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รายงานการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ 
ครั้งที ่2/2562  

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562  เวลา 09.00 น. 
ณ ห้องประชุมอยุธยา-อาเซียน ชั้น 2 อาคารส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

           ------------------------------------------- 
ผู้มาประชุม 
1.  ดร.เกษม  บ ารุงเวช    อธิการบดี        ประธาน 
2.  รองศาสตราจารย์ ดร.สุดใจ  ทูลพานิชย์กิจ ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก (คณะวิทยาการจัดการ) กรรมการ 
3.  รองศาสตราจารย์ ดร.วิบูลย์   ตระกูลฮุ้น ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก (คณะมนุษยศาสตร์ฯ)   กรรมการ 
4.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปณัณ์รภัส  ถกลภักดี ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก (คณะวิทยาศาสตร์ฯ)    กรรมการ 
5.  ดร.ปฐมพงศ์     ศุภเลิศ     ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก (คณะครุศาสตร์)    กรรมการ 
6.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กมลวรรณ  วรรณธนัง ผู้แทนคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์    กรรมการ 
7.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดวงรตัน์  โพธิ์เงิน  ผู้แทนคณะวิทยาการจัดการ     กรรมการ 
8.  ดร.อมรรัตน์   สนั่นเสียง   ผู้แทนคณะครุศาสตร์      ติดภารกิจ 
9.  ดร.ภควดี       สุขอนันต์   ผู้แทนคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี    กรรมการ 
10.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อดิศร      ภู่สาระ  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ          กรรมการและเลขานุการ 
 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. ดร.ปราณีย์      ขาวเจริญ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะครุศาสตร์ 
2. นางสาวมูนีเราะฮ์ ยีด า  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
3. ดร.นริสานันท์  เดชสุระ  ผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา 
4. นางสาวสิอร  หาสาสน์ศรี ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตร  
5. นางสาวพัชราภร พูลบุญ  ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตร  
      สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ คณะครุศาสตร์ 
      สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์ 
6. นายสมกมล  กาญจนพิบูลย์ ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตร  
      สาขาวิชาสังคมศึกษา คณะครุศาสตร์ 
7. นางสาวภรภัทร นิยมชัย  ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตร  
      สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ 
8. นายศิริพล  แสนบุญส่ง ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตร  
      สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะครุศาสตร์ 
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9. ผศ.ดร.ประวิทย์ ประมาน  อาจารย์ประจ าหลักสูตร  
      สาขาวิชาพลศึกษา คณะครุศาสตร์ 
10. นางสาวจันจิรา หาวิชา  ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตร  
      สาขาวิชาการสอนภาษาไทย คณะครุศาสตร์ 
11. นางรักษมน  ยอดม่ิง  ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตร  
      สาขาวิชาการการสอนภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์ 
12. นางสาวรัชดาภรณ์ ตันฑิกุล  ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตร  
      สาขาวิชาการประถมศึกษา คณะครุศาสตร์ 
13. ดร.วริสรา  จุ้ยดอนกลอย อาจารย์ประจ าหลักสูตร สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ คณะครุศาสตร์ 
14. ดร.วัชรภัทร   เตชะวัฒนศิริด ารง  ผู้แทนประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตร  
      สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน คณะครุศาสตร์ 
15. นางอุมาภรณ ์ กล้าหาญ อาจารย์ประจ าหลักสูตร  
      สาขาวิชาดนตรีศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
16. นางรงรอง  แรมสิเยอ รองผู้อ านวยการศูนย์ภาษาและการศึกษานานาชาติ 
17. นางเบญญาภา สอนพรม ผู้ช่วยเลขานุการ 
18. นางสาววิภา  ทองทา  ผู้ช่วยเลขานุการ 
19. นางสาวสุภัทรสร ขุมทอง  ผู้ช่วยเลขานุการ 
20. นางสาวนิตยา แสงมะฮะหมัด ผู้ช่วยเลขานุการ 
 
เปิดประชุมเวลา 09.05 น. 
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ระเบียบวาระที่ 1   เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ 
ระเบียบวาระท่ี 1.1  การจัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือทบทวน ปรับปรุง  

   และพัฒนารายวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
 สาระส าคัญโดยย่อ 

 สาระส าคัญโดยย่อ 
  ผศ.ดร.อดิศร   ภู่สาระ เลขานุการสภาวิชาการ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า กองบริการการศึกษา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาได้รับมอบหมายให้จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือทบทวน 
ปรับปรุง และพัฒนารายวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ในวันที่ 16-17 กุมภาพันธ์ 
2562 ณ โรงแรมไมด้า แกรนด์ โฮเทลทวารวดี นครปฐม จังหวัดนครปฐม มีผู้บริหาร รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 
อาจารย์ผู้สอน และอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายหมวดรายวิชาศึกษาทั่วไปเข้าร่วมประชุม  มี รองศาสตราจารย์ ดร.
รสสุคนธ์   มกรณี   เป็นวิทยากร 

 มติที่ประชุม รับทราบเรื่อง การจัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือทบทวน ปรับปรุง และพัฒนา
รายวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประธานการประชุมมอบหมายให้รองอธิการบดีฝ่าย
วิชาการน าเสนอรายวิชาศึกษาทั่วไปที่ใช้ส าหรับนักศึกษาปีการศึกษา 2562 เสนอคณะกรรมการสภาวิชาการเพ่ือ
ขอความเห็นชอบ และสภามหาวิทยาลัยตามล าดับ 

 

ระเบียบวาระที่ 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุมคร้ังที่ 1/2562  
 สาระส าคัญโดยย่อ 
  ผศ.ดร.อดิศร   ภู่สาระ เลขานุการสภาวิชาการ น าเสนอ รายงานการประชุมคณะกรรมการ               
สภาวิชาการ ครั้งที่ 1/2562 ซึ่งมีสาระส าคัญเกี่ยวกับระเบียบวาระและมติที่ประชุมตามรายงานการประชุม
คณะกรรมการสภาวิชาการเพ่ือขอให้ที่ประชุมสภาวิชาการพิจารณารับรองรายงานการประชุม 
 ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง 
  ตามที่สภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาได้มีการประชุมครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่           
23 มกราคม 2562 เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุมวังน้ าเขียวโฮเทล ต าบลไทยสามัคคี อ าเภอวังน้ าเขียว            
จังหวัดนครราชสีมา นั้น เจ้าหน้าที่ ได้บันทึกและจัดท ารายงานการประชุม รวมทั้งน าเสนอผู้ เกี่ยวข้อง                  
เพ่ือพิจารณาตรวจสอบตามระบบและกระบวนการดังต่อไปนี้ 
  1. จดบันทึกข้อความสาระส าคัญของการประชุมตามระเบียบวาระในระหว่างการประชุม          
โดยผู้ช่วยเลขานุการสภาวิชาการ 
  2. เรียบเรียง สรุปและจัดท ารายงานการประชุม โดยผู้ช่วยเลขานุการสภาวิชาการแล้วน าเสนอให้
เลขานุการสภาวิชาการ ตรวจสอบและปรับปรุงแก้ไข 
  3. ปรับปรุงและน าเข้าระเบียบวาระการประชุมเพ่ือขอรับรองรายงานการประชุมซึ่งมีสาระส าคัญ
แบ่งเป็น 7 ระเบียบวาระ ตามท่ีเสนอในเอกสารการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 1/2562  
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 ข้อเสนอ/ญัตติ 
  ขอเสนอให้รับรองรายงานการประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  
ครั้งที่ 1/2562  
 มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  
ครัง้ที่ 1/2562 โดยไม่มีการแก้ไข 

 
ระเบียบวาระที่ 3   เร่ืองสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่ 1/2562 
ระเบียบวาระท่ี 3.1  รายงานผลการด าเนินการตามมติของคณะกรรมการสภาวิชาการ 
 สาระส าคัญโดยย่อ 
  ผศ.ดร.อดิศร  ภู่สาระ  เลขานุการสภาวิชาการ น าเสนอข้อมูลการด าเนินงานและผลการด าเนินงาน
ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการครั้งที่ 1/2562 โดยได้แจ้งและมอบให้หน่วยงานและองค์คณะบุคคล/
บุคคลที่เกี่ยวข้องด าเนินงานและปฏิบัติตามที่คณะกรรมการสภาวิชาการมีมติแล้ว 
 ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง 
  1. คณะกรรมการสภาวิชาการได้มีมติก าหนดเป็นแนวปฏิบัติให้เลขานุการน าเสนอให้ที่ประชุมทราบ
ความคืบหน้าหรือข้อมูลการด าเนินงานและผลการด าเนินงานตามมติที่ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ          
เป็นเรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อนด้วย 
  2. คณะกรรมการสภาวิชาการ มีการประชุมครั้งที่ 1/2562  เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2562 เวลา 10.30 น.               
ณ ห้องประชุมวังน้ าเขียวโฮเทล ต าบลไทยสามัคคี อ าเภอวังน้ าเขียว จังหวัดนครราชสีมา  โดยมีสาระ                 
ตามรายงานการประชุมฯ ในระเบียบวาระที่ 2 
  3. เลขานุการคณะกรรมการสภาวิชาการ ได้แจ้งและมอบให้หน่วยงานและองค์คณะบุคคล/บุคคลที่
เกี่ยวข้องด าเนินงานและปฏิบัติตามที่คณะกรรมการสภาวิชาการมีมติแล้ว ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารที่น าเสนอ
ประกอบการประชุมหน้า [3-2 ถึง 3-3] 
 ข้อเสนอ/ญัตติ 
  ขอเสนอให้ที่ประชุมรับทราบข้อมูลการด าเนินงานและผลการด าเนินงานตามมติที่ประชุม               
คณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ 1/2562  
 มติ ที่ ป ระชุ ม  รั บ ท ราบ ข้ อมู ล ก ารด า เนิ น งาน และผลการด า เนิ น งาน ต ามม ติ ที่ ป ระชุ ม               
คณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ 1/2562  
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รายงานข้อมูลการด าเนินงานและผลการปฏิบัติตามมติท่ีประชุม 
คณะกรรมการสภาวิชาการ  คร้ังที่ 1/2562 

วันที่ 23 มกราคม 2562 เวลา 10.30 น.                
ณ ห้องประชุมวังน้ าเขียวโฮเทล ต าบลไทยสามัคคี อ าเภอวังน้ าเขียว จังหวัดนครราชสีมา 

 

ระเบียบวาระ เร่ือง มติท่ีประชุม ผลการปฏิบัติตามมต ิ
1 เร่ืองท่ีประธานแจ้งให้ทราบ   

1.1 (ร่าง) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 4 ปี 
“อิงสมรรถนะ” มหาวิทยาลัยราชภัฏ 

รับทราบ เลขานุการสภาวิชาการได้แจ้งไปยงัคณบดี
และผูเ้กี่ยวข้องเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันท่ี 29 
มกราคม 2562  
 
 
 
 
 
 
 
 

1.2 สรุปผลการด าเนินงานคณะกรรมการ
สภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พ ร ะ น ค ร ศ รี อ ยุ ธ ย า  ป ร ะ จ า ปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 (1 ตุลาคม 
2560 ถึงวันท่ี 30 กันยายน 2561)   

รับทราบ 

1.3 ก าหนดการงานพิ ธีพ ระราชทาน
ปริญญาบัตร ประจ าปี การศึกษา 
2559-2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏเขต
ภาคกลาง 

รับทราบ 

5 เร่ืองน าเสนอเพ่ือพิจารณา   

5.1 การพิจารณาเสนอการให้ปริญญาแก่
ผู้ส าเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี  
ประจ าภาคเรียนที่ 1/2561 จ านวน 
150 ราย 
 
 

เห็นชอบตามที่กองบริการการศึกษา
พิจารณาเสนอการให้ปริญญาแก่
ผู้ส าเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี  
ประจ าภาคเรียนที่ 1/2561 จ านวน 
150  ร าย  แล ะ ให้ น า เสน อสภ า
มหาวิทยาลัยต่อไป 

เลขานุการสภาวิชาการได้แจ้งไปยงั
ผู้อ านวยการกองบริการการศึกษาเรียบร้อย
แล้ว ขณะนี้อยูร่ะหว่างการน าเสนอ 
ที่ประชุมคณะกรรมการสภามหาวทิยาลัย 
ครั้งท่ี 2/2562 ในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 
2562 

5.2 ขอความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลง
อาจารย์ประจ าหลักสตูรรัฐ
ประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา 
การปกครองท้องถิ่น สาขาวิชารัฐ
ประศาสนศาสตร์ และหลักสูตร 
นิติศาสตร บัณฑิต (ฉบับปี พ.ศ. 2560) 
(สมอ.08) 
 
 

เห็ นชอบการเปลี่ ยนแปลงอาจารย์
ประจ าหลักสูตร จ านวน 3 หลักสูตร 
(สมอ.08)  โดยให้คณะและสาขาวิชา
ใส่ ห ม า ย เล ข ห น้ า ใน เอ ก ส า ร
ประกอบการประชุม พร้อมทั้งแนบ
ผลงานทางวิชาการ  และให้น าเสนอ
สภามหาวิทยาลัยต่อไป 

เลขานุการสภาวิชาการได้แจ้งไปยงัคณบด ี
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และ
ประธานคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร 
สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น สาขาวิชา             
รัฐประศาสนศาสตร์ และสาขาวิชานิติศาสตร์ 
เรียบร้อยแล้ว  ขณะนี้อยู่ระหว่าง 
การน าเสนอที่ประชุมคณะกรรมการสภา
มหาวิทยาลยั ครั้งท่ี 2/2562 ในวันท่ี 13 
กุมภาพันธ์ 2562 
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ระเบียบวาระ เร่ือง มติท่ีประชุม ผลการปฏิบัติตามมต ิ

5 เร่ืองน าเสนอเพ่ือพิจารณา (ต่อ)   

5.3 การพิจารณาเสนอการให้ปริญญ า 
ระดับปริญ ญ าโท จ านวน  1 ราย 
ประจ าภาคเรียนที่ 1/2561 (ครั้งท่ี 2) 
 
 
 
 
 

เห็นชอบตามที่ส านักงาน
คณะกรรมการบณัฑิตศึกษาพิจารณา
เสนอการให้ปริญญา ระดับปรญิญา
โท จ านวน 1 ราย ประจ าภาคเรียนท่ี 
1/2561 (ครั้งท่ี 2) โดยให้แก้ไขตาม
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ 
สภาวิชาการ และให้น าเสนอ 
สภามหาวิทยาลยัต่อไป 

เลขานุการสภาวิชาการได้แจ้งไปยงั
ผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการ
บัณฑิตศึกษา และผู้เกี่ยวข้องเรยีบร้อยแล้ว 
ขณะนี้อยู่ระหว่างการน าเสนอที่ประชุม
คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย  
ครั้งท่ี 2/2562 ในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 
2562 
 

5.4 ขอความเห็นชอบหลักสูตรครุศาสตร 
มหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสตูรและ 
การสอน (หลักสูตรปรับปรุง  
พ.ศ. 2562) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ให้คณะและสาขาวิชาน าหลักสูตร
ครุศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชา
หลักสตูรและการสอน (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2562) กลับไป
ทบทวน และปรับปรุงแกไ้ขตาม
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ 
สภาวิชาการ โดยให้น าเขา้หลักสูตร
และประกาศมหาวิทยาลยัราชภฏั
พระนครศรีอยุธยาเรื่อง เกณฑ์และ
แนวปฏิบัติการยกระดับมาตรฐาน
ภาษาอังกฤษส าหรับนักศึกษาระดบั
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2562 เสนอใน 
ที่ประชุมสภาวิชาการครั้งต่อไป 
โดยเสนอเป็นวาระสืบเนื่องจาก 
การประชุม 

เลขานุการสภาวิชาการได้แจ้งไปยงั
ผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการ
บัณฑิตศึกษา ประธานคณะการบริหาร
หลักสตูร และผูเ้กี่ยวข้องเรียบร้อยแล้ว 
โดยส านักงานคณะคณะกรรมการ
บัณฑิตศึกษา จะน าหลักสตูรครุศาสตร 
มหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสตูรและ 
การสอน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) 
และประกาศมหาวิทยาลยัราชภฏั
พระนครศรีอยุธยาเรื่อง เกณฑ์และแนว
ปฏิบัติการยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษ
ส าหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  
พ.ศ. 2562 เสนอในทีป่ระชุมสภาวิชาการ 
ครั้งท่ี 2/2562 ในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 
2562 ในวาระสืบเนื่องจากการประชุม 
 
 

 
ระเบียบวาระท่ี 3.2  ขอความเห็นชอบหลักสูตรครุศาสตรมหาบณัฑติ  สาขาวิชาหลกัสตูร 
    และการสอน (หลักสตูรปรบัปรุง พ.ศ. 2562) 
 สาระส าคัญโดยย่อ 
  ผศ.ดร.อดิศร  ภู่สาระ  เลขานุการสภาวิชาการ ขออนุญาตให้ ดร.วัชรภัทร เตชะวัฒนศิริด ารง 
ผู้แทนประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตร สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน น าเสนอเรื่อง ขอความเห็นชอบ
หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) 
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 ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง 

 ตามที่หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการเรียนรู้ ได้ด าเนินการพัฒนาหลักสูตร 
เป็นหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ . 2562) เพ่ือให้
เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ .ศ. 2558 และแนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ .ศ . 2558 โดยเรื่องนี้ ได้ผ่านที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะครุศาสตร์                  
ครั้งที่  1/2561 เมื่อวันที่  5 มกราคม 2561 ที่ประชุมมีมติ เห็นชอบ โดยให้แก้ไขตามข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการประจ าคณะครุศาสตร์  และให้น าเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 1/2561             
เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2561 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ โดยส านักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาได้น าเสนอเรื่องนี้
ในที่ประชุม ดังนี้ 
  1. สภาวิชาการ ครั้งที่ 3/2561 เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2561 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบและให้แก้ไขตาม
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสภาวิชาการ  
  2. สภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5/2561 เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2561 ที่ประชุมมีมติให้น ากลับไป
ตรวจสอบว่าอาจารย์ผู้สอนมีคุณวุฒิและคุณสมบัติถูกต้องตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 หรือไม่  และเมื่อมีความชัดเจนให้น าเข้าที่ประชุม            
สภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป 
  3. สภาวิชาการ ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2561 ที่ประชุมมีมติ ให้คณะและสาขาวิชาน า
หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) กลับไปทบทวน 
และปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสภาวิชาการ โดยให้น าเข้าหลักสูตรและประกาศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาเรื่อง เกณฑ์และแนวปฏิบัติการยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษส าหรับ
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2562 เสนอในที่ประชุมสภาวิชาการครั้งต่อไปโดยเป็นวาระสืบเนื่องจาก           
การประชุม 
  บัดนี้ส านักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาได้แก้ไขหลักสูตรตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ
สภามหาวิทยาลัยเรียบร้อยแล้ว  จึงขออนุญาตน าเสนอหลักสูตรให้ที่ประชุมสภาวิชาการพิจารณาให้ความ
เห็นชอบต่อไป 
 ข้อเสนอ/ญัตติ    
  จึงเสนอคณะกรรมการสภาวิชาการพิจารณาให้ ความเห็นชอบหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) 

มติที่ประชุม เห็นชอบหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาหลักสูตร และการสอน (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2562) โดยให้แก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสภาวิชาการ และให้น าเสนอสภามหาวิทยาลัย
ต่อไป ข้อเสนอแนะมีดังนี้ 
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 1. หน้า 11 ข้อ 1 ระบบการศึกษา 1.1 การจัดการศึกษาภาคปกติ และ 1.2 การจัดการศึกษาภาค

พิเศษให้เขียนเป็นภาพรวม ถ้าจัดการศึกษาภาคปกติและภาคพิเศษ ต้องมีแผนการศึกษารองรับ และข้อ 2. การ
ด าเนินการหลักสูตร 2.1 วัน-เวลาในการด าเนินการเรียนการสอนให้แก้ไขเป็นจัดการเรียนการสอนให้เป็นไปตาม
ประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  

 2. หน้า 11 ข้อ 2.2 คุณสมบัติผู้เข้าศึกษา ข้อ 2.2.1.2 มีผลคะแนนมาตรฐานภาษาอังกฤษตาม
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง การทดสอบและอบรมมาตรฐาน แก้เป็น ตามประกาศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง เกณฑ์และแนวปฏิบัติการยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษส าหรับ
นักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา และข้อ 2.1.3 อ่ืน ๆ ตามที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรก าหนด แก้เป็น กรณีที่
คุณสมบัติไม่เป็นไปตามเกณฑ์ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรก าหนด 

 3. หน้า 12 ข้อ 2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า นักศึกษาไม่ได้จบปริญญาตรีทางด้านการศึกษา 
 4. หน้า 19 ให้เพ่ิมแผนการศึกษาภาคปกติ และภาคพิเศษ 
 5. หน้า 21 ให้ตรวจสอบข้อ 3.2.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 3.2.2 อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

ต้องสอดคล้องกับประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558                
หน้า 105-106 ซึ่งก าหนดไว้ว่า อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ต้องมีจ านวนอย่างน้อย 3 คน มีคุณวุฒิปริญญาเอก
หรือเทียบเท่า หรือขั้นต่ าปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีต าแหน่งรองศาสตราจารย์ และมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่              
ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนด              
ในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด ารงต าแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย 3 ราย ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย              
1 รายการต้องเป็นผลงานวิจัย  และอาจารย์ประจ าหลักสูตรต้องมีคุณวุฒิขั้นต่ าปริญญาโทหรือเทียบเท่า และ                 
มีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการ
เผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ท่ีก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด ารงต าแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย 3 รายการ
ในรอบ 5 ปีย้อนหลังโดยอย่างน้อย 1 รายการต้องเป็นผลงานวิจัย 
 6. หน้า 66-75 ให้ตรวจสอบผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจ า
หลักสูตรทุกราย เนื่องจากผลงานทางวิชาการไม่สามารถน ารายงานการวิจัยที่ยังไม่ได้เผยแพร่มาประกอบผลงาน
ทางวิชาการ มอบหมายให้รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา 
ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตร พูดคุยเพ่ือปรึกษาหารือในเรื่องผลงานทางวิชาการของอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจ าหลักสูตร กับ ศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์ฤทธิ์ สมบัติสมภพ กรรมการสภา
มหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  

7. มอบหมายให้คณะและสาขาวิชาเตรียมค าตอบเรื่องผลการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ปีที่ผ่านมาเป็นอย่างไร 
สาขาวิชาได้น าข้อเสนอแนะมาปรับใช้ในการท าหลักสูตรอย่างไร ให้แนบเอกสาร ผลการประเมินหลักสูตร มาใน
ภาคผนวก และในการน าเสนอหลักสูตรในสภามหาวิทยาลัยขอให้สาขาวิชาจัดตัวแทน 1 คน น าเสนอเป็น 
PowerPoint ตามแบบฟอร์มที่กองบริการศึกษาก าหนด และน าเสนอให้ตรงประเด็นใช้เวลา 5 นาที  ผู้น าเสนอ
สามารถตอบข้อซักถามของสภามหาวิทยาลัยได้ชัดเจนและเข้าใจง่าย 
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8. มอบหมายให้คณบดี ผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ประธานคณะกรรมการ

บริหารหลักสูตร และรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วนของหลักสูตรทั้งหมด  
9. ให้สาขาวิชาจัดท าตารางเปรียบเทียบการแก้ไขตามข้อเสนอแนะของสภาวิชาการเข้าที่ประชุมสภา

มหาวิทยาลัย โดยไม่ต้องน าหลักสูตรนี้กลับไปพิจารณาในที่คณะกรรมการประชุมสภาวิชาการอีก และให้น าเสนอสภา
มหาวิทยาลัยต่อไป 

 

ระเบียบวาระท่ี 3.3 ขอความเห็นชอบ (รา่ง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภฏัพระนครศรีอยุธยา  
    เรื่อง เกณฑ์และแนวปฏิบัตกิารยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษส าหรับ 
    นักศึกษา ระดับบัณฑติศึกษา  
 สาระส าคัญโดยย่อ 
  ผศ.ดร.อดิศร  ภู่ สาระ  เลขานุการสภาวิชาการ ขออนุญาตให้  ดร.นริสานันท์   เดชสุระ  
ผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา น าเสนอเรื่อง ขอความเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง เกณฑ์และแนวปฏิบัติการยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษส าหรับนักศึกษา 
ระดับบัณฑิตศึกษา  
 ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง 
  ส านักงานคณ ะกรรมการบัณ ฑิ ตศึกษา ได้ จัดท า  (ร่ าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา เรื่อง เกณฑ์และแนวปฏิบัติการยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษส าหรับนักศึกษา ระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2562 โดยเรื่องนี้ได้ผ่านการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 23 
มีนาคม 2561 ที่ประชุมมีมติให้ปรับปรุงแก้ไขประกาศตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสภาวิชาการ และให้
น าเสนอที่ประชุมสภาวิชาการครั้งต่อไปโดยเป็นวาระสืบเนื่องจากการประชุม  และผ่านความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบและให้แก้ไข
ตามข้อเสนอแนะของคณะคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา 
  บัดนี้ ส านั กงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาได้แก้ ไข (ร่าง) ประกาศฯตามข้อเสนอแนะของ 
คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยแล้ว  จึงขออนุญาตน าเสนอประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
เรื่อง เกณฑ์และแนวปฏิบัติการยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษส าหรับนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา เพ่ือให้
คณะกรรมการสภาวิชาการพิจารณาให้ความเห็นชอบและให้ข้อเสนอแนะต่อไป 
 ข้อเสนอ/ญัตติ    
  จึงเสนอคณะกรรมการสภาวิชาการพิจารณาให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา เรื่อง เกณฑ์และแนวปฏิบัติการยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษส าหรับนักศึกษา ระดับ
บัณฑิตศึกษา  
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มติที่ประชุม  เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง เกณฑ์และแนวปฏิบัติ           
การยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษส าหรับนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา  และให้น าเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป 
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสภาวิชาการมีดังนี้ 

1. ในประกาศฯ หน้า 1 บรรทัดที่ 5 พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา แก้เป็น 
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ 

2. หน้า 1 ข้อ 1. ให้ตัดข้อความ (รายละเอียดตามตารางแนบท้าย) ออก  และข้อ 2. นักศึกษาจะต้อง
เข้ารับการทดสอบมาตรฐาน แก้เป็น ผู้สมัครจะต้องเข้ารับการทดสอบมาตรฐาน 

3. หน้า 2 ประกาศฉบับนี้มีผลบังคับใช้กับนักศึกษาที่เข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2560 เป็นต้นไป                
สภาวิชาการได้ให้ข้อสังเกตเกรงว่าจะมีประเด็นปัญหาการปฏิบัติกับนักศึกษาปีการศึกษา 2560 และปีการศึกษา 
2561  
 

ระเบียบวาระที่ 4   เร่ืองน าเสนอเพื่อทราบ 
ระเบียบวาระท่ี 4.1      การรายงานสถานะหลักสตูรตามเกณฑ์มาตรฐานหลกัสูตรระดับปริญญาตรี  

   และระดับบัณฑิตศกึษา พ.ศ. 2558 ขอ้มูล ณ วันท่ี 12 กุมภาพันธ์ 2562 
  สาระส าคัญโดยย่อ 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อดิศร  ภู่สาระ  เลขานุการสภาวิชาการ น าเสนอ การรายงานสถานะ
หลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 ข้อมูล ณ วันที่  12 
กุมภาพันธ์ 2562   มีรายละเอียด จ าแนกตามคณะ และสาขาวิชา ดังนี้ 

 1. หลักสูตร ระดับปริญญาตรี 
คณะ 

จ านวนหลกัสูตรทั้งหมด 
จ านวนหลกัสูตร 

ที่ครบรอบปรับปรุง  
ปี พ.ศ. 2561 

จ านวนหลกัสูตรที่อยู่ระหว่าง
รอผลการรับทราบจาก สกอ. 

ครุศาสตร ์ 10 10 - 

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ 15 1 5 

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 15 - 3 

วิทยาการจัดการ 12 2 2 

รวม 52 13 10 
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2. รอบการปรับปรุงหลักสูตร ระดับปริญญาตรี 

 
 

คณะ 

 
 

สาขาวิชา 

สภา
มหาวิทยาลัย

(อนุมัติ) 

สกอ.
(รับทราบ) 

ปี
การศึกษา
ที่เร่ิมใช้
หลักสูตร 

ปี
ครบรอบ
ที่ต้อง

ปรับปรุง
หลักสูตร 

ครุศาสตร์           
1 ค.บ.  การสอนภาษาไทย  5 ปี  

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557) ***ต้องปรับปรุง 
17 ธ.ค. 2557 19 พ.ย. 

2558 
2558 2561 

2 ค.บ.  การศึกษาปฐมวัย 5 ปี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558) 
***ต้องปรับปรุง 

18 ก.พ. 2558 20 ต.ค. 
2558 

2558 2561 

3 ค.บ.  พลศึกษา 5  ปี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557) 
***ต้องปรับปรุง 

17 ธ.ค. 2557 9 ต.ค. 
2558 

2558 2561 

4 ค.บ.  การสอนภาษาอังกฤษ  5 ปี  
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558) 
***ต้องปรับปรุง 

18 ก.พ. 2558 19 พ.ย. 
2558 

2558 2561 

5 ค.บ.  คณิตศาสตร์   5 ปี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558) 
***ต้องปรับปรุง 

18 ก.พ. 2558 19 พ.ย. 
2558 

2558 2561 

6 ค.บ.  คอมพิวเตอร์ศึกษา 5 ปี  
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558)  ***ต้องปรับปรุง 

11 มี.ค. 2558 11 ก.ย. 
2558 

2558 2561 

7 ค.บ.  สังคมศึกษา    5 ปี  
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557)***ต้องปรับปรุง 

19 พ.ย. 2557 11 ก.ย. 
2558 

2558 2561 

8 ค.บ.  วิทยาศาสตร์   5 ปี  
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557)***ต้องปรับปรุง 

19 พ.ย. 2557 11 ก.ย. 
2558 

2558 2561 

9 ค.บ.  การประถมศึกษา 5 ปี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557) 
***ต้องปรับปรุง 

17 ธ.ค. 2557 19 พ.ย. 
2558 

2558 2561 

10 ค.บ.  การศึกษาพิเศษและการสอนภาษาไทย  
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558)***ต้องปรับปรุง 

11 มี.ค. 2558 19 พ.ย. 
2558 

2558 2561 

มนุษยศาสตร์ฯ           

1 นศ.บ.  นิเทศศาสตร์   (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) 17 ก.พ. 2559 15 ส.ค. 
2559 

2559 2562 

2 ศศ.บ.  ภาษาไทย  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 19 เม.ย. 
2560 

16 พ.ย. 
2560 

2560 2563 

3 ศศ.บ.  ภาษาญี่ปุ่น (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) 17 ก.พ. 2559 7 เม.ย. 
2560 

2559 2562 

4 ศศ.บ.  ภาษาอังกฤษ  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 15 ก.พ. 2560 8 พ.ย. 
2560 

2560 2563 
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คณะ 

 
 

สาขาวิชา 

สภา
มหาวิทยาลัย

(อนุมัติ) 

สกอ.
(รับทราบ) 

ปี
การศึกษา
ที่เริ่มใช้
หลักสูตร 

ปี
ครบรอบ
ที่ต้อง

ปรับปรุง
หลักสูตร 

5 น.บ.   นิติศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 15 ก.พ. 2560 20 มิ.ย. 
2560 

2560 2563 

6 ศศ.บ.  การพัฒนาชุมชนและสังคม   
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

15 ก.พ. 2560 8 ก.ย. 
2560 

2560 2563 

7 ศป.บ.  ดนตรีไทย  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 19 เม.ย. 
2560 

8 พ.ย. 
2560 

2560 2563 

8 รป.บ.  รัฐประศาสนศาสตร์  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 12 ก.ค. 2560 1 ต.ค.61 2560 2563 

9 ศป.บ.  ประยุกต์ศิลป์  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) 
(อยู่ระหว่างหัวหน้าฝ่าย (สกอ.) ตรวจสอบหลักสูตรในระบบ 
CHECO) 

13 มิ.ย. 2561 อยู่ระหว่าง
รอผลการ
รับทราบฯ
จาก สกอ. 

2561 2564 

10 ศศ.บ.  สหวิทยาการอิสลามเพื่อการพัฒนา 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) 
(อยู่ระหว่างบันทึกข้อมูลหลักสูตรในระบบ CHECO) 

10 ต.ค. 2561 อยู่ระหว่าง
รอผลการ
รับทราบฯ
จาก สกอ. 

2562 2565 

11 ศศ.บ.  ประวัติศาสตร์  (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562) 
***ต้องปรับปรุง 

9 ม.ค. 2562 - 2562 2565 

12 รป.บ.  การปกครองท้องถิ่น   
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)  
(อยู่ระหว่างหัวหน้าฝ่าย (สกอ.) ตรวจสอบหลักสูตรในระบบ 
CHECO) 

12 ก.ค. 2560 อยู่ระหว่าง
รอผลการ
รับทราบฯ
จาก สกอ. 

2560 2563 

13 ศป.บ.  ศิลปะการแสดง  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) 
(อยู่ระหว่างหัวหน้าฝ่าย (สกอ.) ตรวจสอบหลักสูตรในระบบ 
CHECO) 

13 มิ.ย. 2561 อยู่ระหว่าง
รอผลการ
รับทราบฯ
จาก สกอ. 

2561 2564 

14 ศป.บ.  ดนตรีสากล  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) 
(อยู่ระหว่างหัวหน้าฝ่าย (สกอ.) ตรวจสอบหลักสูตรในระบบ 
CHECO) 

9 พ.ค. 2561 อยู่ระหว่าง
รอผลการ
รับทราบฯ
จาก สกอ. 

2561 2564 

15 ศศ.บ.  ภาษาจีน  (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2558)  
***ต้องปรับปรุง 

20 ม.ค. 2558 11 ก.ย. 
2558 

2558 2561 
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คณะ 

 
 

สาขาวิชา 

สภา
มหาวิทยาลัย

(อนุมัติ) 

สกอ.
(รับทราบ) 

ปี
การศึกษา
ที่เริ่มใช้
หลักสูตร 

ปี
ครบรอบ
ที่ต้อง

ปรับปรุง
หลักสูตร 

วิทยาศาสตร์ฯ           

1 วท.บ.  คณิตศาสตร์  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) 20 เม.ย. 
2559 

12 ต.ค. 
2559 

2559 2562 

2 วท.บ.  วิทยาการคอมพิวเตอร์   
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558) 

21 ต.ค. 2558 25 พ.ย. 
2559 

2559 2562 

3 วท.บ.  เคม ี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) 
(อยู่ระหว่างหัวหน้าฝ่าย (สกอ.) ตรวจสอบหลักสูตรในระบบ 
CHECO) 

13 มิ.ย. 2561 อยู่ระหว่าง
รอผลการ
รับทราบฯ
จาก สกอ. 

2561 2564 

4 วท.บ.  เทคโนโลยีสารสนเทศ    
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) 

16 มี.ค. 2559 29 มิ.ย. 
2559 

2560 2563 

5 วศ.บ.  วิศวกรรมไฟฟ้า    
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558) 

18 พ.ย. 2558 5 ส.ค. 
2559 

2559 2562 

6 ทล.บ. เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ต่อเน่ือง)  
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) 

16 มี.ค. 2559 1 ธ.ค. 
2559 

2560 2563 

7 วท.บ.  เกษตรศาสตร์  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) 20 เม.ย. 
2559 

29 มิ.ย. 
2559 

2559 2562 

8 วท.บ.  จุลชีววิทยา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 18 ม.ค. 2560 7 เม.ย. 
2560 

2560 2563 

9 วท.บ.  คหกรรมศาสตร์  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) 20 เม.ย. 
2559 

12 ต.ค. 
2559 

2559 2562 

10 วท.บ.  อาชีวอนามัยและความปลอดภัย  
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) 

16 มี.ค. 2559 3 พ.ค. 
2560 

2560 2563 

11 วศ.บ. วิศวกรรมการจัดการ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) 16 มี.ค. 2559 29 มิ.ย. 
2559 

2560 2563 

12 ส.บ.  สาธารณสุขศาสตร์  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) 
(อยู่ระหว่างกระบวนการเสนอกฤษฎีกาชื่อปริญญา และอยู่
ระหว่างผู้อ านวยการกลุ่ม (สกอ.) ตรวจสอบหลักสูตรใน
ระบบ CHECO) 

13 ธ.ค. 2560 อยู่ระหว่าง
รอผลการ
รับทราบฯ
จาก สกอ. 

2561 2564 

13 วท.บ. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร  
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

12 ก.ค. 2560 13 พ.ย. 
2560 

2560 2563 

14 วท.บ.  วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม  
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) 
(อยู่ระหว่างหัวหน้าฝ่าย (สกอ.) ตรวจสอบหลักสูตรในระบบ 
CHECO) 

14 มี.ค. 2561 อยู่ระหว่าง 
รอผล 

การรับทราบ
ฯจาก สกอ. 

2561 2564 
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คณะ 

 
 

สาขาวิชา 

สภา
มหาวิทยาลัย

(อนุมัติ) 

สกอ.
(รับทราบ) 

ปี
การศึกษา
ที่เริ่มใช้
หลักสูตร 

ปี
ครบรอบ
ที่ต้อง

ปรับปรุง
หลักสูตร 

15 วท.บ.  เทคโนโลยีการผลิตพืช  
(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2557)***ต้องปรับปรุง 

9 ม.ค. 2562 - 2562 2565 

วิทยาการจัดการ           

1 บช.บ.  การบัญชี  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) 20 เม.ย. 
2559 

27 ก.ค. 
2559 

2559 2562 

2 บธ.บ.  การจัดการ  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) 20 เม.ย. 
2559 

5 ส.ค. 
2559 

2559 2562 

3 บธ.บ.  การตลาด (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) 20 เม.ย. 
2559 

1 ธ.ค. 
2559 

2559 2562 

4 บธ.บ. การบริหารทรัพยากรมนุษย์  
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) 

20 เม.ย. 
2559 

17 พ.ค. 
2560 

2559 2562 

5 บธ.บ.   การจัดการโลจิสติกส์  
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) 

20 เม.ย. 
2559 

29 มิ.ย. 
2559 

2559 2562 

6 ศศ.บ.  การท่องเท่ียว  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) 20 เม.ย. 
2559 

5 ส.ค. 
2559 

2559 2562 

7 บธ.บ.  คอมพิวเตอร์ธุรกิจ   
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) 

20 เม.ย. 
2559 

27 ก.ค. 
2559 

2559 2562 

8 ศ.บ.  เศรษฐศาสตร์การเงินการธนาคาร  
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)  
(อยู่ระหว่างกระบวนการเสนอกฤษฎีกาชื่อปริญญา  
และอยู่ระหว่างหัวหน้าฝ่าย (สกอ.) ตรวจสอบหลักสูตร 
ในระบบ CHECO) 

12 ก.ค. 2560 16 พ.ย. 
2560 

2561 2564 

9 บธ.บ.  ธุรกิจระหว่างประเทศ   
(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2558)***ต้องปรับปรุง 

18 ก.พ. 2558 4 ส.ค. 
2558 

2558 2561 

10 บธ.บ.  การเป็นผู้ประกอบการ   
(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2558)***ต้องปรับปรุง 

18 ก.พ. 2558 24 เม.ย. 
2558 

2558 2561 

11 บธ.บ.  การจัดการธุรกิจโรงแรม   
(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2561) 
(อยู่ระหว่างหัวหน้าฝ่าย (สกอ.) ตรวจสอบหลักสูตรในระบบ 
CHECO) 

14 มี.ค. 2561 อยู่ระหว่าง
รอผลการ
รบัทราบฯ
จาก สกอ. 

2561 2564 

12 บธ.บ.  การจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่   
(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2561) 
(อยู่ระหว่างบันทึกข้อมูลหลักสูตรในระบบ CHECO) 

11 ก.ค. 2561 อยู่ระหว่าง
รอผลการ
รับทราบฯ
จาก สกอ. 

2561 2564 
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3. หลักสูตร ระดับบัณฑิตศึกษา 
 

คณะ 
จ านวนหลกัสูตร

ทั้งหมด 
 

จ านวนหลกัสูตรที่
ครบรอบปรับปรุง 

ปี พ.ศ. 2560 

จ านวนหลกัสูตรที่
ครบรอบปรับปรุง 

ปี พ.ศ. 2561 

จ านวนหลกัสูตรที่อยู่
ระหว่างรอผลการ
รับทราบจาก สกอ. 

ครุศาสตร ์ 3 1 2 0 

วิทยาการจัดการ 1 0 1 1 

รวม 4 1 3 1 

 
4. รอบการปรับปรุงหลักสูตร ระดับบัณฑิตศึกษา 

 
 

คณะ 

 
 

สาขาวิชา 

สภา
มหาวิทยาลัย

(อนุมัติ) 

สกอ.
(รับทราบ) 

ปี
การศึกษา
ที่เร่ิมใช้
หลักสูตร 

ปีครบรอบ 
ที่ต้อง

ปรับปรุง
หลักสูตร 

คณะครุศาสตร์           

1 ครุศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชา 
การจัดการการเรียนรู้ (หลักสตูรปรับปรุง  
พ.ศ. 2556) 

18 ธ.ค. 
2556 

15 ม.ค. 
2558 

2557 2560 

2 หลักสตูรประกาศนียบตัรบณัฑติ สาขา
วิชาชีพครู (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2557)  

17 ก.ย. 
2557 

5 มิ.ย. 2558 2558 2561 

3 ครุศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาการ
บริหารการศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง  
พ.ศ. 2557) 

17 ก.ย. 
2557 

1 เม.ย. 2558 2557 2561 

4 ครุศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชา 
การจัดการการเรียนรู้ (หลักสตูรปรับปรุง  
พ.ศ. 2556) คณะได้พัฒนาปรับปรุงเป็น 
ครุศาสตรมหาบณัฑิต  สาขาวิชาหลักสูตร
และการสอน (หลักสูตรปรับปรุง  
พ.ศ. 2562) อยู่ระหว่างน าเสนอ 
ในที่ประชุมสภาวิชาการ  
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คณะ 

 
 

สาขาวิชา 

สภา
มหาวิทยาลัย

(อนุมัติ) 

สกอ.
(รับทราบ) 

ปี
การศึกษา
ที่เร่ิมใช้
หลักสูตร 

ปีครบรอบ 
ที่ต้อง

ปรับปรุง
หลักสูตร 

คณะวิทยาการจัดการ           

1 หลักสตูรบริหารธรุกิจมหาบณัฑติ 
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2557) 

21 พ.ค. 
2557 

15 ม.ค. 
2558 

2557 2561 

2 หลักสตูรบริหารธรุกิจมหาบณัฑติ 
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2561) 

7 ก.ค. 2561 อยู่ระหว่างรอ 
สกอ.รับทราบ 

2561 2566 

(ข้อมูล ณ วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562) 
มติที่ประชุม  รับทราบรายงานสถานะหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี และ

ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 ข้อมูล ณ วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 
 
ระเบียบวาระท่ี 4.2  ข้อมูลการปรับเปลีย่นอาจารย์ประจ าหลักสตูร (สมอ.08) ระดับปริญญาตรี 

   และระดับบัณฑิตศึกษา ประจ าปี พ.ศ. 2560-2561 ข้อมูล ณ วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 
 สาระส าคัญโดยย่อ 

  ผู้ ช่ วยศาสตราจารย์  ดร.อดิศร  ภู่ ส าระ  เลขานุการสภาวิชาการ น า เสนอ ข้อมูล                      
การปรับเปลี่ยนอาจารย์ประจ าหลักสูตร (สมอ.08)  ระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา ประจ าปี               
พ.ศ. 2560-2561  ข้อมูล ณ วันที่ 12  กุมภาพันธ์ 2562 มีรายละเอียดดังนี้ 
 1. ระดับปริญญาตรี 

ล าดับ  รายการ ปี พ.ศ. 2560 ปี พ.ศ. 2561 
 

1 จ านวนหลักสตูรที่ปรับเปลี่ยนอาจารย์ผูร้ับผดิชอบหลักสูตร/อาจารยป์ระจ าหลักสตูร 19 หลักสูตร 10 หลักสูตร  

2 จ านวนที่ผ่านการรับทราบการปรบัหลักสตูรจาก สกอ. 19 หลักสูตร 3 หลักสูตร  

3 จ านวนที่อยู่ระหว่างรอผลการรับทราบการปรบัหลักสูตรจาก สกอ. - 7 หลักสูตร  
 

ที ่ รายชื่อหลักสูตรที่ปรับปรุง 
สภามหาวิทยาลัยเห็นชอบ วันที ่สกอ.

รับทราบ คร้ังท่ี วันเดือนปี 
1 หลักสตูรบริหารธรุกิจบัณฑิต สาขาวิชา 

การจัดการโลจิสติกส์ (ฉบับปี พ.ศ. 2559) 
11/2560 11 ต.ค. 2560 4 ก.ย. 2561 

2 หลักสตูรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  
(ฉบับปี พ.ศ. 2559) 

5/2561 9 พ.ค. 2561 อยู่ระหว่างรอผล 
การรับทราบ
จาก สกอ. 
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ที ่ รายชื่อหลักสูตรที่ปรับปรุง 
สภามหาวิทยาลัยเห็นชอบ วันที ่สกอ.

รับทราบ คร้ังท่ี วันเดือนปี 
3 หลักสตูรครุศาสตรบณัฑติ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย  

(ฉบับปี พ.ศ. 2558) 
6/2561 13 มิ.ย. 2561 อยู่ระหว่างรอผล 

การรับทราบ
จาก สกอ. 

4 หลักสตูรศลิปศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาภาษาจีน  
(ฉบับปี พ.ศ. 2558) 

7/2561 11 ก.ค. 2561 อยู่ระหว่างรอผล 
การรับทราบ
จาก สกอ. 

5 หลักสตูรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครอง
ท้องถิ่น (ฉบับปี พ.ศ. 2560) 

7/2561 11 ก.ค. 2561 อยู่ระหว่างรอผล 
การรับทราบ
จาก สกอ. 

6 หลักสตูรศลิปศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาสหวิทยาการอิสลาม 
(ฉบับปี พ.ศ. 2556) 

7/2561 11 ก.ค. 2561 อยู่ระหว่างรอผล 
การรับทราบ
จาก สกอ. 

7 หลักสตูรบริหารธรุกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ 
(ฉบับปี พ.ศ. 2558) 

7/2561 11 ก.ค. 2561 อยู่ระหว่างรอผล 
การรับทราบ
จาก สกอ. 

8 หลักสตูรวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 
(ฉบับปี พ.ศ. 2559) 

7/2561 11 ก.ค. 2561 อยู่ระหว่างรอผล 
การรับทราบ
จาก สกอ. 

9 หลักสตูรสาธารณสุขศาสตรบณัฑติ สาขาวิชาสาธารณสุข
ศาสตร์ (ฉบับปี พ.ศ. 2561) 

12/2561 14 พ.ย. 2561 อยู่ระหว่างรอผล 
การรับทราบ
จาก สกอ. 

 

 2. ระดับบัณฑิตศึกษา 

 ล าดับ รายการ ปี พ.ศ. 2560 ปี พ.ศ. 2561 
 

1 
จ านวนหลักสตูรที่ปรับเปลี่ยนอาจารย์ผูร้ับผดิชอบหลักสูตร/
อาจารย์ประจ าหลักสตูร 

2 หลักสูตร  1 หลักสูตร  

2 จ านวนที่อยู่ระหว่างรอผลการรับทราบการปรบัหลักสูตรจาก สกอ. 2 หลักสูตร 1 หลักสูตร  
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ที ่ รายชื่อหลักสูตรที่ปรับปรุง 
สภามหาวิทยาลัยเห็นชอบ วันที ่สกอ.รับทราบ 

คร้ังท่ี วันเดือนปี 

1 หลักสตูรประกาศนียบตัรบณัฑติ  สาขาวิชาชีพครู 
(ฉบับปี พ.ศ. 2557) 

12/2560 8 พ.ย. 2560 อยู่ระหว่างรอผล 
การรับทราบฯจาก สกอ. 

2 หลักสตูรครุศาสตรมหาบณัฑิต  
สาขาวิชาการจดัการการเรยีนรู้  
(ฉบับปี พ.ศ. 2556) 

12/2560 8 พ.ย. 2560 อยู่ระหว่างรอผล 
การรับทราบฯจาก สกอ. 

3 หลักสตูรบริหารธรุกิจมหาบณัฑติ สาขาวิชา
บริหารธรุกิจ(ฉบับปี พ.ศ. 2557) 

4/2561 4 เม.ย. 2561 อยูร่ะหว่างรอผล 
การรับทราบฯจาก สกอ. 

4 หลักสตูรบริหารธรุกิจมหาบณัฑติ สาขาวิชา
บริหารธรุกิจ (ฉบับปี พ.ศ. 2561) 

7/2561 11 ก.ค. 61 อยู่ระหว่างรอผล 
การรับทราบฯจาก สกอ. 

(ข้อมูล ณ วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 ) 
มติที่ประชุม รับทราบข้อมูลการปรับเปลี่ยนอาจารย์ประจ าหลักสูตร (สมอ.08)  ระดับปริญญาตรี และ 

ระดับบัณฑิตศึกษา ประจ าปี พ.ศ. 2560-2561 ข้อมูล ณ วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 
 

ระเบียบวาระที่ 5    เร่ืองน าเสนอเพ่ือพิจารณา 
ระเบียบวาระท่ี 5.1 การพิจารณาเสนอการให้ปริญญา ระดับปริญญาตรี คณะครุศาสตร์  

   ประจ าภาคเรยีนท่ี 2/2561 (ครั้งที่ 1) จ านวน 330 ราย 
 ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง 
  ผศ.ดร.อดิศร   ภู่สาระ  เลขานุการสภาวิชาการ น าเสนอ เรื่อง การพิจารณาเสนอการให้ปริญญา 
ระดับปริญญาตรี คณะครุศาสตร์ ประจ าภาคเรียนที่ 2/2561 (ครั้งที่ 1) จ านวน 330 ราย โดยมีกระบวนการดังนี้ 
  1. กองบริการการศึกษา ตรวจสอบแผนการเรียน หมู่ เรี ยน ในสาขาวิชาที่จะส าเร็จการศึกษา                   
คณะครุศาสตร์ ในภาคเรียนที่ 2/2561 และนักศึกษาท่ียื่นค าร้องขอเป็นผู้ส าเร็จการศึกษา 
  2. จัดท าข้อมูลผลการเรียนของนักศึกษารายคน แต่ละหมู่เรียน ให้อาจารย์ที่ปรึกษา และนักศึกษา
ร่วมกันตรวจสอบ เพื่อเตรียมตัวลงทะเบียนในปี 4 เทอม 1 
  3. ออกค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจโครงสร้างหลักสูตรของนักศึกษาภาคปกติที่จะส าเร็จ
การศึกษา ประจ าภาคเรียนที่ 2/2561  (ครั้งที่ 1) เลขที่  111/2562 ในปี 4 เทอม 2 เพ่ือให้อาจารย์ที่ปรึกษา 
นักศึกษา ร่วมกันตรวจสอบอีกครั้งก่อนการลงทะเบียนเรียนเทอมสุดท้าย 
  4. อาจารย์ที่ปรึกษา นักศึกษา ร่วมกันตรวจสอบรายวิชาและโครงสร้างหลักสูตร และลงทะเบียน
ตามก าหนดเวลา  
  5. ออกค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจจบหลักสูตรของนักศึกษาภาคปกติ คณะครุศาสตร์ ที่จะส าเร็จ
การศึกษา ประจ าภาคเรียนที่ 2/2561 (ครั้งที่ 1) เลขที่ 127/2562 (อาจารย์ที่ปรึกษา คณะ ดูแล) 
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  6. นายทะเบียนตรวจสอบการจบหลักสูตรของนักศึกษาตามแผนและนักศึกษาค้างรุ่น 1) คุณสมบัติ
ผู้เข้าศึกษา 2) ผลการตรวจสอบคุณวุฒิแรกเข้า 3) รายวิชา ผลการเรียนตามโครงสร้างหลักสูตร และข้อบังคับ           
ที่เก่ียวข้อง สรุปจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา จ านวน 330 ราย 
  7. กองบริการการศึกษาจัดท าข้อมูลรายละเอียดผู้ส าเร็จการศึกษาตามรูปแบบที่ก าหนด  
วันที่ 20-21 กุมภาพันธ์ 2562 
  8. เสนอคณะกรรมการอนุมัติการประเมินผลการส าเร็จการศึกษา วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 
  9. เสนอคณะกรรมการสภาวิชาการ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 
  10. เสนอคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย วันที่ 13 มีนาคม 2562 
  11. กองบริการการศึกษาออกหลักฐานการส าเร็จการศึกษา พร้อมเก็บหลักฐานและบันทึกฐานข้อมูล 
 ข้อเสนอ/ญัตติ    
  จึงเสนอคณะกรรมการสภาวิชาการพิจารณาให้ความเห็นชอบเสนอการให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จ
การศึกษา ระดับปริญญาตรี  คณะครุศาสตร์ ประจ าภาคเรียนที่ 2/2561 (ครั้งที่ 1) จ านวน 330 ราย 

บัญชีสรุปจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาที่ขอเสนอการให้ปริญญา คณะครุศาสตร์ 
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  ภาคเรียนที่ 2/2561 (ครั้งที่ 1) 

สาขาวิชา 
ระดับปริญญาตรี 

รวมทั้งสิ้น เกียรตินิยมอันดับ 1 เกียรตินิยมอันดับ 2 ปริญญาตรี 
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม 

ภาคปกติ                     
ครุศาสตรบัณฑิต 5 17 22 9 62 71 77 148 225 318 
วิทยาศาสตรบัณฑิต  -  -  -  -  -  - 1  - 1 1 
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  -  -  -  -  -  -  - 1 1 1 
ศิลปศาสตรบัณฑิต  -  -  -  -  -  - - 1 1 1 
ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต  -  -  -  -  -  - 1 - 1 1 
บริหารธุรกิจบัณฑิต  -  -  -  -  -  - 1  - 1 1 
บัญชีบัณฑิต  -  -  -   -  -  -  - 2 2 2 

รวม 5 17 22 9 62 71 80 152 232 325 
ภาคพิเศษ                     

ศิลปศาสตรบัณฑิต  -  -  -  -  -  - 1 - 1 1 
บริหารธุรกิจบัณฑิต  -  -  -  -  -  -  - 4 4 4 

รวม - - - - - - 1 4 5 5 
รวมทั้งสิ้น 5 17 22 9 62 71 81 156 237 330 
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 มติที่ประชุม  เห็นชอบตามที่กองบริการการศึกษาพิจารณาเสนอการให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จ

การศึกษา ระดับปริญญาตรี  คณะครุศาสตร์ ประจ าภาคเรียนที่ 2/2561 (ครั้งที่ 1) จ านวน 330 ราย และให้
น าเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป มีข้อสังเกตดังนี้ 

1. นักศึกษาคณะครุศาสตร์ ประจ าภาคเรียนที่ 2/2561 (ครั้งที่ 1) ได้รับปริญญาเกียรตินิยมจ านวนมาก  
ขอให้มหาวิทยาลัยตรวจสอบเรื่องการวัดและการประเมินผลของอาจารย์ผู้สอน กระบวนการจัดการเรียนการ
สอน โดยให้ค านึงถึงคุณภาพของนักศึกษา เกณฑ์การวัดและประเมินผลต้องมีมาตรฐาน 

2. มอบหมายให้กองบริการการศึกษา และรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการท าหนังสือแจ้งให้คณะทั้ง 4 คณะ
และสาขาวิชาตรวจสอบเรื่องกระบวนการวัดและการประเมินผลของอาจารย์ผู้สอน กระบวนการจัดการเรียนการ
สอนให้มีคุณภาพและมีมาตรฐาน 

3. การพิจารณาเสนอให้ปริญญา ระดับปริญญาตรี คณะครุศาสตร์ ประจ าภาคเรียนที่ 2/2561 (ครั้งที่ 
1) มีนักศึกษาท่ีส าเร็จการศึกษาท้ัง 4 คณะ จึงให้ตัดค าว่าคณะครุศาสตร์ ออก  

 
ระเบียบวาระท่ี 5.2 ขอความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลกัสตูร และผู้รับผดิชอบ 

    หลักสตูรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการจดัการ  
    (ฉบับปี พ.ศ. 2559) (สมอ.08)  
 สาระส าคัญโดยย่อ 
  ผศ.ดร.อดิศร  ภู่สาระ  เลขานุการสภาวิชาการ น าเสนอเรื่อง ขอความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลง
อาจารย์ประจ าหลักสูตร และผู้รับผิดชอบหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการ  
(ฉบับปี พ.ศ. 2559) (สมอ.08) 
 ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง 
  ด้วย สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีความประสงค์ขออนุญาต
เปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรและผู้รับผิดชอบหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการ
จัดการ (ฉบับปี พ.ศ. 2559) (สมอ.08) เนื่องจาก นางสาวศิรประภา  ดีประดิษฐ์  อาจารย์ประจ าหลักสูตร              
และผู้รับผิดชอบหลักสูตร ได้ลาศึกษาต่อเต็มเวลาราชการ ในระดับปริญญาเอก ดังนั้น เพ่ือให้เป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 และให้มีความสอดคล้องกับเกณฑ์การประกันคุณภาพระดับ
สาขาวิชา  คณะและสาขาวิชาจึงขออนุญาตเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรและผู้รับผิดชอบหลักสูตร            
จาก นางสาวศิรประภา  ดีประดิษฐ์  เป็น นายพงศ์ธร   รักซ้อน 
  โดยเรื่องนี้ได้ผ่านการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 1/2562 
เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2562 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบและให้น าเสนอคณะกรรมการสภาวิชาการต่อไป 
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 ข้อเสนอ/ญัตติ    
  จึงเสนอคณะกรรมการสภาวิชาการพิจารณาให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ า
หลักสูตรและผู้รับผิดชอบหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการ (ฉบับปี พ.ศ. 2559) 
(สมอ.08) จาก นางสาวศิรประภา  ดีประดิษฐ์  เป็น นายพงศ์ธร   รักซ้อน  

 มติที่ประชุม เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรและผู้รับผิดชอบหลักสูตรวิศวกรรม
ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการ (ฉบับปี พ.ศ. 2559) (สมอ.08) จาก นางสาวศิรประภา  ดี
ประดิษฐ์  เป็น นายพงศ์ธร   รักซ้อน  และให้น าเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป 

 
ระเบียบวาระท่ี 5.3 ขอความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลกัสตูรศิลปศาสตรบณัฑิต  
    สาขาวิชาการพัฒนาชุมชนและสังคม (ฉบับปี พ.ศ. 2560) (สมอ.08)  
 สาระส าคัญโดยย่อ 
  ผศ.ดร.อดิศร  ภู่สาระ  เลขานุการสภาวิชาการ น าเสนอเรื่อง ขอความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลง
อาจารย์ประจ าหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาชุมชนและสังคม (ฉบับปี พ.ศ. 2560) (สมอ.08)  
 ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง 
  ด้วย สาขาวิชาการพัฒนาชุมชนและสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีความประสงค์              
ขออนุญาตเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาชุมชนและสังคม               
(ฉบับปี พ.ศ. 2560) (สมอ.08) เนื่องจาก นายคมลักษณ์   ไชยยะ อาจารย์ประจ าหลักสูตรและผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร ได้ลาศึกษาต่อเต็มเวลาราชการ ในระดับปริญญาเอก   นางสาวนฤมล   อนุสนธิ์พัฒน์  และ               
นางสาวกานดา  เต๊ะขันหมาก อาจารย์ประจ าหลักสูตร ได้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก ดังนั้นเพ่ือให้เป็นไป
ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 คณะและสาขาวิชาจึงขออนุญาตเปลี่ยนแปลงอาจารย์
ประจ าหลักสูตรและผู้รับผิดชอบหลักสูตร จาก นายคมลักษณ์  ไชยยะ เป็น นายชิดชัย   สนั่นเสียง และปรับเพิ่ม
คุณวุฒิระดับปริญญาเอก นางสาวนฤมล  อนุสนธิ์พัฒน์ และนางสาวกานดา  เต๊ะขันหมาก 
  โดยเรื่องนี้ ได้ผ่านการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์                   
ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2562 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบและให้น าเสนอคณะกรรมการสภาวิชาการ
ต่อไป 
 ข้อเสนอ/ญัตติ    
  จึงเสนอคณะกรรมการสภาวิชาการพิจารณาให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ า
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาชุมชนและสังคม (ฉบับปี พ.ศ. 2560) (สมอ.08) จาก นายค
มลักษณ์  ไชยยะ เป็น นายชิดชัย   สนั่นเสียง และปรับเพ่ิมคุณวุฒิระดับปริญญาเอก นางสาวนฤมล  อนุสนธิ์
พัฒน์ และนางสาวกานดา  เต๊ะขันหมาก 
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มติที่ประชุม เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรและผู้รับผิดชอบหลักสูตรศิลปศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาชุมชนและสังคม (ฉบับปี พ.ศ. 2560) (สมอ.08)  จาก นายคมลักษณ์  ไชยยะ เป็น 
นายชิดชัย  สนั่นเสียง และปรับเพ่ิมคุณวุฒิระดับปริญญาเอกและต าแหน่งทางวิชาการของ นางสาวกานดา เต๊ะ
ขันหมาก และปรับเพ่ิมคุณวุฒิระดับปริญญาเอกของ นางสาวนฤมล  อนุสนธิ์พัฒน์ และให้น าเสนอสภา
มหาวิทยาลัยต่อไป 
 
ระเบียบวาระท่ี 5.4 การพิจารณาให้ความเห็นชอบการก าหนดต าแหน่งและแต่งตั้งให้ด ารง 
    ต าแหน่งทางวิชาการระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ จ านวน 3 ราย   (วาระลับ) 
 สาระส าคัญโดยย่อ 
  ผศ.ดร.อดิศร  ภู่สาระ  เลขานุการสภาวิชาการ ขออนุญาตที่ประชุมให้ รศ.ดร.ชูสิทธิ์  ประดับเพ็ชร์ 
เลขานุการคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ (ก.พ.ว.) น าเสนอเรื่อง การพิจารณาให้ความเห็นชอบ
การก าหนดต าแหน่งและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ จ านวน  3 ราย             
(วาระลับ) ดังเอกสารประกอบการประชุม 
 ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง 
  ตามที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ (ก.พ.ว.) ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันจันทร์ที่ 
24 มกราคม 2562 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบการก าหนดต าแหน่งและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ ต าแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จ านวน 3 ราย ดังนี้ 
  1. นางอมรรัตน์   สนั่นเสียง ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดคณะครุศาสตร์
สาขาวิชา 6501 ครุศาสตร์ สาชาวิชา 650102 การวิจัยทางการศึกษา  
  2. นายพัทธ์พสุตม์  สาธุนุวัฒน์ ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดคณะวิทยาการ
จัดการ สาขาวิชา 6802 บริหารธุรกิจ 
  3. นางสาวประดินันท์   เอี่ยมสะอาด พนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
สาขาวิชา 0145 เทคโนโลยีชีวภาพ 
 ข้อเสนอ/ญัตติ    
  จึงเสนอคณะกรรมการสภาวิชาการพิจารณาให้ความเห็นในการก าหนดต าแหน่งทางวิชาการระดับ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จ านวน 3  ราย (วาระลับ) ดังนี้ 
  1. นางอมรรัตน์   สนั่นเสียง ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดคณะครุศาสตร์
สาขาวิชา 6501 ครุศาสตร์ สาชาวิชา 650102 การวิจัยทางการศึกษา  
  2. นายพัทธ์พสุตม์  สาธุนุวัฒน์ ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดคณะวิทยาการ
จัดการ สาขาวิชา 6802 บริหารธุรกิจ 
  3. นางสาวประดินันท์   เอี่ยมสะอาด พนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
สาขาวิชา 0145 เทคโนโลยีชีวภาพ 
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 มติที่ประชุม เห็นชอบตามที่คณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ (ก.พ.ว.) พิจารณาเสนอ                
การก าหนดต าแหน่งทางวิชาการระดับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จ านวน 3  ราย (วาระลับ) และให้น าเสนอ                       
สภามหาวิทยาลัยต่อไป 

 
ระเบียบวาระที่ 5.5 ขอความเห็นชอบการพิจารณารับทราบผลการประเมินผลงานทางวิชาการ 
    ของคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือท าหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการ   
    จริยธรรม และจรรยาบรรณในระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ จ านวน 2 ราย 
    (วาระลับ) 
 สาระส าคัญโดยย่อ 
  ผศ.ดร.อดิศร  ภู่สาระ  เลขานุการสภาวิชาการ ขออนุญาตที่ประชุมให้ รศ.ดร.ชูสิทธิ์  ประดับเพ็ชร์ 
เลขานุการคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ (ก.พ.ว.) น าเสนอเรื่อง ขอความเห็นชอบการพิจารณา
รับทราบผลการประเมินผลงานทางวิชาการของคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือท าหน้าที่ประเมินผลงานทาง
วิชาการ  จริยธรรม และจรรยาบรรณในระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ จ านวน 2 ราย (วาระลับ)  ดังเอกสารประกอบการ
ประชุม 
 ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง 
  ตามที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ (ก.พ.ว.) ครั้งที่ 1/2562 เมื่อ วันที่ 24 
มกราคม 2562 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบผลการประเมินที่ไม่ผานเกณฑ์ โดยมติเสียงข้างมาก ราย นายพวัสส์   
อัครพัฒน์ก าชัย พนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดคณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชา 8151 การท่องเที่ยวและ                  
การโรงแรม และ ราย นางสาวแสงจิตต์   ไต่แสง พนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดคณะวิทยาการจัดการ สาขาวิ ชา 
6802 บริหารธุรกิจ ตามที่คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิท าหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการ และจริยธรรมและ
จรรยาบรรณทางวิชาการเสนอ โดยมอบหมายให้เลขานุการด าเนินการตามขั้นตอนต่อไป 
 ข้อเสนอ/ญัตติ    
  จึงเสนอคณะกรรมการสภาวิชาการขอความเห็นชอบการพิจารณารับทราบผลการประเมินผลงาน
ทางวิชาการของคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ เพ่ือท าหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการ  จริยธรรม และ
จรรยาบรรณในระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ จ านวน 2 ราย  (วาระลับ) 

มติที่ประชุม เห็นชอบตามที่คณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ (ก.พ.ว.) พิจารณา
รับทราบผลการประเมินผลงานทางวิชาการของคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือท าหน้าที่ประเมินผลงานทาง
วิชาการ  จริยธรรม และจรรยาบรรณในระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ จ านวน 2 ราย  (วาระลับ)  และให้น าเสนอ
สภามหาวิทยาลัยต่อไป 
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ระเบียบวาระท่ี 5.6  ขอความเห็นชอบ (รา่ง) บนัทึกความเขา้ใจ (MOU) ระหว่างมหาวิทยาลัย 
    ราชภัฏพระนครศรีอยธุยา กับ Asia Euro University ประเทศกัมพูชา  
 สาระส าคัญโดยย่อ 
  ผศ.ดร.อดิศร  ภู่สาระ  เลขานุการสภาวิชาการ ขออนุญาตให้ นางรงรอง  แรมสิเยอ รอง
ผู้อ านวยการศูนย์ภาษานานาชาติ น าเสนอเรื่อง (ร่าง) บันทึกความเข้าใจ (MOU) ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา กับ Asia Euro University ประเทศกัมพูชา 

 ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง 
  ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ได้มีการท าบันทึกข้อตกลงระหว่างมหาวิทยาลัย           
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา กับ Asia Euro University ประเทศกัมพูชา ตั้งแต่วันที่ 16 กันยายน 2558 ถึงวันที่ 16 
กันยายน 2562 โดยที่ผ่านมา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และ               
คณะวิทยาการจัดการ ได้มีการด าเนินกิจกรรมร่วมกับ Asia Euro University ประเทศกัมพูชา ตามที่ระบุในบันทึก
ความเข้าใจ ดังนั้นมหาวิทยาลัยจึงได้มีการเจรจากับ Asia Euro University ประเทศกัมพูชา เพ่ือจะคงความร่วมมือ
ต่อไป โดยเรื่องนี้ได้ผ่านการพิจารณาดังนี้ 
  1. คณะกรรมการวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 30 
มกราคม 2562 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ 

  2. คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 12 
กุมภาพันธ์ 2562 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ และให้น าเสนอสภาวิชาการ และสภามหาวิทยาลัยต่อไป 

 ข้อเสนอ/ญัตติ    
  จึงเสนอคณะกรรมการสภาวิชาการพิจารณาให้ความเห็นชอบ(ร่าง) บันทึกความเข้าใจ (MOU) 

ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา กับ Asia Euro University ประเทศกัมพูชา 

มติ ที่ ป ระชุ ม   เห็ นชอบ  (ร่ าง) บั นทึ กความ เข้ า ใจ  (MOU) ระหว่ างมห าวิทยาลั ย ราชภั ฏ
พระนครศรีอยุธยา กับ Asia Euro University ประเทศกัมพูชา และให้น าเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป 

 
ระเบียบวาระท่ี 5.7 การพิจารณาให้ความเห็นชอบการก าหนดต าแหน่งและแต่งตั้งให้ด ารง 
    ต าแหน่งทางวิชาการระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ จ านวน 3 ราย   (วาระลับ) 
 สาระส าคัญโดยย่อ 
  ผศ.ดร.อดิศร  ภู่สาระ  เลขานุการสภาวิชาการ ขออนุญาตที่ประชุมให้ รศ.ดร.ชูสิทธิ์  ประดับเพ็ชร์ 
เลขานุการคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ (ก.พ.ว.) น าเสนอเรื่อง การพิจารณาให้ความเห็นชอบ
การก าหนดต าแหน่งและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ จ านวน  3 ราย             
(วาระลับ) ดังนี้ 
  1. นายสุรศักดิ์  เพชรคงทอง พนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
สาขาวิชา 8103 ดุริยางคศิลป์ 
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  2. นางสาวจันจิรา  หาวิชา พนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดคณะครุศาสตร์ สาขาวิชา 6501 การสอน
ภาษาไทย 
  3. นายพิทยา  ใจค า พนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชา 1809 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 
 ข้อเสนอ/ญัตติ    
  จึงเสนอคณะกรรมการสภาวิชาการพิจารณาให้ความเห็นในการก าหนดต าแหน่งทางวิชาการระดับ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จ านวน 3  ราย (วาระลับ)  
  1. นายสุรศักดิ์  เพชรคงทอง พนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
สาขาวิชา 8103 ดุริยางคศิลป์ 
  2. นางสาวจันจิรา  หาวิชา พนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดคณะครุศาสตร์ สาขาวิชา 6501 การสอน
ภาษาไทย 
  3. นายพิทยา  ใจค า พนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชา 1809 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 

มติที่ประชุม เห็นชอบตามที่คณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ (ก.พ.ว.) พิจารณาเสนอการก าหนด
ต าแหน่งทางวิชาการระดับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จ านวน 3 ราย (วาระลับ) และให้น าเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป 

 
ระเบียบวาระท่ี 5.8  ขอความเห็นชอบหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  จ านวน 10 หลกัสตูร  
    (หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2562)  
 สาระส าคัญโดยย่อ 
  ผศ.ดร.อดิศร  ภู่สาระ  เลขานุการสภาวิชาการ ขออนุญาตให้ ดร.ปารณีย์  ขาวเจริญ รองคณบดี
ฝ่ายวิชาการ คณะครุศาสตร์ น าเสนอเรื่อง ขอความเห็นชอบหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (4 ปี) จ านวน 10 
หลักสูตร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562)  
 ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง 
  ด้วย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ได้ด าเนินการปรับปรุงและพัฒนา
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (4 ปี) จ านวน  10 หลักสูตร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) ตามนโยบายของ                
ที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ มีรายละเอียดดังนี้ 
  1. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (4 ปี) สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) 
  2. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (4 ปี) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) 
  3. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (4 ปี) สาขาวิชาสังคมศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) 
  4. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (4 ปี) สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) 
  5. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (4 ปี) สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) 
  6. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (4 ปี) สาขาวิชาพลศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) 
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  7. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (4 ปี) สาขาวิชาการสอนภาษาไทย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) 
  8. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (4 ปี) สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) 
  9. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (4 ปี) สาขาวิชาการประถมศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) 
  10. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (4 ปี) สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) 
  เพ่ือให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558  แนวทางการบริหารเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558  และตามนโยบายของที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัย              
ทั่วประเทศ   โดยเรื่องนี้ได้ผ่านการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 6 
กุมภาพันธ์ 2592 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบโดยให้แก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประจ าคณะคณะ           
ครุศาสตร์ และให้น าเรื่องนี้เสนอคณะกรรมการสภาวิชาการต่อไป 
 ข้อเสนอ/ญัตติ    
  จึงเสนอคณะกรรมการสภาวิชาการพิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (4 ปี) 
จ านวน 10 หลักสูตร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) มีรายละเอียดดังนี้ 

 1. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (4 ปี) สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) 
 2. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (4 ปี) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) 

  3. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (4 ปี) สาขาวิชาสังคมศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) 
 4. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (4 ปี) สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) 
 5. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (4 ปี) สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) 
 6. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (4 ปี) สาขาวิชาพลศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) 
 7. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (4 ปี) สาขาวิชาการสอนภาษาไทย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) 
 8. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (4 ปี) สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) 
 9. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (4 ปี) สาขาวิชาการประถมศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) 
 10. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (4 ปี) สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) 
 มติที่ประชุม  เห็นชอบหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  จ านวน 10 หลักสูตร (หลักสูตรปรับปรุง           

พ.ศ. 2562) ดังนี้ 
 1. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (4 ปี) สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) 
 2. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (4 ปี) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) 

  3. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (4 ปี) สาขาวิชาสังคมศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) 
 4. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (4 ปี) สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) 
 5. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (4 ปี) สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) 
 6. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (4 ปี) สาขาวิชาพลศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) 
 7. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (4 ปี) สาขาวิชาการสอนภาษาไทย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) 
 8. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (4 ปี) สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) 
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 9. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (4 ปี) สาขาวิชาการประถมศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) 
 10. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (4 ปี) สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) 
โดยให้ทุกสาขาวิชาแก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสภาวิชาการ และให้น าเสนอสภามหาวิทยาลัย

ต่อไป ข้อเสนอแนะโดยภาพรวม มีดังนี้ 
1. ให้ทุกสาขาวิชาทบทวนเรื่องจ านวนหน่วยกิตที่ระบุไว้ในหลักสูตร ควรมีรายวิชาที่เน้นการปฏิบัติงาน             

ได้จริง และทบทวนการเขียนสถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผน
หลักสูตร โดยให้เรื่องผลกระทบในศตวรรษที่ 21 ไทยแลนด์ 4.0 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี หลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (ฉบับปรับปรุง 2560) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 และการเป็น
ผู้ประกอบการ มาเขียนเป็นสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตร โดยน าจุดเด่นของหลักสูตรมาเขียน และเป็นไป
ตามท่ี มคอ.1 ก าหนด 

2. มอบหมายให้รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ คณบดี รองคณบดีฝ่ายวิชาการ และประธานคณะกรรมการ
บริหารหลักสูตร พูดคุยเพ่ือปรึกษาหารือในเรื่องผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และ
อาจารย์ประจ าหลักสูตร กับ ศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์ฤทธิ์ สมบัติสมภพ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
โดยผลงานทางวิชาการต้องเป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ. 2558 

3. มอบหมายให้ทุกสาขาวิชาทบทวนการเขียนความร่วมมือกับสถาบันอ่ืน โดยให้ตัดข้อความ โดยท า
ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยราชภัฏ 38 แห่งทั่วประเทศ ออก  และหากมีความร่วมมือควรเป็นการท าความ
ร่วมมือกับคณะหรือสาขาวิชาที่ร่วมผลิตบัณฑิต มอบหมายให้คณบดีประชุมปรึกษาหารือในเรื่องของการท าความ
ร่วมมือของหลักสูตร 

4. มอบหมายให้ทุกสาขาวิชาทบทวนการเขียนปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร โดย
เน้นบริบทของแต่ละสาขาวิชา โดยค านึงถึงความรู้ ความสามารถ คุณธรรม และจริยธรรม ทบทวนข้อ 2.6 
งบประมาณตามแผน และตารางงบประมาณรายรับ-รายจ่าย 

5. มอบหมายให้ทุกสาขาวิชาแก้ไข ข้อ 1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน ให้ระบุเป็นไปตามประกาศ
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา และข้อ 2.2 ให้ทบทวนการเขียนคุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา  ให้
ทบทวนอาชีพที่สามารถประกอบการได้หลังส าเร็จการศึกษา ต้องเป็นอาชีพที่สามารถปฏิบัติได้จริงหลังส าเร็จ
การศึกษา และต้องมีรายวิชารองรับในหลักสูตร  มอบหมายให้คณบดี รองคณบดีฝ่ายวิชาการ และประธาน
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรประชุมปรึกษาหารือและวางแผนเรื่องการจัดการเรียนการสอน การฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษาให้ชัดเจน  

6. มอบหมายให้คณบดีคณะครุศาสตร์ประสานงานกับอาจารย์ผู้สอนที่สังกัดคณะอ่ืน ในเรื่องเนื้อหา
รายวิชาในทุกสาขาวิชาให้ครบถ้วน โดยให้แต่ละสาขาวิชาแก้ไขดังนี้ (1) สาขาวิชาคณิตศาสตร์ มีวิชาเอกเลือก
ที่หลักสูตรก าหนด จ านวน 8 หน่วยกิต แต่พบว่าทุกวิชามีจ านวน 3 หน่วยกิต ควรปรับจ านวนหน่วยกิตในวิชาเอกเลือก 
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ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต (2) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ มีวิชาฟิสิกส์ส าหรับครู 1 ฟิสิกส์ส าหรับครู 2 เคมีส าหรับครู 
เคมีส าหรับครู 2 ชีววิทยาส าหรับครู 1 ชีววิทยาส าหรับครู 2 มีความแตกต่างด้านเนื้อหาและค าอธิบายรายวิชา 
กับวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ และวิทยาศาสตร์กายภาพ อย่างไร  สภาวิชามีข้อสังเกตว่ารายวิชาดังกล่าวมี
เนื้อหาวิชาที่ซ้ าซ้อนกัน รวมทั้งให้ค านึงถึงการจัดเรียงล าดับรายวิชาก่อนหลังในแต่ละภาคการศึกษา (3) 
สาขาวิชาสังคมศึกษา ให้ทบทวน หน้า 23-26 ข้อ 2 การพัฒนาการผลการเรียนรู้ในแต่ละด้านของหมวดวิชา
ศึกษาทั่วไปและหมวดวิชาเฉพาะ ให้ปรับหัวข้อให้ครบตามแบบฟอร์มที่ก าหนด และแก้ไขหน้า 33 ชื่อสาขาวิชา
ให้ถูกต้อง (4) สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย แก้ไข วิชาคุรุนิพนธ์ หรือ วิชาครุนิพนธ์ มีข้อความซ้ าซ้อนกัน หน้า 41 
ข้อ 2.2.3 และ 2.2.4 (5) สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา ได้มีการพบปะพูดคุยในเรื่องอัตราการสอบบรรจุรับ
ราชการของครูคอมพิวเตอร์ศึกษา ว่ามีต้องการสอบบรรจุครูคอมพิวเตอร์จ านวนเท่าใด หากมีการสอบบรรจุครู
คอมพิวเตอร์จ านวนน้อย สาขาวิชาควรปรับเป็นสาขาวิชาจากคอมพิวเตอร์ศึกษาเป็นสาขาวิชาอ่ืน แต่ต้อง
ค านึงถึงเรื่องอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร ขณะนี้ ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้ยกเลิกรายวิชาการงานอาชีพ และเพ่ิมวิชาใหม่ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์  
ซึ่งมีเนื้อหาทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หลักสูตรสามารถพัฒนารายวิชาใหม่ได้ โดย สาขาวิชาศึกษาแนวทาง
แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้มีการอบรมของ
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (6) สาขาวิชาพลศึกษา มีหน่วยกิต 3(2-2-5) หลายวิชาใน
แต่ละภาคการศึกษา ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  สภาวิชาการเกรงว่าจะเกิดปัญหาในการ
จัดตารางเรียนตารางสอนในแต่ละภาคการศึกษา  และวิชาผู้ก ากับลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ขั้นความรู้
ชั้นสูง นักศึกษา ไม่ต้องการเข้ารับการอบรม เนื่องจากใช้เวลาในการอบรม 7 วัน และต้องเสียค่าใช้จ่ายในการ
อบรม  คณะกรรมการสภาวิชาการมีข้อเสนอแนะว่านักศึกษาไม่ควรเสียค่าใช้จ่ายเพ่ิมเติม ให้สาขาวิชา
ประสานงานกับหน่วยงานที่บริการค่ายลูกเสือในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยอาจารย์ผู้สอนเข้าร่วมอบรมและ
เป็นอาจารย์อบรม โดยให้สิทธิ์กับนักศึกษาของมหาวิทยาลัย และนักศึกษาไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการอบรม   
(7) สาขาวิชาการสอนภาษาไทย มีวิชาภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร และวิชาภาษาเพ่ือการสื่อสารส าหรับครู ซึ่ง
ซ้ าซ้อนกัน (8) สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ  ใน มคอ.1 ก าหนดให้นักศึกษาสาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ 
และภาษาอังกฤษ และการศึกษานานาชาติ นักศึกษาต้องผ่านเกณฑ์มาตรฐานการยกระดับมาตรฐาน
ภาษาอังกฤษ ระดับ C1 แต่ไม่ปรากฏในหลักสูตร สาขาวิชาต้องระบุไว้ในโครงสร้างของหลักสูตร โดยเพ่ิม หมาย
เหตุ หน้า 18  *นักศึกษาต้องผ่านเกณฑ์มาตรฐานการยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษ ระดับ C1 (9) สาขาวิชา
การประถมศึกษา นักศึกษา สามารถสอนได้ทุกกลุ่มสาระ  สอนคละชั้นเรียนได้มีความสามารถรอบด้าน  การจัด
แผนการศึกษาของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ภาคเรียนที่  1 และภาคเรียนที่ 2 จัดอย่างไร นักศึกษามีคุณสมบัติตามที่
สาขาวิชาคาดหวังหรือไม่ หากมีคุณลักษณะพิเศษมากเกินไป หากกิจกรรมเสริมไม่สอดรับจะท าให้เกิดปัญหา และ
ควรยุบรวมรายวิชาเพ่ือท าให้หลักสูตรมีความเด่นชัดมากขึ้น และ (10) สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ ให้ทบทวน
จ านวนหน่วยกิตของรายวิชา สภาวิชาการมีข้อสังเกตว่าเป็นหลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี  ซึ่งผลิตนักศึกษาครู ไมได้ผลิต 
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นักศึกษาในสายอาชีพอ่ืน  ในหลักสูตรมีวิชาเอกหลายวิชาที่เป็น  4 หน่วยกิต เรียน 6 ชั่วโมง สภาวิชาการ           
ไม่เห็นด้วยที่ในรายวิชาเอกเป็น 4 หน่วยกิต เพราะจะเกิดความยุ่งยากต่อการจัดการเรียนการสอนและปฏิบัติ   
1 วิชา นักศึกษาต้องเรียน 6 ชั่วโมง เช่น วิชาการช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม การจัดการเรียนรู้ทางการศึกษาพิเศษ 
วิชาสาระการเรียนรู้ภาษาไทยส าหรับเด็กที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ วิชาสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ส าหรับ
เด็กที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ สภามหาวิทยาลัยอาจมีข้อซักถามเกี่ยวกับจ านวนหน่วยกิต สาขาวิชาต้อง
สามารถตอบข้อซักถามได้ และหน้า 28 หมวดที่ 6 ใน มคอ.1 ก าหนดเรื่องพัฒนาอาจารย์ใหม่ที่ไม่มีใบอนุญาต
ประกอบอาชีพครู ด้านศาสตร์วิชาชีพครู มีการฝึกอบรมอาจารย์ใหม่ที่ไม่มีใบประกอบวิชาชีพครู ด้านศาสตร์
วิชาชีพครู ต้องมีการฝึกอบรม และสาขาวิชาก าหนดให้นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานศึกษา 15 วัน 
อาจมีปัญหาต่อการบริหารจัดการ จึงมอบหมายให้คณบดี และสาขาวิชาวางแผนเรื่องการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 

7. มอบหมายให้ทุกสาขาวิชาทบทวนโครงสร้างจ านวนหน่วยกิตของหลักสูตร  
8. มอบหมายให้ทุกสาขาวิชาทบทวนการก าหนดความรับผิดชอบหลัก-ความรับผิดชอบรอง ในแผนที่

แสดงการกระจายความรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้รายวิชา (Curriculum Mapping) คณะกรรมการสภา
วิชาการมีความเป็นห่วงในเรื่องของการทวนสอบรายวิชา และการตรวจประเมินหลักสูตร 

9. มอบหมายให้ทุกสาขาวิชาทบทวนการจัดกิจกรรมเสริมความรู้ เนื่องจากใน มคอ.1 ก าหนดไว้ แต่ไม่ปรากฏ             
ในเล่มหลักสูตร ควรระบุไว้เพื่อประโยชน์กับผู้ใช้หลักสูตรภายหลัง  

10. มอบหมายให้ทุกสาขาวิชาตรวจสอบประวัติ คุณวุฒิ  และผลงานทางวิชาการ ของอาจ ารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจ าหลักสูตร และให้ระบุประสบการณใ์นการสอนให้ชัดเจน คณะครุศาสตร์ต้อง
เตรียมความพร้อมที่จะจัดหาอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมาทดแทนอาจารย์ที่จะเกษียณอายุราชการ  

11. ให้ทบทวนการเขียนหมวดที่ 4 การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา โดยให้เขียนลักษณะ
พิเศษ จุดเด่นของนักศึกษาในแต่ละสาขาวิชา  และข้อ 7 ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน ให้ตัดค าว่า นิสิต ออก 

12. คณะกรรมการสภาวิชาการได้ให้ข้อสังเกตเกี่ยวกับรายวิชาศึกษาทั่วไป วิชาภาษาไทยเพ่ือการ
สื่อสาร และวิชาภาษาเพ่ือการสื่อสารส าหรับครู มีความซ้ าซ้อนกัน และหมวดวิชาเลือกเสรีในทุกสาขาวิชา ควร
ให้นักศึกษาได้เลือกรายวิชาเรียนด้วยตนเอง คณะและสาขาวิชาไม่ควรระบุรายวิชาให้นักศึกษาเรียน  เพ่ือ
นักศึกษาจะได้มีความรู้ด้านอ่ืน ๆ ในการประกอบอาชีพ หากนักศึกษาไม่สามารถสอบบรรจุรับราชการครูได้ 

13. คณะกรรมการสภาวิชาการมีความเห็นว่าอาจารย์ผู้สอนในแต่ละสาขาวิชามีความรู้ ความเชี่ยวชาญ             
ในแต่ละศาสตร์เป็นอย่างดี  แต่ยังมีความห่วงใยในเรื่องการเป็นครูที่สามารถถ่ายทอดความรู้ให้นักศึกษา คณะ
ต้องผลักดันหลักสูตรมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  

14. มอบหมายให้คณะและสาขาวิชาเตรียมค าตอบเรื่องผลการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ปีที่ผ่านมาเป็น
อย่างไร สาขาวิชาได้น าข้อเสนอแนะมาปรับใช้ในการท าหลักสูตรอย่างไร ให้แนบเอกสาร ผลการประเมิน
หลักสูตร มาในภาคผนวก และในการน าเสนอหลักสูตรในสภามหาวิทยาลัยขอให้สาขาวิชาจัดตัวแทน 1 คน 
น าเสนอเป็น PowerPoint ตามแบบฟอร์มที่กองบริการศึกษาก าหนด และน าเสนอให้ตรงประเด็นใช้เวลา              
5 นาที  ผู้น าเสนอสามารถตอบ ข้อซักถามของสภามหาวิทยาลัยได้ชัดเจนและเข้าใจง่าย 
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15. มอบหมายให้คณบดี รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรทุกสาขาวิชา และ 

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการตรวจสอบรูปแบบการพิมพ์ การวรรคตอน การใช้ค าให้อยู่ในรูปแบบเดียวกัน ตรวจสอบ
รหัสวิชา ชื่อวิชาภาษาไทย ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ และค าอธิบายรายวิชา ให้ถูกต้อง ครบถ้วน ตลอดเล่มหลักสูตร            
เช่น วิชาคุรุนิพนธ์ หรือ วิชาครุนิพนธ์ มีข้อความซ้ าซ้อนในสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย หน้า 41 ข้อ 2.2.3 และ 2.2.4 

16. มอบหมายให้ทุกสาขาวิชาจัดท าตารางเปรียบเทียบการแก้ไขตามข้อเสนอแนะของสภาวิชาการเข้า               
ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย โดยไม่ต้องน าหลักสูตรนี้กลับไปพิจารณาในที่คณะกรรมการประชุมสภาวิชาการอีก และให้
น าเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป 
 
ระเบียบวาระท่ี 5.9  ขอความเห็นชอบหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา  
    (หลักสตูรใหม่ พ.ศ. 2562)  
 สาระส าคัญโดยย่อ 
  ผศ.ดร.อดิศร  ภู่สาระ  เลขานุการสภาวิชาการ ขออนุญาตให้ นางอุมาภรณ์   กล้าหาญ อาจารย์
ประจ าหลักสูตร สาขาวิชาดนตรีศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ น าเสนอเรื่อง ขอความเห็นชอบ
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (4 ปี) สาขาวิชาดนตรีศึกษา (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562)  
 ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง 
  ด้วย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้ด าเนินการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรครุศาสตร
บัณฑิต (4 ปี) สาขาวิชาดนตรีศึกษา (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562) เพ่ือให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558  แนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558  และ
ตามนโยบายของที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ  โดยเรื่องนี้ได้ผ่านการประชุมคณะกรรมการประจ า
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1/2562 วันที่ 30 มกราคม 2562 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบโดยให้แก้ไข
ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประจ าคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  และให้น าเรื่องนี้ เสนอ
คณะกรรมการสภาวิชาการต่อไป 
 ข้อเสนอ/ญัตติ    
  จึงเสนอคณะกรรมการสภาวิชาการพิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (4 ปี) 
สาขาวิชาดนตรีศึกษา (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562)  

มติที่ประชุม เห็นชอบหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (4 ปี) สาขาวิชาดนตรีศึกษา (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 
2562) โดยให้แก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสภาวิชาการ และให้น าเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป 
ข้อเสนอแนะมีดังนี้ 

1. ให้ทบทวนเรื่องจ านวนหน่วยกิตที่ระบุไว้ในหลักสูตร มีวิชาเอกจ านวน 2 หน่วยกิต หลายรายวิชาในหลักสูตร 
2. มอบหมายให้รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ คณบดี รองคณบดีฝ่ายวิชาการ และประธานคณะกรรมการ

บริหารหลักสูตร พูดคุยเพ่ือปรึกษาหารือในเรื่องผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และ
อาจารย์ประจ าหลักสูตร กับ ศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์ฤทธิ์ สมบัติสมภพ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  
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โดยผลงานทางวิชาการต้องเป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรี  พ.ศ. 2558 

3. หน้า 2 ให้ทบทวนการเขียนความร่วมมือกับสถาบันอ่ืน โดยให้ตัดข้อความ โดยท าความร่วมมือกับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ 38 แห่งทั่วประเทศ ออก และหากมีความร่วมมือควรเป็นการท าความร่วมมือกับคณะหรือสาขาวิชา          
ที่ร่วมผลิตบัณฑิต มอบหมายให้คณบดีประชุมปรึกษาหารือในเรื่องของการท าความร่วมมือของหลักสูตร  

4. หน้า 15 ตรวจสอบชื่อวิชาทางดนตรี แต่ชื่อสาขาวิชาเป็นดนตรีศึกษา และตรวจสอบจ านวนหน่วยกิตของ
วิชาอยุธยาศึกษาและวิชาคุรุนิพนธ์ในหน้า 25-26 ให้ถูกต้อง  

5. ให้ทบทวนอาชีพที่สามารถประกอบการได้หลังส าเร็จการศึกษา ต้องเป็นอาชีพที่สามารถปฏิบัติได้จริง
หลังส าเร็จการศึกษา และต้องมีรายวิชารองรับในหลักสูตร มอบหมายให้คณบดีประชุมปรึกษาหารือในเรื่อง
ดังกล่าวอีกครั้ง 

6. ให้สาขาวิชาทบทวนเรื่องจ านวนหน่วยกิตที่ระบุไว้ในหลักสูตร ควรมีรายวิชาที่เน้นการปฏิบัติงาน             
ได้จริง และทบทวนการเขียนสถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผน
หลักสูตร โดยให้เรื่องผลกระทบในศตวรรษที่ 21 ไทยแลนด์ 4.0 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี หลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (ฉบับปรับปรุง 2560) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 และการเป็น
ผู้ประกอบการ มาเขียนเป็นสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตร โดยน าจุดเด่นของหลักสูตรมาเขียน และเป็นไป
ตามท่ี มคอ.1 ก าหนด 

 7. ข้อ 1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน ให้ระบุเป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา และข้อ 2.2 ให้ทบทวนการเขียนคุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 

8. ให้ทบทวนการเขียนปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร โดยให้มีความรู้ ความสามารถ 
คุณธรรม และจริยธรรม และจุดเด่นของหลักสูตร 

9. ให้ทบทวนการก าหนดความรับผิดชอบหลัก-ความรับผิดชอบรอง ในแผนที่แสดงการกระจายความ
รับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้รายวิชา (Curriculum Mapping) คณะกรรมการสภาวิชาการมีความเป็นห่วงในเรื่อง
ของการทวนสอบรายวิชา 

10. ในแผนการศึกษา ก าหนดให้นักศึกษาเรียนวิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในภาคการศึกษาที่ 2 
ชั้นปีที่ 2 คณะและสาขาวิชาต้องวางแผนเรื่องบริหารจัดการเรียนการสอน การนิเทศนักศึกษา การวัดและการ
ประเมินผล การติดต่อและการประสานงาน ให้เป็นระบบ และมีมาตรฐานเดียวกันกับคณะครุศาสตร์ 

11. คณะกรรมการสภาวิชาการได้ให้ข้อสังเกตในเรื่องการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรจากสาขาวิชา
ดนตรีไทย เป็น สาขาวิชาดนตรีศึกษา สาขาวิชาได้มีกระบวนการวิพากษ์หลักสูตรใหม่หรือไม่ ขอ ให้คณะ และ
ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเตรียมข้อมูลในการตอบค าถาม โดยต้องค านึงถึงการด าเนินงานภายใต้
กรอบมาตรฐานสมรรถนะ  
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12. มอบหมายให้คณะและสาขาวิชาเตรียมค าตอบเรื่องผลการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ปีที่ผ่านมาเป็น

อย่างไร สาขาวิชาได้น าข้อเสนอแนะมาปรับใช้ในการท าหลักสูตรอย่างไร ให้แนบเอกสาร ผลการประเมิน
หลักสูตร มาในภาคผนวก และในการน าเสนอหลักสูตรในสภามหาวิทยาลัยขอให้สาขาวิชาจัดตัวแทน 1 คน 
น าเสนอเป็น PowerPoint ตามแบบฟอร์มที่กองบริการศึกษาก าหนด และน าเสนอให้ตรงประเด็นใช้เวลา               
5 นาที  ผู้น าเสนอสามารถตอบข้อซักถามของสภามหาวิทยาลัยได้ชัดเจนและเข้าใจง่าย 

13. มอบหมายให้คณบดี รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรทุกสาขาวิชา และ 
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการตรวจสอบรูปแบบการพิมพ์ การวรรคตอน การใช้ค าให้อยู่ในรูปแบบเดียวกัน ตรวจสอบ
รหัสวิชา ชื่อวิชาภาษาไทย และชื่อวิชาภาอังกฤษ และค าอธิบายรายวิชา ให้ถูกต้อง ครบถ้วน ตลอดเล่มหลักสูตร  

14.  มอบหมายให้สาขาวิชาจัดท าตารางเปรียบเทียบการแก้ไขตามข้อเสนอแนะของสภาวิชาการเข้าที่ประชุม 
สภามหาวิทยาลัย โดยไม่ต้องน าหลักสูตรนี้กลับไปพิจารณาในที่คณะกรรมการประชุมสภาวิชาการอีก และให้น าเสนอ           
สภามหาวิทยาลัยต่อไป 
 

ระเบียบวาระที่ 6    เรื่องน าเสนอจากคณะกรรมการสภาวิชาการ 
 -ไม่มี- 
 

ระเบียบวาระที่ 7     เร่ืองอื่น ๆ 
ระเบียบวาระท่ี 7.1  ก าหนดการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ  ครั้งที่ 3/2562 
  สาระส าคัญโดยย่อ 
  ผศ.ดร.อดิศร  ภู่สาระ  เลขานุการสภาวิชาการ น าเสนอก าหนดการประชุมคณะกรรมการ       
สภาวิชาการ ครั้งที่ 3/2562 
 ข้อเสนอ/ญัตติ    
  จึงขอความเห็นชอบก าหนดการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ  ครั้งที่ 3/2562 ในวันพุธที่ 27 
มีนาคม 2562 เวลา 09.00 น.  ณ ห้องประชุมอยุธยา-อาเซียน ชั้น 2 อาคารส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
 มติที่ประชุม เห็นชอบก าหนดการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ  ครั้งที่ 3/2562 ในวันพุธที่ 
27 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 น.  ณ ห้องประชุมอยุธยา-อาเซียน ชั้น 2 อาคารส านักงานอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
 

ปิดประชุมเวลา  13.40 น. 
     นางสาวนิตยา แสงมะฮะหมัด ผู้พิมพ์/ผู้บันทึกการประชุม 
     นางเบญญาภา สอนพรม  ผู้ตรวจ    
     ผศ.ดร.อดิศร ภู่สาระ  ผู้ตรวจ/ทาน 


