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รายงานการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ
ครั้งที่ 1/2562
วันที่ 23 มกราคม 2562 เวลา 10.30 น.
ณ ห้องประชุมวังน้้าเขียวโฮเทล ต้าบลไทยสามัคคี อ้าเภอวังน้้าเขียว จังหวัดนครราชสีมา
------------------------------------------ผู้มาประชุม
1. ดร.เกษม บารุงเวช
อธิการบดี
ประธาน
2. รองศาสตราจารย์ ดร.สุดใจ ทูลพานิชย์กิจ
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก (คณะวิทยาการจัดการ) กรรมการ
3. รองศาสตราจารย์ ดร.วิบูลย์ ตระกูลฮุ้น
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก (คณะมนุษยศาสตร์ฯ) กรรมการ
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปัณณ์รภัส ถกลภักดี ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก (คณะวิทยาศาสตร์ฯ) กรรมการ
5. ดร.ปฐมพงศ์ ศุภเลิศ
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก (คณะครุศาสตร์)
กรรมการ
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กมลวรรณ วรรณธนัง ผู้แทนคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ กรรมการ
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดวงรัตน์ โพธิ์เงิน
ผู้แทนคณะวิทยาการจัดการ
กรรมการ
8. ดร.ภควดี
สุขอนันต์
ผู้แทนคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กรรมการ
9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อดิศร ภู่สาระ
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
กรรมการและเลขานุการ
ผู้ไม่มาประชุม
ดร.อมรรัตน์ สนั่นเสียง

ผู้แทนคณะครุศาสตร์

ผู้เข้าร่วมประชุม
1. ดร.ปราณีย์
2. ดร.นริสานันท์
3. นางเบญญาภา
4. นางสาววิภา
5. นางสาวสุภัทรสร
6. นางสาวนิตยา

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะครุศาสตร์
ผู้อานวยการสานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา
ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ

ขาวเจริญ
เดชสุระ
สอนพรม
ทองทา
ขุมทอง
แสงมะฮะหมัด

ติดภารกิจ
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เปิดประชุมเวลา 10.30 น.
ดร.เกษม บารุงเวช อธิการบดี ประธานการประชุม กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ
สภาวิชาการ เมื่อเห็นว่าครบองค์ประชุมแล้ว ได้ดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

ระเบียบวาระที่ 1

เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ

ระเบียบวาระที่ 1.1
(ร่าง) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 4 ปี “อิงสมรรถนะ” มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สาระส้าคัญโดยย่อ
ผศ.ดร.อดิ ศร ภู่ สาระ เลขานุ ก ารสภาวิ ช าการ แจ้ งให้ ที่ ป ระชุ ม ทราบ เรื่ อ ง (ร่ า ง) หลั ก สู ต ร
ครุศาสตรบัณฑิต 4 ปี “อิงสมรรถนะ” มหาวิทยาลัยราชภัฏ
จากการพัฒนาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 4 ปี “อิงสมรรถนะ” มหาวิทยาลัยราชภัฏ และมีการลงนาม
รั บ หลั ก สู ต รของราชภั ฏ ทั้ ง 38 แห่ ง เมื่ อ วั น ที่ 28 ธั น วาคม 2561 ที่ ม หาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ สวนสุ นั น ทา
ทางส่วนกลางกาหนดส่งเล่มหลักสูตรให้แต่ละสถาบันในวันที่ 11 มกราคม 2562 เพื่อเข้าสู่กระบวนการของแต่
ละสถาบันต่อไป
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จึงจัดทารายละเอียดกาหนดการหลักสูตร
ดังนี้
1. วันที่ 11-30 มกราคม 2562 แต่ละสาขาวิชาจัดทาเล่มหลักสูตร
2. ก่อนวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 ประชุมคณะกรรมการประจาคณะครุศาสตร์ และส่งให้กอง
บริการการศึกษาตรวจสอบหลักสูตร
3. วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ
4. วันที่ 13 มีนาคม 2562 ประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย
มติที่ประชุม รับทราบเรื่อง (ร่าง) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 4 ปี “อิงสมรรถนะ” มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ระเบียบวาระที่ 1.2

สรุปผลการด้าเนินงานคณะกรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
(1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561)
สาระส้าคัญโดยย่อ
ดร.เกษม บ ารุ งเวช อธิ การบดี ประธานการประชุ ม ขออนุ ญ าตที่ ป ระชุ ม น าเสนอ สรุ ป ผล
การด าเนิ น งานคณะกรรมการสภาวิช าการ มหาวิท ยาลั ย ราชภั ฏ พระนครศรีอ ยุธ ยา ประจาปี งบประมาณ
พ.ศ. 2561 (1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561) จัดทาโดยผู้ช่วยเลขานุการสภาวิชาการ กองบริการ
การศึกษา รายงานฉบับนี้ เป็นการสรุปผลการดาเนินงานที่สาคัญและกิจกรรมของคณะกรรมการสภาวิชาการ
ข้อมูล แนวคิด ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะด้านวิชาการ เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนางานวิชาการของมหาวิทยาลัย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
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มติ ที่ ป ระชุ ม รั บ ทราบสรุ ป ผลการด าเนิ น งานคณะกรรมการสภาวิช าการ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
พระนครศรีอยุธยา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561)
ระเบียบวาระที่ 1.3

ก้าหนดการพระราชทานปริญญาบัตร ประจ้าปีการศึกษา 2559-2560
มหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคกลาง
สาระส้าคัญโดยย่อ
ดร.เกษม บารุงเวช อธิการบดี ประธานการประชุม แจ้งให้ที่ประชุมทราบเรื่องกาหนดการงานพิธี
พระราชทานปริญญาบัตร ประจาปีการศึกษา 2559-2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคกลาง และมหาวิทยาลัย
สวนดุสิต (จานวน 4 วัน 8 รอบ) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยากาหนดรับพระราชทานปริญญาบัตร
ประจ าปี ก ารศึ ก ษา 2559-2560 ในวั น ที่ 9 เมษายน 2562 เวลา 19.00 น. ณ ห้ อ งพระปกเกล้ า อาคาร
อเนกนิทัศน์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช อาเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 12/2561
สาระส้าคัญโดยย่อ
ผศ.ดร.อดิ ศร ภู่ สาระ เลขานุ ก ารสภาวิ ช าการ น าเสนอ รายงานการประชุ ม คณะกรรมการ
สภาวิชาการ ครั้งที่ 12/2561 ซึ่งมีสาระสาคัญเกี่ยวกับระเบียบวาระและมติที่ประชุมตามรายงานการประชุม
คณะกรรมการสภาวิชาการเพื่อขอให้ที่ประชุมสภาวิชาการพิจารณารับรองรายงานการประชุม
ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง
ตามที่สภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาได้มีการประชุมครั้งที่ 12/2561 เมื่อวันที่
19 ธั น วาคม 2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้ อ งประชุ ม อยุ ธ ยา-อาเซี ย น ชั้ น 2 อาคารส านั ก งานอธิ ก ารบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา นั้น เจ้าหน้าที่ได้บันทึกและจัดทารายงานการประชุม รวมทั้งนาเสนอ
ผู้เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาตรวจสอบตามระบบและกระบวนการดังต่อไปนี้
1. จดบั น ทึ ก ข้ อ ความสาระส าคั ญ ของการประชุ ม ตามระเบี ย บวาระในระหว่ า งการประชุ ม
โดยผู้ช่วยเลขานุการสภาวิชาการ
2. เรียบเรียง สรุปและจัดทารายงานการประชุม โดยผู้ช่วยเลขานุการสภาวิชาการแล้วนาเสนอให้
เลขานุการสภาวิชาการ ตรวจสอบและปรับปรุงแก้ไข
3. ปรับปรุงและนาเข้าระเบียบวาระการประชุมเพื่อขอรับรองรายงานการประชุมซึ่งมีสาระสาคัญ
แบ่งเป็น 7 ระเบียบวาระ ตามที่เสนอในเอกสารการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 12/2561
ข้อเสนอ/ญัตติ
ขอเสนอให้รับรองรายงานการประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ครั้งที่ 12/2561
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มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ครั้งที่ 12/2561 โดยไม่มีการแก้ไข

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่ 12/2561
ระเบียบวาระที่ 3.1 รายงานผลการด้าเนินการตามมติของคณะกรรมการสภาวิชาการ
สาระส้าคัญโดยย่อ
ผศ.ดร.อดิศร ภู่สาระ เลขานุการสภาวิชาการ นาเสนอข้อมูลการดาเนินงานและผลการดาเนินงาน
ตามมติที่ป ระชุมคณะกรรมการสภาวิชาการครั้งที่ 12/2561 โดยได้แจ้งและมอบให้ห น่วยงานและองค์คณะ
บุคคล/บุคคลที่เกี่ยวข้องดาเนินงานและปฏิบัติตามที่คณะกรรมการสภาวิชาการมีมติแล้ว
ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง
1. คณะกรรมการสภาวิชาการได้มีมติกาหนดเป็นแนวปฏิบัติให้เลขานุการนาเสนอให้ที่ประชุมทราบ
ความคืบ หน้ าหรือข้อมู ล การดาเนิ น งานและผลการดาเนิ นงานตามมติที่ป ระชุมคณะกรรมการสภาวิช าการ
เป็นเรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อนด้วย
2. คณะกรรมการสภาวิชาการ มีการประชุมครั้งที่ 12/2561 เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2561 เวลา 09.00 น.
ณ ห้องประชุมอยุธยา-อาเซียน ชั้น 2 อาคารสานักงานอธิการดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยมี
สาระตามรายงานการประชุมฯ ในระเบียบวาระที่ 2
3. เลขานุการคณะกรรมการสภาวิชาการ ได้แจ้งและมอบให้หน่วยงานและองค์คณะบุคคล/บุคคลที่
เกี่ยวข้องดาเนินงานและปฏิบัติตามที่คณะกรรมการสภาวิชาการมีมติแล้ว ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารที่นาเสนอ
ประกอบการประชุมหน้า [3-2 ถึง 3-3]
ข้อเสนอ/ญัตติ
ขอเสนอให้ ที่ ป ระชุ ม รั บ ทราบข้ อ มู ล การด าเนิ น งานและผลการด าเนิ น งานตามมติ ที่ ป ระชุ ม
คณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ 12/2561
ม ติ ที่ ป ระชุ ม รั บ ท ราบ ข้ อ มู ล ก ารด าเนิ น งาน แ ล ะผ ล ก ารด าเนิ น งาน ต าม ม ติ ที่ ป ระชุ ม
คณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ 12/2561

รายงานการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ 2/2562 วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประขุมอยุธยา-อาเซียน ชั้น 2
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รายงานข้อมูลการด้าเนินงานและผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุม
คณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ 12/2561
วันที่ 19 ธันวาคม 2561 เวลา 09.00 น.
ณ ห้องประชุมอยุธยา-อาเซียน ชั้น 2 อาคารส้านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ระเบียบวาระ
1
1.1

1.2

1.3

5
5.1

5.2

เรื่อง
เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ
การจัด โครงการประชุม สภาวิ ชาการ
และสั ม มนาเพื่ อ ระดมความคิ ด เห็ น
ของผู้บริหาร คณบดี รองคณบดีฝ่าย
วิชาการ และประธานคณะกรรมการ
บริ ห ารหลั ก สู ต ร” ในวั น ที่ 23-24
มกราคม 2562 ณ วังน้ าเขีย วโฮเทล
อาเภอวังน้าเขียว จังหวัดนครราชสีมา
การรับรองปริญญา ประกาศนียบัตร หรือ
วุฒิบัตรในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุม
มหาวิทยาลัยมอบของขวัญที่ระลึก
เนื่องในเทศกาลปีใหม่ให้กับ
คณะกรรมการสภาวิชาการ
น้าเสนอเพื่อพิจารณา
ขอความเห็นชอบหลักสูตรศิลปศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562)

การพิจารณาให้ความเห็นชอบการ
กาหนดตาแหน่งและแต่งตั้งให้ดารง
ตาแหน่งทางวิชาการ ระดับผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ จานวน 1 ราย
(วาระลับ)

มติที่ประชุม

ผลการปฏิบัติตามมติ

รับทราบ รถออกจากมหาวิทยาลัย
เวลา 06.00 น.

เลขานุการสภาวิชาการได้แจ้งไปยังคณบดี
และผูเ้ กี่ยวข้องเรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 21
ธันวาคม 2561 และได้ดาเนินการเขียน
โครงการฯ ทาหนังสือเชิญวิทยากร และ
จัดทาคาสั่งไปราชการเรียบร้อยแล้ว

รับทราบ

เลขานุการสภาวิชาการได้แจ้งไปยังคณบดี
และผูเ้ กี่ยวข้องเรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 21
ธันวาคม 2561 เรียบร้อยแล้ว
เลขานุการสภาวิชาการ และประธานการ
ประชุมได้มอบของขวัญให้คณะกรรมการ
สภาวิชาการทุกท่านเรียบร้อยแล้ว

รับทราบ

เห็นชอบหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาประวัติศาสตร์ (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2562) โดยให้แก้ไข
ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ
สภาวิชาการ และให้นาเสนอ
สภามหาวิทยาลัยต่อไป
เห็นชอบตามที่คณะกรรมการ
พิจารณาตาแหน่งทางวิชาการ
(ก.พ.ว.) พิจารณาเสนอ
การกาหนดตาแหน่งทางวิชาการ
ระดับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
จานวน 1 ราย (วาระลับ) และ
ให้นาเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป

เลขานุการสภาวิชาการได้แจ้งไปยังคณบดี
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และ
ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
สาขาวิชาประวัติศาสตร์ เรียบร้อยแล้ว
โดยสาขาวิชาได้นาเรื่องนี้เสนอต่อที่ประชุม
สภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2562
ในวันที่ 9 มกราคม 2562
เลขานุการสภาวิชาการได้แจ้งไปยัง
หัวหน้างานบริหารงานบุคคล และ
เลขานุการ คณะกรรมการพิจารณาตาแหน่ง
ทางวิชาการ (ก.พ.ว.) เรียบร้อยแล้ว
งานบริหารงานบุคคลได้นาเรื่องนี้เสนอต่อ
ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2562
ในวันที่ 9 มกราคม 2562
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ระเบียบวาระ
5
5.3

เรื่อง
น้าเสนอเพื่อพิจารณา (ต่อ)
การรับทราบผลการประเมินผลงาน
ทางวิชาการของคณะกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อทาหน้าที่ประเมินผล
งานทางวิชาการ และจริยธรรม และ
จรรยาบรรณทางวิชาการ ในระดับ
รองศาสตราจารย์ (วาระลับ)

มติที่ประชุม

ผลการปฏิบัติตามมติ

รั บ ท ราบ ต าม ที่ ค ณ ะ กรรม การ
พิ จารณ าต าแห น่ งท างวิ ช าการ
(ก.พ .ว.) พิ จ ารณ าเสนอผลการ
ประเมิ น ผลงานทางวิ ช าการของ
คณะกรรมการผู้ทรงคุณ วุฒิ เพื่ อท า
หน้ า ที่ ป ระเมิ น ผลงานทางวิ ช าการ
และจริยธรรม และจรรยาบรรณทาง
วิ ชาการ ในระดั บ รองศาสตราจารย์
(วาระลั บ ) และให้ น าเสนอสภ า
มหาวิทยาลัยต่อไป

เลขานุการสภาวิชาการได้แจ้งไปยัง
หัวหน้างานบริหารงานบุคคล และ
เลขานุการคณะกรรมการพิจารณาตาแหน่ง
ทางวิชาการ (ก.พ.ว.) เรียบร้อยแล้ว
งานบริหารงานบุคคลได้นาเรื่องนี้เสนอ
ต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย
ครั้งที่ 1/2562 ในวันที่ 9 มกราคม 2562

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องน้าเสนอเพื่อทราบ
ระเบียบวาระที่ 4.1

การรายงานสถานะหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี
และระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 ข้อมูล ณ วันที่ 8 มกราคม 2562

สาระส้าคัญโดยย่อ
ผู้ช่ว ยศาสตราจารย์ ดร.อดิศร ภู่ ส าระ เลขานุ การสภาวิช าการ นาเสนอ การรายงานสถานะ
หลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 ข้อมูล ณ วันที่ 8
มกราคม 2562 มีรายละเอียด จาแนกตามคณะ และสาขาวิชา ดังนี้
1. หลักสูตร ระดับปริญญาตรี
คณะ

ครุศาสตร์

10

จ้านวนหลักสูตร
ที่ครบรอบปรับปรุง
ปี พ.ศ. 2561
10

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

15

1

5

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

15

-

3

วิทยาการจัดการ

12

2

2

52

13

10

จ้านวนหลักสูตรทั้งหมด

รวม

จ้านวนหลักสูตรที่อยู่ระหว่าง
รอผลการรับทราบจาก สกอ.
-
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2. รอบการปรับปรุงหลักสูตร ระดับปริญญาตรี

คณะ

สาขาวิชา

สภา
สกอ.
ปี
ปี
มหาวิทยาลัย (รับทราบ) การศึกษา ครบรอบ
(อนุมัต)ิ
ที่เริ่มใช้
ที่ต้อง
หลักสูตร ปรับปรุง
หลักสูตร

ครุศาสตร์
1

ค.บ. การสอนภาษาไทย 5 ปี
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557) ***ต้องปรับปรุง
ค.บ. การศึกษาปฐมวัย 5 ปี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558)
***ต้องปรับปรุง
ค.บ. พลศึกษา 5 ปี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557)
***ต้องปรับปรุง
ค.บ. การสอนภาษาอังกฤษ 5 ปี
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558)
***ต้องปรับปรุง
ค.บ. คณิตศาสตร์ 5 ปี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558)
***ต้องปรับปรุง
ค.บ. คอมพิวเตอร์ศึกษา 5 ปี
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558) ***ต้องปรับปรุง
ค.บ. สังคมศึกษา 5 ปี
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557)***ต้องปรับปรุง
ค.บ. วิทยาศาสตร์ 5 ปี
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557)***ต้องปรับปรุง
ค.บ. การประถมศึกษา 5 ปี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557)
***ต้องปรับปรุง
ค.บ. การศึกษาพิเศษและการสอนภาษาไทย
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558)***ต้องปรับปรุง

2
3
4

5
6
7
8
9
10

17 ธ.ค. 2557
18 ก.พ. 2558
17 ธ.ค. 2557
18 ก.พ. 2558

18 ก.พ. 2558
11 มี.ค. 2558
19 พ.ย. 2557
19 พ.ย. 2557
17 ธ.ค. 2557
11 มี.ค. 2558

19 พ.ย.
2558
20 ต.ค.
2558
9 ต.ค.
2558
19 พ.ย.
2558

2558

2561

2558

2561

2558

2561

2558

2561

19 พ.ย.
2558
11 ก.ย.
2558
11 ก.ย.
2558
11 ก.ย.
2558
19 พ.ย.
2558
19 พ.ย.
2558

2558

2561

2558

2561

2558

2561

2558

2561

2558

2561

2558

2561

15 ส.ค.
2559
16 พ.ย.
2560
7 เม.ย.
2560
8 พ.ย.
2560

2559

2562

2560

2563

2559

2562

2560

2563

มนุษยศาสตร์ฯ
1

นศ.บ. นิเทศศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)

17 ก.พ. 2559

2

ศศ.บ. ภาษาไทย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)

3

ศศ.บ. ภาษาญี่ปุ่น (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)

19 เม.ย.
2560
17 ก.พ. 2559

4

ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)

15 ก.พ. 2560
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คณะ

สาขาวิชา

สภา
สกอ.
ปี
ปี
มหาวิทยาลัย (รับทราบ) การศึกษา ครบรอบ
(อนุมัต)ิ
ที่เริ่มใช้
ที่ต้อง
หลักสูตร ปรับปรุง
หลักสูตร

5

น.บ. นิติศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)

15 ก.พ. 2560

6

ศศ.บ. การพัฒนาชุมชนและสังคม
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
ศป.บ. ดนตรีไทย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)

15 ก.พ. 2560

7
8

19 เม.ย.
2560
รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 12 ก.ค. 2560

9

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

13 มิ.ย. 2561

10

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

10 ต.ค. 2561

11

ศศ.บ. ประวัติศาสตร์ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562)
***ต้องปรับปรุง
รป.บ. การปกครองท้องถิ่น
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
(อยู่ระหว่างหัวหน้าฝ่าย (สกอ.) ตรวจสอบหลักสูตรในระบบ
CHECO)
ศป.บ. ศิลปะการแสดง (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)
(อยู่ระหว่างหัวหน้าฝ่าย (สกอ.) ตรวจสอบหลักสูตรในระบบ
CHECO)

9 ม.ค. 2562

12

13

12 ก.ค. 2560

13 มิ.ย. 2561

14

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

9 พ.ค. 2561

15

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

20 ม.ค. 2558

20 มิ.ย.
2560
8 ก.ย.
2560
8 พ.ย.
2560
1 ต.ค.61

2560

2563

2560

2563

2560

2563

2560

2563

อยู่ระหว่าง
รอผลการ
รับทราบฯ
จาก สกอ.
อยู่ระหว่าง
รอผลการ
รับทราบฯ
จาก สกอ.
-

2561

2564

2562

2565

2562

2565

อยู่ระหว่าง
รอผลการ
รับทราบฯ
จาก สกอ.
อยู่ระหว่าง
รอผลการ
รับทราบฯ
จาก สกอ.
อยู่ระหว่าง
รอผลการ
รับทราบฯ
จาก สกอ.
11 ก.ย.
2558

2560

2563

2561

2564

2561

2564

2558

2561
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คณะ

สาขาวิชา

สภา
สกอ.
ปี
ปี
มหาวิทยาลัย (รับทราบ) การศึกษา ครบรอบ
(อนุมัต)ิ
ที่เริ่มใช้
ที่ต้อง
หลักสูตร ปรับปรุง
หลักสูตร

วิทยาศาสตร์ฯ
1

วท.บ. คณิตศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)

2

วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558)
วท.บ. เคมี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)
(อยู่ระหว่างหัวหน้าฝ่าย (สกอ.) ตรวจสอบหลักสูตรในระบบ
CHECO)

3

4

7

วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)
วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558)
ทล.บ. เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ต่อเนื่อง)
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)
วท.บ. เกษตรศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)

8

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

9

วท.บ. คหกรรมศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)

10

วท.บ. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)
วศ.บ. วิศวกรรมการจัดการ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)

5
6

11
12

13

ส.บ. สาธารณสุขศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)
(อยู่ระหว่างกระบวนการเสนอกฤษฎีกาชื่อปริญญา และ
อยู่ระหว่างผู้อานวยการกลุ่ม (สกอ.) ตรวจสอบหลักสูตร
ในระบบ CHECO)
วท.บ. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)

20 เม.ย.
2559
21 ต.ค. 2558
13 มิ.ย. 2561

16 มี.ค. 2559
18 พ.ย. 2558
16 มี.ค. 2559
20 เม.ย.
2559
18 ม.ค. 2560
20 เม.ย.
2559
16 มี.ค. 2559
16 มี.ค. 2559
13 ธ.ค. 2560

12 ก.ค. 2560

12 ต.ค.
2559
25 พ.ย.
2559
อยู่ระหว่าง
รอผลการ
รับทราบฯ
จาก สกอ.
29 มิ.ย.
2559
5 ส.ค.
2559
1 ธ.ค.
2559
29 มิ.ย.
2559
7 เม.ย.
2560
12 ต.ค.
2559
3 พ.ค.
2560
29 มิ.ย.
2559
อยู่ระหว่าง
รอผลการ
รับทราบฯ
จาก สกอ.
13 พ.ย.
2560

2559

2562

2559

2562

2561

2564

2560

2563

2559

2562

2560

2563

2559

2562

2560

2563

2559

2562

2560

2563

2560

2563

2561

2564

2560

2563
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สภา
สกอ.
ปี
ปี
มหาวิทยาลัย (รับทราบ) การศึกษา ครบรอบ
(อนุมัต)ิ
ที่เริ่มใช้
ที่ต้อง
หลักสูตร ปรับปรุง
หลักสูตร

คณะ

สาขาวิชา

14

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

14 มี.ค. 2561

15

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

9 ม.ค. 2562

1

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

2

บธ.บ. การจัดการ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)

3

บธ.บ. การตลาด (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)

4

บธ.บ. การบริหารทรัพยากรมนุษย์
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)
บธ.บ. การจัดการโลจิสติกส์
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)
ศศ.บ. การท่องเที่ยว (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)

อยู่ระหว่าง
รอผล
การ
รับทราบฯ
จาก สกอ.
-

2561

2564

2562

2565

20 เม.ย.
2559
20 เม.ย.
2559
20 เม.ย.
2559
20 เม.ย.
2559
20 เม.ย.
2559
20 เม.ย.
2559
20 เม.ย.
2559
12 ก.ค. 2560

27 ก.ค.
2559
5 ส.ค.
2559
1 ธ.ค.
2559
17 พ.ค.
2560
29 มิ.ย.
2559
5 ส.ค.
2559
27 ก.ค.
2559
16 พ.ย.
2560

2559

2562

2559

2562

2559

2562

2559

2562

2559

2562

2559

2562

2559

2562

2561

2564

18 ก.พ. 2558

4 ส.ค.
2558
24 เม.ย.
2558

2558

2561

2558

2561

วิทยาการจัดการ

5
6
7
8

9
10

บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)
ศ.บ. เศรษฐศาสตร์การเงินการธนาคาร
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
(อยู่ระหว่างกระบวนการเสนอกฤษฎีกาชื่อปริญญา และ
อยู่ระหว่างหัวหน้าฝ่าย (สกอ.) ตรวจสอบหลักสูตรในระบบ
CHECO)
บธ.บ. ธุรกิจระหว่างประเทศ
(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2558)***ต้องปรับปรุง
บธ.บ. การเป็นผู้ประกอบการ
(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2558)***ต้องปรับปรุง

18 ก.พ. 2558
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สภา
สกอ.
ปี
ปี
มหาวิทยาลัย (รับทราบ) การศึกษา ครบรอบ
(อนุมัต)ิ
ที่เริ่มใช้
ที่ต้อง
หลักสูตร ปรับปรุง
หลักสูตร

คณะ

สาขาวิชา

11

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

12

14 มี.ค. 2561

อยู่ระหว่าง
รอผลการ
รับทราบฯ
จาก สกอ.
อยู่ระหว่าง
รอผลการ
รับทราบฯ
จาก สกอ.

11 ก.ค. 2561

2561

2564

2561

2564

3. หลักสูตร ระดับบัณฑิตศึกษา
คณะ

จ้านวนหลักสูตร
ทั้งหมด

จ้านวนหลักสูตรที่ จ้านวนหลักสูตรที่
ครบรอบปรับปรุง ครบรอบปรับปรุง
ปี พ.ศ. 2560
ปี พ.ศ. 2561

จ้านวนหลักสูตรที่อยู่
ระหว่างรอผลการ
รับทราบจาก สกอ.

ครุศาสตร์

3

1

2

0

วิทยาการจัดการ

1

0

1

1

4

1

3

1

รวม

4. รอบการปรับปรุงหลักสูตร ระดับบัณฑิตศึกษา

คณะ

สาขาวิชา

สภา
มหาวิทยาลัย
(อนุมัต)ิ

สกอ.
(รับทราบ)

ปี
การศึกษา
ที่เริ่มใช้
หลักสูตร

ปีครบรอบ
ที่ต้อง
ปรับปรุง
หลักสูตร

18 ธ.ค.
2556

15 ม.ค.
2558

2557

2560

17 ก.ย.
2557
17 ก.ย.
2557

5 มิ.ย. 2558

2558

2561

1 เม.ย. 2558

2557

2561

คณะครุศาสตร์
1

2
3

ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
การจัดการการเรียนรู้ (หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2556)
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขา
วิชาชีพครู (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2557)
ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการ
บริหารการศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2557)
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คณะ

สาขาวิชา

สภา
มหาวิทยาลัย
(อนุมัต)ิ

สกอ.
(รับทราบ)

ปี
การศึกษา
ที่เริ่มใช้
หลักสูตร

ปีครบรอบ
ที่ต้อง
ปรับปรุง
หลักสูตร

21 พ.ค.
2557

15 ม.ค.
2558

2557

2561

2561

2566

คณะครุศาสตร์
4

ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
การจัดการการเรียนรู้ (หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2556) คณะได้พัฒนาปรับปรุงเป็น
ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตร
และการสอน (หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2562)

คณะวิทยาการจัดการ
1

2

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2557)
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2561)

7 ก.ค. 2561 อยู่ระหว่างรอ
สกอ.รับทราบ

(ข้อมูล ณ วันที่ 8 มกราคม 2562)
ข้อเสนอ/ญัตติ
จึงเสนอคณะกรรมการสภาวิชาการเพื่อรับทราบรายงานสถานะหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 ข้อมูล ณ วันที่ 8 มกราคม 2562
มติ ที่ประชุม รับ ทราบรายงานสถานะหลักสู ตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลั กสูตรระดับปริญ ญาตรี
และระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 ข้อมูล ณ วันที่ 8 มกราคม 2562

ระเบียบวาระที่ 4.2

ข้อมูลการปรับเปลีย่ นอาจารย์ประจ้าหลักสูตร (สมอ.08) ระดับปริญญาตรี
และระดับบัณฑิตศึกษา ประจ้าปี พ.ศ. 2560-2561 ข้อมูล ณ วันที่ 8 มกราคม 2562

สาระส้าคัญโดยย่อ
ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์ ดร.อดิ ศ ร ภู่ ส าระ เลขานุ ก ารสภาวิ ช าการ น าเสนอ ข้ อ มู ล
การปรั บ เปลี่ ย นอาจารย์ ป ระจ าหลั ก สู ต ร (สมอ.08) ระดั บ ปริ ญ ญาตรี และระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา ประจ าปี
พ.ศ. 2560-2561 ข้อมูล ณ วันที่ 8 มกราคม 2562 มีรายละเอียดดังนี้
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1. ระดับปริญญาตรี
ล้าดับ

รายการ

1

จานวนหลักสูตรที่ปรับเปลี่ยนอาจารย์ผรู้ ับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจาหลักสูตร

2
3

จานวนทีผ่ ่านการรับทราบการปรับหลักสูตรจาก สกอ.
จานวนที่อยู่ระหว่างรอผลการรับทราบการปรับหลักสูตรจาก สกอ.

ที่

รายชื่อหลักสูตรที่ปรับปรุง

1

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา
การจัดการโลจิสติกส์ (ฉบับปี พ.ศ. 2559)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
(ฉบับปี พ.ศ. 2559)

2

ปี พ.ศ. 2560
19 หลักสูตร

ปี พ.ศ. 2561
10 หลักสูตร

19 หลักสูตร
-

3 หลักสูตร
7 หลักสูตร

สภามหาวิทยาลัยเห็นชอบ
ครั้งที่
วันเดือนปี
11/2560
11 ต.ค. 2560
5/2561

9 พ.ค. 2561

3

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
(ฉบับปี พ.ศ. 2558)

6/2561

13 มิ.ย. 2561

4

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน
(ฉบับปี พ.ศ. 2558)

7/2561

11 ก.ค. 2561

5

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครอง
ท้องถิ่น (ฉบับปี พ.ศ. 2560)

7/2561

11 ก.ค. 2561

6

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสหวิทยาการอิสลาม
(ฉบับปี พ.ศ. 2556)

7/2561

11 ก.ค. 2561

7

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ
(ฉบับปี พ.ศ. 2558)

7/2561

11 ก.ค. 2561

8

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
(ฉบับปี พ.ศ. 2559)

7/2561

11 ก.ค. 2561

9

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุข
ศาสตร์ (ฉบับปี พ.ศ. 2561)

12/2561

14 พ.ย. 2561

วันที่ สกอ.
รับทราบ
4 ก.ย. 2561
อยู่ระหว่างรอผล
การรับทราบ
จาก สกอ.
อยู่ระหว่างรอผล
การรับทราบ
จาก สกอ.
อยู่ระหว่างรอผล
การรับทราบ
จาก สกอ.
อยู่ระหว่างรอผล
การรับทราบ
จาก สกอ.
อยู่ระหว่างรอผล
การรับทราบ
จาก สกอ.
อยู่ระหว่างรอผล
การรับทราบ
จาก สกอ.
อยู่ระหว่างรอผล
การรับทราบ
จาก สกอ.
อยู่ระหว่างรอผล
การรับทราบ
จาก สกอ.
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2. ระดับบัณฑิตศึกษา
ล้าดับ

รายการ

ปี พ.ศ. 2560

ปี พ.ศ. 2561

1

จานวนหลักสูตรที่ปรับเปลี่ยนอาจารย์ผรู้ ับผิดชอบหลักสูตร/
อาจารย์ประจาหลักสูตร

2 หลักสูตร

1 หลักสูตร

2

จานวนที่อยู่ระหว่างรอผลการรับทราบการปรับหลักสูตรจาก สกอ.

2 หลักสูตร

1 หลักสูตร

สภามหาวิทยาลัยเห็นชอบ
ครั้งที่
วันเดือนปี

วันที่ สกอ.รับทราบ

ที่

รายชื่อหลักสูตรที่ปรับปรุง

1

หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู
(ฉบับปี พ.ศ. 2557)

12/2560

8 พ.ย. 2560

อยู่ระหว่างรอผล
การรับทราบฯจาก สกอ.

2

หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการการเรียนรู้
(ฉบับปี พ.ศ. 2556)
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชา
บริหารธุรกิจ(ฉบับปี พ.ศ. 2557)

12/2560

8 พ.ย. 2560

อยู่ระหว่างรอผล
การรับทราบฯจาก สกอ.

4/2561

4 เม.ย. 2561

อยู่ระหว่างรอผล
การรับทราบฯจาก สกอ.

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชา
บริหารธุรกิจ (ฉบับปี พ.ศ. 2561)

7/2561

11 ก.ค. 61

อยู่ระหว่างรอผล
การรับทราบฯจาก สกอ.

3
4

(ข้อมูล ณ วันที่ 8 มกราคม 2562 )
ข้อเสนอ/ญัตติ
จึงขอเสนอให้ที่ประชุม คณะกรรมการสภาวิชาการรับทราบข้อมูลการปรับเปลี่ยนอาจารย์ประจา
หลักสูตร (สมอ.08) ระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา ประจาปี พ.ศ. 2560-2561 ข้อมูล ณ วันที่ 8
มกราคม 2562
มติที่ประชุม รับทราบข้อมูลการปรับเปลี่ยนอาจารย์ประจาหลักสูตร (สมอ.08) ระดับปริญญาตรี และ
ระดับบัณฑิตศึกษา ประจาปี พ.ศ. 2560-2561 ข้อมูล ณ วันที่ 8 มกราคม 2562

รายงานการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ 2/2562 วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประขุมอยุธยา-อาเซียน ชั้น 2

[2-16]

ระเบียบวาระที่ 5

เรื่องน้าเสนอเพื่อพิจารณา

ระเบียบวาระที่ 5.1

การพิจารณาเสนอการให้ปริญญา ระดับปริญญาตรี
ประจ้าภาคเรียนที่ 1/2561 จ้านวน 150 ราย

ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง
ผศ.ดร.อดิศร ภู่สาระ เลขานุการสภาวิชาการ นาเสนอ เรื่อง การพิจารณาเสนอการให้ปริญญา
ระดับปริญญาตรี ประจาภาคเรียนที่ 1/2561 จานวน 150 ราย โดยมีกระบวนการดังนี้
1. กองบริการการศึกษา ตรวจสอบแผนการเรียน หมู่เรียน ในสาขาวิชาที่จะสาเร็จการศึกษาในภาคเรียน
ที่ 1/2561 และนักศึกษาที่ยื่นคาร้องขอเป็นผู้สาเร็จการศึกษา
2. จัดทาข้อมูลผลการเรียนของนักศึกษารายคน แต่ละหมู่เรียน ให้อาจารย์ที่ปรึกษา และนักศึกษา
ร่วมกันตรวจสอบ เพื่อเตรียมตัวลงทะเบียนในปี 4 เทอม 1
3. ออกคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจโครงสร้างหลักสูตรของนักศึกษาภาคปกติ และภาคพิเศษ
(เสาร์-อาทิตย์) ที่จะสาเร็จการศึกษา ประจาภาคเรียนที่ 1/2561 เลขที่ 988/2561 ในปี 4 เทอม 2 เพื่อให้อาจารย์
ที่ปรึกษา นักศึกษา ร่วมกันตรวจสอบอีกครั้งก่อนการลงทะเบียนเรียนเทอมสุดท้าย
4. อาจารย์ที่ปรึกษา นักศึกษา ร่วมกันตรวจสอบรายวิชาและโครงสร้างหลักสูตร และลงทะเบียน
ตามกาหนดเวลา
5. ออกคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจจบหลักสูตรของนักศึกษาภาคปกติและภาคพิเศษ (เสาร์-อาทิตย์)
ทีจ่ ะสาเร็จการศึกษา ประจาภาคเรียนที่ 1/2561 เลขที่ 1234/2561 (อาจารย์ที่ปรึกษา คณะ ดูแล)
6. นายทะเบียนตรวจสอบการจบหลักสูตรของนักศึกษาตามแผนและนักศึกษาค้างรุ่น 1) คุณสมบัติ
ผู้เข้าศึกษา 2) ผลการตรวจสอบคุณวุฒิแรกเข้า 3) รายวิชา ผลการเรียนตามโครงสร้างหลักสูตร และข้อบัง คับ
ที่เกี่ยวข้อง สรุปจานวนผู้สาเร็จการศึกษา จานวน 150 ราย
7. กองบริการการศึกษาจัดทาข้อมูลรายละเอียดผู้สาเร็จการศึกษาตามรูปแบบที่กาหนด
วันที่ 26-27 ธันวาคม 2561
8. เสนอคณะกรรมการอนุมัติการประเมินผลการสาเร็จการศึกษา วันที่ 28 ธันวาคม 2561
9. เสนอคณะกรรมการสภาวิชาการ วันที่ 23-24 มกราคม 2562
10. เสนอคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562
11. กองบริ ก ารการศึ ก ษาออกหลั ก ฐานการส าเร็ จ การศึ ก ษา พร้ อ มเก็ บ หลั ก ฐานและบั น ทึ ก
ฐานข้อมูล

รายงานการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ 2/2562 วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประขุมอยุธยา-อาเซียน ชั้น 2
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บัญชีสรุปจ้านวนผู้ส้าเร็จการศึกษาที่ขอเสนอการให้ปริญญา
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจ้าภาคเรียนที่ 1/2561

สาขาวิชา

ระดับปริญญาตรี
เกียรตินิยมอันดับ 1 เกียรตินิยมอันดับ 2
ปริญญาตรี
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม

รวม
ทั้งสิ้น

ภาคปกติ
ครุศาสตรบัณฑิต
3
0
3
3
เทคโนโลยีบัณฑิต
- 16
0 16
16
ศิลปศาสตรบัณฑิต
1
2
3
3
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
1
1
2
2
ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต
4
0
4
4
นิเทศศาสตรบัณฑิต
0
2
2
2
นิติศาสตรบัณฑิต
0
1
1
1
วิทยาศาสตรบัณฑิต
6
6 12
12
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
0
1
1
1
บริหารธุรกิจบัณฑิต
8
3 11
11
บัญชีบัณฑิต
0
6
6
6
รวม
- 39 22 61
61
ภาคพิเศษ
เทคโนโลยีบัณฑิต
- 11
1 12
12
ศิลปศาสตรบัณฑิต
- 12
7 19
19
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
1
1
2
6
6 12
14
นิติศาสตรบัณฑิต
1
0
1 10
1 11
12
วิทยาศาสตรบัณฑิต
0
1
1
1
บริหารธุรกิจบัณฑิต
1
1
2
0
1
1
7
21 28
31
รวม
1
1
2
2
2
4 46 37 83
89
รวมทั้งสิ้น
1
1
2
2
2
4 85 59 144 150
ข้อเสนอ/ญัตติ
จึ งเสนอคณะกรรมการสภาวิช าการพิ จ ารณาเสนอการให้ ป ริญ ญาแก่ ผู้ ส าเร็จ การศึ ก ษา ระดั บ
ปริญญาตรี ประจาภาคเรียนที่ 1/2561 จานวน 150 ราย

รายงานการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ 2/2562 วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประขุมอยุธยา-อาเซียน ชั้น 2
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มติที่ประชุม เห็นชอบตามที่กองบริการการศึกษาพิจารณาเสนอการให้ปริญญาแก่ผู้สาเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาตรี ประจาภาคเรียนที่ 1/2561 จานวน 150 ราย และให้นาเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป

ระเบียบวาระที่ 5.2

ขอความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ้าหลักสูตร
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ และหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
(ฉบับปี พ.ศ. 2560) (สมอ.08)

สาระส้าคัญโดยย่อ
ผศ.ดร.อดิศร ภู่สาระ เลขานุการสภาวิชาการ นาเสนอเรื่อง ขอความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์
ประจาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ และ
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (ฉบับปี พ.ศ. 2560) (สมอ.08)
ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง
ด้วย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีความประสงค์ขออนุญาตเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจา
หลักสูตร จานวน 3 หลักสูตร มีรายละเอียด ดังนี้
1. หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น (ฉบับปี พ.ศ. 2560) (สมอ.08)
เนื่องจาก นายอัครวินท์ ศาสนพิทักษ์ อาจารย์ประจาหลักสูตร ได้ลาศึกษาต่อเต็มเวลาในระดับปริญญาเอก
ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 คณะและสาขาวิชาจึงขออนุญาต
เปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตร จาก นายอัครวินท์ ศาสนพิทักษ์ เป็น นางสาวจินดา ธารงอาจริยกุล
2. หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (ฉบับปี พ.ศ. 2560) (สมอ.08)
เนื่องจาก ผศ.ธาตรี มหันตรัตน์ อาจารย์ประจาหลักสูตร ได้ย้ายไปเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
นิติศาสตรบัณฑิต ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 คณะและ
สาขาวิชาจึงขออนุญาตเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตร จาก ผศ.ธาตรี มหันตรัตน์ เป็น ว่าที่ ร.ต.บัณฑิต
สุนทรวิกรานต์
3. หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (ฉบับปี พ.ศ. 2560) (สมอ.08)
เนื่ อ งจากอาจารย์ ผู้ รั บ ผิ ด ชอบหลั ก สู ต รได้ รั บ การแต่ งตั้ งให้ ด ารงต าแหน่ งทางวิ ช าการเป็ น
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาจึงได้ดาเนินการปรับปรุงแก้ ไขรายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรให้เป็นปัจจุบัน
และเพิ่มศักยภาพให้ แก่หลักสูตร ดังนั้ น เพื่อให้ เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558
คณะและสาขาวิชาจึ งขออนุ ญ าตเปลี่ ย นแปลงอาจารย์ประจาหลั กสู ตรจาก 5 ราย เป็น 6 ราย คือ ผศ.ธาตรี
มหันตรัตน์
โดยเรื่ องนี้ ได้ผ่ านการประชุมคณะกรรมการประจาคณะมนุษ ยศาสตร์และสั งคมศาสตร์ ครั้งที่
10/2561 เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2561 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบและให้นาเสนอคณะกรรมการสภาวิชาการต่อไป
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ข้อเสนอ/ญัตติ
จึงเสนอคณะกรรมการสภาวิชาการพิจารณาให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตร
จานวน 3 หลักสูตร (สมอ.08) ดังนี้
1. หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น (ฉบับปี พ.ศ. 2560) (สมอ.08)
จาก นายอัครวินท์ ศาสนพิทักษ์ เป็น นางสาวจินดา ธารงอาจริยกุล
2. หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (ฉบับปี พ.ศ. 2560) (สมอ.08)
จาก ผศ.ธาตรี มหันตรัตน์ เป็น ว่าที่ ร.ต.บัณฑิต สุนทรวิกรานต์
3. หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (ฉบับปี พ.ศ. 2560) (สมอ.08) จาก 5 ราย เป็น 6 ราย คือ ผศ.ธาตรี
มหันตรัตน์
มติที่ประชุม เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตร จานวน 3 หลักสูตร (สมอ.08) ดังนี้
1. หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น (ฉบับปี พ.ศ. 2560) (สมอ.08)
จาก นายอัครวินท์ ศาสนพิทักษ์ เป็น นางสาวจินดา ธารงอาจริยกุล
2. หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (ฉบับปี พ.ศ. 2560) (สมอ.08)
จาก ผศ.ธาตรี มหันตรัตน์ เป็น ว่าที่ ร.ต.บัณฑิต สุนทรวิกรานต์
3. หลั กสูตรนิ ติศาสตรบั ณฑิ ต (ฉบั บปี พ.ศ. 2560) (สมอ.08) จาก 5 ราย เป็ น 6 ราย คือ ผศ.ธาตรี
มหันตรัตน์
โดยให้คณะและสาขาวิชาใส่หมายเลขหน้าในเอกสารประกอบการประชุม พร้อมทั้งแนบผลงานทาง
วิชาการ และให้นาเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป

ระเบียบวาระที่ 5.3

การพิจารณาเสนอการให้ปริญญา ระดับปริญญาโท จ้านวน 1 ราย
ประจ้าภาคเรียนที่ 1/2561 (ครั้งที่ 2)

สาระส้าคัญโดยย่อ
ผศ.ดร.อดิ ศ ร ภู่ ส าระ เลขานุ ก ารสภาวิ ช าการ ขออนุ ญ าตให้ ดร.นริ ส านั น ท์ เดชสุ ร ะ
ผู้อานวยการส านั กงานคณะกรรมการบัณ ฑิตศึกษา นาเสนอเรื่อง การพิจารณาเสนอการให้ ปริญ ญา ระดับ
ปริญญาโท จานวน 1 ราย ประจาภาคเรียนที่ 1/2561 (ครั้งที่ 2)
ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง
ส านั ก งานคณะกรรมการบั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา ได้ เสนอรายชื่ อ ผู้ ส าเร็ จการศึ ก ษา ระดั บ ปริ ญ ญาโท
จานวน 1 ราย ประจาภาคเรียนที่ 1/2561 (ครั้งที่ 2) ในคราวประชุม ครั้งที่ 7/2561 เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2561
โดยผ่านกระบวนการดังนี้
1. นักศึกษา ยื่นเอกสารขอสาเร็จการศึกษากับทาง สานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา
2. เจ้าหน้าที่ฯ ทาการตรวจสอบแบบคาร้องขอเป็นผู้สาเร็จการศึกษา และเอกสารประกอบการขอยื่นว่า
ถูกต้องและครบถ้วนหรือไม่
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- ในกรณีที่ไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้อง เจ้าหน้าที่ต้องคืนเอกสารการขอสาเร็จการศึกษาและเอกสาร
ประกอบการสาเร็จการศึกษา ส่งคืนให้นักศึกษานากลับไปแก้ไขให้ถูกต้อง แล้วจึงนาเอกสารมาส่งอีกครั้ง
- ในกรณีที่เอกสารครบถ้วนถูกต้อง เจ้าหน้าที่ต้องเก็บเอกสารทั้งหมดที่นักศึกษาทาเรื่องขอยื่นไว้
เพื่อนาเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา
3. เมื่ อ เอกสารครบถ้ ว นถู ก ต้ อ งแล้ ว นั ก ศึ ก ษาต้ อ งลงทะเบี ย นรายชื่ อ ผู้ ข อยื่ น ส าเร็จ การศึ ก ษาแก่
เจ้าหน้าที่สานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา และถือว่าเป็นการเสร็จสิ้นการยื่นขอเป็นผู้สาเร็จการศึกษา
นักศึกษาผ่านการตรวจสอบดังนี้
 เป็นผู้มีคุณสมบัติการเข้าเป็นนักศึกษาตามที่หลักสูตรกาหนด โดยคณะกรรมการหลักสูตร รป.ม.
(รัฐประศาสนศาสตร์)
 ผ่านการตรวจสอบคุณวุฒิการศึกษา พบว่าสาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีแล้วทุกราย
 ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติของการส าเร็จการศึกษาตามเกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามข้อบั งคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.๒๕๔๙ โดยนายทะเบียน
และผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตรแต่ละหลักสูตรที่สาเร็จการศึกษา
 นักศึกษาที่เข้าศึกษาในหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต แผน ก แบบ ก1 แผน ก แบบ ก2 และแผน ข
ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามหลักสูตร ได้คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ากว่า 3.00
 ผ่านการสอบประมวลความรู้
 ผ่านการสอบปากเปล่าวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระขั้นสุดท้าย โดยคณะกรรมการสอบปากเปล่า
วิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ ซึ่งประกอบด้วยอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ /การค้นคว้าอิสระและ
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่ได้รับการแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัย
 ผ่านการตรวจสอบรูปเล่มวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระจากกรรมการตรวจรูปแบบ
 ผ่านการตรวจสอบบทคัดย่อภาษาอังกฤษ จากคณะกรรมการตรวจบทคัดย่อ
 นาเสนอในการประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ราชนครินทร์วิจัย ครั้งที่ 9 ในวันที่ 3
เมษายน 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ จานวน 1 ราย
 อยู่ในกรอบระยะเวลาที่หลักสูตรกาหนด
จ้านวนการเสนอให้ปริญญาแก่ผู้ส้าเร็จการศึกษา ระดับปริญญาโท จ้านวน 1 ราย
ประจ้าภาคเรียนที่ 1/2561 (ครั้งที่ 2)
จ้านวน
ล้า
หลักสูตร
ที่
ชาย
หญิง
รวม
1
1 รป.ม.(รัฐประศาสนศาสตร์) แผน ข
รวม
1
-
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ข้อเสนอ/ญัตติ
จึงเสนอคณะกรรมการสภาวิชาการพิจารณาเสนอการให้ปริญญา ระดับปริญ ญาโท จานวน 1 ราย
ประจาภาคเรียนที่ 1/2561 (ครั้งที่ 2)
มติที่ประชุม เห็นชอบตามที่สานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาพิจารณาเสนอการให้ปริญญา ระดับ
ปริ ญ ญาโท จ านวน 1 ราย ประจ าภาคเรียนที่ 1/2561 (ครั้งที่ 2) และให้ น าเสนอสภามหาวิท ยาลั ย ต่อ ไป
ข้อเสนอแนะมีดังนี้
1.หน้า 5 ตารางตรวจสอบคุณสมบัติการสาเร็จการศึกษาของนักศึกษาที่ยื่นขอจบการศึกษา ระดับ
มหาบัณฑิต ช่องตอบรับการตีพิมพ์/นาเสนอผลงานวิจัยเมื่อวันที่ “ตอบรับเมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2561” ให้แก้ไข
ตอบรับการตีพิมพ์เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2561 และให้นาเสนอผลงานในวันที่ 3 เมษายน 2561
2. หน้า 7 ให้ตรวจสอบบทคัดย่อภาษาอังกฤษ ของนายพลวุฒิ สะกิจ ให้ถูกต้อง

ระเบียบวาระที่ 5.4

ขอความเห็นชอบหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตร
และการสอน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562)

สาระส้าคัญโดยย่อ
ผศ.ดร.อดิศร ภู่สาระ เลขานุการสภาวิชาการ ขออนุญาตให้ ดร.นริสานันท์ เดชสุระ ผู้อานวยการ
สานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา นาเสนอเรื่อง ขอความเห็นชอบหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
หลักสูตรและการสอน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562)
ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง
ตามที่หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการเรียนรู้ ได้ดาเนินการพัฒนาหลักสูตร
เป็ นหลักสูตรครุศาสตรมหาบั ณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) เพื่อให้
เป็ น ไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลั กสู ตรระดับ อุดมศึกษา พ.ศ. 2558 และแนวทางการบริห ารเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558 โดยเรื่องนี้ได้ผ่านที่ประชุมคณะกรรมการประจาคณะครุศาสตร์ ครั้งที่
1/2561 เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2561 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ โดยให้แก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ
ประจ าคณะครุ ศาสตร์ และให้ น าเสนอที่ ประชุม คณะกรรมการบั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา ครั้งที่ 1/2561 เมื่ อ วัน ที่ 31
มกราคม 2561 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ โดยสานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาได้นาเรื่องนี้เข้าที่ประชุม ดังนี้
1. สภาวิชาการ ครั้งที่ 3/2561 เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2561 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบและให้แก้ไขตาม
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสภาวิชาการ
2. สภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5/2561 เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2561 ที่ประชุมมีมติให้ นากลับไป
ตรวจสอบว่าอาจารย์ ผู้ ส อนมี คุณ วุฒิ แ ละคุณ สมบั ติถู กต้ อ งตามประกาศกระทรวงศึ ก ษาธิการ เรื่อ ง เกณฑ์
มาตรฐานหลั ก สู ต รระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา พ.ศ. 2558 หรื อ ไม่ และเมื่ อ มี ค วามชั ด เจนให้ น าเข้ า ที่ ป ระชุ ม
สภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป
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บัดนี้สานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาได้แก้ไขหลักสูตรตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ
สภามหาวิทยาลั ย เรี ยบร้อยแล้ ว จึ งขออนุญ าตนาเสนอหลั กสู ตรให้ ที่ประชุมสภาวิช าการพิจารณาให้ ความ
เห็นชอบต่อไป
ข้อเสนอ/ญัตติ
จึ งเสนอคณะกรรมการสภาวิ ชาการพิ จารณาให้ ค วามเห็ น ชอบหลั ก สู ต รครุ ศ าสตรมหาบั ณ ฑิ ต
สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562)
มติที่ประชุม คณะกรรมการสภาวิชาการได้อภิปรายและเสนอแนะอย่างหลากหลาย ที่ประชุมมีมติ
ให้คณะและสาขาวิช าน าหลั กสูตรครุศาสตรมหาบัณ ฑิต สาขาวิช าหลักสูตรและการสอน (หลั กสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2562) กลับไปทบทวน และปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสภาวิชาการ โดยให้นาเข้า
หลักสูตรและประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาเรื่อง เกณฑ์และแนวปฏิบัติการยกระดับมาตรฐาน
ภาษาอังกฤษสาหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2562 เสนอในที่ประชุมสภาวิชาการครั้งต่อไปโดยเป็น
วาระสืบเนื่องจากการประชุม ข้อเสนอแนะมีดังนี้
1. หน้า 2 ข้อ 5.4 ให้ทบทวนเรื่องการรับเข้าศึกษา
2. หน้า 4-5 ข้อ 11.2 ให้ทบทวนการเขียนสถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม และ
ข้อ 11.3 ผลการศึกษารวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูลทั้งภายในภายนอก และจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
3. หน้า 8 ข้อ 1.2 ให้ทบทวน ตรวจสอบการเขียนความสาคัญของหลักสูตร ในเล่มหลักสูตรครุศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน แต่มีชื่อสาขาวิชาการจัดการการเรียนรู้ปรากฏอยู่ในหลักสูตร
4. หน้ า 9 ให้ ทบทวนการเขีย นกลยุทธ์ และหลักฐาน/ตัวบ่งชี้ข้อ 3. การประเมินหลักสูตรครุศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน และหน้า 10 ข้อ 2.2 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอนให้ทบทวน
หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ข้อ 2. ร้อยละความพึงพอใจของอาจารย์และนักศึกษาที่มีโสตทัศนูปกรณ์ตารา หนังสือ และสื่อ
5. หน้ า 11 ข้ อ 1 ระบบการจั ด การศึก ษาระบุ เป็ น ระบบทวิภ าค แต่ ในข้ อบั งคั บ หน้ า 84 ข้อ 8.2
การจัดการภาคพิเศษ จัดการศึกษาในระบบไตรภาค ให้สาขาวิชาตรวจสอบ และให้ทบทวนการเขียนคุณสมบัติ
ผู้เข้าศึกษาข้อ 2.2.1.2
6. หน้ า 12 ให้ ท บทวนการเขี ย นข้อ 2.5 แผนการรับ นั กศึ ก ษาและผู้ ส าเร็จการศึก ษาในระยะ 5 ปี
ในหลักสูตรระบุรับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 ปี 2562 จานวน 30 คน ให้ตัดออก และให้ทบทวนข้อ 2.6 งบประมาณตามแผน
7. หน้า 13 ข้อ 2.7 ระบบการศึกษาเป็นแบบวิจัยเท่านั้น ให้ระบุรูปแบบการจัดการเรียนการสอนตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาโท
8. หน้า 15 การใส่ * ผู้ที่มีผลคะแนนมาตรฐานภาษาอังกฤษ ** รายวิชาเสริมสาหรับผู้ที่ไม่เคยเรียนวิชา
การศึกษามาก่อนในระดับปริญญาตรี มีข้อความซ้าหลายจุด เช่น หน้า 15 หน้า 21 ให้ใส่เพียงจุดเดียวเพื่อไม่ให้
เกิดความซ้าซ้อน
9. หน้า 16 และ หน้า 18 ข้อ 1.1 รายวิชาบังคับ ให้ตัด และแผน ข ออก และข้อ 1.2 รายวิชาเลือก
สาหรับแผน ก แบบ ก 2 ให้เรียน 2 รายวิชา แก้เป็น รายวิชาเลือก สาหรับแผน ก แบบ ก 2 ให้เลือกเรียน 2 รายวิชา
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10. หน้ า 16-19 ชื่อ วิช าภาษาไทยและภาษาอั งกฤษไม่ ส อดคล้ องกั น วิช านวั ตกรรมหลั ก สู ต รและ
การเรียนการสอน และวิชาการออกแบบหลักสูตรท้องถิ่นอยุธยาเมืองมรดกโลก
11. หน้า 23 ข้อ 3.2.2 อาจารย์ประจาหลักสูตร รายที่ 4 นายประวิทย์ ประมาน สาเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาเอก ปริญญาโท และปริญญาตรี ในสาขาวิชาพลศึกษา สามารถเป็นอาจารย์ประจาหลักสูตรได้หรือไม่
และถ้ามีอาจารย์ประจาหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกควรนามาอยู่ในอาจารย์ประจาหลักสูตรเพื่อเป็นการเพิ่ม
ศักยภาพให้หลักสูตร
12. หน้า 25 ข้อ 5.2.1 บรรทัดที่ 5 ยินยอมให้ลงบทความ แก้เป็น ยินยอมให้ตีพิมพ์เผยแพร่บทความ
13. หน้า 46 ข้อ 7 ให้ทบทวนตารางตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงาน ข้อ 7 และข้อ 10 ต้องระบุชั้นปีที่ 1 ถึง
ปีที่ 5 แต่ถ้าระบุ ให้แก้ไขร้อยละ 50 ต่อปี มอบหมายรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการตรวจสอบ
14. หน้ า 51-56 ให้ ท บทวนคาอธิบ ายรายวิช าตลอดเล่ ม หลั ก สู ต ร เช่น วิช าสถิติ และการวิจั ยทาง
การศึกษา
15. หน้า 68-77 ให้ตรวจสอบการเขียนผลงานทางวิชากรของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์
ประจ าหลั ก สู ต ร โดยให้ เขี ย นในรู ป แบบบรรณานุ ก รมให้ ถู ก ต้ อ ง โดยระบุ ปี เดื อ น ที่ ตี พิ ม พ์ เผยแพร่ และ
การตีพิมพ์ใน ICT ไม่ต้องระบุกลุ่ม
16. หน้า 79-80 คาสั่งคณะครุศาสตร์ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) แต่สาขาวิชาจัดทา
หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) ต้องแก้ไขคาสั่งให้
เป็นปัจจุบัน
17. หน้ า 115-116 ให้ ท บทวนเกณฑ์ ม าตรฐานภาษาอังกฤษ CEFR ตามประกาศของมหาวิท ยาลั ย
ราชภั ฏ พระนครศรี อ ยุ ธ ยา เรื่อ ง การทดสอบและอบรมมาตรฐานภาษาอั งกฤษ ส าหรับ นั กศึ กษาภาคปกติ
พ.ศ. 2560 เนื่องจากเกณฑ์มาตรฐานภาษาอังกฤษระดับปริญญาเอกสูงเกินไป
18. ควรระบุอาจารย์ที่รับผิดชอบในการทาวิทยานิพนธ์ในหลักสูตรให้ ชัดเจน เช่น วิชาภาษาอังกฤษ
ภาษาไทย คณิตศาสตร์
19. การปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรต้ องมีผู้รับผิดชอบอย่างน้อย 2 คน ที่สามารถตอบคาถามเกี่ยวกับ
หลั กสู ตรได้ทุ ก เรื่ อง หลั ก สู ต รต้ องมีค วามชัด เจนในเรื่อ งศาสตร์การสอน การจัดการเรีย นการสอน ต้อ งเน้ น
การสอนแบบการเรียนรู้แบบลงมือทาและปฏิบัติ (Active Learning) ให้นักศึกษามีโอกาสจัดการความรู้ด้ วย
ตนเอง และควรน าวงจร PDCA ได้ แ ก่ Plan (วางแผน), Do (ปฏิ บั ติ ) , Check (ตรวจสอบ) และ Act
(การดาเนิ น การให้ เหมาะสม) มาประยุกต์ใช้ โดยต้อ งคานึงถึงบริบ ทของจังหวัดพระนครศรีอยุธ ยา ในด้าน
การเมือง เศรษฐกิจ สั งคม การคมนาคมขนส่ง และควรเชิญ ผู้ ที่มีความรู้ความสามารถมาเป็นอาจารย์พิเศษ
เพื่อให้ความรู้กับนักศึกษา

รายงานการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ 2/2562 วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประขุมอยุธยา-อาเซียน ชั้น 2

[2-24]
20. ให้ ค ณะและสาขาวิ ช าเตรี ย มค าตอบเรื่ อ งผลการทวนสอบผลสั ม ฤทธิ์ ปี ที่ ผ่ านมาเป็ น อย่ า งไร
สาขาวิชาได้นาข้อเสนอแนะมาปรับใช้ในการทาหลักสูตรอย่างไร ให้แนบเอกสาร ผลการประเมินหลักสูตร มาใน
ภาคผนวก และในการน าเสนอหลั กสู ตรในสภามหาวิทยาลั ยขอให้ ส าขาวิชาจัดตัวแทน 1 คน นาเสนอเป็ น
PowerPoint ตามแบบฟอร์มที่กองบริการศึกษากาหนด และนาเสนอให้ตรงประเด็นใช้เวลา 5 นาที ผู้นาเสนอ
สามารถตอบข้อซักถามของสภามหาวิทยาลัยได้ชัดเจนและเข้าใจง่าย
21. ให้คณบดี ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสู ตร และรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการตรวจสอบความ
ถูกต้อง ครบถ้วนของหลักสูตรทั้งหมด เช่น หน้า 12-13 หน้า 27 หน้า 74
22. ให้ ส าขาวิ ชาจั ดท าตารางเปรี ยบเที ยบการแก้ ไขตามข้ อเสนอแนะของสภาวิ ชาการเข้ าที่ ป ระชุ ม
สภามหาวิทยาลัย โดยไม่ต้องนาหลักสูตรนี้กลับไปพิจารณาในที่คณะกรรมการประชุมสภาวิชาการอีก และให้นาเสนอ
สภามหาวิทยาลัยต่อไป

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องน้าเสนอจากคณะกรรมการสภาวิชาการ
-ไม่ม-ี

ระเบียบวาระที่ 7

เรื่องอื่น ๆ

ระเบียบวาระที่ 7.1 ก้าหนดการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ 2/2562
สาระส้าคัญโดยย่อ
ผศ.ดร.อดิ ศ ร ภู่ ส าระ เลขานุ ก ารสภาวิ ช าการ น าเสนอก าหนดการประชุ ม คณะกรรมการ
สภาวิชาการ ครั้งที่ 2/2562
ข้อเสนอ/ญัตติ
จึงขอความเห็นชอบกาหนดการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ 2/2562 ในวันพุธที่ 27
กุ ม ภาพั น ธ์ 2562 เวลา 09.00 น. ณ ห้ อ งประชุ ม อยุ ธ ยา-อาเซี ย น ชั้ น 2 อาคารส านั ก งานอธิ ก ารบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
มติที่ประชุม เห็นชอบกาหนดการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ 2/2562 ในวันที่ 27
กุ ม ภาพั น ธ์ 2562 เวลา 09.00 น. ณ ห้ อ งประชุ ม อยุ ธ ยา-อาเซี ย น ชั้ น 2 อาคารส านั ก งานอธิ ก ารบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ปิดประชุมเวลา 13.00 น.
นางสาวนิตยา แสงมะฮะหมัด ผู้พิมพ์/ผู้บันทึกการประชุม
นางเบญญาภา สอนพรม
ผูต้ รวจ
ผศ.ดร.อดิศร ภู่สาระ
ผูต้ รวจ/ทาน
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