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รายงานการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ
ครั้งที่ 4/2562
วันที่ 22 พฤษภาคม 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. ดร.ปฐมพงศ์ ศุภเลิศ
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก (คณะครุศาสตร์)
กรรมการ
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กมลวรรณ วรรณธนัง ผู้แทนคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ กรรมการ
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดวงรัตน์ โพธิ์เงิน
ผู้แทนคณะวิทยาการจัดการ
กรรมการ
8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อมรรัตน์ สนั่นเสียง ผู้แทนคณะครุศาสตร์
กรรมการ
9. ดร.ภควดี
สุขอนันต์
ผู้แทนคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กรรมการ
10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อดิศร ภู่สาระ
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
กรรมการและเลขานุการ
ผู้เข้าร่วมประชุม
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุมนา พูลผล
2. นายอรรถพล วงศ์เลิศวิริยะ
3. นางสาวพัฒน์กมล อ่อนสาลี
4. นางวรรณิภา ใจดี
5. นายกาธร แจ่มจารัส
6. ดร.นริสานันท์ เดชสุระ
7. นางเบญญาภา
สอนพรม
8. นางสาววิภา
ทองทา
9. นางสาวสุภัทรสร
ขุมทอง
10. นางสาวนิตยา
แสงมะฮะหมัด

ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
สาขาวิชาการเป็นผู้ประกอบการ คณะวิทยาการจัดการ
ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ คณะวิทยาการจัดการ
อาจารย์ประจาหลักสูตร สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ
คณะวิทยาการจัดการ
อาจารย์ประจาหลักสูตร สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ
คณะวิทยาการจัดการ
อาจารย์ประจาหลักสูตร สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ
คณะวิทยาการจัดการ
ผู้อานวยการสานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา
ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ
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เปิดประชุมเวลา 09.00 น.
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ
ระเบียบวาระที่ 1.1

รายงานผลการเห็นชอบการปรับปรุงหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562)

สาระสาคัญโดยย่อ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อดิศร ภู่สาระ เลขานุการสภาวิชาการ นาเสนอ รายงานผลการเห็นชอบการ
ปรับปรุง หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ฉบั บปรับปรุง พ.ศ. 2562) โดยกองบริการการศึกษาได้นาเสนอหลักสูตรผ่านที่
ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2562 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2562 เรียบร้อยแล้ว ที่ประชุมมีมติเห็นชอบการ
ปรับปรุงหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562) โดยให้ปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของกรรมการ
สภามหาวิทยาลัยก่อนส่งไปยังสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาต่อไป
ข้อเสนอ/ญัตติ
จึ ง น าเสนอรายงานผลการขอความเห็ น ชอบการปรั บ ปรุ ง หมวดวิ ช าศึ ก ษาทั่ ว ไป (ฉบั บ ปรั บ ปรุ ง
พ.ศ. 2562) เพื่อให้คณะกรรมการสภาวิชาการรับทราบ
มติ ที่ ประชุ ม รั บทราบรายงานผลการขอความเห็ นชอบการปรับปรุงหมวดวิชาศึ กษาทั่ วไป (ฉบั บปรั บปรุ ง
พ.ศ. 2562)
ระเบียบวาระที่ 1.2

รายผลการให้ความเห็นชอบหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 4 ปี (หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2562) จานวน 11 หลักสูตร
สาระสาคัญโดยย่อ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อดิศร ภู่สาระ เลขานุการสภาวิชาการ นาเสนอ รายผลการให้ความเห็นชอบ
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 4 ปี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) จานวน 11 หลักสูตร ดังนี้
1. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (4 ปี) สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562)
2. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (4 ปี) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562)
3. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (4 ปี) สาขาวิชาสังคมศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562)
4. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (4 ปี) สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562)
5. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (4 ปี) สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562)
6. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (4 ปี) สาขาวิชาพลศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562)
7. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (4 ปี) สาขาวิชาการสอนภาษาไทย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562)
8. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (4 ปี) สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562)
9. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (4 ปี) สาขาวิชาการประถมศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562)
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10. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (4 ปี) สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562)
11. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (4 ปี) สาขาวิชาดนตรีศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562)
โดยคณะครุศาสตร์และคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้นาเสนอหลักสูตรผ่านที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย
ครั้งที่ 4/2562 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2562 เรียบร้อยแล้ว ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ โดยที่ประชุมมอบหมายคณบดี
คณะครุ ศ าสตร์ คณบดี คณะมนุ ษยศาสตร์ และสั งคมศาสตร์ และอาจารย์ ผู้ รั บ ผิ ด ชอบหลั ก สู ต รแก้ ไขตาม
ข้อเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัยและตรวจสอบความถูกต้องก่อนส่งไปยังสานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษาต่อไป
ข้อเสนอ/ญัตติ
จึ งน าเสนอรายงานผลรั บ ทราบรายงานผลการให้ ค วามเห็ น ชอบหลั ก สู ต รครุ ศ าสตรบั ณ ฑิ ต 4 ปี
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) จานวน 11 หลักสูตร เพื่อให้คณะกรรมการสภาวิชาการรับทราบ
มติ ที่ ป ระชุ ม รั บ ทราบรายงานผลการให้ ค วามเห็ น ชอบหลั ก สู ตรครุศ าสตรบั ณ ฑิ ต 4 ปี (หลั กสู ต ร
ปรับปรุง พ.ศ. 2562) จานวน 11 หลักสูตร

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 3/2562
สาระสาคัญโดยย่อ
ผู้ ช่ วยศาสตราจารย์ ดร.อดิ ศ ร ภู่ ส าระ เลขานุ ก ารสภาวิ ช าการ น าเสนอ รายงานการประชุ ม
คณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ 3/2562 ซึ่งมีสาระสาคัญเกี่ยวกับระเบียบวาระและมติที่ประชุมตามรายงาน
การประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการเพื่อขอให้ที่ประชุมสภาวิชาการพิจารณารับรองรายงานการประชุม
ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง
ตามที่ส ภาวิชาการมหาวิทยาลั ยราชภัฏ พระนครศรีอยุธยาได้มีการประชุมครั้งที่ 3/2562 เมื่อวัน ที่
20 มี น าคม 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 บวาระในระหว่ า งการประชุ ม โดย
ผู้ช่วยเลขานุการสภาวิชาการ
2. เรีย บเรีย ง สรุป และจัดท ารายงานการประชุม โดยผู้ ช่ว ยเลขานุ การสภาวิช าการแล้ ว นาเสนอให้
เลขานุการสภาวิชาการ ตรวจสอบและปรับปรุงแก้ไข
3. ปรับ ปรุงและน าเข้าระเบี ย บวาระการประชุมเพื่ อขอรับรองรายงานการประชุม ซึ่งมีส าระส าคั ญ
แบ่งเป็น 7 ระเบียบวาระ ตามที่เสนอในเอกสารการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 3/2562
ข้อเสนอ/ญัตติ
ขอเสนอให้รับรองรายงานการประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ครั้งที่ 3/2562
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มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2562 โดย
ให้แก้ไขดังนี้
1. หน้า 2-3 ข้อ 3 บรรทัดที่ 5 ให้เพิ่มข้อความ เช่น ระบุร้อยละของนักศึกษาที่สาเร็จการศึกษา 50%
ต้องผ่านเกณฑ์มาตรฐานภาษาอังกฤษ
2. หน้า 2-4 มติที่ประชุม คณะครุศาสตร์ ชั้นปีที่ 1 ให้ตัดคาว่า ชั้นปีที่ 1 ออก

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่ 3/2562
ระเบียบวาระที่ 3.1 รายงานผลการดาเนินการตามมติของคณะกรรมการสภาวิชาการ
สาระสาคัญโดยย่อ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อดิศร ภู่สาระ เลขานุการสภาวิชาการ นาเสนอข้อมูลการดาเนินงานและผลการ
ดาเนินงานตามมติที่ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการครั้งที่ 3/2562 โดยได้แจ้งและมอบให้หน่วยงานและองค์
คณะบุคคล/บุคคลที่เกี่ยวข้องดาเนินงานและปฏิบัติตามที่คณะกรรมการสภาวิชาการมีมติแล้ว
ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง
1. คณะกรรมการสภาวิชาการได้มีมติกาหนดเป็นแนวปฏิบัติให้เลขานุการนาเสนอให้ที่ประชุมทราบ
ความคืบ หน้ าหรือข้อมู ล การดาเนิ น งานและผลการดาเนิ นงานตามมติที่ป ระชุมคณะกรรมการสภาวิช าการ
เป็นเรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อนด้วย
2. คณะกรรมการสภาวิชาการ มี การประชุ มครั้งที่ 3/2562 เมื่ อวันที่ 20 มี นาคม 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. เลขานุ การคณะกรรมการสภาวิช าการ ได้แจ้งและมอบให้ ห น่วยงานและองค์คณะบุคคล/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 3/2562
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 3/2562

รายงานการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ 4/2562 วันพุธที่ 22 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประขุมอยุธยา-อาเซียน ชั้น 2

[2-6]
รายงานข้อมูลการดาเนินงานและผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุม
คณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ 3/2562
เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมอยุธยา-อาเซียน ชั้น 2
อาคารสานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ระเบียบวาระ
1
1.1

เรื่อง
เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ
การประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัย
ราชภัฏทั่วประเทศ ณ จังหวัดเชียงราย
ที่ประชุมแจ้งเรื่องให้ทราบดังนี้
(1) การปรับ ปรุงหลักสูตรครุศาสตร
บัณฑิต หลักสูตร 5 ปี เป็นหลักสูตร
4 ปี ที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัย
ทั่วประเทศมีมติเรื่องหมวดวิชาศึกษา
ทั่วไป ขอให้มหาวิทยาลัยมีหมวดวิชา
ศึ ก ษาทั่ ว ไป 1 ชุ ด มหาวิ ท ยาลั ย
สามารถบริหารจัดการเรียนการสอน
ร่ ว มกั น เพื่ อ เป็ น มาตรฐานและเป็ น
แนวทางเดียวกัน และอาจนารายวิชา
ศึกษาทั่วไปที่มีอยู่ในหลักสูตรเดิมมา
ผนวกและบูรณาการกับรายวิชาศึกษา
ทั่วไปหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 4 ปี
(2) การเพิ่มรายวิชาในกลุ่มวิชาเฉพาะ
ด้ า นบั งคั บ และกลุ่ ม เลื อ กของคณะ
ครุ ศ าสตร์ บั งคั บ เรี ยน 40 หน่ วยกิ ต
วิ ช าเลื อ กไม่ น้ อ ยกว่ า 20 หน่ ว ยกิ ต
มหาวิทยาลัยต้องพิจารณารายวิชาที่มี
อยู่ต้องมากกว่า 20 หน่วยกิต
(3 ) เ ก ณ ฑ์ ม า ต ร ฐ า น
ภาษาอั ง กฤษ คณะครุ ศ าสตร์ ไ ม่ ไ ด้
บังคับนักศึกษาที่สาเร็จการศึกษาแล้ว
ต้องผ่านเกณฑ์มาตรฐานภาษาอังกฤษ
ในระดับ B2 ที่ป ระชุ มมอบหมายให้
มหาวิ ท ยาลั ย แต่ ล ะแห่ งด าเนิ น การ
จัดท าระเบีย บและกติกา โดยไม่ ต้อ ง
ระบุว่านักศึกษาที่สาเร็จการศึกษาแล้ว
ต้องผ่านเกณฑ์มาตรฐานภาษาอังกฤษ
ในระดับ B2

มติที่ประชุม

ผลการปฏิบัติตามมติ

รับทราบ คณะกรรมการสภาวิชาการ เลขานุการสภาวิชาการได้แจ้งไปยังคณบดี
ได้อภิปรายกันอย่างกว้างขวาง มีมติ และผูเ้ กีย่ วข้องทราบ เมื่อวันที่ 20 มีนาคม
ให้ดาเนินการดังนี้
2562 เรียบร้อยแล้ว
(1) การปฏิบัติการสอนของคณะ
ครุศาสตร์ ต้องปฏิบตั ิการสอน 1 ปี
การศึกษา สภาวิชาการเห็นด้วย
ในหลักการ โดยคณะกรรมการสภา
วิชาการมีข้อเสนอแนะให้หลักสูตร
ครุศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 4 ปี)
ยึดตามเกณฑ์ มคอ.1 นักศึกษาต้องมี
เวลาปฏิบตั ิการสอนในโรงเรียนครบ
1 ปีการศึกษาตามที่ครุ ุสภากาหนด
(2) มอบหมายให้มหาวิทยาลัย
คณบดีคณะครุศาสตร์ รองคณบดี
ฝ่ายวิชาการคณะครุศาสตร์ และ
สาขาวิชา ประชุมเพื่อปรึกษาหารือ
ร่วมกันในการเตรียมความพร้อม
ให้กับนักศึกษาในเรื่อง การวางแผน
การเรียน แผนการสอน การเขียน
แผน การทาโครงการพัฒนาผูเ้ รียน
การทากรณีศึกษา การทาวิจัย
การพัฒนานวัตกรรมและการสังเกต
การสอนในโรงเรียน และร่วมพบปะ
พูดคุยกับผู้บริหารสถานศึกษาในการ
ส่งนักศึกษาไปปฏิบตั ิการสอนใน
โรงเรียน

รายงานการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ 4/2562 วันพุธที่ 22 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประขุมอยุธยา-อาเซียน ชั้น 2

[2-7]
ระเบียบวาระ
1

เรื่อง
เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ (ต่อ)
โดยมหาวิ ท ยาลั ย อาจระบุ ไ ว้ ใ นการ
ประกันคุณภาพเพิ่มเติม ข้อ 15 ระบุ
ร้อยละของนักศึกษาที่สาเร็จการศึกษา
50% ต้องผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
ภาษาอั งกฤษ เช่ น ระบุ ร้ อ ยละของ
นักศึกษาที่สาเร็จการศึกษา 50%
ต้องผ่านเกณฑ์มาตรฐานภาษาอังกฤษ
(4) การปฏิบัติการสอนของนักศึกษา
คณะครุศาสตร์ ต้องปฏิบัติการสอน
1 ปีการศึกษา จาเป็นต้องสอนต่อเนื่อง
หรื อ ไม่ ประเด็ น นี้ ใ ห้ ติ ด ตามความ
ชัดเจนจากคุรุสภา
(5) กองบริ ก ารการศึ ก ษาได้ เ สนอ
ระเบี ย บวาระเพื่ อ พิ จ ารณา เรื่อ งขอ
ความเห็นชอบหมวดวิชาศึก ษาทั่ วไป
(ฉบั บ ปี พ.ศ. 2562) ในการประชุ ม
คณะกรรมการสภาวิ ช าการ ครั้ ง ที่
3/2562 วั น ที่ 20 มี น าคม 2562
เพื่ อ ให้ ค ณ ะ กรรม ก ารพิ จ ารณ า
เห็ น ชอบ หลั ง จากนั้ น กองบริ ก าร
การศึ ก ษ าจะแก้ ไ ขป รั บ ป รุ ง ตาม
ความเห็นและข้อเสนอแนะต่าง ๆ แล้ว
เสนอระเบี ย บวาระเพื่ อ พิ จ ารณาให้
สภามหาวิทยาลัยพิจารณา ในวันที่ 27
มีนาคม 2562 เนื่องจากทุกสาขาวิชา
ในมหาวิทยาลัยต้องใช้หมวดวิชาศึกษา
ทั่วไป (ฉบับปี พ.ศ. 2562) ร่วมกัน

1.2

การจั ด โครงการพั ฒ นาอาจารย์ ใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

มติที่ประชุม

ผลการปฏิบัติตามมติ

(3) ห ากมี ค วาม จ าเป็ น ต้ อ งจั ด
แผนการเรี ย นให้ นั ก ศึ ก ษาคณ ะ
ค รุ ศ าส ต ร์ ป ฏิ บั ติ ก ารก ารส อ น
โร งเรี ย น ไม่ ค ว ร ให้ นั ก ศึ ก ษ า
ปฏิ บั ติ ก ารจั ด การเรี ย นการสอน
โดยตรง ควรให้ นั ก ศึ ก ษาสั ง เกต
การสอนในโรงเรี ย นเท่ า นั้ น ควรให้
นั ก ศึ ก ษาได้ ฝึ ก วางแผนการสอนใน
โรงเรี ย น ในกรณี ที่ จ ะให้ นั ก ศึ ก ษา
ปฏิบัติการสอนในโรงเรียนควรเริ่มใช้
กั บ นั ก ศึ ก ษาชั้ น ปี ที่ 2-4 นั ก ศึ ก ษา
จะต้ อ งเตรี ย มการสอน การจั ด
แผนการสอน ต้องมีความรู้รอบด้าน
เพื่ อจะได้ ป ฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ได้ อย่ า ง
เข้ ม แข็ ง เพื่ อ ให้ ผู้ บ ริ ห ารโรงเรี ย น
สามารถบริหารจัดการเรียนการสอน
ได้ง่าย
(4) สาหรับนักศึกษาคณะครุศาสตร์
ตามโครงการพิเศษที่มีวตั ถุประสงค์
เพื่อคัดเลือกคนดี คนเก่ง ที่มีจิตใจ
เสียสละ สานึกรักบ้านเกิด เข้ามา
ศึกษาวิชาชีพครู (ครูคืนถิ่น) ที่มีอยู่ใน
ปีการศึกษาปัจจุบัน คณะครุศาสตร์
ควรจัดกิจกรรมพิเศษเพื่อเติมเต็ม
ให้กับนักศึกษากลุ่มนี้ มอบหมายให้
คณะครุศาสตร์พิจารณาจัดโครงการ
ให้นักศึกษาได้ร่วมกิจกรรมการ
แสดงออกถึงการมีจิตอาสา การรับใช้
ชุมชน สังคม และท้องถิ่น เพื่อ
การเป็นครูทสี่ มบูรณ์ในอนาคต
รับทราบ

เลขานุการสภาวิชาการได้แจ้งไปยังคณบดี
และผูเ้ กี่ยวข้องทราบ เมื่อวันที่ 20 มีนาคม
2562 เรียบร้อยแล้ว

เลขานุการสภาวิชาการได้แจ้งไปยังคณบดี
และผูเ้ กี่ยวข้องทราบ เมื่อวันที่ 20 มีนาคม
2562 เรียบร้อยแล้ว

รายงานการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ 4/2562 วันพุธที่ 22 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประขุมอยุธยา-อาเซียน ชั้น 2

[2-8]
ระเบียบวาระ
3
3.1

5
5.1

เรื่อง
เรื่องสืบเนื่องจากการประชุม
ครั้งที่ 1/2562
รายงานผลการดาเนินการตามมติของ
คณะกรรมการสภาวิชาการ
ครั้งที่ 2/2562
เรื่องนาเสนอเพื่อพิจารณา
ขอความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลง
อาจารย์ประจาหลักสูตรและอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรบัญชีบัณฑิต
(ฉบับปี พ.ศ. 2559) (สมอ.08)

5.2

ขอความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลง
อาจารย์ประจาหลักสูตรและอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเศรษฐศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเงิน
การธนาคาร (ฉบับปี พ.ศ. 2560)
(สมอ.08)

5.3

ขอความเห็นชอบการปรับปรุง
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ฉบับปรับปรุง
พ.ศ. 2562)

มติที่ประชุม

ผลการปฏิบัติตามมติ

รับ ทราบรายงานผลการด าเนิ น การ เลขานุการสภาวิชาการได้แจ้งไปยังคณบดี
ต า ม ม ติ ข อ ง ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร และผูเ้ กีย่ วข้องทราบ เมื่อวันที่ 20 มีนาคม
สภาวิชาการ ครั้งที่ 2/2562
2562 เรียบร้อยแล้ว
เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจา
หลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต
(ฉบับปี พ.ศ. 2559) (สมอ.08)
จาก นางสาววนิดา อินทรลักษณ์
เป็น นางสาวสุภลัคน์ จงรักษ์ และให้
นาเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป
โดยคณะกรรมการสภาวิชาการให้
คณะแนบเอกสารผลงานวิชาการของ
นางสาวสุภลัคน์ จงรักษ์ ฉบับสมบูรณ์
เข้าพิจารณาในที่ประชุม
สภามหาวิทยาลัย
เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจา
หลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเงินการ
ธนาคาร (ฉบับปี พ.ศ. 2560) (สมอ.
08) จาก ดร.ศานติ เล็กมณี เป็น
นายฉัตรชัย นิยะบุญ และให้นาเสนอ
สภามหาวิทยาลัย
เห็นชอบการปรับปรุงหมวดวิชาศึกษา
ทั่วไป (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562)
โดยให้แก้ไขตามข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการสภาวิชาการ และให้
นาเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป
มอบหมายให้รองอธิการบดีฝ่าย
วิชาการรายงานผลการดาเนินการ
แก้ไขปรับปรุงหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562) แจ้งให้
ที่ประชุมสภาวิชาการรับทราบ
ในการประชุมครั้งต่อไป

เลขานุการสภาวิชาการได้แจ้งไปยังคณบดี
คณะวิทยาการจัดการ ประธาน
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร และ
ผู้เกี่ยวข้องทราบ เรียบร้อยแล้ว เมือ่ วันที่ 20
มีนาคม 2562 ขณะนี้อยู่ระหว่างดาเนินการ
เสนอสภามหาวิทยาลัย
เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ

เลขานุการสภาวิชาการได้แจ้งไปยังคณบดี
ผู้อานวยการกองบริการการศึกษาและ
ผู้เกี่ยวข้องทราบ เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2562
เรียบร้อยแล้ว โดยกองบริการการศึกษาได้
ดาเนินการแก้ไขปรับปรุงหมวดวิชาศึกษา
ทั่วไป เรียบร้อยแล้ว และได้เรื่องนี้เสนอที่
ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2562
ที่ประชุมมีมติเห็นชอบเมื่อวันที่ 27 มีนาคม
2562
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ระเบียบวาระ
5
5.4

เรื่อง
เรื่องนาเสนอเพื่อพิจารณา (ต่อ)
ขอความเห็ น ชอบถ่ า ยโอนอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรศิลปกรรมศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาดนตรีไทย (หลักสูตร
ปรั บ ปรุ ง พ.ศ. 2560) เป็ น อาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
สาขาวิ ช าดนตรี ศึ ก ษา (หลั ก สู ต ร
ปรับปรุง พ.ศ. 2562)

มติที่ประชุม

ผลการปฏิบัติตามมติ

ไม่เห็นชอบการถ่ายโอนอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรศิลปกรรม
ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีไทย
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรี
ศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2562) เนื่องจากหลักสูตร
ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ดนตรี เป็นหลักสูตรที่ปรับปรุงจาก
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ดนตรีศึกษา ซึ่งสานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาได้
พิจารณารับทราบให้ความเห็นชอบ
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ดนตรีศึกษา (หลักสูตร 4 ปี) ตั้งแต่
วันที่ 27 เมษายน 2548 โดย
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาดนตรี เป็นหลักสูตรที่
ปรับปรุงมาจากหลักสูตรครุศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา
โดยสานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษารับทราบและให้ความ
เห็นชอบหลักสูตรศิลปกรรมศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาดนตรี ในวันที่ 25
มีนาคม 2549 การนาเสนอหลักสูตร
ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรี
ศึกษา (หลักสูตร 4 ปี) จึงเป็น
หลักสูตรปรับปรุงไม่ต้องมี
การถ่ายโอนอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร

เลขานุการสภาวิชาการได้แจ้งไปยังคณบดี
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
และผูเ้ กี่ยวข้องเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 20
มีนาคม 2562

รายงานการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ 4/2562 วันพุธที่ 22 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประขุมอยุธยา-อาเซียน ชั้น 2

[2-10]
ระเบียบวาระ
5
5.4

5.5

7

เรื่อง
เรื่องนาเสนอเพื่อพิจารณา (ต่อ)
ข อ ค ว า ม เห็ น ช อ บ ห ลั ก สู ต ร
บริห ารธุร กิจ บั ณ ฑิ ต สาขาวิ ชาธุ รกิ จ
ระหว่างประเทศ (หลั ก สูต รปรับ ปรุ ง
พ.ศ. 2563)

มติที่ประชุม

ผลการปฏิบัติตามมติ

เห็นชอบในหลักการ มอบหมายให้
คณะและสาขาวิชาดาเนินการแก้ไข
ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ
สภาวิชาการ โดยให้นาหลักสูตร
เสนอที่ประชุมคณะกรรมการสภา
วิชาการในครั้งต่อไป และให้บรรจุไว้
ในระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง
จากการประชุม

เลขานุการสภาวิชาการได้แจ้งไปยังคณบดี
คณะวิทยาการจัดการ ประธาน
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและ
ผู้เกี่ยวข้องเรียบร้อยแล้ว คณะและ
สาขาวิชาได้ดาเนินการแก้ไขตาม
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ
สภาวิชาการ โดยจะนาเรื่องนี้เสนอ
ในที่ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ
ครั้งที่ 4/2562 ในวันที่ 22 พฤษภาคม
2562

ขอความเห็นชอบหลักสูตร
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเป็น
ผู้ประกอบการ (หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2563)
เรื่องอื่น ๆ
กาหนดการประชุมคณะกรรมการ
เห็นชอบกาหนดการประชุม
เลขานุการสภาวิชาการได้แจ้งไปยังคณบดี
สภาวิชาการ ครั้งที่ 4/2562
คณะกรรมการสภาวิชาการ
และผูเ้ กีย่ วข้องทราบ เมื่อวันที่ 20 มีนาคม
ครั้งที่ 4/2562 ในวันพุธที่ 22
2562 เรียบร้อยแล้ว
พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00 น.
ณ ห้องประชุมอยุธยา-อาเซียน ชั้น 2
อาคารสานักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา
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ระเบียบวาระที่ 3.2

ขอความเห็นชอบหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาการเป็นผู้ประกอบการ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563)

สาระสาคัญโดยย่อ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อดิศร ภู่สาระ เลขานุการสภาวิชาการ ขออนุญาตที่ประชุมให้ ผศ.สุมนา พูลผล
ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตร สาขาวิชาการเป็นผู้ประกอบการ คณะวิทยาการจัดการ นาเสนอเรื่อง ขอ
ความเห็นชอบหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเป็นผู้ประกอบการ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563)
ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง
ด้วย สาขาวิชาการเป็นผู้ประกอบการ คณะวิทยาการจัดการ ได้ดาเนินการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเป็นผู้ประกอบการ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563) เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 แนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา
พ.ศ. 2558 โดยเรื่องนี้ได้ผ่านการประชุมคณะกรรมการประจาคณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 1/2562 วันที่ 30
มกราคม 2562 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบโดยให้แก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประจาคณะวิทยาการ
จัดการ และได้ผ่านการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2562 ที่ประชุม
มีมติเห็นชอบในหลักการ มอบหมายให้คณะและสาขาวิชาดาเนินการแก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ
สภาวิชาการ โดยให้คณะและสาขาวิชานาหลักสูตรเสนอที่ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ 4/2562
ในวัน ที่ 22 พฤษภาคม 2562 ในระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุม บัดนี้คณะและสาขาวิช า
ได้ดาเนินการแก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสภาวิชาการเรียบร้อยแล้ว จึงเสนอเรื่องขอความเห็นชอบ
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเป็นผู้ประกอบการ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563) ให้คณะกรรมการ
สภาวิชาการพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป
ข้อเสนอ/ญัตติ
จึงเสนอคณะกรรมการสภาวิชาการพิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเป็น
ผู้ประกอบการ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563)
มติ ที่ ประชุ ม เห็ นชอบหลั กสู ตรบริ หารธุ รกิ จบั ณฑิ ต สาขาวิ ชาการเป็ นผู้ ประกอบการ (หลั กสู ตรปรั บปรุ ง
พ.ศ. 2563) และให้ น าเสนอสภามหาวิท ยาลั ยต่อไป โดยให้สาขาวิชาแก้ ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ
สภาวิชาการ และให้นาเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป ข้อเสนอแนะมีดังนี้
1. หน้ า 2 ข้อ 7 ความพร้ อมในการเผยแพร่ห ลั กสู ตรที่มีคุณ ภาพและมาตรฐาน ปีการศึกษา 2564
แก้เป็นปีการศึกษา 2565 และข้อ 8 ให้ทบทวนอาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสาเร็จการศึกษา ข้อ 8.4 ที่ปรึกษา
ทางธุรกิจ
2. หน้า 4 ให้แก้ไขพระนามของรัชกาลที่ 10 ให้ถูกต้อง ในข้อ 11.2 สถานการณ์หรือการพัฒ นาทาง
สังคมและวัฒนธรรม
3. หน้า 8 ข้อ 2. แผนพัฒนาปรับปรุง หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ไม่สอดคล้องกับหน้า 5 ในเรื่องของรายงานผล
การประเมินความพึงพอใจในการใช้บัณฑิตของผู้ประกอบการ
รายงานการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ 4/2562 วันพุธที่ 22 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประขุมอยุธยา-อาเซียน ชั้น 2

[2-12]
4. หน้า 10 ให้ทบทวนการเขียนปัญหาของนักศึกษาแรกเข้าในข้อ 2.3 และข้อ 2.4 กลยุทธ์ในการดาเนินการ
เพื่อแก้ไขปัญหา
5. หน้ า 12 ให้ ตรวจสอบจานวนหน่วยกิตในโครงสร้างหลักสูตรให้ถูกต้อง หลักสูตรมีหน่วยกิตมาก
เกินไป และให้เพิ่มหมายเหตุในโครงสร้างหมวดวิชาศึกษาทั่วไปให้ถูกต้อง
6. หน้า 19 หมวดวิชาเฉพาะ มีรายวิชาที่เน้นทฤษฎีมากกว่าวิชาปฏิบัติ ควรเพิ่มรายวิชาปฏิบัติในหลักสูตร
7. หน้า 31 ข้อ 1 การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา มีการใช้คาไม่คงเส้นคงว่า เช่น เทคโนโลยี
ดิจิตัล ให้แก้ไขเป็น เทคโนโลยีดิจิทัล ตลอดเล่มหลักสูตร
8. หน้า 48 ให้ทบทวนการกาหนดความรับผิดชอบหลัก ในรายวิชา 3603303 การจัดการการสื่อสารใน
องค์กรและวิชา 3604209 วิชาการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ ในแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบต่อ
ผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชาหมวดวิชาเฉพาะด้าน (Curriculum Mapping) คณะกรรมการสภาวิชาการ
มีความเป็นห่วงในเรื่องของการทวนสอบรายวิชา และการตรวจประเมินหลักสูตร
9. หน้า 70 ให้ทบทวนการเขียน ข้อ 6.2 การประกันคุณภาพด้านสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ไม่ควรระบุชื่อบุคคล
10. หน้า 95 วิชาภาษาอากรสาหรับผู้ประกอบการและสตาร์ต อัป ให้ปรับการเขียนคาอธิบายรายวิชา
ใหม่ คาว่า online ต้องเขียนเป็นคาทับศัพท์ และให้ทบทวนการเขียนคาอธิบายรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะให้มี
องค์ประกอบประธาน กริยา กรรม เช่น วิชาภาษีอากรสาหรับผู้ประกอบการและสตาร์ตอัป การวิจัยสาหรับ
ผู้ประกอบการ การจัดการความเสี่ยงสาหรับผู้ประกอบการ เทคโนโลยีสารสนเทศสาหรับผู้ประกอบการ
11. หน้า 97 ให้ตรวจสอบรหัสวิชาธุรกรรมทางการเงินด้วยอิเล็กทรอนิกส์ รหัสวิชาไม่ตรงกับหน้า 114
และให้ทบทวนการเขียนคาอธิบายรายวิชา ต้องเขียนเป็นคาทับศัพท์แทนภาษาอังกฤษ
12. หน้า 110 ตารางเปรียบเทียบรายวิชาภาษีอากรสาหรับผู้ประกอบการ และสตาร์ตอัป ในช่องหมายเหตุ
ให้ระบุการปรับชื่อวิชา
13. หน้า 116-125 มอบหมายให้คณะ สาขาวิชา ตรวจสอบประวัติและคุณวุฒิของอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร และอาจารย์ประจาหลักสูตรในส่วนของการเขียนผลงานวิชาการให้ถูกต้องและเป็นไปตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558
14. คณะกรรมการสภาวิชาการมีความเห็นว่ายังไม่พบจุดเด่นของหลักสูตร คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์
ของหลั กสูตร คือมุ่งผลิตบั ณ ฑิตให้ ส ามารถต่อยอดธุรกิจ สร้างอาชีพ สร้างธุรกิจ และเป็ นผู้ป ระกอบการได้
คณะกรรมการสภาวิช าการเห็ น ด้วยกับ เรื่องที่ อาจารย์ในหลั กสูตรสาขาวิช าการเป็นผู้ ประกอบการควรเป็ น
คณะทางานในศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ (UBI) ในสถาบันอุดมศึกษา (University Business Incubator/UBI) ที่เน้น
กลุ่มเป้าหมายเป็นนักศึกษา ศิษย์เก่า อาจารย์ นักวิจัย บุคลากรของมหาวิทยาลัย และบุคคลทั่วไป สาขาวิชาควร
ทาความร่วมมือกับ กลุ่ มเป้ าหมายให้ เข้ามามีส่ วนร่วมในหลั กสู ตร ซึ่งจะท าให้ นักศึกษาได้มีโอกาสพบปะกับ
สถานประกอบการ นักศึกษาได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการ และสามารถเป็นเจ้าของธุรกิจของ
ตนเองได้ สาขาวิ ชาไม่ ควรเน้ นให้ นั กศึ กษาแสวงหาความรู้เฉพาะในห้ องเรียนเท่านั้ น ควรจัดกิจกรรมเสริมให้ กั บ
นักศึกษาได้ลงชุมชนและสถานประกอบการจริง ตลอดจนคณะ และสาขาวิชาต้องช่วยเหลือนักศึกษาในการเตรียมการ
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หาสถานประกอบการ หาเครือข่าย ให้ กับนักศึกษา หากนักศึกษาส าเร็จการศึ กษาแล้วจะได้มีคุณ สมบัติตาม
ที่ตลาดแรงงานต้องการ
15. มอบหมายให้ คณะและสาขาวิช าเตรียมคาตอบเรื่องผลการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ปีที่ผ่ านมาเป็ น
อย่ างไร สาขาวิช าได้น าข้อ เสนอแนะมาปรับ ใช้ในการท าหลั กสู ต รอย่างไร ให้ แนบเอกสาร ผลการประเมิ น
หลักสูตร มาในภาคผนวก และในการนาเสนอหลักสูตรในสภามหาวิทยาลัยขอให้ สาขาวิชาจัดตัวแทน 1 คน
น าเสนอเป็ น PowerPoint ตามแบบฟอร์ม ที่ กองบริก ารศึ กษาก าหนด และน าเสนอให้ ต รงประเด็น ใช้ เวลา
5 นาที ผู้นาเสนอสามารถตอบ ข้อซักถามของสภามหาวิทยาลัยได้ชัดเจนและเข้าใจง่าย
16. มอบหมายให้คณบดี รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรทุกสาขาวิชา และ
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการตรวจสอบรูปแบบการพิมพ์ การวรรคตอน การใช้คาให้อยู่ในรูปแบบเดียวกัน ตรวจสอบ
รหัสวิชา ชื่อวิชาภาษาไทย ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ และคาอธิบายรายวิชา ให้ถูกต้อง ครบถ้วน ตลอดเล่มหลักสูตร
17. มอบหมายให้ ทุ กสาขาวิ ชาจั ดท าตารางเปรี ยบเที ยบการแก้ ไขตามข้ อเสนอแนะของสภาวิ ชาการ
เข้าที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย โดยไม่ต้องนาหลักสูตรนี้กลับไปพิจารณาในที่คณะกรรมการประชุมสภาวิชาการอีก และ
ให้นาเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป

ระเบียบวาระที่ 3.3

ขอความเห็นชอบหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจ
ระหว่างประเทศ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563)

สาระสาคัญโดยย่อ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อดิศร ภู่สาระ เลขานุการสภาวิชาการ ขออนุญาตที่ประชุมให้ นายอรรถพล วงศ์
เลิศวิริยะ ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตร สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ คณะวิทยาการจัดการ นาเสนอ
เรื่อง ขอความเห็นชอบหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.
2563)
ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง
ด้วย สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ คณะวิทยาการจัดการ ได้ดาเนินการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563) เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 แนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา
พ.ศ. 2558 โดยเรื่องนี้ได้ผ่านการประชุมคณะกรรมการประจาคณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 1/2562 วันที่ 30
มกราคม 2562 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบโดยให้แก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประจาคณะวิทยาการ
จัดการ และได้ผ่านการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2562 ที่ประชุม
มีมติเห็นชอบในหลักการ มอบหมายให้คณะและสาขาวิชาดาเนินการแก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ
สภาวิชาการ โดยให้คณะและสาขาวิชานาหลักสูตรเสนอที่ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ 4/2562
ในวันที่ 22 พฤษภาคม 2562 ในระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุม บัดนี้คณะ และสาขาวิชาได้
ดาเนินการแก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสภาวิชาการเรียบร้อยแล้ว จึงเสนอเรื่องขอความเห็นชอบ
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หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563) ให้คณะกรรมการ
สภาวิชาการพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป
ข้อเสนอ/ญัตติ
จึงเสนอคณะกรรมการสภาวิชาการพิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจ
ระหว่างประเทศ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563)
มติที่ประชุม เห็นชอบหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ (หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2563) โดยให้สาขาวิชาแก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสภาวิชาการ และให้นาเสนอสภามหาวิทยาลัย
ต่อไป ข้อเสนอแนะมีดังนี้
1. หน้า 2 ข้อ 8 ให้ทบทวนอาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสาเร็จการศึกษา ข้อ 8.3 ประกอบธุรกิจและ
กิจการส่วนตัว แก้เป็น ผู้ประกอบการ และเจ้าของธุรกิจ ข้อ 8.4 นักวิเคราะห์ธุรกิจ แก้เป็น ที่ปรึกษาทางธุรกิจ
ข้ อ 8.5 ข้ าราชการ/พนั กงาน/รั ฐวิ สาหกิ จ แก้ เป็ น ข้ าราชการกระทรวงพาณิ ชย์ /พนั กงาน/รั ฐวิ สาหกิ จ และตั ด
ข้อ 8.6 อื่น ๆ ออก
2. หน้า 9 ให้ทบทวนการเขียนวัตถุประสงค์ในข้อ 1.3.4 และหน้า 10 ข้อ 2 แผนพัฒ นาปรับปรุง ใน
เรื่องของผลการวิจารณ์ป ระสิทธิภ าพของหลักสูตรจากผู้เชี่ยวชาญภายนอก ไม่สอดคล้องกับหน้า 7 และใน
หลักสูตรยังไม่พบจุดเด่นของหลักสูตร
3. หน้า 13 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเป็นผู้ประกอบการ และสาขาวิชาธุรกิจระหว่าง
ประเทศ ควรมีจานวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตรเท่ากัน และจานวนหน่วยกิตรวมไม่ควรเกิน 130 หน่วยกิต และ
เพิ่มหมายเหตุในโครงสร้างหมวดวิชาศึกษาทั่วไปให้ถูกต้อง
4. หน้า 16 รายวิชาของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 1. วิชาบังคับเรียน 9001301 วิชาอยุธยาศึกษา ไม่มี
รายละเอียดในแผนการเรียน
5. หน้ า 20 หมวดวิช าเฉพาะ มีรายวิช าที่เน้ นทฤษฎี มากกว่าวิชาปฏิบัติ ควรเพิ่ มรายวิช าปฏิบัติใน
หลักสูตร เช่น วิชาเทคโนโลยี และควรปรับลดจานวนหน่วยกิตให้เหลือ 130 หน่วยกิต
6. หน้ า 22 ข้ อ 2.3) กลุ่ ม วิ ช าเฉพาะด้ า นเลื อ ก ให้ ตั ด รายวิ ช า การเตรี ย มการสอบโทอิ ค 1 และ
การเตรียมการสอบโทอิค 2 ออก และให้จัดเป็นกิจกรรมเสริมความรู้ให้กับนักศึกษาแทน และให้ทบทวนรหัสวิชา
ภาษาญี่ปุ่ นธุรกิจ และวิชาภาษาจีนธุรกิจ และในกลุ่มวิชาเฉพาะด้านเลือก มีวิชาภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ และวิชา
ภาษาจีนธุรกิจ ให้นักศึกษาเลือกเรียน แต่ถ้านักศึกษาไม่เลือกเรียนก็สามารถทาได้ จุดเด่นของหลักสูตรเน้นเรื่อง
การค้าระหว่างประเทศ แต่ไม่พบวิชาภาษาอังกฤษในหลักสูตร
7. หน้ า 24 – 27 3.1.5 ให้ ท บทวนแผนการศึกษา โดยให้ ระบุ วิช า 9001301 อยุ ธ ยาศึ กษา ลงใน
แผนการศึกษา
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8. หน้า 26-27 ให้ สาขาวิชาทบทวนการจัดแผนการศึกษาวิชาเตรียมสหกิจ ศึกษาหรือเตรียมการฝึ ก
ประสบการณ์วิชาชีพสาหรับธุรกิจระหว่างประเทศของนักศึกษาชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2 และทบทวนการจัด
แผนการศึกษาวิชาสหกิจศึกษาหรือการฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาหรับธุรกิจระหว่างประเทศ ของนักศึกษาชั้นปี
ที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2
9. หน้า 33 หมวดที่ 4 ข้อ 1 การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา ให้ทบทวนการกาหนดกลยุทธ์
หรือกิจกรรมของนักศึกษาในเรื่องเกี่ยวกับภาษาอังกฤษ
10. หน้า 47-54 ให้ทบทวนการกาหนดความรับผิดชอบหลัก ความรับผิดชอบรอง ในแผนที่แสดงการกระจาย
ความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ ผลการเรี ย นรู้ จ ากหลั ก สู ต รสู่ ร ายวิ ช าหมวดวิ ช าเฉพาะด้ า น (Curriculum Mapping)
คณะกรรมการสภาวิชาการมีความเป็นห่วงในเรื่องของการทวนสอบรายวิชา และการตรวจประเมินหลักสูตร
11. หน้า 88 ให้ทบทวนชื่อวิชาภาษาอังกฤษวิชาการบริหารบรรษัทข้ามชาติ
12. หน้า 130 ตารางเปรียบเทียบรายวิชา ให้ทบทวนรหัสวิชาการวิจัยธุรกิจระหว่างประเทศ
13. หน้า 136-145 มอบหมายให้คณะ สาขาวิชา ตรวจสอบประวัติและคุณวุฒิของอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร และอาจารย์ประจาหลักสูตรในส่วนของการเขียนผลงานวิชาการให้ถูกต้องและเป็นไปตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558
14. สาขาวิชาควรส่งเสริมให้นักศึกษาไปทดสอบภาษาอังกฤษโทอิค ทดแทนการเรียนในแผนการศึกษา
โดยให้นักศึกษาไปทดสอบที่ศูนย์ภาษานานาชาติของมหาวิทยาลัย เมื่อนักศึกษาทดสอบแล้วให้นาคะแนนมา
เทียบกับมหาวิทยาลัย ในระดับ B2 หรือสาขาวิชาอาจจัดกิจกรรมเสริมภาษาให้ กับนักศึกษา เช่น การอบรม
ภาษาอังกฤษภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่น ภาษาเกาหลี โดยจัดอบรมเป็นหลักสูตรระยะยาว
15. มหาวิทยาลั ยควรมีการจัดสอบโทอิคให้ นักศึกษา โดยคิดค่าใช้จ่ายในการสอบในราคาถูก เพื่อเป็นการ
ส่งเสริม ให้นักศึกษามีผลคะแนนดี และทางานดี ถ้าหากบังคับให้นักศึกษาเรียนในแผนการศึกษา นักศึกษาจะไม่
สนใจเรียน ต้องให้นักศึกษาเรียนด้วยความสมัครใจ และควรมีการสร้างแรงจูงใจหากนักศึกษาสอบผ่านโทอิค
16. สาขาวิชาควรส่งเสริมให้นักศึกษาได้ใช้เอกสารประกอบการเรียนการสอนที่เป็นภาษาอังกฤษ และ
อาจารย์ผู้สอนอาจใช้คาศัพท์ภาษาอังกฤษที่ง่าย มาสอนให้นักศึกษาฝึกพูดในชั้นเรียน เพื่อให้นักศึกษาสามารถนา
ความรู้ที่ได้รับมาใช้ในชีวิตประจาวันได้ ซึ่งทาให้นักศึกษาไม่ต้องเรียนวิชาภาษาอังกฤษเพิ่ม
17. สาขาวิช าธุ ร กิ จ ระหว่างประเทศ ไม่ ค วรจัด การเรีย นการสอนเฉพาะในห้ อ งเรีย น ควรเน้ น ให้
นักศึกษาได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานจริง ควรเชิญสถานประกอบการ ผู้ที่มีรู้ในพื้นที่ และอาจารย์พิเศษเข้ามามีส่วนร่วมใน
การจัดการเรียนการสอน ถ้าสาขาวิชานักศึกษาน้อย ควรจัดให้นักศึกษาเรียนร่วมกับนักศึกษาสาขาวิชาอื่น ๆ
18. สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศต้องเตรียมการหาสถานประกอบการ เพื่อให้นั กศึกษาได้ลงไปฝึก
ปฏิบัติในพื้นที่จริง ไม่ควรให้นักศึกษาเรียนเฉพาะในห้องเรียน ควรจัดกิจกรรมเสริมให้กับนักศึกษาได้ลงชุมชน
และสถานประกอบการ รวมทั้งควรหาเครือข่ายสถานประกอบการ หรือกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศที่รับ
นักศึกษาฝึกงานและรับเข้าทางานในสถานประกอบการนั้น ๆ
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19. มอบหมายให้ คณะและสาขาวิช าเตรียมคาตอบเรื่องผลการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ปีที่ผ่ านมาเป็ น
อย่ างไร สาขาวิช าได้น าข้อ เสนอแนะมาปรับ ใช้ในการท าหลั กสู ต รอย่างไร ให้ แนบเอกสาร ผลการประเมิ น
หลักสูตร มาในภาคผนวก และในการนาเสนอหลักสูตรในสภามหาวิทยาลัยขอให้ สาขาวิ ชาจัดตัวแทน 1 คน
นาเสนอเป็น PowerPoint ตามแบบฟอร์มที่กองบริการศึกษากาหนด และนาเสนอให้ ตรงประเด็นใช้เวลา 5
นาที ผู้นาเสนอสามารถตอบ ข้อซักถามของสภามหาวิทยาลัยได้ชัดเจนและเข้าใจง่าย
20. มอบหมายให้คณบดี รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรทุกสาขาวิชา และ
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการตรวจสอบรูปแบบการพิมพ์ การวรรคตอน การใช้คาให้อยู่ในรูปแบบเดียวกัน ตรวจสอบ
รหัสวิชา ชื่อวิชาภาษาไทย ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ และคาอธิบายรายวิชา ให้ถูกต้อง ครบถ้วน ตลอดเล่มหลักสูตร
21. มอบหมายให้ทุกสาขาวิชาจัดทาตารางเปรียบเทียบการแก้ไขตามข้อเสนอแนะของสภาวิชาการเข้าที่
ประชุมสภามหาวิทยาลัย โดยไม่ต้องนาหลักสูตรนี้กลับไปพิจารณาในที่คณะกรรมการประชุมสภาวิชาการอีก และให้
นาเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องนาเสนอเพื่อทราบ
ระเบียบวาระที่ 4.1

การรายงานสถานะหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี
และระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 ข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2562

สาระสาคัญโดยย่อ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อดิศร ภู่สาระ เลขานุการสภาวิชาการ นาเสนอ การรายงานสถานะหลักสูตร
ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี และระดับ บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 ข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน
2562 มีรายละเอียด จาแนกตามคณะ และสาขาวิชา ดังนี้
1. หลักสูตร ระดับปริญญาตรี
คณะ

ครุศาสตร์

10

จานวนหลักสูตร
ที่ครบรอบปรับปรุง
ปี พ.ศ. 2562
-

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

15

1

7

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

15

-

3

วิทยาการจัดการ

12

2

2

52

3

22

รวม

จานวนหลักสูตร
ทั้งหมด

จานวนหลักสูตรที่อยู่ระหว่างรอ
ผลการรับทราบจาก สกอ.
10
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2. รอบการปรับปรุงหลักสูตร ระดับปริญญาตรี

คณะ

สาขาวิชา

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

ครุศาสตร์
1

ค.บ. การสอนภาษาไทย 4 ปี
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562)
(อยู่ระหว่างบันทึกข้อมูลหลักสูตรในระบบ CHECO)

27 มี.ค.2562

2

ค.บ. การศึกษาปฐมวัย 4 ปี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562)
(อยู่ระหว่างบันทึกข้อมูลหลักสูตรในระบบ CHECO)

27 มี.ค.2562

3

ค.บ. พลศึกษา 4 ปี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562)
(อยู่ระหว่างบันทึกข้อมูลหลักสูตรในระบบ CHECO)

27 มี.ค.2562

4

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

27 มี.ค.2562

5

ค.บ. คณิตศาสตร์ 4 ปี
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562)
(อยู่ระหว่างบันทึกข้อมูลหลักสูตรในระบบ CHECO)

27 มี.ค.2562

6

ค.บ. คอมพิวเตอร์ศึกษา 4 ปี
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562)
(อยู่ระหว่างบันทึกข้อมูลหลักสูตรในระบบ CHECO)

27 มี.ค.2562

7

ค.บ. สังคมศึกษา 4 ปี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562)
(อยู่ระหว่างบันทึกข้อมูลหลักสูตรในระบบ CHECO)

27 มี.ค.2562

8

ค.บ. วิทยาศาสตร์ 4 ปี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562)
(อยู่ระหว่างบันทึกข้อมูลหลักสูตรในระบบ CHECO)

27 มี.ค.2562

9

ค.บ. การประถมศึกษา 4 ปี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562)
(อยู่ระหว่างบันทึกข้อมูลหลักสูตรในระบบ CHECO)

27 มี.ค.2562

อยู่ระหว่าง
บันทึกข้อมูล
หลักสูตรใน
ระบบ CHECO
อยู่ระหว่าง
บันทึกข้อมูล
หลักสูตรใน
ระบบ CHECO
อยู่ระหว่าง
บันทึกข้อมูล
หลักสูตรใน
ระบบ CHECO
อยู่ระหว่าง
บันทึกข้อมูล
หลักสูตรใน
ระบบ CHECO
อยู่ระหว่าง
บันทึกข้อมูล
หลักสูตรใน
ระบบ CHECO
อยู่ระหว่าง
บันทึกข้อมูล
หลักสูตรใน
ระบบ CHECO
อยู่ระหว่าง
บันทึกข้อมูล
หลักสูตรใน
ระบบ CHECO
อยู่ระหว่าง
บันทึกข้อมูล
หลักสูตรใน
ระบบ CHECO
อยู่ระหว่าง
บันทึกข้อมูล
หลักสูตรใน
ระบบ CHECO

2562

2562

2562

2562

2562

2562

2562

2562

2562
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สภา
สกอ.
ปี
ปี
มหาวิทยาลัย (รับทราบ) การศึกษา ครบรอบ
(อนุมัต)ิ
ที่เริ่มใช้
ที่ต้อง
หลักสูตร ปรับปรุง
หลักสูตร

คณะ

สาขาวิชา

10

ค.บ. การศึกษาพิเศษ 4 ปี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562)
(อยู่ระหว่างบันทึกข้อมูลหลักสูตรในระบบ CHECO)

27 มี.ค.2562

อยู่ระหว่าง
บันทึกข้อมูล
หลักสูตรใน
ระบบ CHECO

2562

20 ม.ค. 2558

2561

17 ก.พ. 2559

2559

2562

3

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

17 ก.พ. 2559

2559

2562

4

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

15 ก.พ. 2560

2560

2563

5

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

15 ก.พ. 2560

2560

2563

6

15 ก.พ. 2560

2560

2563

7

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

2560

2563

8

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

11 ก.ย.
2558
15 ส.ค.
2559
7 เม.ย.
2560
8 พ.ย.
2560
20 มิ.ย.
2560
8 ก.ย.
2560
16 พ.ย.
2560
1 ต.ค.61

2558

2

ศศ.บ. ภาษาจีน (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2558)
***ต้องปรับปรุง
นศ.บ. นิเทศศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)

2560

2563

9

รป.บ. การปกครองท้องถิ่น
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
(อยู่ระหว่างผู้อานวยการกลุ่มตรวจสอบหลักสูตรในระบบ
CHECO)
ศป.บ. ประยุกต์ศิลป์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)
(อยู่ระหว่างหัวหน้าฝ่าย (สกอ.) ตรวจสอบหลักสูตรในระบบ
CHECO)

12 ก.ค. 2560

2560

2563

2561

2564

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

10 ต.ค. 2561

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

2562

2565

มนุษยศาสตร์ฯ
1

10

11

19 เม.ย.2560

13 มิ.ย. 2561
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สภา
สกอ.
ปี
ปี
มหาวิทยาลัย (รับทราบ) การศึกษา ครบรอบ
(อนุมัต)ิ
ที่เริ่มใช้
ที่ต้อง
หลักสูตร ปรับปรุง
หลักสูตร

คณะ

สาขาวิชา

12

ศศ.บ. ประวัติศาสตร์ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562)
(ดาเนินการส่งข้อมูลตามที่ สกอ. ให้แก้ไขข้อมูลหลักสูตรใน
ระบบ CHECO)

9 ม.ค. 2562

13

ศป.บ. ดนตรีสากล (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)
(อยู่ระหว่างผู้อานวยการกลุ่มตรวจสอบหลักสูตรในระบบ
CHECO)

9 พ.ค. 2561

14

ศป.บ. ศิลปะการแสดง (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)
(ดาเนินการส่งข้อมูลตามที่ สกอ. ให้แก้ไขข้อมูลหลักสูตรใน
ระบบ CHECO)

13 มิ.ย. 2561

15

ค.บ. ดนตรีศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562)
(อยู่ระหว่างบันทึกข้อมูลหลักสูตรในระบบ CHECO)

27 มี.ค.2562

อยู่ระหว่าง
บันทึกข้อมูล
หลักสูตรใน
ระบบ CHECO

21 ต.ค. 2558

6

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

7

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

20 เม.ย.2559

8

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

20 เม.ย.2559

25 พ.ย.
2559
5 ส.ค.
2559
29 มิ.ย.
2559
1 ธ.ค.
2559
3 พ.ค.
2560
29 มิ.ย.
2559
29 มิ.ย.
2559
12 ต.ค.
2559

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

2562

2565

2561

2564

2561

2564

2559

2562

2559

2562

2560

2563

2560

2563

2560

2563

2560

2563

2559

2562

2559

2562

วิทยาศาสตร์ฯ
1
2
3
4
5

18 พ.ย. 2558
16 มี.ค. 2559
16 มี.ค. 2559
16 มี.ค. 2559
16 มี.ค. 2559
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คณะ

สาขาวิชา

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

9

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

20 เม.ย.2559

12 ต.ค.
2559
7 เม.ย.
2560
13 พ.ย.
2560
3 เม.ย.
2562

2559

2562

10

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

18 ม.ค. 2560

2560

2563

11

วท.บ. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
ส.บ. สาธารณสุขศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)
(อยู่ระหว่างกระบวนการเสนอกฤษฎีกาชื่อปริญญา)

12 ก.ค. 2560

2560

2563

2561

2564

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

14 มี.ค. 2561

อยู่ระหว่าง
รอผล
การรับทราบ
จาก สกอ.

2561

2564

13 มิ.ย. 2561

อยู่ระหว่าง
รอผลการ
รับทราบ
จาก สกอ.

2561

2564

วท.บ. เทคโนโลยีการผลิตพืช
(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562) (อยู่ระหว่างผู้อานวยการกลุ่ม
(สกอ.) ตรวจสอบหลักสูตรในระบบ CHECO)

9 ม.ค. 2562

อยู่ระหว่าง
รอผล
การรับทราบ
จาก สกอ.

2562

2565

1

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

20 เม.ย.2559

2559

2562

2

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

20 เม.ย.2559

2559

2562

3

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

20 เม.ย.2559

2559

2562

4

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

12
13

14

15

13 ธ.ค. 2560

วิทยาการจัดการ

5
6

20 เม.ย.2559
20 เม.ย.2559
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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

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

2561

2564

2561

2564

เสนอกฤษฎีกาชื่อปริญญา)

9

บธ.บ. ธุรกิจระหว่างประเทศ
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563)
(ขณะนี้อยู่ระหว่างการนาเสนอสภาวิชาการพิจารณา
ให้ความเห็นชอบหลักสูตรในวันที่ 22 พฤษภาคม 2562)

10

บธ.บ. การเป็นผู้ประกอบการ
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 )
(ขณะนี้อยู่ระหว่างการนาเสนอสภาวิชาการพิจารณา
ให้ความเห็นชอบหลักสูตรในวันที่ 22 พฤษภาคม 2562)

11

บธ.บ. การจัดการธุรกิจโรงแรม (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2561) 14 มี.ค. 2561
(อยู่ระหว่างผู้อานวยการกลุ่มตรวจสอบหลักสูตรในระบบ
CHECO)

12

บธ.บ. การจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่
(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2561)
(อยู่ระหว่างผู้อานวยการกลุ่มตรวจสอบหลักสูตรในระบบ
CHECO)

11 ก.ค. 2561

3. หลักสูตร ระดับบัณฑิตศึกษา
จานวนหลักสูตร
ทั้งหมด

จานวนหลักสูตรที่
ครบรอบปรับปรุง
ปี พ.ศ. 2561

จานวนหลักสูตรที่อยู่ระหว่างรอผล
การรับทราบจาก สกอ.

ครุศาสตร์

2

2

0

วิทยาการจัดการ

1

1

1

3

3

1

คณะ

รวม
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4. รอบการปรับปรุงหลักสูตร ระดับบัณฑิตศึกษา

คณะ

สาขาวิชา

สภา
มหาวิทยาลัย
(อนุมัต)ิ

สกอ.
(รับทราบ)

ปี
การศึกษา
ที่เริ่มใช้
หลักสูตร

ปีครบรอบ
ที่ต้อง
ปรับปรุง
หลักสูตร

17 ก.ย.
2557

5 มิ.ย. 2558

2558

2561

17 ก.ย.
2557

1 เม.ย. 2558

2557

2561

7 ก.ค. 2561 อยู่ระหว่างรอ
สกอ.รับทราบ

2561

2566

คณะครุศาสตร์
1

2

หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขา
วิชาชีพครู (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557)
**อยู่ระหว่างการดาเนินการปรับปรุง
หลักสูตร**
ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการ
บริหารการศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2557)
**อยู่ระหว่างการดาเนินการปรับปรุง
หลักสูตร**

คณะวิทยาการจัดการ
1

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2561)

(ข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2562)
ข้อเสนอ/ญัตติ
จึงเสนอคณะกรรมการสภาวิชาการเพื่อรับทราบรายงานสถานะหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 ข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2562
มติที่ประชุม รับทราบรายงานสถานะหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี และ
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 ข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2562

ระเบียบวาระที่ 4.2

ข้อมูลการปรับเปลีย่ นอาจารย์ประจาหลักสูตร (สมอ.08) ระดับปริญญาตรี
และระดับบัณฑิตศึกษา ประจาปี พ.ศ. 2560-2561 ข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 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. 2561-2562 ข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2562 มีรายละเอียดดังนี้
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1. ระดับปริญญาตรี
ลาดับ
1
2
3

รายการ
จานวนรวมหลักสูตรที่ปรับเปลีย่ นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจา
หลักสูตร
จานวนที่ผ่านการรับทราบการปรับหลักสูตรจาก สกอ.
จานวนที่อยู่ระหว่างรอผลการรับทราบการปรับหลักสูตรจาก สกอ.

ที่

รายชื่อหลักสูตรที่ปรับปรุง

1

หลักสูตรเทคโนโลยีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
(ต่อเนื่อง) (ฉบับปี พ.ศ. 2559)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น
(ฉบับปี พ.ศ. 2560)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาชุมชนและ
สังคม (ฉบับปี พ.ศ. 2560)

2
3

ปี พ.ศ. 2561
13 หลักสูตร

ปี พ.ศ. 2562
7 หลักสูตร

3 หลักสูตร
10 หลักสูตร

3 หลักสูตร
4 หลักสูตร

สภามหาวิทยาลัยเห็นชอบ

วันที่ สกอ.
รับทราบ

ครั้งที่
2/2561

วันเดือนปี
14 ก.พ. 2561

4 ก.ย. 2561

4/2561

4 เม.ย. 2561

4 ก.ย. 2561

4/2561

4 เม.ย. 2561

4 ก.ย. 2561
อยู่ระหว่างรอผล
การรับทราบฯจาก
สกอ.
อยู่ระหว่างรอผล
การรับทราบฯจาก
สกอ.
อยู่ระหว่างรอผล
การรับทราบฯจาก
สกอ.
อยู่ระหว่างรอผล
การรับทราบฯจาก
สกอ.
อยู่ระหว่างรอผล
การรับทราบฯจาก
สกอ.
อยู่ระหว่างรอผล
การรับทราบฯจาก
สกอ.

4

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
(ฉบับปี พ.ศ. 2559)

5/2561

9 พ.ค. 2561

5

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (ฉบับปี
พ.ศ. 2558)

6/2561

13 มิ.ย. 2561

6

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน
(ฉบับปี พ.ศ. 2558)

7/2561

11 ก.ค. 2561

7

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครอง
ท้องถิ่น (ฉบับปี พ.ศ. 2560)

7/2561

11 ก.ค. 2561

8

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสหวิทยาการอิสลาม
(ฉบับปี พ.ศ. 2556)

7/2561

11 ก.ค. 2561

9

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ
(ฉบับปี พ.ศ. 2558)

7/2561

11 ก.ค. 2561
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ที่

รายชื่อหลักสูตรที่ปรับปรุง

สภามหาวิทยาลัยเห็นชอบ
ครั้งที่
7/2561

วันเดือนปี
11 ก.ค. 2561

10

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
(ฉบับปี พ.ศ. 2558)

11

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุข
ศาสตร์ (ฉบับปี พ.ศ. 2561)

12/2561

14 พ.ย. 2561

12

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ
(ฉบับปี พ.ศ. 2558)

13/2561

12 ธ.ค. 2561

13

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิขาภาษาจีน
(ฉบับปี พ.ศ. 2558)

13/2561

12 ธ.ค. 2561

14

หลักสูตรรัฐนิติศาสตรบัณฑิต (ฉบับปี พ.ศ. 2560)

2/2562

13 ก.พ. 2562

15

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาประศาสนศาสตร์ (ฉบับปี พ.ศ. 2560)

2/2562

13 ก.พ. 2562

16

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครอง
ท้องถิ่น (ฉบับปี พ.ศ. 2560)

2/2562

13 ก.พ. 2562

17

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการ
จัดการ (ฉบับปี พ.ศ. 2559)

3/2562

13 มี.ค. 2562

18

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาชุมชนและ
สังคม (ฉบับปี พ.ศ. 2560)

3/2562

13 มี.ค. 2562

19

หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต (ฉบับปี พ.ศ. 2560)

5/2562

24 เม.ย. 2562

20

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (ฉบับปี พ.ศ. 2559)

5/2562

24 เม.ย. 2562

วันที่ สกอ.
รับทราบ
อยู่ระหว่างรอผล
การรับทราบฯจาก
สกอ.
อยู่ระหว่างรอผล
การรับทราบฯจาก
สกอ.
อยู่ระหว่างรอผล
การรับทราบฯจาก
สกอ.
อยู่ระหว่างรอผล
การรับทราบฯจาก
สกอ.
อยู่ระหว่างรอผล
การรับทราบฯจาก
สกอ.
อยู่ระหว่างรอผล
การรับทราบฯจาก
สกอ.
อยู่ระหว่างรอผล
การรับทราบฯจาก
สกอ.
อยู่ระหว่างรอผล
การรับทราบฯจาก
สกอ.
อยู่ระหว่างรอผล
การรับทราบฯจาก
สกอ.
อยู่ระหว่างรอผล
การรับทราบฯจาก
สกอ.
อยู่ระหว่างรอผล
การรับทราบฯจาก
สกอ.
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2. ระดับบัณฑิตศึกษา
ลาดับ

รายการ

ปี พ.ศ. 2561

ปี พ.ศ. 2562

1

จานวนหลักสูตรที่ปรับเปลี่ยนอาจารย์ผรู้ ับผิดชอบหลักสูตร/
อาจารย์ประจาหลักสูตร

2 หลักสูตร

-

2

จานวนที่อยู่ระหว่างรอผลการรับทราบการปรับหลักสูตรจาก สกอ.

2 หลักสูตร

-

ที่

รายชื่อหลักสูตรที่ปรับปรุง

สภามหาวิทยาลัยเห็นชอบ
ครั้งที่
วันเดือนปี

วันที่ สกอ.รับทราบ

1

หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการ
จัดการการเรียนรู้ (ฉบับปี พ.ศ. 2556)

12/2560

8 พ.ย. 2560

อยู่ระหว่างรอผล
การรับทราบฯจาก สกอ.

2

หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู
(ฉบับปี พ.ศ. 2557)

12/2560

8 พ.ย. 2560

อยู่ระหว่างรอผล
การรับทราบฯจาก สกอ.

(ข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2562 )
ข้อเสนอ/ญัตติ
จึ งขอเสนอให้ ที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการสภาวิช าการรับ ทราบข้อ มู ล การปรับ เปลี่ ยนอาจารย์ ป ระจ า
หลักสูตร (สมอ.08) ระดับปริ ญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา ประจาปี พ.ศ. 2561-2562 ข้อมูล ณ วันที่ 30
เมษายน 2562
มติที่ประชุม รับทราบข้อมูลการปรับเปลี่ยนอาจารย์ประจาหลักสูตร (สมอ.08) ระดับปริญญาตรี และ
ระดับบัณฑิตศึกษา ประจาปี พ.ศ. 2561-2562 ข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2562

ระเบียบวาระที่ 5

เรื่องนาเสนอเพื่อพิจารณา

ระเบียบวาระที่ 5.1

ขอความเห็นชอบการพิจารณาเสนอการให้ปริญญา ระดับปริญญาโท
ประจาภาคเรียนที่ 1/2561 (ครั้งที่ 3) จานวน 2 ราย และประจาภาคเรียน
ที่ 2/2561 (ครั้งที่ 1) จานวน 4 ราย รวมทั้งสิ้นจานวน 6 ราย
สาระสาคัญโดยย่อ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อดิศร ภู่สาระ เลขานุการสภาวิชาการ ขออนุญาตที่ประชุมให้ ดร.นริสานันท์
เดชสุระ ผู้อานวยการสานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา นาเสนอเรื่อง ขอความเห็นชอบการพิจารณาเสนอ
การให้ปริญญา ระดับปริญญาโท ประจาภาคเรียนที่ 1/2561 (ครั้งที่ 3) จานวน 2 ราย และประจาภาคเรียนที่
2/2561 (ครั้งที่ 1) จานวน 4 ราย รวมทั้งสิ้นจานวน 6 ราย
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ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง
ตามที่สานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ได้เสนอรายชื่อผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ประจา
ภาคเรียนที่ 1/2561 (ครั้งที่ 3) จานวน 2 ราย และประจาภาคเรียนที่ 2/2561 (ครั้งที่ 1) จานวน 4 ราย รวม
ทั้งสิ้น จานวน 6 ราย ต่อคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ในคราวประชุม ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์
2562 โดยผ่านกระบวนการดังนี้
1. นักศึกษา ยื่นเอกสารขอสาเร็จการศึกษากับทาง สานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา
2. เจ้าหน้าที่ฯ ทาการตรวจสอบแบบคาร้องขอเป็นผู้สาเร็จการศึกษา และเอกสารประกอบการขอยื่นว่า
ถูกต้องและครบถ้วนหรือไม่
- ในกรณีที่ไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้อง เจ้าหน้าที่ต้องคืนเอกสารการขอสาเร็จการศึกษาและเอกสาร
ประกอบการสาเร็จการศึกษา ส่งคืนให้นักศึกษานากลับไปแก้ไขให้ถูกต้อง แล้วจึงนาเอกสารมาส่งอีกครั้ง
- ในกรณีที่เอกสารครบถ้วนถูกต้อง เจ้าหน้าที่ต้องเก็บเอกสารทั้งหมดที่นักศึกษาทาเรื่องขอยื่นไว้
เพื่อนาเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา
3. เมื่ อ เอกสารครบถ้ ว นถู ก ต้ อ งแล้ ว นั ก ศึ ก ษาต้ อ งลงทะเบี ย นรายชื่ อ ผู้ ข อยื่ น ส าเร็จ การศึ ก ษาแ ก่
เจ้าหน้าที่สานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา และถือว่าเป็นการเสร็จสิ้นการยื่นขอเป็นผู้สาเร็จการศึกษา
นักศึกษาผ่านการตรวจสอบดังนี้
 เป็นผู้มีคุณสมบัติการเข้าเป็นนักศึกษาตามที่หลักสูตรกาหนด โดยคณะกรรมการหลักสูตร บธ.ม.
(บริหารธุรกิจ) และหลักสูตร รป.ม. (รัฐประศาสนศาสตร์)
 ผ่านการตรวจสอบคุณวุฒิการศึกษา พบว่าสาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีแล้วทุกราย
 ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติของการส าเร็จการศึกษาตามเกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามข้อบั งคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2549 โดยนายทะเบียน
และผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตรแต่ละหลักสูตรที่สาเร็จการศึกษา
 นักศึกษาที่เข้าศึกษาในหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต แผน ก แบบ ก1 แผน ก แบบ ก2 และแผน ข
ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามหลักสูตร ได้คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ากว่า 3.00
 ผ่านการสอบประมวลความรู้
 ผ่านการสอบปากเปล่าวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระขั้นสุดท้าย โดยคณะกรรมการสอบปากเปล่า
วิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ ซึ่งประกอบด้วยอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ /การค้นคว้าอิสระและ
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่ได้รับการแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัย
 ผ่านการตรวจสอบรูปเล่มวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระจากกรรมการตรวจรูปแบบ
 ผ่านการตรวจสอบบทคัดย่อภาษาอังกฤษ จากคณะกรรมการตรวจบทคัดย่อ
 ลงตีพิมพ์ในวารสารวิทยาการจัดการปริทัศน์ ปีที่ 20 ฉบับที่ 2 ประจาเดือนกรกฎาคม – ธันวาคม
2561 จานวน 1 ราย
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 ลงตีพิมพ์ในวารสารวิชาการแสงอีสานปีที่ 16 ฉบับที่ 1 ประจาเดือนมกราคม – มิถุนายน 2562
มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน จานวน 1 ราย
 นาเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ครั้งที่ 7 ในวันที่ 24 พฤศจิกายน
2560 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จานวน 1 ราย
 เป็นนักศึกษาแผน ข ซึ่งสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาไม่ได้กาหนดให้ตีพิมพ์ผลงาน
จานวน 3 ราย
 อยู่ในกรอบระยะเวลาที่หลักสูตรกาหนด
จานวนการเสนอให้ปริญญาแก่ผู้สาเร็จการศึกษา ระดับปริญญาโท ประจาภาคเรียนที่ 1/2561 (ครั้งที่ 3)
จานวน 2 ราย และประจาภาคเรียนที่ 2/2561 (ครั้งที่ 1) จานวน 4 ราย รวมทั้งสิ้น จานวน 6 ราย
จานวน
ลา
หลักสูตร
ที่
ชาย
หญิง
รวม
ภาคเรียนที่ 1/2561 (ครั้งที่ 3)
1
1
1 บธ.ม.(บริหารธุรกิจ) แผน ก แบบ ก2
1
1
2 รป.ม.(รัฐประศาสนศาสตร์) แผน ก แบบ ก2
1
1
2
รวม
ภาคเรียนที่ 2/2561 (ครั้งที่ 1)
1
3
4
1 รป.ม.(รัฐประศาสนศาสตร์) แผน ก แบบ ก2
และแผน ข

รวม

1

3

4

ข้อเสนอ/ญัตติ
จึงเสนอคณะกรรมการสภาวิชาการพิจารณาเสนอการให้ปริญญา ระดับปริญญาโท ประจาภาคเรียนที่
1/2561 (ครั้งที่ 3) จานวน 2 ราย และประจาภาคเรียนที่ 2/2561 (ครั้งที่ 1) จานวน 4 ราย รวมทั้งสิ้นจานวน
6 ราย
มติที่ประชุม เห็นชอบตามที่คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาพิจารณาเสนอการให้ปริญญา ระดับปริญญาโท
ประจาภาคเรียนที่ 1/2561 (ครั้งที่ 3) จานวน 2 ราย และประจาภาคเรียนที่ 2/2561 (ครั้งที่ 1) จานวน 4 ราย
รวมทั้งสิ้นจานวน 6 ราย และให้นาเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสภาวิชาการมี
ดังนี้
1. หน้ า 13 และหน้ า 16 ให้ ตรวจสอบการเขียนบทคัดย่อภาษาไทย ผลการศึกษาไม่ส อดคล้ องกับ
วัตถุประสงค์การวิจัย และมีการใช้คาไม่คงเส้นคงวาไม่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน วิธีการวิจัย และรูปแบบการวิจัย
ไม่เหมือนกัน
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2. หน้า 19 บทคัดย่อภาษาไทย มีกลุ่มตัวอย่าง 360 คน แต่ไม่ได้ระบุว่าเป็นใคร การเขียนผลการศึกษา
ต้องเป็ นรูป แบบเดีย วกัน และหน้ า 20 บทคัดย่อภาษาไทยและบทคัดย่อภาษาอังกฤษ ไม่เป็ นไปในทิศทาง
เดียวกัน ไม่มีความชัดเจน
3. หน้ า 21 บทคัดย่อภาษาไทย ให้ แก้ไขคาว่า บางปะหั น ให้ ถูกต้อง กลุ่มตัว อย่างจานวน 348 คน
ต้องระบุว่าเป็นใคร ต้องระบุเครื่องมือวิจัยให้ครบถ้วน หน้า 23 บทคัดย่อภาษาไทย ผลการศึกษาไม่สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ ต้องระบุ เรื่ องคุณภาพและเครื่องมื อวิจั ยให้ ครบถ้วน และหน้ า 37 แก้ ไขชื่อ รศ.ปราณี ตันประยู ร
ให้ถูกต้อง
4. มอบหมายให้ผู้อานวยการสานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาจัดทาตารางเปรียบเทียบการแก้ไข
ตามข้อเสนอแนะของสภาวิชาการเข้าที่ ประชุ มสภามหาวิทยาลั ย และให้ จัด ท ารายชื่อ อาจารย์ที่ เป็ น ประธาน
คณะกรรมการสอบปากเปล่าในระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรก่อนเกณฑ์มาตรฐานระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 เสนอที่
ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป

ระเบียบวาระที่ 5.2

ขอความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาภาษาจีน (ฉบับปี พ.ศ. 2558) (สมอ.08)

สาระสาคัญโดยย่อ
ผู้ ช่ วยศาสตราจารย์ ดร.อดิ ศร ภู่ สาระ เลขานุ การสภาวิ ช าการ น าเสนอเรื่ อง ขอความเห็ น ชอบ
การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน (ฉบับปี พ.ศ. 2558) (สมอ.08)
ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง
ด้วย สาขาวิชาภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีความประสงค์ขออนุญาตเปลี่ยนแปลง
อาจารย์ ป ระจ าหลั กสู ต รศิล ปศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิช าภาษาจี น (ฉบั บ ปี พ.ศ. 2558) (สมอ.08) เนื่ อ งจาก
Mrs.Wei Jingru อาจารย์ประจาหลักสูตร จะครบกาหนดสัญญาจ้างภายในปีการศึกษา 2561 ดังนั้น เพื่อให้
เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 คณะและสาขาวิชาจึงขออนุญาตเปลี่ยนแปลง
อาจารย์ประจาหลักสูตร จาก Mrs.Wei Jingru เป็น นางสาวขวัญดาว มาอยู่ โดยเรื่องนี้ได้ผ่านการประชุม
คณะกรรมการประจาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2562 ที่ประชุมมีมติ
เห็นชอบและให้นาเสนอคณะกรรมการสภาวิชาการต่อไป
ข้อเสนอ/ญัตติ
จึงเสนอคณะกรรมการสภาวิชาการพิจารณาให้ความเห็ นชอบการเปลี่ ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสู ตร
ศิลปศาสตรบั ณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน (ฉบับปี พ.ศ. 2558) (สมอ.08) จาก Mrs.Wei Jingru เป็น นางสาวขวัญดาว
มาอยู่
มติที่ประชุม เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน
(ฉบับปี พ.ศ. 2558) (สมอ.08) จาก Mrs.Wei Jingru เป็น นางสาวขวัญดาว มาอยู่ และให้นาเสนอสภามหาวิทยาลัย
ต่อไป
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ระเบียบวาระที่ 5.3

ขอความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตร
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิตสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (ฉบับปี พ.ศ. 2560)
(สมอ.08)

สาระสาคัญโดยย่อ
ผู้ ช่ วยศาสตราจารย์ ดร.อดิ ศร ภู่ สาระ เลขานุ การสภาวิ ช าการ น าเสนอเรื่ อง ขอความเห็ น ชอบ
การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (ฉบับปี
พ.ศ. 2560) (สมอ.08)
ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง
ด้ ว ย สาขาวิ ช ารั ฐ ประศาสนศาสตร์ คณะมนุ ษ ยศาสตร์ แ ละสั ง คมศาสตร์ มี ค วามประสงค์
ขออนุ ญาตเปลี่ ย นแปลงอาจารย์ ป ระจาหลั กสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณ ฑิ ต สาขาวิช ารัฐประศาสนศาสตร์
(ฉบับปี พ.ศ. 2560) (สมอ.08) เนื่องจาก ดร.พยัญน์ เอี่ยมศิลป์ อาจารย์ประจาหลักสูตร จะย้ายไปเป็นอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 คณะและสาขาวิชาจึงขออนุญาตเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจา
หลักสูตร จาก ดร.พยัญน์ เอี่ยมศิลป์ เป็น ดร.ปฐมบุตร แก้วสมนึก โดยเรื่องนี้ได้ผ่านการประชุมคณะกรรมการ
ประจาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2562 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ
และให้นาเสนอคณะกรรมการสภาวิชาการต่อไป
ข้อเสนอ/ญัตติ
จึงเสนอคณะกรรมการสภาวิชาการพิจารณาให้ความเห็ นชอบการเปลี่ ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสู ตร
รัฐ ประศาสนศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิช ารัฐ ประศาสนศาสตร์ (ฉบั บปี พ.ศ. 2560) (สมอ.08) จาก ดร.พยัญ น์
เอี่ยมศิลป์ เป็น ดร.ปฐมบุตร แก้วสมนึก
มติที่ประชุม เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
รัฐประศาสนศาสตร์ (ฉบับปี พ.ศ. 2560) (สมอ.08) จาก ดร.พยัญน์ เอี่ยมศิลป์ เป็น ดร.ปฐมบุตร แก้วสมนึก
และให้นาเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป คณะกรรมการสภาวิชาการมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ราย ดร.พยัญน์ เอี่ยม
ศิลป์ อาจารย์สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ใบ TRANSCRIPT ระดับปริญญาตรีสาเร็จการศึกษาจาก
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต หลั กสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต แต่ ในใบแทนใบปริญญาบัตร สาเร็จการศึกษาหลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต คณะกรรมการสภาวิชาการมีมติให้ ดร.พยัญน์ เอี่ยมศิลป์ ทาบันทึกชี้แจงถึงอธิการบดี ให้แนบ
ใบรับ รองปริ ญ ญาบั ต ร และ TRANSCRIPT ฉบั บที่ ถูกต้อง ก่อนนาเสนอสภามหาวิทยาลั ย พิ จารณาให้ ความ
เห็นชอบ และแจ้งให้ที่ประชุมสภาวิชาการทราบในการประชุมครั้งต่อไป
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ระเบียบวาระที่ 5.4

ขอความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตร
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น
(ฉบับปี พ.ศ. 2560) (สมอ.08)

สาระสาคัญโดยย่อ
ผู้ ช่ วยศาสตราจารย์ ดร.อดิ ศร ภู่ สาระ เลขานุ การสภาวิ ช าการ น าเสนอเรื่ อง ขอความเห็ น ชอบ
การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น (ฉบับปี
พ.ศ. 2560) (สมอ.08)
ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง
ด้ ว ย สาขาวิ ช าการปกครองท้ อ งถิ่ น คณะมนุ ษ ยศาสตร์ แ ละสั ง คมศาสตร์ มี ค วามประสงค์
ขออนุ ญ าตเปลี่ย นแปลงอาจารย์ป ระจาหลั กสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณ ฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น
(ฉบับปี พ.ศ. 2560) (สมอ.08) เนื่องจาก ผศ.ดร.วิชชุกร นาคธน และ ผศ.ดร.อภิชาติ พานสุวรรณ อาจารย์
ประจ าหลั ก สู ต รและอาจารย์ ผู้ รั บ ผิ ด ชอบหลั ก สู ต ร ได้ ย้ า ยไปเป็ น อาจารย์ ผู้ รั บ ผิ ด ชอบหลั ก สู ต ร
รัฐ ประศาสนศาสตรมหาบั ณ ฑิ ต สาขาวิช ารัฐ ประศาสนศาสตร์ ดั งนั้ น เพื่ อ ให้ เป็ น ไปตามเกณฑ์ ม าตรฐาน
หลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 คณะและสาขาวิชาจึง ขออนุญาตเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตร
จาก ผศ.ดร.วิชชุกร นาคธน และ ผศ.ดร.อภิชาติ พานสุวรรณ เป็น ผศ.ดร.ภาคิน โชติเวชศิลป์ และ ดร.พยัชน์
เอี่ ย มศิ ล ป์ โดยเรื่ อ งนี้ ไ ด้ ผ่ า นการประชุ ม คณะกรรมการประจ าคณะมนุ ษ ยศาสตร์ แ ละสั ง คมศาสตร์
ครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2562 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบและให้นาเสนอคณะกรรมการสภาวิชาการ
ต่อไป
ข้อเสนอ/ญัตติ
จึงเสนอคณะกรรมการสภาวิชาการพิจารณาให้ความเห็ นชอบการเปลี่ ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสู ตร
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น (ฉบับ ปี พ.ศ. 2560) (สมอ.08) จาก ผศ.ดร.วิชชุกร
นาคธน และ ผศ.ดร.อภิชาติ พานสุวรรณ เป็น ผศ.ดร.ภาคิน โชติเวชศิลป์ และ ดร.พยัชน์ เอี่ยมศิลป์
มติที่ประชุม เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณ ฑิต สาขาวิช า
การปกครองท้ อ งถิ่ น (ฉบั บ ปี พ.ศ. 2560) (สมอ.08) จาก ผศ.ดร.วิ ช ชุ ก ร นาคธน และ ผศ.ดร.อภิ ช าติ
พานสุวรรณ เป็น ผศ.ดร.ภาคิน โชติเวชศิลป์ และ ดร.พยัชน์ เอี่ยมศิลป์ และให้นาเสนอสภามหาวิทยาลัย
ต่อไป คณะกรรมการสภาวิชาการมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ
1. ราย ผศ.ดร.ภาคิน โชติเวศย์ศิลป์ อาจารย์สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในประวัติและ
คุณ วุฒิ หน้ า 4 สาเร็จการศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณ ฑิต มหาวิทยาลั ยรามคาแหง พ.ศ. 2547 แต่ในใบ
ปริญญาบัตรสาเร็จสภามหาวิทยาลัยอนุมัติวันที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2548 และได้เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญา
โทที่ ม หาวิท ยาลั ย เกริ ก ในวัน ที่ 30 ตุ ล าคม พ.ศ. 2548 ขณะที่ ยั งไม่ ส าเร็จ การศึ ก ษาในระดั บ ปริ ญ ญาตรี
คณะกรรมการสภาวิช าการมีมติให้ ผศ.ดร.ภาคิน โชติเวศย์ศิลป์ ทาบันทึกชี้แจงถึงอธิการบดี ก่อนนาเสนอ
สภามหาวิทยาลัยพิจารณาให้ความเห็นชอบ และแจ้งให้ที่ประชุมสภาวิชาการทราบในการประชุมครั้งต่อไป
รายงานการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ 4/2562 วันพุธที่ 22 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประขุมอยุธยา-อาเซียน ชั้น 2

[2-31]
2. ราย ดร.พยัญน์ เอี่ยมศิลป์ อาจารย์สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ใบ TRANSCRIPT
ระดับ ปริญ ญาตรีส าเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏ ภูเก็ต หลั กสูตรศิลปศาสตรบัณ ฑิต แต่ ในใบแทน
ใบปริ ญ ญาบั ตร ส าเร็ จการศึกษาหลั กสู ตรวิทยาศาสตรบั ณฑิ ต คณะกรรมการสภาวิชาการมีมติให้ ดร.พยัญน์
เอี่ยมศิลป์ ทาบันทึกชี้แจงถึงอธิการบดี และให้แนบใบรับรองปริญญาบัตร และ TRANSCRIPT ฉบับที่ถูกต้อง
ก่อนนาเสนอสภามหาวิทยาลัย พิจารณาให้ความเห็นชอบ และแจ้งให้ที่ประชุมสภาวิชาการทราบในการประชุม
ครั้งต่อไป

ระเบียบวาระที่ 5.5

การพิจารณาให้ความเห็นชอบการกาหนดตาแหน่งและแต่งตั้ง
ให้ดารงตาแหน่งทางวิชาการระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ จานวน 9 ราย
(วาระลับ)

สาระสาคัญโดยย่อ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อดิศร ภู่สาระ เลขานุการสภาวิ ชาการ ขออนุญาตที่ประชุมให้ รศ.ดร.ชูสิทธิ์
ประดับเพ็ชร์ เลขานุการคณะกรรมการพิจารณาตาแหน่งทางวิชาการ (ก.พ.ว.) นาเสนอเรื่อง การพิจารณาให้
ความเห็นชอบการกาหนดตาแหน่งและแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งทางวิชาการ ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ จานวน 9 ราย
(วาระลับ) ดังนี้
1. นายพรเทพ รู้แผน ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดคณะครุศาสตร์ สาขาวิชา 6501
อนุสาขาวิชา 650165 การบริหารการศึกษา
2. นางชมพูนุ ท สุขหวาน ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดคณะครุศาสตร์ สาขาวิช า
6501 อนุสาขาวิชา 650107 หลักสูตรและการสอน
3. นางสาวสุภัทรา คงเรือง ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดคณะครุศาสตร์ สาขาวิชา
6501 อนุสาขาวิชา 650161 การศึกษาปฐมวัย
4. นางสาวเพชรรุ่ง เทียนปิ๋วโรจน์ พนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สาขาวิชา 7501 ประวัติศาสตร์
5. นางสาวนฤมล อนุ ส นธิ์พัฒ น์ พนักงานมหาวิทยาลัย สั งกัดคณะมนุษยศาสตร์และสั งคมศาสตร์
สาขาวิชา 6110 สังคมวิทยา
6. นางสาวมูนีเราะฮ์ ยีดา พนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชา
6101 รัฐศาสตร์
7. นายปกาศิต เจิมรอด พนักงานมหาวิทยาลัย สังกั ดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชา
6704 กฎหมายสังคม
8. นางสาวชนกานต์ ขาวส าลี พนั ก งานมหาวิ ท ยาลั ย สั ง กั ด คณะครุ ศ าสตร์ สาขาวิ ช า 6501
อนุสาขาวิชา 650149 พลศึกษา
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9. นางเสาวลั ก ษณ์ ประมาน พนั ก งานมหาวิ ท ยาลั ย สั ง กั ด คณะครุ ศ าสตร์ สาขาวิ ช า 6501
อนุสาขาวิชา 650149 พลศึกษา
ที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาตาแหน่งทางวิชาการ (ก.พ.ว.) ครั้งที่ 3/2562 วันที่ 25 มีนาคม 2562
มีมติเห็นชอบการกาหนดตาแหน่งและแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งทางวิชาการ ตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ จานวน
9 ราย และให้นาเสนอคณะกรรมการสภาวิชาการต่อไป
ข้อเสนอ/ญัตติ
จึงเสนอคณะกรรมการสภาวิช าการพิจารณาให้ความเห็ น ในการกาหนดตาแหน่งทางวิช าการระดับ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จานวน 9 ราย (วาระลับ)
1. นายพรเทพ รู้แผน ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดคณะครุศาสตร์ สาขาวิชา 6501
อนุสาขาวิชา 650165 การบริหารการศึกษา
2. นางชมพูนุ ท สุขหวาน ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดคณะครุศาสตร์ สาขาวิช า
6501 อนุสาขาวิชา 650107 หลักสูตรและการสอน
3. นางสาวสุภัทรา คงเรือง ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดคณะครุศาสตร์ สาขาวิชา
6501 อนุสาขาวิชา 650161 การศึกษาปฐมวัย
4. นางสาวเพชรรุ่ง เทียนปิ๋วโรจน์ พนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สาขาวิชา 7501 ประวัติศาสตร์
5. นางสาวนฤมล อนุ ส นธิ์พัฒ น์ พนักงานมหาวิทยาลัย สั งกัดคณะมนุษยศาสตร์และสั งคมศาสตร์
สาขาวิชา 6110 สังคมวิทยา
6. นางสาวมูนีเราะฮ์ ยีดา พนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชา
6101 รัฐศาสตร์
7. นายปกาศิต เจิมรอด พนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชา
6704 กฎหมายสังคม
8. นางสาวชนกานต์ ขาวส าลี พนั ก งานมหาวิ ท ยาลั ย สั ง กั ด คณะครุ ศ าสตร์ สาขาวิ ช า 6501
อนุสาขาวิชา 650149 พลศึกษา
9. นางเสาวลั ก ษณ์ ประมาน พนั ก งานมหาวิ ท ยาลั ย สั ง กั ด คณะครุ ศ าสตร์ สาขาวิ ช า 6501
อนุสาขาวิชา 650149 พลศึกษา
มติที่ประชุม เห็นชอบตามที่คณะกรรมการพิจารณาตาแหน่งทางวิชาการ (ก.พ.ว.) เสนอการพิจารณา
ให้ความเห็นชอบการกาหนดตาแหน่งและแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งทางวิชาการระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ จานวน
9 ราย (วาระลับ)
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ระเบียบวาระที่ 5.6

การพิจารณาให้ความเห็นชอบการแจ้งผลการประเมินผลงานทางวิชาการ
ของคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อทาหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการ
และจริยธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาการในระดับรองศาสตราจารย์
และระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ จานวน 3 ราย (วาระลับ)

สาระสาคัญโดยย่อ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อดิศร ภู่สาระ เลขานุการสภาวิชาการ ขออนุญาตที่ประชุมให้ รศ.ดร.ชูสิทธิ์
ประดับเพ็ชร์ เลขานุการคณะกรรมการพิจารณาตาแหน่งทางวิชาการ (ก.พ.ว.) นาเสนอเรื่อง การพิจารณาให้
ความเห็ น ชอบการแจ้ งผลการประเมิ น ผลงานทางวิ ช าการของคณะกรรมการผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ เพื่ อ ท าหน้ า ที่
ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาการในระดับรองศาสตราจารย์ และระดับ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จานวน 3 ราย (วาระลับ) ดังนี้
1. ผู้ ช่ว ยศาสตราจารย์ ดร.วิ ช ชุ ก ร นาคธน ข้าราชการพลเรือ นในสถาบั น อุด มศึ ก ษา สั งกั ด คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ กาหนดตาแหน่งและแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งทางวิชาการ ระดับรองศาสตราจารย์
ในสาขาวิชา 6102 รัฐประศาสนศาสตร์ อนุสาขาวิชา 610201 การบริหารรัฐกิจ
2. นายชัยยศ เดชสุระ ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดคณะครุศาสตร์ กาหนดตาแหน่ง
และแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งทางวิชาการ ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชา 6501 อนุสาขาวิชา 650145
คอมพิวเตอร์ศึกษา
3. นางสาวกิ่งสร เกาะประเสริฐ พนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดคณะครุศาสตร์ กาหนดตาแหน่งและ
แต่งตั้งให้ ด ารงต าแหน่ งทางวิช าการ ระดั บผู้ ช่ว ยศาสตราจารย์ ในสาขาวิช า 6501 อนุ ส าขาวิช า 650184
การศึกษาพิเศษ
ที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาตาแหน่งทางวิชาการ (ก.พ.ว.) ครั้งที่ 3/2562 วันที่ 25 มีนาคม 2562
มีมติเห็ น ชอบผลการประเมิน ที่ไม่ผ่ านเกณฑ์ โดยมติเอกฉันท์ ราย ผู้ช่ว ยศาสตราจารย์ ดร.วิช ชุกร นาคธน
และราย นายชั ย ยศ เดชสุ ร ะ และมี ม ติ เห็ น ชอบผลการประเมิ น ที่ ไม่ ผ่ านเกณฑ์ โดยมติ เสี ย งข้ างมาก ราย
นางสาวกิ่งสร เกาะประเสริฐ ตามที่คณะกรรมการผู้ทรงคุ ณ วุฒิ ทาหน้าที่ประเมินผลงานทางวิช าการ และ
จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการเสนอ และให้นาเสนอคณะกรรมการสภาวิชาการต่อไป
ข้อเสนอ/ญัตติ
จึ งเสนอคณะกรรมการสภาวิช าการพิ จ ารณาให้ ความเห็ น ชอบการแจ้ งผลการประเมิน ผลงานทาง
วิชาการของคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อทาหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรม และจรรยาบรรณ
ทางวิชาการในระดับรองศาสตราจารย์ และระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ จานวน 3 ราย (วาระลับ) ดังนี้
1. ผู้ ช่ว ยศาสตราจารย์ ดร.วิ ช ชุ ก ร นาคธน ข้าราชการพลเรือ นในสถาบั น อุด มศึ ก ษา สั งกั ด คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ กาหนดตาแหน่งและแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งทางวิชาการ ระดับรองศาสตราจารย์
ในสาขาวิชา 6102 รัฐประศาสนศาสตร์ อนุสาขาวิชา 610201 การบริหารรัฐกิจ
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2. นายชัยยศ เดชสุระ ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดคณะครุศาสตร์ กาหนดตาแหน่ง
และแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งทางวิชาการ ระดั บผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชา 6501 อนุสาขาวิชา 650145
คอมพิวเตอร์ศึกษา
3. นางสาวกิ่งสร เกาะประเสริฐ พนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดคณะครุศาสตร์ กาหนดตาแหน่งและ
แต่งตั้งให้ ด ารงต าแหน่ งทางวิช าการ ระดั บผู้ ช่ว ยศาสตราจารย์ ในสาขาวิช า 6501 อนุ ส าขาวิช า 650184
การศึกษาพิเศษ
มติที่ประชุม เห็นชอบตามที่คณะกรรมการพิจารณาตาแหน่งทางวิชาการ (ก.พ.ว.) เสนอการพิจารณาให้
ความเห็ น ชอบการแจ้ งผลการประเมิ น ผลงานทางวิ ช าการของคณะกรรมการผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ เพื่ อ ท าหน้ า ที่
ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาการในระดับรองศาสตราจารย์ และระดับ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จานวน 3 ราย (วาระลับ)

ระเบียบวาระที่ 5.7

ขอความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตรและอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการแสดง
(ฉบับปี พ.ศ. 2561) (สมอ.08)

สาระสาคัญโดยย่อ
ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์ ดร.อดิ ศร ภู่ ส าระ เลขานุ การสภาวิ ช าการ น าเสนอเรื่ อง ขอความเห็ น ชอบ
การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ศิลปะการแสดง (ฉบับปี พ.ศ. 2561) (สมอ.08)
ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง
ด้ว ย สาขาวิช าศิลปะการแสดง คณะมนุษยศาสตร์และสั งคมศาสตร์ มีความประสงค์ ขออนุญ าต
เปลี่ ยนแปลงอาจารย์ป ระจาหลักสู ตรและอาจารย์ผู้รับผิ ดชอบหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณ ฑิต สาขาวิช า
ศิลปะการแสดง (ฉบับปี พ.ศ. 2561) (สมอ.08) เนื่องจาก ผศ.ดร.สุมิตร เทพวงษ์ อาจารย์ประจาหลักสูตรและ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้เกษียณอายุราชการ ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ. 2558 คณะและสาขาวิชาจึงขออนุญาตเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตร และอาจารย์
ผู้รับ ผิ ดชอบหลั กสูตร จาก ผศ.ดร.สุ มิตร เทพวงษ์ เป็น นายณรงค์ คุ้มมณี โดยเรื่องนี้ได้ผ่ านการประชุม
คณะกรรมการประจาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2562 ที่ประชุมมีมติ
เห็นชอบและให้นาเสนอคณะกรรมการสภาวิชาการต่อไป
ข้อเสนอ/ญัตติ
จึงเสนอคณะกรรมการสภาวิชาการพิจารณาให้ความเห็ นชอบการเปลี่ ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสู ตร
อาจารย์ประจาหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการแสดง
(ฉบับปี พ.ศ. 2561) (สมอ.08) ผศ.ดร.สุมิตร เทพวงษ์ เป็น นายณรงค์ คุ้มมณี
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มติ ที่ ป ระชุ ม คณะมนุ ษ ยศาสตร์และสั งคมศาสตร์ขออนุญ าตถอนระเบี ย บวาระเรื่อง การขอความ
เห็ นชอบการเปลี่ ยนแปลงอาจารย์ประจาหลั กสู ตรอาจารย์ประจาหลั กสูตรและอาจารย์ผู้ รับผิ ดชอบหลั กสู ตร
ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการแสดง (ฉบับปี พ.ศ. 2561) (สมอ.08) ผศ.ดร.สุมิตร เทพวงษ์ เป็น
นายณรงค์ คุ้มมณี

ระเบียบวาระที่ 5.8

ขอความเห็นชอบประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
เรื่อง การยกเว้นการเก็บค่าบารุงการศึกษาแบบเหมาจ่ายตลอดหลักสูตร
ระดับปริญญาตรี สาหรับนักศึกษาจากโครงการ “สานใจไทย สู่ใจใต้”

สาระสาคัญโดยย่อ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อดิศร ภู่สาระ เลขานุการสภาวิชาการ นาเสนอเรื่อง ขอความเห็นชอบประกาศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง การยกเว้นการเก็บค่าบารุงการศึกษาแบบเหมาจ่ายตลอดหลักสูตร
ระดับปริญญาตรี สาหรับนักศึกษาจากโครงการ “สานใจไทย สู่ใจใต้” มูลนิธิรัฐบุรุษ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์
ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง
เพื่อให้โอกาสแก่เยาวชนในเขตพัฒ นาพื้นที่พิเศษเฉพาะกิจ 5 จังหวัดชายแดนใต้ ที่เข้าร่วมโครงการ
“สานใจไทย สู่ใจใต้” มูลนิธิรัฐบุรุษ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ มหาวิทยาลัยจึงได้จัดทาประกาศมหาวิทยาลัย
ราชภั ฏ พระนครศรีอยุธ ยา เรื่ อง การยกเว้นการเก็บค่าบารุงการศึกษาแบบเหมาจ่ายตลอดหลั กสู ตร ระดับ
ปริญญาตรี สาหรับนักศึกษาจากโครงการ “สานใจไทย สู่ใจใต้” เพื่อให้คณะกรรมการสภาวิชาการพิจารณาให้
ความเห็นชอบ
ข้อเสนอ/ญัตติ
จึ งเสนอคณะกรรมการสภาวิ ช าการพิ จ ารณาให้ ค วามเห็ น ชอบประกาศมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
พระนครศรีอยุธยา เรื่อง การยกเว้ นการเก็บค่าบารุงการศึกษาแบบเหมาจ่ายตลอดหลักสูตร ระดับปริญญาตรี
สาหรับนักศึกษาจากโครงการ “สานใจไทย สู่ใจใต้” มูลนิธิรัฐบุรุษ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์
มติที่ประชุม เห็นชอบประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง การยกเว้นการเก็บค่าบารุง
การศึกษาแบบเหมาจ่ายตลอดหลักสูตร ระดับปริญญาตรี สาหรับนักศึกษาจากโครงการ “สานใจไทย สู่ใจใต้ ”
มูล นิ ธิรัฐบุรุษ พลเอกเปรม ติณสู ลานนท์ โดยมอบหมายให้ รองอธิการบดีฝ่ ายวิชาการดาเนินการเสนอประกาศ
มหาวิทยาลัยเพื่อให้อธิการบดีลงนามต่อไป

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องนาเสนอจากคณะกรรมการสภาวิชาการ
-ไม่ม-ี
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ระเบียบวาระที่ 7

เรื่องอื่น ๆ

ระเบียบวาระที่ 7.1 กาหนดการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ 5/2562
สาระสาคัญโดยย่อ
ผู้ ช่ วยศาสตราจารย์ ดร.อดิ ศ ร ภู่ ส าระ เลขานุ ก ารสภาวิ ช าการ น าเสนอก าหนดการประชุ ม
คณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ 5/2562
ข้อเสนอ/ญัตติ
จึงขอความเห็ นชอบกาหนดการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ 5/2562 ในวันพุธที่ 26
มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมอยุธยา-อาเซียน ชั้น 2 อาคารสานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
มติที่ประชุม เห็นชอบกาหนดการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ 5/2562 ในวันพุธที่
26 มิ ถุ น ายน 2562 เวลา 09.00 น. ณ ห้ อ งประชุ ม อยุ ธ ยา-อาเซี ย น ชั้ น 2 อาคารส านั ก งานอธิ ก ารบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ปิดประชุมเวลา 11.40 น.
นางสาวนิตยา แสงมะฮะหมัด ผู้พิมพ์/ผู้บันทึกการประชุม
นางเบญญาภา สอนพรม
ผูต้ รวจ
ผศ.ดร.อดิศร ภู่สาระ
ผูต้ รวจ/ทาน

รายงานการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ 4/2562 วันพุธที่ 22 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประขุมอยุธยา-อาเซียน ชั้น 2

