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รายงานการประชุมสภาวิชาการ 
ครั้งที ่10/2562  

วันที่ 25 ธันวาคม 2562  เวลา 09.00 น. 
ณ ห้องประชุมอยุธยา-อาเซียน อาคารส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

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

ผู้มาประชุม 
1.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธาตรี   มหันตรัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากร    ประธาน 
2.  รองศาสตราจารย์ ดร.สุดใจ  ทูลพานิชย์กิจ ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก (คณะวิทยาการจัดการ) กรรมการ 
3.  รองศาสตราจารย์ ดร.วิบูลย์   ตระกูลฮุ้น ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก (คณะมนุษยศาสตร์ฯ)   กรรมการ 
4.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปณัณ์รภัส  ถกลภักดี ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก (คณะวิทยาศาสตร์ฯ)    กรรมการ 
5.  ดร.ปฐมพงศ์     ศุภเลิศ     ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก (คณะครุศาสตร์)    กรรมการ 
6.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อมรรัตน์   สนั่นเสียง ผู้แทนคณะครุศาสตร์      กรรมการ 
7.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดวงรตัน์  โพธิ์เงิน  ผู้แทนคณะวิทยาการจัดการ     กรรมการ 
8.  ดร.ภควดี       สุขอนันต์   ผู้แทนคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี    กรรมการ 
9.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรองทิพย์ เนียมถนอม รองอธิการบดีฝ่ายบริหารงานวิชาการ กรรมการและเลขานุการ 
ผู้ไม่มาประชุม 
1.  รองศาสตราจารย์ ดร.ชูสิทธิ์   ประดับเพ็ชร์ อธิการบดี (ประธานการประชุม)  ไปราชการ 
2.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์มูนีเราะฮ์  ยีด า  ผู้แทนคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ไปราชการ 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
1.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิชาติ  พานสุวรรณ   ผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา 
2.  นางเบญญาภา สอนพรม  ผู้ช่วยเลขานุการ 
3.  นางสาววิภา  ทองทา   ผู้ช่วยเลขานุการ 
4.  นางสาวชันษา กิ่งศักดิ์   ผู้ช่วยเลขานุการ 
5.  นางสาวสุภัทรสร ขุมทอง   ผู้ช่วยเลขานุการ 
6.  นางสาวนิตยา แสงมะฮะหมัด  ผู้ช่วยเลขานุการ 
 
 
เปิดประชุมเวลา 09.10 น. 
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ระเบียบวาระที่ 1    เร่ืองที่ประธานแจ้งให้ทราบ 
 

ระเบียบวาระที ่1.1  อธิการบดี ประธานการประชุม มอบหมายให้รองอธกิารบดฝี่ายบริหาร 
    ทรัพยากร เป็นประธานการประชุมสภาวิชาการแทน 
 สาระส าคัญโดยย่อ 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรองทิพย์  เนียมถนอม  เลขานุการสภาวิชาการ แจ้งให้ที่ประชุทราบว่า  
รองศาสตราจารย์ ดร.ชูสิทธิ์  ประดับเพ็ชร์ อธิการบดี ประธานการประชุม เดินทางไปราชการที่กรุงเทพมหานคร 
จึงมอบหมายให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธาตรี  มหันตรัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากร เป็นประธานการ
ประชุมสภาวิชาการแทน 
 มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
ระเบียบวาระที่ 2  เร่ืองรับรองรายงานการประชุมคร้ังที่ 9/2562  
 สาระส าคัญโดยย่อ 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร.กรองทิพย์  เนียมถนอม  เลขานุการสภาวิชาการ  น าเสนอ รายงาน               
การประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 9/2562 ซึ่งมีสาระส าคัญเกี่ยวกับระเบียบวาระและมติที่ประชุมตามรายงาน          
การประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการเพ่ือขอให้ที่ประชุมสภาวิชาการพิจารณารับรองรายงานการประชุม 
 ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง 
  ตามทีส่ภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ได้มีการประชุม ครั้งที่ 9/2562 เมื่อวันที่           
27 พฤศจิกายน 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 9/2562  
 ข้อเสนอ/ญัตติ 
  ขอเสนอให้รับรองรายงานการประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  
ครั้งที่ 9/2562  
 มติที่ประชุม  รับรองรายงานการประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  
ครั้งที่ 9/2562 โดยไม่มีการแกไ้ข 
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ระเบียบวาระที่ 3   เร่ืองสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่ 9/2562 
ระเบียบวาระท่ี 3.1  รายงานผลการด าเนินการตามมติของสภาวิชาการ 
 สาระส าคัญโดยย่อ 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรองทิพย์   เนียมถนอม  เลขานุการสภาวิชาการ น าเสนอข้อมูล             
การด าเนินงานและผลการด าเนินงานตามมติที่ประชุมสภาวิชาการครั้งที่  9/2562 โดยได้แจ้งและมอบ             
ให้หน่วยงานและองค์คณะบุคคล/บุคคลที่เกี่ยวข้องด าเนินงานและปฏิบัติตามที่สภาวิชาการมีมติแล้ว 
 ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง 
  1. สภาวิชาการได้มีมติก าหนดเป็นแนวปฏิบัติให้เลขานุการน าเสนอให้ที่ประชุมทราบความคืบหน้า
หรือข้อมูลการด าเนินงานและผลการด าเนินงานตามมติที่ประชุมสภาวิชาการเป็นเรื่องสืบเนื่องจากการประชุม
ครั้งก่อนด้วย 
  2. สภาวิชาการ มีการประชุมครั้งที่  9/2562  เมื่อวันที่  27 พฤศจิกายน 2562  เวลา 09.00 น.                
ณ ห้องประชุมอยุธยา-อาเซียน อาคารส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาตามรายงาน
การประชุมในระเบียบวาระที่ 2 
  3. เลขานุการสภาวิชาการ ได้แจ้งและมอบให้หน่วยงานและองค์คณะบุคคล/บุคคล  ที่เกี่ยวข้อง
ด าเนินงานและปฏิบัติตามที่คณะกรรมการสภาวิชาการมีมติแล้ว ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารที่น าเสนอ
ประกอบการประชุมหน้า [3-2 ถึง 3-3] 
 ข้อเสนอ/ญัตติ 
  ขอเสนอให้ที่ประชุมรับทราบข้อมูลการด าเนินงานและผลการด าเนินงานตามมติที่ประชุม               
สภาวิชาการ ครั้งที่ 9/2562  
 มติที่ประชุม  รับทราบข้อมูลการด าเนินงานและผลการด าเนินงานตามมติที่ประชุมสภาวิชาการ             
ครั้งที่ 9/2562  
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รายงานข้อมูลการด าเนินงานและผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมสภาวิชาการ   
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อาคารส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา   
 

ระเบียบวาระ เรื่อง มติที่ประชุม ผลการปฏิบัติตามมต ิ

5 เร่ืองน าเสนอเพ่ือพิจารณา   

5.1 ขอความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลง
แผนการรับนักศึกษาภาคปกติ ในปี
การศึ กษา 2563 และแก้ ไขรหั ส
วิชาสหกิจศึกษา หลักสูตรศิลปศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น  
(ฉบับปี พ.ศ. 2559) (สมอ.08) 
 
 
 
 
 
 
 

เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงแผนการรับ
นักศึกษาภาคปกติ  ในปีการศึกษา 
2563 จากเดิม 2 หมู่เรียน  
จ านวน 60 คน เป็น  1 หมู่ เรียน 
จ านวน 30 คน และแก้ไขรหัสวิชาสห
กิ จ ศึ ก ษ า  จ า ก เดิ ม  ร หั ส วิ ช า 
9014801 เป็นรหัสวิชา 9014802 
ห ลั ก สู ต ร ศิ ล ป ศ า ส ต ร บั ณ ฑิ ต 
สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น  
(ฉบับป ีพ.ศ. 2559) (สมอ.08)  
โดยให้แก้ไขตามข้อเสนอแนะของ
สภาวิชาการ และให้น าเสนอ 
สภามหาวิทยาลัยต่อไป  

เลขานุการสภาวิชาการได้แจ้งไปยงัคณบดี
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  และ
ประธานคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร 
สาขาวิชาภาษาญีปุ่่นทราบแล้ว  
เมื่อวันท่ี 1 ธันวาคม 2562   
ขณะนี้อยู่ระหว่างด าเนินการแกไ้ข 
ตามข้อเสนอแนะของสภาวิชาการ 
 
 
 
 
 
 

5.2 ขอความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลง
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์
ประจ าหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 
สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์  
(ฉบับปี พ.ศ. 2559) (สมอ.08) 
 
 
 
 
 

เ ห็ น ช อ บ ก า ร เป ลี่ ย น แ ป ล ง
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์
ประจ าหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 
สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์  
(ฉบับปี พ.ศ. 2559) จาก นางสาวสินี
นาถ  วีระสวัสดิ์ เป็น นางศุภลักษณ์   
ศรีวิไลย (สมอ.08) และให้น าเสนอ
สภามหาวิทยาลัยต่อไป 

เลขานุการสภาวิชาการได้แจ้งไปยงัคณบดี
คณะวิทยาการจัดการ  และประธาน
คณะกรรมการบรหิารหลักสตูร สาขาวิชา
การจัดการโลจิสติกส์ทราบแล้ว  
เมื่อวันท่ี 1 ธันวาคม 2562   
คณะวิทยาการจัดการได้ด าเนินการน าเรื่อง
นี้เสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ในคราว
ประชุมครั้งที่ 15/2562  
เมื่อวันท่ี 11 ธันวาคม 2562  
ที่ประชุมมีมติเห็นชอบเรียบร้อยแล้ว 

5.3 ก า ร พิ จ า ร ณ า เ ส น อ ก า ร ใ ห้
ป ระ ก าศ นี ย บั ต รบั ณ ฑิ ต  ร ะดั บ
บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษ า  ห ลั ก สู ต ร
ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพ
ครู  ป ระจ าภ าค เรี ยน ที่  1 /2562 
จ านวน 74 ราย 
 
 

เห็ น ช อ บ ต า ม ที่ ส า นั ก ง า น
คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาพิจารณา
เสนอการให้ประกาศนียบัตรบัณฑิต 
ระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ กษ า  ห ลั กสู ต ร
ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชา
วิชาชีพครู ประจ าภาคเรียนที่ 1/2562  
จ านวน 74 ราย และให้ น า เสนอ             
สภามหาวิทยาลัยต่อไป 

เลขานุการสภาวิชาการได้แจ้งไปยงั 
ผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการ
บัณฑิตศึกษาทราบแล้ว เมื่อวันที่ 1 
ธันวาคม 2562  ส านักงานคณะกรรมการ
บัณฑิตศึกษาไดด้ าเนินการน าเรื่องนี้เสนอ 
ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุม
ครั้งท่ี 15/2562 เมื่อวันท่ี 11 ธันวาคม 
2562 ท่ีประชุมมีมติอนุมัติเรียบรอ้ยแล้ว 
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ระเบียบวาระ เรื่อง มติที่ประชุม ผลการปฏิบัติตามมต ิ

5 เร่ืองน าเสนอเพ่ือพิจารณา (ต่อ)   

5.4 ขอความเห็นชอบหลักสูตรครุศาสตร 
มหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและ 
การสอน (หลักสูตรป รับป รุง พ .ศ . 
2563) 
 
 
 
 
 

เหน็ชอบหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิช าหลั กสู ตรและการสอน 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563) โดยให้
แก้ ไขตามข้ อ เสนอแนะของสภา
วิ ช า ก า ร  แ ล ะ ให้ น า เส น อ ส ภ า
มหาวิทยาลัยต่อไป 

เลขานุการสภาวิชาการได้แจ้งไปยังคณบดี
คณะครุศาสตร์ ผู้อ านวยการส านักงาน
คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ประธาน
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร และ
ผู้เกี่ยวขอ้งทราบแลว้ เม่ือวันที่ 1 ธนัวาคม 
2562  ขณะน้ีอยู่ระหว่างด าเนินการแก้ไข
หลักสูตรตามข้อเสนอแนะของสภาวิชาการ 
 
 

5.5 ขอความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพวิเตอร์ 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563) 
 
 
 
 
 

เห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิ วเตอ ร์ 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563) โดยให้
แก้ ไขตามข้ อ เสนอแนะของสภา
วิ ช า ก า ร  แ ล ะ ให้ น า เส น อ ส ภ า
มหาวิทยาลัยต่อไป 

เลขานุการสภาวิชาการได้แจ้งไปยังคณบดี 
ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตร และ
ผู้เกี่ยวขอ้งทราบแลว้ เม่ือวันที่ 1 ธนัวาคม 
2562  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้
ด าเนินการน าเร่ืองน้ีเสนอที่ประชุมสภา
มหาวิทยาลัย ในคราวประชุมคร้ังที่ 15/2562 
เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2562 ที่ประชุมมีมติ
เห็นชอบ เรียบร้อยแล้ว 

5.6 การพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
การก าหนดต าแหน่งและแต่งต้ังให้ด ารง
ต าแหน่งทางวิชาการระดับ 
รองศาสตราจารย์ จ านวน 1 ราย  
และระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์  
จ านวน 2 ราย (วาระลับ) 
 
 
 

เห็นชอบตามที่คณะกรรมการพิจารณา
ต า แ ห น่ งท า งวิ ช าก า ร  (ก .พ .ว .) 
พิจารณาให้ความเห็นชอบการก าหนด
ต าแหน่งและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง
ทางวิชาการระดับรองศาสตราจารย์ 
จ านวน  1 ราย  และระดับผู้ ช่ วย
ศาสตราจารย์ จ านวน 2 ราย  
(วาระลับ) และให้น าเสนอ 
สภามหาวิทยาลัยต่อไป 

เลขานุการสภาวิชาการได้แจ้งไปยังงาน
ทรัพยากรบุคคล และเลขานุการ
คณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ 
(ก.พ.ว.) ทราบแล้ว เมือ่วันที่ 1 ธันวาคม 
2562  งานบริหารงานบุคคลได้ด าเนินการ 
น าเรือ่งน้ีเสนอที่ประชุมสภามหาวทิยาลัย  
ในคราวประชุมคร้ังที่ 15/2562  
เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2562 ที่ประชุมมีมติ
อนุมัตเิรียบร้อยแล้ว 

5.7 การพิจารณาให้ความเห็นชอบการแจ้งผล
การประเมินผลงานทางวิชาการของ
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อท าหน้าที่
ป ระ เมิ น ผลงานท างวิ ช าก ารและ
จริยธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาการ
ในระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์  
จ านวน 3 ราย (วาระลับ) 
 
 
 

เห็นชอบตามที่คณะกรรมการพิจารณา
ต า แ ห น่ งท า งวิ ช าก า ร  (ก .พ .ว .) 
พิจารณาให้ความเห็นชอบการแจ้งผล
การประเมินผลงานทางวิชาการของ
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อท า
หน้าที่ประเมินผลงาน ทางวิชาการ
และจริยธรรม และจรรยาบรรณทาง
วิชาการในระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
จ านวน 3 ราย (วาระลับ)  และให้
น าเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป 

เลขานุการสภาวิชาการได้แจ้งไปยังงาน
ทรัพยากรบุคคล และเลขานุการ
คณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ 
(ก.พ.ว.) ทราบแล้ว เมือ่วันที่ 1 ธันวาคม 
2562  งานบริหารงานบุคคลได้ด าเนินการ 
น าเร่ืองน้ีเสนอที่ประชุมสภามหาวทิยาลัย  
ในคราวประชุมคร้ังที่ 15/2562  
เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2562 ที่ประชุมมีมติ
อนุมัตเิรียบร้อยแล้ว 
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ระเบียบวาระที่ 4    เร่ืองน าเสนอเพ่ือทราบ 
ระเบียบวาระท่ี 4.1      การรายงานสถานะหลักสตูรตามเกณฑ์มาตรฐานหลกัสูตรระดับปริญญาตรี  

   และระดับบัณฑิตศกึษา พ.ศ. 2558 ขอ้มูล ณ วันท่ี 17 ธันวาคม 2562 
  สาระส าคัญโดยย่อ 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรองทิพย์  เนียมถนอม  เลขานุการสภาวิชาการ น าเสนอ การรายงาน
สถานะหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 ข้อมูล             
ณ วันที่  17 ธันวาคม 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

(อนุมัติ) 

สป.อว.
(รับทราบ) 

ปีการศึกษา
ท่ีเริ่มใช้
หลักสูตร 

สิ้นปี
การศึกษา
ครบรอบที่

ต้องปรบัปรุง
หลักสตูร 

ครุศาสตร์           
1 ค.บ.  การสอนภาษาไทย  4 ปี   

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

27 มี.ค.2562 อยู่ระหว่างรอผล
การพิจารณา

ความสอดคล้องฯ 

2562 2565 

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

27 มี.ค.2562 อยู่ระหว่างรอผล
การพิจารณา

ความสอดคล้องฯ 

2562 2565 

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

27 มี.ค.2562 อยู่ระหว่างรอผล
การพิจารณา

ความสอดคล้องฯ 

2562 2565 

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

ปีการศึกษา
ท่ีเร่ิมใช้
หลักสูตร 

สิ้นปี
การศึกษา
ครบรอบที่

ต้องปรบัปรุง
หลักสตูร 

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

27 มี.ค.2562 อยู่ระหว่างรอผล
การพิจารณา

ความสอดคล้องฯ 

2562 2565 

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

27 มี.ค.2562 อยู่ระหว่างรอผล
การพิจารณา

ความสอดคล้องฯ 

2562 2565 

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

27 มี.ค.2562 อยู่ระหว่างรอผล
การพิจารณา

ความสอดคล้องฯ 

2562 2565 

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

27 มี.ค.2562 อยู่ระหว่างรอผล
การพิจารณา

ความสอดคล้องฯ 

2562 2565 

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

27 มี.ค.2562 อยู่ระหว่างรอผล
การพิจารณา

ความสอดคล้องฯ 

2562 2565 

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

27 มี.ค.2562 อยู่ระหว่างรอผล
การพิจารณา

ความสอดคล้องฯ 

2562 2565 

มนุษยศาสตร์ฯ           

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

17 ก.พ. 2559 15 ส.ค. 
2559 

2559 2562 

2 ศศ.บ.  ภาษาญี่ปุ่น (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) 
(ต้องปรับปรุงหลักสูตรให้เสร็จสิ้นภายในปีการศกึษา 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.  การพฒันาชุมชนและสังคม   
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

15 ก.พ. 2560 8 ก.ย. 
2560 

2560 2563 

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

2560 2563 

6 รป.บ.  รัฐประศาสนศาสตร์  (หลักสูตรปรับปรุง 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) 
(ปรับแก้ตามขอ้เสนอแนะของ สป.อว. และส่งให้ สป.อว.
พิจารณาแลว้) 

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)   
(อยู่ระหว่างหัวหน้าฝ่าย ของ สป.อว. ตรวจสอบหลกัสูตร) 
 

9 ต.ค.2562 อยู่ระหว่างรอผล
การพิจารณา

ความสอดคล้องฯ 

2563 2566 

15 ศศ.บ.  ภาษาอังกฤษ  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563) 
(อยู่ระหว่างหัวหน้าฝ่าย ของ สป.อว. ตรวจสอบหลกัสูตร) 

9 ต.ค.2562 อยู่ระหว่างรอผล
การพิจารณา

ความสอดคล้องฯ 

2563 2566 

วิทยาศาสตร์ฯ           

1 ทล.บ. เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ต่อเน่ือง)  
(หลักสูตรปรับปรุง 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

(อนมัุติ) 

สป.อว.
(รับทราบ) 

ปีการศึกษา
ท่ีเร่ิมใช้
หลักสูตร 

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  
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) 
(อยู่ระหว่างผู้อ านวยการกลุ่ม ของ สป.อว. ตรวจสอบหลักสูตร) 

14 มี.ค. 2561 อยู่ระหว่างรอผล
การพิจารณา

ความสอดคล้องฯ 

2561 2564 

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

9 ม.ค. 2562 อยู่ระหว่างรอผล
การพิจารณา

ความสอดคล้องฯ 

2562 2565 

15 วท.บ.  วิทยาการคอมพิวเตอร์   
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563) 

  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) 
(ต้องปรับปรุงหลักสูตรให้เสร็จสิ้นภายในปีการศึกษา 2563) 

20 เม.ย.2559 5 ส.ค. 
2559 

2559 2562 

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

20 เม.ย.2559 1 ธ.ค. 
2559 

2559 2562 

4 บธ.บ. การบริหารทรัพยากรมนุษย์  
(หลักสูตรปรับปรุง 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) 
(ต้องปรับปรุงหลักสูตรให้เสร็จสิ้นภายในปีการศึกษา 2563) 

20 เม.ย.2559 5 ส.ค. 
2559 

2559 2562 

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) 

ปกีารศึกษา
ท่ีเร่ิมใช้
หลักสูตร 

สิ้นปี
การศึกษา
ครบรอบที่

ต้องปรบัปรุง
หลักสตูร 

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

12 ก.ค. 2560 16 พ.ย. 
2560 

2561 2564 

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

18 ก.พ. 2558 4 ส.ค. 
2558 

2558 2561 

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

18 ก.พ. 2558 24 เม.ย. 
2558 

2558 2561 

11 บธ.บ.  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. หลักสูตร 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  
(ปกีารศึกษา 2561) 

1 
1 - 1 

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ 1 - 1 - 

รวม 4 3 2 3  
 

4. รอบการปรับปรุงหลักสูตร ระดับบัณฑิตศึกษา 
 
 

คณะ 

 
 

สาขาวิชา 

สภามหาวิทยาลัย
(อนุมัติ) 

สป.อว. 
(รับทราบ) 

ปี
การศึกษา
ที่เร่ิมใช้
หลักสูตร 

ปีครบรอบ 
ที่ต้อง

ปรับปรุง
หลักสูตร 

ครุศาสตร์           

1 หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต  
สาขาวิชาชีพครู (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562)  
(อยู่ระหว่างผู้อ านวยการกลุ่ม ของ สป.อว. ตรวจสอบ
หลักสูตร) 

9/2562 
10 ก.ค. 2562 

อยู่ระหว่างรอผล
การพิจารณา

ความสอดคล้องฯ 

  

2 หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหาร
การศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562)   
(อยู่ระหว่างผู้อ านวยการกลุ่ม ของ สป.อว. ตรวจสอบ
หลักสูตร) 

11/2562 
11 ก.ย. 2562 

อยู่ระหว่างรอผล
การพิจารณา

ความสอดคล้องฯ 

  

3 หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2562)  **ส านักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาจะน าหลักสูตร
เข้าทีป่ระชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ครั้งท่ี 5/2562 ในวันท่ี 30 ตุลาคม 
2562 และจะน าเสนอสภาวิชาการ ครั้งที่ 9/2562 ในวันท่ี 27 พฤศจิกายน 
2562 ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบ โดยให้แก้ตามข้อเสนอแนะของสภาวิชาการ 
ขณะน้ีอยู่ระหว่างแก้ไขหลักสูตร  

   

4 หลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2550) **ส านกังานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาได้ท าเรื่อง
ปิดหลักสูตร (แบบมีเง่ือนไข) โดยน าเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลยั ครั้งที่ 6/2560 
เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2560 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ โดยมีเง่ือนไขจะมีผลสมบูรณ์
ต่อเมื่อนักศึกษาส าเร็จการศึกษาทั้งหมด จ านวน 11 ราย และมหาวิทยาลัยได้ส่ง
เร่ืองไปยัง สป.อว. เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2560 ขณะนี้อยู่ระหว่างรอผล 
การรับทราบหลกัสูตร จาก สป.อว.** 

อยู่ระหว่างรอผล
การพิจารณา

ความสอดคล้องฯ 
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คณะ 

 
 

สาขาวิชา 

สภามหาวิทยาลัย
(อนุมัติ) 

สป.อว. 
(รับทราบ) 

ปี
การศึกษา
ที่เร่ิมใช้
หลักสูตร 

ปีครบรอบ 
ที่ต้อง

ปรับปรุง
หลักสูตร 

วิทยาการจัดการ 

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

7/2561 
11 ก.ค. 2561 

อยู่ระหว่างรอ
ผลการ 

พิจารณาความ
สอดคลอ้งฯ 

2561 2566 

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

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 และได้น าเสนอสภา
มหาวิทยาลัยในการประชุม ครั้งที่ 15/2562 
เมื่อวันท่ี 11 ธันวาคม 2562  ท่ีประชุมมีมติ
เห็นชอบ ขณะน้ีอยู่ระหว่างด าเนินการแก้ไข
ตามข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัย 

15/2562 
11 ธ.ค. 2562 

   

(ข้อมูล ณ วันที ่17 ธันวาคม 2562) 

ข้อเสนอ/ญัตติ    
       จึงเสนอสภาวชิาการเพ่ือรับทราบรายงานสถานะหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ

ปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558  ข้อมูล ณ วันที่ 17 ธันวาคม 2562 

มติที่ประชุม  รับทราบรายงานสถานะหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี และ
ระดับบณัฑิตศึกษา พ.ศ. 2558  ข้อมูล ณ วันที่ 17 ธันวาคม 2562 
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ระเบียบวาระท่ี 4.2  ข้อมูลการปรับเปลีย่นอาจารย์ประจ าหลักสตูร (สมอ.08) ระดับปริญญาตร ี
   และระดับบัณฑิตศึกษา ประจ าปี พ.ศ. 2561-2562 ข้อมูล ณ วันที่ 17 ธันวาคม 2562 

 สาระส าคัญโดยย่อ 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรองทิพย์  เนียมถนอม  เลขานุการสภาวิชาการ น าเสนอ ข้อมูล                      

การปรับเปลี่ยนอาจารย์ประจ าหลักสูตร (สมอ.08) ระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา ประจ าปี               
พ.ศ. 2561-2562  ข้อมูล ณ วันที่ 17 ธันวาคม  2562 มีรายละเอียดดังนี้ 
 1. ระดับปริญญาตรี 

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

1 
จ านวนรวมหลักสตูรที่ปรับเปลีย่นอาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจ า
หลักสตูร 

13 หลักสูตร 15 หลักสูตร  

2 จ านวนที่ผ่านการรับทราบการปรบัหลักสตูรจาก สป.อว. 11 หลักสูตร 6 หลักสูตร  

3 จ านวนที่อยู่ระหว่างรอผลการรับทราบการปรบัหลักสูตรจาก สป.อว. 2 หลักสูตร 9 หลักสูตร  
 

ที ่ รายชื่อหลักสูตรที่ปรับปรุง 
สภามหาวิทยาลัยเห็นชอบ วันที ่สป.อว.

รับทราบ 
ครั้งท่ี วันเดือนป ี

คณะครุศาสตร์ 

1 หลักสตูรครุศาสตรบณัฑติ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย  
(ฉบับปี พ.ศ. 2558) 

6/2561 13 มิ.ย. 2561 12 ก.ค. 2562 

2 หลักสตูรครุศาสตรบณัฑติ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์  
(ฉบับปี พ.ศ.2562) 

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

กองบริการการศึกษา 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

1 หลักสตูรศลิปศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น  
(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  
(ฉบับปี 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  
(ฉบับป ี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 



 
รายงานการประชุมสภาวิชาการ ครั้งท่ี 10/2562 วันพุธที่ 25 ธันวาคม 2562 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมอยุธยา-อาเซียน   

[2-15] 
 

ที ่ รายชื่อหลักสูตรที่ปรับปรุง 
สภามหาวิทยาลัยเห็นชอบ วันที่ สป.อว.

รับทราบ 
ครั้งท่ี วันเดือนป ี

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ต่อ) 

8 หลักสตูรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาประศาสนศาสตร์  (ฉบับปี พ.ศ. 2560) 

2/2562 13 ก.พ. 2562 อยู่ระหว่างรอผล 
การรับทราบฯจาก 

สป.อว. 

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

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

กองบริการการศึกษา 

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

3/2562 13 มี.ค. 2562 12 ก.ค. 2562 

11 หลักสตูรศลิปศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาภาษาจีน  
(ฉบับปี 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
ท้องถิน่  (ฉบับปี พ.ศ. 2560) 

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

กองบริการการศึกษา 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

1 หลักสตูรเทคโนโลยีบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
(ต่อเนื่อง) (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 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์  
(ฉบับปี พ.ศ. 2559) 

9/2562 10 ก.ค. 2562 4 ต.ค. 2562 

8 หลักสตูรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
สิ่งแวดล้อม (ฉบบัปี 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  สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ 
(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)  

15/2562 11 ธ.ค. 2562 อยู่ระหว่าง 
การด าเนินการของ

กองบรกิารการศึกษา 
 

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

 

1 
จ านวนรวมหลักสตูรที่ปรับเปลีย่นอาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจ า
หลักสตูร 

3 หลักสูตร -  

2 จ านวนท่ีผ่านการรับทราบการปรบัหลักสตูรจาก สป.อว. 3 หลักสูตร -  

3 จ านวนที่อยู่ระหว่างรอผลการรับทราบการปรบัหลักสูตรจาก สป.อว. - -  

 

ที ่ รายชื่อหลักสูตรที่ปรับปรุง 
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  
(ฉบับปี พ.ศ. 2557) 

12/2560 8 พ.ย. 2560 12 ก.ค. 2562 
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ที ่ รายชื่อหลักสูตรที่ปรับปรุง 
สภามหาวิทยาลัยเห็นชอบ วันที ่สป.อว.รับทราบ 

คร้ังท่ี วันเดือนปี 

คณะวิทยาการจัดการ 
1 หลักสตูรบริหารธรุกิจมหาบณัฑติ  

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

(ข้อมูล ณ วันที่ 17 ธันวาคม 2562) 
 ข้อเสนอ/ญัตติ 
  จึงขอเสนอให้ที่ประชุมสภาวิชาการรับทราบข้อมูลการปรับเปลี่ยนอาจารย์ประจ าหลักสูตร (สมอ.08)  
ระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศกึษา ประจ าปี พ.ศ. 2561-2562 ข้อมูล ณ วันที่ 17 ธันวาคม 2562 
 มติที่ประชุม  รับทราบข้อมูลการปรับเปลี่ยนอาจารย์ประจ าหลักสูตร (สมอ.08)  ระดับปริญญาตรี และ
ระดับบัณฑิตศึกษา ประจ าปี พ.ศ. 2561-2562 ข้อมูล ณ วันที่ 17 ธันวาคม 2562 

 
ระเบียบวาระที่ 5    เร่ืองน าเสนอเพ่ือพจิารณา 
ระเบียบวาระท่ี 5.1 การพิจารณาเสนอการให้ปริญญา ระดับปริญญาตรี จ านวน 16 ราย 
 ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรองทิพย์ เนียมถนอม เลขานุการสภาวิชาการ น าเสนอ เรื่อง การพิจารณา
เสนอการให้ปริญญา ระดับปริญญาตรี ประจ าภาคเรียนที่ 1/2562 (ครั้งที่ 1) จ านวน 16 ราย โดยมีกระบวนการ
ดังนี้ 
  1. กองบริการการศึกษา ตรวจสอบแผนการเรียน หมู่เรียน ในสาขาวิชาที่จะส าเร็จการศึกษา ประจ า 
ภาคเรียนที่ 1/2562 และนักศึกษาท่ียื่นค าร้องขอเป็นผู้ส าเร็จการศึกษา 
  2. จัดท าข้อมูลผลการเรียนของนักศึกษารายคน แต่ละหมู่เรียน ให้อาจารย์ที่ปรึกษา และนักศึกษา
ร่วมกันตรวจสอบ เพื่อเตรียมตัวลงทะเบียนในปี 4 เทอม 1 
  3. ออกค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจโครงสร้างหลักสูตรของนักศึกษาภาคปกติ และภาคพิเศษ                  
(เสาร์-อาทิตย์) ที่จะส าเร็จการศึกษา ประจ าภาคเรียนที่ 2/2561 เลขที่  371/2562 ในปี 4 เทอม 2 เพ่ือให้อาจารย์            
ที่ปรึกษา นักศึกษา ร่วมกันตรวจสอบอีกครั้งก่อนการลงทะเบียนเรียนเทอมสุดท้าย 
  4. อาจารย์ที่ปรึกษา นักศึกษา ร่วมกันตรวจสอบรายวิชาและโครงสร้างหลักสูตร และลงทะเบียน
ตามก าหนดเวลา  
  5. ออกค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจจบหลกัสูตรของนักศึกษาภาคปกติและภาคพิเศษ  (เสาร์-อาทิตย์) 
ที่จะส าเร็จการศึกษา ประจ าภาคเรียนที่ 2/2561  (ครั้งที่ 2) เลขที่ 513/2562 (อาจารย์ที่ปรึกษา คณะด าเนินการ) 
  6. นายทะเบียนตรวจสอบการจบหลักสูตรของนักศึกษาตามแผนและนักศึกษาค้างรุ่น 1) คุณสมบัติ
ผู้เข้าศึกษา 2) ผลการตรวจสอบคุณวุฒิแรกเข้า 3) รายวิชา ผลการเรียนตามโครงสร้างหลักสูตร และข้อบังคับ           
ที่เก่ียวข้อง สรุปจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา จ านวน 16 ราย 
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  7. กองบริการการศึกษาจัดท าข้อมูลรายละเอียดผู้ส าเร็จการศึกษาตามรูปแบบที่ก าหนด              
ในวันที่ 21-22  ธันวาคม 2562 
  8. เสนอคณะกรรมการอนุมัติการประเมินผลการส าเร็จการศึกษา ในวันที่ 23 ธันวาคม 2562 
  9. เสนอคณะกรรมการสภาวิชาการ ในวันที่ 25 ธันวาคม 2562 
  10. เสนอคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ในวันที่ 8 มกราคม 2563 
  11. กองบริการการศึกษาออกหลักฐานการส าเร็จการศึกษา พร้อมเก็บหลักฐานและบันทึก
ฐานข้อมูล 

บัญชีสรุปจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาที่ขอเสนอการให้ปริญญา 

ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจ าภาคเรียนที่ 1/2562 (ครั้งที่ 1) 

         

สาขาวิชา 

ระดับปริญญาตรี 
รวม

ทั้งสิ้น 
เกียรตินิยมอันดับ 1 เกียรตินิยมอันดับ 2 ปริญญาตรี 

ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม 

ภาคปกติ                     

ครุศาสตรบัณฑิต  -  -  -  -  -  - 3 1 4 4 

ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต  -  -  -  -  -  - 3  - 3 3 

วิทยาศาสตรบัณฑิต  -  -  -  -  -  - 3 5 8 8 

บัญชีบัณฑิต  -  -  -  -  -  -  - 1 1 1 

รวม  -  -  -  -  -  - 9 7 16 16 

รวมทั้งสิ้น  -  -  -  -  -  - 9 7 16 16 

 ข้อเสนอ/ญัตติ    
  จึงเสนอคณะกรรมการสภาวิชาการพิจารณาการเสนอให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา ระดับ 
ปริญญาตรี ประจ าภาคเรียนที่ 1/2562 (ครั้งที่ 1) จ านวน 16 ราย 

 มติที่ประชุม เห็นชอบตามที่กองบริการการศึกษาพิจารณาเสนอการให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา 
ระดับ ปริญญาตรี ประจ าภาคเรียนที่ 1/2562 (ครั้งที่ 1) จ านวน 16 ราย และให้น าเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป 

 

ระเบียบวาระท่ี 5.2   การพิจารณาเสนอการให้ปริญญา ระดับปริญญาโท จ านวน 14 ราย 
 สาระส าคัญโดยย่อ 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรองทิพย์ เนียมถนอม  เลขานุการสภาวิชาการ ขออนุญาตที่ประชุมให้            
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิชาติ  พานสุวรรณ น าเสนอเรื่อง การพิจารณาเสนอการให้ปริญญา ระดับปริญญาโท 
ประจ าภาคเรียนที่ 3/2561 (ครั้งที่ 1) จ านวน 14 ราย 
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ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง 

 ตามที่ส านักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ได้เสนอรายชื่อผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ประจ า
ภาคเรียนที่ 3/2561 (ครั้งที่ 1) จ านวน 14 ราย ต่อคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา  ในคราวประชุม ครั้งที่ 4/2562 
เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2562 โดยผ่านกระบวนการดังนี้ 

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

ถูกต้องและครบถ้วนหรือไม่ 
- ในกรณีที่ไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้อง เจ้าหน้าที่ต้องคืนเอกสารการขอส าเร็จการศึกษาและเอกสาร

ประกอบการส าเร็จการศึกษา ส่งคืนให้นักศึกษาน ากลับไปแก้ไขให้ถูกต้อง แล้วจึงน าเอกสารมาส่งอีกครั้ง 
- ในกรณีที่เอกสารครบถ้วนถูกต้อง เจ้าหน้าที่ต้องเก็บเอกสารทั้งหมดที่นักศึกษาท าเรื่องขอยื่นไว้             

เพ่ือน าเข้าท่ีประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา 
3. เมื่อเอกสารครบถ้วนถูกต้องแล้ว นักศึกษาต้องลงทะเบียนรายชื่อผู้ขอยื่นส าเร็จการศึกษาแก่

เจ้าหน้าที่ส านักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา และถือว่าเป็นการเสร็จสิ้นการยื่นขอเป็นผู้ส าเร็จการศึกษา 
นักศึกษาผ่านการตรวจสอบดังนี้ 
 เป็นผู้มีคุณสมบัติการเขา้เป็นนักศึกษาตามที่หลักสูตรก าหนด  โดยคณะกรรมการหลักสูตร ค.ม. 
(การบริหารการศึกษา) หลักสูตร ค.ม.(การจัดการการเรียนรู้) หลักสูตร บธ.ม.(บริหารธุรกิจ) และ รป.ม.             

(รัฐประศาสนศาสตร์) 
 ผ่านการตรวจสอบคุณวุฒิการศึกษา พบว่าส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีแล้วทุกราย  
 ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติของการส าเร็จการศึกษาตามเกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามข้อบังคับ

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.๒๕๔๙ โดยนายทะเบียน 
และผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตรแต่ละหลักสูตรที่ส าเร็จการศกึษา   

 นักศึกษาที่เข้าศึกษาในหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต แผน ก แบบ ก1 แผน ก แบบ ก2 และแผน ข 
ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามหลักสูตร ได้คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 3.00 

 ผ่านการสอบประมวลความรู้  
 ผ่านการสอบปากเปล่าวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระขั้นสุดท้าย  โดยคณะกรรมการสอบปากเปล่า

วิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ  ซึ่งประกอบด้วยอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระและ
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกท่ีได้รับการแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัย  

 ผ่านการตรวจสอบรูปเล่มวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระจากกรรมการตรวจรูปแบบ 
 ผ่านการตรวจสอบบทคัดย่อภาษาอังกฤษ จากคณะกรรมการตรวจบทคัดย่อ 
 ลงตีพิมพ์ในวารสารวิชาการแสงอีสาน ปีที่ 16 ฉบับที่ 1 ประจ าเดือน มกราคม – มิถุนายน 2562 

จ านวน 1 ราย 
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 ลงตีพิมพ์ในวารสารวิชาการแสงอีสาน ปีที่ 16 ฉบบัที ่2 ประจ าเดือน กรกฎาคม – ธันวาคม 2562 

จ านวน 4 ราย 
 ลงตีพิมพ์ในวารสารวิชาการบัณฑิตศกึษาและสังคมศาสตร์ ปีที่ 9 ฉบับที่ 2 ประจ าเดือน กรกฎาคม 

– ธันวาคม 2562 จ านวน 1 ราย 
 รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 10 

“วิจัย นวัตกรรม น าการพัฒนาท้องถิ่น”วันที่ 4-5 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
จ านวน ๒ ราย 

 รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการเพ่ือน าเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 11 “ถักทอ
งานวิจัยท้องถิ่น  ก้ าวไกลสู่ ส ากล”วันที่  6 -7 สิงหาคม 2562 ณ  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา                 
จ านวน ๒ ราย 

 เป็นนักศึกษาแผน ข ซึ่ง สป.อว. ไม่ได้ก าหนดให้ตีพิมพ์ผลงาน จ านวน 4 ราย 
 อยู่ในกรอบระยะเวลาที่หลักสูตรก าหนด 

จ านวนการพิจารณาเสนอการให้ปริญญาระดับปริญญาโท จ านวน 14 ราย  
ประจ าภาคเรียนที่ 3/2561 (ครั้งที ่1) 

ล
ล าที ่

หลักสูตร 
จ านวน 

ชาย หญิง รวม 
1 ค.ม. (การบริหารการศึกษา) แผน ก แบบ ก2 1 6 7 
2 ค.ม. (การจัดการการเรียนรู้)  แผน ก แบบ ก2 - 1 1 
3 บธ.ม. (บริหารธุรกิจ) แผน ข และ แผน ก แบบ ก2 - 3 3 
4 รป.ม.(รัฐประศาสนศาสตร์) แผน ข 1 2 3 

รวม 2 12 14 
 ข้อเสนอ/ญัตติ    
  จึงเสนอคณะกรรมการสภาวิชาการพิจารณาการเสนอให้ปรญิญา ระดับปริญญาโท ประจ าภาคเรียน
ที่ 3/2561 (ครั้งที่ 1) จ านวน 14 ราย 
 

มติที่ประชุม  เห็นชอบตามที่ส านักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาพิจารณาเสนอการให้ปริญญา ระดับ
ปริญญาโท ประจ าภาคเรียนที่ 3/2561 (ครั้งที่ 1) จ านวน 14 ราย และให้น าเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป โดย
ให้แก้ไขตามข้อเสนอแนะของสภาวิชาการ ดังนี้ 

1. หน้า 11 ให้ตรวจสอบบทคัดย่อภาษาอังกฤษทุกราย เรื่องความครบถ้วนสมบูรณ์ในการเขียนประโยค 
ต่าง ๆ เนื่องจากพบว่ามีการใช้ประโยคไม่สมบูรณ์ในบางราย 

2. หน้า 16 บทคัดย่อภาษาไทย ให้ตรวจสอบการพิมพ์เรื่องการค่าสถิติ ต่าง ๆ ให้ถูกต้อง 
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3. หน้า 19 ให้ตรวจสอบบทคัดย่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ระบุอาจารย์ที่ปรึกษาหลักคือ             

ดร.ธีระวัฒน์  มอนไธสง และอาจารย์ที่ปรึกษาร่วม ดร.วัชรภัทร  เตชะวัฒนศิริด ารง แต่ในแบบตอบรับการ
ตีพิมพ์ผลงานลงวารสาร ปรากฏเพียงชื่อนักศึกษา ฐิตารีย์  กุลวงศ์คเณศ และ ดร.วัชรภัทร เตชะวัฒนศิริด ารง 
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วมเพียง รายเดียว ไม่ปรากฏชื่อ ดร.ธีระวัฒน์  มอนไธสง อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก ในแบบ           
ตอบรับการตีพิมพ์ผลงานลงวารสาร 

4. หน้า 36 ย่อหน้าที่ 2 ด้านลักษณะทางกายภาย  แก้ไข ด้านลักษณะทางกายภาพ 
5. หน้า 40 ให้แก้ไขค าว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในหัวข้อการวิจัย ในบทคัดย่อภาษาไทยให้ถูกต้อง 
6. หน้า 43 ให้ตรวจสอบเรื่องข้อมูลการเขียนผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน 158 คน ว่าเป็นจ านวน

ประชากรหรือเป็นจ านวนกลุ่มตัวอย่าง เขียนให้ชัดเจน 
7. ให้ตรวจสอบรูปแบบบทคัดย่อภาษาไทย เช่น ในเอกสารหน้า 10-11, 16-17, 22-23, 25-26  มีความ             

ไม่สอดคล้องกัน โดยด้านบนระบุอาจารย์ที่ปรึกษาหลักและอาจารย์ที่ปรึกษาร่วม แต่ด้านล่างระบุอาจารย์              
ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก 2 ราย ไม่มีชื่ออาจาร์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม  ให้ตรวจสอบ ทั้ง 14 ราย   

8. สภาวิชาการมีข้อสังเกตเรื่อง บทความวิจัยที่ส่งไปตีพิมพ์เผยแพร่ กรณีไม่ปรากฏชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา
หลักและชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาร่วมในแบบตอบรับการตีพิมพ์ผลงานลงวารสาร กรณีนี้อาจเป็นไปได้ว่านักศึกษา           
บางรายไม่ได้ส่งบทความวิจัยที่แก้ไขเรียบร้อยแล้วให้อาจารย์ที่ปรึกษาหลักและอาจารย์ที่ปรึกษาร่วมพิจารณา
ก่อนน าส่งวารสารเพ่ือขอตีพิมพ์  ผลงานทางวิชาการตอบรับการตี พิมพ์แล้วไม่สามารถแก้ไขได้ จึงท าให้              
ไม่ปรากฏชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาหลักและอาจารย์ที่ปรึกษาร่วม  อีกประเด็นคือการคิดสัดส่วนผลงานของอาจารย์ที่
ปรึกษาหลักและที่ปรึกษาร่วม ซึ่งการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานที่มีรายชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาหลัก และอาจารย์            
ที่ปรึกษาร่วม 2 ราย สามารถแบ่งสัดส่วนผลงานได้ร้อยละ 50  แต่หากมีกรณีอาจารย์ที่ปรึกษาจ านวนมากกว่า  
2 ราย จะมีการคิดสัดส่วนผลงานอย่างไร สภาวิชาการมีความเห็นว่าส านักงานคณะกรรมการบัณฑิตวิทยาลัย 
ควรต้องวางระบบเรื่องนี้ และก าหนดเป็นเงื่อนไขให้กับนักศึกษาที่จะส าเร็จการศึกษาต้องด าเนินการ   

9. คณะกรรมการสภาวิชาการ ได้ให้ข้อสังเกตเกี่ยวกับ เอกสารภาคผนวก “ผลการสอบปากเปล่า
นักศึกษาสรุปข้อมูลรายชื่ อคณะกรรมการสอบปากเปล่าวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ และประวัติ
คณะกรรมการสอบปากเปล่า”  ที่ใช้ประกอบการการพิจารณาในที่ประชุม ในประเด็นเรื่องการด าเนินการให้
เป็นไปตามเกณฑ์ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 
ในส่วนของอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ในกรณีอาจารย์ประจ าหลักสูตร และกรณีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก มอบหมาย
ผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาพิจารณาตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้องเป็นไปตามเกณฑ์ด้วย  

10. มอบหมายให้ผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา และรองอธิการบดีฝ่ายบริหารงาน
วิชาการตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารที่จะประกอบการพิจารณาเสนอการให้ปริญญาระดับปริญญาโท 
จ านวน 14 ราย พร้อมทั้งให้ส านักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาจัดท าตารางเปรียบเทียบการแก้ไขตาม
ข้อเสนอแนะของสภาวิชาการ และให้น าเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป 
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ระเบียบวาระท่ี 5.3 ขอความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์  

ประจ าหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (ฉบับปี พ.ศ. 2562) 
(สมอ.08) 

 สาระส าคัญโดยย่อ 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรองทิพย์ เนียมถนอม  เลขานุการสภาวิชาการ น าเสนอเรื่อง ขอความ
เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
คณิตศาสตร์ (ฉบับปี พ.ศ. 2562) (สมอ.08) 
 ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง 
  ด้วย สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มีความประสงค์ ขออนุญาตเปลี่ยนแปลงอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (ฉบับปี พ.ศ. 2562) 
(สมอ.08) เนื่องจาก นายสิรภพ  สินธุประเสริฐ อาจารย์ประจ าหลักสูตร ได้ขออนุญาตลาศึกษาต่อในระดับ
ปริญญาเอกเต็มเวลา  
  ดังนั้น เพ่ือให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 คณะและสาขาวิชา              
จึง ขออนุญาตเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร จาก นายสิรภพ            
สินธุประเสริฐ เป็น นางเย็นใจ สุวานิช   โดยเรื่องนี้ได้ผ่านการประชุม 

 1. คณะกรรมการประจ าคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 5/2562 เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2562 ที่ประชุม           
มีมติเห็นชอบและให้น าเสนอคณะกรรมการสภาวิชาการต่อไป  

 2. สภาวิชาการ ครั้งที่ 6/2562 เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2562 ที่ประชุมมีมติ ขอถอนระเบียบวาระ
การขอความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบ หลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (ฉบับปี พ.ศ. 2562) (สมอ.08) เนื่องจากเอกสารประกอบพิจารณาไม่ชัดเจน ขอให้            
คณะครุศาสตร์ตรวจสอบเอกสารให้ถูกต้อง และให้น าเรื่องนี้เสนอที่ประชุมสภาวิชาการเพ่ือพิจารณาให้ความ
เห็นชอบต่อไป 

 3 คณะกรรมการประจ าคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 8/2562 เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2562 ที่ประชุมมีมติ
เห็นชอบและให้น าเสนอคณะกรรมการสภาวิชาการต่อไป  
 ข้อเสนอ/ญัตติ    
  จึงเสนอสภาวิชาการพิจารณาให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบ หลักสูตรและ
อาจารย์ประจ าหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (ฉบับปี พ.ศ. 2562) (สมอ.08)  จาก นายสิรภพ  
สินธุประเสริฐ เป็น นางเย็นใจ สุวานิช 

มติที่ประชุม  เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบ หลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร              
ครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (ฉบับปี พ.ศ. 2562) (สมอ.08)  จาก นายสิรภพ   สินธุประเสริฐ เป็น                
นางเย็นใจ   สุวานิช   และให้น าเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป   
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ระเบียบวาระท่ี 5.4 การพิจารณาให้ความเห็นชอบการก าหนดต าแหน่งและแต่งตั้ง 
    ให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการระดับรองศาสตราจารย์ จ านวน 1 ราย  
    และระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ จ านวน 4 ราย (วาระลับ) 
 สาระส าคัญโดยย่อ 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรองทิพย์  เนียมถนอม  เลขานุการสภาวิชาการ น าเสนอเรื่องการพิจารณา
ให้ความเห็นชอบการก าหนดต าแหน่งและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ ระดับรองศาสตราจารย์ จ านวน              
1 ราย และระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ จ านวน 4 ราย (วาระลับ)  
 ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง 
  ตามที่คณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ (ก.พ.ว.) ได้ประชุมคณะกรรมการพิจารณ า
ต าแหน่งทางวิชาการ ครั้งที่ 9/2562 เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2562 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบการก าหนดต าแหน่ง
และแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ ต าแหน่งรองศาสตราจารย์ จ านวน 1 ราย และระดับผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ จ านวน 4 ราย (วาระลับ)  
 ข้อเสนอ/ญัตติ    
  จึงเสนอคณะกรรมการสภาวิชาการพิจารณาให้ความเห็นในการก าหนดต าแหน่งทางวิชาการระดับ
รองศาสตราจารย์ จ านวน 1 ราย และระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ จ านวน 4 ราย (วาระลับ)  

มติที่ประชุม   
1. การขอความเห็นชอบในการก าหนดต าแหน่งและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ ต าแหน่ง           

รองศาสตราจารย์ จ านวน 1 ราย สภาวิชาการได้ร่วมกันพิจารณาแล้วมีความเห็นว่า ข้อมูลประกอบการพิจารณา
ไม่เพียงพอในประเด็นเรื่อง การไม่รับรองจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ เนื่องจากเป็นประเด็นที่มี
ความส าคัญ เห็นสมควรให้ชี้แจงและเสนอข้อมูลเพ่ิมเติมมาประกอบการพิจารณาให้ความเห็นชอบและ           
ให้น าเสนอเข้าสภาวิชาการใหม่ ขอให้งานบริหารงานบุคคล  และเลขานุการคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทาง
วิชาการ (ก.พ.ว.)  ทราบและพิจารณาด าเนินการตามความเห็นของคณะกรรมการสภาวิชาการต่อไป   

2. มีมติเห็นชอบการก าหนดต าแหน่งและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
จ านวน 4 ราย (วาระลับ)  ที่ประชุมพิจารณาเอกสารประกอบการเสนอขอความเห็นชอบทั้ง 4 ราย พบว่า              
มีความผิดพลาดคลาดเคลื่อนในการพิมพ์วันที่ขอก าหนดต าแหน่งไม่ตรงกัน  ที่ประชุมจึงมีมติเห็นชอบให้การขอ
ก าหนดต าแหน่งและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทั้ง 4 ราย โดยให้มีผลไม่ก่อน
วันที่ส่งผลงาน และให้ตรวจสอบ และแก้ไขเอกสารให้ถูกต้องก่อนน าเสนอสภามหาวิทยาลัย   
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[2-24] 
 

 

ระเบียบวาระท่ี 5.5 การพิจารณาให้ความเห็นชอบการแจ้งผลการประเมินผลงานทางวชิาการ 
ของคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อท าหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการ 
และจริยธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาการในระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
จ านวน 2 ราย (วาระลับ) 

 สาระส าคัญโดยย่อ 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรองทิพย์  เนียมถนอม  เลขานุการสภาวิชาการ น าเสนอเรื่องการพิจารณา
ให้ความเห็นชอบการแจ้งผลการประเมินผลงานทางวิชาการของคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือท าหน้าที่
ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาการในระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ จ านวน 2 
ราย (วาระลับ)  
 ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง 
  ตามที่คณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ (ก.พ.ว.) ได้ประชุมคณะกรรมการพิจารณา
ต าแหน่งทางวิชาการ ครั้งที่ 9/2562 เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2562 ที่ประชุมมีมติเห็นสมควรไม่แต่งตั้งให้ก าหนด
ต าแหน่งทางวิชาการของคณาจารย์ทั้ง 2 ราย โดยมอบหมายให้เลขานุการคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทาง
วิชาการ (ก.พ.ว) ด าเนินการตามข้ันตอนต่อไป 
 ข้อเสนอ/ญัตติ    
  จึงเสนอคณะกรรมการสภาวิชาการพิจารณาให้ความเห็นชอบการแจ้งผลการประเมินผลงาน             
ทางวิชาการของคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือท าหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรม และ
จรรยาบรรณทางวิชาการในระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ จ านวน 2 ราย (วาระลับ) 

มติที่ประชุม   เห็นชอบตามที่คณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ (ก.พ.ว.) แจ้งผลการประเมินผล
งานทางวิชาการของคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือท าหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรม และ
จรรยาบรรณทางวิชาการในระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ จ านวน 2 ราย (วาระลับ) และให้น าเสนอสภา
มหาวิทยาลัยต่อไป 

 
ระเบียบวาระที่ 6    เรื่องน าเสนอจากคณะกรรมการสภาวิชาการ 
 -ไม่มี- 
 

ระเบียบวาระที่ 7     เร่ืองอื่น ๆ 
ระเบียบวาระท่ี 7.1  ก าหนดการประชุมสภาวิชาการ  ครั้งที่ 1/2563 
  สาระส าคัญโดยย่อ 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรองทิพย์  เนียมถนอม  เลขานุการสภาวิชาการ น าเสนอ ก าหนด               
การประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 1/2563 



 
รายงานการประชุมสภาวิชาการ ครั้งท่ี 10/2562 วันพุธที่ 25 ธันวาคม 2562 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมอยุธยา-อาเซียน   

[2-25] 
 
 ข้อเสนอ/ญัตติ    
  จึงขอความเห็นชอบก าหนดการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 1/2563 ในวันพุธที่ 22 มกราคม 2563  
เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมอยุธยา-อาเซียน อาคารส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
 มติที่ประชุม เห็นชอบก าหนดการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 1/2563 ในวันพุธที่ 22 มกราคม 2563  
เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมอยุธยา-อาเซียน อาคารส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
 
ปิดประชุมเวลา 11.15 น. 
 
 
    นางสาวนิตยา   แสงมะฮะหมัด ผู้พมิพ์/ผู้บันทึกการประชุม 
    นางเบญญาภา   สอนพรม  ผู้ตรวจ  
    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรองทิพย์  เนียมถนอม ผู้ตรวจ/ทาน 

 
 
 

 


