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รายงานการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ 
ครั้งท่ี 3/2558 

วันอังคารท่ี 3 มีนาคม 2558  เวลา 09.00 น. 
ณ ห้องประชุมอยุธยา-อาเซียน ช้ัน 2 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

           ------------------------------------------- 
 
ผู้มาประชุม 
1. รองศาสตราจารย์ ดร.นพวรรณ  ธีระพันธ์เจริญ รักษาราชการแทนอธิการบดี     ประธาน 
2. รองศาสตราจารย์ ดร.รสสุคนธ์   มกรมณี ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก(คณะครุศาสตร์)    กรรมการ 
3. รองศาสตราจารย์ชนินทร์   ชุณหพันธรักษ์ ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก คณะวิทยาการจัดการ   กรรมการ 
4. รองศาสตราจารย์ปราณี   ตันประยูร  ผู้แทนคณะวิทยาการจัดการ     กรรมการ 
5. ดร.ชมพูนุท    สุขหวาน   ผู้แทนคณะครุศาสตร์      กรรมการ 
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จรยิาภรณ์  รุจิโมระ ผู้แทนคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์    กรรมการ 
7. ดร.ภัททิรา  หอมหวล    ผู้แทนคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี    กรรมการ 
8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อดิศร  ภู่สาระ   รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ       กรรมการและเลขานุการ  
   
ผู้ไม่มาประชุม 
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชิดชงค์ ส.นันทนาเนตร ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก คณะมนุษยศาสตร์ฯ    กรรมการ 
2. ดร.จิราภรณ์    พงษ์โสภา   ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก คณะวิทยาศาสตร์ฯ    กรรมการ 
 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์หทัยรัตน์    ทรรพวสุ  คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 
 
เปิดประชุมเวลา 09.00 น. 
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ระเบียบวาระท่ี 1   เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ทราบ 
  ระเบียบวาระท่ี 1.1  การรายงานตัวของนักศึกษาภาคปกติ ประจําปีการศึกษา 2558 (รอบแรก) 
 ผศ.ดร.อดิศร  ภู่สาระ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ แจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่า เม่ือวันท่ี 2 มีนาคม 2558 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาได้รายงานตัวนักศึกษาภาคปกติ ประจําปีการศึกษา 2558 (รอบแรก) 
เสร็จเรียบร้อยแล้ว สรุปจํานวนนักศึกษาท่ีมารายงานตัวเป็นนักศึกษาท้ังสิ้น จํานวน 516 คน  
 มติท่ีประชุม   รับทราบ และขอให้นําข้อมูลจากสํานักงานแรงงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา              
มาประกอบการประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษา (รอบ 2) 
 
ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุมครัง้ท่ี 2/2558 
 สาระสําคัญโดยย่อ 
  ผศ.ดร.อดิศร  ภู่สาระ  เลขานุการสภาวิชาการ นําเสนอ รายงานการประชุมคณะกรรมการสภา
วิชาการ ครั้งท่ี 2/2558  ซ่ึงมีสาระสําคัญเก่ียวกับระเบียบวาระและมติท่ีประชุมตามรายงานการประชุม
คณะกรรมการสภาวิชาการเพ่ือขอให้ท่ีประชุมสภาวิชาการพิจารณารับรองรายงานการประชุม 
 ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง 
  ตามท่ีสภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาได้มีการประชุมครั้งท่ี 2/2558 เม่ือ       
วันพุธท่ี 4 กุมภาพันธ์ 2558  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 7 ระเบียบวาระ ตามท่ีเสนอในเอกสารการประชุมสภาวิชาการ ครั้งท่ี 2/2558 
 ข้อเสนอ/ญัตติ 
  ขอรับรองรายงานการประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ครั้งท่ี 2/2558 
 มติท่ีประชุม  รับรองรายงานการประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ครั้งท่ี 
2/2558 โดยให้แก้ไข หน้า [2-7] ระเบียบวาระท่ี 6.1 ข้อ 1  แก้ไขคําว่า ได้แก่, เช่น, อาทิ, เป็นต้น เป็น ได้แก่ 
เช่น อาทิ เป็นต้น 
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ระเบียบวาระท่ี 3   เรื่องสบืเน่ืองจากการประชุมครั้งท่ี 2/2558 
 

ระเบียบวาระท่ี 3.1  รายงานผลการดําเนินการตามมติของคณะกรรมการสภาวิชาการ 
 สาระสําคัญโดยย่อ 
  ผศ.ดร.อดิศร   ภู่สาระ  เลขานุการสภาวิชาการ นําเสนอข้อมูลการดําเนินงานและผลการ
ดําเนินงานตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการครั้งท่ี 2/2558 โดยได้แจ้งและมอบให้หน่วยงานและ         
องค์คณะบุคคล/บุคคลท่ีเก่ียวข้องดําเนินงานและปฏิบัติตามท่ีคณะกรรมการสภาวิชาการมีมติแล้ว 
 ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง 
  1. คณะกรรมการสภาวิชาการได้มีมติกําหนดเป็นแนวปฏิบัติให้เลขานุการนําเสนอให้ท่ีประชุมทราบ
ความคืบหน้าหรือข้อมูลการดําเนินงานและผลการดําเนินงานตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ          
เป็นเรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อนด้วย 
  2. คณะกรรมการสภาวิชาการ มีการประชุมครั้งท่ี 2/2558 เม่ือวันพุธท่ี 4 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 09.00 น.           
ณ ห้องประชุมอยุธยา-อาเซียน ชั้น 2 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยมี
สาระตามรายงานการประชุมฯในระเบียบวาระท่ี 2 
  3. เลขานุการคณะกรรมการสภาวิชาการ ได้แจ้งและมอบให้หน่วยงานและองค์คณะบุคคล/บุคคลท่ี
เก่ียวข้องดําเนินงานและปฏิบัติตามท่ีคณะกรรมการสภาวิชาการมีมติแล้ว ซ่ึงมีรายละเอียดตามเอกสารท่ีนําเสนอ
ประกอบการประชุมหน้า [3-2] 
 ข้อเสนอ/ญัตติ 
  ขอเสนอให้ท่ีประชุมรับทราบข้อมูลการดําเนินงานและผลการดําเนินงานตามมติท่ีประชุม               
คณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งท่ี 2/2558 
 มติท่ีประชุม   รับทราบ 
 

รายงานข้อมูลการดําเนินงานและผลการปฏิบัติตามมตทิี่ประชุม 
คณะกรรมการสภาวิชาการ  คร้ังที่ 2/2558 

วันพุธที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 เวลา 09.00 น. 
ณ ห้องประชุมอยุธยา-อาเซียน ชั้น 2 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 

ระเบียบวาระ เรื่อง มติท่ีประชุม ผลการปฏิบัติตามมติ 
5 นําเสนอเพ่ือพิจารณา   

5.1 

ขอความเห็นชอบหลักสูตรบริหารธุรกิจ
บั ณ ฑิ ต  ส า ข า วิ ช า ก า ร เ ป็ น
ผู้ประกอบการ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 
2558) 

เห็นชอบหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 
สาขาวิชาการเป็นผู้ประกอบการ 
(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2558) โดยให้
แ ก้ ไ ข ต า ม ข้ อ เ ส น อ แ น ะ ข อ ง
คณะกรรมการสภาวิชาการ และให้
กองบริการการศึกษาตรวจสอบก่อน
นําเข้าสภามหาวิทยาลัย   

เลขานุการสภาวิชาการได้แจ้งไปยังคณบดี
คณะวิทยาการจัดการและหัวหน้าสาขาวิชา  
โดยสาขาวิชาได้ดําเนินการแก้ไขหลักสูตร
ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสภา
วิชาการแล้ว และได้นําเรื่องน้ีเสนอต่อท่ี
ประ ชุมสภามหา วิทยาลั ย ใน วัน ท่ี  18 
กุ ม ภ า พั น ธ์  2 5 5 8  ท่ี ป ร ะ ชุ ม ส ภ า
มหาวิทยาลัย มีมติเห็นชอบหลักสูตรแล้ว 
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ระเบียบวาระ เรื่อง มติท่ีประชุม ผลการปฏิบัติตามมติ 
5 นําเสนอเพ่ือพิจารณา   

5.2 

ขอความเห็นชอบหลักสูตรครศุาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาพิเศษและ
การสอนภาษาไทย (หลักสูตรปรบัปรุง 
พ.ศ. 2557) 

เห็นชอบหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาการศึกษาพิเศษและการ
สอนภาษาไทย(หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2557) โดยต้องแก้ไขตามท่ี
คณะกรรมการสภา วิชาการ ใ ห้
ข้อเสนอแนะ และให้กองบริการ
การศึกษาตรวจสอบก่อนนําเข้าสภา
มหาวิทยาลัย 

เลขานุการสภาวิชาการได้แจ้งไปยังคณบดี
คณะครุ ศาสตร์ และ หัวหน้าสาขา วิชา  
ขณะน้ีอยู่ระหว่างการดํา เนินการแก้ไข
ห ลั ก สู ต ร ต า ม ข้ อ เ ส น อ แ น ะ ข อ ง
คณะกรรมการสภาวิชาการ โดยจะนําเรื่องน้ี
เสนอต่อท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยในวันท่ี 
11 มีนาคม 2558  

6.1 

ข้อเสนอแนะการการจัดทําหลักสตูร
และการจัดการเรยีนการสอน 

รับทราบ กองบริการการศึกษาได้ทําบันทึกข้อความ
แจ้งไปยังคณบดีและคณาจารย์เพ่ือรับทราบ
ข้อเสนอแนะการการจัดทําหลักสูตรและการ
จัดการเรียนการสอน เรียบร้อยแล้ว 

 
ระเบียบวาระท่ี 4   เรื่องนําเสนอเพ่ือทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี 4.1  การรับทราบการให้ความเห็นชอบหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต 
    สาขาวิชาดนตรีสากล (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2557) 
 สาระสําคัญโดยย่อ 
  ตามท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาได้เสนอหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิตสาขาวิชา
ดนตรีสากล (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2557) เพ่ือให้สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณารับทราบการให้
ความเห็นชอบหลักสูตร  รายละเอียดตามหนังสือท่ี ศธ 0506(1)/350 ลงวังวันท่ี 23 กุมภาพันธ์ 2558 นั้น 
  สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้พิจารณารับทราบการให้ความเห็นชอบหลักสูตรดังกล่าวแล้ว 
เม่ือวันท่ี 16 กุมภาพันธ์ 2558 โดยมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
  1. ให้มหาวิทยาลัยพัฒนาอาจารย์ประจําหลักสูตรลําดับท่ี 5 ให้ทําวิจัยในสาขาวิชาดนตรีสากลหรือ
สาขาวิชาท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือเพ่ิมพูนคุณวุฒิและให้มีตําแหน่งทางวิชาการท่ีสูงข้ึน อันจะนํามาซ่ึงการพัฒนาคุณภาพและ
มาตรฐานการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตร 
  2. ในการพัฒนาหลักสูตรครั้งต่อไป ขอให้มหาวิทยาลัยแต่งต้ังคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรตาม
แนวทางกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชา
ดนตรีสากล ซ่ึงเป็นบุคคลภายนอกอย่างน้อย 2 คน หากมีองค์กรวิชาชีพให้มีผู้แทนอย่างน้อย 1 คน 
 มติท่ีประชุม   รับทราบ 
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ระเบียบวาระท่ี 5   เรื่องนําเสนอเพ่ือพิจารณา 
 

ระเบียบวาระท่ี 5.1   ขอความเห็นชอบการเสนอให้ปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษา 
    ระดับบัณฑิตศึกษา ประจําภาคเรียนท่ี 2/2557 จํานวน 12 ราย 
 สาระสําคัญโดยย่อ 
  ผศ.ดร.อดิศร   ภู่สาระ  เลขานุการสภาวิชาการ ขออนุญาตท่ีประชุม นําเสนอ  ขอความเห็นชอบ
การเสนอให้ปริญญาบัตร แก่ผู้สําเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจําภาคเรียนท่ี 2/2557  จํานวน 12 ราย 

 ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง 
  ด้วย นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  ได้ยื่นคําร้องขอสําเร็จการศึกษาในภาคเรียนท่ี 2/2557 
สํานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาจึงได้ตรวจสอบและเสนอต่อคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ครั้งท่ี 1/2558  
เม่ือวันท่ี 11 กุมภาพันธ์ 2558 จํานวน 12 ราย  และได้มีการตรวจสอบดังนี้ 

   ระดับมหาบัณฑิต นักศึกษาได้ผ่านการตรวจสอบดังนี้ 
�เป็นผู้มีคุณสมบัติการเข้าเป็นนักศึกษาตามท่ีหลักสูตรกําหนด  โดยคณะกรรมการหลักสูตร  

หลักสูตร ค.ม. (การบริหารการศึกษา) หลักสูตร บธ.ม. (บริหารธุรกิจ) และหลักสูตร 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 2/2557  

ลําดับ หลักสูตร 
จํานวน 

ชาย หญิง รวม 
1 ค.ม. (การบริหารการศึกษา) แผน ก (แบบ ก2) 2 2 4 
2 บธ.ม. (บริหารธุรกิจ) แผน ข - 2 2 
3 รป.ม. (รัฐประศาสนศาสตร์)  แผน ก/แผน ข 1 5 6 

รวมท้ังส้ิน 3 9 12 
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ข้อเสนอ/ญัตติ    
      จึงเสนอคณะกรรมการสภาวิชาการพิจารณาให้ความเห็นชอบการเสนอให้ปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จ

การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจําภาคเรียนท่ี 2/2557 จํานวน 12 ราย 
มติท่ีประชุม  เห็นชอบการเสนอให้ปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจําภาคเรียนท่ี 

2/2557 จํานวน 12 ราย โดยให้แก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสภาวิชาการ ข้อเสนอแนะมีดังนี้ 
1. ตรวจสอบและทบทวนการแปลงานวิจัยให้ถูกต้อง เช่น  
 - หน้า 7 ไม่ควรใช้ example ควรจะใช้ sample   
 - หน้า 13  ข้อ 1 ใช้ as a whole แล้ว ข้อ 2 ก็ไม่ควรใช้อีก   
 - หน้า 23  ท้ายประโยคให้ทบทวนการใช้ภาษาอีกครั้ง 
     - การเขียนผลการวิจัยแล้วมีข้อ 1 ข้อ 2  เม่ือใช้เครื่องหมาย colon ( : ) แล้ว ต่อไปจะไม่ใช้ full-

stop (.) เพ่ือข้ึนข้อใหม่  จะใช้ semi colon ( ; ) ค่ันและจบประโยคสุดท้ายด้วย full-stop (.) 
2.  รูปแบบการเขียนบทคัดย่อและการใช้ภาษา บางเรื่องใช้ The purposes บางเรื่องใช้ The 

objectives และบางเรื่องใช้ This research aimed นั้นควรกําหนดเป็นทิศทางเดียวกันว่าจะใช้อะไร ซ่ึง
มหาวิทยาลัยต้องกําหนดให้ชัดเจน  

3.  ตรวจสอบความถูกต้องของการพิมพ์ รูปแบบการพิมพ์ ก้ันหน้า ก้ันหลัง การเว้นวรรคตอน การตัด
คํา ให้ถูกต้อง  เช่น หน้า 10  หน้า 13 หน้า 16 บรรทัดท่ี 4 พิมพ์คําว่า between ซํ้าให้ตัดออก 1 คํา  หน้า 18 
แก้ไขคําว่า “บุคคลากร”  เป็น “บุคลากร” ในทุกท่ีท่ีใช้คํานี้  และเสนอว่ารูปแบบการเขียนภาษาอังกฤษ ถ้าเป็นงาน
วิชาการจะห้ามก้ันหลัง และไม่ต้องกระจายช่องไฟ ให้พิมพ์ตามปกติ 

4.  หน้า 26 ชื่อเรื่องวิจัย ไม่ควรมีคําว่า “The”  นําหน้า 
5.  ให้สํานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาตรวจสอบ จัดทําเอกสารแนะนํา และแจ้งให้อาจารย์ท่ีปรึกษา

ทราบปัญหา โดยทําเป็นหนังสือเวียนและเก็บข้อมูลความก้าวหน้าหรือแจ้งผลการแก้ไข และรายงานผลให้อธิการบดี
ทราบด้วย  

 
ระเบียบวาระท่ี 5.2 ขอความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขอาจารย์ประจําหลักสูตรคณะมนุษยศาสตร์ 
    และสังคมศาสตร์ จํานวน 9 หลักสูตร (สมอ.08) 
 สาระสําคัญโดยย่อ 

 ผศ.ดร.อดิศร   ภู่สาระ เลขานุการสภาวิชาการ  ขออนุญาตท่ีประชุมให้ ผศ.หทัยรัตน์   ทรรพวสุ 
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นําเสนอขอความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขอาจารย์ประจําหลักสูตร 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จํานวน 9 หลักสูตร (สมอ.08) 
 ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง 

 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีความประสงค์เสนอเรื่องการปรับปรุงแก้ไขอาจารย์ประจํา
หลักสูตรของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  จํานวน 9 หลักสูตร เนื่องจากมีอาจารย์ประจําหลักสูตรได้
ลาออกจากราชการ และมีการบรรจุแต่งต้ังอาจารย์ท่านใหม่  คณะและสาขาวิชาจึงจําเป็นต้องมีการปรับเปลี่ยน
อาจารย์ประจําหลักสูตร ในการนี้ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการประจําคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ เม่ือวันท่ี 28 มกราคม 2558 เรียบร้อยแล้ว ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบ และให้นําเรื่องนี้เข้าท่ีประชุม
คณะกรรมการสภาวิชาการต่อไป มีรายละเอียดดังนี้ 

 1. หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ฉบับปี พ.ศ. 2555 
 2. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสหวิทยาการอิสลาม ฉบับปี พ.ศ. 2556 
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 3. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย ฉบับปี พ.ศ. 2554 
 4. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ฉบับปี พ.ศ. 2555 
 5. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญ่ีปุ่น ฉบับปี พ.ศ. 2554 
 6. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน ฉบับปี พ.ศ. 2555 
 7. หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ฉบับปี พ.ศ. 2555 
 8. หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ ฉบับปี พ.ศ. 2554 
 9. หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปกรรม ฉบับปี พ.ศ. 2555 

 ข้อเสนอ/ญัตติ    
 จึงเสนอคณะกรรมการสภาวิชาการพิจารณาให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขอาจารย์ประจําหลักสูตร 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จํานวน 9 หลักสูตร (สมอ.08) 
 มติท่ีประชุม เห็นชอบ การปรับปรุงแก้ไขอาจารย์ประจําหลักสูตร คณะมนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์ จํานวน 9 หลักสูตร (สมอ.08) โดยให้แก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสภาวิชาการ 
ข้อเสนอแนะมีดังนี้ 
  1. คณะควรมีการตรวจสอบและลงนามรับรองข้อมูล เอกสาร ก่อนท่ีจะนําเสนอขอความเห็นชอบ 
  2. ตรวจสอบคุณวุฒิการศึกษา ปีการศึกษาท่ีจบของอาจารย์ประจําหลักสูตรท้ังหมดทุกสาขาให้
ถูกต้อง เนื่องจากมีการพิมพ์ไม่ถูกต้อง  พิมพ์สลับท่ีไปมา อ้างอิงผิด บรรทัดไม่ตรง  สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน 
ข้อ 4.1 แก้ไขจาก “อาจารย์บ้านไปเป็น”  เป็น “อาจารย์ย้ายไปเป็น”  
  3. ให้จัดรูปแบบเอกสารโดยมีเลขหน้า และแต่ละหลักสูตรให้มีกระดาษสีค่ัน ให้เห็นง่ายและชัดเจน 
  4. รูปถ่ายของอาจารย์ประจําหลักสูตรควรเป็นทางการและเป็นรูปแบบเดียวกัน 
  5. ไม่ควรระบุเลขบัตรประชนชนครบ 13 หลักในเอกสารท่ีนําเสนอ 
  6. การนําเสนอให้ระบุว่าผ่านการตรวจสอบมาแล้วอย่างไร 
  7. การเขียนผลงานวิชาการ งานวิจัย ให้เขียนตามรูปแบบบรรณานุกรม 
 
ระเบียบวาระท่ี 5.3  ขอความเห็นชอบการเสนอให้ปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ประจําภาค

เรียนท่ี 2/2557 (ครั้งท่ี 1) คณะครุศาสตร์ จํานวน 349 ราย 
 สาระสําคัญโดยย่อ 
  ผศ.ดร.อดิศร    ภู่สาระ  เลขานุการสภาวิชาการ นําเสนอ ขอความเห็นชอบการเสนอให้ปริญญาบัตร     
แก่ผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ประจําภาคเรียนท่ี 2/2557 (ครั้งท่ี 1) คณะครุศาสตร์ จํานวน 349 ราย 

 ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง 
  เลขานุการสภาวิชาการนําเสนอรายชื่อผู้สําเร็จการศึกษาเพ่ือขอความเห็นชอบอนุมัติให้ปริญญาบัตร
แก่ผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ประจําภาคเรียนท่ี 2/2557 (ครั้งท่ี 1) คณะครุศาสตร์  จํานวน 349 ราย 
โดยมีกระบวนการตามคําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ท่ี 101/2558  เรื่อง แต่งต้ังคณะกรรมการ
ตรวจโครงสร้างหลักสูตรของนักศึกษาท่ีจะสําเร็จการศึกษา ประจําภาคเรียนท่ี 2/2557 และคําสั่งมหาวิทยาลัยราช
ภัฏพระนครศรีอยุธยา ท่ี 174/2558 เรื่อง แต่งต้ังคณะกรรมการตรวจจบหลักสูตรของนักศึกษาท่ีจะสําเร็จการศึกษา
ประจําภาคเรียนท่ี 2/2557 คณะกรรมการดังกล่าวได้ตรวจสอบโครงสร้างหลักสูตรของนักศึกษาแล้ว  และ               
นายทะเบียนได้ตรวจสอบคุณสมบัติของนักศึกษาดังนี้ 
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� เป็นผู้มีคุณสมบัติการเข้าเป็นนักศึกษาตามท่ีหลักสูตรกําหนด 
� ผ่านการตรวจสอบคุณวุฒิการศึกษาทุกราย 
� ผ่านการตรวจสอบโครงสร้างหลักสูตรตามเกณฑ์การสําเร็จการศึกษา 

  กองบริการการศึกษา จึงได้จัดทําบัญชีรายชื่อผู้สําเร็จการศึกษาเสนอต่อคณะกรรมการอนุมัติการประเมินผล
การศึกษา ในการประชุมครั้งท่ี 1/2558  เม่ือวันท่ี 2 มีนาคม  2558 ท่ีประชุมเห็นชอบการเสนอให้ปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จ
การศึกษาระดับปริญญาตรี ประจําภาคเรียนท่ี 2/2557 (ครั้งท่ี 1) คณะครุศาสตร์ จํานวน 349 ราย ต้ังแต่วันท่ี 2 มีนาคม 
2558 เป็นต้นไป และให้ดําเนินการนําเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการต่อไป 
 

บัญชีสรุปจํานวนผู้สําเร็จการศึกษาท่ีขออนุมัติผลการสําเร็จการศึกษา ประจําภาคเรียนท่ี 2/2557  
(ครั้งท่ี 1) คณะครุศาสตร์ จํานวน 349 ราย 

สาขาวิชา 

ระดับปริญญาตร ี

รวมท้ังสิ้น เกียรตินิยมอันดับ 1 เกียรตินิยมอันดับ 2 ปริญญาตร ี

ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม 

           ภาคปกต ิ                     

การศึกษาปฐมวัย  - 1 1  - 7 7 2 45 47 55 

การศึกษาพิเศษและการศึกษาปฐมวัย       1 4 5 1 8 9 14 

คณิตศาสตร ์ 1 4 5 1 3 4 17 35 52 61 

คอมพิวเตอร์ศึกษา - 2 2 - 1 1 19 32 51 54 

พลศึกษา       2 1 3 17 4 21 24 

สังคมศึกษา 3 2 5 3 9 12 20 67 87 104 

วิทยาศาสตร ์ - 1 1       7 28 35 36 

รวม 4 10 14 7 25 32 83 219 302 348 

ภาคพิเศษ                     

การศึกษาปฐมวัย  -  -  -  -  -  - - 1 1 1 

รวม  -  -  -  -  -  - - 1 1 1 

รวมท้ังสิ้น 4 10 14 7 25 32 83 220 303 349 

 ข้อเสนอ/ญัตติ    
  จึงเสนอคณะกรรมการสภาวิชาการให้ความเห็นชอบการเสนอให้ปริญญาแก่ผู้สําเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี ประจําภาคเรียนท่ี 2/2557 (ครั้งท่ี 1) คณะครุศาสตร์ จํานวน 349 ราย เพ่ือนําเสนอสภา
มหาวิทยาลัยอนุมัติให้ปริญญาต่อไป 

มติท่ีประชุม  เห็นชอบการเสนอให้ปริญญาแก่ผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ประจําภาคเรียนท่ี 
2/2557 (ครั้งท่ี 1) คณะครุศาสตร์ จํานวน 349 ราย และมีข้อสังเกตเรื่องจํานวนผู้ได้รับเกียรตินิยม 
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ระเบียบวาระท่ี 6    เรื่องนําเสนอจากกรรมการสภาวิชาการ 
 6.1 รศ.ดร.รสสุคนธ์  มกรมณี ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก คณะครุศาสตร์ แจ้งเรื่องนําเสนอเรื่องจาก

กรรมการสภาวิชาการ  ดังนี้ 
  1. การปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ ควรมีหลักสูตรการอบรมและมีเนื้อหา เช่น ระเบียบต่าง ๆ สิทธิ

ประโยชน์ วิธีสอน จิตวิทยาการเรียนรู้ และมีการอบรมในหัวข้อต่าง ๆ ในแต่ละปีอาจมีหลายครั้ง หรือเม่ือมี
เทคนิคใหม่ ๆ มาก็มีการจัดอบรมให้อาจารย์  เพราะพบว่าอาจารย์ใหม่การสอนยังไม่ลึกซ้ึง ไม่มีตัวอย่างในการ
อธิบาย จึงต้องมีการจัดอบรมและให้เวลาพอสมควร 
   2. การวางแผนการทํากิจกรรมรับน้องในสถาบันอุดมศึกษา  มหาวิทยาลัยควรมีมาตรการดูแล
และกวดขันเรื่องนี้อย่างจริงจัง รุ่นพ่ีควรมีวิธีการรับน้องโดยสร้างสรรค์  และจัดกิจกรรมท่ีสร้างความรัก ความ
สามัคคี และมีประโยชน์ต่อส่วนรวม 
  มติท่ีประชุม รับทราบ 
 

 6.2 รศ.ชนินทร์   ชุณหพันธรักษ์ ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก คณะวิทยาการจัดการ แจ้งเรื่องนําเสนอ
เรื่องจากกรรมการสภาวิชาการ  ดังนี้ 

  1. แผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา กําหนดไว้อย่างไรและจะ
ผลักดันเรื่องใดบ้าง เช่น ส่งเสริมงานวิจัย  มีหลักสูตรนานาชาติ  การมุ่งเน้นเป็นมหาวิทยาลัยเพ่ือท้องถ่ินหรือ
ชุมชน  เม่ือทราบแล้วจะได้เชื่อมโยงมาสู่งานสภาวิชาการ  

   - กระบวนการเรียนรู้ของบัณฑิตจะไปทิศทางใด รูปแบบการศึกษาแบบ  Active 
Learning จะใช้แนวทางอะไรเช่น Problem Base  Case Base  Search Base เพราะนักศึกษาระดับปริญญา
ตรียุคนี้ต้องเน้นค้นคว้าให้มาก เน้นการทําโครงงาน (Project)  และการศึกษาแบบ Challenge Base Learning 

   - การจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับมาตรฐาน TQF 
   - จะกําหนดหลักสูตรอะไรบ้าง  การกําหนดวิชาพ้ืนฐาน   
   - การมุ่งแสวงหาความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยต่างประเทศ การให้ทุนกับนักศึกษา

ต่างชาติหรือไม่ 
   - งานวิจัยท่ีมีคุณภาพ การส่งเสริมอาจารย์  และงานวิจัยท่ีตอบโจทย์ชุมชน  หรือเชิง

ประดิษฐ์ เช่น งานวิจัยทางวิทยาศาสตร์ท่ีสามารถนําไปใช้ได้จริง หรือ เชิงสาธารณะ  เชิงนโยบาย  เชิงพาณิชย์ 
   - การปลูกฝังจิตวิญญาณของแต่ละมหาวิทยาลัย เช่น ทํา CSR   การบริการวิชาการ  

ซ่ึงแนวทางเรื่องนี้จะเป็นแนวทางในการจัดวิชาพ้ืนฐานให้กับนักศึกษาชั้นปีท่ี 1 ว่าจะต้องมีลักษณะอย่างไร ความ
รับผิดชอบอย่างเดียวไม่พอ  การมุ่งทํางานเป็นทีม   ซ่ึงในขณะนี้เรามุ่งด้าน Hard Skill แต่ละเลยเรื่องของ Soft 
Skill  เช่น บุคลิกภาพ  การสื่อสาร ภาษาจีน ภาษาญ่ีปุ่น และเม่ือเป็นชั้นปีท่ี 4 จะต้องมีในเรื่องของ Spirit  
ความเป็นมืออาชีพ Professional Service  ก่อนจบการศึกษา 
   2.  การเตรียมนักศึกษา เช่น ในหลักสูตรท่ีระบุปัญหาของนักศึกษาแรกเข้าไว้ ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรได้ดําเนินหรือไม่ อย่างไร  และเรื่องการรับน้องยังไม่เห็นเชิงสร้างสรรค์วิชาการในทางท่ีดี ยังพบว่ามีการ
ทําอะไรเกินเลย มีการข่มขู่รุ่นน้อง 
  มติท่ีประชุม รับทราบ 
 

 6.3 ผศ.ดร.จริยาภรณ์  รุจิโมระ ผู้แทนคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ แจ้งเรื่องนําเสนอเรื่อง
จากกรรมการสภาวิชาการ  ดังนี้ 
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   1. การคิดภาระงาน ท่ียังขัดแย้งกับการส่งเสริมให้อาจารย์และนักศึกษาทํางานเป็นทีม เวลา
ประเมินตนเองถ้าเป็นงานกลุ่มจะได้ 0.2 ภาระงานแต่ถ้าเป็นคนเดียวจะได้ 1 ภาระงาน  แต่มีข้อเสนอจาก
ผู้ทรงคุณวุฒิได้ให้แนวคิดการผสมผสานการทํางานร่วมกัน ตัวอย่างกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
ได้เสนอเป็นชุดโครงการ ซ่ึงทุกคนมีงานวิจัยของแต่ละคนซ่ึงก็ได้แต้มรายคน และยังได้ในส่วนของงานวิจัยใหญ่
อีกด้วย 
   2. เรื่องชมรมนักศึกษา ซ่ึงมีกรอบและเกณฑ์กําหนดไว้ค่อนข้างมาก ซ่ึงบางครั้งการจัดกิจกรรม
ควรเป็นกิจกรรมท่ีนักศึกษาชอบและมีโยชน์มากกว่า 
   3. ทุกสาขาวิชามีการส่งเสริมงานวิจัยแต่ก็ข้ึนอยู่กับอาจารย์ท่ีจะผลักดัน เช่น มีงานประชุม
สาขาพัฒนาชุมชนท่ัวประเทศ ทางสาขาได้พยายามลงทะเบียนให้นักศึกษาได้เข้าร่วมการประชุม แต่ก็ได้ใน
จํานวนไม่มาก เม่ือเทียบกับมหาวิทยาลัยอ่ืนๆ ท่ีมีนักศึกษาเข้าร่วมจํานวนมาก  สํานักวิจัยและพัฒนาและมีทุน
วิจัยลักษณะนี้ให้ได้หรือไม่ 
  มติท่ีประชุม รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี 7     เรื่องอ่ืน ๆ 
 

ระเบียบวาระท่ี 7.1  กําหนดการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งท่ี 4/2558 
  สาระสําคัญโดยย่อ 
  ผศ.ดร.อดิศร  ภู่สาระ  เลขานุการสภาวิชาการ นําเสนอกําหนดการประชุมคณะกรรมการ       
สภาวิชาการ ครั้งท่ี 4/2558 
 ข้อเสนอ/ญัตติ    
  ขอความเห็นชอบกําหนดการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งท่ี 4/2558 ในวันพุธท่ี 1 เมษายน 2558
เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมอยุธยา-อาเซียน ชั้น 2 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 
 มติท่ีประชุม เห็นชอบกําหนดการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งท่ี 4/2558 ในวันพุธท่ี 1 เมษายน 2558
เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมอยุธยา-อาเซียน ชั้น 2 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 
 

ระเบียบวาระท่ี 7.2  ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมอบหนังสือท่ีระลึกให้กรรมการสภาวิชาการ 
 สาระสําคัญโดยย่อ 
  รศ.ดร.รสสุคนธ์  มกรมณี ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก คณะครุศาสตร์ ได้มอบหนังสือ CAKE&PIE ให้
กรรมการสภาวิชาการ 
 มติท่ีประชุม รับทราบ 
 
ปิดประชุมเวลา เวลา 10.33 น. 
 
       นางสาวนิตยา   แสงมะฮะหมัด   ผู้บันทึกการประชุม 
       นางลักขณา     เตชวงษ์    ผู้ตรวจ 
       ผศ.ดร.อดิศร   ภู่สาระ     ผู้ตรวจ/ทาน 


