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รายงานการประชุมสภาวิชาการ
ครั้งที่ 10/2562
วันที่ 25 ธันวาคม 2562 เวลา 09.00 น.
ณ ห้องประชุมอยุธยา-อาเซียน อาคารสานักงานอธิการบดี 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.ปัณณ์รภัส ถกลภักดี ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก (คณะวิทยาศาสตร์ฯ) กรรมการ
5. ดร.ปฐมพงศ์ ศุภเลิศ
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก (คณะครุศาสตร์)
กรรมการ
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อมรรัตน์ สนั่นเสียง ผู้แทนคณะครุศาสตร์
กรรมการ
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดวงรัตน์ โพธิ์เงิน
ผู้แทนคณะวิทยาการจัดการ
กรรมการ
8. ดร.ภควดี
สุขอนันต์
ผู้แทนคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กรรมการ
9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรองทิพย์ เนียมถนอม รองอธิการบดีฝ่ายบริหารงานวิชาการ กรรมการและเลขานุการ
ผู้ไม่มาประชุม
1. รองศาสตราจารย์ ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์
อธิการบดี (ประธานการประชุม)
ไปราชการ
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์มูนีเราะฮ์ ยีดา
ผู้แทนคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ไปราชการ
ผู้เข้าร่วมประชุม
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิชาติ พานสุวรรณ ผู้อานวยการสานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา
2. นางเบญญาภา
สอนพรม
ผู้ช่วยเลขานุการ
3. นางสาววิภา
ทองทา
ผู้ช่วยเลขานุการ
4. นางสาวชันษา
กิ่งศักดิ์
ผู้ช่วยเลขานุการ
5. นางสาวสุภัทรสร ขุมทอง
ผู้ช่วยเลขานุการ
6. นางสาวนิตยา
แสงมะฮะหมัด
ผู้ช่วยเลขานุการ

เปิดประชุมเวลา 09.10 น.

รายงานการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 10/2562 วันพุธที่ 25 ธันวาคม 2562 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมอยุธยา-อาเซียน
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ระเบียบวาระที่ 1

เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ

ระเบียบวาระที่ 1.1

อธิการบดี ประธานการประชุม มอบหมายให้รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
ทรัพยากร เป็นประธานการประชุมสภาวิชาการแทน

สาระสาคัญโดยย่อ
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 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 9/2562
สาระสาคัญโดยย่อ
ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์ ดร.กรองทิ พย์ เนี ยมถนอม เลขานุ ก ารสภาวิ ช าการ น าเสนอ รายงาน
การประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 9/2562 ซึ่งมีสาระสาคัญ เกี่ยวกับระเบียบวาระและมติที่ ประชุมตามรายงาน
การประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการเพื่อขอให้ที่ประชุมสภาวิชาการพิจารณารับรองรายงานการประชุม
ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง
ตามทีส่ ภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ได้มีการประชุม ครั้งที่ 9/2562 เมื่อวันที่
27 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมอยุธยา-อาเซียน อาคารสานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา นั้น เจ้าหน้าที่ได้บันทึกและจั ดทารายงานการประชุม รวมทั้งนาเสนอผู้เกี่ยวข้อง
เพื่อพิจารณาตรวจสอบตามระบบและกระบวนการดังต่อไปนี้
1. จดบั น ทึ ก ข้ อ ความสาระส าคั ญ ของการประชุ ม ตามระเบี ย บวาระในระหว่ า งการประชุ ม
โดยผู้ช่วยเลขานุการสภาวิชาการ
2. เรียบเรียง สรุปและจัดทารายงานการประชุม โดยผู้ช่วยเลขานุการสภาวิชาการแล้วนาเสนอให้
เลขานุการสภาวิชาการ ตรวจสอบและปรับปรุงแก้ไข
3. ปรับปรุงและนาเข้าระเบี ยบวาระการประชุมเพื่อขอรับรองรายงานการประชุมซึ่งมีสาระสาคั ญ
แบ่งเป็น 7 ระเบียบวาระ ตามที่เสนอในเอกสารการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 9/2562
ข้อเสนอ/ญัตติ
ขอเสนอให้รับรองรายงานการประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ครั้งที่ 9/2562
มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ครั้งที่ 9/2562 โดยไม่มีการแก้ไข
รายงานการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 10/2562 วันพุธที่ 25 ธันวาคม 2562 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมอยุธยา-อาเซียน
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ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่ 9/2562
ระเบียบวาระที่ 3.1 รายงานผลการดาเนินการตามมติของสภาวิชาการ
สาระสาคัญโดยย่อ
ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์ ดร.กรองทิ พ ย์ เนี ย มถนอม เลขานุ ก ารสภาวิ ช าการ น าเสนอข้ อ มู ล
การด าเนิ น งานและผลการด าเนิ น งานตามมติ ที่ ป ระชุ ม สภาวิ ช าการครั้ งที่ 9/2562 โดยได้ แ จ้ ง และมอบ
ให้หน่วยงานและองค์คณะบุคคล/บุคคลที่เกี่ยวข้องดาเนินงานและปฏิบัติตามที่สภาวิชาการมีมติแล้ว
ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง
1. สภาวิชาการได้มีมติกาหนดเป็นแนวปฏิบัติใ ห้เลขานุการนาเสนอให้ที่ประชุมทราบความคืบหน้า
หรือข้อมูลการดาเนินงานและผลการดาเนินงานตามมติที่ประชุมสภาวิ ชาการเป็นเรื่องสืบเนื่องจากการประชุม
ครั้งก่อนด้วย
2. สภาวิ ชาการ มี การประชุ มครั้ งที่ 9/2562 เมื่ อวั นที่ 27 พฤศจิ กายน 2562 เวลา 09.00 น.
ณ ห้องประชุมอยุธยา-อาเซียน อาคารสานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภั ฏพระนครศรีอยุธยาตามรายงาน
การประชุมในระเบียบวาระที่ 2
3. เลขานุการสภาวิชาการ ได้แจ้งและมอบให้ห น่วยงานและองค์คณะบุคคล/บุคคล ที่เกี่ยวข้อง
ดาเนิ น งานและปฏิ บั ติ ต ามที่ ค ณะกรรมการสภาวิช าการมี ม ติ แ ล้ ว ซึ่ งมี รายละเอี ย ดตามเอกสารที่ น าเสนอ
ประกอบการประชุมหน้า [3-2 ถึง 3-3]
ข้อเสนอ/ญัตติ
ขอเสนอให้ ที่ ป ระชุ ม รั บ ทราบข้ อ มู ล การด าเนิ น งานและผลการด าเนิ น งานตามมติ ที่ ป ระชุ ม
สภาวิชาการ ครั้งที่ 9/2562
มติ ที่ ป ระชุ ม รั บ ทราบข้อ มู ล การด าเนิ น งานและผลการด าเนิ น งานตามมติ ที่ ป ระชุ ม สภาวิช าการ
ครั้งที่ 9/2562

รายงานการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 10/2562 วันพุธที่ 25 ธันวาคม 2562 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมอยุธยา-อาเซียน
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รายงานข้อมูลการดาเนินงานและผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมสภาวิชาการ
ครั้งที่ 9/2562
เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมอยุธยา-อาเซียน
อาคารสานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ระเบียบวาระ

เรื่อง

5
5.1

เรื่องนาเสนอเพื่อพิจารณา
ขอความเห็ น ชอบการเปลี่ ย นแปลง
แผนการรั บ นั ก ศึ ก ษาภาคปกติ ในปี
การศึ ก ษา 2563 และแก้ ไ ขรหั ส
วิชาสหกิจศึกษา หลักสูตรศิลปศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น
(ฉบับปี พ.ศ. 2559) (สมอ.08)

5.2

5.3

มติที่ประชุม

เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงแผนการรับ
นั ก ศึ ก ษาภาคปกติ ในปี ก ารศึ ก ษา
2563 จากเดิม 2 หมู่เรียน
จ านวน 60 คน เป็ น 1 หมู่ เ รี ย น
จานวน 30 คน และแก้ไขรหัสวิชาสห
กิ จ ศึ ก ษ า จ า ก เดิ ม ร หั ส วิ ช า
9014801 เป็ น รหั ส วิ ช า 9014802
ห ลั ก สู ต ร ศิ ล ป ศ า ส ต ร บั ณ ฑิ ต
สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น
(ฉบับปี พ.ศ. 2559) (สมอ.08)
โดยให้ แ ก้ ไ ขตามข้ อ เสนอแนะของ
สภาวิชาการ และให้นาเสนอ
สภามหาวิทยาลัยต่อไป
ขอความเห็ น ชอบการเปลี่ ย นแปลง เห็ น ช อ บ ก า ร เป ลี่ ย น แ ป ล ง
ผู้ รั บ ผิ ด ชอบหลั ก สู ต รและอาจารย์ ผู้ รั บ ผิ ด ชอบหลั ก สู ต รและอาจารย์
ประจาหลักสู ตรบริห ารธุรกิจ บัณ ฑิ ต ประจาหลักสูตรบริหารธุ รกิจบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์
สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์
(ฉบับปี พ.ศ. 2559) (สมอ.08)
(ฉบับปี พ.ศ. 2559) จาก นางสาวสินี
นาถ วีระสวัสดิ์ เป็น นางศุภลักษณ์
ศรีวิ ไลย (สมอ.08) และให้ น าเสนอ
สภามหาวิทยาลัยต่อไป

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 ะ ดั บ
บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษ า ห ลั ก สู ต ร
ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพ
ครู ป ระจ าภ าคเรี ยน ที่ 1/2562
จานวน 74 ราย

เห็ น ช อ บ ต า ม ที่ ส า นั ก ง า น
คณะกรรมการบัณฑิต ศึกษาพิจารณา
เสนอการให้ประกาศนียบัตรบัณ ฑิต
ระ ดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ กษ า ห ลั กสู ต ร
ประกาศนี ย บั ต รบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช า
วิชาชีพครู ประจาภาคเรียนที่ 1/2562
จ านวน 74 ราย และให้ น าเสนอ
สภามหาวิทยาลัยต่อไป

ผลการปฏิบัติตามมติ
เลขานุการสภาวิชาการได้แจ้งไปยังคณบดี
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และ
ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
สาขาวิชาภาษาญีป่ ุ่นทราบแล้ว
เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2562
ขณะนี้อยู่ระหว่างดาเนินการแก้ไข
ตามข้อเสนอแนะของสภาวิชาการ

เลขานุการสภาวิชาการได้แจ้งไปยังคณบดี
คณะวิทยาการจัดการ และประธาน
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร สาขาวิชา
การจัดการโลจิสติกส์ทราบแล้ว
เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2562
คณะวิทยาการจัดการได้ดาเนินการนาเรื่อง
นี้เสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ในคราว
ประชุมครั้งที่ 15/2562
เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2562
ที่ประชุมมีมติเห็นชอบเรียบร้อยแล้ว
เลขานุการสภาวิชาการได้แจ้งไปยัง
ผู้อานวยการสานักงานคณะกรรมการ
บัณฑิตศึกษาทราบแล้ว เมื่อวันที่ 1
ธันวาคม 2562 สานักงานคณะกรรมการ
บัณฑิตศึกษาได้ดาเนินการนาเรื่องนี้เสนอ
ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุม
ครั้งที่ 15/2562 เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม
2562 ที่ประชุมมีมติอนุมัติเรียบร้อยแล้ว
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มติที่ประชุม

ระเบียบวาระ

เรื่อง

5
5.4

เรื่องนาเสนอเพื่อพิจารณา (ต่อ)
ขอความเห็นชอบหลักสูตรครุศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและ
การสอน (หลั ก สู ต รปรั บ ปรุ ง พ .ศ.
2563)

5.5

ขอความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตร เห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
บัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ สาขาวิ ช าวิ ท ยาการคอมพิ ว เตอร์
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563)
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563) โดยให้
แก้ ไ ขตามข้ อเสน อแนะของสภ า
วิ ช า ก า ร แ ล ะ ให้ น า เส น อ ส ภ า
มหาวิทยาลัยต่อไป

5.6

การพิจารณาให้ความเห็นชอบ
การกาหนดตาแหน่งและแต่งตั้งให้ดารง
ตาแหน่งทางวิชาการระดับ
รองศาสตราจารย์ จานวน 1 ราย
และระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์
จานวน 2 ราย (วาระลับ)

5.7

การพิจารณาให้ความเห็นชอบการแจ้งผล
การประเมิ น ผลงานทางวิ ช าการของ
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อทาหน้าที่
ป ระเมิ น ผลงาน ท างวิ ช าก ารแล ะ
จริยธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาการ
ในระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์
จานวน 3 ราย (วาระลับ)

เห็นชอบหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิ ช าห ลั ก สู ต รและการสอน
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563) โดยให้
แก้ ไ ขตามข้ อ เสน อแนะของสภ า
วิ ช า ก า ร แ ล ะ ให้ น า เส น อ ส ภ า
มหาวิทยาลัยต่อไป

เห็นชอบตามที่คณะกรรมการพิจารณา
ต าแ ห น่ งท างวิ ช าก าร (ก .พ .ว .)
พิจารณาให้ความเห็นชอบการกาหนด
ตาแหน่งและแต่งตั้งให้ ดารงตาแหน่ ง
ทางวิ ชาการระดั บ รองศาสตราจารย์
จ านวน 1 ราย และระดั บ ผู้ ช่ ว ย
ศาสตราจารย์ จานวน 2 ราย
(วาระลับ) และให้นาเสนอ
สภามหาวิทยาลัยต่อไป
เห็นชอบตามที่คณะกรรมการพิจารณา
ต าแ ห น่ งท างวิ ช าก าร (ก .พ .ว .)
พิจารณาให้ความเห็นชอบการแจ้งผล
การประเมิ น ผลงานทางวิช าการของ
คณะกรรมการผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ เพื่ อ ท า
หน้ า ที่ ป ระเมิ น ผลงาน ทางวิ ช าการ
และจริยธรรม และจรรยาบรรณทาง
วิชาการในระดั บ ผู้ช่ วยศาสตราจารย์
จ านวน 3 ราย (วาระลั บ ) และให้
นาเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป

ผลการปฏิบัติตามมติ
เลขานุการสภาวิชาการได้แจ้งไปยังคณบดี
คณะครุศาสตร์ ผู้อานวยการสานักงาน
คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ประธาน
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร และ
ผู้เกี่ยวข้องทราบแล้ว เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม
2562 ขณะนี้อยู่ระหว่างดาเนินการแก้ไข
หลักสูตรตามข้อเสนอแนะของสภาวิชาการ

เลขานุการสภาวิชาการได้แจ้งไปยังคณบดี
ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตร และ
ผู้เกี่ยวข้องทราบแล้ว เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม
2562 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้
ดาเนินการนาเรื่องนี้เสนอที่ประชุมสภา
มหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 15/2562
เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2562 ที่ประชุมมีมติ
เห็นชอบ เรียบร้อยแล้ว
เลขานุการสภาวิชาการได้แจ้งไปยังงาน
ทรัพยากรบุคคล และเลขานุการ
คณะกรรมการพิจารณาตาแหน่งทางวิชาการ
(ก.พ.ว.) ทราบแล้ว เมือ่ วันที่ 1 ธันวาคม
2562 งานบริหารงานบุคคลได้ดาเนินการ
นาเรือ่ งนี้เสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย
ในคราวประชุมครั้งที่ 15/2562
เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2562 ที่ประชุมมีมติ
อนุมัตเิ รียบร้อยแล้ว
เลขานุการสภาวิชาการได้แจ้งไปยังงาน
ทรัพยากรบุคคล และเลขานุการ
คณะกรรมการพิจารณาตาแหน่งทางวิชาการ
(ก.พ.ว.) ทราบแล้ว เมือ่ วันที่ 1 ธันวาคม
2562 งานบริหารงานบุคคลได้ดาเนินการ
นาเรื่องนี้เสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย
ในคราวประชุมครั้งที่ 15/2562
เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2562 ที่ประชุมมีมติ
อนุมัตเิ รียบร้อยแล้ว
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ระเบียบวาระที่ 4

เรื่องนาเสนอเพื่อทราบ

ระเบียบวาระที่ 4.1

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

สาระสาคัญโดยย่อ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรองทิพย์ เนี ยมถนอม เลขานุการสภาวิชาการ นาเสนอ การรายงาน
สถานะหลั กสู ตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญ ญาตรี และระดับบัณ ฑิ ตศึกษา พ.ศ. 2558 ข้อมูล
ณ วันที่ 17 ธันวาคม 2562 มีรายละเอียด จาแนกตามคณะ และสาขาวิชา ดังนี้
1. หลักสูตร ระดับปริญญาตรี
คณะ

ครุศาสตร์

10

จานวนหลักสูตร
ที่ครบรอบปรับปรุง
ปีการศึกษา 2562
-

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

15

-

3

7

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

15

1

4

2

วิทยาการจัดการ

12

2

7

1

52

3

14

20

รวม

จานวน
หลักสูตร
ทั้งหมด

จานวนหลักสูตร
ที่ครบรอบปรับปรุง
ปีการศึกษา 2563
-

จานวนหลักสูตรที่อยู่ระหว่าง
รอผลการรับทราบจาก
สป.อว.
10

2. รอบการปรับปรุงหลักสูตร ระดับปริญญาตรี
คณะ

สาขาวิชา

สภา
มหาวิทยาลัย
(อนุมัติ)

สป.อว.
(รับทราบ)

ปีการศึกษา
ที่เริ่มใช้
หลักสูตร

สิ้นปี
การศึกษา
ครบรอบที่
ต้องปรับปรุง
หลักสูตร

27 มี.ค.2562

อยู่ระหว่างรอผล
การพิจารณา
ความสอดคล้องฯ

2562

2565

27 มี.ค.2562

อยู่ระหว่างรอผล
การพิจารณา
ความสอดคล้องฯ
อยู่ระหว่างรอผล
การพิจารณา
ความสอดคล้องฯ
อยู่ระหว่างรอผล
การพิจารณา
ความสอดคล้องฯ

2562

2565

2562

2565

2562

2565

ครุศาสตร์
1

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

2

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

3

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

27 มี.ค.2562

(อยู่ระหว่างผู้อานวยการกลุ่มของ สป.อว. ตรวจสอบหลักสูตร)

4

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

27 มี.ค.2562
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คณะ

5

สาขาวิชา

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

สภา
มหาวิทยาลัย
(อนุมัติ)

สป.อว.
(รับทราบ)

ปีการศึกษา
ที่เริ่มใช้
หลักสูตร

สิ้นปี
การศึกษา
ครบรอบที่
ต้องปรับปรุง
หลักสูตร

27 มี.ค.2562

อยู่ระหว่างรอผล
การพิจารณา
ความสอดคล้องฯ
อยู่ระหว่างรอผล
การพิจารณา
ความสอดคล้องฯ

2562

2565

2562

2565

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

2562

2565

2562

2565

2562

2565

2562

2565

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

2559

2562

2559

2562

2560

2563

2560

2563

2560

2563

2560

2563

2561
2562

2564
2565

2560

2563

2562

2565

(อยู่ระหว่างผู้อานวยการกลุ่มของ สป.อว. ตรวจสอบหลักสูตร)

6

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

27 มี.ค.2562

(อยู่ระหว่างผู้อานวยการกลุ่มของ สป.อว. ตรวจสอบหลักสูตร)

7

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

27 มี.ค.2562

(อยู่ระหว่างผู้อานวยการกลุ่มของ สป.อว. ตรวจสอบหลักสูตร)

8

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

27 มี.ค.2562

(อยู่ระหว่างผู้อานวยการกลุ่มของ สป.อว. ตรวจสอบหลักสูตร)

9

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

27 มี.ค.2562

(อยู่ระหว่างผู้อานวยการกลุ่มของ สป.อว. ตรวจสอบหลักสูตร)

10

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

27 มี.ค.2562

(อยู่ระหว่างผู้อานวยการกลุ่มของ สป.อว. ตรวจสอบหลักสูตร)

มนุษยศาสตร์ฯ
1

5

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

6

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

7
8

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

9

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

2
3
4

10

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

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

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

10 ต.ค. 2561

อยู่ระหว่างรอผล
การพิจารณา
ความสอดคล้องฯ
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คณะ

11

สาขาวิชา

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

สภา
มหาวิทยาลัย
(อนุมัติ)

สป.อว.
(รับทราบ)

ปีการศึกษา
ที่เริ่มใช้
หลักสูตร

สิ้นปี
การศึกษา
ครบรอบที่
ต้องปรับปรุง
หลักสูตร

9 พ.ค. 2561

อยู่ระหว่างรอผล
การพิจารณา
ความสอดคล้องฯ

2561

2564

13 มิ.ย. 2561

อยู่ระหว่างรอผล
การพิจารณา
ความสอดคล้องฯ
อยู่ระหว่างรอผล
การพิจารณา
ความสอดคล้องฯ
อยู่ระหว่างรอผล
การพิจารณา
ความสอดคล้องฯ

2561

2564

2562

2565

2563

2566

9 ต.ค.2562

อยู่ระหว่างรอผล
การพิจารณา
ความสอดคล้องฯ

2563

2566

16 มี.ค. 2559

1 ธ.ค.
2559

2560

2562

18 พ.ย. 2558

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

2559

2562

2559

2562

2559

2562

2559

2562

2560

2563

2560

2563

2560

2563

2560

2563

(ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะของ สป.อว. และส่งให้ สป.อว.
พิจารณาแล้ว)

12

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

13

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

27 มี.ค.2562

(อยู่ระหว่างผู้อานวยการกลุ่ม ของ สป.อว. ตรวจสอบหลักสูตร)

14

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

9 ต.ค.2562

(อยู่ระหว่างหัวหน้าฝ่าย ของ สป.อว. ตรวจสอบหลักสูตร)

15

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

วิทยาศาสตร์ฯ
1

8

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

9

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

2
3
4
5
6
7

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

สป.อว.
(รับทราบ)

ปีการศึกษา
ที่เริ่มใช้
หลักสูตร

สิ้นปี
การศึกษา
ครบรอบที่
ต้องปรับปรุง
หลักสูตร

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

12 ก.ค. 2560

13 พ.ย.
2560
3 เม.ย.
2562

2560

2563

2561

2564

12

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

13 มิ.ย. 2561

5 พ.ย.
2562

2561

2564

13

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

14 มี.ค. 2561

อยู่ระหว่างรอผล
การพิจารณา
ความสอดคล้องฯ

2561

2564

9 ม.ค. 2562

อยู่ระหว่างรอผล
การพิจารณา
ความสอดคล้องฯ

2562

2565

2563

2566

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

2559

2562

2559

2562

2559

2562

2559

2562

29 มิ.ย.
2559
5 ส.ค.
2559
27 ก.ค.
2559

2559

2562

2559

2562

2559

2562

คณะ

10
11

สาขาวิชา

13 ธ.ค. 2560

(อยู่ระหว่างผู้อานวยการกลุ่ม ของ สป.อว. ตรวจสอบหลักสูตร)

14

วท.บ. เทคโนโลยีการผลิตพืช
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562)
(อยู่ระหว่างผู้อานวยการกลุ่ม ของ สป.อว. ตรวจสอบหลักสูตร)

15

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

วิทยาการจัดการ
1
บช.บ. การบัญชี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)
(ต้องปรับปรุงหลักสูตรให้เสร็จสิ้นภายในปีการศึกษา 2563)
2
บธ.บ. การจัดการ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)
(ต้องปรับปรุงหลักสูตรให้เสร็จสิ้นภายในปีการศึกษา 2563)
3
บธ.บ. การตลาด (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)
(ต้องปรับปรุงหลักสูตรให้เสร็จสิ้นภายในปีการศึกษา 2563)
4
บธ.บ. การบริหารทรัพยากรมนุษย์
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)
(ต้องปรับปรุงหลักสูตรให้เสร็จสิ้นภายในปีการศึกษา 2563)
5
บธ.บ. การจัดการโลจิสติกส์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)
(ต้องปรับปรุงหลักสูตรให้เสร็จสิ้นภายในปีการศึกษา 2563)
6
ศศ.บ. การท่องเที่ยว (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)
(ต้องปรับปรุงหลักสูตรให้เสร็จสิ้นภายในปีการศึกษา 2563)
7
บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)
(ต้องปรับปรุงหลักสูตรให้เสร็จสิ้นภายในปีการศึกษา 2563)

20 เม.ย.2559
20 เม.ย.2559
20 เม.ย.2559
20 เม.ย.2559

20 เม.ย.2559
20 เม.ย.2559
20 เม.ย.2559
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คณะ

8

สาขาวิชา

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

สภา
มหาวิทยาลัย
(อนุมัติ)

สป.อว.
(รับทราบ)

ปีการศึกษา
ที่เริม่ ใช้
หลักสูตร

สิ้นปี
การศึกษา
ครบรอบที่
ต้องปรับปรุง
หลักสูตร

12 ก.ค. 2560

16 พ.ย.
2560

2561

2564

18 ก.พ. 2558

4 ส.ค.
2558

2558

2561

18 ก.พ. 2558

24 เม.ย.
2558

2558

2561

11 ก.ค. 2561

5 พ.ย.
2562

2561

2564

14 มี.ค. 2561

อยู่ระหว่างรอผล
การพิจารณา
ความสอดคล้องฯ

2561

2564

เสนอกฤษฎีกาชื่อปริญญา)

9

10

11
12

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

ปีการศึกษา 2563

จานวนหลักสูตรที่อยู่
ระหว่างรอผล
การรับทราบจาก สป.อว.

2

1

3

1

-

1

1

-

1

-

4

3

2

3

จานวนหลักสูตร
ทั้งหมด

จานวนหลักสูตร
ที่ครบรอบ
ปรับปรุง

จานวนหลักสูตร
ที่ครบรอบปรับปรุง

ปีการศึกษา 2562

ครุศาสตร์

4

วิทยาการจัดการ
(ปีการศึกษา 2561)
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

1

รวม

4. รอบการปรับปรุงหลักสูตร ระดับบัณฑิตศึกษา

คณะ

สภามหาวิทยาลัย
(อนุมัต)ิ

สป.อว.
(รับทราบ)

9/2562
10 ก.ค. 2562

อยู่ระหว่างรอผล
การพิจารณา
ความสอดคล้องฯ

11/2562
11 ก.ย. 2562

อยู่ระหว่างรอผล
การพิจารณา
ความสอดคล้องฯ

สาขาวิชา

ปี
การศึกษา
ที่เริ่มใช้
หลักสูตร

ปีครบรอบ
ที่ต้อง
ปรับปรุง
หลักสูตร

ครุศาสตร์
1

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

2

หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหาร
การศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562)
(อยู่ระหว่างผู้อานวยการกลุ่ม ของ สป.อว. ตรวจสอบ
หลักสูตร)

3

หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2562) **สานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาจะนาหลักสูตร
เข้าทีป่ ระชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 5/2562 ในวันที่ 30 ตุลาคม
2562 และจะนาเสนอสภาวิชาการ ครั้งที่ 9/2562 ในวันที่ 27 พฤศจิกายน
2562 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ โดยให้แก้ตามข้อเสนอแนะของสภาวิชาการ
ขณะนี้อยู่ระหว่างแก้ไขหลักสูตร

4

หลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2550) **สานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาได้ทาเรื่อง
ปิดหลักสูตร (แบบมีเงื่อนไข) โดยนาเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6/2560
เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2560 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ โดยมีเงื่อนไขจะมีผลสมบูรณ์
ต่อเมื่อนักศึกษาสาเร็จการศึกษาทั้งหมด จานวน 11 ราย และมหาวิทยาลัยได้ส่ง
เรื่องไปยัง สป.อว. เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2560 ขณะนี้อยู่ระหว่างรอผล
การรับทราบหลักสูตร จาก สป.อว.**

อยู่ระหว่างรอผล
การพิจารณา
ความสอดคล้องฯ
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คณะ

สภามหาวิทยาลัย
(อนุมัต)ิ

สป.อว.
(รับทราบ)

ปี
การศึกษา
ที่เริ่มใช้
หลักสูตร

ปีครบรอบ
ที่ต้อง
ปรับปรุง
หลักสูตร

7/2561
11 ก.ค. 2561

อยู่ระหว่างรอ
ผลการ
พิจารณาความ
สอดคล้องฯ

2561

2566

สาขาวิชา

วิทยาการจัดการ
1

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชา
บริหารธุรกิจ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2562) **สานักงาน
คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาและคณะ
มนุษยศาสตร์ฯ ได้นาหลักสูตรเสนอที่ประชุม
สภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่
12/2562 เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2562
มติที่ประชุม มอบหมายมหาวิทยาลัย
นาหลักสูตรกลับไปหารือร่วมกับกรรมการ
สภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ได้แก่
รองศาสตราจารย์ ดร.จิราภา วิทยาภิรักษ์
รองศาสตราจารย์ ดร.เสน่ห์ จุ้ยโต และ
ดร.สุรพงษ์ มาลี และได้นาเสนอสภา
มหาวิทยาลัยในการประชุม ครั้งที่ 15/2562
เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2562 ที่ประชุมมีมติ
เห็นชอบ ขณะนี้อยู่ระหว่างดาเนินการแก้ไข
ตามข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัย

15/2562
11 ธ.ค. 2562

(ข้อมูล ณ วันที่ 17 ธันวาคม 2562)

ข้อเสนอ/ญัตติ
จึงเสนอสภาวิชาการเพื่อรับทราบรายงานสถานะหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 ข้อมูล ณ วันที่ 17 ธันวาคม 2562
มติที่ประชุม รับทราบรายงานสถานะหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี และ
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 ข้อมูล ณ วันที่ 17 ธันวาคม 2562

รายงานการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 10/2562 วันพุธที่ 25 ธันวาคม 2562 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมอยุธยา-อาเซียน
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ระเบียบวาระที่ 4.2

ข้อมูลการปรับเปลีย่ นอาจารย์ประจาหลักสูตร (สมอ.08) ระดับปริญญาตรี
และระดับบัณฑิตศึกษา ประจาปี พ.ศ. 2561-2562 ข้อมูล ณ วันที่ 17 ธันวาคม 2562

สาระสาคัญโดยย่อ
ผู้ช่ว ยศาสตราจารย์ ดร.กรองทิพ ย์ เนียมถนอม เลขานุ การสภาวิช าการ น าเสนอ ข้อมู ล
การปรั บ เปลี่ ย นอาจารย์ ป ระจ าหลั ก สู ต ร (สมอ.08) ระดั บ ปริ ญ ญาตรี และระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา ประจ าปี
พ.ศ. 2561-2562 ข้อมูล ณ วันที่ 17 ธันวาคม 2562 มีรายละเอียดดังนี้
1. ระดับปริญญาตรี
ลาดับ
1
2
3
ที่

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

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

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

ปี พ.ศ. 2561
13 หลักสูตร

ปี พ.ศ. 2562
15 หลักสูตร

11 หลักสูตร
2 หลักสูตร

6 หลักสูตร
9 หลักสูตร

สภามหาวิทยาลัยเห็นชอบ

วันที่ สป.อว.
รับทราบ

ครั้งที่

วันเดือนปี

6/2561

13 มิ.ย. 2561

12 ก.ค. 2562

12/2562

9 ต.ค. 2562

อยู่ระหว่าง
การดาเนินการของ
กองบริการการศึกษา

4/2561

4 เม.ย. 2561

4 ก.ย. 2561

4/2561

4 เม.ย. 2561

4 ก.ย. 2561

7/2561

11 ก.ค. 2561

12 ก.ค. 2562

7/2561

11 ก.ค. 2561

อยู่ระหว่าง
การดาเนินการของ
กองบริการการศึกษา

7/2561

11 ก.ค. 2561

12 ก.ค. 2562

13/2561

12 ธ.ค. 2561

1 ส.ค. 2562

2/2562

13 ก.พ. 2562

12 ก.ค. 2562
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ที่

รายชื่อหลักสูตรที่ปรับปรุง

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

สภามหาวิทยาลัยเห็นชอบ

วันที่ สป.อว.
รับทราบ

ครั้งที่

วันเดือนปี

2/2562

13 ก.พ. 2562

อยู่ระหว่างรอผล
การรับทราบฯจาก
สป.อว.

9

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครอง
ท้องถิ่น (ฉบับปี พ.ศ. 2560)

2/2562

13 ก.พ. 2562

อยู่ระหว่าง
การดาเนินการของ
กองบริการการศึกษา

10

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

3/2562

13 มี.ค. 2562

12 ก.ค. 2562

8/2562

12 มิ.ย. 2562

4 ต.ค. 2562

11/2562

11 ก.ย. 2562

11/2562

11 ก.ย. 2562

อยู่ระหว่าง
การดาเนินการของ
กองบริการการศึกษา
อยู่ระหว่าง
การดาเนินการของ
กองบริการการศึกษา

2/2561

14 ก.พ. 2561

4 ก.ย. 2561

5/2561

9 พ.ค. 2561

12 ก.ค. 2562

7/2561

11 ก.ค. 2561

12 ก.ค. 2562

12/2561

14 พ.ย. 2561

อยู่ระหว่าง
การดาเนินการของ
กองบริการการศึกษา

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

3/2562

13 มี.ค. 2562

4 ต.ค. 2562

9/2562

10 ก.ค. 2562

อยู่ระหว่าง
การดาเนินการของ
กองบริการการศึกษา

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

9/2562

10 ก.ค. 2562

4 ต.ค. 2562

9/2562

10 ก.ค. 2562

อยู่ระหว่าง
การดาเนินการของ
กองบริการการศึกษา

11
12
13

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครอง
ท้องถิน่ (ฉบับปี พ.ศ. 2560)

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

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

5

วันที่ สป.อว.
รับทราบ

สภามหาวิทยาลัยเห็นชอบ

รายชื่อหลักสูตรที่ปรับปรุง

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์
(ฉบับปี พ.ศ. 2559)

ครั้งที่

วันเดือนปี

7/2561

11 ก.ค. 2561

12 ก.ค. 2562

13/2561

12 ธ.ค. 2561

1 ส.ค. 2562

5/2562

24 เม.ย. 2562

4 ต.ค. 2562

5/2562

24 เม.ย. 2562

อยู่ระหว่างรอผล
การรับทราบฯจาก
สป.อว.

15/2562

11 ธ.ค. 2562

อยู่ระหว่าง
การดาเนินการของ
กองบริการการศึกษา

2. ระดับบัณฑิตศึกษา
ลาดับ
1
2
3

ที่

รายการ
จานวนรวมหลักสูตรที่ปรับเปลีย่ นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจา
หลักสูตร
จานวนที่ผ่านการรับทราบการปรับหลักสูตรจาก สป.อว.

ปี พ.ศ. 2561
3 หลักสูตร

ปี พ.ศ. 2562
-

3 หลักสูตร
-

-

จานวนที่อยู่ระหว่างรอผลการรับทราบการปรับหลักสูตรจาก สป.อว.

รายชื่อหลักสูตรที่ปรับปรุง

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

สภามหาวิทยาลัยเห็นชอบ
ครั้งที่
วันเดือนปี

วันที่ สป.อว.รับทราบ

12/2560

8 พ.ย. 2560

12 ก.ค. 2562

12/2560

8 พ.ย. 2560

12 ก.ค. 2562
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ที่

รายชื่อหลักสูตรที่ปรับปรุง

คณะวิทยาการจัดการ
1 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ (ฉบับปี พ.ศ. 2557)

สภามหาวิทยาลัยเห็นชอบ
ครั้งที่
วันเดือนปี
4/2561

4 เม.ย. 2561

วันที่ สป.อว.รับทราบ

12 ก.ค. 2562

(ข้อมูล ณ วันที่ 17 ธันวาคม 2562)
ข้อเสนอ/ญัตติ
จึงขอเสนอให้ที่ประชุมสภาวิชาการรับทราบข้อมูลการปรับเปลี่ยนอาจารย์ ประจาหลักสูตร (สมอ.08)
ระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา ประจาปี พ.ศ. 2561-2562 ข้อมูล ณ วันที่ 17 ธันวาคม 2562
มติที่ประชุม รับทราบข้อมูลการปรับเปลี่ยนอาจารย์ประจาหลักสูตร (สมอ.08) ระดับปริญญาตรี และ
ระดับบัณฑิตศึกษา ประจาปี พ.ศ. 2561-2562 ข้อมูล ณ วันที่ 17 ธันวาคม 2562

ระเบียบวาระที่ 5

เรื่องนาเสนอเพื่อพิจารณา

ระเบียบวาระที่ 5.1

การพิจารณาเสนอการให้ปริญญา ระดับปริญญาตรี จานวน 16 ราย

ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรองทิพย์ เนียมถนอม เลขานุการสภาวิชาการ นาเสนอ เรื่อง การพิจารณา
เสนอการให้ปริญญา ระดับปริญญาตรี ประจาภาคเรียนที่ 1/2562 (ครั้งที่ 1) จานวน 16 ราย โดยมีกระบวนการ
ดังนี้
1. กองบริการการศึกษา ตรวจสอบแผนการเรียน หมู่เรียน ในสาขาวิชาที่จะสาเร็จการศึกษา ประจา
ภาคเรียนที่ 1/2562 และนักศึกษาที่ยื่นคาร้องขอเป็นผู้สาเร็จการศึกษา
2. จัดทาข้อมูลผลการเรียนของนักศึกษารายคน แต่ละหมู่เรียน ให้อาจารย์ที่ปรึกษา และนักศึกษา
ร่วมกันตรวจสอบ เพื่อเตรียมตัวลงทะเบียนในปี 4 เทอม 1
3. ออกคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจโครงสร้างหลักสูตรของนักศึกษาภาคปกติ และภาคพิเศษ
(เสาร์-อาทิตย์) ที่จะสาเร็จการศึกษา ประจาภาคเรียนที่ 2/2561 เลขที่ 371/2562 ในปี 4 เทอม 2 เพื่อให้อาจารย์
ที่ปรึกษา นักศึกษา ร่วมกันตรวจสอบอีกครั้งก่อนการลงทะเบียนเรียนเทอมสุดท้าย
4. อาจารย์ที่ปรึกษา นักศึ กษา ร่วมกันตรวจสอบรายวิชาและโครงสร้างหลั กสูตร และลงทะเบียน
ตามกาหนดเวลา
5. ออกคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจจบหลักสูตรของนักศึกษาภาคปกติและภาคพิเศษ (เสาร์-อาทิตย์)
ที่จะสาเร็จการศึกษา ประจาภาคเรียนที่ 2/2561 (ครั้งที่ 2) เลขที่ 513/2562 (อาจารย์ที่ปรึกษา คณะดาเนินการ)
6. นายทะเบียนตรวจสอบการจบหลักสูตรของนักศึกษาตามแผนและนักศึกษาค้างรุ่น 1) คุณสมบัติ
ผู้เข้าศึกษา 2) ผลการตรวจสอบคุณวุฒิแรกเข้า 3) รายวิชา ผลการเรียนตามโครงสร้างหลักสูตร และข้อบังคับ
ที่เกีย่ วข้อง สรุปจานวนผู้สาเร็จการศึกษา จานวน 16 ราย
รายงานการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 10/2562 วันพุธที่ 25 ธันวาคม 2562 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมอยุธยา-อาเซียน
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7. กองบริการการศึกษาจัดทาข้อมูลรายละเอียดผู้สาเร็จการศึกษาตามรูปแบบที่กาหนด
ในวันที่ 21-22 ธันวาคม 2562
8. เสนอคณะกรรมการอนุมัติการประเมินผลการสาเร็จการศึกษา ในวันที่ 23 ธันวาคม 2562
9. เสนอคณะกรรมการสภาวิชาการ ในวันที่ 25 ธันวาคม 2562
10. เสนอคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ในวันที่ 8 มกราคม 2563
11. กองบริ ก ารการศึ ก ษาออกหลั ก ฐานการส าเร็ จ การศึ ก ษา พร้ อ มเก็ บ หลั ก ฐานและบั น ทึ ก
ฐานข้อมูล
บัญชีสรุปจานวนผู้สาเร็จการศึกษาที่ขอเสนอการให้ปริญญา
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจาภาคเรียนที่ 1/2562 (ครั้งที่ 1)

สาขาวิชา
ภาคปกติ
ครุศาสตรบัณฑิต
ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต
วิทยาศาสตรบัณฑิต
บัญชีบัณฑิต
รวม

ระดับปริญญาตรี
เกียรตินิยมอันดับ 1 เกียรตินิยมอันดับ 2
ปริญญาตรี
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
-

-

-

-

-

-

3
3
3
9

1
5
1
7

4
3
8
1
16

รวม
ทั้งสิ้น

4
3
8
1
16

รวมทั้งสิ้น
9
7
16
16
ข้อเสนอ/ญัตติ
จึ งเสนอคณะกรรมการสภาวิช าการพิ จ ารณาการเสนอให้ ป ริญ ญาแก่ ผู้ ส าเร็จ การศึ ก ษา ระดั บ
ปริญญาตรี ประจาภาคเรียนที่ 1/2562 (ครั้งที่ 1) จานวน 16 ราย
มติที่ประชุม เห็นชอบตามที่กองบริการการศึกษาพิจารณาเสนอการให้ปริญญาแก่ผู้สาเร็จการศึ กษา
ระดับ ปริญญาตรี ประจาภาคเรียนที่ 1/2562 (ครั้งที่ 1) จานวน 16 ราย และให้นาเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป

ระเบียบวาระที่ 5.2

การพิจารณาเสนอการให้ปริญญา ระดับปริญญาโท จานวน 14 ราย

สาระสาคัญโดยย่อ
ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์ ดร.กรองทิ พ ย์ เนี ย มถนอม เลขานุ การสภาวิ ชาการ ขออนุ ญ าตที่ ประชุ ม ให้
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิชาติ พานสุวรรณ นาเสนอเรื่อง การพิจารณาเสนอการให้ปริญญา ระดับปริญญาโท
ประจาภาคเรียนที่ 3/2561 (ครั้งที่ 1) จานวน 14 ราย
รายงานการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 10/2562 วันพุธที่ 25 ธันวาคม 2562 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมอยุธยา-อาเซียน
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ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง
ตามที่สานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึ กษา ได้เสนอรายชื่อผู้สาเร็จการศึก ษาระดับปริญญาโท ประจา
ภาคเรียนที่ 3/2561 (ครั้งที่ 1) จานวน 14 ราย ต่อคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ในคราวประชุม ครั้งที่ 4/2562
เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2562 โดยผ่านกระบวนการดังนี้
1. นักศึกษา ยื่นเอกสารขอสาเร็จการศึกษากับทาง สานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา
2. เจ้าหน้าที่ฯ ทาการตรวจสอบแบบคาร้องขอเป็นผู้สาเร็จการศึกษา และเอกสารประกอบการขอยื่นว่า
ถูกต้องและครบถ้วนหรือไม่
- ในกรณี ที่ไม่ครบถ้วนหรือไม่ ถูกต้อง เจ้าหน้าที่ต้องคืนเอกสารการขอสาเร็จการศึกษาและเอกสาร
ประกอบการสาเร็จการศึกษา ส่งคืนให้นักศึกษานากลับไปแก้ไขให้ถูกต้อง แล้วจึงนาเอกสารมาส่งอีกครั้ง
- ในกรณี ที่ เอกสารครบถ้วนถู กต้อง เจ้าหน้าที่ต้องเก็บเอกสารทั้ งหมดที่นักศึกษาทาเรื่องขอยื่นไว้
เพื่อนาเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา
3. เมื่ อ เอกสารครบถ้ ว นถู ก ต้ อ งแล้ ว นั ก ศึ ก ษาต้ อ งลงทะเบี ย นรายชื่ อ ผู้ ข อยื่ น ส าเร็จ การศึ ก ษาแก่
เจ้าหน้าที่สานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา และถือว่าเป็นการเสร็จสิ้นการยื่นขอเป็นผู้สาเร็จการศึกษา
นักศึกษาผ่านการตรวจสอบดังนี้
 เป็นผู้มีคุณสมบัติการเข้าเป็นนักศึกษาตามที่หลักสูตรกาหนด โดยคณะกรรมการหลักสูตร ค.ม.
(การบริหารการศึกษา) หลักสูตร ค.ม.(การจัดการการเรียนรู้) หลักสูตร บธ.ม.(บริหารธุรกิจ) และ รป.ม.
(รัฐประศาสนศาสตร์)
 ผ่านการตรวจสอบคุณวุฒิการศึกษา พบว่าสาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีแล้วทุกราย
 ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติของการส าเร็จการศึกษาตามเกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามข้อบั งคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.๒๕๔๙ โดยนายทะเบียน
และผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตรแต่ละหลักสูตรที่สาเร็จการศึกษา
 นักศึกษาที่เข้าศึกษาในหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต แผน ก แบบ ก1 แผน ก แบบ ก2 และแผน ข
ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามหลักสูตร ได้คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ากว่า 3.00
 ผ่านการสอบประมวลความรู้
 ผ่านการสอบปากเปล่าวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระขั้นสุดท้าย โดยคณะกรรมการสอบปากเปล่า
วิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ ซึ่งประกอบด้วยอาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระและ
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่ได้รับการแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัย
 ผ่านการตรวจสอบรูปเล่มวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระจากกรรมการตรวจรูปแบบ
 ผ่านการตรวจสอบบทคัดย่อภาษาอังกฤษ จากคณะกรรมการตรวจบทคัดย่อ
 ลงตีพิมพ์ในวารสารวิชาการแสงอีสาน ปีที่ 16 ฉบับที่ 1 ประจาเดือน มกราคม – มิถุนายน 2562
จานวน 1 ราย

รายงานการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 10/2562 วันพุธที่ 25 ธันวาคม 2562 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมอยุธยา-อาเซียน
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 ลงตีพิมพ์ในวารสารวิชาการแสงอีสาน ปีที่ 16 ฉบับที่ 2 ประจาเดือน กรกฎาคม – ธันวาคม 2562
จานวน 4 ราย
 ลงตีพิมพ์ในวารสารวิชาการบัณฑิตศึกษาและสังคมศาสตร์ ปีที่ 9 ฉบับที่ 2 ประจาเดือน กรกฎาคม
– ธันวาคม 2562 จานวน 1 ราย
 รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 10
“วิจัย นวัตกรรม นาการพัฒนาท้องถิ่น”วันที่ 4-5 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
จานวน ๒ ราย
 รายงานสื บ เนื่ อ งจากการประชุม วิช าการเพื่ อน าเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 11 “ถักทอ
งานวิ จั ย ท้ อ งถิ่ น ก้ า วไกลสู่ ส ากล”วั น ที่ 6-7 สิ ง หาคม 2562 ณ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ นครราชสี ม า
จานวน ๒ ราย
 เป็นนักศึกษาแผน ข ซึ่ง สป.อว. ไม่ได้กาหนดให้ตีพิมพ์ผลงาน จานวน 4 ราย
 อยู่ในกรอบระยะเวลาที่หลักสูตรกาหนด
จานวนการพิจารณาเสนอการให้ปริญญาระดับปริญญาโท จานวน 14 ราย
ประจาภาคเรียนที่ 3/2561 (ครั้งที่ 1)
จานวน
ล
หลักสูตร
ลาที่
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
จึงเสนอคณะกรรมการสภาวิชาการพิจารณาการเสนอให้ปริญญา ระดับปริญญาโท ประจาภาคเรียน
ที่ 3/2561 (ครั้งที่ 1) จานวน 14 ราย
มติที่ประชุม เห็นชอบตามที่สานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาพิจารณาเสนอการให้ปริญญา ระดับ
ปริญญาโท ประจาภาคเรียนที่ 3/2561 (ครั้งที่ 1) จานวน 14 ราย และให้นาเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อ ไป โดย
ให้แก้ไขตามข้อเสนอแนะของสภาวิชาการ ดังนี้
1. หน้า 11 ให้ตรวจสอบบทคัดย่อภาษาอังกฤษทุกราย เรื่องความครบถ้วนสมบูรณ์ในการเขียนประโยค
ต่าง ๆ เนื่องจากพบว่ามีการใช้ประโยคไม่สมบูรณ์ในบางราย
2. หน้า 16 บทคัดย่อภาษาไทย ให้ตรวจสอบการพิมพ์เรื่องการค่าสถิติ ต่าง ๆ ให้ถูกต้อง

รายงานการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 10/2562 วันพุธที่ 25 ธันวาคม 2562 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมอยุธยา-อาเซียน
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3. หน้ า 19 ให้ ต รวจสอบบทคั ด ย่ อ ภาษาไทยและภาษาอั ง กฤษ ระบุ อ าจารย์ ที่ ป รึ ก ษาหลั ก คื อ
ดร.ธีระวัฒ น์ มอนไธสง และอาจารย์ที่ปรึกษาร่วม ดร.วัช รภัทร เตชะวัฒ นศิริดารง แต่ในแบบตอบรับการ
ตีพิมพ์ผลงานลงวารสาร ปรากฏเพียงชื่อนักศึกษา ฐิตารีย์ กุลวงศ์คเณศ และ ดร.วัชรภัทร เตชะวัฒนศิริดารง
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วมเพีย ง รายเดีย ว ไม่ปรากฏชื่ อ ดร.ธีระวัฒ น์ มอนไธสง อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก ในแบบ
ตอบรับการตีพิมพ์ผลงานลงวารสาร
4. หน้า 36 ย่อหน้าที่ 2 ด้านลักษณะทางกายภาย แก้ไข ด้านลักษณะทางกายภาพ
5. หน้า 40 ให้แก้ไขคาว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในหัวข้อการวิจัย ในบทคัดย่อภาษาไทยให้ถูกต้อง
6. หน้ า 43 ให้ ตรวจสอบเรื่ องข้อมูล การเขียนผู้ตอบแบบสอบถาม จานวน 158 คน ว่าเป็ นจานวน
ประชากรหรือเป็นจานวนกลุ่มตัวอย่าง เขียนให้ชัดเจน
7. ให้ตรวจสอบรูปแบบบทคัดย่อภาษาไทย เช่น ในเอกสารหน้า 10-11, 16-17, 22-23, 25-26 มีความ
ไม่ส อดคล้ องกัน โดยด้านบนระบุ อาจารย์ที่ป รึกษาหลั กและอาจารย์ที่ ปรึกษาร่วม แต่ด้านล่ างระบุอาจารย์
ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก 2 ราย ไม่มีชื่ออาจาร์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม ให้ตรวจสอบ ทั้ง 14 ราย
8. สภาวิชาการมีข้อสังเกตเรื่อง บทความวิจัยที่ส่งไปตีพิมพ์เผยแพร่ กรณีไม่ปรากฏชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา
หลักและชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาร่วมในแบบตอบรับการตีพิมพ์ผลงานลงวารสาร กรณีนี้อาจเป็นไปได้ว่านักศึกษา
บางรายไม่ได้ส่งบทความวิจัยที่แก้ไ ขเรียบร้อยแล้วให้อาจารย์ที่ปรึกษาหลักและอาจารย์ที่ปรึกษาร่วมพิ จารณา
ก่ อ นน าส่ งวารสารเพื่ อ ขอตี พิ ม พ์ ผลงานทางวิ ช าการตอบรับ การตี พิ ม พ์ แ ล้ ว ไม่ ส ามารถแก้ ไขได้ จึ งท าให้
ไม่ปรากฏชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาหลักและอาจารย์ที่ปรึกษาร่วม อีกประเด็นคือการคิดสัดส่วนผลงานของอาจารย์ที่
ปรึ กษาหลั กและที่ป รึกษาร่ว ม ซึ่ งการตีพิ มพ์ เผยแพร่ผ ลงานที่มีรายชื่ ออาจารย์ที่ ปรึกษาหลั ก และอาจารย์
ที่ปรึกษาร่วม 2 ราย สามารถแบ่งสัดส่วนผลงานได้ร้อยละ 50 แต่หากมีกรณีอาจารย์ที่ปรึกษาจานวนมากกว่า
2 ราย จะมีการคิดสัดส่วนผลงานอย่า งไร สภาวิชาการมีความเห็นว่าสานักงานคณะกรรมการบัณฑิตวิทยาลัย
ควรต้องวางระบบเรื่องนี้ และกาหนดเป็นเงื่อนไขให้กับนักศึกษาที่จะสาเร็จการศึกษาต้องดาเนินการ
9. คณะกรรมการสภาวิช าการ ได้ให้ ข้อสั งเกตเกี่ยวกั บ เอกสารภาคผนวก “ผลการสอบปากเปล่ า
นั ก ศึ ก ษาสรุ ป ข้ อ มู ล รายชื่ อ คณะกรรมการสอบปากเปล่ า วิ ท ยานิ พ นธ์ / การค้ น คว้ า อิ ส ระ และประวั ติ
คณะกรรมการสอบปากเปล่า ” ที่ใช้ประกอบการการพิจารณาในที่ประชุม ในประเด็นเรื่องการดาเนินการให้
เป็นไปตามเกณฑ์ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลัก สูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558
ในส่วนของอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ในกรณีอาจารย์ประจาหลักสูตร และกรณีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก มอบหมาย
ผู้อานวยการสานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาพิจารณาตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้องเป็นไปตามเกณฑ์ด้วย
10. มอบหมายให้ผู้อานวยการสานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา และรองอธิการบดีฝ่ายบริหารงาน
วิชาการตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารที่ จะประกอบการพิจารณาเสนอการให้ปริญญาระดับปริญญาโท
จ านวน 14 ราย พร้อ มทั้ งให้ ส านั ก งานคณะกรรมการบัณ ฑิ ต ศึกษาจัด ทาตารางเปรียบเที ยบการแก้ไขตาม
ข้อเสนอแนะของสภาวิชาการ และให้นาเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป
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ขอความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์
ประจาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (ฉบับปี พ.ศ. 2562)
(สมอ.08)

สาระสาคัญโดยย่อ
ผู้ช่ว ยศาสตราจารย์ ดร.กรองทิพ ย์ เนี ยมถนอม เลขานุการสภาวิชาการ นาเสนอเรื่อง ขอความ
เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
คณิตศาสตร์ (ฉบับปี พ.ศ. 2562) (สมอ.08)
ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง
ด้ว ย สาขาวิช าคณิ ตศาสตร์ คณะครุศ าสตร์ มีความประสงค์ ขออนุ ญ าตเปลี่ ยนแปลงอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (ฉบับปี พ.ศ. 2562)
(สมอ.08) เนื่องจาก นายสิรภพ สิ นธุประเสริฐ อาจารย์ประจาหลั กสูตร ได้ขออนุญ าตลาศึกษาต่อในระดับ
ปริญญาเอกเต็มเวลา
ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 คณะและสาขาวิชา
จึ ง ขออนุ ญ าตเปลี่ ย นแปลงอาจารย์ ผู้ รั บ ผิ ด ชอบหลั ก สู ต รและอาจารย์ ป ระจ าหลั ก สู ต ร จาก นายสิ ร ภพ
สินธุประเสริฐ เป็น นางเย็นใจ สุวานิช โดยเรื่องนี้ได้ผ่านการประชุม
1. คณะกรรมการประจาคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 5/2562 เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2562 ที่ประชุม
มีมติเห็นชอบและให้นาเสนอคณะกรรมการสภาวิชาการต่อไป
2. สภาวิชาการ ครั้งที่ 6/2562 เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2562 ที่ประชุมมีมติ ขอถอนระเบียบวาระ
การขอความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบ หลักสูตรและอาจารย์ประจาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
สาขาวิช าคณิ ตศาสตร์ (ฉบั บ ปี พ.ศ. 2562) (สมอ.08) เนื่องจากเอกสารประกอบพิจ ารณาไม่ชัดเจน ขอให้
คณะครุศาสตร์ตรวจสอบเอกสารให้ถูกต้อง และให้นาเรื่องนี้เสนอที่ประชุมสภาวิชาการเพื่อพิ จารณาให้ความ
เห็นชอบต่อไป
3 คณะกรรมการประจาคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 8/2562 เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2562 ที่ประชุมมีมติ
เห็นชอบและให้นาเสนอคณะกรรมการสภาวิชาการต่อไป
ข้อเสนอ/ญัตติ
จึงเสนอสภาวิชาการพิจารณาให้ ความเห็ นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ ผู้ รับผิ ดชอบ หลั กสูตรและ
อาจารย์ประจาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (ฉบับปี พ.ศ. 2562) (สมอ.08) จาก นายสิรภพ
สินธุประเสริฐ เป็น นางเย็นใจ สุวานิช
มติ ที่ ป ระชุ ม เห็ นชอบการเปลี่ ยนแปลงอาจารย์ ผู้ รับผิ ดชอบ หลั กสู ตรและอาจารย์ ประจ าหลั กสู ตร
ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (ฉบับปี พ.ศ. 2562) (สมอ.08) จาก นายสิรภพ สินธุประเสริฐ เป็น
นางเย็นใจ สุวานิช และให้นาเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป
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การพิจารณาให้ความเห็นชอบการกาหนดตาแหน่งและแต่งตั้ง
ให้ดารงตาแหน่งทางวิชาการระดับรองศาสตราจารย์ จานวน 1 ราย
และระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ จานวน 4 ราย (วาระลับ)

สาระสาคัญโดยย่อ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรองทิพย์ เนียมถนอม เลขานุการสภาวิชาการ นาเสนอเรื่องการพิจารณา
ให้ความเห็ นชอบการกาหนดตาแหน่ งและแต่งตั้งให้ ดารงตาแหน่งทางวิชาการ ระดับรองศาสตราจารย์ จานวน
1 ราย และระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ จานวน 4 ราย (วาระลับ)
ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง
ตามที่คณะกรรมการพิจารณาตาแหน่งทางวิชาการ (ก.พ.ว.) ได้ประชุมคณะกรรมการพิจารณ า
ตาแหน่งทางวิชาการ ครั้งที่ 9/2562 เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2562 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบการกาหนดตาแหน่ง
และแต่ ง ตั้ ง ให้ ด ารงต าแหน่ ง ทางวิ ช าการ ต าแหน่ ง รองศาสตราจารย์ จ านวน 1 ราย และระดั บ ผู้ ช่ ว ย
ศาสตราจารย์ จานวน 4 ราย (วาระลับ)
ข้อเสนอ/ญัตติ
จึงเสนอคณะกรรมการสภาวิชาการพิจารณาให้ความเห็น ในการกาหนดตาแหน่งทางวิชาการระดับ
รองศาสตราจารย์ จานวน 1 ราย และระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ จานวน 4 ราย (วาระลับ)
มติที่ประชุม
1. การขอความเห็ น ชอบในการกาหนดตาแหน่ งและแต่งตั้งให้ ดารงตาแหน่งทางวิช าการ ตาแหน่ ง
รองศาสตราจารย์ จานวน 1 ราย สภาวิชาการได้ร่วมกันพิจารณาแล้วมีความเห็นว่า ข้อมูลประกอบการพิจารณา
ไม่เพีย งพอในประเด็น เรื่ อง การไม่รับ รองจริย ธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ เนื่องจากเป็นประเด็น ที่มี
ความส าคั ญ เห็ น สมควรให้ ชี้ แ จงและเสนอข้ อ มู ล เพิ่ ม เติ ม มาประกอบการพิ จ ารณาให้ ค วามเห็ น ชอบและ
ให้นาเสนอเข้าสภาวิชาการใหม่ ขอให้งานบริหารงานบุคคล และเลขานุการคณะกรรมการพิจารณาตาแหน่งทาง
วิชาการ (ก.พ.ว.) ทราบและพิจารณาดาเนินการตามความเห็นของคณะกรรมการสภาวิชาการต่อไป
2. มีมติเห็นชอบการกาหนดตาแหน่ งและแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งทางวิชาการระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์
จานวน 4 ราย (วาระลั บ ) ที่ป ระชุมพิ จารณาเอกสารประกอบการเสนอขอความเห็ นชอบทั้ง 4 ราย พบว่า
มีความผิดพลาดคลาดเคลื่อนในการพิมพ์วันที่ขอกาหนดตาแหน่งไม่ตรงกัน ที่ประชุมจึงมีมติเห็นชอบให้การขอ
กาหนดตาแหน่งและแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งทางวิชาการระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทั้ง 4 ราย โดยให้มีผลไม่ก่อน
วันที่ส่งผลงาน และให้ตรวจสอบ และแก้ไขเอกสารให้ถูกต้องก่อนนาเสนอสภามหาวิทยาลัย
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การพิจารณาให้ความเห็นชอบการแจ้งผลการประเมินผลงานทางวิชาการ
ของคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อทาหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการ
และจริยธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาการในระดับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
จานวน 2 ราย (วาระลับ)

สาระสาคัญโดยย่อ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรองทิพย์ เนียมถนอม เลขานุการสภาวิชาการ นาเสนอเรื่องการพิจารณา
ให้ ความเห็ น ชอบการแจ้ งผลการประเมิ นผลงานทางวิช าการของคณะกรรมการผู้ ท รงคุณ วุฒิ เพื่ อท าหน้ าที่
ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาการในระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ จานวน 2
ราย (วาระลับ)
ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง
ตามที่คณะกรรมการพิจ ารณาตาแหน่งทางวิชาการ (ก.พ.ว.) ได้ประชุมคณะกรรมการพิจารณา
ตาแหน่งทางวิชาการ ครั้งที่ 9/2562 เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2562 ที่ประชุมมีมติเห็นสมควรไม่แต่งตั้งให้กาหนด
ตาแหน่งทางวิชาการของคณาจารย์ทั้ ง 2 ราย โดยมอบหมายให้เลขานุการคณะกรรมการพิจารณาตาแหน่งทาง
วิชาการ (ก.พ.ว) ดาเนินการตามขั้นตอนต่อไป
ข้อเสนอ/ญัตติ
จึ งเสนอคณะกรรมการสภาวิช าการพิ จารณาให้ ค วามเห็ น ชอบการแจ้ งผลการประเมิ น ผลงาน
ทางวิ ช าการของคณะกรรมการผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ เพื่ อ ท าหน้ าที่ ป ระเมิน ผลงานทางวิ ช าการและจริย ธรรม และ
จรรยาบรรณทางวิชาการในระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ จานวน 2 ราย (วาระลับ)
มติที่ประชุม เห็นชอบตามที่คณะกรรมการพิจารณาตาแหน่งทางวิชาการ (ก.พ.ว.) แจ้งผลการประเมินผล
งานทางวิชาการของคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อทาหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรม และ
จรรยาบรรณทางวิ ช าการในระดั บ ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์ จ านวน 2 ราย (วาระลั บ ) และให้ น าเสนอสภา
มหาวิทยาลัยต่อไป

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องนาเสนอจากคณะกรรมการสภาวิชาการ
-ไม่ม-ี

ระเบียบวาระที่ 7

เรื่องอื่น ๆ

ระเบียบวาระที่ 7.1 กาหนดการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 1/2563
สาระสาคัญโดยย่อ
ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์ ดร.กรองทิ พ ย์ เนี ย มถนอม เลขานุ ก ารสภาวิ ช าการ น าเสนอ ก าหนด
การประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 1/2563
รายงานการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 10/2562 วันพุธที่ 25 ธันวาคม 2562 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมอยุธยา-อาเซียน
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ข้อเสนอ/ญัตติ
จึงขอความเห็ นชอบกาหนดการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 1/2563 ในวันพุธที่ 22 มกราคม 2563
เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมอยุธยา-อาเซียน อาคารสานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
มติที่ประชุม เห็นชอบกาหนดการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 1/2563 ในวันพุธที่ 22 มกราคม 2563
เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมอยุธยา-อาเซียน อาคารสานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ปิดประชุมเวลา 11.15 น.

นางสาวนิตยา
แสงมะฮะหมัด ผู้พมิ พ์/ผู้บันทึกการประชุม
นางเบญญาภา
สอนพรม
ผูต้ รวจ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรองทิพย์ เนียมถนอม ผูต้ รวจ/ทาน

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

