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รายงานการประชุมสภาวิชาการ
ครั้งที่ 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.นิสา พักตร์วิไล
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
กรรมการ
5. นางมยุรี สิงห์ไข่มุกข์
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
กรรมการ
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อมรรัตน์ สนั่นเสียง ผู้แทนคณะครุศาสตร์
กรรมการ
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดวงรัตน์ โพธิ์เงิน
ผู้แทนคณะวิทยาการจัดการ
กรรมการ
8. ดร.ภควดี
สุขอนันต์
ผู้แทนคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กรรมการ
9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรองทิพย์ เนียมถนอม รองอธิการบดีฝ่ายบริหารงานวิชาการ กรรมการและเลขานุการ
ผู้ไม่มาประชุม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์มูนีเราะฮ์ ยีดา
ผู้แทนคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ลาป่วย
ผู้เข้าร่วมประชุม
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิชาติ พานสุวรรณ
2. นางเบญญาภา
สอนพรม
3. นางสาวชันษา
กิ่งศักดิ์
4. นางสาวสุภัทรสร
ขุมทอง
5. นางสาวนิตยา แสงมะฮะหมัด

ผู้อานวยการสานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา
ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ

เปิดประชุมเวลา 09.12 น.
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ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ
ระเบียบวาระที่ 1.1
สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19)
สาระสาคัญโดยย่อ
รองศาสตราจารย์ ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์ อธิการบดี ประธานการประชุม แจ้งเรื่องให้ที่ ประชุม
ทราบ เรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินงานของมหาวิทยาลัย สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
2019 (COVID -19 ดังนี้
1. ประมาณกลางเดือนมีนาคม 2563 มีสถานการณ์การระบาดของโรคติ ดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(COVID -19) เกิดขึ้น มหาวิทยาลัยได้ดาเนินการตามนโยบายของ สป.อว. เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) โดยออกประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง สถานการณ์การระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) จานวน 6 ฉบับ มอบอานาจให้คณบดี ผู้อานวยการสถาบัน
ผู้อานวยการสานัก พิจารณาดาเนินตามประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาเกี่ยวกับการปฏิบัติ
ตนตามสถานการณ์ COVID-19 เช่น การพิจารณาให้บุคลากรปฏิบัติงานโดยการปรับหรือเหลื่อมวันเวลาในการ
ปฏิบัติงาน การสลับสับเปลี่ยนวันมาปฏิบัติงาน การปฏิบัติงาน ณ ที่พักอาศัย โดยต้องคานึงถึงประโยชน์ของทาง
ราชการ และไม่ส่งผลให้งานราชการเสียหาย เนื่องจากมหาวิทยาลัยเปิดดาเนินการตามปกติ
2. การจัดการเรียนการสอนในระบบออนไลน์ให้กับนักศึกษา ตามนโยบายของ สป.อว. ตั้งแต่วันที่
1 เมษายน 2563 มหาวิทยาลัยมีศูนย์นวัตกรรมดิจิตอลเพื่อการเรียนรู้ (IDLC) เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับ
เรื่ องการจั ด การเรี ย นการสอนในระบบออนไลน์ การพั ฒ นาสื่ อออนไลน์ ตลอดจนการจัด อบรม การจัด ท า
คอร์สออนไลน์ ให้กับคณาจารย์ โดยได้จัดอบรมมาแล้ว จานวน 4 รุ่น มีวิทยากรจากไทยไซเบอร์ยูนิเวอร์ซิตี้
(TCU) และมหาวิทยาลัย มี แผนการทาความร่วมมือทางวิช าการ (MOU) ร่วมกับไทยไซเบอร์ ไทย ยูนิเวอร์ซิตี้
ซึง่ ศูนย์นวัตกรรมดิจิตอลเพื่อการเรียนรู้ มีหน้าที่ให้คาปรึกษา แนะนา เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนในระบบ
ออนไลน์ให้กับอาจารย์ ซึ่งอาจารย์บางท่านสามารถดาเนินการจัดการเรียนการสอนในระบบออนไลน์ได้ด้วย
ตัวเอง ด้วยโปรแกรมสาเร็จรูป Microsoft อื่น ๆ หรือโปรแกรม Zoom เป็นต้น อาจารย์บางท่านไม่สามารถ
ทาได้ ด้ว ยตนเอง มหาวิท ยาลั ย มีป ระกาศให้ อาจารย์ ป รึกษาหารือ กับ ศูน ย์ นวัตกรรมดิจิ ตอลเพื่อ การเรียนรู้
ที่ช่วยในการจัดการเรียนการสอนในระบบออนไลน์ และได้มีอาจารย์หลายท่านได้มาใช้บริการในศูนย์นวัตกรรม
ดิจิตอลเพื่อการเรียนรู้แล้ว
รั ฐ บาลได้ แ ถลงมติ ข องคณะรั ฐ มนตรี เกี่ ย วกั บ การวางแผนการเรี ย นการสอนของส านั ก งาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้น พื้ น ฐาน ในระดับ ประถมศึกษาและมัธ ยมศึ กษา ซึ่งสอดคล้ องกับ มหาวิท ยาลั ย
สามารถนามาเป็น แนวทางในการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย ได้ โดยมหาวิทยาลัย จะเตรียมความ
พร้อมจัดการเรียนการสอนในภาคการศึกษาถัดไป แผนงานในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษามีดังนี้
-วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 เปิดภาคเรียน
-วันที่ 7-17 พฤษภาคม 2563 เตรียมความพร้อมเรื่องการจัดการเรียนการสอนออนไลน์
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-วันที่ 18 พฤษภาคม 2563 ถึง 30 มิถุนายน 2563 ทดลองการจัดการเรียนการสอนออนไลน์
ด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่ านดาวเทียม DLTV การจัดการเรียนการสอนด้วยระบบออนไลน์ และการจัด
Safety School และระบบอื่น ๆ
-วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 เปิดภาคเรียน ถ้าสถานการณ์ COVID-19 ยังแพร่ระบาดอยู่ โรงเรียน
ยังไม่ส ามารถเปิ ดภาคเรีย นได้ ส านั กงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้ นฐานจะใช้ ระบบการเรียนการสอน
ออนไลน์ 100% หรือถ้า COVID-19 หยุด การแพร่ระบาดก็ส ามารถดาเนินการเปิดเรียนตามปกติ แต่ต้องมี
การจัดระเบียบทางสังคม การเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล (social distancing) และมีทาความสะอาดโรงเรียน
รวมถึงมีแนวทางการจัดการเรียนการสอนหากสถานการณ์ COVID-19 ยังคงมีการแพร่ระบาดอยู่ ต้องจัดการ
เรียนการสอนแบบออนไลน์จนถึงเดือนเมษายน 2564
มหาวิ ท ยาลั ย ได้ ป ระชุ ม คณะกรรมการบริ ห ารมหาวิ ท ยาลั ย ได้ ห ารื อ เกี่ ย วกั บ เรื่ อ งนี้ ในเรื่ อ ง
การเยียวยา การให้ความช่วยเหลือนักศึกษาภาคปกติ ที่มีแผนการเรียนและมีความประสงค์จะลงทะเบียนเรียน
ในภาคเรี ย นที่ 3 (ภาคฤดู ร้ อ น) และนั ก ศึ ก ษาภาคพิ เศษ(เสาร์ -อาทิ ต ย์ ที่ จ ะต้ อ งลงภาคเรี ย นที่ 3/2562
คณะกรรมการบริหารฯ เห็นสมควรให้ความช่วยเหลือแก่นักศึกษา ควรมี การลดค่าบารุงการศึกษา หรือแนวทาง
อื่น ๆ ที่เยียวยานักศึกษาซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เสนอเข้ามาเป็นวาระพิจารณาในที่ประชุมสภาวิชาการวันนี้
และในส่วนการวางแผนการเรียนการสอนในภาคการศึกษาถัดไปมีประเด็นที่พูดคุยใน ทปอ. และทีมผู้บริหารได้
ปรึกษาหารือร่วมกันเพื่อวางแผนในที่ประชุม ทปอ. มีความเห็นและมีแนวทางแตกต่างกันในแต่ละมหาวิทยาลัย
บางมหาวิทยาลั ย จะลดค่าเล่าเรียน ค่าลงทะเบียนให้ นักศึกษา บางมหาวิทยาลัย ก็แจ้งว่าการลดค่า เล่ าเรียน
ไม่ครอบคลุม กั บ นั กศึก ษาทั้งหมด เช่น กรณี นักศึกษาที่เป็นบุตรข้าราชการที่ส ามารถเบิกค่าเล่าเรียนได้ เต็ม
จานวน หรือนักศึกษาที่กู้ กยศ. ซึง่ ไม่ต้องจ่ายค่าเล่าเรียนอยู่แล้ว เป็นต้น
ในส่ ว นของมหาวิท ยาลั ย จึ ง จะเปลี่ ยนวิธี เยียวยาโดยแจกซิมฟรี ให้ กับ นัก ศึกษาทุ กคน เพื่ อ เป็ น การ
เตรียมการเรียนออนไลน์ และลดค่าใช้จ่ายในการเข้าถึงอินเตอร์เน็ตของนักศึกษา นักศึกษาทุกคนจะสามารถ
เรียนทางออนไลน์ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ มหาวิทยาลัยได้ ปรึกษาหารือกันเบื้องต้นแล้ว วันนี้จะหารือกันต่อ
ในช่วงบ่ ายในทุกประเด็น การเปิ ด-ปิด ภาคเรียนตามระบบอาเซียนในต้นเดือนสิงหาคม 2563 ประเด็นเรื่อง
การลดค่าค่าเรียน การแจกซิมให้นักศึกษาเรียนฟรีในการจัดการเรียนการสอนในกรณีที่ COVID-19 ยังไม่หยุด
การแพร่ระบาด หรือหยุดไปแล้วกลับมาแพร่ระบาดอีก
มติที่ประชุม รับทราบ
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ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครัง้ ที่ 2/2563
สาระสาคัญโดยย่อ
ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์ ดร.กรองทิ พย์ เนี ย มถนอม เลขานุ ก ารสภาวิ ช าการ น าเสนอ รายงาน
การประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 2/2563 ซึ่งมีสาระสาคัญเกี่ยวกับระเบียบวาระและมติที่ประชุมตามรายงาน
การประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการเพื่อขอให้ที่ประชุมสภาวิชาการพิจารณารับรองรายงานการประชุม
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 2/2563
เมื่ อวัน พุ ธ ที่ 4 มี น าคม 2563 เวลา 09.00 น. ณ ห้ องประชุ มอยุธ ยา-อาเซีย น อาคารส านั ก งานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา นั้น เจ้าหน้าที่ได้บันทึกและจัดทารายงานการประชุม รวมทั้งนาเสนอ
ผู้เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาตรวจสอบตามระบบและกระบวนการดังต่อไปนี้
1. จดบั น ทึ ก ข้ อ ความสาระส าคั ญ ของการประชุ ม ตามระเบี ย บวาระในระ หว่ า งการประชุ ม
โดยผู้ช่วยเลขานุการสภาวิชาการ
2. เรียบเรียง สรุปและจัดทารายงานการประชุม โดยผู้ช่วยเลขานุการสภาวิชาการแล้วนาเสนอให้
เลขานุการสภาวิชาการ ตรวจสอบและปรับปรุงแก้ไข
3. ปรับปรุงและนาเข้าระเบียบวาระการประชุมเพื่อขอรับรองรายงานการประชุมซึ่ งมีสาระสาคัญ
แบ่งเป็น 7 ระเบียบวาระ ตามที่เสนอในเอกสารการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 2/2563
ข้อเสนอ/ญัตติ
ขอเสนอให้รับรองรายงานการประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ครั้งที่ 2/2563
มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ครั้งที่ 2/2563 โดยไม่มีการแก้ไข

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่ 2/2563
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 งานตามมติ ที่ ป ระชุม สภาวิช าการครั้งที่ 2/2563 โดยได้ แ จ้งและมอบให้
หน่วยงานและองค์คณะบุคคล/บุคคลที่เกี่ยวข้องดาเนินงานและปฏิบัติตามที่สภาวิชาการมีมติแล้ว
ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง
1. สภาวิชาการได้มีมติกาหนดเป็นแนวปฏิบัติให้เลขานุการนาเสนอให้ที่ประชุมทราบความคืบหน้ า
หรือข้อมูลการดาเนินงานและผลการดาเนินงานตามมติที่ประชุมสภาวิชาการเป็นเรื่องสืบเนื่องจากการประชุม
ครั้งก่อน
รายงานการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 3/2563 วันพุธที่ 22 เมษายน 2563 เวลา 09.00 น. ณ หอประชุมมหาวิทยาลัย

[2-6]
2. สภาวิ ชาการ มี การประชุ มครั้ งที่ 2/2563 เมื่ อวั น พุ ธที่ 4 มี น าคม 2563 เวลา 09.00 น.
ณ ห้องประชุมอยุธยา-อาเซียน อาคารสานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภั ฏพระนครศรีอยุธยาตามรายงาน
การประชุมในระเบียบวาระที่ 2
3. เลขานุการสภาวิชาการ ได้แจ้งและมอบให้ห น่วยงานและองค์คณะบุคคล/บุคคล ที่เกี่ยวข้อง
ดาเนิ น งานและปฏิ บั ติ ต ามที่ ค ณะกรรมการสภาวิช าการมี ม ติ แ ล้ ว ซึ่ งมี รายละเอี ย ดตามเอกสารที่ น าเสนอ
ประกอบการประชุมหน้า [3-2 ถึง 3-4]
ข้อเสนอ/ญัตติ
ขอเสนอให้ ที่ ป ระชุ ม รั บ ทราบข้ อ มู ล การด าเนิ น งานและผลการด าเนิ น งานตามมติ ที่ ป ระชุ ม
สภาวิชาการ ครั้งที่ 2/2563
มติที่ประชุม รับทราบข้อมูลการดาเนินงานและผลการดาเนินงานตามมติที่ประชุมสภาวิชาการ
ครั้งที่ 2/2563
รายงานข้อมูลการดาเนินงานและผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมสภาวิชาการ
ครั้งที่ 2/2563
เมื่อวันพุธที่ 4 มีนาคม 2563 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมอยุธยา-อาเซียน
อาคารสานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ระเบียบวาระ

เรื่อง

5
5.1

เรื่องนาเสนอเพื่อพิจารณา
การพิจารณาเสนอการให้ปริญ ญาแก่
ผู้สาเร็จการศึกษา ระดับ ปริญ ญาตรี
ประจาภาคเรียนที่ 2/2562 (ครั้งที่ 1)
จานวน 260 ราย

มติที่ประชุม
เห็นชอบตามที่กองบริการการศึกษา
พิ จ ารณาเสนอการให้ ป ริ ญ ญาแก่
ผู้สาเร็จการศึกษา ระดับ ปริญญาตรี
ประจาภาคเรียนที่ 2/2562
(ค รั้ ง ที่ 1 ) จ า น ว น 2 6 0 ร า ย
และให้ น าเสนอสภามหาวิ ท ยาลั ย
ต่อไป

ผลการปฏิบัตติ ามมติ
เลขานุการสภาวิชาการได้แจ้งไปยัง
ผู้อานวยการกองบริการการศึกษา
ทราบแล้ว เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2563
กองบริการการศึกษาได้ดาเนินการ
นาเรื่องนี้เสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย
ในคราวประชุมครั้งที่ 3/2563
เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2563
ที่ประชุมมีมติอนุมัติการให้ปริญญาแก่
ผู้สาเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี
ประจาภาคเรียนที่ 2/2562 (ครั้งที่ 1)
จานวน 260 ราย เรียบร้อยแล้ว

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

เรื่อง

5
5.2

เรื่องนาเสนอเพื่อพิจารณา (ต่อ)
ขอความเห็ น ชอบการเปลี่ ย นแปลง
อาจารย์ ผู้ รั บ ผิ ด ชอบหลั ก สู ต รนิ ติ
ศาสตรบั ณ ฑิ ต (ฉบั บ ปี พ.ศ. 2560)
(สมอ.08)

5.3

มติที่ประชุม

เห็ น ชอบการเปลี่ ย นแปลงอาจารย์
ผู้ รั บ ผิ ด ชอบหลั ก สู ต รนิ ติ ศ าสตร
บั ณ ฑิ ต (ฉ บั บ ปี พ .ศ . 2 5 6 0 )
(สมอ.08) โดยขอถอนรายชื่ อ ลาดั บ
ที่ 6 ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์ ดร.ธาตรี
มหันตรัตน์ ออกจากการเป็นอาจารย์
ผู้ รั บ ผิ ด ชอบหลั ก สู ต รนิ ติ ศ าสตร
บั ณ ฑิ ต แ ล ะ ให้ น า เส น อ ส ภ า
มหาวิ ท ยาลั ย ต่ อ ไป สภาวิ ชาการมี
ข้ อเสนอแนะให้ ระบุ ชื่ อ ผศ.ธาตรี
มหันตรัตน์* ในตารางช่องหลักสูตรเดิม
แ ล ะ ให้ เพิ่ ม วุ ฒิ ผ ศ .ด ร .ธ า ต รี
ม หั นต รั ต น์ ระดั บ ป ริ ญ ญ าเอก
ในตารางช่ องหลั กสู ตรปรับปรุง และ
ให้ เพิ่ มเติ มห มายเห ตุ *อาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ท้ายตาราง
ขอความเห็ นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ เห็ นชอบการเปลี่ ย นแปลงอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจา ผู้ รั บ ผิ ด ชอบหลั ก สู ต รและอาจารย์
หลั กสู ตรบริ ห ารธุ ร กิ จ มหาบั ณ ฑิ ต ป ร ะ จ า ห ลั ก สู ต ร บ ริ ห า ร ธุ ร กิ จ
สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ
ม ห า บั ณ ฑิ ต ส า ข า วิ ช า ก า ร
(ฉบับปี พ.ศ. 2561) (สมอ.08)
บริ ห ารธุ ร กิ จ (ฉบั บ ปี พ.ศ. 2561)
(สมอ.08) จาก รองศาสตราจารย์
ปราณี ตั น ประยู ร เป็ น นางสาว
กิติมา ทามาลี และให้นาเสนอสภา
มหาวิ ท ยาลั ย ต่ อ ไป สภาวิ ช าการมี
ข้อเสนอแนะให้ตรวจสอบผลงานทาง
วิ ช าการให้ เป็ นไป ตาม ป ระกาศ
กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร เรื่ อ ง เกณฑ์
ม า ต ร ฐ า น ห ลั ก สู ต ร ร ะ ดั บ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558

ผลการปฏิบัติตามมติ
เลขานุการสภาวิชาการได้แจ้งไปยัง คณบดี
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และ
ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
ทราบแล้ว เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2563
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ได้ดาเนินการนาเรื่องนี้เสนอที่ประชุม
สภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุม
ครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2563
ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ เรียบร้อยแล้ว

เลขานุการสภาวิชาการได้แจ้งไปยัง
ผู้อานวยการสานักงานคณะกรรมการ
บัณฑิตศึกษา คณบดีคณะวิทยาการจัดการ
และประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
ทราบแล้ว เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2563
สานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา
ได้ดาเนินการนาเรื่องนี้เสนอที่ประชุม
สภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุม
ครั้งที่ 4/2563 เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2563
ที่ประชุมมีมติเห็นชอบเรียบร้อยแล้ว

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

เรื่อง

มติที่ประชุม

ผลการปฏิบัติตามมติ
เลขานุการสภาวิชาการได้แจ้งไปยัง
ผู้อานวยการสานักงานคณะกรรมการ
บัณฑิตศึกษา คณบดีคณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ และประธาน
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ทราบแล้ว
เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2563 สานักงาน
คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาได้ดาเนินการ
นาเรื่องนี้เสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย
ในคราวประชุมครั้งที่ 4/2563
เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2563
ที่ประชุมมีมติเห็นชอบเรียบร้อยแล้ว
เลขานุการสภาวิชาการได้แจ้งไปยังคณบดี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ
ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
ทราบแล้ว เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2563
ขณะนี้อยู่ระหว่างดาเนินการแก้ไขหลักสูตร
ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ
สภาวิชาการ และจะนาเข้าที่ประชุมสภา
มหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งที่ 5/2563
ในวันที่ 20 พฤษภาคม 2563
เลขานุการสภาวิชาการได้แจ้งไปยังคณบดี
คณะวิทยาการจัดการ และประธาน
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ทราบแล้ว
เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2563 คณะวิทยาการ
จัดการได้ดาเนินการนาเรื่องนี้เสนอที่
ประชุมสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุม
ครั้งที่ 4/2563 เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2563
ทีป่ ระชุมมีมติเห็นชอบเรียบร้อยแล้ว

5
5.4

เรื่องนาเสนอเพื่อพิจารณา (ต่อ)
ขอความเห็นชอบหลัก สูตรรัฐศาสตร
ม ห าบั ณ ฑิ ต ส า ข า วิ ช า อ า ช ญ า
วิ ท ยาการบริ ห ารงานยุ ติ ธ รรมและ
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
วิ ท ยาการบริ ห ารงานยุ ติ ธ รรมและ
สั ง คม (หลั ก สู ต รใหม่ พ.ศ. 2563)
โดยให้ แ ก้ ไ ขตามข้ อ เสนอแนะของ
คณะกรรมการสภาวิชาการ และให้
นาเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป

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)

เห็นชอบหลักสูตรเทคโนโลยีบัณ ฑิต
สาขาวิ ช าเทคโนโลยี อุ ต สาหกรรม
(ต่อเนื่อง) (หลักสูตรปรับปรุง
พ .ศ . 2563) โด ย ให้ แ ก้ ไ ขต าม
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ
สภาวิชาการ และให้นาเสนอ
สภามหาวิทยาลัยต่อไป

5.6

ข อ ค ว า ม เห็ น ช อ บ ห ลั ก สู ต ร
บริ ห ารธุ ร กิ จ บั ณ ฑิ ต สาขาวิ ชาการ
จัดการธุรกิจชุมชน
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563)

เห็ นชอบ ห ลั ก สู ต รบ ริ ห ารธุ ร กิ จ
บั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าการจั ด การธุ ร กิ จ
ชุมชน(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563)
โดยให้ แ ก้ ไ ขตามข้ อ เสนอแนะของ
คณะกรรมการสภาวิชาการ และให้
นาเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป

รองศาสตราจารย์ ดร.ชู สิ ท ธิ์ ประดั บ เพ็ ช ร์ อธิก ารบดี ประธานการประชุม ขออนุ ญ าตที่ ป ระชุ ม
ให้ นางเบญญาภา สอนพรม ผู้ อ านวยการกองบริ ก ารการศึ ก ษา ชี้ แ จงเกี่ ย วกั บ การปรั บ ปรุ ง หลั ก สู ต ร
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจระหว่ างประเทศ และสาขาวิชาการเป็นผู้ประกอบการ คณะวิทยการจัดการ
เป็ น หลั กสู ต รบริ ห ารธุร กิ จ บั ณ ฑิ ต สาขาวิช าการจัดการธุรกิจชุ มชน (หลั ก สู ต รปรับ ปรุง พ.ศ. 2563) ให้
ที่ประชุมได้ทราบ
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นางเบญญาภา สอนพรม ผู้อานวยการกองบริการการศึกษา แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า สืบเนื่องจาก
การประชุ มสภาวิช าการ ครั้งที่ 2/2563 เมื่ อวันที่ 4 มี นาคม 2563 ในประเด็น เรื่องการพิ จารณาเห็ น ชอบ
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจชุมชน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2563) ว่าเป็นหลักสูตร
ใหม่หรือหลักสูตรปรับปรุง ตลอดจนการบริห ารจัดการหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน การดู แลนักศึกษา
และการประกัน คุณ ภาพ และประธานได้มอบให้ ผอ.กองหารือกับ สป.อว และนามารายงานคณะกรรมการ
เพื่อทราบ นั้น ผู้อานวยการกองบริการและรองวิชาการคณะวิทยาการจัดการ และประธานหลักสูตรฯได้เดินทาง
ไปราชการที่กระทรวง อว. เพื่อขอรือกับ สป.อว. แล้ว สป.อว. ได้ชี้แจงว่าหลักสูตรใหม่หมายถึงหลักสู ตรใด ๆ
ทีย่ ังไม่เคยมีมาก่อนในสถาบันแห่งนั้น ๆ หลักสูตรปรับปรุงหมายความว่าหลักสูตรใด ๆ ที่มีอยู่ในสถาบันแห่งนั้น
และได้ดาเนินการปรับปรุงตามรอบระยะเวลา หรือตามที่สถาบันเห็ นสมควรดาเนินการปรับปรุงให้เป็นไปตาม
สถานการณ์หรือบริบทต่าง ๆ ที่เปลี่ยนไป ส่วนการบริหารจัดการหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน การดูแล
นั กศึกษา และการประกัน คุณ ภาพ ก็ดาเนิน การไปตามหลั กเกณฑ์ นั้น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ดังนั้น การที่ ห ลั กสู ตร
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ และสาขาวิชาการเป็นผู้ประกอบการ ปรับปรุงหลักสูตรเป็น
หลักสูตรหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจชุมชน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563) จึงเรียก
ได้ว่าเป็นการปรับปรุงหลักสูตรที่มีอยู่เดิม ไม่ใช่เป็นการพัฒ นาหลักสูตรใหม่ ส่วนการดาเนิ นการเรื่องบริหาร
จัดการหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน การดูแลนักศึกษา และการประกันคุณภาพก็ดาเนินการไปโดยปกติ

ระเบียบวาระที่ 4

เรื่องนาเสนอเพื่อทราบ

ระเบียบวาระที่ 4.1

การรายงานสถานะหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี
และระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 ข้อมูล ณ วันที่ 8 เมษายน 2563
สาระสาคัญโดยย่อ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรองทิพย์ เนียมถนอม เลขานุการสภาวิชาการ นาเสนอ การรายงาน
สถานะหลั กสู ตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญ ญาตรี และระดับบัณ ฑิ ตศึกษา พ.ศ. 2558 ข้อมูล
ณ วันที่ 8 เมษายน 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

13

2

7

1

53

3

14

20

รวม

จานวน
หลักสูตร
ทั้งหมด

จานวนหลักสูตร
ที่ครบรอบปรับปรุง
ปีการศึกษา 2563
-

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

สาขาวิชา

สภา
มหาวิทยาลัย
(อนุมัติ)

สป.อว.
(รับทราบ)

ปีการศึกษา
ทีเ่ ริ่มใช้
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
อยู่ระหว่างรอผล
การพิจารณา
ความสอดคล้องฯ

2562

2565

2562

2565

2562

2565

2562

2565

2562

2565

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

2562

2565

2562

2565

2562

2565

2562

2565

15 ส.ค.
2559
7 เม.ย.
2560
20 มิ.ย.
2560
8 ก.ย.
2560

2559

2562

2559

2562

2560

2563

2560

2563

ครุศาสตร์
1

ค.บ. การสอนภาษาไทย 4 ปี
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562)
(อยู่ระหว่างส่งคืนให้คณะแก้ไขข้อมูลตามข้อเสนอแนะของ 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)

27 มี.ค.2562

(อยู่ระหว่างส่งคืนให้คณะแก้ไขข้อมูลตามข้อเสนอแนะของ สป.อว.)

6

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

27 มี.ค.2562

(อยู่ระหว่างส่งคืนให้คณะแก้ไขข้อมูลตามข้อเสนอแนะของ สป.อว.)

7

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

27 มี.ค.2562

(อยู่ระหว่างส่งคืนให้คณะแก้ไขข้อมูลตามข้อเสนอแนะของ สป.อว.)

8

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

27 มี.ค.2562

(อยู่ระหว่างส่งคืนให้คณะแก้ไขข้อมูลตามข้อเสนอแนะของ สป.อว.)

9

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

27 มี.ค.2562

(อยู่ระหว่างส่งคืนให้คณะแก้ไขข้อมูลตามข้อเสนอแนะของ สป.อว.)

10

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

27 มี.ค.2562

(อยู่ระหว่างส่งคืนให้คณะแก้ไขข้อมูลตามข้อเสนอแนะของ สป.อว.)

มนุษยศาสตร์ฯ
1
2
3
4

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

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

สาขาวิชา

สภา
มหาวิทยาลัย
(อนุมัติ)

สป.อว.
(รับทราบ)

ปีการศึกษา
ที่เริ่มใช้
หลักสูตร

สิ้นปี
การศึกษา
ครบรอบที่
ต้องปรับปรุง
หลักสูตร

19 เม.ย.2560

16 พ.ย.
2560
1 ต.ค.
2561

2560

2563

2560

2563

2561
2562

2564
2565

2560

2563

2562

2565

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

5 ส.ค.
2559
29 มิ.ย.
2559
12 ต.ค.
2559
12 ต.ค.
2559
29 มิ.ย.
2559

2559

2562

2559

2562

2559

2562

2559

2562

2560

2563

5

ศศ.บ. ภาษาไทย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)

6

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

7
8

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

9

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

10

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

13 มิ.ย. 2561 8 ต.ค. 2562
9 ม.ค. 2562
31 ต.ค.
2562
12 ก.ค. 2560
7 มี.ค.
2563
10 ต.ค. 2561
3 มี.ค.
2563

11

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

9 พ.ค. 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

(อยู่ระหว่างส่งคืนให้คณะแก้ไขข้อมูลตามข้อเสนอแนะของ สป.อว.)

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

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)

20 เม.ย.2559
20 เม.ย.2559
20 เม.ย.2559
16 มี.ค. 2559
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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
มหาวิทยาลัย
(อนุมัติ)

7

วศ.บ. วิศวกรรมการจัดการ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)

16 มี.ค. 2559

8

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

18 ม.ค. 2560

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

วท.บ. เทคโนโลยีการผลิตพืช
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562)
วท.บ. วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)

9 ม.ค. 2562

10
11
12
13

สป.อว.
(รับทราบ)

ปีการศึกษา
ที่เริ่มใช้
หลักสูตร

สิ้นปี
การศึกษา
ครบรอบที่
ต้องปรับปรุง
หลักสูตร

29 มิ.ย.
2559
7 เม.ย.
2560
13 พ.ย.
2560
3 เม.ย.
2562
5 พ.ย.
2562
14 ก.พ.
2563

2560

2563

2560

2563

2560

2563

2561

2564

2561

2564

2562

2565

14 มี.ค. 2561

อยู่ระหว่างรอผล
การพิจารณา
ความสอดคล้องฯ

2561

2564

12 ก.พ. 2563

อยู่ระหว่างรอผล
การพิจารณา
ความสอดคล้องฯ

2563

2566

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

2559

2562

2559

2562

2559

2562

13 ธ.ค. 2560
13 มิ.ย. 2561

(อยู่ระหว่างผู้อานวยการกลุ่ม ของ สป.อว. ตรวจสอบหลักสูตร)

14

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

15

ทล.บ. เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ต่อเนื่อง)
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563) **(ต้องปรับตาม มคอ.1
ให้เสร็จสิ้นภายในปีการศึกษา 2562) **ขณะนี้อยู่ระหว่าง
นาเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย

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)

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

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

สาขาวิชา

8

ศ.บ. เศรษฐศาสตร์การเงินการธนาคาร
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
(อยู่ระหว่างกระบวนการเสนอกฤษฎีกาชื่อปริญญา)
บธ.บ. ธุรกิจระหว่างประเทศ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2558)
**ปรับปรุงหลักสูตรเป็น บธ.บ. การจัดการธุรกิจชุมชน
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563)**
บธ.บ. การเป็นผู้ประกอบการ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2558)
**ปรับปรุงหลักสูตรเป็น บธ.บ. การจัดการธุรกิจชุมชน
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563)**
บธ.บ. การจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่
(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2561)
บธ.บ. การจัดการธุรกิจโรงแรม (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2561)

9

10

11
12
13

บธ.บ. การจัดการธุรกิจชุมชน
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563) **อยู่ระหว่างดาเนินการ
แก้ไขตามข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัย**

สภา
มหาวิทยาลัย
(อนุมัติ)

สป.อว.
(รับทราบ)

ปีการศึกษา
ที่เริ่มใช้
หลักสูตร

สิ้นปี
การศึกษา
ครบรอบที่
ต้องปรับปรุง
หลักสูตร

12 ก.ค. 2560

16 พ.ย.
2560

2561

2564

18 ก.พ. 2558

4 ส.ค.
2558

2558

2561

18 ก.พ. 2558

24 เม.ย.
2558

2558

2561

11 ก.ค. 2561

5 พ.ย.
2562
3 มี.ค.
2563

2561

2564

2561

2564

14 มี.ค. 2561
8 เม.ย. 2562

3. หลักสูตร ระดับบัณฑิตศึกษา
คณะ

ปีการศึกษา 2563

จานวนหลักสูตรที่อยู่
ระหว่างรอผล
การรับทราบจาก สป.อว.

2

1

3

-

-

1

2

-

-

1

7

2

2

4

จานวนหลักสูตร
ทั้งหมด

จานวนหลักสูตร
ที่ครบรอบ
ปรับปรุง

จานวนหลักสูตร
ที่ครบรอบปรับปรุง

ปีการศึกษา 2562

ครุศาสตร์

4

วิทยาการจัดการ
(ปีการศึกษา 2561)
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
รวม

1
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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

2/2563
12 ก.พ. 2563

อยู่ระหว่าง
บันทึกข้อมูลใน
ระบบ CHE CO

สาขาวิชา

ปี
การศึกษา
ที่เริม่ ใช้
หลักสูตร

ปีครบรอบ
ที่ต้อง
ปรับปรุง
หลักสูตร

2561

2566

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)

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
อยู่ระหว่างรอผล
การพิจารณา
ความสอดคล้องฯ

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
รัฐประศาสนศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562)

15/2562
11 ธ.ค. 2562

2

หลั ก สู ต รรั ฐศาสตรมหาบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าอาชญา
วิทยาการบริหารงานยุติธรรมและสังคม
(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563)
**อยู่ ร ะหว่างดาเนิ นการแก้ไขตามข้อ เสนอแนะ
ของสภามหาวิทยาลัย**

4/2563
8 เม.ย. 2563
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ข้อเสนอ/ญัตติ
จึงเสนอสภาวิชาการเพื่อรับทราบรายงานสถานะหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญา
ตรี และระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 ข้อมูล ณ วันที่ 8 เมษายน 2563
มติทีประชุม รับทราบรายงานสถานะหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี และ
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 ข้อมูล ณ วันที่ 8 เมษายน 2563
ระเบียบวาระที่ 4.2

ข้อมูลการปรับเปลี่ยนอาจารย์ประจาหลักสูตร (สมอ.08) ระดับปริญญาตรี
และระดับบัณฑิตศึกษา ประจาปี พ.ศ. 2561-2563 ข้อมูล ณ วันที่ 8 เมษายน 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. 2561-2563 ข้อมูล ณ วันที่ 8 เมษายน 2563 มีรายละเอียดดังนี้
1. ระดับปริญญาตรี
ลาดับ
1
2
3
ที่

รายการ
จานวนรวมหลักสูตรที่ปรับเปลีย่ นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/
อาจารย์ประจาหลักสูตร
จานวนที่ผ่านการรับทราบการปรับหลักสูตรจาก สป.อว.
จานวนที่อยู่ระหว่างรอผลการรับทราบการปรับหลักสูตรจาก สป.อว.
รายชื่อหลักสูตรที่ปรับปรุง

คณะครุศาสตร์
1
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (5 ปี)
(ฉบับปี พ.ศ. 2558)
2
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ (4 ปี)
(ฉบับปี พ.ศ.2562)
3

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (4 ปี)
(ฉบับปี พ.ศ.2562)

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น
(ฉบับปี พ.ศ. 2560)
2
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาชุมชนและ
สังคม (ฉบับปี พ.ศ. 2560)

ปี พ.ศ. 2561
13 หลักสูตร

ปี พ.ศ. 2562
15 หลักสูตร

ปี พ.ศ. 2563
2 หลักสูตร

11 หลักสูตร
2 หลักสูตร

6 หลักสูตร
9 หลักสูตร

2 หลักสูตร

สภามหาวิทยาลัยเห็นชอบ

วันที่ สป.อว.
รับทราบ

ครั้งที่

วันเดือนปี

6/2561

13 มิ.ย. 2561

12 ก.ค. 2562

12/2562

9 ต.ค. 2562

2/2563

12 ก.พ. 2563

อยู่ระหว่างดาเนินการ
ปรับปรุงระบบ CHECO
ของ สป.อว.
อยู่ระหว่างดาเนินการ
ปรับปรุงระบบ CHECO
ของ สป.อว.

4/2561

4 เม.ย. 2561

4 ก.ย. 2561

4/2561

4 เม.ย. 2561

4 ก.ย. 2561
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ที่

รายชื่อหลักสูตรที่ปรับปรุง

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
3
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน
(ฉบับปี พ.ศ. 2558)
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

12 ก.ค. 2562

7/2561

11 ก.ค. 2561

อยู่ระหว่างดาเนินการ
ปรับปรุงระบบ CHECO
ของ สป.อว.

7/2561

11 ก.ค. 2561

12 ก.ค. 2562

13/2561

12 ธ.ค. 2561

1 ส.ค. 2562

2/2562
2/2562

13 ก.พ. 2562
13 ก.พ. 2562

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

9

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครอง
ท้องถิ่น (ฉบับปี พ.ศ. 2560)

2/2562

13 ก.พ. 2562

10

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาชุมชนและ
สังคม (ฉบับปี พ.ศ. 2560)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน
(ฉบับปี พ.ศ. 2558)
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาประศาสนศาสตร์ (ฉบับปี พ.ศ. 2560)

3/2562

13 มี.ค. 2562

12 ก.ค. 2562

8/2562

12 มิ.ย. 2562

4 ต.ค. 2562

11/2562

11 ก.ย. 2562

11/2562

11 ก.ย. 2562

อยู่ระหว่างดาเนินการ
ปรับปรุงระบบ CHECO
ของ สป.อว.
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
สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น (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
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ (ฉบับปี พ.ศ. 2561)
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ที่

รายชื่อหลักสูตรที่ปรับปรุง

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

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

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

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

คณะวิทยาการจัดการ
1
2
3
4

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ
(ฉบับปี พ.ศ. 2558)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ
(ฉบับปี พ.ศ. 2558)
หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการเงินการธนาคาร
(ฉบับปี พ.ศ. 2560)
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (ฉบับปี พ.ศ. 2559)

5

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์
(ฉบับปี พ.ศ. 2559)

15/2562

11 ธ.ค. 2562

6

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้า
สมัยใหม่ (ฉบับปี พ.ศ. 2561)

3/2563

11 มี.ค. 2563

ปี พ.ศ. 2561
3 หลักสูตร

ปี พ.ศ. 2562
-

ปี พ.ศ. 2563
1

3 หลักสูตร
-

-

-

อยู่ระหว่างดาเนินการ
ปรับปรุงระบบ CHECO
ของ สป.อว.

2. ระดับบัณฑิตศึกษา
ลาดับ
1
2
3

รายการ
จานวนรวมหลักสูตรที่ปรับเปลีย่ นอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร/อาจารย์ประจาหลักสูตร
จานวนที่ผ่านการรับทราบการปรับหลักสูตรจาก สป.อว.
จานวนที่อยู่ระหว่างรอผลการรับทราบการปรับหลักสูตรจาก
สป.อว.
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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

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ (ฉบับปี พ.ศ. 2561)

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

4/2563

8 เม.ย. 2563

อยู่ระหว่างดาเนินการ
กรอกข้อมูล
ในระบบ CHECO

(ข้อมูล ณ วันที่ 8 เมษายน 2563)
ข้อเสนอ/ญัตติ
จึงขอเสนอให้ที่ประชุมสภาวิชาการรับทราบข้อมูลการปรับเปลี่ยนอาจารย์ประจาหลักสูตร (สมอ.08)
ระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา ประจาปี พ.ศ. 2561-2562 ข้อมูล ณ วันที่ 8 เมษายน 2563
มติที่ประชุม รับทราบข้อมูลการปรับเปลี่ยนอาจารย์ประจาหลักสูตร (สมอ.08) ระดับปริญญาตรี และ
ระดับบัณฑิตศึกษา ประจาปี พ.ศ. 2561-2562 ข้อมูล ณ วันที่ 8 เมษายน 2563 คณะกรรมการสภาวิชาการมี
ความเห็นและข้อเสนอแนะ ดังนี้
1. มีห ลักสูตรหลายหลักสูตรที่ทาง สป.อว. ยังไม่ได้รับทราบหลักสูตร มหาวิทยาลัย ควรดาเนินการ
ติดตามหลักสูตร ควรมีหนังสือราชการไปยัง สป.อว. โดยด่วน เนื่องจากได้รับทราบข้อมูลว่าขณะนี้มีหลักสูตรจาก
หลายมหาวิทยาลัย จานวน กว่า 2,000 หลักสูตรที่ยังไม่ผ่านการรับทราบจาก สป.อว
2. ตามที่มหาวิทยาลัยรายงานว่า เมื่อวันที่ 16 เมษายน 2563 กองทุน กยศ. ได้แจ้งให้มหาวิทยาลัย
ตรวจสอบหลั ก สู ต ร จ านวน 16 หลั ก สู ต ร ไม่ ป รับ ปรุงตามวงรอบ จะส่ งผลให้ นั ก ศึ ก ษาในหลั ก สู ต รนั้ น ๆ
ไม่ส ามารถกู้ กองทุ น กยศ. ได้ มหาวิท ยาลั ย ได้ทาหนังสื อ ตอบกลั บ ไปที่ สป.อว. และ กยศ. แล้ ว เมื่อวัน ที่
1 เมษายน 2563 โดยจะดึงข้อมูลในระบบว่ามีหลักสูตรใดที่ผ่านการเห็นชอบแล้วให้เสร็จก่อนสิ้นเดือนเมษายน
2563 ช่วงที่หลักสูตรเข้าสู่ระบบ สป.อว. ใช้หลักสูตรเล่ มเก่าอยู่ ซึ่งปี 2564-2565 นักศึกษาที่ใช้หลักสูตรใหม่
จะสามารถกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษาได้ทันที ในปีการศึกษา 2561 มหาวิทยาลัย มีประสบการณ์ที่ทาให้นักศึกษา
ไม่สามารถกู้ยืมเงินเพื่ อการศึกษาได้ จานวน 2 หลักสูตร คือ สาขาวิชาประยุกต์ศิลป์ และสาธารณสุขศาสตร์
เนื่ องจากหลักสู ตรยั งไม่ผ่านการรับ ทราบจาก สป.อว. ซี่งเป็นระยะเวลานานถึง 2 ปี นับว่าเป็ นปัญ หาใหญ่
มหาวิทยาลัยควรจะดาเนินการเรื่องนี้ให้เร็วที่สุด
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3. ประเด็ น ข้ อ มู ล จากผู้ อ านวยการส านั ก งานคณะกรรมการบั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา รายงานเรื่อ งหลั ก สู ต ร
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ สภามหาวิทยาลัยเห็นชอบแล้วเมือปี 2561 และสานักงาน
คณะกรรมการบั ณฑิตศึกษาได้บันทึก ข้อมูลลงในระบบ Che co เรียบร้อยแล้ว อาจารย์มีผลงานทางวิชาการปี
พ.ศ. 2557 จานวน 3 ชิ้น ซึ่งอยู่ในขบวนการพิจารณาของ สป.อว.ในระบบ ที่มีระยะเวลานานเกินไปทาให้
ผลงานทางวิชาการเกิน 5 ปี ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ ณ วันปัจจุบัน หากจะถ้าบันทึกข้อมูลแทนเป็นผลงาน
ทางวิช าการที่ เป็ น ปั จ จุ บั น แต่ ไม่ได้น าเข้า สภามหาวิทยาลั ย เพื่อขอความเห็ น ชอบก็ จะดาเนิน การไม่ได้ ซึ่ ง
ขบวนการในการพิ จ ารณารั บ ทราบหลั ก สู ต รในระบบที่ มี ช่ ว งเวลาที่ ย าวนาน ส่ ง ผลต่ อ หลั ก สู ต รระดั บ
บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษาเนื่ อ งจากเป็ น หลั ก สู ต ร 2 ปี แต่ ระยะเวลารอรับ การรับ ทราบหลั ก สู ต รใช้ เวลานานเกิ น 2 ปี
มหาวิทยาลัยควรปรึกษาหารือกันและมีแนวทางในการดาเนินการต่อไป
4. สิ่ งที่เกิดขึ้น ในปั จจุ บั น เป็ น เหตุการณ์ ไม่ปกติ ทั้งในเรื่อง เศรษฐกิจ งบประมาณ มหาวิทยาลั ยจะ
ดาเนินการอย่างไรเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในเรื่องการจัดการเรียนการสอนไม่เหมือนเดิม มีการจัดการเรียน
การสอนผ่ านระบบออนไลน์ เร็ว ขึ้น นักศึกษาเริ่ม มีความคุ้นเคยกับการเรียนผ่ านระบบออนไลน์ ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้น พื้น ฐานได้ วางแผนการจัดการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์ อย่างเป็นระบบ
ซึง่ ระบบการจัดการเรียนการสอนในห้องเรียนจะน้อยลง หรือหากมีการปรับปรุงหลักสูตรใหม่ บางหลักสูตรต้อง
ทบทวนเรื่องการจัดการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์ในหลักสูตร ถ้าไม่มีในหลักสูตรต้องบรรจุในหลักสูตร
และสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเปิดภาคเรียนในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 สิ่งที่เกี่ยวข้องกับ
คณะครุศาสตร์ คือนักศึกษาต้องออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานศึกษา คณะครุศาสตร์ได้มีการเตรียม ความ
พร้อมเรื่องการจัดการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์ การวัดและประเมินผล หรือไม่อย่างไร มหาวิทยาลัยควร
มีแผนและเตรียมการในประเด็นนี้ด้วย

ระเบียบวาระที่ 5

เรื่องนาเสนอเพื่อพิจารณา

ระเบียบวาระที่ 5.1

ขอความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์
ประจาหลักสูตร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จานวน 6 หลักสูตร
(สมอ.08)
สาระสาคัญโดยย่อ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรองทิพย์ เนียมถนอม เลขานุการสภาวิชาการ นาเสนอเรื่อง ขอความ
เห็ น ชอบการเปลี่ ย นแปลงอาจารย์ ผู้ รับ ผิ ด ชอบหลั ก สู ต ร และอาจารย์ป ระจาหลั ก สู ต ร คณะมนุ ษ ยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ จานวน 6 หลักสูตร (สมอ.08) ได้แก่
1) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสหวิทยาการอิสลามเพื่อการพัฒนา (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
ด้ว ย คณะมนุ ษ ยศาสตร์ และสั งคมศาสตร์ มี ค วามประสงค์ข ออนุ ญ าตเปลี่ ย นแปลงอาจารย์
ผู้รับ ผิดชอบหลักสู ตรและอาจารย์ป ระจาหลักสูตรคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จานวน 6 หลักสูตร
(สมอ.08) ได้แก่
1) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสหวิทยาการอิสลามเพื่อการพัฒนา (ฉบับปี พ.ศ. 2562)
เนื่องจาก ดร.อภิชาติ พงษ์เกษม อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจาหลักสูตร ได้ขอ
ลาออกจากราชการ คณะและสาขาวิชาจึงขออนุญาตเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจา
หลักสูตร จาก ดร.อภิชาติ พงษ์เกษม เป็น นายอิสมาแอล เจะเล็ง
2) หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น (ฉบับปี พ.ศ. 2560)
เนื่องจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นฤมล อนุสนธิ์พัฒน์ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์
ประจาหลักสูตร ย้ายไปเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอื่น คณะและสาขาวิชาจึงขออนุญาตเปลี่ยนแปลงอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจาหลักสูตร จาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นฤมล อนุสนธิ์พัฒน์ เป็น นายอัคร
วินท์ ศาสนพิทักษ์
3) หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการแสดง (ฉบับปี พ.ศ. 2561)
เนื่ องจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุ มิตร เทพวงษ์ อาจารย์ผู้ รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์
ประจาหลักสูตร ได้เกษียณอายุราชการ คณะและสาขาวิชาจึงขออนุญาตเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
และอาจารย์ประจาหลักสูตร จาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุมิตร เทพวงษ์ เป็น ดร.ณรงค์ คุ้มมณี
4) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ฉบับปี พ.ศ. 2560)
เนื่ อ งจาก สาขาวิช าภาษาอังกฤษได้ ดาเนิ น การปรับ ปรุงแก้ ไขรายชื่ ออาจารย์ผู้ รับ ผิ ดชอบ
หลักสูตรและอาจารย์ประจาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิ ต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ฉบับปี พ.ศ. 2563) (สมอ.08)
ให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 ข้อ 4
วรรค 4 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต้องอยู่ประจาหลักสูตรนั้นตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษา และข้อ 10.2.2
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต้องมีจานวนอย่างน้อย 5 คน ทั้งนี้ ดร.รุ่งทิพย์ รัตนภานุศร อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรและอาจารย์ประจาหลักสูตร ได้ขอลาออกจากราชการ สาขาวิชาจึงอนุญาตเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรและอาจารย์ประจาหลักสูตร จาก ดร.รุ่งทิพย์ รัตนภานุศร เป็น ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวณี วิจารัตน์
5) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ฉบับปี พ.ศ. 2563) (สมอ.08)
เนื่ อ งจาก ดร.รุ่ งทิ พย์ รัตนภานุ ศร อาจารย์ ผู้ รับผิ ดชอบหลั กสู ตร ได้ ขอลาออกจากราชการ
สาขาวิชาจึงอนุ ญาตเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจาหลักสูตร จากเดิม ดร.รุ่งทิพย์
รัตนภานุศร เป็น ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวณี วิจารัตน์
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6) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาชุมชนและสังคม (ฉบับปี พ.ศ. 2560)
เนื่องจาก นายสุธี โกสิทธิ์ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจาหลักสูตร ได้สาเร็จ
การศึกษาระดับปริญญาเอก และได้รับการแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งทางวิชาการระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายชิดชัย
สนั่นเสียง อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจาหลักสูตร ได้สิ้นสุดสัญญาจ้าง และขอถอนรายชื่อลาดับ
ที่ 7 ผู้ ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จริยาภรณ์ รุจิโมระ ออกจากการเป็นอาจารย์ประจาหลั กสูตร เนื่องจากคุณ สมบัติ
ไม่ เป็ น ไปตามประกาศกระทรวงศึ ก ษาธิก าร เรื่อ ง เกณฑ์ ม าตรฐานหลั ก สู ต รระดั บ ปริญ ญาตรี พ.ศ. 2558
ข้อ 10.1.1 อาจารย์ประจาหลักสูตร มีคุ ณวุฒิขั้นต่าปริญญาโทหรือเทียบเท่าหรือมีตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์
และต้องมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริ ญญา และเป็นผลงานทางวิชาการที่ไ ด้รับ
การเผยแพร่ ตามหลั กเกณฑ์ ที่ กาหนดในการพิ จารณาแต่ งตั้ งให้ บุ ค คลดารงตาแหน่งทางวิช าการอย่างน้ อ ย
1 รายการ ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง ดังนั้นคณะและสาขาวิชาจึงขออนุญาตเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
และอาจารย์ประจาหลักสูตร จาก นายสุธี โกสิทธิ์ เป็น ผศ.ดร.สุธี โกสิทธิ์ นายชิดชัย สนั่นเสียง เป็น ดร.จงกล
เฮงสุวรรณ และขอถอนชื่อ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จริยาภรณ์ รุจิโมระ ออกจากการเป็นอาจารย์ประจาหลั กสูตร
เพื่ อ ให้ เป็ น ไปตามเกณฑ์ ม าตรฐานหลั ก สู ต รระดั บ ปริญ ญาตรี พ.ศ. 2558 คณะและสาขาวิ ช าจึ ง
ขออนุ ญ าตเปลี่ ย นแปลงอาจารย์ ผู้ รับ ผิ ดชอบหลั กสู ตรและอาจารย์ป ระจาหลั ก สู ตรคณะมนุษ ยศาสตร์ และ
สั ง คมศาสตร์ จ านวน 6 หลั ก สู ต ร (สมอ.08) โดยเรื่ อ งนี้ ได้ ผ่ า นการประชุ ม คณะกรรมการประจ าคณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในคราวประชุม ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพั นธ์ 2563 ที่ประชุมมีมติ
เห็นชอบ และให้นาเสนอที่ประชุมสภาวิชาการเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป
ข้อเสนอ/ญัตติ
จึงเสนอสภาวิชาการพิจารณาให้ ความเห็นชอบการการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
และอาจารย์ประจาหลักสูตร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จานวน 6 หลักสูตร (สมอ.08)
1) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสหวิทยาการอิสลามเพื่อการพัฒนา (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) หลั กสู ต รศิ ล ปศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิช าภาษาอั งกฤษ (ฉบั บ ปี พ.ศ. 2563) จาก ดร.รุ่งทิ พย์
รัตนภานุศร เป็น ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวณี วิจารัตน์
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6) หลั ก สู ต รศิ ล ปศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าการพั ฒ นาชุ ม ชนและสั ง คม (ฉบั บ ปี พ.ศ. 2560) จาก
นายสุธี โกสิ ทธิ์ เป็ น ผศ.ดร. สุ ธี โกสิ ทธิ์ นายชิดชัย สนั่นเสี ยง เป็น ดร.จงกล เฮงสุ วรรณ และขอถอนชื่ อ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จริยาภรณ์ รุจิโมระ ออกจากการเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
มติที่ประชุม เห็ นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลัก สูตร และอาจารย์ประจาหลักสูตร
คณะมนุ ษ ยศาสตร์ แ ละสั งคมศาสตร์ จ านวน 5 หลั ก สู ต ร (สมอ.08) และถอนรายชื่ อ ผศ.ดร. จริย าภรณ์
รุจิโมระ ออกจากการเป็นอาจารย์ประจาหลักสูตร สาขาวิชาการพัฒนาชุมชนและสังคม (ฉบับปี พ.ศ. 2560)
เนื่องจากคุณสมบัติไม่เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดั บปริญญาตรี
พ.ศ. 2558 ข้อ 10.1.1 อาจารย์ประจาหลักสูตร มีคุณวุฒิขั้ นต่าปริญญาโทหรือเทียบเท่าหรือมี ตาแหน่งผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ และต้องมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และเป็นผลงานทาง
วิชาการที่ได้รับการเผแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดในการพิ จารณาแต่งตั้งให้บุคคลดารงตาแหน่งทางวิชาการ
อย่างน้อย 1 รายการ ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง และให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดาเนินการนาเสนอสภามหาวิทยาลัย
ต่อไป
1) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสหวิทยาการอิสลามเพื่อการพัฒนา (ฉบับปี พ.ศ. 2562) จาก
ดร.อภิชาติ พงษ์เกษม เป็น นายอิสมาแอล เจะเล็ง
2) หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้ องถิ่น (ฉบับปี พ.ศ. 2560) จาก
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นฤมล อนุสนธิ์พัฒน์ เป็น นายอัครวินท์ ศาสนพิทักษ์
3) หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการแสดง (ฉบั บปี พ.ศ. 2561) จาก ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ ดร.สุมิตร เทพวงษ์ เป็น ดร.ณรงค์ คุ้มมณี
4) หลั ก สู ต รศิ ล ปศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าภาษาอั ง กฤษ (ฉบั บ ปี พ.ศ. 2563) จาก ดร.รุ่ งทิ พย์
รัตนภานุศร เป็น ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวณี วิจารัตน์
5) หลั ก สู ต รศิ ล ปศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าการพั ฒ นาชุ ม ชนและสั งคม (ฉบั บ ปี พ.ศ. 2560)
(สมอ.08) 1) ปรับแก้ไขรายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสู ตรและอาจารย์ประจาหลักสูตร จาก นายชิดชัย สนั่น
เสียง เป็น นางสาวจงกล เฮงสุวรรณ 2) ปรับเพิ่มตาแหน่งทางวิชาการของ นายสุธี โกสิทธิ์ ให้เป็นปัจจุบัน จาก
เดิมตาแหน่งทางวิชาการ คือ อาจารย์ เป็น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ และ 3) ถอนรายชื่อ ผศ.ดร. จริยาภรณ์ รุจิโมระ
ออกจากการเป็นอาจารย์ประจาหลักสูตร
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ระเบียบวาระที่ 5.2
การพิจารณาเสนอการให้ปริญญา ระดับปริญญาโท จานวน 10 ราย
สาระสาคัญโดยย่อ
ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์ ดร.กรองทิ พ ย์ เนี ย มถนอม เลขานุ การสภาวิ ชาการ ขออนุ ญ าตที่ ประชุ มให้
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิชาติ พานสุวรรณ นาเสนอเรื่อง การพิจารณาเสนอการให้ปริญญา ระดับปริญญาโท
ประจาภาคเรียนที่ 1/2562 (ครั้งที่ 2) และประจาภาคเรียนที่ 2/2562 (ครั้งที่ 1) จานวน 10 ราย
ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง
ตามที่สานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ได้เสนอรายชื่อผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ประจา
ภาคเรียนที่ 1/2562 (ครั้งที่ 2) ต่อคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ในคราวประชุ ม ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 15
มกราคม 2563 จ านวน 4 ราย และประจาภาคเรียนที่ 2/2562 (ครั้งที่ 1) ในคราวประชุม ครั้งที่ 2/2563
เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 จานวน 6 ราย รวมทั้งสิ้น จานวน 10 ราย โดยผ่านกระบวนการดังนี้
1. นักศึกษา ยื่นเอกสารขอสาเร็จการศึกษากับทาง สานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา
2. เจ้าหน้าที่ฯ ทาการตรวจสอบแบบคาร้องขอเป็นผู้สาเร็จการศึกษา และเอกสารประกอบการขอยื่นว่า
ถูกต้องและครบถ้วนหรือไม่
- ในกรณี ที่ไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้อง เจ้าหน้าที่ต้องคืนเอกสารการขอสาเร็จการศึกษาและเอกสาร
ประกอบการสาเร็จการศึกษา ส่งคืนให้นักศึกษานากลับไปแก้ไขให้ถูกต้อง แล้วจึงนาเอกสารมาส่งอีกครั้ง
- ในกรณี ที่ เอกสารครบถ้วนถูกต้อง เจ้าหน้าที่ต้องเก็บเอกสารทั้งหมดที่นั กศึกษาทาเรื่องขอยื่นไว้
เพื่อนาเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา
3. เมื่ อ เอกสารครบถ้ ว นถู ก ต้ อ งแล้ ว นั ก ศึ ก ษาต้ อ งลงทะเบี ย นรายชื่ อ ผู้ ข อยื่ น ส าเร็จ การศึ ก ษาแก่
เจ้าหน้าที่สานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา และถือว่าเป็นการเสร็จสิ้นการยื่นขอเป็นผู้สาเร็จการศึกษา
นักศึกษาผ่านการตรวจสอบดังนี้
 เป็นผู้มีคุณสมบัติการเข้าเป็นนักศึกษาตามที่หลักสูตรกาหนด โดยคณะกรรมการหลักสูตร ค.ม.
(การบริหารการศึกษา) หลักสูตร ค.ม. (การจัดการการเรียนรู้) และหลักสูตร บธ.ม. (บริหารธุรกิจ)
 ผ่านการตรวจสอบคุณวุฒิการศึกษา พบว่าสาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีแล้วทุกราย
 ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติของการส าเร็จการศึกษาตามเกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามข้อบั งคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2549 โดยนายทะเบียน
และผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตรแต่ละหลักสูตรที่สาเร็จการศึกษา
 นักศึกษาที่เข้าศึกษาในหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต แผน ก แบบ ก1 แผน ก แบบ ก2 และแผน ข
ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามหลักสูตร ได้คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ากว่า 3.00
 ผ่านการสอบประมวลความรู้
 ผ่านการสอบปากเปล่าวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระขั้นสุดท้าย โดยคณะกรรมการสอบปากเปล่า
วิท ยานิพ นธ์/การค้น คว้า อิส ระ ซึ ่ง ประกอบด้ว ยอาจารย์ที ่ ป รึก ษาวิท ยานิพ นธ์ /การค้ น คว้ าอิ ส ระและ
ทรงคุณวุฒิภายนอกที่ได้รับการแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัย
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 ผ่านการตรวจสอบรูปเล่มวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระจากกรรมการตรวจรูปแบบ
 ผ่านการตรวจสอบบทคัดย่อภาษาอังกฤษ จากคณะกรรมการตรวจบทคัดย่อ
 ลงตีพิมพ์ในวารสารวิจัย ราชภัฏกรุงเก่า มหาวิทยาลั ยราชภัฏพระนครศรี อยุธยา ปีที่ 8 ฉบับที่ 1
ประจาเดือน มกราคม – เมษายน 2564 จานวน 1 ราย
 ลงตี พิ ม พ์ ในวารสารวิ ท ยาการจั ด การปริ ทั ศ น์ คณะวิ ท ยาการจั ด การ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
พระนครศรีอยุธยา ปีที่ 21 ฉบับที่ 2 ประจาเดือน กรกฎาคม – ธันวาคม 2562 จานวน 2 ราย
 รายงานสื บ เนื่ อ งจากการประชุ ม วิ ช าการระดั บ ชาติ “ราชภั ฏ กรุ งเก่ า ” ประจ าปี พ.ศ. 2562
(ARUCON 2019) “ท้ อ งถิ่ น ก้ า วไกล ด้ ว ยวิ จั ย และนวั ต กรรม ”วั น ที่ 12-13 ธั น วาคม พ .ศ. 2562
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จานวน 7 ราย
 อยู่ในกรอบระยะเวลาที่หลักสูตรกาหนด
จานวนการพิจารณาเสนอการให้ปริญญาระดับปริญญาโท จานวน 10 ราย
ประจาภาคเรียนที่ 1/2562 (ครั้งที่ 2) และประจาภาคเรียนที่ 2/2562 (ครั้งที่ 1)
จานวน
ลาดับที่
หลักสูตร
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 ประจาภาคเรียน
ที่ 1/2562 (ครั้งที่ 2) และประจาภาคเรียนที่ 2/2562 (ครั้งที่ 1) จานวน 10 ราย
มติที่ประชุม เห็นชอบตามที่สานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาพิจารณาเสนอการให้ปริญญา ระดับ
ปริญญาโท ประจาภาคเรียนที่ 1/2562 (ครั้งที่ 2) และประจาภาคเรียนที่ 2/2562 (ครั้งที่ 1) จานวน 10 ราย
และให้นาเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป สภาวิชาการมีข้อเสนอแนะและข้อสังเกต ดังนี้
1. ให้ตรวจสอบและแก้ไข ดังนี้
1.1 หน้ า 12 ราย นางสาวพั ทธนั นท์ จรู ญ ฐี รวั ฒ น์ ให้ ตรวจสอบนิ ยามศั พท์ ต าแหน่ งวิ ทยฐานะ
ครอบคลุมถึงตาแหน่งครูผู้ช่วยหรือไม่อย่างไร ขอให้ดาเนินการตรวจสอบคานิยามศัพท์ให้ครบถ้วน
1.2 หน้ า 24 ราย นายปราโมทย์ ทองหล่ อ บทคั ด ย่ อ ภาษาไทยและบทคั ด ย่ อ ภาษาอั ง กฤษ
ผลการวิจัยไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การวิจัย และหน้า 26 ราย นางการิตา เธียรถาวร วัตถุประสงค์การวิจัย
มีจานวนมาก เมือ่ เทียบกับการทาวิทยานิพนธ์ แผน ก แบบ ก2 ซึ่งทั้ง 2 ราย ได้ค้นคว้าอิสระ แผน ข.
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2. ข้อสังเกต
2.1 หน้า 10 ราย นิอัสมีรา นิม ะมิง และ หน้ า 12 ราย นางสาวพัทธนันท์ จรูญฐีรวัฒ น์ ค่า ความ
เชื่อมั่นเท่ากับ 0.97 ซึ่งค่าความเชื่อมั่นของทั้ง 2 ราย มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากัน
2.2 หน้า 10 ราย นางสาวนิอัสมีรา นิมะมิง กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 มี จานวน 117 คน และหน้า 14 ราย นายสานนท์
สุ ข จรู ญ กลุ่ ม ตั ว อย่ า ง คื อ ผู้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษา สั งกั ด ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษา
พระนครศรีอยุธยา เขต 2 มีจานวน 113 คน ซึ่งทั้ง 2 รายนี้ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึ กษา
พระนครศรีอยุธยา เขต 2 แต่รายงานผลจานวนกลุ่ มตัวอย่างการวิจั ยไม่เท่ากัน อาจจะมีความคลาดเคลื่อน
ผิดพลาดด้านการพิมพ์เอกสารหรือไม่อย่างไร
3. มอบหมายผู้อานวยการสานักงานคณะกรรมการบัณ ฑิตศึกษาตรวจสอบบทคัดย่อภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษของนักศึกษา จานวน 10 ราย ให้ ถูกต้อง ครบถ้วน และให้ดาเนินการแก้ไขตามข้อเสนอแนะของ
สภาวิชาการ พร้อมทั้งจัดทาตารางเปรียบเทียบการแก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสภาวิชาการ โดยให้
รองอธิการบดีฝ่ายบริหารงานวิชาการตรวจสอบความถูกต้องก่อนนาเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย
ระเบียบวาระที่ 5.3

การพิจารณาเสนอการให้ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู
ประจาภาคเรียนที่ 2/2562 (เพิ่มเติม) จานวน 1 ราย
สาระสาคัญโดยย่อ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรองทิพย์ เนียมถนอม เลขานุการสภาวิชาการ ขออนุญ าตที่ประชุมให้
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิชาติ พานสุวรรณ ผู้อานวยการสานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา นาเสนอเรื่อง
การพิ จ ารณาเสนอการให้ ป ระกาศนี ย บั ต รบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าชี พ ครู ประจาภาคเรียนที่ 2/2562 (เพิ่ ม เติ ม )
จานวน 1 ราย
ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง
ตามที่ ส านั ก งานคณะกรรมการบั ณ ฑิ ต ศึ ก ษาได้ เ สนอรายชื่ อ ผู้ ส าเร็ จ การศึ ก ษาหลั ก สู ต ร
ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ประจาภาคเรียนที่ 2/2563 (เพิ่มเติม) จานวน 1 ราย ต่อคณะกรรมการ
บัณฑิตศึกษาในคราวประชุม ครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2563 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ โดยให้นาเรื่อง
นี้เสนอสภาวิชาการเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป
จานวนการพิจารณาเสนอการให้ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู
ประจาภาคเรียนที่ 2/2562 (เพิ่มเติม) จานวน 1 ราย
จานวน
ลาดับที่
หลักสูตร
ชาย
หญิง
รวม
1
ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู
1
รวม
1
1
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ข้อเสนอ/ญัตติ
จึงเสนอสภาวิชาพิจารณาการให้ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ประจาภาคเรียนที่ 2/2562
(เพิ่มเติม) จานวน 1 ราย
มติที่ประชุม เห็นชอบตามที่สานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาพิจารณาเสนอการให้ประกาศนียบัตร
บัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ประจาภาคเรียนที่ 2/2562 (เพิ่มเติม) จานวน 1 ราย และให้นาเสนอสภามหาวิทยาลัย
ต่อไป สภาวิช าการให้ แก้ไข หน้ า 5 วัน เดือ นปี ที่ เข้ าศึ กษา ของ นางสาวน้าทิ พ ย์ ประสิ ท ธิเดช 13 มี น าคม
พ.ศ. 2531 เป็น 13 มีนาคม พ.ศ. 2561
ระเบียบวาระที่ 5.4

ขอความเห็นชอบการกาหนดพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วย ปริญญาในสาขาวิชา
อักษรย่อ สีครุยวิทยฐานะ ของหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาอาชญาวิทยา การบริหารงานยุติธรรมและสังคม
(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563)
สาระสาคัญโดยย่อ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรองทิพย์ เนียมถนอม เลขานุการสภาวิชาการ ขออนุญาตที่ประชุมให้
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิชาติ พานสุวรรณ ผู้อานวยการสานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา นาเสนอเรื่อง
ขอความเห็ น ชอบการก าหนดพระราชกฤษฎี ก า ว่ าด้ ว ย ปริ ญ ญาในสาขาวิ ช า อั ก ษรย่ อ สี ค รุย วิท ยฐานะ
ของหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอาชญาวิทยา การบริหารงานยุติธรรมและสังคม (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563)
ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง
ตามที่ คณะมนุ ษ ยศาสตร์และสั งคมศาสตร์ ได้ดาเนิน การพัฒ นาหลักสู ตรรัฐ ศาสตรมหาบั ณ ฑิ ต
สาขาวิ ช าอาชญาวิ ท ยา การบริ ห ารงานยุ ติ ธรรมและสั ง คม (หลั ก สู ต รใหม่ พ.ศ. 2563) แต่ เ นื่ อ งจาก
การดาเนินการพัฒนาหลักสูตรใหม่ต้องมีการกาหนดพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วย ปริญญาในสาขา อักษรย่อสาหรับ
สาขาวิชาครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยาฐานะ และครุยประจาตาแหน่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ซึ่งยังไม่ได้กาหนดปริญญาของหลักสูตรนี้ไว้ คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรจึงประชุมกาหนดพระราชกฤษฎีกา
ว่าด้วย ปริญญาในสาขา อักษรย่อสาหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยาฐานะ และครุ ยประจาตาแหน่ง
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยเรื่องนี้ได้ผ่านการประชุมดังนี้
1. การประชุมคณะกรรมการประจาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในคราวประชุม ครั้งที่ 4/2563
โดยใช้มติเวียน ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ
2. การประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ในคราวประชุมครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2563
ที่ป ระชุมมีมติ เห็ น ชอบกาหนดพระราชกฤษฎีกา ว่ าด้ว ย ปริญ ญาในสาขา อักษรย่อ สี ครุยวิทยฐานะ ของ
หลั ก สู ตรรั ฐ ศาสตรมหาบั ณ ฑิ ต สาขาวิช าอาชญาวิ ท ยา การบริห ารงานยุ ติ ธ รรมและสั งคม (หลั ก สู ต รใหม่
พ.ศ. 2563) สาขาวิชารัฐศาสตร์ มีปริญญาสามชั้น คือ
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(ก) เอก เรีย กว่า “รั ฐศาสตรดุษฎีบัณ ฑิต ” ใช้ อักษรย่ อ “ร.ด.”ึและ “ปรัช ญาดุษฎีบัณ ฑิต ” ใช้
อักษรย่อ “ปร.ด.”
(ข) โท เรียกว่า “รัฐศาสตรมหาบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “ร.ม.”
(ค) ตรี เรียกว่า “รัฐศาสตรบัณฑิต”ึใช้อกั ษรย่อ “ร.บ.”
ข้อเสนอ/ญัตติ
จึ งเสนอสภาวิ ชาการพิ จารณาให้ ความเห็ นชอบการก าหนดพระราชกฤษฎี ก า ว่ าด้ ว ย ปริ ญ ญา
ในสาขาวิ ช า อั ก ษรย่ อ สี ค รุ ย วิ ท ยฐานะ ของหลั ก สู ต รรั ฐ ศาสตรมหาบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าอาชญาวิ ท ยา
การบริหารงานยุติธรรมและสังคม (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563)
มติที่ประชุม เห็นชอบการกาหนดพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วย ปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อ สีครุยวิทย
ฐานะ ของหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณ ฑิต สาขาวิชาอาชญาวิทยาการบริหารงานยุติธรรมและสังคม (หลักสู ตร
ใหม่ พ.ศ. 2563) และให้นาเสนอคณะกรรมการปรับปรุงและยกร่างกฎหมายของมหาวิทยาลัยต่อไป สภาวิชาการ
มอบหมายให้ผู้อานวยการสานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาติดตามผลการรับทราบหลักสูตรจาก สป.อว เมื่อ
หลักสูตรผ่านการรับทราบหลั กสูตรจาก สป.อว. เรียบร้อยแล้ ว ให้ดาเนินการติดตามเรื่องการกาหนดพระราช
กฤษฎีกาต่อไป
ระเบียบวาระที่ 5.5

ขอความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
และอาจารย์ประจาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (ฉบับปี พ.ศ. 2563) (สมอ.08)
สาระสาคัญโดยย่อ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรองทิพย์ เนียมถนอม เลขานุการสภาวิชาการ ขออนุญาตที่ประชุมให้
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิชาติ พานสุวรรณ ผู้อานวยการสานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา นาเสนอเรื่อง
ขอความเห็ น ชอบการเปลี่ ย นแปลงอาจารย์ ผู้ รั บ ผิ ด ช อบหลั ก สู ต รและอาจารย์ ป ระจ าหลั ก สู ต ร
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (ฉบับปี พ.ศ. 2563) (สมอ.08)
ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง
ด้วย หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิ ต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์
และสั งคมศาสตร์ มีความประสงค์ ขออนุญ าตเปลี่ ยนแปลงอาจารย์ ผู้ รับผิ ดชอบหลั กสู ตรและอาจารย์ ประจา
หลั กสู ตร จาก ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์ ดร.วิช ชุก ร นาคธน อาจารย์ผู้ รับ ผิ ด ชอบหลั ก สู ต รและอาจารย์ป ระจ า
หลักสูตร ได้เกษียณอายุราชการ เพื่ อให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสู ตรระดับ บัณ ฑิตศึกษา พ.ศ. 2558
คณะและสาขาวิชาจึ งขออนุ ญาตเปลี่ ยนแปลงอาจารย์ ผู้ รับผิ ดชอบหลั กสู ตรและอาจารย์ ประจ าหลั กสู ตร เป็ น
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นฤมล อนุสนธิ์พัฒน์ โดยเรื่องนี้ได้ผ่านการประชุมดังนี้
1. การประชุ ม คณะกรรมการประจ าคณะมนุ ษ ยศาสตร์ แ ละสั งคมศาสตร์ ในคราวประชุ ม
ครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2563 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ
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2. การประชุมคณะกรรมการบัณฑิ ตศึกษา ในคราวประชุม ครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2563
ที่ประชุมมีมติเห็นชอบและให้นาเสนอสภาวิชาการพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป
ข้อเสนอ/ญัตติ
จึงเสนอสภาวิชาการพิจารณาให้ ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิ ดชอบหลักสูตรและ
อาจารย์ป ระจาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (ฉบับปี พ.ศ. 2563)
(สมอ.08) จาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชชุกร นาคธน เป็น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นฤมล อนุสนธิ์พัฒน์
มติ ที่ ป ระชุ ม เห็ นชอบการเปลี่ ย นแปลงอาจารย์ผู้ รับผิ ดชอบหลั กสู ต รและอาจารย์ป ระจาหลั กสู ต ร
รั ฐ ประศาสนศาสตรมหาบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช ารั ฐ ประศาสนศาสตร์ (ฉบั บ ปี พ.ศ. 2563) (สมอ.08) จาก
ผู้ ช่ว ยศาสตราจารย์ ดร.วิช ชุก ร นาคธน เป็ น ผู้ ช่ วยศาสตราจารย์ ดร.นฤมล อนุสนธิ์พั ฒ น์ และให้ น าเสนอ
สภามหาวิทยาลัยต่อไป คณะกรรมการสภาวิชาการให้แก้ไข หน้า 38 ในตารางหลักสูตรปรั บปรุง รายที่ 1 ให้
ระบุตาแหน่งทางวิชาการของ ผศ.ดร.นฤมล อนุสนธิ์พัฒน์ และระบุหมายเหตุเป็น แทนอาจารย์ที่ลาออกจาก
การเป็นอาจารย์สัญญาจ้าง
ระเบียบวาระที่ 5.6

ขอความเห็นชอบยกเว้นการเก็บค่าบารุงและค่าธรรมเนียมในการจัดการศึกษา
ระดับปริญญาตรี ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2562 สาหรับนักศึกษาภาคปกติ
และภาคเรียนที่ 3/2562 สาหรับนักศึกษาภาคพิเศษ
สาระสาคัญโดยย่อ
ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์ ดร.กรองทิ พ ย์ เนี ย มถนอม เลขานุ ก ารสภาวิ ช าการ น าเสนอเรื่อ ง
ขอความเห็นชอบยกเว้นการเก็บค่าบารุงและค่าธรรมเนียมในการจัดการศึ กษา ระดับปริญญาตรี ภาคฤดูร้อน
ปีการศึกษา 2562 สาหรับนักศึกษาภาคปกติ และภาคเรียนที่ 3/2562 สาหรับนักศึกษาภาคพิเศษ
ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง
ตามที่มหาวิทยาลัยมีการจัดการเรียนการสอนในภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2562 สาหรับนักศึกษา
ภาคปกติ และภาคเรียนที่ 3/2562 สาหรับนักศึกษาภาคพิเศษ จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรั ส โคโรนา 2019 ที่ ต่ อเนื่ องติด ต่อ กัน เป็ น ระยะเวลาหลายเดือ น ส่ งผลให้ มี ผู้ ได้ รับ ผลกระทบจากปั ญ หา
ในการระบาดครั้ งนี้ เป็ น วงกว้ างในทุ ก ภาคส่ ว น ดั งนั้ น เพื่ อ เป็ น การช่ ว ยเหลื อ และบรรเทาความเดื อ ดร้อ น
ในการชาระเงิน ค่าบารุงและค่าธรรมเนียมในการจัด การศึกษา ระดับปริญญาตรี ทั้งนักศึกษาภาคปกติ และ
ภาคพิ เศษ จึ ง เห็ น ควรยกเว้ น การเก็ บ ค่ า บ ารุ งและค่ า ธรรมเนี ย มในการจั ด การศึ ก ษา ระดั บ ปริ ญ ญาตรี
ภาคฤดูร้อนปีการศึกษา 2562 สาหรับนักศึกษาภาคปกติ และภาคเรียนที่ 3/2562 สาหรับนักศึกษาภาคพิเศษ
มีรายละเอียดดังนี้
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ตารางยกเว้นการเก็บค่าบารุงและค่าธรรมเนียมในการจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน
สาหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ
ค่าบารุงการศึกษาและค่าธรรมเนียม
ยกเว้น
ข้อ 1 ค่าบารุงการศึกษา ภาคเรียนละ 1,000 บาท
ข้อ 2 ค่าลงทะเบี ย นรายวิ ช าบรรยาย หน่ วยกิต ละ
200 บาท
ข้อ 3 ค่าลงทะเบียนรายวิชาที่มีภาคปฏิบัติ
หน่วยกิตละ 300 บาท
ข้อ 4 ค่าธรรมเนียมพิเศษสาหรับการฝึกทักษะ ภาค
ข้ อ 4 ค่ า ธรรมเนี ย มพิ เศษส าหรั บ การฝึ ก ทั ก ษะ
เรียนละ 500 บาท (ทุกสาขาวิชาที่เปิดสอนในแต่ละคณะ)
ภาคเรียนละ 500 บาท (ทุกสาขาวิชาที่เปิดสอนในแต่ละคณะ)
ข้อ 5 ค่าบารุงห้องสมุด ภาคเรียนละ 300 บาท
ข้อ 5 ค่าบารุงห้องสมุด ภาคเรียนละ 300 บาท
ข้ อ 6 ค่ า บ ารุง เทคโนโลยี ส ารสนเทศ ภาคเรีย นละ
ข้อ 6 ค่าบารุงเทคโนโลยีสารสนเทศ ภาคเรียนละ
300 บาท
300 บาท
ข้อ 7 ค่าบารุงห้องพยาบาลและสุข ภาพ ภาคเรียนละ
ข้อ 7 ค่าบารุงห้องพยาบาลและสุ ขภาพ ภาคเรียน
100 บาท
ละ 100 บาท
ข้อ 8 ค่าปรับอากาศ หน่วยกิตละ 25 บาท
ข้อ 8 ค่าปรับอากาศ หน่วยกิตละ 25 บาท
ตารางยกเว้นการเก็บเงินค่าบารุงการศึกษาและค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ
ค่าบารุงการศึกษาและค่าธรรมเนียม
ยกเว้น
ข้อ 1 ค่าบารุงการศึกษา ภาคเรียนละ 1,000 บาท
ข้อ 2 ค่ าลงทะเบี ย นรายวิ ช าบรรยาย หน่ ว ยกิต ละ
200 บาท
ข้อ 3 ค่าลงทะเบียนรายวิชาภาคปฏิบัติ หน่วยกิตละ
300 บาท
ข้อ 4 ค่าธรรมเนียมพิเศษสาหรับการฝึกทักษะ
ข้อ 4 ค่าธรรมเนียมพิเศษสาหรับการฝึกทักษะ
4.1 คณะครุศาสตร์
4.1 คณะครุศาสตร์
(1) การศึกษาปฐมวัย ภาคเรียนละ 500 บาท
(1) การศึกษาปฐมวัย ภาคเรียนละ 500 บาท
(2) คอมพิวเตอร์ศึกษาภาคเรียนละ 500บาท
(2) คอมพิวเตอร์ศึกษาภาคเรียนละ 500บาท
(3) การศึกษาพิเศษและการสอนภาษาไทยภาคเรียน
(3) การศึกษาพิเศษและการสอนภาษาไทยภาค
ละ 500 บาท
เรียนละ 500 บาท
(4) พลศึกษา ภาคเรียนละ 500 บาท
(4) พลศึกษา ภาคเรียนละ 500 บาท
(5) สังคมศึกษา ภาคเรียนละ 500 บาท
(5) สังคมศึกษา ภาคเรียนละ 500 บาท
(6) วิทยาศาสตร์ ภาคเรียนละ 500 บาท
(6) วิทยาศาสตร์ ภาคเรียนละ 500 บาท
(7) คณิตศาสตร์ ภาคเรียนละ 500 บาท
(7) คณิตศาสตร์ ภาคเรียนละ 500 บาท
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ค่าบารุงการศึกษาและค่าธรรมเนียม
(8) การสอนภาษาไทย ภาคเรียนละ 500 บาท
(9) การสอนภาษาอังกฤษ ภาคเรียนละ 500 บาท
(10) การประถมศึ ก ษา ภาคเรี ย นละ 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) สหวิท ยาการอิ สลาม ภาคเรีย นละ 500 บาท
(12) ดนตรีไทย ภาคเรียนละ 500 บาท
(13) นิติศาสตร์ ภาคเรียนละ 2,000บาท
(14) รัฐประศาสนศาสตร์ ภาคเรียนละ2,000 บาท
(15) การพัฒ นาชุมชน/การพัฒนาชุมชนและสังคม
ภาคเรียนละ 2,000 บาท
(16) การปกครองท้องถิ่น ภาคเรียนละ2,000 บาท
สาหรับนักศึกษาสาขาการปกครองท้องถิ่นและ
สาขาวิชานิติศาสตร์ที่เข้าศึกษาก่อนภาคเรียนที่ 2/2560 ให้
ชาระค่าธรรมเนียมพิเศษสาหรับการฝึกทักษะ ภาคเรียนละ
500 บาท

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 ภาคเรียนละ2,000บาท

(15) การพั ฒ นาชุ ม ชน/การพั ฒ นาชุ ม ชนและ
สังคม ภาคเรียนละ 2,000 บาท
(16) การปกครองท้องถิ่น ภาคเรียนละ2,000บาท

สาหรับนักศึกษาสาขาการปกครองท้องถิ่นและ
สาขาวิชานิติศาสตร์ที่เข้าศึกษาก่อนภาคเรียนที่ 2/2560 ให้
ชาระค่าธรรมเนียมพิเศษสาหรับการฝึกทักษะ ภาคเรียนละ
500 บาท
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ค่าบารุงการศึกษาและค่าธรรมเนียม
4.3 คณะวิทยาการจัดการ
(1) การจัดการ ภาคเรียนละ 500 บาท
(2) เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ/เศรษฐศาสตร์การเงินการ
ธนาคาร ภาคเรียนละ 500 บาท
(3) การเป็นผู้ประกอบการ ภาคเรียนละ 500 บาท
(4) การบริหารทรัพยากรมนุษย์
ภาคเรียนละ 500 บาท
(5) การตลาด ภาคเรียนละ 500 บาท
(6) คอมพิ ว เตอร์ ธุ ร กิ จ ภาคเรี ย นละ 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) การจัด การเทคโนโลยีอุต สาหกรรม/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

ยกเว้น
4.3 คณะวิทยาการจัดการ
(1) การจัดการ ภาคเรียนละ 500 บาท
(2) เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ/เศรษฐศาสตร์การเงิน
การธนาคาร ภาคเรียนละ 500 บาท
(3) การเป็นผู้ประกอบการ ภาคเรียนละ 500 บาท

(4) การบริหารทรัพยากรมนุษย์
ภาคเรียนละ 500 บาท
(5) การตลาด ภาคเรียนละ 500 บาท
(6) คอมพิ วเตอร์ธุรกิจ ภาคเรีย นละ 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 ด ก ารเท ค โน โลยี อุ ต สาหก รรม /
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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ค่าบารุงการศึกษาและค่าธรรมเนียม
(13) วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ภาคเรียนละ 500 บาท

ยกเว้น
(13) วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ภาคเรียนละ 500 บาท
(14) เทคโนโลยีการผลิตพืช ภาคเรียนละ500 บาท

(14) เทคโนโลยีการผลิตพืช ภาคเรียนละ500 บาท
(15) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ต่อเนื่อง)
(15) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ต่อเนื่อง)
ภาคเรียนละ 500 บาท
ภาคเรียนละ 500 บาท
ข้อ 5 ค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ คนละ 300 บาท
ข้อ 5 ค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ คนละ 300 บาท
ข้อ 6 ค่าบารุงหอสมุด ภาคเรียนละ 300 บาท
ข้อ 6 ค่าบารุงหอสมุด ภาคเรียนละ 300 บาท
ข้อ 7 ค่าบารุงเทคโนโลยีสารสนเทศ ภาคเรีย นละ
ข้อ 7 ค่าบารุงเทคโนโลยีสารสนเทศ ภาคเรียนละ300 บาท
300 บาท
ข้อ 8 ค่าบัตรประจาตัวนักศึกษา บัตรละ 200 บาท
ข้อ 9 ค่าประกันของเสียหาย (คืนเมื่อสาเร็จการศึกษา)
คนละ 300 บาท
ข้อ 10 ค่ากิจกรรมนักศึกษา ปีการศึกษาละ 100บาท
ข้อ 11 ค่าบารุงกีฬา ปีการศึกษาละ 100 บาท
ข้อ 12 ค่าปรับอากาศ หน่วยกิตละ 25 บาท
ข้อ 12 ค่าปรับอากาศ หน่วยกิตละ 25 บาท
ข้อ 13 ค่าปรับการลงทะเบียนล่าช้าเกินกว่าที่กาหนด
วันละ 50 บาท สูงสุดไม่เกิน 1,000 บาท

ข้อเสนอ/ญัตติ
จึงเสนอสภาวิชาการพิจารณาให้ความเห็นชอบยกเว้นการเก็บค่าบารุงและค่าธรรมเนียมในการจั ด
การศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2562 สาหรับนักศึกษาภาคปกติ และภาคเรียนที่ 3/2562
สาหรับนักศึกษาภาคพิเศษ
มติที่ประชุม เห็นชอบยกเว้นการเก็บค่าบารุงและค่าธรรมเนียมในการจัดการศึกษา ระดับปริญญาตรี
ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2562 สาหรับนักศึกษาภาคปกติ และ ภาคเรียนที่ 3/2562 สาหรับนักศึกษาภาคพิเศษ
และมอบหมายให้ ก องบริ ก ารการศึ ก ษาจั ด ท าประกาศเพื่ อ เสนอให้ อ ธิ ก ารบดี ล งนามต่ อ ไป สภาวิ ช าการ
มีข้อเสนอแนะดังนี้
1. ควรพิ จ ารณาการยกเว้ น การเก็ บ ค่ า บ ารุ ง และค่ า ธรรมเนี ย มในการจั ด การศึ ก ษา ระดั บ
บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา ในช่ ว งสถานการณ์ ก ารแพร่ ระบาดของเชื้ อ ไวรั ส โคโรนา Covid-19 ควบคู่ ไปด้ ว ย ที่ ป ระชุ ม
มอบหมายให้ผู้อานวยการสานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาดาเนินการ
2. ควรขยายภาคการศึกษาระดับบัณ ฑิตศึกษา ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส
โคโรนา Covid-19 มอบหมายผู้อานวยการสานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาดาเนินการ
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3. การเตรียมการเรื่ องการลดหรือยกเว้ น ค่าบารุงและค่าธรรมเนียมในการจัดการศึกษา ระดับ
ปริญญาตรี สาหรับนักศึกษาภาคปกติ และนักศึกษาภาคพิเศษ ในปีการศึกษา 2563 อาจจะคิดเป็นร้อยละ
ในการลดหรื อ การยกเว้ น โดยเปรี ย บเที ย บข้ อ มู ล รายได้ ค่ า ใช้ จ่ า ยที่ แ ท้ จ ริ ง หรื อ ใกล้ เคี ย งที่ สุ ด เพื่ อ เป็ น
การช่วยเหลือนักศึกษาและมหาวิทยาลัย
4. การจัดการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์ ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส
โคโรนา Covid-19 ควรมีระบบการวัดและประเมินผลที่มีคุณภาพ โดยมหาวิทยาลัยต้องมีหลักเกณฑ์และวิธีการ
ที่เป็นแนวทางเดียวกัน โดยประชุมหารือร่วมกับคณบดีเพื่อกาหนดวิธีการและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการวัดและ
ประเมิน ผลของนั กศึกษา และให้ คณบดีจัด ประชุม อาจารย์ผู้ ส อนเพื่อท าความเข้าใจให้ กับ อาจารย์ เกี่ยวกั บ
หลั กเกณฑ์ การวัด และประเมิ น ผลของนัก ศึก ษาให้ มี คุณ ภาพ โดยให้ อ าจารย์ผู้ ส อนชี้แจงเกณฑ์ ก ารวัด และ
ประเมินผลให้นักศึกษาได้รับทราบเพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกันและเป็นการลดข้อขัดแย้ง
5. มหาวิทยาลัยอาจจัดให้นักศึกษาวัดและประเมินผล โดยวิธีการสอบและจัดข้อสอบเป็น ชุดวิชา
และให้นักศึกษาทาข้อสอบในคอมพิวเตอร์ที่อาจารย์ผู้สอนได้วางระบบไว้ ซึ่งอาจจัดสอบในช่วงเวลาที่แตกต่างกั น
ห้องเรียนละไม่เกิน 25 คน โดยให้อิสระกับอาจารย์ผู้สอน

ระเบียบวาระที่ 5.7

การพิจารณาให้ความเห็นชอบการกาหนดตาแหน่งและแต่งตั้ง
ให้ดารงตาแหน่งทางวิชาการระดับรองศาสตราจารย์ จานวน 1 ราย
และระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ จานวน 4 ราย (วาระลับ)

สาระสาคัญโดยย่อ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรองทิพย์ เนียมถนอม เลขานุการสภาวิชาการ ขออนุญาตที่ประชุมให้
รองศาสตราจารย์ ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์ เลขานุการคณะกรรมการพิจารณาตาแหน่งทางวิชาการ (ก.พ.ว.)
นาเสนอเรื่องการพิจารณาให้ความเห็นชอบการกาหนดตาแหน่งและแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งทางวิชาการระดั บ
รองศาสตราจารย์ จานวน 1 ราย และระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ จานวน 4 ราย (วาระลับ)
ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง
ตามที่คณะกรรมการพิ จารณาตาแหน่ งทางวิชาการ (ก.พ.ว.) ได้ประชุมคณะกรรมการพิจารณา
ตาแหน่งทางวิชาการ ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2563 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบการกาหนดตาแหน่ง
และแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งทางวิชาการระดับรองศาสตราจารย์ จานวน 1 ราย และระดับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
จานวน 4 ราย (วาระลับ)
ข้อเสนอ/ญัตติ
จึงเสนอคณะกรรมการสภาวิชาการพิจารณาให้ความเห็นชอบการกาหนดตาแหน่งและแต่ง ตั้งให้
ดารงตาแหน่งทางวิชาการระดับรองศาสตราจารย์ จานวน 1 ราย และระดับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จานวน 4 ราย
(วาระลับ)
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มติที่ประชุม เห็นชอบตามที่คณะกรรมการพิจารณาตาแหน่งทางวิชาการ พิจารณากาหนดตาแหน่ง
และแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งทางวิชาการระดับ รองศาสตราจารย์ จานวน 1 ราย และระดั บผู้ช่วยศาสตราจารย์
จานวน 4 ราย (วาระลับ) และให้นาเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องนาเสนอจากคณะกรรมการสภาวิชาการ
คณะกรรมการสภาวิช าการได้ให้ ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนผ่ านระบบออนไลน์
มหาวิทยาลัยควรมีเกณฑ์กลางและวิธีการที่เป็นแนวทางการจัดการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์ และควรมี
คลิปวิดีโอให้นั กศึกษาได้ศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม เนื่องจากนักศึกษาของมหาวิทยาลัย มีความพร้อมทางด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ
มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 7

เรื่องอื่น ๆ

ระเบียบวาระที่ 7.1 กาหนดการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 4/2563
สาระสาคัญโดยย่อ
ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์ ดร.กรองทิ พ ย์ เนี ย มถนอม เลขานุ ก ารสภาวิ ช าการ น าเสนอ ก าหนด
การประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 4/2563
ข้อเสนอ/ญัตติ
จึงขอความเห็นชอบกาหนดการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 4/2563 ในวันพุธที่ 27 พฤษภาคม 2563
เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมอยุธยา-อาเซียน อาคารสานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
มติทปี่ ระชุม เห็นชอบกาหนดการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 4/2563 ในวันพุธที่ 27 พฤษภาคม 2563
เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมอยุธยา-อาเซียน อาคารสานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

ปิดประชุมเวลา 11.20 น.
นางสาวนิตยา
แสงมะฮะหมัด ผู้พิมพ์/ผู้บันทึกการประชุม
นางเบญญาภา
สอนพรม
ผูต้ รวจ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรองทิพย์ เนียมถนอม ผูต้ รวจ/ทาน
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