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รายงานการประชุมสภาวิชาการ 
ครั้งที ่3/2563  

วันที่ 22 เมษายน 2563  เวลา 09.00 น. 
ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

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

ผู้มาประชุม 
1.  รองศาสตราจารย์ ดร.ชูสิทธิ์   ประดับเพ็ชร์ อธิการบดี (ประธานการประชุม)  ประธาน 
2.  รองศาสตราจารย์ ดร.สุดใจ  ทูลพานิชย์กิจ ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก   กรรมการ 
3.  รองศาสตราจารย์ ดร.วิบูลย์   ตระกูลฮุ้น ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก    กรรมการ 
4.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นสิา  พักตร์วิไล  ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก      กรรมการ 
5.  นางมยุรี  สิงห์ไข่มุกข์      ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก       กรรมการ 
6.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อมรรัตน์   สนั่นเสียง ผู้แทนคณะครุศาสตร์   กรรมการ 
7.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดวงรตัน์  โพธิ์เงิน  ผู้แทนคณะวิทยาการจัดการ  กรรมการ 
8.  ดร.ภควดี       สุขอนันต์   ผู้แทนคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กรรมการ 
9.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรองทิพย์ เนียมถนอม รองอธิการบดีฝ่ายบริหารงานวิชาการ กรรมการและเลขานุการ 
ผู้ไม่มาประชุม 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์มูนีเราะฮ์  ยีด า   ผู้แทนคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์    ลาป่วย 

 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภชิาติ  พานสุวรรณ ผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา 
2. นางเบญญาภา สอนพรม  ผู้ช่วยเลขานุการ 
3. นางสาวชันษา  กิ่งศักดิ์   ผู้ช่วยเลขานุการ 
4. นางสาวสุภัทรสร ขุมทอง   ผู้ช่วยเลขานุการ 
5. นางสาวนิตยา แสงมะฮะหมัด   ผู้ช่วยเลขานุการ 
 
เปิดประชุมเวลา 09.12 น. 

 



 
รายงานการประชุมสภาวิชาการ ครั้งท่ี 3/2563 วันพุธที่ 22 เมษายน 2563 เวลา 09.00 น. ณ หอประชุมมหาวิทยาลัย   

[2-3] 
 
ระเบียบวาระท่ี 1   เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี 1.1  สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) 
  สาระส าคัญโดยย่อ 
  รองศาสตราจารย์ ดร.ชูสิทธิ์  ประดับเพ็ชร์ อธิการบดี ประธานการประชุม แจ้งเรื่องให้ที่ ประชุม
ทราบ เรื่องที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID -19  ดังนี้ 
  1. ประมาณกลางเดือนมีนาคม 2563 มีสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID -19) เกิดขึ้น มหาวิทยาลัยได้ด าเนินการตามนโยบายของ สป.อว. เพ่ือเป็นการป้องกันการแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19)  โดยออกประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง สถานการณ์การระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) จ านวน 6 ฉบับ มอบอ านาจให้คณบดี ผู้อ านวยการสถาบัน 
ผู้อ านวยการส านัก พิจารณาด าเนินตามประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาเกี่ยวกับการปฏิบัติ
ตนตามสถานการณ์ COVID-19 เช่น การพิจารณาให้บุคลากรปฏิบัติงานโดยการปรับหรือเหลื่อมวันเวลาในการ
ปฏิบัติงาน การสลับสับเปลี่ยนวันมาปฏิบัติงาน การปฏิบัติงาน ณ ที่พักอาศัย โดยต้องค านึ งถึงประโยชน์ของทาง
ราชการ และไมส่่งผลให้งานราชการเสียหาย เนื่องจากมหาวิทยาลัยเปิดด าเนินการตามปกติ  
  2. การจัดการเรียนการสอนในระบบออนไลน์ให้กับนักศึกษา ตามนโยบายของ สป.อว. ตั้งแต่วันที่ 
1 เมษายน 2563  มหาวิทยาลัยมีศูนย์นวัตกรรมดิจิตอลเพ่ือการเรียนรู้ (IDLC)  เพ่ือเตรียมความพร้อมรองรับ
เรื่องการจัดการเรียนการสอนในระบบออนไลน์ การพัฒนาสื่อออนไลน์ ตลอดจนการจัดอบรม การจัดท า              
คอร์สออนไลน์ให้กับคณาจารย์  โดยได้จัดอบรมมาแล้ว จ านวน 4 รุ่น มีวิทยากรจากไทยไซเบอร์ยูนิเวอร์ซิตี้               
(TCU) และมหาวิทยาลัยมีแผนการท าความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ร่วมกับไทยไซเบอร์ไทย ยูนิเวอร์ซิตี้             
ซ่ึงศูนย์นวัตกรรมดิจิตอลเพ่ือการเรียนรู้ มีหน้าที่ให้ค าปรึกษา แนะน า เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนในระบบ
ออนไลน์ให้กับอาจารย์  ซึ่งอาจารย์บางท่านสามารถด าเนินการจัดการเรียนการสอนในระบบออนไลน์ได้ด้วย
ตัวเอง ด้วยโปรแกรมส าเร็จรูป Microsoft  อ่ืน ๆ  หรือโปรแกรม Zoom เป็นต้น อาจารย์บางท่านไม่สามารถ 
ท าได้ด้วยตนเอง มหาวิทยาลัยมีประกาศให้อาจารย์ปรึกษาหารือกับศูนย์นวัตกรรมดิจิตอลเพ่ือการเรียนรู้            
ที่ช่วยในการจัดการเรียนการสอนในระบบออนไลน์ และได้มีอาจารย์หลายท่านได้มาใช้บริการในศูนย์นวัตกรรม
ดิจิตอลเพ่ือการเรียนรู้แล้ว  
  รัฐบาลได้แถลงมติของคณะรัฐมนตรี เกี่ยวกับการวางแผนการเรียนการสอนของส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ซึ่งสอดคล้องกับมหาวิทยาลัย
สามารถน ามาเป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยได้ โดยมหาวิทยาลัยจะเตรียมความ
พร้อมจัดการเรียนการสอนในภาคการศึกษาถัดไป แผนงานในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษามีดังนี ้
   -วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 เปิดภาคเรียน 
   -วันที่ 7-17 พฤษภาคม 2563 เตรียมความพร้อมเรื่องการจัดการเรยีนการสอนออนไลน์ 
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   -วันที่ 18 พฤษภาคม 2563 ถึง 30 มิถุนายน 2563 ทดลองการจัดการเรียนการสอนออนไลน์
ด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV การจัดการเรียนการสอนด้วยระบบออนไลน์ และการจัด 
Safety School และระบบอื่น ๆ 
   -วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 เปิดภาคเรียน ถ้าสถานการณ์ COVID-19 ยังแพร่ระบาดอยู่ โรงเรียน
ยังไม่สามารถเปิดภาคเรียนได้ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานจะใช้ระบบการเรียนการสอน
ออนไลน์ 100%  หรือถ้า COVID-19 หยุดการแพร่ระบาดก็สามารถด าเนินการเปิดเรียนตามปกติ  แต่ต้องมี            
การจัดระเบียบทางสังคม  การเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล  (social distancing) และมีท าความสะอาดโรงเรียน  
รวมถึงมีแนวทางการจัดการเรียนการสอนหากสถานการณ์ COVID-19 ยังคงมีการแพร่ระบาดอยู่ ต้องจัดการ
เรียนการสอนแบบออนไลน์จนถึงเดือนเมษายน 2564  
  มหาวิทยาลัยได้ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยได้หารือเกี่ยวกับเรื่องนี้  ในเรื่อง            
การเยียวยา การให้ความช่วยเหลือนักศึกษาภาคปกติ ที่มีแผนการเรียนและมีความประสงค์จะลงทะเบียนเรียน 
ในภาคเรียนที่  3 (ภาคฤดูร้อน) และนักศึกษาภาคพิเศษ(เสาร์-อาทิตย์ ที่จะต้องลงภาคเรียนที่  3/2562  
คณะกรรมการบริหารฯ เห็นสมควรให้ความช่วยเหลือแก่นักศึกษา ควรมีการลดค่าบ ารุงการศึกษา หรือแนวทาง
อ่ืน ๆ ที่เยียวยานักศึกษาซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เสนอเข้ามาเป็นวาระพิจารณาในที่ประชุมสภาวิชาการวันนี้  
และในส่วนการวางแผนการเรียนการสอนในภาคการศึกษาถัดไปมีประเด็นที่พูดคุยใน ทปอ. และทีมผู้บริหารได้
ปรึกษาหารือร่วมกันเพ่ือวางแผนในที่ประชุม ทปอ. มีความเห็นและมีแนวทางแตกต่างกันในแต่ละมหาวิทยาลัย 
บางมหาวิทยาลัยจะลดค่าเล่าเรียน ค่าลงทะเบียนให้นักศึกษา บางมหาวิทยาลัยก็แจ้งว่าการลดค่าเล่าเรียน                  
ไม่ครอบคลุมกับนักศึกษาทั้งหมด เช่น กรณีนักศึกษาที่เป็นบุตรข้าราชการที่สามารถเบิกค่าเล่าเรียนได้เต็ม
จ านวน  หรือนักศึกษาที่กู้ กยศ. ซ่ึงไม่ต้องจ่ายค่าเล่าเรียนอยู่แล้ว เป็นต้น   
 ในส่วนของมหาวิทยาลัยจึงจะเปลี่ยนวิธีเยียวยาโดยแจกซิมฟรีให้กับนักศึกษาทุกคน เพ่ือเป็นการ
เตรียมการเรียนออนไลน์และลดค่าใช้จ่ายในการเข้าถึงอินเตอร์เน็ตของนักศึกษา  นักศึกษาทุกคนจะสามารถ
เรียนทางออนไลน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  มหาวิทยาลัยได้ปรึกษาหารือกันเบื้องต้นแล้ว วันนี้จะหารือกันต่อ
ในช่วงบ่ายในทุกประเด็น การเปิด-ปิดภาคเรียนตามระบบอาเซียนในต้นเดือนสิงหาคม 2563 ประเด็นเรื่อง           
การลดค่าค่าเรียน การแจกซิมให้นักศึกษาเรียนฟรีในการจัดการเรียนการสอนในกรณีที่ COVID-19 ยังไม่หยุด
การแพร่ระบาด หรือหยุดไปแล้วกลับมาแพร่ระบาดอีก   
 มติที่ประชุม  รับทราบ 
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ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุมครัง้ที่ 2/2563  
 สาระส าคัญโดยย่อ 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร.กรองทิพย์  เนียมถนอม  เลขานุการสภาวิชาการ  น าเสนอ รายงาน               
การประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 2/2563 ซึ่งมีสาระส าคัญเกี่ยวกับระเบียบวาระและมติที่ประชุมตามรายงาน          
การประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการเพ่ือขอให้ที่ประชุมสภาวิชาการพิจารณารับรองรายงานการประชุม 
 ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง 
  ตามที่สภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  ได้มีการประชุม ครั้งที่  2/2563         
เมื่อวันพุธที่ 4 มีนาคม 2563 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมอยุธยา-อาเซียน อาคารส านักงานอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา นั้น เจ้าหน้าที่ได้บันทึกและจัดท ารายงานการประชุม รวมทั้งน าเสนอ
ผู้เกี่ยวข้องเพ่ือพิจารณาตรวจสอบตามระบบและกระบวนการดังต่อไปนี้ 
  1. จดบันทึกข้อความสาระส าคัญของการประชุมตามระเบียบวาระในระหว่างการประชุม          
โดยผู้ช่วยเลขานุการสภาวิชาการ 
  2. เรียบเรียง สรุปและจัดท ารายงานการประชุม โดยผู้ช่วยเลขานุการสภาวิชาการแล้วน าเสนอให้
เลขานุการสภาวิชาการ ตรวจสอบและปรับปรุงแก้ไข 
  3. ปรับปรุงและน าเข้าระเบียบวาระการประชุมเพ่ือขอรับรองรายงานการประชุมซึ่ งมีสาระส าคัญ
แบง่เป็น 7 ระเบียบวาระ ตามท่ีเสนอในเอกสารการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 2/2563  
 ข้อเสนอ/ญัตติ 
  ขอเสนอให้รับรองรายงานการประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  
ครั้งที่ 2/2563 
 มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  
ครั้งที่ 2/2563 โดยไม่มีการแก้ไข 
 
ระเบียบวาระท่ี 3   เรื่องสบืเน่ืองจากการประชุมครั้งที่ 2/2563 
ระเบียบวาระท่ี 3.1  รายงานผลการด าเนินการตามมติของสภาวิชาการ 
 สาระส าคัญโดยย่อ 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรองทิพย์  เนียมถนอม  เลขานุการสภาวิชาการ น าเสนอข้อมูล             
การด าเนินงานและผลการด าเนินงานตามมติที่ประชุมสภาวิชาการครั้งที่ 2/2563 โดยได้แจ้งและมอบให้
หน่วยงานและองค์คณะบุคคล/บุคคลที่เกี่ยวข้องด าเนินงานและปฏิบัติตามที่สภาวิชาการมีมติแล้ว 
 ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง 
  1. สภาวิชาการได้มีมติก าหนดเป็นแนวปฏิบัติให้เลขานุการน าเสนอให้ที่ประชุมทราบความคืบหน้า
หรือข้อมูลการด าเนินงานและผลการด าเนินงานตามมติที่ประชุมสภาวิชาการเป็นเรื่องสืบเนื่องจากการประชุม
ครั้งก่อน 
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  2. สภาวิชาการ มีการประชุมครั้ งที่  2/2563  เมื่ อวันพุธที่  4 มีนาคม 2563  เวลา 09.00 น .                
ณ ห้องประชุมอยุธยา-อาเซียน อาคารส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาตามรายงาน
การประชุมในระเบียบวาระที่ 2 
  3. เลขานุการสภาวิชาการ ได้แจ้งและมอบให้หน่วยงานและองค์คณะบุคคล/บุคคล ที่เกี่ยวข้อง
ด าเนินงานและปฏิบัติตามที่คณะกรรมการสภาวิชาการมีมติแล้ว ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารที่น าเสนอ
ประกอบการประชุมหน้า [3-2 ถึง 3-4] 
 ข้อเสนอ/ญัตติ 
  ขอเสนอให้ที่ประชุมรับทราบข้อมูลการด าเนินงานและผลการด าเนินงานตามมติที่ประชุม               
สภาวิชาการ ครั้งที่ 2/2563  
 มติที่ประชุม รับทราบข้อมลูการด าเนินงานและผลการด าเนินงานตามมติที่ประชุมสภาวิชาการ  
ครั้งที ่2/2563  
 

รายงานข้อมูลการด าเนินงานและผลการปฏบิัติตามมตทิี่ประชุมสภาวิชาการ   
ครั้งที่ 2/2563   

เมื่อวันพุธที่ 4 มีนาคม 2563 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมอยุธยา-อาเซียน   
อาคารส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา   

 

ระเบียบวาระ เรื่อง มติที่ประชุม ผลการปฏิบัตติามมต ิ

5 เร่ืองน าเสนอเพ่ือพิจารณา   

5.1 การพิจารณาเสนอการให้ปริญญาแก่
ผู้ส าเร็จการศึกษา ระดับ ปริญญาตรี 
ประจ าภาคเรียนที่ 2/2562 (ครั้งที่ 1) 
จ านวน 260 ราย  
 
 
 
 
 
 
 

เห็นชอบตามที่กองบริการการศึกษา
พิจารณาเสนอการให้ปริญญาแก่
ผู้ส าเร็จการศึกษา ระดับ ปริญญาตรี 
ประจ าภาคเรียนที่ 2/2562  
(ค รั้ ง ที่  1 )  จ า น ว น  2 6 0  ร า ย  
และให้น าเสนอสภามหาวิทยาลัย
ต่อไป 
 

เลขานุการสภาวิชาการได้แจ้งไปยงั
ผู้อ านวยการกองบริการการศึกษา 
ทราบแล้ว เมื่อวันท่ี 9 มีนาคม 2563  
กองบริการการศึกษาได้ด าเนินการ 
น าเรื่องนี้เสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย  
ในคราวประชุมครั้งท่ี 3/2563  
เมื่อวันท่ี 11 มีนาคม 2563  
ที่ประชุมมีมติอนุมัติการให้ปรญิญาแก่
ผู้ส าเร็จการศึกษา  ระดับปรญิญาตรี 
ประจ าภาคเรียนท่ี 2/2562 (ครั้งท่ี 1) 
จ านวน 260 ราย เรียบร้อยแล้ว 
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ระเบียบวาระ เรื่อง มติที่ประชุม ผลการปฏิบัติตามมต ิ

5 เร่ืองน าเสนอเพ่ือพิจารณา (ต่อ)   

5.2 ขอความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลง
อาจารย์ผู้ รับผิดชอบหลักสูตรนิติ
ศาสตรบัณฑิต (ฉบับปี พ.ศ. 2560) 
(สมอ.08) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เห็ นชอบการเปลี่ ยนแปลงอาจารย์
ผู้ รั บผิ ดชอบหลั กสู ตรนิ ติ ศ าสตร
บั ณ ฑิ ต  (ฉ บั บ ปี  พ .ศ . 2 5 6 0 )           
(สมอ.08) โดยขอถอนรายช่ือล าดับ           
ที่ 6 ผู้ ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธาตรี  
มหันตรัตน์ ออกจากการเป็นอาจารย์
ผู้ รับผิดชอบหลักสูตรนิติศาสตร
บั ณ ฑิ ต  แ ล ะ ให้ น า เส น อ ส ภ า
มหาวิทยาลัยต่อไป สภาวิชาการมี
ข้อเสนอแนะให้ระบุ   ช่ือ ผศ.ธาตรี  
มหันตรัตน์* ในตารางช่องหลักสูตรเดิม  
แ ล ะ ให้ เพิ่ ม วุ ฒิ  ผ ศ .ด ร .ธ าต รี              
มหั นต รั ตน์  ระดั บ ป ริ ญ ญ าเอก               
ในตารางช่องหลักสูตรปรับปรุง  และ
ให้ เพิ่ ม เติ มหมายเหตุ  *อาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ท้ายตาราง 

เลขานุการสภาวิชาการได้แจ้งไปยงั คณบดี
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และ
ประธานคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร 
ทราบแล้ว เมื่อวนัท่ี 9 มีนาคม 2563   
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์
ได้ด าเนินการน าเรื่องนี้เสนอที่ประชุม 
สภามหาวิทยาลยั ในคราวประชุม 
ครั้งท่ี 3/2563 เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2563 
ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ เรยีบร้อยแล้ว 
 
 
 
 
 
 
 

5.3 ขอความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจ า
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณ ฑิ ต 
สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ 
(ฉบับปี พ.ศ. 2561) (สมอ.08) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์
ป ร ะ จ า ห ลั ก สู ต รบ ริ ห า ร ธุ ร กิ จ
ม ห า บั ณ ฑิ ต  ส า ข า วิ ช า ก า ร
บริหารธุรกิจ (ฉบับปี พ.ศ. 2561) 
(สมอ.08) จาก รองศาสตราจารย์
ปราณี   ตันประยูร เป็น นางสาว        
กิติมา  ทามาลี  และให้น าเสนอสภา
มหาวิทยาลัยต่อไป สภาวิชาการมี
ข้อเสนอแนะให้ตรวจสอบผลงานทาง
วิชาการให้ เป็ น ไป ตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์
ม า ต ร ฐ า น ห ลั ก สู ต ร ร ะ ดั บ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 

เลขานุการสภาวิชาการได้แจ้งไปยงั
ผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการ
บัณฑิตศึกษา คณบดคีณะวิทยาการจัดการ 
และประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
ทราบแล้ว เมื่อวันท่ี 9 มีนาคม 2563  
ส านักงานคณะกรรมการบัณฑติศกึษา 
ได้ด าเนินการน าเรื่องนี้เสนอที่ประชุม 
สภามหาวิทยาลยั ในคราวประชุม 
ครั้งท่ี 4/2563 เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2563  
ที่ประชุมมีมติเห็นชอบเรียบร้อยแล้ว 
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ระเบียบวาระ เรื่อง มติที่ประชุม ผลการปฏิบัติตามมต ิ

5 เร่ืองน าเสนอเพ่ือพิจารณา (ต่อ)   

5.4 ขอความเห็นชอบหลักสูตรรัฐศาสตร
ม ห าบั ณ ฑิ ต  ส าข า วิ ช าอ าช ญ า
วิทยาการบริหารงานยุติ ธรรมและ
สังคม (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563) 

 
 
 
 
 
 
 

เห็ น ช อ บ ห ลั ก สู ต ร รั ฐ ศ า ส ต ร
ม ห าบั ณ ฑิ ต  ส าข าวิ ช าอ าชญ า
วิทยาการบริหารงานยุติธรรมและ
สังคม (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563) 
โดยให้แก้ไขตามข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการสภาวิชาการ และให้
น าเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป 

เลขานุการสภาวิชาการได้แจ้งไปยงั
ผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการ
บัณฑิตศึกษา คณบดคีณะมนุษยศาสตร ์
และสังคมศาสตร์ และประธาน
คณะกรรมการบรหิารหลักสตูร ทราบแล้ว 
เมื่อวันท่ี 9 มีนาคม 2563  ส านักงาน
คณะกรรมการบณัฑิตศึกษาไดด้ าเนินการ
น าเรื่องนี้เสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย  
ในคราวประชุมครั้งท่ี 4/2563  
เมื่อวันท่ี 8 เมษายน 2563  
ที่ประชุมมีมติเห็นชอบเรียบร้อยแล้ว 

5.5 ขอความเห็นชอบหลักสูตรเทคโนโลยี
บั ณ ฑิ ต  ส า ข า วิ ช า เท ค โน โล ยี
อุตสาหกรรม (ต่อเนื่อง)  
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563) 
 
 
 
 
 

เห็นชอบหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต 
สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
(ต่อเนื่อง) (หลักสูตรปรับปรุง  
พ .ศ . 2563 )  โด ย ให้ แ ก้ ไขต าม
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ 
สภาวิชาการ และให้น าเสนอ 
สภามหาวิทยาลัยต่อไป 

เลขานุการสภาวิชาการได้แจ้งไปยงัคณบดี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ
ประธานคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร 
ทราบแล้ว เมื่อวันท่ี 9 มีนาคม 2563  
ขณะนี้อยู่ระหว่างด าเนินการแกไ้ขหลักสตูร
ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ 
สภาวิชาการ และจะน าเข้าท่ีประชุมสภา
มหาวิทยาลยัในคราวประชุมครั้งท่ี 5/2563 
ในวันท่ี 20 พฤษภาคม 2563 

5.6 ข อ ค ว า ม เห็ น ช อ บ ห ลั ก สู ต ร
บริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาการ
จัดการธุรกิจชุมชน  
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563) 
 
 
 
 
 

เห็ นชอบหลักสู ต รบริห ารธุ รกิ จ
บัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ
ชุมชน(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563) 
โดยให้แก้ไขตามข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการสภาวิชาการ และให้
น าเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป 

เลขานุการสภาวิชาการได้แจ้งไปยงัคณบดี
คณะวิทยาการจัดการ และประธาน
คณะกรรมการบรหิารหลักสตูร ทราบแล้ว 
เมื่อวันท่ี 9 มีนาคม 2563  คณะวิทยาการ
จัดการได้ด าเนินการน าเรื่องนี้เสนอท่ี
ประชุมสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุม
ครั้งท่ี 4/2563 เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2563  
ทีป่ระชุมมีมติเห็นชอบเรียบร้อยแล้ว 
 

 รองศาสตราจารย์ ดร.ชูสิทธิ์  ประดับเพ็ชร์ อธิการบดี ประธานการประชุม ขออนุญาตที่ประชุม            
ให้  นางเบญญาภา  สอนพรม ผู้อ านวยการกองบริการการศึกษา  ชี้แจงเกี่ยวกับการปรับปรุงหลักสูตร
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ และสาขาวิชาการเป็นผู้ประกอบการ คณะวิทยการจัดการ 
เป็น หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการธุรกิจชุมชน  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563) ให้             
ที่ประชุมได้ทราบ 
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 นางเบญญาภา  สอนพรม ผู้อ านวยการกองบริการการศึกษา แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า สืบเนื่องจาก            
การประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2563 ในประเด็นเรื่องการพิจารณาเห็นชอบ
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการธุรกิจชุมชน  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2563) ว่าเป็นหลักสูตร
ใหม่หรือหลักสูตรปรับปรุง ตลอดจนการบริหารจัดการหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน การดูแลนักศึกษา 
และการประกันคุณภาพ และประธานได้มอบให้ ผอ.กองหารือกับ สป.อว และน ามารายงานคณะกรรมการ          
เพ่ือทราบ นั้น ผู้อ านวยการกองบริการและรองวิชาการคณะวิทยาการจัดการ และประธานหลักสูตรฯได้เดินทาง
ไปราชการที่กระทรวง อว. เพ่ือขอรือกับ สป.อว. แล้ว  สป.อว. ได้ชี้แจงว่าหลักสูตรใหม่หมายถึงหลักสูตรใด ๆ  
ทีย่ังไม่เคยมีมาก่อนในสถาบันแห่งนั้น ๆ  หลักสูตรปรับปรุงหมายความว่าหลักสูตรใด ๆ ที่มีอยู่ในสถาบันแห่งนั้น 
และได้ด าเนินการปรับปรุงตามรอบระยะเวลา หรือตามที่สถาบันเห็นสมควรด าเนินการปรับปรุงให้เป็นไปตาม
สถานการณ์หรือบริบทต่าง ๆ ที่เปลี่ยนไป ส่วนการบริหารจัดการหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน การดูแล
นักศึกษา และการประกันคุณภาพ ก็ด าเนินการไปตามหลักเกณฑ์นั้น ๆ ที่เกี่ยวข้อง  ดังนั้นการที่หลักสูตร
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ และสาขาวิชาการเป็นผู้ประกอบการ ปรับปรุงหลักสูตรเป็น
หลักสูตรหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจชุมชน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563) จึงเรียก
ได้ว่าเป็นการปรับปรุงหลักสูตรที่มีอยู่เดิม ไม่ใช่เป็นการพัฒนาหลักสูตรใหม่  ส่วนการด าเนินการเรื่องบริหาร
จัดการหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน การดูแลนักศึกษา และการประกันคุณภาพก็ด าเนินการไปโดยปกต ิ 
 
ระเบียบวาระท่ี 4    เรื่องน าเสนอเพื่อทราบ 
ระเบียบวาระท่ี 4.1      การรายงานสถานะหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี  
     และระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 ข้อมูล ณ วันที่ 8 เมษายน 2563 
 สาระส าคัญโดยย่อ 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรองทิพย์  เนียมถนอม  เลขานุการสภาวิชาการ น าเสนอ การรายงาน
สถานะหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา  พ.ศ. 2558 ข้อมูล             
ณ วันที่ 8 เมษายน 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 13 2 7 1 

รวม 53 3 14 20 
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2. รอบการปรับปรุงหลักสูตร ระดับปริญญาตรี 
 
 

คณะ 

 
 

สาขาวิชา 

สภา
มหาวิทยาลยั

(อนุมัติ) 

สป.อว.
(รับทราบ) 

ปีการศึกษา
ท่ีเร่ิมใช้
หลักสูตร 

สิ้นปี
การศึกษา
ครบรอบที่

ต้องปรบัปรุง
หลักสตูร 

ครุศาสตร์           
1 ค.บ.  การสอนภาษาไทย  4 ปี   

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) 
(อยู่ระหว่างส่งคืนให้คณะแก้ไขข้อมูลตามข้อเสนอแนะของ 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) 
(อยู่ระหว่างส่งคืนให้คณะแก้ไขข้อมูลตามขอ้เสนอแนะของ สป.อว.) 

27 มี.ค.2562 อยู่ระหว่างรอผล
การพิจารณา

ความสอดคล้องฯ 

2562 2565 

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

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

การพิจารณา
ความสอดคล้องฯ 

2562 2565 

5 ค.บ.  คณิตศาสตร์   4 ปี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) 
(อยู่ระหว่างส่งคืนให้คณะแก้ไขข้อมูลตามขอ้เสนอแนะของ สป.อว.) 

27 มี.ค.2562 อยู่ระหว่างรอผล
การพิจารณา

ความสอดคล้องฯ 

2562 2565 

6 ค.บ.  คอมพิวเตอร์ศึกษา 4 ปี  
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) 
(อยู่ระหว่างส่งคืนให้คณะแก้ไขข้อมูลตามขอ้เสนอแนะของ สป.อว.) 

27 มี.ค.2562 อยู่ระหว่างรอผล
การพิจารณา

ความสอดคล้องฯ 

2562 2565 

7 ค.บ.  สังคมศึกษา  4 ปี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) 
(อยู่ระหว่างส่งคืนให้คณะแก้ไขข้อมูลตามขอ้เสนอแนะของ สป.อว.) 

27 มี.ค.2562 อยู่ระหว่างรอผล
การพิจารณา

ความสอดคล้องฯ 

2562 2565 

8 ค.บ.  วิทยาศาสตร์  4 ปี (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) 
(อยู่ระหว่างส่งคืนให้คณะแก้ไขข้อมูลตามขอ้เสนอแนะของ สป.อว.) 

27 มี.ค.2562 อยู่ระหว่างรอผล
การพิจารณา

ความสอดคล้องฯ 

2562 2565 

9 ค.บ.  การประถมศึกษา 4 ปี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) 
(อยู่ระหว่างส่งคืนให้คณะแก้ไขข้อมูลตามขอ้เสนอแนะของ สป.อว.) 

27 มี.ค.2562 อยู่ระหว่างรอผล
การพิจารณา

ความสอดคล้องฯ 

2562 2565 

10 ค.บ.  การศึกษาพิเศษ 4 ปี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) 
(อยู่ระหว่างส่งคืนให้คณะแก้ไขข้อมูลตามขอ้เสนอแนะของ สป.อว.) 

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 
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คณะ 

 
 

สาขาวิชา 

สภา
มหาวิทยาลยั

(อนุมัติ) 

สป.อว.
(รับทราบ) 

ปีการศึกษา
ท่ีเร่ิมใช้
หลักสูตร 

สิ้นปี
การศึกษา
ครบรอบที่

ต้องปรบัปรุง
หลักสตูร 

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)  
 

12 ก.ค. 2560 7 มี.ค. 
2563 

2560 2563 

10 ศศ.บ.  สหวิทยาการอิสลามเพ่ือการพัฒนา 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) 
 

10 ต.ค. 2561 3 มี.ค. 
2563 

2562 2565 

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

9 พ.ค. 2561 อยู่ระหว่างรอผล
การพิจารณา

ความสอดคล้องฯ 

2561 2564 

12 ศป.บ.  ศิลปะการแสดง  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) 
(อยู่ระหว่างผู้อ านวยการกลุ่ม ของ สป.อว. ตรวจสอบหลักสูตร) 

13 มิ.ย. 2561 อยู่ระหว่างรอผล
การพิจารณา

ความสอดคล้องฯ 

2561 2564 

13 ค.บ.  ดนตรีศึกษา  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) 
(อยู่ระหว่างส่งคืนให้คณะแก้ไขข้อมูลตามขอ้เสนอแนะของ สป.อว.) 

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

16 มี.ค. 2559 3 พ.ค. 
2560 

2560 2563 
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คณะ 

 
 

สาขาวิชา 

สภา
มหาวิทยาลยั

(อนุมัติ) 

สป.อว.
(รับทราบ) 

ปีการศึกษา
ท่ีเร่ิมใช้
หลักสูตร 

สิ้นปี
การศึกษา
ครบรอบที่

ต้องปรบัปรุง
หลักสตูร 

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 

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

9 ม.ค. 2562 14 ก.พ. 
2563 

2562 2565 

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

14 มี.ค. 2561 อยู่ระหว่างรอผล
การพิจารณา

ความสอดคล้องฯ 

2561 2564 

14 วท.บ.  วิทยาการคอมพิวเตอร ์ 
(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) **ขณะนี้อยู่ระหว่าง
น าเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลยั 

    

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 
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คณะ 

 
 

สาขาวิชา 

สภา
มหาวิทยาลยั

(อนุมัติ) 

สป.อว.
(รับทราบ) 

ปีการศึกษา
ท่ีเร่ิมใช้
หลักสูตร 

สิ้นปี
การศึกษา
ครบรอบที่

ต้องปรบัปรุง
หลักสตูร 

8 ศ.บ.  เศรษฐศาสตร์การเงินการธนาคาร  
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)   
(อยู่ระหว่างกระบวนการเสนอกฤษฎีกาชื่อปริญญา) 

12 ก.ค. 2560 16 พ.ย. 
2560 

2561 2564 

9 บธ.บ.  ธุรกิจระหว่างประเทศ  (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2558)  
**ปรับปรุงหลักสูตรเป็น บธ.บ. การจัดการธุรกิจชุมชน   
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563)** 

18 ก.พ. 2558 4 ส.ค. 
2558 

2558 2561 

10 บธ.บ.  การเป็นผู้ประกอบการ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2558)  
**ปรับปรุงหลักสูตรเป็น บธ.บ. การจัดการธุรกิจชุมชน   
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563)** 

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) 14 มี.ค. 2561 3 มี.ค. 
2563 

2561 2564 

13 บธ.บ. การจัดการธุรกิจชุมชน   
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563) **อยู่ระหว่างด าเนินการ
แกไ้ขตามข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัย** 

8 เม.ย. 2562    

 

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 ์ 2 - - 1 

รวม 7 2 2 4  
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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 หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหาร
การศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562)   
(อยู่ระหว่างผู้อ านวยการกลุ่ม ของ สป.อว. ตรวจสอบ
หลักสูตร) 

11/2562 
11 ก.ย. 2562 

อยู่ระหว่างรอผล
การพิจารณา

ความสอดคล้องฯ 

  

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

2/2563 
12 ก.พ. 2563 

อยู่ระหวา่ง
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
บริหารธุรกิจ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) 

7/2561 
11 ก.ค. 2561 

อยู่ระหว่างรอผล
การพจิารณา

ความสอดคลอ้งฯ 

2561 2566 

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

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

15/2562 
11 ธ.ค. 2562 

อยู่ระหว่างรอผล
การพจิารณา

ความสอดคลอ้งฯ 

  

2 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอาชญา
วิทยาการบริหารงานยุติธรรมและสังคม 
(หลกัสูตรใหม่ พ.ศ. 2563) 
**อยู่ระหว่างด าเนินการแก้ไขตามข้อเสนอแนะ
ของสภามหาวิทยาลัย** 

4/2563 
8 เม.ย. 2563 
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 ข้อเสนอ/ญัตติ    
 จึงเสนอสภาวิชาการเพ่ือรับทราบรายงานสถานะหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญา
ตรี และระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558  ข้อมลู ณ วันที่ 8 เมษายน 2563 
 มติทีประชุม  รับทราบรายงานสถานะหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี และ
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558  ข้อมูล ณ วันที่ 8 เมษายน 2563 
 

ระเบียบวาระท่ี 4.2  ข้อมูลการปรับเปลี่ยนอาจารย์ประจ าหลักสูตร (สมอ.08) ระดับปริญญาตรี 
     และระดับบัณฑิตศึกษา ประจ าปี พ.ศ. 2561-2563 ข้อมูล ณ วันที ่8  เมษายน 2563 
 สาระส าคัญโดยย่อ 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรองทิพย์  เนียมถนอม  เลขานุการสภาวิชาการ น าเสนอ ข้อมูล                      
การปรับเปลี่ยนอาจารย์ประจ าหลักสูตร (สมอ.08) ระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา ประจ าปี               
พ.ศ. 2561-2563  ข้อมูล ณ วันที่ 8 เมษายน  2563 มีรายละเอียดดังนี้ 
 1. ระดับปริญญาตรี 

ล าดับ  รายการ ปี พ.ศ. 2561 ปี พ.ศ. 2562 ปี พ.ศ. 2563 
 

1 
จ านวนรวมหลักสตูรที่ปรับเปลีย่นอาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตร/
อาจารย์ประจ าหลักสตูร 

13 หลักสูตร 15 หลักสูตร 2 หลักสูตร  

2 จ านวนที่ผ่านการรับทราบการปรบัหลกัสตูรจาก สป.อว. 11 หลักสูตร 6 หลักสูตร -  

3 จ านวนที่อยู่ระหว่างรอผลการรับทราบการปรบัหลักสูตรจาก สป.อว. 2 หลักสูตร 9 หลักสูตร 2 หลักสูตร  
 

ที ่ รายชื่อหลักสูตรที่ปรับปรุง 
สภามหาวิทยาลัยเห็นชอบ วันที ่สป.อว.

รับทราบ 
ครั้งท่ี วันเดือนป ี

คณะครุศาสตร์ 

1 หลักสตูรครุศาสตรบณัฑติ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (5 ปี) 
(ฉบับปี พ.ศ. 2558) 

6/2561 13 มิ.ย. 2561 12 ก.ค. 2562 

2 หลักสตูรครุศาสตรบณัฑติ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ (4 ปี) 
(ฉบับปี พ.ศ.2562) 

12/2562 9 ต.ค. 2562 อยู่ระหว่างด าเนินการ
ปรับปรุงระบบ CHECO 

ของ สป.อว. 

3 หลักสตูรครุศาสตรบณัฑติ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (4 ปี) 
(ฉบับปี พ.ศ.2562) 

2/2563 12 ก.พ. 2563 อยู่ระหว่างด าเนินการ
ปรับปรุงระบบ CHECO 

ของ สป.อว. 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

1 หลักสตูรศลิปศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น  
(ฉบับปี พ.ศ. 2560) 

4/2561 4 เม.ย. 2561 4 ก.ย. 2561 

2 หลักสตูรศลิปศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาการพัฒนาชุมชนและ
สังคม (ฉบับปี พ.ศ. 2560) 

4/2561 4 เม.ย. 2561 4 ก.ย. 2561 
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ที ่ รายชื่อหลักสูตรที่ปรับปรุง 
สภามหาวิทยาลัยเห็นชอบ วันที ่สป.อว.

รับทราบ 
ครั้งท่ี วันเดือนป ี

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

3 หลักสตูรศลิปศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาภาษาจีน  
(ฉบับปี พ.ศ. 2558) 

7/2561 11 ก.ค. 2561 12 ก.ค. 2562 

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 อยูร่ะหว่างด าเนินการ
ปรับปรุงระบบ CHECO 

ของ สป.อว. 

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

3/2562 13 มี.ค. 2562 12 ก.ค. 2562 

11 หลักสตูรศลิปศาสตรบัณฑติ สาขาวชิาภาษาจีน  
(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 หลักสตูรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑติ  
สาขาวชิาการปกครองท้องถิ่น  (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 สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า  
(ฉบับปี พ.ศ. 2558) 

7/2561 11 ก.ค. 2561 12 ก.ค. 2562 

4 หลักสตูรสาธารณสุขศาสตรบณัฑติ  
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์  (ฉบบัปี 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  
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ (ฉบบัปี 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 
(ฉบับป ีพ.ศ. 2559)  

15/2562 11 ธ.ค. 2562 อยู่ระหว่างรอผล 
การรับทราบฯจาก 

สป.อว. 

6 หลักสตูรบริหารธรุกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธรุกิจการค้า
สมัยใหม่ (ฉบับปี พ.ศ. 2561)  

3/2563 11 มี.ค. 2563 อยู่ระหว่างด าเนินการ
ปรับปรุงระบบ CHECO 

ของ สป.อว. 
 

 2. ระดับบัณฑิตศึกษา 
ล าดับ  รายการ ปี พ.ศ. 2561 ปี พ.ศ. 2562 ปี พ.ศ. 2563 

 

1 
จ านวนรวมหลักสตูรที่ปรับเปลีย่นอาจารยผ์ู้รับผิดชอบ
หลักสตูร/อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

3 หลักสูตร - 1  

2 จ านวนที่ผ่านการรับทราบการปรบัหลักสตูรจาก สป.อว. 3 หลักสูตร - -  

3 
จ านวนที่อยู่ระหว่างรอผลการรับทราบการปรบัหลักสูตรจาก 
สป.อว. 

- - -  
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ที ่ รายชื่อหลักสูตรที่ปรับปรุง 
สภามหาวิทยาลัยเห็นชอบ วันที ่สป.อว.รับทราบ 

คร้ังท่ี วันเดือนปี 

คณะครุศาสตร์ 

1 หลักสตูรครุศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชา 
การจัดการการเรียนรู้ (ฉบับปี พ.ศ. 2556) 

12/2560 8 พ.ย. 2560 12 ก.ค. 2562 

2 หลักสตูรประกาศนียบตัรบณัฑติ สาขาวิชาชีพครู  
(ฉบับปี พ.ศ. 2557) 

12/2560 8 พ.ย. 2560 12 ก.ค. 2562 

คณะวิทยาการจัดการ 
1 หลักสตูรบริหารธรุกิจมหาบณัฑติ  

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

2 หลักสตูรบริหารธรุกิจมหาบณัฑติ  
สาขาวชิาการบรหิารธรุกิจ (ฉบับป ีพ.ศ. 2561) 

4/2563 8 เม.ย. 2563 อยู่ระหว่างด าเนินการ 
กรอกข้อมูล 

ในระบบ CHECO 

(ข้อมูล ณ วันที่ 8 เมษายน 2563) 
 ข้อเสนอ/ญัตติ 
  จึงขอเสนอให้ที่ประชุมสภาวิชาการรับทราบข้อมูลการปรับเปลี่ยนอาจารย์ประจ าหลักสูตร (สมอ.08)  
ระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา ประจ าปี พ.ศ. 2561-2562 ข้อมูล ณ วันที่ 8 เมษายน 2563 
 มติที่ประชุม  รับทราบข้อมูลการปรับเปลี่ยนอาจารย์ประจ าหลักสูตร (สมอ.08)  ระดับปริญญาตรี และ
ระดับบัณฑิตศึกษา ประจ าปี พ.ศ. 2561-2562 ข้อมูล ณ วันที่ 8 เมษายน 2563 คณะกรรมการสภาวิชาการมี
ความเห็นและข้อเสนอแนะ ดังนี้ 

1. มีหลักสูตรหลายหลักสูตรที่ทาง สป.อว. ยังไม่ได้รับทราบหลักสูตร มหาวิทยาลัยควรด าเนินการ
ติดตามหลักสูตร ควรมีหนังสือราชการไปยัง สป.อว. โดยด่วน เนื่องจากได้รับทราบข้อมูลว่าขณะนี้มีหลักสูตรจาก
หลายมหาวิทยาลัย จ านวน กว่า 2,000 หลักสตูรที่ยังไม่ผ่านการรับทราบจาก สป.อว  
 2. ตามที่มหาวิทยาลัยรายงานว่าเมื่อวันที่ 16 เมษายน 2563  กองทุน กยศ. ได้แจ้งให้มหาวิทยาลัย
ตรวจสอบหลักสูตร จ านวน 16 หลักสูตร ไม่ปรับปรุงตามวงรอบ จะส่งผลให้นักศึกษาในหลักสูตรนั้น ๆ             
ไม่สามารถกู้กองทุน กยศ. ได้  มหาวิทยาลัยได้ท าหนังสือตอบกลับไปที่ สป.อว. และ กยศ. แล้ว เมื่อวันที่                 
1 เมษายน 2563  โดยจะดึงข้อมูลในระบบว่ามีหลักสูตรใดที่ผ่านการเห็นชอบแล้วให้เสร็จก่อนสิ้นเดือนเมษายน 
2563  ช่วงที่หลักสูตรเข้าสู่ระบบ สป.อว. ใช้หลักสูตรเล่มเก่าอยู่ ซึ่งปี 2564-2565 นักศึกษาที่ใช้หลักสูตรใหม่            
จะสามารถกู้ยืมเงินเพ่ือการศึกษาได้ทันที   ในปีการศึกษา 2561 มหาวิทยาลัยมีประสบการณ์ที่ท าให้นักศึกษา 
ไม่สามารถกู้ยืมเงินเพ่ือการศึกษาได้ จ านวน 2 หลักสูตร คือ สาขาวิชาประยุกต์ศิลป์  และสาธารณสุขศาสตร์ 
เนื่องจากหลักสูตรยังไม่ผ่านการรับทราบจาก สป.อว. ซี่งเป็นระยะเวลานานถึง 2 ปี  นับว่าเป็นปัญหาใหญ่  
มหาวิทยาลัยควรจะด าเนินการเรื่องนี้ให้เร็วที่สุด 
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 3. ประเด็นข้อมูลจากผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา รายงานเรื่องหลักสูตร
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ สภามหาวิทยาลัยเห็นชอบแล้วเมือปี 2561 และส านักงาน
คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาได้บันทึกข้อมูลลงในระบบ Che co เรียบร้อยแล้ว อาจารย์มีผลงานทางวิชาการปี 
พ.ศ. 2557 จ านวน 3 ชิ้น  ซึ่งอยู่ในขบวนการพิจารณาของ สป.อว.ในระบบ ที่มีระยะเวลานานเกินไปท าให้
ผลงานทางวิชาการเกิน 5 ปี  ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ ณ วันปัจจุบัน  หากจะถ้าบันทึกข้อมูลแทนเป็นผลงาน
ทางวิชาการที่เป็นปัจจุบัน แต่ไม่ได้น าเข้าสภามหาวิทยาลัยเพ่ือขอความเห็นชอบก็จะด าเนินการไม่ได้  ซึ่ง
ขบวนการในการพิจารณารับทราบหลักสูตรในระบบที่มีช่วงเวลาที่ยาวนาน  ส่งผลต่อหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษาเนื่องจากเป็นหลักสูตร 2 ปี แต่ระยะเวลารอรับการรับทราบหลักสูตรใช้เวลานานเกิน 2 ปี 
มหาวิทยาลัยควรปรึกษาหารือกันและมีแนวทางในการด าเนินการต่อไป 

 4. สิ่งที่เกิดขึ้นในปัจจุบันเป็นเหตุการณ์ไม่ปกติ ทั้งในเรื่อง เศรษฐกิจ งบประมาณ มหาวิทยาลัยจะ
ด าเนินการอย่างไรเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงในเรื่องการจัดการเรียนการสอนไม่เหมือนเดิม มีการจัดการเรียน
การสอนผ่านระบบออนไลน์เร็วขึ้น  นักศึกษาเริ่มมีความคุ้นเคยกับการเรียนผ่านระบบออนไลน์ ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้วางแผนการจัดการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์อย่างเป็นระบบ               
ซ่ึงระบบการจัดการเรียนการสอนในห้องเรียนจะน้อยลง หรือหากมีการปรับปรุงหลักสูตรใหม่ บางหลักสูตรต้อง
ทบทวนเรื่องการจัดการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์ในหลักสูตร ถ้าไม่มีในหลักสูตรต้องบรรจุในหลักสูตร   
และส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเปิดภาคเรียนในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 สิ่งที่เกี่ยวข้องกับ           
คณะครุศาสตร์ คือนักศึกษาต้องออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานศึกษา คณะครุศาสตร์ได้มีการเตรียม ความ
พร้อมเรื่องการจัดการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์ การวัดและประเมินผล หรือไม่อย่างไร มหาวิทยาลัยควร
มีแผนและเตรียมการในประเด็นนี้ด้วย   

 
ระเบียบวาระท่ี 5    เรื่องน าเสนอเพื่อพิจารณา 
ระเบียบวาระท่ี 5.1 ขอความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ 
    ประจ าหลักสูตร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จ านวน 6 หลักสูตร  
    (สมอ.08) 
 สาระส าคัญโดยย่อ 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรองทิพย์  เนียมถนอม  เลขานุการสภาวิชาการ น าเสนอเรื่อง ขอความ
เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจ าหลักสูตร คณะมนุษยศาสตร์            
และสังคมศาสตร์  จ านวน 6 หลักสูตร (สมอ.08) ได้แก่ 
  1) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสหวิทยาการอิสลามเพ่ือการพัฒนา (ฉบับปี พ.ศ. 2562)  
  2) หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น (ฉบับปี พ.ศ. 2560)  
  3) หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการแสดง (ฉบับปี พ.ศ. 2561)  
  4) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ฉบับปี พ.ศ. 2560)  
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  5) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ฉบับปี พ.ศ. 2563)  
  6) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาชุมชนและสังคม (ฉบับปี พ.ศ. 2560)  
 ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง 
  ด้วย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   มีความประสงค์ขออนุญาตเปลี่ยนแปลงอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตรคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  จ านวน 6 หลักสูตร 
(สมอ.08) ได้แก่ 

1) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสหวิทยาการอิสลามเพ่ือการพัฒนา (ฉบับปี พ.ศ. 2562)  
   เนื่องจาก ดร.อภิชาติ  พงษ์เกษม อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร ได้ขอ
ลาออกจากราชการ คณะและสาขาวิชาจึงขออนุญาตเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ า
หลักสูตร จาก ดร.อภิชาติ พงษ์เกษม เป็น  นายอิสมาแอล   เจะเล็ง  
  2) หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น (ฉบับปี พ.ศ. 2560)  
   เนื่องจาก  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นฤมล  อนุสนธิ์พัฒน์ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์
ประจ าหลักสูตร  ย้ายไปเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอ่ืน คณะและสาขาวิชาจึงขออนุญาตเปลี่ยนแปลงอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจ าหลักสูตร จาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นฤมล  อนุสนธิ์พัฒน์  เป็น นายอัคร
วินท์  ศาสนพิทักษ์ 
  3) หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการแสดง (ฉบับปี พ.ศ. 2561)  
   เนื่องจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุมิตร  เทพวงษ์  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์
ประจ าหลักสูตร  ได้เกษียณอายุราชการ คณะและสาขาวิชาจึงขออนุญาตเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
และอาจารย์ประจ าหลักสูตร  จาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุมิตร  เทพวงษ์ เป็น ดร.ณรงค์  คุ้มมณี 
  4) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ฉบับปี พ.ศ. 2560)  
       เนื่องจาก สาขาวิชาภาษาอังกฤษได้ด าเนินการปรับปรุงแก้ไขรายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ฉบับปี พ.ศ. 2563) (สมอ.08) 
ให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 ข้อ 4 
วรรค 4 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต้องอยู่ประจ าหลักสูตรนั้นตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษา และข้อ 10.2.2 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต้องมีจ านวนอย่างน้อย 5 คน ทั้งนี้ ดร.รุ่งทิพย์  รัตนภานุศร  อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร ได้ขอลาออกจากราชการ สาขาวิชาจึงอนุญาตเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร  จาก ดร.รุ่งทิพย์  รัตนภานุศร  เป็น ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวณี   วิจารัตน์ 
  5) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ฉบับปี พ.ศ. 2563) (สมอ.08) 
           เนื่องจาก ดร.รุ่งทิพย์  รัตนภานุศร  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ได้ขอลาออกจากราชการ 
สาขาวิชาจึงอนุญาตเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร  จากเดิม ดร.รุ่งทิพย์                
รตันภานุศร  เป็น ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวณี   วิจารัตน์ 
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  6) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาชุมชนและสังคม (ฉบับปี พ.ศ. 2560)  
   เนื่องจาก  นายสุธี  โกสิทธิ์  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร ได้ส าเร็จ
การศึกษาระดับปริญญาเอก และได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์  นายชิดชัย  
สนั่นเสียง  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร ได้สิ้นสุดสัญญาจ้าง และขอถอนรายชื่อล าดับ             
ที่ 7 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จริยาภรณ์  รุจิโมระ ออกจากการเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตร เนื่องจากคุณสมบัติ              
ไม่เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558                
ข้อ 10.1.1 อาจารย์ประจ าหลักสูตร มีคุณวุฒิขั้นต่ าปริญญาโทหรือเทียบเท่าหรือมีต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
และต้องมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับ
การเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด ารงต าแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย                  
1 รายการ   ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง ดังนั้นคณะและสาขาวิชาจึงขออนุญาตเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
และอาจารย์ประจ าหลักสูตร จาก นายสุธี  โกสิทธิ์  เป็น ผศ.ดร.สุธี  โกสิทธิ์   นายชิดชัย  สนั่นเสียง เป็น  ดร.จงกล  
เฮงสุวรรณ  และขอถอนชื่อ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จริยาภรณ์  รุจิโมระ ออกจากการเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตร
 เพ่ือให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558  คณะและสาขาวิชาจึง                
ขออนุญาตเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตรคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์  จ านวน 6 หลักสูตร (สมอ.08)  โดยเรื่องนี้ ได้ผ่านการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในคราวประชุม ครั้งที่  2/2563 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ประชุมมีมติ
เห็นชอบ และให้น าเสนอท่ีประชุมสภาวิชาการเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป 
 ข้อเสนอ/ญัตติ    
  จึงเสนอสภาวิชาการพิจารณาให้ความเห็นชอบการการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
และอาจารย์ประจ าหลักสูตร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  จ านวน 6 หลักสูตร (สมอ.08) 
  1) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสหวิทยาการอิสลามเพ่ือการพัฒนา (ฉบับปี พ.ศ. 2562) จาก 
ดร.อภิชาติ   พงษ์เกษม  เป็น  นายอิสมาแอล   เจะเล็ง  
  2) หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น (ฉบับปี พ.ศ. 2560) จาก 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นฤมล  อนุสนธิ์พัฒน์  เป็น นายอัครวินท์  ศาสนพิทักษ์ 
  3) หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการแสดง (ฉบับปี พ.ศ. 2561) จาก ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ ดร.สุมิตร  เทพวงษ์  เป็น  ดร.ณรงค์   คุ้มมณี 
  4) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ฉบับปี พ.ศ. 2560) จาก ดร.รุ่งทิพย์ รัตนภานุศร  
เป็น ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวณี   วิจารัตน์  
  5) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ฉบับปี พ.ศ. 2563) จาก ดร.รุ่งทิพย์              
รัตนภานุศร  เป็น ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวณี   วิจารัตน์ 
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 6) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาชุมชนและสังคม (ฉบับปี พ.ศ. 2560) จาก            
นายสุธี  โกสิทธิ์  เป็น ผศ.ดร. สุธี  โกสิทธิ์   นายชิดชัย  สนั่นเสียง เป็น  ดร.จงกล  เฮงสุวรรณ  และขอถอนชื่อ              
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จริยาภรณ์    รุจิโมระ   ออกจากการเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

มติที่ประชุม  เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจ าหลักสูตร            
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  จ านวน 5 หลักสูตร (สมอ.08) และถอนรายชื่อ ผศ.ดร. จริยาภรณ์                  
รุจิโมระ ออกจากการเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตร สาขาวิชาการพัฒนาชุมชนและสังคม (ฉบับปี พ.ศ. 2560) 
เนื่องจากคุณสมบัติไม่เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี 
พ.ศ. 2558 ข้อ 10.1.1 อาจารย์ประจ าหลักสูตร มีคุณวุฒิขั้นต่ าปริญญาโทหรือเทียบเท่าหรือมีต าแหน่งผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ และต้องมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา และเป็นผลงานทาง
วิชาการที่ได้รับการเผแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด ารงต าแหน่งทางวิชาการ
อย่างน้อย 1 รายการ ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง และให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนินการน าเสนอสภามหาวิทยาลัย
ต่อไป  

 1) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสหวิทยาการอิสลามเพ่ือการพัฒนา (ฉบับปี พ.ศ. 2562) จาก               
ดร.อภิชาติ   พงษ์เกษม เป็น  นายอิสมาแอล   เจะเล็ง  

 2) หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น (ฉบับปี พ.ศ. 2560) จาก 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นฤมล  อนุสนธิ์พัฒน์  เป็น นายอัครวินท์  ศาสนพิทักษ ์

 3) หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการแสดง (ฉบับปี พ.ศ. 2561) จาก ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ ดร.สุมิตร  เทพวงษ์  เป็น  ดร.ณรงค์   คุ้มมณี 
  4) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ฉบับปี พ.ศ. 2563) จาก ดร.รุ่งทิพย์              
รัตนภานุศร  เป็น ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวณี   วิจารัตน์ 

 5) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาชุมชนและสังคม (ฉบับปี  พ.ศ. 2560)              
(สมอ.08) 1) ปรับแก้ไขรายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร จาก นายชิดชัย สนั่น
เสียง เป็น นางสาวจงกล  เฮงสุวรรณ 2) ปรับเพ่ิมต าแหน่งทางวิชาการของ นายสุธี  โกสิทธิ์ ให้เป็นปัจจุบัน จาก
เดมิต าแหน่งทางวิชาการ คือ อาจารย์ เป็น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ และ 3) ถอนรายชื่อ ผศ.ดร. จริยาภรณ์  รุจิโมระ 
ออกจากการเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
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ระเบียบวาระท่ี 5.2   การพิจารณาเสนอการให้ปริญญา ระดับปริญญาโท จ านวน 10 ราย 
 สาระส าคัญโดยย่อ 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรองทิพย์ เนียมถนอม  เลขานุการสภาวิชาการ ขออนุญาตที่ประชุมให้            
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิชาติ  พานสุวรรณ น าเสนอเรื่อง การพิจารณาเสนอการให้ปริญญา ระดับปริญญาโท 
ประจ าภาคเรียนที่ 1/2562 (ครั้งที่ 2) และประจ าภาคเรียนที่ 2/2562 (ครั้งที่ 1) จ านวน 10 ราย 

 ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง 
 ตามที่ส านักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ได้เสนอรายชื่อผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ประจ า
ภาคเรียนที่ 1/2562 (ครั้งที่ 2) ต่อคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา  ในคราวประชุม ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 15 
มกราคม 2563 จ านวน 4 ราย และประจ าภาคเรียนที่ 2/2562 (ครั้งที่ 1) ในคราวประชุม ครั้งที่ 2/2563              
เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 จ านวน 6 ราย รวมทั้งสิ้น จ านวน 10 ราย โดยผ่านกระบวนการดังนี้ 
 1. นักศึกษา ยื่นเอกสารขอส าเร็จการศึกษากับทาง ส านักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา 
 2. เจ้าหน้าที่ฯ ท าการตรวจสอบแบบค าร้องขอเป็นผู้ส าเร็จการศึกษา และเอกสารประกอบการขอยื่นว่า
ถูกต้องและครบถ้วนหรือไม่ 
 - ในกรณีที่ไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้อง เจ้าหน้าที่ต้องคืนเอกสารการขอส าเร็จการศึกษาและเอกสาร
ประกอบการส าเร็จการศึกษา ส่งคืนให้นักศึกษาน ากลับไปแก้ไขให้ถูกต้อง แล้วจึงน าเอกสารมาส่งอีกครั้ง 
 - ในกรณีที่เอกสารครบถ้วนถูกต้อง เจ้าหน้าที่ต้องเก็บเอกสารทั้งหมดที่นักศึกษาท าเรื่องขอยื่นไว้             
เพ่ือน าเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา 
 3. เมื่อเอกสารครบถ้วนถูกต้องแล้ว นักศึกษาต้องลงทะเบียนรายชื่อผู้ขอยื่นส าเร็จการศึกษาแก่
เจ้าหน้าที่ส านักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา และถือว่าเป็นการเสร็จสิ้นการยื่นขอเป็นผู้ส าเร็จการศึกษา 
นักศึกษาผ่านการตรวจสอบดังนี้ 
  เป็นผู้มีคุณสมบัติการเข้าเป็นนักศึกษาตามที่หลักสูตรก าหนด  โดยคณะกรรมการหลักสูตร ค.ม. 
(การบริหารการศึกษา) หลักสูตร ค.ม. (การจัดการการเรียนรู้) และหลักสูตร บธ.ม. (บริหารธุรกิจ)  
  ผ่านการตรวจสอบคุณวุฒิการศึกษา พบว่าส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีแล้วทุกราย  
  ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติของการส าเร็จการศึกษาตามเกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2549 โดยนายทะเบียน 
และผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตรแต่ละหลักสูตรที่ส าเร็จการศึกษา   
  นักศึกษาที่เข้าศึกษาในหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต แผน ก แบบ ก1 แผน ก แบบ ก2 และแผน ข 
ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามหลักสูตร ได้คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 3.00 
  ผ่านการสอบประมวลความรู้  
  ผ่านการสอบปากเปล่าวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระขั้นสุดท้าย  โดยคณะกรรมการสอบปากเปล่า
วิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ  ซึ ่งประกอบด้วยอาจารย์ที ่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระและ
ทรงคุณวุฒิภายนอกท่ีได้รับการแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัย  
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  ผ่านการตรวจสอบรูปเล่มวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระจากกรรมการตรวจรูปแบบ 
  ผ่านการตรวจสอบบทคัดย่อภาษาอังกฤษ จากคณะกรรมการตรวจบทคัดย่อ 
  ลงตีพิมพ์ในวารสารวิจัยราชภัฏกรุงเก่า มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 
ประจ าเดือน มกราคม – เมษายน 2564 จ านวน 1 ราย 
  ลงตีพิมพ์ในวารสารวิทยาการจัดการปริทัศน์  คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา ปีที่ 21 ฉบับที่ 2 ประจ าเดือน กรกฎาคม – ธันวาคม 2562 จ านวน 2 ราย 
  รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ “ราชภัฏกรุงเก่า” ประจ าปี พ.ศ. 2562 
(ARUCON 2019 ) “ท้ องถิ่ น ก้ าว ไกล ด้ วยวิจั ยและนวัตกรรม ”วันที่  12 -13 ธัน วาคม พ .ศ . 2562              
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จ านวน 7 ราย 
  อยู่ในกรอบระยะเวลาที่หลักสูตรก าหนด 
 

จ านวนการพิจารณาเสนอการให้ปริญญาระดับปริญญาโท จ านวน 10 ราย  
ประจ าภาคเรียนที่ 1/2562 (ครั้งที่ 2) และประจ าภาคเรียนที่ 2/2562 (ครั้งที่ 1) 

ล าดับที่ หลักสูตร 
จ านวน 

ชาย หญิง รวม 
1 ค.ม. (การบริหารการศึกษา) แผน ก แบบ ก2 1 4 5 
2 ค.ม. (การจัดการการเรียนรู้) แผน ก แบบ ก2 0 3 3 
3 บธ.ม. (บริหารธุรกิจ) แผน ข   1 1 2 

รวม 2 8 10 
 ข้อเสนอ/ญัตติ    
  จึงเสนอคณะกรรมการสภาวิชาการพิจารณาการเสนอให้ปริญญา ระดับปริญญาโท ประจ าภาคเรียน
ที่ 1/2562 (ครั้งที่ 2) และประจ าภาคเรียนที่ 2/2562 (ครั้งที่ 1)  จ านวน 10 ราย 

มติที่ประชุม  เห็นชอบตามที่ส านักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาพิจารณาเสนอการให้ปริญญา ระดับ
ปริญญาโท ประจ าภาคเรียนที่ 1/2562 (ครั้งที่ 2) และประจ าภาคเรียนที่ 2/2562 (ครั้งที่ 1)  จ านวน 10 ราย 
และให้น าเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป  สภาวิชาการมีข้อเสนอแนะและข้อสังเกต ดังนี้ 

1. ให้ตรวจสอบและแก้ไข  ดังนี้ 
   1.1 หน้า 12 ราย นางสาวพัทธนันท์  จรูญฐีรวัฒน์  ให้ตรวจสอบนิยามศัพท์ ต าแหน่งวิทยฐานะ            

ครอบคลุมถึงต าแหน่งครูผู้ช่วยหรือไม่อย่างไร ขอให้ด าเนินการตรวจสอบค านิยามศัพท์ให้ครบถ้วน 
  1.2  หน้า 24 ราย นายปราโมทย์ ทองหล่อ บทคัดย่อภาษาไทยและบทคัดย่อภาษาอังกฤษ 

ผลการวิจัยไมส่อดคล้องกับวัตถุประสงค์การวิจัย  และหน้า 26 ราย นางการิตา เธียรถาวร วัตถุประสงค์การวิจัย
มีจ านวนมาก เมือ่เทียบกับการท าวิทยานิพนธ์ แผน ก แบบ ก2  ซึ่งทั้ง 2 ราย ได้ค้นคว้าอิสระ แผน ข.   
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2. ขอ้สังเกต 
  2.1 หน้า 10 ราย นิอัสมีรา  นิมะมิง และ หน้า 12 ราย นางสาวพัทธนันท์  จรูญฐีรวัฒน์ ค่าความ

เชื่อมั่นเท่ากับ 0.97  ซึ่งค่าความเชื่อมั่นของทั้ง 2 ราย มีค่าความเชื่อม่ันเท่ากัน    
  2.2 หน้า 10 ราย นางสาวนิอัสมีรา  นิมะมิง กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงาน

เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 มีจ านวน 117 คน  และหน้า 14 ราย นายสานนท์  
สุขจรูญ  กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้บริหารสถานศึกษา สั งกัดส านั กงานเขตพ้ืนที่ การศึกษาประถมศึกษา
พระนครศรีอยุธยา เขต 2 มีจ านวน 113 คน  ซึ่งทั้ง 2 รายนี้ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
พระนครศรีอยุธยา เขต 2 แต่รายงานผลจ านวนกลุ่มตัวอย่างการวิจัยไม่เท่ากัน อาจจะมีความคลาดเคลื่อน
ผิดพลาดด้านการพิมพ์เอกสารหรือไม่อย่างไร  

3. มอบหมายผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาตรวจสอบบทคัดย่อภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษของนักศึกษา จ านวน 10 ราย ให้ถูกต้อง ครบถ้วน และให้ด าเนินการแก้ไขตามข้อเสนอแนะของ           
สภาวิชาการ พร้อมทั้งจัดท าตารางเปรียบเทียบการแก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสภาวิชาการ โดยให้
รองอธิการบดีฝ่ายบริหารงานวิชาการตรวจสอบความถูกต้องก่อนน าเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย 
 
ระเบียบวาระท่ี 5.3 การพิจารณาเสนอการให้ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู  
    ประจ าภาคเรียนที่ 2/2562 (เพิ่มเติม) จ านวน 1 ราย 
 สาระส าคัญโดยย่อ 
    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรองทิพย์  เนียมถนอม  เลขานุการสภาวิชาการ ขออนุญาตที่ประชุมให้             
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิชาติ   พานสุวรรณ  ผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา น าเสนอเรื่อง 
การพิจารณาเสนอการให้ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ประจ าภาคเรียนที่ 2/2562 (เพ่ิมเติม)               
จ านวน 1 ราย 
 ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง 
     ตามที่ส านักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาได้ เสนอรายชื่ อผู้ ส าเร็จการศึกษาหลักสูตร
ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ประจ าภาคเรียนที่ 2/2563 (เพ่ิมเติม) จ านวน 1 ราย ต่อคณะกรรมการ
บัณฑิตศึกษาในคราวประชุม ครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2563 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ โดยให้น าเรื่อง
นี้เสนอสภาวิชาการเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป 

จ านวนการพิจารณาเสนอการให้ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู 
ประจ าภาคเรียนที่ 2/2562 (เพิ่มเติม) จ านวน 1 ราย 

ล าดับที่ หลักสูตร 
จ านวน 

ชาย หญิง รวม 
1 ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู - 1 - 

รวม - 1 1 
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 ข้อเสนอ/ญัตติ    
      จึงเสนอสภาวิชาพิจารณาการให้ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ประจ าภาคเรียนที่ 2/2562 
(เพ่ิมเติม) จ านวน 1 ราย 
 มติที่ประชุม  เห็นชอบตามท่ีส านักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาพิจารณาเสนอการให้ประกาศนียบัตร
บัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ประจ าภาคเรียนที่ 2/2562 (เพ่ิมเติม) จ านวน 1 ราย และให้น าเสนอสภามหาวิทยาลัย
ต่อไป สภาวิชาการให้แก้ไข หน้า 5 วันเดือนปีที่เข้าศึกษา ของ นางสาวน้ าทิพย์ ประสิทธิเดช 13 มีนาคม             
พ.ศ.  2531 เป็น 13 มีนาคม พ.ศ. 2561 

 
ระเบียบวาระท่ี 5.4 ขอความเห็นชอบการก าหนดพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วย ปริญญาในสาขาวิชา  
    อักษรย่อ สีครุยวิทยฐานะ ของหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต  
    สาขาวิชาอาชญาวิทยา การบริหารงานยุติธรรมและสังคม  
    (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563) 
 สาระส าคัญโดยย่อ 
     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรองทิพย์  เนียมถนอม  เลขานุการสภาวิชาการ ขออนุญาตที่ประชุมให้             
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิชาติ   พานสุวรรณ  ผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา น าเสนอเรื่อง 
ขอความเห็นชอบการก าหนดพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วย ปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อ สีครุยวิทยฐานะ                   
ของหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอาชญาวิทยา การบริหารงานยุติธรรมและสังคม (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563) 
 ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง 
     ตามที่คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้ด าเนินการพัฒนาหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาอาชญาวิทยา การบริหารงานยุติ ธรรมและสังคม (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563) แต่ เนื่องจาก              
การด าเนินการพัฒนาหลักสูตรใหม่ต้องมีการก าหนดพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วย ปริญญาในสาขา อักษรย่อส าหรับ
สาขาวิชาครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยาฐานะ และครุยประจ าต าแหน่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  
ซึ่งยังไม่ได้ก าหนดปริญญาของหลักสูตรนี้ไว้ คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรจึงประชุมก าหนดพระราชกฤษฎีกา 
ว่าด้วย ปริญญาในสาขา อักษรย่อส าหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยาฐานะ และครุ ยประจ าต าแหน่ง  
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยเรื่องนี้ได้ผ่านการประชุมดังนี้ 
     1. การประชุมคณะกรรมการประจ าคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในคราวประชุม ครั้งที่ 4/2563 
โดยใช้มติเวียน ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ 
      2. การประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ในคราวประชุมครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2563 
ที่ประชุมมีมติ เห็นชอบก าหนดพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วย ปริญญาในสาขา อักษรย่อ สีครุยวิทยฐานะ ของ
หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอาชญาวิทยา การบริหารงานยุติธรรมและสังคม (หลักสูตรใหม่               
พ.ศ. 2563) สาขาวิชารัฐศาสตร์ มีปริญญาสามชั้น คือ  
 



 
รายงานการประชุมสภาวิชาการ ครั้งท่ี 3/2563 วันพุธที่ 22 เมษายน 2563 เวลา 09.00 น. ณ หอประชุมมหาวิทยาลัย   

[2-27] 
 
      (ก) เอก เรียกว่า “รัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “ร.ด.”ึและ “ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต” ใช้
อักษรย่อ “ปร.ด.” 
     (ข) โท เรียกว่า “รัฐศาสตรมหาบัณฑติ” ใช้อักษรย่อ “ร.ม.” 
     (ค) ตรี เรียกว่า “รัฐศาสตรบัณฑิต”ึใช้อักษรย่อ “ร.บ.” 
 ข้อเสนอ/ญัตติ    
  จึงเสนอสภาวิชาการพิจารณาให้ความเห็นชอบการก าหนดพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วย ปริญญา           
ในสาขาวิชา อักษรย่อ สีครุยวิทยฐานะ ของหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอาชญาวิทยา                 
การบริหารงานยุติธรรมและสังคม (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563) 

มติที่ประชุม เห็นชอบการก าหนดพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วย ปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อ สีครุยวิทย
ฐานะ ของหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอาชญาวิทยาการบริหารงานยุติธรรมและสังคม (หลักสูตร
ใหม่ พ.ศ. 2563) และให้น าเสนอคณะกรรมการปรับปรุงและยกร่างกฎหมายของมหาวิทยาลัยต่อไป สภาวิชาการ
มอบหมายให้ผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาติดตามผลการรับทราบหลักสูตรจาก สป.อว  เมื่อ
หลักสูตรผ่านการรับทราบหลักสูตรจาก สป.อว. เรียบร้อยแล้ว ให้ด าเนินการติดตามเรื่องการก าหนดพระราช
กฤษฎีกาต่อไป 
 
ระเบียบวาระท่ี 5.5 ขอความเหน็ชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
    และอาจารย์ประจ าหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต  
    สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (ฉบับปี พ.ศ. 2563) (สมอ.08) 
 สาระส าคัญโดยย่อ 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรองทิพย์  เนียมถนอม  เลขานุการสภาวิชาการ ขออนุญาตที่ประชุมให้ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิชาติ   พานสุวรรณ  ผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา น าเสนอเรื่อง 
ขอความ เห็ นชอบการเปลี่ ยนแปลงอาจารย์ ผู้ รับ ผิ ดชอบหลั กสู ตรและอาจารย์ป ระจ าหลักสู ตร                      
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (ฉบับปี พ.ศ. 2563) (สมอ.08) 
 ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง 
  ด้วย หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์  คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ มีความประสงค์ขออนุญาตเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ า
หลักสูตร จาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชชุกร  นาคธน อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ า
หลักสูตร ได้เกษียณอายุราชการ  เพ่ือให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558  
คณะและสาขาวิชาจึงขออนุญาตเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร เป็น                 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นฤมล  อนุสนธิ์พัฒน์  โดยเรื่องนี้ได้ผ่านการประชุมดังนี้ 
  1. การประชุมคณะกรรมการประจ าคณะมนุษยศาสตร์และสั งคมศาสตร์  ในคราวประชุม                   
ครั้งที ่3/2563 เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2563 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ 
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  2. การประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ในคราวประชุม ครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2563               
ที่ประชุมมีมติเห็นชอบและให้น าเสนอสภาวิชาการพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป 
 ข้อเสนอ/ญัตติ    
  จึงเสนอสภาวิชาการพิจารณาให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและ
อาจารย์ประจ าหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (ฉบับปี พ.ศ. 2563) 
(สมอ.08) จาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชชุกร  นาคธน เป็น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นฤมล  อนุสนธิ์พัฒน์ 

มติที่ประชุม เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร               
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (ฉบับปี  พ.ศ. 2563) (สมอ.08) จาก                        
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชชุกร  นาคธน เป็น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นฤมล  อนุสนธิ์พัฒน์ และให้น าเสนอ                    
สภามหาวิทยาลัยต่อไป  คณะกรรมการสภาวิชาการให้แก้ไข หน้า 38 ในตารางหลักสูตรปรั บปรุง รายที่ 1 ให้
ระบุต าแหน่งทางวิชาการของ ผศ.ดร.นฤมล  อนุสนธิ์พัฒน์ และระบุหมายเหตุเป็น แทนอาจารย์ที่ลาออกจาก
การเป็นอาจารย์สัญญาจ้าง 

 
ระเบียบวาระท่ี 5.6 ขอความเห็นชอบยกเว้นการเก็บค่าบ ารุงและค่าธรรมเนียมในการจัดการศึกษา  
    ระดับปริญญาตรี ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2562 ส าหรับนักศึกษาภาคปกติ  
    และภาคเรียนที่ 3/2562 ส าหรับนักศึกษาภาคพิเศษ  
 สาระส าคัญโดยย่อ 
   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรองทิพย์  เนียมถนอม  เลขานุการสภาวิชาการ น าเสนอเรื่อง              
ขอความเห็นชอบยกเว้นการเก็บค่าบ ารุงและค่าธรรมเนียมในการจัดการศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคฤดูร้อน                
ปีการศึกษา 2562 ส าหรับนักศึกษาภาคปกต ิและภาคเรียนที่ 3/2562 ส าหรับนักศึกษาภาคพิเศษ  
 ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง 
  ตามที่มหาวิทยาลัยมีการจัดการเรียนการสอนในภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2562  ส าหรับนักศึกษา  
ภาคปกติ และภาคเรียนที่ 3/2562 ส าหรับนักศึกษาภาคพิเศษ จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 ที่ต่อเนื่องติดต่อกันเป็นระยะเวลาหลายเดือน  ส่งผลให้มีผู้ได้รับผลกระทบจากปัญหา            
ในการระบาดครั้งนี้ เป็นวงกว้างในทุกภาคส่วน ดังนั้นเพ่ือเป็นการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อน               
ในการช าระเงินค่าบ ารุงและค่าธรรมเนียมในการจัดการศึกษา  ระดับปริญญาตรี ทั้งนักศึกษาภาคปกติ และ           
ภาคพิเศษ จึงเห็นควรยกเว้นการเก็บค่าบ ารุงและค่าธรรมเนียมในการจัดการศึกษา  ระดับปริญญาตรี             
ภาคฤดูร้อนปีการศึกษา 2562 ส าหรับนักศึกษาภาคปกติ และภาคเรียนที่ 3/2562 ส าหรับนักศึกษาภาคพิเศษ    
มีรายละเอียดดังนี้ 
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ตารางยกเว้นการเก็บค่าบ ารุงและค่าธรรมเนียมในการจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน 
ส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ 

ค่าบ ารุงการศึกษาและค่าธรรมเนียม ยกเว้น 
ข้อ 1 ค่าบ ารุงการศึกษา ภาคเรียนละ 1,000 บาท 
ข้อ 2 ค่าลงทะเบียนรายวิชาบรรยาย  หน่วยกิตละ  

200 บาท 
ข้อ 3 ค่าลงทะเบียนรายวิชาที่มีภาคปฏิบัติ           
       หน่วยกิตละ  300  บาท 
ข้อ 4 ค่าธรรมเนียมพิเศษส าหรับการฝึกทักษะ   ภาค

เรียนละ 500 บาท (ทุกสาขาวิชาที่เปิดสอนในแต่ละคณะ) 
ข้อ 5 ค่าบ ารุงห้องสมุด ภาคเรียนละ 300 บาท 
ข้อ 6 ค่าบ ารุงเทคโนโลยีสารสนเทศ ภาคเรียนละ  

300 บาท 
ข้อ 7 ค่าบ ารุงห้องพยาบาลและสุขภาพ ภาคเรียนละ 

100 บาท 
ข้อ 8 ค่าปรับอากาศ หน่วยกิตละ 25 บาท 

 
 
 
 
 
ข้อ 4 ค่าธรรมเนียมพิ เศษส าหรับการฝึกทักษะ   

ภาคเรียนละ 500 บาท (ทุกสาขาวิชาที่เปิดสอนในแต่ละคณะ) 
ข้อ 5 ค่าบ ารุงห้องสมุด ภาคเรียนละ 300 บาท 
ข้อ 6 ค่าบ ารุงเทคโนโลยีสารสนเทศ ภาคเรียนละ

300 บาท 
ข้อ 7 ค่าบ ารุงห้องพยาบาลและสุขภาพ ภาคเรียน

ละ 100 บาท 
ข้อ 8 ค่าปรับอากาศ หน่วยกิตละ 25 บาท 

 
ตารางยกเว้นการเก็บเงินค่าบ ารุงการศึกษาและค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ 

ค่าบ ารุงการศึกษาและค่าธรรมเนียม ยกเว้น 
ข้อ 1 ค่าบ ารุงการศึกษา ภาคเรียนละ 1,000 บาท 
ข้อ 2 ค่าลงทะเบียนรายวิชาบรรยาย  หน่วยกิตละ 

200 บาท 
ข้อ 3 ค่าลงทะเบียนรายวิชาภาคปฏิบัติ หน่วยกิตละ

300 บาท 
ข้อ 4 ค่าธรรมเนียมพิเศษส าหรับการฝึกทักษะ 

4.1 คณะครุศาสตร์  
(1) การศึกษาปฐมวัย ภาคเรียนละ 500 บาท 
(2) คอมพิวเตอร์ศึกษาภาคเรียนละ 500บาท 
(3) การศึกษาพิเศษและการสอนภาษาไทยภาคเรียน

ละ 500 บาท 
(4) พลศึกษา ภาคเรียนละ 500 บาท 
(5) สังคมศึกษา  ภาคเรียนละ 500 บาท 
(6) วิทยาศาสตร์ ภาคเรียนละ 500 บาท 
(7) คณิตศาสตร์ ภาคเรียนละ 500 บาท 

 
 
 
 
 

ข้อ 4 ค่าธรรมเนียมพิเศษส าหรับการฝึกทักษะ 
4.1 คณะครุศาสตร์  

(1) การศึกษาปฐมวัย ภาคเรียนละ 500 บาท 
(2) คอมพิวเตอร์ศึกษาภาคเรียนละ 500บาท 
(3) การศึกษาพิเศษและการสอนภาษาไทยภาค

เรียนละ 500 บาท 
(4) พลศึกษา ภาคเรียนละ 500 บาท 
(5) สังคมศึกษา  ภาคเรียนละ 500 บาท 
(6) วิทยาศาสตร์ ภาคเรียนละ 500 บาท 
(7) คณิตศาสตร์ ภาคเรียนละ 500 บาท 
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ค่าบ ารุงการศึกษาและค่าธรรมเนียม ยกเว้น 
(8) การสอนภาษาไทย ภาคเรียนละ 500 บาท 
(9) การสอนภาษาอังกฤษ ภาคเรียนละ 500 บาท 
(10) การประถมศึกษา ภาคเรียนละ 500 บาท

  
4.2 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

(1) ภาษาอังกฤษ ภาคเรียนละ 500 บาท 
(2) ภาษาญี่ปุ่น ภาคเรียนละ 500 บาท 
(3) ดนตรี ภาคเรียนละ 500 บาท 
(4) ศิลปกรรม ภาคเรียนละ 500 บาท 
(5) นาฏศิลป์การละคร/ศิลปะการแสดง ภาคเรียนละ 

500 บาท 
(6) นิเทศศาสตร์ ภาคเรียนละ 500 บาท 
(7) ภาษาไทย ภาคเรียนละ 500 บาท 
(8) ภาษาจีน ภาคเรียนละ 500 บาท 
(9) ประวัติศาสตร์ ภาคเรียนละ 500บาท 

  (10) ดนตรีสากล ภาคเรียนละ 500 บาท 
(11) สหวิทยาการอิสลาม ภาคเรียนละ 500 บาท  

   (12) ดนตรีไทย  ภาคเรียนละ 500 บาท  
(13) นิติศาสตร์  ภาคเรียนละ 2,000บาท 
(14) รัฐประศาสนศาสตร์ ภาคเรียนละ2,000 บาท 
(15) การพัฒนาชุมชน/การพัฒนาชุมชนและสังคม 

ภาคเรียนละ 2,000 บาท 
(16) การปกครองท้องถิ่น ภาคเรียนละ2,000 บาท 
ส าหรับนักศึกษาสาขาการปกครองท้องถิ่นและ

สาขาวชิานิติศาสตร์ที่เข้าศึกษาก่อนภาคเรียนที่ 2/2560 ให้
ช าระค่าธรรมเนียมพิเศษส าหรับการฝึกทักษะ ภาคเรียนละ  
500 บาท   

 
 

(8) การสอนภาษาไทย ภาคเรียนละ 500 บาท 
(9) การสอนภาษาอังกฤษ ภาคเรียนละ 500 บาท 
(10) การประถมศึกษา ภาคเรียนละ 500 บาท

  
4.2 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

(1) ภาษาอังกฤษ ภาคเรียนละ 500 บาท 
(2) ภาษาญี่ปุ่น ภาคเรียนละ 500 บาท 
(3) ดนตร ีภาคเรียนละ 500 บาท 
(4) ศิลปกรรม ภาคเรียนละ 500 บาท 
(5) นาฏศิลป์การละคร/ศิลปะการแสดง  

ภาคเรียนละ 500 บาท 
(6) นิเทศศาสตร์ ภาคเรียนละ 500 บาท 
(7) ภาษาไทย ภาคเรียนละ 500 บาท 
(8) ภาษาจีน ภาคเรียนละ 500 บาท 
(9) ประวัติศาสตร์ ภาคเรียนละ 500บาท 
(10) ดนตรีสากล ภาคเรียนละ 500 บาท 
(11) สหวิทยาการอิสลาม ภาคเรียนละ 500 บาท  

    (12) ดนตรีไทย  ภาคเรียนละ 500 บาท  
(13) นิติศาสตร์  ภาคเรียนละ 2,000บาท 
(14) รัฐประศาสนศาสตร์ ภาคเรียนละ2,000บาท 
(15) การพัฒนาชุมชน/การพัฒนาชุมชนและ

สังคม ภาคเรียนละ 2,000 บาท 
(16) การปกครองทอ้งถิ่น ภาคเรียนละ2,000บาท 
ส าหรับนักศึกษาสาขาการปกครองท้องถิ่นและ

สาขาวชิานิติศาสตร์ที่เข้าศึกษาก่อนภาคเรียนที่ 2/2560 ให้
ช าระค่าธรรมเนียมพิเศษส าหรับการฝึกทักษะ ภาคเรียนละ 
500 บาท   
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ค่าบ ารุงการศึกษาและค่าธรรมเนียม ยกเว้น 
4.3 คณะวิทยาการจัดการ   

(1) การจัดการ ภาคเรียนละ 500 บาท 
(2) เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ/เศรษฐศาสตร์การเงินการ

ธนาคาร ภาคเรียนละ 500 บาท 
(3) การเป็นผู้ประกอบการ ภาคเรียนละ 500 บาท 
(4) การบริหารทรัพยากรมนุษย ์ 

ภาคเรียนละ 500 บาท  
(5) การตลาด ภาคเรียนละ 500 บาท          
(6) คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ภาคเรียนละ 500 บาท

    (7) การท่องเที่ยว ภาคเรียนละ 500 บาท 
(8) การบัญชี ภาคเรียนละ 500 บาท 
(9) การจัดการโลจิสติกส์ ภาคเรียนละ500 บาท 
(10) ธุรกิจระหว่างประเทศ ภาคเรียนละ500 บาท 

4.4 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
(1) เกษตรศาสตร์ ภาคเรียนละ 500บาท 
(2) คหกรรมศาสตร ์ภาคเรียนละ 500 บาท 
(3) เคมี ภาคเรียนละ 500 บาท 
4) จุลชีววิทยา ภาคเรียนละ 500 บาท 
(5) วิทยาการคอมพิวเตอร์ ภาคเรียนละ500 บาท 
(6) เทคโนโลยีสารสนเทศ ภาคเรียนละ500 บาท 
(7) การจัดการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม/วิศวกรรม

การจัดการ ภาคเรียนละ 500 บาท 
(8) วิศวกรรมไฟฟ้า ภาคเรียนละ     500บาท 
(9) สาธารณสุขชุมชน ภาคเรียนละ         500 บาท 
(10) อาชีวอนามัยและความปลอดภัย  

ภาคเรียนละ 500 บาท 
(11) คณิตศาสตร์ ภาคเรียนละ 500บาท 
(12) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร  

ภาคเรียนละ 500  บาท 
 

4.3 คณะวิทยาการจัดการ   
(1) การจัดการ ภาคเรียนละ 500 บาท 
(2) เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ/เศรษฐศาสตร์การเงิน

การธนาคาร ภาคเรียนละ 500 บาท 
(3) การเป็นผู้ประกอบการ ภาคเรียนละ 500 บาท 
(4) การบริหารทรัพยากรมนุษย ์            

ภาคเรียนละ 500 บาท  
(5) การตลาด ภาคเรียนละ 500 บาท          
(6) คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ภาคเรียนละ 500 บาท

    (7) การท่องเที่ยว ภาคเรียนละ 500 บาท 
(8) การบัญชี ภาคเรียนละ 500 บาท 
(9) การจัดการโลจิสติกส์ ภาคเรียนละ500 บาท 
(10) ธุรกิจระหว่างประเทศ ภาคเรียนละ500 บาท 

4.4 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
(1) เกษตรศาสตร์ ภาคเรียนละ 500บาท 
(2) คหกรรมศาสตร์ ภาคเรียนละ 500 บาท 
(3) เคมี ภาคเรียนละ 500 บาท 
(4) จุลชีววิทยา ภาคเรียนละ 500 บาท 
(5) วิทยาการคอมพิวเตอร์ ภาคเรียนละ500 บาท 
(6) เทคโนโลยีสารสนเทศ ภาคเรียนละ500 บาท 
(7 ) การจั ดก าร เท ค โน โลยี อุ ต ส าหกรรม /   

วิศวกรรมการจัดการ ภาคเรียนละ 500 บาท 
(8) วิศวกรรมไฟฟ้า ภาคเรียนละ 500บาท 
(9) สาธารณสุขชุมชน ภาคเรียนละ 500 บาท 
(10) อาชีวอนามัยและความปลอดภัย  

ภาคเรียนละ 500 บาท 
(11) คณิตศาสตร์ ภาคเรียนละ 500บาท 
(12) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร  

ภาคเรียนละ 500  บาท 
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ค่าบ ารงุการศึกษาและค่าธรรมเนียม ยกเว้น 
(13) วทิยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ภาคเรียนละ 500 บาท 
(14) เทคโนโลยีการผลิตพืช ภาคเรียนละ500 บาท 
(15) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ต่อเนื่อง)  

ภาคเรียนละ 500 บาท 
ข้อ 5 ค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ คนละ 300 บาท 
ข้อ 6 ค่าบ ารุงหอสมุด ภาคเรียนละ 300 บาท 
ข้อ 7 ค่าบ ารุงเทคโนโลยีสารสนเทศ ภาคเรียนละ300 บาท 

ข้อ 8 ค่าบัตรประจ าตัวนักศึกษา บัตรละ 200 บาท 
ข้อ 9 ค่าประกันของเสียหาย (คืนเมื่อส าเร็จการศึกษา) 

คนละ  300 บาท 
ข้อ 10 ค่ากิจกรรมนักศึกษา ปีการศึกษาละ 100บาท 
ข้อ 11 ค่าบ ารุงกีฬา ปีการศึกษาละ 100 บาท 
ข้อ 12 ค่าปรับอากาศ หน่วยกิตละ 25 บาท 
ข้อ 13 ค่าปรับการลงทะเบียนลา่ช้าเกินกวา่ที่ก าหนด

วันละ 50 บาท สงูสุดไม่เกิน 1,000 บาท 
 

(13) วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ภาคเรียนละ 500 บาท 
(14) เทคโนโลยีการผลิตพืช ภาคเรียนละ500 บาท 
(15) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ต่อเนื่อง)  

ภาคเรียนละ 500 บาท 
ข้อ 5 ค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม ่คนละ 300 บาท 
ข้อ 6 ค่าบ ารุงหอสมุด ภาคเรียนละ 300 บาท 
ข้อ 7 ค่าบ ารุงเทคโนโลยีสารสนเทศ ภาคเรียนละ

300 บาท 
 
 
 
 
ข้อ 12 ค่าปรับอากาศ หน่วยกิตละ 25 บาท 
 

 ข้อเสนอ/ญัตติ    
  จึงเสนอสภาวิชาการพิจารณาให้ความเห็นชอบยกเว้นการเก็บค่าบ ารุงและค่าธรรมเนียมในการจัด
การศึกษา  ระดับปริญญาตรี ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2562 ส าหรับนักศึกษาภาคปกติ และภาคเรียนที่ 3/2562 
ส าหรับนักศึกษาภาคพิเศษ 

มติที่ประชุม  เห็นชอบยกเว้นการเก็บค่าบ ารุงและค่าธรรมเนียมในการจัดการศึกษา  ระดับปริญญาตรี             
ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2562 ส าหรับนักศึกษาภาคปกติ และ ภาคเรียนที่ 3/2562 ส าหรับนักศึกษาภาคพิเศษ 
และมอบหมายให้กองบริการการศึกษาจัดท าประกาศเพ่ือเสนอให้อธิการบดีลงนามต่อไป สภาวิชาการ                   
มีข้อเสนอแนะดังนี้ 

 1. ควรพิจารณาการยกเว้นการเก็บค่าบ ารุงและค่าธรรมเนียมในการจัดการศึกษา ระดั บ
บัณฑิตศึกษา ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา Covid-19 ควบคู่ไปด้วย ที่ประชุม
มอบหมายให้ผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาด าเนินการ 

 2. ควรขยายภาคการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส            
โคโรนา Covid-19 มอบหมายผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาด าเนินการ 
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 3. การเตรียมการเรื่องการลดหรือยกเว้นค่าบ ารุงและค่าธรรมเนียมในการจัดการศึกษา ระดับ

ปริญญาตรี  ส าหรับนักศึกษาภาคปกติและนักศึกษาภาคพิเศษ  ในปีการศึกษา 2563  อาจจะคิดเป็นร้อยละ          
ในการลดหรือการยกเว้น โดยเปรียบเทียบข้อมูลรายได้ค่าใช้จ่ายที่แท้จริงหรือใกล้เคียงที่สุด เพ่ือเป็น           
การช่วยเหลือนักศึกษาและมหาวิทยาลัย   

 4. การจัดการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์ ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส          
โคโรนา Covid-19  ควรมีระบบการวัดและประเมินผลที่มีคุณภาพ โดยมหาวิทยาลัยต้องมีหลักเกณฑ์และวิธีการ
ที่เป็นแนวทางเดียวกัน โดยประชุมหารือร่วมกับคณบดีเพ่ือก าหนดวิธีการและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการวัดและ
ประเมินผลของนักศึกษา และให้คณบดีจัดประชุมอาจารย์ผู้สอนเพ่ือท าความเข้าใจให้กับอาจารย์เกี่ยวกับ
หลักเกณฑ์การวัดและประเมินผลของนักศึกษาให้มีคุณภาพ โดยให้อาจารย์ผู้สอนชี้แจงเกณฑ์การวัดและ
ประเมินผลให้นักศึกษาได้รับทราบเพื่อใหเ้กิดความเข้าใจที่ตรงกันและเป็นการลดข้อขัดแย้ง 

 5. มหาวิทยาลัยอาจจัดให้นักศึกษาวัดและประเมินผล โดยวิธีการสอบและจัดข้อสอบเป็นชุดวิชา 
และให้นักศึกษาท าข้อสอบในคอมพิวเตอร์ที่อาจารย์ผู้สอนได้วางระบบไว้ ซึ่งอาจจัดสอบในช่วงเวลาที่แตกต่างกัน 
ห้องเรียนละไมเ่กิน 25 คน โดยให้อิสระกับอาจารย์ผู้สอน 
 
ระเบียบวาระท่ี 5.7 การพิจารณาให้ความเห็นชอบการก าหนดต าแหน่งและแต่งตั้ง 
    ให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการระดับรองศาสตราจารย์ จ านวน 1 ราย  
    และระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ จ านวน 4 ราย (วาระลับ) 
 สาระส าคัญโดยย่อ 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรองทิพย์  เนียมถนอม  เลขานุการสภาวิชาการ ขออนุญาตที่ประชุมให้ 
รองศาสตราจารย์ ดร.ชูสิทธิ์  ประดับเพ็ชร์ เลขานุการคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ (ก.พ.ว.) 
น าเสนอเรื่องการพิจารณาให้ความเห็นชอบการก าหนดต าแหน่งและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการระดับ
รองศาสตราจารย์ จ านวน 1 ราย และระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ จ านวน 4 ราย (วาระลับ) 
 ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง 
  ตามที่คณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ (ก.พ.ว.) ได้ประชุมคณะกรรมการพิจารณา
ต าแหน่งทางวิชาการ ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2563  ที่ประชุมมีมติเห็นชอบการก าหนดต าแหน่ง
และแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการระดับรองศาสตราจารย์ จ านวน 1 ราย และระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
จ านวน 4 ราย (วาระลับ)  
 ข้อเสนอ/ญัตติ    
  จึงเสนอคณะกรรมการสภาวิชาการพิจารณาให้ความเห็นชอบการก าหนดต าแหน่งและแต่งตั้งให้
ด ารงต าแหน่งทางวิชาการระดับรองศาสตราจารย์ จ านวน 1 ราย และระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ จ านวน 4 ราย 
(วาระลับ) 
 



 
รายงานการประชุมสภาวิชาการ ครั้งท่ี 3/2563 วันพุธที่ 22 เมษายน 2563 เวลา 09.00 น. ณ หอประชุมมหาวิทยาลัย   

[2-34] 
 

 มติที่ประชุม เห็นชอบตามที่คณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ พิจารณาก าหนดต าแหน่ง
และแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการระดับรองศาสตราจารย์ จ านวน 1 ราย และระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
จ านวน 4 ราย (วาระลับ) และให้น าเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป 

 
ระเบียบวาระท่ี 6    เรื่องน าเสนอจากคณะกรรมการสภาวิชาการ 
 คณะกรรมการสภาวิชาการได้ให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์ 
มหาวิทยาลัยควรมีเกณฑ์กลางและวิธีการที่เป็นแนวทางการจัดการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์ และควรมี
คลิปวิดีโอให้นักศึกษาได้ศึกษาหาความรู้เพ่ิมเติม เนื่องจากนักศึกษาของมหาวิทยาลัยมีความพร้อมทางด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี 7     เรื่องอื่น ๆ 
ระเบียบวาระท่ี 7.1   ก าหนดการประชุมสภาวิชาการ  ครั้งท่ี 4/2563  
 สาระส าคัญโดยย่อ 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรองทิพย์  เนียมถนอม  เลขานุการสภาวิชาการ น าเสนอ ก าหนด               
การประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 4/2563  
 ข้อเสนอ/ญัตติ    
  จึงขอความเห็นชอบก าหนดการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 4/2563 ในวันพุธที่ 27 พฤษภาคม 2563              
เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมอยุธยา-อาเซียน อาคารส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
 มติทีป่ระชุม เห็นชอบก าหนดการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 4/2563 ในวันพุธที่ 27 พฤษภาคม 2563              
เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมอยุธยา-อาเซียน อาคารส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
 
 
ปิดประชุมเวลา 11.20 น. 
 
    นางสาวนิตยา   แสงมะฮะหมัด ผู้พิมพ์/ผู้บันทึกการประชุม 
    นางเบญญาภา   สอนพรม  ผู้ตรวจ  
    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรองทิพย์  เนียมถนอม ผู้ตรวจ/ทาน 

 


