5 ปี 
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19. สาขาวิชาผลิตพืชควรศึกษาหลักสูตรจากมหาวิทยาลัยอ่ืน ๆ เมื่อน ามาปรับใช้เป็นหลักสูตรของ
มหาวิทยาลัย และให้น าจุดเด่นเรื่องการผลิตพืชของจังหวัดพระนครศรีอยุธยามาไว้ในหลักสูตร 

20. ให้สาขาวิชาตรวจสอบค าถูก-ผิด ชื่อวิชาภาษาไทย และภาษาอังกฤษ รวมทั้งค าอธิบายรายวิชา
ตลอดเล่มหลักสูตรให้ถูกต้อง 

21. ข้อสังเกต พบว่า หลักสูตรนี้มีรายวิชาที่เป็นทฤษฎี กับการท างานในห้องปฏิบัติการจ านวนมาก แต่
ขาดเรื่องการพานักศึกษาลงพ้ืนที่เพ่ือเรียนรู้สถานที่จริง และยังไม่พบความร่วมมือจากสถานประกอบการเพ่ือ
รองรับการฝึกงานของนักศึกษา รวมทั้งยังขาดผู้เชี่ยวชาญภายนอกที่เข้ามาให้ความรู้กับนักศึกษา 

22. สภามหาวิทยาลัยอาจมีข้อซักถามเกี่ยวกับ จ านวนนักศึกษาปัจจุบัน สถานประกอบการ ฟาร์ม
เกษตรอัจฉริยะ สถานที่ที่รองรับนักศึกษาฝึกงาน  เกษตรกรรุ่นใหม่ในพ้ืนที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รวมทั้ง
มหาวิทยาลัยได้เรียนเชิญบุคคลภายนอกที่มีความเชี่ยวชาญด้านการผลิตพืชเข้ามามีส่วนร่วมกับมหาวิทยาลัย
อย่างไร 
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23. ให้คณะและสาขาวิชาเตรียมค าตอบเรื่องผลการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ปีที่ผ่านมาเป็นอย่างไร 

สาขาวิชาได้น าข้อเสนอแนะมาปรับใช้ในการท าหลักสูตรอย่างไร ให้แนบเอกสาร ผลการประเมินหลักสูตร มาใน
ภาคผนวก และในการน าเสนอหลักสูตรในสภามหาวิทยาลัยขอให้สาขาวิชาจัดตัวแทน 1 คน น าเสนอเป็น 
PowerPoint  ตามแบบฟอร์มที่กองบริการศึกษาก าหนด และน าเสนอให้ตรงประเด็นใช้เวลา 5 นาที  ผู้น าเสนอ
สามารถตอบข้อซักถามของสภามหาวิทยาลัยได้ชัดเจนและเข้าใจง่าย 

24. ให้คณบดี ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตร และรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการตรวจสอบความ
ถูกต้อง ครบถ้วนของหลักสูตรทั้งหมด พร้อมทั้งให้สาขาวิชาจัดท าตารางเปรียบเทียบการแก้ไขตามข้อเสนอแนะของ
สภาวิชาการเข้าที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย โดยไม่ต้องน าหลักสูตรนี้กลับไปพิจารณาในที่คณะกรรมการประชุม                 
สภาวิชาการอีก และให้น าเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป 
 
ระเบียบวาระท่ี 5.6  การพิจารณาให้ความเห็นชอบการก าหนดต าแหน่งและแต่งตั้งให้ด ารง 
    ต าแหน่งทางวิชาการ ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ จ านวน 1 ราย (วาระลับ) 
 สาระส าคัญโดยย่อ 
  ผศ.ดร.อดิศร  ภู่สาระ  เลขานุการสภาวิชาการ น าเสนอเรื่อง การพิจารณาให้ความเห็นชอบการ
ก าหนดต าแหน่งและแต่งตั้ งให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์  จ านวน  1 ราย             
(วาระลับ)  
 ข้อเสนอ/ญัตติ    
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  จึงเสนอคณะกรรมการสภาวิชาการพิจารณาให้ความเห็นในการก าหนดต าแหน่งทางวิชาการระดับ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จ านวน 1  ราย คือ นางสาวภัทราพร  จันตะนี พนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดคณะวิทยาการ
จัดการ สาขาวิชา 6103 เศรษฐศาสตร์  
 มติที่ประชุม เห็นชอบตามที่คณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ (ก.พ.ว.) พิจารณาเสนอการ
ก าหนดต าแหน่งทางวิชาการระดับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จ านวน 1  ราย คืคือ นางสาวภัทราพร  จันตะนี พนักงาน
มหาวิทยาลัย สังกัดคณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชา 6103 เศรษฐศาสตร์ และให้น าเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป 
 

ระเบียบวาระท่ี 5.7 ขอความเห็นชอบรายชื่อผูส้มควรได้รับการพิจารณาให้ปริญญากติติมศักดิ์  
   ประจ าปี พ.ศ. 2559-2560 จ านวน 5 ราย (วาระลับ) 

 สาระส าคัญโดยย่อ 
  ผศ.ดร.อดิศร  ภู่สาระ  เลขานุการสภาวิชาการ น าเสนอเรื่อง ขอความเห็นชอบรายชื่อผู้สมควร
ได้รับการพิจารณาให้ปริญญากิตติมศักดิ์ ประจ าปี พ.ศ. 2559-2560 จ านวน 5 ราย (วาระลับ) 
 ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง 
  ตามที่คณะกรรมการเลือกสรรผู้สมควรได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ ได้ประชุม ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 
31 ตุลาคม 2561 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบรายชื่อผู้สมควรได้รับการพิจารณาให้ปริญญากิตติมศักดิ์ ประจ าปี   
พ.ศ. 2559-2560 จ านวน 5 ราย (วาระลับ) โดยมีรายชื่อ ระดับชั้นปริญญา สาขาวิชา และผู้เสนอ ดังนี้ 

ระดับดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  
1. นายอัศวิน   เตชะเจริญวิกุล   ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการจัดการ             

เสนอโดย ผศ.ดร.อัจฉรา   หล่อตระกูล คณบดีคณะวิทยาการจัดการ 
[2-25] 

 
ระดับดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 
1. นางสาวพัณณิน   กิติพราภรณ์   ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 

เสนอโดย ดร.ดุลย์พิชัย  โกมลวานิช  กรรมการสภามหาวิทยาลัย ประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการ
มหาวิทยาลัย 

2. นายสมหมาย  ปาริจฉัตต์ ปริญญาครุศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการจัดการการเรียนรู้ 
เสนอโดย นายอภิชาติ   จีระวุฒิ นายกสภามหาวิทยาลัย 

ระดับมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 
1. พระพุทไธศวรรย์วรคุณ  (หวล   ภูริภทฺโท)  ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชา 

การพัฒนาชุมชนและสังคม เสนอโดย ผศ.ดร.ภาคิน  โชติเวศย์ศิลป์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
กรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผู้แทนผู้บริหาร 

2. นายสัมฤทธิ์   เจียมเจริญพรกุล  ปริญญานิเทศศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชานิเทศศาสตร์ 
เสนอโดย ผศ.วิภาวี  ฝ้ายเทศ กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
 ข้อเสนอ/ญัตติ    
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  จึงเสนอคณะกรรมการสภาวิชาการพิจารณาให้ความเห็นชอบรายชื่อผู้สมควรได้รับการพิจารณาให้
ปริญญากิตติมศักดิ์ ประจ าปี พ.ศ. 2559-2560 จ านวน 5 ราย (วาระลับ) โดยมีรายชื่อ ระดับชั้นปริญญา และ
สาขาวิชา ดังนี้ 

ระดับดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  
1. นายอัศวิน   เตชะเจริญวิกุล   ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการจัดการ              
ระดับดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 
1. นางสาวพัณณิน   กิติพราภรณ์   ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ  
2. นายสมหมาย  ปาริจฉัตต์ ปริญญาครุศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการจัดการการเรียนรู้  
ระดับมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 
1. พระพุทไธศวรรย์วรคุณ  (หวล   ภูริภทฺโท)  ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชา 

การพัฒนาชุมชนและสังคม  
2. นายสัมฤทธิ์   เจียมเจริญพรกุล  ปริญญานิเทศศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชานิเทศศาสตร์  

 มติที่ประชุม เห็นชอบตามที่คณะกรรมการเลือกสรรผู้สมควรได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ เสนอรายชื่อ
ผู้สมควรได้รับการพิจารณาให้ปริญญากิตติมศักดิ์ ประจ าปี พ.ศ. 2559 -2560 จ านวน 5 ราย (วาระลับ) และให้
น าเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป  โดยมีรายชื่อ ระดับชั้นปริญญา และสาขาวิชา ดังนี้ 

ระดับดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  
1. นายอัศวิน   เตชะเจริญวิกุล   ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการจัดการ              
ระดับดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 
1. นางสาวพัณณิน   กิติพราภรณ์   ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ  
2. นายสมหมาย  ปาริจฉัตต์ ปริญญาครุศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการจัดการการเรียนรู้  
 
 
 

[2-26] 
 
ระดับมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 
1. พระพุทไธศวรรย์วรคุณ  (หวล   ภูริภทฺโท)  ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชา 

การพัฒนาชุมชนและสังคม  
 2. นายสัมฤทธิ์   เจียมเจริญพรกุล  ปริญญานิเทศศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชานิเทศศาสตร์ 

 
ระเบียบวาระท่ี 5.8 ขอความเห็นชอบการพิจารณาเกณฑก์ารให้ปริญญาตรี เกียรตินิยมอันดับ 1 

   และปริญญาเกียรตินิยมอันดับ 2 พ.ศ. 2560 
 สาระส าคัญโดยย่อ 
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  ผศ.ดร.อดิศร  ภู่สาระ  เลขานุการสภาวิชาการ น าเสนอเรื่อง ขอความเห็นชอบการพิจารณาเกณฑ์
การให้ปริญญาตรี เกียรตินิยมอันดับ 1 และปริญญาเกียรตินิยมอันดับ 2 พ.ศ. 2560 
 ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง 
  ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ในคราวประชุมครั้งที่ 10/2561 เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 
2561 ที่ประชุมมีมติ เห็นชอบตามที่กองบริการการศึกษาพิจารณาเสนอการให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา 
ระดับปริญญาตรี ประจ าภาคภาคฤดูร้อน/2560 และประจ าภาคเรียนที่ 3/2560 จ านวน 253 ราย โดยให้แก้ไข
ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสภาวิชาการ และให้น าเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป  ข้อเสนอแนะมีดังนี้ 

 1. ในข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย การให้ผู้ส าเร็จการศึกษาชั้นปริญญา
ตรี ได้รับปริญญาเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง และปริญญาตรีเกียรตินิยมอันดับสอง พ.ศ. 2550 ข้อ 5 (1) หลักสูตร             
4 ปี และหลักสูตร 5 ปี เรียนครบหลักสูตรแล้วได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.60 ได้เกียรตินิยมอันดับ
หนึ่ง และได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.25 ได้เกียรตินิยมอันดับสอง  แต่นักศึกษาบางรายได้เกรดเฉลี่ย
ตามเกณฑ์  แต่มีบางรายวิชา เช่น วิชาศึกษาทั่วไปได้เกรดต่ ากว่า C จึงท าให้นักศึกษาไม่ได้รับเกียรตินิยม 
คณะกรรมการสภาวิชาการมีข้อสังเกตให้ทบทวนข้อบังคับฯฉบับเดิม และยกร่างข้อบังคับฯฉบับใหม่ ให้ชัดเจน
มากยิ่งขึ้น เช่น 2 ภาคเรียนฤดูร้อนให้เท่ากับ 1 ภาคการศึกษาปกติ 

 2. มอบหมายให้รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ และรองคณบดีฝ่ายวิชาการทบทวนข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย การให้ผู้ส าเร็จการศึกษาชั้นปริญญาตรี  ได้รับปริญญาตรีเกียรติ
นิยมอันดับหนึ่ง และปริญญาตรีเกียรตินิยมอันดับสอง พ.ศ. 2550  รวมทั้งยกร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา  ว่าด้วย การจัดการศึกษาระดับอนุปริญญา และปริญญาตรี พ.ศ. 2560 ควบคู่กัน ทั้งนี้จะได้
มีแนวทางในการได้รับปริญญาเกียรตินิยมเหมือนกับมหาวิทยาลัยอ่ืน ๆ โดยให้รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการเสนอ
เรื่องเพ่ือพิจารณาตามล าดับขั้นตอนต่อไป 
 บัดนี้ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการได้น าเรื่องนี้พิจารณาในที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการ ครั้งที่ 6/2561 
เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2561 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้แก้ไขข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา             
ว่าด้วย การจัดการศึกษาระดับอนุปริญญา และปริญญาตรี พ.ศ. 2560 (ดังรายงานการประชุม) 
 ข้อเสนอ/ญัตติ    
  จึงเสนอคณะกรรมการสภาวิชาการพิจารณาให้ความเห็นชอบการพิจารณาเกณฑ์การให้ปริญญาตรี 
เกียรตินิยมอันดับ 1 และปริญญาเกียรตินิยมอันดับ 2 พ.ศ. 2560 

มติที่ประชุม เห็นชอบการพิจารณาเกณฑ์การให้ปริญญาตรี เกียรตินิยมอันดับ 1 และปริญญา
เกียรตินิยมอันดับ 2 พ.ศ. 2560 โดยให้น าเสนอคณะกรรมการปรับปรุงและยกร่างกฎหมายของมหาวิทยาลัย 
และสภามหาวิทยาลัย ข้อเสนอแนะมีดังนี้ 

เกณฑ์การให้เกียรตินิยม ความเห็นของคณะกรรมการสภาวิชาการ 
1. เกียรตินิยมอันดับ 1 เกรดเฉลี่ย 3.60 เห็นชอบ ไม่เปลี่ยนแปลง 
2. เกียรตินิยมอันดับ 2 เกรดเฉลี่ย 3.25 เห็นชอบ ไม่เปลี่ยนแปลง 
3. ค่าระดับคะแนนต้องไม่ต่ ากว่า C มีความเห็น 3 ประเด็น คือ 

1) คณะกรรมการสภาวิชาการมีความเห็นว่า ทุกรายวิชาที่
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ลงทะเบียนเรียนต้องได้ค่าระดับคะแนนไม่ต่ ากว่า C ถ้าเกรด
ตามเกณฑ์ควรได้รับเกียรตินิยม 
หรือ 2) เฉพาะรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปได้ค่าระดับ
คะแนนไม่ต่ ากว่า D  ให้สามารถได้รับเกียรตินิยมได้ 
3) หากมีนักศึกษาได้รับเกียรตินิยมจ านวนมาก แต่ไม่สามารถ
สอบบรรจุเข้ารับราชการได้ หน่วยงานไม่รับเข้าท างาน การ
ได้รับเกียรตินิยมจะไม่มีความหมาย ไม่มีคุณค่า มหาวิทยาลัย
ควรตรวจสอบเรื่องการวัดและประเมินผลของอาจารย์ให้มี
ประสิทธิภาพ  โดยอาจารย์สอนในรายวิชาเดียวกันควรใช้
ข้อสอบกลางชุดเดียวกัน นักศึกษาจะเลือกลงทะเบียนวิชาที่
เรียนง่าย ได้เกรดดี และนักศึกษาจะไม่เลือกลงทะเบียนเรียน
วิชาคณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา เพราะเรียนยาก เกรด
ไม่ด ี

4. การลงทะเบียนเรียนซ้ า เห็นชอบ ไม่เปลี่ยนแปลง 
5. การเทียบโอน/ยกเว้นหน่วยกิต เห็นชอบ ไม่ เปลี่ยนแปลง มอบหมายรองอธิการบดีฝ่าย

วิชาการก าหนดเกณฑ์การเทียบโอน-ยกเว้นหน่วยกิตให้ชัดเจน  
6. ระยะเวลาในการศึกษา ภาคการศึกษาปกติ เห็นชอบ ให้แก้ไขข้อ 26.6 โดยตัดข้อความ “ทั้งนี้ให้นับภาค            

ฤดูร้อนเป็น 1 ภาคการศึกษาปกติด้วย”  
 

ระเบียบวาระที่ 6    เรื่องน าเสนอจากคณะกรรมการสภาวิชาการ 
 6.1 ดร.ภควดี  สุขอนันต์ ผู้แทนคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สอบถามที่ประชุมเรื่องการเปิดภาค
เรียนของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงการเปิดภาคเรียนจากเดือนสิงหาคม 
เป็นเดือนมิถุนายน หรือไม่ 
  ผศ.ดร.อดิศร  ภู่ สาระ   เลขานุการสภาวิชาการ แจ้งให้ทราบว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา จะไม่เปลี่ยนแปลงการเปิดภาคเรียนจากเดือนสิงหาคม เนื่องจากจะได้มีเวลาในการรับ
นักศึกษาใหม่ ท าให้มีจ านวนนักศึกษาเพ่ิมมากข้ึน 
 มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
 6.2 ดร.อมรรัตน์   สนั่นเสียง ผู้แทนคณะครุศาสตร์ แจ้งให้ทราบว่า ในอนาคตหากมหาวิทยาลัยจะมี             
การพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 5 ปี เป็นหลักสูตร 4 ปี คณบดีคณะครุศาสตร์ต้องมีการบริหาร
จัดการดูแลเรื่องการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ โดยให้นักศึกษาชั้นปีที่ 5 เปิดภาคเรียนก่อน  คณะครุศาสตร์ต้อง
เขียนแผนการศึกษา ให้สอดคล้องกัน โดยนักศึกษาชั้นปีที่ 4 จะต้องไม่มีการลงเรียนในภาคฤดูร้อน และส าหรับ
นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ให้น าโมเดลโครงการจัดตั้งสถาบันพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาครูชายแดนใต้ ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลามาใช้กับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยเน้นเรื่อง ระบบผลิตครู ระบบ
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พัฒนาครู และสถานศึกษาต้นแบบที่สนับสนุนในการพัฒนาและผลิตครู เช่น บังคับให้นักศึกษาครุศาสตร์ชั้นปีที่ 
1 อยู่หอพักของมหาวิทยาลัย เพราะนักศึกษาจะได้มีเวลาท ากิจกรรมร่วมกันและปลูกฝังความเป็นครู และควรมี
การน านักศึกษาลงปฏิบัติในพ้ืนที่จริง 
 มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

ระเบียบวาระที่ 7     เร่ืองอื่น ๆ 
ระเบียบวาระท่ี 7.1  ก าหนดการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ  ครั้งที่ 12/2561 
  สาระส าคัญโดยย่อ 
  ผศ.ดร.อดิศร  ภู่สาระ  เลขานุการสภาวิชาการ น าเสนอก าหนดการประชุมคณะกรรมการ       
สภาวิชาการ ครั้งที่ 12/2561 
 ข้อเสนอ/ญัตติ    
  จึงขอความเห็นชอบก าหนดการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ  ครั้งที่ 12/2561 ในวันพุธที่ 
19 ธันวาคม 2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมคณะรัฐมนตรี ชั้น 2 อาคาร 100 ศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
 มติที่ประชุม เห็นชอบก าหนดการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ  ครั้งที่ 12/2561 ในวันพุธที่ 
19 ธันวาคม 2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมคณะรัฐมนตรี ชั้น 2 อาคาร 100 ศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
 
ปิดประชุมเวลา 11.40 น. 
 
     นางสาวนิตยา แสงมะฮะหมัด ผู้พิมพ์/ผู้บันทึกการประชุม 
     นางเบญญาภา สอนพรม  ผู้ตรวจ    
     ผศ.ดร.อดิศร ภู่สาระ  ผู้ตรวจ/ทาน 

 


