
 

     

รายงานการประชุมสภาวิชาการ 
คร้ังที่  4/2556 

วันพุธที่ 10  เมษายน  2556  เวลา 09.00 น. 
ณ ห้องประชุม 1  มหาวิทยาลยัราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

           ----------------------- 
ผู้มาประชุม 
1. ดร.บูรพาทิศ  พลอยสุวรรณ์    ประธาน (อธิการบดี) 
2. รองศาสตราจารย ์ดร.วไิลศักดิ์  ก่ิงคํา   กรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก) 
3. ดร.ปฐมพงศ์  ศุภเลิศ     กรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก)  
4. รองศาสตราจารย ์ดร.สุนนัทา  เลาหนันทน ์  กรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก)  
5. รองศาสตราจารย์ ดร.กมล  บุษบา     กรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก)   
1.  ดร.พรเทพ  รู้แผน     กรรมการ (ผู้แทนคณะครุศาสตร์)  
7. ดร.ภควด ี  สุขอนนัต ์     กรรมการ (ผู้แทนคณะวิทยาศาสตร์ฯ) 
8. ดร.กิติมา  ทามาล ี     กรรมการ (ผู้แทนคณะวิทยาการจัดการ) 
9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วมิลพรรณ  รุ่งพรหม  กรรมการและเลขานุการ (รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ) 
 

ผูไ้ม่มาประชุม 
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อดศิร  ภูส่าระ  กรรมการ (ผู้แทนคณะมนุษยศาสตร์ฯ) ตดิภารกิจ 
 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิชชุกร  นาคธน   คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
2. ดร.เชาวน์ฤทธิ ์ เรืองปราชญ์    อาจารย์ประจําหลักสูตรวิทยาการอิสลาม 
 

เปิดประชุมเวลา   9.17  น. 
 

ระเบียบวาระท่ี 1   เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ทราบ 
 อธิการบดีกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุม และขอขอบคุณกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่มาเข้าร่วมประชุมก่อน
เวลา ตั้งแต่เช้า  เนื่องจากช่วงนี้เป็นช่วงปิดภาคเรียนเป็นช่วงที่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิมีภารกิจที่ต้องทําหลายอย่าง 
แต่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิก็เสียสละเวลามาเข้าร่วมประชุม  และอธิการบดีได้ดําเนินการตามระเบียบวาระการ
ประชุม ดังนี้ 

 1.1การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาและ
มหาวิทยาลัยชนชาติกวางสี ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน 
 สาระสําคัญโดยย่อ 
 ระหว่างวันที่ 6-8 เมษายน 2556 ที่ผ่านมา ผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
ประกอบด้วย อธิการบดี รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ รองคณบดีคณะวิทยาการจัดการ และประธานสาขา        
การท่องเที่ยว คณะวิทยาการจัดการได้เดินทางไปทําบันทึกข้อตกลงแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างกับ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยากับมหาวิทยาลัยชนชาติกวางสี  ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน            
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การลงนามคร้ังนี้เป็นการลงนามตอ่เนื่องเป็นคร้ังที่ 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาได้ลงนามข้อตกลงกับ
มหาวิทยาลัยกวางสีตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2505 ถึง 2556 รวม 8 ปี ซึ่งในปีนี้เป็นปีที่ 9 มหาวิทยาลัยจะเน้นความร่วมมือ
ให้กว้างขึ้น ไมใ่ช่เฉพาะสาขาวิชาการท่องเที่ยว แต่จะให้คลอบคลุมทุกสาขาที่มหาวิทยาลัยมีอยู่ การแลกเปลี่ยนจะขยาย
วงนอกเหนือจากการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ก็จะมีเรื่องของผู้บริหาร บุคลากร ผลงานวิจัย และเอกสารตําราต่าง ๆ  
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาได้มีการลงนามความร่วมมือโดยขยายความร่วมมือให้ครอบคลุมทุก
สาขาวิชาที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัย นอกจากนี้มหาวิทยาลัยยังมีข้อตกลงความร่วมมือระดับคณะ/สถาบัน/สํานัก 
ร่วมกับหน่วยงานในต่างประเทศ เช่น สถาบันอยุธยาศึกษาได้ทําความร่วมมือกับศูนย์วัฒนธรรมของมหาวิทยาลัย
มาลายา  และคณะวิทยาการจัดการได้ลงนามความร่วมมือกับประเทศมาเลเซีย  

 มติท่ีประชุม รับทราบ 
 

 1.2 การจัดงานสัปดาห์ศิลปวัฒนธรรมนานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 
 สาระสําคัญโดยย่อ 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาได้รับมอบหมายจากจังหวัดพระนครศรีอยุธยาให้เป็นผู้จัดงาน
สัปดาห์ศิลปวัฒนธรรมนานาชาติเฉลิมพระเกียรติ โดยได้แบ่งการจัดงานสัปดาห์ศิลปวัฒนธรรมนานาชาติเฉลิม
พระเกียรติ เป็น 3 ช่วง ดังนี้ 

 คร้ังที่ 1 อยุธยา-เปอร์เซียวันที่ 17-20 พฤษภาคม 2556 
 คร้ังที่ 2 อยุธยา-ศรีลังกา วันที่ 21-23 พฤษภาคม 2556 
 คร้ังที่ 3 อยุธยา-อาเซียนบวกสาม ประมาณเดือนสิงหาคม หรือเดือนกันยายน 2556 

มติท่ีประชุม   รับทราบ 
 

         1.3 การประสานความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
สาระสําคัญโดยย่อ 
ขณะนี้มหาวิทยาลัยได้มีการสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ในท้องถ่ิน หลายโครงการ ได้แก่ 

เทศบาลเมืองอ่างทองได้มอบหมายให้มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยารับผิดชอบในการจัดสอบบุคลากร
ทางการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน จังหวัดอ่างทอง และองค์การบริหารส่วนตําบลคลองสาม จังหวัด
ปทุมธานี อีกทั้งมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาได้มีการเจรจาความร่วมมือการพัฒนาด้านการศึกษากับ
เทศบาลเมืองอ่างทอง ในการจัดตั้งโรงเรียนสาธิตเทศบาลเมืองอ่างทอง ฯ และความร่วมมือกับสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

มติท่ีประชุม  รับทราบ 
 

          1.4 กําหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
สาระสําคัญโดยย่อ 
กําหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา คร้ังที่    4/2556 ในวันที่ 24 เมษายน 

2556เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมอยุธยา-โปรตุเกส 

มติท่ีประชุม  รับทราบ 
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ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุมคร้ังท่ี 3/2556  
 สาระสําคญัโดยย่อ 
  เลขานุการสภาวิชาการ นําเสนอ รายงานการประชุมสภาวิชาการ คร้ังที่ 3/2556 ซึ่งมีสาระสําคัญ
เก่ียวกับระเบียบวาระและมติที่ประชุมตามรายงานการประชุมสภาวิชาการ เพื่อขอให้ที่ประชุมสภาวิชาการ
พิจารณารับรองรายงานการประชุม 

 มติท่ีประชุม รับรองรายงานการประชุม  โดยให้แก้ไขดังนี้ 

 หน้า 2-5 ระเบียบวาระที่ 4.1 การรับทราบการให้ความเห็นชอบการปรับแก้ของหลักสูตร 7 หลักสูตร         
มติที่ประชุม บันทึกเป็น เห็นชอบ ต้องแก้ไข มติที่ประชุม เป็น รับทราบ 
 หน้า 2-6 ระเบียบวาระที่ 4.2 การรับทราบการให้ความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
สาธารณสุขชุมชน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) มติที่ประชุม บันทึกเป็น เห็นชอบ ต้องแก้ไขมติที่ประชุม เป็น 
รับทราบ 
 หน้า 2-8 ระเบียบวาระที่ 6.3  ขออนุญาตเสนอรายช่ือผู้สําเร็จการศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2555 ระดับ
ปริญญาตรี เป็นมติเวียน แก้ไขเป็น ขอความเห็นชอบเสนอให้ปริญญาแก่ผู้สําเร็จการศึกษาภาคเรียนที่ 2/2555 
ระดับปริญญาตรี  (เป็นมติเวียน)   
 มติที่ประชุม บันทึกเป็น รับทราบ  และกําชับให้ตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้อง ไมใ่ห้เกิดปัญหาให้ยกเลิก/แก้ไข
ภายหลัง ต้องแก้ไข มติที่ประชุม เป็น  เห็นชอบให้เวียนมติเสนอรายช่ือผู้สําเร็จการศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2555 
ระดับปริญญาตรี 

 ประธาน มอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการตรวจสอบรายงานการประชุมในประเด็นที่คลาดเคลื่อนการสรุปมติ 

การประชุมหรือข้อมูลประกอบให้ตรงและสอดคล้องกันในแต่ละเรื่อง เช่น วาระที่แจ้งให้ที่ประชุมทราบ และ
ระเบียบวาระการประชุมที่ 6.3 เป็นต้น 
 

ระเบียบวาระท่ี 3   เรื่องสืบเน่ืองจากการประชุมคร้ังท่ี 3/2556 
ระเบียบวาระท่ี 3.1  รายงานผลการดําเนินการตามมติของสภาวิชาการ 
 สาระสําคัญโดยย่อ 
  เลขานุการสภาวิชาการ นําเสนอข้อมูลการดําเนินงานและผลการดําเนินงานตามมติที่ประชุม     สภา
วิชาการคร้ังที่ 3/2556 โดยได้แจ้งและมอบให้หน่วยงานและองค์คณะบุคคล/บุคคลที่เก่ียวข้องดําเนินงานและ
ปฏิบัติตามที่  สภาวิชาการมีมติแล้ว 

 ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง 
  1. สภาวิชาการได้มีมติกําหนดเป็นแนวปฏิบัตใิห้เลขานุการนําเสนอให้ที่ประชุมทราบความคืบหน้าหรือ
ข้อมูลการดําเนินงานและผลการดําเนินงานตามมติที่ประชุมสภาวิชาการเป็นเรื่องสืบเนื่องจากการประชุมคร้ังก่อนด้วย 
  2. สภาวิชาการ มีการประชุมคร้ังที่ 3/2556 เมื่อวันพุธที่ 6  มีนาคม 2556 เวลา 09.00 น.   ณ ห้อง
ประชุม 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยมีสาระตามรายงานการประชุมฯในระเบียบวาระที่ 2 
  3. เลขานุการสภาวิชาการ ได้แจ้งและมอบให้หน่วยงานและองค์คณะบุคคล/บุคคลที่เก่ียวข้อง
ดําเนินงานและปฏิบัติตามที่สภาวิชาการมีมติแล้ว ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารที่นําเสนอประกอบการประชุม 
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 ข้อเสนอ/ญัตติ 
 ขอเสนอให้ที่ประชุมรับทราบรายงานข้อมูลการดําเนินงานและผลการดําเนินงานตามมติที่ประชุม           
สภาวิชาการ คร้ังที่ 3/2556 วันพุธที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2556 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม 1  มหาวิทยาลัย        
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ระเบียบวาระ เร่ือง มติท่ีประชุม ผลการปฏิบัติตามมติ 

5 นําเสนอเพื่อพิจารณา 

5.1 

 

 

 

 

 

ขอความเห็นชอบหลักสูตรศิลปศา

สตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการ

อิสลาม (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2556) 

เห็นชอบในหลักการ        

แต่ใหไ้ปดําเนินการ

ปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ 

เลขานุการแจ้งให้คณะมนุษยศาสตร์ฯทราบ 

เพื่อดําเนินการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ 

ปรากฏว่าคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ไม่สามารถดําเนินการปรับปรุงหลักสูตรเสนอ

ต่อสภามหาวิทยาลัยได้ทัน เน่ืองจากเกิน  60 

วัน จึงต้องนําเสนอเข้าสภาวิชาการอีกคร้ังหน่ึง 

6.3 

 

 

ขออนุญาตเสนอรายช่ือผู้สําเร็จ

การศึกษาภาคเรียนท่ี 2/2555 ระดับ

ปริญญาตรี เป็นมติเวียน             

เห็นชอบให้เวียนมติเสนอ

รายชื่อผู้สําเร็จการศึกษา 

ภ า ค เ รี ย น ท่ี  2 / 2 5 5 5 

ระดับปริญญาตรี 

เลขานุการสภามหาวิทยาลัยได้เสนอสภา

มหาวิทยาลัยเห็นชอบอนุมัติให้ปริญญาผู้สําเร็จ

การศึกษา ภาคเรียนท่ี 2/2555 ระดับปริญญา

ตรี ตามท่ีสภาวิชาการได้เสนอแล้ว 

     
ลงช่ือ...................................................... 

(ผศ.ดร.วมิลพรรณ  รุ่งพรหม) 
มติท่ีประชุม  รับทราบ   
       

ระเบียบวาระท่ี 4   เรื่องนําเสนอเพื่อทราบ 
ระเบียบวาระท่ี 4.1  การรับทราบรายงานผลการดําเนนิการจัดทําหลักสูตรนานาชาติ 
 สาระสําคัญโดยย่อ 
  ตามที่มหาวิทยาลัยให้แต่ละคณะจัดทําหลักสูตรภาษาต่างประเทศ  หรือหลักสูตรนานาชาติ  เพื่อรับ
นักศึกษาปีการศึกษา 2556  ตามเป้าหมายงานด้านวิชาการในปีการศึกษา 2555 เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) เมื่อวันที่ 13 
มีนาคม 2556 โดยเสนอหลักสูตรนําร่องคณะละ 1 หลักสูตรดังนี้  
  1. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
  2.  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ 
  3.  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาการท่องเที่ยว 
  4.  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
  ซึ่งมีเพียง 2 คณะที่แจ้ง คือ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  และคณะวิทยาศาสตร์              
และเทคโนโลยี  มีบันทึกแจ้งเห็นด้วยในการจัดทําภาษาต่างประเทศ  หรือหลักสูตรนานาชาติ  แต่ในปีการศึกษา 
2556  ยังขัดข้องไม่สามารถดําเนินการจัดทําหลักสูตรได้เนื่องจาก 
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  1.  ขาดอาจารย์ประจําหลักสูตรที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสม 
  2.  ขาดงบประมาณในการดําเนินการจัดจ้างอาจารย์ผู้สอนชาวต่างประเทศ 
  3.  อาจารย์ผู้สอนไม่เพียงพอ 

 มติท่ีประชุม รับทราบ  และมีข้อเสนอในการดําเนินการ ดังนี้ 

  1. มหาวิทยาลัยควรเปิดหลักสูตรภาษาต่างประเทศ หรือหลักสูตรนานาชาติภายในปี พ.ศ. 2557 
เพราะปี พ.ศ. 2558 ประเทศไทยจะเข้าสู่ประชาคมอาเซียน โดยมหาวิทยาลัยควรเปิดหลักสูตรสาขาวิชาการ
ท่องเที่ยวเป็นหลักสูตรนําร่อง 
  2. มหาวิทยาลัยควรมีหลักสูตรนานาชาติ 1-2 หลักสูตร และเขียนคําอธิบายรายวิชาให้เป็น  2 ภาษา ทั้ง
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  ถ้าเขียนคําอธิบายรายวิชาเป็นภาษาอังกฤษแล้ว ไม่ต้องเขียนคําอธิบายรายวิชาเป็น
ภาษาไทยก็ได้ 
  3. การบริหารจัดการในเรื่องอาจารย์ผู้สอน และการบริหารหลักสูตรในระบบที่มีความคล่องตัว  อาจ
จ้างในลักษณะ  out source  
  4. ให้สร้างความเข้าใจกับคณะว่า การดําเนินการที่เก่ียวข้องกับหลักสูตรเป็นหน้าที่โดยตรงของคณะ  
คณะจะเป็นผู้ออกแบบหลักสูตร พัฒนาหลักสูตร ตามนโยบายที่สภามหาวิทยาลัยกําหนด  
  5. จัดตั้งกรรมการแกนคณะขึ้นมาเพื่อร่วมจัดทําหลักสูตรนานาชาติ หลักสูตรไม่ต้องเขียนใหม่ แต่
ต้องแปลเป็นภาษาอังกฤษอย่างเดียว 
  6. มหาวิทยาลัยได้ของบประมาณในการจัดทําหลักสูตรนานาชาติจากสํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา เป็นเงินทั้งสิ้น 800,000 บาท  งบประมาณ 400,000 บาท แรก เป็นการศึกษานานชาติ และการ
แลกเปลี่ยนวิจัย ส่วนหนึ่งได้จัดสรรไปยังคณะแล้ว แต่ส่วนใหญ่คณะจะจัดสรรงบประมาณในการไปศึกษาดูงาน 
  7. ต้องมีมาตรการรองรับสนับสนุนการจัดการศึกษานานาชาติ   

ระเบียบวาระท่ี 4.2  การรับทราบการให้ความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชา 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) 
 สาระสําคญัโดยย่อ 
  ตามที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศ รีอยุ ธยา  โดยคณะวิทยาศาสต ร์และ เทคโนโลยี                      
เสนอการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร  (หลักสูตร
ปรับปรุง  พ.ศ. 2555) ไปยังสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาแล้วนั้น   
  สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้พิจารณารับทราบการให้ความเห็นชอบหลักสูตรวิทยา
ศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร  (หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2555) แล้ว เมื่อวันที่
19กุมภาพันธ์ 2556 ตามหนังสือที่ ศธ 0506(5)/2758 เมื่อวันที่  20  กุมภาพันธ์  2556  โดยมีข้อเสนอแนะจาก
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาให้มหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรตามแนวทางกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552  โดยต้องประกอบด้วยอาจารย์อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรอย่างน้อย 2 คน ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เช่ียวชาญสาขาวิชานั้นๆ ซึ่งเป็นบุคคลภายนอกอย่างน้อย 2 คน  หาก
มีองค์วิชาชีพให้มีผู้แทนอย่างน้อย 1 คน 

 มติท่ีประชุม   รับทราบ 
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ระเบียบวาระท่ี 5   เรื่องนําเสนอเพื่อพิจารณา 

ระเบียบวาระท่ี 5.1  ขอความเห็นชอบการเสนอให้ปริญญา แก่ผู้สําเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรีประจาํ
ภาคเรียนท่ี 2/2555 (เพิ่มเตมิ) 

 สาระสําคัญโดยย่อ 
  เลขานุการสภาวิชาการนําเสนอ ขอความเห็นชอบการเสนอให้ปริญญา แก่ผู้สําเร็จการศึกษา ระดับ
ปริญญาตรีประจําภาคเรียนที่ 2/2555 (เพิ่มเติม) 

 ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง 
  เลขานุการ นําเสนอรายช่ือผู้สําเร็จการศึกษาเพื่อเสนอให้ปริญญา โดยมีกระบวนการตามคําสั่ง
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ที่ 2427/2555  เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจโครงสร้างหลักสูตรของ
นักศึกษาที่จะสําเร็จการศึกษาประจําภาคเรียนที่ 2/2555  คณะกรรมการดังกล่าวได้ตรวจสอบโครงสร้างหลักสูตร
ของนักศึกษา  และนายทะเบียนได้ตรวจสอบคุณสมบัติของนักศึกษาดังนี้ 

 1. เป็นผู้มีคุณสมบัติการเข้าเป็นนักศึกษาตามที่หลักสูตรกําหนด 
 2. ผ่านการตรวจสอบคุณวุฒิการศึกษาทุกราย 
 3. ผ่านการตรวจสอบโครงสร้างหลักสูตรตามเกณฑ์การสําเร็จการศึกษา 
 กองบริการการศึกษาจึงได้จัดทําบัญชีรายช่ือผู้สําเร็จการศึกษาเสนอต่อคณะกรรมการอนุมัติการ

ประเมินผลการศึกษา ในการประชุมคร้ังที่ 2/2556  วันที่ 29 มีนาคม 2556 มติที่ประชุมเห็นชอบอนุมัติผลการ
สําเร็จการศึกษาตั้งแต่วันที่ 29 มีนาคม 2556 เป็นต้นไป จํานวนทั้งสิ้น 380 ราย 

 ข้อเสนอ/ญัตติ    
  จึงเสนอสภาวิชาการพิจารณาเสนอการให้ปริญญาแก่ผู้สําเร็จการศึกษาดังกล่าว เพื่อนําเสนอสภา
มหาวิทยาลัยอนุมัติปริญญาต่อไป 

 มติท่ีประชุม  เห็นชอบ  โดยมีข้อเสนอดังนี้ 

 ให้ฝ่ายเลขานุการ และกองบริการการศึกษาทําหน้าที่ตรวจสอบทวนซ้ําในเรื่องคุณสมบัติการเข้าศึกษาต่อ 
ระหว่างการศึกษา และจบการศึกษาของนักศึกษาซ้ําอีกคร้ังหนึ่งเพื่อความถูกต้อง เพื่อนําเสนอสภามหาวิทยาลัย
อนุมัตใิห้ปริญญาต่อไป 
 

ระเบียบวาระท่ี 5.2 ขอความเห็นชอบการเสนอให้ปริญญาบัตร แก่ผู้สําเร็จการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา ประจําภาคเรียนท่ี 3/2555 
 สาระสําคัญโดยย่อ 
  เลขานุการสภาวิชาการ นําเสนอ ขอความเห็นชอบการเสนอให้ปริญญาบัตร แก่ผู้สําเร็จการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษาประจําภาคเรียนที่ 3/2555 

 ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง 
  ด้วยนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  ได้ยื่นคําร้องขอสําเร็จการศึกษา ในภาคเรียนที่3/2555  เมื่อวันที่ 3  
เมษายน  2556 จํานวน 9 ราย  โดยผ่านการตรวจสอบ ดังนี้  

  ระดับมหาบัณฑิต นักศึกษาได้ผ่านการตรวจสอบดังนี้ 
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� เป็นผู้มีคุณสมบัติการเข้าเป็นนักศึกษาตามที่หลักสูตรกําหนด โดยคณะกรรมการหลักสูตร 
ค.ม. (การบริหารการศึกษา) หลักสูตร ค.ม.(การจัดการการเรียนรู้) หลักสูตร บธ.ม.(การจัดการท่ัวไป)                 
และหลักสูตร บธ.ม.(บริหารธุรกิจ) 

  �ผ่านการตรวจสอบคุณวุฒิการศึกษา พบว่าสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีแล้วทุกราย 

  �ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติของการสําเร็จการศึกษาตามเกณฑ์การสําเร็จการศึกษา ตาม
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2549 โดยนาย
ทะเบียนและผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตรแต่ละหลักสูตรที่สําเร็จการศึกษา 

 �นักศึกษาที่เข้าศึกษาในหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต แผน ก แบบ ก 1แผน ก แบบ ก 2 และ
แผน ข ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามหลักสูตร ได้คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ํากว่า 3.00 

 �ผ่านการสอบประมวลความรู้  

 �ผ่านการสอบปากเปล่าวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระขั้นสุดท้าย  โดยคณะกรรมการสอบปาก
เปล่าวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ ซึ่งประกอบด้วยอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระและ
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่ได้รับการแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัย  

 �ผ่านการตรวจสอบรูปเล่มวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระจากกรรมการตรวจรูปแบบและ
กรรมการตรวจบทคัดย่อภาษาอังกฤษ  

 �ผลงานวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาที่เข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2549 ตามแผน ก ได้รับการ
ยอมรับให้ตีพิมพใ์นวารสารทางวิชาการ 

สํานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ได้จัดทําบัญชีรายช่ือผู้สําเร็จการศึกษาเสนอต่อ
คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาในคราวประชุม คร้ังที่ 4/2556 เมื่อวันที่ 3  เมษายน  2556 มติที่ประชุมได้พิจารณาให้
ความเห็นชอบการเสนอรายช่ือผู้สําเร็จการศึกษาจํานวน  9 ราย 

จํานวนนักศึกษาที่ขอความเหน็ชอบเสนอการให้ปริญญา 

ลําดับ หลักสูตร 
จํานวน 

ชาย หญิง รวม 

1 ค.ม.(การบริหารการศึกษา) 1 1 2 

2 ค.ม.(การจัดการการเรียนรู้) - 3 3 

3 บธ.ม.(การจัดการท่ัวไป) 1 - 1 

4 บธ.ม.(บริหารธุรกิจ) 2 1 3 

รวม 4 5 9 

ข้อเสนอ/ญัตติ    
      จึงเสนอที่ประชุมสภาวิชาการขอความเห็นชอบการเสนอให้ปริญญาบัตร แก่ผู้สําเร็จการศึกษาระดับ

บัณฑิตศึกษา ประจําภาคเรียนที่ 3/2555 
 มติประชุม  เห็นชอบ  โดยมีข้อเสนอให้กองบริการการศึกษาทําหนังสือแจ้งไปยังสํานักงานคณะกรรมการ

บัณฑิตศึกษา/สาขาวิชา เพื่อเร่งรัดนักศึกษาให้สําเร็จการศึกษาให้ทันตามหลักสูตร ถ้าไม่สามารถดําเนินการได้ก็ให้สิ้น
สภาพการเป็นนักศึกษาตามหลักเกณฑ์/ระเบียบของมหาวิทยาลัย 

        -8- 



 

     

 

-9- 

ระเบียบวาระท่ี 5.3  ขอความเห็นชอบหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาสหวิทยาการอิสลาม (หลักสูตร
ใหม่ พ.ศ. 2556) 

 สาระสําคัญโดยย่อ 
 เลขานุการสภาวิชาการ ขออนุญาตที่ประชุมให้  ผศ.วิชชุกร  นาคธน  คณบดีคณะมนุษยศาสตร์            
และสังคมศาสตร์  นําเสนอขอความเห็นชอบหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสหวิทยาการอิสลาม                    
(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2556)   

 ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง 
 ตามที่คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ได้แก้ไขหลักสูตรตามมติสภาวิชาการที่เห็นชอบหลักสูตร
บัณฑิต สาขาวิทยาการอิสลาม ในการประชุมคร้ังที่ 3/2556 เมื่อวันที่  6 มีนาคม 2556 และได้นําเสนอสภา
วิชาการพิจารณาในช่ือหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาสหวิทยาการอิสลาม  (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2556)  
กองบริการการศึกษาได้ดําเนินการตรวจสอบหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาสหวิทยาการอิสลามเบื้องต้นแล้ว  
พบว่ามีการแก้ไขและเปลี่ยนช่ือหลักสูตรจึงเห็นสมควรเสนอสภาวิชาการพิจารณาใหม่  

 ข้อเสนอ/ญัตติ    
 จึงเสนอสภาวิชาการพิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาสหวิทยาการอิสลาม  
(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2556) 

รายการแก้ไขตามมติการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ คร้ังที่ 3/2556 
ข้อเสนอแนะของสภาวิชาการ การแก้ไขตามข้อเสนอแนะ 

1. ทบทวนชื่อหลักสูตร/สาขาวิชาจะเป็นวิทยาการ  

สหวิทยาการ หรือพหุวิทยาการ 

ใช้ชื่อหลักสูตร สหวิทยาการอิสลาม 

2. จะกําหนดให้หลักสูตรน้ีเป็นฉบับภาษาไทย หรือ

ภาษาอังกฤษ  

เป็นหลักสูตรภาษาไทย  

3. เมื่อกําหนดว่าจะเป็นชื่อสาขาใดก็จะเชื่อมโยงไปยังการ

กําหนดปรัชญา วัตถุประสงค์ของหลักสูตร โครงสร้าง

หลักสูตร ท่ีต้องมีองค์ความรู้ สาระใดบ้าง  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปรัชญา วัตถุประสงค์ และโครงสร้างของหลักสูตรได้ปรับปรุงให้

สอดคล้องกับชื่อหลักสูตรเรียบร้อยแล้ว โดยปรับแก้ดังน้ี ปรัชญา

หลักสูตร 

“บูรณาการศาสตร์ เปรื่องปราชญ์ด้านเน้ือหา ก้าวลํ้านําวิชา เพื่อ

พัฒนาท้องถิ่น” 

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

1.เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความเข้าเกี่ยวกับสหวิทยาการ

อิสลาม ท้ังทางด้านปฏิบัติศาสนกิจ และด้านสังคม 

2. เพื่อเสริมสร้างบัณฑิตให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีความ

รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม เคารพในจรรยาบรรณของวิชาชีพ 

สามารถทํางานเป็นหมู่คณะ  

โครงสร้างหลักสูตร  

- จํานวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตรปรับลดเหลือ 130หนวยกิต จาก

เดิม 136 หน่วยกิต โดยปรับเปล่ียนรายวิชาท่ีจําเป็นสําหรับสาขา

กําหดให้เป็นวิชาบังคับ ดังน้ี  



 

     

 

 

 

 

 

 

 

และมีข้อเสนอแนะให้ทบทวนแกไ้ขอ่ืนๆ ดังน้ี 

-  นายกัมปนาท บัวเจริญ พิมพ์สังกัดสาขาวิชาไม่ถูกต้อง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-  วิชาอิสลามกับการแพทย์ ภาษาอังกฤษใช้ and ถูกต้อง

หรือไม่ให้ตรวจสอบอีกคร้ัง  

-  ทบทวนวิชาอิสลามกับการแพทย์ อาจมีส่วนก้าวล่วง

วิชาชีพท่ีเกี่ยวข้อง  

- หลักสูตรท่ีดีควรจะต้องมีสาระท่ีตอบสนองยุทธศาสตร์น้ัน 

ซึ่งหลักสูตรท่ีเกี่ยวข้องกับอิสลามท่ีประเทศ สังคม ควรมี

จะต้องประกอบด้วยเน้ือหาสาระเรื่องใดบ้างควรกําหนดให้

ครอบคลุม จึงต้องมีความชัดเจนว่าจะกําหนดชื่อสาขาเป็น

อย่างไร การกําหนปรัชญา วัตถุประสงค์รวมท้ังคุณลักษณะ

บัณฑิตท่ีพึงประสงค์เน้นความเป็นเอกลักษณ์ท่ีเด่นชัด และ

เป้าหมายไม่ควรมองแคบเพียงในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

แต่ต้องมองโลกอิสลามท้ังโลก  

- ควรมีวิชาด้านสันติศึกษาซึ่งคนพุทธหรือมุสลิมก็สามารถ

เรียนได้ ซึ่งมีความต่างจากสันติศึกษาในภาคใต้ 

- การศึกษาความเป็นไปได้ยังเสนอข้อมูลไม่ครบถ้วน  

- สามารถรวม 3 วิชาคือ อิสลามกับวิทยาศาสตร์ อิสลามกับ

การแพทย์ อิสลามกับดาราศาสตร์ เป็นหน่ึงวิชาซึ่งจะมีเน้ือหา

ท่ีกว้างขึ้น  

2571101 อิสลามเบ้ืองต้น 

2571201 ประวัติศาสตร์อิสลาม 

 2571102 พื้นฐานหลักศรัทธา 

 2571103 พื้นฐานอัลกุรอาน 

 2571104 พื้นฐานอัลหะดีษ 

 2571301 ภาษาอาหรับ 1 

 2571302 ภาษาอาหรับ 2 

       2572205  จริยธรรมอิสลาม    

 2572305 หลักการอ่านอัลกุรอาน   

  2572401 ฟิกฮฺ  

 2573901 การวิจัยเบ้ืองต้นในสหวิทยาการอิสลาม 

- แกไ้ขตามข้อเสนอแนะเรียบร้อยแล้ว 

- ปรึกษากับอาจารย์ด้านภาษาอังกฤษแล้ว สามารถใช้คําว่า and ได้  

- เป็นการศึกษาด้านหลักการอิสลามเกี่ยวกับการแพทย์ ไม่มีส่วนท่ีก้าว

ล่วงด้านวิชาชีพท่ีเกี่ยวข้องเน่ืองจากคําอธิบายรายวิชาระบุไว้ชัดเจนแล้ว  

-คําอธิบายรายวิชาอิสลามกับการแพทย์ : “ความสําคัญ ความ

เป็นมา การแพทยใ์นอัลกุรอานและอัสสุนนะฮ์ การแพทย์ตาม

แนวทางนบีมุฮัมมัด และชาวอาหรับ ชีวประวัติ ผลงานและบทบาท

แพทย์มุสลิม สุขภาวะมุสลิมไทย ทัศนะนักวิชาการมุสลิมเกี่ยวกับ

การทําศัลยกรรม” 

 

 

- หลักสูตรได้กําหนดจากคุณลักษณะของบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ จึงมา

กําหนดวัตถุประสงค์รวมท้ังโครงสร้างหลักสูตร ซึ่งหลักสูตรมีความเป็น

เอกลักษณ์เฉพาะตัวท่ีไม่เหมือนกับสถาบันอ่ืนๆ คือ มีศาสตร์ท่ี

เกี่ยวเน่ืองกับอักษรวิจิตรอาหรับ ซึ่งถือเป็นความเด่น น่าจะดึงดูความ

น่าสนใจของผู้เรียนได้ 

 

 

 

- ในหลักสูตรมีรายวิชาด้านสันติศึกษาอยู่แล้ว ได้แก่วิชา อิสลามกับ

สันติภาพ 

- ได้ปรับปรุงแกไ้ขเพิ่มเติมแล้ว  

- รายวิชาท้ัง 3 มีเน้ือหาค่อนข้างมาก หากนํามารวมกัน จะทําใหไ้ม่

สามารถเรียนให้ครบเน้ือหาได้  

 



 

     

- กลุ่มประเทศเป้าหมายคือ กลุ่มประเทศในอาเซียน 

นอกจากภาษาอาหรับแล้วให้เพิ่มภาษาบาฮาซายาวี ในตัว

หลัดสูตรด้วย  

- ให้ทบทวนงบประมาณรายรับ รายจ่าย ส่งผลต่อต้นทุนต่อ

หัวท่ีค่อนข้างสูงมาก  

- หลักสูตรน้ีนักศึกษาอาหรับน่าจะสนใจมาเรียน และน่าจะ

ทําหลักสูตรท่ีเป็นเอกลักษณ์และทําเป็นภาษากลางได้ โดย

เน้นจุดเด่นท่ีสะท้อนประวัติศาสตร์  

- ให้ทบทวนวัตถุประสงค์จะมีเพิ่มเติมหรือไม่ มีในส่วนภาษา

อาหรับ ส่วนอ่ืนๆ หรือไม่ และขอแก้เป็นภาษาอาหรับเบ้ืองต้น  

- ได้เพิ่มเติมรายวิชา ภาษามลายูเพื่อการสื่อสาร มาในตัวหลักสูตรแล้ว  

 

 

- ได้ดําเนินการทบทวนแล้ว  

 

 

- หลักสูตรน้ีมีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวอยู่แล้ว  

 

- ได้ปรับปรุงแกไ้ขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์เรียบร้อยแล้ว ตามท่ีปรากฏ

ด้านบนในหัวข้อวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

มติท่ีประชุม เห็นชอบในหลักการ  โดยให้แก้ไขปรับปรุงสาระสําคัญของหลักสูตรตามข้อเสนอแนะของ

ผู้ทรงคุณวุฒิ ดังนี้ 
 1. กําหนดการรับนักศึกษาเข้าศึกษาต่อในช่วงเปิดภาคเรียน  คือ เดือนมิถุนายน  กันยายน พฤศจิกายน 
และกุมาภาพันธ์ สําหรับภาคฤดูร้อน คือเดือนมีนาคม-พฤษภาคม ให้สอดคล้องกับอาเซียน 
 2. ในการเขียนหลักสูตรมี 2 สูตรด้วยกัน หลักสูตรหน้า 176 เป็นต้นไป มีการเขียนคําอธิบายรายวิชา บาง
คํามีคําว่าศึกษา บางคําไม่มีคําว่าศึกษา ควรตัดคําว่าศึกษาออกไป  น่าจะเหมือนกันทุกรายวิชา 
 3. ถ้าหลักสูตรผ่านไปแล้ว ควรแปลคําอธิบายรายวิชาเป็นภาษาอังกฤษ 
 4. ภาษาอาหรับมีอยู่ 2 ส่วน คือ ภาษาอินโดนีเซีย และภาษามาเลเซีย  ภาษาทั้ง 2 จะไม่เท่ากัน  ภาษา
อินโดนีเซียมีคนพูดอยู่ประมาณสองร้อยล้านคน ในกลุ่มของเราใหญ่ที่สุดมีอยู่ประมาณหกร้อยล้านคน จบแล้ว   
จะเป็นล่ามภาษาอาหรับกับภาษาบาซ่า  ควรเพิ่มเติมรายวิชาเก่ียวกับภาษาที่ใช้ของมุสลิม เช่น ภาษาบาซ่า ของ
อินโดนีเซีย มาเลเซีย ภาษาปาซีของอิหร่าน  
 5. หน้า 17 การจัดกลุ่ม ปรัชญาศาสนา-สังคมประวัติศาสตร์ ควรปรับเป็น ปรัชญาศาสนา-สังคม
วัฒนธรรม การแบ่งเป็นกลุ่มวิชาต้องจัดให้ตรงศาสตร์  
 6. คําว่าเปรื่องปราชญ์ หมายถึงอะไร แก้ไขคําให้ถูกต้อง 
 7. หน้า 90 การนําเสนอบทความ น่าจะเขียนว่า ได้ลงตีพิมพ์เรียบร้อยแล้ว ควรเขียนบรรณานุกรมแบบ
วารสาร 
 8. หลักสูตรนี้เป็นสหวิทยาการศาสตร์เดียวกันหรือข้ามศาสตร์ 
 9. หน้า 85-86 ความชัดเจนในเรื่องของอาจารย์ผู้สอน และเนื้อหาวิชากว้างมาก เช่น อาจารย์ในสาขา
สามารถที่จะสอนในแง่ของการแปรรูปอาหาร การจัดอาหารฮาลาล การมัดย้อม การผลิตดอกไม้ประดิษฐ์  เชิญ
วิทยากรจากภายนอก หรือภูมิปัญญาชาวบ้านมาให้ความรู้กับนักศึกษาได้ 
 10. การบูรณการศาสตร์เป็นการบูรณาการในรูปแบบใหม่ ทําได้ยากมาก ต้องทดลองทําทดลองสอน 
เพราะอาจารย์ผู้สอนยังไม่มีประสบการณ์ 
 11. เมื่อเปิดหลักสูตรแล้ว ในทางปฏิบัติจะทําอย่างไร มองไม่ชัดเจน เนื่องจากเป็นหลักสูตรใหม่ 
 12. หน้า 12-14  ตรวจสอบคําศัพท์ภาษาอังกฤษให้ถูกต้อง 
        -11- 

-10- 



 

     

 13. วิชาเฉพาะด้าน มี 2 กลุ่ม คือ เฉพาะด้านบังคับ และเฉพาะด้านเลือก  มีกลุ่มละ 2 วิชาหรือไม่        
ต้องเขียนในหลักสูตรให้ชัดเจนว่าให้นักศึกษาจะเลือกแบบใด 
 14. หน้า 10 ขอให้ทบทวนเรื่องงบประมาณ 
 15. มหาวิทยาลัยไม่ขัดข้องในการที่จะมีหลักสูตรที่เก่ียวข้องกับอิสลาม แต่ต้องเป็นหลักสูตรที่ดี มีคุณภาพ อาจ
ทบทวนช่ือหลักสูตร และปรับโครงสร้างของหลักสูตรให้ชัดเจนสอดคล้องกับความเป็น สหวิทยาการ  
 16. ช่ือถูกต้องตามหลักสูตร  แต่หลักสูตรทําไม่ตรงกับช่ือ 
 17. ช่ือหลักสูตรขอให้ดูเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  เป็นพหุ หรือเป็นสหวิทยาการ 
 18. อาจารย์ประจําหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอนต้องสัมพันธ์กับศาสตร์ที่เป็นสหวิทยาการ  
 19. ปรับคําอธิบายรายวิชาให้เป็นสหวิทยาการ โดยเฉพาะวิชาบังคับ พร้อมทั้งมีคําอธิบายรายวิชาเป็น
ภาษาอังกฤษ 
 20. การจัดทําแผนการเรียนในแต่ละภาคเรียน ต้องชัดเจน บริหารจัดการผู้สอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
และควรทําคําอธิบายรายวิชาเป็นภาษาอังกฤษควบคู่ไปด้วย 
 21. ตรวจสอบข้อมูลการพัฒนาหลักสูตร เช่น ด้านบริบทสังคม วัฒนธรรม ด้านอาชีพ ศึกษาความเป็นไป
ได้ ในแง่ความต้องการกําลังพลในพื้นที่ ควรดูความสัมพันธ์เช่ือมโยงกับกับหลักสูตร และมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่
สอดคล้องกับคุณสมบัติบัณฑิตที่พึงประสงค์ 
 22. ตรวจสอบงบประมาณ ค่าใช้จ่ายต่อหัวของนักศึกษา แผนการรับนักศึกษา ฯลฯ 
 23. กลุ่มวิชาใหม่ดังนี้ 1) ปรัชญาศาสนา 2) สังคมและวัฒนธรรม 3) ภาษาและศิลปะอิสลาม  
4) นิติศาสตร์  5) เศรษฐศาสตร์ 6) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
 24. แก้ไขตามที่ผู้ทรงคุณวุฒิเสนอแนะในรูปเล่มหลักสูตร เพื่อนําเสนอเข้าที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยใน
วันที่ 24 เมษายน 2556 
 

ระเบียบวาระท่ี 5.4 ขอความเห็นชอบปิดหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาสังคมศาสตร์ เพื่อ 
การพัฒนา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2549) 
 สาระสําคัญโดยย่อ 
  เลขานุการสภาวิชาการ  ขออนุญาตที่ประชุมให้ ดร.ชิดชัย  สนั่นเสียง  ประธานหลักสูตร              
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา  นําเสนอขอความเห็นชอบปิดหลักสูตรศิลปะศาสตร 
มหาบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2549)   

 ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง 
  ตามที่ประธานหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา                   
ขออนุญาตปิดหลักสูตร  เนื่องจากในขณะนี้หลักสูตรมีการดําเนินการไม่สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร  
พ.ศ. 2548  ตามรายละเอียด (สมอ. 08) และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ  ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2552     
จึงขอปิดหลักสูตรดังกล่าว  โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา คร้ังที่ 4/2556  วันที่  4  
เมษายน  2556 

 ข้อเสนอ/ญัตติ    
 จึงเสนอสภาวิชาการพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
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 มติท่ีประชุม เห็นชอบการปิดหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา 

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2549) 
 

ระเบียบวาระท่ี 5.5  ขอความเห็นชอบในหลักการของร่างโครงการและข้อตกลงความร่วมมือในการ 
เปิดโรงเรียนประถมสาธิต  ท่ีจังหวัดอ่างทอง 

สาระสําคญัโดยย่อ 
 ประธานคณะกรรมการพัฒนาโครงการและข้อตกลงความร่วมมือกับเทศบาลอ่างทองนําเสนอขอ

ความเห็นชอบในหลักการของร่างโครงการและข้อตกลงความร่วมมือกับเทศบาลเมืองอ่างทองในการเปิดโรงเรียน
ประถมสาธิตที่จังหวัดอ่างทอง 

ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง 
 ด้วยเทศบาลเมืองอ่างทองมีนโยบายในการพัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษาในเทศบาลเมือง

อ่างทอง  รวมทั้งมีความเช่ือมั่นในระบบการจัดโรงเรียนสาธิตของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาว่ามี
คุณภาพเป็นที่ยอมรับอย่างสูง  จึงได้นําเสนอร่างโครงการและข้อตกลงความร่วมมือในการเปิดโรงเรียนสาธิตที่
จังหวัดอ่างทองให้มหาวิทยาลัยพิจารณาตามเอกสารที่แนบ ซึ่งมีลําดับการดําเนินงาน  ดังนี้ 

 1.  มอบคณะครุศาสตร์พิจารณานําเสนอขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําคณะและมีมติ
เห็นชอบในหลักการ  โดยข้อเสนอแนะให้แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณารายละเอียดให้เหมาะสมสอดคล้องกับ
สภาพ ความต้องการ  และแนวโน้ม รวมทั้งเป็นไปตามข้อกฎหมายที่เก่ียวข้อง 

 2.  คณะครุศาสตร์นําเสนอขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารฯ (ก.บ.) และมีมติให้ขอข้อมูล
รายละเอียดเพิ่มเติม 

 3.  เทศบาลเมืองอ่างทอง  นําเสนอข้อมูลเพิ่มเติม  จึงได้นําเสนอ ก.บ. เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ
ในหลักการของร่างโครงการและข้อตกลงฯ ดังกล่าว 

 4.  ก.บ.มีมติเห็นชอบในหลกัการของร่างโครงการและข้อตกลงความร่วมมือกับเทศบาลเมืองอ่างทอง
ในการเปิดโรงเรียนประถมสาธิตที่จังหวัดอ่างทอง  คือ  “หลักการความร่วมมือกับท้องถ่ินในการพัฒนาและ
ยกระดับคุณภาพการศึกษาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของท้องถ่ินเทศบาลเมืองอ่างทอง”และมอบให้        คณะ
ครุศาสตร์เสนอให้อธิการบดีแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาปรับปรุงพัฒนารายละเอียดของร่าง 

 5.  คณะกรรมการพิจารณาปรับปรุงพัฒนารายละเอียดได้รวบรวมข้อมูล แก้ไขปรับปรุงร่างตามที่
ได้รับมอบหมายจากมหาวิทยาลัยแล้ว จึงขอเสนอให้สภาวิชาการให้ความเห็น เพื่อประกอบการเสนอสภา
มหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบต่อไป 

 ข้อเสนอ/ญัตติ 
 ขอความเห็นชอบในหลักการของร่างโครงการและข้อตกลงความร่วมมือกับเทศบาลเมืองอ่างทองใน

การเปิดโรงเรียนประถมสาธิตที่จังหวัดอ่างทอง   

มติท่ีประชุม เห็นชอบในหลักการ และมีข้อเสนอแนะดังนี้ 

1. การเปิดโรงเรียนประถมสาธิตที่จังหวัดอ่างทอง ต้องมีมาตรฐานการศึกษาและการควบคุมคุณภาพ เท่า
เทียมกับโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  
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2. มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาต้องได้ประโยชน์จากการดําเนินโครงการและข้อตกลงความ
ร่วมมือกับเทศบาลเมืองอ่างทองในการเปิดโรงเรียนประถมสาธิตที่จังหวัดอ่างทอง ทั้งในเรื่องของการจัดการศึกษา 
การวิจัย และการบริการวิชาการอย่างชัดเจนเป็นรูปธรรม 

3.ผู้บริหาร และอาจารย์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาต้องเข้าไปมีส่วนร่วมในการบริหาร
จัดการ และจัดการเรียนการสอนอย่างน้อย 80% 

4. เทศบาลเมืองอ่างทองมีหน้าที่สนับสนุนและส่งเสริมการจัดการศึกษา เช่น งบประมาณ อาคารสถานที่ ฯลฯ 
5. มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาต้องศึกษารายละเอียดการดําเนินงานเปิดโรงเรียนสาธิตให้

ชัดเจน ควรศึกษาตัวอย่างการจัดการเรียนการสอนของจังหวัดสระบุรี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี และ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 

7. ให้คณะกรรมการฯ ปรับปรุงโครงการและร่างข้อตกลง นําเรื่องเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อให้ความ
เห็นชอบต่อไป 

  

ระเบียบวาระท่ี 6   เรื่องอื่น ๆ 
ระเบียบวาระท่ี  6.1  ขอความเห็นชอบการจัดทําหลักสูตรภาษาตา่งประเทศ/หลักสูตรนานาชาต ิ

 สาระสําคญัโดยย่อ 
  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการเสนอขอความเห็นชอบการจัดทําหลักสูตรภาษาต่างประเทศ/หลักสูตร

นานาชาติ  

 ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง 
  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการได้ดําเนินจัดทําหลักสูตรนําร่อง โดยใช้แนวทางการพัฒนาหลักสูตร

ประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่องแนวทางการจัดการศึกษาหลักสตูรนานาชาต ิและหลักสูตรภาษาต่างประเทศของ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2542  

  “หลักสูตรภาษาต่างประเทศ” หมายถึง หลักสูตรภาษาต่างประเทศทุกภาษา ที่ใช้สื่อการเรียน
การสอนเป็นภาษาต่างประทศ 

  “หลักสูตรนานาชาติ” หมายถึง หลักสูตรที่มีเนื้อหาสาระที่มีมาตรฐาน และเปิดโอกาสให้ใช้ภาษา
เป็นสื่อในการเรียนการสอนได้ทุกภาษา รวมทั้งเปิดโอกาสให้นักศึกษาต่างชาติเข้าศึกษา 

เกณฑ์การเปิดหลักสูตรนานาชาติ  
1. เป็นหลักสูตรที่เปิดโอกาสในชาวไทยและชาวต่างประเทศเข้าศึกษา 
2. เนื้อหาของหลักสูตรต้องมีความเป็นนานาชาติ   
3. อาจารย์ผู้สอนต้องมีประสบการณใ์นเนื้อหาวิชาที่สอนและมีความรู้ภาษาที่ใช้สอนอยูใ่นเกณฑ์ดีมาก  
4. อุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอน ตําราเรียน สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศต่างๆและสิ่งสนับสนุน

อื่นๆ ที่เก่ียวข้อง ต้องมีความทันสมัยและเอื้อให้นักศึกษาสามารถใช้ประโยชนไ์ด้มากที่สุด   
5. เป็นหลักสูตรที่มีกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมความเป็นนานาชาติ เช่น กิจกรรม

แลกเปลี่ยนแนวทาง ทางการศึกษากับสถาบันต่างประเทศ ได้แก่ การแลกเปลี่ยนนักศึกษาและนักวิชาการ รวมถึง
การปฏิบัติสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรมและระหว่างชาติเป็นต้น  

6. ควรมีความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันต่างประเทศ   
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การเสนอหลักสูตรนานาชาติ เพื่อให้ความเห็นชอบ 
(1) หลักสูตรภาษาต่างประเทศ หลักสูตรนานาชาติต้องเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 

พ.ศ. ๒๕๔๘ กรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 และข้อกําหนดตามมาตรฐานวิชาชีพ  
(2) รายละเอียดหลักสูตร (มคอ.2) จะต้องจัดทําเป็นภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ หน้าปก

ต้องมีคําว่า " หลักสูตรนานาชาติ"   
 (3) คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา ทั้งนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติต้องมีมาตรฐานความรู้

ภาษาต่างประเทศ  เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด 
(4) ควรมีความร่วมมือทางวิชาการ เพื่อพัฒนาวิชาการ/วิชาชีพ และต้องเป็นไปตามประกาศ

กระทรวงศึกษาธิการ เรื่องแนวทางความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันอุดมศึกษาไทยกับสถาบันอุดมศึกษา
ต่างประเทศ พ.ศ. 2550  

(5) การเสนอหลักสูตรภาษาต่างประเทศ หรือหลักสูตรนานาชาตเิพื่อใหไ้ด้รับความเห็นชอบให้
เสนอตามขั้นตอนการเสนอหลักสูตรปกติ   ซึ่งดําเนินการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
การท่องเที่ยวแล้ว  1หลักสูตร ซึ่งเป็นหลักสูตรที่มีคุณลักษณะที่จัดการศึกษานานาชาติและเป็นหลักสูตรที่เป็น
ความต้องการของตลาดแรงงานในอาเซียน 

  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.  2552 

ข้อเสนอ/ญัตติ 
ขอความเห็นชอบการจัดทําหลักสูตรภาษาต่างประเทศ/หลักสูตรนานาชาติ 

  มติท่ีประชุม  เห็นชอบการจัดทําหลักสูตรภาษาต่างประเทศ/หลักสูตรนานาชาติ ตามแนวทางที่

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการเสนอ ทั้งนี้ให้ทันต่อการรับนักศึกษา  
 

ระเบียบวาระท่ี 6.2 กําหนดการประชุมสภาวิชาการ คร้ังท่ี 5/2556 
 สาระสําคัญโดยย่อ 
  เลขานุการสภาวิชาการนําเสนอกําหนดการประชุมสภาวิชาการ คร้ังที่ 5/2556  

 ข้อเสนอ/ญัตติ    
  ขอความเห็นชอบกําหนดการประชุมสภาวิชาการ คร้ังที่ 5/2556  วันที่ 8 พฤษภาคม 2556 

 มติท่ีประชุม เห็นชอบ 
 
ปิดประชุม เวลา 12.20  น. 
 
        นางสาวนิตยา  แสงมะฮะหมัด ผู้บันทึกการประชุม 
        ผศ.ดร.วิมลพรรณ  รุ่งพรหม  ผู้ตรวจทาน 
 


