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รายงานการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ 
ครั้งท่ี  5/2557 

วันพุธท่ี 7  พฤษภาคม 2557  เวลา 09.00 น. 
ณ ห้องประชุมอยุธยา-อาเซียน ช้ัน 2 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

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

ผู้มาประชุม 
1. ดร.ชิดชัย   สนั่นเสียง    รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร 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.ศานติ   เล็กมณี    คณบดีคณะวิทยาการจัดการ 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วันทนา  เนาว์วัน  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะวิทยาการจัดการ 
3. นางภัทรนันท  สุรชาตรี   อาจารย์ประจําหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 
4. นางสาวแสงจิตต์  ไต่แสง   อาจารย์ประจําหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 
5 . ผู้ช่วยศาสตราจารย์หทัยรตัน์   ทรรพวสุ  คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
6. ดร.ภาคิน โชติเวศย์ศิลป์   รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุญสืบ บุญเกิด  ประธานสาขาวิชาดนตรี 
8. ดร.อาชวิน   ณ นคร    อาจารย์ประจําสาขาวิชาดนตรี 
9. นายรวมศักด์ิ  เจียมศักด์ิ   อาจารย์ประจําสาขาวิชาดนตรี 
10. นายกุลธีร์  บรรจุแก้ว    อาจารย์ประจําสาขาวิชาดนตรี 
11. นายทรงพล   คชเสนี    อาจารย์ประจําสาขาวิชาดนตรี 
ผู้ไม่มาประชุม 
1. นายจิรศักด์ิ  ชุมวรานนท์   รักษาราชการแทนอธิการบดี (ติดราชการ)   
เปิดประชุมเวลา 09.00 น. 
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ระเบียบวาระท่ี 1   เร่ืองท่ีประธานแจ้งให้ทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 1.1   รักษาราชการแทนอธิการบดีเข้าร่วมประชุมอธิการบดี 
    มหาวิทยาลัยราชภัฏท่ัวประเทศ 

  สาระสําคัญโดยย่อ 
  ดร.ชิดชัย  สนั่นเสียง รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร แจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่า 

นายจิรศักด์ิ ชุมวรานนท์ รักษาราชการแทนอธิการบดี ติดราชการไม่สามารถเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสภา
วิชาการได้ เนื่องจากต้องเข้าร่วมประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏท่ัวประเทศ ในวันท่ี 7-9 พฤษภาคม 
2557 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี จึงมอบหมายให้ ดร.ชิดชัย  สนั่นเสียง รักษา
ราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ทําหน้าท่ีเป็นประธานการประชุมแทน 
 มติท่ีประชุม  รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี 1.2   คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
    จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรบัณฑิตแก่ผู้สําเร็จการศึกษาหลักสูตร 
    ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู 
 สาระสําคัญโดยย่อ 
 ดร.ชิดชัย  สนั่นเสียง รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร แจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่า ในวันท่ี 

9 พฤษภาคม 2557 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาจะจัดพิธีมอบประกาศนียบัตรบัณฑิต
แก่ผู้สําเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู  (โครงการการจัดการเรียนการสอนหลักสูตร
ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู เพ่ือพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาในสังกัดต่างๆ ตามความร่วมมือกับ
คุรุสภา)  ประจําภาคเรียนท่ี 2/2556 จํานวน 79 ราย  ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
 มติท่ีประชุม  รับทราบ 

 
ระเบียบวาระท่ี 1.3  คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาปฏิบัติหน้าท่ี 
    รักษาราชการแทนอธิการบดีและรองอธิการบดีจะครบวาระการดํารง 
    ตําแหน่งผู้บริหาร 
 ดร.ชิดชัย  สนั่นเสียง รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร แจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่า ในวันท่ี 

19 พฤษภาคม 2557 คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาท่ีปฏิบัติหน้าท่ีรักษาราชการแทน
อธิการบดีและรองอธิการบดีจะครบวาระการดํารงตําแหน่งผู้บริหาร  ในการนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
จะดําเนินการแต่งต้ัง ดร.เกษม บํารุงเวช ว่าท่ีอธิการบดีคนใหม่ และรองอธิการบดีชุดใหม่  เพ่ือรักษาราชการการ
แทนอธิการบดีและรองอธิการบดีแทนผู้บริหารชุดเก่า  
 มติท่ีประชุม  รับทราบ 
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ระเบียบวาระท่ี 1.4  มหาวิทยาลัยกําหนดการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 4/2557 
 สาระสําคัญโดยย่อ 

 ดร.ชิดชัย  สนั่นเสียง รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร แจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่า ในวันท่ี 
21 พฤษภาคม 2557 เวลา 10.00 น.  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาจะมีการประชุมคณะกรรมการ
สภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 4/2557 ณ ห้องประชุมอยุธยา-อาเซียน  
 มติท่ีประชุม  รับทราบ 

 

ระเบียบวาระท่ี 2  เร่ืองรับรองรายงานการประชุมคร้ังท่ี 4/2557  
 สาระสําคัญโดยย่อ 
  ผศ.ดร.วิมลพรรณ รุ่งพรหม  เลขานุการสภาวิชาการ นําเสนอ รายงานการประชุมคณะกรรมการ
สภาวิชาการ ครั้งท่ี 4/2557  ซ่ึงมีสาระสําคัญเก่ียวกับระเบียบวาระและมติท่ีประชุมตามรายงานการประชุม
คณะกรรมการสภาวิชาการเพ่ือขอให้ท่ีประชุมสภาวิชาการพิจารณารับรองรายงานการประชุม 
 ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง 
  ตามท่ีสภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาได้มีการประชุมครั้งท่ี 4/2557 เม่ือ       
วันศุกร์ท่ี 18 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 4/2557 
 ข้อเสนอ/ญัตติ 
  ขอรับรองรายงานการประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ครั้งท่ี 4/2557 
 มติท่ีประชุม  รับรองรายการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งท่ี 4/2557 โดยไม่มีการแก้ไข 
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ระเบียบวาระท่ี 3   เร่ืองสืบเน่ืองจากการประชุมคร้ังท่ี 4/2557 
 

ระเบียบวาระที่ 3.1  รายงานผลการดําเนินการตามมติของคณะกรรมการสภาวิชาการ 
 สาระสําคัญโดยย่อ 
  ผศ.ดร.วิมลพรรณ รุ่งพรหม  เลขานุการสภาวิชาการ นําเสนอข้อมูลการดําเนินงานและ             
ผลการดําเนินงานตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการครั้งท่ี 4/2557 โดยได้แจ้งและมอบให้หน่วยงาน
และองค์คณะบุคคล/บุคคลท่ีเก่ียวข้องดําเนินงานและปฏิบัติตามท่ีคณะกรรมการสภาวิชาการมีมติแล้ว 
 ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง 
  1. คณะกรรมการสภาวิชาการได้มีมติกําหนดเป็นแนวปฏิบัติให้เลขานุการนําเสนอให้ท่ีประชุมทราบ
ความคืบหน้าหรือข้อมูลการดําเนินงานและผลการดําเนินงานตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ          
เป็นเรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อนด้วย 
  2. คณะกรรมการสภาวิชาการ มีการประชุมครั้งท่ี 4/2557 เม่ือวันศุกร์ท่ี 18 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 4/2557 
 มติท่ีประชุม  รับทราบ 
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รายงานข้อมูลการดําเนินงานและผลการปฏิบัติตามมติท่ีประชุม 
คณะกรรมการสภาวิชาการ  ครั้งท่ี 4/2557 

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

 
ระเบียบวาระ เรื่อง มติท่ีประชุม ผลการปฏิบัติตามมติ 

5 นําเสนอเพ่ือพิจารณา 

5.1 

ขอความเห็นชอบหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2552) 

เห็นชอบหลักสตูรครุศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา
ปฐมวัย (หลักสตูรปรับปรุง 
พ.ศ. 2552) โดยใช้หลักสูตร
ดังกล่าวสําหรับนักศึกษารุ่นปี
การศึกษา 2553 และ 2554 
และให้ดําเนินการแก้ไขตาม
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ
สภาวิชาการ และให้นําเสนอ         
ท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัย
ต่อไป 

เลขานุการสภาวิชาการได้แจ้งไปยัง 
ค ณ บ ดี ค ณ ะ ค รุ ศ า ส ต ร์ ใ ห้ แ ก้ ไ ข
หลั ก สู ต ร ต าม ข้ อ เ สนอแนะขอ ง
คณะกรรมการสภา วิชาการแล้ ว         
คณะครุศาสตร์ได้นําเรื่องน้ีเสนอต่อท่ี
ประชุมสภามหาวิทยาลัย ท่ีประชุม
สภามหา วิทยาลั ยมี ม ติ เ ห็ นชอบ
หลักสูตรดังกล่าวแล้ว เมื่อวันท่ี 23 
เมษายน 2557 และคณะครุศาสตร์ได้
จัดส่งหลักสูตรดังกล่าวไปยังสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา และ
สํ า นั ก งาน คุ รุ สภา เ รี ยบร้ อยแล้ ว     
เมื่อวันท่ี 29 เมษายน 2557 

5.2 

ขอความเห็นชอบหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาสังคมศึกษา (หลักสตูรปรับปรุง 
พ.ศ. 2552) 

เห็นชอบหลักสตูรครุศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2552)  
โดยใช้หลักสูตรดังกล่าวสําหรับ
นักศึกษารุ่นปีการศึกษา 2553 
และ 2554  และให้นําเสนอ   
ท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัย
ต่อไป 

เลขานุการสภาวิชาการได้แจ้งไปยัง 
ค ณ บ ดี ค ณ ะ ค รุ ศ า ส ต ร์ ใ ห้ แ ก้ ไ ข
หลั ก สู ต ร ต าม ข้ อ เ สนอแนะขอ ง
คณะกรรมการสภา วิชาการแล้ ว         
คณะครุศาสตร์ได้นําเรื่องน้ีเสนอต่อท่ี
ประชุมสภามหาวิทยาลัย ท่ีประชุม
สภามหา วิทยาลั ยมี ม ติ เ ห็ นชอบ
หลักสูตรดังกล่าวแล้ว เมื่อวันท่ี 23 
เมษายน 2557 และคณะครุศาสตร์ได้
จัดส่งหลักสูตรดังกล่าวไปยังสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา และ
สํ า นั ก งาน คุ รุ สภา เ รี ยบร้ อยแล้ ว     
เมื่อวันท่ี 29 เมษายน 2557 
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ระเบียบวาระ เรื่อง มติท่ีประชุม ผลการปฏิบัติตามมติ 
5 นําเสนอเพ่ือพิจารณา 

5.3 

ขอความเห็นชอบหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2552) 

เห็นชอบหลักสตูรครุศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์
ศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
2552)  โดยใช้หลักสตูรดังกล่าว
สําหรับนักศึกษารุ่นปีการศึกษา 
2553 และ 2554  และให้
นําเสนอท่ีประชุมสภา
มหาวิทยาลยัต่อไป 

เลขานุการสภาวิชาการได้แจ้งไปยัง 
ค ณ บ ดี ค ณ ะ ค รุ ศ า ส ต ร์ ใ ห้ แ ก้ ไ ข
หลั ก สู ต ร ต าม ข้ อ เ สนอแนะขอ ง
คณะกรรมการสภา วิชาการแล้ ว         
คณะครุศาสตร์ได้นําเรื่องน้ีเสนอต่อท่ี
ประชุมสภามหาวิทยาลัย ท่ีประชุม
สภามหา วิทยาลั ยมี ม ติ เ ห็ นชอบ
หลักสูตรดังกล่าวแล้ว เมื่อวันท่ี 23 
เมษายน 2557 และคณะครุศาสตร์ได้
จัดส่งหลักสูตรดังกล่าวไปยังสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา และ
สํ า นั ก งาน คุ รุ สภา เ รี ยบร้ อยแล้ ว     
เมื่อวันท่ี 29 เมษายน 2557 

5.4 

ขอความเห็นการเสนอชื่อผู้สมควร
ได้รับปริญญากิตติมศักด์ิประจําปี 
พ.ศ. 2557 

เ ห็ น ชอบการ เ สนอชื่ อ           
ผู้ สมควรไ ด้รับปริญญา
กิตติมศักด์ิประจําปี พ.ศ. 
2557 โดยให้นําเรื่องน้ีเข้าท่ี
ประชุมสภามหาวิทยาลัยให้
ความเห็นชอบต่อไป 
 

เลขานุการสภาวิชาการได้นําเรื่องน้ี 
เข้าท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 
4/2557  ใน วัน ท่ี  21  พฤษภคม  
2557 แล้ว  ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบ
ก า ร เ ส น อชื่ อ ผู้ ส ม ค ว ร ไ ด้ รั บ
ปริญญากิตติมศักด์ิประจําปี พ.ศ. 
2557 จํานวน 4 ราย  
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ระเบียบวาระท่ี 4   เร่ืองนําเสนอเพ่ือทราบ 
 

 ระเบียบวาระท่ี 4.1  ภาคอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (สอท.) หวั่นเด็กจบใหม่เสี่ยง 
     ตกงาน เศรษฐกิจทรุด ภาคธุรกิจชะลอการจ้างพนักงาน 
 สาระสําคัญโดยย่อ 

  รองศาสตราจารย์ชนินทร์   ชุณหพันธรักษ์ ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก แจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่า ได้ทราบ
ข้อมูลจากหนังสือพิมพ์ในวันท่ี 30 เมษายน 2557  เก่ียวกับภาวะเศรษฐกิจท่ีชะลอตัว ยอดใช้จ่ายในประเทศ
ลดลงเพราะปัญหาการเมือง และการส่งออกเดือนล่าสุดยังติดลบ ส่งผลกระทบต่อการผลิตภาคอุตสาหกรรม          
ทําให้โรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่หยุดการขยายงาน ไม่มีการรับพนักงานเพ่ิม และปรับลดกําลังผลิต             
ส่วนผู้ประกอบการเอสเอ็มอี เริ่มมีการเลิกจ้างในบางส่วน  

  จากข้อมูลดังกล่าวนั้น นักศึกษาท่ีสําเร็จการศึกษาสาขาวิชามนุษยศาสตร์ และสาขาวิชา
สังคมศาสตร์ คาดว่าจะได้งานทําน้อยกว่านักศึกษาท่ีสําเร็จการศึกษาสาขาวิชาอ่ืน ๆ จึงขอนําเสนอให้ท่ีประชุม  
ได้รับทราบเพ่ือเป็นแนวทางของสถาบันการศึกษาในการนําไปปรับใช้  และส่วนใหญ่นักศึกษาท่ีมีโอกาสได้งานทํา
คือ นักศึกษาท่ีจบสายวิชาชีพ 

มติท่ีประชุม  รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี 4.2  สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.)  
    จะนําผลสอบ U-NET วัดความรู้ ระดับปริญญาตร-ีโท-เอก ท่ัวประเทศ  
 สาระสําคัญโดยย่อ 
  รองศาสตราจารย์ชนินทร์   ชุณหพันธรักษ์ ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก แจ้งให้ท่ีประชุมทราบเรื่อง 
สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) จะนําผลสอบ U-NET วัดความรู้ ระดับปริญญา
ตรี-โท-เอก ท่ัวประเทศ   ท้ังน้ีสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ ยังมีในส่วนของท่ีประชุมอธิการบดีแห่ง
ประเทศไทย (ทปอ.) เสนอว่าจะเป็นหน่วยงานกลางในการพัฒนา U-NET เช่นเดียวกัน ขณะเดียวกัน องค์ประกอบ
การประเมินมหาวิทยาลัยไม่ใช่แค่การวัดความรู้ความสามารถบัณฑิตใน 4 วิชาเท่าน้ัน สมศ.จะนํากรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิอุดมศึกษาแห่งชาติ หรือ TQF ท่ีกําหนด 5 ด้านหลัก คือ 1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม 2. ด้านความรู้ 3. ด้าน
ทักษะทางปัญญา 4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึงความพึงพอใจผู้ใช้บัณฑิตมาใช้เป็นองค์ประกอบหน่ึงใน
การประเมินด้วย 
 ประเด็นสําคัญในการวัดทักษะภาษา คือ ภาษาไทยเพื่อการส่ือสาร และภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร และ
ได้ดูกรอบของ U-NET ท่ีจะต้องทดสอบหลัก ๆ ในระยะเริ่มแรกมี  4 ด้าน คือ 1. ด้านการใช้ภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ  2. ด้านการใช้สารสนเทศและเทคโนโลยีเพื่อการดํารงชีวิต 3. การรู้เท่าทันส่ือและการคิดวิเคราะห์
แก้ปัญหา และ 4. การคิดอย่างมีวิจารณญาณ  และในอนาคต U-NET จะวัดอีก 2 ด้าน คือ ทักษะด้านวิชาชีพเฉพาะ
สาขาวิชา แนวโน้มของหลักสูตรท่ีจัดทําจะต้องมีแนวทางและประเมินวิชาชีพอย่างไรบ้าง และเรื่องคุณธรรมและจริยธรรม  

มติที่ประชุม  รับทราบ 
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ระเบียบวาระท่ี 4.3  การจัดทําหลักสูตรร่วมกันระหว่างสาขาวิชา/คณะ 
 สาระสําคัญโดยย่อ 
  รองศาสตราจารย์ชนินทร์   ชุณหพันธรักษ์ ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ต้ังข้อสังเกตในการจัดทําหลักสูตร
ร่วมกัน ซึ่งปัจจุบันมีแนวคิดในการผนึกกําลังคนในการทําหลักสูตร เช่น คณะวิทยาการจัดการมีสาขาวิชา           
นิเทศศาสตร์และสาขาวิชาการตลาด อาจจะรวมหลักสูตรเข้าด้วยกันเป็นหลักสูตรนิเทศศาสตร์เพื่อการตลาด ก็จะ 
ทําให้เกิดหลักสูตรใหม่ หรือ 2 คณะร่วมกันทําหลักสูตรใหม่ท่ีได้ 2 ปริญญา และสถาบันบางแห่งใช้กลยุทธ์เพื่อ          
ดึงลูกค้าใหม่ ๆ โดยวิธีการรับนักเรียน ม.ต้น ม.ปลาย เรียนควบคู่กันไป อาจจะเป็นโครงการสัมฤทธ์ิบัตร และ
สามารถนํารายวิชามาเทียบได้ 

มติท่ีประชุม  รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี 5   เร่ืองนําเสนอเพ่ือพิจารณา 
 

ระเบียบวาระท่ี 5.1  ขอความเห็นชอบการกาํหนดตําแหน่งทางวชิาการระดับ รองศาสตราจารย์  
   สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า จํานวน 1 ราย (วาระลับ) 

 สาระสําคัญโดยย่อ 
  ผศ.ดร.วิมลพรรณ รุ่งพรหม เลขานุการสภาวิชาการ  นําเสนอ ขอความเห็นชอบการกําหนดตําแหน่ง
ทางวิชาการ ระดับรองศาสตราจารย์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า จํานวน 1 ราย (วาระลับ) 
 ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง 
  ตามท่ีประชุมคณะกรรมการพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการ ครั้งท่ี 1/2557 เม่ือวันท่ี 3 เมษายน 
2557 ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบการกําหนดตําแหน่งทางวิชาการ ระดับรองศาสตราจารย์ สาขาวิชา
วิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จํานวน 1 ราย นั้น ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบการกําหนดตําแหน่ง
ทางวิชาการ ระดับรองศาสตราจารย์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ราย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชูสิทธิ์  ประดับเพ็ชร์  
และให้นําเสนอคณะกรรมการสภาวิชาการเพ่ือขอความเห็นชอบต่อไป 
 ข้อเสนอ/ญัตติ    
  จึงเสนอคณะกรรมการสภาวิชาการพิจารณาให้ความเห็นชอบการกําหนดตําแหน่งทางวิชาการ
ระดับรองศาสตราจารย์  สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า จํานวน 1 ราย 
 มติท่ีประชุม เห็นชอบการกําหนดตําแหน่งทางวิชาการระดับรองศาสตราจารย์  สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 
จํานวน 1 ราย และให้นําเสนอท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยต่อไป 
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ระเบียบวาระท่ี 5.2   ขอความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจําหลกัสตูรบัญชีบัณฑิต  
    (สมอ.08) จํานวน 1 หลักสูตร และหลกัสตูรบริหารธรุกิจบัณฑติ (สมอ.08)   
    จํานวน 4 หลักสูตร 
 สาระสําคัญโดยย่อ 
  ผศ.ดร.วิมลพรรณ รุ่งพรหม เลขานุการสภาวิชาการ  ขออนุญาตท่ีประชุมให้ ดร.ศานติ  เล็กมณี 
คณบดีคณะวิทยาการจัดการ นําเสนอเรื่องขอความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจําหลักสูตรบัญชีบัณฑิต 
(สมอ.08) จํานวน 1 หลักสูตร และหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (สมอ.08) จํานวน 4 หลักสูตร  
 ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง 
  ตามท่ีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เสนอหลักสูตรบัญชีบัณฑิต 
สาขาวิชาการบัญชี และหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
สาขาวิชาการจัดการ และสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ เพ่ือให้คณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณารับทราบ
การให้ความเห็นชอบหลักสูตรดังกล่าวไปแล้วนั้น  เนื่องจากมีอาจารย์ประจําหลักสูตรได้ลาออกจากการเป็น
อาจารย์ประจําหลักสูตร และมีการบรรจุแต่งต้ังอาจารย์ท่านใหม่ทดแทน  คณะและสาขาวิชาจึงจําเป็นต้องมีการปรับเปลี่ยน
อาจารย์ประจําหลักสูตรบัญชีบัณฑิต และหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน ดังนี้  

 1) หลักสูตรบัญชีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี ฉบับปี พ.ศ. 2554 
 2) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ ฉบับปี พ.ศ. 2555 
 3) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ฉบับปี พ.ศ. 2554 
 4) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ ฉบับปี พ.ศ. 2555 
 5) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์  ฉบับปี พ.ศ. 2554 

  โดยเรื่องนี้ได้ผ่านท่ีประชุมคณะกรรมการประจําคณะวิทยาการจัดการ  ครั้งท่ี 1/2557 เม่ือวันท่ี 13 
มีนาคม 2557  ท่ีประชุมมีมติความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจําหลักสูตรบัญชีบัณฑิต (สมอ.08) 
จํานวน 1 หลักสูตร และหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (สมอ.08) จํานวน 4 หลักสูตร และให้ดําเนินการนําเสนอ
ท่ีประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการต่อไป 
 ข้อเสนอ/ญัตติ    
  จึงเสนอคณะกรรมการสภาวิชาการพิจารณาให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจําหลักสูตร
บัญชีบัณฑิต (สมอ.08) จํานวน 1 หลักสูตร และหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (สมอ.08) จํานวน 4 หลักสูตร  
ดังนี้ 

 1) หลักสูตรบัญชีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี ฉบับปี พ.ศ. 2554  
 2) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ ฉบับปี พ.ศ. 2555 
 3) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ฉบับปี พ.ศ. 2554 
 4) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ ฉบับปี พ.ศ. 2555  
 5) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์  ฉบับปี พ.ศ. 2554  
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 มติท่ีประชุม เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจําหลักสูตรบัญชีบัณฑิต (สมอ.08) จํานวน          

1 หลักสูตร และหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (สมอ.08) จํานวน 4 หลักสูตร ดังนี้ 
 1) หลักสูตรบัญชีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี ฉบับปี พ.ศ. 2554  
 2) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ ฉบับปี พ.ศ. 2555 
 3) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ฉบับปี พ.ศ. 2554 
 4) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ ฉบับปี พ.ศ. 2555  
 5) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์  ฉบับปี พ.ศ. 2554 

 ท้ังนี้ให้นําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป  สภาวิชาการมีข้อเสนอแนะให้เขียน
เหตุผลในการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจําหลักสูตรในช่องหมายเหตุให้กระชับและเข้าใจง่าย 
 
ระเบียบวาระท่ี 5.3  ขอความเห็นชอบหลักสูตรบริหารธรุกิจมหาบัณฑติ สาขาวชิาบริหารธรุกิจ  
    (หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2557) 
 สาระสําคัญโดยย่อ 
  ผศ.ดร.วิมลพรรณ รุ่งพรหม เลขานุการสภาวิชาการ ขออนุญาตท่ีประชุมให้ ดร.ศานติ  เล็กมณี คณบดี
คณะวิทยาการจัดการ  นําเสนอขอความเห็นชอบหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557) 
 ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง 
  คณะวิทยาการจัดการ ได้ดําเนินการปรับปรุงหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชา
บริหารธุรกิจ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557) และได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําคณะวิทยาการ
จัดการ ในการประชุมคร้ังที่ 2/2556 เม่ือวันที่ 20 ธันวาคม 2556  รวมท้ังผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
บัณฑิตศึกษา ในการประชุมครั้งท่ี 2/2557 เม่ือวันท่ี 26 มีนาคม 2557 ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบ และให้ปรับปรุง
แก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา  โดยคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรได้ดําเนินการแก้ไข
ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงนําเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการ           
สภาวิชาการต่อไป  
 ข้อเสนอ/ญัตติ    
  จึงเสนอคณะกรรมการสภาวิชาการพิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557) 

 มติท่ีประชุม  เห็นชอบหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2557) โดยให้ปรับปรุงแก้ไขตามท่ีคณะกรรมการสภาวิชาการเสนอแนะ แล้วส่งเวียนเอกสารท่ีแก้ไขให้
คณะกรรมการสภาวิชาการตรวจสอบอีกครั้งเพ่ือความถูกต้องครบถ้วน ท้ังนี้ขอให้ส่งหลักสูตรท่ีกองบริการ
การศึกษาภายในวันท่ี 12 พฤษภาคม 2557 เวลา 10.00 น. เพ่ือจะตรวจสอบและส่งต่อให้คณะกรรมการสภา
วิชาการภายในวันท่ี 14 พฤษภาคม 2557 ต่อไป 
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 สภาวิชาการมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะดังนี้ 
 1. ให้ตรวจสอบและแก้ไขคําถูกผิด รวมท้ังชื่อหัวข้อต่าง ๆ ให้ถูกต้องตามแบบท่ีกําหนด เช่น หน้า 2 

ข้อ 8 การประกอบอาชีพท่ีหลังสําเร็จการศึกษา ให้แก้ไขเป็น อาชีพท่ีสามารถประกอบได้หลังสําเร็จการศึกษา 
 2. หน้า 5 บรรทัดท่ี 2 ให้ตัดหมวดวิชาสัมพันธ์ออก 
 3. หน้า 6 ปรัชญาของหลักสูตรยังไม่สะท้อนการบริหารธุรกิจแนวใหม่ และวัตถุประสงค์ยังไม่ชัดทํา

ให้การกําหนดรายวิชาก็ไม่ชัด และยังขาดเรื่องการวิจัย 
 4. หน้า 8 ข้อ 2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา ข้อ 2.2.1.2 มีประสบการณ์การทํางานไม่น้อยกว่า                 

10 ปี ควรระบุให้ชัดเจนว่า มีประสบการณ์การทํางานด้านอะไร และตัวเลข 10 ปี หรือไม่น้อยกว่า 5 ปี อ้างอิง
ข้อมูลจากท่ีใด 

 5. หน้า 12 จํานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรในแต่ละแผน ไม่เท่ากัน 
 6. มีผลการสอบ TOEFL เพียงอย่างเดียวควรจะเพ่ิมมากกว่านี้ เช่น TOEFL iBT  TOEFL Paper-based 
 7. ควรจะมีรายวิชาท่ีแฝงทักษะใหม่ ๆ ในปัจจุบันเพ่ิมข้ึน  รวมท้ังมีเนื้อหาเรื่องการเป็นผู้นําในวิชา

ใดวิชาหนึ่ง 
 8. การจัดกลุ่มวิชามีมากเกินไป จะมีปัญหาเรื่องการบริหารจัดการ  รวมท้ังแนวคิดการทําหลักสูตร

แต่ละสถาบันจะมุ่งไปเรื่องใดเรื่องหนึ่งแต่ต้องมีวิชาท่ีเป็น Core business function 
 9. ควรปรับวิชาการจัดการการเปลี่ยนแปลง และวิชาความรับผิดชอบต่อสังคมเป็นวิชาบังคับ และ

ควรปรับรายวิชาบังคับให้ดูเด่นกว่านี้ เพราะโครงสร้างหลักสูตรจะเป็นตัวท่ีแข่งขันกับสถาบันอ่ืน 
 10. กรณีรับนักศึกษาท่ีไม่ได้จบทางด้านบริหารธุรกิจมา ควรจะมีวิชาพ้ืนฐานความรู้ให้กับนักศึกษา 
 11. วิชาภาษาอังกฤษสําหรับบัณฑิตศึกษา ให้ใช้ภาษาอังกฤษว่า English for Graduate Study 
 12. ควรยุบรวมบางรายวิชาท่ีมีลักษณะใกล้เคียงกันและจัดเป็นวิชาใหม่ เช่น วิชาการจัดการ              

แนวใหม่การจัดการการปฏิบัติการ  และการจัดการเชิงกลยุทธ์ 
 13. ข้อสังเกตรายวิชาในหลักสูตรส่วนใหญ่เป็นความรู้ระดับปริญญาตรี จึงควรปรับชื่อหรือเนื้อหา

คําอธิบายรายวิชาให้มีความแตกต่างจากระดับปริญญาตรี  โดยเฉพาะระดับปริญญาโท ซ่ึงเน้นการวิจัยและการ
ทําวิทยานิพนธ์   

 14. หน้า 17 วิชา 3506104 ความรับผิดชอบขององค์กรต่อสังคม ให้แก้ไขเป็น ความรับผิดชอบต่อ
สังคมขององค์กร 

 15. วิชา 3546206 การสื่อสารทางการตลาดร่วมสมัยนั้น ชื่อภาษาอังกฤษให้ตัดคําว่า Issue in ออก 
 16. หน้า 18 (4) แก้ไขเป็น (7) 
 17. หน้า 46 ปรับวิชา 3566803 สัมมนาการวิจัยไปอยู่ก่อนวิชากรณีศึกษา  และวิชา 3565101          

การจัดการแนวใหม่แก้ปรับคําอธิบายรายวิชา การจัดการทรัพยากรมนุษย์เป็น การนํา การควบคุมทรัพยากรมนุษย์  
และให้เพ่ิมแนวคิดการจัดการสมัยใหม่ 
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 18.  หน้า 47 วิชา 3545201 การจัดการการตลาด คําว่าท้ังนี้จะมุ่งเน้นการปฏิบัติการ ควรตัดออก 

เพราะไม่ทราบว่าจะสื่อความหมายอะไร 
 19. หน้า 48 วิชา 3565102 การจัดการการปฏิบัติการให้แก้จากวัตถุดิบ เป็น วัสดุ และการจัดการ       

ซัพพลายเชนและโลจิสติกส์บางแห่งใช้ห่วงโซ่อุปทาน  และให้เพ่ิมเติมเรื่องการบริการเข้าไปด้วย 
 20. หน้า 49 วิชา 3566106 และ 3546202 ให้ตัดคําว่าเนื้อหาวิชาครอบคลุมออก 
 21. หน้า 49 วิชา 3506104 ควรปรับคําอธิบายรายวิชาท่ีความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค ผู้จัด

จําหน่าย ผู้แทนจําหน่าย พนักงาน สังคมและสิ่งแวดล้อม เป็น ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
 22. หน้า 50 วิชา 3546203 และ 3546206  อาจจะเป็นวิชาการตลาดทางตรง 
 23. หน้า 50 วิชา 3566603 ให้ตรวจสอบแก้ไขคําว่า การบริหารทรัพยากรแรงงานสัมพันธ์ และ

กรณีตัวอย่าง 
 24. หน้า 51 วิชา 3526703 ไม่มีคําอธิบายในส่วนของ Corporate Governance เช่น หลัก

บรรษัทภิบาล 
 25. หน้า 52 วิชา 3566301 ให้ตัดคําเช่น ออก 
 26. หน้า 52 วิชา 3566303 ให้ปรับหรือตัด เตรียมความพร้อมการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน เนื่องจาก

มาตรฐานคงไม่ใช่เฉพาะในอาเซียนแต่เป็นมาตรฐานสากล 
 27. หน้า 53 วิชา 3576201 ให้ปรับการบริหารกิจการลูกค้าสัมพันธ์ เป็น บริหารลูกค้าสัมพันธ์ 
 28. หน้า 54 วิชา 3566505 ตัดคําว่า Zero Stock ออก 
 29. หน้า 54 1006902 แก้ไขคําท่ีพิมพ์ผิดจากองค์วามรู้ เป็น องค์ความรู้ 
 30. หน้า 58 ตารางเปรียบเทียบตรงคอลัมน์หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557 วิชาเฉพาะด้านให้ปรับ

รายวิชาใหม่ให้ตรงกับโครงสร้างของแต่ละแผนการศึกษา 
 31. ตรวจสอบชื่อวิชาให้ถูกต้องตรงกันท้ังเล่มหลักสูตร 
 32. หน้า 60 ข้อ 3.6 ปรับชื่อวิชาให้ตรงกับรหัสวิชา 
 33. ต้ังแต่หน้า 63-73 ให้ปรับเหตุผลให้ถูกต้อง เช่น ปรับรหัสวิชาและคําอธิบายรายวิชา หรือวิชา

ใหม่ให้ถูกต้อง 
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ระเบียบวาระท่ี 5.4     ขอความเห็นชอบหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีสากล  
    (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2557) 
 สาระสําคัญโดยย่อ 
  ผศ.ดร.วิมลพรรณ รุ่งพรหม เลขานุการสภาวิชาการ ขออนุญาตท่ีประชุมให้ ผศ.หทัยรัตน์  ทรรพวสุ 
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นําเสนอขอความเห็นชอบหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ดนตรีสากล (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2557) 
 ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง 
  สาขาวิชาดนตรีสากล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้พัฒนาศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ดนตรีสากล (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2557) โดยได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําคณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ ในการประชุมครั้งท่ี 3/2557 เม่ือวันท่ี 25 มีนาคม  2557 รวมท้ังได้มีการประชุมข้อตกลง         
ในการแยกสาขาวิชาดนตรีสากล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เม่ือวันท่ี 2 เมษายน 2557 ในประเด็น
เก่ียวกับการบริหารจัดการหลักสูตรท่ีบางส่วนมีความเก่ียวข้องกัน ใช้อาจารย์ผู้สอนร่วมกัน และการใช้ทรัพยากร
ในการจัดการเรียนร่วมกันและอ่ืน ๆ โดยท่ีประชุมมีมติเห็นชอบ และให้นําเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการ           
สภาวิชาการต่อไป  
 ข้อเสนอ/ญัตติ    
  จึงเสนอคณะกรรมการสภาวิชาการพิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาดนตรีสากล (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2557) 

มติท่ีประชุม เห็นชอบหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีสากล (หลักสูตรใหม่              
พ.ศ. 2557) โดยให้ปรับปรุงแก้ไขตามท่ีคณะกรรมการสภาวิชาการเสนอแนะ ท้ังนี้ขอให้ส่งหลักสูตรท่ีกองบริการ
การศึกษาภายในวันท่ี 12 พฤษภาคม 2557 เวลา 10.00 น. เพ่ือจะตรวจสอบและส่งต่อให้คณะกรรมการ          
สภามหาวิทยาลัยภายในวันท่ี 14 พฤษภาคม 2557 ต่อไป 

 สภาวิชาการมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะดังนี้ 
 1. ให้ตรวจสอบและแก้ไขคําถูกผิด รวมท้ังรูปแบบ และชื่อหัวข้อต่าง ๆ ให้ถูกต้องตามแบบท่ีกําหนด  
 2. จํานวนหน่วยกิตมากเกินไป ควรมีการยุบรวมรายวิชาเข้าด้วยกัน จะทําให้หลักสูตรกระชับยิ่งข้ึน 
 3. ควรตรวจสอบคําอธิบายรายวิชาให้ถูกต้อง ครอบคลุม ท้ังเล่มหลักสูตร  
 4. ตรวจสอบคําศัพท์ภาษาอังกฤษให้ถูกท้ังเล่มหลักสูตร  และควรเป็นไปแนวทางเดียวกัน 
 5. หน้า 2 ข้อ 5.3 การรับนักศึกษา ระบุไว้ว่า รับนักศึกษาชาวไทยและนักศึกษาชาวต่างชาติท่ี

สามารถใช้ภาษาไทยสําหรับการสื่อสารได้เป็นอย่างดี  สาขาวิชามีวิธีการคัดเลือกนักศึกษาอย่างไร 
 6. หน้า 3 ข้อ 11 สถานการณ์เรื่องเศรษฐกิจ ไม่จําเป็นต้องมองเรื่องอาเซียนอย่างเดียว ต้องยึดฐาน

ท่ีม่ัน เช่น เด็กจบแล้วทํางานในท้องถ่ินได้  
 7. หน้า 4 ข้อ 11.3 ผลศึกษาความเป็นไปได้ ควรมีมาตรการท่ีชัดเจน รวมท้ังเรื่องการจัดการเรียน

การสอนด้วย 
 8. หน้า 6 ควรปรับปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร  
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 9. หน้า 7 ข้อ 1.3 วัตถุประสงค์ของหลักสูตรเน้นทางดนตรีอย่างเดียว ควรเน้นให้บัณฑิตมีคุณธรรม

และจริยธรรมควบคู่ไปด้วย หรืออาจจะตัดวัตถุประสงค์ให้เหลือ 4 ข้อ คือ บัณฑิตมีความรู้เชิงวิชาการและหลัก
ทฤษฎี  บัณฑิตสามารถเล่นเครื่องดนตรีและปฏิบัติจริงได้  บัณฑิตสามารถสร้างสรรค์ผลงานทางดนตรี  และ
บัณฑิตสามารถรับใช้สังคมได้ 

 10. หน้า 7 ควรตัดวัตถุประสงค์ ข้อ 1.3.5 ออก 
 11. หน้า 8 ตรวจสอบระยะเวลาในการศึกษาของภาคเรียนท่ี 1 และ 2 ให้ถูกต้อง 
 12. หน้า 9-10 ตรวจสอบแผนการรับนักศึกษาและผู้สําเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี และข้อ 2.6 

งบประมาณตามแผนให้ถูกต้อง ควรต้ังงบประมาณท่ีเป็นรูปธรรม และควรให้ความสําคัญในเรื่องการจัดสรร
ทรัพยากร และการบริหารจัดการ 

 13. หน้า 15 กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน เน้นเฉพาะดนตรีสากลอย่างเดียว มองไม่เห็นเรื่องอาเซียนในเล่ม
หลักสูตร 

 14. หน้า 20 ข้อ 2.2.1 รายวิชาด้านทฤษฎีไม่น้อยกว่า 21 หน่วยกิต นักศึกษาต้องเรียนรู้อะไรบ้าง 
จํานวนหน่วยกิตมีมากเกินไป 

 15. หน้า 22 ข้อ 2.2.2 รายวิชาด้านปฏิบัติไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต นักศึกษาจะเลือกเรียนวิชาอะไร 
 16. หน้า 34 ข้อ 1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษาสามารถตอบโจทย์ของสังคมและ

ตอบโจทย์ตลาดเชิงพาณิชย์ได้หรือไม่ และข้อ 2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้านของหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
ควรเขียนเกริ่นนําเนื้อเรื่องก่อนท่ีจะข้ึนเป็นข้อ 2.1 

 17. หน้า 42 ข้อ 3.1 แก้ไขการพิมพ์ลําดับตัวเลขให้ถูกต้อง 
 18. หน้า 66-104 ควรตรวจสอบคําอธิบายรายวิชาให้ถูกต้อง เห็นภาพชัดเจน และมีความคงเส้นคงวา  
 19. หลักสูตรดนตรีสากลเน้นแต่เรื่องดนตรีสากลเป็นหลัก มีรายวิชาอะไรบ้างท่ีบูรณาการดนตรี

ท้องถ่ินร่วมกับดนตรีสากล 
 20. หลักสูตรนี้มีการจัดการเรียนการสอนท้ังนักศึกษาภาคปกติ และนักศึกษาภาคพิเศษ แต่ในเล่ม

หลักสูตรไม่มีแผนการจัดการเรียนการสอนภาคพิเศษปรากฏอยู่ในเล่มหลักสูตร 
 21. ควรจะมีการบูรณาการรายวิชาบังคับข้ึนมาใหม่ โดยอาจจะสอดแทรกเรื่องคุณธรรมและ

จริยธรรม ลิขสิทธิ์เพลง การจดสิทธิบัตร การจรรโลงใจ สุนทรียภาพ สังคมและสาธารณะ และดัชนีความสุขเข้า
ไว้ในหลักสูตร เพราะจะช่วยทําให้หลักสูตรมีความโดดเด่นมากยิ่งข้ึน  

 22. ควรมีรายวิชานักผลิตสื่อนวัตกรรมดนตรีเชิงพาณิชย์ ปรากฏในรายวิชาบังคับ 
  23. สาขาวิชาควรกําหนดอัตลักษณ์ของบัณฑิตท่ีสําเร็จการศึกษาว่ามีความโดดเด่นด้านใดบ้าง 
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ระเบียบวาระท่ี 6     เร่ืองอื่น ๆ 
 

ระเบียบวาระที่ 6.1  กําหนดการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ คร้ังที่ 6/2557 
  สาระสําคัญโดยย่อ 
  ผศ.ดร.วิมลพรรณ  รุ่งพรหม  เลขานุการสภาวิชาการ นําเสนอกําหนดการประชุมคณะกรรมการ       
สภาวิชาการ ครั้งท่ี 6/2557 
 ข้อเสนอ/ญัตติ    
  ขอความเห็นชอบกําหนดการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งท่ี 6/2557 ในวันพุธท่ี 4 มิถุนายน  2557 
 มติท่ีประชุม เห็นชอบกําหนดการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งท่ี 6/2557 ในวันพุธท่ี 4 มิถุนายน  
2557 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมอยุธยา-อาเซียน ชั้น 2 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 
 
ปิดประชุมเวลา 13.33 น. 
 
       นางสาวนิตยา   แสงมะฮะหมัด  ผู้บันทึกการประชุม 
       นางลักขณา   เตชวงษ์       ผู้ตรวจ 
       ผศ.ดร.อดิศร ภู่สาระ    ผู้ทาน 
 

 


