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รายงานการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ
ครั้งที่ 4/2557
วันศุกร์ที่ 18 เมษายน 2557 เวลา 09.00 น.
ณ ห้องประชุมอยุธยา-อาเซียน ชั้น 2 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
------------------------------------------ผู้มาประชุม
1. นายจิรศักดิ์ ชุมวรานนท์
2. รองศาสตราจารย์ ดร.รสสุคนธ์ มกรมณี
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชิดชงค์ ส.นันทนาเนตร
4. รองศาสตราจารย์ชนินทร์ ชุณหพันธรักษ์
5. ดร.จิราภรณ์ พงษ์โสภา
6. ดร.ชมพูนุท สุขหวาน
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จริยาภรณ์ รุจิโมระ
8. ดร.ภัททิรา หอมหวล
9. ดร.กิติมา ทามาลี
10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิมลพรรณ รุ่งพรหม

รักษาราชการแทนอธิการบดี
ประธาน
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก คณะครุศาสตร์
กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก คณะมนุษยศาสตร์ฯ กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก คณะวิทยาการจัดการ กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก คณะวิทยาศาสตร์ฯ กรรมการ
ผู้แทนคณะครุศาสตร์
กรรมการ
ผู้แทนคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ กรรมการ
ผู้แทนคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กรรมการ
ผู้แทนคณะวิทยาการจัดการ
กรรมการ
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ กรรมการและเลขานุการ

ผู้เข้าร่วมประชุม
1. ดร.อมรรัตน์ สนั่นเสียง
2. นายนรเศรษฐ์ เตชะ
3. นางสาวภัทราวรรณ จันทร์เนตร
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวิทย์ ไวยกุล

คณบดีคณะครุศาสตร์
อาจารย์ประจําสาขาวิชาสังคมศึกษา
อาจารย์ประจําสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
อาจารย์ประจําสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา

เปิดประชุมเวลา 09.05 น.
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ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ
ระเบียบวาระที่ 1.1

อธิการบดีเข้าร่วมเวทีข้อพิพาทการรื้อสุสานวัดพนัญเชิงวรวิหาร

สาระสําคัญโดยย่อ
นายจิ ร ศั ก ดิ์ ชุ ม วรานนท์ รั ก ษาราชการแทนอธิ ก ารบดี และ ผศ.ดร.วิ ม ลพรรณ รุ่ ง พรหม
เลขานุการสภาวิชาการได้เ ข้าร่ วมเวทีข้อพิพาทการรื้อสุ สานวัดพนัญเชิงวรวิหาร จั งหวั ดพระนครศรีอยุธยา
ในวันที่ 18 เมษายน 2557 เวลา 07.00 น.
มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 3/2557
สาระสําคัญโดยย่อ
ผศ.ดร.วิมลพรรณ รุ่งพรหม เลขานุการสภาวิชาการ นําเสนอ รายงานการประชุมคณะกรรมการ
สภาวิชาการ ครั้งที่ 3/2557 ซึ่งมีสาระสําคัญเกี่ยวกับระเบียบวาระและมติที่ประชุมตามรายงานการประชุม
คณะกรรมการสภาวิชาการเพื่อขอให้ที่ประชุมสภาวิชาการพิจารณารับรองรายงานการประชุม
ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง
ตามที่ สภาวิ ชาการมหาวิทยาลัย ราชภั ฏ พระนครศรี อยุธ ยาได้ มีการประชุ มครั้งที่ 3/2557 เมื่ อ
วันพุธที่ 2 เมษายน 2557 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมอยุธยา-อาเซียน ชั้น 2 อาคารสํานักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา นั้น เจ้าหน้าที่ประจําสํานักงานสภาวิชาการ ได้บันทึกและจัดทํารายงาน
การประชุม รวมทั้งนําเสนอผู้เกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณาตรวจสอบตามระบบและกระบวนการดังต่อไปนี้
1. จดบั น ทึ ก ข้ อ ความสาระสํ า คั ญ ของการประชุ ม ตามระเบี ย บวาระในระหว่ า งการประชุ ม
โดยผู้ช่วยเลขานุการสภาวิชาการ
2. เรียบเรียง สรุปและจัดทํารายงานการประชุม โดยผู้ช่วยเลขานุการสภาวิชาการแล้วนําเสนอให้
เลขานุการสภาวิชาการ ตรวจสอบและปรับปรุงแก้ไข
3. ปรับปรุงและนําเข้าระเบียบวาระการประชุมเพื่อขอรับรองรายงานการประชุมซึ่งมีสาระสําคัญ
แบ่งเป็น 6 ระเบียบวาระ ตามที่เสนอในเอกสารการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 3/2557
ข้อเสนอ/ญัตติ
ขอรับรองรายงานการประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 3/2557
มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่
3/2557 โดยให้แก้ไขดังนี้
1. หน้า [2-3] ระเบียบวาระที่ 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

รายงานการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการครั้งที่ 4/2557

[2-4]
5. หน้ า [2-12] ข้ อ 16 ตรวจสอบคํ า อธิ บ ายรายวิ ช าตั้ งแต่ 57 แก้ไขเป็ น ตรวจสอบคํ า อธิ บ าย
รายวิชาตั้งแต่หน้า 57

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่ 3/2557
ระเบียบวาระที่ 3.1 รายงานผลการดําเนินการตามมติของคณะกรรมการสภาวิชาการ
สาระสําคัญโดยย่อ
ผศ.ดร.วิ ม ลพรรณ รุ่ ง พรหม เลขานุ ก ารสภาวิ ช าการ นํ า เสนอข้ อ มู ล การดํ า เนิ น งานและผล
การดําเนินงานตามมติที่ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการครั้งที่ 3/2557 โดยได้แจ้งและมอบให้หน่วยงานและ
องค์คณะบุคคล/บุคคลที่เกี่ยวข้องดําเนินงานและปฏิบัติตามที่คณะกรรมการสภาวิชาการมีมติแล้ว
ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง
1. คณะกรรมการสภาวิชาการได้มีมติกําหนดเป็นแนวปฏิบัติให้เลขานุการนําเสนอให้ที่ประชุมทราบ
ความคื บ หน้ า หรื อข้ อมู ล การดํา เนิ น งานและผลการดํ า เนิ นงานตามมติ ที่ป ระชุมคณะกรรมการสภาวิ ช าการ
เป็นเรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อนด้วย
2. คณะกรรมการสภาวิ ช าการ มี ก ารประชุ ม ครั้ ง ที่ 3/2557 เมื่ อ วั น พุ ธ ที่ 2 เมษายน 2557
เวลา 09.00 น. ณ ห้ องประชุ มอยุธ ยา-อาเซี ย น ชั้ น 2 อาคารสํ า นักงานอธิ การบดี มหาวิ ทยาลัย ราชภั ฏ
พระนครศรีอยุธยา โดยมีสาระตามรายงานการประชุมฯในระเบียบวาระที่ 2
3. เลขานุการคณะกรรมการสภาวิชาการ ได้แจ้งและมอบให้หน่วยงานและองค์คณะบุคคล/บุคคลที่
เกี่ยวข้องดําเนินงานและปฏิบัติตามที่คณะกรรมการสภาวิชาการมีมติแล้ว ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารที่นําเสนอ
ประกอบการประชุมหน้า [3-2 ถึง 3-3]
ข้อเสนอ/ญัตติ
ขอเสนอให้ ที่ ป ระชุ ม รั บ ทราบข้ อ มู ล การดํ า เนิ น งานและผลการดํ า เนิ น งานตามมติ ที่ ป ระชุ ม
คณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ 3/2557
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รายงานข้อมูลการดําเนินงานและผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุม
คณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ 3/2557
วันพุธที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2557 เวลา 09.00 น.
ณ ห้องประชุมอยุธยา-อาเซียน ชั้น 2 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ระเบียบวาระ
5

5.1

5.2

เรื่อง
นําเสนอเพื่อพิจารณา
ขอความเห็นชอบการเสนอให้ปริญญาแก่
ผู้สําเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี
ประจําภาคเรียนที่ 2/2556 (ครั้งที่ 2)
จํานวน 460 ราย

ขอความเห็นชอบการเสนอให้
ประกาศนียบัตรบัณฑิตแก่ผู้สาํ เร็จการศึกษา
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพ
ครู (โครงการการจัดการเรียนการสอน
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
เพื่อพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
ในสังกัดต่างๆ ตามความร่วมมือกับคุรุสภา)
ประจําภาคเรียนที่ 2/2556
จํานวน 79 ราย

ขอความเห็นชอบหลักสูตรศิลปกรรม
ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการแสดง
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557)
5.3

มติที่ประชุม
เห็นชอบการเสนอให้ปริญญา
แก่ผู้สําเร็จการศึกษา ระดับ
ปริญญาตรี ประจําภาคเรียน
ที่ 2/2556 (ครั้งที่ 2)
จํานวน 460 ราย
เห็นชอบการเสนอให้
ประกาศนียบัตรบัณฑิตแก่
ผู้สาํ เร็จการศึกษาหลักสูตร
ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขา
วิชาชีพครู (โครงการการ
จัดการเรียนการสอนหลักสูตร
ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพ
ครู เพื่อพัฒนาผู้ประกอบ
วิชาชีพทางการศึกษาในสังกัด
ต่างๆ ตามความร่วมมือกับคุรุ
สภา)ประจําภาคเรียนที่
2/2556 จํานวน 79 ราย
เห็นชอบหลักสูตรศิลปกรรม
ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ศิลปะการแสดง (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2557)

ผลการปฏิบัติตามมติ
เลขานุ ก ารสภาวิ ช าการได้ แ จ้ งไปยั ง
ผู้ อํ า นวยการกองบริ ก ารการศึ ก ษา
และรองอธิ ก ารบดี ฝ่ า ยวิ ช าการแล้ ว
โดยกองบริการการศึกษาจะนําเรื่องนี้
เสนอต่ อ ที่ ป ระชุ ม สภามหาวิ ท ยาลั ย
เห็นชอบอนุมัติให้ปริญญาในวันที่ 23
เมษายน 2557
เลขานุ ก ารสภาวิ ช าการได้ แ จ้ งไปยั ง
ผู้อํานวยการสํานักงานคณะกรรมการ
บัณ ฑิต ศึ กษาและรองอธิก ารบดีฝ่ า ย
วิ ช า ก า ร แ ล้ ว โ ด ย สํ า นั ก ง า น
คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาจะนําเรื่อง
นี้เสนอต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย
เห็นชอบอนุมัติให้ปริญญาในวันที่ 23
เมษายน 2557

เลขานุ ก ารสภาวิ ช าการได้ แ จ้ งไปยั ง
รองอธิ ก ารบดี ฝ่ า ยวิ ช าการ/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 ก สู ต รนี้ เ สนอต่ อ ที่ ป ระชุ ม สภา
มหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบในวันที่
23 เมษายน 2557

รายงานการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการครั้งที่ 4/2557
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ระเบียบวาระ
5

5.4

5.5

มติที่ประชุม

ผลการปฏิบัติตามมติ

เห็นชอบการเสนอให้ปริญญา
บัตรแก่ผสู้ ําเร็จการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาประจําภาคเรียนที่
2/2556 (ครั้งที่ 3)
จํานวน 16 ราย

เลขานุ ก ารสภาวิ ช าการได้ แ จ้ งไปยั ง
ผู้อํานวยการสํานักงานคณะกรรมการ
บัณ ฑิต ศึ กษาและรองอธิก ารบดีฝ่ า ย
วิ ช า ก า ร แ ล้ ว โ ด ย สํ า นั ก ง า น
คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาจะนําเรื่อง
นี้เสนอต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย
เห็นชอบอนุมัติให้ปริญญาในวันที่ 23
เมษายน 2557
เลขานุ ก ารสภาวิ ช าการได้ แ จ้ งไปยั ง
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 นี้ เ ส น อ ต่ อ ที่ ป ร ะ ชุ ม ส ภ า
มหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบในวันที่
23 เมษายน 2557

เรื่อง
นําเสนอเพื่อพิจารณา
ขอความเห็นชอบการเสนอให้ปริญญาบัตร
แก่ผู้สําเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
ประจําภาคเรียนที่ 2/2556 (ครั้งที่ 3)
จํานวน 16 ราย

ขอความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ เห็นชอบการเปลี่ยนแปลง
ประจําหลักสูตร ฉบับปี พ.ศ. 2555
อาจารย์ประจําหลักสูตร
(สมอ.08) จํานวน 1 หลักสูตร
ฉบับปี พ.ศ. 2555 (สมอ.08)
จํานวน 1 หลักสูตร

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องนําเสนอเพื่อทราบ
ระเบียบวาระที่ 4.1 การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
สาระสําคัญโดยย่อ
นายจิรศักดิ์ ชุมวรานนท์ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
แจ้ ง ให้ ที่ป ระชุ มทราบว่ า มหาวิ ท ยาลั ย ได้ ใ ห้ ความสํ า คั ญ เกี่ ย วกั บ การจั ด การศึ ก ษาระดั บ บั ณฑิ ต ศึ ก ษาเป็ น
อย่ า งมาก โดยได้ กํ า ชั บ ให้ สํ า นั ก งานคณะกรรมการบั ณ ฑิ ต ศึ ก ษาชี้ แ จงเรื่ อ งข้ อ บั ง คั บ กฎ ระเบี ย บ และ
แนวปฏิบัติด้านการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาให้นักศึกษาระดับบัณฑิตวิทยาลัยทุกคนได้รับทราบข้อมูล
ต่าง ๆ โดยเฉพาะเรื่องการพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา
มติที่ประชุม รับทราบ
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ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องนําเสนอเพื่อพิจารณา
ระเบียบวาระที่ 5.1 ขอความเห็นชอบหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2552)
สาระสําคัญโดยย่อ
ผศ.ดร.วิมลพรรณ รุ่งพรหม เลขานุการสภาวิชาการ ขออนุญาตที่ประชุมให้ ดร.อมรรัตน์ สนั่นเสียง คณบดี
คณะครุศาสตร์ นําเสนอขอความเห็นชอบหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2552)

ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง
ตามหนังสือสํานักงานคุรุสภา ด่วนที่สุด ที่ ศธ 5102.1/1102 ลงวันที่ 24 มีนาคม 2557 มอบหมาย
ให้สถาบันที่ผลิตครูเร่งดําเนินการเสนอขอรับรองปริญญาทางการศึกษา หลักสูตรที่รับนักศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา
2553-2557 และยังไม่ได้ขอรับรองปริญญาฯ จากคุรุสภา ให้เร่งดําเนินการเสนอขอรับรองหลักสูตรภายในวันที่
30 เมษายน 2557 โดยเฉพาะนักศึกษาที่เข้าศึกษาในปีการศึกษา 2553 ที่จะสําเร็จการศึกษาในปีการศึกษา
2557 ซึ่งคณะครุศาสตร์มีนักศึกษาที่เข้าศึกษาปีการศึกษา 2553 และ 2554 ที่จะขอขยายเวลาและยังไม่ได้รับ
การรับรองนั้น
คณะครุศาสตร์ได้ทําหนังสือขอขยายเวลาการรับรองปริญญาครุศาสตรบัณฑิต หลักสูตร 5 ปี ไปยังคุรุสภา
แล้ ว ตามหนั งสื อเลขที่ ศธ 0550.02/174 ลงวั น ที่ 13 กั น ยายน 2554 แต่ ไม่ ได้ รั บ การตอบรั บ คณะจึ งได้
มอบหมายให้ ดร.ชมพู นุท สุขหวาน รองคณบดี ฝ่า ยวิช าการ ประสานงานกับ คุรุ สภาเพื่ อหาแนวทางแก้ ไข
เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2557 โดยเจ้าหน้าที่ของคุรุสภาแนะนําให้นําหลักสูตร ปี พ.ศ. 2548 มาทําการปรับปรุง
ให้เป็นหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2552 เพื่อใช้สําหรับนักศึกษาปีการศึกษา 2553 และ 2554 โดยให้ทําการขอ
อนุมติหลักสูตรตามขั้นตอน
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ จึงขอความเห็นชอบหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
การศึ กษาปฐมวั ย (หลั กสู ตรปรั บปรุ ง พ.ศ. 2552) ทั้ งนี้ ได้ ผ่ านการประชุ มคณะกรรมการประจํ าคณะครุ ศาสตร์
ในการประชุมครั้งที่ 2/2557 เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2557 แล้ว ที่ประชุมมีมติเห็นชอบหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2552) โดยให้แก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ
ซึ่งทางคณะครุศาสตร์ได้ดําเนินการแก้ไขเรียบร้อยแล้ว และให้นําเรื่องนี้เข้าที่ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ
ต่อไป
ข้อเสนอ/ญัตติ
จึงเสนอคณะกรรมการสภาวิชาการพิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2552)
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มติที่ประชุม เห็นชอบ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.
2552) โดยใช้หลั กสู ตรดัง กล่า วสํ าหรั บนั กศึ กษารุ่น ปีการศึ กษา 2553 และ 2554 และให้นํ าเสนอที่ป ระชุ ม
สภามหาวิทยาลัยต่อไป ทั้งนี้มีข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการสภาวิชาการ ดังนี้
1. ตรวจสอบคําศัพท์ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และคําถูกผิดให้ถูกต้องเรียบร้อย
2. ควรจัดรูปเล่มหลักสูตรให้เกิดความสมบูรณ์ และสวยงาม เช่น ขนาดตัวหนังสือ
3. ให้ปรับหน่วยกิตปฏิบัติในวงเล็บ (30 ชั่วโมง) วิชาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาให้สอดคล้องกับ
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
4. ควรจัดทําจดหมายถึงคุรุสภาและสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยอธิบายรายละเอียด
เหตุผลความจําเป็นให้เกิดเข้าใจ เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาอีก
5. ตรวจและแก้ไขหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2552)
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2552) และหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2552) ตามประเด็นดังกล่าวด้วย

ระเบียบวาระที่ 5.2 ขอความเห็นชอบหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2552)
สาระสําคัญโดยย่อ
ผศ.ดร.วิมลพรรณ รุ่งพรหม เลขานุการสภาวิชาการ ขออนุญาตที่ประชุมให้ ดร.อมรรัตน์ สนั่นเสียง คณบดี
คณะครุศาสตร์ นําเสนอขอความเห็นชอบหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.
2552)

ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง
ตามหนังสือสํานักงานคุรุสภา ด่วนที่สุด ที่ ศธ 5102.1/1102 ลงวันที่ 24 มีนาคม 2557 มอบหมาย
ให้สถาบันที่ผลิตครูเร่งดําเนินการเสนอขอรับรองปริญญาทางการศึกษา หลักสูตรที่รับนักศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา
2553-2557 และยังไม่ได้ขอรับรองปริญญาฯจากคุรุสภา ให้เร่งดําเนินการเสนอขอรับรองหลักสูตรภายในวันที่
30 เมษายน 2557 โดยเฉพาะนักศึกษาที่เข้าศึกษาในปีการศึกษา 2553 ที่จะสําเร็จการศึกษาในปีการศึกษา
2557 ซึ่งคณะครุศาสตร์มีนักศึกษาที่เข้าศึกษาปีการศึกษา 2553 และ 2554 ที่จะขอขยายเวลาและยังไม่ได้รับ
การรับรองนั้น
คณะครุศาสตร์ได้ทําหนังสือขอขยายเวลาการรับรองปริญญาครุศาสตรบัณฑิต หลักสูตร 5 ปี ไปยังคุรุสภา
แล้ ว ตามหนั งสื อเลขที่ ศธ 0550.02/174 ลงวั น ที่ 13 กั น ยายน 2554 แต่ ไม่ ได้ รั บ การตอบรั บ คณะจึ งได้
มอบหมายให้ ดร.ชมพู นุท สุขหวาน รองคณบดี ฝ่า ยวิช าการ ประสานงานกับ คุรุ สภาเพื่ อหาแนวทางแก้ ไข
เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2557 โดยเจ้าหน้าที่ของคุรุสภาแนะนําให้นําหลักสูตร ปี พ.ศ. 2548 มาทําการปรับปรุง
ให้เป็นหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2552 เพื่อใช้สําหรับนักศึกษาปีการศึกษา 2553 และ 2554 โดยให้ทําการขอ
อนุมติหลักสูตรตามขั้นตอน
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สาขาวิชาสังคมศึกษา คณะครุศาสตร์ จึงขอความเห็นชอบหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคม
ศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2552) ทั้งนี้ได้ผ่านการประชุมคณะกรรมการประจําคณะครุศาสตร์ ในการประชุม
ครั้งที่ 2/2557 เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2557 แล้ว ที่ประชุมมีมติเห็นชอบหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคม
ศึ ก ษา (หลั ก สู ต รปรั บ ปรุ ง พ.ศ. 2552) โดยให้ แ ก้ ไ ขตามข้ อ เสนอแนะของคณะกรรมการฯ ซึ่ ง ทางคณะ
ครุศาสตร์ได้ดําเนินการแก้ไขเรียบร้อยแล้ว และให้นําเรื่องนี้เข้าที่ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการต่อไป
ข้อเสนอ/ญัตติ
จึงเสนอคณะกรรมการสภาวิชาการพิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาสังคมศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2552)
มติที่ประชุม เห็นชอบ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2552)
โดยใช้ ห ลั ก สู ต รดั ง กล่ า วสํ า หรั บ นั ก ศึ ก ษารุ่ น ปี ก ารศึ ก ษา 2553 และ 2554 และให้ นํ า เสนอที่ ป ระชุ ม

สภามหาวิทยาลัยต่อไป

ระเบียบวาระที่ 5.3 ขอความเห็นชอบหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2552)
สาระสําคัญโดยย่อ
ผศ.ดร.วิมลพรรณ รุ่งพรหม เลขานุการสภาวิชาการ ขออนุญาตที่ประชุมให้ ดร.อมรรัตน์ สนั่นเสียง คณบดี
คณะครุศาสตร์ นําเสนอขอความเห็นชอบหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2552)

ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง
ตามหนังสือสํานักงานคุรุสภา ด่วนที่สุด ที่ ศธ 5102.1/1102 ลงวันที่ 24 มีนาคม 2557 มอบหมาย
ให้สถาบันที่ผลิตครูเร่งดําเนินการเสนอขอรับรองปริญญาทางการศึกษา หลักสูตรที่รับนักศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา
2553-2557 และยังไม่ได้ขอรับรองปริญญาฯจากคุรุสภา ให้เร่งดําเนินการเสนอขอรับรองหลักสูตรภายในวันที่
30 เมษายน 2557 โดยเฉพาะนักศึกษาที่เข้าศึกษาในปีการศึกษา 2553 ที่จะสําเร็จการศึกษาในปีการศึกษา
2557 ซึ่งคณะครุศาสตร์มีนักศึกษาที่เข้าศึกษาปีการศึกษา 2553 และ 2554 ที่จะขอขยายเวลาและยังไม่ได้รับ
การรับรองนั้น
คณะครุศาสตร์ได้ทําหนังสือขอขยายเวลาการรับรองปริญญาครุศาสตรบัณฑิต หลักสูตร 5 ปี ไปยังคุรุสภา
แล้ ว ตามหนั งสื อเลขที่ ศธ 0550.02/174 ลงวั น ที่ 13 กั น ยายน 2554 แต่ ไม่ ได้ รั บ การตอบรั บ คณะจึ งได้
มอบหมายให้ ดร.ชมพู นุท สุขหวาน รองคณบดี ฝ่า ยวิช าการ ประสานงานกับ คุรุ สภาเพื่ อหาแนวทางแก้ ไข
เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2557 โดยเจ้าหน้าที่ของคุรุสภาแนะนําให้นําหลักสูตร ปี พ.ศ. 2548 มาทําการปรับปรุง
ให้เป็นหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2552 เพื่อใช้สําหรับนักศึกษาปีการศึกษา 2553 และ 2554 โดยให้ทําการขอ
อนุมติหลักสูตรตามขั้นตอน
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สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะครุศาสตร์ จึงขอความเห็นชอบหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
คอมพิ วเตอร์ศึ กษา (หลักสูตรปรั บปรุง พ.ศ. 2552) ทั้งนี้ได้ผ่ านการประชุ มคณะกรรมการประจําคณะครุศาสตร์
ในการประชุมครั้งที่ 2/2557 เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2557 แล้ว ที่ประชุมมีมติเห็นชอบหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2552) โดยให้แก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ

ซึ่งทางคณะครุศาสตร์ได้ดําเนินการแก้ไขเรียบร้อยแล้ว และให้นําเรื่องนี้เข้าที่ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ
ต่อไป
ข้อเสนอ/ญัตติ
จึงเสนอคณะกรรมการสภาวิชาการพิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2552)
มติที่ประชุม เห็นชอบ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.
2552) โดยใช้หลั กสู ตรดัง กล่า วสํ าหรั บนั กศึ กษารุ่น ปีการศึ กษา 2553 และ 2554 และให้นํ าเสนอที่ป ระชุ ม

สภามหาวิทยาลัยต่อไป

ระเบียบวาระที่ 5.4

ขอความเห็นการเสนอชื่อผู้สมควรได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ ประจําปี
พ.ศ. 2557 (วาระลับ)

สาระสําคัญโดยย่อ
ผศ.ดร.วิ ม ลพรรณ รุ่ ง พรหม เลขานุ ก ารสภาวิ ช าการ นํ า เสนอ ขอความเห็ น การเสนอชื่ อ
ผู้สมควรได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ ประจําปี พ.ศ. 2557
ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง
คณะกรรมการเลือกสรรผู้สมควรได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ ประจําปี พ.ศ. 2557 มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา ได้ดําเนินการเลือกสรรผู้สมควรได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ ประจําปี พ.ศ. 2557 แล้ว โดยเรื่องนี้ได้
ผ่า นการประชุ มคณะกรรมการการเลื อกสรรผู้ส มควรได้รั บ ปริญ ญากิ ต ติ มศั กดิ์ ประจํ า ปี พ.ศ. 2557 ครั้ งที่
3/2557 เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2557 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ และให้นําเสนอคณะกรรมการสภาวิชาการเพื่อขอ
ความเห็นการเสนอชื่อผู้สมควรได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ ประจําปี พ.ศ. 2557 ต่อไป
ข้อเสนอ/ญัตติ
จึงเสนอคณะกรรมการสภาวิชาการพิจารณาให้ความเห็นการเสนอชื่อผู้สมควรได้รับปริญญา
กิตติมศักดิ์ ประจําปี พ.ศ. 2557
มติที่ประชุม เห็นชอบการเสนอชื่อผู้สมควรได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ ประจําปี พ.ศ. 2557
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ระเบียบวาระที่ 6

เรื่องอื่น ๆ

ระเบียบวาระที่ 6.1 กําหนดการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ 5/2557
สาระสําคัญโดยย่อ
ผศ.ดร.วิมลพรรณ รุ่งพรหม เลขานุการสภาวิชาการ นําเสนอกําหนดการประชุมคณะกรรมการ
สภาวิชาการ ครั้งที่ 5/2557
ข้อเสนอ/ญัตติ
ขอความเห็น ชอบกํ า หนดการประชุ มคณะกรรมการสภาวิช าการ ครั้ งที่ 5/2557 ในวั น พุธ ที่ 7
พฤษภาคม 2557
มติที่ประชุม เห็ นชอบกํ าหนดการประชุมคณะกรรมการสภาวิช าการ ครั้งที่ 5/2557 ในวั นพุธ ที่ 7
พฤษภาคม 2557 เวลา 09.00 น. ณ ห้ อ งประชุ ม อยุ ธ ยา-อาเซี ย น ชั้ น 2 อาคารสํ า นั กงานอธิ การบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ปิดประชุมเวลา 10.45 น.
นางสาวนิตยา แสงมะฮะหมัด ผู้บันทึกการประชุม
นางลักขณา เตชวงษ์
ผู้ตรวจ
ผศ.ดร.วิมลพรรณ รุ่งพรหม
ผู้ทาน
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