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รายงานการประชุมสภาวิชาการ 
ครั้งที ่6/2562  

วันที่ 28 สิงหาคม 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.  ดร.ปฐมพงศ์     ศุภเลิศ     ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก (คณะครุศาสตร์)    กรรมการ 
5.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดวงรตัน์  โพธิ์เงิน  ผู้แทนคณะวิทยาการจัดการ     กรรมการ 
6.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อมรรัตน์   สนั่นเสียง ผู้แทนคณะครุศาสตร์      กรรมการ 
7.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์มูนีเราะฮ์  ยีด า  ผู้แทนคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์    กรรมการ 
8.  ดร.ภควดี       สุขอนันต์   ผู้แทนคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี    กรรมการ 
9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรองทิพย์  เนียมถนอม  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ          กรรมการและเลขานุการ 
ผู้ไม่มาประชุม 
1.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปณัณ์รภัส  ถกลภักดี ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก (คณะวิทยาศาสตร์ฯ)    ติดภารกิจ 
 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภชิาติ  พานสุวรรณ   ผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรเทพ  รู้แผน    ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรบริหารการศึกษา 
       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   เร่ืองที่ประธานแจ้งให้ทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี 1.1   ค าสั่งมหาวิทยาลยัราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ที่ 820/2562  
    เรื่อง แก้ไขค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสภาวชิาการ  
    มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา   
 สาระส าคัญโดยย่อ 
  รองศาสตราจารย์ ดร.ชูสิทธิ์  ประดับเพ็ชร์ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุ ธยา ประธานการประชุม แจ้ งให้ ที่ ประชุมทราบ เรื่อง ค าสั่ งมหาวิทยาลั ยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา ที่ 820/2562  เรื่อง แก้ไขค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา ล าดับที่ 6 จาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กมลวรรณ  วรรณธนัง เป็น ผู้ช่วยศาสตราจารย์             
มูนีเราะฮ์   ยีด า  
 ข้อเสนอ/ญัตติ 
  จึงขอเสนอให้สภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เพ่ือรับทราบค าสั่งมหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ที่ 820/2562 เรื่อง แก้ไขค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัย            
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
 มติที่ประชุม รับทราบค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ที่ 820/2562 เรื่อง แก้ไขค าสั่ง
แต่งตั้งคณะกรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
 

ระเบียบวาระท่ี 1.2   นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย 
    และนวัตกรรม 
 สาระส าคัญโดยย่อ 
  รองศาสตราจารย์ ดร.ชูสิทธิ์  ประดับเพ็ชร์ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา ประธานการประชุม  แจ้งให้ที่ประชุมทราบเรื่อง การประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย 
(ทปอ.) ที่ประชุมได้มอบนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม ในเรื่องการตอบสนองด้านการศึกษาสอดคล้องกับตลาดแรงงาน ดังนี้ 
  1. การขับเคลื่อนตลาดสนองความต้องการ 
  2. หลักสูตรปกติ ควรปรับเป็นการท าหลักสูตรเป็น Modular system 
  3. การท าหลักสูตรออนไลน์ สร้างระบบ credit 
  4. การพัฒนาหลักสูตรเน้น competency/reskill/upskill 
  แนวทางการด าเนินการ ดังนี้ 
  หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป (General Education) 
  1. การพัฒนาคน โดยการสร้างรายวิชาออนไลน์ที่สอดคล้องกับ market demand  
   1.1 หมวดวิชาส่งเสริมอาชีพและสร้างรายได้ Active citizen 
   1.2 หมวดวิชา rekill/upskill ตลาดแรงงานในปัจจุบัน 
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  2.การพัฒนา R&D โดยการผลิตก าลังคนต้องรู้ทั้งระบบ ผลิตได้เท่าไร ความต้องการมีเท่าไร 
   2.1 หมวดวิชาที่เป็นอัตลักษณ์ของพ้ืนที่ (เชิงประเด็นที่โดดเด่น/การบูรณาการร่วมกับพ้ืนที่) 

 มติที่ประชุม  รับทราบ และแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มหาวิทยาลัยได้จัดตั้งศูนย์นวัตกรรมดิจิตอล
เพ่ือการเรียนรู้ มีหน้าที่ในการจัดท าคอร์สออนไลน์ จัดท าสารคดี ออกอากาศทางโทรทัศน์แห่งประเทศไทย
ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏ จ านวน 38 แห่ง  โดยมอบหมายให้รองอธิการบดีฝ่ายบริหารงานวิชาการ 
ด าเนินการจัดอบรมให้ความรู้กับคณาจารย์ ในการเพ่ิมประสิทธิภาพ ทิศทางการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Life Long 
Leaning)  และการสร้างคอร์สออนไลน์  

 

ระเบียบวาระท่ี 1.3  การเปิดภาคเรียนตามกลุ่มประเทศอาเซียนของนักศึกษาภาคปกติ  
 สาระส าคัญโดยย่อ 
  รองศาสตราจารย์ ดร.ชูสิทธิ์  ประดับเพ็ชร์ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา ประธานการประชุม  แจ้งให้ที่ประชุมทราบ เรื่อง การเปิดภาคเรียนตามกลุ่มประเทศอาเซียน
ของนักศึกษาภาคปกติ  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา รองอธิการบดีฝ่ายบริหารงานวิชาการ           
ได้วิเคราะห์ข้อมูลการเปิดภาคเรียน เปิดเดือนมิถุนายน และการเปิดภาคเรียนตามกลุ่มประเทศอาซียน เปิดเดือน
สิงหาคม ย้อนหลัง 3 ปี  พบว่าการเปิดภาคเรียนเดือนสิงหาคมจะท าให้มีจ านวนนักศึกษาเพ่ิมขึ้น โดยประมาณ 
300 คน และได้น าเสนอข้อมูลในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) พิจารณา ที่ประชุมมีมติ            
ให้มหาวิทยาลัยเปิดภาคเรียนตามกลุ่มประเทศอาเซียน เป็นเดือนสิงหาคม หากมีการเปลี่ยนแปลง             
การเปิดภาคเรียนเป็นเดือนมิถุนายน มหาวิทยาลัยจะทบทวนอีกครั้ง 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี 1.4  การพิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรในการประชุมสภาวิชาการ  
    และสภามหาวิทยาลัย 
 สาระส าคัญโดยย่อ 
  รองศาสตราจารย์ ดร.ชูสิทธิ์  ประดับเพ็ชร์ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา ประธานการประชุม  แจ้งให้ที่ประชุมทราบ เรื่อง  การพิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตร            
ในการประชุมสภาวิชาการ และสภามหาวิทยาลัย  ขอให้สภาวิชาการได้ตรวจสอบหลักสูตรอย่างละเอียด 
รอบคอบ ทั้งนี้มหาวิทยาลัยได้มอบนโยบายให้คณะและหน่วยงานที่จะน าเสนอหลักสูตรในการประชุมสภา
วิชาการ และสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตร โดยคณะและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้อง
ด าเนินการจัดท าเอกสารรวมผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เพ่ือประกอบการพิจารณา
หลักสูตรทุกครั้ง โดยมีข้อมูลเรื่องผลงานวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ต้องเป็นไปตามเกณฑ์
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 และประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 และประกาศ  ก.พ.อ. เรื่อง 
หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่ง  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และ
ศาสตราจารย์ พ.ศ. 2560  
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มติที่ประชุม  รับทราบ 

 

ระเบียบวาระที่ 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุมคร้ังที่ 5/2562  
 สาระส าคัญโดยย่อ 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร.กรองทิพย์  เนียมถนอม  เลขานุการสภาวิชาการ  น าเสนอ รายงาน               
การประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 5/2562 ซ่ึงมีสาระส าคัญเกี่ยวกับระเบียบวาระและมติที่ประชุมตามรายงาน           
การประชุมสภาวิชาการเพ่ือขอให้ที่ประชุมสภาวิชาการพิจารณารับรองรายงานการประชุม 
 ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง 
  ตามที่สภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาได้มีการประชุมครั้งที่ 5/2562 เมื่อวันที่           
26 มิถุนายน 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 5/2562  
 ข้อเสนอ/ญัตติ 
  ขอเสนอให้รับรองรายงานการประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  
ครัง้ที่ 5/2562  
 มติที่ประชุม  รับรองรายงานการประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  
ครั้งที่ 5/2562 โดยให้แก้ไขดังนี้ 

1. หน้า [2-34] ข้อ 6 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อมรรัตน์ สนั่นเสียง ผู้แทนคณะครุศาสตร์  ได้เสนอเรื่อง 
กรณีภาระงานของอาจารย์ที่ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ เนื่องจากกรณีนักศึกษาลดน้อยลง อาจต้องมอบภาระงานอ่ืน 
เช่น  มหาวิทยาลัยราชภัฏ วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ได้มอบหมายให้อาจารย์ไปปฏิบัติหน้าที่ที่
โรงเรียนสาธิต ซึ่งปัจจุบันโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์  มีนักเรียน
ประมาณ 2,000 คน ได้รับงบประมาณปี 2563 ประมาณ 70 ล้าน มีการหักเข้ามหาวิทยาลัย 25% มหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยาควรจะมีการด าเนินการบริหารจัดการโรงเรียนสาธิตอย่างไรให้นักเรียนมีคุณภาพและมี
ปริมาณที่เพ่ิมข้ึน 
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2. หน้า [2-34]  ข้อ 7 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อมรรัตน์   สนั่นเสียง ผู้แทนคณะครุศาสตร์ น าเสนอเรื่อง 
ปีการศึกษา 2562 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตจาก 5 ปี เป็นหลักสูตร 4 ปี เป็นหลักสูตรอิงสมรรถนะเม่ือนักศึกษา
ส าเร็จการศึกษาแล้วต้องสอบรับใบประกอบวิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ต้องระวังในเรื่องการสอบใบประกอบ
วิชาชีพครูของนักศึกษา  หากนักศึกษาสอบใบประกอบวิชาชีพครูไม่ได้  ก็จะมีปัญหาตามมา ซึ่งในปี 2562 มี
จ านวนครูที่เกษียณอายุราชการจ านวนมาก จะท าให้การรับบรรจุแต่งตั้งครูมีจ านวนมาก ในการจัดการเรียนการสอน
โดยเฉพาะนักศึกษาสาขาวิชาคณิตศาสตร์ และสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ของคณะครุศาสตร์มีความรู้ มีทักษะ และมี
ศักยภาพสูง และที่ผ่านมาได้รับการบรรจุเข้ารับราชการเป็นจ านวนมาก ดังนั้นในการจัดการเรียนการสอนควรมี
อาจารย์ในคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาช่วยจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรดังกล่าว ซึ่งจะท าให้นักศึกษา
มีคุณภาพ  

 
ระเบียบวาระที่ 3   เร่ืองสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่ 5/2562 
ระเบียบวาระท่ี 3.1  รายงานผลการด าเนินการตามมติของคณะกรรมการสภาวิชาการ 
 สาระส าคัญโดยย่อ 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรองทิพย์  เนียมถนอม  เลขานุการสภาวิชาการ น าเสนอข้อมูล             
การด าเนินงานและผลการด าเนินงานตามมติที่ประชุมสภาวิชาการครั้งที่ 5/2562 โดยได้แจ้งและมอบให้
หน่วยงานและองค์คณะบุคคล/บุคคลที่เกี่ยวข้องด าเนินงานและปฏิบัติตามที่สภาวิชาการมีมติแล้ว 
 ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง 
  1. สภาวิชาการได้มีมติก าหนดเป็นแนวปฏิบัติให้เลขานุการน าเสนอให้ที่ประชุมทราบความคืบหน้า
หรือข้อมูลการด าเนินงานและผลการด าเนินงานตามมติที่ประชุมสภาวิชาการเป็นเรื่องสืบเนื่องจากการประชุม
ครั้งก่อนด้วย 
  2. สภาวิชาการ มีการประชุมครั้งที่ 5/2562  เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม
อยุธยา-อาเซียน อาคารส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาตามรายงานการประชุมฯ            
ในระเบียบวาระที่ 2 
  3. เลขานุการสภาวิชาการ ได้แจ้งและมอบให้หน่วยงานและองค์คณะบุคคล/บุคคล ที่เกี่ยวข้อง
ด าเนินงานและปฏิบัติตามที่สภาวิชาการมีมติแล้ว ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารที่น าเสนอประกอบการประชุม
หน้า [3-2 ถึง 3-4] 
 ข้อเสนอ/ญัตติ 
  ขอเสนอให้ที่ประชุมรับทราบข้อมูลการด าเนินงานและผลการด าเนินงานตามมติที่ประชุม               
สภาวิชาการ ครั้งที่ 5/2562  
 มติที่ประชุม รับทราบข้อมูลการด าเนินงานและผลการด าเนินงานตามมติที่ประชุมสภาวิชาการ            
ครั้งที่ 5/2562  
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รายงานข้อมูลการด าเนินงานและผลการปฏิบัติตามมติท่ีประชุมสภาวิชาการ   
คร้ังที่ 5/2562   

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

ระเบียบวาระ เรื่อง มติที่ประชุม ผลการปฏิบัติตามมต ิ
5 เรื่องน าเสนอเพื่อพิจารณา   

5.1 การพิจารณาเสนอการให้ปริญญา  
ระดับปริญญาตรี ประจ าภาคเรียนท่ี 
2/2561 (ครั้งท่ี 2) จ านวน 635 ราย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เห็ นชอบตามท่ีกองบริการการศึกษา
พิจารณาเสนอการให้ปริญญา ระดับ
ปริญญาตรี ประจ าภาคเรียนท่ี 2/2561 
(ครั้ ง ท่ี  2 ) จ านวน  635  ราย  และ
มอบหมายให้ผู้อ านวยการกองบริการ
การศึกษาตรวจสอบความถูกต้องของ
ข้อมูลผู้ส าเร็จการศึกษาก่อนน าเสนอ
สภามหาวิทยาลัยต่อไป 

1.เลขานุการสภาวิชาการได้แจ้งไปยัง
ผู้อ านวยการกองบริการการศึกษา  
และผู้เกี่ยวข้องทราบแล้ว 
2.กองบริการการศึกษาตรวจสอบข้อมูล 
ก่อนน าเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย  
พบว่า มีนักศึกษาท่ีไม่ส าเร็จการศึกษา จ านวน 
1 ราย คือ นางสาวนนทิยา  สุขสม สาขาวิชา
การบริหารทรัพยากรมนุษย์ คณะวิทยาการ
จัดการ เน่ืองจากเรียนไม่ครบตามหลักสูตร
ก าหนด และได้น าเสนอสภามหาวิทยาลัย
พิจารณาอนุมัติ จ านวน 634 ราย  
เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันท่ี 10 กรกฎาคม 2562   

5.2 การพิจารณาเสนอการให้ปริญญาระดับ
ปริญญาโท จ านวน 2 ราย ประจ าภาค
เรียนท่ี 1/2561 (ครั้งท่ี 3) และเสนอให้
ปริญญาระดับปริญญาเอก จ านวน 1 ราย  
และระดับปริญญาโท จ านวน 1 ราย 
ประจ าภาคเรียนท่ี 2/2561 (ครั้งท่ี 1) 
รวมท้ังสิ้นจ านวน 4 ราย 
 
 
 
 

เห็นชอบตามท่ีส านักงานคณะกรรมการ
บัณฑิตศึกษาการพิจารณาเสนอการให้
ปริญญาระดับปริญญาโท จ านวน 2 ราย 
ประจ าภาคเรียนท่ี 1/2561 (ครั้งท่ี 3) และ
เสนอให้ปริญญาระดับปริญญาเอก  
จ านวน 1 ราย  และระดับปริญญาโท 
จ านวน 1 ราย ประจ าภาคเรียน  
ท่ี 2/2561 (ครั้งท่ี 1) รวมท้ังสิ้น 
จ าน วน  4  ร าย  โด ย ให้ แ ก้ ไข ต าม
ข้อเสนอแนะของสภาวิชาการ และให้
น าเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป 

เลขานุการสภาวิชาการได้แจ้งไปยัง
ผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการ
บัณฑิตศึกษา และผู้เกี่ยวข้องทราบแล้ว   
โดยส านักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาได้น า
เรื่องนี้เสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา
อนุมัติการให้ปริญญา เมื่อวันท่ี 14 สิงหาคม 
2562 ท่ีประชุมมีมติอนุมัติการให้ปริญญา
ระดับปริญญา 1 ราย และระดับปริญญาโท  
3 ราย ส าหรับระดับปริญญาโทอีก 1 ราย 
ให้ด าเนินการแก้ไขตามข้อเสนอแนะของ 
สภามหาวิทยาลัย 

5.3 ขอความเห็นชอบการปิดหลักสูตร 
ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา 
การจัดการการเรียนรู้ (หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2556) (สมอ.08) แบบมีเงื่อนไข 
 
 
 
 
 
 

เห็นชอบการปิดหลักสูตรครุศาสตร 
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ 
การเรียนรู้ (หลักสูตรปรับปรุง  
พ.ศ. 2556) (สมอ.08) แบบมีเงื่อนไข 
และน าเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป  

เลขานุการสภาวิชาการได้แจ้งไปยังผูอ้ านวยการ
ส านักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา  
และผู้เกี่ยวข้องทราบแลว้  โดยส านกังาน
คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาได้น าเสนอ 
สภามหาวิทยาลัยพิจารณาให้ความเห็นชอบ  
ที่ประชุมมีมติเห็นชอบการงดรับนักศึกษาหลักสูตร
ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ 
การเรียนรู้ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556)  โดยให้
หลักสูตรดูแลนักศึกษาทีย่ังคงค้างอยู่ในหลักสูตรให้
ส าเร็จการศึกษา เมื่อวันที ่10 กรกฎาคม 2562 
เรียบร้อยแล้ว 
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ระเบียบวาระ เรื่อง มติที่ประชุม ผลการปฏิบัติตามมติ 

5 เรื่องน าเสนอเพื่อพิจารณา (ต่อ)   
5.4 ขอความเห็นชอบหลักสูตร 

ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู  
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) 
 
 
 
 
 

เห็ นชอบหลักสูตรประกาศนียบั ตร
บัณฑิ ตสาขาวิชาชีพครู   (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2562) โดยให้แก้ไขตาม
ข้อเสนอแนะของสภาวิชาการ และให้
น าเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป 

เลขานุการสภาวิชาการได้แจ้งไปยัง
ผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการ
บัณฑิตศึกษา และผู้เกี่ยวข้องทราบ  
เรียบร้อยแล้ว  โดยส านักงานคณะกรรมการ
บัณฑิตศึกษาได้น าเสนอสภามหาวิทยาลัย
พิจารณาให้ความเห็นชอบ ท่ีประชุมมีมติ
เห็นชอบ เมื่อวันท่ี 10 กรกฎาคม 2562 
เรียบร้อยแล้ว 

5.5 การพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
การก าหนดต าแหน่งและแต่งตั้งให้ด ารง
ต าแหน่งทางวิชาการระดับ 
รองศาสตราจารย์ จ านวน 2 ราย  
และระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์  
จ านวน 3 ราย (วาระลับ) 
 
 
 

เห็นชอบตามท่ีคณะกรรมการพิจารณา
ต าแหน่งทางวิชาการ (ก.พ.ว.) พิจารณา
ให้ความเห็นชอบการก าหนดต าแหน่ง
และแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ
ระดับรองศาสตราจารย์ จ านวน 2 ราย 
และระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์  
จ านวน  3  ราย  (วาระลับ )  และให้
น าเสนอสภามหาวิทยาลัย 

เลขานุการสภาวิชาการได้แจ้งไปยังคณบดี/งาน
ทรัพยากรบุคคล/เลขานุการ ก.พ.ว./และ
ผู้เกี่ยวข้องทราบ เรียบร้อยแล้ว  และได้
น าเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติ 
รองศาสตราจารย์ จ านวน 1 ราย และระดับ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จ านวน 3 ราย (วาระลับ)  
รวมท้ังสิ้น 4 ราย เมื่อวันท่ี 10 กรกฎาคม 
2562 และอนุมัติต าแหน่งรองศาสตราจารย์ 
จ านวน 1 ราย เมื่อวันท่ี 14 สิงหาคม 2562 

5.6 การพิจารณาให้ความเห็นชอบเกี่ยวกับ
การแจ้ งผลการประเมินผลงานทาง
วิชาการของคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
เพื่อท าหน้าท่ีประเมินผลงานทางวิชาการ
และจริยธรรม และจรรยาบรรณทาง
วิชาการในระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
จ านวน 1 ราย (วาระลับ) 
 
 

เห็นชอบตามท่ีคณะกรรมการพิจารณา
ต าแหน่งทางวิชาการ (ก.พ.ว.) พิจารณา
ให้ความเห็นชอบเกี่ยวกับการแจ้งผล
การประเมินผลงานทางวิชาการของ
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่ อท า
หน้าท่ีประเมินผลงานทางวิชาการและ
จริยธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาการใน
ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ และให้น าเสนอ
สภามหาวิทยาลัยต่อไป 

เลขานุการสภาวิชาการได้แจ้งไปยังคณบดี/งาน
ทรัพยากรบุคคล/เลขานุการ ก.พ.ว./และ
ผู้เกี่ยวข้องทราบ เรียบร้อยแล้ว  และได้
น าเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติ
เรียบร้อยแล้วเมื่อวันท่ี 10 กรกฎาคม 2562 
 
 
 
 

5.7 ขอความ เห็ นชอบการเปลี่ ยนแปลง
อาจารย์ ผู้ รั บ ผิ ดชอบห ลั ก สู ตรและ
อาจารย์ประจ าหลักสูตรสาธารณสุข 
ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุข
ศาสตร์ (ฉบับปี พ.ศ. 2561) (สมอ.08) 
 
 
 
 

เห็ นชอบการเปลี่ ยนแปลงอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ า
หลั กสู ตรอ าจ ารย์ ประจ าหลั กสู ตร
สาธารณสุขศาสตรบัณฑิ ต สาขาวิชา
สาธารณสุขศาสตร์ (ฉบับปี พ.ศ. 2561) 
(สมอ.08) จาก ดร.วีรภัทร  ภัทรกุล เป็น  
ดร.ปฏิภาณี  ขันธโภค และให้น าเสนอ
สภามหาวิทยาลัยต่อไป 

เลขานุการสภาวิชาการได้แจ้งไปยังคณบดี 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประธาน
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร และได้น าเสนอ
สภามหาวิทยาลัยพิจารณาเห็นชอบเรียบร้อย
แล้วเมื่อวันท่ี 10 กรกฎาคม 2562 
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ระเบียบวาระ เรื่อง มติที่ประชุม ผลการปฏิบัติตามมต ิ

5 เร่ืองน าเสนอเพ่ือพิจารณา (ต่อ)   

5.8 ขอความ เห็ นชอบการเปลี่ ยนแปลง
ร า ย ล ะ เอี ย ด ก า ร เปิ ด ส อ น ใน เล่ ม            
มคอ.2 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์  
(ฉบับปี พ.ศ. 2559) (สมอ.08)  
 
 
 
 
 

เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงรายละเอียด
การเปิดสอนในเล่ม มคอ.2 หลักสูตร
วิ ท ย า ศ า ส ต ร บั ณ ฑิ ต  ส าข าวิ ช า
เกษตรศาสตร์ (ฉบับปี พ.ศ. 2559) (สมอ.
08) จาก ภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 
2560  เป็ น  ภ าคก าร ศึ กษ า ท่ี  1  ปี
การศึกษา 2559  มอบหมายให้กอง
บริก ารการ ศึกษาประสานงานกั บ 
สป.อว. ในเรื่องการส่งเอกสาร (สมอ.08) 
และให้น าเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป 

เลขานุการสภาวิชาการได้แจ้งไปยังคณบดี 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประธาน
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร และผู้เกี่ยวข้อง
ทราบ เรียบร้อยแล้ว และได้น าเสนอสภา
มหาวิทยาลัยพิจารณาเห็นชอบเรียบร้อยแล้ว
เมื่อวันท่ี 10 กรกฎาคม 2562 
 
 
 
 

5.9 ขอความ เห็ นชอบการเปลี่ ยนแปลง
อาจารย์ ผู้ รั บ ผิ ดชอบห ลั ก สู ตรและ
อาจารย์ประจ าหลักสูตรวิทยาศาสตร
บั ณ ฑิ ต  ส า ข า วิ ช า วิ ท ย า ศ า ส ต ร์
สิ่งแวดล้อม(ฉบับปี พ.ศ. 2561)  
(สมอ.08) 
 
 

เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
จาก ดร.ประดินันท์  เอี่ยมสะอาด เป็น 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประดินันท์ เอี่ยม
สะอาด และจาก นางสาวปทิตตา นาค
วงษ์  เป็น ผู้ช่วยศาสตราจารย์บังอร  
บุญปั้น และน าเสนอสภามหาวิทยาลัย
ต่อไป 

เลขานุการสภาวิชาการได้แจ้งไปยังคณบดี 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประธาน
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร และผู้เกี่ยวข้อง
ทราบ เรียบร้อยแล้ว และได้น าเสนอสภา
มหาวิทยาลัยพิจารณาเห็นชอบเรียบร้อยแล้ว
เมื่อวันท่ี 10 กรกฎาคม 2562 
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ระเบียบวาระที่ 4   เรื่องน าเสนอเพื่อทราบ 
ระเบียบวาระท่ี 4.1      การรายงานสถานะหลักสตูรตามเกณฑ์มาตรฐานหลกัสูตรระดับปริญญาตรี  

   และระดับบัณฑิตศกึษา พ.ศ. 2558 ขอ้มูล ณ วันท่ี 19 สิงหาคม 2562 
  สาระส าคัญโดยย่อ 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรองทิพย์  เนียมถนอม  เลขานุการสภาวิชาการ น าเสนอ การรายงาน
สถานะหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา  พ.ศ. 2558 ข้อมูล             
ณ วันที่ 19 สิงหาคม 2562 มีรายละเอียด จ าแนกตามคณะ และสาขาวิชา ดังนี้ 

 1. หลักสูตร ระดับปริญญาตรี 
คณะ 

จ านวนหลกัสูตร 
ทั้งหมด 

จ านวนหลกัสูตร 
ที่ครบรอบปรับปรุง  
ปีการศึกษา 2562 

จ านวนหลกัสูตรที่อยู่ระหว่างรอ
ผลการรับทราบจาก สป.อว. 

ครุศาสตร ์ 10 - 10 

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ 15 2 7 

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 15 1 3 

วิทยาการจัดการ 12 2 2 

รวม 52 5 22 
 

2. รอบการปรับปรุงหลักสูตร ระดับปริญญาตรี 
 
 

คณะ 

 
 

สาขาวิชา 

สภา
มหาวิทยาลยั

(อนุมัติ) 

สป.อว.
(รับทราบ) 

ปีการศึกษา
ท่ีเร่ิมใช้
หลักสูตร 

สิ้นปี
การศึกษา
ครบรอบที่

ต้องปรบัปรุง
หลักสตูร 

ครุศาสตร์           
1 ค.บ.  การสอนภาษาไทย  4 ปี   

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) 
(อยู่ระหว่างผู้อ านวยการกลุ่มของ สป.อว. ตรวจสอบหลักสูตร) 

27 มี.ค.2562 อยู่ระหว่างรอผล
การพิจารณา

ความสอดคล้องฯ 

2562 2565 

2 ค.บ.  การศึกษาปฐมวัย 4 ปี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) 
(อยู่ระหว่างผู้อ านวยการกลุ่มของ สป.อว. ตรวจสอบหลักสูตร) 

27 มี.ค.2562 อยู่ระหว่างรอผล
การพิจารณา

ความสอดคล้องฯ 

2562 2565 

3 ค.บ.  พลศึกษา 4  ปี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) 
(อยู่ระหว่างผู้อ านวยการกลุ่มของ สป.อว. ตรวจสอบหลักสูตร) 

27 มี.ค.2562 อยู่ระหว่างรอผล
การพิจารณา

ความสอดคล้องฯ 

2562 2565 

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

27 มี.ค.2562 อยู่ระหว่างรอผล
การพิจารณา

ความสอดคล้องฯ 

2562 2565 
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คณะ 

 
 

สาขาวิชา 

สภา
มหาวิทยาลยั

(อนุมัติ) 

สป.อว.
(รับทราบ) 

ปีการศึกษา
ท่ีเร่ิมใช้
หลักสูตร 

สิ้นปี
การศึกษา
ครบรอบที่

ต้องปรบัปรุง
หลักสตูร 

5 ค.บ.  คณิตศาสตร์   4 ปี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) 
(อยู่ระหว่างผู้อ านวยการกลุ่มของ สป.อว. ตรวจสอบหลักสูตร) 

27 มี.ค.2562 อยู่ระหว่างรอผล
การพิจารณา

ความสอดคล้องฯ 

2562 2565 

6 ค.บ.  คอมพิวเตอร์ศึกษา 4 ปี  
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) 
(อยู่ระหว่างผู้อ านวยการกลุ่มของ สป.อว. ตรวจสอบหลักสูตร) 

27 มี.ค.2562 อยู่ระหว่างรอผล
การพิจารณา

ความสอดคล้องฯ 

2562 2565 

7 ค.บ.  สังคมศึกษา  4 ปี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) 
(อยู่ระหว่างผู้อ านวยการกลุ่มของ สป.อว. ตรวจสอบหลักสูตร) 

27 มี.ค.2562 อยู่ระหว่างรอผล
การพิจารณา

ความสอดคล้องฯ 

2562 2565 

8 ค.บ.  วิทยาศาสตร์  4 ปี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) 
(อยู่ระหว่างผู้อ านวยการกลุ่มของ สป.อว. ตรวจสอบหลักสูตร) 

27 มี.ค.2562 อยู่ระหว่างรอผล
การพิจารณา

ความสอดคล้องฯ 

2562 2565 

9 ค.บ.  การประถมศึกษา 4 ปี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) 
(อยู่ระหว่างผู้อ านวยการกลุ่มของ สป.อว. ตรวจสอบหลักสูตร) 

27 มี.ค.2562 อยู่ระหว่างรอผล
การพิจารณา

ความสอดคล้องฯ 

2562 2565 

10 ค.บ.  การศึกษาพิเศษ 4 ปี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) 
(อยู่ระหว่างผู้อ านวยการกลุ่มของ สป.อว. ตรวจสอบหลักสูตร) 

27 มี.ค.2562 อยู่ระหว่างรอผล
การพิจารณา

ความสอดคล้องฯ 

2562 2565 

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 

4 ศศ.บ.  ภาษาอังกฤษ  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 
(*ต้องปรับตาม มคอ.1 ให้เสร็จสิ้นภายในปีการศึกษา 
2562*) 

15 ก.พ. 2560 8 พ.ย. 
2560 

2560 2562 

5 น.บ.   นิติศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 
(*ต้องปรับตาม มคอ.1 ให้เสร็จสิ้นภายในปีการศึกษา 
2563*) 

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  (หลักสตูรปรับปรุง 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 านวยการกลุ่ม ของ สป.อว. ตรวจสอบหลักสูตร) 

12 ก.ค. 2560 อยู่ระหว่างรอผล
การพิจารณา

ความสอดคล้องฯ 

2560 2563 
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คณะ 

 
 

สาขาวิชา 

สภา
มหาวิทยาลยั

(อนุมัติ) 

สป.อว.
(รับทราบ) 

ปีการศึกษา
ท่ีเร่ิมใช้
หลักสูตร 

สิ้นปี
การศึกษา
ครบรอบที่

ต้องปรบัปรุง
หลักสตูร 

10 ศป.บ.  ประยุกต์ศิลป์  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) 
(อยู่ระหว่างผู้อ านวยการกลุ่ม ของ สป.อว. ตรวจสอบหลักสูตร) 

13 มิ.ย. 2561 อยู่ระหว่างรอผล
การพิจารณา

ความสอดคล้องฯ 

2561 2564 

11 ศศ.บ.  สหวิทยาการอิสลามเพ่ือการพัฒนา 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) 
(อยู่ระหว่างผู้อ านวยการกลุ่ม ของ สป.อว. ตรวจสอบหลักสูตร) 

10 ต.ค. 2561 อยู่ระหว่างรอผล
การพิจารณา

ความสอดคล้องฯ 

2562 2565 

12 ศศ.บ.  ประวัติศาสตร์  (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562) 
(อยู่ระหว่างผู้อ านวยการกลุ่ม ของ สป.อว. ตรวจสอบหลักสูตร) 

9 ม.ค. 2562 อยู่ระหว่างรอผล
การพิจารณา

ความสอดคล้องฯ 

2562 2565 

13 ศป.บ.  ดนตรีสากล  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) 
(อยู่ระหว่างผู้อ านวยการกลุ่ม ของ สป.อว. ตรวจสอบหลักสูตร) 

9 พ.ค. 2561 อยู่ระหว่างรอผล
การพิจารณา

ความสอดคล้องฯ 

2561 2564 

14 ศป.บ.  ศิลปะการแสดง  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) 
(อยู่ระหว่างผู้อ านวยการกลุ่ม ของ สป.อว. ตรวจสอบหลักสูตร) 

13 มิ.ย. 2561 อยู่ระหว่างรอผล
การพิจารณา

ความสอดคล้องฯ 

2561 2564 

15 ค.บ.  ดนตรีศึกษา  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) 
(อยู่ระหว่างผู้อ านวยการกลุ่ม ของ สป.อว. ตรวจสอบหลักสูตร) 

27 มี.ค.2562 อยู่ระหว่างรอผล
การพิจารณา

ความสอดคล้องฯ 

2562 2565 

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) 
(*ต้องปรับตาม มคอ.1 ให้เสร็จสิ้นภายในปีการศึกษา 
2562*) 

16 มี.ค. 2559 1 ธ.ค. 
2559 

2560 2562 

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 
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คณะ 

 
 

สาขาวิชา 

สภา
มหาวิทยาลยั

(อนุมัติ) 

สป.อว.
(รับทราบ) 

ปีการศึกษา
ท่ีเร่ิมใช้
หลักสูตร 

สิ้นปี
การศึกษา
ครบรอบที่

ต้องปรบัปรุง
หลักสตูร 

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  (หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2561) 
(อยู่ระหว่างกระบวนการเสนอกฤษฎีกาชื่อปริญญา) 

13 ธ.ค. 2560 3 เม.ย.
2562 

2561 2564 

13 วท.บ.  วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม  
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) 
(อยู่ระหว่างผู้อ านวยการกลุ่ม ของ สป.อว. ตรวจสอบหลักสูตร) 

14 มี.ค. 2561 อยู่ระหว่างรอผล
การพิจารณา

ความสอดคล้องฯ 

2561 2564 

14 วท.บ.  เคม ี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) 
(อยู่ระหว่างผู้อ านวยการกลุ่ม ของ สป.อว. ตรวจสอบหลักสูตร) 

13 มิ.ย. 2561 อยู่ระหว่างรอผล
การพิจารณา

ความสอดคล้องฯ 

2561 2564 

15 วท.บ.  เทคโนโลยีการผลิตพืช  
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562)  
(อยู่ระหว่างผู้อ านวยการกลุ่ม ของ สป.อว. ตรวจสอบหลักสูตร) 

9 ม.ค. 2562 อยู่ระหว่างรอผล
การพิจารณา

ความสอดคล้องฯ 

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 
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คณะ 

 
 

สาขาวิชา 

สภา
มหาวิทยาลยั

(อนุมัติ) 

สป.อว.
(รับทราบ) 

ปีการศึกษา
ท่ีเร่ิมใช้
หลักสูตร 

สิ้นปี
การศึกษา
ครบรอบที่

ต้องปรบัปรุง
หลักสตูร 

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

12 ก.ค. 2560 16 พ.ย. 
2560 

2561 2564 

9 บธ.บ.  ธุรกิจระหว่างประเทศ  (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2558)  
**อยู่ระหว่างการด าเนินการพัฒนาหลักสูตร ขณะนี้งดรับ
นักศึกษา ปีการศึกษา 2562 

18 ก.พ. 2558 4 ส.ค. 
2558 

2558 2561 

10 บธ.บ.  การเป็นผู้ประกอบการ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2558)  
**อยู่ระหว่างการด าเนินการพัฒนาหลักสูตร ขณะนี้งดรับ
นักศึกษา ปีการศึกษา 2562 

18 ก.พ. 2558 24 เม.ย. 
2558 

2558 2561 

11 บธ.บ.  การจัดการธุรกิจโรงแรม  (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2561) 
(อยู่ระหว่างผู้อ านวยการกลุ่ม ของ สป.อว. ตรวจสอบหลักสูตร) 

14 มี.ค. 2561 อยู่ระหว่างรอผล
การพิจารณา

ความสอดคล้องฯ 

2561 2564 

12 บธ.บ.  การจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่   
(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2561) 
(อยู่ระหว่างผู้อ านวยการกลุ่ม ของ สป.อว. ตรวจสอบหลักสูตร) 

11 ก.ค. 2561 อยู่ระหว่างรอผล
การพิจารณา

ความสอดคล้องฯ 

2561 2564 

 
3. หลักสูตร ระดับบัณฑิตศึกษา 
 

คณะ 
จ านวนหลกัสูตร

ทั้งหมด 
 

จ านวนหลกัสูตรที่
ครบรอบปรับปรุง 
ปีการศึกษา 2561 

จ านวนหลกัสูตรที่อยู่ระหว่างรอผล 
การรับทราบจาก สป.อว. 

ครุศาสตร ์ 2 2 - 

วิทยาการจัดการ 1 1 1 

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ 1 1 - 

รวม 4 4 1 
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4. รอบการปรับปรุงหลักสูตร ระดับบัณฑิตศึกษา 
 
 

คณะ 

 
 

สาขาวิชา 

สภามหาวิทยาลัย
(อนุมัติ) 

สป.อว. 
(รับทราบ) 

ปี
การศึกษา
ที่เร่ิมใช้
หลักสูตร 

ปีครบรอบ 
ที่ต้อง

ปรับปรุง
หลักสูตร 

คณะครุศาสตร์           

1 หลักสตูรประกาศนียบตัรบณัฑติ  
สาขาวิชาชีพครู  
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562)  
 

9/2562 
10 ก.ค. 2562 

อยู่ระหว่าง 
รอผล 

การรับทราบ
จาก สป.อว. 

  

2 ครุศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชา 
การบริหารการศึกษา (หลักสตูรปรับปรุง  
พ.ศ. 2562)  **อยู่ระหว่างน าเสนอ 
ที่ประชุมสภาวิชาการ  
ในวันท่ี 28 สิงหาคม 2562 

    

คณะวิทยาการจัดการ 

1 หลักสตูรบริหารธรุกิจมหาบณัฑติ 
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2561) 

7/2561 
11 ก.ค. 2561 

อยู่ระหว่าง 
รอ สป.อว.
รับทราบ 

2561 2566 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

1 หลักสตูรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (หลกัสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2562) **อยู่ระหว่าง
น าเสนอที่ประชุมสภาวิชาการ ในวันที่ 28 
สิงหาคม 2562 

    

(ข้อมูล ณ วันที่ 19 สิงหาคม 2562) 
ข้อเสนอ/ญัตติ    
       จึงเสนอสภาวชิาการเพ่ือรับทราบรายงานสถานะหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ

ปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 ข้อมูล ณ วันที่ 19 สิงหาคม 2562 

มติที่ประชุม  รับทราบรายงานสถานะหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี และ
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 ข้อมูล ณ วันที่ 19 สิงหาคม 2562 
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ระเบียบวาระท่ี 4.2  ข้อมูลการปรับเปลีย่นอาจารย์ประจ าหลักสตูร (สมอ.08) ระดับปริญญาตรี 

   และระดับบัณฑิตศึกษา ประจ าปี พ.ศ. 2560-2561 ข้อมูล ณ วันที่ 19 สิงหาคม 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 19 สิงหาคม  2562 มีรายละเอียดดังนี้ 
 1. ระดับปริญญาตรี 

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

1 
จ านวนรวมหลักสตูรที่ปรับเปลีย่นอาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจ า
หลักสตูร 

13 หลักสูตร 11 หลักสูตร  

2 จ านวนที่ผ่านการรับทราบการปรบัหลักสตูรจาก สป.อว. 9 หลักสูตร 2 หลักสูตร  

3 จ านวนที่อยู่ระหว่างรอผลการรับทราบการปรบัหลักสูตรจาก สป.อว. 4 หลักสูตร 9 หลักสูตร  
 

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 (ฉบับป ี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 12 ก.ค. 2562 

5 หลักสตูรครุศาสตรบณัฑติ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย  
(ฉบับปี พ.ศ. 2558) 

6/2561 13 มิ.ย. 2561 12 ก.ค. 2562 

6 หลักสตูรศลิปศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาภาษาจีน  
(ฉบับปี พ.ศ. 2558) 

7/2561 11 ก.ค. 2561 12 ก.ค. 2562 

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 12 ก.ค. 2562 

9 หลักสตูรบริหารธรุกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ  
(ฉบับป ีพ.ศ. 2558) 

7/2561 11 ก.ค. 2561 12 ก.ค. 2562 
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ที ่ รายชื่อหลักสูตรที่ปรับปรุง 
สภามหาวิทยาลัยเห็นชอบ วันที ่สป.อว.

รับทราบ 
ครั้งท่ี วันเดือนป ี

10 หลักสตูรวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า  
(ฉบับปี พ.ศ. 2558) 

7/2561 11 ก.ค. 2561 12 ก.ค. 2562 

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 หลักสตูรนิตศิาสตรบณัฑิต (ฉบับปี พ.ศ. 2560) 2/2562 13 ก.พ. 2562 12 ก.ค. 2562 

15 หลักสตูรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์  (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 12 ก.ค. 2562 

19 หลักสตูรเศรษฐศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาการเงินการธนาคาร 
(ฉบับปี พ.ศ. 2560) 

5/2562 24 เม.ย. 2562 อยู่ระหว่างรอผล 
การรับทราบฯจาก 

สป.อว. 

20 หลักสตูรบญัชีบัณฑติ (ฉบับปี พ.ศ. 2559) 5/2562 24 เม.ย. 2562 อยู่ระหว่างรอผล 
การรับทราบฯจาก 

สป.อว. 

21 หลักสตูรศลิปศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาภาษาจีน  
(ฉบับปี พ.ศ. 2558) 

8/2562 12 มิ.ย. 2562 อยู่ระหว่างรอผล 
การรับทราบฯจาก 

สป.อว. 

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

9/2562 10 ก.ค. 2562 อยู่ระหว่างรอผล 
การรับทราบฯจาก 

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

รับทราบ 
ครั้งท่ี วันเดือนป ี

23 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์  
(ฉบับปี พ.ศ. 2559) 

9/2562 10 ก.ค. 2562 อยู่ระหว่างรอผล 
การรับทราบฯจาก 

สป.อว. 

24 หลักสตูรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
สิ่งแวดล้อม (ฉบับปี พ.ศ. 2561) 

9/2562 10 ก.ค. 2562 อยู่ระหว่างรอผล 
การรับทราบฯจาก 

สป.อว. 
 

 2. ระดับบัณฑิตศึกษา 

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

1 
จ านวนหลักสตูรที่ปรับเปลี่ยนอาจารย์ผูร้ับผดิชอบหลักสูตร/
อาจารย์ประจ าหลักสตูร 

3 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. 

3 หลักสตูรบริหารธรุกิจมหาบณัฑติ สาขาวิชาการ
บริหารธรุกิจ (ฉบับปี พ.ศ. 2557) 

4/2561 4 เม.ย. 2561 12 ก.ค. 2562 

(ข้อมูล ณ วันที่ 19 สิงหาคม 2562 ) 
 ข้อเสนอ/ญัตติ 
  จึงขอเสนอให้ที่ประชุมสภาวิชาการรับทราบข้อมูลการปรับเปลี่ยนอาจารย์ประจ าหลักสูตร (สมอ.08)  
ระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา ประจ าปี พ.ศ. 2561-2562 ข้อมูล ณ วันที่ 19  สิงหาคม 2562 
 มติที่ประชุม รับทราบข้อมูลการปรับเปลี่ยนอาจารย์ประจ าหลักสูตร (สมอ.08)  ระดับปริญญาตรี และ
ระดับบัณฑิตศึกษา ประจ าปี พ.ศ. 2561-2562 ข้อมูล ณ วันที่ 19  สิงหาคม 2562 และมอบหมายกองบริการ
การศึกษาตรวจสอบข้อมูลการปรับเปลี่ยนอาจารย์ประจ าหลักสูตร (สมอ.08)  ระดับปริญญาตรี และระดับ
บัณฑิตศึกษา ประจ าปี พ.ศ. 2561-2562 ในระบบ Checo ของ สป.อว. ให้เป็นปัจจุบัน 
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ระเบียบวาระที่ 5    เร่ืองน าเสนอเพ่ือพิจารณา 
ระเบียบวาระท่ี 5.1 การพิจารณาเสนอการให้ปริญญา ระดับปริญญาตรี จ านวน 115 ราย 
 ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรองทิพย์ เนียมถนอม เลขานุการสภาวิชาการ น าเสนอ เรื่อง การพิจารณา
เสนอการให้ปริญญา ระดับปริญญาตรี จ านวน 115 ราย ประจ าภาคฤดูร้อน และภาคเรียนที่ 3/2561 โดยมี
กระบวนการดังนี้ 
  1. กองบริการการศึกษา ตรวจสอบแผนการเรียน หมู่เรียน ในสาขาวิชาที่จะส าเร็จการศึกษาในภาค
ประจ าภาคฤดูร้อน และภาคเรียนที่ 3/2561 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-อาทิตย์) 
ที่จะส าเร็จการศึกษา ประจ าภาคเรียนที่ 2/2561  (ครั้งที่ 2) เลขที่ 513/2562 (อาจารย์ที่ปรึกษา คณะ ดูแล) 
  6. นายทะเบียนตรวจสอบการจบหลักสูตรของนักศึกษาตามแผนและนักศึกษาค้างรุ่น 1) คุณสมบัติ
ผู้เข้าศึกษา 2) ผลการตรวจสอบคุณวุฒิแรกเข้า 3) รายวิชา ผลการเรียนตามโครงสร้างหลักสูตร และข้อบังคับ           
ที่เก่ียวข้อง สรุปจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา จ านวน 115 ราย 
  7. กองบริการการศึกษาจัดท าข้อมูลรายละเอียดผู้ส าเร็จการศึกษาตามรูปแบบที่ก าหนด  
ในวันที่ 22-24 สิงหาคม  2562 
  8. เสนอคณะกรรมการอนุมัติการประเมินผลการส าเร็จการศึกษา ในวันที่ 26 สิงหาคม 2562 
  9. เสนอสภาวิชาการ ในวันที่ 28 สิงหาคม 2562 
  10. เสนอสภามหาวิทยาลัย ในวันที่ 11 กันยายน 2562 
  11. กองบริการการศึกษาออกหลักฐานการส าเร็จการศึกษา พร้อมเก็บหลักฐานและบันทึก
ฐานข้อมูล 
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จ านวนการพิจารณาเสนอการให้ปริญญา ระดับปริญญาตรี จ านวน 115 ราย  
ประจ าภาคฤดูร้อน และภาคเรียนที่ 3/2561 

สาขาวิชา 
ระดับปริญญาตรี 

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

ภาคปกติ                     
ศิลปศาสตรบัณฑิต  -  -  -  -  -  - 5 9 14 14 
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  -  -  -  -  -  - 4 2 6 6 
นิติศาสตรบัณฑิต  -  -  -  -  -  - 6 11 17 17 
นิเทศศาสตรบัณฑิต  -  -  -  -  -  - 3 3 6 6 
ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต  -  -  -  -  -  - 12 5 17 17 
วิทยาศาสตรบัณฑิต  -  -  -  -  -  - 1 8 9 9 
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  -  -  -  -  -  - 3 1 4 4 
บริหารธุรกิจบัณฑิต  -  -  -  -  -  - 10 22 32 32 
บัญชีบัณฑิต  -  -  -  -  -  -  - 8 8 8 

รวม  -  -  -  -  -  - 44 69 113 113 
ภาคพิเศษ                     

รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  -  -  -  -  -  -  - 1 1 1 
บัญชีบัณฑิต  -  -  -  -  -  -  - 1 1 1 

รวม  -  -  -  -  -  -  - 2 2 2 
รวมทั้งสิ้น  -  -  -  -  -  - 44 71 115 115 

 ข้อเสนอ/ญัตติ    
  จึงเสนอสภาวิชาการพิจารณาการเสนอให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา ระดับ ปริญญาตรี จ านวน 
115 ราย ประจ าภาคฤดูร้อน และภาคเรียนที่ 3/2561  

 มติที่ประชุม เห็นชอบตามที่กองบริการการศึกษาพิจารณาเสนอให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา 
ระดับ ปริญญาตรี จ านวน 115 ราย ประจ าภาคฤดูร้อน 2561 และภาคเรียนที่ 3/2561 และมอบหมายให้
ผู้อ านวยการ กองบริการการศึกษาตรวจสอบความถูกต้องข้อมูลผู้ส าเร็จการศึกษาก่อนน าเสนอสภามหาวิทยาลัย
ต่อไป  
 



 
รายงานการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ คร้ังที่ 6/2562 วันพุธที่ 28 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประขุมอยุธยา-อาเซียน   

[2-21] 
 
ระเบียบวาระท่ี 5.2 การพิจารณาเสนอการให้ปริญญาระดับปริญญาเอก จ านวน 2 ราย 

และระดับปริญญาโท จ านวน 6 ราย รวมทั้งสิ้นจ านวน 8 ราย  
 สาระส าคัญโดยย่อ 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรองทิพย์  เนียมถนอม  เลขานุการสภาวิชาการ ขออนุญาตที่ประชุมให้ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิชาติ  พานสุวรรณ  ผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา น าเสนอเรื่อง 
ขอความเห็นชอบการพิจารณาเสนอการให้ปริญญาระดับปริญญาเอก จ านวน 2 ราย และระดับปริญญาโท จ านวน 
6 ราย รวมทั้งสิ้นจ านวน 8 ราย ประจ าภาคเรียนที่ 2/2561 (ครั้งที่ 2) 
 ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง 
  ตามที่ส านักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ได้เสนอรายชื่อผู้ส าเร็จการศึกษาระดับเอก จ านวน 2 
ราย และปริญญาโท จ านวน 6 ราย รวมทั้งสิ้นจ านวน 8 ราย ประจ าภาคเรียนที่ 2/2561 (ครั้งที่ 2) ต่อ
คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา  ในคราวประชุม ครั้งที่  2 /2562 เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2562 โดยผ่าน
กระบวนการดังนี้ 

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

ถูกต้องและครบถ้วนหรือไม่ 
 - ในกรณีที่ไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้อง เจ้าหน้าที่ต้องคืนเอกสารการขอส าเร็จการศึกษาและเอกสาร

ประกอบการส าเร็จการศึกษา ส่งคืนให้นักศึกษาน ากลับไปแก้ไขให้ถูกต้อง แล้วจึงน าเอกสารมาส่งอีกครั้ง 
 - ในกรณีที่เอกสารครบถ้วนถูกต้อง เจ้าหน้าที่ต้องเก็บเอกสารทั้งหมดที่นักศึกษาท าเรื่องขอยื่นไว้ 

เพ่ือน าเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา 
3. เมื่อเอกสารครบถ้วนถูกต้องแล้ว นักศึกษาต้องลงทะเบียนรายชื่อผู้ขอยื่นส าเร็จการศึกษาแก่

เจ้าหน้าที่ส านักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา และถือว่าเป็นการเสร็จสิ้นการยื่นขอเป็นผู้ส าเร็จการศึกษา 
 ระดับดุษฎีบัณฑิต นักศึกษาได้ผ่านการตรวจสอบดังนี้ 
  เป็นผู้มีคุณสมบัติการเข้าเป็นนักศึกษาตามที่คณะกรรมการหลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ก าหนด 

 ผ่านการตรวจสอบคุณวุฒิการศึกษา พบว่าส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทแล้ว  
  ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติของการส าเร็จการศึกษาตามเกณฑ์การส าเร็จการศึกษา ตามข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2549 โดยนายทะเบียน 
และผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
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 สอบผ่านภาษาอังกฤษตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยก าหนด โดยสอบผ่านก่อนสอบ
วิทยานิพนธ์ ซึ่งมหาวิทยาลัยจัดสอบทุกภาคการศึกษา กรณีที่นักศึกษามีผลการสอบ TOEFL ได้คะแนนไม่น้อยกว่า 
450 คะแนน หรือผลการสอบมาตรฐานทางภาษาอังกฤษอย่างอ่ืนที่เทียบเท่ากันได้  นักศึกษาอาจได้รับการยกเว้น  
การสอบภาษาอังกฤษ โดยให้อยู่ในดุลยพินิจของ คณะกรรมการบริหารหลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา
การบริหารการศึกษา   

 สอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ 
 ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามหลักสูตร ได้คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 3.00  
 ผ่านการสอบปากเปล่าวิทยานิพนธ์ขั้นสุดท้าย โดยคณะกรรมการสอบปากเปล่าวิทยานิพนธ์            

ซึ่งประกอบด้วยอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่ได้รับการแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัย  
  ผ่านการตรวจสอบรูปเล่มวิทยานิพนธ์จากกรรมการตรวจรูปแบบและกรรมการตรวจบทคัดย่อ
ภาษาอังกฤษ  
           ผลงานวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ           
ที่มีกรรมการภายนอกมาร่วมกลั่นกรอง (Peer Review) ก่อนการตีพิมพ์และเป็นที่ยอมรับในสาขาวิชานั้น 

 ลงตีพิมพ์ในวารสารวิชาการศิลปากรศึกษาศาสตร์วิจัย ปีที่ 11 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม – มิถุนายน 
๒๕๖๒ มหาวิทยาลัยศิลปากร จ านวน 1 ราย 

 ลงตีพิมพ์ในวารสารราชนครินทร์ ปีที่ 16 ฉบับที่ 35 เดือนมกราคม - มิถุนายน 2562 มหาวิทยาลัย
ราชภัฏราชนครินทร์ จ านวน 1 ราย 

 อยู่ในกรอบระยะเวลาที่หลักสูตรก าหนด     
ระดับมหาบัณฑิต นักศึกษาผ่านการตรวจสอบดังนี้ 
 เป็นผู้มีคุณสมบัติการเข้าเป็นนักศึกษาตามที่หลักสูตรก าหนด  โดยคณะกรรมการหลักสูตร           

ค.ม. (การบริหารการศึกษา) และคณะกรรมการหลักสูตร รป.ม. (รัฐประศาสนศาสตร์) 
 ผ่านการตรวจสอบคุณวุฒิการศึกษา พบว่าส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีแล้วทุกราย  
 ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติของการส าเร็จการศึกษาตามเกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามข้อบังคับ

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2549 โดยนายทะเบียน 
และผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตรแต่ละหลักสูตรที่ส าเร็จการศึกษา   

 นักศึกษาที่ เข้าศึกษาในหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต แผน ก แบบ ก 1 แผน ก แบบ ก2              
และแผน ข ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามหลักสูตร ได้คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 3.00 

 ผ่านการสอบประมวลความรู้  
 ผ่านการสอบปากเปล่าวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระขั้นสุดท้าย  โดยคณะกรรมการสอบปากเปล่า

วิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ  ซึ่งประกอบด้วยอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระและ
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกท่ีได้รับการแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัย  

 ผ่านการตรวจสอบรูปเล่มวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระจากกรรมการตรวจรูปแบบ 
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 ผ่านการตรวจสอบบทคัดย่อภาษาอังกฤษ จากคณะกรรมการตรวจบทคัดย่อ 
 ลงตีพิมพ์ในวารสารวิชาการแสงอีสานปีที่ 16 ฉบับที่ 1 ประจ าเดือนมกราคม – มิถุนายน 2562 

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน จ านวน 2 ราย 
 ลงตีพิมพ์ในวารสารครุศาสตร์ปริทรรศน์ปีที่ 6 ฉบับที่ 3 กันยายน – ธันวาคม 2562 มหาวิทยาลัย

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จ านวน 2 ราย 
 น าเสนอผลงานวิจัยแบบโปสเตอร์ (POSTER PRESENTATION) ในการประชุมสัมมนาทางวิชาการ

ระดับชาติและงานบริหารสัมพันธ์ ประจ าปี 2562 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2562 ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ซิตี้ 
จอมเทียน จังหวัดชลบุรี จ านวน 1 ราย 

 น าเสนอบทความวิจัยภาคบรรยาย ในการประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ             
ราชนครินทร์วิจัย ครั้งที่ 9 ระหว่างวันที่ 3-4 เมษายน 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ จ านวน 1 ราย 

 อยู่ในกรอบระยะเวลาที่หลักสูตรก าหนด 
 

จ านวนการพิจารณาเสนอการให้ปริญญาระดับปริญญาเอก จ านวน 2 ราย และระดับปริญญาโท 
จ านวน 6 ราย รวมทั้งสิ้นจ านวน 8 ราย ประจ าภาคเรียนที่ 2/2561 (ครั้งที่ 2) 

ล า
ที ่

หลักสูตร 
จ านวน 

ชาย หญิง รวม 
1 ค.ด.(การบริหารการศึกษา) แบบ 2.1 1 1 2 
2 ค.ม. (การบริหารการศึกษา) แผน ก แบบ ก 2 - 5 5 
3 รป.ม.(รัฐประศาสนศาสตร์) แผน ก แบบ ก 2 1 - 1 

รวม 2 6 8 
ข้อเสนอ/ญัตติ    

        จึงเสนอสภาวิชาการพิจารณาเสนอการให้ปริญญา ระดับปริญญาเอก จ านวน 2 ราย และระดับ
ปริญญาโท จ านวน 6 ราย รวมทั้งสิ้นจ านวน 8 ราย ประจ าภาคเรียนที่ 2/2561 (ครั้งที่ 2) 

มติที่ประชุม เห็นชอบตามที่คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา พิจารณาเสนอการให้ปริญญา ระดับปริญญาเอก 
จ านวน 2 ราย และระดับปริญญาโท จ านวน 6 ราย รวมทั้งสิ้นจ านวน 8 ราย ประจ าภาคเรียนที่ 2/2561        
(ครั้งที่ 2)  โดยก่อนที่จะน าเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป ได้ด าเนินการตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสภา
วิชาการมีดังนี้ 

ระดับปริญญาเอก จ านวน 2 ราย 
 1. หน้า 11 ให้ตรวจสอบบทคัดย่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ราย พระมหาทวีศักดิ์  โชติสกฺโก (ตั้งมั่น)
ผลการวิจัยไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การวิจัย กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้บริหารและครูสอนพระปริยัติธรรมในสังกัด 
คณะสงฆ์ ภาค 2 จ านวน  364 รูป ซึ่งได้มาโดยการสุ่มตัวอย่างอย่างง่ายวิธีการจับสลาก ไม่ควรระบุวิธีการจับสลาก 
และให้ทบทวนค่าสถิติในการวิจัย ใช้ค่า X  หรือ µ  

https://pantip.com/topic/34692129
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2. หน้า 15 ให้ตรวจสอบบทคัดย่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ราย นางสาวสสิพัชร์  สาทรพาณิชย์ 

ผลการวิจัยไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การวิจัย  การท าวิจัยระดับปริญญาเอกต้องมีนวัตกรรมใหม่ ๆ เกิดขึ้น           
รูปแบบการบริหารต้องมีความหลากหลาย เช่น โรงเรียนขนาดเล็ก ขนาดกลาง ขนาดใหญ่  ระบบบริหารจัดการที่
เป็นนวัตกรรมการบริหาร จะท าให้ขยายผลและเผยแพร่ให้กับโรงเรียนเหล่านี้ได้ ผลการวิจัยได้พบองค์ประกอบ
ส าคัญ 6 องค์ประกอบ ถ้าสามารถน าไปปรับใช้กับโรงเรียนก็จะเกิดผลดี  ควรมีการน าเสนอเป็น Best Practice 
การวิจัยควรเป็น การวิจัยและพัฒนา (R&D)  มหาวิทยาลัยควรเป็นหน่วยงานที่จะช่วยยกระดับการพัฒนา
คุณภาพการบริหารจัดการ โรงเรียนขนาดเล็ก ขนาดกลาง ขนาดใหญ่ ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัยจะน าไปสู่
การยกระดับและการพัฒนาคุณภาพของประเทศไทยโดยองค์รวม กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ ผู้อ านวยการ
โรงเรียน จ านวน 64 คน รองผู้อ านวยการโรงเรียน จ านวน 64 คน ที่ประชุมมีข้อสังเกตเกี่ยวกับกลุ่มตัวอย่างที่ใช้
ในการวิจัย ต าแหน่งรองผู้อ านวยการโรงเรียนในแต่ละโรงเรียน  อาจมีต าแหน่งรองผู้อ านวยการมากกว่า 1 คน 

และให้ทบทวนค่าสถิติในการวิจัยใช้ค่า X  หรือ µ  
3. หน้า 39 แบบแจ้งผลการสอบปากเปล่าวิทยานิพนธ์ มีข้อแก้ไขปรับปรุง ราย พระมหาทวีศักดิ์  

โชติสกฺโก (ตั้งมั่น) มีประเด็นแก้ไข เรื่องสรุปผลการวิจัย 3 รูปแบบต่างกันอย่างไร ซึ่งได้น าเสนอในที่ประชุม
คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาแล้ว แต่ยังไม่ปรากฏว่ามีการแก้ไข เช่น วิธีการสุ่มกลุ่มตัวอย่าง ไม่ควรใช้วิธีการ             
จับฉลาก สุ่มอย่างง่าย มีหลายวิธี ควรแก้ไขตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา 

4. ให้ปรับการเขียนบทคัดย่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษให้เป็นรูปแบบเดียวกัน  การวิจัยต้องเกิดประโยชน์ 
และสามารถน าไปใช้ได้  

5. สภาวิชาการมีข้อสังเกตเกี่ยวกับการพิจารณาบทคัดย่อที่น าเสนอสภาวิชาการสามารถปรับแก้ไขได้
หรือไม่ ของมหาวิทยาลัยอ่ืนสามารถแก้ไขได้ การท าวิจัยระดับปริญญาเอก ต้องสร้างองค์ความรู้ สร้างประโยชน์ 
มีความแตกต่างกับระดับปริญญาโท การวิจัยระดับปริญญาเอกไม่น่าสนใจเท่าที่ควร ไม่มีคุณภาพ ไม่เกิด
นวัตกรรมใหม่ ขอให้คณะกรรมการที่ดูแลวิทยานิพนธ์  ค านึงถึงการสร้างคุณค่าทางวิชาการ” มากกว่าการท าให้ครบ
องค์ประกอบ ที่จะส าเร็จการศึกษา ควรมีการเปลี่ยนผู้ดูแลวิทยานิพนธ์ ให้มีมาตรฐานทางวิชาการเพ่ิมมากข้ึน 

ระดับปริญญาโท จ านวน 6 ราย  
1. หน้า 18 ให้ตรวจสอบบทคัดย่อภาษาไทย ราย นางสาวพรรณิษา  ชาวหงษา แก้ไขชื่องานวิจัย

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 ไม่ต้องมีค าว่าจังหวัดพระนครศรีอยุธยา          
ซึ่งในบทคัดย่อภาษาอังกฤษไม่มี และแก้ไขหน้า 42 ให้ถูกต้อง 

2. หน้า 21 ให้ตรวจสอบบทคัดย่อภาษาไทย ราย นางสาวราตรี  ฤกษ์ดี  มีค าว่า เป็นต้น หลายจุด 
3. หน้า 24 ให้ตรวจสอบบทคัดย่อภาษาไทย ราย นางสาววาสนา  เก้าเอ้ียน ในบทคัดย่อภาษาไทยและ

ภาษาอังกฤษ มีการใช้ค าไม่คงที่ เครื่องมือการวิจัยในขั้นตอนที่ 2 ใช้แบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า แต่            
ไมร่ะบุค่าความเชื่อมั่นของเครื่องมือนี้ 

 
 

https://pantip.com/topic/34692129
https://pantip.com/topic/34692129
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4. หน้า 27 ให้ตรวจสอบบทคัดย่อภาษาไทย ราย นางอัยลดา  บุญวัฒน์ มีการใช้ค าไม่คงที่  นิยามศัพท์

ของผู้บริหารการศึกษา หมายถึงอะไร เพราะสุ่มตัวอย่างจากหัวหน้างานวิชาการ หรือครูวิชาการ จ านวน 123 คน          
จะรองรับกับนิยามศัพท์หรือไม่ สิ่งที่ เป็นแนวทางการพัฒนางานวิชาการ ควรน าเสนอ Out put Out come             
การพัฒนาเป็นไปตามบทบาทที่คาดหวัง  หากอ่านบทที่ 2 จะเข้าใจได้ชัดเจน สิ่งที่คาดหวังกับความเป็นจริงอาจ
สวนทางกัน งานวิจัยจะสะท้อนออกมาชัดเจน  ผลการวิจัย พบว่า แนวทางหรือบทบาทที่ค้นพบ มี 5 ด้าน 
บทบาทผู้น าวิชาการ  บทบาทบริหารจัดการที่ดี บทบาทมนุษยสัมพันธ์และการสื่อสาร บทบาทการนิเทศ และ
บทบาทด้านการสร้างความคิดรวบยอด ซึ่งเป็นงานวิจัยที่ดีมาก หากงานวิจัยในเชิงบริหารได้เผยแพร่จะท าการ
บริหารจัดการโรงเรียนในยุคปฏิรูป มีความชัดเจน จะท าให้เกิดมูลค่าเพ่ิมของงานวิจัย ทั้งนี้เพ่ือเป็นการยกระดับ
งานวิจัยให้เกิดมูลค่าเพ่ิม  และให้แก้ไขตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา บทที่ 1-5 ให้เรียบเรียงใหม่
ทั้งหมด 

5. หน้า 33 แก้ไขบทคัดย่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ราย นายสรญา  สุพงษ์  ให้ปรับตามที่ประชุม
คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา โดยเพ่ิมเติมข้อเสนอจากการวิจัยใหม่ทุกด้านให้สามารถน าไปปฏิบัติได้จริงในเชิง
รูปธรรม  

6. หน้า 53 ให้แก้ไขประวัติคณะกรรมการสอบปากเปล่า ราย นายเกษม  บ ารุงเวช ข้อ 6 คุณวุฒิ
การศึกษาไม่ครบถ้วน 

7. หน้า 113 ให้แก้ไขประวัติคณะกรรมการสอบปากเปล่า ราย นายอดิศร  ภู่สาระ  ข้อ 6.2 คุณวุฒิ
การศึกษาระดับปริญญาตรี เป็น ระดับปริญญาโท และข้อ 6.3 ระดับปริญญาโท แก้เป็น ระดับปริญญาเอก 

8. ให้ผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาไปประสานงานกับอาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์ของนักศึกษาทั้ง 8 ราย ให้แก้ไขวิทยานิพนธ์ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ 
และกรรมการสภาวิชาการทุกประเด็น และท าเอกสารเป็นตารางเปรียบเทียบผลการแก้ไขพร้อมเล่มวิทยานิพนธ์
ฉบับสมบูรณ์ที่แก้ไขแล้ว ให้รองอธิการบดีฝ่ายบริหารงานวิชาการตรวจสอบก่อนน าเสนอสภามหาวิ ทยาลัย
พิจารณาต่อไป 

ข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ มอบหมายผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาตรวจสอบคุณสมบัติ
ของอาจารย์ที่ปรึกษาหลักและอาจารย์ที่ปรึกษาร่วมให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา  

 
ระเบียบวาระท่ี 5.3 ขอความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
    และอาจารย์ประจ าหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  
    สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (ฉบับปี พ.ศ. 2560) (สมอ.08)  
 สาระส าคัญโดยย่อ 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรองทิพย์ เนียมถนอม  เลขานุการสภาวิชาการ น าเสนอเรื่อง ขอความ
เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (ฉบับปี พ.ศ. 2560) (สมอ.08) 



 
รายงานการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ คร้ังที่ 6/2562 วันพุธที่ 28 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประขุมอยุธยา-อาเซียน   

[2-26] 
 
 ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง 
  ด้วย สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มีความประสงค์                  
ขออนุญาตเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (ฉบับปี พ.ศ. 2560) (สมอ.08) เนื่องจาก ดร.พยัญน์  เอ่ียมศิลป์ อาจารย์ประจ า
หลักสูตร จะย้ายไปเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น 
และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กมลวรรณ  วรรณธนัง อาจารย์ประจ าหลักสูตร จะย้ายไปเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์  
  ดังนั้น เพ่ือให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 คณะและสาขาวิชา
จึงขออนุญาตเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ จาก ดร.พยัญน์  เอ่ียมศิลป์ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กมลวรรณ  วรรณธนัง 
เป็น ดร.ปฐมบุตร  แก้วสมนึก และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อดิศร  ภู่สาระ  โดยเรื่องนี้ได้ผ่านการประชุม
คณะกรรมการประจ าคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ครั้งที่ 4/2562 เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2562               
ที่ประชุมมีมติเห็นชอบและให้น าเสนอคณะกรรมการสภาวิชาการต่อไป 
 ข้อเสนอ/ญัตติ    
  จึงเสนอคณะกรรมการสภาวิชาการพิจารณาให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (ฉบับปี พ.ศ. 2560) 
(สมอ.08) จาก ดร.พยัญน์  เอ่ียมศิลป์ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กมลวรรณ  วรรณธนัง เป็น ดร.ปฐมบุตร  
แก้วสมนึก และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อดิศร  ภู่สาระ   

มติที่ประชุม เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร                        
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (ฉบับปี  พ.ศ. 2560) (สมอ.08) จาก ดร.พยัญน์               
เอ่ียมศิลป์ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กมลวรรณ วรรณธนัง เป็น ดร.ปฐมบุตร  แก้วสมนึก และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ดร.อดิศร ภู่สาระ  และให้น าเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป 
 

ระเบียบวาระท่ี 5.4 ขอความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ 
    ประจ าหลักสูตร รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น  
    (ฉบับปี พ.ศ. 2560) (สมอ.08) 
 สาระส าคัญโดยย่อ 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรองทิพย์ เนียมถนอม  เลขานุการสภาวิชาการ น าเสนอเรื่อง ขอความ
เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น (ฉบับปี พ.ศ. 2560) (สมอ.08) 
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 ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง 
  ด้วย สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มีความประสงค์                  
ขออนุญาตเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น  (ฉบับปี พ.ศ. 2560) (สมอ.08) เนื่องจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชชุกร  นาคธน 
และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิชาติ  พานสุวรรณ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร
และอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ได้ย้ายไปเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์   
  ดังนั้น เพ่ือให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 คณะและสาขาวิชา
จึง ขออนุญาตเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร จาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์              
ดร.วิชชุกร  นาคธน และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิชาติ  พานสุวรรณ เป็น รองศาสตราจารย์ ดร.อัจฉรา            
หล่อตระกูล และ ดร.พยัญชน์  เอ่ียมศิลป์  โดยเรื่องนี้ได้ผ่านการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 4/2562 เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2562 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบและให้น าเสนอ
คณะกรรมการสภาวิชาการต่อไป 
 ข้อเสนอ/ญัตติ    
  จึงเสนอคณะกรรมการสภาวิชาการพิจารณาให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบ 
หลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น (ฉบับปี พ.ศ. 2560) 
(สมอ.08) จาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชชุกร  นาคธน และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิชาติ  พานสุวรรณ เป็น 
รองศาสตราจารย์ ดร.อัจฉรา  หล่อตระกูล และ ดร.พยัญชน์  เอี่ยมศิลป์ 

 มติที่ประชุม เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบ หลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร                       
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น (ฉบับปี พ.ศ. 2560) (สมอ.08) จาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์               
ดร.วิชชุกร  นาคธน และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิชาติ  พานสุวรรณ เป็น รองศาสตราจารย์ ดร.อัจฉรา หล่อตระกูล 
และ ดร.พยัญชน์ เอ่ียมศิลป์ และให้น าเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป คณะกรรมการสภาวิชาการมีข้อสังเกตเรื่อง
การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร (สมอ.08) ได้ผ่านความเห็นชอบจากสภาวิชาการ สภามหาวิทยาลัย 
และด าเนินการส่งข้อมูลไปยังกระทรวงการอุดมศึกษา ซึ่งอยู่ระหว่างการรอผลการรับทราบหลักสูตรจาก
กระทรวง แต่คณะและสาขาวิชาประสงค์ที่จะเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรซ้ าอีก  มหาวิทยาลัยควรมี
มาตรการและแนวทางบริหารจัดการเรื่องนี้ อาจารย์ประจ าหลักสูตรต้องปรับเปลี่ยนให้น้อยที่สุดและหากจะ
เปลี่ยนแปลงต้องมีความจ าเป็นเร่งด่วน 
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ระเบียบวาระท่ี 5.5 ขอความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์  
ประจ าหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (ฉบับปี พ.ศ. 2562) 
(สมอ.08) 

 สาระส าคัญโดยย่อ 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรองทิพย์ เนียมถนอม  เลขานุการสภาวิชาการ น าเสนอเรื่อง ขอความ
เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
คณิตศาสตร์ (ฉบับปี พ.ศ. 2562) (สมอ.08) 
 ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง 
  ด้วย สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มีความประสงค์ ขออนุญาตเปลี่ยนแปลงอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (ฉบับปี พ.ศ. 2562) 
(สมอ.08) เนื่องจาก นายสิรภพ  สินธุประเสริฐ อาจารย์ประจ าหลักสูตร ได้ขออนุญาตลาศึกษาต่อในระดับ
ปริญญาเอกเต็มเวลา  
  ดังนั้น เพ่ือให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 คณะและสาขาวิชา              
จึง ขออนุญาตเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร จาก นายสิรภพ            
สินธุประเสริฐ เป็น นางเย็นใจ สุวานิช   โดยเรื่องนี้ได้ผ่านการประชุมคณะกรรมการประจ า คณะครุศาสตร์            
ครั้งที่ 5/2562 เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2562 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบและให้น าเสนอคณะกรรมการสภาวิชาการ
ต่อไป 
 ข้อเสนอ/ญัตติ    
  จึงเสนอคณะกรรมการสภาวิชาการพิจารณาให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบ 
หลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (ฉบับปี พ.ศ. 2562) (สมอ.08)  
จาก นายสิรภพ  สินธุประเสริฐ เป็น นางเย็นใจ สุวานิช 

มติที่ประชุม ขอถอนระเบียบวาระการประชุมการเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
และอาจารย์ประจ าหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (ฉบับปี พ.ศ. 2562) (สมอ.08) จาก             
นายสิรภพ  สินธุประเสริฐ  
 
ระเบียบวาระท่ี 5.6 ขอความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์  

ประจ าหลักสูตรครุศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ (ฉบับปี พ.ศ. 2562) 
(สมอ.08) 

 สาระส าคัญโดยย่อ 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรองทิพย์ เนียมถนอม  เลขานุการสภาวิชาการ น าเสนอเรื่อง ขอความ
เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์ (ฉบับปี พ.ศ. 2562) (สมอ.08) 
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 ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง 
  ด้วย สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มีความประสงค์ ขออนุญาตเปลี่ยนแปลงอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ (ฉบับปี พ.ศ. 2562) 
(สมอ.08) เนื่องจาก นางสาวภัทรภร   พิกุลขวัญ อาจารย์ประจ าหลักสูตร ได้ขออนุญาตลาศึกษาต่อในระดับ
ปริญญาเอกเต็มเวลา  
  ดังนั้น เพ่ือให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 คณะและสาขาวิชา
จึงขออนุญาตเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร จาก นางสาวภัทรภร   
พิกุลขวัญ เป็น นางสาวภูษณิศา  สุวรรณศิลป์ โดยเรื่องนี้ได้ผ่านการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะครุศาสตร์ 
ครั้งที่ 5/2562 เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2562 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบและให้น าเสนอคณะกรรมการสภาวิชาการต่อไป 
 ข้อเสนอ/ญัตติ    
  จึงเสนอคณะกรรมการสภาวิชาการพิจารณาให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบ 
หลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ (ฉบับปี พ.ศ. 2562) (สมอ.08)  
จากนางสาวภัทรภร   พิกุลขวัญ เป็น นางสาวภูษณิศา  สุวรรณศิลป์ 
 มติที่ประชุม ขอถอนระเบียบวาระการขอความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบ หลักสูตร
และอาจารย์ประจ าหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ (ฉบับปี พ.ศ. 2562) (สมอ.08)  จากนางสาว
ภัทรภร   พิกุลขวัญ เป็น นางสาวภูษณิศา  สุวรรณศิลป์ 
 
ระเบียบวาระท่ี 5.7 ขอความเห็นชอบหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต  
    สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) 
 สาระส าคัญโดยย่อ 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรองทิพย์  เนียมถนอม  เลขานุการสภาวิชาการ ขออนุญาตที่ประชุมให้ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิชาติ  พานสุวรรณ  ผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา น าเสนอเรื่อง 
ขอความเห็นชอบหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2562) 
 ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง 
  สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้ด าเนินการปรับปรุงและ
พัฒนาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.  2562)
เพ่ือให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558 และแนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558  โดยผ่านการประชุมดังนี้ 
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  1. การประชุมวิพากษ์หลักสูตร เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 
  2. การประชุมคณะกรรมการประจ ามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 24 
เมษายน 2562 ที่ประชุมมติ เห็นชอบหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) 
  3. การประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม  2562 ที่ประชุม
มีมติเห็นชอบรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) และ
ให้น าเสนอคณะกรรมการสภาวิชาการพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป 
 ข้อเสนอ/ญัตติ    
  จึงเสนอคณะกรรมการสภาวิชาการพิจารณาให้ความเห็นชอบรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) 

มติที่ประชุม เห็นชอบรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2562) และให้น าเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสภาวิชาการมีดังนี้ 

1. หน้า 1 แก้ไขข้อ 5.1 รูปแบบ เป็น หลักสูตรระดับปริญญาโทตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 และเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 

2. หน้า 2 ข้อ 6 สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร ให้แก้ไข           
ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2562 และขอ้ 8 ให้ทบทวนอาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา เช่น 
นักปกครององค์การบริหารส่วนต าบล องค์การบริหารสวนจังหวัด เป็นต้น 

3. หน้า 3 ให้ตรวจสอบปีที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรี รายที่ 3 นางกมลวรรณ  วรรณธนัง ปีที่จบ              
พ.ศ. 2542  แต่ในหน้า 59 ปีที่จบ พ.ศ. 2543  

4. หน้า 3-7 ให้ทบทวนการเขียนสถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณาใน 
การวางแผนหลักสูตร ควรเขียนให้เชื่อมโยงสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน น าปัญหาที่ค้นพบมาปรับปรุงและ
พัฒนาหลักสูตร  สาขาวิชาอาจศึกษาตัวอย่างการเขียนจากมหาวิทยาลัยอ่ืน ๆ เช่น มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย
อลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

5. หน้า 12 ให้ระบุโครงสร้างแผน ก แบบ ก1 ไว้รองรับในหลักสูตร 
6. หน้า 8 ให้น าปรัชญาของหลักสูตรในหน้าตารางเปรียบเทียบการปรับปรุงหลักสูตรหน้า 51 มาเขียน            

ในปรัชญาของหลักสูตร หน้า 8 และวัตถุประสงค์หลักสูตร ควรเพ่ิมทักษะการวิจัยไว้ในวัตถุประสงค์ และเป็นไป
ตาม มคอ.1 หน้า 108 

7. หน้า 11 ให้ทบทวน ข้อ 2.6.2 งบประมาณรายจ่าย  เรื่องค่าใช้จ่ายบุคลากรปีงบประมาณ 2562-2566 
8. หน้า 13 ให้ตรวจสอบจ านวนหน่วยกิตรวม รายวิชาเฉพาะด้าน แผน ข ให้ถูกต้อง 
9. หน้า 14 วิชาทฤษฎีทางรัฐประศาสนศาสตร์ 3(2-2-5) เป็นวิชาปฏิบัติ แต่หน้า 46 ค าอธิบายรายวิชา

ปรากฏว่าเป็นวิชาทฤษฎี 
10. หน้า 15 ให้ตรวจสอบรหัสวิชาวิทยานิพนธ์ตลอดเล่มหลักสูตร 
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11. หน้า 17-21 ข้อ 3.1.5 แผนการศึกษา ให้เพ่ิมเติมค าอธิบายความหมายของ * และ ** ใต้ตาราง 

และให้ตรวจสอบจ านวนชั่วโมงท่ีเรียนให้เพียงพอ 
12. หน้า 22 ข้อ 3.2.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร รายที่ 3 นางกมลวรรณ  วรรณธนัง ไม่ใส่ภาระ

งานสอน และภาระงานสอนในปีหลักสูตรต้องปรากฏ 5 ปี เริ่มจาก พ.ศ. 2562 -2565 และแก้ไขค าน าหน้าชื่อ
และเพ่ิมวงเล็บในชื่อสาขาวิชาเอก รายที่ 5 นางสาวกานดา  เต๊ะขันหมาก ให้ถูกต้อง 

13. หน้า 23 ข้อ 3.2.3 อาจารย์พิเศษ ให้เขียนต าแหน่งของอาจารย์พิเศษในรูปแบบเดียวกัน และ
ตรวจสอบชื่อสถาบันที่ส าเร็จการศึกษา รายที่ 2 นายวสันต์  วรรณวโรทร ให้ถูกต้อง 

14. หน้า 32-33 ให้ทบทวนการก าหนดความรับผิดชอบหลักและความรับผิดชอบรองในตารางแสดง
แผนที่การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 

15. หน้า 38 ข้อ 5.4 การประกันคุณภาพด้านหลักสูตร แก้ไขจากการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตร
บริหารธุรกิจ เป็น การจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 

16. หน้า 55-64 ประวัติและคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ า
หลักสูตร ข้อ 3 ผลงานทางวิชาการ ควรแยกหัวข้อบทความวิจัย และบทความวิชาการ ออกจากกัน โดยให้วงเล็บ
เพ่ิมเติม เป็น TCI ฐาน 1 หรือ TCI ฐาน 2 และให้ตรวจสอบการเขียนผลงานทางวิชาการให้ถูกต้องตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 

17. หลักสูตรมีรายวิชาปฏิบัติตลอดทั้งหลักสูตร แต่ค าอธิบายรายวิชาไม่ได้สอดคล้องหรือบ่งบอกว่าเป็น
วิชาปฏิบัติการ ให้ปรับปรุงแก้ไขให้สอดคล้องกัน 

18. ควรเพิ่มเติมเรื่องกรณีศึกษาไปในค าอธิบายรายวิชา และไม่ปรากฏรายวิชาทางด้านเทคโนโลยีดิจิทัล 
รายวิชาต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

19. มอบหมายให้คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการ
บัณฑิตศึกษา และประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตร เตรียมค าตอบเรื่องผลการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ปีที่ผ่าน
มาเป็นอย่างไร สาขาวิชาได้น าข้อเสนอแนะมาปรับใช้ในการท าหลักสูตรอย่างไร ให้แนบเอกสาร ผลการประเมิน
หลักสูตร มาในภาคผนวก และการน าเสนอหลักสูตรในสภามหาวิทยาลัยขอให้สาขาวิชาจัดตัวแทน 1 คน โดยการ
น าเสนอให้ใช้ PowerPoint ตามแบบฟอร์มที่กองบริการการศึกษาก าหนด น าเสนอให้ตรงประเด็นใช้เวลา 5 นาที 
และผู้น าเสนอสามารถตอบข้อซักถามของสภามหาวิทยาลัยได้ชัดเจนและเข้าใจง่าย 

20. มอบหมายให้ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการ
บัณฑิตศึกษา และรองอธิการบดีฝ่ายบริหารงานวิชาการ ตรวจสอบรูปแบบการพิมพ์ค าถูก-ผิด การวรรคตอน             
ใหถู้กต้อง ครบถ้วน ตลอดเล่มหลักสูตร    

21. มอบหมายให้ผู้อ านวยการกองบริการการศึกษา ท าหนังสือแจ้งคณบดีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้
ด าเนินการตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ที่ 271 เรื่อง หลักเกณฑ์และขั้นตอนการขอความ
เห็นชอบเปิดหลักสูตรใหม่/หลักสูตรปรับปรุงและการปิดหลักสูตร (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2555 

 



 
รายงานการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ คร้ังที่ 6/2562 วันพุธที่ 28 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประขุมอยุธยา-อาเซียน   

[2-32] 
 

ระเบียบวาระท่ี 5.8 ขอความเห็นชอบหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต  
    สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) 
 สาระส าคัญโดยย่อ 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรองทิพย์  เนียมถนอม  เลขานุการสภาวิชาการ ขออนุญาตที่ประชุมให้ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรเทพ  รู้แผน ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตร สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  น าเสนอ
เรื่อง ขอความเห็นชอบหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) 
 ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง 
  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์ ได้ด าเนินการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรครุศาสตร 
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) เพ่ือให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558 และแนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558  
โดยผ่านการประชุมดังนี้ 

  1. การประชุมวิพากษ์หลักสูตร เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2562 
  2. การประชุมคณะกรรมการประจ าคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2562 
ที่ประชุมมติ เห็นชอบหลักสูตรหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2562) 
  3. การประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม  2562              
ที่ประชุมมีมติเห็นชอบหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562)
และให้น าเสนอคณะกรรมการสภาวิชาการพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป 
 ข้อเสนอ/ญัตติ    
  จึงเสนอคณะกรรมการสภาวิชาการพิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
การบริหารการศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562)  

มติทีป่ระชุม เห็นชอบหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2562) และให้น าเสนอสภามหาวิทยาลัย ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสภาวิชาการมีดังนี้ 

1. หน้า 1 แก้ไขข้อ 5.1 รูปแบบ เป็น หลักสูตรระดับปริญญาโทตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 และเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 

2. หน้า 9 ให้ทบทวนการเขียนปรัชญาของหลักสูตร  
3. หน้า 13 ให้ทบทวนการเขียนหมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้าง

หลักสูตร ควรเขียนให้เป็นรูปแบบเดียวกัน 
4. หน้า 14-15 ให้เพ่ิมเติมการเขียนข้อ 2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า และข้อ 2.4 กลยุทธ์ในการ

ด าเนินการเพ่ือแก้ไขปัญหา/ข้อจ ากัดของนักศึกษาในข้อ 2.3  และให้ทบทวนข้อ 2.6.2 งบประมาณรายจ่าย เรื่อง
ค่าใช้จ่ายบุคลากรปีงบประมาณ 2562-2566 

5. หน้า 16 ให้ระบุโครงสร้างแผน ก แบบ ก1 ไว้รองรับในหลักสูตร 
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6. หน้า 18-19 ให้ทบทวน วิชาวิธีวิทยาการทางการศึกษา และวิชาการวิจัยทางการบริหารการศึกษา 
เนื่องจากค าอธิบายรายวิชาไม่มีความแตกต่างกัน และวิชาการประยุกต์ศาสตร์พระราชาเพ่ือการบริหาร
การศึกษามีจ านวนหน่วยกิตไม่ตรงกับค าอธิบายรายวิชาหน้า 55 

7. หน้า 21-24 ให้ทบทวนการเขียนแผนการศึกษา แผน ก แบบ ก2 และแผน ข ให้มีจ านวนภาคเรียน
เท่ากัน และมีวิชาการจัดหลักสูตรและการเรียนรู้ ซึ่งเป็นรายวิชาบังคับ ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 และวิชา
หลักสูตรและการจัดการการเรียนรู้ ซึ่งเป็นรายวิชาเสริม กรณีที่ผู้เรียนไม่ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญา หาก
ด าเนินการศึกษามาก่อนและสอบไม่ผ่านตามเกณฑ์มาตรฐานที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรก าหนด เรียนในปี
ที่ 1 ภาคการศึกษาฤดูร้อนจะเหมาะสมหรือไม่ และท้ัง 2 วิชามีความแตกต่างกันอย่างไร  

8. หน้า 30-31 ให้ทบทวนการเขียนข้อ 2.3 ด้านทักษะทางปัญญา 
9. หน้า 33 ให้ทบทวนการเขียน ข้อ 2.6.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการบริหารการศึกษา ในข้อ 3 
10. หน้า 34 ให้แก้ไข ผลการเรียนรู้ ข้อ 1.ด้านคุณธรรม จริยธรรม ประกอบด้วย 4 ประการ แต่ใน

หัวข้อย่อยมี 3 ประการ  
11. หน้า 35 ข้อ 6.3 มีทักษะปฏิบัติในการทรัพยากรมนุษย์ทางการศึกษา แก้เป็น ข้ อ 6.3 มีทักษะ

ปฏิบัติในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ทางการศึกษา 
12. หน้า 36-37 ให้ทบทวนการก าหนดความรับผิดชอบหลักและความรับผิดชอบรองในตารางแสดง

แผนที่การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
13. หน้า 46 ให้ทบทวนการเขียน ข้อ 9 ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มีต่อ

คุณภาพหลักสูตรเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนน 5.0 และข้อ 11 นักศึกษามีงานท าภายใน 1 ปี หลังจากที่
ส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 ก าหนดปีที่ 2 ต้องแก้ไข เป็นปีที่ 3 และให้เพ่ิมข้อเรื่อง จ านวนบุคลากร
สนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ได้รับการพัฒนาวิชาการ และหรือ/วิชาชีพไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี 

14. หน้า 57 ให้ทบทวนการเขียนค าอธิบายรายวิชาวิทยานิพนธ์ ควรเขียนเป็นความเรียงไม่ควรระบุ
ค าอธิบายรายวิชาเป็นขั้นตอน  

15. หลักสูตรมีรายวิชาปฏิบัติตลอดทั้งหลักสูตร แต่ค าอธิบายรายวิชาไม่ได้สอดคล้องหรือบ่งบอกว่าเป็น
วิชาปฏิบัติการ ให้ปรับปรุงแก้ไขให้สอดคล้องกัน 

16. หน้า 68-77 ประวัติและคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ า
หลักสูตร ข้อ 3 ผลงานทางวิชาการ ควรแยกหัวข้อบทความวิจัย และบทความวิชาการ โดยให้วงเล็บเพ่ิมเติม             
เป็น TCI ฐาน 1 หรือ TCI ฐาน 2 และให้ตรวจสอบการเขียนผลงานทางวิชาการให้ถูกต้องตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 

17. หน้า 121 ให้ทบทวนการเขียนใต้ตารางที่ 2 สาขาวิชาการบริหารการศึกษามีผู้สนใจเข้าศึกษาเฉลี่ย             
ไม่น้อยกว่าปีการศึกษาละ 40 คน แต่ในแผนการรับนักศึกษาหน้า 14 ก าหนดไว้ปีการศึกษาละ 30 คน 

18. สภาวิชาการมีข้อสังเกตเรื่อง การบริหารจัดการศึกษาในยุคปัจจุบัน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการ
อุดมศึกษาฯ มีนโยบายเรื่องการบริหารจัดการ โดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน มีการระดมสรรพก าลังร่วมกันในการ
บริหารจัดการศึกษา  
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19. สภาวิชาการเสนอแนะเรื่อง หลักสูตรควรมีรายวิชาที่เกี่ยวกับการใช้ระบบดิจิทัล การใช้ข้อมูล

สารสนเทศในการวางแผนการบริหารจัดการศึกษาแบบองค์รวม โดยเน้นกระบวนการมีส่วนร่วมของผู้บริหาร ครู 
บุคลากรทางการศึกษา กรรมการสถานศึกษา เพ่ือแนะน า ช่วยเหลือ ในด้านการจัดการศึกษา และการจัด
กิจกรรมฝึกทักษะการบริหาร  จะต้องสร้างความเข้าใจให้นักศึกษา สถานศึกษา สถานประกอบการ และมี           
การประเมินผลแบบ 360 องศา เพ่ือจะได้ทราบว่านักศึกษามีความรู้ ก่อนที่จะออกฝึกทักษะการบริหาร และต้อง
ฝึกทุกเรื่องในด้านการบริหารงาน เพ่ือให้นักศึกษาได้เรียนรู้จากสถานการณ์จริง  มีกรณีศึกษา เพ่ือให้นักศึกษา
แก้ปัญหาได้ถูกต้องตามหลักการ แนวคิดและทฤษฎี  

20. การท าวิจัยของนักศึกษาปริญญาโท ผลการวิจัยต้องเกิดนวัตกรรมใหม่ขึ้น เกิดความคาดหวัง และ
สามารถน าผลการวิจัยไปใช้ เผยแพร่ ท าให้เกิดความคุ้มทุน แนวทางในการก าหนดประเด็นหัวข้อการวิจัยต้อง
ระดมแนวคิดจากหลายฝ่ายเพ่ือสะท้อนหัวข้อวิจัยที่เป็นประโยชน์ต่อองค์กร มหาวิทยาลัย และคณะกรรมการ
บริหารหลักสูตร  

21. มอบหมายให้คณบดีคณะครุศาสตร์ ผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา และ
ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตร เตรียมค าตอบเรื่องผลการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ปีที่ผ่านมาเป็นอย่างไร 
สาขาวิชาได้น าข้อเสนอแนะมาปรับใช้ในการท าหลักสูตรอย่างไร ให้แนบเอกสาร ผลการประเมินหลักสูตร มาใน
ภาคผนวก และการน าเสนอหลักสูตรในสภามหาวิทยาลัยขอให้สาขาวิชาจัดตัวแทน 1 คน โดยการน าเสนอให้ใช้ 
PowerPoint ตามแบบฟอร์มที่กองบริการการศึกษาก าหนด น าเสนอให้ตรงประเด็นใช้เวลา 5 นาที และผู้น าเสนอ
สามารถตอบข้อซักถามของสภามหาวิทยาลัยได้ชัดเจนและเข้าใจง่าย 

22. มอบหมายให้ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการ
บัณฑิตศึกษา และรองอธิการบดีฝ่ายบริหารงานวิชาการ ตรวจสอบรูปแบบการพิมพ์ค าถูก-ผิด การวรรคตอน             
ใหถู้กต้อง ครบถ้วน ตลอดเล่มหลักสูตร    

23. มอบหมายให้ผู้อ านวยการกองบริการการศึกษา ท าหนังสือแจ้งคณบดีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้
ด าเนินการตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ที่ 271 เรื่อง หลักเกณฑ์และขั้นตอนการขอความ
เห็นชอบเปิดหลักสูตรใหม่/หลักสูตรปรับปรุงและการปิดหลักสูตร (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2555 
ระเบียบวาระท่ี 5.9 การพิจารณาให้ความเห็นชอบการก าหนดต าแหน่งและแต่งตั้งให้ด ารง 
    ต าแหน่งทางวิชาการระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ 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           
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จ านวน 3 ราย (วาระลับ)  
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 ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง 
  ตามที่คณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ (ก.พ.ว.) ได้ประชุมคณะกรรมการพิจารณา
ต าแหน่งทางวิชาการ ครั้งที่ 6/2562 เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2562 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบการก าหนดต าแหน่ง
และแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ ต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ จ านวน 3 ราย (วาระลับ)  
 ข้อเสนอ/ญัตติ    
  จึงเสนอคณะกรรมการสภาวิชาการพิจารณาให้ความเห็นในการก าหนดต าแหน่งทางวิชาการระดับ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จ านวน 3 ราย (วาระลับ)  
 มติที่ประชุม เห็นชอบตามที่คณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ (ก.พ.ว.) พิจารณาเสนอให้
ความเห็นในการก าหนดต าแหน่งทางวิชาการระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ จ านวน 3 ราย (วาระลับ) และให้น าเสนอ
สภามหาวิทยาลัยต่อไป 
 

ระเบียบวาระท่ี 5.10 การพิจารณาให้ความเห็นชอบการแจ้งผลการประเมินผลงานทางวิชาการ 
ของคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือท าหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการ 
และจริยธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาการในระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
จ านวน 3 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 3 ราย (วาระลับ)  
 ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง 
  ตามที่คณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ (ก.พ.ว.) ได้ประชุมคณะกรรมการพิจารณา
ต าแหน่งทางวิชาการ ครั้งที่ 6/2562 เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2562 ที่ประชุมมีมติเห็นสมควรไม่แต่งตั้งให้ก าหนด
ต าแหน่งทางวิชาการของคณาจารย์ทั้ง 3 ราย โดยมอบหมายให้เลขานุการคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทาง
วิชาการ (ก.พ.ว) ด าเนินการตามข้ันตอนต่อไป 
 ข้อเสนอ/ญัตติ    
  จึงเสนอคณะกรรมการสภาวิชาการพิจารณาให้ความเห็นชอบการแจ้งผลการประเมินผลงานทาง
วิชาการของคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อท าหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรม และจรรยาบรรณ
ทางวิชาการในระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ จ านวน 3 ราย (วาระลับ) และให้น าเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป 
 มติที่ประชมุ เห็นชอบตามที่คณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ (ก.พ.ว.) พิจารณาให้ความเห็น
การแจ้งผลการประเมินผลงานทางวิชาการของคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือท าหน้าที่ประเมินผลงานทาง
วิชาการและจริยธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาการในระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ จ านวน 3 ราย (วาระลับ) 



 
รายงานการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ คร้ังที่ 6/2562 วันพุธที่ 28 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประขุมอยุธยา-อาเซียน   
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ระเบียบวาระที่ 6    เรื่องน าเสนอจากคณะกรรมการสภาวิชาการ 
 -ไม่มี- 
 

ระเบียบวาระที่ 7     เร่ืองอื่น ๆ 
ระเบียบวาระท่ี 7.1  ก าหนดการประชุมสภาวิชาการ  ครั้งท่ี 7/2562 
  สาระส าคัญโดยย่อ 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรองทิพย์  เนียมถนอม  เลขานุการสภาวิชาการ น าเสนอ ก าหนดการ
ประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 7/2562 
 ข้อเสนอ/ญัตติ    
  จึงขอความเห็นชอบก าหนดการประชุมสภาวิชาการ  ครั้งที่ 7/2562 ในวันพุธที่ 25 กันยายน 2562 
เวลา 09.00 น.  ณ ห้องประชุมอยุธยา -อาเซียน อาคารส านักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 
 มติที่ประชุม เห็นชอบก าหนดการประชุมสภาวิชาการ  ครั้งที่ 7/2562 ในวันพุธที่ 25 กันยายน 2562 
เวลา 09.00 น.  ณ ห้องประชุมอยุธยา -อาเซียน อาคารส านักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 
 
ปิดประชุมเวลา 12.30 น. 
 
    นางสาวนิตยา   แสงมะฮะหมัด ผู้พิมพ์/ผู้บันทึกการประชุม 
    นางเบญญาภา   สอนพรม  ผู้ตรวจ  
    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรองทิพย์  เนียมถนอม ผู้ตรวจ/ทาน 
 

 


