[2-2]
รายงานการประชุมสภาวิชาการ
ครั้งที่ 9/2562
วันที่ 27 พฤศจิกายน 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 ดร.อมรรัตน์ สนั่นเสียง ผู้แทนคณะครุศาสตร์
กรรมการ
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดวงรัตน์ โพธิ์เงิน
ผู้แทนคณะวิทยาการจัดการ
กรรมการ
8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์มูนีเราะฮ์ ยีดา
ผู้แทนคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ กรรมการ
9. ดร.ภควดี
สุขอนันต์
ผู้แทนคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กรรมการ
10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรองทิพย์ เนียมถนอม รองอธิการบดีฝ่ายบริหารงานวิชาการ กรรมการและเลขานุการ
ผู้เข้าร่วมประชุม
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิชาติ พานสุวรรณ ผู้อานวยการสานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา
2. ดร.วัชรภัทร เตชะวัฒนศิริดารง
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน คณะครุศาสตร์
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุพิน
พวกยะ
ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วชิรา ปูชตรีรัตน์
อาจารย์ประจาหลักสูตร สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
5. นางเบญญาภา
สอนพรม
ผู้ช่วยเลขานุการ
6. นางสาววิภา
ทองทา
ผู้ช่วยเลขานุการ
7. นางสาวชันษา
กิ่งศักดิ์
ผู้ช่วยเลขานุการ
8. นางสาวสุภัทรสร
ขุมทอง
ผู้ช่วยเลขานุการ
9. นางสาวนิตยา
แสงมะฮะหมัด
ผู้ช่วยเลขานุการ
เปิดประชุมเวลา 09.16 น.
รายงานการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 9/2562 วันพุธที่ 27 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประขุมอยุธยา-อาเซียน
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ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ
-ไม่ม-ี

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครัง้ ที่ 8/2562
สาระสาคัญโดยย่อ
ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์ ดร.กรองทิ พย์ เนี ยมถนอม เลขานุ ก ารสภาวิ ช าการ น าเสนอ รายงาน
การประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 8/2562 ซึ่งมีสาระสาคัญเกี่ยวกับระเบียบวาระและมติที่ประชุมตามรายงาน
การประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการเพื่อขอให้ที่ประชุมสภาวิชาการพิจารณารับรองรายงานการประชุม
ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง
ตามที่สภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ได้มีการประชุม ครั้งที่ 8/2562 เมื่อวันที่
30 ตุลาคม 2562 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม อยุธยา-อาเซียน อาคารสานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา นั้น เจ้าหน้าที่ได้บันทึกและจัดทารายงานการประชุม รวมทั้งนาเสนอผู้เกี่ยวข้อง
เพือ่ พิจารณาตรวจสอบตามระบบและกระบวนการดังต่อไปนี้
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 8/2562
ข้อเสนอ/ญัตติ
ขอเสนอให้รับรองรายงานการประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ครั้งที่ 8/2562
มติ ที่ ป ระชุ ม รั บ รองรายงานการประชุ ม สภาวิ ช าการ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ พระนครศรี อ ยุ ธ ยา
ครั้งที่ 8/2562 โดยให้แก้ไขดังนี้
1. หน้า [2-3] ข้อ 1 บรรทัดที่ 4 เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรกาหนดกว้าง อาจารย์ 1 คน สามารถเป็น
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ได้หลายมหาวิทยาลัย ได้หลายหลักสูตร มหาวิทยาลัยควรนาสิ่งเหล่านี้มาพิจารณา
อาจารย์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา มีคุณภาพ และคุณวุฒิการศึกษาในระดับสูง แต่สิ่งที่สะท้อน
ให้เห็นว่าอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ไม่ได้ใส่ใจในการดูแลวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา มหาวิทยาลัยต้องปรับปรุง
และเปลี่ยนแปลงระบบให้ดียิ่งขึ้น แก้เป็น เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรกาหนดให้อาจาร์ 1 คน สามารถเป็นอาจารย์
ประจาหลักสูตรได้มากกว่า 1 หลั กสูตร มหาวิทยาลัยควรนาสิ่ง เหล่านี้มาพิจารณา อาจารย์ของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนครศรีอยุ ธยา มีคุณภาพ และคุณวุฒิ การศึกษาในระดับสูง ควรนามาเป็นอาจารย์ประจาหลักสูตร
เพื่อช่วยคุมวิทยานิพนธ์ได้
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2. หน้า [2-4] ระเบียบวาระที่ 1.2 บรรทัดที่ 4 สาขาวิชาสาขาวิชาบริหารการศึกษา แก้เป็น สาขาวิชา
การบริหารการศึกษา และสาขาวิชาบริหารธุรกิจ แก้เป็น สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ
3. หน้า [2-6] บรรทัดที่ 12 ให้ตดั ข้อความซ้า อธิการบดีประธานการประชุม ออก
4. หน้า [2-8] บรรทัดที่ 25 เนื่องจากกระทรวงการอุดมศึกษาใช้เวลาในการพิจารณาหลักสูตร แก้เป็น
สป.อว. ใช้เวลาในการพิจารณาหลักสูตร
5. หน้า [2-23] ข้อ 2 บรรทัดที่ 7 ปรับเปลี่ยนได้ไม่เกิน 3 ปี จะเห็นการเปลี่ยนแปลงของมหาวิ ยาลัย
แก้เป็น ปรับเปลี่ยนได้อีกไม่เกิน 3 ปี จะเห็นการเปลี่ยนแปลงของมหาวิทยาลัย
6. หน้า [2-24] บรรทัดที่ 13 โรงเรียนขนาดเล็ก ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา
เขต 2 ใช้การเรียนผ่าน EDLTV แก้เป็น โรงเรียนขนาดเล็ก โดยการเรียนผ่าน EDLTV
7. หน้า [2-25] บรรทัดที่ 15 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อมรรัตน์ สนั่นเสียง ผู้แทนคณะครุศาสตร์ ชี้แจง
ให้ทราบว่า รหัสวิชาที่เป็นรหัสของคณะใด เจ้าของวิชาคือคณะที่วิชาสังกัดอยู่ ขณะนี้ไม่ทราบว่ามี ปัญหาใด
เหตุใดจึงไม่สังกัดคณะครุศาสตร์ ส่วนตัวไม่ต้องการเห็นการแย่งกันสอน ที่ประชุมคณะครุศาสตร์ อาจารย์สอน
30 คาบ มหาวิท ยาลั ย ทราบข้อ มู ล หรือ ไม่ สอนในระดั บ สาธิต มั ธ ยม สอน 4 ปี บางวิ ช ามี ค นสามารถสอน
2 คน แต่น้าหนักอยู่ที่อาจารย์คนเดียวเท่านั้น ซึ่งจะทาให้มหาวิทยาลัยล่มสลาย ถ้าคาอธิบายรายวิชาเปลี่ยน
มีเรื่องของการสอนเข้ามาให้ แบ่ งสัดส่วน เช่น อาจารย์ค ณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี สอนนักศึกษาคณะ
ครุศาสตร์สม่าเสมอ ถ้านักศึกษาอ่อนในหลักวิชาการจะสอบบรรจุเข้ารับ ราชการไม่ได้ คณะครุศาสตร์สอน
25% และให้เจ้าของรหัสวิชาสอน 75% มหาวิทยาลัยต้องวิเคราะห์ข้อมูลนี้อย่างเป็นระบบ มหาวิทยาลัยต้อง
ดูแลอาจารย์ ทุกคนให้มีชั่วโมงสอน และขอให้ดูแลนักศึกษาคณะครุศาสตร์ หลักสูตร 4 ปี เนื่องจากได้รับข้อมูล
ข่าวสาร ในปี นี้ จะไม่มีการสอบรรจุ เข้ารับ ราชการครู และในปีห น้าก็จะไม่ มีการสอบบรรจุ เข้ารับ ราชการครู
เช่นกัน เพราะสามารถใช้บัญชีที่เดิมที่ขึ้นไว้ หากมหาวิทยาลัยจัดการเรียนการสอนนักศึกษาคณะครุศาสตร์โดย
มุ่งผลว่านักศึกษาคณะครุศาสตร์เมื่อสาเร็จการศึกษาแล้วจะสอบบรรจุ เข้ารับราชการครูได้ แต่หากนักศึกษา
สอบบรรจุ เข้ ารั บ ราชการครู ไม่ ได้ จะสามารถประกอบอาชี พ ใด แก้เป็ น ผู้ ช่ว ยศาสตราจารย์ ดร.อมรรั ต น์
สนั่นเสียง ผู้แทนคณะครุศาสตร์ ชี้แจงให้ทราบว่า รหัสวิชาที่เป็นรหัสของคณะใด เจ้าของวิชาคือคณะที่วิชา
สังกัดอยู่ ขณะนี้ ไม่ทราบว่ามีปัญหาใด เหตุใดจึงไม่ส่งรายวิชาไปให้เจ้าของวิชาจัด ผู้สอน รหัสวิชาที่เป็นของ
คณะใด ที่ผ่านมาคณะนั้น จะเป็นผู้จัดอาจารย์ผู้สอน และถ้าคาอธิ บายรายวิชาของวิชาในหลักสูตรครุศาสตร์
(4 ปี) สาหรับรายวิชาที่คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเคยสอนให้กับคณะครุศาสตร์ ถ้าคาอธิบายรายวิชามี
เรื่ องเทคนิ ควิธีการสอนเพิ่ มเติมมาก็ คงต้องคุยกั นว่าจะแบ่งกั นสอนอย่างไร ที่ จะไม่ให้ ส่ วนที่เป็นเนื้อหาของ
รายวิชาลดน้อยลง การจัดการเรียนการสอนนักศึกษาคณะครุศาสตร์ควรสอนให้นักศึกษาสามารถประกอบอาชีพ
อื่นได้ด้วย หากสอบบรรจุข้าราชการครูไม่ได้ ซึง่ ทราบว่า ปี 2562 และ ปี 2563 จะไม่มีการสอบบรรจุข้าราชการครู
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ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่ 8/2562
ระเบียบวาระที่ 3.1 รายงานผลการดาเนินการตามมติของสภาวิชาการ
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 สภาวิช าการครั้งที่ 8/2562 โดยได้ แ จ้งและมอบให้
หน่วยงานและองค์คณะบุคคล/บุคคลที่เกี่ยวข้องดาเนินงานและปฏิบัติตามที่สภาวิชาการ มีมติแล้ว
ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง
1. สภาวิชาการได้มีมติกาหนดเป็นแนวปฏิบัติให้เลขานุการนาเสนอให้ที่ประชุมทราบความคืบหน้า
หรือข้อมูลการดาเนินงานและผลการดาเนินงานตามมติที่ประชุมสภาวิชาการเป็นเรื่องสืบเนื่องจากการประชุ ม
ครั้งก่อนด้วย
2. สภาวิชาการ มีการประชุมครั้งที่ 8/2562 เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2562 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม
อยุธยา-อาเซียน อาคารสานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏ พระนครศรีอยุธยาตามรายงานการประชุมฯ
ในระเบียบวาระที่ 2
3. เลขานุการสภาวิชาการ ได้ แจ้งและมอบให้ห น่วยงานและองค์คณะบุคคล/บุคคล ที่เกี่ยวข้อง
ดาเนิ น งานและปฏิ บั ติ ต ามที่ ค ณะกรรมการสภาวิ ช าการมี ม ติ แ ล้ ว ซึ่ งมี รายละเอี ย ดตามเอกสารที่ น าเสนอ
ประกอบการประชุมหน้า [3-2 ถึง 3-3]
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 8/2562
มติที่ประชุม รับทราบข้อมูลการดาเนินงานและผลการดาเนินงานตามมติที่ประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่
8/2562
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รายงานข้อมูลการดาเนินงานและผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมสภาวิชาการ
ครั้งที่ 8/2562
เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2562 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมอยุธยา-อาเซียน
อาคารสานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ระเบียบวาระ

เรื่อง

5

เรื่องนาเสนอเพื่อพิจารณา

5.1

การพิ จ ารณาเสนอการให้ ป ริ ญ ญา
ระดับปริญญาตรี ประจาภาคฤดูร้อน
ประจาปีการศึกษา 2561
และภาคเรี ย นที่ 3/2561 (ครั้ งที่ 2)
จานวน 76 ราย

5.2

การพิจารณาให้ความเห็นชอบ
การก าหนดต าแหน่ ง และแต่ ง ตั้ ง ให้
ดารงตาแหน่ งทางวิ ชาการระดั บ รอง
ศาสตราจารย์ จานวน 1 ราย
และระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์
จานวน 6 ราย (วาระลับ)

5.3

การพิจารณาให้ความเห็นชอบการแจ้ง
ผลการประเมิ น ผลงานทางวิ ช าการ
ของคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อทา
หน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการและ
จริ ย ธรรม และจรรยาบรรณ ทาง
วิ ช าการในระดั บ รองศาสตราจารย์
จ านวน 1 ราย และระดั บ ผู้ ช่ ว ย
ศาสตราจารย์ จานวน 1 ราย
(วาระลับ)

มติที่ประชุม

ผลการปฏิบัติตามมติ

เห็นชอบตามที่กองบริการการศึกษา
พิจารณาเสนอการให้ปริญญา ระดับ
ปริ ญ ญ าตรี ประจ าภ าคฤดู ร้ อ น
ประจาปีการศึกษา 2561 และภาค
เรี ย นที่ 3/2561 (ครั้ งที่ 2) จ านวน
76 ร า ย โ ด ย ใ ห้ แ ก้ ไ ข ต า ม
ข้อเสนอแนะของสภาวิชาการ และให้
นาเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป
เห็ น ช อบ ต าม ที่ ค ณ ะก รรม การ
พิ จารณ าต าแ ห น่ งท างวิ ช าการ
(ก.พ.ว.) พิ จารณาให้ค วามเห็น ชอบ
การก าหนดต าแหน่ งและแต่ งตั้ งให้
ดารงตาแหน่งทางวิชาการระดับรอง
ศาสตราจารย์ จานวน 1 ราย และ
ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์
จ านวน 6 ราย (วาระลั บ ) และให้
นาเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป
เห็ น ช อบ ต าม ที่ ค ณ ะก รรม การ
พิ จารณ าต าแห น่ งท างวิ ช าการ
(ก.พ.ว.) พิ จารณาให้ค วามเห็น ชอบ
การแจ้ งผลการประเมิ น ผลงานทาง
วิ ช า ก า ร ข อ ง ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร
ผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อทาหน้าที่ประเมินผล
งาน ทางวิชาการและจริยธรรม และ
จรรยาบรรณทางวิ ช าการในระดั บ
รองศาสตราจารย์ จ านวน 1 ราย
แล ะระ ดั บ ผู้ ช่ วย ศ าส ต ราจ ารย์
จ านวน 1 ราย (วาระลั บ ) และให้
นาเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป

เลขานุการสภาวิชาการได้แจ้งไปยัง
ผู้อานวยการกองบริการการศึกษา
และผูเ้ กี่ยวข้องทราบแล้ว เมื่อวันที่ 31
ตุลาคม 2562 กองบริการการศึกษาได้
ดาเนินการนาเรื่องนี้เสนอที่ประชุม
สภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่
14/2562 เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2562
ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ เรียบร้อยแล้ว
เลขานุการสภาวิชาการได้แจ้งไปยังงาน
ทรัพยากรบุคคล และเลขานุการ
คณะกรรมการพิจารณาตาแหน่งทาง
วิชาการ (ก.พ.ว.) ทราบแล้ว เมื่อวันที่ 31
ตุลาคม 2562 งานบริหารงานบุคคลได้
ดาเนินการนาเรื่องนี้เสนอที่ประชุมสภา
มหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่
14/2562 เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2562
ที่ประชุมมีมติอนุมัติ เรียบร้อยแล้ว
เลขานุการสภาวิชาการได้แจ้งไปยังงาน
ทรัพยากรบุคคล และเลขานุการ
คณะกรรมการพิจารณาตาแหน่งทาง
วิชาการ (ก.พ.ว.) ทราบแล้ว เมื่อวันที่ 31
ตุลาคม 2562 งานบริหารงานบุคคลได้
ดาเนินการนาเรื่องนี้เสนอที่ประชุม
สภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่
14/2562 เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2562
ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ เรียบร้อยแล้ว
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ระเบียบวาระที่ 4

เรื่องนาเสนอเพื่อทราบ

ระเบียบวาระที่ 4.1

การรายงานสถานะหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี
และระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 ข้อมูล ณ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2562

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

ครุศาสตร์

10

จานวนหลักสูตร
ที่ครบรอบปรับปรุง
ปีการศึกษา 2562
-

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

15

-

3

7

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

15

1

4

2

วิทยาการจัดการ

12

2

7

1

52

3

14

20

รวม

จานวน
หลักสูตร
ทั้งหมด

จานวนหลักสูตร
ที่ครบรอบปรับปรุง
ปีการศึกษา 2563
-

จานวนหลักสูตรที่อยู่ระหว่าง
รอผลการรับทราบจาก
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)
(อยู่ระหว่างผู้อานวยการกลุ่มของ 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

(อยู่ระหว่างผูอ้ านวยการกลุ่มของ สป.อว. ตรวจสอบหลักสูตร)

4

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

27 มี.ค.2562
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คณะ

สาขาวิชา

5

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

สภา
มหาวิทยาลัย
(อนุมัติ)

สป.อว.
(รับทราบ)

ปีการศึกษา
ทีเ่ ริม่ ใช้
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

15 ส.ค.
2559
7 เม.ย.
2560
20 มิ.ย.
2560
8 ก.ย.
2560
16 พ.ย.
2560
1 ต.ค.2561

2559

2562

2559

2562

2560

2563

2560

2563

2560

2563

2560

2563

13 มิ.ย. 2561 8 ต.ค. 2562
9 ม.ค. 2562
31 ต.ค.
2562
12 ก.ค. 2560 อยู่ระหว่างรอ

2561
2562

2564
2565

2560

2563

2562

2565

(อยู่ระหว่างผู้อานวยการกลุ่มของ สป.อว. ตรวจสอบหลักสูตร)

6

ค.บ. คอมพิวเตอร์ศกึ ษา 4 ปี
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562)

27 มี.ค.2562

(อยู่ระหว่างผู้อานวยการกลุ่มของ 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

5

นศ.บ. นิเทศศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)
(ต้องปรับปรุงหลักสูตรให้เสร็จสิ้นภายในปีการศึกษา 2563)
ศศ.บ. ภาษาญี่ปุ่น (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)
(ต้องปรับปรุงหลักสูตรให้เสร็จสิ้นภายในปีการศึกษา 2563)
น.บ. นิติศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
(ต้องปรับตาม มคอ.1 ให้เสร็จสิ้นภายในปีการศึกษา 2563)
ศศ.บ. การพัฒนาชุมชนและสังคม
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
ศศ.บ. ภาษาไทย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)

6

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

7
8

ศป.บ. ประยุกต์ศิลป์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)
ศศ.บ. ประวัติศาสตร์ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562)

9

รป.บ. การปกครองท้องถิ่น
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
(อยู่ระหว่างคณะปรับแก้ไขข้อมูลหลักสูตร)

2
3
4

10

ศศ.บ. สหวิทยาการอิสลามเพื่อการพัฒนา
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562)
(อยู่ระหว่างผู้อานวยการกลุ่ม ของ สป.อว. ตรวจสอบหลักสูตร)

17 ก.พ. 2559
17 ก.พ. 2559
15 ก.พ. 2560
15 ก.พ. 2560
19 เม.ย.2560

ผลการ
พิจารณาความ
สอดคล้องฯ

10 ต.ค. 2561

อยู่ระหว่างรอผล
การพิจารณา
ความสอดคล้องฯ
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คณะ

สาขาวิชา

11

ศป.บ. ดนตรีสากล (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)
(อยู่ระหว่างคณะปรับแก้ไขข้อมูลหลักสูตรตามข้อเสนอแนะ
ของ สป.อว.)
ศป.บ. ศิลปะการแสดง (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)

12

สภา
มหาวิทยาลัย
(อนุมัติ)

สป.อว.
(รับทราบ)

ปีการศึกษา
ที่เริ่มใช้
หลักสูตร

สิ้นปี
การศึกษา
ครบรอบที่
ต้องปรับปรุง
หลักสูตร

9 พ.ค. 2561

อยู่ระหว่างรอผล
การพิจารณา
ความสอดคล้องฯ

2561

2564

13 มิ.ย. 2561

อยู่ระหว่างรอผล
การพิจารณา
ความสอดคล้องฯ
อยู่ระหว่างรอผล
การพิจารณา
ความสอดคล้องฯ

2561

2564

2562

2565

อยู่ระหว่าง
การดาเนินการ
ของกองบริการ
การศึกษา
อยู่ระหว่าง
การดาเนินการ
ของกองบริการ
การศึกษา

2563

2566

2563

2566

(อยู่ระหว่างผู้อานวยการกลุ่ม ของ สป.อว. ตรวจสอบหลักสูตร)

13

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

27 มี.ค.2562

(อยู่ระหว่างผู้อานวยการกลุ่ม ของ สป.อว. ตรวจสอบหลักสูตร)

14

ค.บ. การสอนภาษาจีน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563)

9 ต.ค.2562

15

ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563)

9 ต.ค.2562

16 มี.ค. 2559

1 ธ.ค.
2559

2560

2562

18 พ.ย. 2558

2562

2559

2562

2559

2562

2559

2562

2560

2563

2560

2563

2560

2563

9

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

5 ส.ค.
2559
29 มิ.ย.
2559
12 ต.ค.
2559
12 ต.ค.
2559
29 มิ.ย.
2559
3 พ.ค.
2560
29 มิ.ย.
2559
7 เม.ย.
2560

2559

8

ทล.บ. เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ต่อเนื่อง)
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)
(ต้องปรับตาม มคอ.1 ให้เสร็จสิ้นภายในปีการศึกษา 2562)
วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558)
(ต้องปรับปรุงหลักสูตรให้เสร็จสิ้นภายในปีการศึกษา 2563)
วท.บ. เกษตรศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)
(ต้องปรับปรุงหลักสูตรให้เสร็จสิ้นภายในปีการศึกษา 2563)
วท.บ. คณิตศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)
(ต้องปรับปรุงหลักสูตรให้เสร็จสิ้นภายในปีการศึกษา 2563)
วท.บ. คหกรรมศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)
(ต้องปรับปรุงหลักสูตรให้เสร็จสิ้นภายในปีการศึกษา 2563)
วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)
วท.บ. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)
วศ.บ. วิศวกรรมการจัดการ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)

2560

2563

วิทยาศาสตร์ฯ
1

2
3
4
5
6
7

20 เม.ย.2559
20 เม.ย.2559
20 เม.ย.2559
16 มี.ค. 2559
16 มี.ค. 2559
16 มี.ค. 2559
18 ม.ค. 2560
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สภา
มหาวิทยาลัย
(อนุมัติ)

สป.อว.
(รับทราบ)

ปีการศึกษาที่
เริ่มใช้หลักสูตร

สิ้นปี
การศึกษา
ครบรอบที่
ต้องปรับปรุง
หลักสูตร

13 พ.ย.
2560
3 เม.ย.
2562

2560

2563

2561

2564

คณะ

สาขาวิชา

10

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

12 ก.ค. 2560

12

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

13 มิ.ย. 2561

5 พ.ย.
2562

2561

2564

13

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

14 มี.ค. 2561

อยู่ระหว่างรอผล
การพิจารณา
ความสอดคล้อง
ฯ
อยู่ระหว่างรอผล
การพิจารณา
ความสอดคล้อง
ฯ

2561

2564

2562

2565

2563

2566

11

13 ธ.ค. 2560

(อยู่ระหว่างผู้อานวยการกลุ่ม ของ สป.อว. ตรวจสอบหลักสูตร)

14

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

9 ม.ค. 2562

(อยู่ระหว่างผู้อานวยการกลุ่ม ของ สป.อว. ตรวจสอบหลักสูตร)

15

วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563)
**ขณะนี้อยู่ระหว่างนาเสนอที่ประชุมสภาวิชาการ
ครั้งที่ 9/25623 ในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2562**

วิทยาการจัดการ
1
บช.บ. การบัญชี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)
(ต้องปรับปรุงหลักสูตรให้เสร็จสิ้นภายในปีการศึกษา
2563)
2
บธ.บ. การจัดการ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)
(ต้องปรับปรุงหลักสูตรให้เสร็จสิ้นภายในปีการศึกษา
2563)
3
บธ.บ. การตลาด (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)
(ต้องปรับปรุงหลักสูตรให้เสร็จสิ้นภายในปีการศึกษา
2563)
4
บธ.บ. การบริหารทรัพยากรมนุษย์
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)
(ต้องปรับปรุงหลักสูตรให้เสร็จสิ้นภายในปีการศึกษา
2563)
5
บธ.บ. การจัดการโลจิสติกส์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.
2559)
(ต้องปรับปรุงหลักสูตรให้เสร็จสิ้นภายในปีการศึกษา
2563)
6
ศศ.บ. การท่องเที่ยว (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)

20 เม.ย.2559

27 ก.ค.
2559

2559

2562

20 เม.ย.2559

5 ส.ค.
2559

2559

2562

20 เม.ย.2559

1 ธ.ค.
2559

2559

2562

20 เม.ย.2559

17 พ.ค.
2560

2559

2562

20 เม.ย.2559

29 มิ.ย.
2559

2559

2562

20 เม.ย.2559

5 ส.ค.

2559

2562
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7

(ต้องปรับปรุงหลักสูตรให้เสร็จสิ้นภายในปีการศึกษา
2563)
บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.
2559)
(ต้องปรับปรุงหลักสูตรให้เสร็จสิ้นภายในปีการศึกษา
2563)

2559
20 เม.ย.2559

27 ก.ค.
2559

2559

2562
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คณะ

8

สาขาวิชา

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

สภา
มหาวิทยาลัย
(อนุมัติ)

สป.อว.
(รับทราบ)

ปีการศึกษา
ที่เริ่มใช้
หลักสูตร

สิ้นปี
การศึกษา
ครบรอบที่
ต้องปรับปรุง
หลักสูตร

12 ก.ค. 2560

16 พ.ย.
2560

2561

2564

18 ก.พ. 2558

4 ส.ค.
2558

2558

2561

18 ก.พ. 2558

24 เม.ย.
2558

2558

2561

11 ก.ค. 2561

5 พ.ย.
2562

2561

2564

14 มี.ค. 2561

อยู่ระหว่างรอผล
การพิจารณา
ความสอดคล้องฯ

2561

2564

เสนอกฤษฎีกาชื่อปริญญา)

9

10

11
12

บธ.บ. ธุรกิจระหว่างประเทศ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2558)
**อยู่ระหว่างการดาเนินการพัฒนาหลักสูตร ขณะนี้งดรับ
นักศึกษา ปีการศึกษา 2562
บธ.บ. การเป็นผูป้ ระกอบการ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2558)
**อยู่ระหว่างการดาเนินการพัฒนาหลักสูตร ขณะนี้งดรับ
นักศึกษา ปีการศึกษา 2562
บธ.บ. การจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่
(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2561)
บธ.บ. การจัดการธุรกิจโรงแรม (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2561)
(อยู่ระหว่างผู้อานวยการกลุ่ม ของ สป.อว. ตรวจสอบหลักสูตร)
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3. หลักสูตร ระดับบัณฑิตศึกษา

ปีการศึกษา 2563

จานวนหลักสูตรที่อยู่
ระหว่างรอผล
การรับทราบจาก สป.อว.

2

1

3

1

-

1

1

-

1

-

4

3

2

3

จานวนหลักสูตร
ทั้งหมด

คณะ

จานวนหลักสูตร
ที่ครบรอบ
ปรับปรุง

จานวนหลักสูตร
ที่ครบรอบปรับปรุง

ปีการศึกษา 2562

ครุศาสตร์

4

วิทยาการจัดการ
(ปีการศึกษา 2561)
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
รวม

1

4. รอบการปรับปรุงหลักสูตร ระดับบัณฑิตศึกษา

คณะ

สภามหาวิทยาลัย
(อนุมัต)ิ

สป.อว.
(รับทราบ)

9/2562
10 ก.ค. 2562

อยู่ระหว่างรอ
ผลการ
พิจารณาความ
สอดคล้องฯ

11/2562
11 ก.ย. 2562

อยู่ระหว่างรอ
ผลการ
พิจารณาความ
สอดคล้องฯ

สาขาวิชา

ปี
การศึกษา
ที่เริ่มใช้
หลักสูตร

ปีครบรอบ
ที่ต้อง
ปรับปรุง
หลักสูตร

คณะครุศาสตร์
1

หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต
สาขาวิชาชีพครู
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562)
(อยู่ระหว่างผู้อานวยการกลุ่ม ของ สป.อว.
ตรวจสอบหลักสูตร)

2

หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
การบริหารการศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2562) (อยู่ระหว่างผู้อานวยการกลุ่ม ของ
สป.อว. ตรวจสอบหลักสูตร)

3

หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) **สานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา
จะนาหลักสูตรเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 5/2562
ในวันที่ 30 ตุลาคม 2562 และจะนาเสนอสภาวิชาการ ครั้งที่ 9/2562
ในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2562

4

หลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2550) **สานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาได้ทา
เรื่องปิดหลักสูตร (แบบมีเงื่อนไข) โดยนาเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย
ครั้งที่ 6/2560 เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2560 ที่ประชุมมีมติ เห็นชอบ
โดยมีเงื่อนไขจะมีผลสมบูรณ์ต่อเมื่อนักศึกษาสาเร็จการศึกษาทั้งหมด
จานวน 11 ราย และมหาวิทยาลัยได้ส่งเรื่องไปยัง สป.อว. เมื่อวันที่ 26
พฤษภาคม 2560 ขณะนี้อยู่ระหว่างรอผลการรับทราบหลักสูตร จาก สป.อว.**
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คณะ

สภามหาวิทยาลัย
(อนุมัต)ิ

สป.อว.
(รับทราบ)

ปี
การศึกษา
ที่เริ่มใช้
หลักสูตร

ปีครบรอบ
ที่ต้อง
ปรับปรุง
หลักสูตร

7/2561
11 ก.ค. 2561

อยู่ระหว่างรอ
ผลการ
พิจารณาความ
สอดคล้องฯ

2561

2566

สาขาวิชา

คณะวิทยาการจัดการ
1

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชา
บริหารธุรกิจ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2562) **สานักงาน
คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาและคณะ
มนุษยศาสตร์ฯ ได้นาหลักสูตรเสนอที่ประชุม
สภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่
12/2562 เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2562
มติที่ประชุม มอบหมายมหาวิทยาลัย
นาหลักสูตรกลับไปหารือร่วมกับกรรมการ
สภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ได้แก่
รองศาสตราจารย์ ดร.จิราภา วิทยาภิรักษ์
รองศาสตราจารย์ ดร.เสน่ห์ จุ้ยโต และ
ดร.สุรพงษ์ มาลี และจะนาเสนอสภา
มหาวิทยาลัยในเดือนธันวาคม 2562
(ข้อมูล ณ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2562)

ข้อเสนอ/ญัตติ
จึงเสนอสภาวิชาการเพื่อรับทราบรายงานสถานะหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 ข้อมูล ณ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2562
มติที่ประชุม รับทราบรายงานสถานะหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี และ
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 ข้อมูล ณ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2562
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ระเบียบวาระที่ 4.2

ข้อมูลการปรับเปลีย่ นอาจารย์ประจาหลักสูตร (สมอ.08) ระดับปริญญาตรี
และระดับบัณฑิตศึกษา ประจาปี พ.ศ. 2560-2561 ข้อมูล ณ วันที่ 18 พฤศจิกายน 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 พฤศจิกายน 2562 มีรายละเอียดดังนี้
1. ระดับปริญญาตรี
ลาดับ
1
2
3
ที่

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

คณะครุศาสตร์
1
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
(ฉบับปี พ.ศ. 2558)
2
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
(ฉบับปี พ.ศ.2562)
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น
(ฉบับปี พ.ศ. 2560)
2
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาชุมชนและ
สังคม (ฉบับปี พ.ศ. 2560)
3
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน
(ฉบับปี พ.ศ. 2558)
4
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครอง
ท้องถิน่ (ฉบับปี พ.ศ. 2560)
5
6
7

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสหวิทยาการอิสลาม
(ฉบับปี พ.ศ. 2556)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิขาภาษาจีน
(ฉบับปี พ.ศ. 2558)
หลักสูตรนิตศิ าสตรบัณฑิต (ฉบับปี พ.ศ. 2560)

ปี พ.ศ. 2561
13 หลักสูตร

ปี พ.ศ. 2562
14 หลักสูตร

11 หลักสูตร
2 หลักสูตร

6 หลักสูตร
8 หลักสูตร

สภามหาวิทยาลัยเห็นชอบ

วันที่ สป.อว.
รับทราบ

ครั้งที่

วันเดือนปี

6/2561

13 มิ.ย. 2561

12 ก.ค. 2562

12/2562

9 ต.ค. 2562

อยู่ระหว่าง
การดาเนินการของ
กองบริการการศึกษา

4/2561

4 เม.ย. 2561

4 ก.ย. 2561

4/2561

4 เม.ย. 2561

4 ก.ย. 2561

7/2561

11 ก.ค. 2561

12 ก.ค. 2562

7/2561

11 ก.ค. 2561

อยู่ระหว่าง
การดาเนินการของ
กองบริการการศึกษา

7/2561

11 ก.ค. 2561

12 ก.ค. 2562

13/2561

12 ธ.ค. 2561

1 ส.ค. 2562

2/2562

13 ก.พ. 2562

12 ก.ค. 2562
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ที่

รายชื่อหลักสูตรที่ปรับปรุง

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ต่อ)
8
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาประศาสนศาสตร์ (ฉบับปี พ.ศ. 2560)

สภามหาวิทยาลัยเห็นชอบ

วันที่ สป.อว.
รับทราบ

ครั้งที่

วันเดือนปี

2/2562

13 ก.พ. 2562

อยู่ระหว่างรอผล
การรับทราบฯจาก
สป.อว.

9

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครอง
ท้องถิ่น (ฉบับปี พ.ศ. 2560)

2/2562

13 ก.พ. 2562

อยู่ระหว่าง
การดาเนินการของ
กองบริการการศึกษา

10

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาชุมชนและ
สังคม (ฉบับปี พ.ศ. 2560)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน
(ฉบับปี พ.ศ. 2558)
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาประศาสนศาสตร์ (ฉบับปี พ.ศ. 2560)

3/2562

13 มี.ค. 2562

12 ก.ค. 2562

8/2562

12 มิ.ย. 2562

4 ต.ค. 2562

11/2562

11 ก.ย. 2562

11/2562

11 ก.ย. 2562

อยู่ระหว่าง
การดาเนินการของ
กองบริการการศึกษา
อยู่ระหว่าง
การดาเนินการของ
กองบริการการศึกษา

2/2561

14 ก.พ. 2561

4 ก.ย. 2561

5/2561

9 พ.ค. 2561

12 ก.ค. 2562

7/2561

11 ก.ค. 2561

12 ก.ค. 2562

12/2561

14 พ.ย. 2561

อยู่ระหว่าง
การดาเนินการของ
กองบริการการศึกษา

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการ
จัดการ (ฉบับปี พ.ศ. 2559)
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุข
ศาสตร์ (ฉบับปี พ.ศ. 2561)

3/2562

13 มี.ค. 2562

4 ต.ค. 2562

9/2562

10 ก.ค. 2562

อยู่ระหว่าง
การดาเนินการของ
กองบริการการศึกษา

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
(ฉบับปี พ.ศ. 2559)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
สิ่งแวดล้อม (ฉบับปี พ.ศ. 2561)

9/2562

10 ก.ค. 2562

4 ต.ค. 2562

9/2562

10 ก.ค. 2562

อยู่ระหว่าง
การดาเนินการของ
กองบริการการศึกษา

11
12
13

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครอง
ท้องถิ่น (ฉบับปี พ.ศ. 2560)

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1
หลักสูตรเทคโนโลยีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
(ต่อเนือ่ ง) (ฉบับปี พ.ศ. 2559)
2
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
(ฉบับปี พ.ศ. 2559)
3
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
(ฉบับปี พ.ศ. 2558)
4
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุข
ศาสตร์ (ฉบับปี พ.ศ. 2561)
5
6
7
8
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ที่

คณะวิทยาการจัดการ
1
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ
(ฉบับปี พ.ศ. 2558)
2
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ
(ฉบับปี พ.ศ. 2558)
3
หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการเงินการธนาคาร
(ฉบับปี พ.ศ. 2560)
4
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (ฉบับปี พ.ศ. 2559)

5

วันที่ สป.อว.
รับทราบ

สภามหาวิทยาลัยเห็นชอบ

รายชื่อหลักสูตรที่ปรับปรุง

ครั้งที่

วันเดือนปี

7/2561

11 ก.ค. 2561

12 ก.ค. 2562

13/2561

12 ธ.ค. 2561

1 ส.ค. 2562

5/2562

24 เม.ย. 2562

4 ต.ค. 2562

5/2562

24 เม.ย. 2562

อยู่ระหว่างรอผล
การรับทราบฯจาก
สป.อว.

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์
(ฉบับปี พ.ศ. 2559) (**ขณะนีอ้ ยู่ระหว่างนาเสนอสภาวิชาการ
ครั้งที่ 9/2562 ในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2562)

2. ระดับบัณฑิตศึกษา
1. ระดับปริญญาตรี
ลาดับ
1
2
3

ที่

รายการ
จานวนรวมหลักสูตรที่ปรับเปลีย่ นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจา
หลักสูตร
จานวนที่ผ่านการรับทราบการปรับหลักสูตรจาก สป.อว.

ปี พ.ศ. 2561
3 หลักสูตร

ปี พ.ศ. 2562
-

3 หลักสูตร
-

-

จานวนที่อยู่ระหว่างรอผลการรับทราบการปรับหลักสูตรจาก สป.อว.

รายชื่อหลักสูตรทีป่ รับปรุง

คณะครุศาสตร์
1 หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
การจัดการการเรียนรู้ (ฉบับปี พ.ศ. 2556)
2 หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู
(ฉบับปี พ.ศ. 2557)
คณะวิทยาการจัดการ
1 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ (ฉบับปี พ.ศ. 2557)

สภามหาวิทยาลัยเห็นชอบ
ครั้งที่
วันเดือนปี

วันที่ สป.อว.รับทราบ

12/2560

8 พ.ย. 2560

12 ก.ค. 2562

12/2560

8 พ.ย. 2560

12 ก.ค. 2562

4/2561

4 เม.ย. 2561

12 ก.ค. 2562

(ข้อมูล ณ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2562)
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ข้อเสนอ/ญัตติ
จึงขอเสนอให้ที่ประชุมสภาวิชาการรับทราบข้อมูลการปรับเปลี่ยนอาจารย์ประจาหลักสูตร (สมอ.08)
ระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา ประจาปี พ.ศ. 2561-2562 ข้อมูล ณ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2562
มติทปี่ ระชุม รับทราบข้อมูลการปรับเปลี่ยนอาจารย์ประจาหลักสูตร (สมอ.08) ระดับปริญญาตรี และ
ระดับบัณฑิตศึกษา ประจาปี พ.ศ. 2561-2562 ข้อมูล ณ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2562

ระเบียบวาระที่ 5

เรื่องนาเสนอเพื่อพิจารณา

ระเบียบวาระที่ 5.1

ขอความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงแผนการรับนักศึกษาภาคปกติ
ในปีการศึกษา 2563 และแก้ไขรหัสวิชาสหกิจศึกษา หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น (ฉบับปี พ.ศ. 2559) (สมอ.08)
สาระสาคัญโดยย่อ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรองทิพย์ เนียมถนอม เลขานุการสภาวิชาการ นาเสนอ เรื่อง ขอความ
เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงแผนการรับนักศึกษาภาคปกติ ในปีการศึกษา 2563 และแก้ไขรหัสวิชาสหกิจศึ กษา
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น (ฉบับปี พ.ศ. 2559) (สมอ.08)
ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง
ด้ ว ย สาขาวิ ช าภาษาญี่ ปุ่ น คณะมนุ ษ ยศาสตร์แ ละสั งคมศาสตร์ มี ค วามประสงค์ ข ออนุ ญ าต
เปลี่ ย นแปลงแผนการรับ นั กศึกษาภาคปกติ ในปีการศึกษา 2563 และแก้ไขรหั ส วิ ชาสหกิจศึกษา หลั กสู ตร
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น (ฉบับปี พ.ศ. 2559) (สมอ.08) มีรายละเอียดดังนี้
1. การเปลี่ ย นแปลงแผนการรับ นั กศึ กษาภาคปกติ ในปี ก ารศึ กษา 2563 จากเดิ ม 1 หมู่ เรีย น
จานวน 35 คน เป็น 2 หมู่เรีย น จานวน 60 คน ตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ครั้งที่ 6/2561 เมื่อวัน ที่ 13 มิถุน ายน 2561 นั้น ภายหลั งสาขาวิ ช าได้มี การประชุมถึงปัญ หาเรื่องอาจารย์
ผู้รั บ ผิ ดชอบหลั กสู ตร จานวน 2 ท่ าน จะเกษี ยณอายุราชการในปี พ.ศ. 2566 ประกอบกับ อัตรากาลั งของ
อาจารย์ในหลั ก สู ต รที่ ยั งว่ างจ านวน 1 อั ตรา ซึ่ งเปิ ด รับ สมั ค รหลายครั้ง แต่ยั งไม่ มีผู้ ม าสมั ค รสอบ เพื่ อ เป็ น
การเตรียมความพร้อมกับปั ญหาดังกล่าว สาขาวิช าภาษาญี่ปุ่ นจึงขอความเห็นชอบเปลี่ยนแปลงแผนการรับ
นั ก ศึ ก ษาภาคปกติ หลั ก สู ต รศิ ล ปศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าภาษาญี่ ปุ่ น (หลั ก สู ต รปรั บ ปรุ ง พ.ศ. 2559)
ในปีการศึกษา 2563 จากเดิม 2 หมู่เรียน จานวน 60 คน เปลี่ยนเป็น 1 หมู่เรียน จานวน 30 คน
2. การแก้ไขรหั ส วิช าสหกิ จ ศึก ษา หลั ก สู ต รศิ ล ปศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิช าภาษาญี่ ปุ่ น (ฉบั บ ปี
พ.ศ. 2559) (สมอ.08) เนื่ อ งจากสาขาวิ ช าได้ บ รรจุ ร ายวิ ช าสหกิ จ ศึ ก ษาไว้ใ นหลั ก สู ต รศิ ล ปศาสตรบั ณ ฑิ ต
สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) ซึ่งรหัสวิชาของรายวิชาสหกิจในหลักสูตรไม่ตรงกับรหัส
วิชาสหกิจศึกษากลางที่ระบุไว้ในประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ฉบับที่ 116 เรื่อง รหัสวิชาและ
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คาอธิบายรายวิชาสหกิจศึก ษา ซึ่งมีผลทาให้นักศึกษาสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นไม่สามารถลงทะเบียนและออกฝึก
สหกิจศึกษาได้ เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น จึงขออนุญาตเปลี่ยนแปลงแก้ไขรหัสวิชาสหกิจ
ศึกษา จากเดิม รหัสวิช า 9014801 เป็นรหัสวิชา 9014802 เพื่อให้นักศึกษาของหลั กสูตรสามารถลงทะเบียน
เรียนและออกฝึกสหกิจศึกษาได้
โดยเรื่องนี้ได้ผ่านการประชุมคณะกรรมการประจาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 6/2562
เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2562 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ และให้นาเสนอคณะกรรมการสภาวิชาการต่อไป
ข้อเสนอ/ญัตติ
จึงเสนอคณะกรรมการสภาวิช าการเพื่ อพิจารณาให้ ความเห็ น ชอบการเปลี่ยนแปลงแผนการรั บ
นักศึกษาภาคปกติ ในปีการศึกษา 2563 และแก้ไขรหัสวิชาสหกิจศึกษา หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ภาษาญี่ปุ่น (ฉบับปี พ.ศ. 2559) (สมอ.08)
มติที่ประชุม เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงแผนการรับนักศึกษาภาคปกติ ในปีการศึกษา 2563 จากเดิม
2 หมู่เรียน จานวน 60 คน เป็น 1 หมู่เรียน จานวน 30 คน และแก้ไขรหัสวิชาสหกิจศึกษา จากเดิม รหัสวิชา
9014801 เป็ น รหั สวิชา 9014802 หลั กสู ตรศิล ปศาสตรบัณ ฑิ ต สาขาวิช าภาษาญี่ ปุ่น (ฉบั บปี พ.ศ. 2559)
(สมอ.08) และให้นาเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป สภาวิชาการมีข้อเสนอแนะให้แก้ไขหมายเหตุในเล่มหลักสูตร
มคอ.2 หน้า 22 เพื่อให้มีความสอดคล้องกัน ดังนี้
1. *เลื อ กเรี ย นวิช าเตรี ย มสหกิจ ศึ ก ษาหรือ การเตรีย มฝึ ก ประสบการณ์ วิช าชี พ ภาษาญี่ ปุ่ น อย่ างใด
อย่างหนึ่ง
2. **เลือกเรียนวิชาสหกิจศึกษาหรือการฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาษาญี่ปุ่นอย่างใดอย่างหนึ่ง
ระเบียบวาระที่ 5.2

ขอความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจา
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ (ฉบับปี พ.ศ. 2559)
(สมอ.08)
สาระสาคัญโดยย่อ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรองทิพย์ เนียมถนอม เลขานุการสภาวิชาการ นาเสนอ เรื่อง ขอความ
เห็ น ชอบการเปลี่ ยนแปลงผู้รับ ผิดชอบหลั กสู ตรและอาจารย์ประจาหลั กสู ตรบริห ารธุรกิจบัณ ฑิต สาขาวิช า
การจัดการโลจิสติกส์ (ฉบับปี พ.ศ. 2559) (สมอ.08)
ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง
ด้วย สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ คณะวิทยาการจัดการ มีความประสงค์ขออนุญาตเปลี่ยนแปลง
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจั ดการโลจิสติกส์ (ฉบับปี
พ.ศ. 2559) (สมอ.08) เนื่องจาก นางสาวสินีนาถ วีระสวัสดิ์ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจา
หลักสูตร ได้ลาออกจากราชการ
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ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 คณะและสาขาวิชา
จึงขออนุ ญาตเปลี่ย นแปลงอาจารย์ ผู้รับผิ ดชอบหลักสูตรและอาจารย์ ประจาหลั กสู ตร จาก นางสาวสิ นีนาถ
วีระสวัสดิ์ เป็ น นางศุภ ลักษณ์ ศรีวิไลย โดยเรื่องนี้ ได้ผ่ านการประชุมคณะกรรมการประจาคณะวิทยาการ
จั ด การ ครั้ งที่ 2/2562 เมื่ อวั น ที่ 30 ตุ ล าคม 2562 ที่ ป ระชุม มี ม ติ เห็ น ชอบและให้ น าเสนอคณะกรรมการ
สภาวิชาการต่อไป
ข้อเสนอ/ญัตติ
จึงเสนอคณะกรรมการสภาวิช าการเพื่อพิจารณาให้ ความเห็ น ชอบการเปลี่ยนแปลงผู้ รับผิ ดชอบ
หลักสูตรและอาจารย์ประจาหลั กสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ (ฉบับปี พ.ศ. 2559)
จาก นางสาวสินีนาถ วีระสวัสดิ์ เป็น นางศุภลักษณ์ ศรีวิไลย (สมอ.08)
มติที่ประชุม เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจาหลักสูตรบริ หารธุรกิจ
บัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ (ฉบับปี พ.ศ. 2559) จาก นางสาวสินีนาถ วีระสวัสดิ์ เป็น นางศุภลักษณ์
ศรีวิไลย (สมอ.08) และให้นาเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป
ระเบียบวาระที่ 5.3

การพิจารณาเสนอการให้ประกาศนียบัตรบัณฑิต ระดับบัณฑิตศึกษา
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ประจาภาคเรียนที่ 1/2562
จานวน 74 ราย
สาระสาคัญโดยย่อ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรองทิพย์ เนียมถนอม เลขานุการสภาวิชาการ ขออนุญาตที่ประชุมให้
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิชาติ พานสุวรรณ ผู้อานวยการสานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึ กษา นาเสนอเรื่อง
การพิจารณาเสนอการให้ ประกาศนียบัตรบัณฑิต ระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชา
วิชาชีพครู ประจาภาคเรียนที่ 1/2562 จานวน 74 ราย
ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง
ตามที่สานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ได้เสนอรายชื่อผู้สาเร็จ การศึกษาหลักสูตรการศึกษา
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ต่อคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ในคราวประชุม ครั้งที่ 5/2562
เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2562 มติที่ประชุมมีมติเห็นชอบการพิจารณาเสนอการให้ประกาศนียบัตรบัณฑิต ระดับ
บัณฑิตศึกษา หลักสูตรประกาศนียบั ตรบัณฑิต สาขาวิชาวิชาชีพครู ประจาภาคเรียนที่ 1/2562 จานวน 74 ราย
โดยผ่านกระบวนการดังนี้
1. นักศึกษา ยื่นเอกสารขอสาเร็จการศึกษากับทางสานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา
2. เจ้ า หน้ า ที่ ฯ ท าการตรวจสอบแบบค าร้อ งขอเป็ น ผู้ ส าเร็ จ การศึ ก ษา และเอกสารประกอบ
การขอยื่นว่าถูกต้องและครบถ้วนหรือไม่
- ในกรณีที่ไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้อง เจ้าหน้าที่ต้องคืนเอกสารการขอสาเร็จการศึกษาและเอกสาร
ประกอบการสาเร็จการศึกษา ส่งคืนให้นักศึกษานากลับไปแก้ไขให้ถูกต้อง แล้วจึงนาเอกสารมาส่งอีกครั้ง
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- ในกรณีที่เอกสารครบถ้วนถูกต้ อง เจ้าหน้าที่ต้องเก็บเอกสารทั้งหมดที่นักศึกษาทาเรื่องขอยื่นไว้
เพื่อนาเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา
3. เมื่ อ เอกสารครบถ้ว นถูก ต้ อ งแล้ ว นั กศึ ก ษาต้ อ งลงทะเบี ย นรายชื่อ ผู้ ข อยื่ น ส าเร็จ การศึก ษา
แก่เจ้าหน้าที่สานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา และถือว่าเป็นการเสร็จสิ้นการยื่นขอเป็นผู้สาเร็จการศึกษา
นักศึกษาได้ผ่านการตรวจสอบดังนี้
 เป็ น ผู้ มี คุณ สมบั ติก ารเข้ าเป็ น นัก ศึก ษาตามที่ ห ลั กสู ต รกาหนด โดยคณะกรรมการบริห าร
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู
 ผ่านการตรวจสอบคุณวุฒิการศึกษา พบว่าสาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีแล้วทุกราย
 ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติของการสาเร็จการศึกษาตามเกณฑ์การสาเร็จการศึกษาตามข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2549 โดยนายทะเบียน
และผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตรแต่ละหลักสูตรทีส่ าเร็จการศึกษา
 นักศึกษาเรียนรายวิชาและมีจานวนหน่วยกิครบถ้วนตามหลักสูตร โดยได้คะแนนเฉลี่ยสะสม
ไม่ต่ากว่า 3.00 ตามทีห่ ลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู กาหนดไว้
จานวนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ทีข่ อความเห็นชอบการเสนอการให้ประกาศนียบัตรบัณฑิต
ระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาวิชาชีพครู ประจาภาคเรียนที่ 1/2562 จานวน 74 ราย
หลักสูตร
จานวน
ชาย
หญิง
รวม
ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู
26
48
74
รวม
26
48
74
ข้อเสนอ/ญัตติ
จึงเสนอคณะกรรมการสภาวิชาการพิจารณาเสนอการให้ประกาศนียบัตรบัณฑิต ระดับบัณฑิตศึกษา
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาวิชาชีพครู ประจาภาคเรียนที่ 1/2562 จานวน 74 ราย
มติที่ประชุม เห็นชอบตามทีส่ านักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาพิจารณาเสนอการให้ประกาศนียบัตร
บั ณ ฑิ ต ระดับบั ณฑิ ตศึ กษา หลั กสู ตรประกาศนี ยบัตรบั ณฑิ ต สาขาวิ ชาวิชาชี พครู ประจาภาคเรียนที่ 1/2562
จานวน 74 ราย และให้นาเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป
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ระเบียบวาระที่ 5.4

ขอความเห็นชอบหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563)
สาระสาคัญโดยย่อ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรองทิพย์ เนียมถนอม เลขานุการสภาวิชาการ ขออนุญาตที่ประชุมให้
ดร.วัชรภัทร เตชะวัฒนศิริดารง อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรครุศ าสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสู ตรและ
การสอน คณะครุศาสตร์ นาเสนอเรื่อง ขอความเห็นชอบหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและ
การสอน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563)
ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง
ตามที่หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน คณะครุศาสตร์ ได้ดาเนินการ
ปรั บ ปรุ งและพั ฒ นาหลั กสู ต ร โดยเสนอหลั ก สู ตรต่ อ ที่ ป ระชุม คณะกรรมการประจาคณะกรรมการประจ า
คณะครุ ศ าสตร์ ในคราวประชุ ม ครั้ งที่ 1/2561 เมื่ อ วั น ที่ 5 มกราคม 2561 และได้ เสนอหลั ก สู ต รตาม
กระบวนการ การพัฒนาหลักสูตรแล้ว แต่เนื่องจากหลักสูตรพบปัญหาอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรไม่เป็นไป
ตามเกณฑ์มาตรฐานหลัก สูตรระดับ บัณ ฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 โดยหลักสูตรได้ หาแนวทางการแก้ไขมาตลอด
ระยะเวลาที่ ผ่ า นมาจนสามารถน าหลั ก สู ต รเสนอขออนุ มั ติ ต่ อ ที่ ป ระชุ ม สภามหาวิ ท ยาลั ย ในคราวประชุ ม
ครั้ งที่ 3/2562 เมื่ อ วั น ที่ 13 มีน าคม 2562 แต่ ม หาวิท ยาลั ย ขอถอนวาระพิ จ ารณาเนื่ อ งยังพบว่าอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลั กสูตรระดับบัณฑิ ตศึกษา พ.ศ. 2558 และ
ขณะนี้หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน ได้ตรวจสอบผลงานทางวิชาการเป็นไป
ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 แล้ว
แต่ เนื่ องจากกระบวนการพั ฒ นาหลั กสูตรเกิน 60 วั น จาเป็ นต้องนาหลั กสูตรครุศาสตรบัณ ฑิ ต
สาขาวิ ช าหลั ก สู ต รและการสอน (หลั ก สู ต รปรั บ ปรุ ง พ.ศ. 2563) เข้ า ที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการประจ า
คณ ะครุ ศ าสตร์ ที่ ป ระชุ ม คณ ะกรรมการบั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา ที่ ป ระชุ ม สภาวิ ช าการ ก่ อ นเสนอที่ ป ระชุ ม
สภามหาวิทยาลัยเพื่อขอความเห็นชอบหลักสูตรต่อไป
ข้อเสนอ/ญัตติ
จึงเสนอคณะกรรมการสภาวิชาการพิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
หลักสูตรและการสอน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563)
มติ ที่ ป ระชุ ม เห็ นชอบหลั ก สู ต รครุศ าสตรมหาบั ณ ฑิ ต สาขาวิช าหลั ก สู ต รและการสอน (หลั ก สู ต ร
ปรับปรุง พ.ศ. 2563) และให้นาเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป ข้อเสนอแนะของสภาวิชาการมีดังนี้
1. หน้า 2 ข้อ 8. ให้ทบทวนอาชีพหลังสาเร็จการศึกษา
2. หน้ า 7 ให้ ทบทวนการเขียน ข้อ 13.3 การบริห ารจัดการ บรรทัด ที่ 5 นอกจากนี้ในบางรายวิช า
สามารถเชิญคณาจารย์จากคณะอื่น ๆ มาร่วมทาการสอน ให้แก้เป็น หลักสูตรได้เรียนเชิญอาจารย์พิเศษร่วม
บูรณาการจัดการเรียนการสอนให้กับนักศึกษา
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3. หน้า 8 ให้ทบทวนการเขียนปรัชญา ความสาคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร ควรเขียนให้เห็น
อั ต ลั ก ษณ์ ข องหลั ก สู ต ร ปรั ช ญาควรมี เรื่อ งเรื่อ งนวั ต กรรม จิ ต วิ ท ยาความเป็ น ครู ระบบฐานข้ อ มู ล กลาง
Big Data ทักษะการคิดขั้นสูง และให้ทบทวนวัตถุประสงค์ ข้อ 1.3.1-1.3.8
4. หน้ า 13-14 ให้ ทบทวนการเขียน ข้อ 2.3 ปัญ หาของนักศึกษาแรกเข้า และให้ แก้ไขแผนการรับ
นั กศึกษาและผู้ ส าเร็จ การศึ กษาในระยะ 5 ปี โดยเริ่มรับนักศึกษาปี การศึกษา 2563-2567 และให้ ท บทวน
การเขียนแผนการรับนักศึกษา แผน ก แบบ ก2 และแผนการรับนักศึกษา แผน ข สภาวิชาการมีความเห็นว่า
ควรรวมแผนการรับนักศึกษา แผน ก แบบ ก2 และ แผน ข รวมเป็นจานวนแผนการรับนักศึกษายอดเดียว
5. หน้า 14-15 ให้ทบทวนการคิดงบประมาณข้อ 2.6.1 งบประมาณรายรับ และข้อ 2.6.2 งบประมาณ
รายจ่าย ในส่วนของงบดาเนินการ และงบลงทุน
6. หน้า 15-16 ให้ทบทวน ข้อ 3.1.1 จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ระหว่างแผน ก แบบ ก1 และ
แผน ก แบบ ก2 และแผน ข จานวนหน่วยกิตไม่เท่ากัน แต่คุณสมบัตขิ องผู้เข้าศึกษาเหมือนกันทุกแผน
7. หน้า 18,20,22 วิชา 1025204 หลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ แก้เป็น วิชาหลักสูตรและการสอน
และวิชา 1025501 ระเบียบวิธีวิจัยทางหลักสูตรและการสอน มีเนื้อหาแตกต่างจากการวิจัยในระดับปริญญาตรี
อย่างไร ให้ทบทวนการเขียนคาอธิบายรายวิชา ควรใช้ชื่อวิชาระเบียบวิธีวิจัยทางหลักสูตรและการสอนขัน้ สูง
8. หน้า 19-22 วิชาเลือกไม่ตอบสนองกับปรัชญาของหลักสูตร และให้ทบทวนชื่อวิชาที่เป็นเป็นทฤษฎี
แต่หน่วยกิตเป็นปฏิบัติ
9. หน้า 20 ให้ตรวจสอบชื่อวิชาภาษาอังกฤษ วิชา 1025401 นวัตกรรมหลักสูตรและการเรียนการสอน
ให้ถูกต้องในหน้า 62 และหน้า 77
10. หน้า 24-25 ให้ทบทวนแผนการศึกษาสาหรับนักศึกษา แผน ก แบบ ก1
11. หน้ า 38 ให้ ทบทวนการเขียนหมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผลให้
นักศึกษาในระดับปริญญาโทมีคุณลักษณะพิเศษ สามารถคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์ได้
12. หน้า 44-46 ให้ทบทวนการกาหนดความรับผิดชอบหลัก และความรับผิดชอบรอง ในแผนที่แสดง
การกระจายความรั บ ผิ ดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลั ก สู ต รสู่ รายวิช า (Curriculum Mapping) และ
ตรวจสอบรูปแบบรายละเอียดหลักสูตร มคอ.2 ให้ถูกต้อง ครบถ้วนตลอดเล่มหลักสูตร เช่น ความคาดหวังผลลัพธ์
การเรี ยนรู้ เมื่ อสิ้ นปี การศึ กษา ตารางความสั มพั นธ์ ของผลลั พธ์ การเรี ยนรู้ ที่ คาดหวั งของหลั กสู ตร (PLO) กั บ
มาตรฐานผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน (LO)
13. หน้า 58 ให้ทบทวนการเขียนหมวดที่ 8 การประเมิน และปรับปรุงการดาเนินการของหลักสูต ร
ควรเขียนให้เป็นระบบ เพราะต้องใช้ข้อมูลในการประเมิน SAR และประกันคุณภาพการศึกษา
14. หน้ า 65 ให้ ท บทวนค าอธิบ ายรายวิช า 1025304 การออกแบบหลั ก สู ตรท้ อ งถิ่ น อยุธ ยาเมื อ ง
มรดกโลก ให้เพิ่มเติมเนื้อหาเกี่ยวกับจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
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15. หน้า 87 -102 ประวัติ คุณวุฒิการศึกษา ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับ ผิดชอบหลักสูตรและ
อาจารย์ ป ระจ าหลั กสู ต ร ราย นายวัช รภัท ร เตชะวัฒ นะศิริดารง มีผ ลงานวิช าการ ประเภทบทความวิจั ย
ปี 2562 จ านวน 7 เรื่อง บางเรื่องไม่เกี่ยวข้องกับหลักสู ตรและการสอน ควรระบุบทความวิจัยเฉพาะเรื่อง
ที่เกี่ย วข้อง ราย นายประวิทย์ ประมาณ และ นางสาวปิยะธิดา ทองอร่าม มีผลงานทางวิช าการ ประเภท
บทความวิจัย ปี 2558 ซึ่งในปี 2563 จะครบ 5 ปี ผลงานวิจัยต้องมีการตีพิมพ์เผยแพร่ 5 ปีย้อนหลัง หลักสูตร
ควรมีการวางแผนในการพัฒนาอาจารย์รายนี้ให้มีผลงานทางวิชาการอย่างต่อเนื่องเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558
16. ให้ เพิ่ ม เติ ม รายชื่ อ อาจารย์ พิ เศษและประสบการณ์ ที่ เกี่ ย วข้ อ งอย่ า งน้ อ ย 6 ปี ตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลั กสู ตรระดับบัณ ฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 ในเอกสารผลงานทาง
วิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจาหลักสูตร และให้แก้ไขตาแหน่งทางวิชาการของ
อาจารย์ผู้รับ ผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจาหลักสูตรให้ เป็นปัจจุบัน และหลักสูตรควรมีการบูรณาการ
ในการจัดการเรียนการสอนร่วมกับหน่วยงานภายนอก เช่น สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
(สสวท.) ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีการจัดทาหลักสูตรทีม่ ีคุณภาพ และรองรับไทยแลนด์ 4.0
17. ให้ทบทวนชื่อวิชาและคาอธิบายรายวิชาในหลักสูตร ให้มีความแตกต่างกับระดับปริญญาตรี และให้
เรี ย นเชิ ญ ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ภ ายนอกที่ มี่ ป ระสบการณ์ และอาจารย์ ภ ายในมหาวิ ท ยาลั ย เข้ า มามี ส่ ว นร่ ว ม
ในการปรับปรุงหลักสูตร เนื่องจากมหาวิทยาลัยมีอาจารย์ที่ได้รับตาแหน่งทางวิชาการในระดับรองศาสตราจารย์
และระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ เป็นการบูรณาการศักยภาพพร้อมกันทุกคณะ เพื่อประโยชน์ของมหาวิทยาลัย
18. อาจารย์ผู้รับ ผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจาหลักสูตร ราย นายแสน สมนึก มีผลงานทาง
วิชาการ ประเภทบทความวิจัย มีชื่ออยู่ในลาดับที่ 2 ของงานวิจัยทุกรายการ ซึ่งตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา พ.ศ. 2548 ผลงานทางวิ ช าการที่ ไ ด้ รั บ การเผยแพร่ แ พร่ ต ามหลั ก เกณ ฑ์ ที่ ก าหนด
ในการพิจ ารณาแต่งตั้งให้ บุ คคลดารงตาแหน่ งทางวิช าการอย่างน้ อย 3 รายการ ในรอบ 5 ปีย้อนหลั ง โดย
อย่างน้อย 1 รายการต้องเป็นผลงานวิจัย และมีอาจารย์ที่ประจาอยู่ในสาขาวิชาหลักสูตรและการสอนบางราย
สาเร็จการศึกษาไม่ตรงศาสตร์ มีผลต่อการเป็นอาจารย์ควบคุมวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา
19. มอบหมายให้ผู้อานวยการสานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา เชิญประชุมอาจารย์ที่มีศักยภาพ
จากคณะอื่น ๆ และผู้เกี่ยวข้อง มาเพื่อร่วมปรับปรุงและให้ความเห็น เกี่ยวกับหลักสูตร ทั้งนี้เพื่อดาเนินการให้
เป็นไปตามความเห็นและข้อเสนอแนะของสภาวิชาการ โดยมอบหมายรองอธิการบดีฝ่ายบริหารงานวิชาการ
เป็นประธานการประชุม
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20. มอบหมายให้ คณบดี ผู้อานวยการสานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ประธานคณะกรรมการ
บริหารหลักสูตร และรองอธิการบดีฝ่ายบริหารงานวิชาการ ตรวจสอบการพิมพ์คาถูก-ผิด การวรรคตอน ให้ถูกต้อง
ตลอดเล่มหลักสูตร พร้อมทั้งให้สาขาวิชาเตรียมคาตอบเรื่องผลการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ปีที่ผ่านมาเป็นอย่างไร
สาขาวิช าได้น าข้อเสนอแนะมาปรับ ใช้ในการทาหลั กสู ต รอย่างไร ให้ แนบเอกสาร ผลการประเมิน หลั กสู ตร
มาในภาคผนวก โดยให้จัดทาตารางเปรียบเทียบการแก้ไขตามข้อเสนอแนะของสภาวิชาการ และในการนาเสนอ
หลั ก สู ตร ในที่ ป ระชุ ม สภามหาวิ ท ยาลั ย ขอให้ ส าขาวิ ช าจั ด ตั ว แทน 1 คน การน าเสนอให้ ใ ช้ PowerPoint
ตามแบบฟอร์มที่กองบริการการศึกษากาหนด นาเสนอให้ตรงประเด็นใช้เวลา 5 นาที โดยผู้นาเสนอสามารถตอบ
ข้อซักถามของสภามหาวิทยาลัยได้ชัดเจนและเข้าใจ
ระเบียบวาระที่ 5.5

ขอความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563)
สาระสาคัญโดยย่อ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรองทิพย์ เนียมถนอม เลขานุการสภาวิชาการ ขออนุญาตที่ประชุมให้
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ยุพิน พวกยะ ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตร สาขาวิชาวิทยาการคอมพิ วเตอร์
คณะวิท ยาศาสตร์ และเทคโนโลยี น าเสนอเรื่อง ขอความเห็ น ชอบหลั ก สู ตรวิท ยาศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิช า
วิทยาการคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563)
ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ดาเนินการปรับปรุงและพัฒนา
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563) เพื่อให้เป็นไปตาม
เกณฑ์ มาตรฐานหลั กสู ตรระดั บ ปริ ญ ญาตรี พ.ศ. 2558 และ แนวทางการบริ ห ารเกณฑ์ มาตรฐานหลั กสู ตร
ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558 โดยผ่านการประชุมดังนี้
1. คณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตร เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2562
2. คณะกรรมการประจาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2562
ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ และให้นาเสนอสภาวิชาการพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป
ข้อเสนอ/ญัตติ
จึงเสนอสภาวิชาการพิจารณาให้ ความเห็ นชอบหลักสู ตรวิทยาศาสตรบัณ ฑิต สาขาวิชาวิทยาการ
คอมพิวเตอร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563)
มติที่ประชุม เห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2563) และให้นาเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป ข้อเสนอแนะของสภาวิชาการมีดังนี้
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1. หน้า 5 ข้อ 13.2 และ 13.3 และหน้า 55 ข้อ 2.1 ให้แก้ไขชื่อหลักสูตรให้ถูกต้อง
2. หน้า 6 ให้ทบทวนการเขียนปรัชญา ความสาคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร ให้เป็นอัตลักษณ์ของ
หลักสูตร และให้ทบทวนวัตถุประสงค์ข้อ 1.3.3 เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีพื้นฐานการศึกษา เพื่อสามารถนาไปศึกษา
ต่อในระดับที่สูงขึ้น
3. หน้ า 7 ข้อ 2 หั วข้อ การปรับปรุงหลักสูตรให้ ส อดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานและ
การเปลี่ยนแปลง หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ รายงานผลการประเมินความพึงพอใจในการใช้บัณฑิตของสถานประกอบการ
ควรระบุว่าอยู่ในระดับใด
4. หน้า 17 ให้ตรวจสอบจานวนหน่วยกิตวิชา 4133215 หัวข้อเรื่องปัจจุบันทางคอมพิวเตอร์ให้ถูกต้อง
5. หน้า 55 ข้อ 2.1 ผลการประเมินบัณฑิตในมุมมองของผู้ใช้บัณฑิตอยู่ในระดับดีมาก สภาวิชาการ
มีความเป็นห่วงเกี่ยวกับประเมินหลักสูตร
6. หน้า 64 ให้ทบทวนการเขียนข้อ 1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน
ค่าเฉลี่ ยอยู่ในระดับ ดีมาก ข้อ 3 การประเมินผลการดาเนินงานตามรายละเอียดหลั กสู ตร ข้อ 3.1 และ 3.5
ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับดีมาก
7. หน้า 113 ให้แก้ไขหน่วยกิตวิชา 4091202 แคลคูลัส 2 จาก 3(3-0-6) เป็น 3(2-2-5)
8. สภาวิช าการมีข้อสั งเกตเรื่อ งสั ดส่ วนผลงานทางวิช าการ ของอาจารย์ผู้ รับผิ ด ชอบหลั กสู ตรและ
อาจารย์ประจาหลักสูตร ราย นางสาวยุพิน พวกยะ และนายสาโรช ปุริสังคหะ มีผลงานทางวิชาการ ประเภท
หนังสือ ตารา งานแปล (ย้อนหลัง 5 ปี) แล้ว ไม่จาเป็นต้องใส่ผลงานทางวิชาการประเภทบทความวิจัย
9. สภาวิช าการขอชื่น ชมคณะ และสาขาวิช า ที่ ดาเนิน การปรับปรุงหลั กสู ตรที่ มีจุดแข็ง มีคุณ ภาพ
ทันสมัย ทันเหตุการณ์ และทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก
10. 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 ต ร
ในสภามหาวิทยาลัยขอให้สาขาวิชาจัดตัวแทน 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
11. มอบหมายให้ ค ณบดี รองคณบดี ฝ่ ายวิ ช าการ ประธานคณะกรรมการบริ ห ารหลั ก สู ต ร และ
รองอธิการบดีฝ่ายบริหารงานวิชาการ ตรวจสอบรูปแบบการพิมพ์ คาถูก-ผิด การวรรคตอน ให้ถูกต้อง ครบถ้วน
ตลอดเล่มหลักสูตร
22. มอบหมายให้คณบดี และประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรจัดทาตารางเปรียบเทียบการแก้ไขตาม
ข้ อ เสนอแนะของสภาวิ ช าการเข้ าที่ ป ระชุ ม สภามหาวิ ท ยาลั ย โดยไม่ ต้ อ งน าหลั ก สู ต รนี้ กลั บ ไปพิ จ ารณา
ในที่คณะกรรมการประชุมสภาวิชาการอีก และให้นาเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป
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ระเบียบวาระที่ 5.6

การพิจารณาให้ความเห็นชอบการกาหนดตาแหน่งและแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่ง
ทางวิชาการระดับรองศาสตราจารย์ จานวน 1 ราย และระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์
จานวน 2 ราย (วาระลับ)
สาระสาคัญโดยย่อ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรองทิพย์ เนียมถนอม เลขานุการสภาวิชาการ ขออนุญาตที่ประชุมให้
รองศาสตราจารย์ ดร.ชูสิทธิ์ ประดั บเพ็ชร์ เลขานุการคณะกรรมการพิจารณาตาแหน่งทางวิชาการ (ก.พ.ว.)
น าเสนอเรื่ องการพิจารณาให้ ความเห็ นชอบการกาหนดตาแหน่งและแต่งตั้งให้ ดารงตาแหน่งทางวิชาการ ระดับ
รองศาสตราจารย์ จานวน 1 ราย และระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ จานวน 2 ราย (วาระลับ)
ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง
ตามที่คณะกรรมการพิจารณาตาแหน่งทางวิชาการ (ก.พ.ว.) ได้ประชุมคณะกรรมการพิจารณา
ตาแหน่งทางวิชาการ ครั้งที่ 8/2562 เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2562 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบการกาหนดตาแหน่ง
และแต่ ง ตั้ ง ให้ ด ารงต าแหน่ ง ทางวิ ช าการ ต าแหน่ ง รองศาสตราจารย์ จ านวน 1 ราย และระดั บ ผู้ ช่ ว ย
ศาสตราจารย์ จานวน 2 ราย (วาระลับ)
ข้อเสนอ/ญัตติ
จึงเสนอคณะกรรมการสภาวิชาการพิจารณาให้ความเห็นในการกาหนดตาแหน่งทางวิชาการระดับ
รองศาสตราจารย์ จานวน 1 ราย และระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ จานวน 2 ราย (วาระลับ)
มติที่ประชุม เห็นชอบตามที่คณะกรรมการพิจารณาตาแหน่ งทางวิชาการพิจารณาเสนอความเห็น
ในการกาหนดตาแหน่ งทางวิ ช าการระดับ รองศาสตราจารย์ จานวน 1 ราย และระดับ ผู้ ช่ วยศาสตราจารย์
จานวน 2 ราย (วาระลับ) และให้นาเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป
ระเบียบวาระที่ 5.7

การพิจารณาให้ความเห็นชอบการแจ้งผลการประเมินผลงานทางวิชาการของ
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อทาหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรม
และจรรยาบรรณทางวิชาการในระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ จานวน 3 ราย (วาระลับ)
สาระสาคัญโดยย่อ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรองทิ พย์ เนียมถนอม เลขานุการสภาวิชาการ ขออนุญาตที่ประชุมให้
รองศาสตราจารย์ ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์ เลขานุการคณะกรรมการพิจารณาตาแหน่ งทางวิชาการ (ก.พ.ว.)
น าเสนอเรื่องการพิ จ ารณาให้ ความเห็ น ชอบการแจ้งผลการประเมิน ผลงานทางวิช าการของคณะกรรมการ
ผู้ทรงคุณ วุฒิ เพื่อทาหน้ าที่ป ระเมินผลงานทางวิช าการและจริยธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาการในระดับ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จานวน 3 ราย (วาระลับ)

รายงานการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 9/2562 วันพุธที่ 27 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประขุมอยุธยา-อาเซียน
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ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง
ตามที่คณะกรรมการพิ จารณาตาแหน่งทางวิชาการ (ก.พ.ว.) ได้ประชุมคณะกรรมการพิจารณา
ตาแหน่ งทางวิชาการ ครั้งที่ 8/2562 เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2562 ที่ประชุมมีมติ เห็ นสมควรไม่แต่งตั้งให้
กาหนดตาแหน่ งทางวิช าการของคณาจารย์ทั้ง 3 ราย โดยมอบหมายให้ เลขานุการคณะกรรมการพิจารณา
ตาแหน่งทางวิชาการ (ก.พ.ว) ดาเนินการตามขั้นตอนต่อไป
ข้อเสนอ/ญัตติ
จึ งเสนอคณะกรรมการสภาวิช าการพิ จารณาให้ ค วามเห็ น ชอบการแจ้ งผลการประเมิ น ผลงาน
ทางวิช าการของคณะกรรมการผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ เพื่ อ ท าหน้ าที่ ป ระเมิน ผลงานทางวิ ช าการและจริย ธรรม และ
จรรยาบรรณทางวิชาการในระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ จานวน 3 ราย (วาระลับ)
มติที่ประชุม เห็นชอบตามที่คณะกรรมการพิจารณาตาแหน่ งทางวิชาการแจ้งผลการประเมินผลงาน
ทางวิช าการของคณะกรรมการผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ เพื่ อ ท าหน้ าที่ ป ระเมิน ผลงานทางวิ ช าการและจริย ธรรม และ
จรรยาบรรณทางวิ ช าการในระดั บ ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์ จ านวน 3 ราย (วาระลั บ ) และให้ น าเสนอ
สภามหาวิทยาลัยต่อไป

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องนาเสนอจากคณะกรรมการสภาวิชาการ
ระเบียบวาระที่ 6.1
ข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562
สาระสาคัญโดยย่อ
รองศาสตราจารย์ ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์ อธิการบดี ประธานการประชุม แจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ว่า เมื่อ วัน ที่ 26 พฤศจิ ก ายน 2562 เว็บ ไซต์ ราชกิ จ จานุ เบกษา ได้ เผยแพร่ ข้อ มู ล ข้ อ บั งคับ คุรุส ภา ว่าด้ว ย
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยมีความเป็นห่วงนักศึกษาคณะครุศาสตร์ ในเรื่อง
การขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา จึงขอให้คณบดีคณะครุศาสตร์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ศึกษาข้อมูล และดาเนิ น การให้ เป็ น ไปตามข้อบังคั บ คุรุส ภา ว่าด้ว ยใบอนุญ าตประกอบวิช าชีพ (ฉบั บที่ 2)
พ.ศ. 2562
มติที่ประชุม รับ ทราบ และมอบหมายให้ คณบดีคณะครุศาสตร์ และรองอธิการบดี ฝ่ายบริห ารงาน
วิชาการกากับดูแล และดาเนินการให้เป็นไปตามข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2562
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ระเบียบวาระที่ 7

เรื่องอื่น ๆ

ระเบียบวาระที่ 7.1 กาหนดการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 10/2562
สาระสาคัญโดยย่อ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรองทิพย์ เนียมถนอม เลขานุการสภาวิชาการ นาเสนอ กาหนดการ
ประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 10/2562
ข้อเสนอ/ญัตติ
จึงขอความเห็ นชอบกาหนดการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 10/2562 ในวันพุธที่ 25 ธันวาคม 2562
เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมอยุธยา-อาเซียน อาคารสานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
มติ ที่ประชุม เห็ นชอบกาหนดการประชุมสภาวิ ชาการ ครั้งที่ 10/2562 ในวันพุธที่ 25 ธันวาคม 2562
เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมอยุธยา-อาเซียน อาคารสานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ปิดประชุมเวลา 11.40 น.
นางสาวนิตยา
แสงมะฮะหมัด ผู้พิมพ์/ผู้บันทึกการประชุม
นางเบญญาภา
สอนพรม
ผูต้ รวจ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรองทิพย์ เนียมถนอม ผูต้ รวจ/ทาน
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