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รายงานการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ 
ครั้งท่ี  4/2557 

วันศุกร์ท่ี 18  เมษายน 2557  เวลา 09.00 น. 
ณ ห้องประชุมอยุธยา-อาเซียน ช้ัน 2 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

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

ผู้มาประชุม 
1. นายจิรศักด์ิ  ชุมวรานนท์   รักษาราชการแทนอธิการบดี  ประธาน 
2. รองศาสตราจารย์ ดร.รสสุคนธ์   มกรมณี ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก คณะครุศาสตร์ กรรมการ 
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชิดชงค์ ส.นันทนาเนตร ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก คณะมนุษยศาสตร์ฯ กรรมการ 
4. รองศาสตราจารย์ชนินทร์   ชุณหพันธรักษ์ ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก คณะวิทยาการจัดการ กรรมการ 
5. ดร.จิราภรณ์   พงษ์โสภา   ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก คณะวิทยาศาสตร์ฯ กรรมการ 
6. ดร.ชมพูนุท  สุขหวาน    ผู้แทนคณะครุศาสตร์   กรรมการ 
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จรยิาภรณ์  รุจิโมระ ผู้แทนคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ กรรมการ 
8. ดร.ภัททิรา  หอมหวล    ผู้แทนคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กรรมการ 
9. ดร.กิติมา  ทามาลี    ผู้แทนคณะวิทยาการจัดการ  กรรมการ 
10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วมิลพรรณ รุ่งพรหม รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ   กรรมการและเลขานุการ 
 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. ดร.อมรรัตน์  สนั่นเสียง   คณบดีคณะครุศาสตร์ 
2. นายนรเศรษฐ์  เตชะ    อาจารย์ประจําสาขาวิชาสังคมศึกษา 
3. นางสาวภัทราวรรณ  จันทร์เนตร  อาจารย์ประจําสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวิทย์  ไวยกุล  อาจารย์ประจําสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา 
 
 
เปิดประชุมเวลา 09.05 น. 
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ระเบียบวาระท่ี 1   เร่ืองท่ีประธานแจ้งให้ทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี 1.1   อธิการบดีเข้าร่วมเวทีข้อพิพาทการรื้อสุสานวัดพนัญเชิงวรวิหาร 
 สาระสําคัญโดยย่อ 
  นายจิรศักด์ิ  ชุมวรานนท์ รักษาราชการแทนอธิการบดี และ ผศ.ดร.วิมลพรรณ รุ่งพรหม 
เลขานุการสภาวิชาการได้เข้าร่วมเวทีข้อพิพาทการรื้อสุสานวัดพนัญเชิงวรวิหาร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา       
ในวันท่ี 18 เมษายน 2557 เวลา 07.00 น. 
 มติท่ีประชุม  รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี 2  เร่ืองรับรองรายงานการประชุมคร้ังท่ี 3/2557  
 สาระสําคัญโดยย่อ 
  ผศ.ดร.วิมลพรรณ รุ่งพรหม  เลขานุการสภาวิชาการ นําเสนอ รายงานการประชุมคณะกรรมการ
สภาวิชาการ ครั้งท่ี 3/2557  ซ่ึงมีสาระสําคัญเก่ียวกับระเบียบวาระและมติท่ีประชุมตามรายงานการประชุม
คณะกรรมการสภาวิชาการเพ่ือขอให้ท่ีประชุมสภาวิชาการพิจารณารับรองรายงานการประชุม 
 ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง 
  ตามท่ีสภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาได้มีการประชุมครั้งท่ี 3/2557 เม่ือ       
วันพุธท่ี 2 เมษายน 2557  เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมอยุธยา-อาเซียน ชั้น 2 อาคารสํานักงานอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา นั้น เจ้าหน้าท่ีประจําสํานักงานสภาวิชาการ ได้บันทึกและจัดทํารายงาน
การประชุม รวมท้ังนําเสนอผู้เก่ียวข้อง เพ่ือพิจารณาตรวจสอบตามระบบและกระบวนการดังต่อไปนี้ 
  1. จดบันทึกข้อความสาระสําคัญของการประชุมตามระเบียบวาระในระหว่างการประชุม          
โดยผู้ช่วยเลขานุการสภาวิชาการ 
  2. เรียบเรียง สรุปและจัดทํารายงานการประชุม โดยผู้ช่วยเลขานุการสภาวิชาการแล้วนําเสนอให้
เลขานุการสภาวิชาการ ตรวจสอบและปรับปรุงแก้ไข 
  3. ปรับปรุงและนําเข้าระเบียบวาระการประชุมเพ่ือขอรับรองรายงานการประชุมซ่ึงมีสาระสําคัญ
แบ่งเป็น 6 ระเบียบวาระ ตามท่ีเสนอในเอกสารการประชุมสภาวิชาการ ครั้งท่ี 3/2557 
 ข้อเสนอ/ญัตติ 
  ขอรับรองรายงานการประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ครั้งท่ี 3/2557 
 มติท่ีประชุม  รับรองรายงานการประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ครั้งท่ี 
3/2557 โดยให้แก้ไขดังนี้ 
  1. หน้า [2-3] ระเบียบวาระท่ี 1.3 ผู้ทรงคุณวุฒิภานอก แก้ไขเป็น ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 
  2. หน้า [2-5] ข้อ 7 สาขาวิชาศิลปะการแสดงข้อ แก้ไขเป็น สาขาวิชาศิลปะการแสดง 
  3. หน้า [2-9] ข้อเสนอ/ญัตติ จํานวน 461 ราย แก้ไข เป็น จํานวน 460 ราย 
  4. หน้า [2-12] ข้อ 6 ศิลปะการแสดง และนาฏศิลป์การแสดง ควรมีวงเล็บคําภาษาอังกฤษ 
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  5. หน้า [2-12] ข้อ 16 ตรวจสอบคําอธิบายรายวิชาต้ังแต่ 57 แก้ไขเป็น ตรวจสอบคําอธิบาย
รายวิชาต้ังแต่หน้า 57  

 
ระเบียบวาระท่ี 3   เร่ืองสืบเน่ืองจากการประชุมคร้ังท่ี 3/2557 
 

ระเบียบวาระที่ 3.1  รายงานผลการดําเนินการตามมติของคณะกรรมการสภาวิชาการ 
 สาระสําคัญโดยย่อ 
  ผศ.ดร.วิมลพรรณ รุ่งพรหม  เลขานุการสภาวิชาการ นําเสนอข้อมูลการดําเนินงานและผล             
การดําเนินงานตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการครั้งท่ี 3/2557 โดยได้แจ้งและมอบให้หน่วยงานและ
องค์คณะบุคคล/บุคคลท่ีเก่ียวข้องดําเนินงานและปฏิบัติตามท่ีคณะกรรมการสภาวิชาการมีมติแล้ว 
 ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง 
  1. คณะกรรมการสภาวิชาการได้มีมติกําหนดเป็นแนวปฏิบัติให้เลขานุการนําเสนอให้ท่ีประชุมทราบ
ความคืบหน้าหรือข้อมูลการดําเนินงานและผลการดําเนินงานตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ          
เป็นเรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อนด้วย 
  2. คณะกรรมการสภาวิชาการ มีการประชุมครั้งท่ี 3/2557 เม่ือวันพุธท่ี 2 เมษายน 2557            
เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมอยุธยา-อาเซียน ชั้น 2 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา โดยมีสาระตามรายงานการประชุมฯในระเบียบวาระท่ี 2 
  3. เลขานุการคณะกรรมการสภาวิชาการ ได้แจ้งและมอบให้หน่วยงานและองค์คณะบุคคล/บุคคลท่ี
เก่ียวข้องดําเนินงานและปฏิบัติตามท่ีคณะกรรมการสภาวิชาการมีมติแล้ว ซ่ึงมีรายละเอียดตามเอกสารท่ีนําเสนอ
ประกอบการประชุมหน้า [3-2 ถึง 3-3] 
 ข้อเสนอ/ญัตติ 
  ขอเสนอให้ท่ีประชุมรับทราบข้อมูลการดําเนินงานและผลการดําเนินงานตามมติท่ีประชุม               
คณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งท่ี 3/2557 
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รายงานข้อมูลการดําเนินงานและผลการปฏิบัติตามมติท่ีประชุม 
คณะกรรมการสภาวิชาการ  ครั้งท่ี 3/2557 

วันพุธท่ี 2 เมษายน  พ.ศ. 2557 เวลา 09.00 น. 
ณ ห้องประชุมอยุธยา-อาเซียน ช้ัน 2 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 
ระเบียบวาระ เรื่อง มติท่ีประชุม ผลการปฏิบัติตามมติ 

5 นําเสนอเพ่ือพิจารณา 

5.1 

ขอความเห็นชอบการเสนอให้ปรญิญาแก่
ผู้สําเร็จการศึกษา ระดับปรญิญาตรี  
ประจําภาคเรียนท่ี 2/2556 (ครั้งท่ี 2)  
จํานวน 460 ราย 

เห็นชอบการเสนอให้ปริญญา
แก่ผู้สําเร็จการศึกษา ระดับ
ปริญญาตรี  ประจําภาคเรียน 
ท่ี 2/2556 (ครั้งท่ี 2)   
จํานวน 460 ราย 

เลขานุการสภาวิชาการได้แจ้งไปยัง
ผู้ อํานวยการกองบริการการศึกษา 
และรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการแล้ว  
โดยกองบริการการศึกษาจะนําเรื่องน้ี
เสนอต่อท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัย
เห็นชอบอนุมัติให้ปริญญาในวันท่ี 23 
เมษายน 2557 

5.2 

ขอความเห็นชอบการเสนอให้
ประกาศนียบัตรบัณฑิตแก่ผู้สาํเร็จการศึกษา
หลักสตูรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพ
ครู  (โครงการการจัดการเรียนการสอน
หลักสตูรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู 
เพ่ือพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
ในสังกัดต่างๆ ตามความร่วมมือกับคุรุสภา)
ประจําภาคเรียนท่ี 2/2556  
จํานวน 79 ราย 

เห็นชอบการเสนอให้
ประกาศนียบัตรบัณฑิตแก่
ผู้สาํเร็จการศึกษาหลักสูตร
ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขา
วิชาชีพครู  (โครงการการ
จัดการเรียนการสอนหลักสตูร
ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพ
ครู เพ่ือพัฒนาผู้ประกอบ
วิชาชีพทางการศึกษาในสังกัด
ต่างๆ ตามความร่วมมือกับคุรุ
สภา)ประจําภาคเรียนท่ี 
2/2556 จํานวน 79 ราย 

เลขานุการสภาวิชาการได้แจ้งไปยัง
ผู้อํานวยการสํานักงานคณะกรรมการ
บัณฑิตศึกษาและรองอธิการบดีฝ่าย
วิ ช า ก า ร แ ล้ ว  โ ด ย สํ า นั ก ง า น
คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาจะนําเรื่อง
น้ีเสนอต่อท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัย
เห็นชอบอนุมัติให้ปริญญาในวันท่ี 23 
เมษายน 2557 
 
 
 

5.3 

ขอความเห็นชอบหลักสูตรศิลปกรรม 
ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการแสดง
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557) 

เห็นชอบหลักสตูรศิลปกรรม 
ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ศิลปะการแสดง (หลักสตูร
ปรับปรุง พ.ศ. 2557) 

เลขานุการสภาวิชาการได้แจ้งไปยัง
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ/คณบดี
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์/
ประธานสาขาวิชานาฏศิลป์การละคร 
ใ ห้ แ ก้ ไ ข ต า ม ข้ อ เ ส น อ แ น ะ ข อ ง
คณะกรรมการสภาวิชาการและให้นํา
หลั กสู ตรน้ี เสนอต่อท่ีประ ชุมสภา
มหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบในวันท่ี 
23 เมษายน 2557 
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ระเบียบวาระ เรื่อง มติท่ีประชุม ผลการปฏิบัติตามมติ 
5 นําเสนอเพ่ือพิจารณา 

5.4 

ขอความเห็นชอบการเสนอให้ปรญิญาบัตร
แก่ผู้สําเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
ประจําภาคเรียนท่ี 2/2556 (ครั้งท่ี 3) 
จํานวน 16 ราย 

เห็นชอบการเสนอให้ปริญญา
บัตรแก่ผูส้ําเร็จการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาประจําภาคเรียนท่ี 
2/2556 (ครั้งท่ี 3)  
จํานวน 16 ราย 

เลขานุการสภาวิชาการได้แจ้งไปยัง
ผู้อํานวยการสํานักงานคณะกรรมการ
บัณฑิตศึกษาและรองอธิการบดีฝ่าย
วิ ช า ก า ร แ ล้ ว  โ ด ย สํ า นั ก ง า น
คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาจะนําเรื่อง
น้ีเสนอต่อท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัย
เห็นชอบอนุมัติให้ปริญญาในวันท่ี 23 
เมษายน 2557 

5.5 

ขอความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์
ประจําหลักสตูร ฉบับปี พ.ศ. 2555  
(สมอ.08) จํานวน 1 หลักสูตร 

เห็นชอบการเปลี่ยนแปลง
อาจารย์ประจําหลักสตูร 
ฉบับปี พ.ศ. 2555 (สมอ.08)  
จํานวน 1 หลักสูตร 

เลขานุการสภาวิชาการได้แจ้งไปยัง 
ค ณ บ ดี ค ณ ะ ม นุ ษ ย ศ า ส ต ร์ แ ล ะ
สั ง ค ม ศ า ส ต ร์ แ ล้ ว   โ ด ย ค ณ ะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์จะนํา
เ รื่ อ ง น้ี เ ส น อ ต่ อ ท่ี ป ร ะ ชุ ม ส ภ า
มหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบในวันท่ี 
23 เมษายน 2557 

 

มติท่ีประชุม   รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี 4   เร่ืองนําเสนอเพ่ือทราบ 

 
ระเบียบวาระท่ี 4.1   การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

 สาระสําคัญโดยย่อ 
 นายจิรศักด์ิ ชุมวรานนท์  รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา         

แจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่า มหาวิทยาลัยได้ให้ความสําคัญเก่ียวกับการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเป็น            
อย่างมาก โดยได้กําชับให้สํานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาชี้แจงเรื่องข้อบังคับ กฎ ระเบียบ และ              
แนวปฏิบัติด้านการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาให้นักศึกษาระดับบัณฑิตวิทยาลัยทุกคนได้รับทราบข้อมูล 
ต่าง ๆ โดยเฉพาะเรื่องการพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา  
 มติท่ีประชุม   รับทราบ 
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ระเบียบวาระท่ี 5   เร่ืองนําเสนอเพ่ือพิจารณา 
 

ระเบียบวาระท่ี 5.1   ขอความเห็นชอบหลักสตูรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวยั
(หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2552) 

 สาระสําคัญโดยย่อ 
 ผศ.ดร.วิมลพรรณ รุ่งพรหม เลขานุการสภาวิชาการ ขออนุญาตท่ีประชุมให้ ดร.อมรรัตน์  สนั่นเสียง คณบดี

คณะครุศาสตร์ นําเสนอขอความเห็นชอบหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2552) 
 ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง 
  ตามหนังสือสํานักงานคุรุสภา ด่วนท่ีสุด ท่ี ศธ 5102.1/1102 ลงวันท่ี 24 มีนาคม 2557 มอบหมาย
ให้สถาบันท่ีผลิตครูเร่งดําเนินการเสนอขอรับรองปริญญาทางการศึกษา หลักสูตรท่ีรับนักศึกษาต้ังแต่ปีการศึกษา 
2553-2557 และยังไม่ได้ขอรับรองปริญญาฯ จากคุรุสภา ให้เร่งดําเนินการเสนอขอรับรองหลักสูตรภายในวันท่ี 
30 เมษายน 2557 โดยเฉพาะนักศึกษาท่ีเข้าศึกษาในปีการศึกษา 2553 ท่ีจะสําเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 
2557 ซ่ึงคณะครุศาสตร์มีนักศึกษาท่ีเข้าศึกษาปีการศึกษา 2553 และ 2554 ท่ีจะขอขยายเวลาและยังไม่ได้รับ
การรับรองนั้น  
  คณะครุศาสตร์ได้ทําหนังสือขอขยายเวลาการรับรองปริญญาครุศาสตรบัณฑิต หลักสูตร 5 ปี ไปยังคุรุสภา
แล้ว ตามหนังสือเลขท่ี ศธ 0550.02/174 ลงวันท่ี 13 กันยายน 2554 แต่ไม่ได้รับการตอบรับ คณะจึงได้
มอบหมายให้ ดร.ชมพูนุท  สุขหวาน รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ประสานงานกับคุรุสภาเพ่ือหาแนวทางแก้ไข           
เม่ือวันท่ี 2 เมษายน 2557 โดยเจ้าหน้าท่ีของคุรุสภาแนะนําให้นําหลักสูตร ปี พ.ศ. 2548 มาทําการปรับปรุง         
ให้เป็นหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2552 เพ่ือใช้สําหรับนักศึกษาปีการศึกษา 2553 และ 2554 โดยให้ทําการขอ           
อนุมติหลักสูตรตามข้ันตอน   
  สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ จึงขอความเห็นชอบหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
การศึกษาปฐมวัย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2552)  ท้ังนี้ได้ผ่านการประชุมคณะกรรมการประจําคณะครุศาสตร์            
ในการประชุมครั้งท่ี 2/2557 เม่ือวันท่ี 9 เมษายน 2557 แล้ว ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2552) โดยให้แก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ           
ซ่ึงทางคณะครุศาสตร์ได้ดําเนินการแก้ไขเรียบร้อยแล้ว และให้นําเรื่องนี้เข้าท่ีประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ
ต่อไป 
 ข้อเสนอ/ญัตติ    
  จึงเสนอคณะกรรมการสภาวิชาการพิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2552) 
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 มติท่ีประชุม  เห็นชอบ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
2552)  โดยใช้หลักสูตรดังกล่าวสําหรับนักศึกษารุ่นปีการศึกษา 2553 และ 2554  และให้นําเสนอท่ีประชุม              
สภามหาวิทยาลัยต่อไป  ท้ังนี้มีข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการสภาวิชาการ ดังนี้ 
 1. ตรวจสอบคําศัพท์ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และคําถูกผิดให้ถูกต้องเรียบร้อย 
 2. ควรจัดรูปเล่มหลักสูตรให้เกิดความสมบูรณ์ และสวยงาม เช่น ขนาดตัวหนังสือ 
 3. ให้ปรับหน่วยกิตปฏิบัติในวงเล็บ (30 ชั่วโมง) วิชาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาให้สอดคล้องกับ
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 
 4. ควรจัดทําจดหมายถึงคุรุสภาและสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยอธิบายรายละเอียด 
เหตุผลความจําเป็นให้เกิดเข้าใจ เพ่ือไม่ให้เกิดปัญหาอีก 
 5. ตรวจและแก้ไขหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2552) 
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2552) และหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2552) ตามประเด็นดังกล่าวด้วย 
  
ระเบียบวาระท่ี 5.2   ขอความเห็นชอบหลักสตูรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา 
    (หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2552) 
 สาระสําคัญโดยย่อ 

 ผศ.ดร.วิมลพรรณ รุ่งพรหม เลขานุการสภาวิชาการ ขออนุญาตท่ีประชุมให้ ดร.อมรรัตน์  สนั่นเสียง คณบดี
คณะครุศาสตร์ นําเสนอขอความเห็นชอบหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
2552) 
 ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง 
  ตามหนังสือสํานักงานคุรุสภา ด่วนท่ีสุด ท่ี ศธ 5102.1/1102 ลงวันท่ี 24 มีนาคม 2557 มอบหมาย
ให้สถาบันท่ีผลิตครูเร่งดําเนินการเสนอขอรับรองปริญญาทางการศึกษา หลักสูตรท่ีรับนักศึกษาต้ังแต่ปีการศึกษา 
2553-2557 และยังไม่ได้ขอรับรองปริญญาฯจากคุรุสภา ให้เร่งดําเนินการเสนอขอรับรองหลักสูตรภายในวันท่ี 
30 เมษายน 2557 โดยเฉพาะนักศึกษาท่ีเข้าศึกษาในปีการศึกษา 2553 ท่ีจะสําเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 
2557 ซ่ึงคณะครุศาสตร์มีนักศึกษาท่ีเข้าศึกษาปีการศึกษา 2553 และ 2554 ท่ีจะขอขยายเวลาและยังไม่ได้รับ
การรับรองนั้น  
  คณะครุศาสตร์ได้ทําหนังสือขอขยายเวลาการรับรองปริญญาครุศาสตรบัณฑิต หลักสูตร 5 ปี ไปยังคุรุสภา
แล้ว ตามหนังสือเลขท่ี ศธ 0550.02/174 ลงวันท่ี 13 กันยายน 2554 แต่ไม่ได้รับการตอบรับ คณะจึงได้
มอบหมายให้ ดร.ชมพูนุท  สุขหวาน รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ประสานงานกับคุรุสภาเพ่ือหาแนวทางแก้ไข           
เม่ือวันท่ี 2 เมษายน 2557 โดยเจ้าหน้าท่ีของคุรุสภาแนะนําให้นําหลักสูตร ปี พ.ศ. 2548 มาทําการปรับปรุง         
ให้เป็นหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2552 เพ่ือใช้สําหรับนักศึกษาปีการศึกษา 2553 และ 2554 โดยให้ทําการขอ           
อนุมติหลักสูตรตามข้ันตอน   
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  สาขาวิชาสังคมศึกษา คณะครุศาสตร์ จึงขอความเห็นชอบหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคม
ศึกษา  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2552)  ท้ังนี้ได้ผ่านการประชุมคณะกรรมการประจําคณะครุศาสตร์ ในการประชุม  
ครั้งท่ี 2/2557 เม่ือวันท่ี 9 เมษายน 2557 แล้ว ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคม
ศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2552) โดยให้แก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ ซ่ึงทางคณะ              
ครุศาสตร์ได้ดําเนินการแก้ไขเรียบร้อยแล้ว และให้นําเรื่องนี้เข้าท่ีประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการต่อไป 
 ข้อเสนอ/ญัตติ    
  จึงเสนอคณะกรรมการสภาวิชาการพิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 
สาขาวชิาสังคมศึกษา (หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2552) 
 มติท่ีประชุม เห็นชอบ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2552)  
โดยใช้หลักสูตรดังกล่าวสําหรับนักศึกษารุ่นปีการศึกษา 2553 และ 2554  และให้นําเสนอท่ีประชุม              
สภามหาวิทยาลัยต่อไป 
 
ระเบียบวาระท่ี 5.3   ขอความเห็นชอบหลักสตูรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา 

(หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2552) 
 สาระสําคัญโดยย่อ 

 ผศ.ดร.วิมลพรรณ รุ่งพรหม เลขานุการสภาวิชาการ ขออนุญาตท่ีประชุมให้ ดร.อมรรัตน์  สนั่นเสียง คณบดี
คณะครุศาสตร์ นําเสนอขอความเห็นชอบหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2552) 
 ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง 
  ตามหนังสือสํานักงานคุรุสภา ด่วนท่ีสุด ท่ี ศธ 5102.1/1102 ลงวันท่ี 24 มีนาคม 2557 มอบหมาย
ให้สถาบันท่ีผลิตครูเร่งดําเนินการเสนอขอรับรองปริญญาทางการศึกษา หลักสูตรท่ีรับนักศึกษาต้ังแต่ปีการศึกษา 
2553-2557 และยังไม่ได้ขอรับรองปริญญาฯจากคุรุสภา ให้เร่งดําเนินการเสนอขอรับรองหลักสูตรภายในวันท่ี 
30 เมษายน 2557 โดยเฉพาะนักศึกษาท่ีเข้าศึกษาในปีการศึกษา 2553 ท่ีจะสําเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 
2557 ซ่ึงคณะครุศาสตร์มีนักศึกษาท่ีเข้าศึกษาปีการศึกษา 2553 และ 2554 ท่ีจะขอขยายเวลาและยังไม่ได้รับ
การรับรองนั้น  
  คณะครุศาสตร์ได้ทําหนังสือขอขยายเวลาการรับรองปริญญาครุศาสตรบัณฑิต หลักสูตร 5 ปี ไปยังคุรุสภา
แล้ว ตามหนังสือเลขท่ี ศธ 0550.02/174 ลงวันท่ี 13 กันยายน 2554 แต่ไม่ได้รับการตอบรับ คณะจึงได้
มอบหมายให้ ดร.ชมพูนุท  สุขหวาน รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ประสานงานกับคุรุสภาเพ่ือหาแนวทางแก้ไข           
เม่ือวันท่ี 2 เมษายน 2557 โดยเจ้าหน้าท่ีของคุรุสภาแนะนําให้นําหลักสูตร ปี พ.ศ. 2548 มาทําการปรับปรุง         
ให้เป็นหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2552 เพ่ือใช้สําหรับนักศึกษาปีการศึกษา 2553 และ 2554 โดยให้ทําการขอ           
อนุมติหลักสูตรตามข้ันตอน   
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  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะครุศาสตร์ จึงขอความเห็นชอบหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
คอมพิวเตอร์ศึกษา  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2552)  ท้ังนี้ได้ผ่านการประชุมคณะกรรมการประจําคณะครุศาสตร์       
ในการประชุมครั้งท่ี 2/2557 เม่ือวันท่ี 9 เมษายน 2557 แล้ว ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2552) โดยให้แก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ         
ซ่ึงทางคณะครุศาสตร์ได้ดําเนินการแก้ไขเรียบร้อยแล้ว และให้นําเรื่องนี้เข้าท่ีประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ
ต่อไป 
 ข้อเสนอ/ญัตติ    
  จึงเสนอคณะกรรมการสภาวิชาการพิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2552) 
 มติท่ีประชุม เห็นชอบ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
2552)  โดยใช้หลักสูตรดังกล่าวสําหรับนักศึกษารุ่นปีการศึกษา 2553 และ 2554  และให้นําเสนอท่ีประชุม              
สภามหาวิทยาลัยต่อไป 
 
ระเบียบวาระท่ี 5.4   ขอความเห็นการเสนอช่ือผู้สมควรได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ ประจําปี  
    พ.ศ. 2557 (วาระลับ) 
 สาระสําคัญโดยย่อ 

 ผศ.ดร.วิมลพรรณ รุ่งพรหม  เลขานุการสภาวิชาการ นําเสนอ ขอความเห็นการเสนอชื่อ                
ผู้สมควรได้รับปริญญากิตติมศักด์ิ ประจําปี พ.ศ. 2557 
 ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง 

 คณะกรรมการเลือกสรรผู้สมควรได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ ประจําปี พ.ศ. 2557 มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา ได้ดําเนินการเลือกสรรผู้สมควรได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ ประจําปี พ.ศ. 2557 แล้ว โดยเร่ืองนี้ได้
ผ่านการประชุมคณะกรรมการการเลือกสรรผู้สมควรได้รับปริญญากิตติมศักด์ิ ประจําปี พ.ศ. 2557 ครั้งท่ี 
3/2557 เม่ือวันท่ี 10 เมษายน 2557 ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบ และให้นําเสนอคณะกรรมการสภาวิชาการเพ่ือขอ
ความเห็นการเสนอชื่อผู้สมควรได้รับปริญญากิตติมศักด์ิ ประจําปี พ.ศ. 2557 ต่อไป 
 ข้อเสนอ/ญัตติ    

  จึงเสนอคณะกรรมการสภาวิชาการพิจารณาให้ความเห็นการเสนอชื่อผู้สมควรได้รับปริญญา
กิตติมศักด์ิ ประจําปี พ.ศ. 2557 

มติท่ีประชุม เห็นชอบการเสนอชื่อผู้สมควรได้รับปริญญากิตติมศักด์ิ ประจําปี พ.ศ. 2557 
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ระเบียบวาระท่ี 6     เร่ืองอื่น ๆ 
 

ระเบียบวาระที่ 6.1  กําหนดการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ คร้ังที่ 5/2557 
  สาระสําคัญโดยย่อ 
  ผศ.ดร.วิมลพรรณ  รุ่งพรหม  เลขานุการสภาวิชาการ นําเสนอกําหนดการประชุมคณะกรรมการ       
สภาวิชาการ ครั้งท่ี 5/2557 
 ข้อเสนอ/ญัตติ    
  ขอความเห็นชอบกําหนดการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งท่ี 5/2557 ในวันพุธท่ี 7 
พฤษภาคม  2557 
 มติท่ีประชุม เห็นชอบกําหนดการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งท่ี 5/2557 ในวันพุธท่ี 7 
พฤษภาคม  2557 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมอยุธยา-อาเซียน ชั้น 2 อาคารสํานักงานอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
 
ปิดประชุมเวลา 10.45 น. 
 
 
       นางสาวนิตยา   แสงมะฮะหมัด  ผู้บันทึกการประชุม 
       นางลักขณา   เตชวงษ์       ผู้ตรวจ 
       ผศ.ดร.วิมลพรรณ  รุ่งพรหม   ผู้ทาน 


