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รายงานการประชุมสภาวิชาการ
ครั้งที่ 7/2562
วันที่ 25 กันยายน 2562 เวลา 09.00 น.
ณ ห้องประชุมอยุธยา-อาเซียน อาคารสานักงานอธิการบดี 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.ปัณณ์รภัส ถกลภักดี ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก (คณะวิทยาศาสตร์ฯ) กรรมการ
5. ดร.ปฐมพงศ์ ศุภเลิศ
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก (คณะครุศาสตร์)
กรรมการ
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดวงรัตน์ โพธิ์เงิน
ผู้แทนคณะวิทยาการจัดการ
กรรมการ
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์มูนีเราะฮ์ ยีดา
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
อาจารย์ประจาหลักสูตร สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
3. นางสาวธัญญารัตน์ มะลาศรี
ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตร สาขาวิชาภาษาจีน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
4. นางสาวชเอม สังสีแก้ว
อาจารย์ประจาหลักสูตร สาขาวิชาภาษาจีน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
5. นางสาวนภัสสรณ์ เหลืองศักดิ์ศรี
อาจารย์ประจาหลักสูตร สาขาวิชาภาษาจีน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
6. นางสาวขวัญดาว มาอยู่
อาจารย์ประจาหลักสูตร สาขาวิชาภาษาจีน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
7. นางสาวสุชนา หลงเจริญ
อาจารย์ประจาหลักสูตร สาขาวิชาภาษาจีน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
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8. นางเบญญาภา
9. นางสาววิภา
10. นางสาวสุภัทรสร
11. นางสาวนิตยา

สอนพรม
ทองทา
ขุมทอง
แสงมะฮะหมัด

ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ

เปิดประชุมเวลา 09.10 น.
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ
ระเบียบวาระที่ 1.1

การขอความเห็นชอบหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหาร
การศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) ในการประชุมสภามหาวิทยาลัย
สาระสาคัญโดยย่อ
รองศาสตราจารย์ ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์ รักษาการแทนอธิการบดี ประธานการประชุม แจ้งให้
ที่ป ระชุมทราบ เรื่อง การขอความเห็ นชอบหลั กสู ตรครุศาสตรมหาบัณ ฑิ ต สาขาวิช าการบริห ารการศึกษา
(หลั ก สู ต รปรั บ ปรุ ง พ.ศ. 2562) ส านั ก งานคณะกรรมการบั ณ ฑิ ต ศึ ก ษาได้ น าเสนอหลั ก สู ตรในการประชุ ม
สภามหาวิท ยาลั ย ในคราวประชุมครั้งที่ 11/2562 เมื่อ วัน ที่ 11 กัน ยายน 2562 ที่ ประชุม มีม ติ เห็ น ชอบ
หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) โดยมีเงื่อนไข
ให้สานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาดาเนินการแก้ไขหลักสูตรตามข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัยในส่วน
ของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจาหลักสูตร และหากดาเนินการแก้ไข
หลักสูตรเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้ดาเนินการส่งหลักสูตรไปให้ ศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์ฤทธิ์ สมบัติสมภพ กรรมการ
สภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ตรวจสอบข้อมูลก่อนส่งหลักสูตรไปยังกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย
และนวัตกรรม
มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2

เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 6/2562

สาระสาคัญโดยย่อ
ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์ ดร.กรองทิ พย์ เนี ยมถนอม เลขานุ ก ารสภาวิ ช าการ น าเสนอ รายงาน
การประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 6/2562 ซึ่งมีสาระสาคัญเกี่ยวกับระเบียบวาระและมติที่ประชุมตามรายงาน
การประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการเพื่อขอให้ที่ประชุมสภาวิชาการพิจารณารับรองรายงานการประชุม
ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง
ตามที่สภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาได้มีการประชุมครั้งที่ 6/2562 เมื่อวันที่
28 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมอยุธยา-อาเซียน อาคารสานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา นั้น เจ้าหน้าที่ได้บันทึกและจัดทารายงานการประชุม รวมทั้งนาเสนอผู้เกี่ยวข้องเพื่อ
พิจารณาตรวจสอบตามระบบและกระบวนการดังต่อไปนี้
รายงานการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 7/2562 วันพุธที่ 25 กันยายน 2562 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประขุมอยุธยา-อาเซียน
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1. จดบั น ทึ ก ข้ อ ความสาระส าคั ญ ของการประชุ ม ตามระเบี ย บวาระในระหว่ า งการประชุ ม
โดยผู้ช่วยเลขานุการสภาวิชาการ
2. เรียบเรียง สรุปและจัดทารายงานการประชุม โดยผู้ช่วยเลขานุการสภาวิชาการแล้วนาเสนอให้
เลขานุการสภาวิชาการ ตรวจสอบและปรับปรุงแก้ไข
3. ปรับปรุงและนาเข้าระเบียบวาระการประชุมเพื่อขอรับรองรายงานการประชุมซึ่งมีสาระสาคัญ
แบ่งเป็น 7 ระเบียบวาระ ตามที่เสนอในเอกสารการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 6/2562
ข้อเสนอ/ญัตติ
ขอเสนอให้รับรองรายงานการประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ครั้งที่ 6/2562
มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ครั้งที่ 6/2562 โดยไม่มีการแก้ไข

ระเบียบวาระที่ 3

เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่ 6/2562

ระเบียบวาระที่ 3.1
รายงานผลการดาเนินการตามมติของสภาวิชาการ ครั้งที่ 6/2562
สาระสาคัญโดยย่อ
ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์ ดร.กรองทิ พ ย์ เนี ย มถนอม เลขานุ ก ารสภาวิ ช าการ น าเสนอข้ อ มู ล
การดาเนิ น งานและผลการด าเนิ น งานตามมติ ที่ ป ระชุม สภาวิ ช าการครั้งที่ 6/2562 โดยได้ แ จ้งและมอบให้
หน่วยงานและองค์คณะบุคคล/บุคคลที่เกี่ยวข้องดาเนินงานและปฏิบัติตามที่สภาวิชาการ มีมติแล้ว
ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง
1. สภาวิชาการได้มีมติกาหนดเป็นแนวปฏิบัติให้เลขานุการนาเสนอให้ที่ประชุมทราบความคืบหน้า
หรือข้อมูลการดาเนินงานและผลการดาเนินงานตามมติที่ประชุมสภาวิชาการเป็นเรื่องสืบเนื่องจากการประชุม
ครั้งก่อนด้วย
2. สภาวิชาการ มีการประชุมครั้งที่ 6/2562 เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม
อยุธยา-อาเซียน อาคารสานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏ พระนครศรีอยุธยาตามรายงานการประชุมฯ
ในระเบียบวาระที่ 2
3. เลขานุการสภาวิชาการ ได้แจ้งและมอบให้ห น่วยงานและองค์คณะบุคคล/บุคคล ที่เกี่ยวข้อง
ดาเนิ น งานและปฏิ บั ติ ต ามที่ ค ณะกรรมการสภาวิช าการมี ม ติ แ ล้ ว ซึ่ งมี รายละเอี ย ดตามเอกสารที่ น าเสนอ
ประกอบการประชุมหน้า [3-2 ถึง 3-5]
ข้อเสนอ/ญัตติ
ขอเสนอให้ ที่ ป ระชุ ม รั บ ทราบข้ อ มู ล การด าเนิ น งานและผลการด าเนิ น งานตามมติ ที่ ป ระชุ ม
สภาวิชาการ ครั้งที่ 6/2562
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มติ ที่ ป ระชุ ม รั บ ทราบข้ อ มู ล การด าเนิ น งานและผลการด าเนิ น งานตามมติ ที่ ป ระชุ ม สภาวิช าการ
ครั้งที่ 6/2562

ระเบียบวาระ
5
5.1

5.2

5.3

รายงานข้อมูลการดาเนินงานและผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมสภาวิชาการ
ครั้งที่ 6/2562
เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมอยุธยา-อาเซียน
อาคารสานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
มติที่ประชุม
เรื่อง
ผลการปฏิบัติตามมติ
เรื่องนาเสนอเพื่อพิจารณา
การพิจารณาเสนอการให้ปริญญา ระดับ
ปริญญาตรี จานวน 115 ราย
ประจาภาคฤดูร้อน 2561 และภาคเรียน
ที่ 3/2561

การพิจารณาเสนอการให้ปริญญาระดับ
ปริญ ญาเอก จ านวน 2 ราย และระดั บ
ปริ ญ ญาโท จ านวน 6 ราย รวมทั้ ง สิ้ น
จ านวน 8 ราย ป ระจ าภ าคเรี ย น ที่
2/2561 (ครั้งที่ 2)

เห็ น ชอบตามที่ ก องบริ ก ารการศึ ก ษา
พิ จ ารณาเสนอให้ ป ริ ญ ญาแก่ ผู้ ส าเร็ จ
การศึ ก ษา ระดั บ ปริญ ญาตรี จ านวน
115 ราย ประจ าภาคฤดู ร้ อ น 2561
แ ล ะ ภ า ค เรี ย น ที่ 3 /2 5 6 1 แ ล ะ
มอบหมายให้ผู้อานวยการ กองบริก าร
การศึกษาตรวจสอบความถูกต้องข้อมูล
ผู้สาเร็จการศึกษาก่อนนาเสนอ
สภามหาวิทยาลัยต่อไป

เห็ น ช อ บ ต าม ที่ ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร
บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา พิ จ ารณาเสนอการให้
ปริญญา ระดับปริญญาเอก
จ านวน 2 ราย และระดั บ ปริ ญ ญาโท
จานวน 6 ราย รวมทั้งสิ้นจานวน 8 ราย
ประจาภาคเรีย นที่ 2/2561 (ครั้งที่ 2)
โดยให้ แก้ ไขตามข้ อเสนอแนะของสภา
วิชาการและให้นาเสนอสภามหาวิทยาลั ย
ต่อไป
ขอความเห็ น ชอบการเปลี่ ย นแปลง เห็ นชอบการเปลี่ ยนแปลงอาจารย์
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจา
และอาจารย์ประจาหลักสูตร
หลั ก สู ต รรั ฐ ประศาสนศาสตรบั ณ ฑิ ต
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
สาขาวิ ชารั ฐประศาสนศาสตร์ (ฉบั บ ปี
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
พ.ศ. 2560) (สมอ.08) จาก ดร.พยัญ น์
(ฉบับปี พ.ศ. 2560) (สมอ.08)
เอี่ย มศิ ล ป์ และ ผู้ ช่ วยศาสตราจารย์ ดร.
กมลวรรณ วรรณธนั ง เป็ น ดร.ปฐมบุ ตร
แก้ วสมนึ ก และ ผู้ ช่ วยศาสตราจารย์ ดร.
อดิศร ภู่สาระ และให้นาเสนอ
สภามหาวิทยาลัยต่อไป

เลขานุการสภาวิชาการได้แจ้งไปยัง
ผู้อานวยการกองบริการการศึกษา
และผู้เกี่ยวข้องทราบ เมื่อวันที่ 1 กันยายน
2562 แล้ว โดยกองบริการการศึกษาได้
นาเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติ
ที่ประชุมมีมติอนุมัติปริญญาแก่ผู้สาเร็จ
การศึกษา ระดับปริญญาตรี จานวน 115 ราย
ประจาภาคฤดูร้อน 2561 และภาคเรียนที่
3/2561 เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2562
เรียบร้อยแล้ว
เลขานุการสภาวิชาการได้แจ้งไปยัง
ผู้อานวยการสานักงานคณะกรรมการ
บัณฑิตศึกษาและผู้เกี่ยวข้องทราบ
เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2562 ขณะนี้อยู่ระหว่าง
ดาเนินการแก้ไขตามข้อเสนอแนะของ
สภาวิชาการ

เลขานุการสภาวิชาการได้แจ้งไปยัง
ผู้อานวยการสานักงานคณะกรรมการ
บัณฑิตศึกษาและผู้เกี่ยวข้องทราบ
เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2562 ขณะนี้คณะและ
ผู้เกี่ยวข้องได้ดาเนินนาเรื่องนี้เสนอที่ประชุม
สภามหาวิทยาลัย ในวันที่ 11 กันยายน 2562
ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ

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

เรื่อง

5

เรื่องนาเสนอเพื่อพิจารณา (ต่อ)
ขอความเห็ น ชอบการเปลี่ ย นแปลง
อาจารย์ ผู้ รั บ ผิ ด ชอ บห ลั ก สู ต รและ
อาจารย์ประจาหลักสูตร
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
การปกครองท้องถิ่น (ฉบับปี พ.ศ. 2560)
(สมอ.08)

5.4

5.5

มติที่ประชุม

เห็ นชอบการเปลี่ ยนแปลงอาจารย์
ผู้รับผิดชอบ หลักสูตรและอาจารย์ประจา
หลั ก สู ต รรั ฐ ประศาสนศาสตรบั ณ ฑิ ต
สาขาวิ ชาการปกครองท้ องถิ่ น (ฉบั บ ปี
พ.ศ. 2560) (สมอ.08) จาก ผู้ ช่ ว ย
ศาสตราจารย์ ดร.วิชชุกร นาคธน และ
ผู้ ช่ วยศาสตราจารย์ ดร.อภิ ชาติ พาน
สุวรรณ เป็น รองศาสตราจารย์ ดร.อัจฉรา
หล่อตระกูล และ ดร.พยัญชน์ เอี่ยมศิลป์
และให้นาเสนอสภามหาวิทยาลัย ต่อไป
สภ าวิ ช าก ารมี ข้ อ สั ง เก ตเรื่ อ งก าร
เปลี่ ย นแปลงอาจารย์ ป ระจาหลั ก สู ต ร
(สมอ.08) ได้ผ่านความเห็นชอบจากสภา
วิ ช าก าร ส ภ าม ห าวิ ท ย าลั ย แ ล ะ
ดาเนินการส่งข้อ มูลไปยังกระทรวงการ
อุดมศึกษา ซึ่งอยู่ระหว่างการรอผลการ
รั บ ทราบหลั ก สู ต รจากกระทรวง แต่
คณ ะ แ ละ สาข าวิ ช าป ระ สงค์ ที่ จ ะ
เปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตรซ้า
อีก มหาวิท ยาลัย ควรมีม าตรการและ
แนวทางบริห ารจัดการเรื่องนี้ อาจารย์
ประจาหลักสูตรต้องปรับเปลี่ยนให้น้อย
ที่ สุ ด และหากจะเปลี่ ย นแปลงต้ อ งมี
ความจาเป็นเร่งด่วน
ขอความเห็ น ชอบการเปลี่ ย นแปลง ขอถอนระเบียบวาระการประชุม
อาจารย์ ผู้ รั บ ผิ ด ชอ บห ลั ก สู ต รและ การเห็ นชอบการเปลี่ ย นแปลงอาจารย์
อาจารย์ประจาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจา
สาขาวิชาคณิตศาสตร์
หลั กสู ตรครุ ศ าสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช า
(ฉบับปี พ.ศ. 2562) (สมอ.08)
คณิตศาสตร์ (ฉบับปี พ.ศ. 2562)
(สมอ.08) เนื่ อ งจากเอกสารประกอบ
พิจารณาไม่ชัดเจน ขอให้คณะครุศาสตร์
ตรวจสอบเอกสารให้ถูกต้อง และให้นาเรื่อง
นี้เสนอที่ประชุมสภาวิชาการเพื่อพิจารณา
ให้ความเห็นชอบต่อไป

ผลการปฏิบัติตามมติ
เลขานุการสภาวิชาการได้แจ้งไปยัง
ผู้อานวยการสานักงานคณะกรรมการ
บัณฑิตศึกษาและผู้เกี่ยวข้องทราบ
เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2562 ขณะนี้คณะและ
ผู้เกี่ยวข้องได้ดาเนินนาเรื่องนี้เสนอที่ประชุม
สภามหาวิทยาลัย ในวันที่ 11 กันยายน 2562
ทีป่ ระชุมมีมติเห็นชอบ

เลขานุการสภาวิชาการได้แจ้งไปยังคณบดี
คณะครุศาสตร์และประธานคณะกรรมการ
บริหารหลักสูตร สาขาวิชาคณิตศาสตร์ และ
ผู้เกี่ยวข้องทราบ เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2562
แล้ว คณะและผู้เกี่ยวข้องได้ดาเนินการแก้ไข
เอกสารเรียบร้อยแล้ว โดยจะนาเรื่องนี้เสนอ
ที่ประชุมสภาวิชาการเพื่อพิจารณา
ให้ความเห็นชอบต่อไป

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

5

เรื่องนาเสนอเพื่อพิจารณา (ต่อ)
ขอความเห็ น ชอบการเปลี่ ย นแปลง
อาจารย์ ผู้ รั บ ผิ ด ชอ บห ลั ก สู ต รและ
อาจารย์ประจาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
(ฉบับปี พ.ศ. 2562) (สมอ.08)

5.6

5.7

5.8

มติที่ประชุม

ขอถอนระเบี ย บวาระการขอ ความ
เห็ นชอบการเปลี่ ยนแปลงอาจารย์
ผู้รับผิดชอบ หลักสูตรและอาจารย์ประจา
หลั กสู ตรครุ ศ าสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช า
วิ ท ยาศาสตร์ (ฉบั บ ปี พ.ศ. 2562)
(สมอ.08) เนื่ อ งจากเอกสารประกอบ
พิจารณาไม่ชัดเจน ขอให้คณะครุศาสตร์
ตรวจสอบเอกสารให้ถูกต้อง และให้นาเรื่อง
นี้เสนอที่ประชุมสภาวิชาการเพื่อพิจารณา
ให้ความเห็นชอบต่อไป
ขอความเห็นชอบหลักสูตร
เห็ นชอบหลั กสู ตรรั ฐ ประศาสนศาสตร
รั ฐ ป ร ะ ศ า ส น ศ าส ต ร ม ห า บั ณ ฑิ ต มหาบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช ารั ฐ ประศาสน
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (หลักสูตร ศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562)
ปรับปรุง พ.ศ. 2562)
โดยให้แก้ไขตามข้อเสนอแนะของ
สภาวิชาการ และให้นาเสนอ
สภามหาวิทยาลัยต่อไป

ผลการปฏิบัติตามมติ
เลขานุการสภาวิชาการได้แจ้งไปยังคณบดี
คณะครุศาสตร์และประธานคณะกรรมการ
บริหารหลักสูตร สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ และ
ผู้เกี่ยวข้องทราบ เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2562
แล้ว คณะและผู้เกี่ยวข้องได้ดาเนินการแก้ไข
เอกสารเรียบร้อยแล้ว โดยจะนาเรื่องนี้เสนอ
ที่ประชุมสภาวิชาการเพื่อพิจารณาให้ความ
เห็นชอบต่อไป

เลขานุการสภาวิชาการได้แจ้งไปยังคณบดี
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ผู้อานวยการสานักงานคณะกรรมการ
บัณฑิตศึกษา ประธานคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตร สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ และ
ผู้เกี่ยวข้องทราบ เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2562
แล้ว คณะและผู้เกี่ยวข้องได้ดาเนินการแก้ไข
หลักสูตรตามข้อเสนอแนะของสภาวิชาการ
เรียบร้อยแล้ว โดยจะนาเรื่องนี้เสนอที่ประชุม
สภามหาวิทยาลัยต่อไป
ขอความเห็นชอบหลักสูตรครุศาสตร
เห็นชอบหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณ ฑิ ต เลขานุการสภาวิชาการได้แจ้งไปยังคณบดี
มห าบั ณ ฑิ ต สาข าวิ ช าก ารบ ริ ห าร ส า ข า วิ ช า ก าร บ ริ ห า ร ก าร ศึ ก ษ า คณะครุศาสตร์ ผู้อานวยการสานักงาน
การศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562)
คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ประธาน
พ.ศ. 2562)
โดยให้แก้ไขตามข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร สาขาวิชา
สภาวิชาการ และให้นาเสนอ
การบริหารการศึกษา และผู้เกี่ยวข้องทราบ
สภามหาวิทยาลัยต่อไป
เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2562 แล้ว คณะและ
ผู้เกี่ยวข้องได้ดาเนินการแก้ไขหลักสูตรตาม
ข้อเสนอแนะของสภาวิชาการเรียบร้อยแล้ว
โดยนาเรื่องนี้เสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย
ในวันที่ 11 กันยายน 2562 ที่ประชุมมีมติ
เห็นชอบ โดยให้แก้ไขตามข้อเสนอแนะของ
สภามหาวิทยาลัย
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เรื่องนาเสนอเพื่อพิจารณา (ต่อ)
การพิจารณาให้ความเห็นชอบ
การกาหนดตาแหน่งและแต่งตั้งให้ดารง
ตาแหน่งทางวิชาการระดับผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ จานวน 3 ราย (วาระลับ)

5.9

5.10

การพิ จ ารณาให้ ค วามเห็ น ชอบเกี่ ย วกั บ
การแจ้ ง ผลการประเมิ น ผลงานทาง
วิชาการของคณะกรรมการผู้ทรงคุณ วุฒิ
เพื่อทาหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการ
และจริ ย ธรรม และจรรยาบรรณทาง
วิ ช าการในระดั บ ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์
จานวน 3 ราย (วาระลับ).

มติที่ประชุม

ผลการปฏิบัติตามมติ

เห็นชอบตามที่คณะกรรมการพิจ ารณา
ตาแหน่งทางวิชาการ (ก.พ.ว.) พิจารณา
ให้ ความเห็ น ชอบการก าหนดตาแหน่ ง
และแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งทางวิชาการ
ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์
จานวน 3 ราย (วาระลับ)
และให้นาเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป

เลขานุการสภาวิชาการได้แจ้งไปยังคณบดี/งาน
ทรัพยากรบุคคล/เลขานุการ ก.พ.ว./และ
ผู้เกี่ยวข้องทราบ เรียบร้อยแล้ว โดยงาน
ทรัพยากรบุคคลได้นาเรื่องนีเ้ สนอที่ประชุม
สภามหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2562
ที่ประชุมมีมติอนุมัติการกาหนดตาแหน่งและ
แต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งทางวิชาการระดับผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ จานวน 3 ราย (วาระลับ)

เห็นชอบตามที่คณะกรรมการพิจ ารณา
ตาแหน่งทางวิชาการ (ก.พ.ว.) พิจารณา
ให้ ค วามเห็ น ชอบเกี่ ย วกั บ การแจ้ ง ผล
การประเมิ น ผลงานทางวิ ช าการของ
คณ ะกรรมการผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ เ พื่ อ ท า
หน้ าที่ ป ระเมิ น ผลงานทางวิ ชาการและ
จริยธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาการใน
ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ จานวน 3 ราย
(ว า ร ะ ลั บ ) แ ล ะ ให้ น าเส น อ ส ภ า
มหาวิทยาลัยต่อไป

เลขานุการสภาวิชาการได้แจ้งไปยังคณบดี/งาน
ทรัพยากรบุคคล/เลขานุการ ก.พ.ว./และ
ผู้เกี่ยวข้องทราบ เรียบร้อยแล้ว โดยงาน
ทรัพยากรบุคคลได้นาเรื่องนีเ้ สนอที่ประชุม
สภามหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2562
ที่ประชุมมีมติอนุมัติการแจ้งผลการประเมินผล
งานทางวิชาการของคณะกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อทาหน้าที่ประเมินผลงานทาง
วิชาการและจริยธรรม และจรรยาบรรณทาง
วิชาการในระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์
จานวน 3 ราย (วาระลับ)
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ระเบียบวาระที่ 4

เรื่องนาเสนอเพื่อทราบ

ระเบียบวาระที่ 4.1

การรายงานสถานะหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี
และระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 ข้อมูล ณ วันที่ 18 กันยายน 2562
สาระสาคัญโดยย่อ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรองทิพย์ เนียมถนอม เลขานุการสภาวิชาการ นาเสนอ การรายงาน
สถานะหลั กสู ตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญ ญาตรี และระดับบัณ ฑิ ตศึกษา พ.ศ. 2558 ข้อมูล
ณ วันที่ 18 กันยายน 2562 มีรายละเอียด จาแนกตามคณะ และสาขาวิชา ดังนี้
1. หลักสูตร ระดับปริญญาตรี
คณะ

ครุศาสตร์

10

จานวนหลักสูตร
ที่ครบรอบปรับปรุง
ปีการศึกษา 2562
-

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

15

2

7

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

15

1

3

วิทยาการจัดการ

12

2

2

52

5

22

รวม

จานวนหลักสูตร
ทั้งหมด

จานวนหลักสูตรที่อยู่ระหว่างรอ
ผลการรับทราบจาก สป.อว.
10

2. รอบการปรับปรุงหลักสูตร ระดับปริญญาตรี
คณะ

สาขาวิชา

สภา
มหาวิทยาลัย
(อนุมัติ)

สป.อว.
(รับทราบ)

ปีการศึกษา
ที่เริ่มใช้
หลักสูตร

สิ้นปี
การศึกษา
ครบรอบที่
ต้องปรับปรุง
หลักสูตร

27 มี.ค.2562

อยู่ระหว่างรอผล
การพิจารณา
ความสอดคล้องฯ

2562

2565

27 มี.ค.2562

อยู่ระหว่างรอผล
การพิจารณา
ความสอดคล้องฯ
อยู่ระหว่างรอผล
การพิจารณา
ความสอดคล้องฯ
อยู่ระหว่างรอผล
การพิจารณา
ความสอดคล้องฯ

2562

2565

2562

2565

2562

2565

ครุศาสตร์
1

ค.บ. การสอนภาษาไทย 4 ปี
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562)
(อยู่ระหว่างผูอ้ านวยการกลุ่มของ สป.อว. ตรวจสอบหลักสูตร)

2

ค.บ. การศึกษาปฐมวัย 4 ปี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562)
(อยู่ระหว่างผู้อานวยการกลุ่มของ สป.อว. ตรวจสอบหลักสูตร)

3

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

27 มี.ค.2562

(อยู่ระหว่างผู้อานวยการกลุ่มของ สป.อว. ตรวจสอบหลักสูตร)

4

ค.บ. การสอนภาษาอังกฤษ 4 ปี
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562)
(ปรับแก้ไขข้อมูลหลักสูตรและส่งหลักสูตรให้ สป.อว.
พิจารณาแล้ว)

27 มี.ค.2562
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คณะ

5

สาขาวิชา

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

สภา
มหาวิทยาลัย
(อนุมัติ)

สป.อว.
(รับทราบ)

ปีการศึกษา
ที่เริ่มใช้
หลักสูตร

สิ้นปี
การศึกษา
ครบรอบที่
ต้องปรับปรุง
หลักสูตร

27 มี.ค.2562

อยู่ระหว่างรอผล
การพิจารณา
ความสอดคล้องฯ
อยู่ระหว่างรอผล
การพิจารณา
ความสอดคล้องฯ

2562

2565

2562

2565

อยู่ระหว่างรอผล
การพิจารณา
ความสอดคล้องฯ
อยู่ระหว่างรอผล
การพิจารณา
ความสอดคล้องฯ
อยู่ระหว่างรอผล
การพิจารณา
ความสอดคล้องฯ
อยู่ระหว่างรอผล
การพิจารณา
ความสอดคล้องฯ

2562

2565

2562

2565

2562

2565

2562

2565

11 ก.ย.
2558

2558

2561

15 ส.ค.
2559
7 เม.ย.
2560
8 พ.ย.
2560

2559

2562

2559

2562

2560

2562

20 มิ.ย.
2560
8 ก.ย.
2560
16 พ.ย.
2560

2560

2563

2560

2563

2560

2563

(อยู่ระหว่างผู้อานวยการกลุ่มของ สป.อว. ตรวจสอบหลักสูตร)

6

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

27 มี.ค.2562

(อยู่ระหว่างผูอ้ านวยการกลุ่มของ สป.อว. ตรวจสอบหลักสูตร)

7

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

27 มี.ค.2562

(อยู่ระหว่างผู้อานวยการกลุ่มของ สป.อว. ตรวจสอบหลักสูตร)

8

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

27 มี.ค.2562

(อยู่ระหว่างผู้อานวยการกลุ่มของ สป.อว. ตรวจสอบหลักสูตร)

9

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

27 มี.ค.2562

(อยู่ระหว่างผู้อานวยการกลุ่มของ สป.อว. ตรวจสอบหลักสูตร)

10

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

27 มี.ค.2562

(อยู่ระหว่างผู้อานวยการกลุ่มของ สป.อว. ตรวจสอบหลักสูตร)

มนุษยศาสตร์ฯ
1

2

ศศ.บ. ภาษาจีน (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2558)
20 ม.ค. 2558
**คณะและสาขาวิชาได้ดาเนินการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร
เป็น หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาจีน
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563) ขณะนี้อยู่ระหว่างดาเนินการ
นาเสนอสภาวิชาการเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบในวันที่
25 กันยายน 2562)**
นศ.บ. นิเทศศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)
17 ก.พ. 2559

3

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

17 ก.พ. 2559

4

ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
**คณะและสาขาวิชาได้ดาเนินการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร
ขณะนี้อยู่ระหว่างดาเนินการนาเสนอสภาวิชาการ
เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบในวันที่ 25 กันยายน 2562)**
น.บ. นิติศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
(*ต้องรับตาม มคอ.1 ให้เสร็จสิ้นภายในปีการศึกษา 2563*)
ศศ.บ. การพัฒนาชุมชนและสังคม
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
ศศ.บ. ภาษาไทย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)

15 ก.พ. 2560

5
6
7

15 ก.พ. 2560
15 ก.พ. 2560
19 เม.ย.2560
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คณะ

สาขาวิชา

สภา
มหาวิทยาลัย
(อนุมัติ)

สป.อว.
(รับทราบ)

ปีการศึกษา
ที่เริ่มใช้
หลักสูตร

สิ้นปี
การศึกษา
ครบรอบที่
ต้องปรับปรุง
หลักสูตร

1 ต.ค.61

2560

2563

12 ก.ค. 2560

อยู่ระหว่างรอผล
การพิจารณา
ความสอดคล้องฯ

2560

2563

13 มิ.ย. 2561

อยู่ระหว่างรอผล
การพิจารณา
ความสอดคล้องฯ
อยู่ระหว่างรอผล
การพิจารณา
ความสอดคล้องฯ

2561

2564

2562

2565

อยู่ระหว่างรอผล
การพิจารณา
ความสอดคล้องฯ
อยู่ระหว่างรอผล
การพิจารณา
ความสอดคล้องฯ
อยู่ระหว่างรอผล
การพิจารณา
ความสอดคล้องฯ
อยู่ระหว่างรอผล
การพิจารณา
ความสอดคล้องฯ

2562

2565

2561

2564

2561

2564

2562

2565

25 พ.ย.
2559
5 ส.ค.
2559
29 มิ.ย.
2559
1 ธ.ค.
2559

2559

2562

2559

2562

2560

2563

2560

2562

3 พ.ค.
2560
29 มิ.ย.
2559
29 มิ.ย.
2559

2560

2563

2560

2563

2559

2562

8

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

9

รป.บ. การปกครองท้องถิ่น
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
(อยู่ระหว่างผู้อานวยการกลุ่ม ของ สป.อว. ตรวจสอบหลักสูตร)

10

ศป.บ. ประยุกต์ศิลป์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)
(อยู่ระหว่างผู้อานวยการกลุ่ม ของ สป.อว. ตรวจสอบหลักสูตร)

11

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

10 ต.ค. 2561

(อยู่ระหว่างผู้อานวยการกลุ่ม ของ สป.อว. ตรวจสอบหลักสูตร)

12

ศศ.บ. ประวัติศาสตร์ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562)

9 ม.ค. 2562

(อยู่ระหว่างผู้อานวยการกลุ่ม ของ สป.อว. ตรวจสอบหลักสูตร)

13

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

9 พ.ค. 2561

(อยู่ระหว่างผู้อานวยการกลุ่ม ของ สป.อว. ตรวจสอบหลักสูตร)

14

ศป.บ. ศิลปะการแสดง (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)

13 มิ.ย. 2561

(อยู่ระหว่างผู้อานวยการกลุ่ม ของ สป.อว. ตรวจสอบหลักสูตร)

15

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

27 มี.ค.2562

(อยู่ระหว่างผู้อานวยการกลุ่ม ของ สป.อว. ตรวจสอบหลักสูตร)

วิทยาศาสตร์ฯ
1
2
3

วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558)
วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558)

21 ต.ค. 2558
18 พ.ย. 2558
16 มี.ค. 2559

6

วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)
ทล.บ. เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ต่อเนื่อง)
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)
(*ต้องปรับตาม มคอ.1 ให้เสร็จสิ้นภายในปีการศึกษา2562*)
วท.บ. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)
วศ.บ. วิศวกรรมการจัดการ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)

7

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

20 เม.ย.2559

4

5

16 มี.ค. 2559

16 มี.ค. 2559
16 มี.ค. 2559
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คณะ

สาขาวิชา

สภา
มหาวิทยาลัย
(อนุมัติ)

สป.อว.
(รับทราบ)

ปีการศึกษา
ที่เริ่มใช้
หลักสูตร

สิ้นปี
การศึกษา
ครบรอบที่
ต้องปรับปรุง
หลักสูตร

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

2559

2562

2559

2562

2560

2563

2560

2563

2561

2564

8

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

20 เม.ย.2559

9

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

20 เม.ย.2559

10

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

18 ม.ค. 2560

11

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

12 ก.ค. 2560

วท.บ. วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)

14 มี.ค. 2561

อยู่ระหว่างรอผล
การพิจารณา
ความสอดคล้องฯ

2561

2564

13 มิ.ย. 2561

อยู่ระหว่างรอผล
การพิจารณา
ความสอดคล้องฯ
อยู่ระหว่างรอผล
การพิจารณา
ความสอดคล้องฯ

2561

2564

2562

2565

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

2559

2562

2559

2562

2559

2562

2559

2562

2559

2562

2559

2562

2559

2562

12
13

13 ธ.ค. 2560

(อยู่ระหว่างผู้อานวยการกลุ่ม ของ สป.อว. ตรวจสอบหลักสูตร)

14

วท.บ. เคมี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)
(อยู่ระหว่างผู้อานวยการกลุ่ม ของ สป.อว. ตรวจสอบหลักสูตร)

15

วท.บ. เทคโนโลยีการผลิตพืช
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562)

9 ม.ค. 2562

(อยู่ระหว่างผู้อานวยการกลุ่ม ของ สป.อว. ตรวจสอบหลักสูตร)

วิทยาการจัดการ
1

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

20 เม.ย.2559

2

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

20 เม.ย.2559

3

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

20 เม.ย.2559

4

20 เม.ย.2559

5

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

6

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

20 เม.ย.2559

7

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

20 เม.ย.2559

20 เม.ย.2559
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สภา
มหาวิทยาลัย
(อนุมัติ)

สป.อว.
(รับทราบ)

ปีการศึกษา
ที่เริ่มใช้
หลักสูตร

สิ้นปี
การศึกษา
ครบรอบที่
ต้องปรับปรุง
หลักสูตร

12 ก.ค. 2560

16 พ.ย.
2560

2561

2564

บธ.บ. ธุรกิจระหว่างประเทศ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2558)
18 ก.พ. 2558
**อยู่ระหว่างการดาเนินการพัฒนาหลักสูตร ขณะนี้งดรับ
นักศึกษา ปีการศึกษา 2562
บธ.บ. การเป็นผู้ประกอบการ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2558)
18 ก.พ. 2558
**อยู่ระหว่างการดาเนินการพัฒนาหลักสูตร ขณะนี้งดรับ
นักศึกษา ปีการศึกษา 2562
บธ.บ. การจัดการธุรกิจโรงแรม (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2561) 14 มี.ค. 2561

4 ส.ค.
2558

2558

2561

24 เม.ย.
2558

2558

2561

อยู่ระหว่างรอผล
การพิจารณา
ความสอดคล้องฯ
อยู่ระหว่างรอผล
การพิจารณา
ความสอดคล้องฯ

2561

2564

2561

2564

คณะ

สาขาวิชา

8

ศ.บ. เศรษฐศาสตร์การเงินการธนาคาร
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) (อยู่ระหว่างกระบวนการ
เสนอกฤษฎีกาชื่อปริญญา)

9

10

11

(อยู่ระหว่างผู้อานวยการกลุ่ม ของ สป.อว. ตรวจสอบหลักสูตร)

12

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

11 ก.ค. 2561

(อยู่ระหว่างผู้อานวยการกลุ่ม ของ สป.อว. ตรวจสอบหลักสูตร)

3. หลักสูตร ระดับบัณฑิตศึกษา
คณะ

จานวนหลักสูตร
ทั้งหมด

จานวนหลักสูตรที่
ครบรอบปรับปรุง

จานวนหลักสูตรที่อยู่ระหว่างรอผล
การรับทราบจาก สป.อว.

ปีการศึกษา 2561

ครุศาสตร์

2

2

-

วิทยาการจัดการ

1

1

1

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

1

1

-

4

4

1

รวม
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4. รอบการปรับปรุงหลักสูตร ระดับบัณฑิตศึกษา

คณะ

สภามหาวิทยาลัย
(อนุมัต)ิ

สป.อว.
(รับทราบ)

9/2562
10 ก.ค. 2562

อยู่ระหว่าง
รอผล
การรับทราบ
จาก สป.อว.

สาขาวิชา

ปี
การศึกษา
ที่เริ่มใช้
หลักสูตร

ปีครบรอบ
ที่ต้อง
ปรับปรุง
หลักสูตร

2561

2566

คณะครุศาสตร์
1

หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต
สาขาวิชาชีพครู
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562)

2

ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
การบริหารการศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2562)
คณะวิทยาการจัดการ

11/2562
11 ก.ย. 2562

1

7/2561
11 ก.ค. 2561

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2561)
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1

อยู่ระหว่าง
รอ สป.อว.
รับทราบ

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2562) **อยู่ระหว่าง
นาเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยในวันที่
9 ตุลาคม 2562

(ข้อมูล ณ วันที่ 18 กันยายน 2562)
ข้อเสนอ/ญัตติ
จึงเสนอสภาวิชาการเพื่อรับทราบรายงานสถานะหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
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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ระเบียบวาระที่ 4.2

ข้อมูลการปรับเปลี่ยนอาจารย์ประจาหลักสูตร (สมอ.08) ระดับปริญญาตรี
และระดับบัณฑิตศึกษา ประจาปี พ.ศ. 2560-2561 ข้อมูล ณ วันที่ 18 กันยายน 2562
สาระสาคัญโดยย่อ
ผู้ช่ว ยศาสตราจารย์ ดร.กรองทิพ ย์ เนียมถนอม เลขานุ การสภาวิช าการ น าเสนอ ข้อมู ล
การปรั บ เปลี่ ย นอาจารย์ ป ระจ าหลั ก สู ต ร (สมอ.08) ระดั บ ปริ ญ ญาตรี และระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา ประจ าปี
พ.ศ. 2561-2562 ข้อมูล ณ วันที่ 18 กันยายน 2562 มีรายละเอียดดังนี้
1. ระดับปริญญาตรี
ลาดับ
1
2
3

รายการ
จานวนรวมหลักสูตรที่ปรับเปลีย่ นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจา
หลักสูตร
จานวนที่ผ่านการรับทราบการปรับหลักสูตรจาก สป.อว.
จานวนที่อยู่ระหว่างรอผลการรับทราบการปรับหลักสูตรจาก สป.อว.

ที่

รายชื่อหลักสูตรที่ปรับปรุง

1

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

2
3
4
5
6
7

8
9

ปี พ.ศ. 2561
13 หลักสูตร

ปี พ.ศ. 2562
11 หลักสูตร

9 หลักสูตร
4 หลักสูตร

2 หลักสูตร
9 หลักสูตร

สภามหาวิทยาลัยเห็นชอบ

วันที่ สป.อว.
รับทราบ

ครั้งที่
2/2561

วันเดือนปี
14 ก.พ. 2561

4/2561

4 เม.ย. 2561

4 ก.ย. 2561

4/2561

4 เม.ย. 2561

4 ก.ย. 2561

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
(ฉบับปี พ.ศ. 2559)
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
(ฉบับปี พ.ศ. 2558)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน
(ฉบับปี พ.ศ. 2558)
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครอง
ท้องถิ่น (ฉบับปี พ.ศ. 2560)

5/2561

9 พ.ค. 2561

12 ก.ค. 2562

6/2561

13 มิ.ย. 2561

12 ก.ค. 2562

7/2561

11 ก.ค. 2561

12 ก.ค. 2562

7/2561

11 ก.ค. 2561

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสหวิทยาการอิสลาม
(ฉบับปี พ.ศ. 2556)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ
(ฉบับปี พ.ศ. 2558)

7/2561

11 ก.ค. 2561

อยู่ระหว่างรอผล
การรับทราบฯจาก
สป.อว.
12 ก.ค. 2562

7/2561

11 ก.ค. 2561

12 ก.ค. 2562

4 ก.ย. 2561
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ที่

รายชื่อหลักสูตรที่ปรับปรุง

สภามหาวิทยาลัยเห็นชอบ
ครั้งที่
7/2561

วันเดือนปี
11 ก.ค. 2561

วันที่ สป.อว.
รับทราบ

10

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
(ฉบับปี พ.ศ. 2558)

12 ก.ค. 2562

11

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุข
ศาสตร์ (ฉบับปี พ.ศ. 2561)

12/2561

14 พ.ย. 2561

12

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ
(ฉบับปี พ.ศ. 2558)

13/2561

12 ธ.ค. 2561

13

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิขาภาษาจีน
(ฉบับปี พ.ศ. 2558)

13/2561

12 ธ.ค. 2561

14

หลักสูตรรัฐนิติศาสตรบัณฑิต (ฉบับปี พ.ศ. 2560)

2/2562

13 ก.พ. 2562

15

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาประศาสนศาสตร์ (ฉบับปี พ.ศ. 2560)

2/2562

13 ก.พ. 2562

16

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครอง
ท้องถิ่น (ฉบับปี พ.ศ. 2560)

2/2562

13 ก.พ. 2562

17

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการ
จัดการ (ฉบับปี พ.ศ. 2559)

3/2562

13 มี.ค. 2562

18

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาชุมชนและ
สังคม (ฉบับปี พ.ศ. 2560)

3/2562

13 มี.ค. 2562

12 ก.ค. 2562

19

หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการเงินการธนาคาร
(ฉบับปี พ.ศ. 2560)

5/2562

24 เม.ย. 2562

20

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (ฉบับปี พ.ศ. 2559)

5/2562

24 เม.ย. 2562

21

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน
(ฉบับปี พ.ศ. 2558)

8/2562

12 มิ.ย. 2562

22

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุข
ศาสตร์ (ฉบับปี พ.ศ. 2561)

9/2562

10 ก.ค. 2562

อยู่ระหว่างรอผล
การรับทราบฯจาก
สป.อว.
อยู่ระหว่างรอผล
การรับทราบฯจาก
สป.อว.
อยู่ระหว่างรอผล
การรับทราบฯจาก
สป.อว.
อยู่ระหว่างรอผล
การรับทราบฯจาก
สป.อว.

อยู่ระหว่างรอผล
การรับทราบฯจาก
สป.อว.
อยู่ระหว่างรอผล
การรับทราบฯจาก
สป.อว.
อยู่ระหว่างรอผล
การรับทราบฯจาก
สป.อว.
12 ก.ค. 2562
อยู่ระหว่างรอผล
การรับทราบฯจาก
สป.อว.
อยู่ระหว่างรอผล
การรับทราบฯจาก
สป.อว.
อยู่ระหว่างรอผล
การรับทราบฯจาก
สป.อว.
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ที่

สภามหาวิทยาลัยเห็นชอบ

รายชื่อหลักสูตรที่ปรับปรุง

23

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
(ฉบับปี พ.ศ. 2559)

24

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
สิ่งแวดล้อม (ฉบับปี พ.ศ. 2561)

ครั้งที่
9/2562

วันเดือนปี
10 ก.ค. 2562

9/2562

10 ก.ค. 2562

วันที่ สป.อว.
รับทราบ
อยู่ระหว่างรอผล
การรับทราบฯจาก
สป.อว.
อยู่ระหว่างรอผล
การรับทราบฯจาก
สป.อว.

2. ระดับบัณฑิตศึกษา
ลาดับ
1
2

ที่

รายการ
จานวนหลักสูตรที่ปรับเปลี่ยนอาจารย์ผรู้ ับผิดชอบหลักสูตร/
อาจารย์ประจาหลักสูตร
จานวนที่อยู่ระหว่างรอผลการรับทราบการปรับหลักสูตรจาก
สป.อว.

รายชื่อหลักสูตรที่ปรับปรุง

ปี พ.ศ. 2561

ปี พ.ศ. 2562

3 หลักสูตร

-

2 หลักสูตร

-

สภามหาวิทยาลัยเห็นชอบ
ครั้งที่
วันเดือนปี

วันที่ สป.อว.รับทราบ

1

หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการ
จัดการการเรียนรู้ (ฉบับปี พ.ศ. 2556)

12/2560

8 พ.ย. 2560

อยู่ระหว่างรอผล
การรับทราบฯจาก สป.อว.

2

หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู
(ฉบับปี พ.ศ. 2557)

12/2560

8 พ.ย. 2560

อยู่ระหว่างรอผล
การรับทราบฯจาก สป.อว.

3

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการ
บริหารธุรกิจ (ฉบับปี พ.ศ. 2557)

4/2561

4 เม.ย. 2561

12 ก.ค. 2562

(ข้อมูล ณ วันที่ 18 กันยายน 2562 )
ข้อเสนอ/ญัตติ
จึงขอเสนอให้ที่ประชุมสภาวิชาการรับทราบข้อมูลการปรับเปลี่ยนอาจารย์ประจาหลักสูตร (สมอ.08)
ระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา ประจาปี พ.ศ. 2561-2562 ข้อมูล ณ วันที่ 18 กันยายน 2562
มติที่ประชุม รับทราบข้อมูลการปรับเปลี่ยนอาจารย์ประจาหลักสูตร (สมอ.08) ระดับปริญญาตรี และ
ระดับบัณฑิตศึกษา ประจาปี พ.ศ. 2561-2562 ข้อมูล ณ วันที่ 18 กันยายน 2562
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ระเบียบวาระที่ 5

เรื่องนาเสนอเพื่อพิจารณา

ระเบียบวาระที่ 5.1

ขอความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์
ประจ าหลักสูตรครุศ าสตรบัณ ฑิ ต สาขาวิชาคณิ ตศาสตร์ (ฉบั บปี พ.ศ. 2562)
(สมอ.08)
สาระสาคัญโดยย่อ
ผู้ช่ว ยศาสตราจารย์ ดร.กรองทิพ ย์ เนี ยมถนอม เลขานุการสภาวิชาการ นาเสนอเรื่อง ขอความ
เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
คณิตศาสตร์ (ฉบับปี พ.ศ. 2562) (สมอ.08)
ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง
ด้ว ย สาขาวิช าคณิ ตศาสตร์ คณะครุศ าสตร์ มีความประสงค์ ขออนุญ าตเปลี่ ยนแปลงอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ ประจาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (ฉบับปี พ.ศ. 2562)
(สมอ.08) เนื่องจาก นายสิรภพ สิ นธุประเสริฐ อาจารย์ประจาหลั กสูตร ได้ขออนุญ าตลาศึกษาต่อในระดับ
ปริญญาเอกเต็มเวลา
ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 คณะและสาขาวิชา
จึ ง ขออนุ ญ าตเปลี่ ย นแปลงอาจารย์ ผู้ รั บ ผิ ด ชอบหลั ก สู ต รและอาจารย์ ป ระจ าหลั ก สู ต ร จาก นายสิ ร ภพ
สินธุประเสริฐ เป็น ผู้ช่วยศาสตราจารย์เย็นใจ สุวานิช โดยเรื่องนี้ได้ผ่านการประชุม
1. คณะกรรมการประจาคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 5/2562 เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2562 ที่ประชุมมี
มติเห็นชอบและให้นาเสนอคณะกรรมการสภาวิชาการต่อไป
2. สภาวิชาการ ครั้งที่ 6/2562 เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2562 ที่ประชุมมีมติ ขอถอนระเบียบวาระ
การขอความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบ หลักสูตรและอาจารย์ประจาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (ฉบับปี พ.ศ. 2562) (สมอ.08) เนื่องจากเอกสารประกอบพิจารณาไม่ชัดเจน ขอให้คณะ
ครุศาสตร์ตรวจสอบเอกสารให้ถูกต้อง และให้นาเรื่องนี้เสนอที่ประชุมสภาวิชาการเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ
ต่อไป
ข้อเสนอ/ญัตติ
จึงเสนอสภาวิชาการพิจารณาให้ ความเห็ นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ ผู้ รับผิ ดชอบ หลักสู ตรและ
อาจารย์ประจาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (ฉบับปี พ.ศ. 2562) (สมอ.08) จาก นายสิรภพ
สินธุประเสริฐ เป็น ผู้ช่วยศาสตราจารย์เย็นใจ สุวานิช
มติ ที่ ป ระชุ ม เห็ นชอบการเปลี่ ยนแปลงอาจารย์ ผู้ รับผิ ดชอบ หลั กสู ตรและอาจารย์ ประจ าหลั กสู ตร
ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (ฉบับปี พ.ศ. 2562) (สมอ.08) จาก นายสิรภพ สินธุประเสริ ฐ เป็น
ผู้ช่วยศาสตราจารย์เย็นใจ สุวานิช และให้นาเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป
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ระเบียบวาระที่ 5.2

ขอความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์
ประจาหลักสูตรครุศ าสตรบัณ ฑิ ต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ (ฉบับปี พ.ศ. 2562)
(สมอ.08)
สาระสาคัญโดยย่อ
ผู้ช่ว ยศาสตราจารย์ ดร.กรองทิพ ย์ เนี ยมถนอม เลขานุการสภาวิชาการ นาเสนอเรื่อง ขอความ
เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์ (ฉบับปี พ.ศ. 2562) (สมอ.08)
ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง
ด้ว ย สาขาวิช าคณิ ตศาสตร์ คณะครุศ าสตร์ มีความประสงค์ ขออนุญ าตเปลี่ ยนแปลงอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ ประจาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ (ฉบับปี พ.ศ. 2562)
(สมอ.08) เนื่องจาก นางสาวภัทรภร พิกุลขวัญ อาจารย์ประจาหลักสูตร ได้ ขออนุญาตลาศึกษาต่อในระดับ
ปริญญาเอกเต็มเวลา
ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 คณะและสาขาวิชา
จึงขออนุ ญาตเปลี่ ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิ ดชอบหลักสูตรและอาจารย์ ประจาหลั กสูตร จาก นางสาวภัทรภร
พิกุลขวัญ เป็น นางสาวภูษณิศา สุวรรณศิลป์ โดยเรื่องนี้ได้ผ่านการประชุม
1. คณะกรรมการประจาคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 5/2562 เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2562 ที่ประชุม
มีมติเห็นชอบและให้นาเสนอคณะกรรมการสภาวิชาการต่อไป
2. สภาวิชาการ ครั้งที่ 6/2562 เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2562 ที่ประชุมมี มติ ขอถอนระเบียบวาระ
การขอความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบ หลักสูตรและอาจารย์ประจาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ (ฉบับปี พ.ศ. 2562) (สมอ.08) เนื่องจากเอกสารประกอบพิจารณาไม่ชัดเจน ขอให้คณะ
ครุศาสตร์ตรวจสอบเอกสารให้ถูกต้อง และให้นาเรื่องนี้เสนอที่ประชุมสภาวิชาการเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป
ข้อเสนอ/ญัตติ
จึงเสนอสภาวิชาการพิจารณาให้ ความเห็ นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ ผู้ รับผิ ดชอบ หลักสู ตรและ
อาจารย์ประจาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ (ฉบับปี พ.ศ. 2562) (สมอ.08) จากนางสาว
ภัทรภร พิกุลขวัญ เป็น นางสาวภูษณิศา สุวรรณศิลป์
มติ ที่ ป ระชุ ม เห็ นชอบการเปลี่ ยนแปลงอาจารย์ ผู้ รั บผิ ดชอบหลั กสู ตรและอาจารย์ ประจ าหลั กสู ตร
ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ (ฉบับปี พ.ศ. 2562) (สมอ.08) จากนางสาวภัทรภร พิกุลขวัญ เป็น
นางสาวภูษณิศา สุวรรณศิลป์ และให้นาเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป
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ระเบียบวาระที่ 5.3

ขอความเห็นชอบหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563)
สาระสาคัญโดยย่อ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรองทิพย์ เนียมถนอม เลขานุการสภาวิชาการ ขออนุญ าตที่ประชุมให้
นายเอกรัตน์ คณาพร อาจารย์ประจาหลักสูตร สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
น าเสนอเรื่ อ ง ขอความเห็ น ชอบหลั ก สู ต รศิ ล ปศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าภาษาอั งกฤษ (หลั ก สู ต รปรับ ปรุ ง
พ.ศ. 2563)
ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุ ษ ยศาสตร์แ ละสั งคมศาสตร์ ได้ ด าเนิ นการปรับปรุงและพั ฒ นา
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563) เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 และแนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา
พ.ศ. 2558 โดยผ่านการประชุมดังนี้
1. คณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตร เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2562
2. คณะกรรมการประจาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 5/2562 เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2562
ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ และให้นาเสนอสภาวิชาการพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป
ข้อเสนอ/ญัตติ
จึงเสนอสภาวิชาการพิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563)
มติที่ประชุม เห็นชอบหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563)
และให้นาเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป ข้อเสนอแนะของสภาวิชาการมีดังนี้
1. หน้า 2 ข้อ 6 สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร ให้ตัดเครื่องหมาย
จากสภามหาวิทยาลัย เนื่องจากหลักสูตรยังไม่ผ่านความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย และข้อ 8 อาชีพที่
สามารถประกอบได้หลังสาเร็จการศึกษา ให้ตัดข้อ 8.8 ออก ควรระบุอาชีพเป็น นักวิชาการทางภาษา
2. หน้า 3 หน้า 32-33 และหน้า 121 ให้ระบุปีที่สาเร็จการศึกษาเป็นปีพุทธศักราช (ปี พ.ศ.)
3. หน้า 10 ข้อ 2.1 วัน-เวลาในการดาเนินการเรียนการสอน ให้เพิ่มข้อความ หรือเป็นไปตามประกาศที่
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยากาหนด
4. หน้า 13 และหน้า 173 มีจานวนหน่วยกิตรวม จานวน 139 หน่วยกิต ซึ่งใน มคอ.1 กาหนดหน่วย
กิตรวมไม่น้อยกว่า 126 หน่วยกิต สาขาวิชาควรทบทวนจานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร และควรปรับลด
จานวนหน่วยกิตรวมให้ลดลง จะทาให้หลักสูตรมีจุดเด่นมากขึ้น ซึ่งอาจพิจารณาปรับลดวิชาในกลุ่มวิชาเลือก
5. หน้า 21-23 ข้อ 2.3 กลุ่มวิชาเลือก ให้ตัดข้อความ ให้เลือกเรียนจากกลุ่มวิชาต่อไปนี้ กลุ่มใดกลุ่ม
หนึ่ง หรือหลายกลุ่มรวมกัน และตัดชื่อกลุ่ม ข้อ 2.3.1-2.3.5 ออก ในกลุ่มวิชาเลือกมีวิชาให้เลือกเรียน จานวน
35 วิชา ควรคงเดิมวิชาที่สามารถใช้ได้จริง หรืออาจยุบรวมรายวิชาโดยมีการบูรณาการวิชาร่วมกัน
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6. หน้า 25-28 ข้อ 3.1.5 แผนการศึกษา ของนักศึกษาชั้นที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 และนักศึกษาชั้นที่ 1
ภาคการศึกษาที่ 2 ควรมีการกระจายรายวิชาศึกษาทั่วไปให้ปรากฏอยู่ในภาคศึกษาอื่น
7. หน้ า 29-31 ข้อ 3.2 ความคาดหวังของผลลั พธ์ การเรียนรู้เมื่อสิ้ นปีการศึกษา ปีการศึกษาที่ 1-4
สาขาวิชามีความคาดหวังของผลลัพธ์การเรียนรู้ จานวนมาก สภาวิชาการมีความเป็นห่วงใยเรื่องการประเมิน
คุณภาพการศึกษาในระดับคณะและสาขาวิชา
8. หน้า 33 ควรกาหนดชื่ออาจารย์พิเศษ ในข้อ 3.3.3
9. หน้ า 35 ข้อ 5 ข้อกาหนดเกี่ยวกับ การทาโครงงานหรืองานวิจัย หลักสู ตรกาหนดให้ นักศึกษาทา
โครงงานหรืองานวิจัยในวิชาการเขียนรายงานเชิงวิจัย แต่ไม่ปรากฏวิชานี้ในหลักสูตร พบเพียงแต่วิชาการค้นคว้า
อิสระ และคาอธิบายรายวิชาหน้า 88 ไม่ตรงกับคาอธิบายรายวิชาหน้า 108 ให้นาคาอธิบายรายวิชาหน้า 108
มาใส่ในหน้า 88
10. หน้า 50-56 ให้ทบทวนการกาหนดความรับผิดชอบหลักและความรับผิดชอบรองในตารางแสดง
แผนที่การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) ใน
ด้านที่ 4 ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรั บผิดชอบ และด้านที่ 5 ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข
ในรายวิชาบังคับเรียน
11. หน้ า 94 วิ ช าการแปลเอกสารท้ อ งถิ่ น ในค าอธิ บ ายรายวิ ช าให้ เพิ่ ม เติ ม เรื่ อ งจดหมายเหตุ
พงศาวดาร หรือเอกสารที่สาคัญทางประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา
12. สภาวิชาการมี ข้อสั งเกต เรื่ อง จุดเด่นของหลั กสู ตร สาขาวิชาควรเน้นเรื่ อง การใช้ภาษาอังกฤษในการติดต่อ
สื่อสาร เนื่องจากจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นเมืองท่องเที่ยว การใช้ภาษาอังกฤษในการติดต่อสื่อสารถือว่าเป็น
สิ่งส าคัญ และจาเป็ น อย่างยิ่ง มหาวิทยาลัย จะต้องมีการเตรียมความพร้อมที่จะสร้างบุคลากรเพื่อรองรับ กับ
ความต้องการของทุกภาคส่วน และสาขาวิชาไม่ควรจัดการเรียนการสอนเฉพาะในห้องเรียนเท่านั้น ควรนา
นักศึกษาลงพื้นที่เรียนรู้ในสถานที่จริง เพื่อให้นักศึกษามีทักษะด้านการติดต่อสื่อสาร สามารถเป็นมัคคุเทศก์และ
เป็นไกด์นาเที่ยวในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้ ทั้งนี้เพื่ อนักศึกษาจะได้มีความรู้ ประสบการณ์ และมีรายได้เพิ่ม
มากขึ้น
13. หน้า 121-131 ให้ทบทวนการเขียนประวัติและคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
และอาจารย์ ประจ าหลั กสู ตร และข้ อ 3 ผลงานทางวิ ชาการ ให้ ถู กต้ องตามหลั กฐานการอ้ า งอิ งและตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558
14. หลักสูตรมีรายวิชาปฏิบัติการตลอดทั้งหลักสูตรหลายวิชา แต่คาอธิบายรายวิชาไม่ได้สอดคล้องหรือ
บ่งบอกว่าเป็นวิชาปฏิบัติการ ให้ปรับปรุงแก้ไขให้สอดคล้องกัน เช่น หน้า 91 วิชาการอภิปรายและการโต้วาที
วิชาการอ่านออกเสียงในสถานการณ์ต่าง ๆ และวิชาการอ่านงานวิชาการ
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15. มอบหมายให้ คณบดี รองคณบดีฝ่ ายวิชาการ และประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตร เตรียม
คาตอบเรื่องผลการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ปีที่ผ่านมาเป็นอย่างไร สาขาวิชาได้นาข้อเสนอแนะมาปรับใช้ในการทา
หลั ก สู ต รอย่ า งไร ให้ แ นบเอกสาร ผลการประเมิ น หลั กสู ตร มาในภาคผนวก และการน าเสนอหลั กสู ตรใน
สภามหาวิทยาลัยขอให้สาขาวิชาจัดตัวแทน 1 คน โดยการนาเสนอให้ใช้ PowerPoint ตามแบบฟอร์มที่กองบริการ
การศึ ก ษาก าหนด น าเสนอให้ ต รงประเด็ น ใช้ เวลา 5 นาที และผู้ น าเสนอสามารถตอบข้ อ ซั ก ถามของ
สภามหาวิทยาลัยได้ชัดเจนและเข้าใจง่าย
16. มอบหมายให้คณะและสาขาวิชาจัดทาตารางเปรียบเทียบการแก้ไขตามข้อเสนอแนะของสภาวิชาการ
เข้าที่ ประชุ มสภามหาวิทยาลั ย โดยไม่ ต้องน าหลั กสู ตรนี้ กลั บไปพิ จารณาในที่ ประชุ มสภาวิ ชาการอี ก พร้ อมทั้ ง
มอบหมายให้รองคณบดีฝ่ายวิชาการตรวจสอบหลักสูตรก่อนนาเสนอสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุม ครั้งที่ 12/2562
ในวันที่ 9 ตุลาคม 2562 โดยสาขาวิชาจะต้องดาเนินการปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของสภาวิชาการให้แล้วเสร็จ
ภายในวันที่ 1 ตุลาคม 2562
17. มอบหมายให้คณบดี รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตร และรองอธิการบดี
ฝ่ายบริหารงานวิชาการ ตรวจสอบรูปแบบการพิมพ์คาถูก-ผิด การวรรคตอน ให้ถูกต้อง ครบถ้วน ตลอดเล่มหลักสูตร
ระเบียบวาระที่ 5.4

ขอความเห็นชอบหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาจีน
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563)
สาระสาคัญโดยย่อ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรองทิพย์ เนียมถนอม เลขานุการสภาวิชาการ ขออนุญาตที่ประชุมให้
นางสาวธั ญ ญารั ต น์ มะลาศรี ประธานคณะกรรมการบริ ห ารหลั ก สู ต ร สาขาวิ ช าการสอนภาษาจี น
คณะมนุ ษ ยศาสตร์แ ละสั งคมศาสตร์ นาเสนอเรื่ อ ง ขอความเห็ น ชอบหลั ก สู ตรครุศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิช า
การสอนภาษาจีน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563)
ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง
สาขาวิชาภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้ดาเนินการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร
ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาจีน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563) เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลั กสู ตรระดั บ ปริ ญ ญาตรี พ.ศ. 2558 และ แนวทางการบริ หารเกณฑ์ มาตรฐานหลั กสู ตรระดั บ อุ ด มศึ ก ษา
พ.ศ. 2558 โดยผ่านการประชุมดังนี้
1. คณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตร เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2562
2. คณะกรรมการประจาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 5/2562 เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2562
ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ และให้นาเสนอสภาวิชาการพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป
ข้อเสนอ/ญัตติ
จึงเสนอสภาวิชาการพิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาจีน
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563)
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มติ ที่ ประชุ ม เห็ น ชอบหลั กสู ตรครุ ศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ชาการสอนภาษาจี น (หลั กสู ตรปรั บปรุ ง
พ.ศ. 2563) และให้นาเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป 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 ตาแหน่งทางวิชาการ คุณวุฒิ สาขาวิชา สถาบันการศึกษา และปีที่จบของอาจารย์
ผู้รับ ผิดชอบหลักสูตร และหน้ า 28-31 ให้ ระบุปีที่สาเร็จการศึกษาเป็นปีพุทธศักราช (ปี พ.ศ.) โดยที่ประชุม
มอบหมายกองบริการการศึกษาดาเนินการปรับปรุงรูปแบบรายละเอียดหลักสูตร (มคอ.2) และทาหนังสือแจ้งไป
ยังคณะและผู้เกี่ยวข้องทราบ ในเรื่องการระบุปีที่สาเร็จการศึกษา ให้ระบุเป็นปีพุทธศักราช (ปี พ.ศ.) เพื่อจะได้
เป็นรูปแบบเดียวกัน
4. หน้า 9 ข้อ 2.1 วัน -เวลาในการดาเนินการเรียนการสอน ให้เพิ่มข้อความ หรือเป็นไปตามประกาศ
ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยากาหนด
5. หน้า 10 ให้ทบทวนการเขียน ข้อ 2.4 กลยุทธ์ในการดาเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา/ข้อจากัดของ
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 ควรกาหนดชื่ออาจารย์พิเศษ ในข้อ 3.3.3
9. หน้ า 32 ข้อ 4 องค์ป ระกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ ภ าคสนาม (การฝึ กประสบการณ์ วิช าชีพครู)
ให้แก้ไข สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ เป็น สาขาการสอนภาษาจีน
10. หน้า 33 ให้ทบทวนการเขียนข้อ 4.3 การจัดเวลาและตารางสอน มอบหมายให้รองคณบดีฝ่าย
วิชาการดาเนินการตรวจสอบและแก้ไขให้ถูกต้อง
11. หน้า 122-133 ประวัติและคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจา
หลักสูตร และข้อ 3 ผลงานทางวิชาการ ให้ถูกต้องตามหลักฐานอ้างอิงและตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ. 2558
12. หน้า 122 ให้ตรวจสอบประวัติและคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้ รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์
ประจาหลักสูตร ข้อ 3.3 บทความทางวิชาการ ของอาจารย์ธัญญารัตน์ มะลาศรี และ Wei Jingur. รายการที่ 1
ระบุหมายเลขหน้าในบทความไม่ตรงกับเล่มเอกสารผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและ
อาจารย์ประจาหลักสูตร
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13. สภาวิชาการมีข้อสังเกตเรื่องการบริหารจัดการ การจัดการเรียนการสอน คณบดีคณะมนุษยศาสตร์
และสั งคมศาสตร์ รองคณบดี ฝ่ ายวิช าการ และประธานคณะกรรมการบริห ารหลั กสู ต ร ควรมี ก ารประชุ ม
ปรึกษาหารื อในเรื่องการปฏิบั ติการสอนในสถานศึกษาของนั กศึกษา การนิ เทศนักศึกษาและการจัดเตรียม
เครื่ องมือการนิ เทศก์นั กศึกษา อาจารย์นิเทศ และการวัดและประเมินผลกับทางคณะครุศาสตร์ และต้องมี
การประสานงานและบูรณาการจัดการเรียนการสอนร่วมกันทั้งสองคณะ
14. สภาวิชาการขอแสดงความชื่นชมคณะ และสาขาวิชา ที่ดาเนินการปรับปรุง หลักสูตรภาษาจีนเป็น
หลักสูตรการสอนภาษาจีน เนื่ องจากเป็นหลั กสูตรที่ ผลิตครูที่สอนภาษาจีน ซึ่งตอบสนองความต้องการของ
ท้องถิ่น ถือว่าเป็นหลักสูตรที่มีจุดเด่น หลักสูตรการสอนภาษาจีนจะทาให้ นักศึกษาสนใจเข้ามาศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัย
เป็ นจ านวนมาก เนื่องจากอัตราการบรรจุรั บราชการครูผู้ ช่วยมีห ลายอัตรา แต่มี ผู้ สอบบรรจุจานวนน้อยมาก
มหาวิทยาลัยควรจัดอาจารย์ที่สาเร็จการศึกษาวิชาเอกภาษาจีนโดยตรง หรืออาจมีอาจารย์พิเศษเป็นอาจารย์
ต่างชาติที่มี ความรู้ค วามสามารถทางภาษาจีน มาจัดการเรียนการสอนให้ กับ นักศึก ษาในสาขาวิช าการสอน
ภาษาจีน และควรบรรจุวิชาในหลักสูตร เช่น วิชาเพลงจีนเพื่อการเรียนการสอน เป็นการจัดการเรียนการสอนใน
ระดับสูง โดยอาจน าวิชาในหลักสูตรมาบูรณาการร่วมกัน โดยเป็นเพลง นิทาน จะทาให้ นักศึกษาอยากเรียน
สนุกสนาน และเข้าใจง่าย
15. มอบหมายให้คณะและสาขาวิชาเตรียมความพร้อมในเรื่องการประสานงานกับโรงเรียน เพื่อจัดหา
สถานที่ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาให้กับนักศึกษา เนื่องจากจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและจังหวัดใกล้เคียง
มีโรงเรียนขนาดกลาง และขนาดเล็กหลายโรงเรียน มีโรงเรียนแห่งไม่มีการจัดการเรียนการสอนในวิชาที่เป็น
ภาษาจีน สภาวิชาการมีความเป็นห่วงในเรื่องการจัดหาสถานที่ให้นักศึกษาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา เพราะ
ในภาคการศึกษาชั้นปีที่ 2-4 นักศึกษาจะต้องปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา จานวน 30 ราย ซึ่งคุรุสภาได้กาหนด
คุณสมบัติเกณฑ์การประเมินโรงเรียน คุณสมบัติของอาจารย์นิเทศ ได้กาหนดให้อาจารย์นิเทศการสอนต้องมี
ประสบการณ์ในการนิเทศก์นักศึกษาอย่างน้อย 2 ปี คณะและสาขาวิชาควรประสานงานกับทางคณะครุศาสตร์
เพื่อลดปัญหาในเรื่องคุณสมบัติของอาจารย์นิเทศ หรือคณะและสาขาวิชาอาจใช้ศักยภาพอาจารย์นิเทศร่วมกับ
คณะครุ ศ าสตร์ เพื่ อ ท าหน้ า ที่ เป็ น พี่ เลี้ ย งให้ กั บ อาจารย์ ผู้ ส อนในสาขาวิ ช าการสอนภาษาจี น ในสั ง กั ด
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
16. ควรเพิ่มเติมวิชาการแปลขั้นสูง เนื่องจากไม่ปรากฏวิชาในเล่มหลักสูตร
17. รองคณบดีฝ่ ายวิช าการ คณะมนุษยศาสตร์และสั งคมศาสตร์ ขออนุญ าตที่ประชุมถอนเอกสาร
ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจาหลักสูตร ราย อาจารย์ ธัญญารัตน์
มะลาศรี และ อาจารย์ Wei Jingru โดยคณะและสาขาวิชาจะดาเนินการแก้ไขและจัดทาเอกสารผลงานทาง
วิชาการเล่มใหม่เสนอ ที่ป ระชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาให้ ความเห็ นชอบหลักสูตร และมอบหมายให้
รองอธิการบดีฝ่ายบริหารงานวิชาการตรวจสอบเอกสารให้ถูกต้อง
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18. มอบหมายให้ คณบดี รองคณบดีฝ่ ายวิชาการ และประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตร เตรียม
คาตอบเรื่องผลการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ปีที่ผ่านมาเป็นอย่างไร สาขาวิชาได้นาข้อเสนอแนะมาปรับใช้ในการทา
หลั ก สู ต รอย่ า งไร ให้ แ นบเอกสาร ผลการประเมิ น หลั กสู ตร มาในภาคผนวก และการน าเสนอหลั กสู ตรใน
สภามหาวิทยาลัยขอให้สาขาวิชาจัดตัวแทน 1 คน โดยการนาเสนอให้ใช้ PowerPoint ตามแบบฟอร์มที่กองบริการ
การศึ ก ษาก าหนด น าเสนอ ให้ ต รงประเด็ น ใช้ เวลา 5 นาที และผู้ น าเสนอสามารถตอบข้ อ ซั ก ถามของ
สภามหาวิทยาลัยได้ชัดเจนและเข้าใจง่าย
19. มอบหมายให้คณบดี รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตร และรองอธิการบดีฝ่าย
บริหารงานวิชาการ ตรวจสอบรูปแบบการพิมพ์คาถูก-ผิด การวรรคตอน ให้ถูกต้อง ครบถ้วน ตลอดเล่มหลักสูตร
เช่ น หน้ า 21-22 ชื่ อ วิช าภาษาอั งกฤษ ที่ มี ค าว่า การสอนภาษาจี น Chinese Education และ Teaching
Chinese มีการใช้คาไม่คงที่ ไม่เป็นรูปแบบเดียวกัน ควรแก้ไขให้ถูกต้อง

ระเบียบวาระที่ 6

เรื่องนาเสนอจากคณะกรรมการสภาวิชาการ

ระเบียบวาระที่ 6.1
แนวทางการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรที่เป็นแขนงวิชา
สาระสาคัญโดยย่อ
ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์ ด วงรั ต น์ โพธิ์ เงิ น ผู้ แ ทนคณะวิ ท ยาการจั ด การ สอบถามที่ ป ระชุ ม เรื่ อ ง
แนวทางการปรับ ปรุงและพัฒ นาหลักสูตรที่เป็นแขนงวิชา ต้องใช้เกณฑ์มาตรฐานหลักสู ตรระดับปริญญาตรี
พ.ศ. 2548 หรือใช้เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558
รองศาสตราจารย์ ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์ รักษาราชการแทนอธิการบดี ประธานการประชุม แจ้งให้
ทราบว่า หากคณะจะดาเนินการปรับปรุงและพัฒ นาหลักสูตรที่เป็นแขนงวิชาให้ใช้เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558
มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 7

เรื่องอื่น ๆ

ระเบียบวาระที่ 7.1 กาหนดการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 8/2562
สาระสาคัญโดยย่อ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรองทิพย์ เนียมถนอม เลขานุการสภาวิชาการ นาเสนอ กาหนดการ
ประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 8/2562
ข้อกฎหมาย
ข้ อ บั งคั บ ว่ าด้ ว ยการประชุ ม คณะกรรมการสภาวิ ช าการ พ.ศ. 2561 ข้ อ 10 ให้ ส ภาวิ ช าการ
มี ก ารประชุ ม อย่ า งน้ อ ยเดื อ นละหนึ่ ง ครั้ ง หากเดื อ นใดไม่ มี เรื่ อ งที่ จ ะบรรจุ เข้ า วาระการประชุ ม ก็ ใ ห้ ง ด
การประชุม โดยในการประชุมของสภาวิชาการให้นาข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย
การประชุมสภามหาวิทยาลัยมาใช้บังคับโดยอนุโลม
รายงานการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 7/2562 วันพุธที่ 25 กันยายน 2562 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประขุมอยุธยา-อาเซียน

[2-26]
ข้อเสนอ/ญัตติ
จึงขอความเห็นชอบกาหนดการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 8/2562 ในวันพุธที่ 30 ตุลาคม 2562
เวลา 09.00 น. ณ ห้ อ งประชุ ม อยุ ธ ยา-อาเซี ย น อาคารส านั ก งานอธิ ก ารบดี มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
พระนครศรีอยุธยา
มติที่ประชุม เห็นชอบกาหนดการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 8/2562 ในวันพุธที่ 30 ตุลาคม 2562
เวลา 09.00 น. ณ ห้ อ งประชุ ม อยุ ธ ยา-อาเซี ย น อาคารส านั ก งานอธิ ก ารบดี มหาวิ ท ยาลั ยราชภั ฏ
พระนครศรีอยุธยา
ปิดประชุมเวลา 11.10 นาที
นางสาวนิตยา
แสงมะฮะหมัด ผู้พิมพ์/ผู้บันทึกการประชุม
นางเบญญาภา
สอนพรม
ผูต้ รวจ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรองทิพย์ เนียมถนอม ผูต้ รวจ/ทาน
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