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รายงานการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ 
ครั้งที ่5/2562  

วันที่ 26 มิถุนายน 2562  เวลา 09.00 น. 
ณ ห้องประชุมอยุธยา-อาเซียน อาคารส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

           ------------------------------------------- 
ผู้มาประชุม 
1.  รองศาสตราจารย์ ดร.ชูสิทธิ์  ประดับเพ็ชร์ อธิการบดี        ประธาน 
2.  รองศาสตราจารย์ ดร.สุดใจ  ทูลพานิชย์กิจ ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก (คณะวิทยาการจัดการ) กรรมการ 
3.  รองศาสตราจารย์ ดร.วิบูลย์   ตระกูลฮุ้น ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก (คณะมนุษยศาสตร์ฯ)   กรรมการ 
4.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปณัณ์รภัส  ถกลภักดี ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก (คณะวิทยาศาสตร์ฯ)    กรรมการ 
5.  ดร.ปฐมพงศ์     ศุภเลิศ     ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก (คณะครุศาสตร์)    กรรมการ 
6.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดวงรตัน์  โพธิ์เงิน  ผู้แทนคณะวิทยาการจัดการ     กรรมการ 
7.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อมรรัตน์   สนั่นเสียง ผู้แทนคณะครุศาสตร์      กรรมการ 
8.  ดร.ภควดี       สุขอนันต์   ผู้แทนคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี    กรรมการ 
9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรองทิพย์  เนียมถนอม  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ          กรรมการและเลขานุการ 
 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภชิาติ  พานสุวรรณ   ผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชมพูนุท  สุขหวาน   ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
       ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ 
3. นางเบญญาภา สอนพรม  ผู้ช่วยเลขานุการ 
4. นางสาววิภา  ทองทา   ผู้ช่วยเลขานุการ 
5. นางสาวสุภัทรสร ขุมทอง   ผู้ช่วยเลขานุการ 
6. นางสาวนิตยา  แสงมะฮะหมัด  ผู้ช่วยเลขานุการ 

 
เปิดประชุมเวลา 09.10 น. 
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ระเบียบวาระที่ 1   เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี 1.1 ค าสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ที่ 7/2562  
เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
พระนครศรีอยุธยา ลงวันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2562 

สาระส าคัญโดยย่อ 
 รองศาสตราจารย์ ดร.ชูสิทธิ์  ประดับเพ็ชร์   รักษาราชการแทนอธิการบดี ประธานการประชุม           

แจ้งเรื่อง ค าสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ที่ 7/2562 เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน
อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  ลงวันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2562 เนื่องจาก นายเกษม บ ารุงเวช 
อธิการบดีได้ด ารงต าแหน่งครบก าหนดตามวาระแล้ว และที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
ในคราวประชุม ครั้งที่ 7/2562  เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2562 ได้มีมติ 1) เห็นชอบให้เสนอขอพระราชทาน
กราบบังคมทูลโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง   รองศาสตราจารย์ ดร.ชูสิทธิ์    ประดับเพ็ชร์ ข้าราชการพลเรือน                          
ในสถาบัน อุดมศึกษา สั งกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  เป็นอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 2) เห็นชอบแต่งตั้ง รองศาสตราจารย์ ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์ เป็นผู้รักษาราชการแทนอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ตั้งแต่วันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2562 เป็นต้นไป 
 ข้อเสนอ/ญัตติ 
  จึงแจ้งค าสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ที่ 7/2562 เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการ
แทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ลงวันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2562 เพ่ือให้คณะกรรมการ
สภาวิชาการรับทราบ 
 มติที่ประชุม รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี 1.2 ค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ที่ 535/2562  
    เรื่อง แต่งตั้งผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา  
    ลงวันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2562 
 สาระส าคัญโดยย่อ 

 รองศาสตราจารย์ ดร.ชูสิทธิ์  ประดับเพ็ชร์   รักษาราชการแทนอธิการบดี ประธานการประชุม           
แจ้งเรื่อง ค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ที่ 535/2562 เรื่อง แต่งตั้งผู้อ านวยการส านักงาน
คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ลงวันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2562 เนื่องจาก นายเกษม  บ ารุงเวช อธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาได้ครบวาระการด ารงต าแหน่ง เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2562 ท าให้              
นางนริสานันท์ เดชสุระ ผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา พ้นวาระด ารงต าแหน่งด้วย 
มหาวิทยาลัยจึงแต่งตั้ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิชาติ  พานสุวรรณ ต าแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย ด ารง
ต าแหน่งผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
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 ข้อเสนอ/ญัตติ 
  จึงแจ้งค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ที่ 535/2562 เรื่อง แต่งตั้งผู้อ านวยการ
ส านักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ลงวันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2562 เพ่ือให้คณะกรรมการสภาวิชาการ
รับทราบ 
 มติทีป่ระชุม  รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี 1.3 ค าสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ที่ 8/2562  
   เรื่อง แต่งตั้งรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  
   ลงวันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2562 

 สาระส าคัญโดยย่อ 
  รองศาสตราจารย์ ดร.ชูสิทธิ์   ประดับเพ็ชร์   รักษาราชการแทนอธิการบดี ประธานการประชุม           
แจ้งเรื่อง ค าสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ที่ 8/2562 เรื่อง แต่งตั้งรองอธิการบดีมหาวิทยาลัย           
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ลงวันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2562 โดยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา ในคราวประชุมครั้งที่ 8/2562 เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2562 จึงแต่งตั้งข้าราชการ             
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาและพนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ให้ด ารง
ต าแหน่งรองอธิการบดี ดังต่อไปนี้ 

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กมลวรรณ  วรรณธนัง 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์กรองทิพย์  เนียมถนอม 
3. นายจิรศักดิ์    ชุมวรานนท์ 
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธาตรี  มหันตรัตน์ 
5. นายนพดล    ปรางค์ทอง 

 ข้อเสนอ/ญัตติ 
  จึงแจ้งค าสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ที่ 8/2562 เรื่อง แต่งตั้งรองอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ลงวันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2562  เพ่ือให้คณะกรรมการสภาวิชาการ
รับทราบ 
 มติที่ประชุม  รับทราบ 
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ระเบียบวาระท่ี 1.4 บันทึกข้อความ เรื่อง ขอลาออกจากการเป็นคณะกรรมการสภาวิชาการ  
   มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ราย ผศ.ดร.กมลวรรณ  วรรณธนัง  
   ผู้แทนคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 สาระส าคัญโดยย่อ 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรองทิพย์  เนียมถนอม เลขานุการสภาวิชาการ แจ้งเรื่อง บันทึกข้อความ เรื่อง           

ขอลาออกจาก การเป็นคณะกรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  ราย ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ ดร.กมลวรรณ วรรณธนัง  กรรมการสภาวิชาการ (ผู้แทนคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) 
เนื่องจากได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  
 ข้อเสนอ/ญัตติ 
  จึงแจ้งบันทึกข้อความ เรื่อง ขอลาออกจาก การเป็นคณะกรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา ราย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กมลวรรณ   วรรณธนัง กรรมการสภาวิชาการ (ผู้แทน           
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) เพ่ือให้คณะกรรมการสภาวิชาการรับทราบ 

 มติที่ประชุม รับทราบ และทางมหาวิทยาลัยจะมอบหมายให้คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ด าเนินการเลือกตั้งกรรมการสภาวิชาการ ในส่วนของผู้แทนคณาจารย์คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ต่อไป 
 

ระเบียบวาระท่ี 1.5  รายงานผลการชี้แจงตามมติการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ 4/2562 
เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2562 ระเบียบวาระท่ี 5.4 ขอความเห็นชอบ 
การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร รัฐประศาสนศาสตร์  
สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น (ฉบับปี พ.ศ. 2562) (สมอ.08)  
ราย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาคิน  โชติเวศย์ศิลป์ 

 สาระส าคัญโดยย่อ 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรองทิพย์  เนียมถนอม  เลขานุการสภาวิชาการ  น าเสนอ รายงานผล           
การชี้แจงตามมติการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ 4/2562 วันที่ 22 พฤษภาคม 2562 ระเบียบ
วาระที่ 5.4 ขอความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร รัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวิชา          
การปกครองท้องถิ่น (ฉบับปี พ.ศ. 2562) (สมอ.08) ราย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาคิน  โชติเวศย์ศิลป์  
 ข้อเสนอ/ญัตติ 
  จึงน าเสนอรายงานผลรายงานผลการชี้แจงตามมติการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ 
4/2562 เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2562 ระเบียบวาระท่ี 5.4 ขอความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลง อาจารย์ประจ า
หลักสูตร รัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น  (ฉบั บปี  พ .ศ . 2562) (สมอ .08 ) ราย  ผู้ ช่ วย
ศาสตราจารย์ ดร.ภาคิน  โชติเวศย์ศิลป์ เพ่ือให้คณะกรรมการสภาวิชาการรับทราบ 
 มติที่ประชุม รับทราบ 
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ระเบียบวาระที่ 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุมคร้ังที่ 4/2562  
 สาระส าคัญโดยย่อ 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร.กรองทิพย์  เนียมถนอม  เลขานุการสภาวิชาการ  น าเสนอ รายงาน               
การประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ 4/2562 ซึ่งมีสาระส าคัญเกี่ยวกับระเบียบวาระและมติที่ประชุม
ตามรายงานการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการเพ่ือขอให้ที่ประชุมสภาวิชาการพิจารณารับรองรายงานการ
ประชุม 
 ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง 
  ตามที่สภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาได้มีการประชุมครั้งที่ 4/2562 เมื่อวันที่           
22 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมอยุธยา-อาเซียน อาคารส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา นั้น เจ้าหน้าที่ได้บันทึกและจัดท ารายงานการประชุม รวมทั้งน าเสนอผู้เกี่ยวข้องเพ่ือ
พิจารณาตรวจสอบตามระบบและกระบวนการดังต่อไปนี้ 
  1. จดบันทึกข้อความสาระส าคัญของการประชุมตามระเบียบวาระในระหว่างการประชุม          
โดยผู้ช่วยเลขานุการสภาวิชาการ 
  2. เรียบเรียง สรุปและจัดท ารายงานการประชุม โดยผู้ช่วยเลขานุการสภาวิชาการแล้วน าเสนอให้
เลขานุการสภาวิชาการ ตรวจสอบและปรับปรุงแก้ไข 
  3. ปรับปรุงและน าเข้าระเบียบวาระการประชุมเพ่ือขอรับรองรายงานการประชุมซึ่งมีสาระส าคัญ
แบ่งเป็น 7 ระเบียบวาระ ตามท่ีเสนอในเอกสารการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 4/2562  
 ข้อเสนอ/ญัตติ 
  ขอเสนอให้รับรองรายงานการประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  
ครั้งที่ 4/2562  

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 4/2562 เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2562 
โดยไม่มีการแก้ไข 

 
ระเบียบวาระที่ 3   เร่ืองสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่ 4/2562 
ระเบียบวาระท่ี 3.1  รายงานผลการด าเนินการตามมติของคณะกรรมการสภาวิชาการ 
 สาระส าคัญโดยย่อ 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรองทิพย์  เนียมถนอม  เลขานุการสภาวิชาการ น าเสนอข้อมูล             
การด าเนินงานและผลการด าเนินงานตามมติที่ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการครั้งที่ 4/2562 โดยได้แจ้งและ
มอบให้หน่วยงานและองค์คณะบุคคล/บุคคลที่เกี่ยวข้องด าเนินงานและปฏิบัติตามที่คณะกรรมการสภาวิชาการ 
มีมติแล้ว 
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 ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง 
  1. คณะกรรมการสภาวิชาการได้มีมติก าหนดเป็นแนวปฏิบัติให้เลขานุการน าเสนอให้ที่ประชุมทราบ
ความคืบหน้าหรือข้อมูลการด าเนินงานและผลการด าเนินงานตามมติที่ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ          
เป็นเรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อนด้วย 
  2. คณะกรรมการสภาวิชาการ มีการประชุมครั้งที่ 4/2562  เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00 น.              
ณ ห้องประชุมอยุธยา-อาเซียน อาคารส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ตามรายงาน
การประชุมฯ ในระเบียบวาระที่ 2 
  3. เลขานุการคณะกรรมการสภาวิชาการ ได้แจ้งและมอบให้หน่วยงานและองค์คณะบุคคล/บุคคล 
ที่เกี่ยวข้องด าเนินงานและปฏิบัติตามที่คณะกรรมการสภาวิชาการมีมติแล้ว ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสาร                
ที่น าเสนอประกอบการประชุมหน้า [3-2 ถึง 3-5] 
 ข้อเสนอ/ญัตติ 
  ขอเสนอให้ที่ประชุมรับทราบข้อมูลการด าเนินงานและผลการด าเนินงานตามมติที่ประชุม               
คณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ 4/2562  
 มติ ที่ ป ระชุ ม  รั บ ท ราบ ข้ อมู ล ก ารด า เนิ น งาน และผลการด า เนิ น งาน ต ามม ติ ที่ ป ระชุ ม               
คณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ 4/2562  
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รายงานข้อมูลการด าเนินงานและผลการปฏิบัติตามมติท่ีประชุม 
คณะกรรมการสภาวิชาการ  คร้ังที่ 4/2562   

เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมอยุธยา-อาเซียน   
อาคารส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา   

ระเบียบวาระ เร่ือง มติท่ีประชุม ผลการปฏิบัติตามมต ิ
1 เร่ืองท่ีประธานแจ้งให้ทราบ   

1.1 รายงานผลการเห็นชอบการปรับปรุง 
หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562) 

รับทราบรายงานผลการขอความเห็นชอบการปรับปรุง
หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562)  เลขานุการสภาวิชาการได้แจ้งไปยัง

คณบดีและผู้เกี่ยวข้องทราบ เมื่อวันท่ี 
25 พฤษภาคม 2562 เรียบร้อยแล้ว 

1.2 
รายผลการให้ความเห็นชอบหลักสูตร 
ครุศาสตรบัณฑิต 4 ปี (หลักสูตรปรับปรุง  
พ.ศ. 2562) จ านวน 11 หลักสูตร 

รับทราบรายงานผลการให้ความเห็นชอบ
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 4 ปี  (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2562) จ านวน 11 หลักสูตร 

3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่ 3/2562   

3.1 รายงานผลการด า เนินการตามมติของ
คณะกรรมการสภาวิชาการ 
 
 
 

รับทราบข้อมูลการด าเนินงานและ 
ผลการด าเนินงานตามมติท่ีประชุม               
คณะกรรมการสภาวิชาการ  
ครั้งท่ี 3/2562 

เลขานุการสภาวิชาการได้แจ้งไปยัง
คณบดีและผู้เกี่ยวข้องทราบ  
เมื่อวันท่ี 25 พฤษภาคม 2562 
เรียบร้อยแล้ว 
 

3.2 ขอความเห็นชอบหลักสูตรบริหารธุรกิจ
บัณฑิต สาขาวิชาการเป็นผู้ประกอบการ  
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563) 
 
 
 
 
 

เห็นชอบหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการ
เป็นผู้ประกอบการ (หลักสูตรปรับปรุง   พ.ศ. 2563) 
และให้น าเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป โดยให้
สาขาวิชาแก้ไขตามข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการสภาวิชาการ และให้น าเสนอ 
สภามหาวิทยาลัยต่อไป 

เลขานุการสภาวิชาการได้แจ้งไปยัง
คณบดีคณะวิทยาการจัดการ 
ประธานคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตร และผู้เกี่ยวข้องทราบ 
เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันท่ี 25 
พฤษภาคม 2562  ขณะน้ีอยู่ระหว่าง
ด าเนินการแก้ไขหลักสูตรและ
น าเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป 

3.3 ขอความเห็นชอบหลักสูตรบริหารธุรกิจ
บัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ  
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563) 
 
 
 
 
 

เห็นชอบหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 
สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2563)  โดยให้สาขาวิชาแก้ไขตาม
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสภาวิชาการ และ
ให้น าเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป 

เลขานุการสภาวิชาการได้แจ้งไปยัง
คณบดีคณะวิทยาการจัดการ 
ประธานคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตร และผู้เกี่ยวข้องทราบ 
เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันท่ี 25 
พฤษภาคม 2562  ขณะน้ีอยู่ระหว่าง
ด าเนินการแก้ไขหลักสูตรและ
น าเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป 
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ระเบียบวาระ เรื่อง มติที่ประชุม ผลการปฏิบัติตามมติ 

5 เรื่องน าเสนอเพื่อพิจารณา   

5.1 ขอความเห็นชอบการพิจารณาเสนอ 
การให้ปริญญา ระดับปริญญาโท  
ประจ าภาคเรียนท่ี 1/2561 (ครั้งท่ี 3)  
จ านวน 2 ราย และประจ าภาคเรียน 
ท่ี 2/2561 (ครั้งท่ี 1) จ านวน 4 ราย  
รวมท้ังสิ้นจ านวน 6 ราย 
 

เห็นชอบตามท่ีคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา
พิจารณาเสนอการให้ปริญญา ระดับ
ปริญญาโท ประจ าภาคเรียนท่ี 1/2561 
(ครั้งท่ี 3) จ านวน 2 ราย และประจ า
ภาคเรียนท่ี 2/2561 (ครั้งท่ี 1) จ านวน 
4 ราย รวมท้ังสิ้นจ านวน 6 ราย และให้
น าเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป 

เลขานุการสภาวิชาการได้แจ้งไปยัง
ผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการ
บัณฑิตศึกษา และผู้เกี่ยวข้องทราบ เรียบร้อย
แล้ว  ขณะน้ีอยู่ระหว่างด าเนินการแก้ไข 
และน าเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป 
 
 

5.2 ขอความ เห็ นชอบการเปลี่ ยนแปลง
อาจารย์ประจ าหลักสูตรศิลปศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน  
(ฉบับปี พ.ศ. 2558) (สมอ.08) 
 
 

เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ า
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ภาษาจีน (ฉบับปี พ.ศ. 2558) (สมอ.08) 
จาก Mrs.Wei Jingru เป็น  
นางสาวขวัญดาว  มาอยู่ และให้น าเสนอ
สภามหาวิทยาลัยต่อไป 

เลขานุการสภาวิชาการได้แจ้งไปยังคณบดีคณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประธาน
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร และผู้เกี่ยวข้อง
ทราบ เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันท่ี 25 พฤษภาคม 
2562  ขณะน้ีอยู่ระหว่างน าเสนอ 
สภามหาวิทยาลัย 

5.3 ขอความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลง
อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์  
(ฉบับปี พ.ศ. 2560) (สมอ.08) 

เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ า
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (ฉบับปี 
พ.ศ. 2560) (สมอ.08) จาก ดร.พยัญน์  
เอี่ ยมศิลป์   เป็น  ดร.ปฐมบุตร แก้ว
สมนึก และให้น าเสนอสภามหาวิทยาลัย
ต่ อไป  คณะกรรมการสภาวิชาการมี
ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ราย  
ดร.พยัญน์ เอี่ยมศิลป ์อาจารย์สังกัดคณะ
ม นุ ษ ย ศ าส ต ร์ แ ล ะ สั งค ม ศ า ส ต ร์              
ใบ  TRANSCRIPT ระดั บป ริญ ญ าตรี
ส า เร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัย            
ราชภัฏภู เก็ต หลักสูตรศิลปศาสตร
บัณฑิต แต่ในใบแทนใบปริญญาบัตร 
ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตร
บัณฑิต คณะกรรมการสภาวิชาการมีมติให้  
ดร.พยัญน์ เอี่ยมศิลป์ ท าบันทึกชี้แจงถึง
อธิการบดี ให้แนบใบรับรองปริญญาบัตร 
และ TRANSCRIPT ฉบับท่ีถูกต้อง ก่อน
น าเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาให้
ความเห็นชอบ และแจ้งให้ท่ีประชุม 
สภาวิชาการทราบในการประชุม 
ครั้งต่อไป 

เลขานุการสภาวิชาการได้แจ้งไปยังคณบดี 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประธาน
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร และผู้เกี่ยวข้อง
ทราบ เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันท่ี 25 พฤษภาคม 
2562  ขณะน้ีอยู่ระหว่างการด าเนินการ 
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5.4 ขอความ เห็ นชอบการเปลี่ ยนแปลง
อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา 
การปกครองท้องถิ่น (ฉบับปี พ.ศ. 2560) 
(สมอ.08) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ า
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น (ฉบับปี 
พ.ศ. 2560) (สมอ.08) จาก  
ผศ.ดร.วิชชุกร  นาคธน และ ผศ.ดร.
อภิชาติ   พานสุวรรณ  เป็น ผศ.ดร.
ภาคิน  โชติเวชศิลป์ และ ดร.พยัชน์  
เอี่ยมศิลป์ และให้น าเสนอ 
สภามหาวิทยาลัยต่อไป คณะกรรมการ
สภาวิชาการมีข้อสังเกตและ 
ข้อเสนอแนะ  
1. ราย ผศ.ดร.ภาคิน  โชติเวศย์ศิลป์ 
อาจารย์สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ ในประวัติและคุณวุฒิ  
ห น้า  4  ส า เร็จการ ศึกษาหลั กสู ต ร
ศิลปศาสตรบัณ ฑิ ต  มหาวิทยาลั ย
รามค าแห ง  พ .ศ . 2 547  แ ต่ ใน ใบ
ปริญญาบัตรส าเร็จสภามหาวิทยาลัย
อนุมัติวันท่ี 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2548 
และได้เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโท
ท่ีมหาวิทยาลัยเกริก ในวันท่ี 30 ตุลาคม 
พ.ศ. 2548 ขณะท่ียังไม่ส าเร็จการศึกษา
ในระดับปริญญาตรี คณะกรรมการสภา
วิชาการมีมติให้ ผศ.ดร.ภาคิน  โชติเวศย์
ศิลป์ ท าบันทึกชี้แจงถึงอธิการบดี ก่อน
น าเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาให้
ความเห็นชอบ และแจ้งให้ท่ีประชุม 
สภาวิชาการทราบในการประชุม 
ครั้งต่อไป 
2. ราย ดร.พยัญน์  เอี่ยมศิลป์  อาจารย์
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
ใบ TRANSCRIPT ระดับปริญญาตรีส าเร็จ
การศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต แต่ในใบแทน
ใบปริญญาบัตร ส าเร็จการศึกษาหลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต  คณะกรรมการสภา
วิชาการมีมติให้ ดร.พยัญน์  เอี่ยมศิลป์   
ท าบันทึกชี้แจงถึงอธิการบดี และให้แนบ 

เลขานุการสภาวิชาการได้แจ้งไปยังคณบดี 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประธาน
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร และผู้เกี่ยวข้อง
ทราบ เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันท่ี 25 พฤษภาคม 
2562  ขณะน้ี ผศ.ดร.ภาคิน  โชติเวชศิลป์          
ได้บันทึกชี้แจงถึงอธิการบดีแล้ว โดยน าเรื่องนี้
เสนอให้คณะกรรมการสภาวิชาการรับทราบ 
ในการประชุมสภาวิชาการ ครั้งท่ี 5/2562  
ในวันท่ี 26 มิถุนายน 2562  
ส าหรับ ราย ดร.พยัชน์  เอี่ยมศิลป์  
อยู่ระหว่างด าเนินการ 
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ใ บ รั บ ร อ ง ป ริ ญ ญ า บั ต ร  แ ล ะ 
TRANSCRIPT ฉ บั บ ท่ี ถู ก ต้ อ ง  ก่ อ น
น าเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาให้
ความเห็นชอบ และแจ้งให้ท่ีประชุมสภา
วิชาการทราบในการประชุมครั้งต่อไป 

 

5.5 การพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
การก าหนดต าแหน่งและแต่งตั้งให้ด ารง
ต าแห น่ งท างวิช าก าร  ระดั บ ผู้ ช่ วย
ศาสตราจารย์ จ านวน 9 ราย 
(วาระลับ) 
 
 

เห็นชอบตามท่ีคณะกรรมการพิจารณา
ต าแหน่งทางวิชาการ (ก.พ.ว.) เสนอ 
การพิจารณา ให้ความเห็นชอบการ
ก าหนดต าแหน่งและแต่งตั้งให้ด ารง
ต าแห น่ งท างวิช าก ารระดั บ ผู้ ช่ วย
ศาสตราจารย์ จ านวน 9 ราย (วาระลับ) 
 

เลขานุการสภาวิชาการได้แจ้งไปยังคณบดี/งาน
ทรัพยากรบุคคล/เลขานุการ ก.พ.ว./และ
ผู้เกี่ยวข้องทราบ เรียบร้อยแล้ว  
เมื่อวันท่ี 25 พฤษภาคม 2562  และได้
น าเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติ
เรียบร้อยแล้วเมื่อวันท่ี 5 มิถุนายน 2562 
 

5.6 การพิจารณาให้ความเห็นชอบการแจ้งผล
การประเมินผลงานทางวิชาการของ
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อท าหน้าท่ี
ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรม 
และจรรยาบรรณทางวิชาการในระดับ
รองศาสตราจารย์  และระดับผู้ ช่ วย
ศาสตราจารย์ จ านวน 3 ราย (วาระลับ) 
 
 
 

เห็นชอบตามท่ีคณะกรรมการพิจารณา
ต าแหน่งทางวิชาการ (ก.พ.ว.) เสนอการ
พิจารณาให้ความเห็นชอบการแจ้งผล
การประเมินผลงานทางวิชาการของ
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่ อท า
หน้าท่ีประเมินผลงานทางวิชาการและ
จริยธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาการ
ในระดับรองศาสตราจารย์ และระดับ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์  จ านวน 3 ราย 
(วาระลับ) 

เลขานุการสภาวิชาการได้แจ้งไปยังคณบดี/งาน
ทรัพยากรบุคคล/เลขานุการ ก.พ.ว./และ
ผู้เกี่ยวข้องทราบ เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันท่ี 25 
พฤษภาคม 2562  และได้น าเสนอ 
สภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติเรียบร้อยแล้ว
เมื่อวันท่ี 5 มิถุนายน 2562 
 
 
 
 

5.7 ขอความ เห็ นชอบการเปลี่ ยนแปลง
อาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรศิลปกรรมศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการแสดง  
(ฉบับปี พ.ศ. 2561) (สมอ.08) 
 
 
 
 
 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
ขออนุญาตถอนระเบียบวาระเรื่อง  
การขอความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลง
อาจารย์ประจ าหลักสูตรอาจารย์ประจ า
หลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาศิลปะการแสดง  
(ฉบับปี พ.ศ. 2561) (สมอ.08)  
ผศ.ดร.สุมิตร  เทพวงษ์  
เป็น นายณรงค์  คุ้มมณี   

เลขานุการสภาวิชาการได้แจ้งไปยังคณบดี 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประธาน
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร และผู้เกี่ยวข้อง
ทราบ เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันท่ี 25 พฤษภาคม 
2562   
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5.8 ขอความเห็นชอบประกาศมหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง  
การยกเว้นการเก็บค่าบ ารุงการศึกษา 
แบบเหมาจ่ายตลอดหลักสูตร ระดับ
ปริญญาตรี ส าหรับนักศึกษาจากโครงการ 
“สานใจไทย สู่ใจใต”้ มูลนิธิรัฐบุรุษ  
พลเอกเปรม  ติณสูลานนท์ 
 
 
 

เห็นชอบประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา เรื่อง การยกเว้นการ
เก็บค่าบ ารุงการศึกษาแบบเหมาจ่าย
ตลอดห ลั กสู ตร  ระดั บปริญ ญ าตรี 
ส าหรับนักศึกษาจากโครงการ “สานใจ
ไทย สู่ใจใต้” มูลนิธิรัฐบุรุษ พลเอกเปรม  
ติณสูลานนท์  โดยมอบหมายให้ 
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการด าเนินการเสนอ
ประกาศมหาวิทยาลัยเพื่อให้อธิการบดี 
ลงนามต่อไป 

เลขานุการสภาวิชาการได้แจ้งไปยังคณบดี 
และผู้เกี่ยวข้องทราบ เมื่อวันท่ี 25 พฤษภาคม 
2562 อธิการบดีได้ลงนามในประกาศ 
เรียบร้อยแล้ว 
 
 
 
 
 
 

7 เรื่องอื่น ๆ   

 ก าหนดการประชุมคณะกรรมการ 
สภาวิชาการ  ครั้งท่ี 5/2562 
 
 
 
 

เห็นชอบก าหนดการประชุม
คณะกรรมการสภาวิชาการ   
ครั้งท่ี 5/2562 ในวันพุธท่ี 26 มิถุนายน 
2562 เวลา 09.00 น.  ณ ห้องประชุม
อยุธยา-อาเซียน  อาคารส านักงาน
อธิการบดี  

เลขานุการสภาวิชาการได้แจ้งไปยังคณบดีและ
ผู้เกี่ยวข้องทราบ เมื่อวันท่ี 25 พฤษภาคม 
2562 เรียบร้อยแล้ว 
 
 
 

 

ระเบียบวาระที่ 4   เรื่องน าเสนอเพื่อทราบ 
ระเบียบวาระท่ี 4.1      การรายงานสถานะหลักสตูรตามเกณฑ์มาตรฐานหลกัสูตรระดับปริญญาตรี  

   และระดับบัณฑิตศกึษา พ.ศ. 2558 ขอ้มูล ณ วันท่ี 18 มิถุนายน 2562 
  สาระส าคัญโดยย่อ 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรองทิพย์  เนียมถนอม  เลขานุการสภาวิชาการ น าเสนอ การรายงาน
สถานะหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 ข้อมูล             
ณ วันที่ 18 มิถุนายน 2562   มีรายละเอียด จ าแนกตามคณะ และสาขาวิชา ดังนี้ 

 1. หลักสูตร ระดับปริญญาตรี 
คณะ 

จ านวนหลกัสูตร 
ทั้งหมด 

จ านวนหลกัสูตร 
ที่ครบรอบปรับปรุง  

ปี พ.ศ. 2562 

จ านวนหลกัสูตรที่อยู่ระหว่างรอผล
การรับทราบจาก สป.อว. 

ครุศาสตร ์ 10 - 10 

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ 15 1 7 

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 15 - 3 

วิทยาการจัดการ 12 2 2 

รวม 52 3 22 
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2. รอบการปรับปรุงหลักสูตร ระดับปริญญาตรี 
 
 

คณะ 

 
 

สาขาวิชา 

สภา
มหาวิทยาลัย

(อนุมัติ) 

สป.อว.
(รับทราบ) 

ปี
การศึกษา
ที่เร่ิมใช้
หลักสูตร 

ปี
ครบรอบ
ที่ต้อง

ปรับปรุง
หลักสูตร 

ครุศาสตร์           
1 ค.บ.  การสอนภาษาไทย  4 ปี   

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) 
(อยู่ระหว่างรอผลการพิจารณาความสอดคล้องหลักสูตร) 

27 มี.ค.2562  2562  

2 ค.บ.  การศึกษาปฐมวัย 4 ปี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) 
(อยู่ระหว่างรอผลการพิจารณาความสอดคล้องหลักสูตร) 

27 มี.ค.2562  2562  

3 ค.บ.  พลศึกษา 4  ปี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) 
(อยู่ระหว่างรอผลการพิจารณาความสอดคล้องหลักสูตร) 

27 มี.ค.2562  2562  

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

27 มี.ค.2562  2562  

5 ค.บ.  คณิตศาสตร์   4 ปี  
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) 
(อยู่ระหว่างรอผลการพิจารณาความสอดคล้องหลักสูตร)  

27 มี.ค.2562  2562  

6 ค.บ.  คอมพิวเตอร์ศึกษา 4 ปี  
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) 
(อยู่ระหว่างรอผลการพิจารณาความสอดคล้องหลักสูตร) 

27 มี.ค.2562  2562  

7 ค.บ.  สังคมศึกษา  4 ปี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) 
(อยู่ระหว่างรอผลการพิจารณาความสอดคล้องหลักสูตร) 

27 มี.ค.2562  2562  

8 ค.บ.  วิทยาศาสตร์  4 ปี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) 
(อยู่ระหว่างรอผลการพิจารณาความสอดคล้องหลักสูตร) 

27 มี.ค.2562  2562  

9 ค.บ.  การประถมศึกษา 4 ปี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) 
(อยู่ระหว่างรอผลการพิจารณาความสอดคล้องหลักสูตร) 

27 มี.ค.2562  2562  

10 ค.บ.  การศึกษาพิเศษ 4 ปี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) 
(อยู่ระหว่างรอผลการพิจารณาความสอดคล้องหลักสูตร) 

27 มี.ค.2562  2562  

มนุษยศาสตร์ฯ           

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

20 ม.ค. 2558 11 ก.ย. 
2558 

2558 2561 

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

2559 2562 

3 ศศ.บ.  ภาษาญี่ปุ่น (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) 17 ก.พ. 2559 7 เม.ย. 
2560 

2559 2562 
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คณะ 

 
 

สาขาวิชา 

สภา
มหาวิทยาลัย

(อนุมัติ) 

สป.อว.
(รับทราบ) 

ปี
การศึกษา
ที่เร่ิมใช้
หลักสูตร 

ปี
ครบรอบ
ที่ต้อง

ปรับปรุง
หลักสูตร 

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

2560 2563 

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

2560 2563 

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

15 ก.พ. 2560 8 ก.ย. 
2560 

2560 2563 

7 ศศ.บ.  ภาษาไทย  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 19 เม.ย.2560 16 พ.ย. 
2560 

2560 2563 

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

9 รป.บ.  การปกครองท้องถิ่น   
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)  
(อยู่ระหว่างผู้อ านวยการกลุ่มตรวจสอบหลักสูตรในระบบ 
CHECO) 

12 ก.ค. 2560 อยู่ระหว่าง
รอผลการ
รับทราบ

จาก สป.อว. 

2560 2563 

10 ศป.บ.  ประยุกต์ศิลป์  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) 
(อยู่ระหว่างหัวหน้าฝ่าย สป.อว. ตรวจสอบหลักสูตรในระบบ 
CHECO) 

13 มิ.ย. 2561 อยู่ระหว่าง
รอผลการ
รับทราบ

จาก สป.อว. 

2561 2564 

11 ศศ.บ.  สหวิทยาการอิสลามเพ่ือการพัฒนา 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) 
(อยู่ระหว่างผู้อ านวยการกลุ่มตรวจสอบหลักสูตรในระบบ 
CHECO) 

10 ต.ค. 2561 อยู่ระหว่าง
รอผลการ
รับทราบ

จาก สป.อว. 

2562 2565 

12 ศศ.บ.  ประวัติศาสตร์  (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562) 
(ด าเนินการส่งข้อมูลตามท่ี สป.อว. ให้แก้ไขข้อมูลหลักสูตร
ในระบบ CHECO) 

9 ม.ค. 2562 อยู่ระหว่าง
รอผลการ
รับทราบ

จาก สป.อว. 

2562 2565 

13 ศป.บ.  ดนตรีสากล  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) 
(อยู่ระหว่างผู้อ านวยการกลุ่มตรวจสอบหลักสูตรในระบบ 
CHECO) 

9 พ.ค. 2561 อยู่ระหว่าง
รอผลการ
รับทราบ

จาก สป.อว. 

2561 2564 

14 ศป.บ.  ศิลปะการแสดง  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) 
(ด าเนินการส่งข้อมูลตามท่ี สป.อว. ให้แก้ไขข้อมูลหลักสูตร
ในระบบ CHECO) 

13 มิ.ย. 2561 อยู่ระหว่าง
รอผลการ
รับทราบ

จาก สป.อว. 

2561 2564 

15 ค.บ.  ดนตรีศึกษา  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) 
(อยู่ระหว่างรอผลการพิจารณาความสอดคล้องหลักสูตร) 

27 มี.ค.2562    
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คณะ 

 
 

สาขาวิชา 

สภา
มหาวิทยาลัย

(อนุมัติ) 

สป.อว. 
(รับทราบ) 

ปี
การศึกษา
ที่เริ่มใช้
หลักสูตร 

ปี
ครบรอบ
ที่ต้อง

ปรับปรุง
หลักสูตร 

วิทยาศาสตร์ฯ           

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

21 ต.ค. 2558 25 พ.ย. 
2559 

2559 2562 

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

18 พ.ย. 2558 5 ส.ค. 
2559 

2559 2562 

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

16 มี.ค. 2559 29 มิ.ย. 
2559 

2560 2563 

4 ทล.บ. เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ต่อเน่ือง)  
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) 

16 มี.ค. 2559 1 ธ.ค. 
2559 

2560 2563 

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

16 มี.ค. 2559 3 พ.ค. 
2560 

2560 2563 

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

2560 2563 

7 วท.บ.  เกษตรศาสตร์  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) 20 เม.ย.2559 29 มิ.ย. 
2559 

2559 2562 

8 วท.บ.  คณิตศาสตร์  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) 20 เม.ย.2559 12 ต.ค. 
2559 

2559 2562 

9 วท.บ.  คหกรรมศาสตร์  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) 20 เม.ย.2559 12 ต.ค. 
2559 

2559 2562 

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

2560 2563 

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

12 ก.ค. 2560 13 พ.ย. 
2560 

2560 2563 

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

13 ธ.ค. 2560 3 เม.ย.
2562 

2561 2564 

13 วท.บ.  วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม  
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) 
(อยู่ระหว่างหัวหน้าฝ่าย สป.อว. ตรวจสอบหลักสูตร 
ในระบบ CHECO) 

14 มี.ค. 2561 อยู่ระหว่าง
รอผลการ
รับทราบ

จาก สป.อว. 

2561 2564 

14 วท.บ.  เคม ี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) 
(อยู่ระหว่างผู้อ านวยการกลุ่มตรวจสอบหลักสูตรในระบบ 
CHECO) 

13 มิ.ย. 2561 อยู่ระหว่าง
รอผลการ
รับทราบ

จาก สป.อว. 

2561 2564 
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คณะ 

 
 

สาขาวิชา 

สภา
มหาวิทยาลัย

(อนุมัติ) 

สป.อว. 
(รับทราบ) 

ปี
การศึกษา
ที่เริ่มใช้
หลักสูตร 

ปี
ครบรอบ
ที่ต้อง

ปรับปรุง
หลักสูตร 

15 วท.บ.  เทคโนโลยีการผลิตพืช  
(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562) (อยู่ระหว่างผู้อ านวยการกลุ่ม 
สป.อว. ตรวจสอบหลักสูตรในระบบ CHECO) 

9 ม.ค. 2562 อยู่ระหว่าง
รอผลการ
รับทราบ

จาก สป.อว. 

2562 2565 

วิทยาการจัดการ           

1 บช.บ.  การบัญชี  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) 20 เม.ย.2559 27 ก.ค. 
2559 

2559 2562 

2 บธ.บ.  การจัดการ  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) 20 เม.ย.2559 5 ส.ค. 
2559 

2559 2562 

3 บธ.บ.  การตลาด (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) 20 เม.ย.2559 1 ธ.ค. 
2559 

2559 2562 

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

20 เม.ย.2559 17 พ.ค. 
2560 

2559 2562 

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

20 เม.ย.2559 29 มิ.ย. 
2559 

2559 2562 

6 ศศ.บ.  การท่องเท่ียว  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) 20 เม.ย.2559 5 ส.ค. 
2559 

2559 2562 

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

20 เม.ย.2559 27 ก.ค. 
2559 

2559 2562 

8 ศ.บ.  เศรษฐศาสตร์การเงินการธนาคาร  
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)  (อยู่ระหว่างกระบวนการ
เสนอกฤษฎกีาชื่อปริญญา) 

12 ก.ค. 2560 16 พ.ย. 
2560 

2561 2564 

9 บธ.บ.  ธุรกิจระหว่างประเทศ   
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563)  
*อยู่ระหว่างน าเสนอสภามหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบ 

    

10 บธ.บ.  การเป็นผู้ประกอบการ   
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 )  
*อยู่ระหว่างน าเสนอ  สภามหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบ 
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คณะ 

 
 

สาขาวิชา 

สภา
มหาวิทยาลัย

(อนุมัติ) 

สป.อว. 
(รับทราบ) 

ปี
การศึกษา
ที่เริ่มใช้
หลักสูตร 

ปี
ครบรอบ
ที่ต้อง

ปรับปรุง
หลักสูตร 

11 บธ.บ.  การจัดการธุรกิจโรงแรม  (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2561) 
(อยู่ระหว่างผู้อ านวยการกลุ่มตรวจสอบหลักสูตรในระบบ 
CHECO) 

14 มี.ค. 2561 อยู่ระหว่าง
รอผลการ
รับทราบ

จาก สป.อว. 

2561 2564 

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

11 ก.ค. 2561 อยู่ระหว่าง
รอผลการ
รับทราบ

จาก สป.อว. 

2561 2564 

 
3. หลักสูตร ระดับบัณฑิตศึกษา 
 

คณะ 
จ านวนหลกัสูตร

ทั้งหมด 
 

จ านวนหลกัสูตรที่
ครบรอบปรับปรุง 

ปี พ.ศ. 2561 

จ านวนหลกัสูตรที่อยู่ระหว่างรอผล 
การรับทราบจาก สป.อว. 

ครุศาสตร ์ 2 2 0 

วิทยาการจัดการ 1 1 1 

รวม 3 3 1 

 
4. รอบการปรับปรุงหลักสูตร ระดับบัณฑิตศึกษา 

 
 

คณะ 

 
 

สาขาวิชา 

สภา
มหาวิทยาลัย

(อนุมัติ) 

สป.อว. 
(รับทราบ) 

ปี
การศึกษา
ที่เร่ิมใช้
หลักสูตร 

ปีครบรอบ 
ที่ต้อง

ปรับปรุง
หลักสูตร 

คณะครุศาสตร์           

1 หลักสตูรประกาศนียบตัรบณัฑติ สาขา
วิชาชีพครู (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2557)  
**อยู่ระหว่างน าเสนอที่ประชุม
คณะกรรมการสภาวิชาการ ในวันที่ 26 
มิถุนายน 2562 
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คณะ สาขาวิชา สภา
มหาวิทยาลัย

(อนุมัติ) 

สป.อว. 
(รับทราบ) 

ปี
การศึกษา
ท่ีเริ่มใช้
หลักสูตร 

ปีครบรอบท่ี
ต้องปรับปรุง

หลักสูตร 

2 ครุศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชา 
การบริหารการศึกษา (หลักสตูรปรับปรุง  
พ.ศ. 2557)  **อยู่ระหว่างด าเนินการ
ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร 

    

คณะวิทยาการจัดการ           

1 หลักสตูรบริหารธรุกิจมหาบณัฑติ 
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2561) 

7 ก.ค. 2561 อยู่ระหว่าง 
รอ สป.อว.
รับทราบ 

2561 2566 

(ข้อมูล ณ วันที่ 18 มิถุนายน 2562) 
ข้อเสนอ/ญัตติ    
       จึงเสนอคณะกรรมการสภาวิชาการเพ่ือรับทราบรายงานสถานะหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐาน

หลักสูตรระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 ข้อมูล ณ วันที่ 18 มิถุนายน 2562 

มติที่ประชุม  รับทราบรายงานสถานะหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี และ
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 ข้อมูล ณ วันที่ 18 มิถุนายน 2562 

 
ระเบียบวาระท่ี 4.2  ข้อมูลการปรับเปลีย่นอาจารย์ประจ าหลักสตูร (สมอ.08) ระดับปริญญาตรี 

   และระดับบัณฑิตศึกษา ประจ าปี พ.ศ. 2560-2561 ข้อมูล ณ วันที่ 18 มิถุนายน 2562 
 สาระส าคัญโดยย่อ 

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรองทิพย์  เนียมถนอม  เลขานุการสภาวิชาการ น าเสนอ ข้อมูล                      
การปรับเปลี่ยนอาจารย์ประจ าหลักสูตร (สมอ.08) ระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา ประจ าปี               
พ.ศ. 2561-2562  ข้อมูล ณ วันที่ 18 มิถุนายน  2562 มีรายละเอียดดังนี้ 
 1. ระดับปริญญาตรี 

ล าดับ  รายการ ปี พ.ศ. 2561 ปี พ.ศ. 2562 
 

1 
จ านวนรวมหลักสตูรที่ปรับเปลีย่นอาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจ า
หลักสตูร 

13 หลักสูตร 7 หลักสูตร  

2 จ านวนที่ผ่านการรับทราบการปรบัหลักสตูรจาก สป.อว. 3 หลักสูตร 3 หลักสูตร  

3 จ านวนที่อยู่ระหว่างรอผลการรับทราบการปรบัหลักสูตรจาก สป.อว. 10 หลักสูตร 7 หลักสูตร  
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ที ่ รายชื่อหลักสูตรที่ปรับปรุง 
สภามหาวิทยาลัยเห็นชอบ วันที ่สป.อว.

รับทราบ 
ครั้งท่ี วันเดือนป ี

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

2/2561 14 ก.พ. 2561 4 ก.ย. 2561 

2 หลักสตูรศลิปศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น  
(ฉบับปี พ.ศ. 2560) 

4/2561 4 เม.ย. 2561 4 ก.ย. 2561 

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

4/2561 4 เม.ย. 2561 4 ก.ย. 2561 

4 หลักสตูรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
(ฉบับปี พ.ศ. 2559) 

5/2561 9 พ.ค. 2561 อยู่ระหว่างรอผล 
การรับทราบฯจาก 

สป.อว. 

5 หลักสตูรครุศาสตรบณัฑติ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย  
(ฉบับปี พ.ศ. 2558) 

6/2561 13 มิ.ย. 2561 อยู่ระหว่างรอผล 
การรับทราบฯจาก 

สป.อว. 

6 หลักสตูรศลิปศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาภาษาจีน  
(ฉบับปี พ.ศ. 2558) 

7/2561 11 ก.ค. 2561 อยู่ระหว่างรอผล 
การรับทราบฯจาก 

สป.อว. 

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

7/2561 11 ก.ค. 2561 อยู่ระหว่างรอผล 
การรับทราบฯจาก 

สป.อว. 

8 หลักสตูรศลิปศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาสหวิทยาการอิสลาม  
(ฉบับปี พ.ศ. 2556) 

7/2561 11 ก.ค. 2561 อยู่ระหว่างรอผล 
การรับทราบฯจาก 

สป.อว. 

9 หลักสตูรบริหารธรุกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ  
(ฉบับป ีพ.ศ. 2558) 

7/2561 11 ก.ค. 2561 อยู่ระหว่างรอผล 
การรับทราบฯจาก 

สป.อว. 

10 หลักสตูรวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า  
(ฉบับปี พ.ศ. 2558) 

7/2561 11 ก.ค. 2561 อยู่ระหว่างรอผล 
การรับทราบฯจาก 

สป.อว. 

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

12/2561 14 พ.ย. 2561 อยู่ระหว่างรอผล 
การรับทราบฯจาก 

สป.อว. 

12 หลักสตูรบริหารธรุกิจบัณฑิต  สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ 
(ฉบับปี พ.ศ. 2558) 

13/2561 12 ธ.ค. 2561 อยู่ระหว่างรอผล 
การรับทราบฯจาก 

สป.อว. 

13 หลักสตูรศลิปศาสตรบัณฑติ  สาขาวิขาภาษาจีน  
(ฉบับปี พ.ศ. 2558) 

13/2561 12 ธ.ค. 2561 อยู่ระหว่างรอผล 
การรับทราบฯจาก 

สป.อว. 

14 หลักสตูรรัฐนติิศาสตรบัณฑติ (ฉบับปี พ.ศ. 2560) 2/2562 13 ก.พ. 2562 อยู่ระหว่างรอผล 
การรับทราบฯจาก 

สป.อว. 
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ที ่ รายชื่อหลักสูตรที่ปรับปรุง 
สภามหาวิทยาลัยเห็นชอบ วันที ่สป.อว.

รับทราบ 
ครั้งท่ี วันเดือนป ี

15 หลักสตูรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาประศาสนศาสตร์  (ฉบับปี พ.ศ. 2560) 

2/2562 13 ก.พ. 2562 อยู่ระหว่างรอผล 
การรับทราบฯจาก 

สป.อว. 

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

2/2562 13 ก.พ. 2562 อยู่ระหว่างรอผล 
การรับทราบฯจาก 

สป.อว. 

17 หลักสตูรวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการ
จัดการ  (ฉบับปี พ.ศ. 2559) 

3/2562 13 มี.ค. 2562 อยู่ระหว่างรอผล 
การรับทราบฯจาก 

สป.อว. 

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

3/2562 13 มี.ค. 2562 อยู่ระหว่างรอผล 
การรับทราบฯจาก 

สป.อว. 

19 หลักสตูรเศรษฐศาสตรบัณฑติ  (ฉบับปี พ.ศ. 2560) 5/2562 24 เม.ย. 2562 อยู่ระหว่างรอผล 
การรับทราบฯจาก 

สป.อว. 

20 หลักสตูรศลิปศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาภาษาจีน  
(ฉบับปี พ.ศ. 2558) 

7/2562 12 มิ.ย. 2562 อยู่ระหว่างรอผล 
การรับทราบฯจาก 

สป.อว. 

21 หลักสตูรบญัชีบัณฑติ (ฉบับปี พ.ศ. 2559) 
**อยู่ระหว่างน าเสนอสภามหาวทิยาลัยให้ความเห็นชอบ 

   

 
 2. ระดับบัณฑิตศึกษา 

 ล าดับ รายการ ปี พ.ศ. 2561 ปี พ.ศ. 2562 
 

1 
จ านวนหลักสตูรที่ปรับเปลี่ยนอาจารย์ผูร้ับผดิชอบหลักสูตร/
อาจารย์ประจ าหลักสตูร 

2 หลักสูตร -  

2 
จ านวนที่อยู่ระหว่างรอผลการรับทราบการปรบัหลักสูตรจาก 
สป.อว. 

2 หลักสูตร -  

 

ที ่ รายชื่อหลักสูตรที่ปรับปรุง 
สภามหาวิทยาลัยเห็นชอบ วันที ่สป.อว.รับทราบ 

คร้ังท่ี วันเดือนปี 

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

12/2560 8 พ.ย. 2560 อยู่ระหว่างรอผล 
การรับทราบฯจาก สป.อว. 

2 หลักสตูรประกาศนียบตัรบณัฑติ สาขาวิชาชีพครู 
(ฉบับปี พ.ศ. 2557) 

12/2560 8 พ.ย. 2560 อยู่ระหว่างรอผล 
การรับทราบฯจาก สป.อว. 

(ข้อมูล ณ วันที่ 18 มิถุนายน 2562 ) 
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 ข้อเสนอ/ญัตติ 
  จึงขอเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการรับทราบข้อมูลการปรับเปลี่ยนอาจารย์ประจ า
หลักสูตร (สมอ.08)  ระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา ประจ าปี พ.ศ. 2561 -2562 ข้อมูล ณ วันที่ 18 
มิถุนายน 2562 
 มติที่ประชุม รับทราบข้อมูลการปรับเปลี่ยนอาจารย์ประจ าหลักสูตร (สมอ.08)  ระดับปริญญาตรี และ
ระดับบณัฑิตศึกษา ประจ าปี พ.ศ. 2561-2562 ข้อมูล ณ วันที่ 18 มิถุนายน 2562 
 

ระเบียบวาระที่ 5    เร่ืองน าเสนอเพ่ือพิจารณา 
ระเบียบวาระท่ี 5.1 การพิจารณาเสนอการให้ปริญญา ระดับปริญญาตรี  
    ประจ าภาคเรยีนท่ี 2/2561 (ครั้งที่ 2) จ านวน 635 ราย 
 ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรองทิพย์ เนียมถนอม เลขานุการสภาวิชาการ น าเสนอ เรื่อง การพิจารณา
เสนอการให้ปริญญา ระดับปริญญาตรี  ประจ าภาคเรียนที่ 2/2561 (ครั้งที่  2) จ านวน 635 ราย โดยมี
กระบวนการดังนี้ 
  1. กองบริการการศึกษา ตรวจสอบแผนการเรียน หมู่เรียน ในสาขาวิชาที่จะส าเร็จการศึกษาในภาคเรียน
ที่ 2/2561 และนักศึกษาท่ียื่นค าร้องขอเป็นผู้ส าเร็จการศึกษา 
  2. จัดท าข้อมูลผลการเรียนของนักศึกษารายคน แต่ละหมู่เรียน ให้อาจารย์ที่ปรึกษา และนักศึกษา
ร่วมกันตรวจสอบ เพื่อเตรียมตัวลงทะเบียนในปี 4 เทอม 1 
  3. ออกค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจโครงสร้างหลักสูตรของนักศึกษาภาคปกติ และภาคพิเศษ                  
(เสาร์-อาทิตย์) ที่จะส าเร็จการศึกษา ประจ าภาคเรียนที่ 2/2561 เลขที่  371/2562 ในปี 4 เทอม 2 เพ่ือให้อาจารย์            
ที่ปรึกษา นักศึกษา ร่วมกันตรวจสอบอีกครั้งก่อนการลงทะเบียนเรียนเทอมสุดท้าย 
  4. อาจารย์ที่ปรึกษา นักศึกษา ร่วมกันตรวจสอบรายวิชาและโครงสร้างหลักสูตร และลงทะเบียน
ตามก าหนดเวลา  
  5. ออกค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจจบหลกัสูตรของนักศึกษาภาคปกติและภาคพิเศษ  (เสาร์-อาทติย์) 
ที่จะส าเร็จการศึกษา ประจ าภาคเรียนที่ 2/2561  เลขที่ 513/2562 (อาจารย์ที่ปรึกษา คณะ ดูแล) 
  6. นายทะเบียนตรวจสอบการจบหลักสูตรของนักศึกษาตามแผนและนักศึกษาค้างรุ่น 1) คุณสมบัติ
ผู้เข้าศึกษา 2) ผลการตรวจสอบคุณวุฒิแรกเข้า 3) รายวิชา ผลการเรียนตามโครงสร้างหลักสูตร และข้อบังคับ           
ที่เก่ียวข้อง สรุปจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา จ านวน 634 ราย 
  7. กองบริการการศึกษาจัดท าข้อมูลรายละเอียดผู้ส าเร็จการศึกษาตามรูปแบบที่ก าหนด  
วันที่ 21-23 มิถุนายน 2562 
  8. เสนอคณะกรรมการอนุมัติการประเมินผลการส าเร็จการศึกษา วันที่ 24 มิถุนายน 2562 
  9. เสนอคณะกรรมการสภาวิชาการ วันที่ 26 มิถุนายน 2562 
  10. เสนอคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย วันที่ 10 กรกฎาคม 2562 
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  11. กองบริการการศึกษาออกหลักฐานการส าเร็จการศึกษา พร้อมเก็บหลักฐานและบันทึก
ฐานข้อมูล 

บัญชีสรุปจ านวนผู้ส าเร็จการศกึษาที่ขออนุมัติให้ปรญิญา 
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  ประจ าภาคเรียนที่ 2/2561 (คร้ังที่ 2) 

สาขาวิชา 
ระดับปรญิญาตร ี

รวมทั้งสิ้น เกียรตินิยมอันดับ 1 เกียรตินิยมอันดับ 2 ปริญญาตร ี
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม 

ภาคปกติ                     
ครุศาสตรบัณฑิต - - - - - - 5 1 6 6 
ศิลปศาสตรบัณฑิต - 5 5 3 11 14 30 110 140 159 
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 1 - 1 1 2 3 18 54 72 76 
นิติศาสตรบัณฑิต - - - - - - 4 12 16 16 
นิเทศศาสตรบัณฑิต - - - 1 1 2 8 10 18 20 
ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต - - - - 1 1 14 9 23 24 

วทิยาศาสตรบัณฑิต - - - 1 2 3 23 58 81 84 
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต - - - - - - 2 - 2 2 
บริหารธุรกิจบัณฑิต - 4 4 4 11 15 36 78 114 133 
บัญชีบัณฑิต - 1 1 0 1 1 1 24 25 27 

รวม 1 10 11 10 29 39 141 356 497 547 
ภาคพิเศษ                     

ศิลปศาสตรบัณฑิต - - - - - - - 1 1 1 
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต - - - - - - 1 - 1 1 
นิติศาสตรบัณฑิต - - - - - - 7 3 10 10 

เทคโนโลยีบัณฑิต - - - - - - 34 2 36 36 
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต - - - - - - 1 - 1 1 
วิทยาศาสตรบัณฑิต - - - - - - 1 1 2 2 
บริหารธุรกิจบัณฑิต - - - - 1 1 9 27 36 37 

รวม - - - - 1 1 53 34 87 88 
รวมทั้งสิ้น 1 10 11 10 30 40 194 390 584 635 
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 ข้อเสนอ/ญัตติ    
  จึงเสนอคณะกรรมการสภาวิชาการพิจารณาการเสนอให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา ระดับ 
ปริญญาตรี  ประจ าภาคเรียนที่ 2/2561 (ครั้งที่ 2) จ านวน 635 ราย 
 

 มติที่ประชุม  เห็นชอบตามที่กองบริการการศึกษาพิจารณาเสนอการให้ปริญญา ระดับปริญญาตรี 
ประจ าภาคเรียนที่ 2/2561 (ครั้งที่ 2) จ านวน 635 ราย และมอบหมายให้ผู้อ านวยการกองบริการการศึกษา
ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลผู้ส าเร็จการศึกษาก่อนน าเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป  

 
ระเบียบวาระที่ 5.2 การพิจารณาเสนอการให้ปริญญาระดับปริญญาโท จ านวน 2 ราย  
    ประจ าภาคเรียนที่ 1/2561 (ครั้งที่ 3) และเสนอให้ปริญญาระดับปริญญาเอก  
    จ านวน 1 ราย  และระดับปริญญาโท จ านวน 1 ราย ประจ าภาคเรียนที่  
    2/2561 (ครั้งที่ 1) รวมทั้งสิ้นจ านวน 4 ราย 
 สาระส าคัญโดยย่อ 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรองทิพย์  เนียมถนอม  เลขานุการสภาวิชาการ ขออนุญาตที่ประชุมให้ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิชาติ  พานสุวรรณ  ผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา น าเสนอเรื่อง 
การพิจารณาเสนอการให้ปริญญาระดับปริญญาโท จ านวน 2 ราย ประจ าภาคเรียนที่ 1/2561 (ครั้งที่ 3) และเสนอ
ให้ปริญญาระดับปริญญาเอก จ านวน 1 ราย  และระดับปริญญาโท จ านวน 1 ราย ประจ าภาคเรียน ที่ 2/2561 
(ครั้งที่ 1) รวมทั้งสิ้นจ านวน 4 ราย 
 ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง 
  ตามที่ส านักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ได้เสนอรายชื่อผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท 
ประจ าภาคเรียนที่ 1/2561 (ครั้งที่ 3) จ านวน 2 ราย และระดับปริญญาเอก และปริญญาโท ประจ าภาคเรียนที่ 
2/2561 (ครั้งที่ 1) จ านวน 2 ราย รวมทั้งสิ้น จ านวน 4 ราย ต่อคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา  ในคราวประชุม 
ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 โดยผ่านกระบวนการดังนี้ 

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

ยื่นว่าถูกต้องและครบถ้วนหรือไม่ 
 - ในกรณีที่ไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้อง เจ้าหน้าที่ต้องคืนเอกสารการขอส าเร็จการศึกษาและเอกสาร

ประกอบการส าเร็จการศึกษา ส่งคืนให้นักศึกษาน ากลับไปแก้ไขให้ถูกต้อง แล้วจึงน าเอกสารมาส่งอีกครั้ง 
 - ในกรณีที่เอกสารครบถ้วนถูกต้อง เจ้าหน้าที่ต้องเก็บเอกสารทั้งหมดที่นักศึกษาท าเรื่องขอยื่นไว้ 

เพ่ือน าเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา 
 3. เมื่อเอกสารครบถ้วนถูกต้องแล้ว นักศึกษาต้องลงทะเบียนรายชื่อผู้ขอยื่นส าเร็จการศึกษาแก่

เจ้าหน้าที่ส านักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา และถือว่าเป็นการเสร็จสิ้นการยื่นขอเป็นผู้ส าเร็จการศึกษา 
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 ระดับดุษฎีบัณฑิต นักศึกษาได้ผ่านการตรวจสอบดังนี้ 
        เป็นผู้มีคุณสมบัติการเข้าเป็นนักศึกษาตามที่คณะกรรมการหลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต  
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ก าหนด 
       ผ่านการตรวจสอบคุณวุฒิการศึกษา พบว่าส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทแล้ว  
  ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติของการส าเร็จการศึกษาตามเกณฑ์การส าเร็จการศึกษา  

ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2549 
โดยนายทะเบียน และผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
  สอบผ่านภาษาอังกฤษตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยก าหนด โดยสอบผ่านก่อนสอบ
วิทยานิพนธ์ ซึ่งมหาวิทยาลัยจัดสอบทุกภาคการศึกษา กรณีท่ีนักศึกษามีผลการสอบ TOEFL ได้คะแนนไม่น้อย
กว่า 450 คะแนนหรือผลการสอบมาตรฐานทางภาษาอังกฤษอย่างอ่ืนที่เทียบเท่ากันได้  นักศึกษาอาจได้รับการ
ยกเว้นการสอบภาษาอังกฤษ โดยให้อยู่ในดุลยพินิจของ คณะกรรมการบริหารหลักสูตรครุศาสตรดุษฏีบัณฑิต 
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา   

 สอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ 
           ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามหลักสูตร ได้คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 3.00  

 ผ่านการสอบปากเปล่าวิทยานิพนธ์ขั้นสุดท้าย โดยคณะกรรมการสอบปากเปล่าวิทยานิพนธ์            
ซึ่งประกอบด้วยอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่ได้รับการแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัย  
  ผ่านการตรวจสอบรูปเล่มวิทยานิพนธ์จากกรรมการตรวจรูปแบบและกรรมการตรวจบทคัดย่อ
ภาษาอังกฤษ  

 ผลงานวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ           
ที่มีกรรมการภายนอกมาร่วมกลั่นกรอง (Peer Review) ก่อนการตีพิมพ์และเป็นที่ยอมรับในสาขาวิชานั้น 

 ลงตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ Veridian E – Journal , Silpakorn University ฉบับภาษาไทย  
สาขามนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปะ ปีที่ 11 ฉบับที่ 3 เดือน กันยายน – ธันวาคม 2561 มหาวิทยาลัย
ศิลปากร จ านวน 1 ราย 

 อยู่ในกรอบระยะเวลาที่หลักสูตรก าหนด     
ระดับมหาบัณฑิต นักศึกษาผ่านการตรวจสอบดังนี้ 
 เป็นผู้มีคุณสมบัติการเข้าเป็นนักศึกษาตามที่หลักสูตรก าหนด  โดยคณะกรรมการหลักสูตร ค.ม.

(การบริหารการศึกษา) 
 ผ่านการตรวจสอบคุณวุฒิการศึกษา พบว่าส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีแล้วทุกราย  
 ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติของการส าเร็จการศึกษาตามเกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามข้อบังคับ

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2549 โดยนายทะเบียน 
และผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตรแต่ละหลักสูตรที่ส าเร็จการศึกษา   
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 นักศึกษาที่ เข้าศึกษาในหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต แผน ก แบบ ก1 แผน ก แบบ ก2              

และแผน ข ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามหลักสูตร ได้คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 3.00 
 ผ่านการสอบประมวลความรู้  
 ผ่านการสอบปากเปล่าวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระขั้นสุดท้าย  โดยคณะกรรมการสอบปากเปล่า

วิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ  ซึ่งประกอบด้วยอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระและ
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกท่ีได้รับการแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัย  

 ผ่านการตรวจสอบรูปเล่มวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระจากกรรมการตรวจรูปแบบ 
 ผ่านการตรวจสอบบทคัดย่อภาษาอังกฤษ จากคณะกรรมการตรวจบทคัดย่อ 
 ลงตีพิมพ์ในวารสารวิจัยราชภัฏกรุงเก่า ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม – เมษายน 2563 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จ านวน 1 ราย 
 ลงตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ Veridian E – Journal , Silpakorn University ฉบับภาษาไทย  

สาขามนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปะ ปีที่ 11 ฉบับที่ 3 เดือน กันยายน – ธันวาคม 2561 มหาวิทยาลัย
ศิลปากร จ านวน 1 ราย 

 ลงตีพิมพ์ในวารสารวิทยาการจัดการปริทัศน์ วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ ปีที่ 7 ฉบับที่ 3 ประจ าเดือน
กันยายน – ธันวาคม 2562 วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ จ านวน 1 ราย 

 อยู่ในกรอบระยะเวลาที่หลักสูตรก าหนด 
จ านวนการเสนอให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา ระดับปริญญาโท ประจ าภาคเรียนที่ 1/2561 (ครั้งที่ 3) 

จ านวน 2 ราย และระดับปริญญาเอก และระดับปริญญาโท ประจ าภาคเรียนที่ 2/2561 (ครั้งที่ 1)  
จ านวน 2 ราย รวมทั้งสิ้น จ านวน 4 ราย 

ล า
ที ่

หลักสูตร 
จ านวน 

ชาย หญิง รวม 
ภาคเรียนที่ 1/2561 (คร้ังท่ี 3) 

1 ค.ม. (การบรหิารการศึกษา) แผน ก แบบ ก2 1 1 2 

รวม 1 1 2 

ภาคเรียนที่ 2/2561 (คร้ังท่ี 1) 

1 ค.ด. (การบรหิารการศึกษา) แบบ 2.1 1 - 1 

2 ค.ม. (การบรหิารการศึกษา)  - 1 1 

รวม 1 1 2 

ข้อเสนอ/ญัตติ    
        จึงเสนอคณะกรรมการสภาวิชาการพิจารณาเสนอการให้ปริญญา ระดับปริญญาโท ประจ าภาคเรียนที่ 
1/2561 (ครั้งที่ 3) จ านวน 2 ราย และเสนอการให้ปริญญาระดับปริญญาเอก และระดับปริญญาโท ประจ า               
ภาคเรียน ที่ 2/2561 (ครั้งที่ 1) จ านวน 2 ราย รวมทั้งสิ้นจ านวน 4 ราย 
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 มติที่ประชุม เห็นชอบตามท่ีส านักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาการพิจารณาเสนอการให้ปริญญา
ระดับปริญญาโท จ านวน 2 ราย ประจ าภาคเรียนที่ 1/2561 (ครั้งที่ 3) และเสนอให้ปริญญาระดับปริญญาเอก 
จ านวน 1 ราย  และระดับปริญญาโท จ านวน 1 ราย ประจ าภาคเรียน ที่ 2/2561 (ครั้งที่ 1) รวมทั้งสิ้น                 
จ านวน 4 ราย และให้น าเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสภาวิชาการ มีดังนี้ 

1. หน้า 12 ให้ตรวจสอบชื่อ-นามสกุล และคุณวุฒิ ของอาจารย์ที่ปรึกษาร่วม ให้ถูกต้อง 
2. หน้า 19 Academic year 2017 แก้เป็น Academic year 2018 และให้แก้ไขบทคัดย่อ

ภาษาอังกฤษ เนื่องจากไม่ปรากฏเรื่องผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีการทางสถิติ 
3. หน้า 21 บทคัดย่อภาษาไทย มีการใช้ค าไม่คงที่ เช่น แนวทางการเสริมสร้างบทบาทผู้บริหาร แนวทาง         

การพัฒนาบทบาทผู้บริหาร และดูความสอดคล้องในประโยคที่ว่า ผู้บริหารสถานศึกษาในโรงเรียนขยายโอกาส
ทางการศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 จ านวน 48 คน              
ในบทคัดย่อภาษาไทยใช้ค าว่าประชากร แต่ในบทคัดย่อภาษาอังกฤษใช้ Sample 

4. หน้า 22 ให้ตรวจสอบนามสกุลของ ดร.พรเทพ  รู้แผน ในบทคัดย่อภาษาอังกฤษให้ถูกต้อง  
5. มอบหมายให้ผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา จัดท าตารางเปรียบเทียบการแก้ไข

ตามข้อเสนอแนะของสภาวิชาการเข้าที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย และให้แนบหลักฐานการสอบผ่านภาษาอังกฤษตาม
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยก าหนด ในการน าเสนอที่ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการและ                
สภามหาวิทยาลัยครั้งต่อไป 
 
ระเบียบวาระท่ี 5.3 ขอความเห็นชอบการปิดหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต  
    สาขาวิชาการจัดการการเรียนรู้ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556)  
    (สมอ.08) แบบมีเงื่อนไข 
 สาระส าคัญโดยย่อ 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรองทิพย์  เนียมถนอม  เลขานุการสภาวิชาการ ขออนุญาตที่ประชุมให้ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิชาติ  พานสุวรรณ  ผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา น าเสนอเรื่ อง 
ขอความเห็นชอบการปิดหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการเรียนรู้ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556) 
(สมอ.08) แบบมีเงื่อนไข 

 ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง 
  ตามที่หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการเรียนรู้ ได้ด าเนินการปรับปรุง              
เป็นหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน ตามกระบวนการและขั้นตอนที่ก าหนดไว้ 
และเสนอเข้าสู่การพิจารณาของสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2562 มติที่ประชุม                  
สภามหาวิทยาลัยขอถอนวาระการพิจารณาเรื่องขอความเห็นชอบหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
หลักสูตรและการสอน (หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2562) เนื่องจากผลงานวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรยังไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 
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  เพ่ือไม่ให้เกิดปัญหาในการประกันคุณภาพการศึกษาของหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
การจัดการการเรียนรู้ ส านักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาจึงขอความเห็นชอบการปิดหลักสูตรครุศาสตร 
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการเรียนรู้ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556) (สมอ.08) แบบมีเงื่อนไข และ            
จะมีผลสมบูรณ์ต่อเมื่อนักศึกษาส าเร็จการศึกษาครบทุกคนหรือพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา  โดยเรื่องนี้ได้ผ่าน              
การประชุมคณะกรรมการประจ าคณะครุศาสตร์  ครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2562 ที่ประชุมมีมติ
เห็นชอบในหลักการ และผ่านการประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 22 พฤษภคม 2562  
ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ และมอบหมายให้ ผศ.ดร.สุภัทรา  คงเรือง ดร.ปารณีย์  ขาวเจริญ และ ดร.วัชรภัทร                    
เตชะวัฒนะศิริด ารง ดูแลนักศึกษาที่คงเหลืออยู่จนกว่าจะส าเร็จการศึกษาครบทุกคน 
 ข้อเสนอ/ญัตติ    
  จึงเสนอคณะกรรมการสภาวิชาการพิจารณาให้ความเห็นชอบการปิดหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการจัดการการเรียนรู้ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556) (สมอ.08) แบบมีเงื่อนไข 

มติที่ประชุม เห็นชอบการปิดหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการเรียนรู้ (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2556) (สมอ.08) แบบมีเงื่อนไข และน าเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป  
 
ระเบียบวาระท่ี 5.4 ขอความเห็นชอบหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู   
    (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) 
 สาระส าคัญโดยย่อ 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรองทิพย์  เนียมถนอม  เลขานุการสภาวิชาการ ขออนุญาตที่ประชุมให้ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชมพูนุท  สุขหวาน ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ น าเสนอเรื่อง ขอความเห็นชอบหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู  
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) 
 ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง 
  หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาวิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ ได้ด าเนินการปรับปรุงและ
พัฒนาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) เพ่ือให้เป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางการบริหาร
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 โดยผ่านการประชุมดังนี้ 

  1. การประชุมวิพากษ์หลักสูตร เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2562   
  2. การประชุมคณะกรรมการประจ าคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 4/2562 เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2562               
ทีป่ระชุมมติ เห็นชอบหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562)  
  3. การประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2562 ที่ประชุม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
มีมติเห็นชอบหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) และให้น าเสนอ
คณะกรรมการสภาวิชาการพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป 
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 ข้อเสนอ/ญัตติ    
  จึงเสนอคณะกรรมการสภาวิชาการพิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต            
สาขาวิชาชีพครู  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) 

มติที่ประชุม เห็นชอบหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตสาขาวิชาชีพครู  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) 
และให้น าเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป  ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสภาวิชาการมีดังนี้ 

1. หน้า 9 ข้อ 1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน ให้แก้ไขเป็น อาจมีการจัดการเรียนการสอนภาคฤดู
ร้อนทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร คณะกรรมการประจ าคณะ คณะกรรมการ
บัณฑิตศึกษา และเสนอความคิดเห็นให้สภาวิชาการเห็นชอบ  

2. หน้า 10 ข้อ 2.5 ให้ทบทวนแผนการรับนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษา  และให้ทบทวนข้อ 2.6 
งบประมาณตามแผน ในส่วนของงบประมาณรายรับและงบประมาณรายจ่าย ให้ถูกต้อง 

3. หน้า 29 ให้ทบทวนการก าหนดความรับผิดชอบหลักและความรับผิดชอบรอง ในแผนที่แสดงการ
กระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) คณะกรรมการ
สภาวิชาการมีความเป็นห่วงในเรื่องของการทวนสอบรายวิชาและการตรวจประเมินหลักสูตร 

4. หน้า 59-78 ให้ปรับแบบฟอร์มประวัติและคุณวุฒิของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์
ประจ าหลักสูตรให้เป็นรูปแบบเดียวกัน และให้แก้ไขการเขียนผลงานทางวิชาการให้ถูกต้อง 

5. มอบหมายให้ผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา และประธานคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตร จัดท าตารางเปรียบเทียบการแก้ไขตามข้อเสนอแนะของสภาวิชาการเข้าที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย และให้
แก้ไขเอกสารผลงานวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจ าหลักสูตรให้ชัดเจน โดยไม่ต้อง
น าหลักสูตรนี้กลับไปพิจารณาในที่ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการอีก และให้น าเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป 

6. มอบหมายให้คณะและสาขาวิชาเตรียมค าตอบเรื่องผลการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ปีที่ผ่านมาเป็นอย่างไร 
สาขาวิชาได้น าข้อเสนอแนะมาปรับใช้ในการท าหลักสูตรอย่างไร ให้แนบเอกสาร ผลการประเมินหลักสูตร มาใน
ภาคผนวก และการน าเสนอหลักสูตรในสภามหาวิทยาลัยขอให้สาขาวิชาจัดตัวแทน 1 คน โดยการน าเสนอให้ใช้ 
PowerPoint ตามแบบฟอร์มที่กองบริการการศึกษาก าหนด และน าเสนอให้ตรงประเด็นใช้เวลา 5 นาที และผู้น า
เสนอสามารถตอบข้อซักถามของสภามหาวิทยาลัยได้ชัดเจนและเข้าใจง่าย 

7. มอบหมายให้ผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา คณบดีคณะครุศาสตร์ รองคณบดี           
ฝ่ายวิชาการ ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตร และรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการตรวจสอบรูปแบบการพิมพ์             
การวรรคตอน ให้ถูกต้อง ครบถ้วน ตลอดเล่มหลักสูตร    
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ระเบียบวาระท่ี 5.5 การพิจารณาให้ความเห็นชอบการก าหนดต าแหน่งและแต่งตั้ง 
    ให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการระดับรองศาสตราจารย์ จ านวน 2 ราย และ 
    ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ จ านวน 3 ราย (วาระลับ) 
 สาระส าคัญโดยย่อ 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรองทิพย์  เนียมถนอม  เลขานุการสภาวิชาการ ขออนุญาตที่ประชุมให้ 
รองศาสตราจารย์ ดร.ชูสิทธิ์  ประดับเพ็ชร์ เลขานุการคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ (ก.พ.ว.) 
น าเสนอเรื่องการพิจารณาให้ความเห็นชอบการก าหนดต าแหน่งและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ ระดับ           
รองศาสตราจารย์ จ านวน 2 ราย และระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ จ านวน 3 ราย (วาระลับ)  
 ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง 
  ตามที่คณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ (ก.พ.ว.) ได้ประชุมคณะกรรมการพิจารณา
ต าแหน่งทางวิชาการ ครั้งที่ 4/2562 เมื่อวันจันทร์ที่ 27 พฤษภาคม 2562 และครั้งที่ 5/2562 เมื่อวันที่ 17 
มิถุนายน 2562 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบการก าหนดต าแหน่งและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ ต าแหน่ ง
รองศาสตราจารย์ จ านวน 2 ราย และต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ จ านวน 3 ราย (วาละลับ) 
 ข้อเสนอ/ญัตติ    
  จึงเสนอคณะกรรมการสภาวิชาการพิจารณาให้ความเห็นในการก าหนดต าแหน่งทางวิชาการระดับ
รองศาสตราจารย์ จ านวน 2 ราย และระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ จ านวน 3 ราย (วาระลับ) ดังนี้ 

มติที่ประชุม เห็นชอบตามที่คณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ (ก.พ.ว.) พิจารณาให้ความ
เห็นชอบการก าหนดต าแหน่งและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการระดับรองศาสตราจารย์ จ านวน 2 ราย 
และระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ จ านวน 3 ราย และให้น าเสนอสภามหาวิทยาลัย (วาระลับ) 

 
 

ระเบียบวาระที่ 5.6 การพิจารณาให้ความเห็นชอบการแจ้งผลการประเมินผลงานทางวิชาการ 
ของคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือท าหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการ 
และจริยธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาการในระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
จ านวน 1 ราย (วาระลับ) 

 สาระส าคัญโดยย่อ 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรองทิพย์  เนียมถนอม  เลขานุการสภาวิชาการ ขออนุญาตที่ประชุมให้ 
รองศาสตราจารย์ ดร.ชูสิทธิ์  ประดับเพ็ชร์ เลขานุการคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ (ก.พ.ว.) 
น าเสนอเรื่องการพิจารณาให้ความเห็นชอบการแจ้งผลการประเมินผลงานทางวิชาการของคณะกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือท าหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาการในระดับผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ จ านวน 1 ราย (วาระลับ)  
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 ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง 
  ตามที่คณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ (ก.พ.ว.) ได้ประชุมคณะกรรมการพิจารณา
ต าแหน่งทางวิชาการ ครั้งที่ 4/2562 เมื่อวันจันทร์ที่ 27 พฤษภาคม 2562 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบผลการประเมิน
ที่ไม่ผ่านเกณฑ์โดยมติเสียงข้างมาก จ านวน 1 ราย ตามที่คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิท าหน้าที่ประเมินผลงาน
ทางวิชาการ และจริยธรรมจรรยาบรรณทางวิชาการเสนอ โดยมอบหมายให้เลขานุการคณะกรรมการพิจารณา
ต าแหน่งทางวิชาการ (ก.พ.ว) ด าเนินการตามข้ันตอนต่อไป 
 ข้อเสนอ/ญัตติ    
  จึงเสนอคณะกรรมการสภาวิชาการพิจารณาให้ความเห็นชอบการแจ้งผลการประเมินผลงานทาง
วิชาการของคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อท าหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรม และจรรยาบรรณ
ทางวิชาการในระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ จ านวน 1 ราย (วาระลับ) 

มติที่ประชุม เห็นชอบตามที่คณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ (ก.พ.ว.) พิจารณาให้ความ
เห็นชอบเกี่ยวกับการแจ้งผลการประเมินผลงานทางวิชาการของคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือท าหน้าที่
ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาการในระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ และให้น าเสนอ
สภามหาวิทยาลัย 

 

ระเบียบวาระท่ี 5.7 ขอความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ 
    ประจ าหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์  
    (ฉบับปี พ.ศ. 2561) (สมอ.08) 
 สาระส าคัญโดยย่อ 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรองทิพย์  เนียมถนอม  เลขานุการสภาวิชาการ น าเสนอเรื่อง ขอความ
เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ (ฉบับปี พ.ศ. 2561) (สมอ.08) 
 ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง 
  ด้วย สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์  คณ ะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มีความประสงค์                  
ขออนุญาตเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ (ฉบับปี พ.ศ. 2561) เนื่องจาก ดร.วีรภัทร  ภัทรกุล อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและ
อาจารย์ประจ าหลักสูตรได้ย้ายไปเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตรในสาขาวิชาอ่ืน 
ดังนั้น เพ่ือให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 คณะและสาขาวิชาจึงขออนุญาต
เปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
สาธารณสุขศาสตร์ (ฉบับปี พ.ศ. 2561) (สมอ.08) จาก  ดร.วีรภัทร  ภัทรกุล เป็น  ดร.ปฏิภาณี  ขันธโภค   
  โดยเรื่องนี้ได้ผ่านการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ครั้งที่ 2/2562 
เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2562 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบและให้น าเสนอคณะกรรมการสภาวิชาการต่อไป 
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 ข้อเสนอ/ญัตติ    
  จึงเสนอคณะกรรมการสภาวิชาการพิจารณาให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตรอาจารย์ประจ าหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุข
ศาสตร์ (ฉบับปี พ.ศ. 2561) (สมอ.08) จาก  ดร.วีรภัทร  ภัทรกุล เป็น  ดร.ปฏิภาณี  ขันธโภค  

มติที่ประชุม เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตรอาจารย์
ประจ าหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ (ฉบับปี พ.ศ. 2561) (สมอ.08) จาก ดร.วีรภัทร  
ภัทรกุล เป็น  ดร.ปฏิภาณี  ขันธโภค และให้น าเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป 
 

ระเบียบวาระท่ี 5.8 ขอความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดการเปิดสอนในเล่ม มคอ.2  
    หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ (ฉบับปี พ.ศ. 2559)  
    (สมอ.08)  
 สาระส าคัญโดยย่อ 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรองทิพย์  เนียมถนอม  เลขานุการสภาวิชาการ น าเสนอเรื่อง ขอความ
เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดการเปิดสอนในเล่ม มคอ.2 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
เกษตรศาสตร์ (ฉบับปี พ.ศ. 2559) (สมอ.08) จาก ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560 เป็น ภาคการศึกษาท่ี 1 
ปีการศึกษา 2559  
 ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง 
  ด้วย สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีความประสงค์ขออนุญาต
เปลี่ยนแปลงรายละเอียดการเปิดสอนในเล่ม มคอ.2 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์  
(ฉบับปี พ.ศ. 2559) (สมอ.08) จาก ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560 เป็น ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 
2559  โดยเรื่องนี้ได้ผ่านการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 
24 มิถุนายน 2562 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบและให้น าเสนอคณะกรรมการสภาวิชาการต่อไป 
 ข้อเสนอ/ญัตติ    
  จึงเสนอคณะกรรมการสภาวิชาการพิจารณาให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดการเปิด
สอนในเล่ม มคอ.2 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ (ฉบับปี พ.ศ. 2559) (สมอ.08) จาก 
ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560 เป็น ภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2559 

มติที่ประชุม เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดการเปิดสอนในเล่ม มคอ.2 หลักสูตรวิทยาศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ (ฉบับปี พ.ศ. 2559) (สมอ.08) จาก ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560 เป็น              
ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2559 มอบหมายให้กองบริการการศึกษาประสานงานกับ สป.อว. ในเรื่องการส่ง
เอกสาร (สมอ.08) และให้น าเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป 
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ระเบียบวาระท่ี 5.9 ขอความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
    และอาจารย์ประจ าหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ 
    สิ่งแวดล้อม (ฉบับปี พ.ศ. 2561) (สมอ.08) 
 สาระส าคัญโดยย่อ 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรองทิพย์  เนียมถนอม  เลขานุการสภาวิชาการ น าเสนอเรื่อง ขอความ
เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสู ตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (ฉบับปี พ.ศ. 2561) (สมอ.08) 
 ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง 
  ด้วย สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีความประสงค์                  
ขอความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (ฉบับปี พ.ศ. 2561) (สมอ.08) เนื่องจาก ดร.ประดินันท์  เอ่ียมสะอาด อาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร ได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการในระดับผู้ช่วย
ศาสตราจารย์  และ นางสาวปทิตตา  นาควงษ์ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร               
ได้ลาศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก ดังนั้น เพ่ือให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี                  
พ.ศ. 2558 คณะและสาขาวิชาจึงขออนุญาตเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ า 
หลักสูตร จาก ดร.ประดินันท์  เอ่ียมสะอาด เป็น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประดินันท์  เอ่ียมสะอาด และจาก 
นางสาวปทิตตา  นาควงษ์ เป็น ผู้ช่วยศาสตราจารย์บังอร  บุญปั้น 
  โดยเรื่องนี้ได้ผ่านการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ครั้งที่ 2/2562 
เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2562 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบและให้น าเสนอคณะกรรมการสภาวิชาการต่อไป 
 ข้อเสนอ/ญัตติ    
  จึงเสนอคณะกรรมการสภาวิชาการพิจารณาให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงผู้รับผิดชอบหลักสูตร
และอาจารย์ประจ าหลักสูตร จาก ดร.ประดินันท์  เอ่ียมสะอาด เป็น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประดินันท์ เอ่ียมสะอาด 
และจาก นางสาวปทิตตา  นาควงษ์ เป็น ผู้ช่วยศาสตราจารย์บังอร  บุญปั้น  
 มติที่ประชุม เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร จาก                
ดร.ประดินันท์  เอ่ียมสะอาด เป็น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประดินันท์ เอ่ียมสะอาด และจาก นางสาวปทิตตา               
นาควงษ ์เป็น ผู้ช่วยศาสตราจารย์บังอร  บุญปั้น และน าเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป 
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ระเบียบวาระที่ 6    เรื่องน าเสนอจากคณะกรรมการสภาวิชาการ 
คณะกรรมการสภาวิชาการ มีเรื่องน าเสนอที่ประชุม ดังนี้ 
1.รองศาสตราจารย์ ดร.ชูสิทธิ์  ประดับเพ็ชร์ รักษาราชการแทนอธิการบดี ประธานการประชุม แจ้งให้

ทราบว่าได้มอบนโยบายไปยังคณบดีทุกคณะและผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาในเรื่องการ
พิจารณาหลักสูตรในที่ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ และสภามหาวิทยาลัย โดยมอบหมายให้คณะและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดท าเอกสารประกอบการประชุม ในส่วนของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2558 และผลงานทางวิชาการต้องเป็นไปตามประกาศที่ กพอ.
ก าหนดหากเอกสารประกอบการประชุมไม่ครบถ้วน มหาวิทยาลัยจะไม่บรรจุระเบียบวาระเข้าที่ประชุม
คณะกรรมการสภาวิชาการและสภามหาวิทยาลัย 

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อมรรัตน์ สนั่นเสียง ผู้แทนคณะครุศาสตร์ น าเสนอเรื่อง จ านวนการรับ
นักศึกษาขั้นต่ า ประจ าปีการศึกษา 2562 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาเกิดปัญหาเหมื อน
มหาวิทยาลัยอื่น หรือไม่ มหาวิทยาลัยมีนโยบายการรับนักศึกษาอย่างไร  

3. รองศาสตราจารย์ ดร.ชูสิทธิ์  ประดับเพ็ชร์ รักษาราชการแทนอธิการบดี ประธานการประชุม แจ้งให้
ทราบว่า มหาวิทยาลัยได้ก าหนดจ านวนขั้นต่ าของการรับนักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2562 โดยผ่านความ
เห็นชอบของสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 13/2561 เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2562 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ ดังนี้ 

1. คณะครุศาสตร์ คือ 1 ใน 3 ของแผนการรับนักศึกษาของแต่ละสาขาวิชา  
2. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หลักสูตรทั่วไป คือ 1 ใน 2 ของแผนการรับนักศึกษาแต่ละ

สาขาวิชา และหลักสูตรอัตลักษณ์เชิงพ้ืนที่ คือ 1 ใน 3 ของแผนการรับนักศึกษาของแต่ละสาขาวิชา            
3. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในทุกสาขาวิชา  
4. คณะวิทยาการจัดการ คือ 1 ใน 3 ของแผนการรับนักศึกษาของแต่ละสาขาวิชา  
 โดยมีจ านวนนักศึกษาข้ันต่ า ประจ าปีการศึกษา 2562 แยกตามคณะและสาขาวิชา ดังนี้ 
คณะครุศาสตร์ 
1. สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ มีนักศึกษา 7 ราย 
2. สาขาวิชาดนตรีศึกษา มีนักศึกษา 5 ราย 
คณะวิทยาการจัดการ 
1. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเงินการธนาคาร ขณะนี้ไม่มีนักศึกษารายงานตัว 
2. สาขาวิชาการเป็นผู้ประกอบการ มีนักศึกษา 4 ราย 
3. สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ มีนักศึกษา 4 ราย 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
1. สาขาวิชาจุลชีววิทยา มีนักศึกษา 6 ราย  
2. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม มีนักศึกษา 6 ราย  
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 ขณะนี้มีนักศึกษาประจ าปีการศึกษา 2562 ที่รายงานตัวและยืนยันสิทธิ์เป็นนักศึกษา จ านวน 

1,200 ราย มหาวิทยาลัยอาจยุบรวมสาขาวิชาเข้าด้วยกัน เช่น สาขาวิชาเกษตรศาสตร์รวมกับสาขาวิชา
เทคโนโลยีการผลิตพืช  สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์รวมกับสาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น โดยมหาวิทยาลัยจะ
น าเรื่องนี้เสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป 

4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปัณณ์รภัส ถกลภักดี ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก (คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) 
เสนอเรื่องการเปิด-ปิดหลักสูตร ในเรื่องจ านวนนักศึกษาขั้นต่ าของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์             
ในพระบรมราชูปถัมภ์ ขณะนี้ทางมหาวิทยาลัยได้ด าเนินการย้ายนักศึกษาที่มีจ านวนน้อยให้มาเรียนในสาขาวิชา
ที่สามารถจัดการเรียนการสอนได้ และงดรับนักศึกษาในสาขาวิชาที่ต่ ากว่าเกณฑ์ แต่ปัญหาที่พบคือ ผู้ปกครอง 
นักศึกษาได้ร้องเรียนถึงมหาวิทยาลัย และแสดงความคิดเห็นในสังคมออนไลน์จ านวนมาก ท าให้เกิดผลกระทบ
และเกิดความเสียหายต่อมหาวิทยาลัย ขอให้มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรอยุธยาค านึงถึงปัญหาที่จะเกิดขึ้น 
หรือควรพิจารณาในกรณีหลักสูตรใดที่มีจ านวนนักศึกษาต่ ากว่าเกณฑ์ แต่เคยมีจ านวนนักศึกษามาก ในรอบ 2 ปี
ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยควรด าเนินการอย่างรอบคอบเพ่ือไม่ให้เกิดผลกระทบและเกิดความเสียหายต่อ
มหาวิทยาลัย 

5. ดร.ปฐมพงศ์  ศุภเลิศ ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก (คณะครุศาสตร์) น าเสนอ เรื่องแนวโน้มของการพัฒนา
ครูและบุคลากรทางการศึกษา มหาวิทยาลัยควรเปิดสอนหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและ            
การสอน เพ่ือตอบสนองความต้องการของท้องถิ่น เนื่องจากครูในท้องถิ่นและผู้บริหารการศึกษาสามารถมา
ศึกษาต่อเพ่ือปรับวุฒิการศึกษาและพัฒนาศักยภาพที่สูงขึ้น  โดยมหาวิทยาลัยควรพัฒนาครูประจ าการ โดยเน้น
กลุ่มเป้าหมายที่เป็นครูไทยและครูต่างชาติที่สอนอยู่ในโรงเรียนในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา อ่างทอง นครนายก 
และปริมณฑล  ในปัจจุบันตามโรงเรียนต่าง ๆ มีหลักสูตร English Program ที่สอนโดยอาจารย์ชาวต่างชาติ 
โดยจัดเป็นหลักสูตรระยะสั้น อาจท าความร่วมมือกับส านักงานคุรุสภา จะท าให้มหาวิทยาลัยมีรายได้เพ่ิมขึ้น 
และตอบโจทย์เรื่องการพัฒนาศักยภาพครูไทยและครูต่างชาติ เพ่ือสอดรับกับนโยบายของรัฐบาลในเรื่องการ
พัฒนาการศึกษาสู่ระดับสากล 

6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อมรรัตน์ สนั่นเสียง ผู้แทนคณะครุศาสตร์ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ เรื่อง
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ มีนักเรียนจ านวน 2,000 กว่าคน ได้รับ
งบประมาณในปี พ.ศ. 2563 จ านวน 70,000,0000 บาท โดยหักเข้ามหาวิทยาลั ย 25% ที่เหลือน าเงินเข้า               
งบคงคลังของโรงเรียนสาธิต โรงเรียนสาธิต จัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ควรจะมีการด าเนินการบริหารจัดการโรงเรียนสาธิตอย่างไรให้นักเรียนมีคุณภาพ 

7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อมรรัตน์   สนั่นเสียง ผู้แทนคณะครุศาสตร์ น าเสนอเรื่อง นโยบายของ
รัฐบาลในปีการศึกษา 2562 ได้พัฒนาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตจาก 5 ปี เป็นหลักสูตร 4 ปี  หลักสูตรอิง
สมรรถนะ ให้เรียนเป็นชุดวิชา แต่ไม่ปรากฏในเล่มหลักสูตร เมื่อนักศึกษาส าเร็จการศึกษาแล้วต้องขอใบประกอบ
วิชาชีพครูด้วยตนเอง มหาวิทยาลัยต้องขับเคลื่อนให้นักศึกษาทันต่อการเปลี่ยนแปลงในอนาคต ขอให้คณะ             
ครุศาสตร์พึงระวังในเรื่องการสอบใบประกอบวิชาชีพครูของนักศึกษา  หากนักศึกษาสอบใบประกอบวิชาชีพครู 
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ไม่ได้ จะท าให้ไม่สามารถสอบบรรจุเข้ารับราชการได้ และในปีการศึกษา 2562 มีจ านวนอาจารย์ที่เกษียณอายุ
ราชการจ านวนมาก มหาวิทยาลัยควรมีการทบทวนหลักสูตรและท าหลักสูตรให้ทันสมัยทันต่อการเปลี่ยนแปลง  
นักศึกษาสาขาวิชาคณิตศาสตร์ และสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ของคณะครุศาสตร์มีความรู้ มีทักษะ และมีศักยภาพ
สูง ได้รับการบรรจุเข้ารับราชการเป็นจ านวนมาก คณะครุศาสตร์ไม่ควรจัดการเรียนการสอนโดยให้อาจารย์คณะ
ครุศาสตร์สอนทุกรายวิชา  ควรมีอาจารย์ในคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาช่วยจัดการเรียนการสอนท าให้
นักศึกษามีคุณภาพ และการเปิด-ปิดภาคเรียน มหาวิทยาลัยมีนโยบายการเปิด-ปิดภาคการศึกษาอย่างไร จะมี
การเปลี่ยนแปลงไปสู่ระบบเดิมหรือไม่ หรือเปิด-ปิด ตามระบบอาเซียนหรือตามระบบปกติ  

8. ดร.ภควดี สุขอนันต์ ผู้แทนคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เสนอเรื่อง นักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษา
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต หลักสูตร 5 ปี ที่ส าเร็จการศึกษาแล้ว สามารถสอบบรรจุเป็นครูสอนในระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนต้นได้  นักศึกษาจะต้องมีความรู้ ใฝ่รู้ และค้นคว้าหาความรู้ตลอดเวลา แต่ในปีการศึกษา 2562  
ได้มีการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตจากหลักสูตร 5 ปี เป็นหลักสูตร 4 ปี ท าให้นักศึกษาขาด
ทักษะ และในหลักสูตร เมื่อส าเร็จการศึกษาแล้วไปสอนนักเรียนในระดับชั้นมั ธยมศึกษาจะปรับตัวล าบาก               
จะสามารถน าความรู้ที่มีอยู่ไปอธิบายให้นักเรียนเข้าใจได้หรือไม่ เพราะการเรียนรู้ในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลง
ตลอดเวลา เช่น ส าเร็จการศึกษาในสาขาวิชาเคมี และสาขาวิชาจุลชีววิทยา มีความรู้ในหลักวิทยาศาสตร์ หรือ
อาจสอบบรรจุได้แต่ไม่มีใบประกอบวิชาชีพวิชาชีพครู  ก็จะไม่สามารถสมัครสอบได้ และมหาวิทยาลัยควรปรับ
ช่วงเวลาการปิด-เปิดภาคการศึกษาให้เหมือนกับมหาวิทยาลัยอ่ืน หากเปิด-ปิดการศึกษาตามระบบอาเซียน 
นักศึกษาค้นคว้าหาความรู้และฝึกปฏิบัติในห้องปฏิบัติทางเคมี ซึ่งสามารถเปิดพัดลมได้ เนื่องจากการทดลอง                
มีการใช้สารเคมี  ห้องเรียนซึ่งมีอากาศร้อนมาก ท าให้เกิดปัญหาและส่งผลกระทบต่อกระบวนการเรียนจัดการ
เรียนการสอน 

มติที่ประชุม  รับทราบ 

 

ระเบียบวาระที่ 7     เร่ืองอื่น ๆ 
ระเบียบวาระท่ี 7.1  ก าหนดการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ  ครั้งท่ี 6/2562 
  สาระส าคัญโดยย่อ 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรองทิพย์  เนียมถนอม  เลขานุการสภาวิชาการ น าเสนอ ก าหนดการ
ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ 6/2562 
 ข้อเสนอ/ญัตติ    
  จึงขอความเห็นชอบก าหนดการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ  ครั้งที่ 6/2562 ในวันพุธที่ 24 
กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00 น.  ณ ห้องประชุมอยุธยา-อาเซียน อาคารส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัย            
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
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 มติที่ประชุม เห็นชอบก าหนดการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ  ครั้งที่ 6/2562 ในวันพุธที่ 
24 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00 น.  ณ ห้องประชุมอยุธยา-อาเซียน อาคารส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
 
ปิดประชุมเวลา 11.30 น. 
 
    นางสาวนิตยา   แสงมะฮะหมัด ผู้พิมพ์/ผู้บันทึกการประชุม 
    นางเบญญาภา   สอนพรม  ผู้ตรวจ  
    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรองทิพย์  เนียมถนอม ผู้ตรวจ/ทาน 
 


