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รายงานการประชุมสภาวิชาการ 
ครั้งที ่7/2562  

วันที่ 25 กันยายน 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.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์มูนีเราะฮ์  ยีด า  ผู้แทนคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์    กรรมการ 
8.  ดร.ภควดี       สุขอนันต์   ผู้แทนคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี    กรรมการ 
9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรองทิพย์  เนียมถนอม  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ          กรรมการและเลขานุการ 
ผู้ไม่มาประชุม 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อมรรัตน์   สนั่นเสียง ผู้แทนคณะครุศาสตร์      ติดภารกิจ 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. นางกุสุมา   นะสานี      ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตร  
       สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
2. นายเอกรัตน์  คณาพร     อาจารย์ประจ าหลักสูตร  สาขาวิชาภาษาอังกฤษ  
       คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
3. นางสาวธัญญารัตน์   มะลาศรี    ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตร สาขาวิชาภาษาจีน  
       คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
4. นางสาวชเอม   สังสีแก้ว   อาจารย์ประจ าหลักสูตร สาขาวิชาภาษาจีน  
       คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
5. นางสาวนภัสสรณ์   เหลืองศักดิ์ศรี  อาจารย์ประจ าหลักสูตร สาขาวิชาภาษาจีน  
       คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
6. นางสาวขวัญดาว   มาอยู่   อาจารย์ประจ าหลักสูตร สาขาวิชาภาษาจีน  
       คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
7. นางสาวสุชนา   หลงเจริญ   อาจารย์ประจ าหลักสูตร สาขาวิชาภาษาจีน  
       คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
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8. นางเบญญาภา สอนพรม  ผู้ช่วยเลขานุการ 
9. นางสาววิภา  ทองทา   ผู้ช่วยเลขานุการ 
10. นางสาวสุภัทรสร ขุมทอง   ผู้ช่วยเลขานุการ 
11. นางสาวนิตยา แสงมะฮะหมัด  ผู้ช่วยเลขานุการ 
 

เปิดประชุมเวลา 09.10 น. 
 

ระเบียบวาระท่ี 1   เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี 1.1   การขอความเห็นชอบหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหาร 

    การศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) ในการประชุมสภามหาวิทยาลัย 

 สาระส าคัญโดยย่อ 
  รองศาสตราจารย์ ดร.ชูสิทธิ์  ประดับเพ็ชร์ รักษาการแทนอธิการบดี ประธานการประชุม แจ้งให้             
ที่ประชุมทราบ เรื่อง การขอความเห็นชอบหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) ส านักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาได้น าเสนอหลักสูตรในการประชุม                
สภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 11/2562  เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2562  ที่ประชุมมีมติ เห็นชอบ
หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562)  โดยมีเงื่อนไข          
ให้ส านักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาด าเนินการแก้ไขหลักสูตรตามข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัยในส่วน
ของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร และหากด าเนินการแก้ไข
หลักสูตรเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้ด าเนินการส่งหลักสูตรไปให้ ศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์ฤทธิ์ สมบัติสมภพ กรรมการ
สภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ตรวจสอบข้อมูลก่อนส่งหลักสูตรไปยังกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย
และนวัตกรรม 
 มติที่ประชุม รับทราบ 

 

ระเบียบวาระท่ี 2   เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 6/2562  
 สาระส าคัญโดยย่อ 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร.กรองทิพย์  เนียมถนอม  เลขานุการสภาวิชาการ  น าเสนอ รายงาน               
การประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 6/2562 ซึ่งมีสาระส าคัญเกี่ยวกับระเบียบวาระและมติที่ประชุมตามรายงาน          
การประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการเพ่ือขอให้ที่ประชุมสภาวิชาการพิจารณารับรองรายงานการประชุม 
 ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง 
  ตามที่สภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาได้มีการประชุมครั้งที่ 6/2562 เมื่อวันที่           
28 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมอยุธยา-อาเซียน อาคารส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา นั้น เจ้าหน้าที่ได้บันทึกและจัดท ารายงานการประชุม รวมทั้งน าเสนอผู้เกี่ยวข้องเพ่ือ
พิจารณาตรวจสอบตามระบบและกระบวนการดังต่อไปนี้ 
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  1. จดบันทึกข้อความสาระส าคัญของการประชุมตามระเบียบวาระในระหว่างการประชุม          
โดยผู้ช่วยเลขานุการสภาวิชาการ 
  2. เรียบเรียง สรุปและจัดท ารายงานการประชุม โดยผู้ช่วยเลขานุการสภาวิชาการแล้วน าเสนอให้
เลขานุการสภาวิชาการ ตรวจสอบและปรับปรุงแก้ไข 
  3. ปรับปรุงและน าเข้าระเบียบวาระการประชุมเพ่ือขอรับรองรายงานการประชุมซึ่งมีสาระส าคัญ
แบ่งเป็น 7 ระเบียบวาระ ตามท่ีเสนอในเอกสารการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 6/2562  
 ข้อเสนอ/ญัตติ 
  ขอเสนอให้รับรองรายงานการประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  
ครั้งที่ 6/2562  
 มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  
ครั้งที่ 6/2562 โดยไม่มีการแก้ไข 
 
ระเบียบวาระท่ี 3   เรื่องสืบเน่ืองจากการประชมุครั้งที่ 6/2562 
ระเบียบวาระท่ี 3.1   รายงานผลการด าเนินการตามมติของสภาวิชาการ ครั้งที่ 6/2562 
 สาระส าคัญโดยย่อ 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรองทิพย์  เนียมถนอม  เลขานุการสภาวิชาการ น าเสนอข้อมูล             
การด าเนินงานและผลการด าเนินงานตามมติที่ประชุมสภาวิชาการครั้งที่ 6/2562 โดยได้แจ้งและมอบให้
หน่วยงานและองค์คณะบุคคล/บุคคลที่เกี่ยวข้องด าเนินงานและปฏิบัติตามที่สภาวิชาการ มีมติแล้ว 
 ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง 
  1. สภาวิชาการได้มีมติก าหนดเป็นแนวปฏิบัติให้เลขานุการน าเสนอให้ที่ประชุมทราบความคืบหน้า
หรือข้อมูลการด าเนินงานและผลการด าเนินงานตามมติที่ประชุมสภาวิชาการเป็นเรื่องสืบเนื่องจากการประชุม
ครั้งก่อนด้วย 
  2. สภาวิชาการ มีการประชุมครั้งที่ 6/2562  เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม
อยุธยา-อาเซียน อาคารส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาตามรายงานการประชุมฯ        
ในระเบียบวาระที่ 2 
  3. เลขานุการสภาวิชาการ ได้แจ้งและมอบให้หน่วยงานและองค์คณะบุคคล/บุคคล ที่เกี่ยวข้อง
ด าเนินงานและปฏิบัติตามที่คณะกรรมการสภาวิชาการมีมติแล้ว ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารที่น าเสนอ
ประกอบการประชุมหน้า [3-2 ถึง 3-5] 
 ข้อเสนอ/ญัตติ 
  ขอเสนอให้ที่ประชุมรับทราบข้อมูลการด าเนินงานและผลการด าเนินงานตามมติที่ประชุม               
สภาวิชาการ ครั้งที่ 6/2562  
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 มติที่ประชุม รับทราบข้อมูลการด าเนินงานและผลการด าเนินงานตามมติที่ประชุมสภาวิชาการ               
ครั้งที่ 6/2562  

 

รายงานข้อมูลการด าเนินงานและผลการปฏิบัติตามมติท่ีประชุมสภาวิชาการ   
คร้ังที่ 6/2562   

เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมอยุธยา-อาเซียน   
อาคารส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา   

ระเบียบวาระ เรื่อง มติที่ประชุม ผลการปฏิบัติตามมต ิ
5 เรื่องน าเสนอเพื่อพิจารณา   

5.1 การพิจารณาเสนอการให้ปริญญา ระดับ
ปริญญาตรี จ านวน 115 ราย 
ประจ าภาคฤดูร้อน 2561 และภาคเรียน
ท่ี 3/2561  
 
 
 
 
 
 

เห็นชอบตามท่ีกองบริการการศึกษา
พิจารณาเสนอให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จ
การศึกษา ระดับ ปริญญาตรี จ านวน 
115 ราย  ประจ าภาคฤดูร้อน 2561 
แ ล ะ ภ า ค เรี ย น ท่ี  3 / 2 5 6 1  แ ล ะ
มอบหมายให้ผู้อ านวยการ กองบริการ
การศึกษาตรวจสอบความถูกต้องข้อมูล
ผู้ส าเร็จการศึกษาก่อนน าเสนอ 
สภามหาวิทยาลัยต่อไป 

เลขานุการสภาวิชาการได้แจ้งไปยัง
ผู้อ านวยการกองบริการการศึกษา  
และผู้เกี่ยวข้องทราบ เมื่อวันท่ี 1 กันยายน 
2562 แล้ว โดยกองบริการการศึกษาได้
น าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติ 
ท่ีประชุมมีมติอนุมัติปริญญาแก่ผู้ส าเร็จ
การศึกษา ระดับปริญญาตรี จ านวน 115 ราย
ประจ าภาคฤดูร้อน 2561 และภาคเรียนท่ี 
3/2561 เมื่อวันท่ี 11 กันยายน 2562 
เรียบร้อยแล้ว 

5.2 การพิจารณาเสนอการให้ปริญญาระดับ
ปริญญาเอก จ านวน 2 ราย และระดับ
ปริญญาโท จ านวน 6 ราย รวมท้ังสิ้น
จ านวน  8  ราย  ป ระจ าภ าค เรี ย น ท่ี 
2/2561 (ครั้งท่ี 2)   
 
 
 
 

เห็ น ช อ บ ต าม ท่ี ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร
บัณฑิ ตศึกษา พิจารณาเสนอการให้
ปริญญา ระดับปริญญาเอก  
จ านวน 2 ราย และระดับปริญญาโท 
จ านวน 6 ราย รวมท้ังสิ้นจ านวน 8 ราย 
ประจ าภาคเรียนท่ี 2/2561 (ครั้งท่ี 2)  
โดยให้แก้ไขตามข้อเสนอแนะของสภา
วิชาการและให้น าเสนอสภามหาวิทยาลัย
ต่อไป 

เลขานุการสภาวิชาการได้แจ้งไปยัง
ผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการ
บัณฑิตศึกษาและผู้เกี่ยวข้องทราบ  
เมื่อวันท่ี 1 กันยายน 2562 ขณะน้ีอยู่ระหว่าง
ด าเนินการแก้ไขตามข้อเสนอแนะของ 
สภาวิชาการ 
 
 
 

5.3 ขอความ เห็ นชอบการเปลี่ ยนแปลง
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  
และอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์  
(ฉบับปี พ.ศ. 2560) (สมอ.08) 
 
 
 
 
 

เห็ นชอบการเปลี่ ยนแปลงอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ า
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิ ต 
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (ฉบับปี 
พ.ศ. 2560) (สมอ.08) จาก ดร.พยัญน์  
เอี่ยมศิลป์ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
กมลวรรณ วรรณธนัง เป็น ดร.ปฐมบุตร  
แก้วสมนึก และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
อดิศร ภู่สาระ  และให้น าเสนอ 
สภามหาวิทยาลัยต่อไป 
 

เลขานุการสภาวิชาการได้แจ้งไปยัง
ผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการ
บัณฑิตศึกษาและผู้เกี่ยวข้องทราบ  
เมื่อวันท่ี 1 กันยายน 2562 ขณะน้ีคณะและ
ผู้เกี่ยวข้องได้ด าเนินน าเรื่องนี้เสนอที่ประชุม
สภามหาวิทยาลัย ในวันท่ี 11 กันยายน 2562 
ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบ  
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5.4 ขอความ เห็ นชอบการเปลี่ ยนแปลง
อาจารย์ ผู้ รั บ ผิ ดชอบห ลั ก สู ตรและ
อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา 
การปกครองท้องถิ่น (ฉบับปี พ.ศ. 2560) 
(สมอ.08) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เห็ นชอบการเปลี่ ยนแปลงอาจารย์
ผู้รับผิดชอบ หลักสูตรและอาจารย์ประจ า
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิ ต 
สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น (ฉบับปี 
พ.ศ. 2560) (สมอ .08 ) จ าก  ผู้ ช่ วย
ศาสตราจารย์  ดร.วิชชุกร  นาคธน และ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร.อภิชาติ   พาน
สุวรรณ เป็น รองศาสตราจารย์ ดร.อัจฉรา 
หล่อตระกูล และ ดร.พยัญชน์ เอี่ยมศิลป์ 
และให้น าเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป 
สภ าวิ ช าก ารมี ข้ อ สั ง เก ต เรื่ อ งก าร
เปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
(สมอ.08) ได้ผ่านความเห็นชอบจากสภา
วิ ช าก าร  ส ภ าม ห าวิ ท ย าลั ย  แ ล ะ
ด าเนินการส่งข้อมูลไปยังกระทรวงการ
อุดมศึกษา ซ่ึงอยู่ระหว่างการรอผลการ
รับทราบหลักสูตรจากกระทรวง แต่
คณ ะแ ละสาข าวิ ช าป ระส ง ค์ ท่ี จ ะ
เปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรซ้ า
อีก  มหาวิทยาลัยควรมีมาตรการและ
แนวทางบริหารจัดการเรื่องน้ี อาจารย์
ประจ าหลักสูตรต้องปรับเปลี่ยนให้น้อย
ท่ีสุดและหากจะเปลี่ยนแปลงต้องมี
ความจ าเป็นเร่งด่วน 

เลขานุการสภาวิชาการได้แจ้งไปยัง
ผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการ
บัณฑิตศึกษาและผู้เกี่ยวข้องทราบ  
เมื่อวันท่ี 1 กันยายน 2562 ขณะน้ีคณะและ
ผู้เกี่ยวข้องได้ด าเนินน าเรื่องนี้เสนอที่ประชุม
สภามหาวิทยาลัย ในวันท่ี 11 กันยายน 2562 
ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.5 ขอความ เห็ นชอบการเปลี่ ยนแปลง
อาจารย์ ผู้ รั บ ผิ ดชอบห ลั ก สู ตรและ
อาจารย์ประจ าหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาคณิตศาสตร์  
(ฉบับปี พ.ศ. 2562) (สมอ.08) 
 
 
 
 
 

ขอถอนระเบียบวาระการประชุม 
การเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ า
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชา
คณิตศาสตร์ (ฉบับปี พ.ศ. 2562)  
(สมอ.08)  เน่ืองจากเอกสารประกอบ
พิจารณาไม่ชัดเจน ขอให้คณะครุศาสตร์
ตรวจสอบเอกสารให้ถูกต้อง และให้น าเรื่อง
น้ีเสนอท่ีประชุมสภาวิชาการเพื่อพิจารณา
ให้ความเห็นชอบต่อไป 

เลขานุการสภาวิชาการได้แจ้งไปยังคณบดี 
คณะครุศาสตร์และประธานคณะกรรมการ
บริหารหลักสูตร สาขาวิชาคณิตศาสตร์ และ
ผู้เกี่ยวข้องทราบ เมื่อวันท่ี 1 กันยายน 2562 
แล้ว คณะและผู้เกี่ยวข้องได้ด าเนินการแก้ไข
เอกสารเรียบร้อยแล้ว โดยจะน าเรื่องนี้เสนอ 
ท่ีประชุมสภาวิชาการเพื่อพิจารณา 
ให้ความเห็นชอบต่อไป 
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ระเบียบวาระ เรื่อง มติที่ประชุม ผลการปฏิบัติตามมต ิ
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5.6 ขอความ เห็ นชอบการเปลี่ ยนแปลง
อาจารย์ ผู้ รั บ ผิ ดชอบห ลั ก สู ตรและ
อาจารย์ประจ าหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์  
(ฉบับปี พ.ศ. 2562) (สมอ.08) 
 
 
 
 
 

ขอถอนระเบี ยบวาระการขอความ
เห็ นชอบการเปลี่ ยนแปลงอาจารย์
ผู้รับผิดชอบ หลักสูตรและอาจารย์ประจ า
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์  (ฉบับปี  พ .ศ . 2562) 
(สมอ.08)  เน่ืองจากเอกสารประกอบ
พิจารณาไม่ชัดเจน ขอให้คณะครุศาสตร์
ตรวจสอบเอกสารให้ถูกต้อง และใหน้ าเรื่อง
น้ีเสนอท่ีประชุมสภาวิชาการเพื่อพิจารณา
ให้ความเห็นชอบต่อไป 

เลขานุการสภาวิชาการได้แจ้งไปยังคณบดี 
คณะครุศาสตร์และประธานคณะกรรมการ
บริหารหลักสูตร สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ และ
ผู้เกี่ยวข้องทราบ เมื่อวันท่ี 1 กันยายน 2562 
แล้ว คณะและผู้เกี่ยวข้องได้ด าเนินการแก้ไข
เอกสารเรียบร้อยแล้ว โดยจะน าเรื่องนี้เสนอ 
ท่ีประชุมสภาวิชาการเพื่อพิจารณาให้ความ
เห็นชอบต่อไป 
 
 

5.7 ขอความเห็นชอบหลักสูตร 
รั ฐ ป ร ะ ศ า ส น ศ าส ต ร ม ห า บั ณ ฑิ ต 
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2562) 
 
 
 
 
 
 

เห็นชอบหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสน
ศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) 
โดยให้แก้ไขตามข้อเสนอแนะของ 
สภาวิชาการ และให้น าเสนอ 
สภามหาวิทยาลัยต่อไป 

เลขานุการสภาวิชาการได้แจ้งไปยังคณบดี 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
ผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการ
บัณฑิตศึกษา ประธานคณะกรรมการบริหาร
หลักสตูร สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ และ
ผู้เกี่ยวข้องทราบ เมื่อวันท่ี 1 กันยายน 2562 
แล้ว คณะและผู้เกี่ยวข้องได้ด าเนินการแก้ไข
หลักสูตรตามข้อเสนอแนะของสภาวิชาการ
เรียบร้อยแล้ว โดยจะน าเรื่องนี้เสนอท่ีประชุม
สภามหาวิทยาลัยต่อไป 

5.8 ขอความเห็นชอบหลักสูตรครุศาสตร 
มห าบั ณ ฑิ ต  ส าข าวิ ช าก ารบ ริ ห าร
การศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง  
พ.ศ. 2562) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เห็นชอบหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต 
ส า ข า วิ ช า ก า ร บ ริ ห า ร ก า ร ศึ ก ษ า 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) 
โดยให้แก้ไขตามข้อเสนอแนะของ 
สภาวิชาการ และให้น าเสนอ 
สภามหาวิทยาลัยต่อไป 

เลขานุการสภาวิชาการได้แจ้งไปยังคณบดี 
คณะครุศาสตร์ ผู้อ านวยการส านักงาน
คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ประธาน
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร สาขาวิชา 
การบริหารการศึกษา และผู้เกี่ยวข้องทราบ  
เมื่อวันท่ี 1 กันยายน 2562 แล้ว คณะและ
ผู้เกี่ยวข้องได้ด าเนินการแก้ไขหลักสูตรตาม
ข้อเสนอแนะของสภาวิชาการเรียบร้อยแล้ว 
โดยน าเรื่องนี้เสนอท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัย 
ในวันท่ี 11 กันยายน 2562 ท่ีประชุมมีมติ
เห็นชอบ โดยให้แก้ไขตามข้อเสนอแนะของ
สภามหาวิทยาลัย 
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5.9 การพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
การก าหนดต าแหน่งและแต่งตั้งให้ด ารง
ต าแหน่งทางวิชาการระดับผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ จ านวน 3 ราย (วาระลับ) 
 
 
 
 
 

เห็นชอบตามท่ีคณะกรรมการพิจารณา
ต าแหน่งทางวิชาการ (ก.พ.ว.) พิจารณา
ให้ความเห็นชอบการก าหนดต าแหน่ง
และแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ
ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์  
จ านวน 3 ราย (วาระลับ)  
และให้น าเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป 

เลขานุการสภาวิชาการได้แจ้งไปยังคณบดี/งาน
ทรัพยากรบุคคล/เลขานุการ ก.พ.ว./และ
ผู้เกี่ยวข้องทราบ เรียบร้อยแล้ว  โดยงาน
ทรัพยากรบุคคลได้น าเรื่องนีเ้สนอท่ีประชุม 
สภามหาวิทยาลัย เมื่อวันท่ี 11 กันยายน 2562 
ท่ีประชุมมีมติอนุมัติการก าหนดต าแหน่งและ
แต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการระดับผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ จ านวน 3 ราย (วาระลับ) 
 

5.10 การพิจารณาให้ความเห็นชอบเกี่ยวกับ
การแจ้ งผลการประเมินผลงานทาง
วิชาการของคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
เพื่อท าหน้าท่ีประเมินผลงานทางวิชาการ
และจริยธรรม และจรรยาบรรณทาง
วิชาการในระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
จ านวน 3 ราย (วาระลับ). 
 
 
 
 
 
 
 
 

เห็นชอบตามท่ีคณะกรรมการพิจารณา
ต าแหน่งทางวิชาการ (ก.พ.ว.) พิจารณา
ให้ความเห็นชอบเกี่ยวกับการแจ้งผล
การประเมินผลงานทางวิชาการของ
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่ อท า
หน้าท่ีประเมินผลงานทางวิชาการและ
จริยธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาการใน
ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ จ านวน 3 ราย 
(ว า ร ะ ลั บ ) แ ล ะ ให้ น า เส น อ ส ภ า
มหาวิทยาลัยต่อไป 

เลขานุการสภาวิชาการได้แจ้งไปยังคณบดี/งาน
ทรัพยากรบุคคล/เลขานุการ ก.พ.ว./และ
ผู้เกี่ยวข้องทราบ เรียบร้อยแล้ว  โดยงาน
ทรัพยากรบุคคลได้น าเรื่องน้ีเสนอท่ีประชุม 
สภามหาวิทยาลัย เมื่อวันท่ี 11 กันยายน 2562 
ท่ีประชุมมีมติอนุมัติการแจ้งผลการประเมินผล
งานทางวิชาการของคณะกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อท าหน้าท่ีประเมินผลงานทาง
วิชาการและจริยธรรม และจรรยาบรรณทาง
วิชาการในระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์  
จ านวน 3 ราย (วาระลบั) 
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ระเบียบวาระท่ี 4    เรื่องน าเสนอเพื่อทราบ 
ระเบียบวาระท่ี 4.1      การรายงานสถานะหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี  

   และระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 ข้อมูล ณ วันที่ 18 กันยายน 2562 
  สาระส าคัญโดยย่อ 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรองทิพย์  เนียมถนอม  เลขานุการสภาวิชาการ น าเสนอ การรายงาน
สถานะหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา  พ.ศ. 2558 ข้อมูล             
ณ วันที่ 18 กันยายน 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) 
(อยู่ระหว่างผูอ้ 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) 
(ปรับแก้ไขข้อมูลหลักสูตรและส่งหลักสูตรให้ สป.อว. 
พิจารณาแล้ว) 

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) 
(อยู่ระหว่างผูอ้ 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)   
**คณะและสาขาวิชาได้ด าเนินการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร
เป็น หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาจีน 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563) ขณะน้ีอยู่ระหว่างด าเนินการ 
น าเสนอสภาวิชาการเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบในวันท่ี 
25 กันยายน 2562)** 

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) 
**คณะและสาขาวิชาได้ด าเนินการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร 
ขณะน้ีอยู่ระหว่างด าเนินการน าเสนอสภาวิชาการ 
เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบในวันท่ี 25 กันยายน 2562)** 

15 ก.พ. 2560 8 พ.ย. 
2560 

2560 2562 

5 น.บ.   นิติศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 
(*ต้องรับตาม 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  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 19 เม.ย.2560 16 พ.ย. 
2560 

2560 2563 
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คณะ 

 
 

สาขาวิชา 

สภา
มหาวิทยาลยั

(อนุมัติ) 

สป.อว.
(รับทราบ) 

ปีการศึกษา
ท่ีเร่ิมใช้
หลักสูตร 

สิ้นปี
การศึกษา
ครบรอบที่

ต้องปรบัปรุง
หลักสตูร 

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 

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 ให้เสร็จสิ้นภายในปีการศึกษา2562*) 

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 



 
รายงานการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 7/2562 วันพุธที่ 25 กันยายน 2562 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประขุมอยุธยา-อาเซียน   

[2-12] 
 

 
 

คณะ 

 
 

สาขาวิชา 

สภา
มหาวิทยาลยั

(อนุมัติ) 

สป.อว.
(รับทราบ) 

ปีการศึกษา
ท่ีเร่ิมใช้
หลักสูตร 

สิ้นปี
การศึกษา
ครบรอบที่

ต้องปรบัปรุง
หลักสตูร 

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) 
(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  
(หลกัสูตรปรับปรุง 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 (หลกัสูตรใหม่ 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)   

11/2562 
11 ก.ย. 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 าเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลยัในวันท่ี 
9 ตุลาคม 2562 

    

(ข้อมูล ณ วันที่ 18 กันยายน 2562) 
ข้อเสนอ/ญัตติ    
       จึงเสนอสภาวชิาการเพ่ือรับทราบรายงานสถานะหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ

ปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 ข้อมูล ณ วันที่ 18 กันยายน 2562 

มติที่ประชุม  รับทราบรายงานสถานะหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี และ
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 ข้อมูล ณ วันที่ 18 กันยายน 2562 
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ระเบียบวาระท่ี 4.2  ข้อมูลการปรับเปลี่ยนอาจารย์ประจ าหลักสูตร (สมอ.08) ระดับปริญญาตรี 
   และระดับบัณฑิตศึกษา ประจ าปี พ.ศ. 2560-2561 ข้อมูล ณ วันที่ 18 กันยายน 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 กันยายน  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 (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 12 ก.ค. 2562 

5 หลักสตูรครุศาสตรบณัฑติ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย  
(ฉบับปี พ.ศ. 2558) 

6/2561 13 มิ.ย. 2561 12 ก.ค. 2562 

6 หลักสตูรศลิปศาสตรบัณฑติ สาขาวชิาภาษาจีน  
(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 หลักสตูรรัฐนติิศาสตรบัณฑติ (ฉบับปี พ.ศ. 2560) 2/2562 13 ก.พ. 2562 12 ก.ค. 2562 

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 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 18 กันยายน 2562 ) 
 ข้อเสนอ/ญัตติ 
  จึงขอเสนอให้ที่ประชุมสภาวิชาการรับทราบข้อมูลการปรับเปลี่ยนอาจารย์ประจ าหลักสูตร (สมอ.08)  
ระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา ประจ าปี พ.ศ. 2561-2562 ข้อมูล ณ วันที่ 18 กันยายน 2562 
 มติที่ประชุม รับทราบข้อมูลการปรับเปลี่ยนอาจารย์ประจ าหลักสูตร (สมอ.08)  ระดับปริญญาตรี และ
ระดับบัณฑิตศึกษา ประจ าปี พ.ศ. 2561-2562 ข้อมูล ณ วันที่ 18 กันยายน 2562 
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ระเบียบวาระท่ี 5    เรื่องน าเสนอเพื่อพิจารณา 
ระเบียบวาระท่ี 5.1 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 ผู้ช่วยศาสตราจารย์เย็นใจ สุวานิช   โดยเรื่องนี้ได้ผ่านการประชุม 

 1. คณะกรรมการประจ าคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 5/2562 เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2562 ที่ประชุมมี
มติเห็นชอบและให้น าเสนอคณะกรรมการสภาวิชาการต่อไป  

 2. สภาวิชาการ ครั้งที่ 6/2562 เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2562 ที่ประชุมมีมติ ขอถอนระเบียบวาระ
การขอความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบ หลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (ฉบับปี พ.ศ. 2562) (สมอ.08) เนื่องจากเอกสารประกอบพิจารณาไม่ชัดเจน ขอให้คณะ
ครุศาสตร์ตรวจสอบเอกสารให้ถูกต้อง และให้น าเรื่องนี้เสนอท่ีประชุมสภาวิชาการเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ
ต่อไป 
 ข้อเสนอ/ญัตติ    
  จึงเสนอสภาวิชาการพิจารณาให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบ หลักสูตรและ
อาจารย์ประจ าหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (ฉบับปี พ.ศ. 2562) (สมอ.08)  จาก นายสิรภพ  
สินธุประเสริฐ เป็น ผู้ช่วยศาสตราจารย์เย็นใจ สุวานิช 

มติที่ประชุม  เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบ หลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร            
ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (ฉบับปี พ.ศ. 2562) (สมอ.08) จาก นายสิรภพ  สินธุประเสริฐ เป็น            
ผู้ช่วยศาสตราจารย์เย็นใจ สุวานิช และให้น าเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป 
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ระเบียบวาระท่ี 5.2 ขอความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์  
ประจ าหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 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) 
 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 โดยเรื่องนี้ได้ผ่านการประชุม 
  1. คณะกรรมการประจ าคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 5/2562 เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2562 ที่ประชุม            
มีมติเห็นชอบและให้น าเสนอคณะกรรมการสภาวิชาการต่อไป 

 2. สภาวิชาการ ครั้งที่ 6/2562 เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2562 ที่ประชุมมีมติ ขอถอนระเบียบวาระ
การขอความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบ หลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ (ฉบับปี พ.ศ. 2562) (สมอ.08) เนื่องจากเอกสารประกอบพิจารณาไม่ชัดเจน ขอให้คณะ
ครุศาสตร์ตรวจสอบเอกสารให้ถูกต้อง และให้น าเรื่องนี้เสนอที่ประชุมสภาวิชาการเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป 
 ข้อเสนอ/ญัตติ    
  จึงเสนอสภาวิชาการพิจารณาให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบ หลักสูตรและ
อาจารย์ประจ าหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ (ฉบับปี พ.ศ. 2562) (สมอ.08)  จากนางสาว
ภัทรภร   พิกุลขวัญ เป็น นางสาวภูษณิศา  สุวรรณศิลป์ 

มติที่ประชุม เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร            
ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ (ฉบับปี พ.ศ. 2562) (สมอ.08)  จากนางสาวภัทรภร   พิกุลขวัญ เป็น 
นางสาวภูษณิศา  สุวรรณศิลป์ และให้น าเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป 
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ระเบียบวาระท่ี 5.3 ขอความเห็นชอบหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ  
    (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563) 
 สาระส าคัญโดยย่อ 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรองทิพย์  เนียมถนอม  เลขานุการสภาวิชาการ ขออนุญาตที่ประชุมให้ 
นายเอกรัตน์  คณาพร อาจารย์ประจ าหลักสูตร สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
น าเสนอเรื่อง ขอความเห็นชอบหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ  (หลักสูตรปรับปรุง               
พ.ศ. 2563) 
 ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง 
  สาขาวิชาภาษาอังกฤษ  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้ด าเนินการปรับปรุงและพัฒนา
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563) เพ่ือให้เป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 และแนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา 
พ.ศ. 2558 โดยผ่านการประชุมดังนี้ 

  1. คณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตร เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2562 
  2. คณะกรรมการประจ าคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 5/2562 เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2562 
ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ และให้น าเสนอสภาวิชาการพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป 
 ข้อเสนอ/ญัตติ    
  จึงเสนอสภาวิชาการพิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ  
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563) 

มติที่ประชุม  เห็นชอบหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563) 
และให้น าเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป ข้อเสนอแนะของสภาวิชาการมีดังนี้ 

1. หน้า 2 ข้อ 6 สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร ให้ตัดเครื่องหมาย 

 จากสภามหาวิทยาลัย เนื่องจากหลักสูตรยังไม่ผ่านความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย และข้อ 8 อาชีพที่
สามารถประกอบไดห้ลังส าเร็จการศึกษา ใหต้ัดข้อ 8.8 ออก ควรระบุอาชีพเป็น นกัวิชาการทางภาษา 

2. หน้า 3 หน้า 32-33 และหน้า 121 ให้ระบุปีที่ส าเร็จการศึกษาเป็นปีพุทธศักราช (ปี พ.ศ.) 
3. หน้า 10 ข้อ 2.1 วัน-เวลาในการด าเนินการเรียนการสอน ให้เพ่ิมข้อความ หรือเป็นไปตามประกาศที่

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาก าหนด 
4. หน้า 13 และหน้า 173 มีจ านวนหน่วยกิตรวม จ านวน 139 หน่วยกิต ซึ่งใน มคอ.1 ก าหนดหน่วย

กิตรวมไม่น้อยกว่า 126 หน่วยกิต สาขาวิชาควรทบทวนจ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร และควรปรับลด
จ านวนหน่วยกิตรวมให้ลดลง จะท าให้หลักสูตรมีจุดเด่นมากขึ้น ซึ่งอาจพิจารณาปรับลดวิชาในกลุ่มวิชาเลือก 

5. หน้า 21-23 ข้อ 2.3 กลุ่มวิชาเลือก ให้ตัดข้อความ ให้เลือกเรียนจากกลุ่มวิชาต่อไปนี้ กลุ่มใดกลุ่ม
หนึ่ง หรือหลายกลุ่มรวมกัน และตัดชื่อกลุ่ม ข้อ 2.3.1-2.3.5 ออก ในกลุ่มวิชาเลือกมีวิชาให้เลือกเรียน จ านวน 
35 วิชา  ควรคงเดิมวิชาที่สามารถใช้ได้จริง หรืออาจยุบรวมรายวิชาโดยมีการบูรณาการวิชาร่วมกัน  
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6. หน้า 25-28 ข้อ 3.1.5 แผนการศึกษา ของนักศึกษาชั้นที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 และนักศึกษาชั้นที่ 1 

ภาคการศึกษาท่ี 2 ควรมีการกระจายรายวิชาศึกษาท่ัวไปให้ปรากฏอยู่ในภาคศึกษาอื่น 
7. หน้า 29-31 ข้อ 3.2 ความคาดหวังของผลลัพธ์การเรียนรู้เมื่อสิ้นปีการศึกษา ปีการศึกษาที่ 1-4 

สาขาวิชามีความคาดหวังของผลลัพธ์การเรียนรู้จ านวนมาก  สภาวิชาการมีความเป็นห่วงใยเรื่องการประเมิน
คุณภาพการศึกษาในระดับคณะและสาขาวิชา 

8. หน้า 33 ควรก าหนดชื่ออาจารย์พิเศษ ในข้อ 3.3.3   
9. หน้า 35 ข้อ 5 ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าโครงงานหรืองานวิจัย หลักสูตรก าหนดให้นักศึกษาท า

โครงงานหรืองานวิจัยในวิชาการเขียนรายงานเชิงวิจัย แต่ไม่ปรากฏวิชานี้ในหลักสูตร พบเพียงแต่วิชาการค้นคว้า
อิสระ และค าอธิบายรายวิชาหน้า 88 ไม่ตรงกับค าอธิบายรายวิชาหน้า 108 ให้น าค าอธิบายรายวิชาหน้า 108 
มาใส่ในหน้า 88 

10. หน้า 50-56 ให้ทบทวนการก าหนดความรับผิดชอบหลักและความรับผิดชอบรองในตารางแสดง
แผนที่การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) ใน
ด้านที่ 4 ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ และด้านที่ 5 ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
ในรายวิชาบังคับเรียน 

11. หน้า 94 วิชาการแปลเอกสารท้องถิ่น ในค าอธิบายรายวิชาให้ เพ่ิมเติม เรื่องจดหมายเหตุ 
พงศาวดาร หรือเอกสารที่ส าคัญทางประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา  

12. สภาวิชาการมีข้อสังเกต เรื่อง จุดเด่นของหลักสูตร สาขาวิชาควรเน้นเรื่อง การใช้ภาษาอังกฤษในการติดต่อ              
สื่อสาร เนื่องจากจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นเมืองท่องเที่ยว การใช้ภาษาอังกฤษในการติดต่อสื่อสารถือว่าเป็น
สิ่งส าคัญและจ าเป็นอย่างยิ่ง มหาวิทยาลัยจะต้องมีการเตรียมความพร้อมที่จะสร้างบุคลากรเพ่ือรองรับกับ                  
ความต้องการของทุกภาคส่วน  และสาขาวิชาไม่ควรจัดการเรียนการสอนเฉพาะในห้องเรียนเท่านั้น ควรน า
นักศึกษาลงพ้ืนที่เรียนรู้ในสถานที่จริง เพ่ือให้นักศึกษามีทักษะด้านการติดต่อสื่อสาร สามารถเป็นมัคคุเทศก์และ
เป็นไกด์น าเที่ยวในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้ ทั้งนี้เพ่ือนักศึกษาจะได้มีความรู้ ประสบการณ์ และมีรายได้เพ่ิม
มากขึ้น 

13. หน้า 121-131 ให้ทบทวนการเขียนประวัติและคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
และอาจารย์ประจ าหลักสูตร และข้อ 3 ผลงานทางวิชาการ ให้ถูกต้องตามหลักฐานการอ้างอิงและตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 

14. หลักสูตรมีรายวิชาปฏิบัติการตลอดทั้งหลักสูตรหลายวิชา แต่ค าอธิบายรายวิชาไม่ได้สอดคล้องหรือ          
บ่งบอกว่าเป็นวิชาปฏิบัติการ ให้ปรับปรุงแก้ไขให้สอดคล้องกัน  เช่น หน้า 91 วิชาการอภิปรายและการโต้วาที 
วิชาการอ่านออกเสียงในสถานการณ์ต่าง ๆ และวิชาการอ่านงานวิชาการ 
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15. มอบหมายให้คณบดี รองคณบดีฝ่ายวิชาการ และประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตร เตรียม

ค าตอบเรื่องผลการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ปีที่ผ่านมาเป็นอย่างไร สาขาวิชาได้น าข้อเสนอแนะมาปรับใช้ในการท า
หลักสูตรอย่างไร ให้แนบเอกสาร ผลการประเมินหลักสูตร มาในภาคผนวก และการน าเสนอหลักสูตรใน             
สภามหาวิทยาลัยขอให้สาขาวิชาจัดตัวแทน 1 คน โดยการน าเสนอให้ใช้ PowerPoint ตามแบบฟอร์มที่กองบริการ
การศึกษาก าหนด น าเสนอให้ตรงประเด็นใช้ เวลา 5 นาที  และผู้น าเสนอสามารถตอบข้อซักถามของ                       
สภามหาวิทยาลัยได้ชัดเจนและเข้าใจง่าย 

16. มอบหมายให้คณะและสาขาวิชาจัดท าตารางเปรียบเทียบการแก้ไขตามข้อเสนอแนะของสภาวิชาการ             
เข้าที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย โดยไม่ต้องน าหลักสูตรนี้กลับไปพิจารณาในที่ประชุมสภาวิชาการอีก พร้อมทั้ง
มอบหมายให้รองคณบดีฝ่ายวิชาการตรวจสอบหลกัสูตรก่อนน าเสนอสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุม ครั้งที่ 12/2562 
ในวันที่ 9 ตุลาคม 2562 โดยสาขาวิชาจะต้องด าเนินการปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของสภาวิชาการให้แล้วเสร็จ
ภายในวันที่ 1 ตุลาคม 2562  

17. มอบหมายให้คณบดี รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตร และรองอธิการบดี 
ฝ่ายบริหารงานวิชาการ ตรวจสอบรูปแบบการพิมพ์ค าถูก-ผิด การวรรคตอน ให้ถูกต้อง ครบถ้วน ตลอดเล่มหลักสูตร  
 

ระเบียบวาระท่ี 5.4 ขอความเห็นชอบหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาจีน  
    (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563) 
 สาระส าคัญโดยย่อ 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรองทิพย์  เนียมถนอม  เลขานุการสภาวิชาการ ขออนุญาตที่ประชุมให้ 
นางสาวธัญญารัตน์   มะลาศรี  ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตร สาขาวิชาการสอนภาษาจีน                
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ น าเสนอเรื่อง ขอความเห็นชอบหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา              
การสอนภาษาจีน  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563) 
 ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง 
  สาขาวิชาภาษาจีน  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้ด าเนินการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร
ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาจีน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563) เพ่ือให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 และ แนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา          
พ.ศ. 2558 โดยผ่านการประชุมดังนี้ 

  1. คณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตร เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2562 
  2. คณะกรรมการประจ าคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 5/2562 เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2562 
ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ และให้น าเสนอสภาวิชาการพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป 
 ข้อเสนอ/ญัตติ    
  จึงเสนอสภาวิชาการพิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาจีน 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563) 
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มติที่ประชุม  เห็นชอบหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาจีน (หลักสูตรปรับปรุง                
พ.ศ. 2563) และให้น าเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป สภาวิชาการมีข้อเสนอแนะ และให้แก้ไข ดังนี้ 

1. หน้า 1 ข้อ 5.4 การรับเข้าศึกษา ระบุ รับนักศึกษาไทยที่สามารถใช้ภาษาไทยได้เป็นอย่างดี ให้แก้ไข
เป็น รับนักศึกษาไทย และนักศึกษาต่างชาติที่สามารถฟัง พูด อ่าน เขียน และเข้าใจภาษาไทยเป็นอย่างดี 

2. หน้า 2 ข้อ 6 สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร ให้ตัดเครื่องหมาย 

 จากสภามหาวิทยาลัย เนื่องจากหลักสูตรยังไม่ผ่านความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย 
3. หน้า 2-3 ข้อ 9 ต าแหน่งทางวิชาการ คุณวุฒิ สาขาวิชา สถาบันการศึกษา และปีที่จบของอาจารย์

ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และหน้า 28-31 ให้ระบุปีที่ส าเร็จการศึกษาเป็นปีพุทธศักราช (ปี พ.ศ.) โดยที่ประชุม
มอบหมายกองบริการการศึกษาด าเนินการปรับปรุงรูปแบบรายละเอียดหลักสูตร (มคอ.2) และท าหนังสือแจ้งไป
ยังคณะและผู้เกี่ยวข้องทราบ ในเรื่องการระบุปีที่ส าเร็จการศึกษา ให้ระบุเป็นปีพุทธศักราช (ปี พ.ศ.) เพ่ือจะได้
เป็นรูปแบบเดียวกัน  

4. หน้า 9 ข้อ 2.1 วัน-เวลาในการด าเนินการเรียนการสอน ให้เพ่ิมข้อความ หรือเป็นไปตามประกาศ               
ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาก าหนด 

5. หน้า 10 ให้ทบทวนการเขียน ข้อ 2.4 กลยุทธ์ในการด าเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา/ข้อจ ากัดของ
นักศึกษาในข้อ 2.4.1-2.4.3 

6. หน้า 12 ข้อ 3.1.2 ให้ทบทวนโครงสร้างหลักสูตรในหัวข้อ 2.2.2 วิชาเลือกเรียน ให้เป็นไปตาม มคอ.
1 ในหน้า 12 

7. หน้า 27 ให้ทบทวนเรื่องความคาดหวังของผลลัพธ์การเรียนรู้เมื่อสิ้นปีการศึกษาของนักศึกษา ชั้นปี            
ที่ 1 ถึงชั้นปีที่ 4 ควรเขียนระบุให้ชัดเจน 

8. หน้า 31 ควรก าหนดชื่ออาจารย์พิเศษ ในข้อ 3.3.3  
9. หน้า 32 ข้อ 4 องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู)               

ให้แก้ไข สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ เป็น สาขาการสอนภาษาจีน 
10. หน้า 33 ให้ทบทวนการเขียนข้อ 4.3 การจัดเวลาและตารางสอน มอบหมายให้รองคณบดีฝ่าย

วิชาการด าเนินการตรวจสอบและแก้ไขให้ถูกต้อง 
11. หน้า 122-133 ประวัติและคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ า

หลักสูตร และข้อ 3 ผลงานทางวิชาการ ให้ถูกต้องตามหลักฐานอ้างอิงและตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ. 2558 

12. หน้า 122 ให้ตรวจสอบประวัติและคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์
ประจ าหลักสูตร ข้อ 3.3 บทความทางวิชาการ ของอาจารย์ธัญญารัตน์ มะลาศรี  และ Wei Jingur. รายการที่ 1 
ระบุหมายเลขหน้าในบทความไม่ตรงกับเล่มเอกสารผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและ
อาจารย์ประจ าหลักสูตร  
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13. สภาวิชาการมีข้อสังเกตเรื่องการบริหารจัดการ การจัดการเรียนการสอน  คณบดีคณะมนุษยศาสตร์

และสังคมศาสตร์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ และประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ควรมีการประชุม
ปรึกษาหารือในเรื่องการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาของนักศึกษา การนิเทศนักศึกษาและการจัดเตรียม
เครื่องมือการนิเทศก์นักศึกษา อาจารย์นิเทศ และการวัดและประเมินผลกับทางคณะครุศาสตร์ และต้องมี              
การประสานงานและบูรณาการจัดการเรียนการสอนร่วมกันทั้งสองคณะ  

14. สภาวิชาการขอแสดงความชื่นชมคณะ และสาขาวิชา ที่ด าเนินการปรับปรุงหลักสูตรภาษาจีนเป็น
หลักสูตรการสอนภาษาจีน เนื่องจากเป็นหลักสูตรที่ผลิตครูที่สอนภาษาจีน ซึ่งตอบสนองความต้องการของ
ท้องถิ่น ถือว่าเป็นหลักสูตรที่มีจุดเด่น หลักสูตรการสอนภาษาจีนจะท าให้นักศึกษาสนใจเข้ามาศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัย
เป็นจ านวนมาก เนื่องจากอัตราการบรรจุรับราชการครูผู้ช่วยมีหลายอัตรา แต่มีผู้สอบบรรจุจ านวนน้อยมาก 
มหาวิทยาลัยควรจัดอาจารย์ที่ส าเร็จการศึกษาวิชาเอกภาษาจีนโดยตรง หรืออาจมีอาจารย์พิเศษเป็นอาจารย์
ต่างชาติที่มีความรู้ความสามารถทางภาษาจีนมาจัดการเรียนการสอนให้กับนักศึกษาในสาขาวิชาการสอน
ภาษาจีน และควรบรรจุวิชาในหลักสูตร เช่น วิชาเพลงจีนเพ่ือการเรียนการสอน เป็นการจัดการเรียนการสอนใน
ระดับสูง โดยอาจน าวิชาในหลักสูตรมาบูรณาการร่วมกัน โดยเป็นเพลง นิทาน จะท าให้นักศึกษาอยากเรียน 
สนุกสนาน และเข้าใจง่าย  

15. มอบหมายให้คณะและสาขาวิชาเตรียมความพร้อมในเรื่องการประสานงานกับโรงเรียน เพ่ือจัดหา
สถานที่ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาให้กับนักศึกษา เนื่องจากจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและจังหวัดใกล้เคียง               
มีโรงเรียนขนาดกลาง และขนาดเล็กหลายโรงเรียน  มีโรงเรียนแห่งไม่มีการจัดการเรียนการสอนในวิชาที่เป็น
ภาษาจีน สภาวิชาการมีความเป็นห่วงในเรื่องการจัดหาสถานที่ให้นักศึกษาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา เพราะ
ในภาคการศึกษาชั้นปีที่ 2-4 นักศึกษาจะต้องปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา จ านวน 30 ราย ซึ่งคุรุสภาได้ก าหนด
คุณสมบัติเกณฑ์การประเมินโรงเรียน  คุณสมบัติของอาจารย์นิเทศ ได้ก าหนดให้อาจารย์นิเทศการสอนต้องมี
ประสบการณ์ในการนิเทศก์นักศึกษาอย่างน้อย 2 ปี  คณะและสาขาวิชาควรประสานงานกับทางคณะครุศาสตร์
เพ่ือลดปัญหาในเรื่องคุณสมบัติของอาจารย์นิเทศ หรือคณะและสาขาวิชาอาจใช้ศักยภาพอาจารย์นิเทศร่วมกับ
คณะครุศาสตร์ เพ่ือท าหน้าที่ เป็น พ่ี เลี้ยงให้กับอาจารย์ผู้สอนในสาขาวิชาการสอนภาษาจีนในสังกัด                        
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

16. ควรเพิ่มเติมวิชาการแปลขั้นสูง  เนื่องจากไม่ปรากฏวิชาในเล่มหลักสูตร 
17. รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ขออนุญาตที่ประชุมถอนเอกสาร

ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร  ราย อาจารย์ธัญญารัตน์             
มะลาศรี และ อาจารย์ Wei Jingru โดยคณะและสาขาวิชาจะด าเนินการแก้ไขและจัดท าเอกสารผลงานทาง
วิชาการเล่มใหม่เสนอ ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตร และมอบหมายให้              
รองอธิการบดีฝ่ายบริหารงานวิชาการตรวจสอบเอกสารให้ถูกต้อง 
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18. มอบหมายให้คณบดี รองคณบดีฝ่ายวิชาการ และประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตร เตรียม

ค าตอบเรื่องผลการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ปีที่ผ่านมาเป็นอย่างไร สาขาวิชาได้น าข้อเสนอแนะมาปรับใช้ในการท า
หลักสูตรอย่างไร ให้แนบเอกสาร ผลการประเมินหลักสูตร มาในภาคผนวก และการน าเสนอหลักสูตรใน              
สภามหาวิทยาลัยขอให้สาขาวิชาจัดตัวแทน 1 คน โดยการน าเสนอให้ใช้ PowerPoint ตามแบบฟอร์มที่กองบริการ
การศึกษาก าหนด น าเสนอ ให้ตรงประเด็นใช้ เวลา 5 นาที  และผู้ น าเสนอสามารถตอบข้อซักถามของ                       
สภามหาวิทยาลัยได้ชัดเจนและเข้าใจง่าย 

19. มอบหมายให้คณบดี รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตร และรองอธิการบดีฝ่าย
บริหารงานวิชาการ ตรวจสอบรูปแบบการพิมพ์ค าถูก-ผิด การวรรคตอน ให้ถูกต้อง ครบถ้วน ตลอดเล่มหลักสูตร   
เช่น  หน้า 21-22  ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ ที่มีค าว่า การสอนภาษาจีน Chinese Education และ Teaching 
Chinese มีการใช้ค าไม่คงที่ ไม่เป็นรูปแบบเดียวกัน ควรแก้ไขให้ถูกต้อง 

 
ระเบียบวาระท่ี 6     เรื่องน าเสนอจากคณะกรรมการสภาวิชาการ 
ระเบียบวาระท่ี 6.1  แนวทางการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรที่เป็นแขนงวิชา 
 สาระส าคัญโดยย่อ 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดวงรัตน์   โพธิ์ เงิน  ผู้แทนคณะวิทยาการจัดการ สอบถามที่ประชุมเรื่อง                   
แนวทางการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรที่เป็นแขนงวิชา ต้องใช้เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี              
พ.ศ. 2548 หรือใช้เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558  
 รองศาสตราจารย์ ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์ รักษาราชการแทนอธิการบดี ประธานการประชุม แจ้งให้
ทราบว่า หากคณะจะด าเนินการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรที่เป็นแขนงวิชาให้ใช้เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับปรญิญาตรี พ.ศ. 2558  
 มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

ระเบียบวาระที่ 7     เร่ืองอื่น ๆ 
ระเบียบวาระท่ี 7.1  ก าหนดการประชุมสภาวิชาการ  ครั้งท่ี 8/2562 
  สาระส าคัญโดยย่อ 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรองทิพย์  เนียมถนอม  เลขานุการสภาวิชาการ น าเสนอ ก าหนดการ
ประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 8/2562 
 ข้อกฎหมาย 
  ข้อบังคับว่าด้วยการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ พ.ศ. 2561 ข้อ 10 ให้สภาวิชาการ                      
มีการประชุมอย่างน้อยเดือนละหนึ่ งครั้ง หากเดือนใดไม่มี เรื่องที่จะบรรจุเข้าวาระการประชุมก็ให้งด                 
การประชุม โดยในการประชุมของสภาวิชาการให้น าข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย                       
การประชุมสภามหาวิทยาลัยมาใช้บังคับโดยอนุโลม 
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 ข้อเสนอ/ญัตติ    
  จึงขอความเห็นชอบก าหนดการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 8/2562 ในวันพุธที่ 30 ตุลาคม 2562 
เวลา 09.00 น.  ณ ห้องประชุมอยุธยา -อาเซียน อาคารส านักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 
 มติที่ประชุม เห็นชอบก าหนดการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 8/2562 ในวันพุธที่ 30 ตุลาคม 2562 
เวลา 09.00 น.  ณ ห้องประชุมอยุธยา -อาเซียน อาคารส านักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลั ยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 
 
ปิดประชุมเวลา 11.10 นาที 
 
    นางสาวนิตยา   แสงมะฮะหมัด ผู้พิมพ์/ผู้บันทึกการประชุม 
    นางเบญญาภา   สอนพรม  ผู้ตรวจ  
    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรองทิพย์  เนียมถนอม ผู้ตรวจ/ทาน 


