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รายงานการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ 
ครั้งท่ี  9/2556 

วันพุธท่ี 6 พฤศจิกายน 2556  เวลา 09.00 น. 
ณ ห้องประชุมอยุธยา-อาเซียน ช้ัน 2 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

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

ผู้มาประชุม 
1. นายอุทัย  ดุลยเกษม    รักษาราชการแทนอธิการบดี    
2. รองศาสตราจารย์ ดร.วิไลศักด์ิ  ก่ิงคํา  ประธาน (ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก) 
3. ดร.ปฐมพงศ์  ศุภเลิศ    กรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก)  
4. รองศาสตราจารย์ ดร.สุนันทา  เลาหนันทน์ กรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก) 
5. รองศาสตราจารย์ ดร.กมล  บุษบา    กรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก)   
6. ดร.กิติมา  ทามาลี    กรรมการ (ผู้แทนคณะวิทยาการจัดการ) 
7. ดร.พรเทพ  รู้แผน    กรรมการ (ผู้แทนคณะครุศาสตร์)  
8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อดิศร  ภู่สาระ  กรรมการ (ผู้แทนคณะมนุษยศาสตร์ฯ)  
9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิมลพรรณ  รุ่งพรหม กรรมการและเลขานุการ (รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ) 
 
ผู้ไม่มาประชุม 
1. ดร.ภควดี   สุขอนันต์    กรรมการ (ผู้แทนคณะวิทยาศาสตร์ฯ) ติดภารกิจ 
 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. ดร.อมรรัตน์  สนั่นเสียง   คณบดีคณะครุศาสตร์ 
2. ดร.ภาคิน  โชติเวศย์ศิลป์   รองคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
3. ผศ.วิชชุกร  นาคธน    ประธานสาขาวิชาการปกครองท้องถ่ิน 
4. ว่าท่ีร้อยตรีอิสระพงศ์  ผางสระน้อย  อาจารย์สาขาวิชาการปกครองท้องถ่ิน 
5. นางสาวศุภกาณฑ์   นานรัมย์   ประธานสาขาวิชาประวัติศาสตร์ 
6. นางสาวเพชรรุ่ง  เทียนป๋ิวโรจน์   อาจารย์ประจําสาขาวิชาประวัติศาสตร์ 
7. นางลักขณา  เตชวงษ์    ผู้ช่วยเลขานุการ (ผู้อํานวยการกองบริการการศึกษา)  
  
เปิดประชุมเวลา 09.10 น. 
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ระเบียบวาระท่ี 1   เร่ืองท่ีประธานแจ้งให้ทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี 1.1 กระบวนการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
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 นายอุทัย  ดุลยเกษม รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา แจ้งให้
คณะกรรมการสภาวิชาการทราบว่า เม่ือวันท่ี 30 ตุลาคม 2556 ท่ีผ่านมา ได้มีการประชุมสภามหาวิทยาลัย โดย
คณะกรรมการสรรหาอธิการบดีได้เสนอรายชื่อผู้เข้ารับการสรรหาอธิการบดี จํานวน 3 ท่าน แต่เนื่องจาก             
มีเหตุขัดข้องบางประการ จึงทําให้ไม่สามารถนําเรื่องการสรรหาอธิการบดีบรรจุในวาระการประชุมสภา
มหาวิทยาลัยได้  ในขณะเดียวกัน นายอุทัย  ดุลยเกษม รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา จะครบวาระการดํารงตําแหน่งรักษาราชการแทนอธิการบดี ในวันท่ี 20 พฤศจิกายน 2556            
ซ่ึงถ้ามหาวิทยาลัยสามารถนําเรื่องการสรรหาอธิการบดีเข้าท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยในวันท่ี 20 พฤศจิกายน 
2556 มหาวิทยาลัยก็จะสามารถแต่งต้ังรักษาการแทนอธิการบดี และรองอธิการบดี ได้ 
 
  มติท่ีประชุม  รับทราบ 

 
ระเบียบวาระที่ 2  เร่ืองรับรองรายงานการประชุมคร้ังที่ 8/2556  
 สาระสําคัญโดยย่อ 
  เลขานุการสภาวิชาการ นําเสนอ รายงานการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งท่ี 8/2556  
ซ่ึงมีสาระสําคัญเก่ียวกับระเบียบวาระและมติท่ีประชุมตามรายงานการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ เพ่ือ
ขอให้ท่ีประชุมสภาวิชาการพิจารณารับรองรายงานการประชุม 
 ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง 
  ตามท่ีสภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาได้มีการประชุมครั้งท่ี 8/2556 เม่ือวันพุธ
ท่ี 4  กันยายน 2556 เวลา 09.00 น.  ณ ห้องประชุมอยุธยา-อาเซียน ชั้น 2 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา นั้น เจ้าหน้าท่ีประจําสํานักงานสภาวิชาการ ได้บันทึกและจัดทํารายงานการประชุม 
รวมท้ังนําเสนอผู้เก่ียวข้อง เพ่ือพิจารณาตรวจสอบตามระบบและกระบวนการดังต่อไปนี้ 
  1. จดบันทึกข้อความสาระสําคัญของการประชุมตามระเบียบวาระในระหว่างการประชุม          
โดยผู้ช่วยเลขานุการสภาวิชาการ 
  2. เรียบเรียง สรุปและจัดทํารายงานการประชุม โดยผู้ช่วยเลขานุการสภาวิชาการแล้วนําเสนอให้
เลขานุการสภาวิชาการ ตรวจสอบและปรับปรุงแก้ไข 
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  3. ปรับปรุงและนําเข้าระเบียบวาระการประชุมเพ่ือขอรับรองรายงานการประชุมซ่ึงมีสาระสําคัญ
แบ่งเป็น 6 ระเบียบวาระ ตามท่ีเสนอในเอกสารการประชุมสภาวิชาการ ครั้งท่ี 8/2556 
 มติท่ีประชุม  รับรองรายการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งท่ี 8/2556 โดยไม่มีการแก้ไข 

 
ระเบียบวาระท่ี 3   เร่ืองสืบเน่ืองจากการประชุมคร้ังท่ี 8/2556 
 

ระเบียบวาระที่ 3.1  รายงานผลการดําเนินการตามมติของคณะกรรมการสภาวิชาการ 
 สาระสําคัญโดยย่อ 
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  เลขานุการสภาวิชาการ นําเสนอข้อมูลการดําเนินงานและผลการดําเนินงานตามมติท่ีประชุม     
คณะกรรมการสภาวิชาการครั้งท่ี 8/2556 โดยได้แจ้งและมอบให้หน่วยงานและองค์คณะบุคคล/บุคคลท่ี
เก่ียวข้องดําเนินงานและปฏิบัติตามท่ี  สภาวิชาการมีมติแล้ว 
 ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง 
  1. คณะกรรมการสภาวิชาการได้มีมติกําหนดเป็นแนวปฏิบัติให้เลขานุการนําเสนอให้ท่ีประชุมทราบ
ความคืบหน้าหรือข้อมูลการดําเนินงานและผลการดําเนินงานตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ          
เป็นเรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อนด้วย 
  2. คณะกรรมการสภาวิชาการ มีการประชุมครั้งท่ี 8/2556 เม่ือวันพุธท่ี 4 กันยายน 2556            
เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมอยุธยา-อาเซียน ชั้น 2 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา โดยมีสาระตามรายงานการประชุมฯในระเบียบวาระท่ี 2 
  3. เลขานุการคณะกรรมการสภาวิชาการ ได้แจ้งและมอบให้หน่วยงานและองค์คณะบุคคล/บุคคลท่ี
เก่ียวข้องดําเนินงานและปฏิบัติตามท่ีคณะกรรมการสภาวิชาการมีมติแล้ว ซ่ึงมีรายละเอียดตามเอกสารท่ีนําเสนอ
ประกอบการประชุมหน้า [3-2] 
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รายงานข้อมูลการดําเนินงานและผลการปฏิบัติตามมติท่ีประชุม 
คณะกรรมการสภาวิชาการ  ครั้งท่ี 8/2556 

วันพุธท่ี 4 กันยายน พ.ศ. 2556 เวลา 09.00 น. 
ณ ห้องประชุมอยุธยา-อาเซียน ชั้น 2 อาคารสํานักงานอธิการบดี  

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
 

ระเบียบวาระ เรื่อง มติท่ีประชุม ผลการปฏิบัติตามมติ 
5 นําเสนอเพ่ือพิจารณา 

5.1 

ขอความเห็นชอบการเสนอให้ปรญิญาบัตร 
แก่ผู้สําเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
ประจําภาคเรียนท่ี 1/2556 จํานวน 45 ราย 

เห็นชอบการอนุมัติให้ปริญญา
บัตร แก่ผูส้ําเร็จการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา ประจําภาค
เรียนท่ี 1/2556 จํานวน 45 ราย 

เลขานุการสภาวิชาการได้แจ้งไปยัง
สํานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา
แล้ว และท่ีประชุมสภามหาวิทยาลยัได้
อนุมัติการให้ปริญญาบัตร ในวันท่ี 11 
กันยายน 2556 เรียบร้อยแล้ว 

5.2 ขอความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตร เห็นชอบในหลักการ และมอบ เลขานุการสภาวิชาการได้แจ้งไปยัง        
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บัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรส์ิ่งแวดล้อม 
(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2556) 

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการแก้ไข
ปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการสภาวิชาการ 
ก่อนนําเสนอสภามหาวิทยาลัย
ต่อไป    

ค ณ บ ดี ค ณ ะ วิ ท ย า ศ า ส ต ร์ แ ล ะ
เทคโนโลยีและประธานจัดทําหลักสูตร
วิทยาศาสตร บัณฑิต   ส าขา วิชา
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมทราบแล้ว  
และได้ นําเรื่องน้ีเ ข้า ท่ีประชุมสภา
มหาวิทยาลัยเห็นชอบหลักสูตรแล้ว       
ในวันท่ี 25 กันยายน 2556 ขณะน้ี  
รอผลการรั บทราบการ ใ ห้ความ
เ ห็นชอบหลักสู ตรจากสํ า นักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา 

 

  
ลงชื่อ...................................................... 

(ผศ.ดร.วิมลพรรณ  รุ่งพรหม) 
เลขานุการสภาวิชาการ 

 มติท่ีประชุม  รับทราบ 
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ระเบียบวาระท่ี 4   เร่ืองนําเสนอเพ่ือทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี 4.1  ขอความร่วมมือชะลอการเปิดหลักสูตรและศูนย์นอกท่ีตั้ง 
 สาระสําคัญ 
 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้มีหนังสือ ท่ี ศธ 0506(5)/ว 994 เรื่อง ขอความร่วมมือชะลอ
การเปิดหลักสูตรและศูนย์นอกท่ีต้ัง ลงวันท่ี 19 สิงหาคม 2556 เนื่องจากผลการดําเนินการเปิดหลักสูตรและ
ศูนย์นอกท่ีต้ัง ต้ังแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ท่ีผ่านมา พบว่า ศูนย์การจัดการศึกษานอกสถานท่ีต้ัง มีผล          
การประเมินในระดับไม่ผ่านถึงร้อยละ 65 ซ่ึงสะท้อนให้เห็นถึงปัญหาด้านคุณภาพและมาตรฐานของการจัด
การศึกษานอกท่ีต้ัง ด้วยเหตุนี้สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจึงขอความร่วมมือมหาวิทยาลัยชะลอ        
การเปิดหลักสูตรและศูนย์นอกท่ีตั้งออกไปก่อน  
 มติท่ีประชุม รับทราบ 

 
ระเบียบวาระท่ี 4.2  รับทราบการให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  

                สาขาวิชาการสอนภาษาไทย (ฉบับปี พ.ศ. 2554) 
 สาระสําคัญ 
 ตามท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยคณะครุศาสตร์ ได้เสนอการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร
ครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการสอนภาษาไทย (ฉบับปี พ.ศ. 2554) เพ่ือให้คณะกรรมการการอุดมศึกษา
พิจารณารับทราบการให้ความเห็นชอบรายละเอียดตามหนังสือท่ี ศธ 0550/899 ลงวันท่ี 25 กุมภาพันธ์ 2555 
นั้น  
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สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้พิจารณารับทราบการให้ความเห็นชอบหลักสูตรดังกล่าวแล้ว 
เม่ือวันท่ี 11 กันยายน 2556 
 มติท่ีประชุม รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี 4.3  รับทราบการให้ความเห็นชอบหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต   
    สาขาวิชาสหวิทยาการอิสลาม (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2556) 
 สาระสําคัญ 
 ตามท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยคณะมนุษยศาสตร์และสังคม ได้เสนอหลักสูตร
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสหวิทยาการอิสลาม (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2556)  เพ่ือให้คณะกรรมการ                
การอุดมศึกษาพิจารณารับทราบการให้ความเห็นชอบรายละเอียดตามหนังสือท่ี ศธ 0550/1185 ลงวันท่ี 23 
สิงหาคม 2556 นั้น  

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้พิจารณารับทราบการให้ความเห็นชอบหลักสูตรดังกล่าวแล้ว 
เม่ือวันท่ี 9  ตุลาคม 2556 
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 มติท่ีประชุม รับทราบ   โดยนายอุทัย  ดุลยเกษม รักษาราชการแทนอธิการบดี ได้แจ้งให้ทราบว่า 
สถานทูตรัฐบาลอิหร่านให้ความสนใจมาศึกษาดูงานที่มหาวิทยาลัย จํานวน 3 คร้ัง แล้ว โดยท่านเอกอัครราชฑูตอิหร่าน
ให้การสนับสนุนและยืนยันที่จะให้มหาวิทยาลัยทําความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเตฮาลาน ซ่ึงอาจจะให้ทุนการศึกษาแก่
นักศึกษาและการส่งอาจารย์มาช่วยสอน และมีความยินดีที่มหาวิทยาลัยเปิดศูนย์อยุธยา-เปอร์เซีย (อิหร่านศึกษา) 
ประกอบกับมหาวิทยาลัยได้เปิดหลักสูตรสหวิทยาการอิสลาม ซ่ึงน่าจะช่วยให้หลักสูตรน่าสนใจและพัฒนาให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

 

ระเบียบวาระท่ี 4.4  ประกาศกระทรวงศึกษาธกิารเรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตร ี
    และบัณฑติศึกษา สาขาวิชากายภาพบําบัด พ.ศ. 2556 
 สาระสําคัญ 
 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้มีหนังสือ ท่ี ศธ 0506(1)/1293 ลงวันท่ี 17 ตุลาคม 2556 
เรื่อง ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องการจัดทํามาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา สาขาวิชา
กายภาพบําบัด พ.ศ. 2556 เสร็จเรียบร้อยแล้ว เม่ือวันท่ี 9 สิงหาคม 2556 และลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
เม่ือวันท่ี 23 กันยายน 2556 ท้ังนี้เพ่ือให้สถาบันอุดมศึกษาได้ใช้เป็นแนวทางในการจัดทํารายละเอียดของ
หลักสูตรและการจัดกาเรียนการสอนต่อไป 
 มติท่ีประชุม รับทราบ  
 

ระเบียบวาระท่ี 5   เร่ืองนําเสนอเพ่ือพิจารณา 
 

ระเบียบวาระที่ 5.1    ขอความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจําหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  
    (สมอ.08) จํานวน 9 หลักสูตร 
 สาระสําคัญโดยย่อ 
  ผศ.ดร.วิมลพรรณ รุ่งพรหม เลขานุการสภาวิชาการ  ขออนุญาตท่ีประชุมให้ ดร.อมรรัตน์ สนั่นเสียง
คณบดีคณะครุศาสตร์ นําเสนอเรื่องขอความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจําหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 
(สมอ.08) จํานวน 9 หลักสูตร  
 ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง 
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  ตามท่ีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ได้เสนอขอความเห็นชอบ              
การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจําหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (สมอ.08) จํานวน 6 หลักสูตร ในการประชุม
คณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งท่ี 7/2556 เม่ือวันท่ี 7 สิงหาคม 2556 โดยมติท่ีประชุมคณะกรรมการ              
สภาวิชาการเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจําหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (สมอ.08) จํานวน 6 หลักสูตร 
แล้ว แต่เนื่องจากมีการรับอาจารย์ใหม่ และมีอาจารย์บางท่านได้ลาออกระหว่างดําเนินการ จึงทําให้ต้องมี            
การปรับเปลี่ยนอาจารย์ประจําหลักสูตรเพ่ือให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรของสํานักงานคณะกรรม           
การการอุดมศึกษา ดังนั้นคณะและสาขาวิชาจึงจําเป็นต้องมีการปรับเปลี่ยนอาจารย์ประจําหลักสูตรครุศาสตร
บัณฑิตให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน จํานวน 9 หลักสูตร ดังนี้  
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  1) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย (5ปี) ฉบับปี พ.ศ. 2554 

 2) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (5ปี) ฉบับปี พ.ศ. 2555  
   3) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (5ปี)  ฉบับปี พ.ศ. 2555  
 4) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา (5) ปี ฉบับปี พ.ศ. 2555 
   5) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ (5ปี) ฉบับปี พ.ศ. 2555  
   6) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา (5ปี) ฉบับปี พ.ศ. 2555  
 7) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ (5ปี) ฉบับปี พ.ศ. 2555   
   8) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา (5ปี) ฉบับปี พ.ศ. 2555  
 9) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา (5ปี) ฉบับปี พ.ศ. 2555  
 

  โดยเร่ืองนี้ได้เข้าที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะครุศาสตร์ คร้ังที่ 4/2556 วันที่ 20 กันยายน 2556        
ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจําหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (สมอ.08) จํานวน 9 หลักสูตร 
และให้ดําเนินการนําเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการต่อไป 
  มติท่ีประชุม  เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจําหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (สมอ.08)              
ท้ัง 9 หลักสูตร/สาขาวิชา  และมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะดังนี้ 
  1. การบรรจุอาจารย์ใหม่ โดยเฉพาะอาจารย์ท่ีจบใหม่ คณะ/สาขาวิชา จะต้องอบรมและพัฒนา
อาจารย์ให้มีความรู้ด้านวิชาการ โดยเฉพาะหลักสูตรต้องมีความเข้าใจเนื้อหา รายวิชาและรายละเอียดท่ี
เก่ียวข้อง   การวิจัย รวมท้ังกฎ ระเบียบท่ีเก่ียวข้อง  ซ่ึงคณบดีได้ชี้แจงว่าได้จัดอบรมการจัดทํา มคอ. สําหรับ
อาจารย์ใหม่ ใช้เวลาอบรม 3 วัน นอกจากนั้นคณะได้จัดให้มีอาจารย์พ่ีเลี้ยงเพ่ือให้ความช่วยเหลือและดูแลเรื่อง
การจัดการเรียนการสอน 
  2. มหาวิทยาลัยมีข้อจํากัดในเรื่องการบรรจุอาจารย์ระดับปริญญาเอก ซ่ึงท่ีผ่านมาส่วนใหญ่จะรับ
เป็นระดับปริญญาโท และกว่าจะสามารถทําผลงานวิชาการได้ต้องปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า 5 ปี  ซ่ึงจะเชื่อมโยงไป
ถึงการบริหารสัญญาจ้างของมหาวิทยาลัยในเรื่องระยะเวลาและความรู้สึกของอาจารย์  โดยขณะนี้มหาวิทยาลัย
ได้ผลักดันเรื่องนี้เข้าไปในท่ีประชุมคณะกรรมการร่างกฎหมายและ กบม. แล้ว และคณะกรรมการชุดนี้จะเป็น 
ผู้นําเสนอต่อท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัย  ซ่ึงสัญญาจ้างช่วงแรกจะสิ้นสุดภายใน 5 ปี   และนอกจากนี้การรับ
อาจารย์ในระดับปริญญาโทยังส่งผลต่อการเปิดหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาด้วย 
  3. นอกจากอาจารย์ใหม่แล้ว อาจารย์เก่าท่านอ่ืนๆ คณะจะต้องพัฒนาให้มีความรู้ มีผลงานวิชาการ           
มีงานวิจัย  และการเป็นอาจารย์ประจําหลักสูตร เพราะพบว่าหลายเรื่องท่ีอาจารย์ไม่ทราบ  และอาจารย์ท่ีมี
คุณวุฒิไม่ตรงตามเกณฑ์มาตรฐานก็ไม่สามารถเป็นอาจารย์ประจําหลักสูตรได้ และต่อเนื่องไปถึงเรื่องปัญหาการ
เปิดหลักสูตรไม่ได้เนื่องจากมีอาจารย์ประจําหลักสูตรไม่ครบตามเกณฑ์มาตรฐาน 
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  4. มหาวิทยาลัย/คณะ/สาขาวิชา อาจจะต้องมีมาตรการหรือเง่ือนไขการบรรจุอาจารย์ควบคู่กับการ
เป็นอาจารย์ประจําหลักสูตร เพ่ือแก้ปัญหาการบริหารหลักสูตร 
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ระเบียบวาระท่ี 5.2   ขอความเห็นชอบหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาการปกครอง 
    ท้องถิ่น (หลกัสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2556) 
 สาระสําคัญโดยย่อ 
  ผศ.ดร.วิมลพรรณ  รุ่งพรหม  เลขานุการสภาวิชาการ ขออนุญาตท่ีประชุมให้ ผศ.วิชชุกร  นาคธน  
ประธานสาขาวิชาการปกครองท้องถ่ิน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  นําเสนอขอความเห็นชอบหลักสูตร
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถ่ิน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556) 
 ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง 
  สาขาวิชาการปกครองส่วนท้องถ่ิน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ขอความเห็นชอบหลักสูตร 
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถ่ิน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556) โดยผ่าน
คณะกรรมการประจําคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในการประชุมครั้งท่ี 4/2556 เม่ือวันท่ี 24 ตุลาคม 
2556 ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบ และให้สาขาวิชาการปกครองท้องถ่ินนําหลักสูตรไปปรับแก้ตามข้อเสนอแนะของ            
ท่ีประชุม และนําเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการต่อไป 
  มติท่ีประชุม  ให้ทบทวนรายละเอียดเนื้อหาตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสภาวิชาการ แล้วนํามา
เสนออีกครั้ง  ซ่ึงมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะดังนี้ 
  1. หน้า 2 แก้ไขรายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ให้เหมือนกับหน้า 20 อาจารย์ประจําหลักสูตร 
  2. หน้า 7 ปรัชญาของหลักสูตรเขียนให้สอดคล้องกับความสําคัญและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
และความสําคัญของหลักสูตรในแง่ของการผลิตบัณฑิตแต่ละส่วน ควรเขียนความสําคัญออกมาให้ชัดเจน รวมท้ัง
วัตถุประสงค์ของหลักสูตรต้องชัดเจน สอดคล้องกัน 
  3.  หน้า 8 ข้อ 2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา ข้อ 2.2.1-2.2.4 ไม่สอดคล้องกันให้ปรับปรุง เช่น           
จะรับนักศึกษาภาคปกติ หรือภาคพิเศษ  จะเป็นบุคลากรในท้องถ่ิน หรือเป็นคนทํางานอยู่แล้ว หรือรับเข้าตาม
โครงการพิเศษ หรือจะปรับคําให้มีคําว่า และ  หรือ ก็ควรกําหนดให้ชัดเจน  
  4.  หน้า 13 กลุ่มวิชาแกนมี 18 วิชา 54 หน่วยกิต แต่ให้เลือกเพียง 9 หน่วยกิต ควรจะมีวิชาใดบ้าง
ท่ีจัดให้เป็นวิชาบังคับเรียน เพ่ือให้สอดคล้องกับกลุ่มวิชาบังคับ 
  5. หน้า 14 กรณีท่ีเป็นวิชาใหม่ อาจใส่สัญลักษณ์ * หมายเหตุว่าเป็นวิชาใหม่เพ่ือให้เห็นชัดเจน โดย
วิชาใหม่ในท่ีนี้หมายถึงวิชาท่ีสร้างข้ึนใหม่ท่ีหลักสูตรเดิมไม่มี  ซ่ึงวิชาใหม่สาขาวิชาเป็นผู้กําหนดหรือนํามาจาก
หลักสูตรกลางของกรมส่งเสริมปกครองส่วนท้องถ่ิน  
  6. หน้า 15 ข้อ 2 หมวดวิชาเฉพาะ ชื่อวิชาภาวะผู้นํา การบริหารการเปลี่ยนแปลงกับการปกครอง
ท้องถ่ิน    ชื่อวิชายังไม่ดึงดูดใจให้นักศึกษาอยากเรียน 
  7. หน้า 15 วิชาเลือกทางกฎหมายมี 5 วิชา ให้เลือกเรียนไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต สาขาวิชาอาจจะ
เพ่ิมรายวิชาของสาขาวิชาอ่ืนๆได้ แต่ต้องเป็นระดับเดียวกัน 

 8. ไม่มีรายวิชาท่ีจะรองรับการเปลี่ยนแปลงและการขับเคลื่อนเพ่ือเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
(AEC) เช่น วิชาทางภาษา 
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 9. การนําเสนอหลักสูตรต่อสภามหาวิทยาลัยจะต้องนําเสนอให้ชัดว่าเป็นหลักสูตรของมหาวิทยาลัย 
ซ่ึงมีจํานวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า 132 หน่วยกิต ในเกณฑ์การสําเร็จการศึกษา และหลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรความ
ร่วมมือกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน 

 10. ควรนํากฎ ระเบียบ ข้อบังคับท่ีทันสมัยนํามาประกอบในการอ้างอิงในภาคผนวก 
 11. ให้ทบทวนชื่อภาษาอังกฤษ เช่น ภาคผนวก ข หน้า 10 วิชาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมท้องถ่ิน (Local Natural Resource and Environment Management) กับวิชาอ่ืนท่ีเก่ียวกับการ
จัดการ หรือการบริหาร จะใช้คําว่า Management หรือ Administration เพ่ือให้การแปลชื่อเป็นภาษาอังกฤษ
ถูกต้อง  

 12.  การจัดทําหลักสูตรท่ีเป็นความร่วมมือกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน อาจต้องจัดให้
สอดคล้องตามท่ีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินกําหนด แต่หากมหาวิทยาลัยสามารถจัดทําหลักสูตรในฉบับของ
มหาวิทยาลัยเอง โดยเลือกสรรวิชาท่ีดี ทางกรมการส่งเสริมปกครองท้องถ่ินจะเห็นด้วยหรือไม่  

 13.  เดิมหลักสูตรการปกครองท้องถ่ินเปิดสอนในภาคพิเศษ หากจะเปิดท้ังภาคปกติและภาคพิเศษ 
ควรจะมีความคมชัด เด่นชัด ท่ีแตกต่างจากหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ 

 14. ควรทบทวนหลักสูตรว่า หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรท่ีต่อเนื่องจากกรมส่งเสริมปกครองท้องถ่ิน
หรือไม่ เดิม MOU มุ่งเน้นพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ทําให้เกิดหลักสูตรนี้ข้ึนมา แต่ในปี 2556 มีการ
ปรับปรุงหลักสูตรก็ควรจะผลิตบัณฑิตในระดับปริญญาตรีท่ีสามารถทํางานและเรียนต่อได้ด้วย แต่หากยึดกรอบ
เดิม  จะทําให้เกิดความคาบเก่ียวกันอยู่ว่าจะบูรณาการท้ังสองส่วนให้เข้ากัน และผลิตบัณฑิตให้มีความรู้
ความสามารถสอดรับกับตลาดแรงงาน 

 15. การรับนักศึกษาเข้าศึกษาต่อ รับท้ังนักศึกษาไทยและต่างประเทศ แสดงว่าหลักสูตรนี้ต้องการ
ออกสู่สากลใช่หรือไม่ และถ้ารับนักศึกษาต่างประเทศเข้ามาศึกษาต่อ จะต้องผ่านการทดสอบภาษาไทยตาม
เกณฑ์ ท่ีกําหนด 

 16. อาชีพท่ีสามารถทําได้หลังจากสําเร็จการศึกษา เช่น ข้าราชการพลเรือน กับข้าราชการปกครอง
ส่วนท้องถ่ินไม่เหมือนกัน คนละส่วนกัน   ผลิตบัณฑิตเป็นนักการเมืองระดับชาติและระดับท้องถ่ิน มหาวิทยาลัย
ไม่สามารถผลิตบัณฑิตให้สามารถไปเป็นนักการเมืองได้เลย  และการประกอบอาชีพอิสระ ควรเน้นว่าสามารถ
ประกอบอาชีพอิสระได้ในท้องถ่ิน  ควรจัดให้มีวิชาการเป็นผู้ประกอบการในหลักสูตร 

 17. ปรับการเขียนรายละเอียดในหัวข้อสถานการณ์ต่าง ๆ  เช่น ขณะนี้เศรษฐกิจได้เข้าไปสู่ฐานราก    
ในการพัฒนาเศรษฐกิจ สถานการณ์การเมืองลงไปถึงท้องถ่ิน ดังนั้นต้องมีบุคลากรท่ีมีความรู้ความสามารถ 

 18. บางรายวิชามีความซํ้าซ้อน เช่น วิชาภาวะผู้นํา ธรรมาภิบาล การบริหารบ้านเมืองท่ีดี และ         
บางวิชาชื่อวิชายาว เช่น หลักการ กลยุทธ์ การบริหารการพัฒนาท้องถ่ิน  ควรปรับเป็นการบริหารงานท้องถ่ิน 
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ระเบียบวาระท่ี 5.3   ขอความเห็นชอบหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาประวตัิศาสตร ์ 
    (หลักสตูรใหม่ พ.ศ. 2556) 
 
 สาระสําคัญโดยย่อ 
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  ผศ.ดร.วิมลพรรณ  รุ่งพรหม  เลขานุการสภาวิชาการ ขออนุญาตท่ีประชุมให้ นางสาวศุภกาณฑ์ นานรัมย์  
ประธานสาขาวิชาประวัติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  นําเสนอขอความเห็นชอบหลักสูตร
ศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาประวัติศาสตร์ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2556) 
 ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง 
  สาขาวิชาประวัติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ขอความเห็นชอบหลักสูตร              
ศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาประวัติศาสตร์ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2556)  โดยผ่านคณะกรรมการประจํา             
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในการประชุมครั้งท่ี 4/2556 เม่ือวันท่ี 24 ตุลาคม 2556 ท่ีประชุมมีมติ 
เห็นชอบ และให้สาขาวิชาประวัติศาสตร์นําหลักสูตรไปปรับแก้ตามข้อเสนอแนะของท่ีประชุม และนําเสนอ                   
ท่ีประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการต่อไป 
  มติท่ีประชุม  ให้ทบทวนรายละเอียดเนื้อหาตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสภาวิชาการ แล้วนํามา
เสนออีกครั้ง  ซ่ึงมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะดังนี้ 
  1. กําหนดกรอบแนวคิด (Concept) ว่าสาขาวิชาประวัติศาสตร์ ควรจะต้องรู้อะไรและจะเน้นเรื่อง
อะไร เพ่ือนําไปสู่การกําหนดรายวิชา  
  2. วิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยเน้นเรื่องมรดกโลก ผู้จัดทําหลักสูตรต้องตอบให้ได้ว่าหลักสูตรมีจุดเด่น
อย่างไร และตอบวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย และเม่ือเทียบกับท่ีอ่ืน ๆ มีอะไรท่ีโดดเด่น 
  3. ปรัชญาของหลักสูตรยังไม่ตอบสนองให้ชัดเจนว่าจะผลิตบัณฑิตมุ่งเน้นจุดใด และวัตถุประสงค์
จะต้องสัมพันธ์กันกับปรัชญาด้วย 
  4. ควรมีการศึกษาข้อมูลการรับนักศึกษาท่ีเปิดหลักสูตรประวัติศาสตร์ในแต่ละปีมีผู้เข้าเรียน
ประมาณเท่าไร   รวมท้ังความต้องการของตลาดแรงงานด้านประวัติศาสตร์ เช่น ข้อมูลจากกระทรวงแรงงาน  
การมีงานทําของบัณฑิตด้านประวัติศาสตร์ 
  5. หน้า 2 ข้อ 5.3 การรับนักศึกษาเข้าศึกษา รับเฉพาะนักศึกษาไทยเท่านั้น ซ่ึงเรากําลังเข้าสู่
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ควรจะเปิดกว้างในการรับนักศึกษาต่างประเทศด้วย 
  6. หน้า 3 อาชีพท่ีสามารถประกอบได้หลังสําเร็จการศึกษา ควรเขียนสั้น ๆ แต่ชัดเจน เช่น                
รับราชการนักวิชาการ นักประวัติศาสตร์ นักเขียนบทความ นักหนังสือพิมพ์ประวัติศาสตร์ เจ้าหน้าท่ีอุทยาน
ประวัติศาสตร์ อาจดูตัวอย่างหลักสูตรอ่ืนท่ีผ่านการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการแล้ว 
  7. หน้า 4-5 สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาท่ีจําเป็นต้องนํามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 
ควรเขียนให้สอดคล้องและชัดเจน 
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  8. หน้า 12 ข้อ 2.4.2 งบประมาณรายจ่าย ให้ปรับการเขียนรายละเอียดค่าใช้จ่ายให้ถูกต้อง ซ่ึงอาจ 
ดูตัวอย่างหลักสูตรอ่ืนท่ีผ่านคณะกรรมการสภาวิชาการแล้ว 
  9. หน้า 19-20 วิชาเลือกจํานวน 6 วิชา 18 หน่วยกิตพอดี จะต้องมีวิชาเพ่ิมข้ึน ควรเพ่ิมวิชาท่ี
หลากหลายให้เลือกมากข้ึน 
  10.  การใช้แหล่ง เรียนรู้ส่วนใหญ่เน้นการสอนในห้องเรียน นอกจากศูนย์ประวั ติศาสตร์
พระนครศรีอยุธยา เราใช้แหล่งเรียนรู้ท่ีมีอยู่ในมหาวิทยาลัยแล้ว  อยากให้มองดูศักยภาพการใช้พ้ืนท่ีในจังหวัด
พระนครศรีอยุธยาท่ีสามารถบูรณาการการเรียนรู้ได้ยิ่งข้ึน 
  11. บุคคลท่ีเป็นนักประวัติศาสตร์ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยามีหลายท่าน เราอาจเชิญมาเป็น
อาจารย์พิเศษได้ จึงควรจะเพ่ิมเติมนอกเหนือจากอาจารย์พิเศษ 3 ท่าน เพ่ือให้ได้ผู้เชี่ยวชาญทางด้าน
ประวัติศาสตร์ยิ่งข้ึน 
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  12. อยากให้เพ่ิมมูลค่าของหลักสูตรนี้เช่นเดียวกับหลักสูตรสหวิทยาการอิสลาม เพราะทุกวันนี้
จังหวัดพระนครศรีอยุธยาขายประวัติศาสตร์  ซ่ึงเราอาจเป็น Local Guide เพราะแม้แต่ในโรงเรียนครูท่ีสอน
ประวัติศาสตร์แต่ก็ไม่ได้จบประวัติศาสตร์จึงเป็นจุดอ่อน   ดังนั้นหลักสูตรของมหาวิทยาลัยอาจจะขยายกลุ่มเพ่ือ
เปิดโอกาสทางการศึกษาได้ 
  13. การจัดการเรียนการสอน ถ้าจะเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เราต้องใช้ภาษาในการสื่อสาร
ได้ท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  
  14. วิธีการสอนควรเน้นการสอนแบบสมัยใหม่ สอนในลักษณะให้ข้อคิดทางประวัติศาสตร์ในยุคนี้
ต้องสอนให้นักศึกษาคิดเป็นไม่ใช่สอนเพ่ือให้ท่องจํา 
  15. อาจารย์ผู้สอนท่ีสอนเนื้อหารายวิชาแต่ละท่านมีความเชี่ยวชาญด้านไหน เป็นประวัติศาสตร์
ท่ัวไปหรือไม่ มีผลงานวิจัยหรือไม่  เพราะเนื้อหาวิชาบางอย่าง ไม่เก่ียวข้องกับอาจารย์ประจําหลักสูตรบางท่าน 
  16. วิชาในกลุ่มประวัติศาสตร์บูรณาการ เรียนแล้วจะได้อะไร เพราะการบูรณาการ คือ การผสมผสานแล้ว
เกิดอะไรใหม่ ๆ แต่วิชาในกลุ่มนี้คิดว่าจะเป็นการเรียนอย่างเป็ด  รวมท้ังนักศึกษาท่ีมาเรียนมีเป้าหมายของการ
เรียนรู้อย่างไร อาจต้องเปลี่ยนเนื้อหาท่ีจะเรียนรู้เพียงในโลกปัจจุบันแต่ให้ผู้เรียนได้จดจําอดีตด้วย  
  17. หน้า 88 วิชาอยุธยาในเอกสารต่างชาติ ซ่ึงเป็นการแปลเอกสารต่างชาติจะสอนตําราเป็น
ภาษาอังกฤษใช่หรือไม่ เอกสารต่างชาติต้องไล่เรียงในแต่ละยุคเป็นอย่างไร ควรระบุให้ชัดเจน 
  18. หน้า 88 วิชาวรรณกรรมอยุธยาให้ระบุคําอธิบายรายวิชาเพ่ิม เช่น โองการแช่งน้ํา กฎหมายตรา
สามดวง  ลิลิตยวนพ่าย เป็นต้น 
  19. หน้า 90 การกําหนดวิชาสตรีในประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ อาจเป็นการแบ่งชนชั้น
ควรปรับใหม่เป็น บุคคลในประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และอาจไปกําหนดในส่วนของสตรีในคําอธิบาย
รายวิชาได้ 
 
 
 

[2-12] 
 
ระเบียบวาระท่ี 6     เร่ืองอื่น ๆ 
 

ระเบียบวาระที่ 6.1  กําหนดการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ คร้ังที่ 10/2556 
  สาระสําคัญโดยย่อ 
  เลขานุการสภาวิชาการนําเสนอกําหนดการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งท่ี 10/2556  
 
 มติท่ีประชุม  เห็นชอบกําหนดการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งท่ี 10/2556 ในวันพุธท่ี 4 
ธันวาคม 2556  เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมอยุธยา-อาเซียน ชั้น 2 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
 

ปิดประชุมเวลา 12.10 น. 
 
       นางสาวนิตยา   แสงมะฮะหมัด  ผู้บันทึกการประชุม 
       นางลักขณา   เตชวงษ์       ผู้ตรวจ 
       ผศ.ดร.วิมลพรรณ  รุ่งพรหม   ผู้ทาน 
 



 
     รายงานการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการครั้งท่ี 9/2556 

 


