
 
รายงานการประชุมคณะกรรมการสภาวชิาการ ครั้งที่ 2/2562 วันที่ 27 กุมภาพนัธ์ 2562 เวลา 09.00 น. ณ หอ้งประขมุอยุธยา-อาเซียน ชั้น 2  

[2-2] 
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ 
ครั้งที ่1/2562  

วันที่ 23 มกราคม 2562  เวลา 10.30 น. 
ณ ห้องประชุมวังน้้าเขียวโฮเทล ต้าบลไทยสามัคคี อ้าเภอวังน้้าเขียว จังหวัดนครราชสีมา 

           ------------------------------------------- 
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.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อดิศร      ภู่สาระ  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ          กรรมการและเลขานุการ 
 
ผู้ไม่มาประชุม 
   ดร.อมรรัตน์   สนั่นเสียง   ผู้แทนคณะครุศาสตร์      ติดภารกิจ 
 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. ดร.ปราณีย์      ขาวเจริญ  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะครุศาสตร์ 
2. ดร.นริสานันท์  เดชสุระ   ผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา 
3. นางเบญญาภา สอนพรม  ผู้ช่วยเลขานุการ 
4. นางสาววิภา  ทองทา   ผู้ช่วยเลขานุการ 
5. นางสาวสุภัทรสร ขุมทอง   ผู้ช่วยเลขานุการ 
6. นางสาวนิตยา  แสงมะฮะหมัด  ผู้ช่วยเลขานุการ 
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เปิดประชุมเวลา 10.30 น. 
 ดร.เกษม    บ ารุงเวช  อธิการบดี ประธานการประชุม กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ           
สภาวิชาการ  เมื่อเห็นว่าครบองค์ประชุมแล้ว ได้ด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 
  
ระเบียบวาระท่ี 1    เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ 
ระเบียบวาระท่ี 1.1  (ร่าง) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 4 ปี “อิงสมรรถนะ” มหาวิทยาลัยราชภัฏ 

 สาระส้าคัญโดยย่อ 
 ผศ.ดร.อดิศร   ภู่สาระ  เลขานุการสภาวิชาการ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ เรื่อง (ร่าง) หลักสูตร             

ครุศาสตรบัณฑิต 4 ปี “อิงสมรรถนะ” มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
 จากการพัฒนาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 4 ปี “อิงสมรรถนะ” มหาวิทยาลัยราชภัฏ และมีการลงนาม

รับหลักสูตรของราชภัฏทั้ ง 38 แห่ง เมื่อวันที่  28 ธันวาคม 2561 ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา                  
ทางส่วนกลางก าหนดส่งเล่มหลักสูตรให้แต่ละสถาบันในวันที่ 11 มกราคม 2562 เพ่ือเข้าสู่กระบวนการของแต่
ละสถาบันต่อไป 

 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จึงจัดท ารายละเอียดก าหนดการหลักสูตร
ดังนี้ 

1. วันที่ 11-30 มกราคม 2562 แต่ละสาขาวิชาจัดท าเล่มหลักสูตร  
2. ก่อนวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะครุศาสตร์  และส่งให้กอง

บริการการศึกษาตรวจสอบหลักสูตร 
3. วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ 
4. วันที่ 13 มีนาคม 2562 ประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย 

 มติที่ประชุม  รับทราบเรื่อง (ร่าง) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 4 ปี “อิงสมรรถนะ” มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
 

 

ระเบียบวาระท่ี 1.2 สรุปผลการด้าเนินงานคณะกรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
   พระนครศรีอยุธยา ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  

(1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561) 
สาระส้าคัญโดยย่อ 
 ดร.เกษม   บ ารุงเวช   อธิการบดี ประธานการประชุม ขออนุญาตที่ประชุมน าเสนอ สรุปผล             

การด าเนินงานคณะกรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจ าปีงบประมาณ            
พ.ศ. 2561 (1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561)  จัดท าโดยผู้ช่วยเลขานุการสภาวิชาการ  กองบริการ
การศึกษา รายงานฉบับนี้เป็นการสรุปผลการด าเนินงานที่ส าคัญและกิจกรรมของคณะกรรมการสภาวิชาการ 
ข้อมูล แนวคิด ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะด้านวิชาการ เพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนางานวิชาการของมหาวิทยาลัย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
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มติที่ประชุม  รับทราบสรุปผลการด าเนินงานคณะกรรมการสภาวิชาการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561)   
 

ระเบียบวาระท่ี 1.3 ก้าหนดการพระราชทานปริญญาบัตร ประจ้าปีการศึกษา 2559-2560  
มหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคกลาง 

 สาระส้าคัญโดยย่อ 
 ดร.เกษม  บ ารุงเวช   อธิการบดี ประธานการประชุม แจ้งให้ที่ประชุมทราบเรื่องก าหนดการงานพิธี

พระราชทานปริญญาบัตร ประจ าปีการศึกษา 2559-2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคกลาง และมหาวิทยาลัย
สวนดุสิต (จ านวน 4 วัน 8 รอบ) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาก าหนดรับพระราชทานปริญญาบัตร 
ประจ าปีการศึกษา 2559-2560 ในวันที่ 9 เมษายน 2562 เวลา 19.00 น. ณ ห้องพระปกเกล้า อาคาร              
อเนกนิทัศน์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช อ าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 

มติที่ประชุม   รับทราบ 
 

ระเบียบวาระที่ 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุมคร้ังที่ 12/2561  
 สาระส้าคัญโดยย่อ 
  ผศ.ดร.อดิศร   ภู่สาระ เลขานุการสภาวิชาการ น าเสนอ รายงานการประชุมคณะกรรมการ               
สภาวิชาการ ครั้งที่ 12/2561 ซึ่งมีสาระส าคัญเกี่ยวกับระเบียบวาระและมติที่ประชุมตามรายงานการประชุม
คณะกรรมการสภาวิชาการเพ่ือขอให้ที่ประชุมสภาวิชาการพิจารณารับรองรายงานการประชุม 
 ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง 
  ตามที่สภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาได้มีการประชุมครั้งที่ 12/2561 เมื่อวันที่           
19 ธันวาคม 2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมอยุธยา-อาเซียน ชั้น 2 อาคารส านักงานอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา นั้น เจ้าหน้าที่ได้บันทึกและจัดท ารายงานการประชุม รวมทั้งน าเสนอ
ผู้เกี่ยวข้องเพ่ือพิจารณาตรวจสอบตามระบบและกระบวนการดังต่อไปนี้ 
  1. จดบันทึกข้อความสาระส าคัญของการประชุมตามระเบียบวาระในระหว่างการประชุม          
โดยผู้ช่วยเลขานุการสภาวิชาการ 
  2. เรียบเรียง สรุปและจัดท ารายงานการประชุม โดยผู้ช่วยเลขานุการสภาวิชาการแล้วน าเสนอให้
เลขานุการสภาวิชาการ ตรวจสอบและปรับปรุงแก้ไข 
  3. ปรับปรุงและน าเข้าระเบียบวาระการประชุมเพ่ือขอรับรองรายงานการประชุมซึ่งมีสาระส าคัญ
แบ่งเป็น 7 ระเบียบวาระ ตามท่ีเสนอในเอกสารการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 12/2561  
 ข้อเสนอ/ญัตติ 
  ขอเสนอให้รับรองรายงานการประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  
ครั้งที่ 12/2561  
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 มติที่ประชุม  รับรองรายงานการประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  
ครั้งที่ 12/2561  โดยไม่มีการแก้ไข 

 
ระเบียบวาระที่ 3   เร่ืองสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่ 12/2561 
ระเบียบวาระท่ี 3.1  รายงานผลการด้าเนินการตามมติของคณะกรรมการสภาวิชาการ 
 สาระส้าคัญโดยย่อ 
  ผศ.ดร.อดิศร  ภู่สาระ  เลขานุการสภาวิชาการ น าเสนอข้อมูลการด าเนินงานและผลการด าเนินงาน
ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการครั้งที่ 12/2561 โดยได้แจ้งและมอบให้หน่วยงานและองค์คณะ
บุคคล/บุคคลที่เกี่ยวข้องด าเนินงานและปฏิบัติตามที่คณะกรรมการสภาวิชาการมีมติแล้ว 
 ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง 
  1. คณะกรรมการสภาวิชาการได้มีมติก าหนดเป็นแนวปฏิบัติให้เลขานุการน าเสนอให้ที่ประชุมทราบ
ความคืบหน้าหรือข้อมูลการด าเนินงานและผลการด าเนินงานตามมติที่ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ          
เป็นเรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อนด้วย 
  2. คณะกรรมการสภาวิชาการ มีการประชุมครั้งที่ 12/2561  เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 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 3-3] 
 ข้อเสนอ/ญัตติ 
  ขอเสนอให้ที่ประชุมรับทราบข้อมูลการด าเนินงานและผลการด าเนินงานตามมติที่ประชุม               
คณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ 12/2561  
 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 12/2561  
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รายงานข้อมูลการด้าเนินงานและผลการปฏิบัติตามมติท่ีประชุม 
คณะกรรมการสภาวิชาการ  คร้ังที่ 12/2561 
วันที่ 19 ธันวาคม  2561 เวลา 09.00 น. 

ณ ห้องประชุมอยุธยา-อาเซียน ชั้น 2 อาคารส้านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
 

ระเบียบวาระ เร่ือง มติท่ีประชุม ผลการปฏิบัติตามมต ิ
1 เร่ืองท่ีประธานแจ้งให้ทราบ   

1.1 การจัดโครงการประชุมสภาวิชาการ
และสัมมนาเพื่อระดมความคิดเห็น
ของผู้บริหาร คณบดี รองคณบดีฝ่าย
วิชาการ และประธานคณะกรรมการ
บริหารหลักสูตร” ในวันที่  23 -24 
มกราคม 2562 ณ วังน้ าเขียวโฮเทล 
อ าเภอวังน้ าเขียว จังหวัดนครราชสีมา 

รับทราบ รถออกจากมหาวิทยาลยั
เวลา 06.00 น. 

เลขานุการสภาวิชาการได้แจ้งไปยงัคณบดี
และผูเ้กี่ยวข้องเรียบร้อยแล้วเมื่อวันท่ี 21 
ธันวาคม 2561 และได้ด าเนินการเขียน
โครงการฯ ท าหนังสือเชิญวิทยากร และ
จัดท าค าสั่งไปราชการเรียบร้อยแลว้ 
 
 

1.2 การรับรองปริญญา ประกาศนียบัตร หรือ
วุฒิบัตรในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุม 

รับทราบ เลขานุการสภาวิชาการได้แจ้งไปยงัคณบดี
และผูเ้กี่ยวข้องเรียบร้อยแล้วเมื่อวันท่ี 21 
ธันวาคม 2561 เรียบร้อยแล้ว 

1.3 มหาวิทยาลยัมอบของขวัญที่ระลึก
เนื่องในเทศกาลปีใหม่ให้กับ
คณะกรรมการสภาวิชาการ 

รับทราบ เลขานุการสภาวิชาการ และประธานการ
ประชุมได้มอบของขวัญให้คณะกรรมการ
สภาวิชาการทุกท่านเรียบร้อยแล้ว 

5 น้าเสนอเพ่ือพิจารณา   

5.1 ขอความเห็นชอบหลักสูตรศิลปศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาประวตัิศาสตร์   
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) 
 
 
 
 

เห็นชอบหลักสตูรศลิปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาประวตัิศาสตร์   (หลักสตูร
ปรับปรุง พ.ศ. 2562) โดยให้แก้ไข
ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ
สภาวิชาการ และให้น าเสนอ 
สภามหาวิทยาลยัต่อไป 

เลขานุการสภาวิชาการได้แจ้งไปยงัคณบด ี
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และ
ประธานคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร 
สาขาวิชาประวัติศาสตร์ เรียบร้อยแล้ว  
โดยสาขาวิชาได้น าเรื่องนี้เสนอต่อที่ประชุม 
สภามหาวิทยาลยั ครั้งท่ี 1/2562  
ในวันท่ี 9 มกราคม 2562 

5.2 การพิจารณาให้ความเห็นชอบการ
ก าหนดต าแหน่งและแต่งตั้งให้ด ารง
ต าแหน่งทางวิชาการ ระดับผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ จ านวน 1 ราย  
(วาระลับ) 
 
 

เห็นชอบตามที่คณะกรรมการ
พิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ 
(ก.พ.ว.) พิจารณาเสนอ            
การก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ
ระดับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์  
จ านวน 1  ราย (วาระลับ) และ 
ให้น าเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป 

เลขานุการสภาวิชาการได้แจ้งไปยงั 
หัวหน้างานบริหารงานบคุคล และ
เลขานุการ คณะกรรมการพิจารณาต าแหน่ง
ทางวิชาการ (ก.พ.ว.)  เรียบร้อยแล้ว   
งานบริหารงานบุคคลได้น าเรื่องนี้เสนอต่อ 
ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 1/2562 
ในวันท่ี 9 มกราคม 2562 



 
รายงานการประชุมคณะกรรมการสภาวชิาการ ครั้งที่ 2/2562 วันที่ 27 กุมภาพนัธ์ 2562 เวลา 09.00 น. ณ หอ้งประขมุอยุธยา-อาเซียน ชั้น 2  

[2-7] 
 

ระเบียบวาระ เร่ือง มติท่ีประชุม ผลการปฏิบัติตามมต ิ

5 น้าเสนอเพ่ือพิจารณา (ต่อ)   

5.3 การรับทราบผลการประเมินผลงาน
ทางวิชาการของคณะกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อท าหน้าที่ประเมนิผล
งานทางวิชาการ และจริยธรรม และ
จรรยาบรรณทางวิชาการ ในระดบั 
รองศาสตราจารย์ (วาระลับ) 
 
 
 
 

รับ ท ราบ ตาม ที่ ค ณ ะกรรม การ
พิ จ ารณ าต าแห น่ งท างวิ ช าก าร 
(ก .พ .ว .) พิ จารณ าเสนอผลการ
ประเมินผลงานทางวิชาการของ
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อท า
หน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการ 
และจริยธรรม และจรรยาบรรณทาง
วิชาการ ในระดับรองศาสตราจารย์ 
(วาระลั บ ) และให้ น า เสนอสภ า
มหาวิทยาลัยต่อไป 

เลขานุการสภาวิชาการได้แจ้งไปยงั 
หัวหน้างานบริหารงานบคุคล และ
เลขานุการคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่ง
ทางวิชาการ (ก.พ.ว.)  เรียบร้อยแล้ว   
งานบริหารงานบุคคลได้น าเรื่องนี้เสนอ 
ต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลยั  
ครั้งท่ี 1/2562 ในวันท่ี 9 มกราคม 2562 
 
 
 

 
ระเบียบวาระที่ 4   เร่ืองน้าเสนอเพื่อทราบ 
ระเบียบวาระท่ี 4.1      การรายงานสถานะหลักสตูรตามเกณฑ์มาตรฐานหลกัสูตรระดับปริญญาตรี  

   และระดับบัณฑิตศกึษา พ.ศ. 2558 ขอ้มูล ณ วันท่ี 8  มกราคม 2562 
  สาระส้าคัญโดยย่อ 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อดิศร  ภู่สาระ  เลขานุการสภาวิชาการ น าเสนอ การรายงานสถานะ
หลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 ข้อมูล ณ วันที่  8 
มกราคม 2562   มีรายละเอียด จ าแนกตามคณะ และสาขาวิชา ดังนี้ 

 1. หลักสูตร ระดับปริญญาตรี 
คณะ 

จ้านวนหลกัสูตรทั้งหมด 
จ้านวนหลกัสูตร 

ที่ครบรอบปรับปรุง  
ปี พ.ศ. 2561 

จ้านวนหลกัสูตรที่อยู่ระหว่าง
รอผลการรับทราบจาก สกอ. 

ครุศาสตร ์ 10 10 - 

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ 15 1 5 

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 15 - 3 

วิทยาการจัดการ 12 2 2 

รวม 52 13 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  
(หลักสตูรปรับปรุง 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. 
2560 

2559 2562 

4 ศศ.บ.  ภาษาอังกฤษ  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 15 ก.พ. 2560 8 พ.ย. 
2560 

2560 2563 
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คณะ 

 
 

สาขาวิชา 

สภา
มหาวิทยาลัย

(อนุมัติ) 

สกอ.
(รับทราบ) 

ปี
การศึกษา
ที่เร่ิมใช้
หลักสูตร 

ปี
ครบรอบ
ที่ต้อง

ปรับปรุง
หลักสูตร 

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

2560 2563 

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

15 ก.พ. 2560 8 ก.ย. 
2560 

2560 2563 

7 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) 
(อยู่ระหว่างหัวหน้าฝ่าย (สกอ.) ตรวจสอบหลักสูตรในระบบ 
CHECO) 

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

2561 2564 

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

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

2562 2565 

11 ศศ.บ.  ประวัติศาสตร์  (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562) 
***ต้องปรับปรุง 

9 ม.ค. 2562 - 2562 2565 

12 รป.บ.  การปกครองท้องถิ่น   
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)  
(อยู่ระหว่างหัวหน้าฝ่าย (สกอ.) ตรวจสอบหลักสูตรในระบบ 
CHECO) 

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

2560 2563 

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

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

2561 2564 

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

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 
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คณะ 

 
 

สาขาวิชา 

สภา
มหาวิทยาลัย

(อนุมัติ) 

สกอ.
(รับทราบ) 

ปี
การศึกษา
ที่เร่ิมใช้
หลักสูตร 

ปี
ครบรอบ
ที่ต้อง

ปรับปรุง
หลักสูตร 

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) 
(อยู่ระหว่างหัวหน้าฝ่าย (สกอ.) ตรวจสอบหลักสูตรในระบบ 
CHECO) 

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

2561 2564 

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 

6 ทล.บ. เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ต่อเน่ือง)  
(หลักสูตรปรับปรุง 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 และ 
อยู่ระหว่างผู้อ านวยการกลุ่ม (สกอ.) ตรวจสอบหลักสูตร 
ในระบบ CHECO) 

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 
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คณะ 

 
 

สาขาวิชา 

สภา
มหาวิทยาลัย

(อนุมัติ) 

สกอ.
(รับทราบ) 

ปี
การศึกษา
ที่เร่ิมใช้
หลักสูตร 

ปี
ครบรอบ
ที่ต้อง

ปรับปรุง
หลักสูตร 

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

14 มี.ค. 2561 อยู่ระหว่าง
รอผล 
การ

รับทราบฯ
จาก สกอ. 

2561 2564 

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

9 ม.ค. 2562 - 2562 2565 

วิทยาการจัดการ           

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

27 ก.ค. 
2559 

2559 2562 

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

5 ส.ค. 
2559 

2559 2562 

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

1 ธ.ค. 
2559 

2559 2562 

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

20 เม.ย. 
2559 

17 พ.ค. 
2560 

2559 2562 

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

20 เม.ย. 
2559 

29 มิ.ย. 
2559 

2559 2562 

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

5 ส.ค. 
2559 

2559 2562 

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

20 เม.ย. 
2559 

27 ก.ค. 
2559 

2559 2562 

8 ศ.บ.  เศรษฐศาสตร์การเงินการธนาคาร  
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)  
(อยู่ระหว่างกระบวนการเสนอกฤษฎีกาชื่อปริญญา และ 
อยู่ระหว่างหัวหน้าฝ่าย (สกอ.) ตรวจสอบหลักสูตรในระบบ 
CHECO) 

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 
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คณะ 

 
 

สาขาวิชา 

สภา
มหาวิทยาลัย

(อนุมัติ) 

สกอ.
(รับทราบ) 

ปี
การศึกษา
ที่เร่ิมใช้
หลักสูตร 

ปี
ครบรอบ
ที่ต้อง

ปรับปรุง
หลักสูตร 

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

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

2561 2564 

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

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

2561 2564 

3. หลักสูตร ระดับบัณฑิตศึกษา 
 

คณะ 
จ้านวนหลกัสูตร

ทั้งหมด 
 

จ้านวนหลกัสูตรที่
ครบรอบปรับปรุง 

ปี พ.ศ. 2560 

จ้านวนหลกัสูตรที่
ครบรอบปรับปรุง 

ปี พ.ศ. 2561 

จ้านวนหลกัสูตรที่อยู่
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 

ปีครบรอบ 
ที่ต้อง

ปรับปรุง
หลักสูตร 

คณะครุศาสตร์           

1 ครุศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชา 
การจัดการการเรียนรู้ (หลักสตูรปรับปรุง  
พ.ศ. 2556) 

18 ธ.ค. 
2556 

15 ม.ค. 
2558 

2557 2560 

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 
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คณะ 

 
 

สาขาวิชา 

สภา
มหาวิทยาลัย

(อนุมัติ) 

สกอ.
(รับทราบ) 

ปี
การศึกษา
ที่เร่ิมใช้
หลักสูตร 

ปีครบรอบ 
ที่ต้อง

ปรับปรุง
หลักสูตร 

คณะครุศาสตร์           

4 ครุศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชา 
การจัดการการเรียนรู้ (หลักสตูรปรับปรุง  
พ.ศ. 2556) คณะได้พัฒนาปรับปรุงเป็น 
ครุศาสตรมหาบณัฑิต  สาขาวิชาหลักสูตร
และการสอน (หลักสูตรปรับปรุง  
พ.ศ. 2562) 

    

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 8  มกราคม 2562) 
ข้อเสนอ/ญัตติ    
       จึงเสนอคณะกรรมการสภาวิชาการเพ่ือรับทราบรายงานสถานะหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐาน

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

 มติที่ประชุม  รับทราบรายงานสถานะหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี  
และระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 ข้อมูล ณ วันที่ 8  มกราคม 2562 

 

ระเบียบวาระท่ี 4.2  ข้อมูลการปรับเปลีย่นอาจารย์ประจ้าหลักสตูร (สมอ.08) ระดับปริญญาตรี 
   และระดับบัณฑิตศึกษา ประจ้าปี พ.ศ. 2560-2561 ข้อมูล ณ วันที่ 8  มกราคม 2562 

 สาระส้าคัญโดยย่อ 
  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  8  มกราคม 2562 มีรายละเอียดดังนี้ 
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 1. ระดับปริญญาตรี 

ล้าดับ  รายการ ปี พ.ศ. 2560 ปี พ.ศ. 2561 
 

1 จ านวนหลักสตูรที่ปรับเปลี่ยนอาจารย์ผูร้ับผดิชอบหลักสูตร/อาจารยป์ระจ าหลักสตูร 19 หลักสูตร 10 หลักสูตร  

2 จ านวนทีผ่่านการรับทราบการปรบัหลักสตูรจาก สกอ. 19 หลักสูตร 3 หลักสูตร  

3 จ านวนที่อยู่ระหว่างรอผลการรับทราบการปรบัหลักสูตรจาก สกอ. - 7 หลักสูตร  

 

ที ่ รายชื่อหลักสูตรที่ปรับปรุง 
สภามหาวิทยาลัยเห็นชอบ วันที ่สกอ.

รับทราบ คร้ังท่ี วันเดือนปี 
1 หลักสตูรบริหารธรุกิจบัณฑิต สาขาวิชา 

การจัดการโลจิสติกส์ (ฉบับปี พ.ศ. 2559) 
11/2560 11 ต.ค. 2560 4 ก.ย. 2561 

2 หลักสตูรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  
(ฉบับปี พ.ศ. 2559) 

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

3 หลักสตูรครุศาสตรบณัฑติ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย  
(ฉบับปี พ.ศ. 2558) 

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

4 หลักสตูรศลิปศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาภาษาจีน  
(ฉบับปี พ.ศ. 2558) 

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

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

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

6 หลักสตูรศลิปศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาสหวิทยาการอิสลาม 
(ฉบับปี พ.ศ. 2556) 

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

7 หลักสตูรบริหารธรุกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ 
(ฉบับปี พ.ศ. 2558) 

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

8 หลักสตูรวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 
(ฉบับปี พ.ศ. 2559) 

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

9 หลักสตูรสาธารณสุขศาสตรบณัฑติ สาขาวิชาสาธารณสุข
ศาสตร์ (ฉบับปี พ.ศ. 2561) 

12/2561 14 พ.ย. 2561 อยู่ระหว่างรอผล 
การรับทราบ
จาก สกอ. 
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 2. ระดับบัณฑิตศึกษา 

 ล้าดับ 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  

 

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  
สาขาวิชาการจดัการการเรยีนรู้  
(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 8 มกราคม 2562 ) 
 ข้อเสนอ/ญัตติ 
  จึงขอเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการรับทราบข้อมูลการปรับเปลี่ยนอาจารย์ประจ า
หลักสูตร (สมอ.08)  ระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา ประจ าปี พ.ศ. 2560 -2561 ข้อมูล ณ วันที่ 8 
มกราคม 2562                   
 มติที่ประชุม รับทราบข้อมูลการปรับเปลี่ยนอาจารย์ประจ าหลักสูตร (สมอ.08)  ระดับปริญญาตรี และ
ระดับบัณฑิตศึกษา ประจ าปี พ.ศ. 2560-2561 ข้อมูล ณ วันที่ 8 มกราคม 2562 
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ระเบียบวาระที่ 5    เร่ืองน้าเสนอเพ่ือพิจารณา 
ระเบียบวาระท่ี 5.1 การพิจารณาเสนอการให้ปริญญา ระดับปริญญาตรี  
    ประจ้าภาคเรยีนท่ี 1/2561 จ้านวน 150 ราย 
 ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง 
  ผศ.ดร.อดิศร   ภู่สาระ  เลขานุการสภาวิชาการ น าเสนอ เรื่อง การพิจารณาเสนอการให้ปริญญา 
ระดับปริญญาตรี ประจ าภาคเรียนที่ 1/2561 จ านวน 150 ราย โดยมีกระบวนการดังนี้ 
  1. กองบริการการศึกษา ตรวจสอบแผนการเรียน หมู่เรียน ในสาขาวิชาที่จะส าเร็จการศึกษาในภาคเรียน
ที่ 1/2561 และนักศึกษาท่ียื่นค าร้องขอเป็นผู้ส าเร็จการศึกษา 
  2. จัดท าข้อมูลผลการเรียนของนักศึกษารายคน แต่ละหมู่เรียน ให้อาจารย์ที่ปรึกษา และนักศึกษา
ร่วมกันตรวจสอบ เพื่อเตรียมตัวลงทะเบียนในปี 4 เทอม 1 
  3. ออกค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจโครงสร้างหลักสูตรของนักศึกษาภาคปกติ และภาคพิเศษ                  
(เสาร์-อาทิตย์) ที่จะส าเร็จการศึกษา ประจ าภาคเรียนที่ 1/2561 เลขที่  988/2561 ในปี 4 เทอม 2 เพ่ือให้อาจารย์            
ที่ปรึกษา นักศึกษา ร่วมกันตรวจสอบอีกครั้งก่อนการลงทะเบียนเรียนเทอมสุดท้าย 
  4. อาจารย์ที่ปรึกษา นักศึกษา ร่วมกันตรวจสอบรายวิชาและโครงสร้างหลักสูตร และลงทะเบียน
ตามก าหนดเวลา  
  5. ออกค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจจบหลกัสูตรของนักศึกษาภาคปกติและภาคพิเศษ  (เสาร์-อาทิตย์) 
ทีจ่ะส าเร็จการศึกษา ประจ าภาคเรียนที่ 1/2561  เลขที่ 1234/2561 (อาจารย์ที่ปรึกษา คณะ ดูแล) 
  6. นายทะเบียนตรวจสอบการจบหลักสูตรของนักศึกษาตามแผนและนักศึกษาค้างรุ่น 1) คุณสมบัติ
ผู้เข้าศึกษา 2) ผลการตรวจสอบคุณวุฒิแรกเข้า 3) รายวิชา ผลการเรียนตามโครงสร้างหลักสูตร และข้อบัง คับ           
ที่เก่ียวข้อง สรุปจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา จ านวน 150 ราย 
  7. กองบริการการศึกษาจัดท าข้อมูลรายละเอียดผู้ส าเร็จการศึกษาตามรูปแบบที่ก าหนด  
วันที่ 26-27 ธันวาคม 2561 
  8. เสนอคณะกรรมการอนุมัติการประเมินผลการส าเร็จการศึกษา วันที่ 28 ธันวาคม 2561 
  9. เสนอคณะกรรมการสภาวิชาการ วันที่ 23-24 มกราคม 2562 
  10. เสนอคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 
  11. กองบริการการศึกษาออกหลักฐานการส าเร็จการศึกษา พร้อมเก็บหลักฐานและบันทึก
ฐานข้อมูล 
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บัญชีสรุปจ้านวนผู้ส้าเร็จการศึกษาที่ขอเสนอการให้ปริญญา 
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจ้าภาคเรียนที่ 1/2561 

         

สาขาวิชา 
ระดับปริญญาตรี 

รวม 
ทั้งสิ้น 

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

ภาคปกติ                     
ครุศาสตรบัณฑติ  -  -  -  -  -  - 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    
  จึงเสนอคณะกรรมการสภาวิชาการพิจารณาเสนอการให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา ระดับ 
ปริญญาตรี  ประจ าภาคเรียนที่ 1/2561 จ านวน 150 ราย 
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 มติที่ประชุม   เห็นชอบตามที่กองบริการการศึกษาพิจารณาเสนอการให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา 
ระดับปริญญาตรี  ประจ าภาคเรียนที่ 1/2561 จ านวน 150 ราย และให้น าเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป 
 

ระเบียบวาระท่ี 5.2 ขอความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ้าหลกัสูตร 
    รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น  
    สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ และหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต  
    (ฉบับปี พ.ศ. 2560) (สมอ.08)  
 สาระส้าคัญโดยย่อ 
  ผศ.ดร.อดิศร  ภู่สาระ  เลขานุการสภาวิชาการ น าเสนอเรื่อง ขอความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์
ประจ าหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ และ
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (ฉบับปี พ.ศ. 2560) (สมอ.08)  
 ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง 
  ด้วย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีความประสงค์ขออนุญาตเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ า
หลักสูตร จ านวน 3 หลักสูตร มีรายละเอียด ดังนี้  
  1. หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น (ฉบับปี พ.ศ. 2560) (สมอ.08) 
  เนื่องจาก นายอัครวินท์ ศาสนพิทักษ์ อาจารย์ประจ าหลักสูตร ได้ลาศึกษาต่อเต็มเวลาในระดับปริญญาเอก 
ดังนั้น เพ่ือให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558  คณะและสาขาวิชาจึงขออนุญาต
เปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร จาก นายอัครวินท์   ศาสนพิทักษ์ เป็น นางสาวจินดา  ธ ารงอาจริยกุล 
  2. หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (ฉบับปี พ.ศ. 2560) (สมอ.08) 
  เนื่องจาก ผศ.ธาตรี   มหันตรัตน์ อาจารย์ประจ าหลักสูตร ได้ย้ายไปเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
นิติศาสตรบัณฑิต ดังนั้น เพ่ือให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558  คณะและ
สาขาวิชาจึงขออนุญาตเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร จาก ผศ.ธาตรี   มหันตรัตน์ เป็น ว่าที่ ร.ต.บัณฑิต  
สุนทรวิกรานต์ 
  3. หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (ฉบับปี พ.ศ. 2560) (สมอ.08) 
  เนื่ องจากอาจารย์ผู้ รับผิดชอบหลักสูตรได้รับการแต่งตั้ งให้ด ารงต าแหน่ งทางวิชาการเป็น                   
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาจึงได้ด าเนินการปรับปรุงแก้ไขรายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรให้เป็นปัจจุบัน 
และเพ่ิมศักยภาพให้แก่หลักสูตร ดังนั้น เพ่ือให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 
คณะและสาขาวิชาจึงขออนุญาตเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรจาก 5 ราย เป็น 6 ราย คือ ผศ.ธาตรี   
มหันตรัตน์  
  โดยเรื่องนี้ได้ผ่านการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 
10/2561 เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2561 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบและให้น าเสนอคณะกรรมการสภาวิชาการต่อไป 

 



 
รายงานการประชุมคณะกรรมการสภาวชิาการ ครั้งที่ 2/2562 วันที่ 27 กุมภาพนัธ์ 2562 เวลา 09.00 น. ณ หอ้งประขมุอยุธยา-อาเซียน ชั้น 2  

[2-19] 
 
 ข้อเสนอ/ญัตติ    
  จึงเสนอคณะกรรมการสภาวิชาการพิจารณาให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร
จ านวน 3 หลักสูตร (สมอ.08) ดังนี้ 
  1. หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น (ฉบับปี พ.ศ. 2560) (สมอ.08) 
จาก นายอัครวินท์   ศาสนพิทักษ์ เป็น นางสาวจินดา  ธ ารงอาจริยกุล 
  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  เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร จ านวน 3 หลักสูตร (สมอ.08) ดังนี้ 
 1. หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น (ฉบับปี พ.ศ. 2560) (สมอ.08) 

จาก นายอัครวินท์   ศาสนพิทักษ์ เป็น นางสาวจินดา  ธ ารงอาจริยกุล 
 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  
 โดยให้คณะและสาขาวิชาใส่หมายเลขหน้าในเอกสารประกอบการประชุม พร้อมทั้งแนบผลงานทาง

วิชาการ  และให้น าเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป 
 

ระเบียบวาระท่ี 5.3  การพิจารณาเสนอการให้ปริญญา ระดับปริญญาโท จ้านวน 1 ราย  
    ประจ้าภาคเรยีนท่ี 1/2561 (ครั้งที่ 2) 
 สาระส้าคัญโดยย่อ 
  ผศ.ดร.อดิศร   ภู่สาระ  เลขานุการสภาวิชาการ ขออนุญาตให้  ดร.นริสานันท์   เดชสุระ 
ผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา น าเสนอเรื่อง การพิจารณาเสนอการให้ปริญญา ระดับ
ปริญญาโท จ านวน 1 ราย ประจ าภาคเรียนที่ 1/2561 (ครั้งที่ 2) 
 ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง 
  ส านักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ได้ เสนอรายชื่อผู้ ส าเร็ จการศึกษา ระดับปริญญาโท                   
จ านวน 1 ราย ประจ าภาคเรียนที่ 1/2561 (ครั้งที่ 2)  ในคราวประชุม ครั้งที่ 7/2561 เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2561              
โดยผ่านกระบวนการดังนี้ 

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

ถูกต้องและครบถ้วนหรือไม่ 
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 - ในกรณีที่ไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้อง เจ้าหน้าที่ต้องคืนเอกสารการขอส าเร็จการศึกษาและเอกสาร

ประกอบการส าเร็จการศึกษา ส่งคืนให้นักศึกษาน ากลับไปแก้ไขให้ถูกต้อง แล้วจึงน าเอกสารมาส่งอีกครั้ง 
 - ในกรณีที่เอกสารครบถ้วนถูกต้อง เจ้าหน้าที่ต้องเก็บเอกสารทั้งหมดที่นักศึกษาท าเรื่องขอยื่นไว้ 

เพ่ือน าเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา 
3. เมื่อเอกสารครบถ้วนถูกต้องแล้ว นักศึกษาต้องลงทะเบียนรายชื่อผู้ขอยื่ นส าเร็จการศึกษาแก่

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

(รัฐประศาสนศาสตร์) 
 ผ่านการตรวจสอบคุณวุฒิการศึกษา พบว่าส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีแล้วทุกราย  
 ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติของการส าเร็จการศึกษาตามเกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามข้อบังคับ

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.๒๕๔๙ โดยนายทะเบียน 
และผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตรแต่ละหลักสูตรที่ส าเร็จการศึกษา   

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

 ผ่านการสอบประมวลความรู้  
 ผ่านการสอบปากเปล่าวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระขั้นสุดท้าย  โดยคณะกรรมการสอบปากเปล่า

วิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ  ซึ่งประกอบด้วยอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระและ
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกท่ีได้รับการแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัย  

 ผ่านการตรวจสอบรูปเล่มวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระจากกรรมการตรวจรูปแบบ 
 ผ่านการตรวจสอบบทคัดย่อภาษาอังกฤษ จากคณะกรรมการตรวจบทคัดย่อ 
 น าเสนอในการประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ราชนครินทร์วิจัย ครั้งที่ 9 ในวันที่ 3 

เมษายน 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ จ านวน 1 ราย 
 อยู่ในกรอบระยะเวลาที่หลักสูตรก าหนด 
 

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

ล้า
ที ่

หลักสูตร 
จ้านวน 

ชาย หญิง รวม 
1 รป.ม.(รัฐประศาสนศาสตร์) แผน ข 1 - - 

รวม 1 - - 

 



 
รายงานการประชุมคณะกรรมการสภาวชิาการ ครั้งที่ 2/2562 วันที่ 27 กุมภาพนัธ์ 2562 เวลา 09.00 น. ณ หอ้งประขมุอยุธยา-อาเซียน ชั้น 2  

[2-21] 
 
ข้อเสนอ/ญัตติ    

        จึงเสนอคณะกรรมการสภาวิชาการพิจารณาเสนอการให้ปริญญา ระดับปริญญาโท จ านวน 1 ราย 
ประจ าภาคเรียนที่ 1/2561 (ครั้งที่ 2) 

มติที่ประชุม เห็นชอบตามที่ส านักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาพิจารณาเสนอการให้ปริญญา ระดับ
ปริญญาโท จ านวน 1 ราย ประจ าภาคเรียนที่ 1/2561 (ครั้งที่ 2) และให้ น าเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป 
ข้อเสนอแนะมีดังนี้ 

1.หน้า 5  ตารางตรวจสอบคุณสมบัติการส าเร็จการศึกษาของนักศึกษาที่ยื่นขอจบการศึกษา ระดับ
มหาบัณฑิต ช่องตอบรับการตีพิมพ์/น าเสนอผลงานวิจัยเมื่อวันที่ “ตอบรับเมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2561”  ให้แก้ไข 
ตอบรับการตีพิมพ์เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2561 และให้น าเสนอผลงานในวันที่ 3 เมษายน 2561 

2. หน้า 7 ให้ตรวจสอบบทคัดย่อภาษาอังกฤษ ของนายพลวุฒิ  สะกิจ ให้ถูกต้อง 
 

ระเบียบวาระท่ี 5.4  ขอความเห็นชอบหลักสูตรครุศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวิชาหลักสูตร 
    และการสอน (หลักสตูรปรบัปรุง พ.ศ. 2562) 
 สาระส้าคัญโดยย่อ 
  ผศ.ดร.อดิศร  ภู่สาระ  เลขานุการสภาวิชาการ ขออนุญาตให้ ดร.นริสานันท์  เดชสุระ  ผู้อ านวยการ
ส านักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา น าเสนอเรื่อง ขอความเห็นชอบหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
หลักสูตรและการสอน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) 
 ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง 

 ตามที่หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการเรียนรู้ ได้ด าเนินการพัฒนาหลักสูตร 
เป็นหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ . 2562) เพ่ือให้
เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ .ศ. 2558 และแนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558 โดยเรื่องนี้ได้ผ่านที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 
1/2561 เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2561 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ โดยให้แก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ
ประจ าคณะครุศาสตร์  และให้น าเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 31 
มกราคม 2561 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ โดยส านักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาได้น าเรื่องนี้เข้าท่ีประชุม ดังนี้ 
  1. สภาวิชาการ ครั้งที่ 3/2561 เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2561 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบและให้แก้ไขตาม
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสภาวิชาการ  
  2. สภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5/2561 เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2561 ที่ประชุมมีมติให้น ากลับไป
ตรวจสอบว่าอาจารย์ผู้สอนมีคุณวุฒิและคุณสมบัติถูกต้องตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 หรือไม่  และเมื่อมีความชัดเจนให้น าเข้าที่ประชุม            
สภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป 
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  บัดนี้ส านักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาได้แก้ไขหลักสูตรตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ
สภามหาวิทยาลัยเรียบร้อยแล้ว  จึงขออนุญาตน าเสนอหลักสูตรให้ที่ประชุมสภาวิชาการพิจารณาให้ความ
เห็นชอบต่อไป 
 ข้อเสนอ/ญัตติ    
  จึงเสนอคณะกรรมการสภาวิชาการพิจารณาให้ ความเห็นชอบหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) 
 มติที่ประชุม  คณะกรรมการสภาวิชาการได้อภิปรายและเสนอแนะอย่างหลากหลาย ที่ประชุมมีมติ            
ให้คณะและสาขาวิชาน าหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน (หลักสูตรปรับปรุง                  
พ.ศ. 2562) กลับไปทบทวน และปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสภาวิชาการ โดยให้น าเข้า
หลักสูตรและประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาเรื่อง เกณฑ์และแนวปฏิบัติการยกระดับมาตรฐาน
ภาษาอังกฤษส าหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 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 ตรวจสอบการเขียนความส าคัญของหลักสูตร ในเล่มหลักสูตรครุศาสตร 
มหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน แต่มีชื่อสาขาวิชาการจัดการการเรียนรู้ปรากฏอยู่ในหลักสูตร 
 4. หน้า 9 ให้ทบทวนการเขียนกลยุทธ์ และหลักฐาน/ตัวบ่งชี้ข้อ 3. การประเมินหลักสูตรครุศาสตร 
มหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน และหน้า 10 ข้อ 2.2 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอนให้ทบทวน
หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ข้อ 2. ร้อยละความพึงพอใจของอาจารย์และนักศึกษาที่มีโสตทัศนูปกรณ์ต ารา หนังสือ และสื่อ 
 5. หน้า 11 ข้อ 1 ระบบการจัดการศึกษาระบุเป็น ระบบทวิภาค แต่ในข้อบังคับหน้า 84 ข้อ 8.2             
การจัดการภาคพิเศษ จัดการศึกษาในระบบไตรภาค ให้สาขาวิชาตรวจสอบ  และให้ทบทวนการเขียนคุณสมบัติ           
ผู้เข้าศึกษาข้อ 2.2.1.2 
 6. หน้า 12 ให้ทบทวนการเขียนข้อ 2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี                
ในหลักสูตรระบุรับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 ปี 2562 จ านวน 30 คน ให้ตัดออก และให้ทบทวนข้อ 2.6 งบประมาณตามแผน 
 7. หน้า 13 ข้อ 2.7 ระบบการศึกษาเป็นแบบวิจัยเท่านั้น ให้ระบุรูปแบบการจัดการเรียนการสอนตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาโท 
 8. หน้า 15 การใส่ * ผู้ที่มีผลคะแนนมาตรฐานภาษาอังกฤษ  ** รายวิชาเสริมส าหรับผู้ที่ไม่เคยเรียนวิชา
การศึกษามาก่อนในระดับปริญญาตรี มีข้อความซ้ าหลายจุด เช่น หน้า 15 หน้า 21  ให้ใส่เพียงจุดเดียวเพ่ือไม่ให้
เกิดความซ้ าซ้อน 
 9. หน้า 16 และ หน้า 18 ข้อ 1.1 รายวิชาบังคับ ให้ตัด และแผน ข ออก  และข้อ 1.2 รายวิชาเลือก 
ส าหรับแผน ก แบบ ก 2 ให้เรียน 2 รายวิชา แก้เป็น รายวิชาเลือก ส าหรับแผน ก แบบ ก 2 ให้เลือกเรียน 2 รายวิชา  
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 10. หน้า 16-19 ชื่อวิชาภาษาไทยและภาษาอังกฤษไม่สอดคล้องกัน วิชานวัตกรรมหลักสูตรและ              
การเรียนการสอน และวิชาการออกแบบหลักสูตรท้องถิ่นอยุธยาเมืองมรดกโลก 
 11. หน้า 23 ข้อ 3.2.2 อาจารย์ประจ าหลักสูตร รายที่ 4 นายประวิทย์  ประมาน ส าเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาเอก ปริญญาโท และปริญญาตรี ในสาขาวิชาพลศึกษา สามารถเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรได้หรือไม่ 
และถ้ามีอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกควรน ามาอยู่ในอาจารย์ประจ าหลักสูตรเพ่ือเป็นการเพ่ิม
ศักยภาพให้หลักสูตร 
 12. หน้า 25 ข้อ 5.2.1 บรรทัดที่ 5 ยินยอมให้ลงบทความ แก้เป็น  ยินยอมให้ตีพิมพ์เผยแพร่บทความ 
 13. หน้า 46 ข้อ 7 ให้ทบทวนตารางตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน  ข้อ 7 และข้อ 10 ต้องระบุชั้นปีที่ 1 ถึง             
ปีที่ 5  แต่ถ้าระบ ุให้แก้ไขร้อยละ 50 ต่อปี  มอบหมายรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการตรวจสอบ 
 14. หน้า 51-56  ให้ทบทวนค าอธิบายรายวิชาตลอดเล่มหลักสูตร เช่น วิชาสถิติและการวิจัยทาง
การศึกษา  
 15. หน้า 68-77 ให้ตรวจสอบการเขียนผลงานทางวิชากรของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์
ประจ าหลักสูตร โดยให้เขียนในรูปแบบบรรณานุกรมให้ถูกต้อง โดยระบุ ปี เดื อน ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ และ                
การตีพิมพ์ใน ICT ไม่ต้องระบุกลุ่ม 
 16. หน้า 79-80 ค าสั่งคณะครุศาสตร์ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 
หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) แต่สาขาวิชาจัดท า
หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) ต้องแก้ไขค าสั่งให้
เป็นปัจจุบัน 
 17. หน้า 115-116 ให้ทบทวนเกณฑ์มาตรฐานภาษาอังกฤษ CEFR ตามประกาศของมหาวิทยาลัย            
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง การทดสอบและอบรมมาตรฐานภาษาอังกฤษ ส าหรับนักศึกษาภาคปกติ              
พ.ศ. 2560 เนื่องจากเกณฑ์มาตรฐานภาษาอังกฤษระดับปริญญาเอกสูงเกินไป 
 18. ควรระบุอาจารย์ที่รับผิดชอบในการท าวิทยานิพนธ์ในหลักสูตรให้ชัดเจน เช่น วิชาภาษาอังกฤษ 
ภาษาไทย คณิตศาสตร์  
 19. การปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรต้องมีผู้รับผิดชอบอย่างน้อย 2 คน ที่สามารถตอบค าถามเกี่ยวกับ
หลักสูตรได้ทุกเรื่อง หลักสูตรต้องมีความชัดเจนในเรื่องศาสตร์การสอน การจัดการเรียนการสอนต้องเน้น              
การสอนแบบการเรียนรู้แบบลงมือท าและปฏิบัติ  (Active Learning) ให้นักศึกษามีโอกาสจัดการความรู้ด้วย
ตนเอง  และควรน าวงจร PDCA  ได้แก่  Plan (วางแผน), Do (ปฏิบัติ ), Check (ตรวจสอบ) และ Act                   
(การด าเนินการให้เหมาะสม) มาประยุกต์ใช้ โดยต้องค านึงถึงบริบทของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ในด้าน
การเมือง เศรษฐกิจ  สังคม การคมนาคมขนส่ง และควรเชิญผู้ที่มีความรู้ความสามารถมาเป็นอาจารย์พิเศษ
เพ่ือให้ความรู้กับนักศึกษา  
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20. 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 

21. ให้คณบดี ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตร และรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการตรวจสอบความ
ถูกต้อง ครบถ้วนของหลักสูตรทั้งหมด เช่น หน้า 12-13 หน้า 27 หน้า 74 

22. ให้สาขาวิชาจัดท าตารางเปรียบเทียบการแก้ไขตามข้อเสนอแนะของสภาวิชาการเข้าที่ประชุม              
สภามหาวิทยาลัย โดยไม่ต้องน าหลักสูตรนี้กลับไปพิจารณาในที่คณะกรรมการประชุมสภาวิชาการอีก และให้น าเสนอ           
สภามหาวิทยาลัยต่อไป 
 

ระเบียบวาระที่ 6    เรื่องน้าเสนอจากคณะกรรมการสภาวิชาการ 
 -ไม่มี- 
 

ระเบียบวาระที่ 7     เร่ืองอื่น ๆ 
ระเบียบวาระท่ี 7.1  ก้าหนดการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ  ครั้งที่ 2/2562 
  สาระส้าคัญโดยย่อ 
  ผศ.ดร.อดิศร  ภู่สาระ  เลขานุการสภาวิชาการ น าเสนอก าหนดการประชุมคณะกรรมการ       
สภาวิชาการ ครั้งที่ 2/2562 
 ข้อเสนอ/ญัตติ    
  จึงขอความเห็นชอบก าหนดการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ  ครั้งที่ 2/2562 ในวันพุธที่ 27 
กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.00 น.  ณ ห้องประชุมอยุธยา-อาเซียน ชั้น  2 อาคารส านักงานอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 มติที่ประชุม เห็นชอบก าหนดการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ  ครั้งที่ 2/2562 ในวันที่ 27 
กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.00 น.   ณ ห้องประชุมอยุธยา-อาเซียน ชั้น 2 อาคารส านักงานอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
 
ปิดประชุมเวลา 13.00 น. 
     นางสาวนิตยา แสงมะฮะหมัด ผู้พิมพ์/ผู้บันทึกการประชุม 
     นางเบญญาภา สอนพรม  ผู้ตรวจ    
     ผศ.ดร.อดิศร ภู่สาระ  ผู้ตรวจ/ทาน 

 


