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รายงานการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ
ครั้งที่ 3/2562
วันที่ 20 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 น.
ณ ห้องประชุมอยุธยา-อาเซียน ชั้น 2 อาคารสานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
------------------------------------------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. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กมลวรรณ วรรณธนัง ผู้แทนคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ กรรมการ
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดวงรัตน์ โพธิ์เงิน
ผู้แทนคณะวิทยาการจัดการ
กรรมการ
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อมรรัตน์ สนั่นเสียง ผู้แทนคณะครุศาสตร์
กรรมการ
8. ดร.ภควดี
สุขอนันต์
ผู้แทนคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กรรมการ
9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อดิศร ภู่สาระ
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
กรรมการและเลขานุการ
ผู้ไม่มาประชุม
ดร.ปฐมพงศ์ ศุภเลิศ
ผู้เข้าร่วมประชุม
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัจฉรา หล่อตระกูล
2. ดร.เมธารัตน์ จันตะนี
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุมนา พูลผล
4. นางวรรณิภา ใจดี
5. นายอรรถพล วงศ์เลิศวิริยะ
6. นายกาธร แจ่มจารัส

ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก (คณะครุศาสตร์)

ติดภารกิจ

คณบดีคณะวิทยาการจัดการ
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ
ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
สาขาวิชาการเป็นผู้ประกอบการ คณะวิทยาการจัดการ
อาจารย์ประจาหลักสูตร สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ
คณะวิทยาการจัดการ
ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ คณะวิทยาการจัดการ
อาจารย์ประจาหลักสูตร สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ
คณะวิทยาการจัดการ
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7. นางเบญญาภา
8. นางสาววิภา
9. นางสาวสุภัทรสร
10. นางสาวนิตยา

สอนพรม
ทองทา
ขุมทอง
แสงมะฮะหมัด

ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ

เปิดประชุมเวลา 09.10 น.
ดร.เกษม บารุงเวช อธิการบดี ประธานการประชุม ได้ตรวจสอบจานวนผู้เข้าร่วมประชุม เมื่อเห็นว่า
ครบองค์ประชุมแล้ว จึงได้ดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ
ระเบียบวาระที่ 1.1
การประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ ณ จังหวัดเชียงราย
สาระสาคัญโดยย่อ
ดร.เกษม บารุงเวช อธิการบดี ประธานการประชุม ขอบคุณคณะกรรมการสภาวิชาการทุกท่าน
ทีเ่ ข้าร่วมประชุม และแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าเมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2562 อธิการบดีได้เข้าร่วมประชุมอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ ณ จังหวัดเชียงราย ที่ประชุมแจ้งเรื่องให้ทราบดังนี้
1. การปรับปรุงหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต หลักสูตร 5 ปี เป็นหลักสูตร 4 ปี ที่ประชุมอธิการบดี
มหาวิท ยาลั ย ทั่ว ประเทศมีมติเรื่องหมวดวิช าศึกษาทั่ วไป ขอให้ มหาวิท ยาลั ยมีห มวดวิช าศึกษาทั่ วไป 1 ชุ ด
มหาวิทยาลัยสามารถบริหารจัดการเรียนการสอนร่วมกันเพื่อเป็นมาตรฐานและเป็นแนวทางเดียวกัน และอาจนา
รายวิช าศึกษาทั่วไปที่มีอยู่ ในหลักสูตรเดิมมาผนวกและบูรณาการกับรายวิชาศึกษาทั่วไปหลักสูตรครุศาสตร
บัณฑิต 4 ปี
2. การเพิ่มรายวิชาในกลุ่ มวิช าเฉพาะด้านบังคับ และกลุ่ม เลื อกของคณะครุศาสตร์ บังคับ เรียน
40 หน่ ว ยกิ ต วิ ช าเลื อ กไม่ น้ อ ยกว่า 20 หน่ ว ยกิ ต มหาวิท ยาลั ย ต้ อ งพิ จ ารณารายวิ ช าที่ มี อ ยู่ ต้ อ งมากกว่ า
20 หน่วยกิต
3. เกณฑ์มาตรฐานภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์ไม่ได้บังคับนักศึกษาทีส่ าเร็จการศึกษาแล้วต้องผ่าน
เกณฑ์มาตรฐานภาษาอังกฤษในระดับ B2 ที่ประชุมมอบหมายให้ มหาวิทยาลั ย แต่ละแห่ ง ดาเนินการจัดท า
ระเบียบและกติกา โดยไม่ต้องระบุว่านักศึกษาที่สาเร็จการศึก ษาแล้วต้องผ่านเกณฑ์มาตรฐานภาษาอังกฤษใน
ระดับ B2 โดยมหาวิทยาลัยอาจระบุไว้ในการประกันคุณภาพเพิ่มเติม ข้อ 15 ระบุร้อยละของนักศึกษาที่สาเร็จ
การศึกษา 50% ต้องผ่านเกณฑ์มาตรฐานภาษาอังกฤษ
4. การปฏิบัติการสอนของนักศึกษาคณะครุศาสตร์ ชั้นปีที่ 1 ต้องปฏิบัติการสอน 1 ปีการศึกษา
จาเป็นต้องสอนต่อเนื่องหรือไม่ ประเด็นนี้ให้ติดตามความชัดเจนจากคุรุสภา
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5. กองบริการการศึกษาได้เสนอระเบียบวาระเพื่อพิจารณา เรื่องขอความเห็นชอบหมวดวิชาศึกษา
ทั่วไป (ฉบับปี พ.ศ. 2562) ในการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ 3/2562 วันที่ 20 มีนาคม 2562
เพื่อให้คณะกรรมการพิจารณาเห็นชอบ หลังจากนั้นกองบริการการศึกษาจะแก้ไขปรับปรุงตามความเห็นและ
ข้อเสนอแนะต่าง ๆ แล้วเสนอระเบียบวาระเพื่อพิจารณาให้สภามหาวิทยาลัยพิจารณา ในวันที่ 27 มีนาคม 2562
เนื่องจากทุกสาขาวิชาในมหาวิทยาลัยต้องใช้หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ฉบับปี พ.ศ. 2562) ร่วมกัน
มติที่ประชุม รับทราบ
ดร.เกษม บ ารุ ง เวช อธิ ก ารบดี ประธานการประชุ ม ได้ ป รึ ก ษาหารื อ กั บ คณะกรรมการ
สภาวิชาการ ในประเด็นเรื่องการปฏิบัติการสอนของนักศึกษาคณะครุศาสตร์ ชั้นปีที่ 1 ต้องปฏิบัติการสอน 1 ปี
การศึกษา คาว่า 1 ปีการศึกษาจาเป็นต้องสอนต่อเนื่องกันหรือไม่อย่างไร
คณะกรรมการสภาวิชาการได้อภิปรายกันอย่างกว้างขวาง มีมติให้ดาเนินการดังนี้
1. การปฏิบัติการสอนของคณะครุศาสตร์ ชั้นปีที่ 1 ต้องปฏิบัติการสอน 1 ปีการศึกษา สภาวิชาการ
เห็นด้วยในหลักการ โดยคณะกรรมการสภาวิชาการมีข้อเสนอแนะให้หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 4 ปี)
ยึดตามเกณฑ์ มคอ.1 นักศึกษาต้องมีเวลาปฏิบัติการสอนในโรงเรียนครบ 1 ปีการศึกษาตามที่คุรุสภากาหนด
2. มอบหมายให้มหาวิทยาลัย คณบดีคณะครุศาสตร์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการคณะครุศาสตร์ และ
สาขาวิชา ประชุมเพื่อปรึกษาหารือร่วมกันในการเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาในเรื่อง การวางแผนการเรียน
แผนการสอน การเขียนแผน การทาโครงการพัฒนาผู้เรียน การทากรณีศึกษา การทาวิจัย การพัฒนานวัตกรรม
และการสังเกตการสอนในโรงเรียน และร่วมพบปะพูดคุยกับผู้บริหารสถานศึกษาในการส่งนักศึกษาไปปฏิบัติการ
สอนในโรงเรียน
3. หากมีความจาเป็นต้องจัดแผนการเรียนให้นักศึกษาคณะครุศาสตร์ชั้นปีที่ 1 ปฏิบัติการการสอน
โรงเรียน ไม่ควรให้นักศึกษาปฏิบัติการจัดการเรียนการสอนโดยตรง ควรให้นักศึกษาสังเกตการสอนในโรงเรียน
เท่านั้น ควรให้นักศึกษาได้ฝึกวางแผนการสอนในโรงเรียน ในกรณีที่จะให้นักศึกษาปฏิบัติการสอนในโรงเรียนควร
เริ่มใช้กับ นั กศึกษาชั้น ปีที่ 2-4 นั กศึกษาจะต้องเตรียมการสอน การจัดแผนการสอน ต้องมีความรู้รอบด้าน
เพื่อจะได้ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเข้มแข็ง เพื่อให้ผู้บริหารโรงเรียนสามารถบริหารจัดการเรียนการสอนได้ง่าย
4. สาหรับนักศึกษาคณะครุศาสตร์ตามโครงการพิเศษที่มีวัตถุประสงค์เพื่อคัดเลือกคนดี คนเก่ง ที่มี
จิตใจเสียสละ สานึกรักบ้านเกิด เข้ามาศึกษาวิชาชีพครู (ครูคืนถิ่น) ที่มีอยู่ในปีการศึกษาปัจจุบัน คณะครุศาสตร์
ควรจัดกิจกรรมพิเศษเพื่อเติมเต็มให้ กับนักศึกษากลุ่มนี้ มอบหมายให้ คณะครุศาสตร์พิจารณาจัดโครงการให้
นักศึกษาได้ร่วมกิจกรรมการแสดงออกถึงการมีจิตอาสา การรับใช้ชุมชน สังคม และท้องถิ่น เพื่อการเป็นครู
ที่สมบูรณ์ในอนาคต
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ระเบียบวาระที่ 1.2
การจัดโครงการพัฒนาอาจารย์ใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
สาระสาคัญโดยย่อ
ผศ.ดร.อดิศร ภู่ สาระ เลขานุ การสภาวิช าการ แจ้งให้ ที่ ประชุมทราบว่า กองบริการการศึก ษา
มหาวิทยาลัย ราชภัฏ พระนครศรีอยุ ธยาได้รับมอบหมายให้ จัดโครงการพัฒ นาอาจารย์ มหาวิทยาลั ยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา ในวันที่ 25-26 เมษายน 2562 ณ จังหวัดกาญจนบุรี มีอาจารย์ใหม่ที่เข้ารับการอบรมทั้งสิ้น
จานวน 30 ราย
มติที่ประชุม รับทราบเรื่อง การจัดโครงการพัฒนาอาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ในวันที่ 25-26 เมษายน 2562 ณ จังหวัดกาญจนบุรี

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 2/2562
สาระสาคัญโดยย่อ
ผศ.ดร.อดิ ศร ภู่ สาระ เลขานุ ก ารสภาวิ ช าการ น าเสนอ รายงานการประชุ ม คณะกรรมการ
สภาวิชาการ ครั้งที่ 2/2562 ซึ่งมีสาระสาคัญเกี่ยวกับระเบียบวาระและมติที่ประชุมตามรายงานการประชุม
คณะกรรมการสภาวิชาการเพื่อขอให้ที่ประชุมสภาวิชาการพิจารณารับรองรายงานการประชุม
ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง
ตามที่สภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาได้มีการประชุมครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่
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 นั้น เจ้าหน้าที่ได้บันทึกและจัดทารายงานการประชุม รวมทั้งนาเสนอ
ผู้เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาตรวจสอบตามระบบและกระบวนการดังต่อไปนี้
1. จดบั น ทึ ก ข้ อ ความสาระส าคั ญ ของการประชุ ม ตามระเบี ย บวาระในระ หว่ า งการประชุ ม
โดยผู้ช่วยเลขานุการสภาวิชาการ
2. เรียบเรียง สรุปและจัดทารายงานการประชุม โดยผู้ช่วยเลขานุการสภาวิชาการแล้วนาเสนอให้
เลขานุการสภาวิชาการ ตรวจสอบและปรับปรุงแก้ไข
3. ปรับปรุงและนาเข้าระเบียบวาระการประชุมเพื่อขอรับรองรายงานการประชุมซึ่ งมีสาระสาคัญ
แบ่งเป็น 7 ระเบียบวาระ ตามที่เสนอในเอกสารการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 2/2562
ข้อเสนอ/ญัตติ
ขอเสนอให้ รั บ รองรายงานการประชุ ม สภาวิ ช าการ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ พระนครศรี อ ยุ ธ ยา
ครั้งที่ 2/2562
มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 โดย
ไม่มีการแก้ไข คณะกรรมการสภาวิชาการได้พูดคุย ปรึกษาหารือในประเด็น หน้า 2-28 ข้อ 6 มอบหมายให้
คณบดีคณะครุศาสตร์ประสานงานกับอาจารย์ผู้ส อนที่สังกัดคณะอื่น ในเรื่องเนื้อหารายวิชาในทุกสาขาวิช า
ให้ครบถ้วน โดยที่ประชุมมีมติให้ดาเนินการ ดังนี้
รายงานการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ 3/2562 วันพุธที่ 20 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประขุมอยุธยา-อาเซียน ชั้น 2

[2-6]
1. ในรายวิชาศึกษาทั่วไป และวิชาตามศาสตร์ของทุกคณะ มอบหมายให้รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและ
คณบดี ค ณะครุ ศ าสตร์ ประสานงานพู ด คุ ย กั บ อาจารย์ ผู้ ส อนที่ สั ง กั ด คณะอื่ น ในเรื่ อ งเนื้ อ หารายวิ ช าใน
ทุกสาขาวิชา ให้ครบถ้วน
2. ให้ใช้รหัสวิชาและคาอธิบายรายวิชา ให้เป็นไปตามศาสตร์ของคณะนั้น ๆ
3. ในกรณีคาอธิบายรายวิชาให้ใช้ตามเดิมก่อน และให้ดาเนินการปรับปรุงแก้ไขภายหลังตามที่หลักสูตร
เห็นสมควรหรือคราวปรับปรุงหลักสูตรครั้งต่อไป

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่ 2/2562
ระเบียบวาระที่ 3.1 รายงานผลการดาเนินการตามมติของคณะกรรมการสภาวิชาการ
สาระสาคัญโดยย่อ
ผศ.ดร.อดิศร ภู่สาระ เลขานุการสภาวิชาการ นาเสนอข้อมูลการดาเนินงานและผลการดาเนินงาน
ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการครั้งที่ 2/2562 โดยได้แจ้งและมอบให้หน่วยงานและองค์คณะบุคคล/
บุคคลที่เกี่ยวข้องดาเนินงานและปฏิบัติตามที่คณะกรรมการสภาวิชาการมีมติแล้ว
ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง
1. คณะกรรมการสภาวิชาการได้มีมติกาหนดเป็นแนวปฏิบัติให้เลขานุการนาเสนอให้ที่ประชุมทราบ
ความคืบ หน้ าหรือข้อมู ล การดาเนิ น งานและผลการดาเนิ นงานตามมติที่ป ระชุมคณะกรรมการสภาวิช าการ
เป็นเรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อนด้วย
2. คณะกรรมการสภาวิชาการ มีการประชุมครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.00 น.
ณ ห้ องประชุ ม อยุ ธ ยา-อาเซี ย น ชั้ น 2 อาคารส านั กงานอธิ การบดี มหาวิท ยาลั ย ราชภั ฏ พระนครศรีอยุธยา
ตามรายงานการประชุมฯ ในระเบียบวาระที่ 2
3. เลขานุการคณะกรรมการสภาวิชาการ ได้แจ้งและมอบให้หน่วยงานและองค์คณะบุคคล/บุคคล
ที่เกี่ย วข้องดาเนิ น งานและปฏิ บั ติต ามที่ คณะกรรมการสภาวิช าการมี มติ แล้ ว ซึ่ งมีรายละเอี ยดตามเอกสาร
ที่นาเสนอประกอบการประชุมหน้า [3-2 ถึง 3-5]
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 2/2562
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 2/2562

รายงานการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ 3/2562 วันพุธที่ 20 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประขุมอยุธยา-อาเซียน ชั้น 2

[2-7]
รายงานข้อมูลการดาเนินงานและผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุม
คณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ 2/2562
เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมอยุธยา-อาเซียน ชั้น 2
อาคารสานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ระเบียบวาระ
1
1.1

เรื่อง
เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ
การจัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ
เพื่ อ ทบทวน ปรั บ ปรุ ง และพั ฒ นา
รายวิ ช าศึ ก ษาทั่ ว ไป มหาวิ ท ยาลั ย
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

3

เรื่องสืบเนื่องจากการประชุม
ครั้งที่ 1/2562
รายงานผลการดาเนินการตามมติของ
คณะกรรมการสภาวิชาการ
ครั้งที่ 1/2562
ขอความเห็นชอบหลักสูตรครุศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตร และ
การสอน (หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2562)

3.1

3.2

3.3

ข อ ค ว า ม ช อ บ (ร่ า ง) ป ร ะ ก า ศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
เรื่ อง เกณ ฑ์ และแนวปฏิ บั ติ ก า ร
ยกระดั บ มาตรฐานภาษาอั ง กฤษ
สาหรับนักศึกษา ระดับบัณ ฑิตศึกษา
และให้นาเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป

มติที่ประชุม

ผลการปฏิบัติตามมติ

รับทราบเรื่อง การจัดโครงการ
ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวน
ปรับปรุง และพัฒนารายวิชาศึกษา
ทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา และให้นาเสนอ
สภามหาวิทยาลัยต่อไป

เลขานุการสภาวิชาการได้แจ้งไปยังคณบดี
และผูเ้ กี่ยวข้องทราบ เมื่อวันที่ 4 มีนาคม
2562 เรียบร้อยแล้ว

รับ ทราบรายงานผลการด าเนิ น การ
ต า ม ม ติ ข อ ง ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร
สภาวิชาการ ครั้งที่ 1/2562
เห็นชอบหลักสูตรครุศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตร
และการสอน (หลั ก สู ต รปรั บ ปรุ ง
พ .ศ . 2 5 6 2 ) โด ย ให้ แก้ ไขต าม
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ
สภาวิชาการ และให้นาเสนอ
สภามหาวิทยาลัยต่อไป

เลขานุการสภาวิชาการได้แจ้งไปยังคณบดี
และผูเ้ กี่ยวข้องทราบ เมื่อวันที่ 4 มีนาคม
2562 เรียบร้อยแล้ว

เห็ น ช อ บ ช อ บ (ร่ าง) ป ระ ก า ศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
เรื่ อ ง เกณ ฑ์ และแนวปฏิ บั ติ การ
ยกระดั บ มาตรฐานภาษาอั ง กฤษ
สาหรับนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา
และให้ น าเสนอสภามหาวิ ท ยาลั ย
ต่อไป

เลขานุการสภาวิชาการได้แจ้งไปยัง
ผู้อานวยการสานักงานคณะกรรมการ
บัณฑิตศึกษา ประธานคณะกรรมการ
บริหารหลักสูตรและผู้เกี่ยวข้องเรียบร้อย
แล้ว ขณะนี้อยูร่ ะหว่างการนาเสนอ
สภามหาวิทยาลัยพิจารณาให้ความเห็นชอบ
ในวันที่ 13 มีนาคม 2561

เลขานุการสภาวิชาการได้แจ้งไปยังคณบดี
คณะครุศาสตร์ ผู้อานวยการสานักงาน
คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ประธาน
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและ
ผู้เกี่ยวข้องเรียบร้อยแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่าง
การนาเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาให้
ความเห็นชอบในวันที่ 13 มีนาคม 2561

รายงานการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ 3/2562 วันพุธที่ 20 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประขุมอยุธยา-อาเซียน ชั้น 2

[2-8]
ระเบียบวาระ
5
5.1

เรื่อง
เรื่องนาเสนอเพื่อพิจารณา
การพิจารณาเสนอการให้ปริญ ญาแก่
ผู้ส าเร็ จการศึ ก ษา ระดั บ ปริญ ญาตรี
คณะครุ ศ าสตร์ ประจ าภาคเรี ย นที่
2/2561 (ครั้งที่ 1) จานวน 330 ราย

5.2

ขอความเห็ น ชอบการเปลี่ ย นแปลง
อ าจ า ร ย์ ป ร ะ จ า ห ลั ก สู ต ร แ ล ะ
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการ
(ฉบับปี พ.ศ. 2559) (สมอ.08)

5.3

ขอความเห็ น ชอบการเปลี่ ย นแปลง
อ าจ า ร ย์ ป ร ะ จ า ห ลั ก สู ต ร แ ล ะ
ผู้ รั บ ผิ ด ชอบหลั ก สู ต รศิ ล ปศาสตร
บั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าการพั ฒ นาชุ ม ชน
และสังคม (ฉบับปี พ.ศ. 2560)

มติที่ประชุม
เห็นชอบตามที่กองบริการการศึกษา
พิจารณาเสนอการให้ปริญญาแก่
ผู้สาเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี
คณะครุศาสตร์ ประจาภาคเรียนที่
2/2561 (ครั้งที่ 1) จานวน 330 ราย
และให้นาเสนอสภามหาวิทยาลัย
ต่อไป โดยให้ดาเนินการตาม
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ
สภาวิชาการ
เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์
ประจาหลักสูตรและผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการ
(ฉบับปี พ.ศ. 2559) (สมอ.08)
จาก นางสาวศิรประภา ดีประดิษฐ์
เป็น นายพงศ์ธร รักซ้อน และให้
นาเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป
เห็ น ชอบการเปลี่ ย นแปลงอาจารย์
ประจ าหลั ก สู ต รและผู้ รั บ ผิ ด ชอบ
ห ลั ก สู ต ร ศิ ล ป ศ า ส ต ร บั ณ ฑิ ต
สาขาวิชาการพัฒนาชุมชนและสังคม
(ฉบับปี พ.ศ. 2560) (สมอ.08) จาก
นายคมลักษณ์ ไชยยะ เป็น นายชิด
ชัย สนั่นเสียง และปรับเพิ่มคุณ วุฒิ
ระดับปริญ ญาเอกและตาแหน่ งทาง
วิชาการของ นางสาวกานดา
เต๊ ะ ขั น หมาก และปรั บ เพิ่ ม คุ ณ วุ ฒิ
ระดับปริญญาเอกของ นางสาวนฤมล
อนุสนธิ์พัฒน์ และให้นาเสนอ
สภามหาวิทยาลัยต่อไป

ผลการปฏิบัติตามมติ
เลขานุการสภาวิชาการได้แจ้งไปยัง
ผู้อานวยการกองบริการการศึกษาเรียบร้อย
แล้ว ขณะนี้อยูร่ ะหว่างการนาเสนอ
ที่ประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย
พิจารณาอนุมัติในวันที่ 13 มีนาคม 2561

เลขานุการสภาวิชาการได้แจ้งไปยังคณบดี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ
ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการเรียบร้อยแล้ว
ขณะนี้อยู่ระหว่างการนาเสนอที่ประชุม
คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยเพื่อ
พิจารณาให้ความเห็นชอบในวันที่ 13
มีนาคม 2561
เลขานุการสภาวิชาการได้แจ้งไปยังคณบดี
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และ
ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
สาขาวิชาการพัฒนาชุมชนและสังคม
เรียบร้อยแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่าง
การนาเสนอที่ประชุมคณะกรรมการ
สภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาให้
ความเห็นชอบในวันที่ 13 มีนาคม 2561
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ระเบียบวาระ
5
5.4

เรื่อง
เรื่องนาเสนอเพื่อพิจารณา (ต่อ)
การพิจารณาให้ความเห็นชอบ
การก าหนดต าแหน่ ง และแต่ ง ตั้ ง ให้
ดารงตาแหน่งทางวิชาการระดับผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ จานวน 3 ราย
(วาระลับ)

5.5

ขอค วาม เห็ น ชอบ การพิ จารณ า
รับ ทราบผลการประเมิ น ผลงานทาง
วิชาการ ข อ ง ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร
ผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อทาหน้าที่ประเมินผล
งานทางวิ ช าการ จริ ย ธรรม และ
จ ร ร ย า บ ร ร ณ ใน ร ะ ดั บ ผู้ ช่ ว ย
ศาสตราจารย์ จานวน 2 ราย
(วาระลับ)

5.6

5.7

5.8

มติที่ประชุม
เห็นชอบตามที่คณะกรรมการ
พิจารณาตาแหน่งทางวิชาการ
(ก.พ.ว.) พิจารณาเสนอ
การกาหนดตาแหน่งทางวิชาการ
ระดับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
จานวน 3 ราย (วาระลับ)
และให้นาเสนอสภามหาวิทยาลัย
ต่อไป

เห็นชอบตามที่คณะกรรมการ
พิจารณาตาแหน่งทางวิชาการ
(ก.พ.ว.) พิจารณารับทราบผลการ
ประเมินผลงานทางวิชาการของ
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อทา
หน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการ
จริยธรรม และจรรยาบรรณในระดับ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จานวน 2 ราย
(วาระลับ) และให้นาเสนอ
สภามหาวิทยาลัยต่อไป
ขอความเห็นชอบ (ร่าง) บันทึกความ เห็นชอบ (ร่าง) บันทึกความเข้าใจ
เข้าใจ (MOU) ระหว่างมหาวิทยาลัย (MOU) ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา กับ Asia
พระนครศรีอยุธยา กับ Asia Euro
Euro University ประเทศกัมพูชา
University ประเทศกัมพูชา และให้
นาเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป
การพิ จ ารณาให้ ค วามเห็ น ชอบการ เห็นชอบตามที่คณะกรรมการพิจารณา
ก าหนดต าแหน่ งและแต่ งตั้ งให้ ด ารง ตาแหน่งทางวิชาการ (ก.พ.ว.) พิจารณา
ต าแหน่ ง ทางวิ ช าการระดั บ ผู้ ช่ ว ย เสนอการกาหนดตาแหน่งทางวิชาการ
ศาสตราจารย์ จานวน 3 ราย
ระดับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
(วาระลับ)
จ านวน 3 ราย (วาระลั บ ) และให้
นาเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป
ขอความเห็นชอบหลักสูตรครุศาสตร เห็ น ชอบหลักสู ตรครุศ าสตรบั ณ ฑิ ต
บัณฑิต จานวน 10 หลักสูตร
จ านวน 10 หลั ก สู ต ร (หลั ก สู ต ร
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562)
ปรับปรุง พ.ศ. 2562) โดยให้แก้ไขตาม
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ
สภาวิชาการ และให้นาเสนอ
สภามหาวิทยาลัยต่อไป

ผลการปฏิบัติตามมติ
เลขานุการสภาวิชาการได้แจ้งไปยังหัวหน้า
งานบริหารงานบุคคล และเลขานุการ
ก.พ.ว. เรียบร้อยแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่าง
การนาเสนอที่ประชุมคณะกรรมการ
สภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติ
ในวันที่ 13 มีนาคม 2561

เลขานุการสภาวิชาการได้แจ้งไปยังหัวหน้า
งานบริหารงานบุคคล และเลขานุการ
ก.พ.ว. เรียบร้อยแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่าง
การนาเสนอที่ประชุมคณะกรรมการ
สภามหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณาอนุมัติ
ในวันที่ 13 มีนาคม 2561

เลขานุการสภาวิชาการได้แจ้งไปยัง
ผู้อานวยการกองนโยบายและแผน
และงานวิเทศสัมพันธ์เรียบร้อยแล้ว
ขณะนี้อยู่ระหว่างการนาเสนอที่ประชุม
คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย
เลขานุการสภาวิชาการได้แจ้งไปยังหัวหน้า
งานบริหารงานบุคคล และเลขานุการ
ก.พ.ว. เรียบร้อยแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่าง
การนาเสนอที่ประชุมคณะกรรมการ
สภามหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณาอนุมัติ
ในวันที่ 13 มีนาคม 2561
เลขานุการสภาวิชาการได้แจ้งไปยังคณบดี
คณะครุศาสตร์ และประธานคณะกรรมการ
บริหารหลักสูตร 10 สาขาวิชา เรียบร้อย
แล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างการนาเสนอ
ที่ประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย
เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป
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ระเบียบวาระ
5
5.9

7
7.1

เรื่อง
เรื่องนาเสนอเพื่อพิจารณา (ต่อ)
ขอความเห็นชอบหลักสูตรครุศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา
(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562)

เรื่องอื่น ๆ
กาหนดการประชุมคณะกรรมการ
สภาวิชาการ ครั้งที่ 3/2562

มติที่ประชุม

ผลการปฏิบัติตามมติ

เห็นชอบหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
(4 ปี) สาขาวิชาดนตรีศึกษา
(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562)
โดยให้แก้ไขตามข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการสภาวิชาการ และให้
นาเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป

เลขานุการสภาวิชาการได้แจ้งไปยังคณบดี
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และ
ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
สาขาวิชาดนตรีศึกษาเรียบร้อยแล้ว
ขณะนี้อยู่ระหว่างการนาเสนอที่ประชุม
คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย
เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป

เห็นชอบกาหนดการประชุม
เลขานุการสภาวิชาการได้แจ้งไปยังคณบดี
คณะกรรมการสภาวิชาการ
และผูเ้ กีย่ วข้องเรียบร้อยแล้ว
ครั้งที่ 3/2562 ในวันพุธที่ 27
เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2562
มีนาคม 2562 เวลา 09.00 น.
ณ ห้องประชุมอยุธยา-อาเซียน ชั้น 2
อาคารสานักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องนาเสนอเพื่อทราบ
ระเบียบวาระที่ 4.1

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

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

ครุศาสตร์

10

จานวนหลักสูตร
ที่ครบรอบปรับปรุง
ปี พ.ศ. 2561
10

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

15

1

5

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

15

-

3

วิทยาการจัดการ

12

2

2

52

13

10

จานวนหลักสูตรทั้งหมด

รวม

จานวนหลักสูตรที่อยู่ระหว่าง
รอผลการรับทราบจาก สกอ.
-
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2. รอบการปรับปรุงหลักสูตร ระดับปริญญาตรี

คณะ

สาขาวิชา

สภา
สกอ.
มหาวิทยาลัย (รับทราบ)
(อนุมัต)ิ

ปีการศึกษาที่
ปี
เริ่มใช้หลักสูตร ครบรอบ
ที่ต้อง
ปรับปรุง
หลักสูตร

ครุศาสตร์
1

2

3

4

5

6

7

8

9

ค.บ. การสอนภาษาไทย 4 ปี
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557)
(ขณะนี้อยู่ระหว่างนาเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา
ให้ความเห็นชอบ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562)
ค.บ. การศึกษาปฐมวัย 4 ปี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.
2558)
(ขณะนี้อยู่ระหว่างนาเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา
ให้ความเห็นชอบ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562)
ค.บ. พลศึกษา 4 ปี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557)
(ขณะนี้อยู่ระหว่างนาเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา
ให้ความเห็นชอบ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562)
ค.บ. การสอนภาษาอังกฤษ 45 ปี
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558)
(ขณะนี้อยู่ระหว่างนาเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา
ให้ความเห็นชอบ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562)
ค.บ. คณิตศาสตร์ 4 ปี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.
2558)
(ขณะนี้อยู่ระหว่างนาเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา
ให้ความเห็นชอบ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562)
ค.บ. คอมพิวเตอร์ศึกษา 4 ปี
(ขณะนี้อยู่ระหว่างนาเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา
ให้ความเห็นชอบ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562)
ค.บ. สังคมศึกษา 4 ปี
(ขณะนี้อยู่ระหว่างนาเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา
ให้ความเห็นชอบ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562)
ค.บ. วิทยาศาสตร์ 4 ปี
(ขณะนี้อยู่ระหว่างนาเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา
ให้ความเห็นชอบ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562)
ค.บ. การประถมศึกษา 4 ปี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.
2557)
(ขณะนี้อยู่ระหว่างนาเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา
ให้ความเห็นชอบ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562)

2562

2562

2562

2562

2562

2562

2562

2562

2562
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10

ค.บ. การศึกษาพิเศษ 4 ปี
(ขณะนี้อยู่ระหว่างนาเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา
ให้ความเห็นชอบ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562)

2562
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คณะ

สาขาวิชา

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

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

5

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

15 ก.พ. 2560

6

ศศ.บ. การพัฒนาชุมชนและสังคม
15 ก.พ. 2560
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
ศป.บ. ดนตรีไทย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)**
19 เม.ย.
จะปรับหลักสูตรเป็น ค.บ. ดนตรีศึกษา
2560
รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 12 ก.ค. 2560

7
8
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

9 ม.ค. 2562

12

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

12 ก.ค. 2560

15 ส.ค.
2559
16 พ.ย.
2560
7 เม.ย.
2560
8 พ.ย.
2560
20 มิ.ย.
2560
8 ก.ย.
2560
8 พ.ย.
2560
1 ต.ค.61

2559

2562

2560

2563

2559

2562

2560

2563

2560

2563

2560

2563

2560

2563

2560

2563

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

2561

2564

2562

2565

2562

2565

2560

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

คณะ

สาขาวิชา

13

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

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
ค.บ. ดนตรีไทย (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562)
(ขณะนี้อยู่ระหว่างนาเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา
ให้ความเห็นชอบ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562)

20 ม.ค. 2558

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)

20 เม.ย.
2559
21 ต.ค. 2558

16

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

2561

2564

2561

2564

2558

2561

2562

วิทยาศาสตร์ฯ

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)

5
6

13 มิ.ย. 2561

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

12 ต.ค.
2559
25 พ.ย.
2559
อยู่ระหว่าง
รอผลการ
รับทราบ
จาก สกอ.
29 มิ.ย.
2559
5 ส.ค.
2559
1 ธ.ค.
2559
29 มิ.ย.
2559

2559

2562

2559

2562

2561

2564

2560

2563

2559

2562

2560

2563

2559

2562

7 เม.ย.
2560

2560

2563
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คณะ

สาขาวิชา

9

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

10

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

11
12

ส.บ. สาธารณสุขศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)
(อยู่ระหว่างกระบวนการเสนอกฤษฎีกาชื่อปริญญา และอยู่
ระหว่างผู้อานวยการกลุ่ม (สกอ.) ตรวจสอบหลักสูตรใน
ระบบ CHECO)
วท.บ. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
วท.บ. วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)
(อยู่ระหว่างหัวหน้าฝ่าย (สกอ.) ตรวจสอบหลักสูตรในระบบ
CHECO)
วท.บ. เทคโนโลยีการผลิตพืช
(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2557)***ต้องปรับปรุง

13
14

15

สภา
สกอ.
ปี
ปี
มหาวิทยาลัย (รับทราบ) การศึกษา ครบรอบ
(อนุมัต)ิ
ที่เริ่มใช้
ที่ต้อง
หลักสูตร ปรับปรุง
หลักสูตร
20 เม.ย.
2559
16 มี.ค. 2559

12 ต.ค.
2559
3 พ.ค.
2560
29 มิ.ย.
2559
อยู่ระหว่าง
รอผลการ
รับทราบ
จาก สกอ.
13 พ.ย.
2560

2559

2562

2560

2563

2560

2563

2561

2564

2560

2563

14 มี.ค. 2561

อยู่ระหว่าง
รอผล
การรับทราบ
จาก สกอ.

2561

2564

9 ม.ค. 2562

อยู่ระหว่าง
รอผล
การรับทราบ
จาก สกอ.

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

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

2559

2562

2559

2562

2559

2562

2559

2562

2559

2562

2559

2562

16 มี.ค. 2559
13 ธ.ค. 2560

12 ก.ค. 2560

วิทยาการจัดการ
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)

5
6
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คณะ

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

สาขาวิชา

7

บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)
ศ.บ. เศรษฐศาสตร์การเงินการธนาคาร
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) (อยู่ระหว่างกระบวนการ

8

20 เม.ย.
2559
12 ก.ค. 2560

27 ก.ค.
2559
16 พ.ย.
2560

2559

2562

2561

2564

18 ก.พ. 2558

4 ส.ค.
2558

2558

2561

18 ก.พ. 2558

24 เม.ย.
2558

2558

2561

14 มี.ค. 2561

อยู่ระหว่าง
รอผลการ
รับทราบ
จาก สกอ.
อยู่ระหว่าง
รอผลการ
รับทราบ
จาก สกอ.

2561

2564

2561

2564

เสนอกฤษฎีกาชื่อปริญญา และอยู่ระหว่างหัวหน้าฝ่าย (สกอ.)
ตรวจสอบหลักสูตรในระบบ CHECO)

9

บธ.บ. ธุรกิจระหว่างประเทศ
(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2558)***ต้องปรับปรุง
(ขณะนี้อยู่ระหว่างการนาเสนอสภาวิชาการพิจารณา
ให้ความเห็นชอบหลักสูตร)

10

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

11

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

12

11 ก.ค. 2561

3. หลักสูตร ระดับบัณฑิตศึกษา
คณะ

จานวนหลักสูตร
ทั้งหมด

จานวนหลักสูตรที่ จานวนหลักสูตรที่
ครบรอบปรับปรุง ครบรอบปรับปรุง
ปี พ.ศ. 2560
ปี พ.ศ. 2561

จานวนหลักสูตรที่อยู่
ระหว่างรอผลการ
รับทราบจาก สกอ.

ครุศาสตร์

3

1

2

0

วิทยาการจัดการ

1

0

1

1

4

1

3

1

รวม
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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

15 ม.ค.
2558

2557

2561

2561

2566

คณะครุศาสตร์
1

2
3

4

ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
การจัดการการเรียนรู้ (หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2556)
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขา
วิชาชีพครู (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2557)
ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการ
บริหารการศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2557)
ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
การจัดการการเรียนรู้ (หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2556) คณะได้พัฒนาปรับปรุงเป็น
ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตร
และการสอน (หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2562) อยู่ระหว่างนาเสนอ
สภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาเห็นชอบ
หลักสูตร

คณะวิทยาการจัดการ
1

2

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

21 พ.ค.
2557

7 ก.ค. 2561 อยู่ระหว่างรอ
สกอ.รับทราบ

(ข้อมูล ณ วันที่ 8 มีนาคม 2562)
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ข้อเสนอ/ญัตติ
จึงเสนอคณะกรรมการสภาวิชาการเพื่อรับทราบรายงานสถานะหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 ข้อมูล ณ วันที่ 8 มีนาคม 2562
มติที่ประชุม รับทราบรายงานสถานะหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี และ
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 ข้อมูล ณ วันที่ 8 มีนาคม 2562

ระเบียบวาระที่ 4.2

ข้อมูลการปรับเปลีย่ นอาจารย์ประจาหลักสูตร (สมอ.08) ระดับปริญญาตรี
และระดับบัณฑิตศึกษา ประจาปี พ.ศ. 2560-2561 ข้อมูล ณ วันที่ 8 มีนาคม 2562

สาระสาคัญโดยย่อ
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 มีนาคม 2562 มีรายละเอียดดังนี้
1. ระดับปริญญาตรี
ลาดับ

รายการ

1

จานวนหลักสูตรที่ปรับเปลี่ยนอาจารย์ผรู้ ับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจาหลักสูตร

2
3

จานวนที่ผ่านการรับทราบการปรับหลักสูตรจาก 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
-

1 หลักสูตร
13 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

วันที่ สกอ.
รับทราบ
4 ก.ย. 2561
อยู่ระหว่างรอผล
การรับทราบ
จาก สกอ.
อยู่ระหว่างรอผล
การรับทราบ
จาก สกอ.
อยู่ระหว่างรอผล
การรับทราบ
จาก สกอ.

รายงานการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ 3/2562 วันพุธที่ 20 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประขุมอยุธยา-อาเซียน ชั้น 2
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ที่

รายชื่อหลักสูตรที่ปรับปรุง

สภามหาวิทยาลัยเห็นชอบ
ครั้งที่
วันเดือนปี
7/2561
11 ก.ค. 2561

5

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครอง
ท้องถิ่น (ฉบับปี พ.ศ. 2560)

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

10

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ
(ฉบับปี พ.ศ. 2558)

12/2561

12 ธ.ค. 2561

11

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
(ฉบับปี พ.ศ. 2558)

12/2561

12 ธ.ค. 2561

12

หลักสูตรนิตศิ าสตร์บณ
ั ฑิต (ฉบับปี พ.ศ. 2560)

2/2562

13 ก.พ. 2562

13

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (ฉบับปี พ.ศ. 2560)

2/2562

13 ก.พ. 2562

14

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครอง
ท้องถิ่น (ฉบับปี พ.ศ. 2560)

2/2562

13 ก.พ. 2562

วันที่ สกอ.
รับทราบ
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.
อยู่ระหว่างรอผล
การรับทราบ
จาก สกอ.
อยู่ระหว่างรอผล
การรับทราบ
จาก สกอ.

รายงานการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ 3/2562 วันพุธที่ 20 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประขุมอยุธยา-อาเซียน ชั้น 2
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2. ระดับบัณฑิตศึกษา
ลาดับ

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

ระเบียบวาระที่ 5

เรื่องนาเสนอเพื่อพิจารณา

ระเบียบวาระที่ 5.1

ขอความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตรและอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรบัญชีบัณฑิต (ฉบับปี พ.ศ. 2559) (สมอ.08)

สาระสาคัญโดยย่อ
ผศ.ดร.อดิ ศร ภู่สาระ เลขานุ การสภาวิชาการ น าเสนอเรื่อง ขอความเห็ นชอบการเปลี่ ย นแปลง
อาจารย์ประจาหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรบัญชีบัณฑิต (ฉบับปี พ.ศ. 2559) (สมอ.08)
รายงานการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ 3/2562 วันพุธที่ 20 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประขุมอยุธยา-อาเซียน ชั้น 2
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ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง
ด้วย สาขาวิชาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ มีความประสงค์ขออนุญาตเปลี่ยนแปลงอาจารย์
ประจ าหลั กสู ตรและอาจารย์ ผู้ รั บ ผิ ด ชอบหลั ก สู ต รบั ญ ชีบั ณ ฑิ ต (ฉบั บ ปี พ.ศ. 2559) (สมอ.08) เนื่ องจาก
นางสาววนิดา อินทรลักษณ์ อาจารย์ประจาหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ได้เกษียณอายุราชการ
เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2561 ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558
และให้ มี ค วามสอดคล้ อ งกั บ เกณฑ์ ก ารประกั น คุ ณ ภาพระดั บ สาขาวิช า คณะและสาขาวิ ช าจึ งขออนุ ญ าต
เปลี่ ยนแปลงอาจารย์ป ระจาหลั กสู ตรและอาจารย์ผู้รับผิ ดชอบหลั กสู ตร จาก นางสาววนิดา อินทรลั กษณ์
เป็ น นางสาวสุ ภ ลั ค จงรั ก ษ์ โดยเรื่ อ งนี้ ได้ ผ่ านการประชุ ม คณะกรรมการประจ าคณะวิ ท ยาการจั ด การ
ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบและให้นาเสนอคณะกรรมการสภาวิชาการ
ต่อไป
ข้อเสนอ/ญัตติ
จึงเสนอคณะกรรมการสภาวิชาการพิจารณาให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตร
และอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรบัญชีบัณฑิต (ฉบับปี พ.ศ. 2559) (สมอ.08) จาก นางสาววนิดา อินทรลักษณ์
เป็น นางสาวสุภลัคน์ จงรักษ์
มติที่ประชุม เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรบัญชี
บั ณฑิ ต (ฉบั บปี พ.ศ. 2559) (สมอ.08) จาก นางสาววนิ ดา อินทรลั กษณ์ เป็น นางสาวสุ ภลั คน์ จงรักษ์ และให้
นาเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป โดยคณะกรรมการสภาวิชาการให้คณะแนบเอกสารผลงานวิชาการของ นางสาว
สุภลัคน์ จงรักษ์ ฉบับสมบูรณ์เข้าพิจารณาในที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย

ระเบียบวาระที่ 5.2

ขอความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตรและอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเงิน
การธนาคาร (ฉบับปี พ.ศ. 2560) (สมอ.08)

สาระสาคัญโดยย่อ
ผศ.ดร.อดิ ศร ภู่สาระ เลขานุ การสภาวิชาการ น าเสนอเรื่อง ขอความเห็ นชอบการเปลี่ ย นแปลง
อาจารย์ประจาหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเงิน
การธนาคาร (ฉบับปี พ.ศ. 2560) (สมอ.08)
ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง
ด้วย สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเงินการธนาคาร คณะวิทยาการจัดการ มีความประสงค์ขออนุญาต
เปลี่ ย นแปลงอาจารย์ ป ระจ าหลั กสู ตรและอาจารย์ ผู้ รั บ ผิ ด ชอบหลั ก สู ต รเศรษฐศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช า
เศรษฐศาสตร์การเงิน การธนาคาร (ฉบับปี พ.ศ. 2560) (สมอ.08) เนื่องจาก ดร.ศานติ เล็ กมณี อาจารย์
ประจาหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ได้ลาออกจากราชการ เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2562 ดังนั้น
เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 และให้มีความสอดคล้องกับเกณฑ์
รายงานการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ 3/2562 วันพุธที่ 20 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประขุมอยุธยา-อาเซียน ชั้น 2

[2-21]
การประกัน คุณภาพระดับสาขาวิชา คณะและสาขาวิชาจึงขออนุญาตเปลี่ ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตร
จาก ดร.ศานติ เล็ ก มณี เป็ น นายฉัต รชัย นิ ยะบุ ญ โดยเรื่อ งนี้ ได้ผ่ านการประชุม คณะกรรมการประจ า
คณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ประชุมมีมติเห็ นชอบและให้ นาเสนอ
คณะกรรมการสภาวิชาการต่อไป
ข้อเสนอ/ญัตติ
จึงเสนอคณะกรรมการสภาวิชาการพิจารณาให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตร
และอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเงินการธนาคาร (ฉบับปี
พ.ศ. 2560) (สมอ.08) จาก ดร.ศานติ เล็กมณี เป็น นายฉัตรชัย นิยะบุญ
มติ ที่ ป ระชุ ม เห็ นชอบการเปลี่ ยนแปลงอาจารย์ ประจ าหลั กสู ตรและอาจารย์ ผู้ รับ ผิ ด ชอบหลั ก สู ต ร
เศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเงินการธนาคาร (ฉบับปี พ.ศ. 2560) (สมอ.08) จาก ดร.ศานติ
เล็กมณี เป็น นายฉัตรชัย นิยะบุญ และให้นาเสนอสภามหาวิทยาลัย

ระเบียบวาระที่ 5.3

ขอความเห็นชอบการปรับปรุงหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562)

สาระสาคัญโดยย่อ
ผศ.ดร.อดิศร ภู่ส าระ เลขานุการสภาวิช าการ นาเสนอเรื่อง ขอความเห็ นชอบการปรับปรุง
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562)
ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง
ด้ ว ย มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ พระนครศรี อ ยุ ธ ยา ได้ ด าเนิ น การปรั บ ปรุ ง หมวดวิ ช าศึ ก ษาทั่ ว ไป
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562) เพื่อให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษา เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ. 2558 แนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558 รวมทั้ง
ปรับปรุงรายวิชาเพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคม เศรษฐกิจ และให้ผู้เรียนมีทักษะในการดารงชีวิตใน
ศตวรรษที่ 21 และใช้ ส าหรับ จั ด การเรียนการสอนให้ นั ก ศึก ษาตั้ งแต่ ปี ก ารศึ กษา 2562 เป็ น ต้ น ไป โดย
การปรับปรุงหมวดวิชาศึกษาทั่วไปมหาวิทยาลัยได้ดาเนินการจัดโครงการ “ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวน
ปรับปรุง และพัฒนารายวิชาศึกษาทั่วไป” เมื่อวันที่ 16 – 17 กุมภาพันธ์ 2562 ณ โรงแรมไมด้า แกรนด์
โฮเทลทวารวดี นครปฐม จังหวัดนครปฐม โดยกองบริการการศึกษาได้รวบรวมการปรับปรุงหมวดวิชาศึกษา
ทั่วไป เพื่อเสนอให้ คณะกรรมการสภาวิชาการพิจารณาให้ความเห็นชอบการปรับปรุงหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562) และสภามหาวิทยาลัยต่อไป
ข้อเสนอ/ญัตติ
จึงเสนอคณะกรรมการสภาวิชาการพิจารณาให้ ความเห็ นชอบการปรับปรุงหมวดวิช าศึกษาทั่วไป
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562)

รายงานการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ 3/2562 วันพุธที่ 20 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประขุมอยุธยา-อาเซียน ชั้น 2

[2-22]
มติที่ประชุม เห็นชอบการปรับปรุงหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562) โดยให้แก้ไขตาม
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสภาวิชาการ และให้นาเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป ที่ประชุมมอบหมายให้
รองอธิการบดีฝ่ ายวิชาการนารายงานผลการดาเนินการแก้ไขปรับปรุงหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ฉบับปรับปรุง
พ.ศ. 2562) แจ้งให้ที่ประชุมสภาวิชาการรับทราบในการประชุมครั้งต่อไป ข้อเสนอแนะมีดังนี้
1. รายวิชาของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (วิชาใหม่) วิชาเฮฮากับภาษี วิชาวัยใสใจสะอาด และวิชาชิม ช็อป
แชร์ ให้ปรับชื่อวิชา และให้ทบทวนการเขียนคาอธิบายรายวิชา
2. รายวิชาของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (วิชาเดิม) วิชาเงิน เงิน เงิน ให้ปรับชื่อวิชา โดยใช้ชื่อวิชาที่มีความ
เป็นหลักการ เช่น ชื่อวิชาเงินสร้างสุข หรือชื่อใดที่สะท้อนในเชิงวิชาการได้ชัดเจน และให้ปรับคาอธิบายรายวิชา
ให้สอดคล้องกัน วิชาชีวิตและความตายให้ปรับคาอธิบายรายวิชาในเรื่องชีวิตหลัง ความตาย ผู้สอนมีการจัดการ
เรียนการสอนอย่างไร และวิชาสมาธิในชีวิตประจาวัน ให้ปรับคาอธิบายรายวิชา เนื่องจากลักษณะรายวิชาเป็น
วิชาที่ต้องมีการฝึกปฏิบัติ แต่ในคาอธิบายรายวิชาไม่มีการฝึกปฏิบัติ และให้ปรับหน่วยกิตเป็น 3(2-2-5)
3. ให้ทบทวนวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อ สาร และวิชาการใช้ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร คาอธิบาย
รายวิชา ทั้ง 2 วิชา มีชื่อวิชาและคาอธิบายรายวิชาที่มีความใกล้เคียงกัน ควรยุบรวมวิชาเข้าด้วยกัน
4. รายวิชาของหมวดวิชาศึกษาทั่วไปของคณะครุศาสตร์คาอธิบายรายวิชาสอนเรื่องความเป็นครูหลาย
วิชา แต่รายวิชาศึกษาทั่วไปที่เป็ นของมหาวิทยาลัยไม่ได้สอนความเป็นครู คณะครุศาสตร์ควรจัดทารายวิชา
ศึกษาทั่วไป ให้ชัดเจน
5. มอบหมายให้คณบดีคณะครุศาสตร์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการคณะครุศาสตร์ และสาขาวิชา ประชุม
พูดคุยกับผู้สอนวิชาศึกษาทั่วไปกลุ่มวิชาชีพครู โดยให้ใช้รหัสวิชาของคณะที่จัดการเรียนการสอน
6. มอบหมายให้รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ผู้อานวยการกองบริการการศึกษา ตรวจสอบรูปแบบการพิมพ์
การวรรคตอน รหัสวิชา ชื่อวิชาภาษาไทย ชื่อวิชาภาอังกฤษ คาอธิบายรายวิชา การใช้เครื่องหมายวรรคตอน ,
และ : การใช้คาต้องอยู่ในรูปแบบเดียวกัน ให้ตรวจสอบให้ถูกต้อง ครบถ้วน ตลอดเล่มหลักสูตร และให้ จัดทา
ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสภาวิชาการ และให้นาเสนอที่ประชุมสภาวิชาการครั้ง
ต่อไป

ระเบียบวาระที่ 5.4

ขอความเห็นชอบถ่ายโอนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรศิลปกรรมศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาดนตรีไทย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) เป็นอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2562)

สาระสาคัญโดยย่อ
ผศ.ดร.อดิศร ภู่สาระ เลขานุการสภาวิชาการ นาเสนอเรื่อง ขอความเห็นชอบถ่ายโอนอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีไทย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) เป็นอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562)
รายงานการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ 3/2562 วันพุธที่ 20 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประขุมอยุธยา-อาเซียน ชั้น 2

[2-23]
ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง
ด้วยหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีไทย ได้ดาเนินการจัดทาหลักสูตรครุศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาดนตรีไทย (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จึงขออนุญาตถ่าย
โอนอาจารย์ ผู้ รั บ ผิ ด ชอบจากหลั ก สู ต รศิ ล ปกรรมศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าดนตรี ไทย (หลั ก สู ต รปรับ ปรุ ง
พ.ศ.2560) ไปเป็ น อาจารย์ผู้ รับ ผิดชอบหลั กสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2562) จานวนทั้งสิ้น 6 คน โดยหลังจากโอนย้ายไปเป็นอาจารย์ประจาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ดนตรีศึกษา (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562) แล้ว ยังคงให้ดูแลนักศึกษาในหลักสูตรหลักสู ตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาดนตรีไทย (หลั กสู ตรปรับ ปรุง พ.ศ. 2560) ที่เหลื อ จานวน 2 คน จนกว่าจะส าเร็จการศึกษาหรือ
พ้ น สภาพการเป็ น นั ก ศึ ก ษา โดยเรื่ อ งนี้ ได้ ผ่ า นการประชุ ม คณะกรรมการประจ าคณะมนุ ษ ยศาสตร์ แ ละ
สังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2562 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ โดยให้นาเสนอคณะกรรมการ
สภาวิชาการพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป
ข้อเสนอ/ญัตติ
จึ งเสนอคณะกรรมการสภาวิ ชาการพิ จารณาให้ ค วามเห็ น ชอบการถ่ ายโอนอาจารย์ ผู้ รับ ผิ ด ชอบ
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีไทย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562)
มติที่ประชุม ไม่เห็นชอบการถ่ายโอนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ดนตรีไทย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรี
ศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) เนื่องจากหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรี เป็นหลักสูตร
ที่ปรับปรุงจากหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา ซึ่งสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้
พิจารณารับทราบให้ความเห็นชอบหลัก สูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา (หลักสูตร 4 ปี) ตั้งแต่วันที่
27 เมษายน 2548 โดยหลั กสู ตรศิล ปกรรมศาสตรบั ณ ฑิต สาขาวิช าดนตรี เป็น หลั ก สู ตรที่ ปรับปรุงมาจาก
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา โดยสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบและให้
ความเห็ น ชอบหลั ก สู ตรศิล ปกรรมศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิช าดนตรี ในวัน ที่ 25 มีน าคม 2549 การน าเสนอ
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา (หลักสูตร 4 ปี) จึงเป็นหลักสูตรปรับปรุงไม่ต้องมีการถ่ายโอน
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

ระเบียบวาระที่ 5.5

ขอความเห็นชอบหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563)

สาระสาคัญโดยย่อ
ผศ.ดร.อดิศร ภู่สาระ เลขานุการสภาวิชาการ ขออนุญาตให้ นายอรรถพล วงศ์เลิศวิริยะ ประธาน
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ คณะวิทยาการจัดการ นาเสนอเรื่อง ขอความ
เห็นชอบหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563)
รายงานการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ 3/2562 วันพุธที่ 20 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประขุมอยุธยา-อาเซียน ชั้น 2
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ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง
ด้วย สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ คณะวิทยาการจัดการ ได้ดาเนินการปรับปรุงและพัฒ นา
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563) เพื่อให้เป็นไปตาม
เกณฑ์ ม าตรฐานหลั ก สู ต รระดั บ ปริ ญ ญาตรี พ.ศ. 2558 แนวทางการบริ ห ารเกณฑ์ ม าตรฐานหลั ก สู ต ร
ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558 โดยเรื่องนี้ได้ผ่านการประชุมคณะกรรมการประจาวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 1/2562
วั น ที่ 30 มกราคม 2562 ที่ ป ระชุ ม มี ม ติ เห็ น ชอบโดยให้ แก้ ไขตามข้ อเสนอแนะของคณะกรรมการประจ า
คณะวิทยาการจัดการ และให้นาเรื่องนี้เสนอคณะกรรมการสภาวิชาการพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป
ข้อเสนอ/ญัตติ
จึงเสนอคณะกรรมการสภาวิชาการพิจารณาให้ ความเห็นชอบบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจ
ระหว่างประเทศ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563)
มติที่ประชุม เห็นชอบในหลักการ มอบหมายให้คณะและสาขาวิชาดาเนินการแก้ไขตามข้อเสนอแนะ
ของคณะกรรมการสภาวิชาการ โดยให้นาหลักสูตรเสนอที่ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการใน ครั้งต่อไป และ
ให้บรรจุไว้ในระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุม ข้อเสนอแนะมีดังนี้
1. ในหลักสูตรบริหารธุรกิจบั ณฑิต สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563)
ในหลักสูตรไม่พบจุดเด่นของหลักสูตร เนื่องจากเน้นการจัดการเรียนการสอนในห้องเรียน ไม่พบรายวิ ชาที่เน้นให้
นักศึกษาลงพื้นที่ปฏิบัติจริง รวมทั้งนักศึกษาต้องมีความรู้เรื่องการใช้ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน และภาษาญี่ปุ่น
ตามที่หลักสูตรกาหนดไว้ในวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
2. หน้า 2 ข้อ 8 ให้ทบทวนอาชีพที่สามารถประกอบได้ห ลังสาเร็จการศึกษา โดยเพิ่มอาชีพการเป็น
ผู้ประกอบการด้านการนาเข้าส่งออกสินค้าต่างประเทศ และด้านการค้าการทุนระหว่างประเทศ
3. หน้า 6 ข้อ 11.1 ให้ทบทวนการเขียนสถานการณ์ ห รือการพัฒ นาทางเศรษฐกิจ เน้นเรื่องกระแส
การค้าออนไลน์ และพฤติกรรมสนับ สนุน แต่ไม่ปรากฏรายวิชาที่มุ่งเน้นการออนไลน์ในหลั กสูตร และหน้า 7
ข้อ 11.3 ให้ทบทวนการเขียนผลการศึกษา รวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูลทั้งภายในภายนอก และจากผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย
4. หน้า 9 ให้ทบทวนการเขียนปรัชญา ความสาคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร ควรเขียนให้เห็น
จุดเด่นของหลักสูตร หลักสูตรควรมีการทาความร่วมมือกับสถานประกอบการด้านการส่งออก
5. หน้า 11 ข้อ 2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา ข้อ 2.2.1 สาเร็จการศึกษาไม่ต่ากว่ามัธยมศึกษาตอนปลาย
หรื อ เที ย บเท่ า และผ่ า นการคั ด เลื อ กตามระเบี ย บของมหาวิ ท ยาลั ย ฯ แก้ เป็ น ส าเร็ จ การศึ ก ษาไม่ ต่ ากว่ า
มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าและผ่านการคัดเลือกตามประกาศของมหาวิทยาลัยฯ และให้ ทบทวนการ
เขียนปัญหาแรกเข้า ข้อ 2.3
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6. หน้ า 13 ข้ อ 3.1.2 โครงสร้างหลั ก สู ต ร หมวดวิช าศึ ก ษาทั่ ว ไปไม่ น้ อ ยกว่ า 30 หน่ ว ยกิ ต ให้ ใช้
โครงสร้ างเดีย วกัน ทั้ งมหาวิทยาลั ย หน้า 20 และหน้ า 23 กลุ่มวิชาปฏิบัติการและฝึ กประสบการณ์ วิช าชีพ
แบ่งเป็นกลุ่มวิชา สหกิจศึกษา และกลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ แต่มีหมายเหตุ * บังคับเรียนโดยไม่คิด
หน่วยกิตตามเกณฑ์ที่วิชาเตรียมการฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาหรับธุรกิจระหว่างประเทศ ต้องใส่ * ทั้ง 2 วิชา
ให้แก้ไขตลอดหลักสูตร
7. หน้า 19 ข้อ 2.2 กลุ่มวิชาเฉพาะด้านบังคับมีวิชาระเบียบวิธีวิจัยทางธุรกิจบังคับให้นักศึกษาสาขาวิชา
ธุรกิจระหว่างประเทศเรียน ซึ่งนักศึกษาไม่จาเป็นต้องเรียนวิชานี้ สาขาวิชาอาจให้นักศึกษาเรียนวิชาการทาวิจัยแทน
8. หน้า 21-23 ให้ตรวจสอบรหั สวิชาหลักเศรษฐศาสตร์ หมวดวิชาเฉพาะกลุ่มวิชาเฉพาะด้านบังคับ
ในแผนการศึกษา ตลอดเล่มหลักสูตร และให้ตัดหมายเหตุ * บังคับเรียนโดยไม่คิดหน่วยกิตตามเกณฑ์การสาเร็จ
การศึกษา ออก
9. หน้า 25 ความคาดหวังของผลลัพธ์การเรียนรู้เมื่อสิ้นปีการศึกษาของปีการศึกษาที่ 4 ความคาดหวัง
ของผลลัพธ์การเรียนรู้ไม่สอดคล้องกับกับปรัชญาของหลักสูตร
10. หน้า 28 ข้อ 5.1 ให้ทบทวนคาอธิบายรายวิชาการทาโครงงานหรืองานวิจัย คาอธิบายรายวิชา
ไม่สอดคล้องกับการแผนการศึกษา
11. หน้ า 30 ให้ ตัด ข้อ 1.7 มี ความสามารถวิเคราะห์ ออกแบบ พั ฒ นา ติดตั้ ง และปรับ ปรุงระบบ
คอมพิวเตอร์ให้ตรงตามข้อกาหนด ออก
12. หน้า 31 ให้ทบทวนการเขียนผลการเรียนรู้ด้านความรู้ในข้อ 2.2.1
13. หน้า 43-49 ให้ทบทวนการฝนความรับผิดชอบหลักและความรับผิดชอบรองในแผนที่แสดงกระจาย
ความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ ผลการเรี ย นรู้ จ ากหลั ก สู ต รสู่ ร ายวิ ช าหมวดวิ ช าเฉพาะ (Curriculum Mapping)
คณะกรรมการสภาวิชาการมีความเป็นห่วงในเรื่องของการทวนสอบรายวิชา และการตรวจประเมินหลักสูตร
14. หน้า 54 ข้อ 2 คุณภาพบัณฑิต มีการประเมินผลค่าเฉลี่ยคะแนนประเมินบัณฑิตไม่ต่ากว่า 3.00
ซึ่งในหลักสูตรบางจุดผลค่าเฉลี่ยคะแนนประเมินบัณฑิตเป็น 3.50
15. หน้า 111-115 ให้ตรวจสอบประวัติและคุณวุฒิ ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์
ประจาหลักสูตรในส่ วนของการเขียนผลงานวิชาการให้ถูกต้องและเป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558
16. มอบหมายให้ ร องอธิ ก ารบดี ฝ่ า ยวิ ช าการ คณบดี รองคณบดี ฝ่ า ยวิ ช าการ และประธาน
คณะกรรมการบริ ห ารหลั ก สู ต ร ตรวจสอบผลงานทางวิ ช าการของอาจารย์ ป ระจ าหลั ก สู ต รและอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรให้ เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญา
ตรี พ.ศ. 2558
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17. มอบหมายให้คณบดี รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรทุกสาขาวิชา และ
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการตรวจสอบรูปแบบการพิมพ์ การวรรคตอน การใช้คาให้อยู่ในรูปแบบเดียวกัน ตรวจสอบ
รหัสวิชา ชื่อวิชาภาษาไทย และชื่อวิชาภาอังกฤษ และคาอธิบายรายวิชา ให้ ถูกต้อง ครบถ้วน เช่น หน้า 21-23
หน้า 79 วิชาพิธีการศุลกากร และให้ตรวจสอบตลอดเล่มหลักสูตร
18. ให้คณะ และสาขาวิชาทบทวนการเขียนคาอธิบายรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปให้เหมือนกับ
ส่วนกลางของมหาวิทยาลัย
19. มอบหมายให้คณะ และสาขาวิชาจัดทาตารางเปรียบเทียบการแก้ไขตามข้อเสนอแนะของสภาวิชาการ
และให้เสนอที่ประชุมสภาวิชาการครั้งต่อไป

ระเบียบวาระที่ 5.6

ขอความเห็นชอบหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาการเป็นผู้ประกอบการ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563)

สาระสาคัญโดยย่อ
ผศ.ดร.อดิ ศ ร ภู่ ส าระ เลขานุ ก ารสภาวิ ช าการ ขออนุ ญ าตให้ ผศ.สุ ม นา พู ล ผล ประธาน
คณะกรรมการบริห ารหลั กสู ตร สาขาวิช าการเป็นผู้ ป ระกอบการ นาเสนอเรื่อง ขอความเห็ นชอบหลั กสู ตร
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเป็นผู้ประกอบการ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563)
ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง
ด้วย สาขาวิช าการเป็ นผู้ประกอบการ คณะวิทยาการจัดการ ได้ดาเนินการปรับปรุงและพัฒ นา
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเป็นผู้ประกอบการ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563) เพื่อให้เป็นไปตาม
เกณฑ์ ม าตรฐานหลั ก สู ต รระดั บ ปริ ญ ญาตรี พ.ศ. 2558 แนวทางการบริ ห ารเกณฑ์ ม าตรฐานหลั ก สู ต ร
ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558 โดยเรื่องนี้ได้ผ่านการประชุมคณะกรรมการประจาวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 1/2562
วัน ที่ 30 มกราคม 2562 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบโดยให้ แก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประจาคณะ
วิทยาการจัดการ และให้นาเรื่องนี้เสนอคณะกรรมการสภาวิชาการพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป
ข้อเสนอ/ญัตติ
จึงเสนอคณะกรรมการสภาวิชาการพิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา
การเป็นผู้ประกอบการ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563)
มติที่ประชุม เห็นชอบในหลักการ มอบหมายให้คณะและสาขาวิชาดาเนินการแก้ไขตามข้อเสนอแนะ
ของคณะกรรมการสภาวิชาการ โดยให้นาหลักสูตรเสนอที่ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการในครั้งต่อไป และ
ให้บรรจุไว้ในระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุม ข้อเสนอแนะมีดังนี้
1. หน้า 5 ให้ทบทวนการเขียนข้อ 11.3 ผลการศึกษา รวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูลทั้งภายในภายนอก
และจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
2. หน้า 8 ให้สาขาวิชาทบทวนการเขียนปรัชญา ความสาคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร ควรเขียน
ให้เห็นจุดเด่นของหลักสูตร และสาขาวิชาควรมีการทาความร่วมมือร่วมกับสถานประกอบการ
รายงานการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ 3/2562 วันพุธที่ 20 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประขุมอยุธยา-อาเซียน ชั้น 2

[2-27]
3. หน้ า 10 ข้ อ 2 คุ ณ สมบั ติ ข องผู้ เข้ า ศึ ก ษา ข้ อ 2.2.1-2.2.3 ผ่ านการคั ด เลื อ กตามระเบี ย บของ
มหาวิทยาลัย แก้เป็น ผ่านการคัดเลือกตามประกาศของมหาวิทยาลัย
4. หน้ า 12 ข้ อ 3.1.2 โครงสร้างหลั ก สู ต ร หมวดวิช าศึ ก ษาทั่ ว ไปไม่ น้ อ ยกว่ า 30 หน่ ว ยกิ ต ให้ ใช้
โครงสร้ างเดีย วกัน ทั้ งมหาวิทยาลั ย หน้า 19 และหน้ า 23 กลุ่มวิชาปฏิบัติการและฝึ กประสบการณ์ วิช าชีพ
แบ่งเป็นกลุ่มวิชา สหกิจศึกษา และกลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพการเป็นผู้ประกอบการ แต่มีหมายเหตุ *
เลือกเรียนวิชาใดวิชาหนึ่งเพียง 1 วิชา (บังคับเรียนโดยไม่คิดหน่วยกิตตามเกณฑ์การสาเร็จการศึกษา) ต้องใส่ *
ทั้ง 2 วิชา ให้แก้ไขตลอดหลักสูตร
5. หน้ า 20 ให้ แ ก้ไขแผนการศึก ษาชั้ น ปี ที่ 1 ภาคการศึ ก ษาที่ 2 จาก รวม 6 รายวิช า เป็ น รวม 7
รายวิชา และให้แก้ไขรหัสวิชาเศรษฐศาสตร์ให้ถูกต้อง
6. หน้ า 21 ให้ ทบทวนการเขี ยนแผนการศึ กษาของนั กศึ กษาชั้น ปี ที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 เนื่ องจากให้
นักศึกษาเรียนวิชาการเงินธุรกิจ และวิชาหลักการบัญชี ในภาคการศึกษาเดียวกัน สาขาวิชาควรแยกวิชาให้
นักศึกษาเรียนวิชาเหล่านี้คนละภาคการศึกษา โดยต้องคานึงถึงผลประโยชน์ของนักศึกษาเป็นหลัก
7. หน้ า 22 ให้ ท บทวนแผนการเรีย นวิช าการวิ จั ย ส าหรับ ผู้ ป ระกอบชั้ น ปี ที่ 3 ภาคการศึ ก ษาที่ 1
นักศึกษาต้องเรียนวิชานี้ในชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2
8. หน้า 24 ข้อ 3.2 ให้สาขาวิชาทบทวนการเขียนความคาดหวังผลลัพธ์การเรียนรู้เมื่อสิ้นปีการศึกษา
ด้านความคาดหวังของผลลัพธ์การเรียนรู้ ของนักศึกษาปีการศึกษาที่ 1 เน้นเรื่องทักษะทางภาษา คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์ แต่ในหลักสูตรไม่พบวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ปรากฏในหลักสูตร
9. หน้า 29-31 ให้ทบทวนการเขียนหมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล
10. หน้า 42-47 ให้ทบทวนการฝนความรับผิดชอบหลักและความรับผิดชอบรองในแผนที่แสดงกระจาย
ความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ ผลการเรี ย นรู้ จ ากหลั ก สู ต รสู่ ร ายวิ ช าหมวดวิ ช าเฉพาะ (Curriculum Mapping)
คณะกรรมการสภาวิชาการมีความเป็นห่วงในเรื่องของการทวนสอบรายวิชา และการตรวจประเมินหลักสูตร
11. หน้า 105 และหน้า 107 ให้ทบทวนการเขียนคาอธิบายรายวิชาของวิชาหลักการบัญชี วิชาการเงิน
ธุรกิจ คาอธิบายรายวิชายังไม่ได้แก้ไขตามมติที่ประชุมคณะกรรมการประจาคณะวิทยาการจัดการ
12. หน้า 50 ให้ตัดข้อ 2.2.2 มีการกระตุ้นอาจารย์ทาผลงานทางวิชาการสายตรงในสาขาวิชาเทคโนโลยี ออก
13. หน้า 95 ให้ทบทวนชื่อวิชาและคาอธิบายรายวิชาในตารางเปรียบเทียบหลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2558
วิชาการพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 วิชาสตาร์ตอัปและการ
พัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อ ม สภาวิชาการมีความเห็นว่าวิชาวิชาการพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม และคาอธิบายรายวิชาของหลักสูตรเก่าดีกว่าหลักสูตรปรับปรุง
14. หน้า 96 ให้ทบทวนการเขียนคาอธิบายรายวิชาการสร้างธุรกิจ วิชาระเบียบวิธีวิจัยทางธุรกิจ และ
วิชาการวิจัยสาหรับผู้ประกอบการ คาอธิบายรายวิชาไม่ตรงกับตารางเปรียบเทียบหน้า 110-111
15. หน้า 112 ให้ตรวจสอบรหัสวิชาการสัมมนาการเป็นผู้ประกอบการ มีการใช้รหัสซ้ากันระหว่าง
หลักสูตรเก่าและหลักสูตรใหม่
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16. หน้า 117-124 ให้ตรวจสอบประวัติและคุณวุฒิ ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์
ประจาหลักสูตรในส่วนของการเขียนผลงานวิชาการให้ถูกต้องและเป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558
17. ให้สาขาวิชาทบทวนวิชาการศึกษาความเป็นไปได้ในธุรกิจ วิชาวิจัยสาหรับผู้ประกอบการ และวิชา
สัมมนาการเป็นผู้ประกอบการ บางรายวิชาสามารถยุบรวมได้ และวิชาเลือกวิชาการสร้างภาพลักษณ์ตราสินค้า
นักศึกษาจาเป็นต้องเรียนหรือไม่ สาขาวิชาต้องสร้างจุดเด่นให้หลักสูตรโดยเชื่อมโยงฐานแนวคิด ทฤษฎี และ
นาไปสู่การปฏิบัติได้จริง
18. ให้ คณะและสาขาวิชาทบทวนการเขียนคาอธิบายรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่ว ไปให้เหมือนกับ
ส่วนกลางของมหาวิทยาลัย
19. มอบหมายให้คณะ และสาขาวิชาจัดทาตารางเปรียบเทียบการแก้ไขตามข้อเสนอแนะของสภาวิชาการ
และให้เสนอที่ประชุมสภาวิชาการครั้งต่อไป

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องนาเสนอจากคณะกรรมการสภาวิชาการ
-ไม่ม-ี

ระเบียบวาระที่ 7

เรื่องอื่น ๆ

ระเบียบวาระที่ 7.1 กาหนดการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ 4/2562
สาระสาคัญโดยย่อ
ผศ.ดร.อดิ ศ ร ภู่ ส าระ เลขานุ ก ารสภาวิ ช าการ น าเสนอก าหนดการประชุ ม คณะกรรมการ
สภาวิชาการ ครั้งที่ 4/2562
ข้อเสนอ/ญัตติ
จึงขอความเห็นชอบกาหนดการประชุม คณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ 4/2562 ในวันพุธที่ 22
พฤษภาคม 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 4/2562 2562 ในวันพุธ
ที่ 22 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมอยุธยา-อาเซียน ชั้น 2 อาคารสานักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ปิดประชุมเวลา 12.30 น.
นางสาวนิตยา แสงมะฮะหมัด ผู้พิมพ์/ผู้บันทึกการประชุม
นางเบญญาภา สอนพรม
ผูต้ รวจ
ผศ.ดร.อดิศร ภู่สาระ
ผูต้ รวจ/ทาน
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