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รายงานการประชุมสภาวิชาการ
ครั้งที่ 1/2563
วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00 น.
ณ ห้องประชุมอยุธยา-อาเซียน อาคารสานักงานอธิการบดี 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.ปัณณ์รภัส ถกลภักดี ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก (คณะวิทยาศาสตร์ฯ) กรรมการ
5. ดร.ปฐมพงศ์ ศุภเลิศ
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก (คณะครุศาสตร์)
กรรมการ
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อมรรัตน์ สนั่นเสียง ผู้แทนคณะครุศาสตร์
กรรมการ
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดวงรัตน์ โพธิ์เงิน
ผู้แทนคณะวิทยาการจัดการ
กรรมการ.
8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์มูนีเราะฮ์ ยีดา
ผู้แทนคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ กรรมการ
9. ดร.ภควดี
สุขอนันต์
ผู้แทนคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กรรมการ
10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรองทิพย์ เนียมถนอม รองอธิการบดีฝ่ายบริหารงานวิชาการ กรรมการและเลขานุการ
ผู้เข้าร่วมประชุม
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิชาติ พานสุวรรณ ผู้อานวยการสานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา
2. 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
ระเบียบวาระที่ 1.1

การครบวาระการดารงตาแหน่งของคณะกรรมการสภาวิชาการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

สาระสาคัญโดยย่อ
รองศาสตราจารย์ ดร.ชูสิ ท ธิ์ ประดับเพ็ช ร์ อธิการบดี ประธานการประชุม แจ้งให้ ที่ประชุมทราบ
เรื่อง คณะกรรมการสภาวิชาการจะครบวาระการดารงตาแหน่งคณะกรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุ ธ ยา ในวัน ที่ 18 กุมภาพั นธ์ พ.ศ. 2563 ในโอกาสนี้มหาวิท ยาลั ยขอขอบคุณ คณะกรรมการ
สภาวิชาการทุกท่านที่ปฏิบัติหน้าที่ตามอานาจและหน้าที่ของคณะกรรมการสภาวิชาการอย่างเต็มที่
ข้อเสนอ/ญัตติ
จึงขอเสนอคณะกรรมการสภาวิ ช าการเพื่ อรับ ทราบการครบวาระการดารงตาแหน่งคณะกรรมการ
สภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
มติที่ประชุม รับทราบการครบวาระการดารงตาแหน่งคณะกรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา
ระเบียบวาระที่ 1.2

โครงการอบรมพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอน การศึกษาระบบเปิด
เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Massive Open Online Course : MOOC)
สาระสาคัญโดยย่อ
รองศาสตราจารย์ ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์ อธิการบดี ประธานการประชุม แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ว่า
มหาวิท ยาลั ย ได้ดาเนิ น การจั ด โครงการอบรมพัฒ นาคุณ ภาพการจัดการเรียนการสอน การศึกษาระบบเปิ ด
เพื่ อ การเรี ย นรู้ ต ลอดชี วิ ต (Massive Open Online Course : MOOC) โดยจั ด การอบรม จ านวน 3 ครั้ ง
มีรายละเอียดดังนี้
1. ครั้งที่ 1 วันที่ 15 ธันวาคม 2562 อบรมหัวข้อเรื่อง การศึกษาระบบเปิดเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต
(Massive Open Online Course : MOOC) มี ดร.วรสรวง ดวงจินดา ผู้อานวยการสานักการจัดการศึกษา
ออนไลน์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม เป็นวิทยากรในการอบรม และมีผู้เข้าอบรม จานวน 67 คน
2. ครั้งที่ 2 แบ่ งเป็ น 2 รอบ คือ รอบที่ 1 ในวัน ที่ 22 มกราคม 2563 และรอบที่ 2 ในวั นที่ 29
มกราคม 2563 อบรมหัวข้อเรื่อง การจัดการเรียนการสอนออนไลน์รูปแบบ MOOC (Massive Open Online
Course) มี คุณมณีรัตน์ มั่นยืน จากศูนย์นวัตกรรมการศึกษาแห่งมหาวิทยาลัยศิลปากร คุณจิระ ชนรักสุ ข
จากโครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย เป็นวิทยากรในการอบรม และมีผู้เข้าเข้าอบรม จานวน 70 คน
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3. ครั้งที่ 3 แบ่ งเป็ น 2 รอบ คือ รอบที่ 1 ในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 และรอบที่ 2 ในวันที่ 26
กุมภาพั น ธ์ 2563 อบรมหั วข้อ เรื่อง การพั ฒนาบทเรียนส าหรับการเรียนการสอนในรูปแบบ MOOC (Massive
Open Online Course) คุณมณี รัตน์ มั่นยืน จากศูนย์นวัตกรรมการศึกษาแห่ งมหาวิทยาลัยศิลปากร คุณจิระ
ชนรักสุข จากโครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย เป็นวิทยากรในการอบรม และมีผู้เข้าเข้าอบรม จานวน 70 คน
มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 1.3

รายงานสรุปผลการดาเนินงานสภาวิชาการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจาปี พ.ศ. 2562
(วันที่ 1 มกราคม 2562 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562)

สาระสาคัญโดยย่อ
รองศาสตราจารย์ ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์ อธิการบดี ประธานการประชุม แจ้งให้ที่ประชุมทราบ
เรื่อง รายงานสรุปผลการดาเนินงานสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจาปี พ.ศ. 2562
(วันที่ 1 มกราคม 2562 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562)
ข้อเสนอ/ญัตติ
จึ งขอเสนอคณะกรรมการสภาวิ ช าการเพื่ อ รั บ ทราบรายงานสรุป ผลการด าเนิ น งานสภาวิ ช าการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจาปี พ.ศ. 2562 (วันที่ 1 มกราคม 2562 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562)
มติที่ประชุม รับทราบรายงานสรุปผลการดาเนินงานสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ประจาปี พ.ศ. 2562 (วันที่ 1 มกราคม 2562 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562)
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ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 10/2562
สาระสาคัญโดยย่อ
ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์ ดร.กรองทิ พย์ เนี ยมถนอม เลขานุ ก ารสภาวิ ช าการ น าเสนอ รายงาน
การประชุม สภาวิชาการ ครั้งที่ 10/2562 ซึ่งมีสาระสาคัญเกี่ยวกับระเบียบวาระและมติที่ ประชุมตามรายงาน
การประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการเพื่อเสนอให้ที่ประชุมสภาวิชาการพิจารณารับรองรายงานการประชุม
ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง
ตามที่ ส ภาวิ ช าการมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ พระนครศรีอ ยุ ธ ยา ได้ มี ก ารประชุ ม ครั้งที่ 10/2562
เมื่อ วัน ที่ 25 ธั น วาคม 2562 เวลา 09.00 น. ณ ห้ องประชุม อยุธ ยา-อาเซี ยน อาคารส านั กงานอธิ การบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา นั้น เจ้าหน้าที่ได้บันทึกและจัดทารายงานการประชุม รวมทั้งนาเสนอ
ผู้เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาตรวจสอบตามระบบและกระบวนการดังต่อไปนี้
1. จดบั น ทึ ก ข้ อ ความสาระส าคั ญ ของการประชุ ม ตามระเบี ย บวาระในระหว่ า งการประชุ ม
โดยผู้ช่วยเลขานุการสภาวิชาการ
2. เรียบเรียง สรุปและจัดทารายงานการประชุม โดยผู้ช่วยเลขานุ การสภาวิชาการแล้วนาเสนอให้
เลขานุการสภาวิชาการ ตรวจสอบและปรับปรุงแก้ไข
3. ปรับปรุงและนาเข้าระเบียบวาระการประชุมเพื่อขอรับรองรายงานการประชุมซึ่งมีสาระสาคัญ
แบ่งเป็น 7 ระเบียบวาระ ตามที่เสนอในเอกสารการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 10/2562
ข้อเสนอ/ญัตติ
ขอเสนอให้รับรองรายงานการประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ครั้งที่ 10/2562
มติ ที่ ป ระชุ ม รั บ รองรายงานการประชุ ม สภาวิ ช าการ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ พระนค รศรี อ ยุ ธ ยา
ครั้งที่ 10/2562 โดยไม่มีการแก้ไข
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ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่ 10/2562
ระเบียบวาระที่ 3.1 รายงานผลการดาเนินการตามมติของสภาวิชาการ
สาระสาคัญโดยย่อ
ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์ ดร.กรองทิ พ ย์ เนี ย มถนอม เลขานุ ก ารสภาวิ ช าการ น าเสนอข้ อ มู ล
การดาเนิ น งานและผลการดาเนิ น งานตามมติที่ประชุมสภาวิ ช าการครั้งที่ 10/2562 โดยได้แจ้ งและมอบให้
หน่วยงานและองค์คณะบุคคล/บุคคลที่เกี่ยวข้องดาเนินงานและปฏิบัติตามที่สภาวิชาการ มีมติแล้ว
ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง
1. สภาวิชาการได้มีมติกาหนดเป็นแนวปฏิบัติให้เลขานุการนาเสนอให้ที่ประชุมทราบความคืบหน้า
หรือข้อมูลการดาเนินงานและผลการดาเนิ นงานตามมติที่ประชุมสภาวิชาการเป็นเรื่องสืบเนื่องจากการประชุม
ครัง้ ก่อนด้วย
2. สภาวิ ชาการ มี การประชุ มครั้ งที่ 10/2562 เมื่ อวั น ที่ 25 ธั นวาคม 2562 เวลา 09.00 น.
ณ ห้องประชุมอยุธยา-อาเซียน อาคารสานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏ พระนครศรีอยุธยาตามรายงาน
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 3-4]
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 10/2562
มติ ที่ ป ระชุ ม รั บ ทราบข้ อ มู ล การด าเนิ น งานและผลการด าเนิ น งานตามมติ ที่ ป ระชุ ม สภาวิช าการ
ครั้งที่ 10/2562

รายงานการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 1/2563 วันจันทร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมอยุธยา-อาเซียน

[2-7]
รายงานข้อมูลการดาเนินงานและผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมสภาวิชาการ
ครั้งที่ 10/2562
เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2562 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมอยุธยา-อาเซียน
อาคารสานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ระเบียบวาระ

เรื่อง

5
5.1

เรื่องนาเสนอเพื่อพิจารณา
การพิจารณาเสนอการให้ปริญ ญาแก่
ผู้สาเร็จการศึกษา ระดับปริญ ญาตรี
ประจาภาคเรียนที่ 1/2562
(ครั้งที่ 1) จานวน 16 ราย

5.2

5.3

มติที่ประชุม

ผลการปฏิบัติตามมติ

เลขานุการสภาวิชาการได้แจ้งไปยัง
ผู้อานวยการกองบริการการศึกษา
ทราบแล้ว เมื่อวันที่ 3 มกราคม 2563
กองบริการการศึกษาได้ดาเนินการ
นาเรื่องนี้เสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย
ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 8
มกราคม 2563 ที่ประชุมมีมติอนุมัติการ
ให้ปริญญาแก่ผสู้ าเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาตรี ประจาภาคเรียนที่
1/2562 (ครั้งที่ 1) จานวน 16 ราย
การพิ จ ารณาเสนอการให้ ป ริ ญ ญา เ ห็ น ช อ บ ต า ม ที่ ส า นั ก ง า น เลขานุการสภาวิชาการได้แจ้งไปยัง
คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาพิจารณา ผู้อานวยการสานักงานคณะกรรมการ
ระดับปริญญาโท ประจาภาคเรียน
ที่ 3/2561 (ครั้งที่ 1) จานวน 14 ราย เสนอการให้ปริญ ญา ระดับปริญ ญา บัณฑิตศึกษา และประธานคณะกรรมการ
โท ประจาภาคเรียนที่ 3/2561
บริหารหลักสูตร ทราบแล้ว เมื่อวันที่ 3
(ครั้งที่ 1) จานวน 14 ราย
มกราคม 2563 ขณะนี้อยู่ระหว่าง
โดยให้แก้ไขตามข้อเสนอแนะของ
ดาเนินการแก้ไขตามข้อเสนอแนะของ
สภาวิชาการ และให้นาเสนอ
สภาวิชาการ
สภามหาวิทยาลัยต่อไป
ขอความเห็ น ชอบการเปลี่ ย นแปลง
อาจารย์ ผู้ รั บ ผิ ด ชอบหลั ก สู ต รและ
อาจารย์ ประจ าหลั ก สู ต รครุ ศ าสตร
บัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์
(ฉบับปี พ.ศ. 2562) (สมอ.08)

เห็นชอบตามที่กองบริการการศึกษา
พิ จ ารณาเสนอการให้ ป ริ ญ ญาแก่
ผู้สาเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี
ประจาภาคเรียนที่ 1/2562
(ครั้งที่ 1) จานวน 16 ราย
และให้ น าเสนอสภามหาวิ ท ยาลั ย
ต่อไป

เห็ น ชอบการเปลี่ ย นแปลงอาจารย์
ผู้ รั บ ผิ ดชอบ หลั กสู ตรและอาจารย์
ประจ าหลั ก สู ต รครุ ศ าสตรบั ณ ฑิ ต
สาขาวิชาคณิตศาสตร์
(ฉบับปี พ.ศ. 2562) (สมอ.08)
จาก นายสิรภพ สินธุประเสริฐ
เป็ น นางเย็ น ใจ สุ ว านิ ช และให้
นาเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป

เลขานุการสภาวิชาการได้แจ้งไปยังคณบดี
คณะครุศาสตร์ และประธานคณะกรรมการ
บริหารหลักสูตร สาขาวิชาคณิตศาสตร์
ทราบแล้ว เมื่อวันที่ 3 มกราคม 2563
ขณะนี้อยู่ระหว่างดาเนินการนาเรือ่ งนี้
เสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย

รายงานการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 1/2563 วันจันทร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมอยุธยา-อาเซียน
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ระเบียบวาระ

เรื่อง

5

เรื่องนาเสนอเพื่อพิจารณา (ต่อ)

5.4

การพิจารณาให้ความเห็นชอบ
การก าหนดตาแหน่งและแต่งตั้งให้ดารง
ตาแหน่งทางวิชาการระดับ
รองศาสตราจารย์ จานวน 1 ราย
และระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์
จานวน 4 ราย (วาระลับ)

มติที่ประชุม

ผลการปฏิบัติตามมติ

1. การขอความเห็นชอบในการกาหนด
ต าแหน่ ง และแต่ งตั้ ง ให้ ด ารงต าแหน่ ง
ทางวิชาการ ตาแหน่งรองศาสตราจารย์
จ านวน 1 ราย คณ ะกรรมการสภา
วิ ช าการได้ ร่ ว มกั น พิ จารณ าแล้ ว มี
ความ เห็ น ว่ า ข้ อ มู ล ป ระก อ บ ก าร
พิ จ ารณาไม่ เพี ย งพอในประเด็ น เรื่ อ ง
ก า ร ไ ม่ รั บ ร อ ง จ ริ ย ธ ร ร ม แ ล ะ
จรรยาบรรณทางวิชาการ เนื่องจากเป็น
ประเด็นที่มีความสาคัญ เห็นสมควรให้
ชี้ แ จ งแ ละเสน อ ข้ อ มู ล เพิ่ ม เติ ม ม า
ประกอบการพิจารณาให้ความเห็นชอบ
และให้ น าเสนอเข้ า สภาวิ ช าการใหม่
ขอให้ ง านบริ ห ารงานบุ ค คล และ
เลขานุ ก ารคณ ะกรรมการพิ จ ารณ า
ตาแหน่ งทางวิช าการ (ก.พ.ว.) ทราบ
และพิจารณาดาเนินการตามความเห็น
ของคณะกรรมการสภาวิชาการต่อไป
2. มี ม ติ เห็ น ชอบการก าหนดต าแหน่ ง
และแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งทางวิชาการ
ระดั บ ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์ จ านวน 4
ราย (วาระลั บ ) ที่ ป ระชุ ม พิ จ ารณ า
เอกสารประกอบการเสนอขอความ
เห็ นชอ บทั้ ง 4 ราย พ บว่ า มี ค วาม
ผิดพลาดคลาดเคลื่ อนในการพิมพ์วัน ที่
ขอกาหนดตาแหน่งไม่ตรงกัน ที่ประชุม
จึ ง มี ม ติ เ ห็ น ชอบให้ ก ารขอก าหนด
ต าแหน่ ง และแต่ งตั้ ง ให้ ด ารงต าแหน่ ง
ทางวิชาการระดั บ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ทั้ง 4 ราย โดยให้มีผลไม่ก่อนวันที่ส่งผล
งาน แ ละให้ ต รวจสอบ และแก้ ไ ข
เอกสารให้ ถู ก ต้ อ งก่ อ นน าเสนอสภา
มหาวิทยาลัย

เลขานุการสภาวิชาการได้แจ้งไปยังงาน
ทรัพยากรบุคคล และเลขานุการคณะกรรมการ
พิจารณาตาแหน่งทางวิชาการ (ก.พ.ว.)
ทราบแล้ว เมื่อวันที่ 3 มกราคม 2563
งานบริหารงานบุคคลได้ดาเนินการนา
เรื่องนี้เสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย
ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2563
เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2563 ที่ประชุมมีมติ
อนุมัติการกาหนดตาแหน่งและแต่งตั้งให้ดารง
ตาแหน่งทางวิชาการ ตาแหน่งผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ จานวน 4 ราย
เรียบร้อยแล้ว
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ระเบียบวาระ

เรื่อง

5

เรื่องนาเสนอเพื่อพิจารณา
การพิจารณาให้ความเห็นชอบการแจ้ง
ผลการประเมิ น ผลงานทางวิ ช าการ
ของคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อทา
หน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการและ
จริ ย ธรรม และจรรยาบรรณ ทาง
วิชาการในระดับ ผู้ช่ วยศาสตราจารย์
จานวน 2 ราย (วาระลับ)

5.5

มติที่ประชุม

ผลการปฏิบัติตามมติ

เห็ น ช อบ ต าม ที่ ค ณ ะก รรม การ
พิ จารณ าต าแห น่ งท างวิ ช าการ
(ก.พ .ว.) การพิ จารณ าให้ ความ
เห็นชอบการแจ้งผลการประเมินผล
งานทางวิชาการของคณะกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อทาหน้าที่ประเมินผล
งานทางวิชาการและจริยธรรม และ
จรรยาบรรณทางวิ ช าการในระดั บ
ผู้ช่ วยศาสตราจารย์ จ านวน 2 ราย
(วาระลั บ ) และให้ น าเสนอสภ า
มหาวิทยาลัยต่อไป

เลขานุการสภาวิชาการได้แจ้งไปยังงาน
ทรัพยากรบุคคล และเลขานุการ
คณะกรรมการพิจารณาตาแหน่ง
ทางวิชาการ (ก.พ.ว.) ทราบแล้ว
เมื่อวันที่ 3 มกราคม 2563 งานบริหารงาน
บุคคลได้ดาเนินการนาเรื่องนี้เสนอทีป่ ระชุม
สภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุม
ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2563
เรียบร้อยแล้ว

ระเบียบวาระที่ 4

เรื่องนาเสนอเพื่อทราบ

ระเบียบวาระที่ 4.1

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

สาระสาคัญโดยย่อ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรองทิพย์ เนี ยมถนอม เลขานุการสภาวิชาการ นาเสนอ การรายงาน
สถานะหลั กสู ตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญ ญาตรี และระดับบั ณ ฑิ ตศึกษา พ.ศ. 2558 ข้อมูล
ณ วันที่ 20 มกราคม 2563 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
ทัง้ หมด

จานวนหลักสูตร
ที่ครบรอบปรับปรุง
ปีการศึกษา 2563
-

จานวนหลักสูตรที่อยู่ระหว่าง
รอผลการรับทราบจาก
สป.อว.
10
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2. รอบการปรับปรุงหลักสูตร ระดับปริญญาตรี
คณะ

สาขาวิชา

สภา
มหาวิทยาลัย
(อนุมัติ)

สป.อว.
(รับทราบ)

ปีการศึกษา
ที่เริม่ ใช้
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

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

2559

2562

2559

2562

2560

2563

2560

2563

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)

27 มี.ค.2562

(อยู่ระหว่างผู้อานวยการกลุ่มของ สป.อว. ตรวจสอบหลักสูตร)

5

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

27 มี.ค.2562

(อยู่ระหว่างผู้อานวยการกลุ่มของ สป.อว. ตรวจสอบหลักสูตร)

6

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

27 มี.ค.2562

(อยู่ระหว่างผูอ้ านวยการกลุ่มของ 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

(อยู่ระหว่างผูอ้ านวยการกลุ่มของ 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
2
3
4

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)

17 ก.พ. 2559
17 ก.พ. 2559
15 ก.พ. 2560
15 ก.พ. 2560

รายงานการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 1/2563 วันจันทร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมอยุธยา-อาเซียน
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คณะ

สาขาวิชา

สภา
มหาวิทยาลัย
(อนุมัติ)

สป.อว.
(รับทราบ)

ปีการศึกษา
ที่เริ่มใช้
หลักสูตร

สิ้นปี
การศึกษา
ครบรอบที่
ต้องปรับปรุง
หลักสูตร

19 เม.ย.2560

16 พ.ย.
2560
1 ต.ค.
2561

2560

2563

2560

2563

2561
2562

2564
2565

2560

2563

มนุษยศาสตร์ฯ
5

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)

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

(อยู่ระหว่างผู้อานวยการกลุ่ม ของ สป.อว. ตรวจสอบหลักสูตร)

10

ศศ.บ. สหวิทยาการอิสลามเพื่อการพัฒนา
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562)

10 ต.ค. 2561

อยู่ระหว่างรอผล
การพิจารณา
ความสอดคล้องฯ

2562

2565

9 พ.ค. 2561

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

2561

2564

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

2562

2559

2562

2559

2562

(อยู่ระหว่างผู้อานวยการกลุ่ม ของ สป.อว. ตรวจสอบหลักสูตร)

11

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

12

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

13 มิ.ย. 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

2
3
4

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)

20 เม.ย.2559
20 เม.ย.2559

รายงานการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 1/2563 วันจันทร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมอยุธยา-อาเซียน

(ต้องปรับปรุงหลักสูตรให้เสร็จสิ้นภายในปีการศึกษา 2563)

2559

รายงานการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 1/2563 วันจันทร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมอยุธยา-อาเซียน
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คณะ

สาขาวิชา

สภา
มหาวิทยาลัย
(อนุมัติ)

สป.อว.
(รับทราบ)

ปีการศึกษา
ที่เริ่มใช้
หลักสูตร

สิ้นปี
การศึกษา
ครบรอบที่
ต้องปรับปรุง
หลักสูตร

20 เม.ย.2559

12 ต.ค.
2559
29 มิ.ย.
2559
3 พ.ค.
2560
29 มิ.ย.
2559
7 เม.ย.
2560
13 พ.ย.
2560
3 เม.ย.
2562

2559

2562

2560

2563

2560

2563

2560

2563

2560

2563

2560

2563

2561

2564

วิทยาศาสตร์ฯ
5

8

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)

18 ม.ค. 2560

10

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

12 ก.ค. 2560

12

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

13 มิ.ย. 2561

5 พ.ย.
2562

2561

2564

13

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

14 มี.ค. 2561

อยู่ระหว่างรอผล
การพิจารณา
ความสอดคล้องฯ

2561

2564

9 ม.ค. 2562

อยู่ระหว่างรอผล
การพิจารณา
ความสอดคล้องฯ

2562

2565

2563

2566

2559

2562

2559

2562

2559

2562

6
7

11

16 มี.ค. 2559
16 มี.ค. 2559
16 มี.ค. 2559

13 ธ.ค. 2560

(อยู่ระหว่างผู้อานวยการกลุ่ม ของ สป.อว. ตรวจสอบหลักสูตร)

14

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

15

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

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)

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

27 ก.ค.
2559
5 ส.ค.
2559
1 ธ.ค.
2559

รายงานการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 1/2563 วันจันทร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมอยุธยา-อาเซียน
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คณะ

สาขาวิชา

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

สภา
มหาวิทยาลัย
(อนุมัติ)

สป.อว.
(รับทราบ)

ปีการศึกษา
ที่เริ่มใช้
หลักสูตร

สิ้นปี
การศึกษา
ครบรอบที่
ต้องปรับปรุง
หลักสูตร

20 เม.ย.2559

17 พ.ค.
2560

2559

2562

20 เม.ย.2559

29 มิ.ย.
2559
5 ส.ค.
2559
27 ก.ค.
2559
16 พ.ย.
2560

2559

2562

2559

2562

2559

2562

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

20 เม.ย.2559
20 เม.ย.2559
12 ก.ค. 2560

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
ขณะนี้งดรับนักศึกษา 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
ทัง้ หมด

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
ทีต่ ้อง
ปรับปรุง
หลักสูตร

ครุศาสตร์
1

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

2

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

3

หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2562) **สานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาจะนาหลักสูตร
เข้าที่ประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 5/2562 ในวันที่ 30 ตุลาคม
2562 และจะนาเสนอสภาวิชาการ ครั้งที่ 9/2562 ในวันที่ 27 พฤศจิกายน
2562 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ โดยให้แก้ตามข้อเสนอแนะของสภาวิชาการ
โดยสานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาได้นาหลักสูตรเสนอที่ประชุมสภา
มหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2563 ที่ประชุมมีมติให้นา
หลักสูตรกลับไปดาเนินการปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของสภา
มหาวิทยาลัย และให้นาเสนอหลักสูตรในระเบียบวาระการประชุมเรื่อง
สืบเนือ่ งจากการประชุมในการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งต่อไป
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สภามหาวิทยาลัย
(อนุมัต)ิ
คณะ

สป.อว.
(รับทราบ)

สาขาวิชา

ปี
การศึกษา
ที่เริ่มใช้
หลักสูตร

ปีครบรอบ
ที่ต้อง
ปรับปรุง
หลักสูตร

2561

2566

ครุศาสตร์ (ต่อ)
4

หลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2550) **สานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา
ได้ทาเรื่องปิดหลักสูตร (แบบมีเงื่อนไข) โดยนาเสนอที่ประชุม
สภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6/2560 เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2560 ที่ประชุมมี
มติเห็นชอบ โดยมีเงื่อนไขจะมีผลสมบูรณ์ต่อเมื่อนักศึกษาสาเร็จการศึกษา
ทั้งหมด จานวน 11 ราย และมหาวิทยาลัยได้ส่งเรื่องไปยัง สป.อว.
เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2560 ขณะนี้อยู่ระหว่างรอผลการรับทราบหลักสูตร
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

15/2562
11 ธ.ค. 2562

อยู่ระหว่างรอ
ผลการ
พิจารณาความ
สอดคล้องฯ

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2562)

(ข้อมูล ณ วันที่ 20 มกราคม 2563)

ข้อเสนอ/ญัตติ
จึงเสนอสภาวิชาการเพื่อรับทราบรายงานสถานะหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 ข้อมูล ณ วันที่ 20 มกราคม 2563
มติที่ประชุม รับทราบรายงานสถานะหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี และ
ระดับ บัณ ฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 ข้อมู ล ณ วันที่ 20 มกราคม 2563 สภาวิช าการได้ให้ ข้อข้ อสั งเกตเกี่ยวกับ
ลาดับที่ 9 หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ขณะนี้ สป.อว. ยังไม่รับทราบหลักสูตรดังกล่าว ซึ่งหลักสูตรดังกล่าวผ่าน
สภามหาวิทยาลัยเมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2560 และหลักสูตรจะครบรอบที่ต้องปรับปรุงหลักสูตรในปี 2563
จึงขอให้หน่วยงานที่เกีย่ วข้องติดตามความคืบหน้าเกีย่ วกับการรับทราบหลักสูตรที่ สป.อว.
รศ.ดร.ชูสิท ธิ์ ประดั บ เพ็ ชร์ อธิการบดี ประธานการรประชุม มอบหมายให้ กองบริการการศึกษา
ประสานงานกับ สป.อว. เพื่อติดตามความคืบหน้าของหลักสูตรโดยด่วน
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ระเบียบวาระที่ 4.2

ข้อมูลการปรับเปลีย่ นอาจารย์ประจาหลักสูตร (สมอ.08) ระดับปริญญาตรี
และระดับบัณฑิตศึกษา ประจาปี พ.ศ. 2561-2562 ข้อมูล ณ วันที่ 20 มกราคม 2563

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 20 มกราคม 2563 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
ท้องถิ่น (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

อยู่ระหว่างดาเนินการ
ปรับปรุงระบบ CHECO
ของ สป.อว.

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

อยู่ระหว่างดาเนินการ
ปรับปรุงระบบ CHECO
ของ สป.อว.

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
ครั้งที่

วันเดือนปี

2/2562

13 ก.พ. 2562

วันที่ สป.อว.
รับทราบ
อยู่ระหว่างดาเนินการ
ปรับปรุงระบบ CHECO
ของ สป.อว.
อยูร่ ะหว่างดาเนินการ
ปรับปรุงระบบ CHECO
ของ สป.อว.

9

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครอง
ท้องถิ่น (ฉบับปี พ.ศ. 2560)

2/2562

13 ก.พ. 2562

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

อยู่ระหว่างดาเนินการ
ปรับปรุงระบบ CHECO
ของ สป.อว.
อยูร่ ะหว่างดาเนินการ
ปรับปรุงระบบ CHECO
ของ สป.อว.

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

อยู่ระหว่างดาเนินการ
ปรับปรุงระบบ CHECO
ของ สป.อว.

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

อยู่ระหว่างดาเนินการ
ปรับปรุงระบบ CHECO
ของ สป.อว.

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

อยู่ระหว่างดาเนินการ
ปรับปรุงระบบ CHECO
ของ สป.อว.

11
12
13

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครอง
ท้องถิน่ (ฉบับปี พ.ศ. 2560)

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

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

5

วันที่ สป.อว.
รับทราบ

สภามหาวิทยาลัยเห็นชอบ

รายชื่อหลักสูตรที่ปรับปรุง

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

15/2562

11 ธ.ค. 2562

อยู่ระหว่างรอผล
การรับทราบฯจาก
สป.อว.
อยู่ระหว่างรอผล
การรับทราบฯจาก
สป.อว.

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 20 มกราคม 2563)
ข้อเสนอ/ญัตติ
จึงขอเสนอให้ที่ประชุมสภาวิชาการรับทราบข้อมูลการปรับเปลี่ยนอาจารย์ประจาหลักสูตร (สมอ.08)
ระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา ประจาปี พ.ศ. 2561-2562 ข้อมูล ณ วันที่ 20 มกราคม 2563
มติที่ประชุม รับทราบข้อมูลการปรับเปลี่ยนอาจารย์ประจาหลักสูตร (สมอ.08) ระดับปริญญาตรี และ
ระดับบัณฑิตศึกษา ประจาปี พ.ศ. 2561-2562 ข้อมูล ณ วันที่ 20 มกราคม 2563

ระเบียบวาระที่ 5

เรื่องนาเสนอเพื่อพิจารณา

ระเบียบวาระที่ 5.1

การพิจารณาเสนอการให้ปริญญา ระดับปริญญาตรี จานวน 87 ราย

ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรองทิพย์ เนียมถนอม เลขานุการสภาวิชาการ นาเสนอ เรื่อง การพิจารณา
เสนอการให้ปริญญา ระดับปริญญาตรี ประจาภาคเรียนที่ 1/2562 (ครั้งที่ 2) จานวน 87 ราย โดยมีกระบวนการ
ดังนี้
1. กองบริการการศึกษา ตรวจสอบแผนการเรียน หมู่เรียน ในสาขาวิชาที่จะสาเร็จการศึกษา ประจา
ภาคเรียนที่ 1/2562 และนักศึกษาที่ยื่นคานร้องขอเป็นผู้สาเร็จการศึกษา
2. จัดทาข้อมูลผลการเรียนของนักศึกษารายคน แต่ล ะหมู่เรียน ให้อาจารย์ที่ปรึกษา และนักศึกษา
ร่วมกันตรวจสอบ เพื่อเตรียมตัวลงทะเบียนในปี 4 เทอม 1
3. ออกคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจโครงสร้ างหลักสูตรของนักศึกษาภาคปกติ และภาคพิเศษ
(เสาร์-อาทิตย์) ที่จะสาเร็จการศึกษา ประจาภาคเรียนที่ 1/2562 เลขที่ 1199/2562 ในปี 4 เทอม 2 เพื่อให้อาจารย์
ที่ปรึกษา นักศึกษา ร่วมกันตรวจสอบอีกครั้งก่อนการลงทะเบียนเรียนเทอมสุดท้าย
4. อาจารย์ที่ปรึกษา นักศึกษา ร่วมกันตรวจสอบรายวิชาและโครงสร้างหลักสูตร และลงทะเบียน
ตามกาหนดเวลา
5. ออกคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจจบหลักสูตรของนักศึกษาภาคปกติและภาคพิเศษ (เสาร์-อาทิตย์)
ที่จะสาเร็จการศึกษา ประจาภาคเรียนที่ 1/2562 (ครั้งที่ 2) เลขที่ 58/2563 (อาจารย์ที่ปรึกษา คณะดาเนินการ)
6. นายทะเบียนตรวจสอบการจบหลักสูตรของนักศึกษาตามแผนและนักศึกษาค้างรุ่น 1) คุณสมบัติ
ผู้เข้าศึกษา 2) ผลการตรวจสอบคุณวุฒิแรกเข้า 3) รายวิชา ผลการเรียนตามโครงสร้างหลักสูตร และข้อบังคับ
ที่เกี่ยวข้อง สรุปจานวนผู้สาเร็จการศึกษา จานวน 87 ราย
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7. กองบริการการศึกษาจัดทาข้อมูลรายละเอียดผู้สาเร็จการศึกษาตามรูปแบบที่กาหนด
ในวันที่ 23-24 มกราคม 2563
8. เสนอคณะกรรมการอนุมัติการประเมินผลการสาเร็จการศึกษา ในวันที่ 28 มกราคม 2563
9. เสนอคณะกรรมการสภาวิชาการ ในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563
10. เสนอคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 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 2)

สาขาวิชา

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

ภาคปกติ
ศิลปศาสตรบัณฑิต
นิเทศศาสตรบัณฑิต
ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต
วิทยาศาสตรบัณฑิต
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
บริหารธุรกิจบัณฑิต
รวม
ภาคพิเศษ
นิติศาสตรบัณฑิต
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
บริหารธุรกิจบัณฑิต
รวม

-

-

-

-

-

-

1
1
4
3
4
13

5
1
7
8
21

6
1
1
11
3
12
34

6
1
1
11
3
12
34

1
1

1
1

1
1
2

1
1
2

1
1

1
2
3

7
7
2
16

1
7
24
32

8
14
26
48

10
14
29
53

รวมทั้งสิ้น

1

1

2

2

1

3

29

53

82

87
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ข้อเสนอ/ญัตติ
จึ งเสนอคณะกรรมการสภาวิช าการพิ จ ารณาการเสนอให้ ป ริญ ญาแก่ ผู้ ส าเร็จ การศึ ก ษา ระดั บ
ปริญญาตรี ประจาภาคเรียนที่ 1/2562 (ครั้งที่ 2) จานวน 87 ราย
มติที่ประชุม เห็นชอบตามที่กองบริการการศึกษาพิจารณาเสนอการให้ปริญญาแก่ผู้สาเร็จการศึกษา
ระดับ ปริญญาตรี ประจาภาคเรียนที่ 1/2562 (ครั้งที่ 2) จานวน 87 ราย และให้นาเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป

ระเบียบวาระที่ 5.2

การพิจารณาเสนอการให้ปริญญา ระดับปริญญาโท จานวน 20 ราย

สาระสาคัญโดยย่อ
ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์ ดร.กรองทิ พ ย์ เนี ย มถนอม เลขานุ การสภาวิ ชาการ ขออนุ ญ าตที่ ประชุ มให้
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิชาติ พานสุวรรณ นาเสนอเรื่อง การพิจารณาเสนอการให้ปริญญา ระดับปริญญาโท
ประจาภาคเรียนที่ 1/2562 (ครั้งที่ 1) จานวน 20 ราย
ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง
ตามที่สานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ได้เสนอรายชื่อผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ประจา
ภาคเรียนที่ 1/2562 (ครั้งที่ 1) จานวน 20 ราย ต่อคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ในคราวประชุม ครั้งที่ 1/2563
เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2562 โดยผ่านกระบวนการดังนี้
1. นักศึกษา ยื่นเอกสารขอสาเร็จการศึกษากับทาง สานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา
2. เจ้าหน้าที่ฯ ทาการตรวจสอบแบบคาร้องขอเป็นผู้สาเร็จการศึกษา และเอกสารประกอบการขอยื่น
ว่าถูกต้องและครบถ้วนหรือไม่
- ในกรณี ที่ไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้อง เจ้าหน้าที่ต้องคืนเอกสารการขอสาเร็จการศึกษาและเอกสาร
ประกอบการสาเร็จการศึกษา ส่งคืนให้นักศึกษานากลับไปแก้ไขให้ถูกต้อง แล้วจึงนาเอกสารมาส่งอีกครั้ง
- ในกรณี ที่ เอกสารครบถ้วนถูกต้อง เจ้าหน้าที่ต้องเก็บเอกสารทั้งหมดที่ นักศึกษาทาเรื่องขอยื่นไว้
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 าเร็ จ การศึ ก ษาแก่
เจ้าหน้าที่สานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา และถือว่าเป็นการเสร็จสิ้นการยื่นขอเป็นผู้สาเร็จการศึกษา
นักศึกษาผ่านการตรวจสอบดังนี้
 เป็นผู้มีคุณสมบัติการเข้าเป็นนักศึกษาตามที่หลักสูตรกาหนด โดยคณะกรรมการหลักสูตร ค.ม.
(การบริหารการศึกษา) หลักสูตร บธ.ม.(บริหารธุรกิจ) และ รป.ม. (รัฐประศาสนศาสตร์)
 ผ่านการตรวจสอบคุณวุฒิการศึกษา พบว่าสาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีแล้วทุกราย
 ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติของการส าเร็จการศึกษาตามเกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามข้อบั งคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559 โดยนายทะเบียน
และผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตรแต่ละหลักสูตรที่สาเร็จการศึกษา
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 นักศึกษาที่เข้าศึกษาในหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต แผน ก แบบ ก1 แผน ก แบบ ก2 และแผน ข
ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามหลักสูตร ได้คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ากว่า 3.00
 ผ่านการสอบประมวลความรู้
 ผ่านการสอบปากเปล่าวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระขั้นสุดท้าย โดยคณะกรรมการสอบปากเปล่า
วิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ ซึ่งประกอบด้วยอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระและ
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่ได้รับการแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัย
 ผ่านการตรวจสอบรูปเล่มวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระจากกรรมการตรวจรูปแบบ
 ผ่านการตรวจสอบบทคัดย่อภาษาอังกฤษ จากคณะกรรมการตรวจบทคัดย่อ
 ลงตี พิ ม พ์ ในวารสารวิ ท ยาการจั ด การปริ ทั ศ น์ คณะวิ ท ยาการจั ด การ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
พระนครศรีอยุธยา ปีที่ 21 ฉบับที่ 2 ประจาเดือน กรกฎาคม – ธันวาคม 2562 จานวน 2 ราย
 ลงตีพิมพ์ในวารสารวิชาการแสงอีสาน มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย ปีที่ 16 ฉบับที่ 2
ประจาเดือน กรกฎาคม – ธันวาคม 2562 จานวน 2 ราย
 ลงตีพิมพ์ในวารสารการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ปีที่ 8 ฉบับที่ 31
ประจาเดือน เมษายน – มิถุนายน 2363 จานวน 2 ราย
 ลงตีพิมพ์ในวารสารวิจัยราชภัฏกรุงเก่า มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ปีที่ 8 ฉบับที่ 1
ประจาเดือน มกราคม – เมษายน 2564 จานวน ๑ ราย
 ลงตีพิมพ์ในวารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 ประจาเดือน
มกราคม – เมษายน 2563 จานวน 1 ราย
 รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 3 “นวัตกรรมทางการปกครองและ
ทางการบริหารในยุคไทยแลนด์ 4.0” ในวันที่ 31 สิงหาคม 2562 ณ ห้องเธียร์เตอร์ โซน B ชั้น 1 อาคารเรียน
รวมคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จานวน 6 ราย
 รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 10
“วิจัย นวัตกรรม นาการพัฒนาท้องถิ่น”วันที่ 4-5 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
จานวน ๓ 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 1 ราย
 เป็นนักศึกษาแผน ข ซึ่ง สป.อว. ไม่ได้กาหนดให้ตีพิมพ์ผลงาน จานวน 2 ราย
 อยู่ในกรอบระยะเวลาที่หลักสูตรกาหนด
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จานวนการพิจารณาเสนอการให้ปริญญาระดับปริญญาโท จานวน 20 ราย
ประจาภาคเรียนที่ 1/2562 (ครั้งที่ 1)
ลาดับที่
1
2
3

หลักสูตร

ชาย
3
1
1
5

จานวน
หญิง
รวม
12
15
1
2
2
3
15
20

ค.ม. (การบริหารการศึกษา) แผน ก แบบ ก2
บธ.ม. (บริหารธุรกิจ) แผน ก แบบ ก2 และแผน ข
รป.ม.(รัฐประศาสนศาสตร์) แผน ก แบบ ก2 และแผน ข
รวม
ข้อเสนอ/ญัตติ
จึงเสนอคณะกรรมการสภาวิชาการพิจารณาการเสนอให้ปริญญา ระดับปริญญาโท ประจาภาคเรียน
ที่ 1/2562 (ครั้งที่ 1) จานวน 20 ราย
มติ ที่ ป ระชุ ม เห็ น ชอบตามที่ ส านั ก งานคณะกรรมการบั ณ ฑิ ตศึ ก ษาพิ จารณาเสนอการให้ ป ริญ ญา
ระดับ ปริ ญ ญาโท ประจ าภาคเรี ย นที่ 1/2562 (ครั้งที่ 1) จ านวน 20 ราย ข้ อเสนอแนะและข้อ สั งเกตของ
สภาวิชาการมีดังนี้
1. สภาวิ ช าการมอบหมายให้ ผู้ อ านวยการส านั ก งานคณะกรรมการบั ณ ฑิ ต ศึ ก ษาตรวจสอบเรื่ อ ง
ระยะเวลา ในการศึกษาของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา จานวน 20 ราย ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลั ย
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2549 และดาเนินการจัดทาปฏิทิน
การศึกษาระดับ บั ณ ฑิต ศึกษา ตลอดปี การศึกษา โดยให้ กาหนดรายละเอียดต่าง ๆ ที่ เกี่ยวข้องกับ การสอบ
วิทยานิพนธ์ไว้ในปฏิทินการศึกษาของนักศึกษาทุกรุ่น และทุกปีการศึกษา
2. สภาวิชาการมอบหมายให้ ผู้ อานวยการสานักงานคณะกรรมการบั ณฑิตศึกษา ประธานคณะกรรมการ
บริหารหลั กสูตร อาจารย์ที่ ปรึกษาวิทยานิ พนธ์หลั ก และอาจารย์ที่ปรึก ษาวิทยานิพนธ์ร่วม ตรวจสอบบทคัดย่อ
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา จานวน 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 ตรวจสอบการพิมพ์คาถูก-คาผิด ให้ถูกต้อง มีการใช้คาไม่คงที่ เช่น หน้า 9 หน้า 12 หน้า 14 หน้า 28
และหน้า 45
3. สภาวิชาการมอบหมายให้ประธานการประชุม รองอธิการบดีฝ่ายบริหารงานวิชาการ และผู้อานวยการ
สานั กงานคณะกรรมการบั ณฑิ ตศึกษาประชุมปรึกษาหารือร่วมกัน เพื่ อหาแนวทางในการดาเนิ นงานในส่ วนของ
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่จะสาเร็จการศึกษา หากดาเนินการเสร็จเรียบร้อยจะนาเรื่องนี้เสนอสภามหาวิทยาลัย
เพื่อพิจารณาต่อไป
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ระเบียบวาระที่ 5.3

การพิจารณาเสนอการให้ประกาศนียบัตรบัณฑิต ระดับบัณฑิตศึกษา
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ประจาภาคเรียนที่ 1/2562
(ครั้งที่ 2) จานวน 1 ราย

สาระสาคัญโดยย่อ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรองทิพย์ เนียมถนอม เลขานุก ารสภาวิชาการ ขออนุญาตที่ประชุมให้
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิชาติ พานสุวรรณ ผู้อานวยการสานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา นาเสนอเรื่อง
การพิจารณาเสนอการให้ ประกาศนียบัตรบัณฑิต ระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชา
วิชาชีพครู ประจาภาคเรียนที่ 1/2562 (ครั้งที่ 2) จานวน 1 ราย
ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง
ตามที่สานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ได้เสนอรายชื่อผู้สาเร็จการศึกษาหลักสูต รการศึกษา
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ต่อคณะกรรมการบัณฑิ ตศึกษา ในคราวประชุม ครั้งที่ 1/2563
เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2563 มติที่ประชุมมีมติเห็นชอบการพิจารณาเสนอการให้ประกาศนียบัตรบัณฑิต ระดับ
บั ณ ฑิ ตศึ กษา หลั กสู ตรประกาศนี ยบั ตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ชาวิ ช าชี พ ครู ประจ าภาคเรี ยนที่ 1/2562 (ครั้ งที่ 2)
จานวน 1 ราย โดยผ่านกระบวนการดังนี้
1. นักศึกษา ยื่นเอกสารขอสาเร็จการศึกษากับทางสานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา
2. เจ้าหน้าที่ฯ ทาการตรวจสอบแบบคาร้องขอเป็นผู้สาเร็จการศึกษา และเอกสารประกอบการ
ขอยื่นว่าถูกต้องและครบถ้วนหรือไม่
- ในกรณีที่ไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้อง เจ้าหน้าที่ต้องคืนเอกสารการขอสาเร็จการศึกษาและเอกสาร
ประกอบการสาเร็จการศึกษา ส่งคืนให้นักศึกษานากลับไปแก้ไขให้ถูกต้อง แล้วจึงนาเอกสารมาส่งอีกครั้ง
- ในกรณีที่เอกสารครบถ้วนถูกต้อง เจ้าหน้าที่ต้องเก็บเอกสารทั้ งหมดที่นักศึกษาทาเรื่องขอยื่นไว้
เพื่อนาเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา
3. เมื่ อ เอกสารครบถ้ว นถูก ต้ อ งแล้ ว นั กศึ ก ษาต้ อ งลงทะเบี ย นรายชื่อ ผู้ ข อยื่ น ส าเร็จ การศึก ษา
แก่เจ้าหน้าที่สานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา และถือว่าเป็นการเสร็จสิ้นการยื่นขอเป็นผู้สาเร็จการศึกษา
นักศึกษาได้ผ่านการตรวจสอบดังนี้
 เป็ น ผู้ มี คุณ สมบั ติก ารเข้ าเป็ น นัก ศึก ษาตามที่ ห ลั กสู ตรกาหนด โดยคณะกรรมการบริ ห าร
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู
 ผ่านการตรวจสอบคุณวุฒิการศึกษา พบว่าสาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีแล้วทุกราย
 ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติของการสาเร็จการศึกษาตามเกณฑ์การสาเร็จการศึกษาตามข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2549 โดยนายทะเบียน
และผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตรแต่ละหลักสูตรที่สาเร็จการศึกษา
 นักศึกษาเรียนรายวิชาและมีจานวนหน่วยกิครบถ้วนตามหลักสูตร โดยได้คะแนนเฉลี่ยสะสม
ไม่ต่ากว่า 3.00 ตามที่หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู กาหนดไว้
รายงานการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 1/2563 วันจันทร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมอยุธยา-อาเซียน
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จานวนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ที่ขอความเห็นชอบการเสนอการให้ประกาศนียบัตรบัณฑิต
ระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาวิชาชีพครู ประจาภาคเรียนที่ 1/2562 (ครั้งที่ 2) จานวน 1 ราย
หลักสูตร
จานวน
ชาย
หญิง
รวม
ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู
1
1
รวม
1
1
ข้อเสนอ/ญัตติ
จึงเสนอคณะกรรมการสภาวิชาการพิจารณาเสนอการให้ประกาศนียบัตรบัณฑิต ระดับบัณฑิตศึกษา
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาวิชาชีพครู ประจาภาคเรียนที่ 1/2562 (ครั้งที่ 2) จานวน 1 ราย
มติที่ประชุม เห็นชอบตามที่คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาพิจารณาเสนอการให้ประกาศนียบัตรบัณฑิต
ระดับบั ณฑิตศึกษา หลักสูตรประกาศนียบั ตรบั ณฑิต สาขาวิชาวิชาชีพครู ประจาภาคเรียนที่ 1/2562 (ครั้งที่ 2)
จานวน 1 ราย และให้นาเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป

ระเบียบวาระที่ 5.4

ขอความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและ
อาจารย์ประจาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้า
สมัยใหม่ (ฉบับปี พ.ศ. 2561) (สมอ.08)

สาระสาคัญโดยย่อ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรองทิพย์ เนียมถนอม เลขานุการสภาวิช าการ ขออนุญ าตที่ประชุม
นาเสนอเรื่อง ขอความเห็ น ชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลั กสูตรและอาจารย์ ประจาหลั กสูตร
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ (ฉบับปี พ.ศ. 2561) (สมอ.08)
ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง
ด้วย สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ คณะวิทยาการจัดการ มีความประสงค์ ขออนุญาต
เปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
ธุรกิจการค้าสมัยใหม่ (ฉบับปี พ.ศ. 2561) (สมอ.08) เนื่องจาก นางสาวกิติมา ทามาลี อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสู ตร ได้ ย้ายไปเป็ น อาจารย์ ผู้ รับ ผิ ดชอบหลั กสู ตรและอาจารย์ประจาหลั กสู ตรบริห ารธุรกิจมหาบั ณ ฑิ ต
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลั กสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 คณะและสาขาวิชา
จึ งขออนุ ญ าตเปลี่ ย นแปลงอาจารย์ ผู้ รับ ผิ ด ชอบหลั ก สู ต รและอาจารย์ ป ระจาหลั กสู ต ร จาก นางสาวกิ ติ ม า
ทามาลี เป็น นางสาวนฤมล ญาณสมบัติ โดยเรื่องนี้ได้ผ่านการประชุมคณะกรรมการประจาคณะวิทยาการ
จัดการ ในคราวประชุมครั้งที่ 1/25632 เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2563 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ และให้นาเรื่องนี้
เสนอทีป่ ระชุมสภาวิชาการเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป

รายงานการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 1/2563 วันจันทร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมอยุธยา-อาเซียน

[2-26]
ข้อเสนอ/ญัตติ
จึงเสนอสภาวิชาการพิจารณาให้ ความเห็ นชอบการเปลี่ ยนแปลงอาจารย์ ผู้ รับผิ ดชอบหลั กสู ตรและ
อาจารย์ ประจาหลักสูตรบริห ารธุรกิจบั ณ ฑิต สาขาวิช าการจัดการธุร กิจการค้าสมัยใหม่ (ฉบับปี พ.ศ. 2561)
(สมอ.08) จาก นางสาวกิติมา ทามาลี เป็น นางสาวนฤมล ญาณสมบัติ
มติที่ประชุม เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจาหลักสูตร
บริ ห ารธุ ร กิ จ บั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าการจั ด การธุ ร กิ จ การค้ า สมั ย ใหม่ (ฉบั บ ปี พ.ศ. 2561) (สมอ.08) จาก
นางสาวกิติมา ทามาลี เป็น นางสาวนฤมล ญาณสมบัติ และให้นาเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป

ระเบียบวาระที่ 5.5

การพิจารณาให้ความเห็นชอบการกาหนดตาแหน่งและแต่งตั้งให้ดารง
ตาแหน่งทางวิชาการระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ จานวน 2 ราย (วาระลับ)

สาระสาคัญโดยย่อ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรองทิพย์ เนียมถนอม เลขานุการสภาวิชาการ ขออนุญาตที่ประชุมให้
รองศาสตราจารย์ ดร.ชูสิทธิ์ ประดั บเพ็ชร์ เลขานุการคณะกรรมการพิจารณาตาแหน่งทางวิชาการ (ก.พ.ว.)
น าเสนอเรื่ องการพิจารณาให้ ความเห็ นชอบการกาหนดตาแหน่งและแต่ งตั้งให้ ดารงตาแหน่งทางวิชาการ ระดั บ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จานวน 2 ราย (วาระลับ)
ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง
ตามที่คณะกรรมการพิจารณาตาแหน่งทางวิชาการ (ก.พ.ว.) ได้ประชุมคณะกรรมการพิจารณา
ตาแหน่งทางวิชาการ ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2563 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบการกาหนดตาแหน่ง
และแต่งตัง้ ให้ดารงตาแหน่งทางวิชาการระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ จานวน 2 ราย (วาระลับ)
ข้อเสนอ/ญัตติ
จึงเสนอคณะกรรมการสภาวิชาการพิจารณาให้ความเห็นในการกาหนดตาแหน่งทางวิชาการระดับ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จานวน 2 ราย (วาระลับ)
มติทปี่ ระชุม เห็น ชอบตามที่ คณะกรรมการพิ จารณาตาแหน่งทางวิช าการ (ก.พ.ว.) พิ จารณาให้
ความเห็นในการกาหนดตาแหน่งทางวิชาการระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ จานวน 2 ราย (วาระลับ) และให้นาเสนอ
สภามหาวิทยาลัยต่อไป

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องนาเสนอจากคณะกรรมการสภาวิชาการ
-ไม่ม-ี

รายงานการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 1/2563 วันจันทร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมอยุธยา-อาเซียน
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ระเบียบวาระที่ 7

เรื่องอื่น ๆ

ระเบียบวาระที่ 7.1

กาหนดการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 2/2563 (สาหรับสภาวิชาการชุดใหม่)

สาระสาคัญโดยย่อ
ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์ ดร.กรองทิ พ ย์ เนี ย มถนอม เลขานุ ก ารสภาวิ ช าการ น าเสนอ ก าหนด
การประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 2/2563
ข้อเสนอ/ญัตติ
จึงขอความเห็นชอบกาหนดการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 2/2563 ในวันพุธที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563
เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมอยุธยา-อาเซียน อาคารสานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
มติที่ประชุม เห็นชอบกาหนดการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 2/2563 ในวันพุธที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563
เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมอยุธยา-อาเซียน อาคารสานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ปิดประชุมเวลา 10.45 น.
นางสาวนิตยา
แสงมะฮะหมัด ผู้พิมพ์/ผู้บันทึกการประชุม
นางเบญญาภา
สอนพรม
ผูต้ รวจ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรองทิพย์ เนียมถนอม ผูต้ รวจ/ทาน

รายงานการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 1/2563 วันจันทร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมอยุธยา-อาเซียน

