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รายงานการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ 
ครั้งท่ี 8/2557 

วันพุธท่ี 5 พฤศจิกายน  2557  เวลา 09.00 น. 
ณ ห้องประชุมอยุธยา-อาเซียน ช้ัน 2 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

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

ผู้มาประชุม 
1. รองศาสตราจารย์ ดร.นพวรรณ  ธีระพันธ์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร(แทนรักษาราชการแทนอธิการบดี) ประธาน 

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชิดชงค์ ส.นันทนาเนตร ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก คณะมนุษยศาสตร์ฯ    กรรมการ 
3. รองศาสตราจารย์ ดร.รสสุคนธ์   มกรมณี ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก คณะครุศาสตร์    กรรมการ 
4. รองศาสตราจารย์ชนินทร์   ชุณหพันธรักษ์ ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก คณะวิทยาการจัดการ   กรรมการ 
5. ดร.จิราภรณ์   พงษ์โสภา   ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก คณะวิทยาศาสตร์ฯ    กรรมการ 
6. รองศาสตราจารย์ปราณี   ตันประยูร  ผู้แทนคณะวิทยาการจัดการ     กรรมการ 
7. ดร.ชมพูนุท    สุขหวาน   ผู้แทนคณะครุศาสตร์      กรรมการ 
8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จรยิาภรณ์  รุจิโมระ ผู้แทนคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์    กรรมการ 
9. ดร.ภัททิรา  หอมหวล    ผู้แทนคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี    กรรมการ 
10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อดิศร  ภู่สาระ   รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ      กรรมการและเลขานุการ 
 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์หทัยรัตน์  ทรรพวสุ  คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศานิต   สวัสดิกาญจน์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
3. ดร.อมรรัตน์   สนั่นเสียง   คณบดีคณะครุศาสตร์ 
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิภาว ี  ฝ้ายเทศ  อาจารย์ประจําสาขาวิชานิเทศศาสตร์ 
5. ดร.พรเทพ    รู้แผน    หัวหน้าสาขาวิชาการประถมศึกษา 
6. นางสาวรัชดาภรณ์    ตัณฑิกุล   อาจารย์ประจําสาขาวิชาการประถมศึกษา 
7. นางสาวสุภารัตน ์   ชัยกิตติภรณ์  หัวหน้าสาขาวิชาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
8. นางสาวเพ็ญนภา   พู่กันงาม   อาจารย์ประจําสาขาวิชาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
9. นางสาวสิริวรรณ     สมิทธอาภรณ์  หัวหน้าสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 
10. นางสาวจันทร์เพ็ญ มะลิพันธ์  อาจารย์ประจําสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 
11. นางสาวสุกัลยา    คงประดิษฐ์   หัวหน้าสาขาวิชานิเทศศาสตร์ 
12. ดร.ประวิทย์    ประมาณ   หัวหน้าสาขาวิชาพลศึกษา 
13. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เลิศชาย  สถิตพนาวงศ์ อาจารย์ประจําสาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
14. นายอภิชิต    กระจ่างเย่า   อาจารย์ประจําสาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
15. นายธีรพล ทรัพย์บุญ   อาจารย์ประจําสาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
16. นางสาวปรัชวนี  พิบํารุง   อาจารย์ประจําสาขาเทคโนโลยีการผลิตพืช 
17. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วมิลพรรณ  รุ่งพรหม เลขานุการ ก.พ.ต. 
18. นางสาวจันจิรา   หาวิชา   หัวหน้าสาขาวิชาการสอนภาษาไทย 
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19. นางสาวหนึ่งฤทัย ชวนะลิขิกร  อาจารย์ประจําสาขาวิชาการสอนภาษาไทย 
20. นายนรเศรษฐ์ เตชะ   หัวหน้าสาขาวิชาสังคมศึกษา 
21. นายสมกมล  กาญจนพิบูลย์  อาจารย์ประจําสาขาวิชาสังคมศึกษา 
 
ผู้ไม่มาประชุม 
1. ดร.เกษม   บํารุงเวช    รักษาราชการแทนอธิการบดี  ติดราชการ 
 
เปิดประชุมเวลา 09.00 น. 
ระเบียบวาระท่ี 1   เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี 1.1 รักษาราชการแทนอธิการบดีติดราชการ 
 สาระสําคัญโดยย่อ 
  ผศ.ดร.อดิศร   ภู่สาระ   เลขานุการสภาวิชาการ  แจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่า ดร.เกษม บํารุงเวช 
รักษาราชการแทนอธิการบดี ติดราชการ จึงไม่สามารถเป็นประธานการประชุมได้ ท้ังนี้ได้มอบหมายให้                  
รศ.ดร.นพวรรณ  ธีระพันธ์เจริญ  รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานการประชุมแทน 
 มติท่ีประชุม  รับทราบ 

 
ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งท่ี 7/2557  
 สาระสําคัญโดยย่อ 
  ผศ.ดร.อดิศร  ภู่สาระ  เลขานุการสภาวิชาการ นําเสนอ รายงานการประชุมคณะกรรมการสภา
วิชาการ ครั้งท่ี 7/2557  ซ่ึงมีสาระสําคัญเก่ียวกับระเบียบวาระและมติท่ีประชุมตามรายงานการประชุม
คณะกรรมการสภาวิชาการเพ่ือขอให้ท่ีประชุมสภาวิชาการพิจารณารับรองรายงานการประชุม 
 ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง 
  ตามท่ีสภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาได้มีการประชุมครั้งท่ี 7/2557 เม่ือ       
วันพุธท่ี 3 กันยายน  2557  เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารบรรณราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา นั้น เจ้าหน้าท่ีประจําสํานักงานสภาวิชาการ ได้บันทึกและจัดทํารายงานการประชุม รวมท้ัง
นําเสนอผู้เก่ียวข้อง เพ่ือพิจารณาตรวจสอบตามระบบและกระบวนการดังต่อไปนี้ 
  1. จดบันทึกข้อความสาระสําคัญของการประชุมตามระเบียบวาระในระหว่างการประชุม          
โดยผู้ช่วยเลขานุการสภาวิชาการ 
  2. เรียบเรียง สรุปและจัดทํารายงานการประชุม โดยผู้ช่วยเลขานุการสภาวิชาการแล้วนําเสนอให้
เลขานุการสภาวิชาการ ตรวจสอบและปรับปรุงแก้ไข 
  3. ปรับปรุงและนําเข้าระเบียบวาระการประชุมเพ่ือขอรับรองรายงานการประชุมซ่ึงมีสาระสําคัญ
แบ่งเป็น 6 ระเบียบวาระ ตามท่ีเสนอในเอกสารการประชุมสภาวิชาการ ครั้งท่ี 7/2557 
 ข้อเสนอ/ญัตติ 
  ขอรับรองรายงานการประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ครั้งท่ี 7/2557 
 มติท่ีประชุม  รับรองรายงานการประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ครั้งท่ี 
7/2557  โดยให้แก้ไขดังนี้ 
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 หน้า [2-3] บรรทัดท่ี 3 ผู้แทนวิทยาการจัดการได้ลาออกจากกรรมการสภาวิชาการ แก้เป็น ผู้แทนคณะ

วิทยาการจัดการได้ลาออกจากตําแหน่งกรรมการสภาวิชาการ 
  

ระเบียบวาระท่ี 3   เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งท่ี 7/2557 
  ระเบียบวาระท่ี 3.1  รายงานผลการดําเนินการตามมติของคณะกรรมการสภาวิชาการ 
 สาระสําคัญโดยย่อ 
  ผศ.ดร.อดิศร  ภู่สาระ  เลขานุการสภาวิชาการ นําเสนอข้อมูลการดําเนินงานและผลการดําเนินงาน
ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการครั้งท่ี 7/2557 โดยได้แจ้งและมอบให้หน่วยงานและองค์คณะบุคคล/
บุคคลท่ีเก่ียวข้องดําเนินงานและปฏิบัติตามท่ีคณะกรรมการสภาวิชาการมีมติแล้ว 
 ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง 
  1. คณะกรรมการสภาวิชาการได้มีมติกําหนดเป็นแนวปฏิบัติให้เลขานุการนําเสนอให้ท่ีประชุมทราบ
ความคืบหน้าหรือข้อมูลการดําเนินงานและผลการดําเนินงานตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ          
เป็นเรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อนด้วย 
  2. คณะกรรมการสภาวิชาการ มีการประชุมครั้งท่ี 7/2557 เม่ือวันพุธท่ี 3 กันยายน 2557 เวลา 09.00 น. 
ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารบรรณราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยมีสาระตามรายงาน
การประชุมฯในระเบียบวาระท่ี 2 
  3. เลขานุการคณะกรรมการสภาวิชาการ ได้แจ้งและมอบให้หน่วยงานและองค์คณะบุคคล/บุคคลท่ี
เก่ียวข้องดําเนินงานและปฏิบัติตามท่ีคณะกรรมการสภาวิชาการมีมติแล้ว ซ่ึงมีรายละเอียดตามเอกสารท่ีนําเสนอ
ประกอบการประชุมหน้า [3-2 ถึง 3-3] 
 ข้อเสนอ/ญัตติ 
  ขอเสนอให้ท่ีประชุมรับทราบข้อมูลการดําเนินงานและผลการดําเนินงานตามมติท่ีประชุม               
คณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งท่ี 7/2557 
 
 มติท่ีประชุม  รับทราบ 
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รายงานข้อมูลการดําเนินงานและผลการปฏิบัติตามมติท่ีประชุม 
คณะกรรมการสภาวิชาการ  ครั้งท่ี 7/2557 

วันพุธท่ี 3 กันยายน พ.ศ. 2557 เวลา 09.00 น. 
ณ ห้องประชุมช้ัน 4 อาคารบรรณราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 

ระเบียบวาระ เร่ือง มติท่ีประชุม ผลการปฏิบัติตามมติ 
5 นําเสนอเพ่ือพิจารณา 

5.1 

ขอความเห็นชอบการเสนอให้ปริญญา
แก่ผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 
ประจําภาคเรียนท่ี 3/2556 จํานวน 
203 ราย 

เห็นชอบการเสนอให้ให้ปริญญาแก่
ผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 
ประจําภาคเรียนท่ี 3/2556 จํานวน 
203 ราย และนําเสนอสภา
มหาวิทยาลยัต่อไป 

เ ลข า นุก ารสภา วิ ชาการ ได้ แ จ้ ง ไ ปยั ง 
ผู้อํานวยการกองบริการการศึกษา  และได้
นําเสนอต่อท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัย ซ่ึงท่ี
ประชุมมีมติเห็นชอบเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันท่ี 
17 กันยายน 2557 

5.2 

ขอความเห็นชอบการเสนอให้ปรญิญา
แก่ผู้สําเร็จการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา  ประจําภาคเรียนท่ี 
1/2557  จํานวน 26 ราย 

เห็นชอบการเสนอให้ปริญญาแก่
ผู้สําเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
ประจําภาคเรียนท่ี 1/2557  จํานวน 
26 ราย โดยให้แก้ไขตาม
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสภา
วิชาการ และนําเสนอสภา
มหาวิทยาลยัต่อไป 

เลขานุการสภาวิชาการได้แจ้งไปยังรอง
อ ธิการบดี ฝ่ าย วิชาการ/ผู้ อํ านวยการ
สํานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา และ
ได้แก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ
สภาวิชาการ โดยนําเสนอต่อท่ีประชุมสภา
มหาวิทยาลัย ซ่ึงท่ีประชุมมีมติเห็นชอบ
เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันท่ี 17 กันยายน 2557 

5.3 

ขอความเห็นชอบปิดหลักสูตร              
ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา           
ศิลปนาฏดุริยางค์ (หลักสตูรใหม่   
พ.ศ. 2548) 

เห็นชอบ ปิดหลักสูตรครุศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาศิลปนาฏดรุิยางค์ 
(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2548)  และให้
คณะครุศาสตร์เพ่ิมเติมเหตุผลการปิด
หลักสตูรตามแบบฟอร์ม สมอ.08 
เป็นเอกสารประกอบการประชุมสภา
มหาวิทยาลยั และนําเสนอสภา
มหาวิทยาลยัต่อไป 

เลขานุการสภาวิชาการได้แจ้งไปยังคณบดี
ค ณ ะ ค รุ ศ า ส ต ร์  แ ล ะ ไ ด้ แ ก้ ไ ข ต า ม
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสภาวิชาการ 
โดยนําเสนอต่อท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัย 
ซ่ึงท่ีประชุมมีมติเห็นชอบเรียบร้อยแล้ว เมื่อ
วันท่ี 17 กันยายน 2557 และกองบริการ
การศึกษาได้ ทําหนังสือรายงานการปิด
หลักสูตรไปยังสํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา เมื่อวันท่ี 8 ตุลาคม 2557 

5.4 

ขอความเห็นชอบหลักสูตรกลุ่มวิชาชีพ
ครู (หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2557) 

เห็นชอบ หลักสูตรกลุ่มวิชาชีพครู 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557)        
และให้แก้ไขตามข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการสภาวิชาการ และ
นําเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป 

เลขานุการสภาวิชาการได้แจ้งไปยังคณบดี
ค ณ ะ ค รุ ศ า ส ต ร์  แ ล ะ ไ ด้ แ ก้ ไ ข ต า ม
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสภาวิชาการ 
และ นํ า เ รื่ อ ง น้ี เ สนอต่ อ ท่ีประ ชุมสภา
มหาวิทยาลัย ซ่ึงท่ีประชุมมีมติเห็นชอบ
เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันท่ี 17 กันยายน 2557 

5.5 

ขอความเห็นชอบหลักสูตร
ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพ
ครู (หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2557) 

เห็นชอบหลักสตูรประกาศนียบัตร
บัณฑิต สาขาวิชาชีพครู (หลักสตูร
ปรับปรุง พ.ศ. 2557) โดยให้แก้ไข   
ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ
สภาวิชาการ และนําเสนอสภา
มหาวิทยาลยัต่อไป 

เลขานุการสภาวิชาการได้แจ้งไปยังคณบดี
ค ณ ะ ค รุ ศ า ส ต ร์  แ ล ะ ไ ด้ แ ก้ ไ ข ต า ม
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสภาวิชาการ 
โดยนําเสนอต่อท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัย 
ซ่ึงท่ีประชุมมีมติเห็นชอบเรียบร้อยแล้ว เมื่อ
วันท่ี 17 กันยายน 2557 และสํานักงาน
คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาส่งหลักสูตรไป
ยังสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
เมื่อวันท่ี 11 ตุลาคม 2557 
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ระเบียบวาระ เร่ือง มติท่ีประชุม ผลการปฏิบัติตามมติ 
5 นําเสนอเพ่ือพิจารณา 

5.6 

ขอความเห็นชอบการปรับเปลี่ยน
โครงสร้างหลักสูตรและแผนการศึกษา
ของหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557) 

เห็นชอบ การปรับเปลี่ยนโครงสร้าง
หลักสูตรและแผนการศึกษาของ
หลักสูตรครุศาสตร มหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557)  และมี
ข้อเสนอแนะให้มีสรุปประเด็นเหตุผลใน
การปรับเปลี่ยน และเพ่ิมรายละเอียด
ให้ชัดเจน เช่น เพ่ิมช่องหมายเหตุ 

เ ลข า นุก ารสภา วิ ชาการ ได้ แ จ้ ง ไ ปยั ง
สํานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา/
ประธานสาขา และสํานักงานคณะกรรมการ
บัณฑิตศึกษาได้แก้ไขตามข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการสภาวิชาการ โดยนําเสนอต่อ
ท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัย ซ่ึงท่ีประชุมมีมติ
เ ห็ นชอบ เรี ยบร้ อยแล้ ว  เ มื่ อ วัน ท่ี  17 
กันยายน 2557 

5.7 

ขอความเห็นชอบปิดการจัดการศึกษา
นอกสถานท่ีตั้ง (สาขาวิชาการพัฒนา
ชุมชน และสาขาวิชาการจัดการ)               
ณ ศูนย์อุดมศึกษาอ่างทอง  จังหวัด
อ่างทอง 

เห็นชอบ การปิดการจัดการศึกษา
นอกสถานท่ีตั้ง (สาขาวิชาการพัฒนา
ชุมชน และสาขาวิชาการจัดการ) ณ 
ศูนย์อุดมศึกษาอ่างทอง จังหวัด
อ่างทอง มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา และนําเสนอสภา
มหาวิทยาลยัต่อไป 

เ ลข า นุก ารสภา วิ ชาการ ได้ แ จ้ ง ไ ปยั ง
ผู้ อํานวยการกองบริการการศึกษา และ
นําเสนอต่อท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัย ซ่ึงท่ี
ประชุมมีมติเห็นชอบเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันท่ี 
17  กั นยายน  2557  โ ดยกองบริ ก า ร
การศึกษาได้ ทําหนังสือรายงานการปิด
หลักสูตรไปยังสํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา เมื่อวันท่ี 8 ตุลาคม 2557 

5.8 

ขอหารือเก่ียวกับการสําเร็จการศึกษา
สามปีครึ่ง 

รับทราบ และมอบหมายให้รอง
อธิการบดีฝ่ายวิชาการจัดทําประกาศ
การลงทะเบียนภาคฤดูร้อน 

เ ลข า นุก ารสภา วิ ชาการ ได้ แ จ้ ง ไ ปยั ง
ผู้อํานวยการกองบริการการศึกษา และได้
จัดทําร่างประกาศการลงทะเบียนภาค      
ฤดู ร้ อน  และผ่ านความ เ ห็นชอบของ
คณะกรรมการ วิชาการ  เ มื่ อ วัน ท่ี  23 
กันยายน 2557 ขณะน้ีกําลั งรอผลการ
ตรวจสอบเรื่องการชําระเงินของกลุ่มงาน
การเงินและบัญชีก่อนจะประกาศใช้ 

5.9 

ขอความเห็นการยกเว้นวิชาเรียน
สําหรับผู้สําเร็จการศึกษาเกิน 10 ปี 

รับทราบ เ ลข า นุก ารสภา วิ ชาการ ได้ แ จ้ ง ไ ปยั ง
ผู้อํานวยการกองบริการการศึกษา และได้
จั ด ทํ า ร ะ เ บี ย บม ห า วิท ย าลั ย ร า ชภั ฏ
พระนครศรีอยุธยา ว่าด้วยการโอนผลการ
เรียน การยกเ ว้นรายวิชาและการจ่าย
ค่าธรรมเนียมการโอนผลการเรียน การ
ยกเว้นรายวิชา (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2557 ตาม
ค ว า ม เ ห็ น ข อ ง ส ภ า วิ ช า ก า ร  ผ่ า น
คณะก ร รมก า รบริ ห า รม หา วิท ย าลั ย 
คณะกรรมการร่างกฎหมาย และเสนอสภา
มหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบแล้วเมื่อวันท่ี 
15 ตุลาคม 2557 โดยมีสาระสําคัญ 1) ตัด
ระยะเวลา 10 ปีออก 2) กรณีท่ีจบปริญญา
ตรีมาแล้วท่ีขอยกเว้นรายวิชาศึกษาท่ัวไป 
จาก 10 ปี กําหนดใหม่เป็น 5 ปี  
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ระเบียบวาระท่ี 4   เรื่องนําเสนอเพ่ือทราบ 
  ระเบียบวาระท่ี 4.1 การรับทราบการให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขอาจารย์ประจําหลักสูตร 

   บริหารธุรกิจบัณฑิต จํานวน 2 หลักสูตร คือ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
    ฉบับปี พ.ศ. 2554 และสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ ฉบับปี พ.ศ. 2554 
 สาระสําคัญโดยย่อ 

 ตามท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยคณะวิทยาการจัดการ  ได้เสนอการปรับปรุง
แก้ไขอาจารย์ประจําหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ฉบับปี พ.ศ. 2554 และสาขาวิชา
การจัดการโลจิสติกส์ ฉบับปี พ.ศ. 2554 ไปยังสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รายละเอียดตามหนังสือท่ี 
ศธ 0550/931 ลงวันท่ีวันท่ี 20 มิถุนายน 2557 นั้น   
  สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้พิจารณารับทราบการให้ความเห็นชอบ จํานวน 2 หลักสูตร
ดังกล่าวแล้ว เม่ือวันท่ี 23 กันยายน 2557 
 มติท่ีประชุม  รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี 4.2   การรับทราบการให้ความเห็นชอบหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต  

   สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557) 
 สาระสําคัญโดยย่อ 

  ตามท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยสาขาวิชาการบริหารการศึกษา ได้เสนอ
หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557) ไปยังสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา รายละเอียดตามหนังสือท่ี ศธ 0550/539  ลงวันท่ี 4 เมษายน 2557 นั้น   
   สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้พิจารณารับทราบการให้ความเห็นชอบหลักสูตรครุศาสตร 
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557) แล้ว  เม่ือวันท่ี 23 กันยายน 2557  
 มติท่ีประชุม  รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี 4.3   การรับทราบการให้ความเห็นชอบหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  

   สาขาวิชาประวัติศาสตร์ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2556) 
 สาระสําคัญโดยย่อ 

  ตามท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้เสนอ
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2556) ไปยังสํานักงานคณะกรรมการ            
การอุดมศึกษา รายละเอียดตามหนังสือท่ี ศธ 0550/082  ลงวันท่ี 17 มกราคม 2557 นั้น   
   สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้พิจารณารับทราบการให้ความเห็นชอบหลักสูตร              
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2556) แล้ว  เม่ือวันท่ี 9 ตุลาคม 2557  
 มติท่ีประชุม  รับทราบ 
 
 
 
 



 
     รายงานการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการครั้งท่ี 8/2557 

[2-8] 
 
ระเบียบวาระท่ี 4.4   วารสารวิจัยราชภัฏกรุงเก่า สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีท่ี 1  
    ฉบับท่ี 1 ตุลาคม-ธันวาคม 2557  
 สาระสําคัญโดยย่อ 
  ผศ.ดร.อดิศร ภู่สาระ เลขานุการสภาวิชกาการ ขออนุญาตท่ีประชุมนําเสนอ เรื่อง วารสารวิจัยราชภัฏ            
กรุงเก่า สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีท่ี 1 ฉบับท่ี 1 ตุลาคม-ธันวาคม 2557  
 ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง 
  ตามท่ีสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ได้จัดทําวารสารวิจัยราชภัฏ
กรุงเก่า สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ARU Research Journal Humanities and Social Sciences   
ปีท่ี 1 ฉบับท่ี 1 ตุลาคม-ธันวาคม 2557 (Vol.1 No.1 October-December 2014)  นั้น เนื่องด้วยตามประกาศ 
ก.พ.อ. กําหนดว่า หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ สําหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ             
พ.ศ. 2556 ข้อ 3 นั้น ในกรณีวารสารทางวิชาการท่ีไม่อยู่ในฐานข้อมูลตามข้อ 2 ให้สภาสถาบันอุดมศึกษา             
อาจพิจารณายอมรับวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพร่ทางวิชาการ ดังนั้นสถาบันวิจัยและพัฒนาจึงนํา 
เรื่องนี้เข้าท่ีประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการรับทราบเพ่ือนําเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป 
 ข้อเสนอ/ญัตติ    
  จึงเสนอคณะกรรมการสภาวิชาการรับทราบการนําวารสารวิจัยราชภัฏกรุงเก่า สาขามนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ ปีท่ี 1 ฉบับท่ี 1 ตุลาคม-ธันวาคม 2557  
 มติท่ีประชุม  รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี 5   เรื่องนําเสนอเพ่ือพิจารณา 
  ระเบียบวาระท่ี 5.1   ขอความเห็นในการกําหนดตําแหน่งทางวิชาการระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
    สาขาวิชาพลศึกษา ราย นางสาววัชรินทร์  เสมามอญ (วาระลับ) 
 สาระสําคัญโดยย่อ 
  ผศ.ดร.อดิศร  ภู่สาระ เลขานุการสภาวิชาการ  ขออนุญาตท่ีประชุมให้ ผศ.ดร.วิมลพรรณ  รุ่งพรหม 
เลขานุการ ก.พ.ต.  นําเสนอเรื่องขอความเห็นในการกําหนดตําแหน่งทางวิชาการระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
สาขาวิชาพลศึกษา ราย นางสาววัชรินทร์  เสมามอญ  
 ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง 

 ตามท่ีงานบริหารบุคคล (ฝ่ายเลขานุการ ก.พ.ต) ได้นําเสนอขอความเห็นในการกําหนดตําแหน่งทาง
วิชาการระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์  ราย นางสาววัชรินทร์  เสมามอญ ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  
สังกัดคณะครุศาสตร์ สาขาวิชาพลศึกษา โดยผ่านการประชุมกรรมการพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการ เพ่ือทํา
หน้าท่ีพิจารณาให้ความเห็นชอบกําหนดตําแหน่งทางวิชาการ ครั้งท่ี 4/2557 เม่ือวันท่ี 4 กันยายน 2557               
ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบการกําหนดตําแหน่งทางวิชาการระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ราย นางสาววัชรินทร์ เสมามอญ 
 ข้อเสนอ/ญัตติ    
  จึงเสนอคณะกรรมการสภาวิชาการพิจารณาให้ความเห็นในการกําหนดตําแหน่งทางวิชาการระดับ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาพลศึกษา ราย นางสาววัชรินทร์  เสมามอญ 

 มติท่ีประชุม  เห็นชอบ ในการกําหนดตําแหน่งทางวิชาการระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชา              
พลศึกษา รายนางสาววัชรินทร์  เสมามอญ (วาระลับ) 
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ระเบียบวาระท่ี 5.2 ขอความเห็นชอบปิดหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ  
    (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2549) 
 สาระสําคัญโดยย่อ 
  ผศ.ดร.อดิศร    ภู่สาระ  เลขานุการสภาวิชาการ  ขออนุญาตท่ีประชุมให้ ผศ.หทัยรัตน์  ทรรพวสุ 
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นําเสนอขอความเห็นชอบปิดหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ภาษาอังกฤษธุรกิจ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2549) 
 ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง 
  ตามท่ีสาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้ปรับปรุงหลักสูตรใหม่ 
โดยรวมหลักสูตรสาขาวิชาภาษาอังกฤษ (เดิม) และหลักสูตรสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจเข้าด้วยกันเป็นหลักสูตร
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) และนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ
ธุรกิจรุ่นสุดท้ายได้จบการศึกษาไปเม่ือปีการศึกษา 2555 ปัจจุบันหลักสูตรดังกล่าวไม่มีนักศึกษาคงค้างและไม่มี
แผนรับนักศึกษาใหม่ ดังนั้นคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จึงขอความเห็นชอบปิดหลักสูตรศิลปศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2549) ประกอบกับได้ผ่านการประชุม
คณะกรรมการประจําคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในการประชุมครั้งท่ี 4/2556 เม่ือวันท่ี 24 ตุลาคม 
2556 แล้ว ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบ และนําเรื่องนี้เข้าท่ีประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการต่อไป 
 ข้อเสนอ/ญัตติ    
  จึงเสนอคณะกรรมการสภาวิชาการพิจารณาให้ความเห็นชอบปิดหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2549) 

 มติท่ีประชุม  เห็นชอบปิดหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2549) 
 

ระเบียบวาระท่ี 5.3  ขอความเห็นชอบการเปล่ียนแปลงอาจารย์ประจําหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  
    สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย หลักสูตรปรับปรุง ฉบับปี พ.ศ. 2555 (สมอ.08)  

 สาระสําคัญโดยย่อ 
  ผศ.ดร.อดิศร   ภู่สาระ เลขานุการสภาวิชาการ  ขออนุญาตท่ีประชุมให้ ผศ.ศานิต  สวัสดิกาญจน์ 
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นําเสนอ เรื่อง ขอความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจําหลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย หลักสูตรปรับปรุง ฉบับปี พ.ศ. 2555 (สมอ.08)  
 ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง 
  สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย มีความประสงค์เสนอเรื่องการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจํา
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย หลักสูตรปรับปรุง ฉบับปี พ.ศ. 2555 
(สมอ.08) เนื่องจากมีอาจารย์ประจําหลักสูตรได้ลาออกจากราชการ และมีการบรรจุแต่งต้ังอาจารย์ท่านใหม่  คณะ
และสาขาวิชาจึงจําเป็นต้องมีการปรับเปลี่ยนอาจารย์ประจําหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตให้ถูกต้องและเป็น
ปัจจุบัน และเพ่ือให้สอดคล้องกับเกณฑ์การขอรับรองหลักสูตรจากกระทรวงแรงงานฯต่อไป โดยเรื่องนี้ได้ผ่าน          
การประชุมคณะกรรมการประจําคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ครั้งท่ี 2/2557 เม่ือวันท่ี 10 กันยายน 2557           
ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจําหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัย หลักสูตรปรับปรุง ฉบับปี พ.ศ. 2555  (สมอ.08)  และนําเรื่องนี้เข้าท่ีประชุมคณะกรรมการสภา
วิชาการต่อไป 
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 ข้อเสนอ/ญัตติ    
  จึงเสนอคณะกรรมการสภาวิชาการพิจารณาให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจําหลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย หลักสูตรปรับปรุง ฉบับปี พ.ศ. 2555 (สมอ.08) 
 มติท่ีประชุม เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจําหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาอาชีวอนา
มัยและความปลอดภัย หลักสูตรปรับปรุง ฉบับปี พ.ศ. 2555 (สมอ.08) และมีข้อสั่งการให้ประธานสาขาวิชา
ตรวจสอบ แก้ไขคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์พชฏ  นรสิงห์ รวมท้ังตรวจสอบข้อมูลรายละเอียดท้ังหมดของ
อาจารย์ประจําหลักสูตรท่านอ่ืนให้ถูกต้อง 
 
ระเบียบวาระท่ี 5.4  ขอความเห็นชอบการเปล่ียนแปลงอาจารย์ประจําหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  
    สาขาวิชาคณิตศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง ฉบับปี พ.ศ. 2554 (สมอ.08)  

 สาระสําคัญโดยย่อ 
  ผศ.ดร.อดิศร   ภู่สาระ เลขานุการสภาวิชาการ  ขออนุญาตท่ีประชุมให้ ผศ.ศานิต  สวัสดิกาญจน์ 
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นําเสนอ เรื่อง ขอความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจําหลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง ฉบับปี พ.ศ. 2554 (สมอ.08)  
 ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง 
  สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีความประสงค์เสนอเรื่องการเปลี่ยนแปลง
อาจารย์ประจําหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง ฉบับปี พ.ศ. 2554 (สมอ.08) 
เนื่องจากมีอาจารย์ประจําหลักสูตรได้ลาออกจากราชการ และมีการบรรจุแต่งต้ังอาจารย์ท่านใหม่  คณะและ
สาขาวิชาจึงจําเป็นต้องมีการปรับเปลี่ยนอาจารย์ประจําหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน 
โดยเรื่องนี้ได้ผ่านการประชุมคณะกรรมการประจําคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ครั้งท่ี 2/2557 เม่ือวันท่ี 10 
กันยายน 2557 ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจําหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
คณิตศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง ฉบับปี พ.ศ. 2554  (สมอ.08) และนําเรื่องนี้เข้าท่ีประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ
ต่อไป 
 ข้อเสนอ/ญัตติ    
  จึงเสนอคณะกรรมการสภาวิชาการพิจารณาให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจําหลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง ฉบับปี พ.ศ. 2554 (สมอ.08) 
 มติท่ีประชุม  เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจําหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 
ฉบับปี พ.ศ. 2554 (สมอ.08) และมีข้อสั่งให้ประธานสาขาวิชาตรวจสอบแก้ไขคุณวุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา 
และปีท่ีสําเร็จการศึกษาของอาจารย์ประจําหลักสูตรทุกท่านให้ถูกต้อง 
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ระเบียบวาระท่ี 5.5  ขอความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  
    สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง ฉบับปี พ.ศ. 2555 (สมอ.08) 

 สาระสําคัญโดยย่อ 
  ผศ.ดร.อดิศร   ภู่สาระ เลขานุการสภาวิชาการ  ขออนุญาตท่ีประชุมให้ ผศ.ศานิต  สวัสดิกาญจน์ 
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นําเสนอ เรื่อง ขอความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง ฉบับปี พ.ศ. 2555 (สมอ.08) 
 ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง 
  สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีความประสงค์เสนอเรื่องการปรับปรุง
แก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง ฉบับปี พ.ศ. 2555 (สมอ.08) เพ่ือ
ขอแก้ไขรหัสวิชาและเง่ือนไขการศึกษา โดยเรื่องนี้ได้ผ่านการประชุมคณะกรรมการประจําคณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ครั้งท่ี 2/2557 เม่ือวันท่ี 10 กันยายน 2557 ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง ฉบับปี พ.ศ. 2555 (สมอ.08) และนําเรื่องนี้เข้าท่ีประชุม
คณะกรรมการสภาวิชาการต่อไป 
 ข้อเสนอ/ญัตติ    
  จึงเสนอคณะกรรมการสภาวิชาการพิจารณาให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง ฉบับปี พ.ศ. 2555 (สมอ.08) 

 มติท่ีประชุม  ไม่เห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 
หลักสูตรปรับปรุง หลักสูตรปรับปรุง ฉบับปี พ.ศ. 2555 (สมอ.08)  และมีข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกตดังนี้ 

 1. ให้คณะและประธานสาขาวิชากลับไปทบทวน และหารือกับสาขาวิชาเคมี ในการปรับเง่ือนไข
คําอธิบายรายวิชา เนื่องจากเป็นวิชาท่ีมีนักศึกษาหลายสาขาท่ีต้องเรียนซ่ึงควรมีมาตรฐานเดียวกัน  อีกท้ังการเสนอ
ขอแก้ไขควรเป็นสาขาวิชาเคมีท่ีขอแก้ไขรายวิชาหรือคําอธิบายรายวิชาเนื่องจากเป็นผู้รับผิดชอบรายวิชา 

    2. อาจจะกําหนดเป็นรายวิชาของสาขาวิชาเอง โดยกําหนดรหัสวิชา ชื่อวิชาและคําอธิบายให้เหมาะ
กับพ้ืนฐานของนักศึกษา 
 

ระเบียบวาระท่ี 5.6  ขอความเห็นชอบรายวิชาศึกษาท่ัวไป วิชาส่ือมวลชนกับสังคม 3(3-0-6) 
 สาระสําคัญโดยย่อ 
  ผศ.ดร.อดิศร ภู่สาระ เลขานุการสภาวิชาการ  ขออนุญาตท่ีประชุมให้ ผศ.หทัยรัตน์  ทรรพวสุ คณบดี
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นําเสนอ เรื่อง ขอความเห็นชอบรายวิชาศึกษาท่ัวไป วิชาสื่อมวลชนกับสังคม 3(3-0-6) 
 ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง 
  ตามท่ีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้เสนอขออนุมัติเปิดสอนรายวิชาในหมวดวิชาศึกษา
ท่ัวไป วิชาสื่อมวลชนกับสังคม 3 (3-0-6) ในการประชุมคณะกรรมการประจําคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์           
ครั้งท่ี 5/2557 เม่ือวันท่ี 28 สิงหาคม 2557 ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบการเปิดสอนรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป
วิชาสื่อมวลชนกับสังคม 3 (3-0-6) และให้ดําเนินการปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประจําคณะ  
โดยเรื่องนี้ได้ผ่านการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ครั้งท่ี 2/2557 ในวันท่ี 23 
กันยายน 2557  ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบให้เปิดสอนรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป วิชาสื่อมวลชนกับสังคม            
3 (3-0-6) โดยให้แก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  และนําเรื่องนี้
เข้าท่ีประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการต่อไป 
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 ข้อเสนอ/ญัตติ 
  จึงเสนอคณะกรรมการสภาวิชาการพิจารณาให้ความเห็นชอบรายวิชาศึกษาท่ัวไป วิชาสื่อมวลชน
กับสังคม 3(3-0-6)  

มติท่ีประชุม  เห็นชอบวิชาสื่อมวลชนกับสังคม 3(3-0-6) ให้เป็นวิชาศึกษาท่ัวไป ในกลุ่มสังคมศาสตร์ 
และมีข้อเสนอแนะให้แก้ไขปรับปรุงดังนี้ 

1. ให้เพ่ิมเติมเรื่องความรู้ทางกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับการใช้สื่อในคําอธิบายรายวิชา 
2. ใน มคอ.3 ให้ปรับหมวด 2 จุดมุ่งหมาย (3) เพ่ิมเรื่องกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง  และปรับวัตถุประสงค์ใน

การพัฒนาท่ีกําหนดให้เป็นวิชาศึกษาท่ัวไปหรือเลือกเสรี อาจปรับเป็น การทํางานในปัจจุบันการสื่อสารมวลชน          
มีบทบาทต่ออาชีพต่าง ๆ อย่างไรจึงได้พัฒนารายวิชานี้ข้ึนมา และหมวด 6 ข้อ 2 เพ่ิมเอกสารให้ทันสมัย 
 
ระเบียบวาระท่ี 5.7 ขอความเห็นชอบรายวิชาศึกษาท่ัวไป 1) วิชาพลังงานและการอนุรักษ์พลังงาน  
    2)วิชาความรู้พ้ืนฐานในอุตสาหกรรม  3)วิชาอาหารเพ่ือชีวิต 4)วิชาเกษตรใน 
    ชีวิตประจําวัน และ 5)วิชาเทคโนโลยีชีวภาพในชีวิตประจําวัน 
 สาระสําคัญโดยย่อ 

 ผศ.ดร.อดิศร   ภู่สาระ เลขานุการสภาวิชาการ  ขออนุญาตท่ีประชุมให้ ผศ.ศานิต  สวัสดิกาญจน์ 
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นําเสนอ เรื่อง ขอความเห็นชอบรายวิชาศึกษาท่ัวไป 1) วิชาพลังงาน
และการอนุรักษ์พลังงาน 2)วิชาความรู้พ้ืนฐานในอุตสาหกรรม  3)วิชาอาหารเพ่ือชีวิต 4)วิชาเกษตรในชีวิตประจําวัน 
และ 5)วิชาเทคโนโลยีชีวภาพในชีวิตประจําวัน 
 ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง 
  ตามท่ีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้เสนอขออนุมัติเปิดสอนรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป             
จํานวน 5 รายวิชา ประกอบด้วย 1) วิชาพลังงานและการอนุรักษ์พลังงาน 2)วิชาความรู้พ้ืนฐานในอุตสาหกรรม             
3)วิชาอาหารเพ่ือชีวิต 4)วิชาเกษตรในชีวิตประจําวัน และ 5)วิชาเทคโนโลยีชีวภาพในชีวิตประจําวัน ใน           
การประชุมคณะกรรมการประจําคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งท่ี 2/2557 เม่ือวันท่ี 10 กันยายน 2557            
ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบการเปิดสอนรายวิชาศึกษาท่ัวไป  จํานวน 5 รายวิชา และให้ดําเนินการปรับปรุงแก้ไขตาม
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประจําคณะ  โดยเรื่องนี้ได้ผ่านการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรหมวด
วิชาศึกษาท่ัวไป ครั้งท่ี 3/2557 ในวันท่ี 24 ตุลาคม 2557   ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบให้เปิดสอนรายวิชาในหมวด
วิชาศึกษาท่ัวไป จํานวน 5 รายวิชา โดยให้แก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรหมวดวิชา
ศึกษาท่ัวไป และนําเรื่องนี้เข้าท่ีประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการต่อไป 
 ข้อเสนอ/ญัตติ    
  จึงเสนอคณะกรรมการสภาวิชาการพิจารณาให้ความเห็นชอบรายวิชาศึกษาท่ัวไป จํานวน 5 รายวิชา 
ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

  มติท่ีประชุม เห็นชอบ 1)วิชาพลังงานและการอนุรักษ์พลังงาน   2)วิชาความรู้พ้ืนฐานในอุตสาหกรรม  
3)วิชาอาหารเพ่ือชีวิต 4)วิชาเกษตรในชีวิตประจําวัน และ5)วิชาเทคโนโลยีชีวภาพในชีวิตประจําวันและมี
ข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกตดังนี้ 

  1. วิชาพลังงานและการอนุรักษ์พลังงาน  ควรจะปรับชื่อวิชาเป็นการอนุรักษ์พลังงานและพลังงาน
ทดแทน และปรับลําดับการเขียนคําอธิบายรายวิชาตามลําดับการเรียนรู้ 
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  2. วิชาความรู้ท่ัวไปในงานอุตสาหกรรม 1)ให้แก้ไขชื่อภาษาอังกฤษเป็น  Fundamentals of Industry   

2) ตัดคําว่าศึกษาออก 3) เพ่ิมเนื้อหาเก่ียวกับนิสัยอุตสาหกรรม การอยู่ร่วมกันของชุมชนและสิ่งแวดล้อมในเขต
อุตสาหกรรม ผลกระทบและความยั่งยืน และปรับลําดับการเขียนคําอธิบายรายวิชาตามลําดับการเรียนรู้ 

  3. วิชาอาหารเพ่ือชีวิต  1)เพ่ิมคําอธิบายรายวิชาให้มีประเด็นเรื่องความม่ันคงทางอาหาร  และย้ายคําว่า 
“บทบาทอาหารต่อชีวิต สังคมและวัฒนธรรมของมนุษย์”ให้ไปต่อจากความสําคัญของอาหาร  2) ปรับลําดับการเขียน
คําอธิบายรายวิชาตามลําดับการเรียนรู้ 

  4. วิชาเกษตรในชีวิตประจําวัน 1) ให้แก้ชื่อภาษาอังกฤษเป็น Agriculture in Daily Life  2)ตัดคําว่า
ความหมายออก 3)เพ่ิมคําว่า “ต่อชีวิตประจําวัน” ต่อจากความสําคัญของศาสตร์ทางการเกษตร 4)ปรับลําดับ
การเขียนคําอธิบายรายวิชาตามลําดับการเรียนรู้ 

    5. วิชาเทคโนโลยีชีวภาพในชีวิตประจําวัน  1)ให้แก้ไขคําอธิบายรายวิชาเป็นดังนี้ ประเภทและการใช้
ประโยชน์ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ เทคโนโลยีชีวภาพด้านพืช สัตว์ อุตสาหกรรมอาหาร การแพทย์และสาธารณสุข 
สิ่งแวดล้อมและพลังงาน จริยธรรมและผลกระทบในการใช้เทคโนโลยีชีวภาพในชีวิตประจําวัน โดยศึกษาจาก
ตัวอย่างและกรณีศึกษาในชีวิตประจําวัน  2)ปรับลําดับการเขียนคําอธิบายรายวิชาตามลําดับการเรียนรู้ 
 
ระเบียบวาระท่ี 5.8   ขอความเห็นชอบหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์  
    (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557) 
 สาระสําคัญโดยย่อ 
  ผศ.ดร.อดิศร  ภู่สาระ  เลขานุการสภาวิชาการ ขออนุญาตท่ีประชุมให้ ดร.ชมพูนุท  สุขหวาน หัวหน้าสาขาวิชา
วิทยาศาสตร์  นําเสนอขอความเห็นชอบหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2557) 
 ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง 
  คณะครุศาสตร์ ได้ดําเนินการปรับปรุงหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2557) เพ่ือให้สอดคล้องกับมาตรฐานความรู้และสมรรถนะของคุรุสภา โดยได้ดําเนินการวิพากษ์
หลักสูตรไปเม่ือวันท่ี 24 กรกฎาคม 2557 และผ่านการประชุมคณะกรรมการประจําคณะครุศาสตร์ ในการประชุม
ครั้งท่ี 4/2557 เม่ือวันท่ี 26 กันยายน 2557 แล้ว ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบ โดยให้แก้ไขตามข้อเสนอแนะของ 
คณะกรรมการฯ  ซ่ึงทางคณะครุศาสตร์ได้ดําเนินการแก้ไขเรียบร้อยแล้ว และนําเรื่องนี้ เข้าท่ีประชุม
คณะกรรมการสภาวิชาการต่อไป 
 ข้อเสนอ/ญัตติ    
  จึงเสนอคณะกรรมการสภาวิชาการพิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557) 
 มติท่ีประชุม เห็นชอบหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
2557) โดยให้แก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสภาวิชาการ และมอบหมายให้กองบริการการศึกษา
ตรวจสอบหลักสูตรอีกครั้งก่อนนําเสนอสภามหาวิทยาลัย ข้อเสนอแนะมีดังนี้ 
  1. ให้ทบทวนการเขียนวัตถุประสงค์ จํานวนข้อ การเรียงลําดับการเขียนอย่างไร จะยึดการเขียน
ตามแบบ มคอ.หรืออย่างไร  
  2. หน้า 12 ข้อ 2.1.1 ให้ตัดข้อความสําหรับนักศึกษาภาคพิเศษออก  
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  3. หน้า15 ข้อ 2.6 ใต้ตารางรายจ่ายจากค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษาเป็น ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อหัวนักศึกษานักศึกษา 
  4. หน้า 22 ปรับชื่อวิชาจิตวิทยาเด็กพิเศษ เป็น จิตวิทยาเด็กท่ีมีความต้องการพิเศษ และวิชาภาวะ
ผู้นําให้ใช้ภาษาอังกฤษ Leadership  
  5. หน้า 25 และหน้า 105 วิชาวิทยาศาสตร์โลกท้ังระบบ ให้ใช้ชื่อภาษาอังกฤษว่า Earth Science System 
  6. หน้า 33-40 ให้ตรวจสอบชื่ออาจารย์และคุณวุฒิให้ถูกต้องเป็นปัจจุบัน 
  7. ข้อมูลประวัติอาจารย์ประจําหลักสูตร ควรใช้รูปถ่ายท่ีเป็นทางการ หรือเป็นแบบเดียวกันทุกคน 
  8. ตรวจสอบและแก้ไขรูปแบบการพิมพ์  เช่น การพิมพ์หน้า 121 การเว้นวรรค คําถูกคําผิด  การ
ใช้ชื่อภาษาอังกฤษในหลาย ๆ วิชาให้ถูกต้องคงเส้นคงวา  
  9. ตรวจสอบหน้า 105 รหัสวิชา ฟิสิกส์ 1 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 1 ฟิสิกส์ 2 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 2 ให้ถูกต้องกับ
รหัสวิชาของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 
ระเบียบวาระท่ี 5.9   ขอความเห็นชอบหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาพลศึกษา 
    (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557) 
 สาระสําคัญโดยย่อ 
  ผศ.ดร.อดิศร    ภู่สาระ  เลขานุการสภาวิชาการ  ขออนุญาตท่ีประชุมให้ ดร.ประวิทย์  ประมาน หัวหน้า
สาขาวิชาพลศึกษา นําเสนอขอความเห็นชอบหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิชาพลศึกษา (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2557) 
 ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง 
  คณะครุศาสตร์ ได้ดําเนินการปรับปรุงหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาพลศึกษา (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2557) เพ่ือให้สอดคล้องกับมาตรฐานความรู้และสมรรถนะของคุรุสภา โดยได้ดําเนินการวิพากษ์
หลักสูตรไปเม่ือวันท่ี 24 กรกฎาคม 2557 และผ่านการประชุมคณะกรรมการประจําคณะครุศาสตร์ ในการประชุม
ครั้งท่ี 4/2557 เม่ือวันท่ี 26 กันยายน 2557 แล้ว ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบ โดยให้แก้ไขตามข้อเสนอแนะของ 
คณะกรรมการฯ  ซ่ึงทางคณะครุศาสตร์ได้ดําเนินการแก้ไขเรียบร้อยแล้ว และนําเรื่องนี้ เข้าท่ีประชุม
คณะกรรมการสภาวิชาการต่อไป 
 ข้อเสนอ/ญัตติ    
  จึงเสนอคณะกรรมการสภาวิชาการพิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
พลศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557) 

มติท่ีประชุม  เห็นชอบหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาพลศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557) 
และให้แก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสภาวิชาการ และมอบหมายให้กองบริการการศึกษาตรวจสอบ
การแก้ไขหลักสูตรอีกครั้งก่อนนําเสนอสภามหาวิทยาลัย ข้อเสนอแนะและข้อสังเกตมีดังนี้ 

1. หน้า 3 ข้อ 11.1, 11.2 ให้เพ่ิมข้อมูลตัวเลข สถิติและแหล่งอ้างอิงเพ่ือเพ่ิมน้ําหนักในการพัฒนาหลักสูตร 
2. หน้า 3 ให้ปรับการเขียนเหตุผลในการปรับปรุงหลักสูตร ให้มีความเป็นเหตุเป็นผลและเชื่อมโยงใน

การนํามาสู่การปรับปรุง 
3. หน้า 8 ข้อ 2.1.1 ให้ตัดข้อความสําหรับนักศึกษาภาคพิเศษออก 
4. หน้า10 ข้อ 2.6 ใต้ตารางรายจ่ายจากค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษาเป็น ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อหัวนักศึกษา 

และข้อ 2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต มหาวิทยาลัยจะต้องระบุรายละเอียดการเทียบโอนของนักศึกษาให้
สอดคล้องกับการรับรองคุณวุฒิของคุรุสภาด้วย 
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5. การต้ังชื่อรายวิชาควรสั้น กระชับ ไม่ยาวเกินไป 
6. หน้า16 ชื่อวิชาภาษาอังกฤษวิชาผู้กํากับลูกเสือ-เนตรนารี-ยุวกาชาดให้ตัดคําว่า Science ออก 
7. หน้า 17 วิชาฝึกประสบการณ์การเป็นเจ้าหน้าท่ีและผู้ตัดสินกีฬา ให้แก้ไขคําว่า Refry เป็น Referee 

และวิชาจิตวิทยาเด็กพิเศษ ให้แก้ไขเป็น จิตวิทยาเด็กท่ีมีความต้องการพิเศษ 
8. หน้า 18 วิชา จิตวิทยาการกีฬา แก้ไขชื่อภาษาอังกฤษเป็น Sports Psychology 
9. หน้า 19 ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ วิชาทักษะกีฬายิมนาสติก ให้ตัด s คําว่า Gymnastics ออก 
10. หน้า 20 วิชาพลศึกษาสําหรับเด็กพิเศษ ให้แก้ไขชื่อวิชาเป็น พลศึกษาสําหรับเด็กท่ีมีความต้องการ

พิเศษ Physical Education for children with special needs 
11. ควรจะปรับชื่อวิชาท่ีมีคําว่าทักษะนําหน้าออก และระบุให้ชัดว่าเป็นวิชาอะไร เช่น กีฬาฟุตซอล  

ลีลาศ รวมท้ังวิชาท่ีเป็นทักษะ ให้เขียนการปฏิบัติหรือการฝึกในคําอธิบายรายวิชาทุกวิชา 
12. หน้า 26-32 ให้ตรวจสอบชื่ออาจารย์และคุณวุฒิให้ถูกต้องเป็นปัจจุบัน 
13. หน้า 53 ให้ทบทวนการกําหนดความรับผิดชอบหลัก/รอง ด้านท่ี 5 ข้อ 2 ลําดับท่ี 24-27 วิชา

ทักษะกีฬาต่าง ๆ ควรจะกําหนดเหมือนกัน 
14. หน้า 60 ข้อ 2.2 ให้เพ่ิมแหล่งทรัพยากรการเรียนการสอน เช่น อุปกรณ์ สิ่งแวดล้อม สถานท่ี          

เพ่ือแสดงให้เห็นถึงศักยภาพในการผลิตครูพลศึกษาท่ีได้รับการฝึกฝนเป็นอย่างดี 
15. หน้า 62-63 ตัว KPI ข้อ 13-15 อาจไม่กําหนดก็ได้ แต่หากมีสาขาวิชาจะต้องทําผลการดําเนินการให้ได้ 
16. หน้า 97 วัตถุประสงค์มีการเขียนซํ้าคํา ให้ปรับรวมเรื่องเดียวกันให้อยู่ในข้อเดียวกัน 
17. ให้ตรวจสอบรูปแบบการพิมพ์และการพิสูจน์อักษร 

 
ระเบียบวาระท่ี 5.10   ขอความเห็นชอบหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการประถมศึกษา 
    (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557) 
 สาระสําคัญโดยย่อ 
  ผศ.ดร.อดิศร    ภู่สาระ  เลขานุการสภาวิชาการ  ขออนุญาตท่ีประชุมให้ ดร.พรเทพ  รู้แผน หัวหน้าสาขาวิชา
การประถมศึกษา นําเสนอขอความเห็นชอบหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการประถมศึกษา (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2557) 
 ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง 
  คณะครุศาสตร์ ได้ดําเนินการปรับปรุงหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการประถมศึกษา  
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557) เพ่ือให้สอดคล้องกับมาตรฐานความรู้และสมรรถนะของคุรุสภา โดยได้
ดําเนินการวิพากษ์หลักสูตรไปเม่ือวันท่ี 24 กรกฎาคม 2557 และผ่านการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ           
ครุศาสตร์ ในการประชุมครั้งท่ี 4/2557 เม่ือวันท่ี 26 กันยายน 2557 แล้ว ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบ โดยให้แก้ไข
ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ  ซ่ึงทางคณะครุศาสตร์ได้ดําเนินการแก้ไขเรียบร้อยแล้ว และนําเรื่องนี้  
เข้าท่ีประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการต่อไป 
 ข้อเสนอ/ญัตติ    
  จึงเสนอคณะกรรมการสภาวิชาการพิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชา
การประถมศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557) 

มติท่ีประชุม เห็นชอบ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการประถมศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
2557) โดยให้แก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสภาวิชาการ และมอบหมายให้กองบริการการศึกษา
ตรวจสอบหลักสูตรอีกครั้งก่อนนําเสนอสภามหาวิทยาลัย ข้อเสนอแนะและข้อสังเกตมีดังนี้ 
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 1. หน้า 10 ข้อ 2.1.1 ให้ตัดการจัดการเรียนสําหรับนักศึกษาภาคพิเศษออก 
 2. หน้า 13  แก้ไข * ค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษา เป็น ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อหัวนักศึกษา และแก้ไขตัวเลข

หมวดวิชาเฉพาะจาก 133 เป็น 132 หน่วยกิต 
 3. หน้า 18 วิชาภาวะผู้นํา ให้ใช้ภาษาอังกฤษ Leadership  
 4.  ให้ตรวจสอบชื่อวิชาภาษาอังกฤษ และคําศัพท์เฉพาะ ให้ตรงกับนิยามศัพท์ท่ีกระทรวงกําหนด 
 5. คําว่าสุขศึกษา ภาษาอังกฤษให้ใช้คําว่า Health Education 
 6. หน้า 20 วิชาการงานอาชีพฯ ให้ตรวจสอบแก้ไขชื่อภาษาอังกฤษ เนื่องจากเป็นคําศัพท์เฉพาะ 
 7. หน้า 21 ให้ทบทวนชื่อคําภาษาอังกฤษ วิชา 1173313 จะเป็น Texts หรือ book   
 8. หน้า 22 ให้ทบทวนชื่อวิชาภาษาอังกฤษ วิชาการศึกษาผลงานวิจัยเก่ียวกับเด็กประถมศึกษา 

Elementary Educational ถูกต้องหรือไม่จะเก่ียวกับเด็ก หรือเก่ียวกับประถมศึกษา   
 9. หน้า 18 และ 22 ชื่อวิชามนุษยสัมพันธ์สําหรับครู ซํ้ากันแต่รหัสต่างกันให้ตรวจสอบแก้ไขให้ถูกต้อง 

   10. หน้า 28-33 ให้ตรวจสอบชื่ออาจารย์และคุณวุฒิให้ถูกต้องเป็นปัจจุบัน 
   11. หน้า 40-64 ให้ทบทวนการกําหนดความรับผิดชอบหลัก เนื่องจากมีหลายวิชาท่ีด้านคุณธรรม 

จริยธรรมควรจะกําหนดเป็นรับผิดชอบหลักมากกว่ารอง และวิชาท่ีมีธรรมชาติคล้ายกันก็ควรกําหนดเหมือนกัน 
   12. หน้า 53 แก้ไขชื่อวิชาทักษะพ้ืนฐานทางภาษาต่างประเทศ เป็น ทักษะพ้ืนฐานทางภาษาอังกฤษ  

และวิชาพ้ืนฐานทางมนุษย์และสังคม ภาษาอังกฤษให้ใช้ Foundation of Human and Society 
   13. หน้า 55 วิชาการจัดการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศสําหรับครูประถมศึกษา ให้ปรับเป็นวิชาการจัดการ

เรียนรู้ภาษาอังกฤษสําหรับครูประถมศึกษา 
   14. หน้า 77 และ 81 ให้ใส่คําอธิบายรายวิชาให้ครบถ้วน 
   15. การเขียนผลงานวิชาการในภาคผนวก ควรเขียนแบบบรรณานุกรมและเป็นรูปแบบเดียวกัน 

และรูปภาพของอาจารย์ควรเป็นทางการและเป็นแบบเดียวกัน 
   16. ให้ปรับรูปแบบการพิมพ์ รูปแบบตัวอักษร การใช้คํา การย่อหน้า วรรคตอน การใช้ภาษาอังกฤษ  

ให้ถูกต้องเป็นรูปแบบเดียวกันท้ังหลักสูตร 
 
ระเบียบวาระท่ี 5.11   ขอความเห็นชอบหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการสอนภาษาไทย 
    (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557) 
 สาระสําคัญโดยย่อ 
  ผศ.ดร.อดิศร    ภู่สาระ  เลขานุการสภาวิชาการ  ขออนุญาตท่ีประชุมให้ นายนรเศรษฐ์  เตชะ หัวหน้า
สาขาวิชาสังคมศึกษา นําเสนอขอความเห็นชอบหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการสอนภาษาไทย (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2557) 
 ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง 
  คณะครุศาสตร์ ได้ดําเนินการปรับปรุงหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการสอนภาษาไทย  
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557) เพ่ือให้สอดคล้องกับมาตรฐานความรู้และสมรรถนะของคุรุสภา โดยได้
ดําเนินการวิพากษ์หลักสูตรไปเม่ือวันท่ี 24 กรกฎาคม 2557 และผ่านการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ           
ครุศาสตร์ ในการประชุมครั้งท่ี 4/2557 เม่ือวันท่ี 26 กันยายน 2557 แล้ว ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบ โดยให้แก้ไข
ตามข้อเสนอแนะของ คณะกรรมการฯ  ซ่ึงทางคณะครุศาสตร์ได้ดําเนินการแก้ไขเรียบร้อยแล้ว และนําเรื่องนี้  
เข้าท่ีประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการต่อไป 
 



 
     รายงานการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการครั้งท่ี 8/2557 

[2-17] 
 
 ข้อเสนอ/ญัตติ    
  จึงเสนอคณะกรรมการสภาวิชาการพิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชา
การสอนภาษาไทย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557) 
 มติท่ีประชุม  เห็นชอบหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการสอนภาษาไทย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
2557) โดยให้แก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสภาวิชาการ และมอบหมายให้กองบริการการศึกษา 
ตรวจสอบหลักสูตรอีกครั้งก่อนนําเสนอสภามหาวิทยาลัย ข้อเสนอแนะและข้อสังเกตมีดังนี้ 
 1. หน้า 3, 26 ให้แก้ไขชื่อคุณวุฒิของอาจารย์กฤชธัช สรรพกิจ ให้ถูกต้อง 
 2. หน้า 3-4  ให้เพ่ิมข้อมูลตัวเลข สถิติและแหล่งอ้างอิง เพ่ือบอกถึงการขาดแคลนครู  
 3. หน้า 11 * ค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษา ให้แก้ไขเป็น ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อหัวนักศึกษา และตรวจสอบการคํานวณ
ตัวเลขรายจ่ายใหม่ 
 4. หน้า 18 วิชา ปรับชื่อวิชาจิตวิทยาเด็กพิเศษ เป็น จิตวิทยาเด็กท่ีมีความต้องการพิเศษ และวิชาภาวะ
ผู้นํา ชื่อภาษาอังกฤษให้แก้เป็น Leadership 
 5. หน้า 19 วิชาหลักสูตรและวิธีการสอนภาษาไทย ชื่อภาษาอังกฤษควรปรับเป็น Curriculum and 
Instruction of Thai Language   และวิชาภาษาไทยกับภูมิปัญญาท้องถ่ิน คําว่าภูมิปัญญาท้องถ่ินภาษาอังกฤษ
ควรใช้คําว่า Local Knowledge 
 6. หน้า 20 ชื่อวิชาสื่อและนวัตกรรมเพ่ือการเรียนการสอนภาษาไทย ภาษาอังกฤษคําว่าสื่อควรใช้ 
Media หรือถ้าใช้ Multimedia ชื่อภาษาไทยต้องเป็นสื่อประสม 
 7. หน้า 27-34 ให้ตรวจสอบชื่อและคุณวุฒิของอาจารย์ให้ถูกต้องเป็นปัจจุบัน 

8. ให้ตรวจสอบชื่อภาษาอังกฤษวิชาวรรณกรรมสําหรับเด็ก และวรรณกรรมปัจจุบัน เนื่องจากคําว่า
วรรณกรรมท้ัง 2 วิชาเขียนคําภาษาอังกฤษต่างกัน 

9. คําอธิบายรายวิชาทุกวิชาท่ีข้ึนต้นด้วยคําว่า ศึกษา ให้ตัดคําว่า ศึกษาออก 
10. ทบทวน ตรวจสอบคําศัพท์ภาษาอังกฤษตลอดท้ังเล่มหลักสูตร และการใช้คําท่ีมีรูปแบบเดียวกัน 

 
ระเบียบวาระท่ี 5.12   ขอความเห็นชอบหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาสังคมศึกษา 
    (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557) 
 สาระสําคัญโดยย่อ 
  ผศ.ดร.อดิศร    ภู่สาระ  เลขานุการสภาวิชาการ  ขออนุญาตท่ีประชุมให้ ดร.อมรรัตน์  สนั่นเสียง คณบดี              
คณะครุศาสตร์ นําเสนอขอความเห็นชอบหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาสังคมศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2557) 
 ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง 
  คณะครุศาสตร์ ได้ดําเนินการปรับปรุงหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาสังคมศึกษา  (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2557) เพ่ือให้สอดคล้องกับมาตรฐานความรู้และสมรรถนะของคุรุสภา โดยได้ดําเนินการวิพากษ์
หลักสูตรไปเม่ือวันท่ี 24 กรกฎาคม 2557 และผ่านการประชุมคณะกรรมการประจําคณะครุศาสตร์ ในการประชุม
ครั้งท่ี 4/2557 เม่ือวันท่ี 26 กันยายน 2557 แล้ว ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบ โดยให้แก้ไขตามข้อเสนอแนะของ 
คณะกรรมการฯ  ซ่ึงทางคณะครุศาสตร์ได้ดําเนินการแก้ไขเรียบร้อยแล้ว และนําเรื่องนี้ เข้าท่ีประชุม
คณะกรรมการสภาวิชาการต่อไป 
 



 
     รายงานการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการครั้งท่ี 8/2557 

[2-18] 
 
 ข้อเสนอ/ญัตติ    
  จึงเสนอคณะกรรมการสภาวิชาการพิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชา
สังคมศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557) 

มติท่ีประชุม เห็นชอบ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557) 
โดยให้แก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสภาวิชาการ และมอบหมายให้กองบริการการตรวจสอบ
หลักสูตรอีกครั้งก่อนนําเสนอสภามหาวิทยาลัย ข้อเสนอแนะและข้อสังเกตมีดังนี้ 

1. หน้า 3 ข้อ 11 สถานการณ์ภายนอก ให้เพ่ิมแหล่งท่ีมาของข้อมูลหรือหน่วยงาน 
 2. หน้า 11 ข้อ 2.1.1 ให้ตัดข้อความสําหรับนักศึกษาภาคพิเศษออก 
 3. หน้า 13 ใต้ตารางรายจ่ายคําว่าค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษา แก้ไขเป็นค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อหัวนักศึกษา  
 4. หน้า 22 วิชาการเรียนรู้โลกาภิวัตน์  ให้ปรับเป็นการเรียนรู้ยุคโลกาภิวัตน์  
 5. หน้า 23 วิชาวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย ให้ใช้ว่า Thai culture and Indigenous knowledge 
 6. หน้า 25 วิชาปัญหาสังคม เสนอให้เป็นวิชาปฏิบัติ ซ่ึงให้นักศึกษาได้สํารวจและวิจัยปัญหาสังคม 
 7. หน้า 27-29 ให้ปรับการจัดรายวิชาในแผนการเรียน โดยวิชา 1642501 ประวัติศาสตร์นิพนธ์ฯ ควร
จะเรียนในลําดับหลังสุด วิชาภูมิศาสตร์กายภาพควรเรียนก่อนภูมิศาสตร์ภูมิภาคโลก และแก้ไขหน่วยกิตวิชา
ปรัชญาการศึกษาและหลักสูตรเป็น 3(2-2-5) 
 8. ควรเพ่ิมวิชาประวัติศาสตร์อยุธยาเป็นวิชาบังคับ เพ่ือสร้างอัตลักษณ์ของหลักสูตรท่ีจัดการเรียนการ
สอนในแหล่งสําคัญทางประวัติศาสตร์ 
 9. หน้า 32-39 ให้ตรวจสอบชื่อและคุณวุฒิของอาจารย์ให้ถูกต้อง และให้เพ่ิมรายชื่ออาจารย์ผู้สอนวิชา
เศรษฐศาสตร์ของคณะวิทยาการจัดการเข้ามาด้วย 
 10. หน้า 69 ให้เพ่ิมแหล่งทรัพยากรการเรียนรู้ เช่นสถานท่ี วัดต่างๆ พิพิธภัณฑ์ สถาบันอยุธยาศึกษา 
 11. ข้อมูลประวัติอาจารย์ประจําหลักสูตร ควรใช้ภาพถ่ายท่ีเป็นทางการ หรือเป็นแบบรูปเดียวกันทุกคน 
 12. ให้ตรวจสอบรูปแบบการพิมพ์และการพิสูจน์อักษร และการใช้คําภาษาอังกฤษให้เสถียรและมี
รูปแบบเดียวกัน 
 13. ควรมีวชิาท่ีให้นักศึกษาได้มีการคิดวิเคราะห์ โต้แย้ง เป็นวชิาท่ีจะสร้างคนในสงัคมให้กล้าและเข้มแข็ง 
 14. เสนอให้มีวิชาท่ีสื่อต่อการต้ังรับการเป็นประชาคมอาเซียนของคนไทย แนวโน้มการเคลื่อนย้ายของ
ประชากร 
 
ระเบียบวาระท่ี 6    เรื่องนําเสนอจากกรรมการสภาวิชาการ 

-ไม่มี- 
 
ระเบียบวาระท่ี 7     เรื่องอ่ืน ๆ 
  ระเบียบวาระท่ี 7.1  กําหนดการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งท่ี 9/2557 
  สาระสําคัญโดยย่อ 
  ผศ.ดร.อดิศร  ภู่สาระ  เลขานุการสภาวิชาการ นําเสนอกําหนดการประชุมคณะกรรมการ       
สภาวิชาการ ครั้งท่ี 9/2557 
 
 
 



 
     รายงานการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการครั้งท่ี 8/2557 

[2-19] 
 
 ข้อเสนอ/ญัตติ    
  ขอความเห็นชอบกําหนดการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งท่ี 9/2557 ในวันพุธท่ี 3 ธันวาคม 2557 
เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมอยุธยา-อาเซียน ชั้น 2 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 
 มติท่ีประชุม  เห็นชอบกําหนดการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งท่ี 9/2557 ในวันพุธท่ี 3 ธันวาคม 2557 
เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมอยุธยา-อาเซียน ชั้น 2 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 
 
ปิดประชุมเวลา 14.30 น. 
 
       นางสาวนิตยา   แสงมะฮะหมัด  ผู้บันทึกการประชุม 
       นางลักขณา   เตชวงษ์       ผู้ตรวจ 
       ผศ.ดร.อดิศร ภู่สาระ    ผู้ทาน 


