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รายงานการประชุมสภาวิชาการ 
ครั้งที ่4/2563  

วันที่ 17 มิถุนายน 2563  เวลา 09.00 น. 
ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

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

ผู้มาประชุม 
1.  รองศาสตราจารย์ ดร.ชูสิทธิ์   ประดับเพ็ชร์ อธิการบดี    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.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์มูนีเราะฮ์  ยีด า  ผู้แทนคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ กรรมการ 
9.  ดร.ภควดี       สุขอนันต์   ผู้แทนคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กรรมการ 
10.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรองทิพย์ เนียมถนอม รองอธิการบดีฝ่ายบริหารงานวิชาการ กรรมการและเลขานุการ 
 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
1.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิชาติ    พานสุวรรณ ผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา 
2.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรรษวรรณ    สุขสมวัฒน์  ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 
       สาขาวิชาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ 
3.  นางสาวสุดารัตน์  เกลี้ยงสะอาด   อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  
       สาขาวิชาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ 
4.  นายชาญชัย     เมธาวิรุฬห์    อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  
       สาขาวิชาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ 
5.  นายสมเกียรติ   แดงเจริญ    อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  
       สาขาวิชาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ 
6.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิริพร    อินทสนธิ์   ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  
       สาขาวิชาธุรกิจดิจิทัลแนวสร้างสรรค์ คณะวิทยาการจัดการ 
7.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์นันทนิธิ์   เอิบอิ่ม   อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  
       สาขาวิชาธุรกิจดิจิทัลแนวสร้างสรรค์ คณะวิทยาการจัดการ 
8.  นางสาวสวิตา    อยู่สุขขี    อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  
       สาขาวิชาธุรกิจดิจิทัลแนวสร้างสรรค์ คณะวิทยาการจัดการ 
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9.  นางเบญญาภา สอนพรม  ผู้ช่วยเลขานุการ 
10. นางสาวชันษา กิ่งศักดิ์   ผู้ช่วยเลขานุการ 
11. นางสาวสุภัทรสร ขุมทอง   ผู้ช่วยเลขานุการ 
12. นางสาวนิตยา แสงมะฮะหมัด  ผู้ช่วยเลขานุการ 
 

เปิดประชุมเวลา 09.00 น. 
 

ระเบียบวาระท่ี 1   เรื่องทีป่ระธานแจ้งให้ทราบ 
 สาระส าคัญโดยย่อ 
  รองศาสตราจารย์ ดร.ชูสิทธิ์  ประดับเพ็ชร์ อธิการบดี ประธานการประชุม แจ้งเรื่องให้ที่ประชุมทราบ
ดังนี้ 
  1. มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาก าหนดเปิดภาคเรียนนักศึกษาภาคปกติ ภาคเรียนที่ 1               
ปีการศึกษา 2563 ในวันที่ 10 สิงหาคม 2563 ซึ่งมหาวิทยาลัยได้วางแผนการเตรียมความพร้อมในเรื่อง          
การจัดการเรียนการสอนในช่วงที่สถานการณ์ COVID-19 ยังมีการแพร่ระบาด  โดยจัดซ้ือซิมการ์ดแจกให้กับ
นักศึกษาเพ่ือเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์  
  2. มหาวิทยาลัยได้ด าเนินการพิจารณวางแผนการจัดการเรียนการสอนให้กับนักศึกษา ภาคเรียน          
ที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ในช่วงที่สถานการณ์  COVID-19 ยังมีการแพร่ระบาด โดยจัดการเรียนการสอน             
ในมหาวิทยาลัยเฉพาะรายวิชาที่เป็นวิชาปฏิบัติที่มหาวิทยาลัย การจัดการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์ 
รวมทั้งการจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสาน ซึ่งศูนย์ IDLC ไดท้ าหน้าที่สนับสนุนการจัดท าบทเรยีนออนไลน์/
สื่อวิดิทัศน์ โดยมีรองอธิการบดีฝ่ายบริหารงานวิชการและรองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และแผนงานท าหน้าที่
ก ากับดูแล 
 

 มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุมครัง้ที่ 3/2563  
 สาระส าคัญโดยย่อ 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร.กรองทิพย์  เนียมถนอม  เลขานุการสภาวิชาการ  น าเสนอ รายงาน               
การประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 3/2563 ซึ่งมีสาระส าคัญเกี่ยวกับระเบียบวาระและมติที่ประชุมตามรายงาน          
การประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการเพื่อขอให้ที่ประชุมสภาวิชาการพิจารณารับรองรายงานการประชุม 
 ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง 
  ตามที่สภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ได้มีการประชุม ครั้งที่  3/2563         
เมื่อวันพุธที่ 22 เมษายน 2563 เวลา 09.00 น. ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา นั้น 
เจ้าหน้าที่ได้บันทึกและจัดท ารายงานการประชุม รวมทั้งน าเสนอผู้เกี่ยวข้องเพ่ือพิจารณาตรวจสอบตามระบบ
และกระบวนการดังต่อไปนี้ 
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  1. จดบันทึกข้อความสาระส าคัญของการประชุมตามระเบียบวาระในระหว่างการประชุม          
โดยผู้ช่วยเลขานุการสภาวิชาการ 
  2. เรียบเรียง สรุปและจัดท ารายงานการประชุม โดยผู้ช่วยเลขานุการสภาวิชาการแล้วน าเสนอให้
เลขานุการสภาวิชาการ ตรวจสอบและปรับปรุงแก้ไข 
  3. ปรับปรุงและน าเข้าระเบียบวาระการประชุมเพ่ือขอรับรองรายงานการประชุมซึ่งมีสาระส าคัญ
แบ่งเป็น 7 ระเบียบวาระ ตามท่ีเสนอในเอกสารการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 3/2563  
 ข้อเสนอ/ญัตติ 
  ขอเสนอให้รับรองรายงานการประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  
ครั้งที่ 3/2563 
 มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  
ครั้งที่ 3/2563 โดยไม่มีการแก้ไข 
 
ระเบียบวาระท่ี 3   เรื่องสบืเนื่องจากการประชุมครั้งที่ 3/2563 
ระเบียบวาระท่ี 3.1  รายงานผลการด าเนินการตามมติของสภาวิชาการ 
 สาระส าคัญโดยย่อ 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรองทิพย์  เนียมถนอม  เลขานุการสภาวิชาการ น าเสนอข้อมูล             
การด าเนินงานและผลการด าเนินงานตามมติที่ประชุมสภาวิชาการครั้งที่ 3/2563 โดยได้แจ้งและมอบให้
หนว่ยงานและองค์คณะบุคคล/บุคคลที่เก่ียวข้องด าเนินงานและปฏิบัติตามที่สภาวิชาการมีมติแล้ว 
 ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง 
  1. สภาวิชาการได้มีมติก าหนดเป็นแนวปฏิบัติให้เลขานุการน าเสนอให้ที่ประชุมทราบความคืบหน้า
หรือข้อมูลการด าเนินงานและผลการด าเนินงานตามมติที่ประชุมสภาวิชาการเป็นเรื่องสืบเนื่องจากการประชุม
ครั้งก่อนด้วย 
  2. สภาวิชาการ มีการประชุมครั้งที่  3/2563  เมื่อวันพุธที่  22 เมษายน 2563  เวลา 09.00 น.                
ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ตามรายงานการประชุมในระเบียบวาระที่ 2 
  3. เลขานุการสภาวิชาการ ได้แจ้งและมอบให้หน่วยงานและองค์คณะบุคคล/บุคคล ที่เกี่ยวข้อง
ด าเนินงานและปฏิบัติตามที่คณะกรรมการสภาวิชาการมีมติแล้ว ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารที่น าเสนอ
ประกอบการประชุมหน้า [3-2 ถึง 3-5] 
 ข้อเสนอ/ญัตติ 
  ขอเสนอให้ที่ประชุมรับทราบข้อมูลการด าเนินงานและผลการด าเนินงานตามมติที่ประชุม               
สภาวิชาการ ครั้งที่ 3/2563  
 มติที่ประชุม รับทราบข้อมูลการด าเนินงานและผลการด าเนินงานตามมติที่ประชุมสภาวิชาการ            
ครั้งที่ 3/2563  
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รายงานข้อมูลการด าเนินงานและผลการปฏบิัติตามมตทิี่ประชุมสภาวิชาการ   
ครั้งที่ 3/2563   

เมื่อวันพุธที่ 22 เมษายน 2563 เวลา 09.00 น.  
ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา   

 

ระเบียบวาระ เรื่อง มติที่ประชุม ผลการปฏิบัติตามมต ิ

5 เร่ืองน าเสนอเพ่ือพิจารณา   

5.1 ขอความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลง
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและ
อ าจ ารย์ ป ระจ าห ลั ก สู ต ร  ค ณ ะ
มนุ ษ ยศาสตร์ แล ะสั งคม ศาสต ร์ 
จ านวน 6 หลักสูตร (สมอ.08) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์
ประจ าหลักสูตร คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ จ านวน 6 หลักสูตร 
(สมอ.08) และถอนรายช่ือ ผศ.ดร. 
จริยาภรณ์   รุจิโมระ ออกจากการ
เป็ น อ า จ า ร ย์ ป ร ะ จ า ห ลั ก สู ต ร 
สาขาวิชาการพัฒนาชุมชนและสังคม 
(ฉบั บ ปี  พ .ศ . 2560 ) เนื่ อ งจาก
คุณสมบัติ ไม่ เป็นไปตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี 
พ .ศ . 2558 ข้อ 10.1.1 อาจารย์
ประจ าหลักสูตร มีคุณ วุฒิ ขั้ นต่ า
ปริญ ญ าโทหรือ เที ยบ เท่ าห รือมี
ต าแหน่งผู้ ช่วยศาสตราจารย์ และ
ต้องมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วน
หนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา 
และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับ
การเผแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนด
ในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด ารง
ต าแหน่งทางวชิาการอย่างน้อย  
1 รายการ ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง  
แ ล ะ ให้ ห น่ ว ย งา น ที่ เกี่ ย ว ข้ อ ง
ด าเนินการน าเสนอสภามหาวิทยาลัย
ต่อไป 

เลขานุการสภาวิชาการได้แจ้งไปยงัคณบดี
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และ
ประธานคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร 
ทราบแล้ว เมื่อวันท่ี 27 เมษายน 2563  
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้
ด าเนินการน าเรื่องนี้เสนอที่ประชุม 
สภามหาวิทยาลยั ในคราวประชุม 
ครั้งที่  5/2563 ในวันที่  20 พฤษภาคม 
2563 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ 
การเปลี่ ยนแปลงอาจารย์ผู้ รับผิดชอบ
หลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร  
คณ ะมนุษยศาสตร์ และสั งคมศาสตร์ 
จ านวน 5 หลักสูตร (สมอ.08)  
เรียบร้อยแล้ว 
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ระเบียบวาระ เรื่อง มติทีป่ระชุม ผลการปฏิบัติตามมต ิ

5 เร่ืองน าเสนอเพ่ือพิจารณา (ต่อ)   

5.2 การพิจารณาเสนอการให้ปริญญา 
ระดับปริญญาโท ประจ าภาคเรยีน 
ที่ 1/2562 (ครั้งท่ี 2) และประจ า 
ภาคเรยีนที่ 2/2562 (ครั้งท่ี 1)   
จ านวน 10 ราย 
 
 
 
 
 

เ ห็ น ช อ บ ต า ม ที่ ส า นั ก ง า น
คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาพิจารณา
เสนอการให้ปริญญา ระดับปริญญา
โท ประจ าภาคเรียนที่ 1/2562 (ครั้ง
ที่ 2) และประจ าภาคเรียนที่ 2/2562 
(ครั้งที่ 1)  จ านวน 10 ราย โดยและ
ให้ แ ก้ ไขต าม ข้ อ เสน อแ น ะ ขอ ง
คณะกรรมการสภาวิชาการและ
น าเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป 

เลขานุการสภาวิชาการได้แจ้งไปยงั
ผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการ
บัณฑิตศึกษา และผู้เกี่ยวข้องทราบแล้ว 
เมื่อวันท่ี 27 เมษายน 2563   
ขณะนี้อยู่ระหว่างด าเนินการแกไ้ขตาม
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ 
สภาวิชาการ และจะน าเสนอที่ประชุม 
สภามหาวิทยาลยัในคราวประชุม 
ครั้งท่ี 6/2563 ในวันที่ 8 มิถุนายน 2563 
ที่ประชุมมีมติอนุมัตเิรียบร้อยแล้ว 

5.3 ก า ร พิ จ า ร ณ า เ ส น อ ก า ร ใ ห้
ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพ
ครู  ป ระจ าภ าค เรี ยน ที่  2 /2562 
(เพิ่มเติม) จ านวน 1 ราย 
 
 
 
 
 
 
 

เ ห็ น ช อ บ ต า ม ที่ ส า นั ก ง า น
คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาพิจารณา
เสนอการให้ประกาศนียบัตรบัณฑิต 
สาขาวิชาชีพครู ประจ าภาคเรียนที่ 
2/2562 (เพิ่มเติม) จ านวน 1 ราย 
และให้น าเสนอสภามหาวิทยาลัย
ต่อไป สภาวิชาการให้แก้ไข หน้า 5 
วันเดือนปีที่เข้าศึกษา ของ นางสาว
น้ าทิ พ ย์  ป ระสิท ธิ เดช  วันที่  13 
มีนาคม พ.ศ.2531 เป็น วันที่  13 
มีนาคม พ.ศ. 2561 

เลขานุการสภาวิชาการได้แจ้งไปยงั
ผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการ
บัณฑิตศึกษา และผู้เกี่ยวข้องทราบแล้ว 
เมื่อวันท่ี 27 เมษายน 2563 ส านักงาน
คณะกรรมการบณัฑิตศึกษาไดด้ าเนินการ
น าเรื่องนี้เสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย 
ในคราวประชุมครั้งท่ี 5/2563  
ในวันท่ี 20 พฤษภาคม 2563  
ที่ประชุมมีมติอนุมัตเิรียบร้อยแล้ว 
 
 

5.4 ขอความเห็นชอบการก าหนดพระราช
กฤษฎีกา ว่าด้วย ปริญญาในสาขาวิชา 
อั กษ รย่ อ  สี ค รุ ย วิท ยฐาน ะ  ขอ ง
ห ลั ก สู ต รรั ฐศ าส ต รม ห าบั ณ ฑิ ต 
สาขาวิชาอาชญาวิทยาการบริหารงาน
ยุติธรรมและสังคม  (ห ลั ก สู ต ร ให ม่ 
พ.ศ. 2563) 
 
 
 
 
 
 

เห็ น ช อ บ  แ ล ะ ให้ น า เส น อ
คณะกรรมการปรับปรุงและยกร่าง
กฎหมายของมหาวิทยาลัยต่อไป  
สภาวิชาการมอบหมายให้ผู้อ านวยการ
ส านักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา
ติดตามผลการรับทราบหลักสูตรจาก 
สป.อว. เมื่อหลักสูตรผ่าน 
การรับทราบหลักสูตรจาก สป.อว. 
เรียบร้อยแล้ว ให้ด าเนินการติดตาม
เรื่องการก าหนดพระราชกฤษฎีกา
ต่อไป 

เลขานุการสภาวิชาการได้แจ้งไปยงั
ผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการ
บัณฑิตศึกษา และผู้เกี่ยวขอ้งทราบแล้ว 
เมื่อวันท่ี 27 เมษายน 2563 ส านักงาน
คณะกรรมการบณัฑิตศึกษาไดด้ าเนินการ
น าเรื่องนี้เสนอท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัย
ในคราวประชุมครั้งที่ 5/2563 
ในวันท่ี 20 พฤษภาคม 2563  
ที่ประชุมมีเห็นขอบเรียบร้อยแล้ว 
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ระเบียบวาระ เรื่อง มติทีป่ระชุม ผลการปฏิบัติตามมติ 

5 เร่ืองน าเสนอเพ่ือพิจารณา (ต่อ)   

5.5 ขอความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลง
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและ
อ า จ า ร ย์ ป ร ะ จ า ห ลั ก สู ต ร รั ฐ
ป ร ะ ศ า ส น ศ า ส ต ร ม ห า บั ณ ฑิ ต 
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (ฉบับปี 
พ.ศ. 2563) (สมอ.08) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์
ประจ าหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสน
ศาสตร์ (ฉบับปี พ.ศ. 2563)  
(สมอ.08) จาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ดร .วิช ชุกร  นาคธน  เป็ น ผู้ ช่ วย
ศาสตราจารย์ ดร.นฤมล  อนุสนธิ์พัฒน ์
และให้น าเสนอสภามหาวิทยาลัย
ต่อไป  คณะกรรมการสภาวิชาการให้
แก้ไข หน้า 38 ในตารางหลักสูตร
ปรับปรุง รายที่ 1 ให้ระบุต าแหน่ง
ทางวิชาการของ ผศ.ดร.นฤมล   
อนุสนธิพ์ัฒน์ และระบุหมายเหตุเป็น 
แทนอาจารย์ที่ลาออกจากการเป็น
อาจารย์สัญญาจ้าง 

เลขานุการสภาวิชาการได้แจ้งไปยงั
ผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการ
บัณฑิตศึกษา คณบดคีณะมนุษยศาสตร ์
และสังคมศาสตร์ และผู้เกี่ยวข้องทราบแล้ว 
เมื่อวันท่ี 27 เมษายน 2563 ส านักงาน
คณะกรรมการบณัฑิตศึกษาไดด้ าเนินการ
น าเรื่องนี้เสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย 
ในคราวประชุมครั้งท่ี 5/2563 ในวันที่ 20 
พฤษภาคม 2563 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ
เรียบร้อยแล้ว 
 
 
 
 
 
 

5.6 ขอความเห็นชอบยกเว้นการเก็บค่า
บ ารุงและค่ าธรรมเนียมในการจัด
การศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคฤดู
ร้อน  ปี ก ารศึ กษ า 2562 ส าห รับ
นักศึกษาภาคปกติ และภาคเรียนที่ 
3/2562 ส าหรับนักศึกษาภาคพิเศษ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เห็นชอบยกเว้นการเก็บค่าบ ารุงและ
ค่าธรรมเนียมในการจัดการศึกษา  
ระดับปริญ ญาตรีภาคฤดู ร้อน ปี
การศึกษา 2562 ส าหรับนักศึกษา
ภาคปกติ และ ภาคเรียนที่ 3/2562 
ส าหรับนักศึกษาภาคพิเศษ โดยให้
แ ก้ ไ ข ต า ม ข้ อ เส น อ แ น ะ ข อ ง
คณะกรรมการสภาวิชาการ และ
มอบหมายให้กองบริการการศึกษา
จัดท าประกาศเพื่อเสนอให้อธิการบดี
ลงนามต่อไป 

เลขานุการสภาวิชาการได้แจ้งไปยงั
ผู้อ านวยการกองบริการการศึกษา และ
ผู้เกี่ยวข้องทราบแล้ว เมื่อวันที่ 27 เมษายน 
2563 กองบริการการศึกษาได้ด าเนินการ
ท าประกาศเสนอให้อธิการบดลีงนาม
เรียบร้อยแล้ว มีนักศึกษาภาคปกติ 
ที่ลงทะเบียนเรียนนในภาคฤดูร้อน   
จ านวน 387 ราย และมีนักศกึษาภาคพเิศษ 
ที่ลงทะเบียนในภาคเรียนที่ 3/2562  
จ านวน 457 ราย 
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ระเบียบวาระ เรื่อง มติที่ประชุม ผลการปฏิบัติตามมต ิ

5 เร่ืองน าเสนอเพ่ือพิจารณา (ต่อ)   

5.7 การพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
การก าหนดต าแหน่งและแต่งตั้งให้
ด ารงต าแหน่งทางวิชาการระดับ 
รองศาสตราจารย์ จ านวน 1 ราย  
และระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์  
จ านวน 4 ราย (วาระลับ) 
 
 
 
 

เห็ น ชอบ ต าม ที่ คณ ะก รรม การ
พิ จ ารณ าต าแห น่ งท างวิ ช าก าร 
พิจารณาก าหนดต าแหน่งและแต่งตั้ง
ให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการระดับ
รองศาสตราจารย์ จ านวน 1 ราย 
และระดั บ ผู้ ช่ วยศ าสตราจ ารย์ 
จ านวน 4 ราย (วาระลับ) และให้
น าเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป 

เลขานุการสภาวิชาการไดแ้จ้งไปยงังาน
บริหารงานบุคคลและเลขานุการ
คณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทาง
วิชาการ (ก.พ.ว.) ทราบแลว้ 
เมื่อวันท่ี 27 เมษายน 2563  
งานบริหารงานบุคคลได้ด าเนินการ 
น าเรื่องนี้เสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย 
ในคราวประชุมครั้งที่ 5/2563  
ในวนัท่ี 20 พฤษภาคม 2563  
ทีป่ระชุมมีมติอนุมัตเิรียบร้อยแล้ว 
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ระเบียบวาระท่ี 4    เรื่องน าเสนอเพื่อทราบ 
ระเบียบวาระท่ี 4.1      การรายงานสถานะหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี  

   และระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 ข้อมูล ณ วันที ่8 มิถุนายน 2563 
 สาระส าคัญโดยย่อ 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรองทิพย์  เนียมถนอม  เลขานุการสภาวิชาการ น าเสนอ การรายงาน
สถานะหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 ข้อมูล             
ณ วันที่ 8 มิถุนายน 2563  มีรายละเอียด จ าแนกตามคณะ และสาขาวิชา ดังนี้ 

 1. หลักสตูร ระดับปริญญาตรี 
คณะ 

จ านวนหลกัสูตร 
ทั้งหมด 

จ านวนหลกัสูตร 
ที่ครบรอบปรับปรุง  
ปีการศึกษา 2563 

จ านวนหลกัสูตรที่อยู่ระหว่างรอผล
การรับทราบจาก สป.อว. 

ครุศาสตร ์ 10 - 10 

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ 15 3 4 

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 15 4 2 

วิทยาการจัดการ 13 7 - 

รวม 53 14 16 

2. รอบการปรับปรุงหลักสูตร ระดับปริญญาตรี 
 
 

คณะ 

 
 

สาขาวิชา 

สภา
มหาวิทยาลยั

(อนมัุติ) 

สป.อว.
(รับทราบ) 

ปีการศึกษา
ท่ีเร่ิมใช้
หลักสูตร 

ต้นปี
การศึกษา
ครบรอบที่

ต้องปรบัปรุง
หลักสตูร 

ครุศาสตร์           
1 ค.บ.  การสอนภาษาไทย  4 ปี   

(หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) 
(อยู่ระหว่างบันทึกข้อมูลที่คณะแก้ไขตามข้อเสนอแนะของ สป.อว.) 

27 มี.ค.2562 อยู่ระหว่างรอผล
การพิจารณา

ความสอดคล้องฯ 

2562 2565 

2 ค.บ.  การศึกษาปฐมวัย 4 ปี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) 
(อยู่ระหว่างบันทกึข้อมูลที่คณะแก้ไขตามข้อเสนอแนะของ สป.อว.) 

27 มี.ค.2562 อยู่ระหว่างรอผล
การพิจารณา

ความสอดคล้องฯ 

2562 2565 

3 ค.บ.  พลศึกษา 4  ปี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) 
(อยู่ระหว่างบันทึกข้อมูลที่คณะแกไ้ขตามข้อเสนอแนะของ สป.อว.) 

27 มี.ค.2562 อยู่ระหว่างรอผล
การพิจารณา

ความสอดคล้องฯ 

2562 2565 

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

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

การพิจารณา
ความสอดคล้องฯ 

2562 2565 

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

27 มี.ค.2562 อยู่ระหว่างรอผล
การพิจารณา

ความสอดคล้องฯ 

2562 2565 



 
รายงานการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 4/2563 วันพุธที ่27 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.00 น. ณ หอประชุมมหาวทิยาลัยราชภัฏพระนครศรอียุธยา   

[2-10] 
 

 
 

คณะ 

 
 

สาขาวิชา 

สภา
มหาวิทยาลยั

(อนุมัติ) 

สป.อว.
(รับทราบ) 

ปีการศึกษา
ท่ีเร่ิมใช้
หลักสูตร 

ต้นปี
การศึกษา
ครบรอบที่

ต้องปรบัปรุง
หลักสตูร 

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

27 มี.ค.2562 อยู่ระหว่างรอผล
การพิจารณา

ความสอดคล้องฯ 

2562 2565 

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

27 มี.ค.2562 อยู่ระหว่างรอผล
การพิจารณา

ความสอดคล้องฯ 

2562 2565 

8 ค.บ.  วิทยาศาสตร์  4 ปี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) 
(อยู่ระหว่างบันทึกข้อมูลที่คณะแก้ไขตามข้อเสนอแนะของ สป.อว.) 

27 มี.ค.2562 อยู่ระหว่างรอผล
การพิจารณา

ความสอดคล้องฯ 

2562 2565 

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

27 มี.ค.2562 อยู่ระหว่างรอผล
การพิจารณา

ความสอดคล้องฯ 

2562 2565 

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

27 มี.ค.2562 อยู่ระหว่างรอผล
การพิจารณา

ความสอดคล้องฯ 

2562 2565 

มนุษยศาสตรฯ์           

1 นศ.บ.  นิเทศศาสตร์   (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) 
(ต้องปรับปรุงหลักสูตรให้เสร็จสิ้นภายในปีการศึกษา 2563) 

17 ก.พ. 2559 15 ส.ค. 
2559 

2559 2562 

2 ศศ.บ.  ภาษาญี่ปุ่น (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) 
(ต้องปรับปรุงหลักสูตรให้เสร็จสิ้นภายในปีการศึกษา 2563) 

17 ก.พ. 2559 7 เม.ย. 
2560 

2559 2562 

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

15 ก.พ. 2560 20 มิ.ย. 
2560 

2560 2563 

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

15 ก.พ. 2560 8 ก.ย. 
2560 

2560 2563 

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

2560 2563 

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

12 ก.ค. 2560 1 ต.ค. 
2561 

2560 2563 

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

2562 
2562 2565 

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

12 ก.ค. 2560 7 มี.ค. 
2563 

2560 2563 

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

10 ต.ค. 2561 3 มี.ค. 
2563 

2562 2565 
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คณะ 

 
 

สาขาวิชา 

สภา
มหาวิทยาลยั

(อนมัุติ) 

สป.อว.
(รับทราบ) 

ปกีารศึกษา
ท่ีเร่ิมใช้
หลักสูตร 

ต้นปี
การศึกษา
ครบรอบที่

ต้องปรบัปรุง
หลักสตูร 

11 ศป.บ.  ดนตรีสากล  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) 9 พ.ค. 2561 29 เม.ย. 2563 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. ตรวจสอบหลักสูตร) 

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.  เกษตรศาสตร ์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) 
(ต้องปรับปรุงหลักสูตรให้เสร็จสิ้นภายในปีการศึกษา 2563) 

20 เม.ย.2559 29 มิ.ย. 
2559 

2559 2562 

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

20 เม.ย.2559 12 ต.ค. 
2559 

2559 2562 

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

20 เม.ย.2559 12 ต.ค. 
2559 

2559 2562 

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

16 มี.ค. 2559 29 มิ.ย. 
2559 

2560 2563 

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

16 มี.ค. 2559 3 พ.ค. 
2560 

2560 2563 

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

16 มี.ค. 2559 29 มิ.ย. 
2559 

2560 2563 

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

18 ม.ค. 2560 7 เม.ย. 
2560 

2560 2563 

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

12 ก.ค. 2560 13 พ.ย. 
2560 

2560 2563 

10 ส.บ.  สาธารณสุขศาสตร ์ (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 
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คณะ 

 
 

สาขาวิชา 

สภา
มหาวิทยาลยั

(อนุมัติ) 

สป.อว.
(รับทราบ) 

ปีการศึกษา
ท่ีเร่ิมใช้
หลักสูตร 

ต้นปี
การศึกษา
ครบรอบที่

ต้องปรบัปรุง
หลักสตูร 

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

14 มี.ค. 2561 อยู่ระหว่างรอผล
การพิจารณา

ความสอดคล้องฯ 

2561 2564 

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

12 ก.พ. 2563 อยู่ระหว่างรอผล
การพิจารณา

ความสอดคล้องฯ 

2563 2566 

15 ทล.บ. เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ต่อเน่ือง)  
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563) 

20 พ.ค. 2563  2563 2566 

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) 
**คณะและสาขาวิชาจะน าหลักสูตรเสนอที่ประชุม 
สภาวิชาการ ในคราวประชุมครั้งท่ี 4/2563  
ในวันท่ี 17 มิถุนายน 2563** 

  2564 2567 

3 บธ.บ.  การตลาด (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) 
(ต้องปรับปรุงหลักสูตรใหเ้สร็จสิ้นภายในปีการศึกษา 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 (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) 
(ตอ้งปรับปรุงหลักสูตรให้เสร็จสิ้นภายในปีการศึกษา 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) 
**คณะและสาขาวิชาจะน าหลักสูตรเสนอที่ประชุม 
สภาวิชาการ ในคราวประชุมครั้งท่ี 4/2563  
ในวันท่ี 17 มิถุนายน 2563 ซ่ึงได้เปลี่ยนแปลงสาขาวิชา 
จากเดิม คอมพิวเตอร์ธุรกิจ เป็น สาขาวิชาธุรกิจดจิิทัล 
แนวสร้างสรรค์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) ** 
 

20 เม.ย.2559 27 ก.ค. 
2559 

2564 2567 

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)  18 ก.พ. 2558 4 ส.ค. 2558 2561 
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**ปรับปรุงหลักสูตรเป็น บธ.บ.การจัดการธุรกิจชุมชน 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563)** 

2558 
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คณะ 

 
 

สาขาวิชา 

สภา
มหาวิทยาลยั

(อนุมัติ) 

สป.อว.
(รับทราบ) 

ปีการศึกษา
ท่ีเร่ิมใช้
หลักสูตร 

ต้นปีการศกึษา
ครบรอบทีต่้องปรบัปรุง

หลักสตูร 

10 บธ.บ.  การเป็นผู้ประกอบการ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 
2558)  
**ปรับปรุงหลักสูตรเป็น บธ.บ.การจัดการธุรกิจชุมชน 
(หลกัสูตรปรับปรุง 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)  
**(อยู่ระหว่างหัวหน้าฝ่ายตรวจสอบหลักสูตร) 

8 เม.ย. 2562 อยู่ระหว่างรอผล
การพิจารณา

ความสอดคล้อง
ฯ 

2563 2566 

 

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 3 - 1 

วิทยาการจัดการ  
(ปีการศึกษา 2561) 

1 
- - - 

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ 2 - - 2 

รวม 7 3 - 4 

4. รอบการปรับปรุงหลกัสูตร ระดับบัณฑติศึกษา 
 
 

คณะ 

 
 

สาขาวิชา 

สภามหาวิทยาลัย
(อนุมัติ) 

สป.อว. 
(รับทราบ) 

ปี
การศึกษา
ที่เร่ิมใช้
หลักสูตร 

ปีครบรอบ 
ทีต้่อง

ปรับปรุง
หลักสูตร 

ครุศาสตร์           

1 หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต  
สาขาวิชาชีพครู (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562)  

9/2562 
10 ก.ค. 2562 

21 พ.ค. 2563 2563 2567 

2 หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหาร
การศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562)   

11/2562 
11 ก.ย. 2562 

20 พ.ค. 2563 2562 2567 
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3 หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตร
และการสอน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563)   

2/2563 
12 ก.พ. 2563 

27 พ.ค. 2563 2563 2568 
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คณะ 

 
 

สาขาวิชา 

สภามหาวิทยาลัย
(อนุมัต)ิ 

สป.อว. 
(รับทราบ) 

ปี
การศึกษา
ที่เร่ิมใช้
หลักสูตร 

ปีครบรอบ 
ที่ต้อง

ปรับปรุง
หลักสูตร 

         

ครุศาสตร์ (ต่อ) 
4 หลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหาร

การศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2550)  
ได้ด าเนินการดังน้ี 
1. สภามหาวิทยาลัยในคราวประชุม ครั้งท่ี 6/2560 

เมื่อวันท่ี 25 พฤษภาคม 2560 มีมติเห็นชอบการปิด

หลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหาร

การศึกษา (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2550) โดยเงื่อนไข

จะสมบูรณ์ต่อเมื่อนักศึกษาส าเร็จการศึกษาท้ังหมด

จ านวน 11 คน 

2. ส านักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาได้ส่ง

รายงานการปิดหลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต 

สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (หลักสูตรใหม่             

พ.ศ. 2550) ไปยังส านักงานคณะกรรมการการ

อุดมศึกษาแล้ว เมื่อวันท่ี 26 พฤษภาคม 2560 

3. ส านักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาได้โทรศัพท์

สอบถามกับส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา              

ณ วันท่ี 8 มิถุนายน 2563 ส านักงานคณะกรรมการ

การอุดมศึกษาแจ้งว่า ถ้านักศึกษาส าเร็จการศึกษา

ครบหมดแล้วต้องน าเข้าท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัย

เพื่อขอปิดหลักสูตรแบบสมบูรณ์และแจ้ง ท่ีไปยัง

ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาทราบต่อไป 

4. ส านักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาจะน าเรื่อง

การปิ ดหลักสูตรเข้ า ท่ีประชุมคณ ะกรรมการ

บัณฑิตศึกษา คณะกรรมการสภาวิชาการ และ

คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบการปิด

หลักสูตรต่อไป 
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คณะ 

 
 

สาขาวิชา 

สภามหาวิทยาลัย
(อนุมัติ) 

สป.อว. 
(รับทราบ) 

ปี
การศึกษา
ที่เร่ิมใช้
หลักสูตร 

ปีครบรอบ 
ที่ต้อง

ปรับปรุง
หลักสูตร 

วิทยาการจัดการ 

1 หลักสตูรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  
สาขาวิชาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) 

7/2561 
11 ก.ค. 2561 

13 มิ.ย. 2563 2561 2566 

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

1 หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
รัฐประศาสนศาสตร์ (หลักสูตรใหม ่พ.ศ. 2563)  

15/2562 
11 ธ.ค. 2562 

อยู่ระหว่างรอผล
การพจิารณา

ความสอดคลอ้งฯ 

2563 2568 

2 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอาชญา
วิทยา การบริหารงานยุติธรรมและสังคม (หลักสูตร
ใหม่ พ.ศ. 2563) 

4/2563 
8 เม.ย. 2563 

อยู่ระหว่างรอผล
การพจิารณา

ความสอดคลอ้งฯ 

2563 2568 

(ข้อมูล ณ วันที ่8 มิถุนายน 2563) 
 

ข้อเสนอ/ญัตติ    
 จึงเสนอสภาวิชาการเพ่ือรับทราบรายงานสถานะหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ

ปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558  ข้อมูล ณ วันที่ 8 มิถุนายน 2563 

มติที่ประชุม  รับทราบรายงานสถานะหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี และ
ระดบับัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558  ข้อมูล ณ วันที่ 8 มิถุนายน 2563 

คณะกรรมการสภาวิชาการ ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ได้ประสานงานกับ สป.อว.
เรื่องการรับทราบหลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ในเบื้องต้นว่าจะมีหลักสูตรที่ สป.อว. จะ
รับทราบภายใน 2 สัปดาห์  เช่น หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อม  หลักสูตร
ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ศิลปะการแสดง และหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐ
ประศาสนศาสตร์ และได้ประสานงานกับ สป.อว. ให้เร่งด าเนินการรับทราบหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต จ านวน 
10 สาขาวิชา เพ่ือนักศึกษาคณะครุศาสตร์จะได้ด าเนินการในเรื่องการจัดท าใบประกอบวิชาชีพครูกับส านักงาน
คุรุสภาต่อไป 
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ระเบียบวาระท่ี 4.2  ข้อมูลการปรับเปลี่ยนอาจารย์ประจ าหลักสูตร (สมอ.08) ระดับปริญญาตรี 
   และระดับบัณฑิตศึกษา ประจ าปี พ.ศ. 2561-2563 ข้อมูล ณ วันที ่8 มิถุนายน 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 มิถุนายน 2563 มีรายละเอียดดังนี้ 
 1. ระดับปริญญาตร ี

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

ปี พ.ศ. 
2563  

1 
จ านวนรวมหลักสตูรที่ปรับเปลีย่นอาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตร/
อาจารย์ประจ าหลักสตูร 

13 หลักสูตร 15 
หลักสตูร 

8 หลักสูตร  

2 จ านวนที่ผ่านการรับทราบการปรบัหลักสตูรจาก สป.อว. 11 หลักสูตร 7 หลักสูตร -  

3 จ านวนที่อยู่ระหว่างรอผลการรับทราบการปรบัหลักสูตรจาก สป.อว. 2 หลักสูตร 8 หลักสูตร 8 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 อยูร่ะหว่างด าเนินการ
ปรับปรุงระบบ CHECO 

ของ สป.อว. 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

1 หลักสตูรศลิปศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น  
(ฉบับปี พ.ศ. 2560) 

4/2561 4 เม.ย. 2561 4 ก.ย. 2561 

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

4/2561 4 เม.ย. 2561 4 ก.ย. 2561 

3 หลักสตูรศลิปศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาภาษาจีน  
(ฉบับปี พ.ศ. 2558) 

7/2561 11 ก.ค. 2561 12 ก.ค. 2562 

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

7/2561 11 ก.ค. 2561 อยู่ระหว่างด าเนินการ
ปรับปรงุระบบ CHECO 

ของ สป.อว. 
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ที ่ รายชื่อหลักสูตรที่ปรับปรุง 
สภามหาวิทยาลัยเห็นชอบ วันที ่สป.อว.

รับทราบ 
ครั้งท่ี วันเดือนป ี

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ต่อ) 

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  (ฉบับป ีพ.ศ. 2560) 

2/2562 13 ก.พ. 2562 อยู่ระหว่างด าเนินการ
ปรับปรุงระบบ CHECO 

ของ สป.อว. 

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

2/2562 13 ก.พ. 2562 อยู่ระหว่างด าเนินการ
ปรับปรุงระบบ CHECO 

ของ สป.อว. 

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

3/2562 13 มี.ค. 2562 12 ก.ค. 2562 

11 หลักสตูรศลิปศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาภาษาจีน  
(ฉบับปี พ.ศ. 2558) 

8/2562 12 มิ.ย. 2562 4 ต.ค. 2562 

12 หลกัสตูรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาประศาสนศาสตร์  (ฉบับปี พ.ศ. 2560) 

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

ของ สป.อว. 

13 หลักสตูรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น  (ฉบับปี พ.ศ. 2560) 

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

ของ สป.อว. 

14 หลักสตูรนิตศิาสตรบณัฑิต (ฉบับปี พ.ศ. 2560) 3/2563 11 มี.ค. 2563 อยู่ระหว่างรอผล 
การรับทราบจาก สป.อว. 

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

5/2563 20 พ.ค. 2563 อยู่ระหว่างด าเนนิการ
ปรับปรุงรอบบ CHECO 

ของ สป.อว. 

16 หลักสตูรศลิปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสหวทิยาการ
อิสลามเพื่อการพัฒนา (ฉบับปี พ.ศ. 2561) 

5/2563 20 พ.ค. 2563 อยู่ระหว่างด าเนนิการ
ปรับปรุงรอบบ CHECO 

ของ สป.อว. 

17 หลักสตูรศลิปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการแสดง 
(ฉบับป ีพ.ศ. 2561) 

5/2563 20 พ.ค. 2563 อยู่ระหว่างด าเนนิการ
ปรับปรุงรอบบ CHECO 

ของ สป.อว. 

18 หลักสตูรศลิปศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ  
(ฉบับปี พ.ศ. 2563) 

5/2563 20 พ.ค. 2563 อยู่ระหว่างด าเนนิการ
ปรับปรุงรอบบ CHECO 

ของ สป.อว. 

19 หลักสตูรศลิปศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน 
และสังคม (ฉบับปี พ.ศ. 2560) 

5/2563 20 พ.ค. 2563 อยู่ระหว่างรอผล 
การรับทราบจาก สป.อว. 
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ที ่ รายชื่อหลักสูตรที่ปรับปรุง 
สภามหาวิทยาลัยเห็นชอบ วันที ่สป.อว.

รับทราบ 
ครั้งท่ี วันเดือนป ี

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

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

2/2561 14 ก.พ. 2561 4 ก.ย. 2561 

2 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
(ฉบับปี พ.ศ. 2559) 

5/2561 9 พ.ค. 2561 12 ก.ค. 2562 

3 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า  
(ฉบับปี พ.ศ. 2558) 

7/2561 11 ก.ค. 2561 12 ก.ค. 2562 

4 หลักสตูรสาธารณสุขศาสตรบณัฑติ  
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์  (ฉบับปี พ.ศ. 2561) 

12/2561 14 พ.ย. 2561 อยู่ระหว่างด าเนินการ
ปรับปรุงระบบ CHECO 

ของ สป.อว. 
5 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการ

จัดการ  (ฉบับปี พ.ศ. 2559) 
3/2562 13 มี.ค. 2562 4 ต.ค. 2562 

6 หลักสตูรสาธารณสุขศาสตรบัณฑติ  
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ (ฉบับปี พ.ศ. 2561) 

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

ของ สป.อว. 
7 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์  

(ฉบับปี พ.ศ. 2559) 
9/2562 10 ก.ค. 2562 4 ต.ค. 2562 

8 หลักสตูรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวทิยาศาสตร์
สิ่งแวดล้อม (ฉบับปี พ.ศ. 2561) 

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

ของ สป.อว. 

คณะวิทยาการจัดการ 

1 หลักสตูรบริหารธรุกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกจิระหว่างประเทศ  
(ฉบับป ีพ.ศ. 2558) 

7/2561 11 ก.ค. 2561 12 ก.ค. 2562 

2 หลักสตูรบริหารธรุกิจบัณฑิต  สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ 
(ฉบับปี พ.ศ. 2558) 

13/2561 12 ธ.ค. 2561 1 ส.ค. 2562 

3 หลักสตูรเศรษฐศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาการเงินการธนาคาร 
(ฉบับปี พ.ศ. 2560) 

5/2562 24 เม.ย. 2562 4 ต.ค. 2562 

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

สป.อว. 

5 หลักสตูรบริหารธรุกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ 
(ฉบับปี พ.ศ. 2559)  

15/2562 11 ธ.ค. 2562 อยู่ระหว่างรอผล 
การรับทราบฯจาก 

สป.อว. 

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

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

ของ สป.อว. 
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 2. ระดับบัณฑิตศึกษา 

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

1 
จ านวนรวมหลักสตูรที่ปรับเปลีย่นอาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจ า
หลักสตูร 

3 หลักสูตร -  

2 จ านวนที่ผ่านการรับทราบการปรบัหลักสตูรจาก สป.อว. 3 หลักสูตร -  

3 จ านวนท่ีอยู่ระหว่างรอผลการรับทราบการปรบัหลักสูตรจาก สป.อว. - -  

 

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  

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

2 หลักสตูรบริหารธรุกิจมหาบณัฑติ  
สาขาวิชาการบรหิารธรุกิจ (ฉบับป ีพ.ศ. 2561) 
 

4/2563 8 เม.ย. 2563 อยู่ระหวา่งรอผล 
การรับทราบฯจาก สป.อว. 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
1 หลักสตูรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต  

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์  (ฉบับปี พ.ศ. 2563) 
5/2563 20 พ.ค. 2563 อยู่ระหว่างรอผล 

การรับทราบฯจาก สป.อว. 

(ข้อมูล ณ วันที่ 8 มิถุนายน 2563) 
 ข้อเสนอ/ญัตติ 
  จึงขอเสนอให้ที่ประชุมสภาวิชาการรับทราบข้อมูลการปรับเปลี่ยนอาจารย์ประจ าหลักสูตร (สมอ.08)  
ระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา ประจ าปี พ.ศ. 2561-2562 ข้อมูล ณ วันที่ 8 มิถุนายน 2563 
 มติที่ประชุม  รับทราบข้อมูลการปรับเปลี่ยนอาจารย์ประจ าหลักสูตร (สมอ.08)  ระดับปริญญาตรี และ
ระดับบัณฑิตศึกษา ประจ าปี พ.ศ. 2561-2562 ข้อมูล ณ วันที่ 8 มิถุนายน 2563 
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ระเบียบวาระท่ี 5    เรื่องน าเสนอเพื่อพิจารณา 
 

ระเบียบวาระท่ี 5.1 การพิจารณาเสนอการให้ปริญญา ระดับปริญญาตรี จ านวน 681 ราย 
 ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรองทิพย์ เนียมถนอม เลขานุการสภาวิชาการ น าเสนอ เรื่อง การพิจารณา
เสนอการให้ปริญญา ระดับปริญญาตรี ประจ าภาคเรียนที่ 2/2562 (ครั้งที่  2)  จ านวน 681 ราย โดยมี
กระบวนการดังนี้ 
  1. กองบริการการศึกษา ตรวจสอบแผนการเรียน หมู่เรียน ในสาขาวิชาที่จะส าเร็จการศึกษา ประจ า 
ภาคเรียนที่ 2/2562  (ครั้งที่ 2) และนักศึกษาท่ียื่นค าร้องขอเป็นผู้ส าเร็จการศึกษา 
  2. จัดท าข้อมูลผลการเรียนของนักศึกษารายคน แต่ละหมู่เรียน ให้อาจารย์ที่ปรึกษา และนักศึกษา
ร่วมกันตรวจสอบ เพื่อเตรียมตัวลงทะเบียนในปี 4 ภาคเรียนที่ 1 
  3. ออกค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจโครงสร้างหลักสูตรของนักศึกษาภาคปกติ และภาคพิเศษ                  
(เสาร์-อาทิตย์) ที่จะส าเร็จการศึกษา ประจ าภาคเรียนที่ 2/2562 (ครั้งที่ 2) เลขที่  306/2563 ในปี 4 เทอม 2 เพ่ือให้
อาจารย์ที่ปรึกษา นักศึกษา ร่วมกันตรวจสอบอีกครั้งก่อนการลงทะเบียนเรียนภาคเรียนสุดท้าย 
  4. อาจารย์ที่ปรึกษา นักศึกษา ร่วมกันตรวจสอบรายวิชาและโครงสร้างหลักสูตร และลงทะเบียน
ตามก าหนดเวลา  
  5. ออกค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจจบหลกัสูตรของนักศึกษาภาคปกติและภาคพิเศษ  (เสาร์-อาทิตย์) 
ทีจ่ะส าเร็จการศึกษา ประจ าภาคเรียนที ่2/2562 (ครั้งที่ 2)  เลขที่ 411/2563 (อาจารย์ที่ปรึกษา คณะด าเนินการ) 
  6. นายทะเบียนตรวจสอบการจบหลักสูตรของนักศึกษาตามแผนและนักศึกษาค้างรุ่น 1) คุณสมบัติ
ผู้เข้าศึกษา 2) ผลการตรวจสอบคุณวุฒิแรกเข้า 3) รายวิชา ผลการเรียนตามโครงสร้างหลักสูตร และข้อบังคับ           
ที่เก่ียวข้อง สรุปจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา จ านวน 681 ราย 
  7. กองบริการการศึกษาจัดท าข้อมูลรายละเอียดผู้ส าเร็จการศึกษาตามรูปแบบที่ก าหนด              
ในวันที่ 7-9 มิถุนายน 2563 
  8. เสนอคณะกรรมการอนุมัติการประเมินผลการส าเร็จการศึกษา ในวันที่ 10 มิถุนายน 2563 และ
วันที่ 15 มิถุนายน 2563 
  9. เสนอคณะกรรมการสภาวิชาการ ในวันที่ 17 มถุินายน 2563 
  10. เสนอคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ในวันที่ 8 กรกฎาคม 2563 
  11. กองบริการการศึกษาออกหลักฐานการส าเร็จการศึกษา พร้อมเก็บหลักฐานและบันทึ ก
ฐานข้อมูล 
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บัญชีสรปุจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาท่ีขอเสนอการให้ปริญญา 

ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  ภาคเรียนที่ 2/2561 (คร้ังท่ี 2) 

         

สาขาวิชา 

ระดับปริญญาตรี 

รวมท้ังสิ้น เกียรตินิยมอันดับ 1 เกียรตินิยมอันดับ 2 ปริญญาตรี 

ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม 

ภาคปกติ                     

ครุศาสตรบณัฑติ - - - - - - 2 2 4 4 

ศิลปศาสตรบณัฑติ 3 9 12 4 15 19 41 116 157 188 

รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 1 - 1 1 5 6 31 66 97 104 

นิติศาสตรบณัฑิต - - - 1 - 1 5 10 15 16 

นิเทศศาสตรบณัฑิต - 2 2 - 3 3 4 5 9 14 

ศิลปกรรมศาสตรบัณฑติ 1 2 3 1 - 1 17 19 36 40 

เทคโนโลยีบัณฑิต - - - - - - 4 - 4 4 

วิศกรรมศาสตรบัณฑิต - - - - - - 3 2 5 5 

วิทยาศาสตรบัณฑิต - 1 1 2 6 8 14 62 76 85 

บริหารธรุกิจบัณฑิต 1 1 2 1 6 7 29 79 108 117 

รวม 6 15 21 10 35 45 150 361 511 577 

ภาคพิเศษ 
          ศิลปศาสตรบณัฑติ - - - - - - 1 1 2 2 

รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต - - - - - - 3 2 5 5 

นิตศิาสตรบณัฑิต - - - 4 - 4 22 4 26 30 

เทคโนโลยีบัณฑิต - - - - - - 19 1 20 20 

บริหารธรุกิจบัณฑิต - - - - 1 1 3 26 29 30 

บัญชีบัณฑิต - 1 1 - 5 5 - 11 11 17 

รวม - 1 1 4 6 10 48 45 93 104 

รวมท้ังสิ้น 6 16 22 14 41 55 198 406 604 681 
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 ข้อเสนอ/ญัตติ    
  จึงเสนอคณะกรรมการสภาวิชาการพิจารณาการเสนอให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา ระดับ 
ปริญญาตรี ประจ าภาคเรียนที่ 2/2562 (ครั้งที่ 2) จ านวน 681 ราย 

 มติที่ประชุม  เห็นชอบตามที่กองบริการการศึกษาพิจารณาการเสนอให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา 
ระดับ ปริญญาตรี ประจ าภาคเรียนที่ 2/2562 (ครั้งที่ 2) จ านวน 681 ราย ให้แก้ไขเอกสาร หน้า ก บัญชีสรุป
จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาที่ขอเสนอการให้ปริญญา จาก สาขาวิชาบัญชีบัณฑิตภาคพิเศษ เป็น บัญชีบัณฑิตภาค
ปกติ  และมอบหมายรองอธิการบดีฝ่ายบริหารงานวิชาการ ผู้อ านวยการกองบริการการศึกษา ตรวจสอบข้อมูล
การพิจารณาเสนอการให้ปริญญาระดับปริญญาตรีให้ถูกต้องก่อนน าเสนอสภามหาวิทยาลัย 
 
ระเบียบวาระท่ี 5.2 การพิจารณาเสนอการให้ปริญญา ระดับปริญญาโท จ านวน 1 ราย 

ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรองทิพย์ เนียมถนอม  เลขานุการสภาวิชาการ ขออนุญาตที่ประชุมให้            
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิชาติ  พานสุวรรณ น าเสนอเรื่อง การพิจารณาเสนอการให้ปริญญา ระดับปริญญาโท 
ประจ าภาคเรียนที่ 2/2562 (ครั้งที่ 2) จ านวน 1 ราย 

ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง 
  ตามที่ส านักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ได้เสนอรายชื่อผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท 
ประจ าภาคเรียนที่ 2/2562 (ครั้งที่ 2) จ านวน 1 ราย ต่อคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา  ในคราวประชุม                  
ครัง้ที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2563 โดยผ่านกระบวนการดังนี้ 

 1. นักศึกษา ยื่นเอกสารขอส าเร็จการศึกษากับทาง ส านักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา 
 2. เจ้าหน้าที่ฯ ท าการตรวจสอบแบบค าร้องขอเป็นผู้ส าเร็จการศึกษา และเอกสารประกอบการขอ

ยื่นว่าถูกต้องและครบถ้วนหรือไม ่
 - 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            

บธ.ม. (บริหารธุรกิจ)  
  ผ่านการตรวจสอบคุณวุฒิการศึกษา พบว่าส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีแล้วทุกราย  
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  ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติของการส าเร็จการศึกษาตามเกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามข้อบังคับ

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2549 โดยนายทะเบียน 
และผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตรแต่ละหลักสูตรที่ส าเร็จการศึกษา   

  นักศึกษาที่เข้าศึกษาในหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต แผน ก แบบ ก1 แผน ก แบบ ก2 และ
แผน ข ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามหลักสูตร ได้คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 3.00 

  ผ่านการสอบประมวลความรู้  
  ผ่านการสอบปากเปล่าวิทยานิพนธ์/การคน้คว้าอิสระขั้นสุดท้าย  โดยคณะกรรมการสอบ           

ปากเปล่าวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ  ซึ่งประกอบด้วยอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระและ
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกท่ีได้รับการแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัย  

  ผ่านการตรวจสอบรูปเล่มวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระจากกรรมการตรวจรูปแบบ 
  ผ่านการตรวจสอบบทคัดย่อภาษาอังกฤษ จากคณะกรรมการตรวจบทคัดย่อ 
  รายงานสืบเนือ่งจากการประชุมวิชาการระดับชาติ “ราชภัฏกรุงเก่า” ประจ าปี พ.ศ. 2562 

(ARUCON2019) “ท้องถิ่นก้าวไกล ด้วยวิจัยและนวัตกรรม” วันที ่12-13 ธันวาคม พ.ศ. 2562 ณ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จ านวน 1 ราย 

  อยู่ในกรอบระยะเวลาที่หลักสูตรก าหนด 
 

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

ล
ล าที ่

หลักสูตร 
จ านวน 

ชาย หญิง รวม 
1 บธ.ม. (บรหิารธุรกิจ) แผน ข และ แผน ก แบบ ก2 1 - 1 

รวม 1 - 1 
 ข้อเสนอ/ญัตติ    
  จึงเสนอคณะกรรมการสภาวิชาการพิจารณาการเสนอให้ปริญญา ระดับปริญญาโท ประจ าภาคเรียน
ที่ 2/2562 (ครั้งที่ 2) จ านวน 1 ราย 

มติที่ประชุม  เห็นชอบตามที่ส านักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาพิจารณาการเสนอให้ปริญญา ระดับ
ปริญญาโท ประจ าภาคเรียนที่ 2/2562 (ครั้งที่ 2) จ านวน 1 ราย และให้น าเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป             
ที่ประชุมมอบหมายผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาตรวจสอบข้อมูลแผนการศึกษาของ               
นายวิโชติ  วงศ์เปี่ยมทรัพย์ ให้ถูกต้อง และหน้า 5 บทคัดย่อภาษา บรรทัดที่ 9 การวิเคราะห์ความความถดถอย
เชิงพหุคูณ แก้เป็น การวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุคูณ  



 
รายงานการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 4/2563 วันพุธที ่27 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.00 น. ณ หอประชุมมหาวทิยาลัยราชภัฏพระนครศรอียุธยา   

[2-24] 
 

ระเบียบวาระท่ี 5.3 ขอความเห็นชอบหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ  
   (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) 

 สาระส าคัญโดยย่อ 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรองทิพย์  เนียมถนอม  เลขานุการสภาวิชาการ ขออนุญาตที่ประชุมให้ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรรษวรรณ   สุขสมวัฒน์  ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 
สาขาวิชาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ น าเสนอเรื่อง ขอความเห็นชอบหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 
สาขาวิชาการจัดการ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) 
 ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง 
  สาขาวิชาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ ได้ด าเนินการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรบริหารธุรกิจ
บัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ น าเสนอเรื่อง ขอความเห็นชอบหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) เพ่ือให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 และ 
แนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558 โดยผ่านการประชุมดังนี้ 

  1. คณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตร เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2563 
  2. คณะกรรมการประจ าคณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2563 ที่ประชุม          
มีมติเห็นชอบ โดยให้แก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประจ าคณะวิทยาการจัดการ และให้น าเสนอ              
สภาวิชาการพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป 
 ข้อเสนอ/ญัตติ    
  จึงเสนอสภาวิชาการพิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) 

มติที่ประชุม  เห็นชอบหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ (หลักสูตรปรับปรุง                 
พ.ศ. 2564)  โดยให้แก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสภาวิชาการ และให้น าเสนอสภามหาวิทยาลัย
ต่อไป สภาวิชาการมีข้อเสนอแนะและข้อสังเกต ดังนี้ 

ให้แก้ไขเอกสาร  
1. หน้า 1 ข้อ 5.2 ประเภทหลักสูตร ระบุเป็นหลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ ซึ่งในหน้า 2 ข้อ 5.5 

ความร่วมมือกับสถาบันอ่ืน ระบุว่ามีความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
เช่น บริษัทบิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ (มหาชน) จ ากัด ฯลฯ ซึ่งข้อมูลไม่สอดคล้องกับประเภทหลักสูตรปริญญาตรีทาง
วิชาการ ให้แก้ไขให้ถูกต้อง 

2. หน้า 3 ให้เรียงล าดับอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และควรระบุต าแหน่งทางวิชาการทางด้านใด เช่น 
ด้านบริหารธุรกิจ ในข้อ 9 ชื่อ ต าแหน่งวิชาการ คุณวุฒิ สาขาวิชา สถาบันการศึกษา และปีที่จบของอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  

3. หน้า 6 ข้อ 11.3 ผลการศึกษา รวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูลทั้งภายในภายนอก และจากผู้มีส่วนได้           
ส่วนเสีย ควรเขียนให้มีย่อหน้า 
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4. หน้า 8 ต้องระบุข้อมูล ข้อ 13.1 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ที่เปิดสอนโดยคณะ/สาขาวิชา/

หลักสูตรอื่น ให้ครบถ้วนถูกต้อง 
5. หน้า 10 ข้อ 1.1 ปรัชญาของหลักสูตร ไม่มีค าว่า การจัดการ ปรากฏอยู่ ให้แก้ไขการเขียนปรัชญา

ของหลักสูตร และข้อ 1.3 วัตถุประสงค์ ข้อ 1.3.3 เพ่ือผลิตบัณฑิตให้สามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้กับชุมชน
และท้องถิ่นได้อย่างเหมาะสม ซึ่งควรมีวิชาที่รองรับและให้บัณฑิตสามารถน ามาประยุกต์ใช้กับชุมชนและท้องถิ่น
ได้ ข้อ 1.3.5 เพ่ือผลิตบัณฑิตให้สามารถใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารทางธุรกิจ ซึ่งในหลักสูตรมีรายวิชาที่ให้
นักศึกษาเลือกเรียนกลุ่มวิชาภาษา 1 วิชาเท่านั้น หลักสูตรควรเพ่ิมรายวิชาบังคับเรียนที่เกี่ยวกับภาษาอังกฤษ 
เพ่ือจะได้เป็นไปตามวัตถุประสงคข์องหลักสูตร และเป็นไปตามความสัมพันธ์ของผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของ
หลักสูตร (PLO) ข้อ 5 เพ่ือผลิตบัณฑิตให้สามารถใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารทางธุรกิจ 

6. หน้า 13-14 ให้ตรวจสอบการคิดงบประมาณรายจ่าย รายการค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษาในข้อ 2.6.2 
งบประมาณรายจ่าย และหน้า 15 ให้แก้ไขข้อ 2 หมวดวิชาเฉพาะ ข้อ 2.4 กลุ่มวิชาปฏิบั ติการและฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพให้เรียน 6 หน่วยกิต  ซึ่งหน้า 24 ข้อ 2.4 กลุ่มวิชาปฏิบัติการและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
ระบุให้เลือกเรียนกลุ่มวิชาใดวิชาหนึ่ง ซึ่งไม่สอดคล้องกันในหลักสูตร  และหน้า 15 ข้อ 3 หมวดวิชาเลือกเสรี            
ให้เรียน 6 หน่วยกิต ซ่ึงหน้า 100 ข้อ 1.3 หมวดวิชาเลือกเสรี ระบุไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต  

7. หน้า 24 วิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพการจัดการ ควรระบุในหมายเหตุให้ชัดเจนในหลักสูตร เช่น            
S= ผ่าน  U=ไม่ผ่าน เนื่องจากมีหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ และสาขาวิชาธุรกิจดิจิทัล
แนวสร้างสรรค์ ซึ่งสังกัดคณะวิทยาการจัดการ และได้น าเสนอที่ประชุมสภาวิชาการพร้อมกันทั้งสองหลักสูตร 
และมีความแตกต่างกันในเรื่องการก าหนดเงื่อนไขในวิชาเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และวิชาเตรียมสกิจ
ศึกษา จึงขอให้คณะและสาขาวิชาตรวจสอบให้เป็นไปตามตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 

8. หน้า 46 ให้แก้ไขค าอธิบายรายวิชากฎหมายธุรกิจให้ถูกต้อง เช่น พระราชบัญญัติว่าด้วยความ
รับผิดชอบอันเกิดจากการใช้เช็ค แก้เป็น พระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค พ.ศ. 2534              
ซึ่งวิชาดังกล่าวเป็นวิชาแกนของคณะ มอบหมายคณะและสาขาวิชาตรวจสอบและแก้ไขรายวิชาแกนของคณะให้
ถูกต้อง 

9. หน้า 48-49 วิชาการจัดการธุรกิจรูปแบบใหม่  วิชาการจัดการธุรกิจบริการ วิชาการจัดการธุรกิจ
ออนไลน์  และวิชาการจัดการนวัตกรรมเพ่ือโอกาสทางธุรกิจ สาขาวิชาควรยุบรวมรายวิชาให้เหลือ 3 วิชา 
สาขาวิชาควรเพ่ิมเติมวิชาการจัดการและบริหารต้นทุน หรือวิชาการจัดการในการสร้างผลก าไร โดยปรับเนื้อหา
รายวิชาในหลักสูตรให้น่าสนใจและดึงดูดนักศึกษาให้มาสมัครเรียนเพ่ิมมากขึ้น 

10. หน้า 57 ข้อ 3.2 ความคาดหวังของผลลัพธ์การเรียนรู้เมื่อสิ้นปีการศึกษา ให้แก้ไขทักษะภาษาอังกฤษ           
ในเรื่องการฟัง พูด อ่าน เขียน ของนักศึกษาปีการศึกษาที่ 1 
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11. หน้า 74-78 ให้แก้ไขการก าหนดความรับผิดชอบหลักในแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบ

ต่อผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชาหมวดวิชาเฉพาะ (Curriculum Mapping) ให้ถูกต้อง เช่น หน้า 76 ต้อง
ก าหนดความรับผิดชอบหลักในรายวิชาการจัดการความรู้ และการสื่อสารทางการตลาด อย่างน้อย 1 ข้อ ในด้าน
ที ่1 คุณธรรมจริยธรรม หน้า 78 ต้องก าหนดความรับผิดชอบหลักในข้อ 6 ด้านที่ 1 คุณธรรมและจริยธรรม 

12. หน้า 89-90 ข้อ 7 ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators) ข้อ 11 ระดับความพึงพอใจ
ของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มีต่อคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51 และข้อ 12 ระดับความพึง
พอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่ เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.00 สาขาวิชาได้ก าหนดเกณฑ์ 
3.51 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนด ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) เมื่อเทียบกับ
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจดิจิทัลแนวสร้างสรรค์ ก าหนดไว้ 3.50  ขอให้สาขาวิชาตรวจสอบ 

13. หน้า 112 ให้ตรวจสอบตารางเปรียบเทียบวิชาเตรียมสหกิจศึกษาในหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 ระบุ
เป็นวิชาบังคับเรียนไม่นับหน่วยกิตในเกณฑ์การส าเร็จการศึกษา แต่วิชาเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพไม่ได้ระบุ
เงื่อนไข  

14. หน้า 120 ประวัติและคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ า
หลักสูตร ของ นางสาวสุดารัตน์  เกลี้ยงสอาด ข้อ 3.2 บทความวิจัย  ควรตัดบทความวิจัยในล าดับที่ 2 ออก 

15. หน้า 13-14 การเขียน ข้อ 2.4 กลยุทธ์ในการด าเนินการเพ่ือแก้ไขปัญหา/ข้อจ ากัดของนักศึกษาใน
ข้อ 2.3 ซึ่งการเขียนกลยุทธ์ ควรมีค าว่า ส่งเสริม สนับสนุน ปรากฏอยู่  และหน้า 109-110 การเขียนค าอธิบาย
รายวิชาการจัดการพฤติกรรมผู้บริโภค และวิชาการจัดการการเงิน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 เนื่องจากมีการ
ปรับรหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต และค าอธิบายรายวิชา ซึ่งในค าอธิบายรายวิชายังคงเดิม ไม่มีการเปลี่ยนแปลง 

16. มอบหมายให้คณบดี รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตร และรอง
อธิการบดีฝ่ายบริหารงานวิชาการ ตรวจสอบการพิมพ์ค าถูก-ผิด การวรรคตอน การใช้ค า ให้ถูกต้องตลอดเล่ม
หลักสูตร เช่น หน้า 2 ข้อ 6 สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบ ต้องระบุข้อมูลให้ชัด เจน  
และข้อ 7 ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน เดิม มาตรฐานตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2552 แก้เป็น กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552  

17. มอบหมายให้คณบดี รองคณบดีฝ่ายวิชาการ และประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรจัดท าตาราง
เปรียบเทียบการแก้ ไขตามข้อเสนอแนะของสภาวิชาการ  และให้สาขาวิชาจัดตัวแทนน าเสนอในที่ประชุม                  
สภามหาวิทยาลัย จ านวน 1 คน  น าเสนอโดยใช้ PowerPoint ตามแบบฟอร์มที่กองบริการการศึกษาก าหนด                
ควรน าเสนอให้ตรงประเด็นใช้เวลา 5 นาที  และผู้น าเสนอสามารถตอบข้อซักถามของสภามหาวิทยาลัยได้ชัดเจน
และข้าใจง่าย 
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ระเบียบวาระท่ี 5.4 ขอความเห็นชอบหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจดิจิทัล 
    แนวสร้างสรรค์ (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) 
 สาระส าคัญโดยย่อ 

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรองทิพย์  เนียมถนอม  เลขานุการสภาวิชาการ ขออนุญาตที่ประชุมให้ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิริพร  อินทสนธิ์ ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจ
ดิจิทัลแนวสร้างสรรค์ คณะวิทยาการจัดการ น าเสนอเรื่อง ขอความเห็นชอบหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 
สาขาวิชาธุรกิจดิจิทัลแนวสร้างสรรค์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) 
 ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง 

 สาขาวิชาสาขาวิชาธุรกิจดิจิทัลแนวสร้างสรรค์ คณะวิทยาการจัดการ ได้ด าเนินการปรับปรุง           
และพัฒนาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจดิจิทัลแนวสร้างสรรค์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) 
เพ่ือให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 และแนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับอุดมศกึษา พ.ศ. 2558 โดยผ่านการประชุมดังนี้ 

  1. คณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตร เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2563 
  2. คณะกรรมการประจ าคณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2563 ที่ประชุม          
มีมติเห็นชอบ โดยให้แก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประจ าคณะวิทยาการจัดการ และให้น าเสนอ          
สภาวิชาการพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป 
 ข้อเสนอ/ญัตติ    

 จึงเสนอสภาวิชาการพิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจดิจิทัล
แนวสร้างสรรค์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) 

มติที่ประชุม คณะกรรมการสภาวิชาการขอให้คณะและสาขาวิชาด าเนินการแก้ไขตามข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการสภาวิชาการ และให้น าเรื่องนี้เสนอที่ประชุมสภาวิชาการในการประชุมครั้งต่อไป โดยให้บรรจุเป็น
ระเบียบวาระสืบเนื่องจากการประชุม สภาวิชาการมีข้อเสนอแนะและข้อสังเกต ดังนี้ 

ให้แก้ไขเอกสาร  
1. ให้คณะและสาขาวิชาทบทวนชื่อสาขาวิชา เนื่องจากสาชาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจเป็นสาขาวิชา             

ที่อุตสาหกรรมมีความต้องการบัณฑิตเพ่ือประกอบอาชีพในสถานประกอบการ  การเปลี่ยนชื่อสาขาวิชา เป็น
ธุรกิจดิจิทัลแนวสร้างสรรค์ บัณฑิตจะได้รับผลดีและผลเสียอย่างไร คณะและสาขาวิชามีเหตุผลและความจ าเป็น
อย่างไร ในการเปลี่ยนแปลงชื่อสาขาวิชา 

2. หน้า 2 ให้ทบทวนการเขียน ข้อ 8 อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา เนื่องจากใน
ปัจจุบันมีอาชีพที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์จ านวนมาก ควรยุบรวมอาชีพเข้าด้วยกัน และให้มีความโดดเด่นมาก
ขึ้น เช่น อาชีพผู้ประกอบการในธุรกิจสร้างสรรค์ 
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3. หน้า 3  ให้เรียงล าดับอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และควรระบุต าแหน่งทางวิชาการทางด้านใด 

เช่น ด้านคอมพิวเตอร์ และต้องมีประสบการณ์ ในข้อ 9 ชื่อ ต าแหน่งวิชาการ คุณวุฒิ สาขาวิชา สถาบันการศึกษา 
และปีที่จบของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และให้น าประสบการณ์ในการท างานของนางสาวสวิตา  อยู่สุขขี 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร น าไปไว้ในประวัติและคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและ
อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

4. หน้า 4-5 ข้อ 11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ และหน้า 6 ข้อ 11.2 สถานการณ์หรือ          
การพัฒนาทางสังคมวัฒนธรรม ควรเขียนเป็นย่อหน้า 

5. หน้า 13-14 ให้ตรวจสอบการคิดงบประมาณตามแผนในข้อ 2.6 งบประมาณตามแผน ให้ถูกต้อง 
และหน้า 14  ข้อ 2.1 กลุ่มวิชาเฉพาะด้านบังคับ ให้เพ่ิมหัวข้อกลุ่มวิชาให้ครบถ้วน เช่น ข้อ 2.1.1 กลุ่มวิชาแกน                  
ให้เรียน 30 หน่วยกิต และข้อ 2.1.2 กลุ่มวิชาเฉพาะด้านบังคับ ให้เรียน 42 หน่วยกิต 15 และให้ทบทวน
โครงสร้างหลักสูตรให้เป็นไปตาม มคอ. 1 มีวิชาในหลักสูตร มีค าว่า ดิจิทัล จ านวนมาก และให้แนบ มคอ.1             
ในเล่มหลักสูตร 

6. หน้า 23 ข้อ 2.3 ให้ตรวจสอบกลุ่มวิชาปฏิบัติการและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ที่เขียนระบุให้เรียน               
6 หน่วยกิต และไม่ควรระบุว่าให้เลือกเรียนกลุ่มวิชาใดกลุ่มวิชาหนึ่ง เนื่องจากวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
สาขาวิชาธุรกิจดิจิทัลแนวสร้างสรรค์ ค าอธิบายรายวิชามีเงื่อนไขรายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อนเป็นรายวิชาเตรียม
สหกิจหรือการเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สาขาวิชาธุรกิจดิจิทัลแนวสร้างสรรค์ 

7. หน้า 26-27 ให้ทบทวนแผนการศึกษาของกลุ่มวิชาปฏิบัติการและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ วิชา          
การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาขาวิชาธุรกิจดิจิทัลแนวสร้างสรรค์ของนักศึกษาชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2             
ซึ่งนักศึกษาลงทะเบียนเรียนตามแผนการศึกษา และจะฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สาขาวิชาธุรกิจดิจิทัลแนว
สร้างสรรค์ ในชั้นปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 2 เกรงว่านักศึกษาอาจลืมเนื้อหาวิชาที่เรียน จึงขอให้สาขาวิชาทบทวนวิชา           
การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาขาวิชาธุรกิจดิจิทัลแนวสร้างสรรค์ มาบรรจุ ไว้ในแผนการศึกษาของ
นักศึกษา ชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1 

8. หน้า 45 ให้แก้ไขค าอธิบายรายวิชากฎหมายธุรกิจให้ถูกต้อง เช่น พระราชบัญญัติว่าด้วยความ
รับผิดชอบอันเกิดจากการใช้เช็ค แก้เป็น พระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค พ.ศ. 2534   ซึ่งวิชา
ดังกล่าวเป็นวิชาแกนของคณะ มอบหมายคณะและสาขาวิชาตรวจสอบและแก้ไขรายวิชาแกนของคณะให้ถูกต้อง 

9. หน้า 53 ให้ทบทวนการเขียนค าอธิบายรายวิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สาขาวิชาธุรกิจดิจิทัล
แนวสร้างสรรค์  

10. หน้า 73-79 ให้ทบทวนการก าหนดความรับผิดชอบรองในแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบ
ต่อผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชาหมวดวิชาเฉพาะ (Curriculum Mapping)  

11. หน้า 91-92 ข้อ 7 ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน  (Key Performance Indicators)  ข้อ 1  อาจารย์ประจ า 
หลักสูตร แก้เป็น อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และหมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของ
หลักสูตร ควรแก้ไขการเขียนให้เป็นบริบทของหลักสูตร  
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12. หน้า 99-100 ให้ทบทวนการเขียนค าอธิบายรายวิชาหลักการบัญชี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 

เนื่องจากค าอธิบายรายวิชาค่อนข้างเหมือนเดิม ไม่มีการเปลี่ยนแปลงค าอธิบายรายวิชา และค าอธิบายรายวิชา
การเงินธุรกิจ มีการตัดเนื้อหาให้น้อยลง และเนื้อหาวิชาไม่ทันต่อการเปลี่ยนแปลง 

13. หน้า 111,115 ข้อ 3.2 บทความวิจัย ของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์นันทนิธิ์  เอิบอ่ิม และผู้ช่วย
ศาสตราจารย์สิริพร  อินทสนธิ์ เนื่องจากบทความวิจัยจะครบระยะเวลาในการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ            
ปี 2564 สาขาวิชาควรวางแผนการท าผลงานทางวิชาการและการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการโดยด่วน และควร
ระบุผลงานวิชาการ โดยวงเล็บว่าเป็นฐานข้อมูล TCI ฐาน 1 หรือฐาน 2 เพ่ือให้เกิดความชัดเจน 

14. ควรมีวิชาบังคับเรียนที่เป็นวิชาธุรกิจแนวสร้างสรรค์ เพ่ือให้หลักสูตรมีความน่าสนใจ  ซึ่งในหลักสูตร            
มีวิชาปฏิบัติการจ านวนมาก ยกเว้นวิชาศึกษาทั่วไป ถ้าเป็นสาขาวิชาธุรกิจดิจิทัลแนวสร้างสรรค์นักศึกษาต้อง
สามารถท างานในเชิงวิชาชีพได้ ซึ่งในหลักสูตรนี้เป็นประเภทหลักสูตรทางวิชาการ  และในการจัดการเรียน            
การสอนในสาขาวิชาธุรกิจดิจิทัลแนวสร้างสรรค์ ควรมีวัสดุ อุปกรณ์ สื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัยและเพียงพอ
ต่อความต้องการของนักศึกษา 
 

ระเบียบวาระท่ี 6    เรื่องน าเสนอจากคณะกรรมการสภาวิชาการ 
 -ไม่มี- 
 

ระเบียบวาระที่ 7     เรื่องอื่น ๆ 
ระเบียบวาระท่ี 7.1   ก าหนดการประชุมสภาวิชาการ  ครั้งที่ 5/2563  
 สาระส าคัญโดยย่อ 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรองทิพย์   เนียมถนอม  เลขานุการสภาวิชาการ น าเสนอ ก าหนด               
การประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 5/2563 ซึ่งที่ประชุมสภาวิชาการได้ก าหนดให้มีการประชุมสภาวิชาการใน             
แตล่ะเดือนเป็นวันพุธสัปดาห์ที่ 3 ของทกุเดือน 
 ข้อเสนอ/ญัตติ    
  จึงขอความเห็นชอบก าหนดการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 5/2563 ในวันพุธที่ 22 กรกฎาคม 2563              
เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมอยุธยา-อาเซียน อาคารส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
 มติที่ประชุม เห็นชอบก าหนดการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 5/2563 ในวันพุธที่ 22 กรกฎาคม 2563              
เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมอยุธยา-อาเซียน อาคารส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
 

ปิดประชุมเวลา 11.10 น. 
 
    นางสาวนิตยา   แสงมะฮะหมัด ผู้พิมพ์/ผู้บันทึกการประชุม 
    นางเบญญาภา   สอนพรม  ผู้ตรวจ  
    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรองทิพย์  เนียมถนอม ผู้ตรวจ/ทาน 


