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รายงานการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ 
ครั้งที่ 3/2558 

วันอังคารที่ 3 มีนาคม 2558  เวลา 09.00 น. 
ณ ห้องประชุมอยุธยา-อาเซียน ชั้น 2 อาคารส านักงานอธิการบดี 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   เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ 
  ระเบียบวาระท่ี 1.1  การรายงานตัวของนักศึกษาภาคปกติ ประจ าปีการศึกษา 2558 (รอบแรก) 
 ผศ.ดร.อดิศร  ภู่สาระ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2558 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาได้รับรายงานตัวนักศึกษาภาคปกติ ประจ าปีการศึกษา 2558 (รอบแรก) 
เสร็จเรียบร้อยแล้ว สรุปจ านวนนักศึกษาท่ีมารายงานตัวเป็นนักศึกษาภาคปกติทั้งสิ้น จ านวน 516 คน  
 มติที่ประชุม   รับทราบ และขอให้น าข้อมูลความต้องการแรงงานในตลาดแรงงานมาประกอบ                
การประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาภาคปกติ (รอบ 2) 
 
ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุมครัง้ที่ 2/2558 
 สาระส าคัญโดยย่อ 
  ผศ.ดร.อดิศร  ภู่สาระ  เลขานุการสภาวิชาการ น าเสนอ รายงานการประชุมคณะกรรมการสภา
วิชาการ ครั้งที่ 2/2558  ซึ่งมีสาระส าคัญเกี่ยวกับระเบียบวาระและมติที่ประชุมตามรายงานการประชุม
คณะกรรมการสภาวิชาการเพ่ือขอให้ที่ประชุมสภาวิชาการพิจารณารับรองรายงานการประชุม 
 ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง 
  ตามที่สภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาได้มีการประชุมครั้งที่ 2/2558 เมื่อ       
วันพุธที่ 4 กุมภาพันธ์ 2558  เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมอยุธยา-อาเซียน ชั้น 2 อาคารส านักงานอธิการบดี  
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา นั้น เจ้าหน้าที่ประจ าส านักงานสภาวิชาการ ได้บันทึกและจัดท ารายงาน
การประชุม รวมทั้งน าเสนอผู้เกี่ยวข้อง เพ่ือพิจารณาตรวจสอบตามระบบและกระบวนการดังต่อไปนี้ 
  1. จดบันทึกข้อความสาระส าคัญของการประชุมตามระเบียบวาระในระหว่างการประชุม          
โดยผู้ช่วยเลขานุการสภาวิชาการ 
  2. เรียบเรียง สรุปและจัดท ารายงานการประชุม โดยผู้ช่วยเลขานุการสภาวิชาการแล้วน าเสนอให้
เลขานุการสภาวิชาการ ตรวจสอบและปรับปรุงแก้ไข 
  3. ปรับปรุงและน าเข้าระเบียบวาระการประชุมเพ่ือขอรับรองรายงานการประชุมซึ่งมีสาระส าคัญ
แบ่งเป็น 7 ระเบียบวาระ ตามท่ีเสนอในเอกสารการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 2/2558 
 ข้อเสนอ/ญัตติ 
  ขอรับรองรายงานการประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 2/2558 
 มติที่ประชุม  รับรองรายงานการประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 
2/2558 โดยให้แก้ไข หน้า [2-7] ระเบียบวาระท่ี 6.1 ข้อ 1 ให้ตัดเครื่องหมายจุลภาค (,) ออกท้ังหมด 
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ระเบียบวาระท่ี 3   เรื่องสบืเนื่องจากการประชุมครั้งที่ 2/2558 
 

ระเบียบวาระท่ี 3.1  รายงานผลการด าเนินการตามมติของคณะกรรมการสภาวิชาการ 
 สาระส าคัญโดยย่อ 
  ผศ.ดร.อดิศร   ภู่สาระ  เลขานุการสภาวิชาการ น าเสนอข้อมูลการด าเนินงานและผลการ
ด าเนินงานตามมติที่ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการครั้งที่ 2/2558 โดยได้แจ้งและมอบให้หน่วยงานและ         
องค์คณะบุคคล/บุคคลที่เกี่ยวข้องด าเนินงานและปฏิบัติตามที่คณะกรรมการสภาวิชาการมีมติแล้ว 
 ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง 
  1. คณะกรรมการสภาวิชาการได้มีมติก าหนดเป็นแนวปฏิบัติให้เลขานุการน าเสนอให้ที่ประชุมทราบ
ความคืบหน้าหรือข้อมูลการด าเนินงานและผลการด าเนินงานตามมติที่ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ          
เป็นเรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อนด้วย 
  2. คณะกรรมการสภาวิชาการ มีการประชุมครั้งที่ 2/2558 เมื่อวันพุธที่ 4 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 09.00 น.           
ณ ห้องประชุมอยุธยา-อาเซียน ชั้น 2 อาคารส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยมี
สาระตามรายงานการประชุมฯในระเบียบวาระที่ 2 
  3. เลขานุการคณะกรรมการสภาวิชาการ ได้แจ้งและมอบให้หน่วยงานและองค์คณะบุคคล/บุคคลที่
เกี่ยวข้องด าเนินงานและปฏิบัติตามที่คณะกรรมการสภาวิชาการมีมติแล้ว ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารที่น าเสนอ
ประกอบการประชุมหน้า [3-2] 
 ข้อเสนอ/ญัตติ 
  ขอเสนอให้ที่ประชุมรับทราบข้อมูลการด าเนินงานและผลการด าเนินงานตามมติที่ประชุม               
คณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ 2/2558 
 มติที่ประชุม   รับทราบ 
 

รายงานข้อมูลการด าเนินงานและผลการปฏบิัติตามมตทิี่ประชุม 
คณะกรรมการสภาวิชาการ  ครั้งที่ 2/2558 

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

 

ระเบียบวาระ เรื่อง มติที่ประชุม ผลการปฏิบัติตามมติ 
5 น าเสนอเพ่ือพิจารณา   

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
น าเข้าสภามหาวิทยาลัย   

เลขานุการสภาวิชาการได้แจ้งไปยังคณบดี
คณะวิทยาการจัดการและหัวหน้าสาขาวิชา  
โดยสาขาวิชาได้ด าเนินการแก้ไขหลักสูตร
ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสภา
วิชาการแล้ว และได้น าเรื่องนี้ เสนอต่อที่
ประ ชุมสภามหาวิ ทยาลั ย ในวั นที่  18 
กุ ม ภ า พั น ธ์  2 5 5 8  ที่ ป ร ะ ชุ ม ส ภ า
มหาวิทยาลัย มีมติเห็นชอบหลักสูตรแล้ว 



 
     รายงานการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการครั้งที่ 4/2558 

[2-5] 
 

ระเบียบวาระ เรื่อง มติที่ประชุม ผลการปฏิบัติตามมติ 
5 น าเสนอเพื่อพิจารณา   

5.2 

ขอความเห็นชอบหลักสูตรครศุาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาพิเศษและ
การสอนภาษาไทย (หลักสูตรปรบัปรุง 
พ.ศ. 2558) 

เห็นชอบหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาการศึกษาพิเศษและการ
สอนภาษาไทย(หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2558) โดยต้องแก้ไขตามที่
คณะกรรมการสภาวิ ชาการ ให้
ข้อเสนอแนะ และให้กองบริการ
การศึกษาตรวจสอบก่อนน าเข้าสภา
มหาวิทยาลัย 

เลขานุการสภาวิชาการได้แจ้งไปยังคณบดี
คณะครุ ศาสตร์ และหั วหน้ าสาขาวิ ช า  
ขณะนี้อยู่ ระหว่างการด า เนินการแก้ไข
ห ลั ก สู ต ร ต า ม ข้ อ เ ส น อ แ น ะ ข อ ง
คณะกรรมการสภาวิชาการ โดยจะน าเรื่องนี้
เสนอต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยในวันที่ 
11 มีนาคม 2558  

6.1 

ข้อเสนอแนะการการจัดท าหลักสตูร
และการจัดการเรยีนการสอน 

รับทราบ กองบริการการศึกษาได้ท าบันทึกข้อความ
แจ้งไปยังคณบดีและคณาจารย์เพื่อรับทราบ
ข้อเสนอแนะการจัดท าหลักสูตรและการ
จัดการเรียนการสอน เรียบร้อยแล้ว 

 
ระเบียบวาระที่ 4   เรื่องน าเสนอเพื่อทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี 4.1  การรับทราบการให้ความเห็นชอบหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต 
    สาขาวิชาดนตรีสากล (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2557) 
 สาระส าคัญโดยย่อ 
  ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาได้เสนอหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิตสาขาวิชา
ดนตรีสากล (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2557) เพ่ือให้ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณารับทราบการให้
ความเห็นชอบหลักสูตร  รายละเอียดตามหนังสือที่ ศธ 0506(1)/350 ลงวังวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2558 นั้น 
  ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้พิจารณารับทราบการให้ความเห็นชอบหลักสูตรดังกล่าวแล้ว 
เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2558 โดยมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
  1. ให้มหาวิทยาลัยพัฒนาอาจารย์ประจ าหลักสูตรล าดับที่ 5 ให้ท าวิจัยในสาขาวิชาดนตรีสากลหรือ
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง เพ่ือเพ่ิมพูนคุณวุฒิและให้มีต าแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น อันจะน ามาซึ่งการพัฒนาคุณภาพและ
มาตรฐานการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตร 
  2. ในการพัฒนาหลักสูตรครั้งต่อไป ขอให้มหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรตาม
แนวทางกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชา
ดนตรีสากล ซึ่งเป็นบุคคลภายนอกอย่างน้อย 2 คน หากมีองค์กรวิชาชีพให้มีผู้แทนอย่างน้อย 1 คน 
 มติที่ประชุม   รับทราบ 
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ระเบียบวาระที่ 5   เรื่องน าเสนอเพื่อพิจารณา 
 

ระเบียบวาระท่ี 5.1   ขอความเห็นชอบการเสนอให้ปริญญาบัตรแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา 
    ระดับบัณฑิตศึกษา ประจ าภาคเรียนที่ 2/2557 จ านวน 12 ราย 
 สาระส าคัญโดยย่อ 
  ผศ.ดร.อดิศร   ภู่สาระ  เลขานุการสภาวิชาการ ขออนุญาตที่ประชุม น าเสนอ  ขอความเห็นชอบ
การเสนอให้ปริญญาบัตร แก่ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจ าภาคเรียนที่ 2/2557  จ านวน 12 ราย 

 ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง 
  ด้วย นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  ได้ยื่นค าร้องขอส าเร็จการศึกษา ในภาคเรียนที่ 2/2557 
ส านักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาจึงได้ตรวจสอบและเสนอต่อคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 1/2558  
เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2558 จ านวน 12 ราย  และได้มีการตรวจสอบดังนี้ 

   ระดับมหาบัณฑิต นักศึกษาได้ผ่านการตรวจสอบดังนี้ 
เป็นผู้มีคุณสมบัติการเข้าเป็นนักศึกษาตามที่หลักสูตรก าหนด  โดยคณะกรรมการหลักสูตร  

หลักสูตร ค.ม. (การบริหารการศึกษา) หลักสูตร บธ.ม. (บริหารธุรกิจ) และหลักสูตร รป.ม. (รัฐประศาสนศาสตร์)   
 ผ่านการตรวจสอบคุณวุฒิการศึกษา พบว่าส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีแล้วทุกราย  

   ผ่านการตรวจสอบคุณสมบตัิของการส าเร็จการศึกษาตามเกณฑ์การส าเร็จการศึกษา                
ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2549  
โดยนายทะเบียน และผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตรแต่ละหลักสูตรที่ส าเร็จการศึกษา   
  นักศึกษาที่เข้าศึกษาในหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต แผน ก แบบ ก 1 แผน ก แบบ ก2 
และแผน ข ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามหลักสูตร ได้คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 3.00   
  ผ่านการสอบประมวลความรู้  
  ผ่านการสอบปากเปล่าวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระขั้นสุดท้าย  โดยคณะกรรมการสอบ
ปากเปล่าวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ  ซึ่งประกอบด้วยอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระและ
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่ได้รับการแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัย  
  ผ่านการตรวจสอบรูปเล่มวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระจากกรรมการตรวจรูปแบบและ
กรรมการตรวจบทคัดย่อภาษาอังกฤษ  
  ผลงานวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาที่เข้าศึกษา  ตั้งแต่ปีการศึกษา 2549 ตามแผน ก ได้รับ
การยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ โดยสรุปจ านวนมีดังนี้ 

 

จ านวนนักศึกษาที่ขอความเห็นชอบการเสนอใหป้ริญญาบัตรแก่ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  
ประจ าภาคเรียนที่ 2/2557  

ล าดับ หลักสูตร 
จ านวน 

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 

รวมทั้งสิ้น 3 9 12 
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ข้อเสนอ/ญัตติ    
      จึงเสนอคณะกรรมการสภาวิชาการพิจารณาให้ความเห็นชอบการเสนอให้ปริญญาบัตรแก่ผู้ส าเร็จ

การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจ าภาคเรียนที่ 2/2557 จ านวน 12 ราย 
มติที่ประชุม  เห็นชอบการเสนอให้ปริญญาบัตรแก่ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจ าภาคเรียนที่ 

2/2557 จ านวน 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  เมื่อใช้เครื่องหมาย colon ( : ) แล้ว ต่อไปจะไม่ใช้              

full-stop (.) เพ่ือขึ้นข้อใหม่  จะใช้ semi colon ( ; ) คั่นและจบประโยคสุดท้ายด้วย full-stop (.) 
2.  รูปแบบการเขียนบทคัดย่อและการใช้ภาษา บางเรื่องใช้ The purposes บางเรื่องใช้ The 

objectives และบางเรื่องใช้ This research aimed นั้นควรก าหนดเป็นทิศทางเดียวกันว่าจะใช้อะไร ซึ่ง
มหาวิทยาลัยต้องก าหนดให้ชัดเจน  

3.  ตรวจสอบความถูกต้องของการพิมพ์ รูปแบบการพิมพ์ กั้นหน้า กั้นหลัง การเว้นวรรคตอน การตัดค า           
ให้ถูกต้อง  เช่น หน้า 10  หน้า 13 หน้า 16 บรรทัดที่ 4 พิมพ์ค าว่า between ซ้ าให้ตัดออก 1 ค า  หน้า 18 
แก้ไขค าว่า “บุคคลากร”  เป็น “บุคลากร” ในทุกที่ที่ใช้ค านี้  และเสนอว่ารูปแบบการเขียนภาษาอังกฤษ ถ้าเป็นงาน
วิชาการจะห้ามกั้นหลัง และไม่ต้องกระจายช่องไฟ ให้พิมพ์ตามปกติ 

4.  หน้า 26 ชื่อเรื่องวิจัย ไม่ควรมีค าว่า “The”  น าหน้า 
5.  ให้ส านักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาตรวจสอบ จัดท าเอกสารแนะน า และแจ้งให้อาจารย์ที่ปรึกษา

ทราบปัญหา โดยท าเป็นหนังสือเวียนและเก็บข้อมูลความก้าวหน้าหรือแจ้งผลการแก้ไข และรายงานผลให้อธิการบดี
ทราบด้วย  

 
ระเบียบวาระท่ี 5.2 ขอความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขอาจารย์ประจ าหลักสูตรคณะมนุษยศาสตร์และ 
    สังคมศาสตร์ จ านวน 9 หลักสูตร (สมอ.08) 
 สาระส าคัญโดยย่อ 

 ผศ.ดร.อดิศร   ภู่สาระ เลขานุการสภาวิชาการ  ขออนุญาตที่ประชุมให้ ผศ.หทัยรัตน์   ทรรพวสุ 
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ น าเสนอขอความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จ านวน 9 หลักสูตร (สมอ.08) 
 ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง 

 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีความประสงค์เสนอเรื่องการปรับปรุงแก้ไขอาจารย์ประจ า
หลักสูตรของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  จ านวน 9 หลักสูตร เนื่องจากมีอาจารย์ประจ าหลักสูตรได้
ลาออกจากราชการ และมีการบรรจุแต่งตั้งอาจารย์ท่านใหม่  คณะและสาขาวิชาจึงจ าเป็นต้องมีการปรับเปลี่ยน
อาจารย์ประจ าหลักสูตร ในการนี้ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการประจ าคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2558 เรียบร้อยแล้ว ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ และให้น าเรื่องนี้เข้าที่ประชุม
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 สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น 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    
 จึงเสนอคณะกรรมการสภาวิชาการพิจารณาให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จ านวน 9 หลักสูตร (สมอ.08) 
 มติที่ประชุม เห็นชอบ การปรับปรุงแก้ไขอาจารย์ประจ าหลักสูตร คณะมนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์ จ านวน 9 หลักสูตร (สมอ.08) โดยให้แก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสภาวิชาการ 
ข้อเสนอแนะมีดังนี้ 
  1. คณะควรมีการตรวจสอบและลงนามรับรองข้อมูลและเอกสาร ก่อนที่จะน าเสนอขอความเห็นชอบ 
  2. ตรวจสอบคุณวุฒิการศึกษา ปีการศึกษาที่จบของอาจารย์ประจ าหลักสูตรทั้งหมดทุกสาขาให้ถูกต้อง 
เนื่องจากมีการพิมพ์ไม่ถูกต้อง  พิมพ์สลับที่ไปมา อ้างอิงผิด บรรทัดไม่ตรง  สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน ข้อ 4.1 
แก้ไขจาก “อาจารย์บ้านไปเป็น”  เป็น “อาจารย์ย้ายไปเป็น”  
  3. ให้จัดรูปแบบเอกสารโดยมีเลขหน้า และแต่ละหลักสูตรให้มีกระดาษสีคั่น ให้เห็นง่ายและชัดเจน 
  4. รูปถ่ายของอาจารย์ประจ าหลักสูตรควรเป็นทางการและเป็นรูปแบบเดียวกัน 
  5. ไม่ควรระบุเลขบัตรประชนชนครบ 13 หลักในเอกสารที่น าเสนอ 
  6. การน าเสนอให้ระบุว่าผ่านการตรวจสอบมาแล้วอย่างไร 
  7. การเขียนผลงานวิชาการ งานวิจัย ให้เขียนตามรูปแบบบรรณานุกรม 
 
ระเบียบวาระท่ี 5.3  ขอความเห็นชอบการเสนอให้ปริญญาบัตรแก่ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ประจ าภาค

เรียนที่ 2/2557 (ครั้งที่ 1) คณะครุศาสตร์ จ านวน 349 ราย 
 สาระส าคัญโดยย่อ 
  ผศ.ดร.อดิศร    ภู่สาระ  เลขานุการสภาวิชาการ น าเสนอ ขอความเห็นชอบการเสนอให้ปริญญาบัตร     
แก่ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ประจ าภาคเรียนที่ 2/2557 (ครั้งที่ 1) คณะครุศาสตร์ จ านวน 349 ราย 

 ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง 
  เลขานุการสภาวิชาการน าเสนอรายชื่อผู้ส าเร็จการศึกษาเพ่ือขอความเห็นชอบอนุมัติให้ปริญญาบัตร
แก่ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ประจ าภาคเรียนที่ 2/2557 (ครั้งที่ 1) คณะครุศาสตร์  จ านวน 349 ราย 
โดยมีกระบวนการตามค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ที่ 101/2558  เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ
ตรวจโครงสร้างหลักสูตรของนักศึกษาที่จะส าเร็จการศึกษา ประจ าภาคเรียนที่ 2/2557 และค าสั่งมหาวิทยาลัยราช
ภัฏพระนครศรีอยุธยา ที่ 174/2558 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจจบหลักสูตรของนักศึกษาที่จะส าเร็จการศึกษา
ประจ าภาคเรียนที่ 2/2557 คณะกรรมการดังกล่าวได้ตรวจสอบโครงสร้างหลักสูตรของนักศึกษาแล้ว  และ               
นายทะเบียนได้ตรวจสอบคุณสมบัติของนักศึกษาดังนี้ 
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 เป็นผู้มีคุณสมบัติการเข้าเป็นนักศึกษาตามที่หลักสูตรก าหนด 
 ผ่านการตรวจสอบคุณวุฒิการศึกษาทุกราย 
 ผ่านการตรวจสอบโครงสร้างหลักสูตรตามเกณฑ์การส าเร็จการศึกษา 

  กองบริการการศึกษา จึงได้จัดท าบัญชีรายชื่อผู้ส าเร็จการศึกษาเสนอต่อคณะกรรมการอนุมัติการประเมินผล
การศึกษา ในการประชุมครั้งที่ 1/2558  เมื่อวันที่ 2 มีนาคม  2558 ที่ประชุมเห็นชอบการเสนอให้ปริญญาบัตรแก่ผู้ส าเร็จ
การศึกษาระดับปริญญาตรี ประจ าภาคเรียนที่ 2/2557 (ครั้งที่ 1) คณะครุศาสตร์ จ านวน 349 ราย ตั้งแต่วันที่ 2 มีนาคม 
2558 เป็นต้นไป และให้ด าเนินการน าเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการต่อไป 
 

บัญชีสรุปจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาที่ขออนุมัติผลการส าเร็จการศึกษา ประจ าภาคเรียนที่ 2/2557  
(ครั้งที่ 1) คณะครุศาสตร์ จ านวน 349 ราย 

สาขาวิชา 

ระดับปริญญาตร ี

รวมทั้งสิ้น เกียรตินยิมอันดับ 1 เกียรตินยิมอันดับ 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    
  จึงเสนอคณะกรรมการสภาวิชาการให้ความเห็นชอบการเสนอให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี ประจ าภาคเรียนที่ 2/2557 (ครั้งที่ 1) คณะครุศาสตร์ จ านวน 349 ราย เพ่ือน าเสนอสภา
มหาวิทยาลัยอนุมัติให้ปริญญาต่อไป 

มติที่ประชุม  เห็นชอบการเสนอให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ประจ าภาคเรียนที่ 
2/2557 (ครั้งที่ 1) คณะครุศาสตร์ จ านวน 349 ราย และมีข้อสังเกตเรื่องจ านวนผู้ได้รับเกียรตินิยม 
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ระเบียบวาระท่ี 6    เรื่องน าเสนอจากกรรมการสภาวิชาการ 
 6.1 รศ.ดร.รสสุคนธ์  มกรมณี ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก (คณะครุศาสตร์) มีข้อเสนอแนะดังนี้ 
  1. การปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ ควรมีหลักสูตรการอบรมและมีเนื้อหา เช่น ระเบียบต่าง ๆ สิทธิ

ประโยชน์ วิธีสอน จิตวิทยาการเรียนรู้ และมีการอบรมในหัวข้อต่าง ๆ ในแต่ละปีอาจมีหลายครั้ง หรือ เมื่อมี
เทคนิคใหม่ ๆ มาก็มีการจัดอบรมให้อาจารย์  เพราะพบว่าอาจารย์ใหม่การสอนยังไม่ลึกซึ้ง ไม่มีตัวอย่างในการ
อธิบาย จึงต้องมีการจัดอบรมและให้เวลาพอสมควร 
   2. การวางแผนการท ากิจกรรมรับน้องในสถาบันอุดมศึกษา  มหาวิทยาลัยควรมีมาตรการดูแล
และกวดขันเรื่องนี้อย่างจริงจัง รุ่นพ่ีควรมีวิธีการรับน้องโดยสร้างสรรค์  และจัดกิจกรรมที่สร้างความรัก ความ
สามัคคี และมีประโยชน์ต่อส่วนรวม 
   3. ขอมอบหนังสือ CAKE&PIE ให้กรรมการสภาวิชาการทุกท่าน 
 

 6.2 รศ.ชนินทร์   ชุณหพันธรักษ์ ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก (คณะวิทยาการจัดการ) มีข้อเสนอแนะดังนี้ 
  1. แผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ก าหนดไว้อย่างไรและจะ

ผลักดันเรื่องใดบ้าง เช่น ส่งเสริมงานวิจัย  มีหลักสูตรนานาชาติ  การมุ่งเน้นเป็นมหาวิทยาลัยเพ่ือท้องถิ่นหรือ
ชุมชน  เมื่อทราบแล้วจะได้เชื่อมโยงมาสู่งานสภาวิชาการ  

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

   - การจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับมาตรฐาน TQF 
   - จะก าหนดหลักสูตรอะไรบ้าง  การก าหนดวิชาพ้ืนฐาน จะเป็นอย่างไร   
   - การมุ่งแสวงหาความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยต่างประเทศ การให้ทุนกับนักศึกษา

ต่างชาติหรือไม ่
   - งานวิจัยที่มีคุณภาพ การส่งเสริมอาจารย์  และงานวิจัยที่ตอบโจทย์ชุมชน  หรือเชิง

ประดิษฐ์ เช่น งานวิจัยทางวิทยาศาสตร์ที่สามารถน าไปใช้ได้จริง หรือ เชิงสาธารณะ  เชิงนโยบาย  เชิงพาณิชย์ 
   - การปลูกฝังจิตวิญญาณของแต่ละมหาวิทยาลัย เช่น ท า CSR   การบริการวิชาการ  

ซึ่งแนวทางเรื่องนี้จะเป็นแนวทางในการจัดวิชาพ้ืนฐานให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ว่าจะต้องมีลักษณะอย่างไร ความ
รับผิดชอบอย่างเดียวไม่พอ  การมุ่งท างานเป็นทีม   ซึ่งในขณะนี้เรามุ่งด้าน Hard Skill แต่ละเลยเรื่องของ Soft 
Skill  เช่น บุคลิกภาพ  การสื่อสาร ภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่น และเมื่อเป็นชั้นปีที่ 4 จะต้องมีในเรื่องของ Spirit  
ความเปน็มืออาชีพ Professional Service  ก่อนจบการศึกษา 
   2.  การเตรียมนักศึกษา เช่น ในหลักสูตรที่ระบุปัญหาของนักศึกษาแรกเข้าไว้ ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรได้ด าเนินหรือไม่ อย่างไร  และเรื่องการรับน้องยังไม่เห็นเชิงสร้างสรรค์วิชาการในทางที่ดี ยังพบว่ามีการ
ท าอะไรเกินเลย มีการข่มขู่รุ่นน้อง 
 

 6.3 ผศ.ดร.จริยาภรณ์  รุจิโมระ ผู้แทนคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีข้อเสนอแนะดังนี้ 
   1. การคิดภาระงาน ที่ยังขัดแย้งกับการส่งเสริมให้อาจารย์และนักศึกษาท างานเป็นทีม เวลา
ประเมินตนเองถ้าเป็นงานกลุ่มจะได้ 0.2 ภาระงานแต่ถ้าเป็นคนเดียวจะได้  1 ภาระงาน  แต่มีข้อเสนอจาก
ผู้ทรงคุณวุฒิได้ให้แนวคิดการผสมผสานการท างานร่วมกัน ตัวอย่างกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
ได้เสนอเป็นชุดโครงการ ซึ่งทุกคนมีงานวิจัยของแต่ละคนซึ่งก็ได้แต้มรายคน และยังได้ในส่วนของงานวิจัย กลุ่ม
อีกด้วย 
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   2. เรื่องชมรมนักศึกษา ซึ่งมีกรอบและเกณฑ์ก าหนดไว้ค่อนข้างมาก ซึ่งบางครั้งการจัดกิจกรรม
ควรเป็นกิจกรรมที่นักศึกษาชอบและมีโยชน์มากกว่า 
   3. ทุกสาขาวิชามีการส่งเสริมงานวิจัยแต่ก็ขึ้นอยู่กับอาจารย์ที่จะผลักดัน เช่น มี การประชุม
สาขาพัฒนาชุมชนทั่วประเทศ ทางสาขาได้พยายามลงทะเบียนให้นักศึกษาได้เข้าร่วมการประชุม แต่ก็ได้ใน
จ านวนไม่มาก เมื่อเทียบกับมหาวิทยาลัยอ่ืนๆ ที่มีนักศึกษาเข้าร่วมจ านวนมาก  ส านักวิจัยและพัฒนาและมีทุน
วิจัยลักษณะนี้ให้ได้หรือไม่ 
  มติที่ประชุม รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี 7     เรื่องอื่น ๆ 
 

ระเบียบวาระท่ี 7.1  ก าหนดการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ 4/2558 
  สาระส าคัญโดยย่อ 
  ผศ.ดร.อดิศร  ภู่สาระ  เลขานุการสภาวิชาการ น าเสนอก าหนดการประชุมคณะกรรมการ       
สภาวิชาการ ครั้งที่ 4/2558 
 ข้อเสนอ/ญัตติ    
  ขอความเห็นชอบก าหนดการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ 4/2558 ในวันพุธที่ 1 เมษายน 2558
เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมอยุธยา-อาเซียน ชั้น 2 อาคารส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 
 มติที่ประชุม เห็นชอบก าหนดการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ 4/2558 ในวันพุธที่ 1 เมษายน 2558
เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมอยุธยา-อาเซียน ชั้น 2 อาคารส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 
 

 
ปิดประชุมเวลา เวลา 10.35 น. 
 
 
       นางสาวนิตยา   แสงมะฮะหมัด   ผู้บันทึกการประชุม 
       นางลักขณา     เตชวงษ์    ผู้ตรวจ 
       ผศ.ดร.อดิศร   ภู่สาระ     ผู้ตรวจ/ทาน 

 
 


