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รายงานการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ 
ครั้งท่ี 2/2559 

วันพุธท่ี 3 กุมภาพันธ์ 2559  เวลา 09.00 น. 
ณ ห้องประชุมอยุธยา-อาเซียน ช้ัน 2 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

           ------------------------------------------- 
ผู้มาประชุม 
1. รองศาสตราจารย์ ดร.นพวรรณ   ธีระพันธ์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร (แทนอธิการบดี)    ประธาน 
2. รองศาสตราจารย์ ดร.รสสุคนธ์   มกรมณี ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก (คณะครุศาสตร์)    กรรมการ 
3. รองศาสตราจารย์ชนินทร์   ชุณหพันธรักษ์ ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก (คณะวิทยาการจัดการ) กรรมการ 
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชิดชงค์  ส.นันทนาเนตร ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก (คณะมนุษยศาสตร์ฯ)   กรรมการ 
5. ดร.จิราภรณ์    พงษ์โสภา   ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก (คณะวิทยาศาสตร์ฯ)    กรรมการ 
6. รองศาสตราจารย์ปราณี   ตันประยูร  ผู้แทนคณะวิทยาการจัดการ     กรรมการ 
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จรยิาภรณ์  รุจิโมระ ผู้แทนคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์    กรรมการ 
8. ดร.ชมพูนุท    สุขหวาน   ผู้แทนคณะครุศาสตร์      กรรมการ 
9. ดร.ภัททิรา  หอมหวล    ผู้แทนคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี    กรรมการ 
10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อดิศร  ภู่สาระ   รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ       กรรมการและเลขานุการ  
 
   
ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์หทัยรัตน์  ทรรพวสุ  คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
2. นางสาวบวรศรี มณีพงษ์   รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
3. นางสาวสุกัลยา คงประดิษฐ์  ประธานกรรมการบริหารหลักสูตร 
       สาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
4. นายศุภฤกษ์  แก้วศรีงาม  ประธานกรรมการบริหารหลักสูตร 
       สาขาวิชาภาษาญ่ีปุ่น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 
 
เปิดประชุมเวลา 09.05 น. 
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ระเบียบวาระที่ 1   เร่ืองที่ประธานแจ้งให้ทราบ 
ระเบียบวาระท่ี 1.1  การมอบหมายรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานการประชุมแทน 
 สาระสําคัญโดยย่อ 
 รองศาสตราจารย์ ดร.นพวรรณ  ธีระพันธ์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร  แจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่า  
ดร.เกษม   บํารุงเวช อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ได้เข้าร่วมประชุมสัมมนาวิชาการ             
เรื่องการปฏิรูปอุดมศึกษาและการกําหนดดูแลสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือการปฏิรูปประเทศและการแข่งขันในเวที
สากล (ปฏิรูปเพ่ือปฏิรูป) ณ จังหวัดกระบ่ี จึงมอบหมายให้ รองศาสตราจารย์ ดร.นพวรรณ  ธีระพันธ์เจริญ                  
รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานการประชุมแทน   
 มติท่ีประชุม  รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี 1.2  การพบปะหารือกับผู้ว่าราชการจังหวัดแบบไม่ทางการ (สภากาแฟ) 
 สาระสําคัญโดยย่อ 
 รองศาสตราจารย์ ดร.นพวรรณ  ธีระพันธ์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ประธานการประชุมได้รับ
มอบหมายจากมหาวิทยาลัยให้เข้าร่วมการพบปะหารือกับผู้ว่าราชการจังหวัดแบบไม่ทางการ (สภากาแฟ)               
ณ เรือนจํากลางกลาง  (หันตรา) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
 มติท่ีประชุม  รับทราบ 
 
ระเบียบวาระที่ 2  เร่ืองรับรองรายงานการประชุมคร้ังที่ 1/2559 
 สาระสําคัญโดยย่อ 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อดิศร  ภู่สาระ  เลขานุการสภาวิชาการ นําเสนอ รายงานการประชุม
คณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งท่ี 1/2559  ซ่ึงมีสาระสําคัญเก่ียวกับระเบียบวาระและมติท่ีประชุมตามรายงาน
การประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการเพ่ือขอให้ท่ีประชุมสภาวิชาการพิจารณารับรองรายงานการประชุม 
 ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง 
  ตามท่ีสภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาได้มีการประชุมครั้งท่ี 1/2558 เม่ือ       
วันพุธท่ี 6 มกราคม 2559  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 1/2559 
 ข้อเสนอ/ญัตติ 
  ขอเสนอให้รับรองรายงานการประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  
ครั้งท่ี 1/2559 
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 มติท่ีประชุม รับรองรายงานการประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  
ครั้งท่ี 1/2559 โดยให้แก้ไขดังนี้ 
 1. การสรุปประเด็นควรแยกเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนท่ีต้องแก้ไข และส่วนข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกต 
 2. การสรุปประเด็น และวิธีเขียน ให้สรุปประเด็นให้ถูกต้อง ควรมีประเด็นในภาพรวมแบบกลาง ๆ ปรับ
ภาษาพูดเป็นภาษาเขียน และตรวจสอบแก้ไขคําผิดให้ถูกต้อง 
 
ระเบียบวาระที่ 3   เร่ืองสืบเน่ืองจากการประชุมคร้ังที่ 1/2559 
ระเบียบวาระท่ี 3.1  รายงานผลการดําเนินการตามมติของคณะกรรมการสภาวิชาการ 
 สาระสําคัญโดยย่อ 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อดิศร  ภู่สาระ  เลขานุการสภาวิชาการ นําเสนอข้อมูลการดําเนินงานและ
ผลการดําเนินงานตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการครั้งท่ี 1/2559 โดยได้แจ้งและมอบให้หน่วยงาน
และองค์คณะบุคคล/บุคคลท่ีเก่ียวข้องดําเนินงานและปฏิบัติตามท่ีคณะกรรมการสภาวิชาการมีมติแล้ว 
 ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง 
  1. คณะกรรมการสภาวิชาการได้มีมติกําหนดเป็นแนวปฏิบัติให้เลขานุการนําเสนอให้ท่ีประชุมทราบ
ความคืบหน้าหรือข้อมูลการดําเนินงานและผลการดําเนินงานตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ          
เป็นเรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อนด้วย 
  2. คณะกรรมการสภาวิชาการ มีการประชุมครั้งท่ี 1/2559 เม่ือวันพุธท่ี 6 มกราคม 2559 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 1/2559 
 มติท่ีประชุม  รับทราบ 
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รายงานข้อมูลการดําเนินงานและผลการปฏิบัติตามมติท่ีประชุม 

คณะกรรมการสภาวิชาการ  ครั้งท่ี 1/2559 
วันพุธท่ี 6 มกราคม พ.ศ. 2559 เวลา 09.00 น. 

ณ ห้องประชุมอยุธยา-อาเซียน ช้ัน 2 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
ระเบียบวาระ เรื่อง มติท่ีประชุม ผลการปฏิบัติตามมติ 

5 นําเสนอเพ่ือพิจารณา   

5.1 

ขอความเห็นชอบการเสนอให้ปริญญาแก่
ผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี  
ประจําภาคเรียนที่ 1/2558   
จํานวน 166 ราย 

เ ห็ นชอ บ  แ ละ ใ ห้ แ ก้ ไ ข เ อ ก ส า ร
ประกอบวาระการประชุมที่ 5.1 หน้า 
8 ลําดับที่ 5 ช่องหมายเหตุ  ให้ระบุ 
คําว่า  เกิน 12 เทอม 
 

เ ล ข า นุ ก า รสภ า วิ ช า ก า ร ไ ด้ แ จ้ ง ไ ป ยั ง
ผู้อํานวยการกองบริการการศึกษาเรียบร้อย
แล้ว  โดยกองบริการการศึกษาได้แก้ไขตาม
ข้อเสนอแนะของกรรมการสภาวิชาการ และ
ไ ด้ นํ า เ ร่ื อ ง น้ี เ ส น อ ต่ อ ที่ ป ร ะ ชุ ม ส ภ า
มหาวิทยาลัย เม่ือวันที่ 20 มกราคม 2559  
ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยมีมติเห็นชอบแล้ว  

5.2 

ขอความเห็นชอบการเสนอให้ปริญญา
บัตร ผู้สําเร็จการศึกษา ระดับ
บัณฑิตศึกษา ประจําภาคเรียนที่ 
1/2558 จํานวน 11 ราย 

เห็นชอบการเสนอให้ปริญญาบัตร 
ผู้สําเร็จการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา 
ประจําภาคเรียนที่ 1/2558 จํานวน 
11 ราย  โดยให้แก้ไขตามข้อเสนอแนะ
ของสภาวิชาการ ก่อนนําเสนอสภา
มหาวิทยาลัย 

เ ล ข า นุ ก า รสภ า วิ ช า ก า ร ไ ด้ แ จ้ ง ไ ป ยั ง
ผู้อํ านวยการสํ า นักงานคณะกรรมการ
บัณฑิตศึกษาและอาจารย์ที่ปรึกษาเรียบร้อย
แ ล้ ว   โ ด ย สํ า นั ก ง า น ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร
บัณฑิตศึกษาได้แก้ไขตามข้อเสนอแนะของ
สภาวิชาการแล้ว และได้นําเร่ืองน้ีเสนอต่อที่
ประชุมสภามหาวิทยาลัย เ ม่ือวันที่  20 
มกราคม 2559  ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยมี
มติเห็นชอบแล้ว  

5.3 

ขอความเห็นชอบการเปล่ียนแปลงอาจารย์
ประจําหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาการประถมศึกษา (5 ปี) (ฉบับปี 
พ.ศ. 2557)  (สมอ.08) 

เ ห็นชอบการเปล่ียนแปลงอาจารย์
ประจํ าหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาการประถมศึกษา (5 ปี)  
(ฉบับปี พ.ศ. 2557)  (สมอ.08) 

เลขานุการสภาวิชาการได้แจ้งไปยังคณบดี
คณะครุศาสตร์เรียบร้อยแล้ว  และได้นําเร่ือง
น้ีเสนอต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย เม่ือ
วันที่  20 มกราคม 2559  ที่ประชุมสภา
มหาวิทยาลัยมีมติเห็นชอบแล้ว  

5.4 

ขอความเห็นชอบการเปล่ียนแปลงอาจารย์
ประจําหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และส่ิงแวดล้อม 
(ฉบับปี พ.ศ. 2556) (สมอ.08) 

เ ห็นชอบการเปล่ียนแปลงอาจารย์
ประจํ าหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาการประถมศึกษา (5 ปี) (ฉบับ
ปี พ.ศ. 2557)  (สมอ.08) 

เลขานุการสภาวิชาการได้แจ้งไปยังคณบดี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเรียบร้อย
แล้ว  และได้นําเร่ืองน้ีเสนอต่อที่ประชุมสภา
มหาวิทยาลัย เม่ือวันที่ 20 มกราคม 2559  
ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยมีมติเห็นชอบแล้ว  

5.5 

ขอความเห็นชอบการเปล่ียนแปลงแก้ไข
คุณสมบัติการรับนักศึกษา หลักสูตรวิทยา
ศาสตรบัณฑิต   สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 
(ฉบับปี พ.ศ. 2554) (สมอ.08) 

เ ห็ นชอบ  โ ดย ใ ห้ ป รั บก า ร เ ขี ยน
คุณสม บั ติก า ร รับ นัก ศึกษา  และ
เสนอแนะในส่วนของการรับนักศึกษา
ต่างชาติ ควรมีระบบการทดสอบ
ความรู้ภาษาไทย โดยมอบหมายรอง
อธิการบดีฝ่ายวิชาการต้ังคณะทํางาน
พิจารณาการรับนักศึกษาต่างชาติ 

เลขานุการสภาวิชาการได้แจ้งไปยังคณบดี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเรียบร้อย
แล้ว  ขณะน้ีรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการได้มี
หนังสือให้คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และ
ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรสาขาวิชา
ภาษาไทยดําเนินการกําหนดเกณฑ์มาตรฐาน
และคะแนนสําหรับการสอบวิชาภาษาไทย
สําหรับนักศึกษาต่างชาติ โดยให้ส่งเกณฑ์
มายังกองบริการการศึกษา ภายในวันที่ 5 
กุมภาพันธ์ 2559   
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ระเบียบวาระ เรื่อง มติท่ีประชุม ผลการปฏิบัติตามมติ 
5 นําเสนอเพ่ือพิจารณา (ตอ่)   

5.6 ขอความเห็นชอบการเปล่ียนแปลง
อาจารย์ประจําหลักสูตรบริหารธุรกจิ
บัณฑิต สาขาวชิาการเป็น
ผู้ประกอบการ (ฉบับปี พ.ศ. 2558) 
(สมอ.08) 

เห็นชอบการเปล่ียนแปลงอาจารย์ประจํา
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา
การเป็นผู้ประกอบการ  
(ฉบับปี พ.ศ. 2558) (สมอ.08) 

เลขานุการสภาวิชาการได้แจ้งไปยังคณบดี
คณะวิทยาการจัดการเรียบร้อยแล้ว  และได้
นําเร่ืองน้ีเสนอต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย 
เม่ือวันที่ 20 มกราคม 2559  ที่ประชุมสภา
มหาวิทยาลัยมีมติเห็นชอบแล้ว  

5.7 

ขอความเห็นชอบบันทึกความร่วมมือทาง
วิชาการระหว่างกลุ่มโรงแรมตุ้มโฮม 
จังหวัดภูเก็ตกับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 

เห็นชอบบันทึกความร่วมมือทาง
วิชาการระหว่างกลุ่มโรงแรมตุ้มโฮม 
จังหวัดภูเก็ตกับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 

เลขานุการสภาวิชาการได้แจ้งไปยังคณบดี
คณะวิทยาการจัดการเรียบร้อยแล้ว   
 
 

5.8 

ขอความเห็นชอบการพฒันาวารสาร
วิทยาการจัดการปริทรรศน์เข้าสู่มาตรฐาน 
ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย  (TCI) 
 

ขอถอนวาระขอความเห็นชอบการ
พัฒนา ว า รสา ร วิ ทยาการจั ดการ
ปริทรรศน์เข้าสู่มาตรฐาน ศูนย์ดัชนีการ
อ้างอิงวารสารไทย  (TCI) และให้นําเร่ือง
น้ีเข้าที่ประชุมสภาวิชาการคร้ังต่อไป 

เลขานุการสภาวิชาการได้แจ้งไปยังคณบดี
คณะวิทยาการจัดการเรียบร้อยแล้ว  ขณะน้ี
อยู่ระหว่างการดําเนินการพัฒนาวารสาร 
 
 

6 นําเสนอจากกรรมการสภาวิชาการ   

 

6.1 การรู้เท่าทันส่ือ ในปัจจุบันประเทศ
ไทยก็ เ ร่ิ มมาจ ริง จัง เ ร่ื องกฎหมาย
เกี่ยวกับ  ICT เร่ืองของการใช้ IT 
อ ย่ า ง รั บ ผิ ด ช อ บ แ ล ะ ป ล อ ด ภั ย  
ประกอบกับองค์การ UNESCO ได้มีการ
ปรับหลักสูตรและมีการเผยแพร่ส่ือ
ความรู้ ซ่ึงอาจารย์สามารถจะรู้และ
สร้างการจัดกิจกรรมให้นักศึกษารู้เท่า
ทันส่ืออย่างไรบ้าง  โดยรศ.ดร.รสสุคนธ์ 
ม ก ร ม ณี ไ ด้ ม อ บ ห นั ง สื อ ใ ห้ กั บ
มหาวิทยาลัยไว้ใช้ศึกษา 

รับทราบ เลขานุการสภาวิชาการได้แจ้งไปยังคณบดี 4 
คณะ ผู้อํ านวยการสํานัก/สถาบัน และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเรียบร้อยแล้วเม่ือวันที่ 
7 มกราคม 2559 
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ระเบียบวาระ เร่ือง มติท่ีประชุม ผลการปฏิบัตติามมต ิ

6 นําเสนอจากกรรมการสภาวิชาการ (ต่อ)   

 

6.2 เร่ืองหลักสูตร  จากการได้ไปตรวจ
ประเมินหลักสูตรภาษาไทย  พบว่า
สาขาวิชาการสอนภาษาไทยเป็นสาขาที่
ผลิตครูเพื่อไปสอนในระดับการศึกษา
ขั้นพื้นฐานสําหรับคนไทย  แต่ยังไม่เคย
ฝึก นัก ศึกษาสอนภาษาไทยใ ห้กั บ
ชาวต่างชาติ (teaching thai for 
foreigner) จึงต้องการให้เพิ่มเติมการ
สอนภาษาไทยสําหรับชาวต่างชาติใน
หลักสูตร อาจจะเป็นวิชาเลือก หรือจะ
เป็นหลักสูตรอบรมระยะส้ัน รวมทั้งต้อง
ให้ความสําคัญต้ังแต่โครงสร้างการ
บริหาร งบประมาณ ผู้ดูแลนักศึกษา
ชาวต่างชาติซ่ึงต้องมีจิตให้บริการ เร่ือง
การสอนได้เสนอเทคนิคการสอนการ
เรียนนอกสถานที่  การมีส่วนร่วมซ่ึง
ได้ผลดี และการสอบวัดมาตรฐาน
ค ว า ม รู้ ภ า ษ า ไ ท ย เ ป็ น ต้ น   โ ด ย
มอบหมายให้คณะครุศาสตร์และรอง
อธิการบดีฝ่ายวิชาพิจารณาดําเนินการ 

รับทราบ 
เลขานุการสภาวิชาการได้แจ้งไปยังคณบดี             
4 คณะ ผู้อํานวยการสํานัก/สถาบัน และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเรียบร้อยแล้วเม่ือวันที่ 
7 มกราคม 2559 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

6.3 การวางแผนให้บุคลากรมีผลงาน
ทางวิชาการเพิ่มมากขึ้น เพื่อสอดรับกับ
เกณฑ์มาตรฐานระดับปริญญาตรี ซ่ึง
ขณะน้ีมหาวิทยาลัยได้สํารวจข้อมูล
ผลงานวิชาการของอาจารย์ในแต่ละ
คณะ และจะนัดประชุมคณบดีทั้ง 4 
คณะ ในการปรับปรุงหลักสูตร การใช้
ศักยภาพร่วมกัน และหากจะยังใ ช้
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรเดิม คณะต้อง
ดําเนินการปรับปรุงหลักสูตรให้แล้ว
เสร็จและเสนอสํานักงานคณะกรรมการ
ก า ร อุ ด ม ศึ ก ษ า ก่ อ น ใ น วั น ที่  1 1 
พฤษภาคม 2559 โดยมอบหมายให้รอง
อธิการบดีฝ่ายวิชาการดําเนินการ 

รับทราบ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการได้ประชุมช้ีแจงให้
รองคณบดีฝ่ายวิชาการรับทราบข้อมูลแล้ว 
เม่ือวันที่ 12 มกราคม 2559 ที่ประชุมมีมติ
รับทราบและดําเนินการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

6.4 จากการสอบ กพ. ภาค ก. ของ
นักศึกษาราชภัฏ ที่ผ่านมามีนักศึกษาที่
สําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราช
ภัฏ สอบ ก.พ. ภาค ก. ได้น้อยมาก จึง
ต้องการให้ มีการดําเนินการพัฒนา
นักศึกษา ทักษะการคิด เหตุและผล 
และอื่ น  ๆ  เพื่ อ ใ ห้แข่ งขั น ไ ด้  โดย
มอบหมายรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
ดําเนินการ 

รับทราบ 
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการกําลังดําเนินการ
เขียนโครงการเพื่อของบประมาณในการ
จัดการอบรม 
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ระเบียบวาระที่ 4   เร่ืองนําเสนอเพ่ือทราบ 
ระเบียบวาระท่ี 4.1  การรับทราบการปรับปรุงแก้ไขอาจารย์ประจําหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต  

   จํานวน 2 หลักสูตร (สมอ.08) 
 สาระสําคัญโดยย่อ 
  ตามท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ได้เสนอการปรับปรุงแก้ไขอาจารย์ประจําหลักสูตร
ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต จํานวน 2 หลักสูตร (สมอ.08) เพ่ือให้สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณา
รับทราบการให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขอาจารย์ประจําหลักสูตร จํานวน 2 หลักสูตร รายละเอียดตาม
หนังสือท่ี ศธ 0550/931 ลงวันท่ี 21 พฤษภาคม 2558 ดังนี้ 
  1. การปรับปรุงแก้ไขอาจารย์ประจําหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปกรรม (ฉบับปี 
พ.ศ. 2555) 
  2. การปรับปรุงแก้ไขอาจารย์ประจําหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญ่ีปุ่น (ฉบับปี 
พ.ศ. 2554) 
  ท้ังนี้สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้พิจารณารับทราบการปรับปรุงแก้ไขอาจารย์ประจํา
หลักสูตร จํานวน 2 หลักสูตรดังกล่าวแล้ว เม่ือวันท่ี 19 พฤศจิกายน 2558 รายละเอียดตามหนังสือท่ี ศธ 
0506(1)/3854 ลงวันท่ี 24 ธันวาคม 2558 
 มติท่ีประชุม  รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี 4.2  การรับทราบการปรับปรุงแก้ไขอาจารย์ประจําหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  
    สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช (ฉบับปี พ.ศ. 2557) (สมอ.08) 
 สาระสําคัญโดยย่อ 
  ตามท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ได้เสนอการปรับปรุงแก้ไขอาจารย์ประจําหลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช (ฉบับปี พ.ศ. 2557) (สมอ.08) เพ่ือให้สํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณารับทราบการให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขอาจารย์ประจําหลักสูตร 
จํานวน 1 หลักสูตร รายละเอียดตามหนังสือท่ี ศธ 0550/1687 ลงวันท่ี 17 กันยายน 2558 นั้น 
  ท้ังนี้สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้พิจารณารับทราบการปรับปรุงแก้ไขอาจารย์ประจํา
หลักสูตรดังกล่าวแล้ว เม่ือวันท่ี 3 ธันวาคม 2558 รายละเอียดตามหนังสือท่ี ศธ 0506(1)/81 ลงวันท่ี 11 
มกราคม 2559 
 มติท่ีประชุม  รับทราบ 
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ระเบียบวาระที่ 5   เร่ืองนําเสนอเพ่ือพิจารณา 
ระเบียบวาระท่ี 5.1  ขอความเห็นชอบการเปล่ียนแปลงอาจารย์ประจําหลักสูตร  
    จํานวน 4 หลักสูตร (สมอ.08) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   
 สาระสําคัญโดยย่อ 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อดิศร  ภู่สาระ เลขานุการสภาวิชาการ ขออนุญาตท่ีประชุมให้ นางสาวบวรศรี   
มณีพงษ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นําเสนอ เรื่อง ขอความเห็นชอบ          
การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจําหลักสูตร จํานวน 4 หลักสูตร (สมอ.08) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง 
  ด้วยสาขาวิชาภาษาญ่ีปุ่น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ขอความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลง
อาจารย์ประจําหลักสูตร จํานวน 4 หลักสูตร (สมอ.08) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  เพ่ือให้เป็นปัจจุบัน
ตามเกณฑ์และมาตรฐานหลักสูตรท่ีสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) กําหนด เนื่องจากมีอาจารย์
ประจําหลักสูตรได้ลาออกจากราชการและมีการบรรจุแต่งต้ังอาจารย์ท่านใหม่ คณะและสาขาวิชาจึงจําเป็นต้องมี
การแก้ไขปรับปรุงอาจารย์ประจําหลักสูตร (สมอ.08) จํานวน 4 หลักสูตร ดังนี้ 
  1. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน (ฉบับปี พ.ศ. 2557)  
  2. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ฉบับปี พ.ศ. 2555)  
  3. หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (ฉบับปี พ.ศ. 2555)  
  4. หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (ฉบับปี พ.ศ. 2555)  
 โดยเรื่องนี้ได้ผ่านการประชุมคณะกรรมการประจําคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งท่ี 11/2558 
เม่ือวันท่ี 23 ธันวาคม 2558  และครั้งท่ี 1/2559 เม่ือวันท่ี 13 มกราคม 2559 ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบ และนํา
เรื่องนี้เข้าท่ีประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการต่อไป 
 ข้อเสนอ/ญัตติ    
  จึงเสนอคณะกรรมการสภาวิชาการพิจารณาให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจํา
หลักสูตร จํานวน 4 หลักสูตร (สมอ.08) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ดังนี้ 
  1. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน (ฉบับปี พ.ศ. 2557)  
   มติท่ีประชุม  เห็นชอบ โดยมีข้อเสนอแนะ ให้แก้ไขหน้า 2 ลําดับท่ี 3  นางสาวธัญญารัตน์                  
มะลาศรี ในช่องคุณวุฒิการศึกษาจาก M.ed. เป็น M.Ed.   และในช่องหมายเหตุการเปลี่ยนอาจารย์ ให้เปลี่ยน
เหตุผลใหม่ เช่น ลาออกจากราชการ 
  2. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ฉบับปี พ.ศ. 2555)  
   มติท่ีประชุม  เห็นชอบ โดยมีข้อเสนอแนะให้แก้ไขหน้า 21 ลําดับท่ี 2 ในช่องหมายเหตุ               
การเปลี่ยนอาจารย์ให้เปลี่ยนเหตุผลใหม่  โดยไม่ให้ระบุว่า “เนื่องจากดํารงตําแหน่งรองคณบดีฝ่ายวางแผนและ
วิเทศสัมพันธ์” 
  3. หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (ฉบับปี พ.ศ. 2555)  

  มติท่ีประชุม  เห็นชอบ  
 
 
 
 
 



 
     การประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการครั้งท่ี 3/2559 

 
[2-10] 

 
 4. หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (ฉบับปี พ.ศ. 2555)  
  มติท่ีประชุม  เห็นชอบ โดยมีข้อเสนอแนะให้แก้ไขหน้า 42 ลําดับท่ี 2 ในช่องหมายเหตุ           

การเปลี่ยนอาจารย์อาจารย์ประจําหลักสูตร ให้เปลี่ยนเหตุผลใหม่ และให้เพ่ิมคุณวุฒิระดับปริญญาตรีของ 
อาจารย์พยัญชน์  ในประวัติ หน้า 44 เพ่ือความถูกต้องชัดเจน 
 
ระเบียบวาระท่ี 5.2  ขอความเห็นชอบหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์  

   (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) 
 สาระสําคัญโดยย่อ 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อดิศร  ภู่สาระ  เลขานุการสภาวิชาการ  ขออนุญาตท่ีประชุมให้ นางสาวสุกัลยา  
คงประดิษฐ์ ประธานกรรมการบริหารหลักสูตร สาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
นําเสนอ เรื่อง ขอความเห็นชอบหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) 
 ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง 
  ด้วยสาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้ดําเนินการพัฒนาหลักสูตรตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ พ.ศ. 2552 เพ่ือให้หลักสูตรทันสมัย สอดคล้องกับความต้องการทางวิชาการ 
ตลาดแรงงาน และสังคม โดยมีการประเมินเพ่ือพัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเนื่องทุก 5 ปี คณะและสาขาวิชาจึงขอ
ความเห็นชอบหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)  โดยเรื่องนี้ได้
ผ่านการประชุมคณะกรรมการประจําคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งท่ี 11/2558 เม่ือวันท่ี 23 ธันวาคม 
2558  และครั้งท่ี 1/2559 เม่ือวันท่ี 13 มกราคม 2559 ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบ และนําเรื่องนี้เข้าท่ีประชุม
คณะกรรมการสภาวิชาการต่อไป 
 ข้อเสนอ/ญัตติ    
  จึงเสนอคณะกรรมการสภาวิชาการพิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
นิเทศศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) 
 มติท่ีประชุม  เห็นชอบหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
2559) โดยให้คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์และสาขาวิชาแก้ไขตามข้อเสนอแนะและข้อสังเกตของ
กรรมการสภาวิชาการ และมอบหมายให้รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการตรวจสอบก่อนนําเสนอสภามหาวิทยาลัย 
ข้อเสนอแนะและข้อสังเกตมีดังนี้ 
 1. ข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกต 

 1.1 หน้า 2 ให้ทบทวนข้อ 8 อาชีพท่ีสามารถประกอบได้หลังจบการศึกษากับวัตถุประสงค์ของ
หลักสูตร อาชีพท่ีกําหนดกับรายวิชาท่ีออกแบบมายังไม่มีส่วนใดในคําอธิบายรายวิชาท่ีกล่าวถึงสื่อออนไลน์  
รวมท้ังอาชีพ บางอย่าง เช่น นักออกแบบคอมพิวเตอร์กราฟิก อาจจะเป็นการผลิตบัณฑิตแข่งกับสาขาอ่ืนหรือไม่  
แต่หากสามารถตอบโจทย์หรือรับรองได้หรือไม่ว่าบัณฑิตท่ีจบแล้วสามารถทํางานได้จริง 

 1.2 หน้า 10 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร ควรจะเพ่ิมเรื่องการผลิตสื่อได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 1.3 หน้า 22 เสนอให้วิชาจิตวิทยาการสื่อสารและพฤติกรรมการสื่อสาร วิชาการรู้เท่าทันสื่อ ควรจะ

เป็นวิชาบังคับเรียน  และมีข้อสังเกตวิชากลยุทธ์การสื่อสารในสังคม วิชาจิตสาธารณะกับการทํางานเพ่ือสังคม 
ควรปรับเนื้อหาวิชาให้เป็นวิชาเอกของสาขาวิชานิเทศศาสตร์ 

 1.4 หน้า 35 ผลการเรียนรู้ ควรเขียนอธิบายเป็นข้อ ๆ 
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 1.5 การปรับจํานวนหน่วยกิตจาก 136 มาเป็น 142 หน่วยกิตนั้น หากเพ่ิมวิชาแล้วจะต้องมีจุดเน้น

ให้เห็นชัดเจน และบางวิชาท่ีเนื้อหาใกล้เคียงกันให้ปรับเป็นวิชาเดียวกัน   
 1.6 การปรับปรุงหลักสูตรควรคิดให้ต่างจากหลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน เตรียมนักนิเทศ

ศาสตร์ท่ีคิดต่าง คิดสร้างสรรค์เพ่ือโลกยุคใหม่  เช่น บางมหาวิทยาลัยมีการเปิดหลักสูตรเก่ียวกับนวัตกรรม             
การจัดการ (Management Innovation) โดยการนําสื่อต่างๆ มาบริหารจัดการและสามารถทํากําไรเพ่ิมข้ึน  
และเสนอให้มีวิชาท่ีว่าด้วยเรื่องการผลิตสื่อดิจิตอล และบางวิชาควรปรับชื่อวิชาเป็น การผลิตรายการสําหรับ
ออกสื่อ รวมท้ังควรมีวิชาสหกิจศึกษาในหลักสูตรด้วย 
 2. ข้อแก้ไข 

 2.1 หน้า 4 ให้ตรวจสอบรูปแบบการเขียนอธิบายสถานท่ีจัดการเรียนการสอน  และข้อ 11.1 ให้
เพ่ิมการอ้างอิงร่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12  

 2.2 หน้า 9 มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีทักษะด้านเทคโนโลยีการสื่อสาร แต่ในวัตถุประสงค์ไม่มีระบุไว้ 
รวมท้ังการเขียนความสําคัญของหลักสูตรซ่ึงมีหลายย่อหน้าให้ปรับการเขียนให้กระชับ 

 2.3 หน้า 16 ปรับหัวข้อหมายเหตุเรียนภาษาอังกฤษ 3 หน่วยกิต ไม่ให้อยู่ติดกับหมวดวิชาเลือกเสรี
เพราะจะทําให้เข้าใจคลาดเคลื่อน 

 2.4 หน้า 34 มาตรฐานผลการเรียนรู้เก่ียวกับประสบการณ์ภาคสนาม ให้ปรับคําให้ดูมีคุณค่ามากยิ่งข้ึน 
 2.5 ให้ตรวจสอบหน้า 20 ชื่อวชิา Social Sciences for Communication Works ชื่อไม่ตรงกับหน้า 80 
 2.6 ให้ตรวจสอบ ทบทวนการกําหนดเลขรหัสวิชาหลักท่ีสี่และหลักท่ีห้าทุกรายวิชาให้สอดคล้องกับ

การกําหนดความหมายของรหัสวิชาในหน้า 17 
 2.7 หน้า 21 ให้แก้ไขชื่อวิชาจาก Print Media Production with Computer Graphic เป็น 

Printed Media Production with Computer Graphic  
 2.8 หน้า 32-33 ให้ตรวจสอบคุณวุฒิอาจารย์ผู้สอนรายวิชาศึกษาท่ัวไปให้ถูกต้อง  และอาจารย์

พิเศษลําดับท่ี 2 นายมาโนช พุฒตาล ในช่องตําแหน่งทางวิชาการให้ระบุหรือมีหมายเหตุว่าเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ 
ผู้เชี่ยวชาญเพ่ิมเข้าไป 

 2.9 ให้แก้ไขข้อ 1.3 (1) ปริมาณการกระทําทุจริตฯ  ไม่ใช่กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้าน
คุณธรรม จริยธรรม 

 2.10 หน้า 81 วิชากฎหมายและจริยธรรมฯ ในคําอธิบายรายวิชายังไม่มีคําว่า “จริยธรรม”ปรากฏอยู่ 
 2.11 หน้า 88 วิชาสื่อพ้ืนบ้านกับวิชาสื่อท้องถ่ิน ชื่อวิชาคล้ายๆ กัน และชื่อวิชาสื่อท้องถ่ินแต่ใน

คําอธิบายรายวิชาจะแตกต่างไป ควรจะปรับชื่อวิชา 
 2.12 หน้า 89 วิชากลยุทธ์การสื่อสารในสังคม คําอธิบายรายวิชาตอนท้ายประโยคจะต้องไม่ซํ้ากับ

ชื่อรายวิชา  
 2.13 ตรวจสอบรูปแบบเอกสารให้เป็นแบบเดียวกันกับหลักสูตรอ่ืน  การวรรคตอน คําถูกผิดให้

ถูกต้องท้ังเล่มหลักสูตร และทําตารางเปรียบเทียบการแก้ไขตามข้อเสนอแนะของสภาวิชาการ ในการเสนอ
หลักสูตรดังกล่าวต่อสภามหาวิทยาลัยด้วย 
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ระเบียบวาระท่ี 5.3  ขอความเห็นชอบหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญ่ีปุ่น  
    (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) 
 สาระสําคัญโดยย่อ 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อดิศร  ภู่สาระ  เลขานุการสภาวิชาการ  ขออนุญาตท่ีประชุมให้ นางสาว
บวรศรี  มณีพงษ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นําเสนอ เรื่อง ขอความเห็นชอบ
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญ่ีปุ่น (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) 
 ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง 
  ด้วยสาขาวิชาภาษาญ่ีปุ่น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้ดําเนินการพัฒนาหลักสูตรตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ พ.ศ. 2552 เพ่ือให้หลักสูตรทันสมัย สอดคล้องกับความต้องการทางวิชาการ 
ตลาดแรงงาน และสังคม โดยมีการประเมินเพ่ือพัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเนื่องทุก 5 ปี คณะและสาขาวิชาจึงขอ
ความเห็นชอบหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญ่ีปุ่น (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) โดยเรื่องนี้ได้ผ่าน          
การประชุมคณะกรรมการประจําคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งท่ี 11/2558 เม่ือวันท่ี 23 ธันวาคม 2558  
และครั้งท่ี 1/2559 เม่ือวันท่ี 13 มกราคม 2559 ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบ และนําเรื่องนี้เข้าท่ีประชุมคณะกรรมการ
สภาวิชาการต่อไป 
 ข้อเสนอ/ญัตติ    
  จึงเสนอคณะกรรมการสภาวิชาการพิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ภาษาญ่ีปุ่น (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) 
 มติท่ีประชุม  เห็นชอบหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญ่ีปุ่น (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
2559) โดยให้คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์และสาขาวิชาแก้ไขตามข้อเสนอแนะและข้อสังเกตของ
กรรมการสภาวิชาการ และมอบหมายให้รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการตรวจสอบก่อนนําเสนอสภามหาวิทยาลัย 
ข้อเสนอแนะและข้อสังเกตมีดังนี้ 
 1. ข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกต 
  1.1 ให้ทบทวนจํานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร มีจํานวนมากเกินไป วิชาเฉพาะด้านเลือกมีวิชา
ให้เลือกมากเกินไปควรลดวิชาเลือกให้น้อยลง  จํานวนชั่วโมงวิชาสหกิจศึกษาภาษาญ่ีปุ่นกําหนดไว้ 640 ชั่วโมง 
อาจมากเกินไป 
  1.2 หน้า 24 เสนอให้ตัดวิชาการดําเนินงานและการจัดการงานบริการส่วนหน้าออกเนื่องจาก
ซํ้าซ้อนกับวิชาภาษาญ่ีปุ่นเพ่ือการโรงแรม  
  1.3 การจัดวิชาพ้ืนฐานภาษาญ่ีปุ่น ควรระบุว่าจะให้เรียนอย่างไร เช่น กําหนดไว้ในแผนการศึกษา
ชั้นปีท่ี1 ภาคเรียนแรก 
  1.4 หน้า 92 วิชา 1563605 ภาษาญ่ีปุ่นเพ่ือเตรียมสอบวัดระดับความสามารถ ในคําอธิบาย
รายวิชาท่ีกําหนดว่า ระดับความสามารถภาษาญ่ีปุ่นไม่ตํ่ากว่าระดับ N4 นั้นถือเป็นเง่ือนไขในการจบของ
นักศึกษาหรือไม่ และจะมีปัญหาหรือไม่หากไม่ได้ตามท่ีกําหนด 
 2. ข้อแก้ไข 
  2.1 หน้า 3 ให้เพ่ิมข้อมูลความจําเป็นในการใช้ภาษาญ่ีปุ่นต่อการปรับปรุงหลักสูตร หรือมีข้อมูลการ
ลงทุนจากประเทศญ่ีปุ่นในประเทศไทยจํานวนเท่าใด เพ่ือแสดงถึงความจําเป็นในการเปิดหลักสูตร 
  2.2 หน้า 6 ข้อ 1.1 ปรัชญาของหลักสูตร ให้เพ่ิมภาษาญ่ีปุ่นและเรื่องของวัฒนธรรมเพ่ือให้เกิด
ความชัดเจน  และข้อ 1.2 วัตถุประสงค์ให้เพ่ิมเรื่องของเทคโนโลยี 
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  2.3 หน้า 22 วิชา 1563411 การฟังและพูดภาษาญ่ีปุ่นในหัวข้ออิสระ   ให้ทบทวนว่าชื่อวิชาควรจะ
มีคําว่าอิสระหรือไม่ และวิชานี้เน้นเรื่องอะไร  วิชา 1563802 การศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเองด้วยภาษาญ่ีปุ่นหรือ
ภาษาอังกฤษ ชื่อวิชายาวเกินไป และในคําอธิบายรายวิชาเป็นเรื่องของการบรรยาย ซ่ึงควรปรับการเขียนให้มี
ปฏิบัติเช่น มีการมอบหมายงานให้นักศึกษา รวมท้ังแก้ไขหน่วยกิตให้ถูกต้อง 
  2.4 หน้า 38 มาตรฐานผลการเรียนรู้วิชาฝึกประสบการณ์ให้เพ่ิมทักษะด้านภาษาญ่ีปุ่น 
  2.5 ตรวจสอบว่าเม่ือนักศึกษาได้เรียนวิชาเฉพาะด้านบังคับแล้วจะได้รับการเรียนรู้ตามมาตรฐานผล
การเรียนรู้ครบทุกมาตรฐานด้วย 
  2.6 วิชาใดท่ีมีการปฏิบัติ เช่น หน้า 88 คําอธิบายรายวิชาต้องมีคําว่าปฏิบัติอยู่ด้วย 
  2.7 หน้า 119 วิชาสหกิจศึกษาภาษาญ่ีปุ่นให้ตัดข้อความ “(ฝึกปฏิบัติงานสหกิจศึกษาในสถาน
ประกอบการ 8 ชั่วโมง/วัน x 5 วัน/สัปดาห์ x 16 สัปดาห์)” ออก 
  2.8 ให้แก้ไขหน้า 126 ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจําหลักสูตร จะต้องไม่เกิน 10 ปี  
 
ระเบียบวาระท่ี 5.4  ขอความเห็นชอบหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) 
 สาระสําคัญโดยย่อ 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อดิศร  ภู่สาระ  เลขานุการสภาวิชาการ  ขออนุญาตท่ีประชุมนําเสนอเรื่อง 
ขอความเห็นชอบหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) 
 ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง 
  ด้วยคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ขอความเห็นชอบหลักสูตรหมวดวิชา
ศึกษาท่ัวไป (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) โดยเรื่องนี้ได้ผ่านการประชุมคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรหมวด
วิชาศึกษาท่ัวไป (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) เม่ือวันท่ี 4 พฤศจิกายน 2558 ผ่านการประชุมคณะกรรมการ
ประจําคณะท่ีสังกัดท้ัง 4 คณะ และผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
เม่ือวันท่ี 25 มกราคม 2559  เรียบร้อยแล้ว ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบและให้แก้ไขตามข้อเสนอแนะของกรรมการ  
และให้นําเรื่องนี้เข้าท่ีประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการต่อไป 
 ข้อเสนอ/ญัตติ    
  จึงเสนอคณะกรรมการสภาวิชาการพิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) 
 มติท่ีประชุม เห็นชอบหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) โดยให้คณะกรรมการ
ปรับปรุงหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาท่ัวไปแก้ไขตามข้อเสนอแนะและข้อสังเกตของกรรมการสภาวิชาการ และ
มอบหมายให้รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการตรวจสอบก่อนนําเสนอสภามหาวิทยาลัย ข้อเสนอแนะและข้อสังเกต              
มีดังนี้ 
 1. ข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกต 
  1.1 หน้า 4 หัวข้อปรัชญา ให้เพ่ิมข้อความ “การทํางานร่วมกับผู้อ่ืนได้” 
  1.2 หน้า 23 คําอธิบายรายวิชาการอ่านภาษาไทยเพ่ือการเรียนรู้ คําว่า “ฝึกวิจารณญาณ” ควรใช้          
คํานี้หรือไม่ และวิชาภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร ให้สลับท่ีคําว่า การอ่าน การพูด เป็น การพูด การอ่าน ตามลําดับ 
  1.3 เสนอให้เพ่ิมวิชาภาษา ในกลุ่มประเทศอาเซียน เช่น ภาษาพม่า 
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 2. ข้อแก้ไข 
  2.1 หน้า 2 แก้ไขคําว่า ศักยภาพกาแข่งขัน เป็น ศักยภาพการแข่งขัน 
  2.2 หน้า 7และหน้า 25 แก้ไขชื่อวิชา Thinking Personal Growth เป็น Thinking and 
Personal Growth 
  2.3 หน้า 7 วิชาการอ่านภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน ให้ปรับคําอธิบายรายวิชา เช่น เทคนิคการ
อ่าน การอ่านแบบต่าง ๆ  การอ่านโดยผ่านสื่อต่าง ๆ ในชีวิตประจําวัน 
  2.4 หน้า 8 แก้ไขชื่อวิชา การจัดการธุรกิจยุคใหม่ เป็น การจัดการธุรกิจปัจจุบัน (Contemporary 
Business Management) 
  2.5 หน้า 9 แก้ไขชื่อวิชาการประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ในชีวิตประจําวัน เป็น คอมพิวเตอร์ใน
ชีวิตประจําวัน  
  2.6 หน้า 24 คําอธิบายรายวิชาสุนทรียภาพในชีวิตประจําวัน ให้แก้ไขคําว่า โสตศิลป์ โสตทัศนศิลป์ 
เป็น คีตศิลป์ นาฏศิลป์ แทน รวมท้ังตัดคําว่า “นําไปสู่ความซาบซ้ึงในคุณค่าความงามของสรรพสิ่ง เพ่ือการ
ดําเนินชีวิตประจําวันอย่างเป็นสุข” ออก 
  2.7 หน้า 27 แก้ไขคําอธิบายรายวิชาการจัดการธุรกิจปัจจุบันเป็น แนวคิด ทฤษฎีและพัฒนาการ
ทางการจัดการธุรกิจ สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ รูปแบบทางธุรกิจ การจัดการธุรกิจในปัจจุบันด้านการตลาด การ
ผลิต การเงิน การบัญชี และทรัพยากรมนุษย์ งานสํานักงานและการสื่อสารทางธุรกิจ จริยธรรมทางธุรกิจและ
ความรับผิดชอบต่อสังคม 
  2.8 หน้า 28 วิชาวิทยาศาสตร์เพ่ือคุณภาพชีวิต ให้แก้ไขหน่วยกิตเป็น 3(3-0-6) 
 
ระเบียบวาระท่ี 5.5 ขอความเห็นชอบการเสนอให้ปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษา 

   ระดับปริญญาตรี ประจําภาคเรียนท่ี 1/2558 (เพ่ิมเติม) จํานวน 6 ราย 
 สาระสําคัญโดยย่อ 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อดิศร  ภู่สาระ  เลขานุการสภาวิชาการ นําเสนอ ขอความเห็นชอบการเสนอ
ให้ปริญญาแก่ผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ประจําภาคเรียนท่ี 1/2558  (เพ่ิมเติม) จํานวน 6 ราย 

 ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง 
  เลขานุการสภาวิชาการนําเสนอรายชื่อผู้สําเร็จการศึกษาเพ่ือขอความเห็นชอบอนุมัติให้ปริญญาบัตร
แก่ผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ประจําภาคเรียนท่ี 1/2558  (เพ่ิมเติม) จํานวน 6 ราย  โดยมีกระบวนการ
ดังนี้ 
  1. กองบริการการศึกษา ตรวจสอบแผนการเรียน หมู่เรียน ในสาขาวิชาท่ีจะสําเร็จการศึกษาในภาคเรียน
ท่ี 1/2558 และนักศึกษาท่ียื่นคําร้องขอเป็นผู้สําเร็จการศึกษา 
  2. จัดทําข้อมูลผลการเรียนของนักศึกษารายคน แต่ละหมู่เรียน ให้อาจารย์ท่ีปรึกษา และนักศึกษา
ร่วมกันตรวจสอบ เพ่ือเตรียมตัวลงทะเบียนในปี 4 เทอม 1 
  3. ออกคําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการตรวจโครงสร้างหลักสูตรของนักศึกษาท่ีจะสําเร็จการศึกษา ประจํา
ภาคเรียนท่ี 1/2558 เลขท่ี 1164/2558 ในปี 4 เทอม 2 เพ่ือให้อาจารย์ท่ีปรึกษา นักศึกษา ร่วมกันตรวจสอบอีกครั้ง
ก่อนการลงทะเบียนเรียนเทอมสุดท้าย 
  4. อาจารย์ท่ีปรึกษา นักศึกษา ร่วมกันตรวจสอบรายวิชาและโครงสร้างหลักสูตร และลงทะเบียน
ตามกําหนดเวลา  
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  5. ออกคําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการตรวจจบหลักสูตรของนักศึกษาท่ีจะสําเร็จการศึกษาประจําภาคเรียน
ท่ี 1/2558 เลขท่ี 1402/2558 (อาจารย์ท่ีปรึกษา คณะ ดูแล) 
  6. นายทะเบียนตรวจสอบการจบหลักสูตรของนักศึกษาตามแผนและนักศึกษาค้างรุ่น 1) คุณสมบัติ
ผู้เข้าศึกษา 2) ผลการตรวจสอบคุณวุฒิแรกเข้า 3) รายวิชา ผลการเรียนตามโครงสร้างหลักสูตร และข้อบังคับ           
ท่ีเก่ียวข้อง สรุปจํานวนผู้สําเร็จการศึกษา จํานวน 6 ราย 
  7. กองบริการการศึกษาจัดทําข้อมูลรายละเอียดผู้สําเร็จการศึกษาตามรูปแบบท่ีกําหนด  
วันท่ี 21-22 ธันวาคม 2558 
  8. เสนอคณะกรรมการอนุมัติการประเมินผลการสําเร็จการศึกษา วันท่ี 25 มกราคม  2559 
  9. เสนอคณะกรรมการสภาวิชาการ วันท่ี 3 กุมภาพันธ์ 2559 
  10. เสนอคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย วันท่ี 17 กุมภาพันธ์ 2559 
  11. กองบริการการศึกษาออกหลักฐานการสําเร็จการศึกษา พร้อมเก็บหลักฐานและบันทึก
ฐานข้อมูล 

บัญชีสรุปจํานวนผู้สําเร็จการศึกษาท่ีขออนุมัติให้สําเร็จการศึกษา 

ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจําภาคเรียนท่ี 1/2558 (เพ่ิมเติม) จํานวน 6 ราย 

ปริญญา 
ระดับปริญญาตรี 

รวม
ท้ังส้ิน เกียรตินิยมอันดับ 1 เกียรตินิยมอันดับ 2 ปริญญาตรี 

ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม 

ภาคปกติ                     
ศิลปกรรมศาสตร
บัณฑิต             3 - 3 3 

นิติศาสตรบัณฑิต  - - - - - - - 1 1 1 

บริหารธุรกิจบัณฑิต  - - - - - - 1 1 2 2 

รวม  - - - - - - 4 2 6 6 

รวมท้ังส้ิน  - - - - - - 4 2 6 6  
 
 ข้อเสนอ/ญัตติ    
  จึงเสนอคณะกรรมการสภาวิชาการให้ความเห็นชอบการเสนอให้ปริญญาแก่ผู้สําเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี ประจําภาคเรียนท่ี 1/2558 (เพ่ิมเติม) จํานวน 6 ราย  
 มติท่ีประชุม เห็นชอบการเสนอให้ปริญญาแก่ผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ประจําภาคเรียนท่ี 
1/2558 (เพ่ิมเติม) จํานวน 6 ราย  
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ระเบียบวาระท่ี 6    เรื่องนําเสนอจากคณะกรรมการสภาวิชาการ 

-ไม่มี- 
 
ระเบียบวาระท่ี 7     เรื่องอ่ืน ๆ 

-ไม่มี- 
 
 
ปิดประชุมเวลา 13.10 น. 
 
 
       นางสาวนิตยา   แสงมะฮะหมัด   ผู้บันทึกการประชุม 
       นางลักขณา     เตชวงษ์    ผู้ตรวจ 
       ผศ.ดร.อดิศร   ภู่สาระ     ผู้ตรวจ/ทาน 

 


