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รายงานการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ 
ครั้งท่ี 9/2557 

วันพุธท่ี 3 ธันวาคม  2557  เวลา 09.00 น. 
ณ ห้องประชุมอยุธยา-อาเซียน ช้ัน 2 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

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

ผู้มาประชุม 
1. รองศาสตราจารย์ ดร.นพวรรณ  ธีระพันธ์เจริญ รักษาราชการแทนอธิการบดี     ประธาน 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชิดชงค์ ส.นันทนาเนตร ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก คณะมนุษยศาสตร์ฯ    กรรมการ 
3. รองศาสตราจารย์ ดร.รสสุคนธ์   มกรมณี ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก คณะครุศาสตร์    กรรมการ 
4. ดร.จิราภรณ์    พงษ์โสภา   ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก คณะวิทยาศาสตร์ฯ    กรรมการ 
5. รองศาสตราจารย์ปราณี   ตันประยูร  ผู้แทนคณะวิทยาการจัดการ     กรรมการ 
6. ดร.ชมพูนุท    สุขหวาน   ผู้แทนคณะครุศาสตร์      กรรมการ 
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จรยิาภรณ์  รุจิโมระ ผู้แทนคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์    กรรมการ 
8. ดร.ภัททิรา  หอมหวล    ผู้แทนคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี    กรรมการ 
9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อดิศร  ภู่สาระ   รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ      กรรมการและเลขานุการ 
 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. นางสาวบวรศร  มณีพงษ์   รองคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
2. นางสาวดวงพร   รื่นเริงฤทธิ์   อาจารย์ประจําสาขาวิชาภาษาจีน 
3. นางสาวสิอร   หาสาสน์ศรี   อาจารย์ประจําสาขาวิชาคณิตศาสตร์ 
4. ดร.ปฤษณา   ชนะวรรษ   หัวหน้าสาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ 
5. นางสาวภัธภร   หลั่งประยูร   อาจารย์ประจําสาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ 
6. นางสาวภัทราวรรณ  จันทร์เนตร  หัวหน้าสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวิทย์   ไวยกุล  หัวหน้าสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา 
8. ดร.วริสรา  จุ้ยดอนกลอย   หัวหน้าสาขาวิชาการศึกษาพิเศษ 
9. ดร.กิติมา    ทามาลี    ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการและสหกิจศึกษา 
10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศานิต   สวัสดิกาญจน์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
11. นายเกียรติศักด์ิ    เจริญใจ   นักวิชาการศึกษา กองพัฒนานักศึกษา 
 
 
ผู้ไม่มาประชุม 
1. รองศาสตราจารย์ชนินทร์   ชุณหพันธรักษ์ ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก คณะวิทยาการจัดการ   ติดภารกิจ 
 
เปิดประชุมเวลา 09.00 น. 
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ระเบียบวาระท่ี 1   เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ทราบ 
  ระเบียบวาระท่ี 1.1  แต่งตั้งรักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
 สาระสําคัญโดยย่อ 
  ผศ.ดร.อดิศร   ภู่สาระ  เลขานุการสภาวิชาการ นําเสนอ  คําสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา เรื่อง แต่งต้ังผู้รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เลขท่ี 
28/2557 ลงวันท่ี 15 ตุลาคม พ.ศ. 2557 
 มติท่ีประชุม  รับทราบ 

 
ระเบียบวาระท่ี 1.2  แต่งตั้งรองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
 สาระสําคัญโดยย่อ 
  ผศ.ดร.อดิศร   ภู่สาระ  เลขานุการสภาวิชาการ นําเสนอ  คําสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา เรื่อง แต่งต้ังรองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เลขท่ี 29/2557 ลงวันท่ี 19 
พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 
  มติท่ีประชุม  รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งท่ี 8/2557  
 สาระสําคัญโดยย่อ 
  ผศ.ดร.อดิศร  ภู่สาระ  เลขานุการสภาวิชาการ นําเสนอ รายงานการประชุมคณะกรรมการสภา
วิชาการ ครั้งท่ี 8/2557  ซ่ึงมีสาระสําคัญเก่ียวกับระเบียบวาระและมติท่ีประชุมตามรายงานการประชุม
คณะกรรมการสภาวิชาการเพ่ือขอให้ท่ีประชุมสภาวิชาการพิจารณารับรองรายงานการประชุม 
 ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง 
  ตามท่ีสภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาได้มีการประชุมครั้งท่ี 8/2557 เม่ือ       
วันพุธท่ี 5 พฤศจิกายน 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 8/2557 
 ข้อเสนอ/ญัตติ 
  ขอรับรองรายงานการประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ครั้งท่ี 8/2557 
 มติท่ีประชุม  รับรองรายงานการประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ครั้งท่ี 
8/2557 โดยไม่มีการแก้ไข 
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ระเบียบวาระท่ี 3   เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งท่ี 8/2557 
ระเบียบวาระท่ี 3.1  รายงานผลการดําเนินการตามมติของคณะกรรมการสภาวิชาการ 
 สาระสําคัญโดยย่อ 
  ผศ.ดร.อดิศร  ภู่สาระ  เลขานุการสภาวิชาการ นําเสนอข้อมูลการดําเนินงานและผลการดําเนินงาน
ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการครั้งท่ี 8/2557 โดยได้แจ้งและมอบให้หน่วยงานและองค์คณะบุคคล/
บุคคลท่ีเก่ียวข้องดําเนินงานและปฏิบัติตามท่ีคณะกรรมการสภาวิชาการมีมติแล้ว 
 ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง 
  1. คณะกรรมการสภาวิชาการได้มีมติกําหนดเป็นแนวปฏิบัติให้เลขานุการนําเสนอให้ท่ีประชุมทราบ
ความคืบหน้าหรือข้อมูลการดําเนินงานและผลการดําเนินงานตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ          
เป็นเรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อนด้วย 
  2. คณะกรรมการสภาวิชาการ มีการประชุมครั้งท่ี 8/2557 เม่ือวันพุธท่ี 5 พฤศจิกายน 2557 เวลา 09.00 น. 
ณ ห้องประชุมอยุธยา-อาเซียน ชั้น 2 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยมี
สาระตามรายงานการประชุมฯในระเบียบวาระท่ี 2 
  3. เลขานุการคณะกรรมการสภาวิชาการ ได้แจ้งและมอบให้หน่วยงานและองค์คณะบุคคล/บุคคลท่ี
เก่ียวข้องดําเนินงานและปฏิบัติตามท่ีคณะกรรมการสภาวิชาการมีมติแล้ว ซ่ึงมีรายละเอียดตามเอกสารท่ีนําเสนอ
ประกอบการประชุมหน้า [3-2 ถึง 3-4] 
 ข้อเสนอ/ญัตติ 
  ขอเสนอให้ท่ีประชุมรับทราบข้อมูลการดําเนินงานและผลการดําเนินงานตามมติท่ีประชุม               
คณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งท่ี 8/2557 
 มติท่ีประชุม  รับทราบ 
 

รายงานข้อมูลการดําเนินงานและผลการปฏิบัติตามมตทิี่ประชุม 
คณะกรรมการสภาวิชาการ  คร้ังที่ 8/2557 

วันพุธที่ 5 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2557 เวลา 09.00 น. 
ณ ห้องประชุมอยุธยา-อาเซียน ชั้น 2 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 

ระเบียบวาระ เรื่อง มติท่ีประชุม ผลการปฏิบัติตามมติ 
4 นําเสนอเพ่ือทราบ 

4.1 

วารสารวิ จั ยราชภั ฏกรุ งเก่ า สาขา
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ปี ท่ี1  
ฉบับท่ี 1 ตุลาคม-ธันวาคม 2557 

รับทราบวารสารวิจัยราชภัฏกรุงเก่า สาขา
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีท่ี1 
ฉบับท่ี 1 ตุลาคม-ธันวาคม 2557   
และนําเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป 

เ ลข า นุก ารสภา วิ ชาการ ได้ แ จ้ ง ไ ปยั ง 
ผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา และ
สถาบันวิ จัยและพัฒนาได้ นําเสนอต่อท่ี
ประชุมสภามหาวิทยาลัย ซ่ึงท่ีประชุมมีมติ
อนุมัติการยอมรับวารสารทางวิชาการ
เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันท่ี 19 พฤศจิกายน 
2557  
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ระเบียบวาระ เร่ือง มติท่ีประชุม ผลการปฏิบัติตามมต ิ
5 นําเสนอเพ่ือพิจารณา   

5.1 

ขอความเห็นในการกําหนดตําแหน่ง
ทางวิชาการระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
สาขาวิชาพลศึกษา  
ราย นางสาววัชรินทร์  เสมามอญ 
(วาระลับ) 
 

เห็นชอบในการกําหนดตําแหน่งทาง
วิชาการระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
สาขาวิชาพลศึกษา ราย นางสาว
วัชรินทร์  เสมามอญ (วาระลับ) และ
นําเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป 

เลขานุการสภาวิชาการได้แจ้งไปยังฝ่าย
บริหารงานบุคคล (งาน ก.พ.ต.)  และได้
นําเสนอต่อท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัย ซ่ึงท่ี
ประ ชุมมี มติ อ นุมั ติ กํ าหนดตํ าแห น่ งฯ
เรียบร้อยแล้ว  เมื่อวันท่ี 19 พฤศจิกายน 
2557  

5.2 

ขอความเห็นชอบปิดหลักสูตร 
ศิ ล ป ศ า ส ต ร บั ณ ฑิ ต  ส า ข า วิ ช า
ภาษาอังกฤษธุรกิจ (หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2549) 
 

เห็นชอบปิดหลักสูตรศิลปศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2549) และ
นําเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป 

เลขานุการสภาวิชาการได้แจ้งไปยังคณบดี
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และได้
นําเสนอต่อท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัย ซ่ึงท่ี
ประชุมมีมติเห็นชอบเรียบร้อยแล้ว  เมื่อ
วันท่ี 19 พฤศจิกายน 2557  

5.3 

ขอความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลง
อาจารย์ประจําหลักสูตรวิทยาศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัย หลักสูตรปรับปรุง 
ฉบับปี พ.ศ. 2555 (สมอ.08) 

เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์
ประจําหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัย หลักสูตรปรับปรุง ฉบับปี 
พ.ศ. 2555 (สมอ.08)  โดยให้แก้ไข
ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ
สภาวิชาการ และนําเสนอสภา
มหาวิทยาลยัต่อไป 

เลขานุการสภาวิชาการได้แจ้งไปยังคณบดี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และได้
นําเสนอต่อท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัย ซ่ึงท่ี
ประชุมมีมติเห็นชอบเรียบร้อยแล้ว  เมื่อ
วันท่ี 19 พฤศจิกายน 2557  
 
 

5.4 

ขอความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลง
อาจารย์ประจําหลักสูตรวิทยาศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ หลักสูตร
ปรับปรุง ฉบับปี พ.ศ. 2554 (สมอ.08) 

เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์
ประจําหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาคณิตศาสตร์  หลักสูตร
ปรับปรุง ฉบับปี พ.ศ. 2554 (สมอ.08) 
และนําเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป 

เลขานุการสภาวิชาการได้แจ้งไปยังคณบดี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และได้
นําเสนอต่อท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัย ซ่ึงท่ี
ประชุมมีมติเห็นชอบเรียบร้อยแล้ว  เมื่อ
วันท่ี 19 พฤศจิกายน 2557  

5.5 ขอความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไข
หลักสตูรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ หลักสูตร
ปรับปรุง ฉบับปี พ.ศ. 2555 (สมอ.08) 

ไม่เห็นชอบการปรับปรุงแก้ไข
หลักสตูรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ หลักสูตร
ปรับปรุง ฉบับปี พ.ศ. 2555 (สมอ.08)  

เลขานุการสภาวิชาการได้แจ้งไปยังคณบดี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยให้
แก้ไขตามข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกตของ
คณะกรรมการสภาวิชาการต่อไป 

5.6 

ขอความเห็นชอบรายวิชาศึกษาท่ัวไป 
วิชาสื่อมวลชนกับสังคม 3(3-0-6) 

เห็นชอบรายวิชาศึกษาท่ัวไป วิชา
สื่อมวลชนกับสังคม 3(3-0-6) และ
นําเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป 

เลขานุการสภาวิชาการได้แจ้งไปยังคณบดี
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และได้
นําเสนอต่อท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัย เมื่อ
วันท่ี 19 พฤศจิกายน 2557 ซ่ึงท่ีประชุม            
มีมติยังไม่พิจารณา 

5.7 

ขอความเห็นชอบรายวิชาศึกษาท่ัวไป 
1 ) วิ ชาพลั ง ง านและการอ นุ รั ก ษ์
พลังงาน 2)วิชาความรู้พ้ืนฐานใน
อุตสาหกรรม  3)วิชาอาหารเพ่ือชีวิต 
4)วิชาเกษตรในชีวิตประจําวัน และ 5)
วิ ช า เ ท ค โ น โ ล ยี ชี ว ภ า พ ใ น
ชีวิตประจําวัน 

เห็นชอบรายวิชาศึกษาท่ัวไป 1)วิชา
พลังงานและการอนุรักษ์พลังงาน     
2)วิชาความรู้พ้ืนฐานในอุตสาหกรรม  
3)วิชาอาหารเพ่ือชีวิต 4)วิชาเกษตร
ในชีวิตประจําวัน และ 5)วิชา
เทคโนโลยีชีวภาพในชีวิตประจําวัน 
และนําเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป 

เลขานุการสภาวิชาการได้แจ้งไปยังคณบดี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และได้
นําเสนอต่อท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัย  เมื่อ
วันท่ี 19 พฤศจิกายน 2557 ซ่ึงท่ีประชุมมี
มติยังไม่พิจารณา 
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ระเบียบวาระ เร่ือง มติท่ีประชุม ผลการปฏิบัติตามมติ 

5.8 

ขอความเห็นชอบหลักสูตรครุศาสตร
บัณ ฑิต   สาขา วิชา วิทยาศาสตร์ 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557) 

เห็นชอบหลักสตูรครุศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2557) และนําเสนอ
สภามหาวิทยาลยัต่อไป 

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 19 พฤศจิกายน 2557  และขณะน้ีอยู่
ระหว่างการดําเนินการปรับปรุงแก้ไขก่อน
เ ส น อ สํ า นั ก ง า น ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ก า ร
อุดมศึกษา  

5.9 

ขอความเห็นชอบหลักสูตรครุศาสตร
บัณฑิต  สาขาวิชาพลศึกษา (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2557) 

เห็นชอบหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาพลศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2557) และนําเสนอสภา
มหาวิทยาลยัต่อไป 

เลขานุการสภาวิชาการได้แจ้งไปยังคณบดี
คณะครุศาสตร์แล้ว  โดยคณะครุศาสตร์ได้
แก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ
สภาวิชาการแล้ว  และจะนําเรื่องน้ีเสนอต่อ          
ท่ีประ ชุมสภามหาวิทยาลัยในวัน ท่ี 17 
ธันวาคม 2557  

5.10 

ขอความเห็นชอบหลักสูตรครุศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557) 

เห็นชอบหลักสตูรครุศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาการประถมศึกษา (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2557) และนําเสนอ
สภามหาวิทยาลยัต่อไป 

เลขานุการสภาวิชาการได้แจ้งไปยังคณบดี
คณะครุศาสตร์แล้ว โดยคณะครุศาสตร์ได้
แก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ
สภาวิชาการแล้ว  และจะนําเรื่องน้ีเสนอต่อ          
ท่ีประ ชุมสภามหาวิทยาลัยในวัน ท่ี 17 
ธันวาคม 2557  

5.11 

ขอความเห็นชอบหลักสูตรครุศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557) 

เห็นชอบหลักสตูรครุศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาการสอนภาษาไทย 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557) และ
นําเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป 

เลขานุการสภาวิชาการได้แจ้งไปยังคณบดี
คณะครุศาสตร์แล้ว โดยคณะครุศาสตร์ได้
แก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ
สภาวิชาการแล้ว  และจะนําเรื่องน้ีเสนอต่อ          
ท่ีประ ชุมสภามหาวิทยาลัยในวัน ท่ี 17 
ธันวาคม 2557  

5.12 

ขอความเห็นชอบหลักสูตรครุศาสตร
บั ณ ฑิ ต  ส า ข า วิ ช า สั ง ค ม ศึ ก ษ า 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557) 

เห็นชอบหลักสตูรครุศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาสังคมศึกษา (หลักสตูร
ปรับปรุง พ.ศ. 2557 และนําเสนอ
สภามหาวิทยาลยัต่อไป 

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 19 พฤศจิกายน 2557  และขณะน้ีอยู่
ระหว่างการดําเนินการปรับปรุงแก้ไขก่อน
เ ส น อ สํ า นั ก ง า น ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ก า ร
อุดมศึกษา  
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ระเบียบวาระท่ี 4   เรื่องนําเสนอเพ่ือทราบ 
ระเบียบวาระท่ี 4.1 การจัดงานยอยศย่ิงฟ้าอยุธยามรดกโลก ประจําปี 2557 
 สาระสําคัญโดยย่อ 
 รศ.ดร.นพวรรณ  ธีระพันธ์เจริญ  รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
แจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่า มหาวิทยาลัยได้รับมอบหมายจากจังหวัดพระนครศรีอยุธยาให้รับผิดชอบการจัดงาน
แสงสีเสียง ในงานยอยศยิ่งฟ้าอยุธยามรดกโลก ประจําปี 2557 ซ่ึงจะจัดในวันท่ี 12-21 ธันวาคม 2557              
ณ บริเวณวัดมหาธาตุ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
 มติท่ีประชุม  รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี 4.2  เกณฑ์การประเมินประกันคุณภาพของสํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาแบบใหม่ 
    ในปี พ.ศ. 2557 
 สาระสําคัญโดยย่อ 
 ผศ.ดร.อดิศร  ภู่สาระ  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ แจ้งให้ท่ีประชุมทราบ ว่า สํานักงานคณะกรรมการ
อุดมศึกษาแห่งชาติ (สกอ.) มีการเปลี่ยนเกณฑ์ในการประกันคุณภาพการศึกษาในปี 2557 โดยเน้นการประเมิน
ในระดับหลักสูตร ซ่ึงมหาวิทยาลัยจะต้องเตรียมความพร้อม  โดยเกณฑ์ในการประเมินท่ีเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม
และจะต้องให้ความสําคัญ ได้แก่ การประเมินระดับหลักสูตร มีเกณฑ์การประเมินดังนี้ 

– จํานวนอาจารย์ประจําหลักสูตร 
– คุณสมบัติของอาจารย์ประจําหลักสูตร 
– คุณสมบัติของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
– คุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอน 
– ร้อยละอาจารย์ประจําสังกัดหลักสูตรท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก 
– ร้อยละของอาจารย์ประจําสังกัดหลักสูตรท่ีดํารงตําแหน่งทางวิชาการ 
– ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจําหลักสูตร  

 ดังนั้นกองบริการการศึกษาจึงขอให้คณะ/คณบดี/รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ตรวจสอบความเรียบร้อยของ
หลักสูตรก่อนนําเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการด้วย 
 มติท่ีประชุม  รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี 5   เรื่องนําเสนอเพ่ือพิจารณา 
ระเบียบวาระท่ี 5.1   ขอความเห็นชอบการเสนอให้ประกาศนียบัตรบัณฑิตแก่ผู้สําเร็จการศึกษา  
    หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู (ครั้งท่ี 2)  

   ประจําภาคเรียนท่ี 1/2557  จํานวน 3 ราย 
 สาระสําคัญโดยย่อ 
  ผศ.ดร.อดิศร   ภู่สาระ  เลขานุการสภาวิชาการ ขออนุญาตท่ีประชุมนําเสนอ  ขอความเห็นชอบ
การเสนอให้ประกาศนียบัตรบัณฑิตแก่ผู้สําเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู (ครั้งท่ี 2) 
ประจําภาคเรียนท่ี 1/2557  จํานวน 3 ราย  
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 ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง 
  ด้วย นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ได้ยื่นคําร้องขอสําเร็จการศึกษาใน
ภาคเรียนท่ี 1/2557  (ครั้งท่ี 2) สํานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาจึงได้ตรวจสอบและเสนอต่อคณะกรรมการ
บัณฑิตศึกษา ครั้งท่ี 6/2557 เม่ือวันท่ี 12 พฤศจิกายน  2557 จํานวน 3 รายและได้มีการตรวจสอบ ดังนี้  

� เป็นผู้ มีคุณสมบัติการเข้าเป็นนักศึกษาตามท่ีหลักสูตรกําหนด  โดยคณะกรรมการ  
หลักสูตรประกาศนียบัตรสาขาวิชาชีพครู 

� ผ่านการตรวจสอบคุณวุฒิการศึกษา ซ่ึงพบว่าสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีแล้วทุกราย  
  � ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติของการสําเร็จการศึกษาตามเกณฑ์การสําเร็จการศึกษา                

ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2549  
โดยนายทะเบียน  

� นักศึกษาเรียนรายวิชาและมีจํานวนหน่วยกิตครบถ้วน โดยได้คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ตํ่ากว่า 
3.00 ตามท่ีหลักสูตรประกาศนียบัตร สาขาวิชาชีพครู กําหนดไว้ โดยสรุปจํานวนมีดังนี้ 

 

จํานวนนักศึกษาท่ีขอความเห็นชอบการเสนอให้ประกาศนียบัตรบัณฑิตแก่ผู้สําเร็จการศึกษาหลักสูตร
ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู (ครั้งท่ี 2) ประจําภาคเรียนท่ี 1/2557   

ลําดับ หลักสูตร 
จํานวน 

ชาย หญิง รวม 
1 ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขวิชาชีพครู 1 2 3 

รวมท้ังส้ิน 1 2 3 

ข้อเสนอ/ญัตติ    

      จึงเสนอคณะกรรมการสภาวิชาการพิจารณาให้ความเห็นชอบการเสนอให้ประกาศนียบัตรบัณฑิตแก่
ผู้สําเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู (ครั้งท่ี 2) ประจําภาคเรียนท่ี 1/2557 
จํานวน  3 ราย 

มติท่ีประชุม   เห็นชอบการเสนอให้ประกาศนียบัตรบัณฑิตแก่ผู้สําเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตร
บัณฑิต สาขาวิชาชีพครู (ครั้งท่ี 2) ประจําภาคเรียนท่ี 1/2557  จํานวน 3 ราย 
 
ระเบียบวาระท่ี 5.2   ขอความเห็นชอบการเสนอให้ปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษา 
    ระดับบัณฑิตศึกษา ประจําภาคเรียนท่ี 1/2557 (ครั้งท่ี 2) จํานวน 39 ราย 
 สาระสําคัญโดยย่อ 
  ผศ.ดร.อดิศร   ภู่สาระ  เลขานุการสภาวิชาการ ขออนุญาตท่ีประชุม นําเสนอ  ขอความเห็นชอบ
การเสนอให้ปริญญาบัตร แก่ผู้สําเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจําภาคเรียนท่ี 1/2557 (ครั้งท่ี 2)  
จํานวน 39 ราย 
 ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง 
  ด้วย นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  ได้ยื่นคําร้องขอสําเร็จการศึกษาในภาคเรียนท่ี 1/2557 สักงาน
คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาจึงได้ตรวจสอบและเสนอต่อคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ครั้งท่ี 6/2557  เม่ือวันท่ี 
12 พฤศจิกายน  2557 จํานวน 39 ราย  และได้มีการตรวจสอบดังนี้ 
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   ระดับมหาบัณฑิต นักศึกษาได้ผ่านการตรวจสอบดังนี้ 
�เป็นผู้มีคุณสมบัติการเข้าเป็นนักศึกษาตามท่ีหลักสูตรกําหนด  โดยคณะกรรมการหลักสูตร  

หลักสูตร ค.ม. (การบริหารการศึกษา) หลักสูตร ค.ม. (การจัดการเรียนรู้) หลักสูตร บธ.ม. (บริหารธุรกิจ) และ
หลักสูตร รป.ม. (รัฐประศาสนศาสตร์)   

� ผ่านการตรวจสอบคุณวุฒิการศึกษา พบว่าสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีแล้วทุกราย  
  � ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติของการสําเร็จการศึกษาตามเกณฑ์การสําเร็จการศึกษา                

ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2549  
โดยนายทะเบียน และผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตรแต่ละหลักสูตรท่ีสําเร็จการศึกษา   
 � นักศึกษาท่ีเข้าศึกษาในหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต แผน ก แบบ ก 1 แผน ก แบบ ก2 
และแผน ข ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามหลักสูตร ได้คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ํากว่า 3.00   
 � ผ่านการสอบประมวลความรู้  
 � ผ่านการสอบปากเปล่าวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระข้ันสุดท้าย  โดยคณะกรรมการสอบ
ปากเปล่าวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ  ซ่ึงประกอบด้วยอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระและ
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกท่ีได้รับการแต่งต้ังจากมหาวิทยาลัย  
 � ผ่านการตรวจสอบรูปเล่มวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระจากกรรมการตรวจรูปแบบและ
กรรมการตรวจบทคัดย่อภาษาอังกฤษ  
 � ผลงานวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาท่ีเข้าศึกษา  ต้ังแต่ปีการศึกษา 2549 ตามแผน ก ได้รับ
การยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ โดยสรุปจํานวนมีดังนี้ 

 

จํานวนนักศึกษาท่ีขอความเห็นชอบการเสนอให้ปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  
ประจําภาคเรียนท่ี 1/2557 (ครั้งท่ี 2) 

ลําดับ หลักสูตร 
จํานวน 

ชาย หญิง รวม 
1 ค.ม. (การบริหารการศึกษา) แผน ก (แบบ ก2) 6 10 16 
2 ค.ม. (การจัดการการเรียนรู้) แผน ก (แบบ ก2) 1 - 1 
3 บธ.ม. (บริหารธุรกิจ) แผน ก (แบบ ก1)/แผน ข 4 5 9 
4 รป.ม. (รัฐประศาสนศาสตร์)  แผน ข 5 8 13 

รวมท้ังส้ิน 16 23 39 

ข้อเสนอ/ญัตติ    
      จึงเสนอคณะกรรมการสภาวิชาการพิจารณาให้ความเห็นชอบการเสนอให้ปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จ

การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจําภาคเรียนท่ี 1/2557 (ครั้งท่ี 2)  จํานวน 39 ราย 
มติท่ีประชุม  เห็นชอบการเสนอให้ปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจําภาคเรียนท่ี 

1/2557 (ครั้งท่ี 2)  จํานวน 39 ราย 
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ระเบียบวาระท่ี 5.3  ขอความเห็นชอบหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2557)  
 สาระสําคัญโดยย่อ 
  ผศ.ดร.อดิศร   ภู่สาระ เลขานุการสภาวิชาการ  ขออนุญาตท่ีประชุมให้ นางสาวดวงพร  รื่นเริงฤทธิ์ 
อาจารย์ประจําสาขาวิชาภาษาจีน  คณบดีมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นําเสนอขอความเห็นชอบหลักสูตร
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2557) 
 ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง 
  สาขาวิชาภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้จัดทําหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาภาษาจีน (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2557) เพ่ือผลิตบัณฑิตท่ีมีความรู้ ความสามารถ และทักษะการใช้ภาษาจีน
เพ่ือการสื่อสาร โดยได้ดําเนินการวิพากษ์หลักสูตรไปเม่ือวันท่ี 25 มีนาคม 2557 และผ่านการประชุม
คณะกรรมการประจํามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในการประชุมครั้งท่ี 6/2557 เม่ือวันท่ี 29 ตุลาคม 2557 แล้ว  
ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบ โดยให้แก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประจําคณะฯ ซ่ึงทางคณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ได้ดําเนินการแก้ไขเรียบร้อยแล้ว และนําเรื่องนี้เข้าท่ีประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการต่อไป 
 ข้อเสนอ/ญัตติ    
  จึงเสนอคณะกรรมการสภาวิชาการพิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ภาษาจีน (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2557) 
 มติท่ีประชุม เห็นชอบหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2557)  โดยให้
แก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสภาวิชาการ และมอบหมายให้กองบริการการศึกษาตรวจสอบ
หลักสูตร อีกครั้งก่อนนําเสนอสภามหาวิทยาลัย ข้อเสนอแนะมีดังนี้ 
 1. หน้า 3-4 ข้อ11 ให้เพ่ิมข้อมูล ตัวเลขและแหล่งอ้างอิงท่ีมาของข้อมูลว่าแหล่งใด เม่ือใด และบรรทัด
แรกแก้ไขจาก คําว่าอิทธิผล เป็น อิทธิพล บรรทัดท่ีหกแก้ไขจากคําว่าบวกกับรัฐบาลไทย เป็นประกอบกับรัฐบาล
ไทย รวมท้ังจะไม่ใช้คําว่าแต่ ข้ึนต้นประโยค ควรปรับเป็นอย่างไรก็ตาม 

2. หน้า 2 อาชีพท่ีสามารถประกอบได้  ควรตัดข้อ 8.6 อาจารย์หรือผู้ช่วยอาจารย์สอนภาษาจีนฯ ออก 
3. หน้า 10 ข้อ 2.3 กรณีหลักสูตรใหม่ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้าอาจจะมีหรือไม่มี  ซ่ึงควรจะใส่

รายละเอียดได้ หากมีข้อมูลหลักสูตรจากสถาบันอ่ืนท่ีมีการเปิดสอนไปแล้วมาเป็นแนวทาง 
4. หน้า 18-19 มีจํานวนหน่วยกิตวิชาเลือกมากเกินไป และรายวิชาท่ีแยกย่อยลงไป เช่น ภาษาจีน

สําหรับงานในบริษัท ภาษาจีนธุรกิจ  การเขียนภาษาจีนเชิงธุรกิจ  ภาษาจีนสําหรับงานเลขานุการ  ภาษาจีนเพ่ือ
การท่องเท่ียว ภาษาจีนเพ่ือการโรงแรมนั้น บางวิชาในความเป็นจริงไม่ควรแยกย่อยออกไป ควรจะมีการรวมวิชา 
เนื้อหาเข้าด้วยกันได้ และให้เพ่ิมภาษาอังกฤษ (in Chinese) ต่อท้ายวิชาเตรียมฝึกฯ  และตัดคําว่า Full Time 
ในวิชาฝึกฯ ออก  รวมท้ังวิชาเลือกเสรีให้เพ่ิมข้อความท่ีเปิดให้สถาบันการศึกษาอ่ืนเทียบโอนได้กว้างกว่านี้ 

5. หน้า 18 วิชาการแปลจีนเป็นไทย ให้ปรับเป็น วิชาการแปลภาษาจีนเป็นภาษาไทย  และวิชาการแปล
ไทยเป็นจีน ให้ปรับเป็น วิชาการแปลภาษาไทยเป็นภาษาจีน   รวมท้ังวิชาภาษาจีนสําหรับการสอบวัดความรู้
ภาษาจีน (Chinese for HSK Examination) คําว่า HSK ควรมีคําอธิบายให้ทราบ เช่น มีเชิงอรรถ หรือ
คําอธิบายเพ่ิมเติม 

6. หน้า 20 จาก x5 ให้แก้เป็น 5 
7. คําอธิบายรายวิชาเรื่องสั้นจีน  ให้ตัดอย่างน้อย 3 เรื่องออก 
8. ตรวจสอบ ทบทวนมีบางวิชาท่ีน่าจะเป็นวิชาปฏิบัติ เช่น การอ่านภาษาจีน การอ่านหนังสือพิมพ์จีน 

การแปลฯ และอ่ืน ๆ รวมท้ังระบุในคําอธิบายรายวิชาว่าฝึกปฏิบัติ 
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9. การเขียนคําอธิบายรายวิชาจะไม่ใช้คําว่าศึกษาข้ึนต้น แต่จะใช้เป็นนามวลี เช่น คําว่า การ ความ และ

จะไม่มีคําเชื่อมประโยค ไม่มีคําว่า เช่น  เป็นต้น  อาทิ อยู่ในคําอธิบายรายวิชา ดังนั้นในรายวิชาจะมีการสอน
เนื้อหาอย่างไร มีสาระการเรียนรู้อย่างไรก็ให้ระบุให้ชัดเจน   รวมท้ังมีรายวิชาท่ีต้องสอบผ่านมาก่อนให้
เรียงลําดับและให้มีน้อยท่ีสุดคงไว้แต่ท่ีจําเป็นเท่านั้น เพ่ือการบริหารจัดการ และใช้คํากว้าง ๆ ท่ีไม่เป็นการผูกมัด
และส่งผลต่อการทําผลงานทางวิชาการในอนาคต 

10. ในตาราง mapping ควรมีการปรับการกําหนดความรับผิดชอบหลัก/รองหรือไม่  และสภาวิชาการ
เห็นว่าทุกช่องควรมีการเอาใจใส่ดูแล 

11. หน้า 25-27 ข้อ 3.2.2 อาจารย์ประจําหลักสูตร มีความผิดพลาดในการพิมพ์ชื่อวุฒิการศึกษา 
12. ควรระบุแผนการแลกเปลี่ยนนักศึกษา และค่าใช้จ่ายท่ีจะไปเรียนท่ีมหาวิทยาลัยชนชาติกว่างซี 
13. เสนอให้มีวิชาท่ีแสดงความคิดเชิงบูรณาการ การวิเคราะห์ เช่น ความสัมพันธ์ไทย-จนี ท้ังวัฒนธรรม

และเศรษฐกิจ  จีนในสังคมโลก และอ่ืน ๆ เพ่ือให้ผู้เรียนมีความคิดสร้างสรรค์ทางภาษาและสังคม 
14. ให้ตรวจสอบและแก้ไขรูปแบบการพิมพ์  การเว้นวรรค คําถูกคําผิด  การใช้ชื่อภาษาอังกฤษในหลาย ๆ 

วิชาให้ถูกต้องเป็นระบบเดียวกัน และภาคผนวกให้ใส่เลขหน้าด้วย 
 
ระเบียบวาระท่ี 5.4 ขอความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขคําอธิบายรายวิชาและการเปล่ียนแปลงอาจารย์ 
    ประจําหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต จํานวน 9 หลักสูตร (สมอ.08) 
 สาระสําคัญโดยย่อ 
  ผศ.ดร.อดิศร   ภู่สาระ เลขานุการสภาวิชาการ  ขออนุญาตท่ีประชุมให้ ดร.ชมพูนุท  สุขหวาน รอง 
คณบดีคณะครุศาสตร์ นําเสนอขอความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขคําอธิบายรายวิชาและการเปลี่ยนแปลงอาจารย์
ประจําหลักสูตรครุศาสตร์บัณฑิต จํานวน 9 หลักสูตร (สมอ.08)  
 ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง 
  ตามท่ีสํานักงานเลขาธิการคุรุสภามีหนังสือแจ้งมติท่ีประชุมคณะอนุกรรมการการประเมินมาตรฐาน
หลักสูตร และมาตรฐานการผลิตเพ่ือการรับรองปริญญา และประกาศนียบัตรทางการศึกษา คณะท่ี 3 ครั้งท่ี 
5/2557 วันท่ี 27 ตุลาคม 2557 เรื่อง การประเมินมาตรฐานหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา ซ่ึงมติท่ีประชุมคณะอนุกรรมการฯดังกล่าว มีมติให้คณะครุศาสตร์ปรับ/เพ่ิมคําอธิบาย
รายวิชาให้มีสาระความรู้ และสมรรถนะครอบคลุมตามมาตรฐานของคุรุสภา 9 มาตรฐาน และให้เสนอขอความ
เห็นชอบจากสภาสถาบันก่อนนําเสนอคณะอนุกรรมการฯเพ่ือพิจารณานั้น 
  คณะครุศาสตร์จึงต้องปรับเพ่ิมคําอธิบายรายวิชา จํานวน 4 รายวิชาของกลุ่มวิชาชีพครูท่ีปรากฏอยู่
ในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต จํานวน 9 หลักสูตร โดยเพ่ิมสาระความรู้ และสมรรถนะให้สอดคล้องกับมาตรฐาน
ของคุรุสภาตามมติของคณะอนุกรรมการฯ จํานวน 4 มาตรฐาน ได้แก่ มาตรฐานท่ี 2 การพัฒนาหลักสูตร 
มาตรฐานท่ี 6 การบริหารจัดการในห้องเรียน มาตรฐานท่ี 8 การวิจัยทางการศึกษา และมาตรฐานท่ี 9 ความเป็นครู 
ซ่ึงปรากฏอยู่ในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต จํานวน 9 หลักสูตร ดังนี้ 

 1. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย (5 ปี) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2554 
 2. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (5 ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 
 3. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา (5 ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 
 4. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา (5 ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 
 5. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (5 ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 
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 6. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ (5 ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 
 7. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา (5 ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 
 8. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา (5 ปี) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2555 
 9. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ (5 ปี) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2555 
รวมท้ังคณะครุศาสตร์ได้มีอาจารย์ประจําหลักสูตรลาออกจากการปฏิบัติงานและเกษียณอายุราชการ 

ประกอบกับคณะครุศาสตร์ได้รับการบรรจุแต่งต้ังอาจารย์ใหม่ จึงต้องปรับเปลี่ยนอาจารย์ประจําหลักสูตรให้
ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน จํานวน 4 หลักสูตร ได้แก่ 

 1. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (5 ปี) หลักสูตรปรับปรุง ฉบับปี พ.ศ. 
2555 ซ่ึงได้รับทราบการให้ความเห็นชอบจาก สกอ. เม่ือวันท่ี 27 มิถุนายน 2557 

 2. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ (5 ปี) หลักสูตรใหม่ ฉบับปี พ.ศ. 
2555 ซ่ึงได้รับทราบการให้ความเห็นชอบจาก สกอ. เม่ือวันท่ี 27 มิถุนายน 2557 

 3. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (5 ปี) หลักสูตรปรับปรุง ฉบับปี พ.ศ. 2555 ซ่ึง
ได้รับทราบการให้ความเห็นชอบจาก สกอ. เม่ือวันท่ี 17 พฤษภาคม 2557 

 4. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ (5 ปี) หลักสูตรปรับปรุง ฉบับปี พ.ศ. 2555 
ซ่ึงได้รับทราบการให้ความเห็นชอบจาก สกอ. เม่ือวันท่ี 17 พฤษภาคม 2557 
 การแก้ไขข้อมูลดังกล่าวได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการวิชาการคณะครุศาสตร์ เม่ือวันท่ี 12 
พฤศจิกายน 2555 ซ่ึงคณะครุศาสตร์ได้ดําเนินการแก้ไข ตามข้อเสนอแนะ และได้ผ่านการประชุมคณะกรรมการ
ประจําคณะครุศาสตร์  ครั้งท่ี 6/2557 เม่ือวันท่ี 19 พฤศจิกายน  2557 เรียบร้อยแล้ว ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบ และ
ให้นําเรื่องนี้เข้าท่ีประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการต่อไป 
 ข้อเสนอ/ญัตติ    
  จึงเสนอคณะกรรมการสภาวิชาการพิจารณาให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขคําอธิบายรายวิชาและการ
เปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจําหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต จํานวน 9 หลักสูตร (สมอ.08) 
 มติท่ีประชุม เห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขคําอธิบายรายวิชา (สมอ.08)  จํานวน 9 หลักสูตร ดังนี้ 
  1. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย (5 ปี) หลักสูตรใหม่  พ.ศ. 2554 
  2. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (5 ปี) หลักสูตรปรัปรุง พ.ศ. 2555 
  3. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา (5 ปี) หลักสูตรปรัปรุง พ.ศ. 2555 
  4. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา (5 ปี) หลักสูตรปรัปรุง พ.ศ. 2555 
  5. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (5 ปี) หลักสูตรปรัปรุง พ.ศ. 2555 
  6. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ (5 ปี) หลักสูตรปรัปรุง พ.ศ. 2555 
  7. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา (5 ปี) หลักสูตรปรัปรุง พ.ศ. 2555 
  8. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา (5 ปี) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2555 
  9. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ (5 ปี) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2555 

และเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจําหลักสูตร จํานวน 4 หลักสูตร ดังนี้ 
 1.  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (5 ปี) หลักสูตรปรัปรุง พ.ศ. 2555 
 2.  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (5 ปี) หลักสูตรปรัปรุง พ.ศ. 2555 
 3.  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ (5 ปี) หลักสูตรปรัปรุง พ.ศ. 2555 
 4.  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ (5 ปี) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2555 
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ระเบียบวาระท่ี 5.5   ขอความเห็นชอบหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาคณิตศาสตร์  
    (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557) 
 สาระสําคัญโดยย่อ 
  ผศ.ดร.อดิศร    ภู่สาระ  เลขานุการสภาวิชาการ  ขออนุญาตท่ีประชุมให้ นางสาวสิอร  หาสาสน์ศรี อาจารย์
ประจําสาขาวิชาคณิตศาสตร์   คณะครุศาสตร์ นําเสนอขอความเห็นชอบหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชา
คณิตศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557) 
 ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง 
  คณะครุศาสตร์ ได้ดําเนินการปรับปรุงหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2557) เพ่ือให้สอดคล้องกับมาตรฐานความรู้และสมรรถนะของคุรุสภา โดยได้ดําเนินการวิพากษ์
หลักสูตรไปเม่ือวันท่ี 24 กรกฎาคม 2557 และผ่านการประชุมคณะกรรมการประจําคณะครุศาสตร์ ในการประชุม
ครั้งท่ี 5/2557 เม่ือวันท่ี 29 ตุลาคม 2557 แล้ว ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบ โดยให้แก้ไขตามข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการประจําคณะฯ  ซ่ึงทางคณะครุศาสตร์ได้ดําเนินการแก้ไขเรียบร้อยแล้ว และนําเรื่องนี้เข้าท่ีประชุม
คณะกรรมการสภาวิชาการต่อไป 
 ข้อเสนอ/ญัตติ    
  จึงเสนอคณะกรรมการสภาวิชาการพิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชา
คณิตศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557) 
 มติท่ีประชุม เห็นชอบหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557) 
โดยให้แก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสภาวิชาการ และมอบหมายให้กองบริการการศึกษาตรวจสอบ
หลักสูตร อีกครั้งก่อนนําเสนอสภามหาวิทยาลัย ข้อเสนอแนะมีดังนี้ 
 1. หน้า 3 ให้ปรับคําในย่อหน้าท่ี 2 พิจารณาด้านวงการศึกษา  และคําว่า คือสาชาคณิตศาสตร์แก้ไข
เป็น สาขาวิชาคณิตศาสตร์ รวมท้ังหัวข้อสถานการณ์ในหน้า 3-4 ให้ใส่แหล่งอ้างอิงท่ีมาท่ีเป็นปัจจุบัน 
 2. หน้า 7 และหน้า 22 ตรวจสอบการจัดวรรคตอนให้ถูกต้อง 

3. หน้า 11 ข้อ 2.3.1 ให้ตัดคําว่านักศึกษาขาดแรงจูงใจในการเรียนวิชาชีพครูออก  
 4. หน้า 20  เป็นข้อสังเกตว่าวิชาจํานวนและการดําเนินการทางคณิตศาสตร์ระดับโรงเรียน ชื่อวิชายาว
เกินไป และจําเป็นต้องมีคําว่า “ระดับโรงเรียน” หรือไม่   

5. ไม่ควรใส่คําภาษาอังกฤษ ในคําอธิบายรายวิชาไม่ว่าจะเป็นวิชาใด ๆ รวมท้ังคําว่า ศึกษาตอนต้น
ประโยค  คําว่าเช่น อาทิ และคําว่าเป็นต้น    

6. คําอธิบายรายวิชาต้ังแต่หน้า 94-96 ท่ีมีคําว่าซ่ึงสาระดังกล่าวสอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน ให้ตัดออก และใช้คําว่าตามหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐานแทน  รวมท้ังคําอธิบายรายวิชาบางวิชาเป็น
การตีกรอบเนื้อหามากเกินไป หรือบางวิชาคําอธิบายรายวิชาสั้นมาก  ควรจะปรับให้เหมาะสมและเพ่ือประโยชน์
ในการทําผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้สอนต่อไป 

7. หน้า 59-60 ให้ทบทวนการกําหนดความรับผิดชอบหลัก/รอง อีกครั้งเนื่องจากกําหนดเหมือนกัน                          
ทุกรายวิชา 

8. การจัดลําดับวิชาควรจัดวิชาพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์มาก่อน 
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ระเบียบวาระท่ี 5.6   ขอความเห็นชอบหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ  
    (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557) 
 สาระสําคัญโดยย่อ 
  ผศ.ดร.อดิศร    ภู่สาระ  เลขานุการสภาวิชาการ  ขออนุญาตท่ีประชุมให้ นางสาวภัธภร  หลั่งประยูร อาจารย์
ประจําสาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ  คณะครุศาสตร์ นําเสนอขอความเห็นชอบหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557) 
 ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง 
  คณะครุศาสตร์ ได้ดําเนินการปรับปรุงหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557) เพ่ือให้สอดคล้องกับมาตรฐานความรู้และสมรรถนะของคุรุสภา โดยได้
ดําเนินการวิพากษ์หลักสูตรไปเม่ือวันท่ี 24 กรกฎาคม 2557 และผ่านการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ           
ครุศาสตร์ ในการประชุมครั้งท่ี 5/2557 เม่ือวันท่ี 29 ตุลาคม 2557 แล้ว ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบ โดยให้แก้ไขตาม
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประจําคณะฯ  ซ่ึงทางคณะครุศาสตร์ได้ดําเนินการแก้ไขเรียบร้อยแล้ว และนํา
เรื่องนี้เข้าท่ีประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการต่อไป 
 ข้อเสนอ/ญัตติ    
  จึงเสนอคณะกรรมการสภาวิชาการพิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชา
การสอนภาษาอังกฤษ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557) 

 มติท่ีประชุม เห็นชอบหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2557) โดยให้แก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสภาวิชาการ และมอบหมายให้กองบริการ
การศึกษาตรวจสอบหลักสูตร อีกครั้งก่อนนําเสนอสภามหาวิทยาลัย ข้อเสนอแนะมีดังนี้ 
  1. หน้า 3 ข้อ 8.3 ประกอบอาชีพอ่ืน ๆ ได้โดยนักศึกษาต้องเลือกเรียนรายวิชาเลือกท่ีเป็นพ้ืนฐาน
ของอาชีพ เช่น มัคคุเทศก์ นักแปล ให้ปรับเป็น ประกอบอาชีพอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวกับการใช้ภาษาอังกฤษ 
  2. หน้า 4 ให้เพ่ิมการอ้างอิงแหล่งท่ีมาของข้อมูล 
  3. หน้า 11 ข้อ 2.3.1 ให้ตัดคําว่า นักศึกษาขาดแรงจูงใจในการเรียนวิชาชีพครู ออก 
  4. การเขียนคําอธิบายรายวิชาจะไม่ใช้คําว่าศึกษาข้ึนต้น แต่จะใช้เป็นนามวลี เช่น คําว่า การ ความ 
และจะไม่มีคําเชื่อมประโยค ไม่มีคําว่า เช่น  เป็นต้น  อาทิ อยู่ในคําอธิบายรายวิชา ดังนั้นในรายวิชาจะมีการ
สอนเนื้อหาอย่างไร มีสาระการเรียนรู้อย่างไรก็ให้ระบุให้ชัดเจน    
  5. หน้า 24 ชื่อวิชาการวิเคราะห์หลักสูตรและการจัดทําหน่วยวิชาภาษาอังกฤษ ชื่อวิชาละเอียดมาก
ควรปรับให้สั้นกระชับ  วิชาการวิเคราะห์เชิงเปรียบเทียบและข้อผิดพลาดในภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ให้ตัด
คําว่าและข้อผิดพลาดใน ออก  รวมท้ังวิชาการจัดการเรียนรู้โดยสื่อบันเทิง คําอธิบายรายวิชาไม่เก่ียวข้องกับการ
สอนภาษาอังกฤษ หากจะคงวิชานี้ไว้ให้ปรับคําอธิบายรายวิชา  หรือจะอยู่ในวิชาเทคนิคการสอนภาษาอังกฤษ 
  6. หน้า 88 วิชาวรรณกรรมคัดสรรภาษาอังกฤษกับการจัดการเรียนรู้ คําอธิบายรายวิชาจะไม่ใช้
ภาษาอังกฤษ ให้เขียนเป็นภาษาไทยเท่านั้น   
  7.  หน้า 90 ชื่อวิชาการแปลไทยเป็นอังกฤษ ให้ปรับเป็น วิชาการแปลภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ  
  8.  หน้า 91 ภาษาอังกฤษสําหรับมัคคุเทศก์ ภาษาอังกฤษให้ใช้คําว่า English for Tour Guide 
และตัดคําว่า รายวิชานี้มุ่งให้ผู้เรียนได้ศึกษา ออก 
  9. ตรวจสอบคําถูก-ผิด การจัดรูปแบบหลักสูตร เช่น การจัดตัวอักษร จัดบรรทัด วรรคตอนให้
สมํ่าเสมอและทบทวนการกําหนดความรับผิดชอบหลัก/รองอีกครั้ง 
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ระเบียบวาระท่ี 5.7   ขอความเห็นชอบหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย  
    (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557) 
 สาระสําคัญโดยย่อ 
  ผศ.ดร.อดิศร    ภู่สาระ  เลขานุการสภาวิชาการ  ขออนุญาตท่ีประชุมให้ นางสาวภัทราวรรณ  จันทร์เนตร 
หัวหน้าสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ นําเสนอขอความเห็นชอบหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชา
การศึกษาปฐมวัย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557) 
 ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง 
  คณะครุศาสตร์ ได้ดําเนินการปรับปรุงหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557) เพ่ือให้สอดคล้องกับมาตรฐานความรู้และสมรรถนะของคุรุสภา โดยได้
ดําเนินการวิพากษ์หลักสูตรไปเม่ือวันท่ี 24 กรกฎาคม 2557 และผ่านการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ           
ครุศาสตร์ ในการประชุมครั้งท่ี 5/2557 เม่ือวันท่ี 29 ตุลาคม 2557 แล้ว ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบ โดยให้แก้ไขตาม
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประจําคณะฯ  ซ่ึงทางคณะครุศาสตร์ได้ดําเนินการแก้ไขเรียบร้อยแล้ว และนํา
เรื่องนี้เข้าท่ีประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการต่อไป 
 ข้อเสนอ/ญัตติ    
  จึงเสนอคณะกรรมการสภาวิชาการพิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชา
การศึกษาปฐมวัย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557) 
 มติท่ีประชุม เห็นชอบหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
2557) โดยให้แก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสภาวิชาการ และมอบหมายให้กองบริการการศึกษา
ตรวจสอบหลักสูตร อีกครั้งก่อนนําเสนอสภามหาวิทยาลัย ข้อเสนอแนะมีดังนี้ 
 1. หน้า 3-4 ให้เพ่ิมแหล่งท่ีมาในการอ้างอิงข้อมูล และให้ปรับการเขียนสถานการณ์หรือการพัฒนาทาง
เศรษฐกิจ ย่อหน้า 2 คําว่าพิจารณาด้านวงการศึกษาไทย อาจปรับเป็นสําหรับวงการศึกษาไทยในปัจจุบัน 
 2. หน้า 10 ให้ตัดข้อ 2.3.2 ในเรื่องปัญหานักศึกษาขาดแรงจูงใจในการเรียนวิชาชีพครู ออก 
 3. หน้า 20 และหน้า 87 วิชาการจัดประสบการณ์การเรียนรู้สําหรับเด็กวัยทารก และวัยเตาะแตะ ให้
ปรับชื่อวิชาเป็น วิชาการจัดประสบการณ์การเรียนรู้สําหรับเด็กวัยทารกและวัยเด็กตอนต้น 
 4. เสนอให้มีวิชาท่ีมีเนื้อหาเรื่องของอัจฉริยะ (Multi  Intelligence) ซ่ึงเป็นเรื่องสําคัญมากและจะเป็น
วิชาท่ีจะพัฒนาศักยภาพสําหรับเด็ก 
 5. ให้ตรวจสอบภาษาอังกฤษ ข้อ 4.2.2 (4) การเรียนรู้แบบร่วมมือ (Collaborative  Learning) จะใช้
คํานี้หรือจะเป็น Co-operative Learning  
 6. ให้ตรวจสอบรูปแบบของเอกสารและวิธีการเขียนรายละเอียดหลักสูตร 
 
ระเบียบวาระท่ี 5.8   ขอความเห็นชอบหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา 
    (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557) 
 สาระสําคัญโดยย่อ 
  ผศ.ดร.อดิศร    ภู่สาระ  เลขานุการสภาวิชาการ  ขออนุญาตท่ีประชุมให้  ผศ.สุวิทย์   ไวยกุล หัวหน้า
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา  คณะครุศาสตร์ นําเสนอขอความเห็นชอบหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชา
คอมพิวเตอร์ศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557) 
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 ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง 
  คณะครุศาสตร์ ได้ดําเนินการปรับปรุงหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557) เพ่ือให้สอดคล้องกับมาตรฐานความรู้และสมรรถนะของคุรุสภา โดยได้
ดําเนินการวิพากษ์หลักสูตรไปเม่ือวันท่ี 24 กรกฎาคม 2557 และผ่านการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ           
ครุศาสตร์ ในการประชุมครั้งท่ี 5/2557 เม่ือวันท่ี 29 ตุลาคม 2557 แล้ว ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบ โดยให้แก้ไขตาม
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประจําคณะฯ  ซ่ึงทางคณะครุศาสตร์ได้ดําเนินการแก้ไขเรียบร้อยแล้ว และนํา
เรื่องนี้เข้าท่ีประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการต่อไป 
 ข้อเสนอ/ญัตติ    
  จึงเสนอคณะกรรมการสภาวิชาการพิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชา
คอมพิวเตอร์ศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557) 
 มติท่ีประชุม เห็นชอบหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
2557) โดยให้แก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสภาวิชาการ และมอบหมายให้กองบริการการศึกษา
ตรวจสอบหลักสูตรอีกครั้ง ก่อนนําเสนอสภามหาวิทยาลัย ข้อเสนอแนะมีดังนี้ 
 1. การจัดการศึกษาในศตวรรษท่ี 21 วิชาคอมพิวเตอร์จะไม่สอนเป็นสาระในระดับโรงเรียน  ผู้สอนทุก
สาระต้องใช้ ICT ทุกคน ประกอบกับทุก ๆ 2 ปี ความรู้ในเรื่องเทคโนโลยีจะเพ่ิมข้ึนเป็น 2 เท่า ดังนั้นสาขาวิชา
ต้องเตรียมการรับการเปลี่ยนแปลงเพ่ือพัฒนาหลักสูตรในอนาคต  รวมท้ังการเขียนคําอธิบายรายวิชาในหลักสูตร
ต้องระมัดระวังไม่ผูกมัดหรือเจาะจงเกินไปเพราะความรู้ไปเร็ว ควรเขียนให้เป็นกลาง ๆ เช่น จะเลือกโปรแกรมใด ๆ 
ก็ได้มาใช้ไม่เจาะจง  รวมท้ังคําว่า เป็นต้น เช่น ต้องไม่มีให้อธิบายประโยคหลัก ๆ ว่าจะสอนอะไรบ้าง และต้ังแต่
หน้า 92-103 คําอธิบายรายวิชาต้องไม่ใช้คําภาษาอังกฤษ ให้เขียนเป็นภาษาไทยท้ังหมด   
 2. หน้า 3-5 ควรเขียนหลักการและเหตุผลให้เชื่อมโยงกัน     
 3. หน้า 5 ข้อ 11.3 การอ้างอิงแหล่งท่ีมาของข้อมูลไม่เป็นปัจจุบัน  
 4. หน้า 12 ข้อ 2.3.1 ให้ตัดคําว่า นักศึกษาขาดแรงจูงใจในการเรียนวิชาชีพครู ออก และอาจเพ่ิมเติม
เรื่องวินัย รวมท้ังกําหนดเรื่องจริยธรรมไว้ในรายวิชา 
 5. คําว่า Application ให้เติมตัว s ด้วย 
 6. หน้า 44-49 ให้ทบทวนการกําหนดความรับผิดชอบหลักและความรับผิดชอบรอง 
 7. หน้า 25 วิชาเทคนิคการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เนื้อหาซํ้ากับ หน้า 18 วิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือการเรียนรู้ หรือไม่ 
 8. ตรวจสอบคําศัพท์ ชื่อวิชาภาษาอังกฤษทุกรายวิชา เช่น การตกแต่งภาพด้วยคอมพิวเตอร์ การออกแบบ
กราฟิกด้วยคอมพิวเตอร์  ระบบคอมพิวเตอร์และสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ และอ่ืน ๆ ท้ังหลักสูตร 
 9. หน้า 108 ข้อ 7 ช่องหมายเหตุคําว่า คงเดิม ให้ปรับแก้เป็น ปรับแก้หน่วยกิตและรายวิชา 
 10. มีวิชาใดบ้างท่ีกล่าวถึงปัญหาเรื่องการใช้คอมพิวเตอร์ เช่น ปัญหาต่อร่างกาย ต่อจิตใจ หรือการแก้ปัญหา 
เช่น การมองจอคอมพิวเตอร์นาน ๆ มีแนวทางการแก้ปัญหาอย่างไร 
 11. จํานวนหน่วยกิตในแผนการศึกษาไม่ถูกต้องให้ตรวจสอบอีกครั้ง 
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ระเบียบวาระท่ี 5.9   ขอความเห็นชอบหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ 
    และการสอนภาษาไทย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557) 
 สาระสําคัญโดยย่อ 
  ผศ.ดร.อดิศร    ภู่สาระ  เลขานุการสภาวิชาการ  ขออนุญาตท่ีประชุมให้ ดร.วริสรา  จุ้ยดอนกลอย หัวหน้า
สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ  คณะครุศาสตร์ นําเสนอขอความเห็นชอบหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการศึกษา
พิเศษและการสอนภาษาไทย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557) 
 ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง 
  คณะครุศาสตร์ ได้ดําเนินการปรับปรุงหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการศึกษาพิเศษและการสอน
ภาษาไทย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557) เพ่ือให้สอดคล้องกับมาตรฐานความรู้และสมรรถนะของคุรุสภา              
โดยได้ดําเนินการวิพากษ์หลักสูตรไปเม่ือวันท่ี 24 กรกฎาคม 2557 และผ่านการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ           
ครุศาสตร์ ในการประชุมครั้งท่ี 5/2557 เม่ือวันท่ี 29 ตุลาคม 2557 แล้ว ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบ โดยให้แก้ไขตาม
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประจําคณะฯ  ซ่ึงทางคณะครุศาสตร์ได้ดําเนินการแก้ไขเรียบร้อยแล้ว และนํา
เรื่องนี้เข้าท่ีประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการต่อไป 
 ข้อเสนอ/ญัตติ    
  จึงเสนอคณะกรรมการสภาวิชาการพิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชา
การศึกษาพิเศษและการสอนภาษาไทย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557) 
 มติท่ีประชุม ให้ตรวจสอบและแก้ไข หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการศึกษาพิเศษและการสอน
ภาษาไทย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557) โดยให้แก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสภาวิชาการ และ
มอบหมายให้กองบริการการศึกษาตรวจสอบการแก้ไขหลักสูตรอีกครั้งก่อนนําเข้าสภาวิชาการครั้งต่อไป  
ข้อเสนอแนะและข้อสังเกตมีดังนี้ 
 1. หน้า 4 บรรทัดแรกแก้ไขจากแบบเรียนร่วม เป็น แบบเรียนรวม  และแก้ไขการพิมพ์วรรคตอน 
 2. หน้า 21 วิชาเทคโนโลยีสื่อสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับเด็กท่ีมีความต้องการพิเศษ ชื่อวิชายาว
เกินไปให้ปรับเป็น การใช้สื่อสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับเด็กท่ีมีความต้องการพิเศษ 
 3. หน้า 26 ทบทวนปรับแก้แผนการศึกษา และให้ตรวจสอบ ทบทวนการจัดวิชาการช่วยเหลือและ
พัฒนาเด็กออทิสติก และวิชาเทคนิคการสอนเด็กท่ีมีความบกพร่องระดับเล็กน้อย ซ่ึงควรจะเป็นวิชาสําหรับเด็กท่ี
มีปัญหาการเรียนรู้ (LD) มากกว่า และควรมีวิชาท่ีสามารถประยุกต์ใช้กับเด็กออทิสติกหรือเด็กท่ีเรียนรู้ช้า 
 4. หน้า 29 ตรวจสอบคุณวุฒิของ ผศ. พงษ์จันทร์ คล้ายสุบรรณ์ 
 5. ตรวจสอบคําถูก-ผิด การจัดรูปแบบหลักสูตร เช่น การจัดตัวอักษร จัดบรรทัด วรรคตอนให้สมํ่าเสมอ  
 6. หน้า 88 หายไป 
 7. การเขียนคําอธิบายรายวิชาจะไม่ใช้คําว่าศึกษาข้ึนต้น แต่จะใช้เป็นนามวลี เช่น คําว่า การ ความ และ
จะไม่มีคําเชื่อมประโยค ไม่ใช้คําภาษาอังกฤษให้เขียนเป็นภาษาไทย และไม่มีคําว่า เช่น  เป็นต้น อาทิ อยู่ในคําอธิบาย
รายวิชา ดังนั้นในรายวิชาจะมีการสอนเนื้อหาอย่างไร มีสาระการเรียนรู้อย่างไรก็ให้ระบุให้ชัดเจน   
 8. การจัดวิชาเอกคู่การสอนภาษาไทยในหลักสูตร เช่น วิชาการอ่านการเขียนร้อยแก้วสําหรับครู การอ่าน
การเขียนร้อยกรองสําหรับครูยังไม่ชัดและบ่งบอกถึงความสามารถของครูผู้สอนภาษาไทย ซ่ึงครูสอนหนังสือได้ดี
ต้อง เข้าใจทฤษฎี หลักภาษาไทย ภาษาศาสตร์ บาลี สันสกฤต ทักษะการใช้ภาษาและมีความรู้และวิธีสอนมาก
พอท่ีจะสอนหนังสือได้ รวมท้ังเสนอให้มีวิชาการฟัง พูด อย่างมีวิจารณญาณ 
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 9. มหาวิทยาลัยอาจจะกําหนดสาขาวิชาเอก และมีวิชาเอกคู่ให้นักศึกษาได้เลือกเรียน ควรเพ่ิมรายวิชา
การสอนภาษาไทยสําหรับเด็กท่ีมีความต้องการพิเศษ  หรือเด็กออทิสติก 
 
ระเบียบวาระท่ี 5.10  ขอความเห็นชอบ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  
    ว่าด้วยสหกิจศึกษา พ.ศ. 2557 
 สาระสําคัญโดยย่อ 
  ผศ.ดร.อดิศร   ภู่สาระ เลขานุการสภาวิชาการ  ขออนุญาตท่ีประชุมให้ ดร.กิติมา ทามาลี ผู้ช่วย
อธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการและสหกิจศึกษา นําเสนอขอความเห็นชอบ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา ว่าด้วยสหกิจศึกษา พ.ศ. 2557 
 ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง 
  กองพัฒนานักศึกษา ได้ดําเนินการ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา              
ว่าด้วยสหกิจศึกษา พ.ศ. 2557 โดยเรื่องนี้ได้ผ่านการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (กบ.) ครั้งท่ี 
18/2557 เม่ือวันท่ี 28 ตุลาคม 2557 ท่ีประชุมมีมติ เห็นชอบในหลักการ โดยให้แก้ไขตามข้อเสนอแนะของ 
คณะกรรมการบริหาร และแต่งต้ังคณะกรรมการจากหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องท่ีมีการเปิดสหกิจศึกษา กองพัฒนา      
นักศึกษาได้ดําเนินการแต่งต้ังคณะกรรมการฯ และได้มีการประชุมคณะกรรมการร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัย          
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วยสหกิจศึกษา ครั้งท่ี 1/2557 เม่ือวันท่ี 25 พฤศจิกายน 2557 ท่ีประชุมมีมติ
เห็นชอบ และให้นําเรื่องนี้เข้าท่ีประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการต่อไป 
 ข้อเสนอ/ญัตติ    
  จึงเสนอคณะกรรมการสภาวิชาการพิจารณาให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา ว่าด้วยสหกิจศึกษา พ.ศ. 2557 
 มติท่ีประชุม เห็นชอบ  (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วยสหกิจศึกษา พ.ศ. 
2557  โดยให้แก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสภาวิชาการ ดังนี้ 
 1. รายละเอียดเนื้อหาใน (ร่าง) ข้อบังคับนี้ยังไม่บ่งบอกถึงความเป็นสหกิจศึกษา ซ่ึงตามแนวความคิด
ของ ศ.ดร.วิจิตร  ศรีสะอ้าน  สหกิจศึกษา คือการนําแนวคิดของการฝึกปฏิบัติงานในสถานประกอบการ และการ
จัดการเรียนรู้ตลอดหลักสูตรท่ีมีการสลับกับการเรียนและการทํางาน ต้ังแต่ปีท่ี 1-4    และถ้ามหาวิทยาลัยจัดต้ัง
เป็นศูนย์สหกิจศึกษาจะต้องดูแลนักศึกษาเข้า-ออกกับสถานประกอบการ  ไม่ใช่แค่ 16 สัปดาห์ 
 2. ทบทวนการต้ังคณะกรรมการให้มีความเข้มแข็ง ให้ครบทุกภาคส่วน โดยเฉพาะต้องมีตัวแทนจาก
สถานประกอบการร่วมเป็นกรรมการ 
 3. ให้เพ่ิมหน้าท่ีของศูนย์สหกิจศึกษา ให้ครอบคลุมและชัดเจน เช่น การลงทะเบียนนักศึกษาเข้า-ออก
อย่างต่อเนื่อง ดําเนินการแสวงหาความร่วมมือกับสถานประกอบการ การประเมินและคัดเลือกสถาน
ประกอบการ ศึกษาดูงานท่ีสถานประกอบการ ประเมินคุณภาพการดําเนินการจัดสหกิจศึกษาซ่ึงดําเนินการใน
รูปของคณะกรรมการ  มีมาตรฐาน คู่มือการดําเนินงานของคณะกรรมการ และปฏิบัติงานคู่ขนานกับสถาน
ประกอบการ 
 4. แก้ไขการพิมพ์คําว่า อาจารย์นิเทศ เป็นอาจารย์นิเทศ 
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ระเบียบวาระท่ี 5.11   ขอความเห็นในการกําหนดตําแหน่งทางวิชาการระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

   จํานวน 2 ราย ราย นางจุฑามาศ ศุภนคร และนางนฤนาท จั่นกล้า (วาระลับ) 
 สาระสําคัญโดยย่อ 
  ผศ.ดร.อดิศร  ภู่สาระ เลขานุการสภาวิชาการ  ขออนุญาตท่ีประชุมให้ ผศ.ศานิต  สวัสดิกาญจน์ 
คณะบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  นําเสนอเรื่องขอความเห็นในการกําหนดตําแหน่งทางวิชาการระดับ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จํานวน 2 ราย  ราย นางจุฑามาศ  ศุภนคร และนางนฤนาท   จั่นกล้า (วาระลับ) 
 ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง 

 ตามท่ีงานบริหารบุคคล (ฝ่ายเลขานุการ ก.พ.ต) ได้นําเสนอขอความเห็นในการกําหนดตําแหน่งทาง
วิชาการระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ จํานวน 2 ราย ราย นางจุฑามาศ ศุภนคร และนางนฤนาท  จั่นกล้า 
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยผ่านการประชุมกรรมการ
พิจารณาตําแหน่งทางวิชาการเพ่ือทําหน้าท่ีพิจารณาให้ความเห็นชอบกําหนดตําแหน่งทางวิชาการ ครั้งท่ี 
5/2557 เม่ือวันท่ี 25 พฤศจิกายน 2557 ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบการกําหนดตําแหน่งทางวิชาการระดับผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ จํานวน 2 ราย  ราย นางจุฑามาศ ศุภนคร และนางนฤนาท  จั่นกล้า  สาขาวิชาคณิตศาสตร์        
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 ข้อเสนอ/ญัตติ    
  จึงเสนอคณะกรรมการสภาวิชาการพิจารณาให้ความเห็นในการกําหนดตําแหน่งทางวิชาการระดับ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จํานวน 2 ราย  ราย นางจุฑามาศ ศุภนคร และนางนฤนาท  จั่นกล้า  สาขาวิชาคณิตศาสตร์        
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

 มติท่ีประชุม เห็นชอบในการกําหนดตําแหน่งทางวิชาการระดับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จํานวน 2 ราย   
ราย นางจุฑามาศ ศุภนคร และนางนฤนาท  จั่นกล้า  สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 
ระเบียบวาระท่ี 6    เรื่องนําเสนอจากกรรมการสภาวิชาการ 

-ไม่มี- 
 
ระเบียบวาระท่ี 7     เรื่องอ่ืน ๆ 
 

ระเบียบวาระท่ี 7.1  กําหนดการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ คร้ังท่ี 1/2558 
  สาระสําคัญโดยย่อ 
  ผศ.ดร.อดิศร  ภู่สาระ  เลขานุการสภาวิชาการ นําเสนอกําหนดการประชุมคณะกรรมการ       
สภาวิชาการ ครั้งท่ี 1/2558 
 ข้อกฎหมาย 
  ข้อบังคับว่าด้วยการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ พ.ศ. 2547 ข้อ 12 ให้มีการประชุมอย่างน้อย
ภาคเรียนละสองครั้ง  
 ข้อเสนอ/ญัตติ    
  ขอความเห็นชอบกําหนดการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งท่ี 1/2558 ในวันพุธท่ี 14 มกราคม 2558
เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมอยุธยา-อาเซียน ชั้น 2 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
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 มติท่ีประชุม  เห็นชอบกําหนดการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งท่ี 1/2558 ในวันพุธท่ี 14 มกราคม 
2558 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมอยุธยา-อาเซียน ชั้น 2 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 

 

ปิดประชุมเวลา 13.42 น. 
 
       นางสาวนิตยา   แสงมะฮะหมัด  ผู้บันทึกการประชุม 
       นางลักขณา   เตชวงษ์       ผู้ตรวจ 
       ผศ.ดร.อดิศร ภู่สาระ    ผู้ทาน 

 
 


