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รายงานการประชุมสภาวิชาการ 
ครั้งที ่9/2562  

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2562  เวลา 09.00 น. 
ณ ห้องประชุมอยุธยา-อาเซียน อาคารส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

           ------------------------------------------- 
 

ผู้มาประชุม 
1.  รองศาสตราจารย์ ดร.ชูสิทธิ์  ประดับเพ็ชร์ อธิการบดี        ประธาน 
2.  รองศาสตราจารย์ ดร.สุดใจ  ทูลพานิชย์กิจ ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก (คณะวิทยาการจัดการ) กรรมการ 
3.  รองศาสตราจารย์ ดร.วิบูลย์   ตระกูลฮุ้น ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก (คณะมนุษยศาสตร์ฯ)   กรรมการ 
4.  ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.ปณัณ์รภัส  ถกลภักดี ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก (คณะวิทยาศาสตร์ฯ)    กรรมการ 
5.  ดร.ปฐมพงศ์     ศุภเลิศ     ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก (คณะครุศาสตร์)    กรรมการ 
6.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อมรรัตน์   สนั่นเสียง ผู้แทนคณะครุศาสตร์      กรรมการ 
7.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดวงรตัน์  โพธิ์เงิน  ผู้แทนคณะวิทยาการจัดการ     กรรมการ 
8.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์มูนีเราะฮ์  ยีด า  ผู้แทนคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์    กรรมการ 
9.  ดร.ภควดี       สุขอนันต์   ผู้แทนคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี    กรรมการ 
10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรองทิพย์ เนียมถนอม รองอธิการบดีฝ่ายบริหารงานวิชาการ กรรมการและเลขานุการ 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภชิาติ  พานสุวรรณ   ผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา 
2. ดร.วัชรภัทร  เตชะวัฒนศิริด ารง   อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต  
       สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน คณะครุศาสตร ์  
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุพิน  พวกยะ  ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
       สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์  
       คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วชิรา   ปูชตรีรัตน์  อาจารย์ประจ าหลักสูตร 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. 
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ระเบียบวาระท่ี 1   เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ 
 

 -ไม่มี- 

 
ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุมครัง้ที่ 8/2562  
 สาระส าคัญโดยย่อ 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร.กรองทิพย์  เนียมถนอม  เลขานุการสภาวิชาการ  น าเสนอ รายงาน               
การประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่  8/2562 ซึ่งมีสาระส าคัญเกี่ยวกับระเบียบวาระและมติที่ประชุมตามรายงาน          
การประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการเพ่ือขอให้ที่ประชุมสภาวิชาการพิจารณารับรองรายงานการประชุม 
 ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง 
  ตามที่สภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ได้มีการประชุม ครั้งที่ 8/2562 เมื่อวันที่           
30 ตุลาคม 2562 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมอยุธยา-อาเซียน อาคารส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัย            
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา นั้น เจ้าหน้าที่ได้บันทึกและจัดท ารายงานการประชุม รวมทั้งน าเสนอผู้เกี่ยวข้อง            
เพ่ือพิจารณาตรวจสอบตามระบบและกระบวนการดังต่อไปนี้ 
  1. จดบันทึกข้อความสาระส าคัญของการประชุมตามระเบียบวาระในระหว่างการประชุม          
โดยผู้ช่วยเลขานุการสภาวิชาการ 
  2. เรียบเรียง สรุปและจัดท ารายงานการประชุม โดยผู้ช่วยเลขานุการสภาวิชาการแล้วน าเสนอให้
เลขานุการสภาวิชาการ ตรวจสอบและปรับปรุงแก้ไข 
  3. ปรับปรุงและน าเข้าระเบียบวาระการประชุมเพ่ือขอรับรองรายงานการประชุมซึ่งมีสาระส าคัญ
แบ่งเป็น 7 ระเบียบวาระ ตามท่ีเสนอในเอกสารการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 8/2562  
 ข้อเสนอ/ญัตติ 
  ขอเสนอให้รับรองรายงานการประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  
ครั้งที่ 8/2562  
 มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา                  
ครั้งที่ 8/2562 โดยให้แก้ไขดังนี้ 
 1. หน้า [2-3] ข้อ 1 บรรทัดที่ 4 เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรก าหนดกว้าง อาจารย์ 1 คน สามารถเป็น
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ได้หลายมหาวิทยาลัย ได้หลายหลักสูตร มหาวิทยาลัยควรน าสิ่งเหล่านี้มาพิจารณา 
อาจารย์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา มีคุณภาพ และคุณวุฒิการศึกษาในระดับสูง แต่สิ่งที่สะท้อน
ให้เห็นว่าอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ไมไ่ด้ใส่ใจในการดูแลวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา มหาวิทยาลัยต้องปรับปรุง
และเปลี่ยนแปลงระบบให้ดียิ่งขึ้น แก้เป็น เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรก าหนดให้อาจาร์ 1 คน สามารถเป็นอาจารย์
ประจ าหลักสูตรได้มากกว่า 1 หลักสูตร มหาวิทยาลัยควรน าสิ่งเหล่านี้มาพิจารณา อาจารย์ของมหาวิทยาลัย          
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา มีคุณภาพ และคุณวุฒิการศึกษาในระดับสูง ควรน ามาเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตร
เพ่ือช่วยคุมวิทยานิพนธ์ได้ 



 
รายงานการประชุมสภาวิชาการ ครั้งท่ี 9/2562 วันพุธท่ี 27 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประขุมอยุธยา-อาเซียน   

[2-4] 
 
 2. หน้า [2-4] ระเบียบวาระที่ 1.2 บรรทัดที่ 4 สาขาวิชาสาขาวิชาบริหารการศึกษา แก้เป็น สาขาวิชา
การบริหารการศึกษา และสาขาวิชาบริหารธุรกิจ แก้เป็น สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ  
 3. หน้า [2-6] บรรทัดที่ 12 ให้ตัดข้อความซ้ า อธิการบดีประธานการประชุม ออก  
 4. หน้า [2-8] บรรทัดที่ 25 เนื่องจากกระทรวงการอุดมศึกษาใช้เวลาในการพิจารณาหลักสูตร แก้เป็น 
สป.อว. ใช้เวลาในการพิจารณาหลักสูตร 
 5. หน้า [2-23] ข้อ 2 บรรทัดที่ 7 ปรับเปลี่ยนได้ไม่เกิน 3 ปี จะเห็นการเปลี่ยนแปลงของมหาวิยาลัย  
แก้เป็น ปรับเปลี่ยนได้อีกไม่เกิน 3 ปี จะเห็นการเปลี่ยนแปลงของมหาวิทยาลัย 
 6. หน้า [2-24] บรรทัดที่ 13 โรงเรียนขนาดเล็กของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา 
เขต 2 ใช้การเรียนผ่าน EDLTV แก้เป็น โรงเรียนขนาดเล็ก โดยการเรียนผ่าน EDLTV 
 7. หน้า [2-25] บรรทัดที่ 15 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อมรรัตน์  สนั่นเสียง ผู้แทนคณะครุศาสตร์  ชี้แจง
ให้ทราบว่า รหัสวิชาที่เป็นรหัสของคณะใด  เจ้าของวิชาคือคณะที่วิชาสังกัดอยู่ ขณะนี้ไม่ทราบว่ามีปัญหาใด  
เหตุใดจึงไม่สังกัดคณะครุศาสตร์ ส่วนตัวไม่ต้องการเห็นการแย่งกันสอน ที่ประชุมคณะครุศาสตร์ อาจารย์สอน 
30 คาบ มหาวิทยาลัยทราบข้อมูลหรือไม่ สอนในระดับสาธิตมัธยม สอน 4 ปี บางวิชามีคนสามารถสอน           
2 คน แต่น้ าหนักอยู่ที่อาจารย์คนเดียวเท่านั้น ซึ่งจะท าให้มหาวิทยาลัยล่มสลาย ถ้าค าอธิบายรายวิชาเปลี่ยน              
มีเรื่องของการสอนเข้ามาให้แบ่งสัดส่วน เช่น อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สอนนักศึกษาคณะ           
ครุศาสตร์สม่ าเสมอ ถ้านักศึกษาอ่อนในหลักวิชาการจะสอบบรรจุเข้ารับราชการไม่ได้   คณะครุศาสตร์สอน 
25% และให้เจ้าของรหัสวิชาสอน 75%  มหาวิทยาลัยต้องวิเคราะห์ข้อมูลนี้อย่างเป็นระบบ มหาวิทยาลัยต้อง
ดูแลอาจารย์ ทุกคนให้มีชั่วโมงสอน และขอให้ดูแลนักศึกษาคณะครุศาสตร์ หลักสูตร 4 ปี  เนื่องจากได้รับข้อมูล
ข่าวสาร ในปีนี้จะไม่มีการสอบรรจุเข้ารับราชการครู และในปีหน้าก็จะไม่มีการสอบบรรจุเข้ารับราชการครู
เช่นกัน เพราะสามารถใช้บัญชีที่เดิมที่ขึ้นไว้  หากมหาวิทยาลัยจัดการเรียนการสอนนักศึกษาคณะครุศาสตร์โดย
มุ่งผลว่านักศึกษาคณะครุศาสตร์เมื่อส าเร็จการศึกษาแล้วจะสอบบรรจุเข้ารับราชการครูได้  แต่หากนักศึกษา
สอบบรรจุเข้ารับราชการครูไม่ได้ จะสามารถประกอบอาชีพใด แก้เป็น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อมรรัตน์             
สนั่นเสียง ผู้แทนคณะครุศาสตร์  ชี้แจงให้ทราบว่า รหัสวิชาที่เป็นรหัสของคณะใด  เจ้าของวิชาคือคณะที่วิชา
สังกัดอยู่ ขณะนี้ไม่ทราบว่ามีปัญหาใด  เหตุใดจึงไม่ส่งรายวิชาไปให้เจ้าของวิชาจัดผู้สอน รหัสวิชาที่เป็นของ 
คณะใด ที่ผ่านมาคณะนั้นจะเป็นผู้จัดอาจารย์ผู้สอน และถ้าค าอธิบายรายวิชาของวิชาในหลักสูตรครุศาสตร์             
(4 ปี) ส าหรับรายวิชาที่คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเคยสอนให้กับคณะครุศาสตร์ ถ้าค าอธิบายรายวิชามี
เรื่องเทคนิควิธีการสอนเพ่ิมเติมมาก็คงต้องคุยกันว่าจะแบ่งกันสอนอย่างไร ที่จะไม่ให้ส่วนที่เป็นเนื้อหาของ
รายวิชาลดน้อยลง การจัดการเรียนการสอนนักศึกษาคณะครุศาสตร์ควรสอนให้นักศึกษาสามารถประกอบอาชีพ
อ่ืนได้ด้วย หากสอบบรรจุข้าราชการครูไม่ได้ ซ่ึงทราบว่า ปี 2562 และ ปี 2563 จะไม่มีการสอบบรรจุข้าราชการคร ู



 
รายงานการประชุมสภาวิชาการ ครั้งท่ี 9/2562 วันพุธท่ี 27 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประขุมอยุธยา-อาเซียน   

[2-5] 
 
ระเบียบวาระท่ี 3   เรื่องสบืเนื่องจากการประชุมครั้งที่ 8/2562 
ระเบียบวาระท่ี 3.1  รายงานผลการด าเนินการตามมติของสภาวิชาการ 
 สาระส าคัญโดยย่อ 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรองทิพย์  เนียมถนอม  เลขานุการสภาวิชาการ น าเสนอข้อมูล             
การด าเนินงานและผลการด าเนินงานตามมติที่ประชุมสภาวิชาการครั้งที่ 8/2562 โดยได้แจ้งและมอบให้
หน่วยงานและองคค์ณะบุคคล/บุคคลที่เกี่ยวข้องด าเนินงานและปฏิบัติตามที่สภาวิชาการ มีมติแล้ว 
 ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง 
  1. สภาวิชาการได้มีมติก าหนดเป็นแนวปฏิบัติให้เลขานุการน าเสนอให้ที่ประชุมทราบความคืบหน้า
หรือข้อมูลการด าเนินงานและผลการด าเนินงานตามมติที่ประชุมสภาวิชาการเป็นเรื่องสืบเนื่องจากการประชุม
ครั้งก่อนด้วย 
  2. สภาวิชาการ มีการประชุมครั้งที่ 8/2562  เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2562 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม
อยุธยา-อาเซียน อาคารส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาตามรายงานการประชุมฯ        
ในระเบียบวาระที ่2 
  3. เลขานุการสภาวิชาการ ได้แจ้งและมอบให้หน่วยงานและองค์คณะบุคคล/บุคคล ที่เกี่ยวข้อง
ด าเนินงานและปฏิบัติตามที่คณะกรรมการสภาวิชาการมีมติแล้ว ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารที่น าเสนอ
ประกอบการประชุมหน้า [3-2 ถึง 3-3] 
 ข้อเสนอ/ญัตติ 
  ขอเสนอให้ที่ประชุมรับทราบข้อมูลการด าเนินงานและผลการด าเนินงานตามมติที่ประชุม               
สภาวิชาการ ครั้งที่ 8/2562  
 มติที่ประชุม รับทราบข้อมูลการด าเนินงานและผลการด าเนินงานตามมติที่ประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 
8/2562  
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รายงานข้อมูลการด าเนินงานและผลการปฏิบัติตามมติท่ีประชุมสภาวิชาการ   

คร้ังที่ 8/2562   
เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2562 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมอยุธยา-อาเซียน   

อาคารส านกังานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยธุยา   
 

ระเบียบวาระ เรื่อง มติที่ประชุม ผลการปฏิบัติตามมต ิ
5 เรื่องน าเสนอเพื่อพิจารณา   

5.1 การพิจารณาเสนอการให้ปริญญา 
ระดับปริญญาตรี ประจ าภาคฤดูร้อน 
ประจ าปีการศึกษา 2561   
และภาคเรียนที่ 3/2561 (ครั้งที่ 2) 
จ านวน 76 ราย  
 
 
 

เห็นชอบตามที่กองบริการการศึกษา
พิจารณาเสนอการให้ปริญญา ระดับ
ปริญ ญ าตรี  ประจ าภ าคฤดู ร้อน 
ประจ าปีการศึกษา 2561  และภาค
เรียนที่ 3/2561 (ครั้งที่ 2) จ านวน 
76 ร า ย  โ ด ย ใ ห้ แ ก้ ไ ข ต า ม
ข้อเสนอแนะของสภาวิชาการ และให้
น าเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป 

เลขานุการสภาวิชาการได้แจ้งไปยงั
ผู้อ านวยการกองบริการการศึกษา  
และผูเ้กี่ยวข้องทราบแล้ว เมื่อวันที่ 31 
ตุลาคม 2562  กองบริการการศึกษาได้
ด าเนินการน าเรื่องนี้เสนอที่ประชุม 
สภามหาวิทยาลยั ในคราวประชมุครั้งที่ 
14/2562 เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 
ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ เรยีบร้อยแล้ว 

5.2 การพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
การก าหนดต าแหน่งและแต่งตั้งให้
ด ารงต าแหน่งทางวิชาการระดับรอง
ศาสตราจารย์ จ านวน 1 ราย  
และระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์  
จ านวน 6 ราย (วาระลับ) 
 
 
 

เห็ น ชอบ ต าม ที่ คณ ะก รรม การ
พิ จ ารณ าต าแห น่ งท างวิ ช าก าร 
(ก.พ.ว.) พิจารณาให้ความเห็นชอบ
การก าหนดต าแหน่งและแต่งตั้งให้
ด ารงต าแหน่งทางวิชาการระดับรอง
ศาสตราจารย์ จ านวน 1 ราย  และ
ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์  
จ านวน 6 ราย (วาระลับ) และให้
น าเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป 

เลขานุการสภาวิชาการได้แจ้งไปยงังาน
ทรัพยากรบุคคล และเลขานุการ
คณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทาง
วิชาการ (ก.พ.ว.) ทราบแล้ว เมื่อวันท่ี 31 
ตุลาคม 2562  งานบริหารงานบุคคลได้
ด าเนนิการน าเรื่องนี้เสนอที่ประชุมสภา
มหาวิทยาลยั ในคราวประชมุครั้งที่ 
14/2562 เมื่อวันท่ี 13 พฤศจิกายน 2562 
ที่ประชุมมีมติอนุมัติ เรียบร้อยแลว้ 

5.3 การพิจารณาให้ความเห็นชอบการแจ้ง
ผลการประเมินผลงานทางวิชาการ
ของคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อท า
หน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการและ
จริยธรรม และจรรยาบรรณ ทาง
วิชาการในระดับรองศาสตราจารย์ 
จ าน วน  1  ราย  และระดั บ ผู้ ช่ วย
ศาสตราจารย์ จ านวน 1 ราย  
(วาระลับ) 
 
 
 

เห็ น ชอบ ต าม ที่ คณ ะก รรม การ
พิ จ ารณ าต าแห น่ งท างวิ ช าก าร 
(ก.พ.ว.) พิจารณาให้ความเห็นชอบ
การแจ้งผลการประเมินผลงานทาง
วิ ช า ก า ร ข อ ง ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร
ผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อท าหน้าที่ประเมินผล
งาน ทางวิชาการและจริยธรรม และ
จรรยาบรรณทางวิชาการในระดับ
รองศาสตราจารย์ จ านวน 1 ราย 
และระดั บ ผู้ ช่ วยศ าสตราจ ารย์ 
จ านวน 1 ราย (วาระลับ) และให้
น าเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป 

เลขานุการสภาวิชาการได้แจ้งไปยงังาน
ทรัพยากรบุคคล และเลขานุการ
คณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทาง
วิชาการ (ก.พ.ว.) ทราบแล้ว เมื่อวันท่ี 31 
ตุลาคม 2562  งานบริหารงานบุคคลได้
ด าเนินการน าเรื่องนี้เสนอที่ประชุม 
สภามหาวิทยาลยั ในคราวประชมุครั้งท่ี 
14/2562 เมื่อวันท่ี 13 พฤศจิกายน 2562 
ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ เรยีบร้อยแล้ว 
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ระเบียบวาระที่ 4    เร่ืองน าเสนอเพ่ือทราบ 
ระเบียบวาระท่ี 4.1      การรายงานสถานะหลักสตูรตามเกณฑ์มาตรฐานหลกัสูตรระดับปริญญาตรี  

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

 1. หลักสูตร ระดับปริญญาตรี 
คณะ จ านวน

หลักสูตร 
ทั้งหมด 

จ านวนหลกัสูตร 
ที่ครบรอบปรับปรุง  
ปีการศึกษา 2562 

จ านวนหลกัสูตร 
ที่ครบรอบปรับปรุง  
ปีการศึกษา 2563 

จ านวนหลกัสูตรที่อยู่ระหว่าง
รอผลการรับทราบจาก 

สป.อว. 
ครุศาสตร ์ 10 - - 10 

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ 15 - 3 7 

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 15 1 4 2 

วิทยาการจัดการ 12 2 7 1 

รวม 52 3 14 20 
 

2. รอบการปรับปรุงหลักสูตร ระดับปริญญาตรี 
 
 

คณะ 

 
 

สาขาวิชา 

สภา
มหาวิทยาลยั

(อนมัุติ) 

สป.อว.
(รับทราบ) 

ปกีารศึกษา
ท่ีเร่ิมใช้
หลักสูตร 

สิ้นปี
การศึกษา
ครบรอบที่

ต้องปรบัปรุง
หลกัสตูร 

ครุศาสตร์           
1 ค.บ.  การสอนภาษาไทย  4 ปี   

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

27 มี.ค.2562 อยู่ระหว่างรอผล
การพิจารณา

ความสอดคล้องฯ 

2562 2565 

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

27 มี.ค.2562 อยู่ระหว่างรอผล
การพิจารณา

ความสอดคล้องฯ 

2562 2565 

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

27 มี.ค.2562 อยู่ระหว่างรอผล
การพิจารณา

ความสอดคล้องฯ 

2562 2565 

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

27 มี.ค.2562 อยู่ระหว่างรอผล
การพิจารณา

ความสอดคล้องฯ 

2562 2565 
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คณะ 

 
 

สาขาวิชา 

สภา
มหาวิทยาลยั

(อนุมัติ) 

สป.อว.
(รับทราบ) 

ปกีารศึกษา
ท่ีเร่ิมใช้
หลักสูตร 

สิ้นปี
การศึกษา
ครบรอบที่

ต้องปรบัปรุง
หลักสตูร 

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

27 มี.ค.2562 อยู่ระหว่างรอผล
การพิจารณา

ความสอดคล้องฯ 

2562 2565 

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

27 มี.ค.2562 อยู่ระหว่างรอผล
การพิจารณา

ความสอดคล้องฯ 

2562 2565 

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

27 มี.ค.2562 อยู่ระหว่างรอผล
การพิจารณา

ความสอดคล้องฯ 

2562 2565 

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

27 มี.ค.2562 อยู่ระหว่างรอผล
การพิจารณา

ความสอดคล้องฯ 

2562 2565 

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

27 มี.ค.2562 อยู่ระหว่างรอผล
การพิจารณา

ความสอดคล้องฯ 

2562 2565 

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

27 มี.ค.2562 อยู่ระหว่างรอผล
การพิจารณา

ความสอดคล้องฯ 

2562 2565 

มนุษยศาสตร์ฯ           

1 นศ.บ.  นิเทศศาสตร์   (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) 
(ต้องปรับปรุงหลักสูตรให้เสร็จสิ้นภายในปกีารศึกษา 2563) 

17 ก.พ. 2559 15 ส.ค. 
2559 

2559 2562 

2 ศศ.บ.  ภาษาญี่ปุ่น (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) 
(ต้องปรับปรุงหลักสูตรให้เสร็จสิ้นภายในปีการศึกษา 2563) 

17 ก.พ. 2559 7 เม.ย. 
2560 

2559 2562 

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

15 ก.พ. 2560 20 มิ.ย. 
2560 

2560 2563 

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

15 ก.พ. 2560 8 ก.ย. 
2560 

2560 2563 

5 ศศ.บ.  ภาษาไทย  (หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 19 เม.ย.2560 16 พ.ย. 
2560 

2560 2563 

6 รป.บ.  รัฐประศาสนศาสตร์  (หลักสูตรปรับปรงุ พ.ศ. 2560) 
 

12 ก.ค. 2560 1 ต.ค.2561 2560 2563 

7 ศป.บ.  ประยุกต์ศิลป์  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) 13 มิ.ย. 2561 8 ต.ค. 2562 2561 2564 
8 ศศ.บ.  ประวัติศาสตร์  (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562) 9 ม.ค. 2562 31 ต.ค. 

2562 
2562 2565 

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

12 ก.ค. 2560 อยู่ระหว่างรอ
ผลการ

พิจารณาความ
สอดคล้องฯ 

2560 2563 

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

10 ต.ค. 2561 อยู่ระหว่างรอผล
การพิจารณา

ความสอดคล้องฯ 

2562 2565 
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คณะ 

 
 

สาขาวิชา 

สภา
มหาวิทยาลยั

(อนุมัติ) 

สป.อว.
(รับทราบ) 

ปีการศึกษา
ท่ีเร่ิมใช้
หลักสูตร 

สิ้นปี
การศึกษา
ครบรอบที่

ต้องปรบัปรุง
หลักสตูร 

11 ศป.บ.  ดนตรีสากล  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) 
(อยู่ระหวา่งคณะปรับแก้ไขข้อมูลหลักสูตรตามข้อเสนอแนะ
ของ สป.อว.) 

9 พ.ค. 2561 อยู่ระหว่างรอผล
การพิจารณา

ความสอดคล้องฯ 

2561 2564 

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

13 มิ.ย. 2561 อยู่ระหว่างรอผล
การพิจารณา

ความสอดคล้องฯ 

2561 2564 

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

27 มี.ค.2562 อยู่ระหว่างรอผล
การพิจารณา

ความสอดคล้องฯ 

2562 2565 

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

9 ต.ค.2562 อยู่ระหว่าง 
การด าเนินการ
ของกองบริการ

การศึกษา 

2563 2566 

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

9 ต.ค.2562 อยู่ระหว่าง 
การด าเนินการ
ของกองบริการ

การศึกษา 

2563 2566 

วิทยาศาสตร์ฯ           

1 ทล.บ. เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ต่อเน่ือง)  
(หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) 
(ต้องปรับตาม มคอ.1 ให้เสร็จสิ้นภายในปีการศึกษา 2562) 

16 มี.ค. 2559 1 ธ.ค. 
2559 

2560 2562 

2 วศ.บ.  วิศวกรรมไฟฟ้า   (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558) 
(ต้องปรับปรุงหลักสูตรให้เสร็จสิ้นภายในปีการศึกษา 2563) 

18 พ.ย. 2558 5 ส.ค. 
2559 

2559 2562 

3 วท.บ.  เกษตรศาสตร์  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) 
(ต้องปรับปรุงหลักสูตรให้เสร็จสิ้นภายในปีการศึกษา 2563) 

20 เม.ย.2559 29 มิ.ย. 
2559 

2559 2562 

4 วท.บ.  คณิตศาสตร์  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) 
(ต้องปรับปรุงหลักสูตรให้เสร็จสิ้นภายในปีการศึกษา 2563) 

20 เม.ย.2559 12 ต.ค. 
2559 

2559 2562 

5 วท.บ.  คหกรรมศาสตร์  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) 
(ต้องปรับปรุงหลักสูตรให้เสร็จสิ้นภายในปีการศึกษา 2563) 

20 เม.ย.2559 12 ต.ค. 
2559 

2559 2562 

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

16 มี.ค. 2559 29 มิ.ย. 
2559 

2560 2563 

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

16 มี.ค. 2559 3 พ.ค. 
2560 

2560 2563 

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

2560 2563 

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

2560 2563 
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คณะ 

 
 

สาขาวิชา 

สภา
มหาวิทยาลยั

(อนุมัติ) 

สป.อว.
(รับทราบ) 

ปีการศึกษาที่
เร่ิมใช้หลักสูตร 

สิ้นปี
การศึกษา
ครบรอบที่

ต้องปรบัปรุง
หลักสตูร 

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

12 ก.ค. 2560 13 พ.ย. 
2560 

2560 2563 

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

13 ธ.ค. 2560 3 เม.ย.
2562 

2561 2564 

12 วท.บ.  เคม ี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) 
 

13 มิ.ย. 2561 5 พ.ย. 
2562 

2561 2564 

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

14 มี.ค. 2561 อยู่ระหว่างรอผล
การพิจารณา

ความสอดคล้อง
ฯ 

2561 2564 

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

9 ม.ค. 2562 อยู่ระหว่างรอผล
การพิจารณา

ความสอดคล้อง
ฯ 

2562 2565 

15 วท.บ.  วิทยาการคอมพิวเตอร์   
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563) 
**ขณะน้ีอยู่ระหว่างน าเสนอที่ประชุมสภาวิชาการ  
ครั้งท่ี 9/25623 ในวันท่ี 27 พฤศจิกายน 2562** 

  2563 2566 

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

(ต้องปรับปรุงหลักสูตรให้เสร็จสิ้นภายในปีการศึกษา 
2563) 

20 เม.ย.2559 27 ก.ค. 
2559 

2559 2562 

2 บธ.บ.  การจัดการ  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) 
(ต้องปรบัปรุงหลักสูตรให้เสร็จสิ้นภายในปีการศึกษา 
2563) 

20 เม.ย.2559 5 ส.ค. 
2559 

2559 2562 

3 บธ.บ.  การตลาด (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) 
(ต้องปรับปรุงหลักสูตรให้เสร็จสิ้นภายในปีการศึกษา 
2563) 

20 เม.ย.2559 1 ธ.ค. 
2559 

2559 2562 

4 บธ.บ. การบริหารทรัพยากรมนุษย์  
(หลักสูตรปรับปรงุ พ.ศ. 2559) 
(ต้องปรับปรุงหลักสูตรให้เสร็จสิ้นภายในปีการศึกษา 
2563) 

20 เม.ย.2559 17 พ.ค. 
2560 

2559 2562 

5 บธ.บ. การจัดการโลจิสติกส์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
2559) 
(ต้องปรับปรุงหลักสูตรให้เสร็จสิ้นภายในปีการศึกษา 
2563) 

20 เม.ย.2559 29 มิ.ย. 
2559 

2559 2562 

6 ศศ.บ.  การท่องเท่ียว  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) 20 เม.ย.2559 5 ส.ค. 2559 2562 
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2563) 

2559 

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

20 เม.ย.2559 27 ก.ค. 
2559 

2559 2562 
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คณะ 

 
 

สาขาวิชา 

สภา
มหาวิทยาลยั

(อนุมัติ) 

สป.อว.
(รับทราบ) 

ปีการศึกษา
ท่ีเร่ิมใช้
หลักสูตร 

สิ้นปี
การศึกษา
ครบรอบที่

ต้องปรบัปรุง
หลักสตูร 

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

12 ก.ค. 2560 16 พ.ย. 
2560 

2561 2564 

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

18 ก.พ. 2558 4 ส.ค. 
2558 

2558 2561 

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

18 ก.พ. 2558 24 เม.ย. 
2558 

2558 2561 

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

11 ก.ค. 2561 5 พ.ย. 
2562 

2561 2564 

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

14 มี.ค. 2561 อยู่ระหว่างรอผล
การพิจารณา

ความสอดคล้องฯ 

2561 2564 
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3. หลักสตูร ระดับบัณฑิตศึกษา 
 

คณะ 
จ านวนหลกัสูตร

ทั้งหมด 
 

จ านวนหลกัสูตร 
ที่ครบรอบ
ปรับปรุง  

ปีการศึกษา 2562 

จ านวนหลกัสูตร 
ที่ครบรอบปรับปรุง  

ปีการศึกษา 2563 

จ านวนหลกัสูตรที่อยู่
ระหว่างรอผล 

การรับทราบจาก สป.อว. 

ครุศาสตร ์ 4 2 1 3 

วิทยาการจัดการ  
(ปีการศึกษา 2561) 

1 
1 - 1 

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ 1 - 1 - 

รวม 4 3 2 3  
 
 

4. รอบการปรับปรุงหลักสูตร ระดับบัณฑิตศึกษา 
 
 

คณะ 

 
 

สาขาวิชา 

สภามหาวิทยาลัย
(อนุมัติ) 

สป.อว. 
(รับทราบ) 

ปี
การศกึษา
ที่เร่ิมใช้
หลักสูตร 

ปีครบรอบ 
ที่ต้อง

ปรับปรุง
หลักสูตร 

คณะครุศาสตร์           

1 หลักสูตรประกาศนียบตัรบัณฑิต  
สาขาวิชาชีพครู  
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562)  
(อยู่ระหว่างผู้อ านวยการกลุ่ม ของ สป.อว. 
ตรวจสอบหลักสูตร) 

9/2562 
10 ก.ค. 2562 

อยู่ระหว่างรอ
ผลการ 

พิจารณาความ
สอดคล้องฯ 

  

2 หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิา 
การบริหารการศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง  
พ.ศ. 2562)  (อยู่ระหว่างผู้อ านวยการกลุ่ม ของ 
สป.อว. ตรวจสอบหลักสูตร) 

11/2562 
11 ก.ย. 2562 

อยู่ระหว่างรอ
ผลการ 

พิจารณาความ
สอดคล้องฯ 

  

3 หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562)  **ส านักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา
จะน าหลักสูตรเข้าท่ีประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ครั้งท่ี 5/2562 
ในวันท่ี 30 ตุลาคม 2562 และจะน าเสนอสภาวิชาการ ครั้งที่ 9/2562 
ในวันท่ี 27 พฤศจิกายน 2562 

   

4 หลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2550) **ส านกังานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาได้ท า
เร่ืองปิดหลักสูตร (แบบมีเง่ือนไข) โดยน าเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลยั  
ครั้งที่ 6/2560 เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2560 ที่ประชุมมีมต ิเห็นชอบ  
โดยมีเง่ือนไขจะมีผลสมบูรณ์ต่อเมื่อนักศึกษาส าเร็จการศึกษาทั้งหมด  
จ านวน 11 ราย และมหาวิทยาลยัได้ส่งเรื่องไปยัง สป.อว. เมื่อวันที ่26 
พฤษภาคม 2560 ขณะนี้อยู่ระหวา่งรอผลการรับทราบหลักสูตร จาก สป.อว.** 
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คณะ 

 
 

สาขาวิชา 

สภามหาวิทยาลัย
(อนุมัติ) 

สป.อว. 
(รับทราบ) 

ปี
การศึกษา
ที่เร่ิมใช้
หลักสูตร 

ปีครบรอบ 
ที่ต้อง

ปรับปรุง
หลักสูตร 

คณะวิทยาการจัดการ 

1 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชา
บริหารธุรกิจ (หลักสูตรปรับปรงุ พ.ศ. 2561) 

7/2561 
11 ก.ค. 2561 

อยู่ระหว่างรอ
ผลการ 

พิจารณาความ
สอดคล้องฯ 

2561 2566 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

1 หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2562) **ส านักงาน
คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาและคณะ
มนุษยศาสตร์ฯ ได้น าหลักสูตรเสนอท่ีประชุม
สภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 
12/2562 เมื่อวันท่ี 9 ตุลาคม 2562  
มติท่ีประชุม มอบหมายมหาวิทยาลัย 
น าหลักสูตรกลับไปหารือร่วมกับกรรมการ
สภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ได้แก่              
รองศาสตราจารย์ ดร.จิราภา วิทยาภิรักษ์ 
รองศาสตราจารย์ ดร.เสน่ห์ จุ้ยโต และ              
ดร.สุรพงษ์  มาลี และจะน าเสนอสภา
มหาวิทยาลัยในเดือนธันวาคม 2562  

    

(ข้อมูล ณ วันที ่18 พฤศจิกายน 2562) 

ข้อเสนอ/ญัตติ    
       จึงเสนอสภาวชิาการเพ่ือรับทราบรายงานสถานะหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ

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

มติที่ประชุม  รับทราบรายงานสถานะหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปรญิญาตรี และ
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558  ข้อมูล ณ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2562 
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ระเบียบวาระท่ี 4.2  ข้อมูลการปรับเปลีย่นอาจารย์ประจ าหลักสตูร (สมอ.08) ระดับปริญญาตร ี
   และระดับบัณฑิตศึกษา ประจ าปี พ.ศ. 2560-2561 ข้อมูล ณ วันที่ 18  พฤศจิกายน 2562 

 สาระส าคัญโดยย่อ 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรองทิพย์  เนียมถนอม  เลขานุการสภาวิชาการ น าเสนอ ข้อมูล                      

การปรับเปลี่ยนอาจารย์ประจ าหลักสูตร (สมอ.08) ระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา ประจ าปี               
พ.ศ. 2561-2562  ข้อมูล ณ วันที ่18 พฤศจิกายน  2562 มีรายละเอียดดังนี้ 
 1. ระดับปริญญาตรี 

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

1 
จ านวนรวมหลักสตูรที่ปรับเปลีย่นอาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจ า
หลักสตูร 

13 หลักสูตร 14 หลักสูตร  

2 จ านวนท่ีผ่านการรับทราบการปรบัหลักสตูรจาก สป.อว. 11 หลักสูตร 6 หลักสูตร  

3 จ านวนที่อยู่ระหว่างรอผลการรับทราบการปรบัหลักสูตรจาก สป.อว. 2 หลักสูตร 8 หลักสูตร  
 

ที ่ รายชื่อหลักสูตรทีป่รับปรุง 
สภามหาวิทยาลัยเห็นชอบ วันที ่สป.อว.

รับทราบ 
ครั้งท่ี วันเดือนป ี

คณะครุศาสตร์ 

1 หลักสตูรครุศาสตรบณัฑติ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย  
(ฉบับป ีพ.ศ. 2558) 

6/2561 13 มิ.ย. 2561 12 ก.ค. 2562 

2 หลกัสตูรครุศาสตรบณัฑติ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์  
(ฉบับปี พ.ศ.2562) 

12/2562 9 ต.ค. 2562 อยู่ระหว่าง 
การด าเนินการของ

กองบริการการศึกษา 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

1 หลักสตูรศลิปศาสตรบัณฑติ สาขาวชิาภาษาญี่ปุ่น  
(ฉบับปี พ.ศ. 2560) 

4/2561 4 เม.ย. 2561 4 ก.ย. 2561 

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

4/2561 4 เม.ย. 2561 4 ก.ย. 2561 

3 หลักสตูรศลิปศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาภาษาจีน  
(ฉบับป ีพ.ศ. 2558) 

7/2561 11 ก.ค. 2561 12 ก.ค. 2562 

4 หลักสตูรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครอง
ท้องถิน่  (ฉบับปี พ.ศ. 2560) 

7/2561 11 ก.ค. 2561 อยู่ระหว่าง 
การด าเนินการของ

กองบริการการศึกษา 

5 หลักสตูรศลิปศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาสหวิทยาการอิสลาม  
(ฉบับปี พ.ศ. 2556) 

7/2561 11 ก.ค. 2561 12 ก.ค. 2562 

6 หลักสตูรศลิปศาสตรบัณฑติ  สาขาวิขาภาษาจีน  
(ฉบับปี พ.ศ. 2558) 

13/2561 12 ธ.ค. 2561 1 ส.ค. 2562 

7 หลักสตูรนิตศิาสตรบณัฑิต (ฉบับปี พ.ศ. 2560) 2/2562 13 ก.พ. 2562 12 ก.ค. 2562 
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ที ่ รายชื่อหลักสูตรที่ปรับปรุง 
สภามหาวิทยาลัยเห็นชอบ วันที ่สป.อว.

รับทราบ 
ครั้งที ่ วันเดือนป ี

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ต่อ) 

8 หลักสตูรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาประศาสนศาสตร์  (ฉบับปี พ.ศ. 2560) 

2/2562 13 ก.พ. 2562 อยู่ระหว่างรอผล 
การรับทราบฯจาก 

สป.อว. 

9 หลักสตูรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครอง
ท้องถิ่น  (ฉบับป ีพ.ศ. 2560) 

2/2562 13 ก.พ. 2562 อยู่ระหว่าง 
การด าเนนิการของ

กองบริการการศึกษา 

10 หลักสตูรศลิปศาสตรบัณฑติ สาขาวชิาการพัฒนาชุมชนและ
สังคม (ฉบับปี พ.ศ. 2560) 

3/2562 13 มี.ค. 2562 12 ก.ค. 2562 

11 หลักสตูรศลิปศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาภาษาจีน  
(ฉบับป ีพ.ศ. 2558) 

8/2562 12 มิ.ย. 2562 4 ต.ค. 2562 

12 หลักสตูรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาประศาสนศาสตร์  (ฉบับปี พ.ศ. 2560) 

11/2562 11 ก.ย. 2562 อยู่ระหว่าง 
การด าเนินการของ

กองบริการการศึกษา 

13 หลักสตูรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครอง
ท้องถิ่น  (ฉบับป ีพ.ศ. 2560) 

11/2562 11 ก.ย. 2562 อยู่ระหว่าง 
การด าเนินการของ

กองบริการการศึกษา 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

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

2/2561 14 ก.พ. 2561 4 ก.ย. 2561 

2 หลักสตูรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
(ฉบับปี พ.ศ. 2559) 

5/2561 9 พ.ค. 2561 12 ก.ค. 2562 

3 หลักสตูรวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า  
(ฉบับปี พ.ศ. 2558) 

7/2561 11 ก.ค. 2561 12 ก.ค. 2562 

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

12/2561 14 พ.ย. 2561 อยู่ระหว่าง 
การด าเนินการของ

กองบริการการศึกษา 

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

3/2562 13 มี.ค. 2562 4 ต.ค. 2562 

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

9/2562 10 ก.ค. 2562 อยู่ระหว่าง 
การด าเนินการของ

กองบริการการศึกษา 

7 หลกัสตูรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์  
(ฉบับปี พ.ศ. 2559) 

9/2562 10 ก.ค. 2562 4 ต.ค. 2562 

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

9/2562 10 ก.ค. 2562 อยู่ระหว่าง 
การด าเนินการของ

กองบริการการศึกษา 
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ที ่ รายชื่อหลักสูตรที่ปรับปรุง 
สภามหาวิทยาลัยเห็นชอบ วันที ่สป.อว.

รับทราบ 
ครั้งท่ี วันเดือนป ี

คณะวิทยาการจัดการ 

1 หลักสตูรบริหารธรุกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ  
(ฉบับป ีพ.ศ. 2558) 

7/2561 11 ก.ค. 2561 12 ก.ค. 2562 

2 หลักสตูรบริหารธรุกิจบัณฑิต  สาขาวิชาธรุกิจระหว่างประเทศ 
(ฉบับปี พ.ศ. 2558) 

13/2561 12 ธ.ค. 2561 1 ส.ค. 2562 

3 หลักสตูรเศรษฐศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาการเงินการธนาคาร 
(ฉบับปี พ.ศ. 2560) 

5/2562 24 เม.ย. 2562 4 ต.ค. 2562 

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

สป.อว. 

5 หลักสตูรบริหารธรุกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ 
(ฉบับปี พ.ศ. 2559) (**ขณะนีอ้ยู่ระหว่างน าเสนอสภาวิชาการ 
ครั้งที่ 9/2562 ในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2562) 

   

 

 2. ระดับบัณฑิตศึกษา 
 1. ระดับปริญญาตรี 

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

1 
จ านวนรวมหลักสตูรที่ปรับเปลีย่นอาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจ า
หลักสตูร 

3 หลักสูตร -  

2 จ านวนที่ผ่านการรับทราบการปรบัหลักสตูรจาก สป.อว. 3 หลักสูตร -  

3 จ านวนที่อยู่ระหว่างรอผลการรับทราบการปรบัหลักสูตรจาก สป.อว. - -  

 

ที ่ รายชื่อหลักสูตรทีป่รับปรุง 
สภามหาวิทยาลัยเห็นชอบ วันที ่สป.อว.รับทราบ 

คร้ังท่ี วันเดือนปี 

คณะครุศาสตร์ 

1 หลักสตูรครุศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชา 
การจัดการการเรียนรู้ (ฉบับปี พ.ศ. 2556) 

12/2560 8 พ.ย. 2560 12 ก.ค. 2562 

2 หลักสตูรประกาศนียบตัรบณัฑติ สาขาวิชาชีพครู  
(ฉบับป ีพ.ศ. 2557) 

12/2560 8 พ.ย. 2560 12 ก.ค. 2562 

คณะวิทยาการจัดการ 
1 หลักสตูรบริหารธรุกิจมหาบณัฑติ  

สาขาวิชาการบรหิารธรุกิจ (ฉบับป ีพ.ศ. 2557) 
4/2561 4 เม.ย. 2561 12 ก.ค. 2562 

(ข้อมูล ณ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2562) 
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 ข้อเสนอ/ญัตติ 
  จึงขอเสนอให้ที่ประชุมสภาวิชาการรับทราบข้อมูลการปรับเปลี่ยนอาจารย์ประจ าหลักสูตร (สมอ.08)  
ระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา ประจ าปี พ.ศ. 2561-2562 ข้อมลู ณ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2562 

มติทีป่ระชุม  รับทราบข้อมูลการปรับเปลี่ยนอาจารย์ประจ าหลักสูตร (สมอ.08)  ระดับปริญญาตรี และ
ระดับบัณฑิตศึกษา ประจ าปี พ.ศ. 2561-2562 ข้อมูล ณ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2562 

 
ระเบียบวาระที่ 5    เรื่องน าเสนอเพื่อพิจารณา 
 

ระเบียบวาระท่ี 5.1 ขอความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงแผนการรับนักศึกษาภาคปกติ  
    ในปีการศึกษา 2563 และแก้ไขรหัสวิชาสหกิจศึกษา หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  
    สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น (ฉบับปี พ.ศ. 2559) (สมอ.08)  
 สาระส าคัญโดยย่อ 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรองทิพย์ เนียมถนอม เลขานุการสภาวิชาการ น าเสนอ เรื่อง ขอความ
เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงแผนการรับนักศึกษาภาคปกติ ในปีการศึกษา 2563 และแก้ไขรหัสวิชาสหกิจศึกษา 
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น (ฉบับปี พ.ศ. 2559) (สมอ.08)  
 ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง 
  ด้วย สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีความประสงค์ขออนุญาต
เปลี่ยนแปลงแผนการรับนักศึกษาภาคปกติ ในปีการศึกษา 2563 และแก้ไขรหัสวิชาสหกิจศึกษา หลักสูตร
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น (ฉบับปี พ.ศ. 2559) (สมอ.08)  มีรายละเอียดดังนี้ 
  1. การเปลี่ยนแปลงแผนการรับนักศึกษาภาคปกติ ในปีการศึกษา 2563 จากเดิม 1 หมู่เรียน 
จ านวน 35 คน เป็น 2 หมู่เรียน จ านวน 60 คน ตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
ครั้งที่ 6/2561 เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2561 นั้น ภายหลังสาขาวิชาได้มีการประชุมถึงปัญหาเรื่องอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จ านวน 2 ท่าน จะเกษียณอายุราชการในปี พ.ศ. 2566 ประกอบกับอัตราก าลังของ
อาจารย์ในหลักสูตรที่ยังว่างจ านวน 1 อัตรา ซึ่งเปิดรับสมัครหลายครั้งแต่ยังไม่มีผู้มาสมัครสอบ เพ่ือเป็น           
การเตรียมความพร้อมกับปัญหาดังกล่าว สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นจึงขอความเห็นชอบเปลี่ยนแปลงแผนการรับ
นักศึกษาภาคปกติ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)                  
ในปีการศึกษา 2563 จากเดิม 2 หมู่เรียน จ านวน 60 คน เปลี่ยนเป็น 1 หมู่เรียน  จ านวน 30 คน 
  2. การแก้ไขรหัสวิชาสหกิจศึกษา หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น (ฉบับปี            
พ.ศ. 2559) (สมอ.08) เนื่องจากสาขาวิชาได้บรรจุรายวิชาสหกิจศึกษาไว้ในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) ซ่ึงรหัสวิชาของรายวิชาสหกิจในหลักสูตรไม่ตรงกับรหัส
วิชาสหกิจศึกษากลางที่ระบุไว้ในประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ฉบับที่ 116 เรื่อง รหัสวิชาและ 
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ค าอธิบายรายวิชาสหกิจศึกษา ซ่ึงมีผลท าให้นักศึกษาสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นไม่สามารถลงทะเบียนและออกฝึก             
สหกิจศึกษาได้ เพ่ือแก้ไขปัญหาดังกล่าว สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น จึงขออนุญาตเปลี่ยนแปลงแก้ไขรหัสวิชาสหกิจ
ศึกษา จากเดิม รหัสวิชา 9014801 เป็นรหัสวิชา 9014802 เพ่ือให้นักศึกษาของหลักสูตรสามารถลงทะเบียน
เรียนและออกฝึกสหกิจศึกษาได้ 
 โดยเรื่องนี้ได้ผ่านการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 6/2562 
เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2562 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ และให้น าเสนอคณะกรรมการสภาวิชาการต่อไป 
 ข้อเสนอ/ญัตติ    
  จึงเสนอคณะกรรมการสภาวิชาการเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงแผนการรับ
นักศึกษาภาคปกติ ในปีการศึกษา 2563 และแก้ไขรหัสวิชาสหกิจศึกษา หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ภาษาญี่ปุ่น (ฉบับปี พ.ศ. 2559) (สมอ.08)  
 มติที่ประชุม   เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงแผนการรับนักศึกษาภาคปกติ ในปีการศึกษา 2563 จากเดิม             
2 หมู่เรียน จ านวน 60 คน เป็น 1 หมู่เรียน จ านวน 30 คน และแก้ไขรหัสวิชาสหกิจศึกษา จากเดิม รหัสวิชา 
9014801 เป็นรหัสวิชา 9014802 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น (ฉบับปี  พ.ศ. 2559)  
(สมอ.08) และให้น าเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป สภาวิชาการมีข้อเสนอแนะให้แก้ไขหมายเหตุในเล่มหลักสูตร 
มคอ.2 หน้า 22 เพ่ือให้มีความสอดคล้องกัน ดังนี้ 
 1. *เลือกเรียนวิชาเตรียมสหกิจศึกษาหรือการเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาษาญี่ปุ่นอย่างใด           
อย่างหนึ่ง 
 2. **เลือกเรียนวิชาสหกิจศึกษาหรือการฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาษาญี่ปุ่นอย่างใดอย่างหนึ่ง 
 
ระเบียบวาระท่ี 5.2 ขอความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ า 
    หลกัสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ (ฉบับปี พ.ศ. 2559)  
    (สมอ.08) 
 สาระส าคัญโดยย่อ 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรองทิพย์  เนียมถนอม เลขานุการสภาวิชาการ น าเสนอ เรื่อง ขอความ
เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา            
การจัดการโลจิสติกส์ (ฉบับปี พ.ศ. 2559) (สมอ.08) 
 ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง 
  ด้วย สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ คณะวิทยาการจัดการ มีความประสงค์ขออนุญาตเปลี่ยนแปลง
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ (ฉบับปี 
พ.ศ. 2559) (สมอ.08) เนื่องจาก นางสาวสินีนาถ  วีระสวัสดิ์ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ า
หลักสูตร  ไดล้าออกจากราชการ  
 



 
รายงานการประชุมสภาวิชาการ ครั้งท่ี 9/2562 วันพุธท่ี 27 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประขุมอยุธยา-อาเซียน   

[2-19] 
 
  ดังนั้น เพ่ือให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 คณะและสาขาวิชา
จึงขออนุญาตเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร จาก นางสาวสินีนาถ             
วีระสวัสดิ์ เป็น นางศุภลักษณ์   ศรีวิไลย โดยเรื่องนี้ได้ผ่านการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะวิทยาการ
จัดการ ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2562 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบและให้น าเสนอคณะกรรมการ              
สภาวิชาการต่อไป 
 ข้อเสนอ/ญัตติ    
  จึงเสนอคณะกรรมการสภาวิชาการเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ (ฉบับปี พ.ศ. 2559) 
จาก นางสาวสินีนาถ  วีระสวัสดิ์ เป็น นางศุภลักษณ ์  ศรีวิไลย (สมอ.08) 
 มติที่ประชุม เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตรบริหารธุรกิจ
บัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ (ฉบับปี พ.ศ. 2559) จาก นางสาวสินีนาถ  วีระสวัสดิ์ เป็น นางศุภลักษณ์   
ศรีวิไลย (สมอ.08) และให้น าเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป 
 
ระเบียบวาระท่ี 5.3 การพิจารณาเสนอการให้ประกาศนียบัตรบัณฑิต ระดับบัณฑิตศึกษา  
    หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ประจ าภาคเรียนที่ 1/2562 
    จ านวน 74 ราย 
 สาระส าคัญโดยย่อ 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรองทิพย์  เนียมถนอม เลขานุการสภาวิชาการ ขออนุญาตที่ประชุมให้ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิชาติ  พานสุวรรณ ผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา น าเสนอเรื่อง 
การพิจารณาเสนอการให้ประกาศนียบัตรบัณฑิต ระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชา
วิชาชีพครู ประจ าภาคเรียนที่ 1/2562 จ านวน 74 ราย   
 ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง 
  ตามที่ส านักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ได้เสนอรายชื่อผู้ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรการศึกษา
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ต่อคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ในคราวประชุม ครั้งที่ 5/2562 
เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2562 มติที่ประชุมมีมติเห็นชอบการพิจารณาเสนอการให้ประกาศนียบัตรบัณฑิต ระดับ
บัณฑิตศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาวิชาชีพครู ประจ าภาคเรียนที่ 1/2562 จ านวน 74 ราย          
โดยผ่านกระบวนการดังนี้ 

 1. นักศึกษา ยื่นเอกสารขอส าเร็จการศึกษากับทางส านักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา 
 2. เจ้าหน้าที่ฯ ท าการตรวจสอบแบบค าร้องขอเป็นผู้ส าเร็จการศึกษา และเอกสารประกอบ             

การขอยื่นว่าถูกต้องและครบถ้วนหรือไม่ 
 - ในกรณีที่ไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้อง เจ้าหน้าที่ต้องคืนเอกสารการขอส าเร็จการศึกษาและเอกสาร

ประกอบการส าเร็จการศึกษา ส่งคืนให้นักศกึษาน ากลับไปแก้ไขให้ถูกต้อง แล้วจึงน าเอกสารมาส่งอีกครั้ง 
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 - ในกรณีที่เอกสารครบถ้วนถูกต้อง เจ้าหน้าที่ต้องเก็บเอกสารทั้งหมดที่นักศึกษาท าเรื่องขอยื่นไว้ 

เพ่ือน าเข้าท่ีประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา 
 3. เมื่อเอกสารครบถ้วนถูกต้องแล้ว นักศึกษาต้องลงทะเบียนรายชื่อผู้ขอยื่นส าเร็จการศึกษา            

แก่เจ้าหน้าที่ส านักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา และถือว่าเป็นการเสร็จสิ้นการยื่นขอเป็นผู้ส าเร็จการศึกษา 
 นักศึกษาได้ผ่านการตรวจสอบดังนี้ 
  เป็นผู้มีคุณสมบัติการเข้าเป็นนักศึกษาตามที่หลักสูตรก าหนด  โดยคณะกรรมการบริหาร

หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู 
  ผ่านการตรวจสอบคุณวุฒิการศึกษา พบว่าส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีแล้วทุกราย  
  ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติของการส าเร็จการศึกษาตามเกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามข้อบังคับ

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2549 โดยนายทะเบียน 
และผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตรแต่ละหลักสูตรทีส่ าเร็จการศึกษา   

  นักศึกษาเรียนรายวิชาและมีจ านวนหน่วยกิครบถ้วนตามหลักสูตร โดยได้คะแนนเฉลี่ยสะสม          
ไม่ต่ ากว่า 3.00 ตามทีห่ลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ก าหนดไว้ 

 
จ านวนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ทีข่อความเห็นชอบการเสนอการให้ประกาศนียบัตรบัณฑิต  

ระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาวิชาชีพครู ประจ าภาคเรียนที่ 1/2562 จ านวน 74 ราย 
หลักสูตร จ านวน 

ชาย หญิง รวม 
ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู 26 48 74 

รวม 26 48 74 
ข้อเสนอ/ญัตติ    

        จึงเสนอคณะกรรมการสภาวิชาการพิจารณาเสนอการให้ประกาศนียบัตรบัณฑิต ระดับบัณฑิตศึกษา 

หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาวิชาชีพครู ประจ าภาคเรียนที่ 1/2562 จ านวน 74 ราย  
มติที่ประชุม   เห็นชอบตามทีส่ านักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาพิจารณาเสนอการให้ประกาศนียบัตร

บัณฑิต ระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาวิชาชีพครู ประจ าภาคเรียนที่ 1/2562            
จ านวน 74 ราย และให้น าเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
รายงานการประชุมสภาวิชาการ ครั้งท่ี 9/2562 วันพุธท่ี 27 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประขุมอยุธยา-อาเซียน   

[2-21] 
 

ระเบียบวาระท่ี 5.4 ขอความเห็นชอบหลักสตูรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาหลักสตูรและการสอน  
    (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563) 
 สาระส าคัญโดยย่อ 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรองทิพย์  เนียมถนอม  เลขานุการสภาวิชาการ ขออนุญาตที่ประชุมให้  
ดร.วัชรภัทร  เตชะวัฒนศิริด ารง อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและ              
การสอน คณะครุศาสตร์  น าเสนอเรื่อง ขอความเห็นชอบหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและ            
การสอน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563) 
 ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง 
  ตามที่หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน คณะครุศาสตร์ ได้ด าเนินการ
ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร โดยเสนอหลักสูตรต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะกรรมการประจ า           
คณะครุศาสตร์ ในคราวประชุม ครั้งที่  1/2561 เมื่อวันที่  5 มกราคม 2561 และได้เสนอหลักสูตรตาม
กระบวนการ   การพัฒนาหลักสูตรแล้ว แต่เนื่องจากหลักสูตรพบปัญหาอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรไม่เป็นไป
ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 โดยหลักสูตรได้หาแนวทางการแก้ไขมาตลอด
ระยะเวลาที่ผ่านมาจนสามารถน าหลักสูตรเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุม            
ครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2562 แต่มหาวิทยาลัยขอถอนวาระพิจารณาเนื่องยังพบว่าอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 และ
ขณะนี้หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน ได้ตรวจสอบผลงานทางวิชาการเป็นไป
ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 แล้ว 
  แต่เนื่องจากกระบวนการพัฒนาหลักสูตรเกิน 60 วัน จ าเป็นต้องน าหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563) เข้าที่ประชุมคณะกรรมการประจ า                   
คณะครุศาสตร์  ที่ ประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ที่ ประชุมสภาวิชาการ ก่อนเสนอที่ ประชุม                         
สภามหาวิทยาลัยเพ่ือขอความเห็นชอบหลักสตูรต่อไป 
 ข้อเสนอ/ญัตติ    
  จึงเสนอคณะกรรมการสภาวิชาการพิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
หลักสูตรและการสอน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563) 

มติที่ประชุม เห็นชอบหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2563) และให้น าเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป ข้อเสนอแนะของสภาวิชาการมีดังนี้ 

1. หน้า 2 ข้อ 8. ให้ทบทวนอาชีพหลังส าเร็จการศึกษา  
2. หน้า 7 ให้ทบทวนการเขียน ข้อ 13.3 การบริหารจัดการ บรรทัดที่ 5 นอกจากนี้ในบางรายวิชา

สามารถเชิญคณาจารย์จากคณะอ่ืน ๆ มาร่วมท าการสอน ให้แก้เป็น หลักสูตรได้เรียนเชิญอาจารย์พิเศษร่วม
บูรณาการจัดการเรียนการสอนให้กับนักศึกษา 
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3. หน้า 8 ให้ทบทวนการเขียนปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร ควรเขียนให้เห็น             

อัตลักษณ์ของหลักสูตร ปรัชญาควรมีเรื่องเรื่องนวัตกรรม จิตวิทยาความเป็นครู  ระบบฐานข้อมูลกลาง                        
Big Data ทักษะการคิดขั้นสูง และให้ทบทวนวัตถุประสงค์ ข้อ 1.3.1-1.3.8 

4. หน้า 13-14 ให้ทบทวนการเขียน ข้อ 2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า และให้แก้ไขแผนการรับ
นักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี โดยเริ่มรับนักศึกษาปีการศึกษา 2563-2567 และให้ทบทวน           
การเขียนแผนการรับนักศึกษา แผน ก แบบ ก2 และแผนการรับนักศึกษา แผน ข สภาวิชาการมีความเห็นว่า 
ควรรวมแผนการรับนักศึกษา แผน ก แบบ ก2 และ แผน ข รวมเป็นจ านวนแผนการรับนักศึกษายอดเดียว 

5. หน้า 14-15 ให้ทบทวนการคิดงบประมาณข้อ 2.6.1 งบประมาณรายรับ และข้อ 2.6.2 งบประมาณ
รายจ่าย ในส่วนของงบด าเนินการ และงบลงทุน 

6. หน้า 15-16 ให้ทบทวน ข้อ 3.1.1 จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ระหว่างแผน ก แบบ ก1 และ
แผน ก แบบ ก2 และแผน ข จ านวนหน่วยกิตไม่เท่ากัน แต่คุณสมบัตขิองผู้เข้าศึกษาเหมือนกันทุกแผน  

7. หน้า 18,20,22 วิชา 1025204 หลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ แก้เป็น วิชาหลักสูตรและการสอน 
และวิชา 1025501 ระเบียบวิธีวิจัยทางหลักสูตรและการสอน มีเนื้อหาแตกต่างจากการวิจัยในระดับปริญญาตรี
อย่างไร ให้ทบทวนการเขียนค าอธิบายรายวิชา ควรใช้ชื่อวิชาระเบียบวิธีวิจัยทางหลักสูตรและการสอนขัน้สูง 

8. หน้า 19-22 วิชาเลือกไม่ตอบสนองกับปรัชญาของหลักสูตร และให้ทบทวนชื่อวิชาที่เป็นเป็นทฤษฎี            
แต่หน่วยกิตเป็นปฏิบัติ 

9. หน้า 20 ให้ตรวจสอบชื่อวิชาภาษาอังกฤษ วิชา 1025401 นวัตกรรมหลักสูตรและการเรียนการสอน
ให้ถูกต้องในหน้า 62 และหน้า 77 

10. หน้า  24-25 ให้ทบทวนแผนการศึกษาส าหรับนักศึกษา แผน ก แบบ ก1  
11. หน้า 38 ให้ทบทวนการเขียนหมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผลให้

นักศึกษาในระดับปริญญาโทมีคุณลักษณะพิเศษ สามารถคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์ได ้
12. หน้า 44-46 ให้ทบทวนการก าหนดความรับผิดชอบหลัก และความรับผิดชอบรอง ในแผนที่แสดง           

การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) และ 
ตรวจสอบรูปแบบรายละเอียดหลักสูตร มคอ.2 ให้ถูกต้อง ครบถ้วนตลอดเล่มหลักสูตร เช่น ความคาดหวังผลลัพธ์
การเรียนรู้เมื่อสิ้นปีการศึกษา ตารางความสัมพันธ์ของผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (PLO) กับ 
มาตรฐานผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน (LO)  

13. หน้า 58 ให้ทบทวนการเขียนหมวดที่ 8 การประเมิน และปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร             
ควรเขียนให้เป็นระบบ เพราะต้องใช้ข้อมูลในการประเมิน SAR และประกันคุณภาพการศึกษา 

14. หน้า 65 ให้ทบทวนค าอธิบายรายวิชา 1025304 การออกแบบหลักสูตรท้องถิ่นอยุธยาเมือง           
มรดกโลก ให้เพ่ิมเติมเนื้อหาเก่ียวกับจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

 
 

https://www.kruupdate.com/%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%90%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%B9%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%87-big-data/
https://www.kruupdate.com/%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%90%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%B9%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%87-big-data/
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15. หน้า 87 -102 ประวัติ คุณวุฒิการศึกษา ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและ

อาจารย์ประจ าหลักสูตร ราย นายวัชรภัทร  เตชะวัฒนะศิริด ารง มีผลงานวิชาการ ประเภทบทความวิจัย              
ปี 2562 จ านวน 7 เรื่อง บางเรื่องไม่เกี่ยวข้องกับหลักสูตรและการสอน  ควรระบุบทความวิจัยเฉพาะเรื่อง           
ที่เกี่ยวข้อง ราย นายประวิทย์  ประมาณ และ นางสาวปิยะธิดา  ทองอร่าม มีผลงานทางวิชาการ ประเภท
บทความวิจัย ปี 2558 ซึ่งในปี 2563 จะครบ 5 ปี ผลงานวิจัยต้องมีการตีพิมพ์เผยแพร่ 5 ปีย้อนหลัง หลักสูตร
ควรมีการวางแผนในการพัฒนาอาจารย์รายนี้ให้มีผลงานทางวิชาการอย่างต่อเนื่องเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดบับัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 

16. ให้เพ่ิมเติมรายชื่ออาจารย์พิเศษและประสบการณ์ที่ เกี่ยวข้องอย่างน้อย 6 ปี  ตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 ในเอกสารผลงานทาง
วิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร  และให้แก้ไขต าแหน่งทางวิชาการของ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตรให้เป็นปัจจุบัน  และหลักสูตรควรมีการบูรณาการ          
ในการจัดการเรียนการสอนร่วมกับหน่วยงานภายนอก เช่น สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
(สสวท.) ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีการจัดท าหลักสูตรทีม่ีคุณภาพ และรองรับไทยแลนด์ 4.0 

17. ให้ทบทวนชื่อวิชาและค าอธิบายรายวิชาในหลักสูตร ให้มีความแตกต่างกับระดับปริญญาตรี และให้
เรียนเชิญผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่มี่ประสบการณ์  และอาจารย์ภายในมหาวิทยาลัยเข้ามามีส่วนร่วม               
ในการปรับปรุงหลักสูตร เนื่องจากมหาวิทยาลัยมีอาจารย์ที่ได้รับต าแหน่งทางวิชาการในระดับรองศาสตราจารย์ 
และระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ เป็นการบูรณาการศักยภาพพร้อมกันทุกคณะ เพ่ือประโยชน์ของมหาวิทยาลัย 

18. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร ราย นายแสน  สมนึก มีผลงานทาง
วิชาการ ประเภทบทความวิจัย มีชื่ออยู่ในล าดับที่ 2 ของงานวิจัยทุกรายการ  ซึ่งตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 ผลงานทางวิชาการที่ ได้รับการเผยแพร่แพร่ตามหลักเกณ ฑ์ที่ก าหนด                
ในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด ารงต าแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย 3 รายการ ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง โดย            
อย่างน้อย 1 รายการต้องเป็นผลงานวิจัย  และมีอาจารย์ที่ประจ าอยู่ในสาขาวิชาหลักสูตรและการสอนบางราย
ส าเร็จการศึกษาไม่ตรงศาสตร์ มีผลต่อการเป็นอาจารย์ควบคุมวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา 

19. มอบหมายให้ผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา เชิญประชุมอาจารย์ที่มีศักยภาพ           
จากคณะอ่ืน ๆ และผู้เกี่ยวข้อง มาเพ่ือร่วมปรับปรุงและให้ความเห็นเกี่ยวกับหลักสูตร ทั้งนี้เพ่ือด าเนินการให้
เป็นไปตามความเห็นและข้อเสนอแนะของสภาวิชาการ  โดยมอบหมายรองอธิการบดีฝ่ายบริหารงานวิชาการ 
เป็นประธานการประชุม 
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20. มอบหมายให้คณบดี ผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ประธานคณะกรรมการ

บริหารหลักสูตร และรองอธิการบดีฝ่ายบริหารงานวิชาการ ตรวจสอบการพิมพ์ค าถูก-ผิด การวรรคตอน ให้ถูกต้อง
ตลอดเล่มหลักสูตร  พร้อมทั้งให้สาขาวิชาเตรียมค าตอบเรื่องผลการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ปีที่ผ่านมาเป็นอย่างไร 
สาขาวิชาได้น าข้อเสนอแนะมาปรับใช้ในการท าหลักสูตรอย่างไร ให้แนบเอกสาร ผลการประเมินหลักสูตร            
มาในภาคผนวก โดยให้จัดท าตารางเปรียบเทียบการแก้ไขตามข้อเสนอแนะของสภาวิชาการ   และในการน าเสนอ
หลักสูตร ในที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ขอให้สาขาวิชาจัดตัวแทน 1 คน การน าเสนอให้ ใช้  PowerPoint              
ตามแบบฟอร์มที่กองบริการการศึกษาก าหนด น าเสนอให้ตรงประเด็นใช้เวลา 5 นาที  โดยผู้น าเสนอสามารถตอบ            
ข้อซักถามของสภามหาวิทยาลัยได้ชัดเจนและเข้าใจ  
 
ระเบียบวาระท่ี 5.5 ขอความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาวิทยาการคอมพิวเตอร์  
    (หลักสูตรปรบัปรุง พ.ศ. 2563) 
 สาระส าคัญโดยย่อ 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรองทิพย์  เนียมถนอม  เลขานุการสภาวิชาการ ขออนุญาตที่ประชุมให้ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุพิน พวกยะ  ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตร สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์  
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี น าเสนอเรื่อง ขอความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
วิทยาการคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563) 
 ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง 
  สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ด าเนินการปรับปรุงและพัฒนา
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563) เพ่ือให้เป็นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 และ แนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558 โดยผ่านการประชุมดังนี้ 

  1. คณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตร เมื่อวันที่  23 พฤษภาคม 2562 
  2. คณะกรรมการประจ าคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2562 
ที่ประชุมมีมตเิห็นชอบ และให้น าเสนอสภาวิชาการพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป 
 ข้อเสนอ/ญัตติ    
  จึงเสนอสภาวิชาการพิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการ
คอมพิวเตอร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563) 

มติที่ประชุม เห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2563) และให้น าเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป ข้อเสนอแนะของสภาวิชาการมีดังนี้ 
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1. หน้า 5 ข้อ 13.2 และ 13.3 และหน้า 55 ข้อ 2.1 ให้แก้ไขชื่อหลักสูตรให้ถูกต้อง 
2. หน้า 6 ให้ทบทวนการเขียนปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร ให้เป็นอัตลักษณ์ของ

หลักสูตร และให้ทบทวนวัตถุประสงค์ข้อ 1.3.3 เพ่ือผลิตบัณฑิตให้มีพ้ืนฐานการศึกษา เพ่ือสามารถน าไปศึกษา
ต่อในระดับท่ีสูงขึ้น 

3. หน้า 7 ข้อ 2 หัวข้อ การปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานและ           
การเปลี่ยนแปลง หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ รายงานผลการประเมินความพึงพอใจในการใช้บัณฑิตของสถานประกอบการ 
ควรระบุว่าอยู่ในระดับใด 

4. หน้า 17 ให้ตรวจสอบจ านวนหน่วยกิตวิชา 4133215 หัวข้อเรื่องปัจจุบันทางคอมพิวเตอร์ให้ถูกต้อง 
5. หน้า 55 ข้อ 2.1 ผลการประเมินบัณฑิตในมุมมองของผู้ใช้บัณฑิตอยู่ในระดับดีมาก สภาวิชาการ            

มีความเป็นห่วงเก่ียวกับประเมินหลักสูตร 
6. หน้า 64 ให้ทบทวนการเขียนข้อ 1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน

ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับดีมาก ข้อ 3 การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 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. สภาวิชาการมีข้อสังเกตเรื่องสัดส่วนผลงานทางวิชาการ ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและ

อาจารย์ประจ าหลักสูตร ราย นางสาวยุพิน  พวกยะ และนายสาโรช  ปุริสังคหะ มีผลงานทางวิชาการ ประเภท
หนังสือ ต ารา งานแปล (ย้อนหลัง 5 ปี) แล้ว ไม่จ าเป็นต้องใส่ผลงานทางวิชาการประเภทบทความวิจัย  

9. สภาวิชาการขอชื่นชมคณะ และสาขาวิชา ที่ด าเนินการปรับปรุงหลักสูตรที่มีจุดแข็ง มีคุณภาพ  
ทันสมัย ทันเหตุการณ์ และทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก 

10. มอบหมายให้คณบดี รองคณบดีฝ่ายวิชาการ และประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตร เตรียม
ค าตอบเรื่องผลการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ปีที่ผ่านมาเป็นอย่างไร สาขาวิชาได้น าข้อเสนอแนะมาปรับใช้ในการท า
หลักสูตรอย่างไร ให้แนบเอกสาร ผลการประเมินหลักสูตร มาในภาคผนวก และการน าเสนอหลักสูตร                 
ในสภามหาวิทยาลัยขอให้สาขาวิชาจัดตัวแทน 1 คน โดยการน าเสนอให้ใช้ PowerPoint ตามแบบฟอร์มที่กองบริการ
การศึกษาก าหนด น าเสนอ ให้ตรงประเด็นใช้ เวลา 5 นาที  และผู้ น าเสนอสามารถตอบข้อซักถามของ                      
สภามหาวิทยาลัยได้ชัดเจนและเข้าใจง่าย 

11. มอบหมายให้คณบดี รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตร และ             
รองอธิการบดีฝ่ายบริหารงานวิชาการ ตรวจสอบรูปแบบการพิมพ์ค าถูก-ผิด การวรรคตอน ให้ถูกต้อง ครบถ้วน 
ตลอดเล่มหลักสูตร    

22. มอบหมายให้คณบดี และประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรจัดท าตารางเปรียบเทียบการแก้ไขตาม
ข้อเสนอแนะของสภาวิชาการเข้าที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย โดยไม่ต้องน าหลักสูตรนี้ กลับไปพิจารณา                          
ในที่คณะกรรมการประชุมสภาวิชาการอีก และให้น าเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป 
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ระเบียบวาระท่ี 5.6 การพิจารณาให้ความเห็นชอบการก าหนดต าแหน่งและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง 
    ทางวิชาการระดับรองศาสตราจารย์ จ านวน 1 ราย และระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์  
    จ านวน 2 ราย (วาระลับ) 
 สาระส าคัญโดยย่อ 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรองทิพย์  เนียมถนอม  เลขานุการสภาวิชาการ ขออนุญาตที่ประชุมให้ 
รองศาสตราจารย์ ดร.ชูสิทธิ์  ประดับเพ็ชร์ เลขานุการคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ (ก.พ.ว.) 
น าเสนอเรื่องการพิจารณาให้ความเห็นชอบการก าหนดต าแหน่งและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ ระดับ           
รองศาสตราจารย์ จ านวน 1 ราย และระดับผู้ช่วยศาสตราจารย ์จ านวน 2 ราย (วาระลับ)  
 ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง 
  ตามที่คณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ (ก.พ.ว.) ได้ประชุมคณะกรรมการพิจารณา
ต าแหน่งทางวิชาการ ครั้งที่ 8/2562 เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2562 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบการก าหนดต าแหน่ง
และแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ ต าแหน่งรองศาสตราจารย์ จ านวน 1 ราย และระดับผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ จ านวน 2 ราย (วาระลับ)  
 ข้อเสนอ/ญัตติ    
  จึงเสนอคณะกรรมการสภาวิชาการพิจารณาให้ความเห็นในการก าหนดต าแหน่งทางวิชาการระดับ
รองศาสตราจารย์ จ านวน 1 ราย และระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ จ านวน 2 ราย (วาระลับ)  
 มติที่ประชุม เห็นชอบตามที่คณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการพิจารณาเสนอความเห็น 
ในการก าหนดต าแหน่งทางวิชาการระดับรองศาสตราจารย์ จ านวน 1 ราย และระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์  
จ านวน 2 ราย (วาระลับ) และให้น าเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป 
 
 

ระเบียบวาระท่ี 5.7 การพิจารณาให้ความเห็นชอบการแจ้งผลการประเมินผลงานทางวิชาการของ 
    คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อท าหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรม  
    และจรรยาบรรณทางวิชาการในระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ จ านวน 3 ราย (วาระลับ) 
 สาระส าคัญโดยย่อ 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรองทิพย์  เนียมถนอม  เลขานุการสภาวิชาการ ขออนุญาตที่ประชุมให้ 
รองศาสตราจารย์ ดร.ชูสิทธิ์  ประดับเพ็ชร์ เลขานุการคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ (ก.พ.ว.) 
น าเสนอเรื่องการพิจารณาให้ความเห็นชอบการแจ้งผลการประเมินผลงานทางวิชาการของคณะกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือท าหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาการในระดับ              
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จ านวน 3 ราย (วาระลับ)  
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 ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง 
  ตามที่คณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ (ก.พ.ว.) ได้ประชุมคณะกรรมการพิจารณา
ต าแหน่งทางวิชาการ ครั้งที่ 8/2562 เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2562 ที่ประชุมมีมติเห็นสมควรไม่แต่งตั้งให้
ก าหนดต าแหน่งทางวิชาการของคณาจารย์ทั้ง 3 ราย โดยมอบหมายให้เลขานุการคณะกรรมการพิจารณา
ต าแหน่งทางวิชาการ (ก.พ.ว) ด าเนินการตามข้ันตอนต่อไป 
 ข้อเสนอ/ญัตติ    
  จึงเสนอคณะกรรมการสภาวิชาการพิจารณาให้ความเห็นชอบการแจ้งผลการประเมินผลงาน             
ทางวิชาการของคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือท าหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรม และ
จรรยาบรรณทางวิชาการในระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ จ านวน 3 ราย (วาระลับ) 
 มติที่ประชุม เห็นชอบตามที่คณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการแจ้งผลการประเมินผลงาน             
ทางวิชาการของคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือท าหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรม และ
จรรยาบรรณทางวิชาการในระดับผู้ ช่ วยศาสตราจารย์  จ านวน 3 ราย (วาระลับ ) และให้น าเสนอ                        
สภามหาวิทยาลัยต่อไป 
 
ระเบียบวาระท่ี 6    เรื่องน าเสนอจากคณะกรรมการสภาวิชาการ 
ระเบียบวาระท่ี 6.1  ข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ  (ฉบับท่ี  2)  พ.ศ. 2562  
 สาระส าคัญโดยย่อ 
  รองศาสตราจารย์ ดร.ชูสิทธิ์  ประดับเพ็ชร์  อธิการบดี ประธานการประชุม แจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
ว่า เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2562 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ข้อมูล ข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วย
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562  มหาวิทยาลัยมีความเป็นห่วงนักศึกษาคณะครุศาสตร์ ในเรื่อง
การขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา จึงขอให้คณบดีคณะครุศาสตร์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ศึกษาข้อมูลและด าเนินการให้เป็นไปตามข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ  (ฉบับที่  2)              
พ.ศ. 2562 
 มติที่ประชุม  รับทราบ และมอบหมายให้คณบดีคณะครุศาสตร์ และรองอธิการบดีฝ่ายบริหารงาน
วิชาการก ากับดูแล และด าเนินการให้เป็นไปตามข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ. 2562   
 
 
 

 
 
 



 
รายงานการประชุมสภาวิชาการ ครั้งท่ี 9/2562 วันพุธท่ี 27 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประขุมอยุธยา-อาเซียน   

[2-28] 
 
ระเบียบวาระท่ี 7     เรื่องอื่น ๆ 
ระเบียบวาระท่ี 7.1  ก าหนดการประชุมสภาวชิาการ  ครั้งที่ 10/2562 
  สาระส าคัญโดยย่อ 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรองทิพย์  เนียมถนอม  เลขานุการสภาวิชาการ น าเสนอ ก าหนดการ
ประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 10/2562 
 ข้อเสนอ/ญัตติ    
  จึงขอความเห็นชอบก าหนดการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 10/2562 ในวันพุธที่ 25 ธันวาคม 2562  
เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมอยุธยา-อาเซียน อาคารส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
 มติที่ประชุม  เห็นชอบก าหนดการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 10/2562 ในวันพุธที่ 25 ธันวาคม 2562            
เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมอยุธยา-อาเซียน อาคารส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
 
ปิดประชุมเวลา 11.40 น. 
 
    นางสาวนิตยา   แสงมะฮะหมัด ผู้พิมพ์/ผู้บันทึกการประชุม 
    นางเบญญาภา   สอนพรม  ผู้ตรวจ  
    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรองทิพย์  เนียมถนอม ผู้ตรวจ/ทาน 

 


