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รายงานการประชุมสภาวิชาการ
ครั้งที่ 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.นิสา พักตร์วิไล
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
กรรมการ
5. นางมยุรี สิงห์ไข่มุกข์
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
กรรมการ
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อมรรัตน์ สนั่นเสียง ผู้แทนคณะครุศาสตร์
กรรมการ
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดวงรัตน์ โพธิ์เงิน
ผู้แทนคณะวิทยาการจัดการ
กรรมการ
8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์มูนีเราะฮ์ ยีดา
ผู้แทนคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ กรรมการ
9. ดร.ภควดี
สุขอนันต์
ผู้แทนคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กรรมการ
10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรองทิพย์ เนียมถนอม รองอธิการบดีฝ่ายบริหารงานวิชาการ กรรมการและเลขานุการ
ผู้เข้าร่วมประชุม
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิชาติ พานสุวรรณ ผู้อานวยการสานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา
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
รายงานการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 4/2563 วันพุธที่ 27 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.00 น. ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
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9. นางเบญญาภา
10. นางสาวชันษา
11. นางสาวสุภัทรสร
12. นางสาวนิตยา

สอนพรม
กิ่งศักดิ์
ขุมทอง
แสงมะฮะหมัด

ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ

เปิดประชุมเวลา 09.00 น.
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องทีป่ ระธานแจ้งให้ทราบ
สาระสาคัญโดยย่อ
รองศาสตราจารย์ ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์ อธิการบดี ประธานการประชุม แจ้งเรื่องให้ที่ประชุมทราบ
ดังนี้
1. มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยากาหนดเปิดภาคเรียนนักศึกษาภาคปกติ ภาคเรียนที่ 1
ปี ก ารศึ ก ษา 2563 ในวัน ที่ 10 สิ งหาคม 2563 ซึ่ง มหาวิท ยาลั ย ได้ ว างแผนการเตรี ยมความพร้ อมในเรื่ อ ง
การจัดการเรียนการสอนในช่วงที่สถานการณ์ COVID-19 ยังมีการแพร่ระบาด โดยจัดซื้อซิมการ์ดแจกให้กับ
นักศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์
2. มหาวิทยาลัยได้ดาเนินการพิจารณวางแผนการจัดการเรียนการสอนให้กับนักศึกษา ภาคเรียน
ที่ 1 ปี ก ารศึ ก ษา 2563 ในช่ ว งที่ ส ถานการณ์ COVID-19 ยั ง มี ก ารแพร่ ร ะบาด โดยจั ด การเรี ย นการสอน
ในมหาวิทยาลัย เฉพาะรายวิชาที่เป็น วิช าปฏิบัติ ที่มหาวิทยาลั ย การจัดการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์
รวมทั้งการจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสาน ซึ่งศูนย์ IDLC ได้ทาหน้าที่สนับสนุนการจัดทาบทเรียนออนไลน์/
สื่อวิดิทัศน์ โดยมีรองอธิการบดีฝ่ายบริหารงานวิชการและรองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์ และแผนงานทาหน้าที่
กากับดูแล
มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครัง้ ที่ 3/2563
สาระสาคัญโดยย่อ
ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์ ดร.กรองทิ พย์ เนี ยมถนอม เลขานุ ก ารสภาวิ ช าการ น าเสนอ รายงาน
การประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 3/2563 ซึ่งมีสาระสาคั ญเกี่ยวกับระเบี ยบวาระและมติที่ประชุมตามรายงาน
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 3/2563
เมื่อวัน พุธ ที่ 22 เมษายน 2563 เวลา 09.00 น. ณ หอประชุม มหาวิท ยาลั ยราชภั ฏ พระนครศรี อยุธ ยา นั้ น
เจ้าหน้าที่ได้บันทึกและจัดทารายงานการประชุม รวมทั้งนาเสนอผู้เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาตรวจสอบตามระบบ
และกระบวนการดังต่อไปนี้
รายงานการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 4/2563 วันพุธที่ 27 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.00 น. ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
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1. จดบั น ทึ ก ข้ อ ความสาระส าคั ญ ของการประชุ ม ตามระเบี ย บวาระในระหว่ า งการประชุ ม
โดยผู้ช่วยเลขานุการสภาวิชาการ
2. เรียบเรียง สรุปและจัดทารายงานการประชุม โดยผู้ช่วยเลขานุการสภาวิช าการแล้วนาเสนอให้
เลขานุการสภาวิชาการ ตรวจสอบและปรับปรุงแก้ไข
3. ปรับปรุงและนาเข้าระเบียบวาระการประชุมเพื่ อขอรับรองรายงานการประชุมซึ่งมีสาระสาคัญ
แบ่งเป็น 7 ระเบียบวาระ ตามที่เสนอในเอกสารการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 3/2563
ข้อเสนอ/ญัตติ
ขอเสนอให้รับรองรายงานการประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ครั้งที่ 3/2563
มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ครั้งที่ 3/2563 โดยไม่มีการแก้ไข

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่ 3/2563
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 3/2563 โดยได้ แ จ้งและมอบให้
หน่วยงานและองค์คณะบุคคล/บุคคลที่เกี่ยวข้องดาเนินงานและปฏิบัติตามที่สภาวิชาการมีมติแล้ว
ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง
1. สภาวิชาการได้มีมติกาหนดเป็นแนวปฏิบัติให้ เลขานุการนาเสนอให้ที่ประชุมทราบความคืบหน้า
หรือข้อมูลการดาเนินงานและผลการดาเนินงานตามมติที่ประชุมสภาวิชาการเป็นเรื่องสืบเนื่องจากการประชุม
ครั้งก่อนด้วย
2. สภาวิ ชาการ มี การประชุ มครั้ งที่ 3/2563 เมื่ อวั นพุ ธที่ 22 เมษายน 2563 เวลา 09.00 น.
ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ตามรายงานการประชุมในระเบียบวาระที่ 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 3-5]
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 3/2563
มติ ที่ ป ระชุ ม รั บ ทราบข้ อ มู ล การด าเนิ น งานและผลการด าเนิ น งานตามมติ ที่ ป ระชุ ม สภาวิช าการ
ครั้งที่ 3/2563
รายงานการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 4/2563 วันพุธที่ 27 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.00 น. ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
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รายงานข้อมูลการดาเนินงานและผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมสภาวิชาการ
ครั้งที่ 3/2563
เมื่อวันพุธที่ 22 เมษายน 2563 เวลา 09.00 น.
ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ระเบียบวาระ

เรื่อง

5
5.1

เรื่องนาเสนอเพื่อพิจารณา
ขอความเห็ น ชอบการเปลี่ ย นแปลง
อาจารย์ ผู้ รั บ ผิ ด ชอบหลั ก สู ต รและ
อ าจ ารย์ ป ระ จ าห ลั ก สู ต ร ค ณ ะ
ม นุ ษ ย ศ าส ต ร์ แ ล ะสั งค ม ศ าสต ร์
จานวน 6 หลักสูตร (สมอ.08)

มติที่ประชุม

ผลการปฏิบัติตามมติ

เห็ น ชอบการเปลี่ ย นแปลงอาจารย์
ผู้รับ ผิด ชอบหลั ก สู ตร และอาจารย์
ประจาหลักสูตร คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ จานวน 6 หลักสูตร
(สมอ.08) และถอนรายชื่ อ ผศ.ดร.
จริ ย าภรณ์ รุ จิ โมระ ออกจากการ
เป็ น อ า จ า ร ย์ ป ร ะ จ า ห ลั ก สู ต ร
สาขาวิชาการพัฒนาชุมชนและสังคม
(ฉ บั บ ปี พ .ศ . 2560) เนื่ องจาก
คุ ณ สมบั ติ ไ ม่ เ ป็ น ไปตามประกาศ
กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร เรื่ อ ง เกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับปริ ญญาตรี
พ.ศ. 2558 ข้ อ 10.1.1 อาจารย์
ประจ าหลั ก สู ต ร มี คุ ณ วุ ฒิ ขั้ น ต่ า
ปริ ญ ญ าโทห รื อ เที ย บเท่ า ห รื อ มี
ต าแหน่ งผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์ และ
ต้องมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ ใช่ส่วน
หนึ่ ง ของการศึ ก ษาเพื่ อ รั บ ปริ ญ ญา
และเป็น ผลงานทางวิชาการที่ ได้ รับ
การเผแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่กาหนด
ในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดารง
ตาแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย
1 รายการ ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง
แ ล ะ ให้ ห น่ ว ย งา น ที่ เกี่ ย ว ข้ อ ง
ดาเนินการนาเสนอสภามหาวิทยาลัย
ต่อไป

เลขานุการสภาวิชาการได้แจ้งไปยังคณบดี
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และ
ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
ทราบแล้ว เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2563
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้
ดาเนินการนาเรื่องนี้เสนอที่ประชุม
สภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุม
ครั้ ง ที่ 5/2563 ในวั น ที่ 20 พฤษภาคม
2563 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ
การเปลี่ ย นแปลงอาจารย์ ผู้ รั บ ผิ ด ชอบ
หลักสูตรและอาจารย์ประจาหลักสูตร
คณ ะมนุ ษ ยศาสตร์ แ ละสั ง คมศาสตร์
จานวน 5 หลักสูตร (สมอ.08)
เรียบร้อยแล้ว

รายงานการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 4/2563 วันพุธที่ 27 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.00 น. ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
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ระเบียบวาระ

เรื่อง

5
5.2

เรื่องนาเสนอเพื่อพิจารณา (ต่อ)
การพิจารณาเสนอการให้ปริญญา
ระดับปริญญาโท ประจาภาคเรียน
ที่ 1/2562 (ครั้งที่ 2) และประจา
ภาคเรียนที่ 2/2562 (ครั้งที่ 1)
จานวน 10 ราย

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 าคเรี ยน ที่ 2/2562
(เพิ่มเติม) จานวน 1 ราย

5.4

ขอความเห็นชอบการกาหนดพระราช
กฤษฎีกา ว่าด้วย ปริญญาในสาขาวิชา
อั ก ษ รย่ อ สี ค รุ ย วิ ท ยฐาน ะ ขอ ง
ห ลั ก สู ต รรั ฐ ศ าส ต รม ห าบั ณ ฑิ ต
สาขาวิชาอาชญาวิทยาการบริหารงาน
ยุติธรรมและสังคม (ห ลั ก สู ต ร ให ม่
พ.ศ. 2563)

มติทปี่ ระชุม
เ ห็ น ช อ บ ต า ม ที่ ส า นั ก ง า น
คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาพิจารณา
เสนอการให้ปริญ ญา ระดับปริญ ญา
โท ประจาภาคเรียนที่ 1/2562 (ครั้ง
ที่ 2) และประจาภาคเรียนที่ 2/2562
(ครั้งที่ 1) จานวน 10 ราย โดยและ
ให้ แ ก้ ไขต าม ข้ อเส น อแ น ะ ขอ ง
คณ ะกรรมการสภาวิ ช าการและ
นาเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป
เ ห็ น ช อ บ ต า ม ที่ ส า นั ก ง า น
คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาพิจารณา
เสนอการให้ ประกาศนียบั ตรบั ณ ฑิ ต
สาขาวิชาชี พ ครู ประจาภาคเรีย นที่
2/2562 (เพิ่ ม เติ ม ) จ านวน 1 ราย
และให้ น าเสนอสภามหาวิ ท ยาลั ย
ต่อ ไป สภาวิชาการให้ แ ก้ ไข หน้ า 5
วันเดือนปีที่ เข้าศึกษา ของ นางสาว
น้ าทิ พ ย์ ป ระสิ ท ธิ เ ดช วั น ที่ 13
มี น าคม พ.ศ.2531 เป็ น วั น ที่ 13
มีนาคม พ.ศ. 2561
เห็ น ช อ บ แ ล ะ ใ ห้ น า เส น อ
คณะกรรมการปรับ ปรุงและยกร่า ง
กฎหมายของมหาวิทยาลัยต่อไป
สภาวิชาการมอบหมายให้ผู้อานวยการ
สานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา
ติ ดตามผลการรั บทราบหลั กสู ตรจาก
สป.อว. เมื่อหลักสูตรผ่าน
การรั บ ทราบหลั ก สู ต รจาก สป.อว.
เรียบร้อยแล้ว ให้ดาเนินการติ ดตาม
เรื่ อ งการก าหนดพระราชกฤษฎี ก า
ต่อไป

ผลการปฏิบัติตามมติ
เลขานุการสภาวิชาการได้แจ้งไปยัง
ผู้อานวยการสานักงานคณะกรรมการ
บัณฑิตศึกษา และผู้เกี่ยวข้องทราบแล้ว
เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2563
ขณะนี้อยู่ระหว่างดาเนินการแก้ไขตาม
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ
สภาวิชาการ และจะนาเสนอที่ประชุม
สภามหาวิทยาลัยในคราวประชุม
ครั้งที่ 6/2563 ในวันที่ 8 มิถุนายน 2563
ที่ประชุมมีมติอนุมัตเิ รียบร้อยแล้ว
เลขานุการสภาวิชาการได้แจ้งไปยัง
ผู้อานวยการสานักงานคณะกรรมการ
บัณฑิตศึกษา และผู้เกี่ยวข้องทราบแล้ว
เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2563 สานักงาน
คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาได้ดาเนินการ
นาเรื่องนี้เสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย
ในคราวประชุมครั้งที่ 5/2563
ในวันที่ 20 พฤษภาคม 2563
ที่ประชุมมีมติอนุมัตเิ รียบร้อยแล้ว

เลขานุการสภาวิชาการได้แจ้งไปยัง
ผู้อานวยการสานักงานคณะกรรมการ
บัณฑิตศึกษา และผู้เกี่ยวข้องทราบแล้ว
เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2563 สานักงาน
คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาได้ดาเนินการ
นาเรื่องนี้เสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย
ในคราวประชุมครั้งที่ 5/2563
ในวันที่ 20 พฤษภาคม 2563
ที่ประชุมมีเห็นขอบเรียบร้อยแล้ว
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[2-7]
ระเบียบวาระ

เรื่อง

5
5.5

เรื่องนาเสนอเพื่อพิจารณา (ต่อ)
ขอความเห็ น ชอบการเปลี่ ย นแปลง
อาจารย์ ผู้ รั บ ผิ ด ชอบหลั ก สู ต รและ
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)

5.6

ขอความเห็ น ชอบยกเว้ น การเก็ บ ค่ า
บ ารุ ง และค่ า ธรรมเนี ย มในการจั ด
การศึกษา ระดับ ปริญ ญาตรี ภาคฤดู
ร้ อ น ปี ก ารศึ ก ษ า 2562 ส าห รั บ
นั ก ศึ ก ษาภาคปกติ และภาคเรี ย นที่
3/2562 สาหรับนักศึกษาภาคพิเศษ

มติทปี่ ระชุม

ผลการปฏิบัติตามมติ

เห็ นชอบการเปลี่ ย นแปลงอาจารย์
ผู้ รั บ ผิ ด ชอบหลั ก สู ต รและอาจารย์
ประจาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร
มหาบั ณ ฑิ ต สาขาวิชารัฐประศาสน
ศาสตร์ (ฉบับปี พ.ศ. 2563)
(สมอ.08) จาก ผู้ ช่วยศาสตราจารย์
ดร.วิ ช ชุ ก ร นาคธน เป็ น ผู้ ช่ ว ย
ศาสตราจารย์ ดร.นฤมล อนุสนธิ์พัฒน์
และให้ น าเสนอสภามหาวิ ท ยาลั ย
ต่อไป คณะกรรมการสภาวิชาการให้
แก้ ไข หน้ า 38 ในตารางหลั ก สู ต ร
ปรั บ ปรุ ง รายที่ 1 ให้ ร ะบุ ต าแหน่ ง
ทางวิชาการของ ผศ.ดร.นฤมล
อนุสนธิพ์ ัฒน์ และระบุหมายเหตุเป็น
แทนอาจารย์ ที่ ล าออกจากการเป็ น
อาจารย์สัญญาจ้าง
เห็นชอบยกเว้นการเก็บค่าบารุงและ
ค่ า ธรรมเนี ย มในการจั ด การศึ ก ษา
ระดั บ ปริ ญ ญ าตรี ภ าคฤดู ร้ อ น ปี
การศึ ก ษา 2562 ส าหรั บ นั ก ศึ ก ษา
ภาคปกติ และ ภาคเรียนที่ 3/2562
ส าหรั บ นั ก ศึ ก ษาภาคพิ เศษ โดยให้
แ ก้ ไ ข ต า ม ข้ อ เส น อ แ น ะ ข อ ง
คณะกรรมการสภาวิ ช าการ และ
มอบหมายให้ ก องบริก ารการศึ ก ษา
จัดทาประกาศเพื่อเสนอให้อธิการบดี
ลงนามต่อไป

เลขานุการสภาวิชาการได้แจ้งไปยัง
ผู้อานวยการสานักงานคณะกรรมการ
บัณฑิตศึกษา คณบดีคณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ และผู้เกี่ยวข้องทราบแล้ว
เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2563 สานักงาน
คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาได้ดาเนินการ
นาเรื่องนี้เสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย
ในคราวประชุมครั้งที่ 5/2563 ในวันที่ 20
พฤษภาคม 2563 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ
เรียบร้อยแล้ว

เลขานุการสภาวิชาการได้แจ้งไปยัง
ผู้อานวยการกองบริการการศึกษา และ
ผู้เกี่ยวข้องทราบแล้ว เมื่อวันที่ 27 เมษายน
2563 กองบริการการศึกษาได้ดาเนินการ
ทาประกาศเสนอให้อธิการบดีลงนาม
เรียบร้อยแล้ว มีนักศึกษาภาคปกติ
ที่ลงทะเบียนเรียนนในภาคฤดูร้อน
จานวน 387 ราย และมีนักศึกษาภาคพิเศษ
ที่ลงทะเบียนในภาคเรียนที่ 3/2562
จานวน 457 ราย
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ระเบียบวาระ

เรื่อง

5
5.7

เรื่องนาเสนอเพือ่ พิจารณา (ต่อ)
การพิจารณาให้ความเห็นชอบ
การก าหนดต าแหน่ ง และแต่ ง ตั้ ง ให้
ดารงตาแหน่งทางวิชาการระดับ
รองศาสตราจารย์ จานวน 1 ราย
และระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์
จานวน 4 ราย (วาระลับ)

มติที่ประชุม
เห็ น ช อบ ต าม ที่ ค ณ ะก รรม การ
พิ จารณ าต าแห น่ งท างวิ ช าการ
พิจารณากาหนดตาแหน่งและแต่งตั้ง
ให้ ด ารงต าแหน่ งทางวิชาการระดั บ
รองศาสตราจารย์ จ านวน 1 ราย
แล ะระ ดั บ ผู้ ช่ วย ศ าส ต ราจ ารย์
จ านวน 4 ราย (วาระลั บ ) และให้
นาเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป

ผลการปฏิบัติตามมติ
เลขานุการสภาวิชาการได้แจ้งไปยังงาน
บริหารงานบุคคลและเลขานุการ
คณะกรรมการพิจารณาตาแหน่งทาง
วิชาการ (ก.พ.ว.) ทราบแล้ว
เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2563
งานบริหารงานบุคคลได้ดาเนินการ
นาเรื่องนี้เสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย
ในคราวประชุมครั้งที่ 5/2563
ในวันที่ 20 พฤษภาคม 2563
ทีป่ ระชุมมีมติอนุมัตเิ รียบร้อยแล้ว
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[2-9]

ระเบียบวาระที่ 4

เรื่องนาเสนอเพื่อทราบ

ระเบียบวาระที่ 4.1

การรายงานสถานะหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี
และระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 ข้อมูล ณ วันที่ 8 มิถุนายน 2563
สาระสาคัญโดยย่อ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรองทิพย์ เนียมถนอม เลขานุการสภาวิชาการ นาเสนอ การรายงาน
สถานะหลั กสู ตรตามเกณฑ์ม าตรฐานหลักสูตรระดับปริญ ญาตรี และระดับบัณ ฑิ ตศึกษา พ.ศ. 2558 ข้อมูล
ณ วันที่ 8 มิถุนายน 2563 มีรายละเอียด จาแนกตามคณะ และสาขาวิชา ดังนี้
1. หลักสูตร ระดับปริญญาตรี
คณะ

ครุศาสตร์

10

จานวนหลักสูตร
ที่ครบรอบปรับปรุง
ปีการศึกษา 2563
-

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

15

3

4

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

15

4

2

วิทยาการจัดการ

13

7

-

53

14

16

รวม

จานวนหลักสูตร
ทั้งหมด

จานวนหลักสูตรที่อยู่ระหว่างรอผล
การรับทราบจาก สป.อว.
10

2. รอบการปรับปรุงหลักสูตร ระดับปริญญาตรี
คณะ

สาขาวิชา

สภา
มหาวิทยาลัย
(อนุมัติ)

สป.อว.
(รับทราบ)

ปีการศึกษา
ที่เริ่มใช้
หลักสูตร

ต้นปี
การศึกษา
ครบรอบที่
ต้องปรับปรุง
หลักสูตร

27 มี.ค.2562

อยู่ระหว่างรอผล
การพิจารณา
ความสอดคล้องฯ

2562

2565

27 มี.ค.2562

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

2562

2565

2562

2565

2562

2565

2562

2565

ครุศาสตร์
1

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

2

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

3

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

27 มี.ค.2562

(อยู่ระหว่างบันทึกข้อมูลที่คณะแก้ไขตามข้อเสนอแนะของ สป.อว.)

4

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

27 มี.ค.2562

(อยู่ระหว่างบันทึกข้อมูลที่คณะแก้ไขตามข้อเสนอแนะของ สป.อว.)

5

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

27 มี.ค.2562
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คณะ

สาขาวิชา

6

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

สภา
มหาวิทยาลัย
(อนุมัติ)

สป.อว.
(รับทราบ)

ปีการศึกษา
ที่เริ่มใช้
หลักสูตร

ต้นปี
การศึกษา
ครบรอบที่
ต้องปรับปรุง
หลักสูตร

27 มี.ค.2562

อยู่ระหว่างรอผล
การพิจารณา
ความสอดคล้องฯ

2562

2565

27 มี.ค.2562

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

2562

2565

2562

2565

2562

2565

2562

2565

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

2559

2562

2559

2562

2560

2563

2560

2563

2560

2563

2560

2563

2561
2562

2564
2565

2560

2563

2562

2565

(อยู่ระหว่างบันทึกข้อมูลที่คณะแก้ไขตามข้อเสนอแนะของ สป.อว.)

7

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

8

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

27 มี.ค.2562

(อยู่ระหว่างบันทึกข้อมูลที่คณะแก้ไขตามข้อเสนอแนะของ สป.อว.)

9

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

27 มี.ค.2562

(อยู่ระหว่างบันทึกข้อมูลที่คณะแก้ไขตามข้อเสนอแนะของ สป.อว.)

10

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

27 มี.ค.2562

(อยู่ระหว่างบันทึกข้อมูลที่คณะแก้ไขตามข้อเสนอแนะของ สป.อว.)

มนุษยศาสตร์ฯ
1

5

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

6

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

7
8

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

9

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

10

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

2
3
4

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

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

สาขาวิชา

สภา
มหาวิทยาลัย
(อนุมัติ)

สป.อว.
(รับทราบ)

ปีการศึกษา
ที่เริ่มใช้
หลักสูตร

ต้นปี
การศึกษา
ครบรอบที่
ต้องปรับปรุง
หลักสูตร

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)

13 มิ.ย. 2561

อยู่ระหว่างรอผล
การพิจารณา
ความสอดคล้องฯ
อยู่ระหว่างรอผล
การพิจารณา
ความสอดคล้องฯ
อยู่ระหว่างรอผล
การพิจารณา
ความสอดคล้องฯ

2561

2564

2562

2565

2563

2566

9 ต.ค.2562

อยู่ระหว่างรอผล
การพิจารณา
ความสอดคล้องฯ

2563

2566

วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558)
(ต้องปรับปรุงหลักสูตรให้เสร็จสิ้นภายในปีการศึกษา 2563)
วท.บ. เกษตรศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)
(ต้องปรับปรุงหลักสูตรให้เสร็จสิ้นภายในปีการศึกษา 2563)
วท.บ. คณิตศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)
(ต้องปรับปรุงหลักสูตรให้เสร็จสิ้นภายในปีการศึกษา 2563)
วท.บ. คหกรรมศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)
(ต้องปรับปรุงหลักสูตรให้เสร็จสิ้นภายในปีการศึกษา 2563)
วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)
วท.บ. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)
วศ.บ. วิศวกรรมการจัดการ
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)
วท.บ. จุลชีววิทยา
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
วท.บ. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
ส.บ. สาธารณสุขศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)
(อยู่ระหว่างกระบวนการเสนอกฤษฎีกาชื่อปริญญา)
วท.บ. เคมี
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)

18 พ.ย. 2558

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

2559

2562

2559

2562

2559

2562

2559

2562

2560

2563

2560

2563

2560

2563

2560

2563

2560

2563

2561

2564

2561

2564

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

9 ม.ค. 2562

14 ก.พ.
2563

2562

2565

(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
6
7
8
9
10
11

12

20 เม.ย.2559
20 เม.ย.2559
20 เม.ย.2559
16 มี.ค. 2559
16 มี.ค. 2559
16 มี.ค. 2559
18 ม.ค. 2560
12 ก.ค. 2560
13 ธ.ค. 2560
13 มิ.ย. 2561
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คณะ

13

สาขาวิชา

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

สภา
มหาวิทยาลัย
(อนุมัติ)

สป.อว.
(รับทราบ)

ปีการศึกษา
ทีเ่ ริ่มใช้
หลักสูตร

ต้นปี
การศึกษา
ครบรอบที่
ต้องปรับปรุง
หลักสูตร

14 มี.ค. 2561

อยู่ระหว่างรอผล
การพิจารณา
ความสอดคล้องฯ

2561

2564

อยู่ระหว่างรอผล
การพิจารณา
ความสอดคล้องฯ

2563

2566

2563

2566

2559

2562

2564

2567

1 ธ.ค.
2559
17 พ.ค.
2560

2559

2562

2559

2562

29 มิ.ย.
2559
5 ส.ค.
2559
27 ก.ค.
2559

2559

2562

2559

2562

2564

2567

12 ก.ค. 2560

16 พ.ย.
2560

2561

2564

18 ก.พ. 2558

4 ส.ค.

2558

2561

(อยู่ระหว่างผูอ้ านวยการกลุ่ม ของ สป.อว. ตรวจสอบหลักสูตร)

14

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

12 ก.พ. 2563

15

ทล.บ. เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ต่อเนื่อง)
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563)

20 พ.ค. 2563

วิทยาการจัดการ
1
บช.บ. การบัญชี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)
(ต้องปรับปรุงหลักสูตรให้เสร็จสิ้นภายในปีการศึกษา 2563)
2
บธ.บ. การจัดการ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)
**คณะและสาขาวิชาจะนาหลักสูตรเสนอที่ประชุม
สภาวิชาการ ในคราวประชุมครั้งที่ 4/2563
ในวันที่ 17 มิถุนายน 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)
**คณะและสาขาวิชาจะนาหลักสูตรเสนอที่ประชุม
สภาวิชาการ ในคราวประชุมครั้งที่ 4/2563
ในวันที่ 17 มิถุนายน 2563 ซึ่งได้เปลี่ยนแปลงสาขาวิชา
จากเดิม คอมพิวเตอร์ธุรกิจ เป็น สาขาวิชาธุรกิจดิจิทัล
แนวสร้างสรรค์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) **
8

9

ศ.บ. เศรษฐศาสตร์การเงินการธนาคาร
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
(อยู่ระหว่างกระบวนการเสนอกฤษฎีกาชื่อปริญญา)
บธ.บ. ธุรกิจระหว่างประเทศ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2558)

20 เม.ย.2559

20 เม.ย.2559
20 เม.ย.2559

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

27 ก.ค.
2559
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**ปรับปรุงหลักสูตรเป็น บธ.บ.การจัดการธุรกิจชุมชน
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563)**

2558
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คณะ

สภา
มหาวิทยาลัย
(อนุมัติ)

สป.อว.
(รับทราบ)

ปีการศึกษา
ที่เริ่มใช้
หลักสูตร

ต้นปีการศึกษา
ครบรอบทีต่ ้องปรับปรุง
หลักสูตร

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

อยู่ระหว่างรอผล
การพิจารณา
ความสอดคล้อง
ฯ

2563

2566

สาขาวิชา

10

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)
บธ.บ. การจัดการธุรกิจชุมชน
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563)
**(อยู่ระหว่างหัวหน้าฝ่ายตรวจสอบหลักสูตร)

11
12
13

14 มี.ค.
2561
8 เม.ย. 2562

3. หลักสูตร ระดับบัณฑิตศึกษา
คณะ

ปีการศึกษา 2563

จานวนหลักสูตรที่อยู่
ระหว่างรอผล
การรับทราบจาก สป.อว.

3

-

1

-

-

-

2

-

-

2

7

3

-

4

จานวนหลักสูตร
ทั้งหมด

จานวนหลักสูตร
ที่ครบรอบ
ปรับปรุง

จานวนหลักสูตร
ที่ครบรอบปรับปรุง

ปีการศึกษา 2562

ครุศาสตร์

4

วิทยาการจัดการ
(ปีการศึกษา 2561)
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

1

รวม

4. รอบการปรับปรุงหลักสูตร ระดับบัณฑิตศึกษา

คณะ

สภามหาวิทยาลัย
(อนุมัต)ิ

สป.อว.
(รับทราบ)

ปี
การศึกษา
ที่เริ่มใช้
หลักสูตร

ปีครบรอบ
ทีต่ ้อง
ปรับปรุง
หลักสูตร

สาขาวิชา

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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สภามหาวิทยาลัย
(อนุมัต)ิ
คณะ

สาขาวิชา

สป.อว.
(รับทราบ)

ปี
การศึกษา
ที่เริ่มใช้
หลักสูตร

ปีครบรอบ
ที่ต้อง
ปรับปรุง
หลักสูตร

ครุศาสตร์ (ต่อ)
4

หลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหาร
การศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2550)
ได้ดาเนินการดังนี้
1. สภามหาวิทยาลัยในคราวประชุม ครั้งที่ 6/2560
เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2560 มีมติเห็นชอบการปิด
หลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหาร
การศึกษา (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2550) โดยเงื่อนไข
จะสมบูรณ์ต่อเมื่อนักศึกษาสาเร็จ การศึกษาทั้งหมด
จานวน 11 คน
2. ส านั ก งานคณะกรรมการบั ณ ฑิ ต ศึ ก ษาได้ ส่ ง
รายงานการปิ ด หลั ก สู ต รครุ ศ าสตรดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต
สาขาวิ ช าการบริ ห ารการศึ ก ษา (หลั ก สู ต รใหม่
พ.ศ. 2550) ไปยั ง ส านั ก งานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาแล้ว เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2560
3. สานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาได้โทรศัพท์
สอบถามกับสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ณ วันที่ 8 มิถุนายน 2563 สานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษาแจ้งว่า ถ้านักศึกษาสาเร็จการศึกษา
ครบหมดแล้วต้องนาเข้าที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย
เพื่ อ ขอปิ ด หลั ก สู ต รแบบสมบู รณ์ แ ละแจ้ ง ที่ ไปยั ง
สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาทราบต่อไป
4. สานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาจะนาเรื่อง
การปิ ด หลั ก สู ต รเข้ า ที่ ป ระชุ ม คณ ะกรรมการ
บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา คณะกรรมการสภาวิ ช าการ และ
คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย เพื่อทราบการปิ ด
หลักสูตรต่อไป
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คณะ

สภามหาวิทยาลัย
(อนุมัต)ิ

สป.อว.
(รับทราบ)

ปี
การศึกษา
ที่เริ่มใช้
หลักสูตร

ปีครบรอบ
ที่ต้อง
ปรับปรุง
หลักสูตร

7/2561
11 ก.ค. 2561

13 มิ.ย. 2563

2561

2566

อยู่ระหว่างรอผล
การพิจารณา
ความสอดคล้องฯ
อยู่ระหว่างรอผล
การพิจารณา
ความสอดคล้องฯ

2563

2568

2563

2568

สาขาวิชา

วิทยาการจัดการ
1

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
สาขาวิชาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
รัฐประศาสนศาสตร์ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563)

15/2562
11 ธ.ค. 2562

2

หลั ก สู ต รรั ฐศาสตรมหาบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าอาชญา
วิทยา การบริหารงานยุติธรรมและสังคม (หลักสูตร
ใหม่ พ.ศ. 2563)

4/2563
8 เม.ย. 2563

(ข้อมูล ณ วันที่ 8 มิถุนายน 2563)

ข้อเสนอ/ญัตติ
จึงเสนอสภาวิช าการเพื่ อรั บทราบรายงานสถานะหลั กสู ตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสู ตรระดับ
ปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 ข้อมูล ณ วันที่ 8 มิถุนายน 2563
มติที่ประชุม รับทราบรายงานสถานะหลั กสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี และ
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 ข้อมูล ณ วันที่ 8 มิถุนายน 2563
คณะกรรมการสภาวิชาการ ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก แจ้งให้ที่ประชุ มทราบว่า ได้ประสานงานกับ สป.อว.
เรื่องการรับทราบหลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ในเบื้องต้นว่าจะมีหลักสูตรที่ สป.อว. จะ
รับทราบภายใน 2 สัปดาห์ เช่น หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อม หลักสูตร
ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ศิลปะการแสดง และหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐ
ประศาสนศาสตร์ และได้ประสานงานกับ สป.อว. ให้ เร่งดาเนินการรับทราบหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต จานวน
10 สาขาวิชา เพื่อนักศึกษาคณะครุศาสตร์จะได้ดาเนินการในเรื่องการจัดทาใบประกอบวิชาชีพครู กับสานักงาน
คุรุสภาต่อไป

รายงานการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 4/2563 วันพุธที่ 27 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.00 น. ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

[2-16]
ระเบียบวาระที่ 4.2

ข้อมูลการปรับเปลี่ยนอาจารย์ประจาหลักสูตร (สมอ.08) ระดับปริญญาตรี
และระดับบัณฑิตศึกษา ประจาปี พ.ศ. 2561-2563 ข้อมูล ณ วันที่ 8 มิถุนายน 2563
สาระสาคัญโดยย่อ
ผู้ช่ว ยศาสตราจารย์ ดร.กรองทิ พ ย์ เนียมถนอม เลขานุ การสภาวิช าการ น าเสนอ ข้อมู 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 มิถุนายน 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)
3
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน
(ฉบับปี พ.ศ. 2558)
4
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครอง
ท้องถิ่น (ฉบับปี พ.ศ. 2560)

ปี พ.ศ. 2561
13 หลักสูตร
11 หลักสูตร
2 หลักสูตร

ปี พ.ศ.
2562
15
หลักสูตร
7 หลักสูตร
8 หลักสูตร

สภามหาวิทยาลัยเห็นชอบ

ปี พ.ศ.
2563
8 หลักสูตร
8 หลักสูตร
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.
อยูร่ ะหว่างดาเนินการ
ปรับปรุงระบบ CHECO
ของ สป.อว.

4/2561

4 เม.ย. 2561

4 ก.ย. 2561

4/2561

4 เม.ย. 2561

4 ก.ย. 2561

7/2561

11 ก.ค. 2561

12 ก.ค. 2562

7/2561

11 ก.ค. 2561

อยู่ระหว่างดาเนินการ
ปรับปรุงระบบ CHECO
ของ สป.อว.
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ที่

รายชื่อหลักสูตรที่ปรับปรุง

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ต่อ)
5
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสหวิทยาการอิสลาม
(ฉบับปี พ.ศ. 2556)
6
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิขาภาษาจีน
(ฉบับปี พ.ศ. 2558)
7
หลักสูตรนิตศิ าสตรบัณฑิต (ฉบับปี พ.ศ. 2560)
8
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาประศาสนศาสตร์ (ฉบับปี พ.ศ. 2560)

สภามหาวิทยาลัยเห็นชอบ

วันที่ สป.อว.
รับทราบ

ครั้งที่

วันเดือนปี

7/2561

11 ก.ค. 2561

12 ก.ค. 2562

13/2561

12 ธ.ค. 2561

1 ส.ค. 2562

2/2562
2/2562

13 ก.พ. 2562
13 ก.พ. 2562

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

9

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครอง
ท้องถิ่น (ฉบับปี พ.ศ. 2560)

2/2562

13 ก.พ. 2562

10

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

3/2562

13 มี.ค. 2562

12 ก.ค. 2562

8/2562

12 มิ.ย. 2562

4 ต.ค. 2562

11/2562

11 ก.ย. 2562

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

11
12
13

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น (ฉบับปี พ.ศ. 2560)

11/2562

11 ก.ย. 2562

14

หลักสูตรนิตศิ าสตรบัณฑิต (ฉบับปี พ.ศ. 2560)

3/2563

11 มี.ค. 2563

อยู่ระหว่างรอผล
การรับทราบจาก สป.อว.

15

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครอง
ท้องถิ่น (ฉบับปี พ.ศ. 2560)

5/2563

20 พ.ค. 2563

16

หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสหวิทยาการ
อิสลามเพื่อการพัฒนา (ฉบับปี พ.ศ. 2561)

5/2563

20 พ.ค. 2563

17

หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการแสดง
(ฉบับปี พ.ศ. 2561)

5/2563

20 พ.ค. 2563

18

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
(ฉบับปี พ.ศ. 2563)

5/2563

20 พ.ค. 2563

อยู่ระหว่างดาเนินการ
ปรับปรุงรอบบ CHECO
ของ สป.อว.
อยู่ระหว่างดาเนินการ
ปรับปรุงรอบบ CHECO
ของ สป.อว.
อยู่ระหว่างดาเนินการ
ปรับปรุงรอบบ CHECO
ของ สป.อว.
อยู่ระหว่างดาเนินการ
ปรับปรุงรอบบ CHECO
ของ สป.อว.

19

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน
และสังคม (ฉบับปี พ.ศ. 2560)

5/2563

20 พ.ค. 2563

อยู่ระหว่างรอผล
การรับทราบจาก สป.อว.
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ที่

รายชื่อหลักสูตรที่ปรับปรุง

6
7
8

วันที่ สป.อว.
รับทราบ

ครั้งที่

วันเดือนปี

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.

หลั ก สู ต รวิ ศ วกรรมศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ชาวิ ศ วกรรมการ
จัดการ (ฉบับปี พ.ศ. 2559)
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ (ฉบับปี พ.ศ. 2561)

3/2562

13 มี.ค. 2562

4 ต.ค. 2562

9/2562

10 ก.ค. 2562

อยู่ระหว่างดาเนินการ
ปรับปรุงระบบ CHECO
ของ สป.อว.

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

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.

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
(ต่อเนื่อง) (ฉบับปี พ.ศ. 2559)
2
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
(ฉบับปี พ.ศ. 2559)
3
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบั ณ ฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้ า
(ฉบับปี พ.ศ. 2558)
4
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ (ฉบับปี พ.ศ. 2561)
5

สภามหาวิทยาลัยเห็นชอบ

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

อยู่ระหว่างดาเนินการ
ปรับปรุงระบบ CHECO
ของ สป.อว.
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2. ระดับบัณฑิตศึกษา
ลาดับ
1
2
3

รายการ
จานวนรวมหลักสูตรที่ปรับเปลีย่ นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจา
หลักสูตร
จานวนที่ผ่านการรับทราบการปรับหลักสูตรจาก สป.อว.

ปี พ.ศ. 2561
3 หลักสูตร

ปี พ.ศ. 2562
-

3 หลักสูตร
-

-

จานวนที่อยู่ระหว่างรอผลการรับทราบการปรับหลักสูตรจาก สป.อว.

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)

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (ฉบับปี พ.ศ. 2563)

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

อยู่ระหว่างรอผล
การรับทราบฯจาก สป.อว.

5/2563

20 พ.ค. 2563

อยู่ระหว่างรอผล
การรับทราบฯจาก สป.อว.

(ข้อมูล ณ วันที่ 8 มิถุนายน 2563)
ข้อเสนอ/ญัตติ
จึงขอเสนอให้ที่ประชุมสภาวิชาการรับทราบข้อมูลการปรับเปลี่ยนอาจารย์ประจาหลักสูตร (สมอ.08)
ระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา ประจาปี พ.ศ. 2561-2562 ข้อมูล ณ วันที่ 8 มิถุนายน 2563
มติที่ประชุม รับทราบข้อมูลการปรับเปลี่ยนอาจารย์ประจาหลักสูตร (สมอ.08) ระดับปริญญาตรี และ
ระดับบัณฑิตศึกษา ประจาปี พ.ศ. 2561-2562 ข้อมูล ณ วันที่ 8 มิถุนายน 2563
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ระเบียบวาระที่ 5

เรื่องนาเสนอเพื่อพิจารณา

ระเบียบวาระที่ 5.1
การพิจารณาเสนอการให้ปริญญา ระดับปริญญาตรี จานวน 681 ราย
ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรองทิพย์ เนียมถนอม เลขานุการสภาวิชาการ นาเสนอ เรื่อง การพิจารณา
เสนอการให้ ป ริ ญ ญา ระดั บ ปริ ญ ญาตรี ประจ าภาคเรี ย นที่ 2/2562 (ครั้ งที่ 2) จ านวน 681 ราย โดยมี
กระบวนการดังนี้
1. กองบริการการศึกษา ตรวจสอบแผนการเรียน หมู่เรียน ในสาขาวิชาที่จะสาเร็จการศึกษา ประจา
ภาคเรียนที่ 2/2562 (ครั้งที่ 2) และนักศึกษาที่ยื่นคาร้องขอเป็นผู้สาเร็จการศึกษา
2. จัดทาข้อมูลผลการเรียนของนักศึกษารายคน แต่ละหมู่เรียน ให้อาจารย์ที่ปรึกษา และนักศึกษา
ร่วมกันตรวจสอบ เพื่อเตรียมตัวลงทะเบียนในปี 4 ภาคเรียนที่ 1
3. ออกคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจโครงสร้างหลักสูตรของนักศึกษาภาคปกติ และภาคพิเศษ
(เสาร์-อาทิตย์) ที่จะสาเร็จการศึกษา ประจาภาคเรียนที่ 2/2562 (ครั้งที่ 2) เลขที่ 306/2563 ในปี 4 เทอม 2 เพื่อให้
อาจารย์ที่ปรึกษา นักศึกษา ร่วมกันตรวจสอบอีกครั้งก่อนการลงทะเบียนเรียนภาคเรียนสุดท้าย
4. อาจารย์ที่ปรึกษา นักศึกษา ร่ วมกันตรวจสอบรายวิชาและโครงสร้างหลักสูตร และลงทะเบียน
ตามกาหนดเวลา
5. ออกคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจจบหลักสูตรของนักศึกษาภาคปกติและภาคพิเศษ (เสาร์-อาทิตย์)
ทีจ่ ะสาเร็จการศึกษา ประจาภาคเรียนที่ 2/2562 (ครั้งที่ 2) เลขที่ 411/2563 (อาจารย์ที่ปรึกษา คณะดาเนินการ)
6. นายทะเบียนตรวจสอบการจบหลักสูตรของนักศึกษาตามแผนและนักศึกษาค้างรุ่น 1) คุณสมบัติ
ผู้เข้าศึกษา 2) ผลการตรวจสอบคุณวุฒิแรกเข้า 3) รายวิชา ผลการเรียนตามโครงสร้างหลักสูตร และข้อบังคับ
ที่เกี่ยวข้อง สรุปจานวนผู้สาเร็จการศึกษา จานวน 681 ราย
7. กองบริการการศึกษาจัดทาข้อมูลรายละเอียดผู้สาเร็จการศึกษาตามรูปแบบที่กาหนด
ในวันที่ 7-9 มิถุนายน 2563
8. เสนอคณะกรรมการอนุมัติการประเมินผลการสาเร็จการศึกษา ในวันที่ 10 มิถุนายน 2563 และ
วันที่ 15 มิถุนายน 2563
9. เสนอคณะกรรมการสภาวิชาการ ในวันที่ 17 มิถุนายน 2563
10. เสนอคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ในวันที่ 8 กรกฎาคม 2563
11. กองบริ ก ารการศึ ก ษาออกหลั ก ฐานการส าเร็ จ การศึ ก ษา พร้ อ มเก็ บ หลั ก ฐานและบั น ทึ ก
ฐานข้อมูล
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บัญชีสรุปจานวนผู้สาเร็จการศึกษาที่ขอเสนอการให้ปริญญา
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ภาคเรียนที่ 2/2561 (ครั้งที่ 2)
ระดับปริญญาตรี
สาขาวิชา

เกียรตินิยมอันดับ 1

เกียรตินิยมอันดับ 2

รวม ชาย หญิง

รวมทั้งสิ้น

ปริญญาตรี

ชาย

หญิง

รวม ชาย หญิง

รวม

ครุศาสตรบัณฑิต

-

-

-

-

-

-

2

2

4

4

ศิลปศาสตรบัณฑิต

3

9

12

4

15

19

41

116

157

188

รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

1

-

1

1

5

6

31

66

97

104

นิติศาสตรบัณฑิต
นิเทศศาสตรบัณฑิต

-

-

-

1

-

1

5

10

15

16

-

2

2

-

3

3

4

5

9

14

ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต

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

บริหารธุรกิจบัณฑิต

1

1

2

1

6

7

29

79

108

117

6

15

21

10

35

45

150

361

511

577

ศิลปศาสตรบัณฑิต

-

-

-

-

-

-

1

1

2

2

รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

-

-

-

-

-

-

3

2

5

5

นิตศิ าสตรบัณฑิต

-

-

-

4

-

4

22

4

26

30

เทคโนโลยีบัณฑิต

-

-

-

-

-

-

19

1

20

20

บริหารธุรกิจบัณฑิต

-

-

-

-

1

1

3

26

29

30

บัญชีบัณฑิต

-

1

1

-

5

5

-

11

11

17

รวม

-

1

1

4

6

10

48

45

93

104

รวมทั้งสิ้น

6

16

22

14

41

55

198

406

604

681

ภาคปกติ

รวม
ภาคพิเศษ
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ข้อเสนอ/ญัตติ
จึ งเสนอคณะกรรมการสภาวิช าการพิ จ ารณาการเสนอให้ ป ริญ ญาแก่ ผู้ ส าเร็จ การศึ ก ษา ระดั บ
ปริญญาตรี ประจาภาคเรียนที่ 2/2562 (ครั้งที่ 2) จานวน 681 ราย
มติที่ประชุม เห็นชอบตามที่กองบริการการศึกษาพิจารณาการเสนอให้ปริญญาแก่ผู้สาเร็จการศึกษา
ระดับ ปริญญาตรี ประจาภาคเรียนที่ 2/2562 (ครั้งที่ 2) จานวน 681 ราย ให้แก้ไขเอกสาร หน้า ก บัญชีสรุป
จานวนผู้สาเร็จการศึกษาที่ขอเสนอการให้ปริญญา จาก สาขาวิชาบัญชีบัณฑิตภาคพิเศษ เป็น บัญชีบัณฑิตภาค
ปกติ และมอบหมายรองอธิการบดีฝ่ายบริหารงานวิชาการ ผู้อานวยการกองบริ การการศึกษา ตรวจสอบข้อมูล
การพิจารณาเสนอการให้ปริญญาระดับปริญญาตรีให้ถูกต้องก่อนนาเสนอสภามหาวิทยาลัย
ระเบียบวาระที่ 5.2
การพิจารณาเสนอการให้ปริญญา ระดับปริญญาโท จานวน 1 ราย
ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง
ผู้ ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรองทิ พย์ เนียมถนอม เลขานุ การสภาวิชาการ ขออนุ ญาตที่ประชุมให้
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิชาติ พานสุวรรณ นาเสนอเรื่อง การพิจารณาเสนอการให้ปริญญา ระดับปริญญาโท
ประจาภาคเรียนที่ 2/2562 (ครั้งที่ 2) จานวน 1 ราย
ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง
ตามที่สานั กงานคณะกรรมการบัณ ฑิ ตศึกษา ได้เสนอรายชื่อผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญ ญาโท
ประจ าภาคเรี ย นที่ 2/2562 (ครั้ ง ที่ 2) จ านวน 1 ราย ต่ อ คณะกรรมการบั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา ในคราวประชุ ม
ครัง้ ที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2563 โดยผ่านกระบวนการดังนี้
1. นักศึกษา ยื่นเอกสารขอสาเร็จการศึกษากับทาง สานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา
2. เจ้าหน้าที่ฯ ทาการตรวจสอบแบบคาร้องขอเป็นผู้สาเร็จการศึกษา และเอกสารประกอบการขอ
ยื่นว่าถูกต้องและครบถ้วนหรือไม่
- ในกรณีที่ไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้อง เจ้าหน้าที่ต้องคืนเอกสารการขอสาเร็จการศึกษาและเอกสาร
ประกอบการสาเร็จการศึกษา ส่งคืนให้นักศึกษานากลับไปแก้ไขให้ถูกต้อง แล้วจึงนาเอกสารมาส่งอีกครั้ง
- ในกรณีที่เอกสารครบถ้วนถูกต้อง เจ้าหน้าที่ต้องเก็บเอกสารทั้งหมดที่นักศึกษาทาเรื่องขอยื่นไว้
เพื่อนาเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา
3. เมื่อเอกสารครบถ้วนถู กต้องแล้ว นักศึกษาต้องลงทะเบียนรายชื่อผู้ขอยื่ นสาเร็จการศึกษาแก่
เจ้าหน้าที่สานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา และถือว่าเป็นการเสร็จสิ้นการยื่นขอเป็นผู้สาเร็จการศึกษา
นักศึกษาผ่านการตรวจสอบดังนี้
 เป็ นผู้มีคุณ สมบั ติการเข้าเป็นนักศึกษาตามที่ห ลักสู ตรกาหนด โดยคณะกรรมการหลั กสูตร
บธ.ม. (บริหารธุรกิจ)
 ผ่านการตรวจสอบคุณวุฒิการศึกษา พบว่าสาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีแล้วทุกราย
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 ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติของการสาเร็จการศึกษาตามเกณฑ์การสาเร็จการศึกษาตามข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2549 โดยนายทะเบียน
และผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตรแต่ละหลักสูตรที่สาเร็จการศึกษา
 นักศึกษาที่เข้าศึกษาในหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต แผน ก แบบ ก1 แผน ก แบบ ก2 และ
แผน ข ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามหลักสูตร ได้คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ากว่า 3.00
 ผ่านการสอบประมวลความรู้
 ผ่านการสอบปากเปล่าวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระขั้นสุดท้าย โดยคณะกรรมการสอบ
ปากเปล่าวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ ซึ่งประกอบด้วยอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ /การค้นคว้าอิสระและ
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่ได้รับการแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัย
 ผ่านการตรวจสอบรูปเล่มวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระจากกรรมการตรวจรูปแบบ
 ผ่านการตรวจสอบบทคัดย่อภาษาอังกฤษ จากคณะกรรมการตรวจบทคัดย่อ
 รายงานสืบเนือ่ งจากการประชุมวิชาการระดับชาติ “ราชภัฏกรุงเก่า” ประจาปี พ.ศ. 2562
(ARUCON2019) “ท้องถิ่นก้าวไกล ด้วยวิจัยและนวัตกรรม” วันที่ 12-13 ธันวาคม พ.ศ. 2562 ณ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จานวน 1 ราย
 อยู่ในกรอบระยะเวลาที่หลักสูตรกาหนด
จานวนการพิจารณาเสนอการให้ปริญญาระดับปริญญาโท จานวน 1 ราย
ประจาภาคเรียนที่ 2/2562 (ครั้งที่ 2)
จานวน
ล
หลักสูตร
ลาที่
ชาย
หญิง
รวม
1 บธ.ม. (บริหารธุรกิจ) แผน ข และ แผน ก แบบ ก2
1
1
รวม
1
1
ข้อเสนอ/ญัตติ
จึงเสนอคณะกรรมการสภาวิชาการพิจารณาการเสนอให้ปริญญา ระดับปริญญาโท ประจาภาคเรียน
ที่ 2/2562 (ครั้งที่ 2) จานวน 1 ราย
มติที่ประชุม เห็นชอบตามที่สานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาพิจารณาการเสนอให้ปริญญา ระดับ
ปริ ญ ญาโท ประจ าภาคเรี ย นที่ 2/2562 (ครั้งที่ 2) จ านวน 1 ราย และให้ น าเสนอสภามหาวิท ยาลั ย ต่อ ไป
ที่ป ระชุม มอบหมายผู้ อานวยการส านั กงานคณะกรรมการบัณ ฑิตศึกษาตรวจสอบข้อมูล แผนการศึ กษาของ
นายวิโชติ วงศ์เปี่ยมทรัพย์ ให้ถูกต้อง และหน้า 5 บทคัดย่อภาษา บรรทัดที่ 9 การวิเคราะห์ความความถดถอย
เชิงพหุคูณ แก้เป็น การวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุคูณ
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ระเบียบวาระที่ 5.3

ขอความเห็นชอบหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564)
สาระสาคัญโดยย่อ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรองทิพย์ เนียมถนอม เลขานุการสภาวิชาการ ขออนุญาตที่ประชุมให้
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พรรษวรรณ สุ ขสมวัฒ น์ ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรบริห ารธุรกิจบัณฑิ ต
สาขาวิช าการจั ด การ คณะวิท ยาการจัดการ นาเสนอเรื่อง ขอความเห็ นชอบหลั ก สู ต รบริ ห ารธุรกิจบั ณ ฑิ ต
สาขาวิชาการจัดการ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564)
ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง
สาขาวิชาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ ได้ดาเนินการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรบริหารธุรกิจ
บัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ นาเสนอเรื่อง ขอความเห็นชอบหลักสูตรบริหารธุรกิ จบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์ มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 และ
แนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558 โดยผ่านการประชุมดังนี้
1. คณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตร เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2563
2. คณะกรรมการประจาคณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2563 ที่ประชุม
มีมติเห็ นชอบ โดยให้แก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประจาคณะวิทยาการจัดการ และให้นาเสนอ
สภาวิชาการพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป
ข้อเสนอ/ญัตติ
จึงเสนอสภาวิชาการพิจารณาให้ ความเห็นชอบหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564)
มติ ที่ ป ระชุ ม เห็ น ชอบหลั ก สู ต รบริ ห ารธุ ร กิ จ บั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าการจั ด การ (หลั ก สู ต รปรั บ ปรุ ง
พ.ศ. 2564) โดยให้แก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสภาวิชาการ และให้นาเสนอสภามหาวิทยาลัย
ต่อไป สภาวิชาการมีข้อเสนอแนะและข้อสังเกต ดังนี้
ให้แก้ไขเอกสาร
1. หน้า 1 ข้อ 5.2 ประเภทหลักสูต ร ระบุเป็นหลักสูตรปริญญาตรีท างวิชาการ ซึ่งในหน้า 2 ข้อ 5.5
ความร่วมมือกับสถาบันอื่น ระบุว่ามีความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เช่น บริษัทบิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ (มหาชน) จากัด ฯลฯ ซึ่งข้อมูลไม่สอดคล้องกับประเภทหลักสูตรปริญญาตรีทาง
วิชาการ ให้แก้ไขให้ถูกต้อง
2. หน้า 3 ให้เรียงลาดับอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และควรระบุตาแหน่งทางวิชาการทางด้านใด เช่น
ด้านบริหารธุรกิจ ในข้อ 9 ชื่อ ตาแหน่งวิช าการ คุณวุฒิ สาขาวิชา สถาบันการศึกษา และปีที่จบของอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
3. หน้า 6 ข้อ 11.3 ผลการศึกษา รวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูลทั้งภายในภายนอก และจากผู้มีส่ วนได้
ส่วนเสีย ควรเขียนให้มีย่อหน้า
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4. หน้ า 8 ต้องระบุ ข้อมู ล ข้อ 13.1 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลั กสูตรนี้ที่เปิดสอนโดยคณะ/สาขาวิช า/
หลักสูตรอื่น ให้ครบถ้วนถูกต้อง
5. หน้า 10 ข้อ 1.1 ปรัชญาของหลักสูตร ไม่มีคาว่า การจัดการ ปรากฏอยู่ ให้ แก้ไขการเขียนปรัชญา
ของหลักสูตร และข้อ 1.3 วัตถุประสงค์ ข้อ 1.3.3 เพื่อผลิตบัณฑิตให้สามารถนาความรู้ไปประยุกต์ใช้กับชุมชน
และท้องถิ่นได้อย่างเหมาะสม ซึ่งควรมีวิชาที่รองรับและให้บัณฑิตสามารถนามาประยุกต์ใช้กับชุมชนและท้องถิ่น
ได้ ข้อ 1.3.5 เพื่อผลิตบัณฑิตให้สามารถใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ ซึ่งในหลัก สูตรมีรายวิชาที่ให้
นักศึกษาเลือกเรียนกลุ่มวิชาภาษา 1 วิชาเท่านั้น หลักสูตรควรเพิ่มรายวิชาบังคับเรียนที่เกี่ยวกับภาษาอังกฤษ
เพื่อจะได้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร และเป็นไปตามความสัมพันธ์ของผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของ
หลักสูตร (PLO) ข้อ 5 เพื่อผลิตบัณฑิตให้สามารถใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ
6. หน้า 13-14 ให้ตรวจสอบการคิดงบประมาณรายจ่าย รายการค่าใช้จ่ายต่อหัวนั กศึกษาในข้อ 2.6.2
งบประมาณรายจ่ า ย และหน้ า 15 ให้ แ ก้ ไขข้ อ 2 หมวดวิ ช าเฉพาะ ข้ อ 2.4 กลุ่ ม วิ ช าปฏิ บั ติ ก ารและฝึ ก
ประสบการณ์วิชาชีพให้เรียน 6 หน่วยกิต ซึ่งหน้า 24 ข้อ 2.4 กลุ่มวิชาปฏิบัติการและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ระบุให้เลือกเรียนกลุ่มวิช าใดวิชาหนึ่ง ซึ่งไม่สอดคล้องกันในหลักสูตร และหน้า 15 ข้อ 3 หมวดวิชาเลือกเสรี
ให้เรียน 6 หน่วยกิต ซึง่ หน้า 100 ข้อ 1.3 หมวดวิชาเลือกเสรี ระบุไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
7. หน้า 24 วิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพการจัดการ ควรระบุในหมายเหตุให้ชัดเจนในหลักสูตร เช่น
S= ผ่าน U=ไม่ผ่าน เนื่องจากมีหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ และสาขาวิชาธุรกิจดิจิทั ล
แนวสร้างสรรค์ ซึ่งสังกัดคณะวิทยาการจัดการ และได้นาเสนอที่ประชุมสภาวิชาการพร้อมกันทั้งสองหลักสูตร
และมีความแตกต่างกันในเรื่องการกาหนดเงื่อนไขในวิชาเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และวิชาเตรียมสกิจ
ศึกษา จึงขอให้คณะและสาขาวิชาตรวจสอบให้เป็นไปตามตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย
8. หน้ า 46 ให้ แก้ไขค าอธิบ ายรายวิช ากฎหมายธุรกิจให้ ถู กต้ อง เช่ น พระราชบั ญ ญั ติว่าด้ วยความ
รับ ผิดชอบอัน เกิดจากการใช้เช็ค แก้เป็น พระราชบัญ ญั ติว่าด้วยความผิ ดอั นเกิดจากการใช้เช็ค พ.ศ. 2534
ซึ่งวิชาดังกล่าวเป็นวิชาแกนของคณะ มอบหมายคณะและสาขาวิชาตรวจสอบและแก้ไขรายวิชาแกนของคณะให้
ถูกต้อง
9. หน้า 48-49 วิชาการจัดการธุรกิจรูปแบบใหม่ วิชาการจัด การธุรกิจบริการ วิชาการจัดการธุรกิจ
ออนไลน์ และวิชาการจั ดการนวัตกรรมเพื่ อโอกาสทางธุรกิจ สาขาวิช าควรยุบรวมรายวิชาให้ เหลือ 3 วิช า
สาขาวิชาควรเพิ่มเติมวิชาการจัดการและบริหารต้นทุน หรือวิชาการจัดการในการสร้างผลกาไร โดยปรับเนื้อหา
รายวิชาในหลักสูตรให้น่าสนใจและดึงดูดนักศึกษาให้มาสมัครเรียนเพิ่มมากขึ้น
10. หน้า 57 ข้อ 3.2 ความคาดหวังของผลลัพธ์การเรียนรู้เมื่อสิ้นปีการศึกษา ให้แก้ไขทักษะภาษาอังกฤษ
ในเรื่องการฟัง พูด อ่าน เขียน ของนักศึกษาปีการศึกษาที่ 1
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11. หน้า 74-78 ให้แก้ไขการกาหนดความรับผิดชอบหลักในแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบ
ต่อผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชาหมวดวิชาเฉพาะ (Curriculum Mapping) ให้ถูกต้อง เช่น หน้า 76 ต้อง
กาหนดความรับผิดชอบหลักในรายวิชาการจัดการความรู้ และการสื่อสารทางการตลาด อย่างน้อย 1 ข้อ ในด้าน
ที่ 1 คุณธรรมจริยธรรม หน้า 78 ต้องกาหนดความรับผิดชอบหลักในข้อ 6 ด้านที่ 1 คุณธรรมและจริยธรรม
12. หน้า 89-90 ข้อ 7 ตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงาน (Key Performance Indicators) ข้อ 11 ระดับความพึงพอใจ
ของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มีต่อคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ ยไม่น้อยกว่า 3.51 และข้อ 12 ระดับความพึง
พอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มี ต่อบัณฑิตใหม่ เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.00 สาขาวิชาได้กาหนดเกณฑ์
3.51 ซึ่งสู งกว่าเกณฑ์ ที่ กาหนด ตามกรอบมาตรฐานคุณ วุฒิ ระดั บ อุด มศึ กษาแห่ งชาติ (TQF) เมื่ อเที ยบกั บ
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจดิจิทัลแนวสร้างสรรค์ กาหนดไว้ 3.50 ขอให้สาขาวิชาตรวจสอบ
13. หน้า 112 ให้ตรวจสอบตารางเปรียบเทียบวิชาเตรียมสหกิจศึกษาในหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 ระบุ
เป็นวิชาบังคับเรียนไม่นับหน่วยกิตในเกณฑ์การสาเร็จการศึกษา แต่วิชาเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพไม่ได้ระบุ
เงื่อนไข
14. หน้ า 120 ประวัติแ ละคุณ วุฒิ การศึกษาของอาจารย์ ผู้ รับ ผิ ดชอบหลั กสู ตรและอาจารย์ ประจา
หลักสูตร ของ นางสาวสุดารัตน์ เกลี้ยงสอาด ข้อ 3.2 บทความวิจัย ควรตัดบทความวิจัยในลาดับที่ 2 ออก
15. หน้า 13-14 การเขียน ข้อ 2.4 กลยุทธ์ในการดาเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา/ข้อจากัดของนักศึกษาใน
ข้อ 2.3 ซึ่งการเขียนกลยุทธ์ ควรมีคาว่า ส่งเสริม สนับ สนุน ปรากฏอยู่ และหน้า 109-110 การเขียนคาอธิบาย
รายวิชาการจัดการพฤติกรรมผู้บริโภค และวิชาการจัดการการเงิน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 เนื่องจากมีการ
ปรับรหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต และคาอธิบายรายวิชา ซึ่งในคาอธิบายรายวิชายังคงเดิม ไม่มีการเปลี่ยนแปลง
16. มอบหมายให้ ค ณบดี รองคณบดีฝ่ ายวิช าการ ประธานคณะกรรมการบริหารหลั กสู ตร และรอง
อธิการบดีฝ่ายบริหารงานวิชาการ ตรวจสอบการพิมพ์ คาถูก-ผิด การวรรคตอน การใช้คา ให้ถูกต้องตลอดเล่ ม
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 และประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรจัดทาตาราง
เปรี ยบเที ย บการแก้ ไขตามข้ อเสนอแนะของสภาวิ ช าการ และให้ ส าขาวิ ช าจั ดตั วแทนน าเสนอในที่ ประชุ ม
สภามหาวิ ทยาลั ย จ านวน 1 คน น าเสนอโดยใช้ PowerPoint ตามแบบฟอร์ มที่ กองบริ การการศึ กษาก าหนด
ควรนาเสนอให้ตรงประเด็นใช้เวลา 5 นาที และผู้นาเสนอสามารถตอบข้อซักถามของสภามหาวิทยาลัยได้ชัดเจน
และข้าใจง่าย
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ระเบียบวาระที่ 5.4

ขอความเห็นชอบหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจดิจิทัล
แนวสร้างสรรค์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564)
สาระสาคัญโดยย่อ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรองทิ พย์ เนียมถนอม เลขานุการสภาวิชาการ ขออนุญาตที่ประชุมให้
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิริพร อินทสนธิ์ ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจ
ดิจิทั ล แนวสร้ างสรรค์ คณะวิท ยาการจัดการ นาเสนอเรื่อง ขอความเห็ น ชอบหลั กสู ตรบริห ารธุรกิจบัณ ฑิ ต
สาขาวิชาธุรกิจดิจิทัลแนวสร้างสรรค์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564)
ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง
สาขาวิช าสาขาวิช าธุ ร กิ จ ดิ จิ ทั ล แนวสร้างสรรค์ คณะวิ ท ยาการจั ด การ ได้ ด าเนิ นการปรั บปรุ ง
และพัฒนาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจดิจิทัลแนวสร้างสรรค์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564)
เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 และแนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558 โดยผ่านการประชุมดังนี้
1. คณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตร เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2563
2. คณะกรรมการประจาคณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2563 ที่ประชุม
มีมติเห็ นชอบ โดยให้แก้ไขตามข้ อเสนอแนะของคณะกรรมการประจาคณะวิ ทยาการจัดการ และให้นาเสนอ
สภาวิชาการพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป
ข้อเสนอ/ญัตติ
จึงเสนอสภาวิชาการพิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจดิจิทัล
แนวสร้างสรรค์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564)
มติที่ประชุม คณะกรรมการสภาวิชาการขอให้คณะและสาขาวิชาดาเนินการแก้ไขตามข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการสภาวิชาการ และให้นาเรื่องนี้เสนอที่ประชุมสภาวิชาการในการประชุมครั้งต่อไป โดยให้บรรจุเป็น
ระเบียบวาระสืบเนื่องจากการประชุม สภาวิชาการมีข้อเสนอแนะและข้อสังเกต ดังนี้
ให้แก้ไขเอกสาร
1. ให้ คณะและสาขาวิช าทบทวนชื่อสาขาวิช า เนื่ องจากสาชาวิ ช าคอมพิ วเตอร์ธุ ร กิจเป็น สาขาวิช า
ที่อุตสาหกรรมมีความต้องการบัณฑิตเพื่อประกอบอาชีพในสถานประกอบการ การเปลี่ยนชื่อสาขาวิชา เป็น
ธุรกิจดิจิทัลแนวสร้างสรรค์ บัณฑิตจะได้รับผลดีและผลเสียอย่างไร คณะและสาขาวิชามีเหตุผลและความจาเป็น
อย่างไร ในการเปลี่ยนแปลงชื่อสาขาวิชา
2. หน้า 2 ให้ทบทวนการเขียน ข้อ 8 อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสาเร็จการศึก ษา เนื่องจากใน
ปัจจุบันมีอาชีพที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์จานวนมาก ควรยุบรวมอาชีพ เข้าด้วยกัน และให้มีความโดดเด่นมาก
ขึ้น เช่น อาชีพผู้ประกอบการในธุรกิจสร้างสรรค์
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3. หน้า 3 ให้เรียงลาดับอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และควรระบุตาแหน่งทางวิชาการทางด้านใด
เช่น ด้านคอมพิวเตอร์ และต้องมีประสบการณ์ ในข้อ 9 ชื่อ ตาแหน่งวิชาการ คุณวุฒิ สาขาวิชา สถาบันการศึกษา
และปีที่จบของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และให้นาประสบการณ์ ในการทางานของนางสาวสวิตา อยู่สุขขี
อาจารย์ผู้รับ ผิดชอบหลักสูตร นาไปไว้ในประวัติและคุณวุฒิ การศึ กษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและ
อาจารย์ประจาหลักสูตร
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 ให้ เพิ่มหัวข้อกลุ่มวิ ชาให้ ครบถ้วน เช่น ข้อ 2.1.1 กลุ่มวิชาแกน
ให้ เรีย น 30 หน่ วยกิต และข้อ 2.1.2 กลุ่ ม วิช าเฉพาะด้ านบั งคับ ให้ เรียน 42 หน่ว ยกิต 15 และให้ ท บทวน
โครงสร้างหลักสู ตรให้เป็นไปตาม มคอ. 1 มีวิช าในหลักสูตร มีคาว่า ดิจิทัล จานวนมาก และให้แนบ มคอ.1
ในเล่มหลักสูตร
6. หน้า 23 ข้อ 2.3 ให้ตรวจสอบกลุ่มวิชาปฏิบัติการและฝึกประสบการณ์วิช าชีพ ที่เขียนระบุให้เรียน
6 หน่ วยกิต และไม่ควรระบุ ว่าให้ เลื อกเรียนกลุ่ มวิชาใดกลุ่มวิช าหนึ่ง เนื่ องจากวิช าฝึกประสบการณ์ วิช าชีพ
สาขาวิชาธุรกิจดิจิทัลแนวสร้างสรรค์ คาอธิบายรายวิชามีเงื่อนไขรายวิชาที่ต้องเรียนมาก่ อนเป็นรายวิชาเตรียม
สหกิจหรือการเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สาขาวิชาธุรกิจดิจิทัลแนวสร้างสรรค์
7. หน้ า 26-27 ให้ ทบทวนแผนการศึกษาของกลุ่มวิช าปฏิบั ติการและฝึ กประสบการณ์ วิช าชี พ วิช า
การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาขาวิชาธุรกิจดิจิทัลแนวสร้างสรรค์ของนักศึกษาชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2
ซึ่งนั กศึกษาลงทะเบี ยนเรียนตามแผนการศึกษา และจะฝึ กประสบการณ์ วิชาชีพ สาขาวิชาธุรกิจดิจิทัลแนว
สร้างสรรค์ ในชั้นปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 2 เกรงว่านักศึกษาอาจลืมเนื้อหาวิชาที่เรียน จึงขอให้สาขาวิชาทบทวนวิชา
การเตรี ย มฝึ กประสบการณ์ วิช าชีพ สาขาวิช าธุรกิจดิ จิทั ล แนวสร้างสรรค์ มาบรรจุ ไว้ ในแผนการศึก ษาของ
นักศึกษา ชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1
8. หน้ า 45 ให้ แก้ไขค าอธิบ ายรายวิช ากฎหมายธุรกิจให้ ถูกต้ อง เช่ น พระราชบั ญ ญั ติว่าด้ วยความ
รับผิดชอบอันเกิดจากการใช้เช็ค แก้เป็น พระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค พ.ศ. 2534 ซึ่งวิชา
ดังกล่าวเป็นวิชาแกนของคณะ มอบหมายคณะและสาขาวิชาตรวจสอบและแก้ไขรายวิชาแกนของคณะให้ถูกต้อง
9. หน้า 53 ให้ทบทวนการเขียนคาอธิบายรายวิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สาขาวิชาธุรกิจดิจิทัล
แนวสร้างสรรค์
10. หน้า 73-79 ให้ทบทวนการกาหนดความรับผิดชอบรองในแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบ
ต่อผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชาหมวดวิชาเฉพาะ (Curriculum Mapping)
11. หน้า 91-92 ข้อ 7 ตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงาน (Key Performance Indicators) ข้อ 1 อาจารย์ประจา
หลักสูตร แก้เป็น อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และหมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของ
หลักสูตร ควรแก้ไขการเขียนให้เป็นบริบทของหลักสูตร
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12. หน้า 99-100 ให้ทบทวนการเขียนคาอธิบายรายวิชาหลักการบัญชี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564
เนื่องจากคาอธิบายรายวิชาค่อนข้างเหมือนเดิม ไม่มีการเปลี่ยนแปลงคาอธิบายรายวิชา และคาอธิบายรายวิชา
การเงินธุรกิจ มีการตัดเนื้อหาให้น้อยลง และเนื้อหาวิชาไม่ทันต่อการเปลี่ยนแปลง
13. หน้ า 111,115 ข้ อ 3.2 บทความวิ จั ย ของ ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์ นั น ทนิ ธิ์ เอิ บ อิ่ ม และผู้ ช่ ว ย
ศาสตราจารย์สิ ริพร อิน ทสนธิ์ เนื่ องจากบทความวิจัย จะครบระยะเวลาในการเผยแพร่ผ ลงานทางวิชาการ
ปี 2564 สาขาวิชาควรวางแผนการทาผลงานทางวิชาการและการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการโดยด่วน และควร
ระบุผลงานวิชาการ โดยวงเล็บว่าเป็นฐานข้อมูล TCI ฐาน 1 หรือฐาน 2 เพื่อให้เกิดความชัดเจน
14. ควรมีวิชาบังคับเรียนที่เป็นวิชาธุรกิจแนวสร้างสรรค์ เพื่อให้หลักสูตรมีความน่าสนใจ ซึ่งในหลักสูตร
มีวิชาปฏิบัติการจานวนมาก ยกเว้นวิชาศึกษาทั่วไป ถ้าเป็น สาขาวิชาธุรกิจดิจิทัล แนวสร้างสรรค์นักศึกษาต้อง
สามารถทางานในเชิงวิช าชีพ ได้ ซึ่งในหลักสูตรนี้เป็นประเภทหลักสู ตรทางวิชาการ และในการจัดการเรียน
การสอนในสาขาวิชาธุรกิจดิจิทัลแนวสร้างสรรค์ ควรมีวั สดุ อุปกรณ์ สื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัยและเพียงพอ
ต่อความต้องการของนักศึกษา

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องนาเสนอจากคณะกรรมการสภาวิชาการ
-ไม่ม-ี

ระเบียบวาระที่ 7

เรื่องอื่น ๆ

ระเบียบวาระที่ 7.1 กาหนดการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 5/2563
สาระสาคัญโดยย่อ
ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์ ดร.กรองทิ พ ย์ เนี ย มถนอม เลขานุ ก ารสภาวิ ช าการ น าเสนอ ก าหนด
การประชุม สภาวิช าการ ครั้งที่ 5/2563 ซึ่งที่ประชุมสภาวิช าการได้กาหนดให้ มีการประชุมสภาวิ ช าการใน
แต่ละเดือนเป็นวันพุธสัปดาห์ที่ 3 ของทุกเดือน
ข้อเสนอ/ญัตติ
จึงขอความเห็นชอบกาหนดการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 5/2563 ในวันพุธที่ 22 กรกฎาคม 2563
เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมอยุธยา-อาเซียน อาคารสานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
มติที่ประชุม เห็นชอบกาหนดการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 5/2563 ในวันพุธที่ 22 กรกฎาคม 2563
เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมอยุธยา-อาเซียน อาคารสานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ปิดประชุมเวลา 11.10 น.
นางสาวนิตยา
แสงมะฮะหมัด ผู้พิมพ์/ผู้บันทึกการประชุม
นางเบญญาภา
สอนพรม
ผูต้ รวจ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรองทิพย์ เนียมถนอม ผูต้ รวจ/ทาน
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