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รายงานการประชุมสภาวิชาการ 
ครั้งที ่1/2563  

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563  เวลา 09.00 น. 
ณ ห้องประชุมอยุธยา-อาเซียน อาคารส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

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

ผู้มาประชุม 
1.  รองศาสตราจารย์ ดร.ชูสิทธิ์   ประดับเพ็ชร์ อธิการบดี (ประธานการประชุม)      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.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์มูนีเราะฮ์  ยีด า  ผู้แทนคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์    กรรมการ 
9.  ดร.ภควดี       สุขอนันต์   ผู้แทนคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี    กรรมการ 
10.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรองทิพย์ เนียมถนอม รองอธิการบดีฝ่ายบริหารงานวิชาการ กรรมการและเลขานุการ 
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 09.05 น. 
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ระเบียบวาระที่ 1   เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี 1.1  การครบวาระการด ารงต าแหน่งของคณะกรรมการสภาวิชาการ  
    มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  
 สาระส าคัญโดยย่อ 
 รองศาสตราจารย์ ดร.ชูสิทธิ์  ประดับเพ็ชร์ อธิการบดี ประธานการประชุม แจ้งให้ที่ประชุมทราบ           
เรื่อง คณะกรรมการสภาวิชาการจะครบวาระการด ารงต าแหน่งคณะกรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา ในวันที่  18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 ในโอกาสนี้มหาวิทยาลัยขอขอบคุณคณะกรรมการ         
สภาวิชาการทุกท่านที่ปฏิบัติหน้าที่ตามอ านาจและหน้าที่ของคณะกรรมการสภาวิชาการอย่างเต็มที ่
 ข้อเสนอ/ญัตติ 
 จึงขอเสนอคณะกรรมการสภาวิชาการเพ่ือรับทราบการครบวาระการด ารงต าแหน่งคณะกรรมการ          
สภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
 มติที่ประชุม รับทราบการครบวาระการด ารงต าแหน่งคณะกรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 
 
ระเบียบวาระท่ี 1.2  โครงการอบรมพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอน การศึกษาระบบเปิด 
    เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Massive Open Online Course : MOOC) 
  สาระส าคัญโดยย่อ 
 รองศาสตราจารย์ ดร.ชูสิทธิ์  ประดับเพ็ชร์ อธิการบดี ประธานการประชุม แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า 
มหาวิทยาลัยได้ด าเนินการจัดโครงการอบรมพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอน การศึกษาระบบเปิด           
เพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Massive Open Online Course : MOOC) โดยจัดการอบรม จ านวน 3 ครั้ง            
มีรายละเอียดดังนี้ 
 1. ครั้งที่ 1  วันที่ 15  ธันวาคม  2562  อบรมหัวข้อเรื่อง การศึกษาระบบเปิดเพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
(Massive Open Online Course : MOOC)  มี ดร.วรสรวง   ดวงจินดา  ผู้อ านวยการส านักการจัดการศึกษา
ออนไลน์  มหาวิทยาลัยศรีปทุม เป็นวิทยากรในการอบรม และมีผู้เข้าอบรม จ านวน 67 คน 

2. ครั้งที่ 2  แบ่งเป็น 2 รอบ คือ รอบที่ 1 ในวันที่ 22 มกราคม 2563  และรอบที่ 2 ในวันที่ 29 
มกราคม 2563 อบรมหัวข้อเรื่อง การจัดการเรียนการสอนออนไลน์รูปแบบ MOOC (Massive Open Online 
Course) มี คุณมณีรัตน์  มั่นยืน จากศูนย์นวัตกรรมการศึกษาแห่งมหาวิทยาลัยศิลปากร  คุณจิระ ชนรักสุข  
จากโครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย เป็นวิทยากรในการอบรม และมีผู้เข้าเข้าอบรม จ านวน  70 คน 
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3. ครั้งที่ 3 แบ่งเป็น 2 รอบ คือ รอบที่ 1 ในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563  และรอบที่ 2 ในวันที่ 26 

กุมภาพันธ์ 2563 อบรมหัวข้อเรื่อง การพัฒนาบทเรียนส าหรับการเรียนการสอนในรูปแบบ MOOC (Massive 
Open Online Course) คุณมณีรัตน์ มั่นยืน จากศูนย์นวัตกรรมการศึกษาแห่งมหาวิทยาลัยศิลปากร คุณจิระ  
ชนรักสุข จากโครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย เป็นวิทยากรในการอบรม และมีผู้เข้าเข้าอบรม จ านวน  70 คน 
 มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี 1.3 รายงานสรุปผลการด าเนินงานสภาวิชาการ  
    มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจ าปี พ.ศ. 2562  
    (วันที่ 1 มกราคม 2562 ถงึวันที่ 31 ธันวาคม 2562) 
  สาระส าคัญโดยย่อ 
 รองศาสตราจารย์ ดร.ชูสิทธิ์  ประดับเพ็ชร์ อธิการบดี ประธานการประชุม แจ้งให้ที่ประชุมทราบ           
เรื่อง รายงานสรุปผลการด าเนินงานสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจ าปี พ.ศ. 2562 
(วันที่ 1 มกราคม 2562 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562) 
 ข้อเสนอ/ญัตติ 
 จึงขอเสนอคณะกรรมการสภาวิชาการเพ่ือรับทราบรายงานสรุปผลการด าเนินงานสภาวิชาการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจ าปี พ.ศ. 2562 (วันที่ 1 มกราคม 2562 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562) 
 มติที่ประชุม รับทราบรายงานสรุปผลการด าเนินงานสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
ประจ าปี พ.ศ. 2562 (วันที่ 1 มกราคม 2562 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562) 
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ระเบียบวาระที่ 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 10/2562  
 สาระส าคัญโดยย่อ 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร.กรองทิพย์  เนียมถนอม  เลขานุการสภาวิชาการ  น าเสนอ รายงาน               
การประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 10/2562 ซึ่งมีสาระส าคัญเกี่ยวกับระเบียบวาระและมติที่ประชุมตามรายงาน          
การประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการเพื่อเสนอให้ที่ประชุมสภาวิชาการพิจารณารับรองรายงานการประชุม 
 ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง 
  ตามที่สภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ได้มีการประชุม ครั้งที่ 10/2562         
เมื่อวันที่  25 ธันวาคม 2562 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมอยุธยา-อาเซียน อาคารส านักงานอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา นั้น เจ้าหน้าที่ได้บันทึกและจัดท ารายงานการประชุม รวมทั้งน าเสนอ
ผู้เกี่ยวข้องเพ่ือพิจารณาตรวจสอบตามระบบและกระบวนการดังต่อไปนี้ 
  1. จดบันทึกข้อความสาระส าคัญของการประชุมตามระเบียบวาระในระหว่างการประชุม          
โดยผู้ช่วยเลขานุการสภาวิชาการ 
  2. เรียบเรียง สรุปและจัดท ารายงานการประชุม โดยผู้ช่วยเลขานุการสภาวิชาการแล้วน าเสนอให้
เลขานุการสภาวิชาการ ตรวจสอบและปรับปรุงแก้ไข 
  3. ปรับปรุงและน าเข้าระเบียบวาระการประชุมเพ่ือขอรับรองรายงานการประชุมซึ่งมีสาระส าคัญ
แบง่เป็น 7 ระเบียบวาระ ตามท่ีเสนอในเอกสารการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 10/2562  
 ข้อเสนอ/ญัตติ 
  ขอเสนอให้รับรองรายงานการประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  
ครั้งที่ 10/2562  
 มติที่ประชุม  รับรองรายงานการประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา           
ครั้งที่ 10/2562  โดยไม่มีการแก้ไข 
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ระเบียบวาระที่ 3   เร่ืองสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่ 10/2562 
ระเบียบวาระท่ี 3.1  รายงานผลการด าเนินการตามมติของสภาวิชาการ 
 สาระส าคัญโดยย่อ 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรองทิพย์  เนียมถนอม  เลขานุการสภาวิชาการ น าเสนอข้อมูล             
การด าเนินงานและผลการด าเนินงานตามมติที่ประชุมสภาวิชาการครั้งที่ 10/2562 โดยได้แจ้งและมอบให้
หน่วยงานและองค์คณะบุคคล/บุคคลที่เก่ียวข้องด าเนินงานและปฏิบัติตามที่สภาวิชาการ มีมตแิล้ว 
 ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง 
  1. สภาวิชาการได้มีมติก าหนดเป็นแนวปฏิบัติให้เลขานุการน าเสนอให้ที่ประชุมทราบความคืบหน้า
หรือข้อมูลการด าเนินงานและผลการด าเนินงานตามมติที่ประชุมสภาวิชาการเป็นเรื่องสืบเนื่องจากการประชุม
ครัง้ก่อนด้วย 
  2. สภาวิชาการ มีการประชุมครั้งที่  10/2562  เมื่อวันที่  25 ธันวาคม 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 3-4] 
 ข้อเสนอ/ญัตติ 
  ขอเสนอให้ที่ประชุมรับทราบข้อมูลการด าเนินงานและผลการด าเนินงานตามมติที่ประชุม               
สภาวิชาการ ครั้งที่ 10/2562  
 มติที่ประชุม รับทราบข้อมูลการด าเนินงานและผลการด าเนินงานตามมติที่ประชุมสภาวิชาการ           
ครั้งที ่10/2562  
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รายงานข้อมูลการด าเนินงานและผลการปฏบิัติตามมตทิี่ประชุมสภาวิชาการ   

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

อาคารส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา   
 

ระเบียบวาระ เรื่อง มติที่ประชุม ผลการปฏิบัติตามมต ิ

5 เร่ืองน าเสนอเพ่ือพิจารณา   

5.1 การพิจารณาเสนอการให้ปริญญาแก่
ผู้ส าเร็จการศึกษา  ระดับปริญญาตรี 
ประจ าภาคเรียนท่ี 1/2562  
(ครั้งที่ 1) จ านวน 16 ราย  
 
 
 
 
 
 

เห็นชอบตามที่กองบริการการศึกษา
พิจารณาเสนอการให้ปริญญาแก่
ผู้ส าเร็จการศึกษา  ระดับปริญญาตรี 
ประจ าภาคเรียนท่ี 1/2562  
(ครั้งท่ี 1) จ านวน 16 ราย  
และให้น าเสนอสภามหาวิทยาลัย
ต่อไป 

เลขานุการสภาวิชาการได้แจ้งไปยงั
ผู้อ านวยการกองบริการการศึกษา 
ทราบแล้ว เมื่อวันที่ 3 มกราคม 2563  
กองบริการการศึกษาได้ด าเนินการ 
น าเรื่องนี้เสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย 
ในคราวประชุมครั้งท่ี 1/2563 เมื่อวนัท่ี 8 
มกราคม 2563 ท่ีประชุมมีมติอนมุัติการ 
ให้ปริญญาแกผู่ส้ าเรจ็การศึกษา  
ระดับปริญญาตรี ประจ าภาคเรียนท่ี 
1/2562 (ครั้งที่ 1) จ านวน 16 ราย 

5.2 การพิจารณาเสนอการให้ปริญญา 
ระดับปริญญาโท ประจ าภาคเรียน 
ที่ 3/2561 (ครั้งท่ี 1) จ านวน 14 ราย  
 
 
 
 
 

 เ ห็ น ช อ บ ต า ม ที่ ส า นั ก ง า น
คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาพิจารณา
เสนอการให้ปริญญา ระดับปริญญา
โท ประจ าภาคเรียนที่ 3/2561  
(ครั้งท่ี 1) จ านวน 14 ราย  
โดยให้แก้ไขตามข้อเสนอแนะของ 
สภาวิชาการ  และให้น าเสนอ 
สภามหาวิทยาลัยต่อไป 

เลขานุการสภาวิชาการได้แจ้งไปยงั
ผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการ
บัณฑิตศึกษา และประธานคณะกรรมการ
บริหารหลักสตูร ทราบแล้ว เมื่อวันท่ี 3 
มกราคม 2563 ขณะนี้อยู่ระหว่าง
ด าเนินการแกไ้ขตามข้อเสนอแนะของ 
สภาวิชาการ 
 

5.3 ขอความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลง
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและ
อาจารย์ ประจ าหลักสูตรครุศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์  
(ฉบับปี พ.ศ. 2562) (สมอ.08) 
 
 
 

เห็ นชอบการเปลี่ ยนแปลงอาจารย์
ผู้รับผิดชอบ หลักสูตรและอาจารย์
ประจ าหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาคณิตศาสตร์  
(ฉบับปี พ.ศ. 2562) (สมอ.08)   
จาก นายสิรภพ   สินธุประเสริฐ  
เป็น  นางเย็ น ใจ สุ วานิช  และให้
น าเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป   

เลขานุการสภาวิชาการได้แจ้งไปยงัคณบดี
คณะครุศาสตร์ และประธานคณะกรรมการ
บริหารหลักสตูร สาขาวิชาคณติศาสตร์ 
ทราบแล้ว เมื่อวันท่ี 3 มกราคม 2563 
ขณะนี้อยู่ระหว่างด าเนินการน าเรือ่งนี ้
เสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย 
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ระเบียบวาระ เรื่อง มติที่ประชุม ผลการปฏิบัติตามมต ิ

5 เร่ืองน าเสนอเพ่ือพิจารณา (ต่อ)   
5.4 การพิจารณาให้ความเห็นชอบ 

การก าหนดต าแหน่งและแต่งตั้งให้ด ารง
ต าแหน่งทางวิชาการระดับ 
รองศาสตราจารย์ จ านวน 1 ราย  
และระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์  
จ านวน 4 ราย  (วาระลับ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. การขอความเห็นชอบในการก าหนด
ต าแหน่งและแต่งตั้ งให้ด ารงต าแหน่ง
ทางวิชาการ ต าแหน่งรองศาสตราจารย์ 
จ านวน 1 ราย คณะกรรมการสภา
วิช าการได้ ร่ วมกั นพิ จ ารณ าแล้ วมี
ค วาม เห็ น ว่ า  ข้ อ มู ลป ระกอบก าร
พิจารณาไม่เพียงพอในประเด็นเรื่อง 
ก า ร ไ ม่ รั บ ร อ ง จ ริ ย ธ ร ร ม แ ล ะ
จรรยาบรรณทางวิชาการ เนื่องจากเป็น
ประเด็นท่ีมีความส าคัญ เห็นสมควรให้
ช้ี แ จ งและ เสนอข้ อมู ล เพิ่ ม เติ มม า
ประกอบการพิจารณาให้ความเห็นชอบ
และให้น าเสนอเข้าสภาวิชาการใหม่ 
ขอ ให้ งานบริหารงานบุ คคล   และ
เลขานุการคณะกรรมการพิจารณา
ต าแหน่งทางวิชาการ (ก.พ.ว.)  ทราบ
และพิจารณาด าเนินการตามความเห็น
ของคณะกรรมการสภาวิชาการต่อไป   
2. มีมติเห็นชอบการก าหนดต าแหน่ง
และแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ
ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ จ านวน 4 
ราย (วาระลับ)  ท่ีประชุมพิจารณา
เอกสารประกอบการเสนอขอความ
เห็ นชอบ ท้ั ง  4  ราย  พ บว่ ามี ค วาม
ผิดพลาดคลาดเคลื่อนในการพิมพ์วันท่ี
ขอก าหนดต าแหน่งไม่ตรงกัน  ท่ีประชุม
จึ งมี มติ เห็ นชอบ ให้ การขอก าหนด
ต าแหน่งและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง
ทางวิชาการระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ท้ัง 4 ราย โดยให้มีผลไม่ก่อนวันท่ีส่งผล
งาน  และให้ ตรวจสอบ  และแก้ ไข
เอกสารให้ถูกต้องก่อนน าเสนอสภา
มหาวิทยาลัย  

เลขานุการสภาวิชาการได้แจ้งไปยังงาน
ทรัพยากรบุคคล และเลขานุการคณะกรรมการ
พิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ (ก.พ.ว.)  
ทราบแล้ว เมื่อวันท่ี 3 มกราคม 2563  
งานบริหารงานบุคคลได้ด าเนินการน า 
เรื่องนี้เสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย 
 ในคราวประชุมครั้งท่ี 1/2563  
เมื่อวันท่ี 8 มกราคม 2563 ท่ีประชุมมีมติ
อนุมัติการก าหนดต าแหน่งและแต่งตั้งให้ด ารง
ต าแหน่งทางวิชาการ ต าแหน่งผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ จ านวน 4 ราย 
เรียบร้อยแล้ว 
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ระเบียบวาระ เร่ือง มติท่ีประชุม ผลการปฏิบัติตามมต ิ

5 เร่ืองน าเสนอเพ่ือพิจารณา   

5.5 การพิจารณาให้ความเห็นชอบการแจ้ง
ผลการประเมินผลงานทางวิชาการ
ของคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อท า
หน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการและ
จริยธรรม และจรรยาบรรณ ทาง
วิชาการในระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
จ านวน 2 ราย (วาระลับ) 
 
 
 
 

เห็ น ชอบ ต าม ที่ คณ ะก รรม การ
พิ จ ารณ าต าแห น่ งท างวิ ช าก าร 
(ก .พ .ว .) ก ารพิ จ ารณ าให้ ความ
เห็นชอบการแจ้งผลการประเมินผล
งานทางวิชาการของคณะกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อท าหน้าที่ประเมินผล
งานทางวิชาการและจริยธรรม และ
จรรยาบรรณทางวิชาการในระดับ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จ านวน 2 ราย 
(วาระลั บ ) และให้ น า เสนอสภา
มหาวิทยาลัยต่อไป 

เลขานุการสภาวิชาการได้แจง้ไปยงังาน
ทรัพยากรบุคคล และเลขานุการ
คณะกรรมการพิจารณาต าแหน่ง 
ทางวิชาการ (ก.พ.ว.) ทราบแล้ว  
เมื่อวันท่ี 3 มกราคม 2563 งานบริหารงาน
บุคคลได้ด าเนินการน าเรื่องนี้เสนอทีป่ระชุม
สภามหาวิทยาลยั ในคราวประชุม 
ครั้งท่ี 1/2563 เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2563  
เรียบร้อยแล้ว 
 
 

 

ระเบียบวาระที่ 4    เร่ืองน าเสนอเพ่ือทราบ 
ระเบียบวาระท่ี 4.1      การรายงานสถานะหลักสตูรตามเกณฑ์มาตรฐานหลกัสูตรระดับปริญญาตรี  

   และระดับบัณฑิตศกึษา พ.ศ. 2558 ขอ้มูล ณ วันท่ี 20 มกราคม 2563 
  สาระส าคัญโดยย่อ 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรองทิพย์  เนียมถนอม  เลขานุการสภาวิชาการ น าเสนอ การรายงาน
สถานะหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 ข้อมูล             
ณ วันที่ 20 มกราคม 2563  มีรายละเอียด จ าแนกตามคณะ และสาขาวิชา ดังนี้ 

 1. หลักสูตร ระดับปริญญาตรี 
คณะ จ านวน

หลักสูตร 
ทัง้หมด 

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 
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2. รอบการปรับปรุงหลักสูตร ระดับปริญญาตรี 

 
 

คณะ 

 
 

สาขาวิชา 

สภา
มหาวิทยาลยั

(อนุมัติ) 

สป.อว.
(รับทราบ) 

ปีการศึกษา
ท่ีเร่ิมใช้
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 

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) 
(อยู่ระหว่างผูอ้ 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) 
(อยู่ระหว่างผูอ้ 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) 
(ตอ้งปรับปรุงหลักสูตรให้เสร็จสิ้นภายในปีการศึกษา 2563) 

17 ก.พ. 2559 7 เม.ย. 
2560 

2559 2562 

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

15 ก.พ. 2560 20 มิ.ย. 
2560 

2560 2563 

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

15 ก.พ. 2560 8 ก.ย. 
2560 

2560 2563 
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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.  การปกครองทอ้งถิ่น   
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)  
(อยู่ระหว่างผู้อ านวยการกลุ่ม ของ สป.อว. ตรวจสอบหลักสูตร) 

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 

11 ศป.บ.  ดนตรีสากล  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) 
(อยู่ระหว่างผู้อ านวยการกลุ่ม ของ สป.อว. ตรวจสอบหลักสูตร) 

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) 20 เม.ย.2559 12 ต.ค. 2559 2562 
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วิทยาศาสตร์ฯ           

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 

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)  
(อยู่ระหว่างผูอ้ านวยการกลุ่ม ของ สป.อว. ตรวจสอบหลักสูตร) 

9 ม.ค. 2562 อยู่ระหว่างรอผล
การพิจารณา

ความสอดคล้องฯ 

2562 2565 

15 วท.บ.  วิทยาการคอมพิวเตอร์  
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563)  
ขณะน้ีอยู่ระหว่างด าเนินการแก้ไขหลักสูตรเพื่อน าเสนอ 
ท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัย 

  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) 
(ต้องปรับปรุงหลักสูตรให้เสร็จสิ้นภายในปีการศึกษา 2563) 

20 เม.ย.2559 1 ธ.ค. 
2559 

2559 2562 
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วิทยาการจัดการ           
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) 
(ต้องปรับปรุงหลักสูตรใหเ้สร็จสิ้นภายในปีการศึกษา 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 

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  
ขณะนี้งดรับนักศึกษา 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

ทัง้หมด 
 

จ านวนหลกัสูตร 
ที่ครบรอบ
ปรับปรุง  

ปีการศึกษา 2562 

จ านวนหลกัสูตร 
ที่ครบรอบปรับปรุง  

ปีการศึกษา 2563 

จ านวนหลกัสูตรที่อยู่
ระหว่างรอผล 

การรับทราบจาก สป.อว. 

ครุศาสตร ์ 4 2 1 3 

วิทยาการจัดการ  
(ปีการศึกษา 2561) 

1 
1 - 1 

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ 1 - 1 - 

รวม 4 3 2 3  
 

4. รอบการปรับปรุงหลักสูตร ระดับบัณฑิตศึกษา 
 
 

คณะ 

 
 

สาขาวิชา 

สภามหาวิทยาลัย
(อนุมัติ) 

สป.อว. 
(รับทราบ) 

ปี
การศึกษา
ที่เร่ิมใช้
หลักสูตร 

ปีครบรอบ 
ทีต้่อง

ปรับปรุง
หลักสูตร 

ครุศาสตร์           

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

9/2562 
10 ก.ค. 2562 

อยู่ระหว่างรอผล
การพิจารณา

ความสอดคล้องฯ 

  

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

11/2562 
11 ก.ย. 2562 

อยู่ระหว่างรอผล
การพิจารณา

ความสอดคล้องฯ 

  

3 หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2562)  **ส านักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาจะน าหลักสูตร
เข้าที่ประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ครั้งท่ี 5/2562 ในวันท่ี 30 ตุลาคม 
2562 และจะน าเสนอสภาวิชาการ ครั้งที่ 9/2562 ในวันท่ี 27 พฤศจิกายน 
2562 ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบ โดยให้แก้ตามข้อเสนอแนะของสภาวิชาการ 
โดยส านักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาได้น าหลักสูตรเสนอท่ีประชุมสภา
มหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 1/2563 เมื่อวันท่ี 8 มกราคม 2563 ท่ีประชุมมีมติให้น า
หลักสูตรกลบัไปด าเนินการปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของสภา
มหาวิทยาลัย และให้น าเสนอหลักสูตรในระเบียบวาระการประชุมเรื่อง 
สืบเนือ่งจากการประชุมในการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งต่อไป 
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คณะ 

 
 

สาขาวิชา 

สภามหาวทิยาลัย
(อนุมัติ) 

สป.อว. 
(รับทราบ) 

ปี
การศึกษา
ที่เร่ิมใช้
หลักสูตร 

ปีครบรอบ 
ที่ต้อง

ปรับปรุง
หลักสูตร 

ครุศาสตร์ (ต่อ) 

4 หลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2550) **ส านกังานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา 
ได้ท าเร่ืองปิดหลักสูตร (แบบมีเง่ือนไข) โดยน าเสนอที่ประชุม 
สภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6/2560 เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2560 ที่ประชุมมี
มติเห็นชอบ โดยมีเง่ือนไขจะมีผลสมบูรณ์ต่อเมื่อนักศึกษาส าเร็จการศึกษา
ทั้งหมด จ านวน 11 ราย และมหาวิทยาลัยได้ส่งเร่ืองไปยัง สป.อว.  
เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2560 ขณะนี้อยู่ระหวา่งรอผลการรับทราบหลักสูตร 
จาก สป.อว.** 

อยู่ระหว่างรอผล
การพิจารณา

ความสอดคล้องฯ 

  

วิทยาการจัดการ 

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

7/2561 
11 ก.ค. 2561 

อยู่ระหว่างรอ
ผลการ 

พิจารณาความ
สอดคล้องฯ 

2561 2566 

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

1 หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2562)  
 

15/2562 
11 ธ.ค. 2562 

อยู่ระหว่างรอ
ผลการ 

พิจารณาความ
สอดคล้องฯ 

  

(ข้อมูล ณ วันที ่20 มกราคม 2563) 

ข้อเสนอ/ญัตติ    
       จึงเสนอสภาวชิาการเพ่ือรับทราบรายงานสถานะหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ

ปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558  ข้อมูล ณ วันที่ 20 มกราคม 2563 

มติที่ประชุม  รับทราบรายงานสถานะหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี และ
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558  ข้อมูล ณ วันที่ 20 มกราคม 2563 สภาวิชาการได้ให้ข้อข้อสังเกตเกี่ยวกับ 
ล าดับที่ 9 หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ขณะนี้ สป.อว. ยังไม่รับทราบหลักสูตรดังกล่าว ซึ่งหลักสูตรดังกล่าวผ่าน
สภามหาวิทยาลัยเมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2560 และหลักสูตรจะครบรอบที่ต้องปรับปรุงหลักสูตรในปี 2563   
จึงขอให้หน่วยงานที่เกีย่วข้องติดตามความคืบหน้าเกีย่วกับการรับทราบหลักสูตรที ่สป.อว. 

รศ.ดร.ชูสิทธิ์  ประดับเพ็ชร์ อธิการบดี ประธานการรประชุม มอบหมายให้กองบริการการศึกษา
ประสานงานกับ สป.อว. เพ่ือติดตามความคบืหน้าของหลักสูตรโดยด่วน 
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ระเบียบวาระท่ี 4.2  ข้อมูลการปรับเปลีย่นอาจารย์ประจ าหลักสตูร (สมอ.08) ระดับปริญญาตร ี
   และระดับบัณฑิตศึกษา ประจ าปี พ.ศ. 2561-2562 ข้อมูล ณ วันที่ 20  มกราคม 2563 

 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 20 มกราคม 2563 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 านวนท่ีอยู่ระหว่างรอผลการรับทราบการปรบัหลักสูตรจาก 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 อยู่ระหว่างด าเนินการ
ปรับปรุงระบบ CHECO 

ของ สป.อว. 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

1 หลักสตูรศลิปศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น  
(ฉบับปี พ.ศ. 2560) 

4/2561 4 เม.ย. 2561 4 ก.ย. 2561 

2 หลักสตูรศลิปศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาการพัฒนาชุมชนและ
สงัคม (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 หลกัสตูรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครอง
ท้องถิ่น  (ฉบับปี พ.ศ. 2560) 

7/2561 11 ก.ค. 2561 อยู่ระหว่างด าเนินการ
ปรับปรุงระบบ CHECO 

ของ สป.อว. 

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 คร้ังที่ 1/2563 วันจันทร์ที่ 3 กุมภาพนัธ์ 2563 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมอยุธยา-อาเซียน   

[2-17] 
 

ที ่ รายชื่อหลักสูตรที่ปรับปรุง 
สภามหาวิทยาลัยเห็นชอบ วันที ่สป.อว.

รับทราบ 
ครั้งท่ี วันเดือนป ี

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ต่อ) 

8 หลักสตูรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาประศาสนศาสตร์  (ฉบับปี พ.ศ. 2560) 

2/2562 13 ก.พ. 2562 อยู่ระหว่างด าเนินการ
ปรับปรุงระบบ CHECO 

ของ สป.อว. 

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

2/2562 13 ก.พ. 2562 อยูร่ะหว่างด าเนินการ
ปรับปรุงระบบ CHECO 

ของ สป.อว. 

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  
สาขาวชิาประศาสนศาสตร์  (ฉบับปี พ.ศ. 2560) 

11/2562 11 ก.ย. 2562 อยู่ระหว่างด าเนินการ
ปรับปรุงระบบ CHECO 

ของ สป.อว. 

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

11/2562 11 ก.ย. 2562 อยูร่ะหว่างด าเนินการ
ปรับปรุงระบบ CHECO 

ของ สป.อว. 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

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

2/2561 14 ก.พ. 2561 4 ก.ย. 2561 

2 หลักสตูรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
(ฉบับปี พ.ศ. 2559) 

5/2561 9 พ.ค. 2561 12 ก.ค. 2562 

3 หลักสตูรวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา้  
(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 อยู่ระหว่างด าเนินการ
ปรับปรุงระบบ CHECO 

ของ สป.อว. 

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 อยู่ระหว่างด าเนินการ
ปรับปรุงระบบ CHECO 

ของ สป.อว. 

7 หลกัสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์  
(ฉบับป ีพ.ศ. 2559) 

9/2562 10 ก.ค. 2562 4 ต.ค. 2562 

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

9/2562 10 ก.ค. 2562 อยู่ระหว่างด าเนินการ
ปรับปรุงระบบ CHECO 

ของ สป.อว. 
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ที ่ รายชื่อหลักสูตรที่ปรับปรุง 
สภามหาวิทยาลัยเห็นชอบ วันที ่สป.อว.

รับทราบ 
ครั้งที ่ 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 (ฉบับป ี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 อยู่ระหว่างรอผล 
การรับทราบฯจาก 

สป.อว. 
 

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

(ขอ้มูล ณ วันที่ 20 มกราคม 2563) 
 ข้อเสนอ/ญัตติ 
  จึงขอเสนอให้ที่ประชุมสภาวิชาการรับทราบข้อมูลการปรับเปลี่ยนอาจารย์ประจ าหลักสูตร (สมอ.08)  
ระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา ประจ าปี พ.ศ. 2561-2562 ข้อมลู ณ วันที่ 20 มกราคม 2563 

มติที่ประชุม  รับทราบข้อมูลการปรับเปลี่ยนอาจารย์ประจ าหลักสูตร (สมอ.08)  ระดับปริญญาตรี และ
ระดับบัณฑิตศึกษา ประจ าปี พ.ศ. 2561-2562 ข้อมูล ณ วันที่ 20 มกราคม 2563 

 

ระเบียบวาระที่ 5    เร่ืองน าเสนอเพ่ือพิจารณา 
ระเบียบวาระท่ี 5.1 การพิจารณาเสนอการให้ปริญญา ระดับปริญญาตรี จ านวน 87 ราย 
 ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรองทิพย์ เนียมถนอม เลขานุการสภาวิชาการ น าเสนอ เรื่อง การพิจารณา
เสนอการให้ปริญญา ระดับปริญญาตรี ประจ าภาคเรียนที่ 1/2562 (ครั้งที่ 2) จ านวน 87 ราย โดยมีกระบวนการ
ดังนี้ 
  1. กองบริการการศึกษา ตรวจสอบแผนการเรียน หมู่เรียน ในสาขาวิชาที่จะส าเร็จการศึกษา ประจ า 
ภาคเรยีนที่ 1/2562 และนักศึกษาท่ียื่นค านร้องขอเป็นผู้ส าเร็จการศึกษา 
  2. จัดท าข้อมูลผลการเรียนของนักศึกษารายคน แต่ละหมู่เรียน ให้อาจารย์ที่ปรึกษา และนักศึกษา
ร่วมกันตรวจสอบ เพื่อเตรียมตัวลงทะเบียนในปี 4 เทอม 1 
  3. ออกค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจโครงสร้างหลักสูตรของนักศึกษาภาคปกติ และภาคพิเศษ                  
(เสาร์-อาทิตย์) ที่จะส าเร็จการศึกษา ประจ าภาคเรียนที่ 1/2562 เลขที่  1199/2562 ในปี 4 เทอม 2 เพ่ือให้อาจารย์            
ที่ปรึกษา นักศึกษา ร่วมกันตรวจสอบอีกครั้งก่อนการลงทะเบียนเรียนเทอมสุดท้าย 
  4. อาจารย์ที่ปรึกษา นักศึกษา ร่วมกันตรวจสอบรายวิชาและโครงสร้างหลักสูตร และลงทะเบียน
ตามก าหนดเวลา  
  5. ออกค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจจบหลกัสูตรของนักศึกษาภาคปกติและภาคพิเศษ  (เสาร์-อาทิตย์) 
ที่จะส าเร็จการศึกษา ประจ าภาคเรียนที่ 1/2562  (ครั้งที่ 2) เลขที่ 58/2563 (อาจารย์ที่ปรึกษา คณะด าเนินการ) 
  6. นายทะเบียนตรวจสอบการจบหลักสูตรของนักศึกษาตามแผนและนักศึกษาค้างรุ่น 1) คุณสมบัติ
ผู้เข้าศึกษา 2) ผลการตรวจสอบคุณวุฒิแรกเข้า 3) รายวิชา ผลการเรียนตามโครงสร้างหลักสูตร และข้อบังคับ           
ที่เก่ียวข้อง สรุปจ านวนผู้ส าเร็จการศกึษา จ านวน 87 ราย 
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  7. กองบริการการศึกษาจัดท าข้อมูลรายละเอียดผู้ส าเร็จการศึกษาตามรูปแบบที่ก าหนด              
ในวันที่ 23-24  มกราคม 2563 
  8. เสนอคณะกรรมการอนุมัติการประเมินผลการส าเร็จการศึกษา ในวันที่ 28 มกราคม 2563 
  9. เสนอคณะกรรมการสภาวิชาการ ในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 
  10. เสนอคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ในวันที่ 12 กุมภาพันธ์  2563 
  11. กองบริการการศึกษาออกหลักฐานการส าเร็จการศึกษา พร้อมเก็บหลักฐานและบันทึก
ฐานข้อมูล 

บัญชีสรุปจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาที่ขอเสนอการให้ปริญญา 
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจ าภาคเรียนที่ 1/2562 (ครั้งที่ 2) 

        
 

สาขาวิชา 

ระดับปริญญาตรี 

รวมทั้งสิ้น เกียรตินิยมอันดับ 1 เกียรตินิยมอันดับ 2 ปริญญาตรี 

ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม 

ภาคปกติ                     

ศิลปศาสตรบัณฑิต  -  -  -  -  -  - 1 5 6 6 

นิเทศศาสตรบัณฑิต  -  -  -  -  -  -  - 1 1 1 

ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต  -  -  -  -  -  - 1  - 1 1 

วิทยาศาสตรบัณฑิต  -  -  -  -  -  - 4 7 11 11 

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  -  -  -  -  -  - 3  - 3 3 

บริหารธุรกิจบัณฑิต  -  -  -  -  -  - 4 8 12 12 

รวม  -  -  -  -  -  - 13 21 34 34 

ภาคพิเศษ                     

นิติศาสตรบัณฑิต  - 1 1 1  - 1 7 1 8 10 

รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  -  -  -  -  -  - 7 7 14 14 

บริหารธุรกิจบัณฑิต 1  - 1 1 1 2 2 24 26 29 

รวม 1 1 2 2 1 3 16 32 48 53 

รวมทั้งสิ้น 1 1 2 2 1 3 29 53 82 87 
 

 
 



 
รายงานการประชุมสภาวิชาการ คร้ังที่ 1/2563 วันจันทร์ที่ 3 กุมภาพนัธ์ 2563 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมอยุธยา-อาเซียน   

[2-21] 
 
 ข้อเสนอ/ญัตติ    
  จึงเสนอคณะกรรมการสภาวิชาการพิจารณาการเสนอให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา ระดับ 
ปริญญาตรี ประจ าภาคเรียนที่ 1/2562 (ครั้งที่ 2) จ านวน 87 ราย 

 มติที่ประชุม เห็นชอบตามที่กองบริการการศึกษาพิจารณาเสนอการให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา 
ระดับ ปริญญาตรี ประจ าภาคเรยีนที่ 1/2562 (ครั้งที่ 2) จ านวน 87 ราย และให้น าเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป 
 
ระเบียบวาระท่ี 5.2   การพิจารณาเสนอการให้ปริญญา ระดับปริญญาโท จ านวน 20 ราย 
 สาระส าคัญโดยย่อ 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรองทิพย์ เนียมถนอม  เลขานุการสภาวิชาการ ขออนุญาตที่ประชุมให้            
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิชาติ  พานสุวรรณ น าเสนอเรื่อง การพิจารณาเสนอการให้ปริญญา ระดับปริญญาโท 
ประจ าภาคเรียนที่ 1/2562 (ครั้งที่ 1) จ านวน 20 ราย 

ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง 
 ตามที่ส านักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ได้เสนอรายชื่อผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ประจ า
ภาคเรียนที่ 1/2562 (ครั้งที่ 1) จ านวน 20 ราย ต่อคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา  ในคราวประชุม ครั้งที่ 1/2563 
เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2562 โดยผ่านกระบวนการดังนี้ 

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

ว่าถูกต้องและครบถ้วนหรือไม่ 
- ในกรณีที่ไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้อง เจ้าหน้าที่ต้องคืนเอกสารการขอส าเร็จการศึกษาและเอกสาร

ประกอบการส าเร็จการศึกษา ส่งคืนให้นักศึกษาน ากลบัไปแก้ไขให้ถูกต้อง แล้วจงึน าเอกสารมาส่งอีกครั้ง 
- ในกรณีที่เอกสารครบถ้วนถูกต้อง เจ้าหน้าที่ต้องเก็บเอกสารทั้งหมดที่นักศึกษาท าเรื่องขอยื่นไว้             

เพ่ือน าเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา 
3. เมื่อเอกสารครบถ้วนถูกต้องแล้ว นักศึกษาต้องลงทะเบียนรายชื่ อผู้ขอยื่นส าเร็จการศึกษาแก่

เจ้าหน้าที่ส านักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา และถือว่าเป็นการเสร็จสิ้นการยื่นขอเป็นผู้ส าเร็จการศึกษา 
นักศึกษาผ่านการตรวจสอบดังนี้ 
 เป็นผู้มีคุณสมบัติการเข้าเป็นนักศึกษาตามท่ีหลักสูตรก าหนด  โดยคณะกรรมการหลักสูตร ค.ม. 

(การบริหารการศกึษา) หลักสูตร บธ.ม.(บริหารธุรกิจ) และ รป.ม. (รัฐประศาสนศาสตร์) 
 ผ่านการตรวจสอบคุณวุฒิการศึกษา พบว่าส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีแล้วทุกราย  
 ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติของการส าเร็จการศึกษาตามเกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามข้อบังคับ

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559 โดยนายทะเบียน 
และผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตรแต่ละหลักสูตรที่ส าเร็จการศึกษา   
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 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 
 ลงตีพิมพ์ในวารสารวิทยาการจัดการปริทัศน์  คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยธุยา ปีที่ 21 ฉบับที่ 2 ประจ าเดือน กรกฎาคม – ธันวาคม 2562 จ านวน 2 ราย 
 ลงตีพิมพ์ในวารสารวิชาการแสงอีสาน มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย ปีที่ 16 ฉบับที่ 2 

ประจ าเดือน กรกฎาคม – ธันวาคม 2562 จ านวน 2 ราย 
 ลงตีพิมพ์ในวารสารการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ปีที่ 8 ฉบับที่ 31 

ประจ าเดือน เมษายน – มิถุนายน 2363 จ านวน 2 ราย 
 ลงตีพิมพ์ในวารสารวิจัยราชภัฏกรุงเก่า มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 

ประจ าเดือน มกราคม – เมษายน 2564 จ านวน ๑ ราย 
 ลงตีพิมพ์ในวารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ ปีที่ 8 ฉบับที ่1 ประจ าเดือน 

มกราคม – เมษายน 2563 จ านวน 1 ราย 
 รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 3 “นวัตกรรมทางการปกครองและ

ทางการบริหารในยุคไทยแลนด์ 4.0” ในวันที่ 31 สิงหาคม 2562 ณ ห้องเธียร์เตอร์ โซน B ชั้น 1 อาคารเรียน
รวมคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จ านวน 6 ราย 

 รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 10 
“วิจัย นวัตกรรม น าการพัฒนาท้องถิ่น”วันที่ 4-5 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
จ านวน ๓ ราย 

 รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการเพ่ือน าเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 11 “ถักทอ
งานวิจัยท้องถิ่น  ก้ าวไกลสู่ สากล”วันที่  6 -7 สิงหาคม 2562 ณ  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา                 
จ านวน 1 ราย 

 เป็นนักศึกษาแผน ข ซึ่ง สป.อว. ไม่ได้ก าหนดให้ตีพิมพ์ผลงาน จ านวน 2 ราย 
 อยู่ในกรอบระยะเวลาที่หลักสูตรก าหนด 
 
 
 



 
รายงานการประชุมสภาวิชาการ คร้ังที่ 1/2563 วันจันทร์ที่ 3 กุมภาพนัธ์ 2563 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมอยุธยา-อาเซียน   

[2-23] 
 

จ านวนการพิจารณาเสนอการให้ปริญญาระดับปริญญาโท จ านวน 20 ราย  
ประจ าภาคเรียนที่ 1/2562 (ครั้งที่ 1) 

ล าดับที่ หลักสูตร 
จ านวน 

ชาย หญิง รวม 
1 ค.ม. (การบริหารการศึกษา) แผน ก แบบ ก2 3 12 15 
2 บธ.ม. (บริหารธุรกิจ) แผน ก แบบ ก2 และแผน ข   1 1 2 
3 รป.ม.(รัฐประศาสนศาสตร์) แผน ก แบบ ก2 และแผน ข 1 2 3 

รวม 5 15 20 
 ข้อเสนอ/ญัตติ    
  จึงเสนอคณะกรรมการสภาวิชาการพิจารณาการเสนอให้ปริญญา ระดับปริญญาโท ประจ าภาคเรียน
ที่ 1/2562 (ครั้งที่ 1) จ านวน 20 ราย 
 

มติที่ประชุม เห็นชอบตามที่ส านักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาพิจารณาเสนอการให้ปริญญา           
ระดับปริญญาโท ประจ าภาคเรียนที่  1/2562 (ครั้งที่ 1) จ านวน 20 ราย ข้อเสนอแนะและข้อสังเกตของ          
สภาวิชาการมีดังนี ้

1. สภาวิชาการมอบหมายให้ผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาตรวจสอบเรื่อง
ระยะเวลา ในการศึกษาของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา จ านวน 20 ราย ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2549 และด าเนินการจัดท าปฏิทิน
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ตลอดปีการศึกษา โดยให้ก าหนดรายละเอียดต่าง ๆ ที่ เกี่ยวข้องกับการสอบ
วิทยานิพนธ์ไว้ในปฏิทินการศึกษาของนักศึกษาทุกรุ่น และทุกปีการศึกษา 

2. สภาวิชาการมอบหมายให้ผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ประธานคณะกรรมการ
บริหารหลักสูตร อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก และอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม ตรวจสอบบทคัดย่อ
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา จ านวน 20 ราย ในประเด็นเรื่อง  

 2.1 บทคัดย่อภาษาไทย และภาษาอังกฤษ  เช่น หน้า 12 หน้า 14  หน้า 20  และหน้า 30  
 2.2 ค่าสถิติที่ใช้ในการวิจัยไม่ครบถ้วน  ไม่ระบุค่าความเชื่อมั่นของเครื่องมือวิจัย เช่น หน้า 10 หน้า 22             

หน้า 24 หน้า 26 หน้า 32 หน้า 40 หน้า 45  และหน้า 47  
2.3 ตรวจสอบการพิมพ์ค าถูก-ค าผิด ให้ถูกต้อง มีการใช้ค าไม่คงที่  เช่น  หน้า 9 หน้า 12 หน้า 14 หน้า 28 

และหน้า 45   
3. สภาวิชาการมอบหมายให้ประธานการประชุม รองอธิการบดีฝ่ายบริหารงานวิชาการ และผู้อ านวยการ

ส านักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประชุมปรึกษาหารือร่วมกัน เพ่ือหาแนวทางในการด าเนินงานในส่วนของ
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่จะส าเร็จการศึกษา หากด าเนินการเสร็จเรียบร้อยจะน าเรื่องนี้เสนอสภามหาวิทยาลัย
เพ่ือพิจารณาต่อไป 
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ระเบียบวาระท่ี 5.3 การพจิารณาเสนอการให้ประกาศนียบตัรบัณฑิต ระดบับัณฑิตศกึษา  
    หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ประจ าภาคเรียนที่ 1/2562  
    (ครั้งที่ 2) จ านวน 1 ราย 
 สาระส าคัญโดยย่อ 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรองทิพย์  เนียมถนอม เลขานุการสภาวิชาการ ขออนุญาตที่ประชุมให้ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิชาติ  พานสุวรรณ ผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา น าเสนอเรื่อง 
การพิจารณาเสนอการให้ประกาศนียบัตรบัณฑิต ระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชา
วิชาชีพครู ประจ าภาคเรียนที่ 1/2562 (ครั้งที่ 2) จ านวน 1 ราย   
 ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง 
  ตามที่ส านักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ได้เสนอรายชื่อผู้ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรการศึกษา
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ต่อคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ในคราวประชุม ครั้งที่ 1/2563 
เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2563 มติที่ประชุมมีมติเห็นชอบการพิจารณาเสนอการให้ประกาศนียบัตรบัณฑิต ระดับ
บัณฑิตศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาวิชาชีพครู  ประจ าภาคเรียนที่  1/2562 (ครั้งที่  2)             
จ านวน 1 ราย โดยผ่านกระบวนการดังนี ้

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

ขอยื่นว่าถูกต้องและครบถ้วนหรือไม่ 
 - ในกรณีที่ไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้อง เจ้าหน้าที่ต้องคืนเอกสารการขอส าเร็จการศึกษาและเอกสาร

ประกอบการส าเร็จการศึกษา ส่งคืนให้นักศึกษาน ากลับไปแกไ้ขให้ถูกต้อง แล้วจึงน าเอกสารมาส่งอีกครั้ง 
 - ในกรณีที่เอกสารครบถ้วนถูกต้อง เจ้าหน้าที่ต้องเก็บเอกสารทั้งหมดที่นักศึกษาท าเรื่องขอยื่นไว้ 

เพ่ือน าเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา 
 3. เมื่อเอกสารครบถ้วนถูกต้องแล้ว นักศึกษาต้องลงทะเบียนรายชื่อผู้ขอยื่นส าเร็จการศึกษา            

แก่เจ้าหน้าที่ส านักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา และถือว่าเป็นการเสร็จสิ้นการยื่นขอเป็นผู้ส าเร็จการศึกษา 
 นักศึกษาได้ผ่านการตรวจสอบดังนี้ 
  เป็นผู้มีคุณสมบัติการเข้าเป็นนักศึกษาตามที่หลักสูตรก าหนด  โดยคณะกรรมการบริหาร

หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู 
  ผ่านการตรวจสอบคุณวุฒิการศึกษา พบว่าส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีแล้วทุกราย  
  ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติของการส าเร็จการศึกษาตามเกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามข้อบังคับ

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2549 โดยนายทะเบียน 
และผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตรแต่ละหลักสูตรที่ส าเร็จการศึกษา   

  นักศึกษาเรียนรายวิชาและมีจ านวนหน่วยกิครบถ้วนตามหลักสูตร โดยได้คะแนนเฉลี่ยสะสม          
ไม่ต่ ากว่า 3.00 ตามท่ีหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ก าหนดไว้ 
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จ านวนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ที่ขอความเห็นชอบการเสนอการให้ประกาศนียบัตรบัณฑิต  
ระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาวิชาชีพครู ประจ าภาคเรียนที่ 1/2562 (ครั้งที่ 2) จ านวน 1 ราย 

หลักสูตร จ านวน 
ชาย หญิง รวม 

ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู 1 - 1 
รวม 1 - 1 

ข้อเสนอ/ญัตติ    
        จึงเสนอคณะกรรมการสภาวิชาการพิจารณาเสนอการให้ประกาศนียบัตรบัณฑิต ระดับบัณฑิตศึกษา 

หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาวิชาชีพครู ประจ าภาคเรียนที่ 1/2562 (ครั้งที่ 2) จ านวน 1 ราย  
 มติที่ประชุม เห็นชอบตามที่คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาพิจารณาเสนอการให้ประกาศนียบัตรบัณฑิต 
ระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาวิชาชีพครู ประจ าภาคเรียนที่ 1/2562 (ครั้งที่ 2) 
จ านวน 1 ราย และให้น าเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป 

 
ระเบียบวาระท่ี 5.4 ขอความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและ 
    อาจารย์ประจ าหลักสูตรบรหิารธรุกจิบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้า 
    สมัยใหม ่(ฉบับปี พ.ศ. 2561) (สมอ.08) 
 สาระส าคัญโดยย่อ 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรองทิพย์  เนียมถนอม  เลขานุการสภาวิชาการ ขออนุญาตที่ประชุม
น าเสนอเรื่อง ขอความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ (ฉบับปี พ.ศ. 2561) (สมอ.08) 
 ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง 
  ด้วย สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ คณะวิทยาการจัดการ มีความประสงค์ ขออนุญาต
เปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
ธุรกิจการค้าสมัยใหม่ (ฉบับปี พ.ศ. 2561) (สมอ.08) เนื่องจาก นางสาวกิติมา  ทามาลี อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร ได้ย้ายไปเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ  
  ดังนั้น เพ่ือให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 คณะและสาขาวิชา              
จึงขออนุญาตเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร จาก นางสาวกิติมา              
ทามาลี เป็น นางสาวนฤมล  ญาณสมบัติ  โดยเรื่องนี้ได้ผ่านการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะวิทยาการ
จัดการ ในคราวประชุมครั้งที่ 1/25632 เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2563 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ และให้น าเรื่องนี้
เสนอทีป่ระชุมสภาวิชาการเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป 
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 ข้อเสนอ/ญัตติ    
  จึงเสนอสภาวิชาการพิจารณาให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและ
อาจารย์ประจ าหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ (ฉบับปี พ.ศ. 2561) 
(สมอ.08) จาก นางสาวกิติมา  ทามาลี  เป็น นางสาวนฤมล  ญาณสมบัติ 

 มติที่ประชุม  เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่  (ฉบับปี พ.ศ. 2561)  (สมอ.08)  จาก             
นางสาวกิติมา    ทามาลี  เป็น นางสาวนฤมล  ญาณสมบัติ และให้น าเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป 
 
ระเบียบวาระท่ี 5.5 การพิจารณาให้ความเห็นชอบการก าหนดต าแหน่งและแต่งตั้งให้ด ารง 
    ต าแหน่งทางวิชาการระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ จ านวน 2 ราย (วาระลับ) 
 สาระส าคัญโดยย่อ 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรองทิพย์  เนียมถนอม  เลขานุการสภาวิชาการ ขออนุญาตที่ประชุมให้ 
รองศาสตราจารย์ ดร.ชูสิทธิ์  ประดับเพ็ชร์ เลขานุการคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ (ก.พ.ว.) 
น าเสนอเรื่องการพิจารณาให้ความเห็นชอบการก าหนดต าแหน่งและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ ระดับ           
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จ านวน 2 ราย (วาระลับ)  
 ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง 
  ตามที่คณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ (ก.พ.ว.) ได้ประชุมคณะกรรมการพิจารณา
ต าแหน่งทางวิชาการ ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2563  ที่ประชุมมีมติเห็นชอบการก าหนดต าแหน่ง
และแต่งตัง้ให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ จ านวน 2 ราย (วาระลับ)  
 ข้อเสนอ/ญัตติ    
  จึงเสนอคณะกรรมการสภาวิชาการพิจารณาให้ความเห็นในการก าหนดต าแหน่งทางวิชาการระดับ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จ านวน 2 ราย (วาระลับ)  
 มติทีป่ระชุม เห็นชอบตามที่คณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ (ก.พ.ว.) พิจารณาให้
ความเห็นในการก าหนดต าแหน่งทางวิชาการระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ จ านวน 2 ราย (วาระลับ) และให้น าเสนอ
สภามหาวิทยาลัยต่อไป 
 

ระเบียบวาระที่ 6    เรื่องน าเสนอจากคณะกรรมการสภาวิชาการ 
 -ไม่มี- 
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ระเบียบวาระที่ 7     เร่ืองอื่น ๆ 
ระเบียบวาระท่ี 7.1   ก าหนดการประชุมสภาวิชาการ  ครั้งที่ 2/2563 (ส าหรับสภาวิชาการชุดใหม่) 
  สาระส าคัญโดยย่อ 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรองทิพย์  เนียมถนอม  เลขานุการสภาวิชาการ น าเสนอ ก าหนด               
การประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 2/2563 
 ข้อเสนอ/ญัตติ    
  จึงขอความเห็นชอบก าหนดการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 2/2563 ในวันพุธที่ 26 กุมภาพันธ์  2563   
เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมอยุธยา-อาเซียน อาคารส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
 มติที่ประชุม เห็นชอบก าหนดการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที ่2/2563 ในวันพุธที่ 26 กุมภาพันธ์  2563   
เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมอยุธยา-อาเซียน อาคารส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
 
ปิดประชุมเวลา 10.45 น. 
 
    นางสาวนิตยา   แสงมะฮะหมัด ผู้พิมพ์/ผู้บันทึกการประชุม 
    นางเบญญาภา   สอนพรม  ผู้ตรวจ  
    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรองทิพย์  เนียมถนอม ผู้ตรวจ/ทาน 

 

 


