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รายงานการประชุมสภาวิชาการ
ครั้งที่ 2/2563
วันที่ 4 มีนาคม 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.นิสา พักตร์วิไล
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก (คณะวิทยาศาสตร์ฯ) กรรมการ
5. นางมยุรี สิงห์ไข่มุกข์
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. รองศาสตราจารย์ ดร.ภาคิน โชติเวศย์ศิลป์
2. รองศาสตราจารย์ ดร.อัจฉรา หล่อตระกูล
3. ดร.เมธารัตน์
จันตะนี
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิชาติ พานสุวรรณ
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธาตรี มหันตรัตน์

6. นายปัณณธร หอมบุญมา

7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เลิศชาย สถิตพนาวงศ์

คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณบดีคณะวิทยาการจัดการ
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะวิทยาการจัดการ
ผู้อานวยการสานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาอาชญาวิทยาการบริหารงานยุติธรรมและสังคม
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาอาชญาวิทยาการบริหารงานยุติธรรมและสังคม
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ต่อเนื่อง)
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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8. นายพงระภี ศรีสวัสดิ์

9. นางชเนตตี

พุ่มพฤกษ์

10. นางสาววรรณิภา

ใจดี

11. นางสาวพัฒน์กมล

อ่อนสาลี

12. นายชาลีวัฒน์

จิตต์โสภา

13.
14.
15.
16.

สอนพรม
กิ่งศักดิ์
ขุมทอง
แสงมะฮะหมัด

นางเบญญาภา
นางสาวชันษา
นางสาวสุภัทรสร
นางสาวนิตยา

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ต่อเนื่อง)
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจชุมชน คณะวิทยาการจัดการ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจชุมชน คณะวิทยาการจัดการ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจชุมชน คณะวิทยาการจัดการ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจชุมชน คณะวิทยาการจัดการ
ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ

เปิดประชุมเวลา 09.10 น.

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ
ระเบียบวาระที่ 1.1

คาสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสภาวิชาการ ชุดใหม่
สาระสาคัญโดยย่อ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรองทิพย์ เนียมถนอม เลขานุการสภาวิชาการ นาเสนอเรื่อง คาสั่งมหาวิทยาลัย
ราชภั ฏพระนครศรี อยุ ธยา เลขที่ 200/2563 เรื่ อง แต่ งตั้ งคณะกรรมการสภาวิ ชาการ มหาวิ ทยาลั ยราชภั ฏ
พระนครศรีอยุธยา ชุดใหม่ ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 โดยมีอานาจและหน้าที่ตั้งแต่วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563
ถึงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565
ข้อเสนอ/ญัตติ
ขอแจ้งคาสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏ พระนครศรีอยุธยา เลขที่ 200/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ
สภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ชุดใหม่ เพื่อให้คณะกรรมการรับทราบ
มติ ที่ ป ระชุ ม รั บ ทราบค าสั่ งมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ พระนครศรีอ ยุ ธ ยา เรื่อ ง แต่ งตั้ งคณะกรรมการ
สภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ชุดใหม่
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ระเบียบวาระที่ 1.2

คาสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
เรื่อง แต่งตั้งผู้ช่วยเลขานุการ คณะกรรมการสภาวิชาการ
สาระสาคัญโดยย่อ
ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์ ดร.กรองทิ พ ย์ เนี ยมถนอม เลขานุ ก ารสภาวิ ช าการ น าเสนอเรื่ อ ง ค าสั่ ง
มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ พระนครศรี อ ยุ ธ ยา เลขที่ 208/2563 เรื่ อ ง แต่ งตั้ งผู้ ช่ ว ยเลขานุ ก าร คณะกรรมการ
สภาวิชาการ ดังนี้
1. ผู้อานวยการกองบริการการศึกษา
2. นางสาวนิตยา แสงมะฮะหมัด
3. นางสาวชันษา กิง่ ศักดิ์
4. นางสาวสุภัทรสร ขุมทอง
หน้าที่
1. ประสานงานกับหน่วยงานและบุคคลที่เกี่ยวข้องกับสภาวิชาการ ได้แก่ คณะกรรมการสภาวิชาการ
สภามหาวิทยาลัย คณะ ศูนย์ สานัก ในการเสนอระเบียบวาระเข้าที่ประชุม
2. ดาเนิ นการประชุมสภาวิชาการ ได้แก่ การนัดหมายการประชุม การจัดทาเอกสารการประชุม การจด
บันทึกรายงานการประชุม การแจ้งมติการประชุม การเบิกจ่ายค่าเบี้ยเลี้ยง การเบิกจ่ายค่าพาหนะ และอานวย
ความสะดวกในการจัดประชุมสภาวิชาการ
3. งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
ข้อเสนอ/ญัตติ
ขอแจ้ งคาสั่งมหาวิทยาลั ย ราชภัฏ พระนครศรีอยุ ธยา เรื่อง แต่งตั้งผู้ ช่วยเลขานุการ คณะกรรมการ
สภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เพื่อให้คณะกรรมการรับทราบ
มติ ที่ ประชุ ม รั บ ทราบคาสั่ งมหาวิท ยาลั ยราชภัฏ พระนครศรีอยุธ ยา เรื่อง แต่งตั้ งผู้ ช่วยเลขานุการ
คณะกรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครัง้ ที่ 1/2563
สาระสาคัญโดยย่อ
ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์ ดร.กรองทิ พย์ เนี ยมถนอม เลขานุ ก ารสภาวิ ช าการ น าเสนอ รายงาน
การประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 1/2563 ซึ่งมีสาระสาคัญเกี่ย วกับระเบียบวาระและมติ ที่ประชุมตามรายงาน
การประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการเพื่อขอให้ที่ประชุมสภาวิชาการพิจารณารับรองรายงานการประชุม
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ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง
ตามที่ ส ภาวิ ช าการมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ พระนครศรี อ ยุ ธ ยา ได้ มี ก ารประชุ ม ครั้ งที่ 1/2563
เมื่อวันจันทร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมอยุธยา-อาเซียน อาคารสานักงานอธิการบดี
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 โดยผู้ช่วยเลขานุการสภาวิชาการแล้วนาเสนอให้
เลขานุการสภาวิชาการ ตรวจสอบและปรับปรุงแก้ไข
3. ปรับปรุงและนาเข้าระเบียบวาระการประชุมเพื่อขอรับรองรายงานการประชุมซึ่งมีสาระสาคัญ
แบ่งเป็น 7 ระเบียบวาระ ตามที่เสนอในเอกสารการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 1/2563
ข้อเสนอ/ญัตติ
ขอเสนอให้รับรองรายงานการประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ครั้งที่ 1/2563
มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ครั้งที่ 1/2563 โดยไม่มีการแก้ไข

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่ 1/2563
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 งานและผลการด าเนิ น งานตามมติที่ป ระชุมสภาวิช าการ ครั้งที่ 1/2563 โดยได้แจ้งและมอบให้
หน่วยงานและองค์คณะบุคคล/บุคคลที่เกี่ยวข้องดาเนินงานและปฏิบัตติ ามทีส่ ภาวิชาการมีมติแล้ว
ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง
1. สภาวิชาการได้มีมติกาหนดเป็นแนวปฏิบัติให้เลขานุการนาเสนอให้ที่ประชุมทราบความคืบหน้า
หรือข้อมูลการดาเนินงานและผลการดาเนินงานตามมติที่ประชุมสภาวิชาการเป็นเรื่องสืบเนื่องจากการประชุม
ครั้งก่อนด้วย
2. สภาวิชาการ มี การประชุ ม ครั้ งที่ 1/2563 เมื่ อวันจั นทร์ที่ 3 กุ มภาพั นธ์ 2563 เวลา 09.00 น.
ณ ห้องประชุมอยุธยา-อาเซียน อาคารสานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏ พระนครศรีอยุธยาตามรายงาน
การประชุมในระเบียบวาระที่ 2

รายงานการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 2/2563 วันพุธที่ 4 มีนาคม 2563 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมอยุธยา-อาเซียน
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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
ประกอบการประชุม
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 1/2563
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 1/2563
รายงานข้อมูลการดาเนินงานและผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมสภาวิชาการ
ครั้งที่ 1/2563
เมือ่ วันจันทร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมอยุธยา-อาเซียน
อาคารสานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ระเบียบวาระ

เรื่อง

มติที่ประชุม

5
5.1

เรื่องนาเสนอเพื่อพิจารณา
การพิ จ ารณาเสนอการให้ ป ริ ญ ญา เห็นชอบตามที่กองบริการการศึกษา
ระดับปริญ ญาตรี ประจาภาคเรียนที่ พิ จ ารณาเสนอการให้ ป ริ ญ ญาแก่
1/2562 (ครั้งที่ 2) จานวน 87 ราย
ผู้สาเร็จการศึกษา ระดับ ปริญญาตรี
ประจาภาคเรียนที่ 1/2562
(ครั้ ง ที่ 2) จ านวน 87 ราย และให้
นาเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป

5.2

การพิ จ ารณาเสนอการให้ ป ริ ญ ญา เ ห็ น ช อ บ ต า ม ที่ ส า นั ก ง า น
ระดับปริญญาโท ประจาภาคเรียน
คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาพิจารณา
ที่ 1/2562 (ครั้งที่ 1) จานวน 20 ราย เสนอการให้ปริญญาระดับปริญญาโท
ประจาภาคเรียนที่ 1/2562
(ครั้ งที่ 1) จ านวน 20 ราย โดยให้
แก้ไขตามข้อเสนอแนะและข้อสังเกต
ของสภาวิชาการ และให้นาเสนอ
สภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป

ผลการปฏิบัติตามมติ
เลขานุการสภาวิชาการได้แจ้งไปยัง
ผู้อานวยการกองบริการการศึกษา
ทราบแล้ว เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ 2563
กองบริการการศึกษาได้ดาเนินการ
นาเรื่องนี้เสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย
ในคราวประชุมครั้งที่ 2/2563
เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563
ที่ประชุมมีมติอนุมัติการให้ปริญญาแก่
ผู้สาเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี
ประจาภาคเรียนที่ 1/2562 (ครั้งที่ 2)
จานวน 87 ราย
เลขานุการสภาวิชาการได้แจ้งไปยัง
ผู้อานวยการสานักงานคณะกรรมการ
บัณฑิตศึกษาทราบแล้ว
เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ 2563
ขณะนี้อยู่ระหว่างการดาเนินการแก้ไขตาม
ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของสภาวิชาการ

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

เรื่อง

5
5.3

เรื่องนาเสนอเพื่อพิจารณา (ต่อ)
การพิจารณาเสนอการให้
ประกาศนียบัตรบัณฑิต
ระดับบัณฑิตศึกษา
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต
สาขาวิชาชีพครู ประจาภาคเรียนที่
1/2562 (ครั้งที่ 2) จานวน 1 ราย

5.4

ขอความเห็ น ชอบการเปลี่ ย นแปลง
อาจารย์ ผู้ รั บ ผิ ด ชอบหลั ก สู ต รและ
อาจารย์ประจาหลักสูตรบริหารธุรกิ จ
บั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าการจั ด การธุ ร กิ จ
การค้าสมัยใหม่ (ฉบับปี พ.ศ. 2561)
(สมอ.08)

5.5

มติที่ประชุม

ผลการปฏิบัติตามมติ

เห็ น ช อบ ต าม ที่ ค ณ ะก รรม การ
บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษาพิ จารณาเสนอการให้
ป ระกาศ นี ย บั ต รบั ณ ฑิ ต ระดั บ
บัณฑิตศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตร
บั ณ ฑิ ต สาขาวิ ชาวิ ชาชี พครู ประจ า
ภาคเรียนที่ 1/2562 (ครั้งที่ 2)
จานวน 1 ราย และให้นาเสนอ
สภามหาวิทยาลัยต่อไป

เลขานุการสภาวิชาการได้แจ้งไปยัง
ผู้อานวยการสานักงานคณะกรรมการ
บัณฑิตศึกษาทราบแล้ว เมื่อวันที่ 6
กุมภาพันธ 2563 สานักงานคณะกรรมการ
บัณฑิตศึกษาได้ดาเนินการนาเรื่องนี้เสนอ
ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุม
ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์
2563 ที่ประชุมมีมติอนุมัติการให้
ประกาศนียบัตรบัณฑิต ระดับบัณฑิตศึกษา
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต
สาขาวิชาชีพครู ประจาภาคเรียนที่ 1/2562
(ครั้งที่ 2) จานวน 1 ราย
เลขานุการสภาวิชาการได้แจ้งไปยังคณบดี
คณะวิทยาการจัดการ และประธาน
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรทราบแล้ว
เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563
ขณะนี้อยู่ระหว่างการดาเนินการนาเสนอ
ทีป่ ระชุมสภามหาวิทยาลัย

เห็ น ชอบการเปลี่ ย นแปลงอาจารย์
ผู้ รั บ ผิ ด ชอบหลั ก สู ต รและอาจารย์
ประจาหลักสูตรบริห ารธุรกิจบัณ ฑิ ต
สาขาวิ ช าการจั ด การธุ ร กิ จ การค้ า
สมัยใหม่ (ฉบับปี พ.ศ. 2561)
(สมอ.08) จาก นางสาวกิติมา ทามาลี
เป็ น นางสาวนฤมล ญาณสมบั ติ
และให้ น าเสนอสภามหาวิ ท ยาลั ย
ต่อไป
การพิจารณาให้ความเห็นชอบ
เห็ น ชอบการก าหนดต าแหน่ งและ
การก าหนดต าแหน่ ง และแต่ ง ตั้ ง ให้ แต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งทางวิชาการ
ดารงตาแหน่งทางวิชาการระดับผู้ช่วย ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์
ศาสตราจารย์ จานวน 2 ราย
จานวน 2 ราย (วาระลับ) และให้
(วาระลับ)
นาเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป

เลขานุการสภาวิชาการได้แจ้งไปยังงาน
ทรัพยากรบุคคล และเลขานุการ
คณะกรรมการพิจารณาตาแหน่งทาง
วิชาการ (ก.พ.ว.) ทราบแล้ว
เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563
งานบริหารงานบุคคลได้ดาเนินการนาเรื่อง
นี้เสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย
ในคราวประชุม ครั้งที่ 2/2563
เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ประชุม
มีมติอนุมตั ิการกาหนดตาแหน่งและแต่งตั้ง
ให้ดารงตาแหน่งทางวิชาการ ตาแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จานวน 2 ราย
เรียบร้อยแล้ว

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

เรื่องนาเสนอเพื่อทราบ

ระเบียบวาระที่ 4.1
การรายงานสถานะหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี
และระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 ข้อมูล ณ วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563
สาระสาคัญโดยย่อ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรองทิพย์ เนียมถนอม เลขานุการสภาวิชาการ นาเสนอ การรายงาน
สถานะหลั กสู ตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญ ญาตรี และระดับบัณ ฑิ ตศึกษา พ.ศ. 2558 ข้อมูล
ณ วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 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
ทั้งหมด

จานวนหลักสูตร
ที่ครบรอบปรับปรุง
ปีการศึกษา 2563
-

จานวนหลักสูตรที่อยู่ระหว่าง
รอผลการรับทราบจาก
สป.อว.
10

2. รอบการปรับปรุงหลักสูตร ระดับปริญญาตรี
คณะ

สาขาวิชา

สภา
มหาวิทยาลัย
(อนุมัติ)

สป.อว.
(รับทราบ)

ปีการศึกษา
ที่เริ่มใช้
หลักสูตร

สิ้นปี
การศึกษา
ครบรอบที่
ต้องปรับปรุง
หลักสูตร

27 มี.ค.2562

อยู่ระหว่างรอผล
การพิจารณา
ความสอดคล้องฯ

2562

2565

27 มี.ค.2562

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

2562

2565

2562

2565

2562

2565

2562

2565

ครุศาสตร์
1

ค.บ. การสอนภาษาไทย 4 ปี
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562)
(อยูร่ ะหว่างส่งคืนให้คณะแก้ไขข้อมูลตามข้อเสนอแนะของ สป.อว.)

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

(อยู่ระหว่างส่งคืนให้คณะแก้ไขข้อมูลตามข้อเสนอแนะของ สป.อว.)

4

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

27 มี.ค.2562

(อยู่ระหว่างส่งคืนให้คณะแก้ไขข้อมูลตามข้อเสนอแนะของ สป.อว.)

5

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

27 มี.ค.2562

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

สาขาวิชา

6

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

สภา
มหาวิทยาลัย
(อนุมัติ)

สป.อว.
(รับทราบ)

ปีการศึกษา
ที่เริ่มใช้
หลักสูตร

สิ้นปี
การศึกษา
ครบรอบที่
ต้องปรับปรุง
หลักสูตร

27 มี.ค.2562

อยู่ระหว่างรอผล
การพิจารณา
ความสอดคล้องฯ

2562

2565

27 มี.ค.2562

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

2562

2565

2562

2565

2562

2565

2562

2565

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

2559

2562

2559

2562

2560

2563

2560

2563

2560

2563

2560

2563

2561
2562

2564
2565

2560

2563

2562

2565

(อยู่ระหว่างผู้อานวยการกลุ่มของ สป.อว. ตรวจสอบหลักสูตร)

7

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

8

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

27 มี.ค.2562

(อยู่ระหว่างผู้อานวยการกลุ่มของ สป.อว. ตรวจสอบหลักสูตร)

9

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

27 มี.ค.2562

(อยู่ระหว่างผูอ้ านวยการกลุ่มของ สป.อว. ตรวจสอบหลักสูตร)

10

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

27 มี.ค.2562

(อยู่ระหว่างผู้อานวยการกลุ่มของ สป.อว. ตรวจสอบหลักสูตร)

มนุษยศาสตร์ฯ
1

5

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

6

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

7
8

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

9

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

2
3
4

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

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

(อยู่ระหว่างผู้อานวยการกลุ่ม ของ สป.อว. ตรวจสอบหลักสูตร)
กองบริการการศึกษาได้ติดต่อประสานงานเรื่องหลักสูตรกับ
สป.อว. เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 ทาง สป.อว. แจ้งว่าขณะนี้
อยู่ระหว่างดาเนินการ

10

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

10 ต.ค. 2561

อยู่ระหว่างรอผล
การพิจารณา
ความสอดคล้องฯ
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สภา
มหาวิทยาลัย
(อนุมัติ)

สป.อว.
(รับทราบ)

ปีการศึกษา
ที่เริ่มใช้
หลักสูตร

สิ้นปี
การศึกษา
ครบรอบที่
ต้องปรับปรุง
หลักสูตร

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

18 พ.ย. 2558

2562

2559

2562

2559

2562

2559

2562

2560

2563

2560

2563

2560

2563

8

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

18 ม.ค. 2560

2560

2563

9

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

12 ก.ค. 2560

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

2559

7

วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558)
(ต้องปรับปรุงหลักสูตรให้เสร็จสิ้นภายในปีการศึกษา 2563)
วท.บ. เกษตรศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)
(ต้องปรับปรุงหลักสูตรให้เสร็จสิ้นภายในปีการศึกษา 2563)
วท.บ. คณิตศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)
(ต้องปรับปรุงหลักสูตรให้เสร็จสิ้นภายในปีการศึกษา 2563)
วท.บ. คหกรรมศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)
(ต้องปรับปรุงหลักสูตรให้เสร็จสิ้นภายในปีการศึกษา 2563)
วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)
วท.บ. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)
วศ.บ. วิศวกรรมการจัดการ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)

2560

2563

2561

2564

2561

2564

คณะ

สาขาวิชา

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
5
6

10
11

20 เม.ย.2559
20 เม.ย.2559
20 เม.ย.2559
16 มี.ค. 2559
16 มี.ค. 2559
16 มี.ค. 2559

13 ธ.ค. 2560
13 มิ.ย. 2561

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

12

สาขาวิชา

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

สภา
มหาวิทยาลัย
(อนุมัติ)

สป.อว.
(รับทราบ)

ปีการศึกษา
ที่เริ่มใช้
หลักสูตร

สิน้ ปี
การศึกษา
ครบรอบที่
ต้องปรับปรุง
หลักสูตร

14 มี.ค. 2561

อยู่ระหว่างรอผล
การพิจารณา
ความสอดคล้องฯ

2561

2564

(อยู่ระหว่างผู้อานวยการกลุ่ม ของ สป.อว. ตรวจสอบหลักสูตร)

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 (ต่อเนื่อง)
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563)
(ต้องปรับตาม มคอ.1 ให้เสร็จสิ้นภายในปีการศึกษา 2562)
**ขณะนี้อยู่ระหว่างนาเสนอที่ประชุมสภาวิชาการ
ครั้งที่ 2/2563 ในวันที่ 4 มีนาคม 2563

20 เม.ย.2559

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

2559

2562

2559

2562

2559

2562

2559

2562

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

2559

2562

2559

2562

2559

2562

2561

2564

4 ส.ค.
2558

2558

2561

วิทยาการจัดการ
1
บช.บ. การบัญชี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)
(ต้องปรับปรุงหลักสูตรให้เสร็จสิ้นภายในปีการศึกษา 2563)
2
บธ.บ. การจัดการ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)
(ต้องปรับปรุงหลักสูตรให้เสร็จสิ้นภายในปีการศึกษา 2563)
3
บธ.บ. การตลาด (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)
(ต้องปรับปรุงหลักสูตรให้เสร็จสิ้นภายในปีการศึกษา 2563)
4
บธ.บ. การบริหารทรัพยากรมนุษย์
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)
(ต้องปรับปรุงหลักสูตรให้เสร็จสิ้นภายในปีการศึกษา 2563)
5
บธ.บ. การจัดการโลจิสติกส์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)
(ต้องปรับปรุงหลักสูตรให้เสร็จสิ้นภายในปีการศึกษา 2563)
6
ศศ.บ. การท่องเที่ยว (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)
(ต้องปรับปรุงหลักสูตรให้เสร็จสิ้นภายในปีการศึกษา 2563)
7
บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)
(ต้องปรับปรุงหลักสูตรให้เสร็จสิ้นภายในปีการศึกษา 2563)
8
ศ.บ. เศรษฐศาสตร์การเงินการธนาคาร
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) (อยู่ระหว่างกระบวนการ
เสนอกฤษฎีกาชื่อปริญญา)
9
บธ.บ. ธุรกิจระหว่างประเทศ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2558)
**อยู่ระหว่างการดาเนินการพัฒนาหลักสูตร

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

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

18 ก.พ. 2558

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

ขณะนี้งดรับนักศึกษา ปีการศึกษา 2562
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คณะ

สภา
มหาวิทยาลัย
(อนุมัติ)

สาขาวิชา

10

บธ.บ. การเป็นผู้ประกอบการ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2558)
18 ก.พ. 2558
**อยู่ระหว่างการดาเนินการพัฒนาหลักสูตร
ขณะนี้งดรับนักศึกษา ปีการศึกษา 2562
บธ.บ. การจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่
11 ก.ค. 2561
(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2561)
บธ.บ. การจัดการธุรกิจโรงแรม (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2561) 14 มี.ค. 2561

11
12

(อยู่ระหว่างผู้อานวยการกลุ่ม ของ สป.อว. ตรวจสอบหลักสูตร)

สป.อว.
(รับทราบ)

ปีการศึกษา
ที่เริ่มใช้
หลักสูตร

สิ้นปี
การศึกษา
ครบรอบที่
ต้องปรับปรุง
หลักสูตร

24 เม.ย.
2558

2558

2561

5 พ.ย.
2562

2561

2564

อยู่ระหว่างรอผล
การพิจารณา
ความสอดคล้องฯ

2561

2564

3. หลักสูตร ระดับบัณฑิตศึกษา
คณะ

ปีการศึกษา 2563

จานวนหลักสูตรที่อยู่
ระหว่างรอผล
การรับทราบจาก สป.อว.

2

1

3

-

-

1

1

-

-

1

6

2

2

5

จานวนหลักสูตร
ทั้งหมด

จานวนหลักสูตร
ที่ครบรอบ
ปรับปรุง

จานวนหลักสูตร
ที่ครบรอบปรับปรุง

ปีการศึกษา 2562

ครุศาสตร์

4

วิทยาการจัดการ
(ปีการศึกษา 2561)
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

1

รวม

4. รอบการปรับปรุงหลักสูตร ระดับบัณฑิตศึกษา

คณะ

สภามหาวิทยาลัย
(อนุมัต)ิ

สป.อว.
(รับทราบ)

9/2562
10 ก.ค. 2562

อยู่ระหว่างรอผล
การพิจารณา
ความสอดคล้องฯ

11/2562
11 ก.ย. 2562

อยู่ระหว่างรอผล
การพิจารณา
ความสอดคล้องฯ

สาขาวิชา

ปี
การศึกษา
ที่เริ่มใช้
หลักสูตร

ปีครบรอบ
ที่ต้อง
ปรับปรุง
หลักสูตร

ครุศาสตร์
1

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

2

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

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

[2-13]

คณะ

สภามหาวิทยาลัย
(อนุมัต)ิ

สป.อว.
(รับทราบ)

2/2563
12 ก.พ. 2563

อยู่ระหว่าง
บันทึกข้อมูลใน
ระบบ CHE CO

สาขาวิชา

ปี
การศึกษา
ที่เริม่ ใช้
หลักสูตร

ปีครบรอบ
ที่ต้อง
ปรับปรุง
หลักสูตร

2561

2566

ครุศาสตร์ (ต่อ)
3

หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตร
และการสอน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562)

4

หลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2550) **สานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา
ได้ทาเรื่องปิดหลักสูตร (แบบมีเงื่อนไข) โดยนาเสนอที่ประชุม
สภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6/2560 เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2560
ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ โดยมีเงื่อนไขจะมีผลสมบูรณ์ต่อเมื่อนักศึกษาสาเร็จ
การศึกษาทั้งหมด จานวน 11 ราย และมหาวิทยาลัยได้ส่งเรื่องไปยัง สป.อว.
เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2560 ขณะนี้อยู่ระหว่างรอผลการรับทราบหลักสูตร
จาก สป.อว.**
วิทยาการจัดการ
1

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชา
บริหารธุรกิจ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)

อยู่ระหว่างรอผล
การพิจารณา
ความสอดคล้องฯ

7/2561
11 ก.ค. 2561

อยู่ระหว่างรอผล
การพิจารณา
ความสอดคล้องฯ

15/2562
11 ธ.ค. 2562

อยู่ระหว่างรอผล
การพิจารณา
ความสอดคล้องฯ

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
รัฐประศาสนศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562)

(ข้อมูล ณ วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563)

ข้อเสนอ/ญัตติ
จึงเสนอสภาวิชาการเพื่อรับทราบรายงานสถานะหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญา
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. คณะกรรมการสภาวิ ช าการได้ ใ ห้ ข้ อ สั ง เกตเรื่ อ งสถานะของหลั ก สู ต รของคณะครุ ศ าสตร์ หลั ก สู ต ร
ครุ ศ าสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าการสอนภาษาไทย สาขาวิ ช าพลศึ ก ษา และสาขาวิ ช าการสอนภาษาอั งกฤษ
หลักสูตร 4 ปี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) ซึ่งขณะนี้สถานะหลักสูตรอยู่ระหว่างส่งคืนให้คณะแก้ไขข้อมูลตาม
ข้อเสนอแนะของ สป.อว ขอให้คณะและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรีบดาเนินการประสานงานติดตามหลักสูตรกับทาง
สป.อว. ด้วย
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3. เพื่อความเข้าใจตรงกันของทุกหลักสูตรทีเ่ ป็นหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต คณะครุศาสตร์และคณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ควรเชิญประชุมเพื่อหารือกันในการบริหารจัดการหลักสูตร
ระเบียบวาระที่ 4.2
ข้อมูลการปรับเปลี่ยนอาจารย์ประจาหลักสูตร (สมอ.08) ระดับปริญญาตรี
และระดับบัณฑิตศึกษา ประจาปี พ.ศ. 2561-2562 ข้อมูล ณ วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563
สาระสาคัญโดยย่อ
ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์ ดร.กรองทิ พ ย์ เนี ย มถนอม เลขานุ ก ารสภาวิ ช าการ น าเสนอ ข้ อ มู 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 21 กุมภาพันธ์ 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)

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

อยูร่ ะหว่างดาเนินการ
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
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ที่

รายชื่อหลักสูตรที่ปรับปรุง

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ต่อ)
4
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครอง
ท้องถิ่น (ฉบับปี พ.ศ. 2560)
5
6
7
8

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

สภามหาวิทยาลัยเห็นชอบ

วันที่ สป.อว.
รับทราบ

ครั้งที่

วันเดือนปี

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
2/2562

13 ก.พ. 2562
13 ก.พ. 2562

12 ก.ค. 2562
อยู่ระหว่างดาเนินการ
ปรับปรุงระบบ CHECO
ของ สป.อว.
อยู่ระหว่างดาเนินการ
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.
อยู่ระหว่างดาเนินการ
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.

11
12
13

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครอง
ท้องถิ่น (ฉบับปี พ.ศ. 2560)

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

รายชื่อหลักสูตรที่ปรับปรุง

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ต่อ)
5
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการ
จัดการ (ฉบับปี พ.ศ. 2559)
6
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุข
ศาสตร์ (ฉบับปี พ.ศ. 2561)
7
8

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

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

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์
(ฉบับปี พ.ศ. 2559)

สภามหาวิทยาลัยเห็นชอบ

วันที่ สป.อว.
รับทราบ

ครั้งที่

วันเดือนปี

3/2562

13 มี.ค. 2562

4 ต.ค. 2562

9/2562

10 ก.ค. 2562

อยู่ระหว่างดาเนินการ
ปรับปรุงระบบ CHECO
ของ สป.อว.

9/2562

10 ก.ค. 2562

4 ต.ค. 2562

9/2562

10 ก.ค. 2562

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

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

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

ปี พ.ศ. 2561
3 หลักสูตร

ปี พ.ศ. 2562
-

3 หลักสูตร
-

-
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ที่

รายชื่อหลักสูตรที่ปรับปรุง

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

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

4/2561

4 เม.ย. 2561

12 ก.ค. 2562

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ (ฉบับปี พ.ศ. 2561)
**ขณะนีอ้ ยูร่ ะหว่างดาเนินการนาเสนอสภาวิชาการ
ครั้งที่ 2/2563 ในวันที่ 4 มีนาคม 2563

(ข้อมูล ณ วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563)
ข้อเสนอ/ญัตติ
จึงขอเสนอให้ที่ประชุมสภาวิชาการรับทราบข้อมูลการปรับเปลี่ยนอาจารย์ประจาหลักสูตร (สมอ.08)
ระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา ประจาปี พ.ศ. 2561-2562 ข้อมูล ณ วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563
มติที่ประชุม รับทราบข้อมูลการปรับเปลี่ยนอาจารย์ประจาหลักสูตร (สมอ.08) ระดับปริญญาตรี และระดับ
บัณฑิตศึกษา ประจาปี พ.ศ. 2561-2562 ข้อมูล ณ วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563

ระเบียบวาระที่ 5

เรื่องนาเสนอเพื่อพิจารณา

ระเบียบวาระที่ 5.1
การพิจารณาเสนอการให้ปริญญา ระดับปริญญาตรี จานวน 260 ราย
ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรองทิพย์ เนียมถนอม เลขานุการสภาวิชาการ นาเสนอ เรื่อง การพิจารณา
เสนอการให้ ป ริ ญ ญา ระดั บ ปริ ญ ญาตรี ประจ าภาคเรี ย นที่ 2/2562 (ครั้ ง ที่ 1) จ านวน 260 ราย โดยมี
กระบวนการดังนี้
1. กองบริการการศึกษา ตรวจสอบแผนการเรียน หมู่เรียน ในสาขาวิชาที่จะสาเร็จการศึกษา ประจา
ภาคเรียนที่ 2/2562 และนักศึกษาที่ยื่นคาร้องขอเป็นผู้สาเร็จการศึกษา
2. จัดทาข้อมูลผลการเรียนของนักศึกษารายคน แต่ละหมู่เรียน ให้อาจารย์ที่ปรึกษา และนักศึกษา
ร่วมกันตรวจสอบ เพื่อเตรียมตัวลงทะเบียนในปี 4 เทอม 1
3. ออกค าสั่ ง แต่ ง ตั้ งคณะกรรมการตรวจโครงสร้า งหลั กสู ตรของนั กศึ กษาภาคปกติ ที่ จะส าเร็ จ
การศึกษา ประจาภาคเรียนที่ 2/2562 (ครั้งที่ 1) เลขที่ 59/2563 ในปี 4 เทอม 2 เพื่อให้อาจารย์ที่ปรึกษา นักศึกษา
ร่วมกันตรวจสอบอีกครั้งก่อนการลงทะเบียนเรียนเทอมสุดท้าย
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4. อาจารย์ที่ปรึกษา นักศึกษา ร่วมกันตรวจสอบรายวิชาและโครงสร้างหลักสูตร และลงทะเบียน
ตามกาหนดเวลา
5. ออกคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจจบหลักสูตรของนักศึกษาภาคปกติที่จะสาเร็จการศึกษา ประจา
ภาคเรียนที่ 2/2562 (ครั้งที่ 1) เลขที่ 185/2563 (อาจารย์ที่ปรึกษา และคณะดาเนินการ)
6. นายทะเบียนตรวจสอบการจบหลักสูตรของนักศึกษาตามแผนและนักศึกษาค้างรุ่น 1) คุณสมบัติ
ผู้เข้าศึกษา 2) ผลการตรวจสอบคุณวุฒิแรกเข้า 3) รายวิชา ผลการเรียนตามโครงสร้างหลักสูตร และข้อบังคับ
ที่เกี่ยวข้อง สรุปจานวนผู้สาเร็จการศึกษา จานวน 260 ราย
7. กองบริการการศึกษาจัดทาข้อมูลรายละเอียดผู้สาเร็จการศึกษาตามรูปแบบที่กาหนด
ในวันที่ 19-23 กุมภาพันธ์ 2563
8. เสนอคณะกรรมการอนุมัติการประเมินผลการสาเร็จการศึกษา ในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563
9. เสนอคณะกรรมการสภาวิชาการ ในวันที่ 4 มีนาคม 2563
10. เสนอคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ในวันที่ 11 มีนาคม 2563
11. กองบริการการศึกษาออกหลักฐานการสาเร็จการศึกษา พร้อมเก็บหลักฐานและบันทึกฐานข้อมูล
บัญชีสรุปจานวนผู้สาเร็จการศึกษาที่ขอเสนอการให้ปริญญา
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจาภาคเรียนที่ 2/2562 (ครั้งที่ 1)
ระดับปริญญาตรี
สาขาวิชา
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
จึ ง เสนอคณะกรรมการสภาวิ ช าการพิ จ ารณ าการเสนอให้ ป ริ ญ ญาแก่ ผู้ ส าเร็ จ การศึ ก ษา
ระดับ ปริญญาตรี ประจาภาคเรียนที่ 2/2562 (ครั้งที่ 1) จานวน 260 ราย
มติที่ประชุม เห็นชอบตามที่กองบริการการศึกษาพิจารณาเสนอการให้ปริญญาแก่ผู้สาเร็จการศึกษา
ระดับ ปริญญาตรี ประจาภาคเรียนที่ 2/2562 (ครั้งที่ 1) จานวน 260 ราย และให้นาเสนอสภามหาวิทยาลัย
ต่อไป
ระเบียบวาระที่ 5.2

ขอความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
(ฉบับปี พ.ศ. 2560) (สมอ.08)
สาระสาคัญโดยย่อ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรองทิพย์ เนียมถนอม เลขานุการสภาวิชาการ ขออนุญ าตที่ประชุม
น าเสนอเรื่ อ ง ขอความเห็ น ชอบการเปลี่ ย นแปลงอาจารย์ ผู้ รั บ ผิ ด ชอบหลั ก สู ต รนิ ติ ศ าสตรบั ณ ฑิ ต
(ฉบับปี พ.ศ. 2560) (สมอ.08)
ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง
ด้วย หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีความประสงค์ ขออนุญาต
เปลี่ ย นแปลงอาจารย์ ผู้ รั บ ผิ ด ชอบหลั ก สู ต รนิ ติ ศ าสตรบั ณ ฑิ ต (ฉบั บ ปี พ.ศ. 2560) (สมอ.08) เนื่ อ งจาก
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธาตรี มหันตรัตน์ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ย้ายไปเป็นอาจารย์
ผู้ รั บ ผิ ด ชอบหลั ก สู ต รอื่ น ดังนั้ น เพื่ อให้ เป็ น ไปตามเกณฑ์ ม าตรฐานหลั ก สู ต รระดั บ ปริ ญ ญาตรี พ.ศ. 2558
คณะและสาขาวิช าจึ งขออนุ ญ าตเปลี่ ย นแปลงอาจารย์ผู้ รับ ผิ ดชอบหลั กสู ตร โดยขอถอนรายชื่ อล าดั บ ที่ 6
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธาตรี มหันตรัตน์ ออกจากการเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร โดยเรื่องนี้ได้ผ่าน
การประชุ ม คณะกรรมการประจ าคณะมนุ ษ ยศาสตร์ แ ละสั ง คมศาสตร์ ในคราวประชุ ม ครั้ ง ที่ 1/2563
เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2563 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ และให้นาเรื่องนี้เสนอที่ประชุมสภาวิชาการเพื่อพิจารณา
ให้ความเห็นชอบต่อไป
ข้อเสนอ/ญัตติ
จึงเสนอสภาวิชาการพิจารณาให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรนิติศาสตร
บัณฑิต (ฉบับปี พ.ศ. 2560) (สมอ.08) โดยขอถอนรายชื่อลาดับที่ 6 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธาตรี มหันตรัตน์
ออกจากการเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
มติ ที่ประชุม เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิ ดชอบหลักสู ตรนิติศาสตรบัณ ฑิต (ฉบับปี พ.ศ.
2560) (สมอ.08) โดยขอถอนรายชื่อลาดับที่ 6 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธาตรี มหันตรัตน์ ออกจากการเป็น
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต และให้นาเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป สภาวิชาการมีข้อเสนอแนะ
ให้ ระบุ ชื่ อ ผศ.ธาตรี มหั นตรั ตน์ * ในตารางช่องหลั กสู ตรเดิม และให้เพิ่ มวุฒิ ผศ.ดร.ธาตรี มหั นตรัตน์ ระดั บ
ปริญญาเอก ในตารางช่องหลักสูตรปรับปรุง และให้เพิ่มเติมหมายเหตุ *อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ท้ายตาราง
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ระเบียบวาระที่ 5.3

ขอความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
และอาจารย์ประจาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ (ฉบับปี พ.ศ. 2561) (สมอ.08)
สาระสาคัญโดยย่อ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรองทิพย์ เนียมถนอม เลขานุการสภาวิชาการ ขออนุญ าตที่ประชุ ม
นาเสนอเรื่อง ขอความเห็ นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลั กสูตรและอาจารย์ประจาหลั กสูตร
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ (ฉบับปี พ.ศ. 2561) (สมอ.08)
ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง
ด้วย สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มีความประสงค์ขออนุญาตเปลี่ยนแปลง
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ
(ฉบับปี พ.ศ. 2561) (สมอ.08) เนื่องจาก รองศาสตราจารย์ปราณี ตันประยูร อาจารย์ ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและ
อาจารย์ป ระจ าหลั ก สู ตร ได้ เกษี ย ณอายุ ร าชการ ดั งนั้ น เพื่ อ ให้ เป็ น ไปตามเกณฑ์ ม าตรฐานหลั ก สู ตรระดั บ
บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา พ.ศ. 2558 คณะและสาขาวิ ช าจึ ง ขออนุ ญ าตเปลี่ ย นแปลงอาจารย์ ผู้ รั บ ผิ ด ชอบหลั ก สู ต ร
และอาจารย์ประจาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ (ฉบับปี พ.ศ. 2561) (สมอ.08)
จาก รองศาสตราจารย์ปราณี ตันประยูร เป็น นางสาวกิติมา ทามาลี โดยเรื่องนี้ได้ผ่านการประชุม ดังนี้
1. การประชุ ม คณะกรรมการประจ าคณะวิ ท ยาการจั ด การ ในคราวประชุ ม ครั้งที่ 1/2563
เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2563 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ และให้นาเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาต่อไป
2. การประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ในคราวประชุมครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563
ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ และให้นาเรื่องนี้เสนอที่ประชุมสภาวิชาการเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป
ข้อเสนอ/ญัตติ
จึงเสนอสภาวิชาการพิจารณาให้ความเห็นชอบการการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและ
อาจารย์ประจาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ (ฉบับปี พ.ศ. 2561) (สมอ.08)
จาก รองศาสตราจารย์ปราณี ตันประยูร เป็น นางสาวกิติมา ทามาลี
มติ ที่ ป ระชุ ม เห็ นชอบการเปลี่ ยนแปลงอาจารย์ผู้ รั บ ผิ ดชอบหลั กสู ตรและอาจารย์ป ระจ าหลั กสู ต ร
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริห ารธุรกิจ (ฉบับปี พ.ศ. 2561) (สมอ.08) จาก รองศาสตราจารย์
ปราณี ตั น ประยู ร เป็ น นางสาวกิ ติ ม า ทามาลี และให้ น าเสนอสภามหาวิ ท ยาลั ย ต่ อ ไป สภาวิ ช าการ
มีข้อเสนอแนะให้คณะและสานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาตรวจสอบผลงานทางวิชาการให้เป็นไปตาม
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558

รายงานการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 2/2563 วันพุธที่ 4 มีนาคม 2563 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมอยุธยา-อาเซียน
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ระเบียบวาระที่ 5.4

ขอความเห็นชอบหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอาชญาวิทยา
การบริหารงานยุตธิ รรมและสังคม (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563)
สาระสาคัญโดยย่อ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรองทิพย์ เนียมถนอม เลขานุการสภาวิชาการ ขออนุญาตที่ประชุมให้
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิชาติ พานสุวรรณ ผู้อานวยการสานักงานคณะกรรมการบัณฑิ ตศึกษา นาเสนอเรื่อง
ขอความเห็ น ชอบหลั กสู ตรรัฐศาสตรมหาบั ณ ฑิ ต สาขาวิช าอาชญาวิท ยาการบริห ารงานยุติธ รรมและสั งคม
(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563)
ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง
ด้ว ย คณะมนุ ษ ยศาสตรและสั งคมศาสตร์ได้ ด าเนิ น การพั ฒ นาหลั ก สู ตรรัฐ ศาสตรมหาบั ณ ฑิ ต
สาขาวิช าอาชญาวิท ยาการบริห ารงานยุติธ รรมและสั งคม (หลั ก สู ต รใหม่ พ.ศ. 2563) ให้ เป็ น ไปตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 และแนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรบัณฑิตศึกษา
พ.ศ. 2558 โดยเรื่องนี้ได้ผ่านการประชุม ดังนี้
1. การประชุมคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตร เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2562
2. การประชุ ม คณะกรรมการประจ าคณะมนุ ษ ยศาสตรและสั ง คมศาสตร์ ในคราวประชุ ม
ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2563
3. การประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ในคราวประชุมครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563
ที่ประชุมมีมติเห็นชอบและให้ แก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ และให้นาเรื่องนี้เสนอ
ที่ประชุมสภาวิชาการเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป
ข้อเสนอ/ญัตติ
จึงเสนอสภาวิชาการพิ จารณาให้ความเห็ นชอบหลั กสู ตรรัฐ ศาสตรมหาบั ณ ฑิ ต สาขาวิช าอาชญา
วิทยาการบริหารงานยุติธรรมและสังคม (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563)
มติที่ประชุม เห็นชอบหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอาชญาวิทยาการบริหารงานยุติธรรมและ
สังคม (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563) และให้นาเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป สภาวิชาการมีข้อเสนอแนะดังนี้
1. หน้า 4 ข้อ 1.1 ให้ทบทวนการเขียนสถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาจาเป็นต้องนามาพิจารณา
ในการวางแผนหลักสูตร ควรสรุปประเด็นในแต่ละด้านให้ชัดเจน
2. หน้า 28 ให้เพิ่มเติมเรื่องการวิเคราะห์ การวิจัย และการสังเคราะห์ ในความคาดหวังของผลลัพธ์
การเรียนรู้เมื่อสิ้นปีการศึกษา
3. หน้า 31-32 ควรเพิ่มเติมรายชื่ออาจารย์พิเศษที่มีชื่อเสียงและมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับวิชา
ที่สอนมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 ปี เช่น เชิญอาจารย์พิเศษจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคาแหง มาร่วมจัดการเรียนการสอนให้กับนักศึกษาระดั บบัณฑิตศึกษา และให้เป็นไป
ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558
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4. หน้า 41-47 ให้ทบทวนการกาหนดความรับผิดชอบหลัก และความรับผิดชอบรอง ในแผนที่แสดง
การกระจายความรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) และการกาหนด
ความรับ ผิ ดชอบหลั กในความสั ม พัน ธ์การเรียนรู้ที่ค าดหวังของหลั กสู ตร (PLO) กับ มาตรฐานผลการเรียนรู้
ในแต่ละด้าน (LO) สภาวิชาการมีความเป็นห่วงในเรื่องการวัดและประเมินผลการจัดการเรียนการสอน
5. หน้า 68-81 ให้ตรวจสอบผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจา
หลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 โดยผลงานทางวิชาการต้องเขียน
ในรูปแบบบรรณานุกรม
6. ให้แก้ไขเอกสาร ดังนี้
6.1 หน้า 2 ข้อ 5.3 ภาษาที่ใช้ แก้ไขเป็น การจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
6.2 หน้า 11 ระยะเวลาในการศึกษาไม่ควรอ้างข้อบังคับ ให้ระบุระยะเวลาการศึกษาให้ชัดเจน
6.3 หน้า 18 ข้อ 1.1 รายวิชาบังคับ ให้ตรวจสอบการกาหนดรหัสวิชาให้สอดคล้องกับแผนการเรียนใน
หน้า 21-22 และให้แก้ไขรหัสวิชาให้ถูกต้องตรงกันตลอดเล่มหลักสูตร
6.4 หน้ า 55 ข้อ 7 ตั ว บ่ งชี้ ผ ลการด าเนิ น งาน (Key Performance Indicators) ให้ ระบุ นั ก ศึ ก ษา
ชั้นปีที่ 1-5 ตามวงรอบการปรับปรุงการพัฒ นาหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
(TQF)
6.5 หน้า 59-66 ให้ย้ายคาอธิบายรายวิชาจากภาคผนวก ก มาไว้ หน้า 27 หมวดที่ 3 ข้อ 3.1.6
7. มอบหมายให้ ผู้ อ านวยการส านั กงานคณะกรรมการบั ณ ฑิ ตศึ กษารวบรวมรายชื่อ อาจารย์ พิ เศษ
ในระดับบัณฑิตศึกษาเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อรับทราบทุกหลักสูตร และให้นารายงานการประชุม
คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรมาบรรจุไว้ในท้ายเล่มหลักสูตร
8. มอบหมายให้ คณบดี ผู้อานวยการส านักงานคณะกรรมการบัณ ฑิตศึกษา ประธานคณะกรรมการ
บริหารหลักสูตร และรองอธิการบดีฝ่ายบริหารงานวิชาการ ตรวจสอบการพิมพ์คาถูก-ผิด การวรรคตอน การใช้คา
ให้ถูกต้องตลอดเล่มหลักสูตร เช่น หน้า 3 ข้อ 9 คุณวุฒิ-สาขาวิชาของอาจารยผู้รับผิดชอบหลักสูตร หน้า 31 ข้อ 3.3.3
อาจารย์พิเศษ
9. สภาวิชาการมอบหมายให้ผู้อานวยการสานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา และรองอธิการบดีฝ่าย
บริ ห ารงานวิช าการติ ดตามความก้าวหน้ าเรื่อ งการรับ ทราบหลั กสู ต รระดับ บั ณ ฑิ ตศึ กษาจาก สป.อว. และ
ควรทาหนังสือราชการสอบถามอย่างเป็นทางการ รวมทั้งควรดาเนินการจัดทาพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยปริญญา
ในสาขาวิชา อักษรย่อสาหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะฯ ในหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิตโดยเร็ว
เนื่องจากขั้นตอนในเรื่องนี้ใช้เวลาค่อนข้างนาน อาจส่งผลต่อการสาเร็จการศึกษาของนักศึกษาได้
10. มอบหมายให้คณบดี ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรจัดทาตารางเปรียบเทียบการแก้ไขตาม
ข้อเสนอแนะของสภาวิชาการ และให้ สาขาวิชาจัดตัวแทนนาเสนอในที่ ประชุมสภามหาวิทยาลั ย จานวน 1 คน
น าเสนอโดยใช้ PowerPoint ตามแบบฟอร์มที่ กองบริการการศึ กษาก าหนด ควรน าเสนอให้ ตรงประเด็ นใช้ เวลา
5 นาที และผู้นาเสนอสามารถตอบข้อซักถามของสภามหาวิทยาลัยได้ชัดเจนและเข้าใจง่าย
รายงานการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 2/2563 วันพุธที่ 4 มีนาคม 2563 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมอยุธยา-อาเซียน
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ระเบียบวาระที่ 5.5

ขอความเห็นชอบหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
(ต่อเนื่อง) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563)
สาระสาคัญโดยย่อ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรองทิพย์ เนียมถนอม เลขานุการสภาวิชาการ ขออนุญาตที่ประชุมให้
นายพงระภี ศรี ส วัส ดิ์ อาจารย์ ผู้ รั บ ผิ ด ชอบหลั ก สู ต รเทคโนโลยี บั ณ ฑิ ต สาขาวิช าเทคโนโลยีอุ ต สาหกรรม
(ต่อเนื่อง) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นาเสนอเรื่อง ขอความเห็นชอบหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชา
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ต่อเนื่อง) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563)
ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง
ด้วย สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ดาเนินการปรับปรุงและ
พัฒนาหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ต่อเนื่อง) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563)
เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 และแนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558 โดยเรื่องนี้ได้ผ่านการประชุม ดังนี้
1. การประชุ ม คณะกรรมการวิพ ากษ์ ห ลั ก สู ต ร เมื่ อ วัน ที่ 31 พฤษภาคม 2561 ที่ ป ระชุ ม มี ม ติ
เห็นชอบและให้แก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ
2. การประชุ ม คณะกรรมการประจ าคณะวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี ในคราวประชุ ม
ครั้ ง ที่ 1/2563 เมื่ อ วั น ที่ 4 กุ ม ภาพั น ธ์ 2563 ที่ ป ระชุ ม มี ม ติ เห็ น ชอบและให้ แ ก้ ไขตามข้ อ เสนอแนะของ
คณะกรรมการประจ าคณะวิท ยาศาสตร์และเทคโนโลยี และให้ น าเรื่อ งนี้ เสนอที่ ป ระชุมสภาวิช าการเพื่ อ
พิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป
ข้อเสนอ/ญัตติ
จึ งเสนอสภาวิชาการพิ จารณาให้ ความเห็ นชอบหลั กสู ตรเทคโนโลยีบั ณ ฑิ ต สาขาวิช าเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม (ต่อเนื่อง) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563)
มติที่ประชุม เห็นชอบหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ต่อเนื่อง) (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2563) และให้นาเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป สภาวิชาการมีข้อเสนอแนะดังนี้
1. หน้า 3-4 ข้อ 11.1 ให้ตรวจสอบและแก้ไขการเขียนสถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ เช่น
ชื่อสถานศึกษาในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และแหล่งอ้างอิง Wikipedia
2. หน้า 21-23 ให้ปรับจานวนหน่วยกิตในหลักสูตรให้เป็นไปตามไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558
3. หน้า 37-44 ควรทบทวนการกาหนดความรับผิดชอบหลัก และความรับผิดชอบรอง ในแผนที่แสดง
การกระจายความรับ ผิดชอบต่อผลการเรียนรู้จากหลั กสู ตรสู่ รายวิช า (Curriculum Mapping) สภาวิชาการ
มีความเป็นห่วงในเรื่องการวัดและประเมินผลการจัดการเรียนการสอน
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4. หน้า 120-129 ควรระบุประสบการณ์ด้านปฏิบัติการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอย่างน้อย
2 ใน 5 คน ต้องมีประสบการณ์ในด้านปฏิบัติการ และอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจาหลักสูตร
ทุกรายต้องลงนามรับรองความถูกต้องของข้อมูล และให้เพิ่มเติมประวัติ ผศ.สุรชัย บุญเจริญ โดยผลงานทาง
วิ ช าการอาจารย์ ผู้ รั บ ผิ ด ชอบหลั ก สู ต รและอาจารย์ ป ระจ าหลั ก สู ต รทุ ก รายต้ อ งเป็ น ไปตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 และผลงานทางวิชาการต้อง
เขียนในรูปแบบบรรณานุกรม
5. หน้ า 131-133 ให้ ตรวจสอบคาสั่ ง การแต่งตั้งคณะกรรมการพั ฒ นาหลั กสู ตรเทคโนโลยีบั ณ ฑิ ต
สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ต่อเนื่อง) ให้ถูกต้อง
6. ให้แก้ไขเอกสาร ดังนี้
6.1 หน้า 1 ข้อ 5.3 ภาษาที่ใช้ ให้ตัดข้อความ (เอกสารประกอบการสอน ตาราเป็นภาษาไทยและ
ส่งเสริมให้มีการใช้ตาราภาษาอังกฤษ)
6.2 หน้ า 2 ข้ อ 6 สถานภาพหลั ก สู ต รและการพิ จ ารณาอนุ มั ติ / เห็ น ชอบหลั ก สู ต ร แก้ ไ ขเป็ น
การปรับปรุงครั้งสุดท้ายเมื่อปีการศึกษา 2559 และข้อ 7 ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและ
มาตรฐาน แก้ไขเป็น ปีการศึกษา 2564
6.3 หน้า 22-23 วิชาเลือกเรียน ควรระบุกลุ่มเทคโนโลยีไฟฟ้า กลุ่มเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ให้สอดคล้องกับ
มคอ.1
6.4 หน้า 25-26 จานวนหน่วยกิตในแผนการศึกษาต้องสอดคล้องกับจานวนหน่วยกิตของโครงสร้าง
หลักสูตร
6.5 หน้ า 30 ข้ อ 4 องค์ ป ระกอบเกี่ ย วกั บ ประสบการณ์ ภ าคสนาม (สหกิ จ ศึ ก ษาหรื อ การฝึ ก
ประสบการณ์วิชาชีพ) ให้แก้ไขให้ถูกต้อง
6.6 หน้า 67-68 ข้อ 7 ตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงาน (Key Performance Indicators) ให้ระบุตัวบ่งชี้ผลการดาเนินการ
ให้ครบทั้ง 5 ปี
6.7 หน้า 74-98 ให้ย้ายคาอธิบายรายวิชาจากภาคผนวก ก มาไว้ หน้า 27 หมวดที่ 3 ข้อ 3.1.6
7. มอบหมายให้คณบดี ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตร และรองอธิการบดีฝ่ายบริหารงานวิชาการ
ตรวจสอบการพิ มพ์ คาถูก -ผิด การวรรคตอน การใช้คา ให้ ถูกต้องตลอดเล่ มหลักสูตร และให้นารายงานการ
ประชุมคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรมาบรรจุไว้ในท้ายเล่มหลักสูตร
8. มอบหมายให้คณบดี ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสู ตรจัดทาตารางเปรียบเทียบการแก้ไขตาม
ข้อเสนอแนะของสภาวิชาการ และให้ สาขาวิชาจัดตัวแทนนาเสนอในที่ ประชุมสภามหาวิทยาลั ย จานวน 1 คน
น าเสนอโดยใช้ PowerPoint ตามแบบฟอร์มที่ กองบริการการศึ กษาก าหนด ควรน าเสนอให้ ตรงประเด็ นใช้ เวลา
5 นาที และผู้นาเสนอสามารถตอบข้อซักถามของสภามหาวิทยาลัยได้ชัดเจนและเข้าใจง่าย
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ระเบียบวาระที่ 5.6

ขอความเห็นชอบหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจชุมชน
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563)
สาระสาคัญโดยย่อ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรองทิพย์ เนียมถนอม เลขานุการสภาวิชาการ ขออนุญาตที่ประชุมให้
นางชเนตตี พุ่มพฤกษ์ ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ
ชุมชน คณะวิทยาการจัดการ นาเสนอเรื่อง ขอความเห็นชอบหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
ธุรกิจชุมชน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563)
ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง
ด้วย สาขาวิชาการจัดการธุรกิจชุมชน คณะวิทยาการจัดการ ได้ดาเนินการปรับปรุงและพัฒ นา
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัด การธุรกิจชุมชน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563) เพื่อให้เป็นไป
ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูต รระดับ ปริญ ญาตรี พ.ศ. 2558 และแนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558 โดยเรื่องนี้ได้ผ่านการประชุม ดังนี้
1. การประชุมคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตร เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2563 ที่ป ระชุมมีมติเห็นชอบ
และให้แก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตร
2. การประชุ ม คณะกรรมการประจ าคณะวิ ท ยาการจั ด การ ในคราวประชุ ม ครั้งที่ 1/2563
เมื่ อ วั น ที่ 15 มกราคม 2563 ที่ ป ระชุ ม มี ม ติ ให้ น าหลั ก สู ต รกลั บ ไปด าเนิ น การแก้ ไขตามข้ อ เสนอแนะของ
คณะกรรมการประจาคณะวิทยาการจัดการ และให้นาเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจาคณะวิทยาการจัดการ
ครั้งต่อไปในระเบียบวาระการประชุมเรื่องสืบเนื่องจากการประชุม
3. การประชุ ม คณะกรรมการประจ าคณะวิท ยาการจัด การ ในคราวประชุ ม ครั้งที่ 2/2563
เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2563 ที่ป ระชุมมีมติเห็นชอบและให้แก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประจา
คณะวิทยาการจัดการ และให้นาเรื่องนี้เสนอที่ประชุมสภาวิชาการเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป
ข้อเสนอ/ญัตติ
จึงเสนอสภาวิชาการพิจารณาให้ ความเห็นชอบหลักสูตรบริหารธุรกิจบั ณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
ธุรกิจชุมชน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563)
มติที่ประชุม เห็นชอบหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจชุมชน (หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2563) และให้นาเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป สภาวิชาการมีข้อเสนอแนะดังนี้
1. หน้า 2 ข้อ 8 ให้ทบทวนการเขียนอาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสาเร็จการศึกษา
2. หน้า 4-11 ให้ ทบทวนการเขียนสถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒ นาที่จาเป็นต้องนามาพิจารณา
ในการวางแผนหลักสูตร
3. หน้ า 14 ให้ ท บทวนการเขี ย นปรัช ญาของหลั ก สู ต ร เนื่ อ งจากไม่ ป รากฏเรื่อ ง ธุ รกิ จ ชุ ม ชนภาค
การบริการ และ ข้อ 1.2 ความสาคัญของหลักสูตร เน้นการจัดการเรียนการสอนเชิงปฏิบัติพิเศษแบบบูรณาการ
ซึ่งประเภทหลักสูตรเป็นปริญญาตรีทางวิชาการ
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4. หน้า 17 ข้อ 2.3 ให้ทบทวนการเขียนปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า
5. หน้า 59-64 ให้ทบทวนการกาหนดความรับผิด ชอบหลัก และความรับผิดชอบรอง ในแผนที่ แสดง
การกระจายความรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
6. หน้ า 99 ให้ ท บทวนค าอธิ บ ายรายวิช าการสั ม มนาและการออกแบบโครงการทางธุร กิ จ ชุ ม ชน
ให้ถูกต้องตามหน้า 42 ข้อ 5.1 คาอธิบายโดยย่อ
7. หน้า 106 ให้ตรวจสอบจานวนหน่วยกิจในหมวดวิชาเฉพาะหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 ให้ถูกต้อง
8. หน้า 112-122 ให้ตรวจสอบผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจา
หลักสูตรให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558
9. ให้แก้ไขเอกสาร ดังนี้
9.1 หน้า 1 ข้อ 4 ให้แก้ไขจานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรให้ถูกต้อง และข้อ 5.4 การรับเข้าศึกษา
แก้ไขเป็น รับนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติที่สามารถฟัง พูด อ่าน เขียน และเข้าใจภาษาไทยได้เป็นอย่างดี
9.2 หน้า 19 ให้ระบุกลุ่มย่อยในโครงสร้างหลักสูตรข้อ 2.1 กลุ่มวิชาเฉพาะด้ านบังคับ และให้ระบุ
หมายเหตุ ให้เรียนวิชาที่มีการจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต
9.3 หน้า 20 ให้ย้ายเลขลาดับที่ 6-7 หมายถึง ลาดับก่อนหลังของรายวิชา มาต่อจากเลขลักษณะ
เนื้อหาวิชา
9.4 หน้า 79-103 ให้ย้ายคาอธิบายรายวิชาจากภาคผนวก ก มาไว้ หน้า 32 หมวดที่ 3 ข้อ 3.1.6
10. สภาวิชาการได้ให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการปรับปรุงหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการ
จัดการธุรกิจชุมชน ควรนาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเป็นผู้ ประกอบการ จานวน 1 หลั กสูตร
มาปรับปรุงหลักสูตรเป็น สาขาวิชาการจัดการธุรกิจชุมชน เนื่องจากสภาวิชาการมีความห่วงใยในเรื่องการดูแล
นักศึกษาที่ยังไม่สาเร็จการศึกษาในหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเป็นผู้ประกอบการ และสาขาวิชา
ธุรกิจระหว่างประเทศ และคณะและสาขาวิชาควรปรับปรุงหลั กสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
ธุรกิจชุมชนให้มีจุดเด่น โดยจัดการเรียนการสอนให้มีความหลากหลายและน่าสนใจ
11. มอบหมายให้กองบริการการศึกษา คณบดีคณะวิทยาการจัดการ และรองอธิการบดีฝ่ายบริหารงาน
วิชาการ ดาเนินการประสานงานเรื่องการปรับปรุงหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจชุมชน
ร่วมกับ สป.อว.
12. อธิการบดีและเลขานุการสภาวิชาการจะหารือร่วมกับผู้ทรงคุณวุฒิ ในสภามหาวิทยาลัยเกี่ยวกับ
การปรับปรุงหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจชุมชน ควรดาเนินการอย่ างไร เพื่อให้ได้
แนวทางในการปรับปรุงหลักสูตร โดยจะแจ้งข้อมูลและรายละเอียดให้ผู้เกี่ยวข้องทราบต่อไป
13. มอบหมายให้ คณบดี ประธานคณะกรรมการบริหารหลั กสู ตร และรองอธิการบดีฝ่ ายบริหารงาน
วิชาการ ตรวจสอบการพิ ม พ์ ค าถู ก -ผิ ด การวรรคตอน การใช้ ค าให้ ค งที่ ให้ ถู กต้ องตลอดเล่ ม หลั กสู ตร และ
ให้นารายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรมาบรรจุไว้ในท้ายเล่มหลักสูตร
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14. มอบหมายให้คณบดี ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรจัดทาตารางเปรียบเทียบการแก้ไขตาม
ข้อเสนอแนะของสภาวิชาการ และให้ สาขาวิชาจัดตั วแทนน าเสนอในที่ ประชุ มสภามหาวิทยาลั ย จ านวน 1 คน
น าเสนอโดยใช้ PowerPoint ตามแบบฟอร์ ม ที่ กองบริ การการศึ กษาก าหนด ควรน าเสนอให้ ตรงประเด็ นใช้
เวลา 5 นาที และผู้นาเสนอสามารถตอบข้อซักถามของสภามหาวิทยาลัยได้ชัดเจนและเข้าใจง่าย

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องนาเสนอจากคณะกรรมการสภาวิชาการ
-ไม่ม-ี

ระเบียบวาระที่ 7

เรื่องอื่น ๆ

ระเบียบวาระที่ 7.1 กาหนดการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 3/2563
สาระสาคัญโดยย่อ
ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์ ดร.กรองทิ พ ย์ เนี ย มถนอม เลขานุ ก ารสภาวิ ช าการ น าเสนอ ก าหนด
การประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 3/2563
ข้อเสนอ/ญัตติ
จึงขอความเห็ นชอบกาหนดการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 3/2563 ในวันพุธที่ 22 เมษายน 2563
เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมอยุธยา-อาเซียน อาคารสานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
มติทปี่ ระชุม เห็นชอบกาหนดการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 3/2563 ในวันพุธที่ 22 เมษายน 2563
เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมอยุธยา-อาเซียน อาคารสานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
และกาหนดวันประชุมสภาวิชาการของแต่ละเดือน เป็นวันพุธสัปดาห์ที่ 3 ของทุกเดือน เพื่อให้คณะและหน่วยงานที่
เกีย่ วข้องนาเสนอระเบียบวาระการประชุมในการประชุมสภามหาวิทยาลัยได้ทันตามเวลาที่กาหนด
ปิดประชุมเวลา 13.15 น.
นางสาวนิตยา
แสงมะฮะหมัด ผู้พิมพ์/ผู้บันทึกการประชุม
นางเบญญาภา
สอนพรม
ผูต้ รวจ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรองทิพย์ เนียมถนอม ผู้ตรวจ/ทาน
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