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รายงานการประชุมสภาวิชาการ 
ครั้งที ่2/2563  

วันที่ 4 มีนาคม 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.นสิา  พักตร์วิไล  ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก (คณะวิทยาศาสตร์ฯ)    กรรมการ 
5.  นางมยุรี  สิงห์ไข่มุกข์      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.กรองทพิย์ เนียมถนอม รองอธิการบดีฝ่ายบริหารงานวิชาการ กรรมการและเลขานุการ 
 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
1.  รองศาสตราจารย์ ดร.ภาคิน  โชติเวศย์ศิลป์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
2.  รองศาสตราจารย์ ดร.อัจฉรา   หล่อตระกูล คณบดีคณะวิทยาการจัดการ 
3.  ดร.เมธารัตน ์  จนัตะนี   รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  คณะวิทยาการจัดการ 
4.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิชาติ  พานสุวรรณ   ผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา 
5.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธาตรี  มหันตรัตน์ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรรฐัศาสตรมหาบัณฑิต  
       สาขาวิชาอาชญาวิทยาการบริหารงานยุติธรรมและสังคม 
       คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
6.  นายปัณณธร   หอมบุญมา    อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต 
       สาขาวิชาอาชญาวิทยาการบริหารงานยุติธรรมและสังคม 
       คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
7.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์เลิศชาย  สถิตพนาวงศ ์ ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต  
       สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ต่อเนื่อง) 
       คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
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8.  นายพงระภี  ศรีสวัสดิ์    อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต 
       สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  (ตอ่เนื่อง) 
       คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
9.  นางชเนตตี  พุ่มพฤกษ์  ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  
       สาขาวิชาการจัดการธุรกิจชุมชน คณะวิทยาการจัดการ 
10. นางสาววรรณิภา ใจดี   อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 
       สาขาวิชาการจดัการธุรกิจชุมชน คณะวิทยาการจัดการ 
11. นางสาวพัฒน์กมล อ่อนส าลี  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 
       สาขาวิชาการจัดการธุรกิจชุมชน คณะวิทยาการจัดการ 
12. นายชาลีวัฒน ์ จิตต์โสภา  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  
       สาขาวิชาการจัดการธุรกิจชุมชน คณะวิทยาการจัดการ 
13.  นางเบญญาภา สอนพรม  ผู้ช่วยเลขานุการ 
14.  นางสาวชันษา กิ่งศักดิ์   ผู้ช่วยเลขานุการ 
15.  นางสาวสุภัทรสร ขุมทอง   ผู้ช่วยเลขานุการ 
16.  นางสาวนิตยา แสงมะฮะหมัด  ผู้ช่วยเลขานุการ 
 
เปิดประชุมเวลา 09.10 น. 
 
ระเบยีบวาระท่ี 1   เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี 1.1  ค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  
    เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสภาวิชาการ ชุดใหม่ 
  สาระส าคัญโดยย่อ 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรองทิพย์  เนียมถนอม เลขานุการสภาวิชาการ น าเสนอเรื่อง ค าสั่งมหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  เลขที่  200/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา ชุดใหม่  ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 โดยมีอ านาจและหน้าที่ตั้งแต่วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 
ถึงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565          
 ข้อเสนอ/ญัตติ 
 ขอแจ้งค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เลขที่ 200/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ           
สภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ชุดใหม่ เพื่อให้คณะกรรมการรับทราบ 

 มติที่ประชุม รับทราบค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง แต่ งตั้งคณะกรรมการ           
สภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ชุดใหม่  
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ระเบียบวาระท่ี 1.2  ค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  
    เรื่อง แต่งตั้งผู้ช่วยเลขานุการ คณะกรรมการสภาวิชาการ  
  สาระส าคัญโดยย่อ 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร.กรองทิพย์   เนียมถนอม  เลขานุการสภาวิชาการ น าเสนอเรื่อง ค าสั่ ง
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  เลขที่ 208/2563 เรื่อง แต่งตั้งผู้ช่วยเลขานุการ คณะกรรมการ              
สภาวิชาการ ดังนี้ 
  1.  ผู้อ านวยการกองบริการการศึกษา 
  2.  นางสาวนิตยา   แสงมะฮะหมัด 
  3.  นางสาวชันษา กิง่ศักดิ ์
  4.  นางสาวสุภัทรสร ขุมทอง 
 หน้าที่    
 1. ประสานงานกับหน่วยงานและบุคคลที่เกี่ยวข้องกับสภาวิชาการ ได้แก่ คณะกรรมการสภาวิชาการ  
สภามหาวิทยาลัย คณะ ศูนย์ ส านัก ในการเสนอระเบียบวาระเข้าที่ประชุม 
 2. ด าเนินการประชุมสภาวิชาการ ได้แก่ การนัดหมายการประชุม การจัดท าเอกสารการประชุม การจด
บันทึกรายงานการประชุม การแจ้งมติการประชุม การเบิกจ่ายค่าเบี้ยเลี้ยง การเบิกจ่ายค่าพาหนะ และอ านวย
ความสะดวกในการจัดประชุมสภาวิชาการ 
 3. งานอ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
 ข้อเสนอ/ญัตติ 
 ขอแจ้งค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง แต่งตั้งผู้ช่วยเลขานุการ คณะกรรมการ             
สภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เพ่ือให้คณะกรรมการรับทราบ 

 มติที่ประชุม รับทราบค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง แต่งตั้งผู้ช่วยเลขานุการ 
คณะกรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  

 
ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุมครัง้ที่ 1/2563  
 สาระส าคัญโดยย่อ 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร.กรองทิพย์  เนียมถนอม  เลขานุการสภาวิชาการ  น าเสนอ รายงาน               
การประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 1/2563 ซึ่งมีสาระส าคัญเกี่ยวกับระเบียบวาระและมติที่ประชุมตามรายงาน          
การประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการเพ่ือขอให้ที่ประชุมสภาวิชาการพิจารณารับรองรายงานการประชุม 
 
 
 
 



 
รายงานการประชุมสภาวิชาการ ครั้งท่ี 2/2563 วันพุธที่ 4 มีนาคม 2563 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมอยุธยา-อาเซียน   

[2-5] 
 
 ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง 
  ตามที่สภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ได้มีการประชุม ครั้งที่  1/2563         
เมื่อวันจันทร์ที่  3 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมอยุธยา-อาเซียน อาคารส านักงานอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา นั้น เจ้าหน้าที่ได้บันทึกและจัดท ารายงานการประชุม รวมทั้งน าเสนอ
ผู้เกี่ยวข้องเพ่ือพิจารณาตรวจสอบตามระบบและกระบวนการดงัต่อไปนี้ 
  1. จดบันทึกข้อความสาระส าคัญของการประชุมตามระเบียบวาระในระหว่างการประชุม          
โดยผู้ช่วยเลขานุการสภาวิชาการ 
  2. เรียบเรียง สรุปและจัดท ารายงานการประชุม โดยผู้ช่วยเลขานุการสภาวิชาการแล้วน าเสนอให้
เลขานุการสภาวิชาการ ตรวจสอบและปรับปรุงแก้ไข 
  3. ปรับปรุงและน าเข้าระเบียบวาระการประชุมเพ่ือขอรับรองรายงานการประชุมซึ่งมีสาระส าคัญ
แบ่งเป็น 7 ระเบียบวาระ ตามท่ีเสนอในเอกสารการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 1/2563  
 ข้อเสนอ/ญัตติ 
  ขอเสนอให้รับรองรายงานการประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  
ครั้งที่ 1/2563 
 มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  
ครั้งที่ 1/2563 โดยไม่มีการแก้ไข 
 
ระเบียบวาระท่ี 3   เรื่องสบืเนื่องจากการประชุมครั้งที่ 1/2563 
ระเบียบวาระท่ี 3.1  รายงานผลการด าเนินการตามมติของสภาวิชาการ 
 สาระส าคัญโดยย่อ 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรองทิพย์  เนียมถนอม  เลขานุการสภาวิชาการ น าเสนอข้อมูล             
การด าเนินงานและผลการด าเนินงานตามมติที่ประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 1/2563 โดยได้แจ้งและมอบให้
หน่วยงานและองค์คณะบุคคล/บุคคลที่เกี่ยวข้องด าเนินงานและปฏิบัตติามท่ีสภาวิชาการมีมติแล้ว 
 ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง 
  1. สภาวิชาการได้มีมติก าหนดเป็นแนวปฏิบัติให้เลขานุการน าเสนอให้ที่ประชุมทราบความคืบหน้า
หรือข้อมูลการด าเนินงานและผลการด าเนินงานตามมติที่ประชุมสภาวิชาการเป็นเรื่องสืบเนื่องจากการประชุม
ครั้งก่อนด้วย 
  2. สภาวิชาการ มีการประชุม ครั้งที่ 1/2563  เมื่อวันจันทร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563  เวลา 09.00 น.                
ณ ห้องประชุมอยุธยา-อาเซียน อาคารส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาตามรายงาน
การประชุมในระเบียบวาระที่ 2 
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  3. เลขานุการสภาวิชาการ ได้แจ้งและมอบให้หน่วยงานและองค์คณะบุคคล/บุคคล ที่เกี่ยวข้อง
ด าเนินงานและปฏิบัติตามที่คณะกรรมการสภาวิชาการมีมติแล้ว ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารที่น าเสนอ
ประกอบการประชุม 
 ข้อเสนอ/ญัตติ 
  ขอเสนอให้ที่ประชุมรับทราบข้อมูลการด าเนินงานและผลการด าเนินงานตามมติที่ประชุม               
สภาวิชาการ ครั้งที่ 1/2563  
 มติที่ประชุม รับทราบข้อมูลการด าเนินงานและผลการด าเนินงานตามมติที่ประชุมสภาวิชาการ             
ครั้งที่ 1/2563  

รายงานข้อมูลการด าเนินงานและผลการปฏบิัติตามมตทิี่ประชุมสภาวิชาการ   
ครั้งที่ 1/2563   

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

 

ระเบียบวาระ เรื่อง มติที่ประชุม ผลการปฏิบัติตามมต ิ

5 เร่ืองน าเสนอเพ่ือพิจารณา   

5.1 การพิจารณาเสนอการให้ปริญญา 
ระดับปริญญาตรี ประจ าภาคเรียนที่ 
1/2562 (ครั้งท่ี 2) จ านวน 87 ราย 
 
 
 
 
 
 
 
 

เห็นชอบตามที่กองบริการการศึกษา
พิจารณาเสนอการให้ปริญญาแก่
ผู้ส าเร็จการศึกษา ระดับ ปริญญาตรี 
ประจ าภาคเรียนที่ 1/2562  
(ครั้งที่  2) จ านวน 87 ราย และให้
น าเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป 

เลขานุการสภาวิชาการได้แจ้งไปยงั
ผู้อ านวยการกองบริการการศึกษา 
ทราบแล้ว เมื่อวันท่ี 6 กุมภาพันธ 2563  
กองบริการการศึกษาได้ด าเนินการ 
น าเรื่องนี้เสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย  
ในคราวประชุมครั้งท่ี 2/2563  
เมื่อวันท่ี 12 กุมภาพันธ์ 2563  
ที่ประชุมมีมติอนุมัติการให้ปรญิญาแก่
ผู้ส าเร็จการศึกษา  ระดับปรญิญาตรี 
ประจ าภาคเรียนท่ี 1/2562 (ครั้งท่ี 2) 
จ านวน 87 ราย 

5.2 การพิจารณาเสนอการให้ปริญญา 
ระดับปริญญาโท ประจ าภาคเรียน 
ที่ 1/2562 (ครั้งท่ี 1) จ านวน 20 ราย 
 
 
 
 
 

เ ห็ น ช อ บ ต า ม ที่ ส า นั ก ง า น
คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาพิจารณา
เสนอการให้ปริญญาระดับปริญญาโท 
ประจ าภาคเรียนที่ 1/2562  
(ครั้งที่  1) จ านวน 20 ราย โดยให้
แก้ไขตามข้อเสนอแนะและข้อสังเกต 
ของสภาวิชาการ และให้น าเสนอ 
สภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป 

เลขานุการสภาวิชาการได้แจ้งไปยงั
ผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการ
บัณฑิตศึกษาทราบแล้ว  
เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ 2563   
ขณะนี้อยู่ระหว่างการด าเนินการแก้ไขตาม
ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของสภาวิชาการ 
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ระเบียบวาระ เรื่อง มติที่ประชุม ผลการปฏิบัติตามมต ิ

5 เร่ืองน าเสนอเพ่ือพิจารณา (ต่อ)   

5.3 การพิจารณาเสนอการให้
ประกาศนียบตัรบณัฑติ  
ระดับบณัฑติศึกษา  
หลักสตูรประกาศนียบตัรบณัฑติ  
สาขาวิชาชีพครู ประจ าภาคเรียนที่ 
1/2562 (ครั้งท่ี 2) จ านวน 1 ราย 
 
 
 
 
 
 

เห็ น ชอบ ต าม ที่ คณ ะก รรม การ
บัณฑิตศึกษาพิจารณาเสนอการให้
ป ระกาศนี ยบั ต รบั ณ ฑิ ต  ระดั บ
บัณฑิตศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตร
บัณฑิต สาขาวิชาวิชาชีพครู ประจ า
ภาคเรียนที่ 1/2562 (ครั้งที่ 2)  
จ านวน 1 ราย และให้น าเสนอ 
สภามหาวิทยาลัยต่อไป 

เลขานุการสภาวิชาการได้แจ้งไปยงั
ผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการ
บัณฑิตศึกษาทราบแล้ว เมื่อวันที่ 6  
กุมภาพันธ 2563  ส านักงานคณะกรรมการ
บัณฑิตศึกษาไดด้ าเนินการน าเรื่องนี้เสนอ 
ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุม
ครั้งท่ี 2/2563 เมื่อวันท่ี 12 กุมภาพันธ์ 
2563 ท่ีประชุมมีมติอนุมัติการให้
ประกาศนียบตัรบณัฑติ ระดบับัณฑิตศึกษา 
หลักสตูรประกาศนียบตัรบณัฑติ  
สาขาวิชาชีพครู ประจ าภาคเรียนที ่1/2562 
(ครั้งท่ี 2) จ านวน 1 ราย 

5.4 ขอความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลง
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและ
อาจารย์ประจ าหลักสูตรบริหารธุรกิจ
บัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ
การค้าสมัยใหม่ (ฉบับปี พ.ศ. 2561) 
(สมอ.08) 
 
 
 

เห็ นชอบการเปลี่ ยนแปลงอาจารย์
ผู้ รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์
ประจ าหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้า
สมัยใหม่ (ฉบับปี พ.ศ. 2561)  
(สมอ.08) จาก นางสาวกิติมา ทามาลี  
เป็น นางสาวนฤมล  ญาณสมบัติ 
และให้น าเสนอสภามหาวิทยาลัย
ต่อไป 

เลขานุการสภาวิชาการได้แจ้งไปยงัคณบดี
คณะวิทยาการจัดการ และประธาน
คณะกรรมการบรหิารหลักสตูรทราบแล้ว  
เมื่อวันท่ี 6 กุมภาพันธ์ 2563   
ขณะนี้อยู่ระหว่างการด าเนินการน าเสนอ 
ทีป่ระชุมสภามหาวิทยาลัย 
 
 
 

5.5 การพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
การก าหนดต าแหน่งและแต่งตั้งให้
ด ารงต าแหน่งทางวิชาการระดับผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ จ านวน 2 ราย  
(วาระลับ) 
 
 
 
 
 
 
 
 

เห็นชอบการก าหนดต าแหน่งและ
แต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ
ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์  
จ านวน 2 ราย (วาระลับ) และให ้
น าเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป 
 

เลขานุการสภาวิชาการได้แจ้งไปยงังาน
ทรัพยากรบุคคล และเลขานุการ
คณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทาง
วิชาการ (ก.พ.ว.) ทราบแล้ว  
เมื่อวันท่ี 6 กุมภาพันธ์ 2563  
งานบริหารงานบุคคลได้ด าเนินการน าเรื่อง
นี้เสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย 
ในคราวประชุม ครั้งท่ี 2/2563  
เมื่อวันท่ี 12 กุมภาพันธ์  2563 ท่ีประชุม 
มีมติอนุมตัิการก าหนดต าแหน่งและแต่งตั้ง
ให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ ต าแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จ านวน 2 ราย 
เรียบร้อยแล้ว 
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ระเบียบวาระท่ี 4    เรื่องน าเสนอเพื่อทราบ 
ระเบียบวาระท่ี 4.1      การรายงานสถานะหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี  
   และระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 ข้อมูล ณ วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 
 สาระส าคัญโดยย่อ 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรองทิพย์  เนียมถนอม  เลขานุการสภาวิชาการ น าเสนอ การรายงาน
สถานะหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 ข้อมูล             
ณ วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563  มีรายละเอียด จ าแนกตามคณะ และสาขาวิชา ดังนี้ 
 1. หลักสูตร ระดับปริญญาตรี 

คณะ จ านวน
หลักสูตร 
ทั้งหมด 

จ านวนหลกัสูตร 
ที่ครบรอบปรับปรุง  
ปีการศึกษา 2562 

จ านวนหลกัสูตร 
ที่ครบรอบปรับปรุง  
ปีการศึกษา 2563 

จ านวนหลกัสูตรที่อยู่ระหว่าง
รอผลการรับทราบจาก 

สป.อว. 
ครุศาสตร ์ 10 - - 10 

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ 15 - 3 7 

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 15 1 4 2 

วิทยาการจัดการ 12 2 7 1 

รวม 52 3 14 20 

2. รอบการปรับปรุงหลักสูตร ระดับปรญิญาตรี 
 
 

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) 
(อยูร่ะหว่างส่งคืนให้คณะแก้ไขข้อมูลตามข้อเสนอแนะของ สป.อว.) 

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) 
(อยู่ระหว่างส่งคืนให้คณะแก้ไขข้อมูลตามข้อเสนอแนะของ สป.อว.) 

27 มี.ค.2562 อยู่ระหว่างรอผล
การพิจารณา

ความสอดคล้องฯ 

2562 2565 

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

(อยู่ระหว่างส่งคืนให้คณะแก้ไขข้อมูลตามข้อเสนอแนะของ สป.อว.) 
27 มี.ค.2562 อยู่ระหว่างรอผล

การพิจารณา
ความสอดคล้องฯ 

2562 2565 

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

27 มี.ค.2562 อยู่ระหว่างรอผล
การพิจารณา

ความสอดคล้องฯ 

2562 2565 
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คณะ 

 
 

สาขาวิชา 

สภา
มหาวิทยาลยั

(อนุมัติ) 

สป.อว.
(รับทราบ) 

ปีการศึกษา
ท่ีเร่ิมใช้
หลักสูตร 

สิ้นปี
การศึกษา
ครบรอบที่

ต้องปรบัปรุง
หลักสตูร 

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

27 มี.ค.2562 อยู่ระหว่างรอผล
การพิจารณา

ความสอดคล้องฯ 

2562 2565 

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

27 มี.ค.2562 อยู่ระหว่างรอผล
การพิจารณา

ความสอดคล้องฯ 

2562 2565 

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

27 มี.ค.2562 อยู่ระหว่างรอผล
การพิจารณา

ความสอดคล้องฯ 

2562 2565 

9 ค.บ.  การประถมศึกษา 4 ปี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) 
(อยู่ระหว่างผูอ้ 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) 
(ต้องปรับปรุงหลักสูตรให้เสร็จสิ้นภายในปีการศึกษา 2563) 

17 ก.พ. 2559 7 เม.ย. 
2560 

2559 2562 

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

15 ก.พ. 2560 20 มิ.ย. 
2560 

2560 2563 

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

15 ก.พ. 2560 8 ก.ย. 
2560 

2560 2563 

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

2560 2563 

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

12 ก.ค. 2560 1 ต.ค. 
2561 

2560 2563 

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

2562 
2562 2565 

9 รป.บ.  การปกครองท้องถิ่น  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)  
(อยู่ระหว่างผู้อ านวยการกลุ่ม ของ สป.อว. ตรวจสอบหลักสูตร) 
กองบริการการศึกษาได้ติดต่อประสานงานเร่ืองหลักสูตรกับ 
สป.อว. เมื่อวันที ่14 กุมภาพันธ์ 2563 ทาง สป.อว. แจ้งว่าขณะนี้
อยู่ระหว่างด าเนินการ 

12 ก.ค. 2560 อยู่ระหว่างรอ
ผลการ

พิจารณาความ
สอดคล้องฯ 

2560 2563 

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

10 ต.ค. 2561 อยู่ระหว่างรอผล
การพิจารณา

ความสอดคล้องฯ 

2562 2565 
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คณะ 

 
 

สาขาวิชา 

สภา
มหาวิทยาลยั

(อนุมัติ) 

สป.อว.
(รับทราบ) 

ปีการศึกษา
ท่ีเร่ิมใช้
หลักสูตร 

สิ้นปี
การศึกษา
ครบรอบที่

ต้องปรบัปรุง
หลักสตูร 

11 ศป.บ.  ดนตรีสากล  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) 
(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 วศ.บ.  วิศวกรรมไฟฟ้า   (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558) 
(ต้องปรับปรุงหลักสูตรให้เสร็จสิ้นภายในปีการศึกษา 2563) 

18 พ.ย. 2558 5 ส.ค. 
2559 

2559 2562 

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

20 เม.ย.2559 29 มิ.ย. 
2559 

2559 2562 

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

20 เม.ย.2559 12 ต.ค. 
2559 

2559 2562 

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

20 เม.ย.2559 12 ต.ค. 
2559 

2559 2562 

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

16 มี.ค. 2559 29 มิ.ย. 
2559 

2560 2563 

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

16 มี.ค. 2559 3 พ.ค. 
2560 

2560 2563 

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

2560 2563 

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

2560 2563 

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

12 ก.ค. 2560 13 พ.ย. 
2560 

2560 2563 

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

13 ธ.ค. 2560 3 เม.ย.
2562 

2561 2564 

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

13 มิ.ย. 2561 5 พ.ย. 
2562 

2561 2564 
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คณะ 

 
 

สาขาวิชา 

สภา
มหาวิทยาลยั

(อนุมัติ) 

สป.อว.
(รับทราบ) 

ปีการศึกษา
ท่ีเร่ิมใช้
หลักสูตร 

สิน้ปี
การศึกษา
ครบรอบที่

ต้องปรบัปรุง
หลักสตูร 

12 วท.บ.  วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม  
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) 
(อยู่ระหว่างผู้อ านวยการกลุ่ม ของ สป.อว. ตรวจสอบหลักสูตร) 

14 มี.ค. 2561 อยู่ระหว่างรอผล
การพิจารณา

ความสอดคล้องฯ 

2561 2564 

13 วท.บ.  เทคโนโลยีการผลิตพืช  
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562)  
 

9 ม.ค. 2562 14 ก.พ. 
2563 

2562 2565 

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

12 ก.พ. 2563 อยู่ระหว่างรอผล
การพิจารณา

ความสอดคล้องฯ 

2563 2566 

15 ทล.บ. เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ต่อเน่ือง)  
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563) 
(ต้องปรับตาม มคอ.1 ให้เสรจ็สิ้นภายในปีการศึกษา 2562) 
**ขณะน้ีอยู่ระหว่างน าเสนอที่ประชุมสภาวิชาการ  
ครั้งท่ี 2/2563 ในวันท่ี 4 มีนาคม 2563 

    

      
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 

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

20 เม.ย.2559 17 พ.ค. 
2560 

2559 2562 

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

20 เม.ย.2559 29 มิ.ย. 
2559 

2559 2562 

6 ศศ.บ.  การท่องเท่ียว  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) 
(ต้องปรับปรุงหลักสูตรให้เสร็จสิ้นภายในปีการศึกษา 2563) 

20 เม.ย.2559 5 ส.ค. 
2559 

2559 2562 

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

20 เม.ย.2559 27 ก.ค. 
2559 

2559 2562 

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

12 ก.ค. 2560 16 พ.ย. 
2560 

2561 2564 

9 บธ.บ.  ธุรกิจระหว่างประเทศ  (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2558)  
**อยู่ระหว่างการด าเนินการพัฒนาหลักสูตร  

18 ก.พ. 2558 4 ส.ค. 
2558 

2558 2561 
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รายงานการประชุมสภาวิชาการ ครั้งท่ี 2/2563 วันพุธที่ 4 มีนาคม 2563 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมอยุธยา-อาเซียน   

[2-12] 
 

 
 

คณะ 

 
 

สาขาวิชา 

สภา
มหาวิทยาลยั

(อนุมัติ) 

สป.อว.
(รับทราบ) 

ปีการศึกษา
ท่ีเร่ิมใช้
หลักสูตร 

สิ้นปี
การศึกษา
ครบรอบที่

ต้องปรบัปรุง
หลักสตูร 

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 

 

3. หลักสูตร ระดับบัณฑิตศึกษา 
 

คณะ 
จ านวนหลกัสูตร

ทั้งหมด 
 

จ านวนหลกัสูตร 
ที่ครบรอบ
ปรับปรุง  

ปีการศึกษา 2562 

จ านวนหลกัสูตร 
ที่ครบรอบปรับปรุง  

ปีการศึกษา 2563 

จ านวนหลกัสูตรที่อยู่
ระหว่างรอผล 

การรับทราบจาก สป.อว. 

ครุศาสตร ์ 4 2 1 3 

วิทยาการจัดการ  
(ปีการศึกษา 2561) 

1 
- - 1 

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ 1 - - 1 

รวม 6 2 2 5 
 

4. รอบการปรับปรุงหลักสูตร ระดับบัณฑิตศึกษา 
 
 

คณะ 

 
 

สาขาวิชา 

สภามหาวิทยาลัย
(อนุมัติ) 

สป.อว. 
(รับทราบ) 

ปี
การศึกษา
ที่เร่ิมใช้
หลักสูตร 

ปีครบรอบ 
ที่ต้อง

ปรับปรุง
หลักสูตร 

ครุศาสตร์           

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

9/2562 
10 ก.ค. 2562 

อยู่ระหว่างรอผล
การพิจารณา

ความสอดคล้องฯ 

  

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

11/2562 
11 ก.ย. 2562 

อยู่ระหว่างรอผล
การพิจารณา

ความสอดคล้องฯ 
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คณะ 

 
 

สาขาวิชา 

สภามหาวิทยาลัย
(อนุมัติ) 

สป.อว. 
(รับทราบ) 

ปี
การศึกษา
ที่เร่ิมใช้
หลักสูตร 

ปีครบรอบ 
ที่ต้อง

ปรับปรุง
หลักสูตร 

ครุศาสตร์ (ต่อ)         

3 หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตร
และการสอน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562)   

2/2563 
12 ก.พ. 2563 

อยู่ระหว่าง
บันทึกข้อมูลใน
ระบบ CHE CO 

  

4 หลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2550) **ส านักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา 
ได้ท าเรื่องปิดหลักสูตร (แบบมีเงื่อนไข) โดยน าเสนอท่ีประชุม 
สภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 6/2560 เมื่อวันท่ี 25 พฤษภาคม 2560  
ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบ โดยมีเงื่อนไขจะมีผลสมบูรณ์ต่อเมื่อนักศึกษาส าเร็จ
การศึกษาท้ังหมด จ านวน 11 ราย และมหาวิทยาลัยได้ส่งเรื่องไปยัง สป.อว. 
เมื่อวันท่ี 26 พฤษภาคม 2560 ขณะน้ีอยู่ระหว่างรอผลการรับทราบหลักสูตร 
จาก สป.อว.** 

อยู่ระหว่างรอผล
การพิจารณา

ความสอดคล้องฯ 

  

วิทยาการจัดการ 

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

7/2561 
11 ก.ค. 2561 

อยู่ระหว่างรอผล
การพจิารณา

ความสอดคลอ้งฯ 

2561 2566 

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

1 หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
รัฐประศาสนศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562)  

15/2562 
11 ธ.ค. 2562 

อยู่ระหว่างรอผล
การพจิารณา

ความสอดคลอ้งฯ 

  

(ข้อมูล ณ วันที ่21  กุมภาพันธ์ 2563) 

ข้อเสนอ/ญัตติ    
 จึงเสนอสภาวิชาการเพ่ือรับทราบรายงานสถานะหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญา
ตรี และระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558  ข้อมูล ณ วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 

มติที่ประชุม   
1. รับทราบรายงานสถานะหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 
2558  ข้อมูล ณ วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 
2. คณะกรรมการสภาวิชาการได้ให้ข้อสังเกตเรื่องสถานะของหลักสูตรของคณะครุศาสตร์ หลักสู ตร            
ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย  สาขาวิชาพลศึกษา และสาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ  
หลักสูตร 4 ปี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) ซึ่งขณะนี้สถานะหลักสูตรอยู่ระหว่างส่งคืนให้คณะแก้ไขข้อมูลตาม
ข้อเสนอแนะของ สป.อว  ขอให้คณะและหน่วยงานที่เก่ียวข้องรบีด าเนินการประสานงานติดตามหลักสูตรกับทาง 
สป.อว. ด้วย 
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3. เพ่ือความเข้าใจตรงกันของทุกหลักสูตรทีเ่ป็นหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต คณะครุศาสตร์และคณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ควรเชิญประชุมเพ่ือหารือกันในการบริหารจัดการหลักสูตร 
 

ระเบียบวาระท่ี 4.2  ข้อมูลการปรับเปลี่ยนอาจารย์ประจ าหลักสูตร (สมอ.08) ระดับปริญญาตรี 
   และระดับบัณฑิตศึกษา ประจ าปี พ.ศ. 2561-2562 ข้อมูล ณ วันที ่21  กุมภาพันธ์ 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 21 กุมภาพันธ์  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 านวนที่อยู่ระหว่างรอผลการรับทราบการปรบัหลักสูตรจาก สป.อว. 2 หลักสูตร 9 หลักสูตร  
 

ที ่ รายชื่อหลักสูตรที่ปรับปรุง 
สภามหาวิทยาลัยเห็นชอบ วันที ่สป.อว.

รับทราบ 
ครั้งท่ี วันเดือนป ี

คณะครุศาสตร์ 

1 หลักสตูรครุศาสตรบณัฑติ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย  
(ฉบับปี พ.ศ. 2558) 

6/2561 13 มิ.ย. 2561 12 ก.ค. 2562 

2 หลักสตูรครุศาสตรบณัฑติ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์  
(ฉบับปี พ.ศ.2562) 

12/2562 9 ต.ค. 2562 อยูร่ะหวา่งด 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
สังคม (ฉบับปี พ.ศ. 2560) 

4/2561 4 เม.ย. 2561 4 ก.ย. 2561 

3 หลักสตูรศลิปศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาภาษาจีน  
(ฉบับปี พ.ศ. 2558) 

7/2561 11 ก.ค. 2561 12 ก.ค. 2562 
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ที ่ รายชื่อหลักสูตรที่ปรับปรุง 
สภามหาวิทยาลัยเห็นชอบ วันที ่สป.อว.

รับทราบ 
ครั้งท่ี วันเดือนป ี

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ต่อ) 

4 หลักสตูรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 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  
(ฉบับปี พ.ศ. 2558) 

13/2561 12 ธ.ค. 2561 1 ส.ค. 2562 

7 หลักสตูรนิตศิาสตรบณัฑิต (ฉบับปี พ.ศ. 2560) 2/2562 13 ก.พ. 2562 12 ก.ค. 2562 

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 อยู่ระหว่างด าเนินการ
ปรับปรุงระบบ CHECO 

ของ สป.อว. 

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

3/2562 13 มี.ค. 2562 12 ก.ค. 2562 

11 หลักสตูรศลิปศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาภาษาจีน  
(ฉบับปี พ.ศ. 2558) 

8/2562 12 มิ.ย. 2562 4 ต.ค. 2562 

12 หลักสตูรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาประศาสนศาสตร์  (ฉบับปี พ.ศ. 2560) 

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

ของ สป.อว. 

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

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

ของ สป.อว. 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

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

2/2561 14 ก.พ. 2561 4 ก.ย. 2561 

2 หลักสตูรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
(ฉบับปี พ.ศ. 2559) 

5/2561 9 พ.ค. 2561 12 ก.ค. 2562 

3 หลักสตูรวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวศิวกรรมไฟฟ้า  
(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. 
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ที ่ รายชื่อหลักสูตรที่ปรับปรุง 
สภามหาวิทยาลัยเห็นชอบ วันที ่สป.อว.

รับทราบ 
ครั้งท่ี วันเดือนป ี

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ต่อ) 

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 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์  
(ฉบับปี พ.ศ. 2559) 

9/2562 10 ก.ค. 2562 4 ต.ค. 2562 

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

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

ของ สป.อว. 

คณะวิทยาการจัดการ 

1 หลักสตูรบริหารธรุกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ  
(ฉบับป ีพ.ศ. 2558) 

7/2561 11 ก.ค. 2561 12 ก.ค. 2562 

2 หลักสตูรบริหารธรุกิจบัณฑิต  สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ 
(ฉบับปี พ.ศ. 2558) 

13/2561 12 ธ.ค. 2561 1 ส.ค. 2562 

3 หลักสตูรเศรษฐศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาการเงินการธนาคาร 
(ฉบับปี พ.ศ. 2560) 

5/2562 24 เม.ย. 2562 4 ต.ค. 2562 

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

สป.อว. 

5 หลักสตูรบริหารธรุกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ 
(ฉบับปี พ.ศ. 2559)  

15/2562 11 ธ.ค. 2562 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 านวนที่ผ่านการรับทราบการปรบัหลักสตูรจาก สป.อว. 3 หลักสูตร -  

3 จ านวนที่อยู่ระหว่างรอผลการรับทราบการปรบัหลักสูตรจาก สป.อว. - -  
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ที ่ รายชื่อหลักสูตรที่ปรับปรุง 
สภามหาวิทยาลัยเหน็ชอบ วันที่ 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 

คณะวิทยาการจัดการ 
1 หลักสตูรบริหารธรุกิจมหาบณัฑติ  

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

2 หลักสตูรบริหารธรุกิจมหาบณัฑติ  
สาขาวิชาการบรหิารธรุกิจ (ฉบับป ีพ.ศ. 2561) 
**ขณะนีอ้ยูร่ะหว่างด าเนินการน าเสนอสภาวิชาการ  
ครั้งท่ี 2/2563 ในวันที่ 4 มีนาคม 2563 

   

(ข้อมูล ณ วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563) 
 ข้อเสนอ/ญัตติ 
  จึงขอเสนอให้ที่ประชุมสภาวิชาการรับทราบข้อมูลการปรับเปลี่ยนอาจารย์ประจ าหลักสูตร (สมอ.08)  
ระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา ประจ าปี พ.ศ. 2561-2562 ข้อมลู ณ วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 
มติที่ประชุม  รับทราบข้อมูลการปรับเปลี่ยนอาจารย์ประจ าหลักสูตร (สมอ.08)  ระดับปริญญาตรี และระดับ
บัณฑิตศึกษา ประจ าปี พ.ศ. 2561-2562 ข้อมูล ณ วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 
 

ระเบียบวาระท่ี 5    เรื่องน าเสนอเพื่อพิจารณา 
ระเบียบวาระที ่5.1 การพิจารณาเสนอการให้ปริญญา ระดับปริญญาตรี จ านวน 260 ราย 
 ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรองทิพย์ เนียมถนอม เลขานุการสภาวิชาการ น าเสนอ เรื่อง การพิจารณา
เสนอการให้ปริญญา ระดับปริญญาตรี  ประจ าภาคเรียนที่  2/2562 (ครั้งที่  1) จ านวน 260 ราย โดยมี
กระบวนการดังนี้ 
  1. กองบริการการศึกษา ตรวจสอบแผนการเรียน หมู่เรียน ในสาขาวิชาที่จะส าเร็จการศึกษา ประจ า 
ภาคเรียนที่ 2/2562 และนักศึกษาท่ียื่นค าร้องขอเป็นผู้ส าเร็จการศึกษา 
  2. จัดท าข้อมูลผลการเรียนของนักศึกษารายคน แต่ละหมู่เรียน ให้อาจารย์ที่ปรึกษา และนักศึกษา
ร่วมกันตรวจสอบ เพื่อเตรียมตัวลงทะเบียนในปี 4 เทอม 1 
  3. ออกค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจโครงสร้างหลักสูตรของนักศึกษาภาคปกติที่จะส าเร็จ
การศึกษา ประจ าภาคเรียนที่ 2/2562 (ครั้งที่ 1) เลขที่  59/2563 ในปี 4 เทอม 2 เพ่ือให้อาจารย์ที่ปรึกษา นักศึกษา 
ร่วมกันตรวจสอบอีกครั้งก่อนการลงทะเบียนเรียนเทอมสุดท้าย 
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  4. อาจารย์ที่ปรึกษา นักศึกษา ร่วมกันตรวจสอบรายวิชาและโครงสร้างหลักสูตร และลงทะเบียน
ตามก าหนดเวลา  
  5. ออกค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจจบหลักสูตรของนักศึกษาภาคปกติที่จะส าเร็จการศึกษา ประจ า
ภาคเรียนที่ 2/2562  (ครั้งที่ 1) เลขที่ 185/2563 (อาจารย์ที่ปรึกษา และคณะด าเนินการ) 
  6. นายทะเบียนตรวจสอบการจบหลักสูตรของนักศึกษาตามแผนและนักศึกษาค้างรุ่น 1) คุณสมบัติ
ผู้เข้าศึกษา 2) ผลการตรวจสอบคุณวุฒิแรกเข้า 3) รายวิชา ผลการเรียนตามโครงสร้างหลักสูตร และข้อบังคับ           
ที่เก่ียวข้อง สรุปจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา จ านวน 260 ราย 
  7. กองบริการการศึกษาจัดท าข้อมูลรายละเอียดผู้ส าเร็จการศึกษาตามรูปแบบที่ก าหนด              
ในวันที่ 19-23 กุมภาพันธ์ 2563 
  8. เสนอคณะกรรมการอนุมัติการประเมินผลการส าเร็จการศึกษา ในวันที่ 24 กุมภาพันธ์  2563 
  9. เสนอคณะกรรมการสภาวิชาการ ในวันที่ 4 มีนาคม 2563 
  10. เสนอคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ในวันที่ 11 มีนาคม 2563 
  11. กองบริการการศึกษาออกหลักฐานการส าเร็จการศึกษา พร้อมเก็บหลักฐานและบันทึกฐานข้อมูล 

บัญชีสรุปจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาที่ขอเสนอการให้ปริญญา 

ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจ าภาคเรียนที่ 2/2562 (ครั้งที่ 1) 

สาขาวิชา 

ระดับปริญญาตรี 

รวมทั้งสิ้น เกียรตินิยมอันดับ 1 เกียรตินิยมอันดับ 2 ปริญญาตรี 

ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม 

ภาคปกติ                     

ครุศาสตรบัณฑิต 6 9 15 6 44 50 56 130 186 251 

ศิลปศาสตรบัณฑิต  -  -  -  -  -  -  - 1 1 1 

เทคโนโลยีบัณฑิต  -  -  -  -  -  - 5  - 5 5 

วิศกรรมศาสตรบัณฑิต - - - - - - 1 - 1 1 

บริหารธุรกิจบัณฑิต  -  -  -  -  -  -  - 1 1 1 

รวม 6 9 15 6 44 50 61 132 194 259 

ภาคพิเศษ                     

บริหารธุรกิจบัณฑิต  -  -  -  -  -  -  - 1 1 1 

รวม - - - - - - - 1 1 1 

รวมทั้งสิ้น 6 9 15 6 44 50 61 133 195 260 
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 ข้อเสนอ/ญัตติ    
  จึงเสนอคณะกรรมการสภาวิชาการพิจารณาการเสนอให้ปริญญาแก่ผู้ ส าเร็จการศึกษา                     
ระดับ ปริญญาตรี ประจ าภาคเรียนที่ 2/2562 (ครั้งที่ 1) จ านวน 260 ราย 

 มติที่ประชุม เห็นชอบตามที่กองบริการการศึกษาพิจารณาเสนอการให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา 
ระดับ ปริญญาตรี ประจ าภาคเรียนที่ 2/2562 (ครั้งที่ 1) จ านวน 260 ราย และให้น าเสนอสภามหาวิทยาลัย
ต่อไป 

 

ระเบียบวาระท่ี 5.2 ขอความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต  
    (ฉบับปี พ.ศ. 2560) (สมอ.08) 
 สาระส าคัญโดยย่อ 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรองทิพย์  เนียมถนอม  เลขานุการสภาวิชาการ ขออนุญาตที่ประชุม
น าเสนอเรื่อง ขอความเห็นชอบการเปลี่ ยนแปลงอาจารย์ผู้ รับผิดชอบหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต                     
(ฉบับปี พ.ศ. 2560) (สมอ.08) 
 ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง 
  ด้วย หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีความประสงค์ ขออนุญาต
เปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้ รับผิดชอบหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (ฉบับปี พ.ศ. 2560) (สมอ.08) เนื่องจาก               
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธาตรี  มหันตรัตน์ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ย้ายไปเป็นอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอ่ืน ดังนั้น เพ่ือให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558               
คณะและสาขาวิชาจึงขออนุญาตเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร โดยขอถอนรายชื่อล าดับที่ 6            
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธาตรี  มหันตรัตน์ ออกจากการเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  โดยเรื่องนี้ได้ผ่าน          
การประชุมคณะกรรมการประจ าคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ในคราวประชุมครั้งที่  1/2563                  
เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2563 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ และให้น าเรื่องนี้เสนอที่ประชุมสภาวิชาการเพ่ือพิจารณา               
ให้ความเห็นชอบต่อไป 
 ข้อเสนอ/ญัตติ    
  จึงเสนอสภาวิชาการพิจารณาให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรนิติศาสตร
บัณฑิต (ฉบับปี พ.ศ. 2560) (สมอ.08) โดยขอถอนรายชื่อล าดับที่ 6 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธาตรี  มหันตรัตน์ 
ออกจากการเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต  
 มติที่ประชุม  เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (ฉบับปี พ.ศ. 
2560)  (สมอ.08) โดยขอถอนรายชื่อล าดับที่ 6 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธาตรี  มหันตรัตน์ ออกจากการเป็น
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต และให้น าเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป สภาวิชาการมีข้อเสนอแนะ
ให้ระบุชื่อ ผศ.ธาตรี  มหันตรัตน์*  ในตารางช่องหลักสูตรเดิม  และให้เพ่ิมวุฒิ ผศ.ดร.ธาตรี  มหันตรัตน์ ระดับ
ปริญญาเอก ในตารางช่องหลักสูตรปรับปรุง  และให้เพ่ิมเติมหมายเหตุ *อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ท้ายตาราง 
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ระเบียบวาระท่ี 5.3 ขอความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผดิชอบหลักสูตร 
    และอาจารย์ประจ าหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  
    สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ (ฉบับปี พ.ศ. 2561) (สมอ.08) 
 สาระส าคัญโดยย่อ 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรองทิพย์  เนียมถนอม  เลขานุการสภาวิชาการ ขออนุญาตที่ประชุม
น าเสนอเรื่อง ขอความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ (ฉบับปี พ.ศ. 2561) (สมอ.08) 
 ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง 
  ด้วย สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มีความประสงค์ขออนุญาตเปลี่ยนแปลง
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ 
(ฉบับปี พ.ศ. 2561) (สมอ.08) เนื่องจาก รองศาสตราจารย์ปราณี  ตันประยูร อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและ
อาจารย์ประจ าหลักสูตร ได้เกษียณอายุราชการ ดังนั้น เพ่ือให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558  คณะและสาขาวิชาจึงขออนุญาตเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร          
และอาจารย์ประจ าหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ (ฉบับปี พ.ศ. 2561) (สมอ.08)            
จาก รองศาสตราจารย์ปราณี  ตันประยูร เป็น นางสาวกิติมา  ทามาลี  โดยเรื่องนี้ได้ผ่านการประชุม ดังนี้ 
  1. การประชุมคณะกรรมการประจ าคณะวิทยาการจัดการ   ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2563              
เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2563 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ และให้น าเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาตอ่ไป 
  2. การประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ในคราวประชุมครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563             
ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ และให้น าเรื่องนี้เสนอที่ประชุมสภาวิชาการเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป 
 ข้อเสนอ/ญัตติ    
  จงึเสนอสภาวิชาการพิจารณาให้ความเห็นชอบการการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและ
อาจารย์ประจ าหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ (ฉบับปี พ.ศ. 2561) (สมอ.08)           
จาก รองศาสตราจารย์ปราณี  ตันประยูร เป็น นางสาวกิติมา  ทามาลี   
 มติที่ประชุม เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ (ฉบับปี พ.ศ. 2561) (สมอ.08)  จาก รองศาสตราจารย์
ปราณี   ตันประยูร เป็น นางสาวกิติมา  ทามาลี  และให้น าเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป สภาวิชาการ                       
มีข้อเสนอแนะให้คณะและส านักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาตรวจสอบผลงานทางวิชาการให้เป็นไปตาม
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 
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ระเบียบวาระท่ี 5.4 ขอความเห็นชอบหลกัสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอาชญาวิทยา 
    การบริหารงานยุตธิรรมและสังคม (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563) 
 สาระส าคัญโดยย่อ 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรองทิพย์  เนียมถนอม  เลขานุการสภาวิชาการ ขออนุญาตที่ประชุมให้
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิชาติ  พานสุวรรณ ผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา น าเสนอเรื่อง 
ขอความเห็นชอบหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอาชญาวิทยาการบริหารงานยุติธรรมและสังคม 
(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563) 
 ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง 
  ด้วย คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร์ได้ด าเนินการพัฒนาหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาอาชญาวิทยาการบริหารงานยุติธรรมและสังคม (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563) ให้เป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 และแนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรบัณฑิตศึกษา            
พ.ศ. 2558  โดยเรื่องนี้ได้ผ่านการประชุม ดังนี้ 
  1. การประชุมคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตร เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2562 
  2. การประชุมคณะกรรมการประจ าคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร์ ในคราวประชุม           
ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2563  
  3. การประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ในคราวประชุมครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 
  ที่ประชุมมีมติเห็นชอบและให้แก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ และให้น าเรื่องนี้เสนอ            
ที่ประชุมสภาวิชาการเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป 
 ข้อเสนอ/ญัตติ    
  จึงเสนอสภาวิชาการพิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอาชญา
วิทยาการบริหารงานยุติธรรมและสังคม (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563) 
 มติที่ประชุม เห็นชอบหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอาชญาวิทยาการบริหารงานยุติธรรมและ
สังคม (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563) และให้น าเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป สภาวิชาการมีข้อเสนอแนะดังนี้ 
 1. หน้า 4 ข้อ 1.1 ให้ทบทวนการเขียนสถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาจ าเป็นต้องน ามาพิจารณา 
ในการวางแผนหลักสูตร ควรสรุปประเด็นในแต่ละด้านให้ชัดเจน 
 2. หน้า 28 ให้เพ่ิมเติมเรื่องการวิเคราะห์ การวิจัย และการสังเคราะห์ ในความคาดหวังของผลลัพธ์         
การเรียนรู้เมื่อสิ้นปีการศึกษา 
 3. หน้า 31-32  ควรเพ่ิมเติมรายชื่ออาจารย์พิเศษที่มีชื่อเสียงและมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับวิชา              
ที่สอนมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 ปี เช่น เชิญอาจารย์พิเศษจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค าแหง มาร่วมจัดการเรียนการสอนให้กับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  และให้เป็นไป
ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558  
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 4. หน้า 41-47 ให้ทบทวนการก าหนดความรับผิดชอบหลัก และความรับผิดชอบรอง ในแผนที่แสดง             
การกระจายความรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) และการก าหนด 
ความรับผิดชอบหลักในความสัมพันธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (PLO) กับมาตรฐานผลการเรียนรู้              
ในแต่ละด้าน (LO) สภาวิชาการมีความเป็นห่วงในเรื่องการวัดและประเมินผลการจัดการเรียนการสอน 
 5. หน้า 68-81 ให้ตรวจสอบผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ า
หลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 โดยผลงานทางวิชาการต้องเขียน
ในรูปแบบบรรณานุกรม 
 6. ให้แก้ไขเอกสาร ดังนี้ 
     6.1 หน้า 2 ข้อ 5.3 ภาษาท่ีใช้ แก้ไขเป็น การจดัการเรียนการสอนเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
   6.2 หน้า 11 ระยะเวลาในการศึกษาไม่ควรอ้างข้อบังคับ ให้ระบุระยะเวลาการศึกษาให้ชัดเจน 
    6.3 หน้า 18 ข้อ 1.1 รายวิชาบังคับ ให้ตรวจสอบการก าหนดรหัสวิชาให้สอดคล้องกับแผนการเรียนใน
หน้า 21-22 และให้แก้ไขรหัสวิชาให้ถูกต้องตรงกันตลอดเล่มหลักสูตร 
       6.4 หน้า 55 ข้อ 7 ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators) ให้ระบุนักศึกษา          
ชั้นปีที่ 1-5 ตามวงรอบการปรับปรุงการพัฒนาหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
(TQF) 
       6.5 หน้า 59-66 ให้ย้ายค าอธิบายรายวิชาจากภาคผนวก ก มาไว้ หน้า 27 หมวดที่ 3 ข้อ 3.1.6  
 7. มอบหมายให้ผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษารวบรวมรายชื่ออาจารย์พิเศษ               
ในระดับบัณฑิตศึกษาเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือรับทราบทุกหลักสูตร และให้น ารายงานการประชุม
คณะกรรมการพฒันาหลักสูตรมาบรรจุไว้ในท้ายเล่มหลักสูตร 
 8. มอบหมายให้คณบดี ผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ประธานคณะกรรมการ
บริหารหลักสูตร และรองอธิการบดีฝ่ายบริหารงานวิชาการ ตรวจสอบการพิมพ์ค าถูก-ผิด การวรรคตอน การใช้ค า 
ให้ถูกต้องตลอดเล่มหลักสูตร เช่น หน้า 3 ข้อ 9 คุณวุฒิ-สาขาวิชาของอาจารยผู้รับผิดชอบหลักสูตร หน้า 31 ข้อ 3.3.3 
อาจารย์พิเศษ  
 9. สภาวิชาการมอบหมายให้ผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา และรองอธิการบดีฝ่าย
บริหารงานวิชาการติดตามความก้าวหน้าเรื่องการรับทราบหลักสูตรระดับบัณฑิตศึ กษาจาก สป.อว. และ            
ควรท าหนังสือราชการสอบถามอย่างเป็นทางการ รวมทั้งควรด าเนินการจัดท าพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยปริญญา            
ในสาขาวิชา อักษรย่อส าหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะฯ ในหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิตโดยเร็ว 
เนื่องจากข้ันตอนในเรื่องนี้ใช้เวลาค่อนข้างนาน อาจส่งผลต่อการส าเร็จการศึกษาของนักศึกษาได้ 
 10. มอบหมายให้คณบดี ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรจัดท าตารางเปรียบเทียบการแก้ไขตาม
ข้อเสนอแนะของสภาวิชาการ   และให้สาขาวิชาจัดตัวแทนน าเสนอในที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย จ านวน 1 คน  
น าเสนอโดยใช้ PowerPoint ตามแบบฟอร์มที่กองบริการการศึกษาก าหนด ควรน าเสนอให้ตรงประเด็นใช้เวลา              
5 นาที  และผู้น าเสนอสามารถตอบข้อซักถามของสภามหาวิทยาลัยได้ชัดเจนและเข้าใจง่าย 
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ระเบียบวาระท่ี 5.5 ขอความเห็นชอบหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  
    (ต่อเนื่อง)  (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563) 
 สาระส าคัญโดยย่อ 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรองทิพย์  เนียมถนอม  เลขานุการสภาวิชาการ ขออนุญาตที่ประชุมให้
นายพงระภี  ศรีสวัสดิ์ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
(ต่อเนื่อง) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี น าเสนอเรื่อง ขอความเห็นชอบหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชา
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ต่อเนื่อง) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563) 
 ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง 
  ด้วย สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ด าเนินการปรับปรุงและ
พัฒนาหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ต่อเนื่อง) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563)
เพ่ือให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 และแนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558 โดยเรื่องนี้ได้ผ่านการประชุม ดังนี้ 
  1. การประชุมคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตร เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2561 ที่ประชุมมีมติ
เห็นชอบและให้แก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ 
  2. การประชุมคณะกรรมการประจ าคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   ในคราวประชุม               
ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบและให้แก้ไขตามข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการประจ าคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   และให้น าเรื่องนี้เสนอที่ประชุมสภาวิชาการเพ่ือ
พิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป 
 ข้อเสนอ/ญัตติ    
  จึงเสนอสภาวิชาการพิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม (ต่อเนื่อง) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563) 
 มติที่ประชุม เห็นชอบหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ต่อเนื่อง) (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2563) และให้น าเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป สภาวิชาการมีข้อเสนอแนะดังนี้ 
 1. หน้า 3-4 ข้อ 11.1 ให้ตรวจสอบและแก้ไขการเขียนสถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ เช่น 
ชื่อสถานศึกษาในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และแหล่งอ้างอิง Wikipedia  
 2. หน้า 21-23 ให้ปรับจ านวนหน่วยกิตในหลักสูตรให้เป็นไปตามไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 
เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 
 3. หน้า 37-44 ควรทบทวนการก าหนดความรับผิดชอบหลัก และความรับผิดชอบรอง ในแผนที่แสดง            
การกระจายความรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) สภาวิชาการ                   
มีความเป็นห่วงในเรื่องการวัดและประเมินผลการจัดการเรียนการสอน 
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 4. หน้า 120-129  ควรระบุประสบการณ์ด้านปฏิบัติการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอย่างน้อย              
2 ใน 5 คน ต้องมีประสบการณ์ในด้านปฏิบัติการ และอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร          
ทุกรายต้องลงนามรับรองความถูกต้องของข้อมูล และให้เพิ่มเติมประวัติ ผศ.สุรชัย    บุญเจริญ   โดยผลงานทาง
วิชาการอาจารย์ผู้ รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตรทุกรายต้องเป็นไปตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 และผลงานทางวิชาการต้อง
เขียนในรูปแบบบรรณานุกรม 
 5. หน้า 131-133 ให้ตรวจสอบค าสั่ง การแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต 
สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ต่อเนื่อง) ให้ถูกต้อง 
 6. ให้แก้ไขเอกสาร ดังนี้ 
      6.1 หน้า 1 ข้อ 5.3 ภาษาที่ใช้ ให้ตัดข้อความ (เอกสารประกอบการสอน ต าราเป็นภาษาไทยและ
ส่งเสริมให้มีการใช้ต าราภาษาอังกฤษ) 
    6.2 หน้า 2 ข้อ 6 สถานภาพหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร แก้ไขเป็น               
การปรับปรุงครั้งสุดท้ายเมื่อปีการศึกษา 2559 และข้อ 7 ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและ
มาตรฐาน แกไ้ขเป็น ปีการศึกษา 2564 
      6.3 หน้า 22-23 วิชาเลือกเรียน ควรระบุกลุ่มเทคโนโลยีไฟฟ้า กลุ่มเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ให้สอดคล้องกับ 
มคอ.1  
    6.4 หน้า 25-26 จ านวนหน่วยกิตในแผนการศึกษาต้องสอดคล้องกับจ านวนหน่วยกิตของโครงสร้าง
หลักสูตร 
  6.5 หน้า 30 ข้อ 4 องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (สหกิจศึกษาหรือการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ) ให้แก้ไขให้ถูกต้อง 
 6.6 หน้า 67-68 ข้อ 7 ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators) ให้ระบุตัวบ่งชี้ผลการด าเนินการ             
ให้ครบทั้ง 5 ปี  
 6.7 หน้า 74-98 ให้ย้ายค าอธิบายรายวิชาจากภาคผนวก ก มาไว้ หน้า 27 หมวดที่ 3 ข้อ 3.1.6  
 7. มอบหมายให้คณบดี ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตร และรองอธิการบดีฝ่ายบริหารงานวิชาการ 
ตรวจสอบการพิมพ์ค าถูก-ผิด การวรรคตอน การใช้ค า ให้ถูกต้องตลอดเล่มหลักสูตร  และให้น ารายงานการ
ประชุมคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรมาบรรจุไว้ในท้ายเล่มหลักสูตร 
 8. มอบหมายให้คณบดี ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรจัดท าตารางเปรียบเทียบการแก้ไขตาม
ข้อเสนอแนะของสภาวิชาการ   และให้สาขาวิชาจัดตัวแทนน าเสนอในที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย จ านวน 1 คน  
น าเสนอโดยใช้ PowerPoint ตามแบบฟอร์มที่กองบริการการศึกษาก าหนด ควรน าเสนอให้ตรงประเด็นใช้เวลา           
5 นาที  และผู้น าเสนอสามารถตอบข้อซักถามของสภามหาวิทยาลัยได้ชัดเจนและเข้าใจง่าย 
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ระเบียบวาระท่ี 5.6 ขอความเห็นชอบหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจชุมชน   
    (หลักสูตรปรบัปรุง พ.ศ. 2563) 
 สาระส าคัญโดยย่อ 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรองทิพย์  เนียมถนอม  เลขานุการสภาวิชาการ ขออนุญาตที่ประชุมให้
นางชเนตตี   พุ่มพฤกษ์  ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ
ชุมชน คณะวิทยาการจัดการ น าเสนอเรื่อง ขอความเห็นชอบหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
ธุรกิจชุมชน  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563) 
 ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง 
  ด้วย สาขาวิชาการจัดการธุรกิจชุมชน  คณะวิทยาการจัดการ ได้ด าเนินการปรับปรุงและพัฒนา
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจชุมชน  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563) เพ่ือให้เป็นไป
ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 และแนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558 โดยเรื่องนี้ได้ผ่านการประชุม ดังนี้ 
  1. การประชุมคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตร เมื่อวันที่  9 มกราคม 2563 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ
และให้แกไ้ขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตร 
  2. การประชุมคณะกรรมการประจ าคณะวิทยาการจัดการ  ในคราวประชุมครั้งที่  1/2563              
เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2563 ที่ประชุมมีมติให้น าหลักสูตรกลับไปด าเนินการแก้ไขตามข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการประจ าคณะวิทยาการจัดการ และให้น าเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะวิทยาการจัดการ
ครั้งต่อไปในระเบียบวาระการประชุมเรื่องสืบเนื่องจากการประชุม 
  3. การประชุมคณะกรรมการประจ าคณะวิทยาการจัดการ   ในคราวประชุมครั้งที่  2/2563              
เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2563 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบและให้แก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประจ า 
คณะวิทยาการจัดการ และให้น าเรื่องนี้เสนอที่ประชุมสภาวิชาการเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป 
 ข้อเสนอ/ญัตติ    
  จึงเสนอสภาวิชาการพิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
ธุรกิจชุมชน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563) 
 มติที่ประชุม เห็นชอบหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจชุมชน  (หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2563) และให้น าเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป สภาวิชาการมีข้อเสนอแนะดังนี้ 
 1. หน้า 2 ข้อ 8 ให้ทบทวนการเขียนอาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา 

2. หน้า 4-11  ให้ทบทวนการเขียนสถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณา          
ในการวางแผนหลักสูตร 
 3. หน้า 14 ให้ทบทวนการเขียนปรัชญาของหลักสูตร เนื่องจากไม่ปรากฏเรื่อง ธุรกิจชุมชนภาค              
การบริการ และ ข้อ 1.2 ความส าคัญของหลักสูตร เน้นการจัดการเรียนการสอนเชิงปฏิบัติพิเศษแบบบูรณาการ             
ซึ่งประเภทหลักสูตรเป็นปริญญาตรีทางวิชาการ 
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 4. หน้า 17 ข้อ 2.3 ให้ทบทวนการเขียนปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า 
 5. หน้า 59-64 ให้ทบทวนการก าหนดความรับผิดชอบหลัก และความรับผิดชอบรอง ในแผนที่แสดง          
การกระจายความรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)  
 6. หน้า 99 ให้ทบทวนค าอธิบายรายวิชาการสัมมนาและการออกแบบโครงการทางธุรกิจชุมชน              
ให้ถูกต้องตามหน้า 42 ข้อ 5.1 ค าอธิบายโดยย่อ  
 7. หน้า 106 ให้ตรวจสอบจ านวนหน่วยกจิในหมวดวิชาเฉพาะหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 ใหถู้กต้อง 
 8. หน้า 112-122 ให้ตรวจสอบผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ า
หลักสูตรให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตร ีพ.ศ. 2558  
 9. ให้แก้ไขเอกสาร ดังนี้ 
    9.1 หน้า 1 ข้อ 4 ให้แก้ไขจ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรให้ถูกต้อง และข้อ 5.4 การรับเข้าศึกษา 
แก้ไขเป็น  รับนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติที่สามารถฟัง พูด อ่าน เขียน และเข้าใจภาษาไทยได้เป็นอย่างดี 
    9.2 หน้า 19 ให้ระบุกลุ่มย่อยในโครงสร้างหลักสูตรข้อ 2.1 กลุ่มวิชาเฉพาะด้านบังคับ และให้ระบุ
หมายเหตุ ให้เรียนวิชาที่มีการจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต 
    9.3 หน้า 20 ให้ย้ายเลขล าดับที่ 6-7 หมายถึง ล าดับก่อนหลังของรายวิชา มาต่อจากเลขลักษณะ
เนื้อหาวิชา 
    9.4 หน้า 79-103 ให้ย้ายค าอธิบายรายวิชาจากภาคผนวก ก มาไว้ หน้า 32 หมวดที่ 3 ข้อ 3.1.6  
 10. สภาวิชาการได้ให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการปรับปรุงหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการ
จัดการธุรกิจชุมชน ควรน าหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเป็นผู้ ประกอบการ จ านวน 1 หลักสูตร   
มาปรับปรุงหลักสูตรเป็น สาขาวิชาการจัดการธุรกิจชุมชน เนื่องจากสภาวิชาการมีความห่วงใยในเรื่องการดูแล
นักศึกษาที่ยังไม่ส าเร็จการศึกษาในหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเป็นผู้ประกอบการ และสาขาวิชา
ธุรกิจระหว่างประเทศ และคณะและสาขาวิชาควรปรับปรุงหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
ธุรกิจชุมชนให้มีจุดเด่น  โดยจัดการเรียนการสอนให้มีความหลากหลายและน่าสนใจ 
 11. มอบหมายให้กองบริการการศึกษา คณบดีคณะวิทยาการจัดการ และรองอธิการบดีฝ่ายบริหารงาน
วิชาการ ด าเนินการประสานงานเรื่องการปรับปรุงหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจชุมชน
ร่วมกับ สป.อว. 
 12. อธิการบดีและเลขานุการสภาวิชาการจะหารือร่วมกับผู้ทรงคุณวุฒิในสภามหาวิทยาลัยเกี่ยวกับ          
การปรับปรุงหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจชุมชน ควรด าเนินการอย่ างไร เพ่ือให้ได้
แนวทางในการปรับปรุงหลักสูตร โดยจะแจ้งข้อมูลและรายละเอียดให้ผู้เกี่ยวข้องทราบต่อไป 
 13. มอบหมายให้คณบดี ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตร และรองอธิการบดีฝ่ายบริหารงาน
วิชาการ ตรวจสอบการพิมพ์ค าถูก-ผิด การวรรคตอน การใช้ค าให้คงที่ ให้ถูกต้องตลอดเล่มหลักสูตร และ                  
ให้น ารายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรมาบรรจุไว้ในท้ายเล่มหลักสูตร 

 



 
รายงานการประชุมสภาวิชาการ ครั้งท่ี 2/2563 วันพุธที่ 4 มีนาคม 2563 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมอยุธยา-อาเซียน   
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 14. มอบหมายให้คณบดี ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรจัดท าตารางเปรียบเทียบการแก้ไขตาม
ข้อเสนอแนะของสภาวิชาการ และให้สาขาวิชาจัดตัวแทนน าเสนอในที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย จ านวน 1 คน  
น าเสนอโดยใช้ PowerPoint ตามแบบฟอร์มที่กองบริการการศึกษาก าหนด ควรน าเสนอให้ตรงประเด็นใช้          
เวลา 5 นาที  และผู้น าเสนอสามารถตอบข้อซักถามของสภามหาวิทยาลัยได้ชัดเจนและเข้าใจง่าย 

 
ระเบียบวาระที ่6    เรื่องน าเสนอจากคณะกรรมการสภาวิชาการ 
 -ไมมี่- 
 
ระเบยีบวาระท่ี 7     เรื่องอื่น ๆ 
ระเบียบวาระท่ี 7.1   ก าหนดการประชมุสภาวิชาการ  ครั้งที่ 3/2563  
 สาระส าคัญโดยย่อ 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรองทิพย์  เนียมถนอม  เลขานุการสภาวิชาการ น าเสนอ ก าหนด               
การประชุมสภาวิชาการ ครั้งที ่3/2563 
 ข้อเสนอ/ญัตติ    
  จึงขอความเห็นชอบก าหนดการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 3/2563 ในวันพุธที่ 22 เมษายน 2563              
เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมอยุธยา-อาเซียน อาคารส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
 มติทีป่ระชุม เห็นชอบก าหนดการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 3/2563 ในวันพุธที่ 22 เมษายน 2563              
เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมอยุธยา-อาเซียน อาคารส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
และก าหนดวันประชุมสภาวิชาการของแต่ละเดือน เป็นวันพุธสัปดาห์ที่ 3 ของทุกเดือน เพ่ือให้คณะและหน่วยงานที่
เกีย่วข้องน าเสนอระเบียบวาระการประชุมในการประชุมสภามหาวิทยาลัยได้ทันตามเวลาที่ก าหนด 
 
ปิดประชุมเวลา 13.15 น. 
 
    นางสาวนิตยา   แสงมะฮะหมัด ผู้พิมพ์/ผู้บันทึกการประชุม 
    นางเบญญาภา   สอนพรม  ผู้ตรวจ  
    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรองทิพย์  เนียมถนอม ผู้ตรวจ/ทาน 

 
 
 

 


