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รายงานการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ
ครั้งที่ 2/2562
วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.00 น.
ณ ห้องประชุมอยุธยา-อาเซียน ชั้น 2 อาคารสานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
------------------------------------------ผู้มาประชุม
1. ดร.เกษม บารุงเวช
อธิการบดี
ประธาน
2. รองศาสตราจารย์ ดร.สุดใจ ทูลพานิชย์กิจ
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก (คณะวิทยาการจัดการ) กรรมการ
3. รองศาสตราจารย์ ดร.วิบูลย์ ตระกูลฮุ้น
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก (คณะมนุษยศาสตร์ฯ) กรรมการ
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปัณณ์รภัส ถกลภักดี ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก (คณะวิทยาศาสตร์ฯ) กรรมการ
5. ดร.ปฐมพงศ์ ศุภเลิศ
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก (คณะครุศาสตร์)
กรรมการ
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กมลวรรณ วรรณธนัง ผู้แทนคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ กรรมการ
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดวงรัตน์ 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
2. นางสาวมูนีเราะฮ์
3. ดร.นริสานันท์
4. นางสาวสิอร
5. นางสาวพัชราภร

6. นายสมกมล
7. นางสาวภรภัทร
8. นายศิริพล

ขาวเจริญ
ยีดา
เดชสุระ
หาสาสน์ศรี
พูลบุญ

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะครุศาสตร์
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ผู้อานวยการสานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา
ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ คณะครุศาสตร์
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์
กาญจนพิบูลย์ ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
สาขาวิชาสังคมศึกษา คณะครุศาสตร์
นิยมชัย
ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์
แสนบุญส่ง
ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะครุศาสตร์
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9. ผศ.ดร.ประวิทย์

ประมาน

อาจารย์ประจาหลักสูตร
สาขาวิชาพลศึกษา คณะครุศาสตร์
10. นางสาวจันจิรา
หาวิชา
ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
สาขาวิชาการสอนภาษาไทย คณะครุศาสตร์
11. นางรักษมน
ยอดมิ่ง
ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
สาขาวิชาการการสอนภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์
12. นางสาวรัชดาภรณ์ ตันฑิกุล
ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
สาขาวิชาการประถมศึกษา คณะครุศาสตร์
13. ดร.วริสรา
จุ้ยดอนกลอย อาจารย์ประจาหลักสูตร สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ คณะครุศาสตร์
14. ดร.วัชรภัทร
เตชะวัฒนศิริดารง ผู้แทนประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน คณะครุศาสตร์
15. นางอุมาภรณ์
กล้าหาญ
อาจารย์ประจาหลักสูตร
สาขาวิชาดนตรีศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
16. นางรงรอง
แรมสิเยอ
รองผู้อานวยการศูนย์ภาษาและการศึกษานานาชาติ
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
ระเบียบวาระที่ 1.1

การจัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวน ปรับปรุง
และพัฒนารายวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

สาระสาคัญโดยย่อ
สาระสาคัญโดยย่อ
ผศ.ดร.อดิศร ภู่สาระ เลขานุการสภาวิชาการ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า กองบริการการศึกษา
มหาวิท ยาลั ย ราชภั ฏ พระนครศรี อ ยุ ธ ยาได้ รับ มอบหมายให้ จั ดโครงการประชุ ม เชิ งปฏิ บั ติ ก ารเพื่ อ ทบทวน
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 การจัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวน ปรับปรุง และพัฒนา
รายวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประธานการประชุมมอบหมายให้รองอธิการบดีฝ่าย
วิชาการนาเสนอรายวิชาศึกษาทั่วไปที่ใช้สาหรับนักศึกษาปีการศึกษา 2562 เสนอคณะกรรมการสภาวิชาการเพื่อ
ขอความเห็นชอบ และสภามหาวิทยาลัยตามลาดับ

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 1/2562
สาระสาคัญโดยย่อ
ผศ.ดร.อดิ ศร ภู่ สาระ เลขานุ ก ารสภาวิ ช าการ น าเสนอ รายงานการประชุ ม คณะกรรมการ
สภาวิชาการ ครั้งที่ 1/2562 ซึ่งมีสาระสาคัญเกี่ยวกับระเบียบวาระและมติที่ประชุมตามรายงานการประชุม
คณะกรรมการสภาวิชาการเพื่อขอให้ที่ประชุมสภาวิชาการพิจารณารับรองรายงานการประชุม
ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง
ตามที่สภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาได้มีการประชุมครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่
23 มกราคม 2562 เวลา 10.30 น. ณ ห้ องประชุ ม วังน้ าเขี ยวโฮเทล ต าบลไทยสามั ค คี อ าเภอวังน้ าเขี ย ว
จั ง หวั ด นครราชสี ม า นั้ น เจ้ า หน้ า ที่ ได้ บั น ทึ ก และจั ด ท ารายงานการประชุ ม รวมทั้ ง น าเสนอผู้ เกี่ ย วข้ อ ง
เพื่อพิจารณาตรวจสอบตามระบบและกระบวนการดังต่อไปนี้
1. จดบั น ทึ ก ข้ อ ความสาระส าคั ญ ของการประชุ ม ตามระเบี ย บวาระในระหว่ า งการประชุ ม
โดยผู้ช่วยเลขานุการสภาวิชาการ
2. เรียบเรียง สรุปและจัดทารายงานการประชุม โดยผู้ช่วยเลขานุการสภาวิชาการแล้วนาเสนอให้
เลขานุการสภาวิชาการ ตรวจสอบและปรับปรุงแก้ไข
3. ปรับปรุงและนาเข้าระเบียบวาระการประชุมเพื่อขอรับรองรายงานการประชุมซึ่งมีสาระสาคัญ
แบ่งเป็น 7 ระเบียบวาระ ตามที่เสนอในเอกสารการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 1/2562
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ข้อเสนอ/ญัตติ
ขอเสนอให้รับรองรายงานการประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ครั้งที่ 1/2562
มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ครัง้ ที่ 1/2562 โดยไม่มีการแก้ไข

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่ 1/2562
ระเบียบวาระที่ 3.1 รายงานผลการดาเนินการตามมติของคณะกรรมการสภาวิชาการ
สาระสาคัญโดยย่อ
ผศ.ดร.อดิศร ภู่สาระ เลขานุการสภาวิชาการ นาเสนอข้อมูลการดาเนินงานและผลการดาเนินงาน
ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการครั้งที่ 1/2562 โดยได้แจ้งและมอบให้หน่วยงานและองค์คณะบุคคล/
บุคคลที่เกี่ยวข้องดาเนินงานและปฏิบัติตามที่คณะกรรมการสภาวิชาการมีมติแล้ว
ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง
1. คณะกรรมการสภาวิชาการได้มีมติกาหนดเป็นแนวปฏิบัติให้เลขานุการนาเสนอให้ที่ประชุมทราบ
ความคืบ หน้ าหรือข้อมู ล การดาเนิ น งานและผลการดาเนิ นงานตามมติที่ป ระชุมคณะกรรมการสภาวิช าการ
เป็นเรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อนด้วย
2. คณะกรรมการสภาวิชาการ มีการประชุมครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2562 เวลา 10.30 น.
ณ ห้ อ งประชุ ม วั ง น้ าเขี ย วโฮเทล ต าบลไทยสามั ค คี อ าเภอวั ง น้ าเขี ย ว จั ง หวั ด นครราชสี ม า โดยมี ส าระ
ตามรายงานการประชุมฯ ในระเบียบวาระที่ 2
3. เลขานุการคณะกรรมการสภาวิชาการ ได้แจ้งและมอบให้หน่วยงานและองค์คณะบุคคล/บุ คคลที่
เกี่ยวข้องดาเนินงานและปฏิบัติตามที่คณะกรรมการสภาวิชาการมีมติแล้ว ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารที่นาเสนอ
ประกอบการประชุมหน้า [3-2 ถึง 3-3]
ข้อเสนอ/ญัตติ
ขอเสนอให้ ที่ ป ระชุ ม รั บ ทราบข้ อ มู ล การด าเนิ น งานและผลการด าเนิ น งานตามมติ ที่ ป ระชุ ม
คณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ 1/2562
ม ติ ที่ ป ระชุ ม รั บ ท ราบ ข้ อ มู ล ก ารด าเนิ น งาน แ ล ะผ ล ก ารด าเนิ น งาน ต าม ม ติ ที่ ป ระชุ ม
คณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ 1/2562
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รายงานข้อมูลการดาเนินงานและผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุม
คณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ 1/2562
วันที่ 23 มกราคม 2562 เวลา 10.30 น.
ณ ห้องประชุมวังน้าเขียวโฮเทล ตาบลไทยสามัคคี อาเภอวังน้าเขียว จังหวัดนครราชสีมา
ระเบียบวาระ
1
1.1
1.2

1.3

5
5.1

5.2

เรื่อง
เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ
(ร่าง) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 4 ปี
“อิงสมรรถนะ” มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สรุปผลการดาเนินงานคณะกรรมการ
สภาวิ ช าการ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
พ ร ะ น ค ร ศ รี อ ยุ ธ ย า ป ร ะ จ า ปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 (1 ตุ ล าคม
2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561)
ก าห นดการงานพิ ธี พ ระราชทาน
ปริ ญ ญ าบั ต ร ประจ าปี ก ารศึ ก ษา
2559-2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏเขต
ภาคกลาง
เรื่องนาเสนอเพื่อพิจารณา
การพิจารณาเสนอการให้ปริญ ญาแก่
ผู้ส าเร็ จการศึ ก ษา ระดั บ ปริญ ญาตรี
ประจ าภาคเรี ย นที่ 1/2561 จ านวน
150 ราย

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

มติที่ประชุม
รับทราบ
รับทราบ

ผลการปฏิบัติตามมติ
เลขานุการสภาวิชาการได้แจ้งไปยังคณบดี
และผูเ้ กี่ยวข้องเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 29
มกราคม 2562

รับทราบ

เห็นชอบตามที่กองบริการการศึกษา
พิ จ ารณาเสนอการให้ ป ริ ญ ญาแก่
ผู้สาเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี
ประจาภาคเรียนที่ 1/2561 จานวน
150 ราย แล ะให้ น าเส น อส ภ า
มหาวิทยาลัยต่อไป
เห็ น ชอบการเปลี่ ย นแปลงอาจารย์
ประจ าหลักสู ตร จานวน 3 หลั กสู ตร
(สมอ.08) โดยให้คณะและสาขาวิชา
ใส่ ห ม า ย เล ข ห น้ า ใน เอ ก ส า ร
ประกอบการประชุม พร้อมทั้ งแนบ
ผลงานทางวิชาการ และให้นาเสนอ
สภามหาวิทยาลัยต่อไป

เลขานุการสภาวิชาการได้แจ้งไปยัง
ผู้อานวยการกองบริการการศึกษาเรียบร้อย
แล้ว ขณะนี้อยูร่ ะหว่างการนาเสนอ
ที่ประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ครั้งที่ 2/2562 ในวันที่ 13 กุมภาพันธ์
2562
เลขานุการสภาวิชาการได้แจ้งไปยังคณบดี
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และ
ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น สาขาวิชา
รัฐประศาสนศาสตร์ และสาขาวิชานิติศาสตร์
เรียบร้อยแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่าง
การนาเสนอที่ประชุมคณะกรรมการสภา
มหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2562 ในวันที่ 13
กุมภาพันธ์ 2562
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ระเบียบวาระ
5
5.3

5.4

มติที่ประชุม
เรื่อง
เรื่องนาเสนอเพื่อพิจารณา (ต่อ)
การพิ จ ารณาเสนอการให้ ป ริ ญ ญ า เห็นชอบตามที่สานักงาน
ระดั บ ปริ ญ ญ าโท จ านวน 1 ราย คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาพิจารณา
ประจาภาคเรียนที่ 1/2561 (ครั้งที่ 2) เสนอการให้ปริญญา ระดับปริญญา
โท จานวน 1 ราย ประจาภาคเรียนที่
1/2561 (ครั้งที่ 2) โดยให้แก้ไขตาม
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ
สภาวิชาการ และให้นาเสนอ
สภามหาวิทยาลัยต่อไป
ขอความเห็นชอบหลักสูตรครุศาสตร ให้คณะและสาขาวิชานาหลักสูตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและ
ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
การสอน (หลักสูตรปรับปรุง
หลักสูตรและการสอน (หลักสูตร
พ.ศ. 2562)
ปรับปรุง พ.ศ. 2562) กลับไป
ทบทวน และปรับปรุงแก้ไขตาม
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ
สภาวิชาการ โดยให้นาเข้าหลักสูตร
และประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยาเรื่อง เกณฑ์และ
แนวปฏิบัติการยกระดับมาตรฐาน
ภาษาอังกฤษสาหรับนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2562 เสนอใน
ที่ประชุมสภาวิชาการครั้งต่อไป
โดยเสนอเป็นวาระสืบเนื่องจาก
การประชุม

ระเบียบวาระที่ 3.2

ผลการปฏิบัติตามมติ
เลขานุการสภาวิชาการได้แจ้งไปยัง
ผู้อานวยการสานักงานคณะกรรมการ
บัณฑิตศึกษา และผู้เกี่ยวข้องเรียบร้อยแล้ว
ขณะนี้อยู่ระหว่างการนาเสนอที่ประชุม
คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ครั้งที่ 2/2562 ในวันที่ 13 กุมภาพันธ์
2562
เลขานุการสภาวิชาการได้แจ้งไปยัง
ผู้อานวยการสานักงานคณะกรรมการ
บัณฑิตศึกษา ประธานคณะการบริหาร
หลักสูตร และผูเ้ กี่ยวข้องเรียบร้อยแล้ว
โดยสานักงานคณะคณะกรรมการ
บัณฑิตศึกษา จะนาหลักสูตรครุศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและ
การสอน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562)
และประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยาเรื่อง เกณฑ์และแนว
ปฏิบัติการยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษ
สาหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
พ.ศ. 2562 เสนอในทีป่ ระชุมสภาวิชาการ
ครั้งที่ 2/2562 ในวันที่ 27 กุมภาพันธ์
2562 ในวาระสืบเนื่องจากการประชุม

ขอความเห็นชอบหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตร
และการสอน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562)

สาระสาคัญโดยย่อ
ผศ.ดร.อดิศร ภู่ส าระ เลขานุ การสภาวิช าการ ขออนุ ญ าตให้ ดร.วัช รภัท ร เตชะวัฒ นศิริดารง
ผู้แทนประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตร สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน นาเสนอเรื่อง ขอความเห็นชอบ
หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562)
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ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง
ตามที่หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการเรียนรู้ ได้ดาเนินการพัฒนาหลักสูตร
เป็ นหลักสูตรครุศาสตรมหาบั ณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) เพื่อให้
เป็ น ไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลั กสู ตรระดับ อุดมศึกษา พ.ศ. 2558 และแนวทางการบริห ารเกณฑ์มาตรฐาน
หลั ก สู ต รระดั บ อุ ด มศึ ก ษา พ.ศ. 2558 โดยเรื่ อ งนี้ ได้ ผ่ านที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการประจ าคณะครุ ศ าสตร์
ครั้ ง ที่ 1/2561 เมื่ อ วั น ที่ 5 มกราคม 2561 ที่ ป ระชุ ม มี ม ติ เห็ น ชอบ โดยให้ แ ก้ ไขตามข้ อ เสนอแนะของ
คณะกรรมการประจ าคณะครุ ศาสตร์ และให้ นาเสนอที่ ประชุม คณะกรรมการบั ณ ฑิ ตศึกษา ครั้งที่ 1/2561
เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2561 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ โดยสานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาได้นาเสนอเรื่องนี้
ในที่ประชุม ดังนี้
1. สภาวิชาการ ครั้งที่ 3/2561 เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2561 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบและให้แก้ไขตาม
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสภาวิชาการ
2. สภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5/2561 เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2561 ที่ประชุมมีมติให้ นากลับไป
ตรวจสอบว่าอาจารย์ ผู้ ส อนมี คุณ วุฒิ แ ละคุณ สมบั ติถู กต้ อ งตามประกาศกระทรวงศึ ก ษาธิการ เรื่อ ง เกณฑ์
มาตรฐานหลั ก สู ต รระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา พ.ศ. 2558 หรื อ ไม่ และเมื่ อ มี ค วามชั ด เจนให้ น าเข้ า ที่ ป ระชุ ม
สภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป
3. สภาวิชาการ ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2561 ที่ประชุมมีมติ ให้คณะและสาขาวิชานา
หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) กลับไปทบทวน
และปรั บ ปรุ งแก้ ไขตามข้ อ เสนอแนะของคณะกรรมการสภาวิช าการ โดยให้ น าเข้ าหลั ก สู ต รและประกาศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาเรื่อง เกณฑ์และแนวปฏิบัติการยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษสาหรับ
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2562 เสนอในที่ประชุมสภาวิชาการครั้งต่อไปโดยเป็นวาระสืบเนื่องจาก
การประชุม
บัดนี้สานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาได้แก้ไขหลักสูตรตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ
สภามหาวิทยาลั ย เรี ยบร้อยแล้ ว จึ งขออนุญ าตนาเสนอหลั กสู ตรให้ ที่ประชุมสภาวิช าการพิจารณาให้ ความ
เห็นชอบต่อไป
ข้อเสนอ/ญัตติ
จึ งเสนอคณะกรรมการสภาวิ ชาการพิ จารณาให้ ค วามเห็ น ชอบหลั ก สู ต รครุ ศ าสตรมหาบั ณ ฑิ ต
สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562)
มติ ที่ประชุม เห็ น ชอบหลั กสูตรครุศาสตรมหาบัณ ฑิต สาขาวิช าหลักสู ตร และการสอน (หลั กสู ตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2562) โดยให้แก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสภาวิชาการ และให้นาเสนอสภามหาวิทยาลัย
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
ดาเนินการหลักสูตร 2.1 วัน-เวลาในการดาเนินการเรียนการสอนให้แก้ไขเป็นจัดการเรียนการสอนให้เป็นไปตาม
ประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
2. หน้ า 11 ข้อ 2.2 คุณสมบัติผู้ เข้าศึกษา ข้อ 2.2.1.2 มีผลคะแนนมาตรฐานภาษาอังกฤษตาม
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง การทดสอบและอบรมมาตรฐาน แก้เป็น ตามประกาศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง เกณฑ์และแนวปฏิบัติการยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษสาหรับ
นักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา และข้อ 2.1.3 อื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรกาหนด แก้เ ป็น กรณีที่
คุณสมบัติไม่เป็นไปตามเกณฑ์ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรกาหนด
3. หน้า 12 ข้อ 2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า นักศึกษาไม่ได้จบปริญญาตรีทางด้านการศึกษา
4. หน้า 19 ให้เพิ่มแผนการศึกษาภาคปกติ และภาคพิเศษ
5. หน้า 21 ให้ตรวจสอบข้อ 3.2.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 3.2.2 อาจารย์ประจาหลักสูตร
ต้องสอดคล้องกับประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558
หน้า 105-106 ซึ่งกาหนดไว้ว่า อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ต้องมีจานวนอย่างน้อย 3 คน มีคุณวุฒิปริญญาเอก
หรือเทียบเท่า หรือขั้นต่าปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีตาแหน่งรองศาสตราจารย์ และมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่
ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่กาหนด
ในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดารงตาแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย 3 ราย ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย
1 รายการต้องเป็นผลงานวิจัย และอาจารย์ ประจาหลักสูตรต้องมีคุณวุฒิขั้นต่าปริญญาโทหรือเทียบเท่า และ
มีผ ลงานทางวิช าการที่ไม่ใช่ส่ วนหนึ่ งของการศึกษาเพื่อรับปริญ ญา และเป็น ผลงานทางวิช าการที่ได้รับการ
เผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดารงตาแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย 3 รายการ
ในรอบ 5 ปีย้อนหลังโดยอย่างน้อย 1 รายการต้องเป็นผลงานวิจัย
6. หน้า 66-75 ให้ตรวจสอบผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลั กสูตร และอาจารย์ประจา
หลักสูตรทุกราย เนื่องจากผลงานทางวิชาการไม่สามารถนารายงานการวิจัยที่ยังไม่ได้เผยแพร่มาประกอบผลงาน
ทางวิช าการ มอบหมายให้ ร องอธิก ารบดี ฝ่ ายวิช าการ ผู้ อานวยการส านั กงานคณะกรรมการบั ณ ฑิ ตศึ กษา
ประธานคณะกรรมการบริ ห ารหลั ก สู ต ร พู ด คุ ย เพื่ อ ปรึ ก ษาหารื อ ในเรื่อ งผลงานทางวิ ช าการของอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจาหลักสูตร กับ ศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์ฤทธิ์ สมบัติสมภพ กรรมการสภา
มหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
7. มอบหมายให้คณะและสาขาวิชาเตรียมคาตอบเรื่องผลการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ปีที่ผ่านมาเป็นอย่างไร
สาขาวิชาได้นาข้อเสนอแนะมาปรับใช้ในการทาหลักสูตรอย่างไร ให้แนบเอกสาร ผลการประเมินหลักสูตร มาใน
ภาคผนวก และในการน าเสนอหลั กสู ตรในสภามหาวิทยาลั ยขอให้ ส าขาวิชาจัดตัวแทน 1 คน นาเสนอเป็ น
PowerPoint ตามแบบฟอร์มที่กองบริการศึกษากาหนด และนาเสนอให้ตรงประเด็นใช้เวลา 5 นาที ผู้นาเสนอ
สามารถตอบข้อซักถามของสภามหาวิทยาลัยได้ชัดเจนและเข้าใจง่าย
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8. มอบหมายให้ คณบดี ผู้ อานวยการส านั กงานคณะกรรมการบัณ ฑิ ตศึกษา ประธานคณะกรรมการ
บริหารหลักสูตร และรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วนของหลักสูตรทั้งหมด
9. ให้ สาขาวิชาจั ดท าตารางเปรียบเที ยบการแก้ ไขตามข้อเสนอแนะของสภาวิชาการเข้ าที่ ประชุ มสภา
มหาวิทยาลัย โดยไม่ต้องนาหลักสูตรนี้กลับไปพิจารณาในที่คณะกรรมการประชุมสภาวิชาการอีก และให้นาเสนอสภา
มหาวิทยาลัยต่อไป

ระเบียบวาระที่ 3.3

ขอความเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
เรื่อง เกณฑ์และแนวปฏิบตั กิ ารยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษสาหรับ
นักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา

สาระสาคัญโดยย่อ
ผศ.ดร.อดิ ศ ร ภู่ ส าระ เลขานุ ก ารสภาวิ ช าการ ขออนุ ญ าตให้ ดร.นริ ส านั น ท์ เดชสุ ร ะ
ผู้อานวยการสานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา นาเสนอเรื่อง ขอความเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ พระนครศรีอยุธยา เรื่อง เกณฑ์และแนวปฏิบัติการยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษสาหรับนักศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา
ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง
ส านั ก งานคณ ะกรรมการบั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา ได้ จั ด ท า (ร่ า ง) ประกาศมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
พระนครศรี อยุธ ยา เรื่อง เกณฑ์และแนวปฏิบัติการยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษส าหรับนักศึกษา ระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2562 โดยเรื่องนี้ได้ผ่านการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 23
มีนาคม 2561 ที่ประชุมมีมติให้ปรับปรุงแก้ไขประกาศตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสภาวิชาการ และให้
น าเสนอที่ ป ระชุมสภาวิช าการครั้งต่อไปโดยเป็ นวาระสื บเนื่ องจากการประชุม และผ่ านความเห็ นชอบจาก
คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบและให้แก้ไข
ตามข้อเสนอแนะของคณะคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา
บั ด นี้ ส านั ก งานคณะกรรมการบั ณ ฑิ ต ศึ ก ษาได้ แ ก้ ไข (ร่ าง) ประกาศฯตามข้ อ เสนอแนะของ
คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยแล้ว จึงขออนุญาตนาเสนอประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏ พระนครศรีอยุธยา
เรื่อง เกณฑ์และแนวปฏิบัติการยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษสาหรับนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อให้
คณะกรรมการสภาวิชาการพิจารณาให้ความเห็นชอบและให้ข้อเสนอแนะต่อไป
ข้อเสนอ/ญัตติ
จึงเสนอคณะกรรมการสภาวิชาการพิจารณาให้ ความเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธ ยา เรื่อง เกณฑ์และแนวปฏิบัติการยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษส าหรับนักศึกษา ระดับ
บัณฑิตศึกษา
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มติที่ประชุม เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง เกณฑ์และแนวปฏิบัติ
การยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษสาหรับนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา และให้นาเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป
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. หน้ า 2 ประกาศฉบั บ นี้ มีผ ลบังคับ ใช้กับนักศึกษาที่ เข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2560 เป็ นต้นไป
สภาวิชาการได้ให้ข้อสังเกตเกรงว่าจะมีประเด็นปัญหาการปฏิบัติกับนักศึกษาปีการศึกษา 2560 และปีการศึกษา
2561

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องนาเสนอเพื่อทราบ
ระเบียบวาระที่ 4.1

การรายงานสถานะหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี
และระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 ข้อมูล ณ วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562

สาระสาคัญโดยย่อ
ผู้ช่ว ยศาสตราจารย์ ดร.อดิศร ภู่ ส าระ เลขานุ การสภาวิช าการ นาเสนอ การรายงานสถานะ
หลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 ข้อมูล ณ วันที่ 12
กุมภาพันธ์ 2562 มีรายละเอียด จาแนกตามคณะ และสาขาวิชา ดังนี้
1. หลักสูตร ระดับปริญญาตรี
คณะ

ครุศาสตร์

10

จานวนหลักสูตร
ที่ครบรอบปรับปรุง
ปี พ.ศ. 2561
10

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

15

1

5

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

15

-

3

วิทยาการจัดการ

12

2

2

52

13

10

จานวนหลักสูตรทั้งหมด

รวม

จานวนหลักสูตรที่อยู่ระหว่าง
รอผลการรับทราบจาก สกอ.
-
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2. รอบการปรับปรุงหลักสูตร ระดับปริญญาตรี

คณะ

สาขาวิชา

สภา
สกอ.
ปี
ปี
มหาวิทยาลัย (รับทราบ) การศึกษา ครบรอบ
(อนุมัต)ิ
ที่เริ่มใช้
ที่ต้อง
หลักสูตร ปรับปรุง
หลักสูตร

ครุศาสตร์
1

ค.บ. การสอนภาษาไทย 5 ปี
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557) ***ต้องปรับปรุง
ค.บ. การศึกษาปฐมวัย 5 ปี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558)
***ต้องปรับปรุง
ค.บ. พลศึกษา 5 ปี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557)
***ต้องปรับปรุง
ค.บ. การสอนภาษาอังกฤษ 5 ปี
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558)
***ต้องปรับปรุง
ค.บ. คณิตศาสตร์ 5 ปี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558)
***ต้องปรับปรุง
ค.บ. คอมพิวเตอร์ศึกษา 5 ปี
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558) ***ต้องปรับปรุง
ค.บ. สังคมศึกษา 5 ปี
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557)***ต้องปรับปรุง
ค.บ. วิทยาศาสตร์ 5 ปี
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557)***ต้องปรับปรุง
ค.บ. การประถมศึกษา 5 ปี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557)
***ต้องปรับปรุง
ค.บ. การศึกษาพิเศษและการสอนภาษาไทย
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558)***ต้องปรับปรุง

2
3
4

5
6
7
8
9
10

17 ธ.ค. 2557
18 ก.พ. 2558
17 ธ.ค. 2557
18 ก.พ. 2558

18 ก.พ. 2558
11 มี.ค. 2558
19 พ.ย. 2557
19 พ.ย. 2557
17 ธ.ค. 2557
11 มี.ค. 2558

19 พ.ย.
2558
20 ต.ค.
2558
9 ต.ค.
2558
19 พ.ย.
2558

2558

2561

2558

2561

2558

2561

2558

2561

19 พ.ย.
2558
11 ก.ย.
2558
11 ก.ย.
2558
11 ก.ย.
2558
19 พ.ย.
2558
19 พ.ย.
2558

2558

2561

2558

2561

2558

2561

2558

2561

2558

2561

2558

2561

15 ส.ค.
2559
16 พ.ย.
2560
7 เม.ย.
2560
8 พ.ย.
2560

2559

2562

2560

2563

2559

2562

2560

2563

มนุษยศาสตร์ฯ
1

นศ.บ. นิเทศศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)

17 ก.พ. 2559

2

ศศ.บ. ภาษาไทย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)

3

ศศ.บ. ภาษาญี่ปุ่น (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)

19 เม.ย.
2560
17 ก.พ. 2559

4

ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)

15 ก.พ. 2560
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คณะ

สาขาวิชา

สภา
มหาวิทยาลัย
(อนุมัติ)

สกอ.
(รับทราบ)

ปี
การศึกษา
ที่เริ่มใช้
หลักสูตร

20 มิ.ย.
2560
8 ก.ย.
2560
8 พ.ย.
2560
1 ต.ค.61

2560

ปี
ครบรอบ
ที่ต้อง
ปรับปรุง
หลักสูตร
2563

2560

2563

2560

2563

2560

2563

อยู่ระหว่าง
รอผลการ
รับทราบฯ
จาก สกอ.
อยู่ระหว่าง
รอผลการ
รับทราบฯ
จาก สกอ.
-

2561

2564

2562

2565

2562

2565

อยู่ระหว่าง
รอผลการ
รับทราบฯ
จาก สกอ.
อยู่ระหว่าง
รอผลการ
รับทราบฯ
จาก สกอ.
อยู่ระหว่าง
รอผลการ
รับทราบฯ
จาก สกอ.
11 ก.ย.
2558

2560

2563

2561

2564

2561

2564

2558

2561

5

น.บ. นิติศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)

15 ก.พ. 2560

6

ศศ.บ. การพัฒนาชุมชนและสังคม
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
ศป.บ. ดนตรีไทย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)

15 ก.พ. 2560

7
8

19 เม.ย.
2560
รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 12 ก.ค. 2560

9

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

13 มิ.ย. 2561

10

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

10 ต.ค. 2561

11

ศศ.บ. ประวัติศาสตร์ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562)
***ต้องปรับปรุง
รป.บ. การปกครองท้องถิ่น
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
(อยู่ระหว่างหัวหน้าฝ่าย (สกอ.) ตรวจสอบหลักสูตรในระบบ
CHECO)
ศป.บ. ศิลปะการแสดง (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)
(อยู่ระหว่างหัวหน้าฝ่าย (สกอ.) ตรวจสอบหลักสูตรในระบบ
CHECO)

9 ม.ค. 2562

12

13

12 ก.ค. 2560

13 มิ.ย. 2561

14

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

9 พ.ค. 2561

15

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

20 ม.ค. 2558
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คณะ

สาขาวิชา

สภา
มหาวิทยาลัย
(อนุมัติ)

สกอ.
(รับทราบ)

ปี
การศึกษา
ที่เริ่มใช้
หลักสูตร

ปี
ครบรอบ
ที่ต้อง
ปรับปรุง
หลักสูตร

20 เม.ย.
2559
21 ต.ค. 2558

12 ต.ค.
2559
25 พ.ย.
2559
อยู่ระหว่าง
รอผลการ
รับทราบฯ
จาก สกอ.
29 มิ.ย.
2559
5 ส.ค.
2559
1 ธ.ค.
2559
29 มิ.ย.
2559
7 เม.ย.
2560
12 ต.ค.
2559
3 พ.ค.
2560
29 มิ.ย.
2559
อยู่ระหว่าง
รอผลการ
รับทราบฯ
จาก สกอ.
13 พ.ย.
2560

2559

2562

2559

2562

2561

2564

2560

2563

2559

2562

2560

2563

2559

2562

2560

2563

2559

2562

2560

2563

2560

2563

2561

2564

2560

2563

อยู่ระหว่าง
รอผล
การรับทราบ
ฯจาก สกอ.

2561

2564

วิทยาศาสตร์ฯ
1

วท.บ. คณิตศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)

2

วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558)
วท.บ. เคมี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)
(อยู่ระหว่างหัวหน้าฝ่าย (สกอ.) ตรวจสอบหลักสูตรในระบบ
CHECO)

3

4

7

วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)
วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558)
ทล.บ. เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ต่อเนื่อง)
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)
วท.บ. เกษตรศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)

8

วท.บ. จุลชีววิทยา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)

9

วท.บ. คหกรรมศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)

10

วท.บ. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)
วศ.บ. วิศวกรรมการจัดการ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)

5
6

11
12

13
14

ส.บ. สาธารณสุขศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)
(อยู่ระหว่างกระบวนการเสนอกฤษฎีกาชื่อปริญญา และอยู่
ระหว่างผู้อานวยการกลุ่ม (สกอ.) ตรวจสอบหลักสูตรใน
ระบบ CHECO)
วท.บ. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
วท.บ. วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)
(อยู่ระหว่างหัวหน้าฝ่าย (สกอ.) ตรวจสอบหลักสูตรในระบบ
CHECO)

13 มิ.ย. 2561

16 มี.ค. 2559
18 พ.ย. 2558
16 มี.ค. 2559
20 เม.ย.
2559
18 ม.ค. 2560
20 เม.ย.
2559
16 มี.ค. 2559
16 มี.ค. 2559
13 ธ.ค. 2560

12 ก.ค. 2560
14 มี.ค. 2561
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สภา
มหาวิทยาลัย
(อนุมัติ)

สกอ.
(รับทราบ)

ปี
การศึกษา
ที่เริ่มใช้
หลักสูตร

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

9 ม.ค. 2562

-

2562

ปี
ครบรอบ
ที่ต้อง
ปรับปรุง
หลักสูตร
2565

1

บช.บ. การบัญชี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)

2562

บธ.บ. การจัดการ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)

2559

2562

3

บธ.บ. การตลาด (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)

2559

2562

4

บธ.บ. การบริหารทรัพยากรมนุษย์
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)
บธ.บ. การจัดการโลจิสติกส์
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)
ศศ.บ. การท่องเที่ยว (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)

27 ก.ค.
2559
5 ส.ค.
2559
1 ธ.ค.
2559
17 พ.ค.
2560
29 มิ.ย.
2559
5 ส.ค.
2559
27 ก.ค.
2559
16 พ.ย.
2560

2559

2

20 เม.ย.
2559
20 เม.ย.
2559
20 เม.ย.
2559
20 เม.ย.
2559
20 เม.ย.
2559
20 เม.ย.
2559
20 เม.ย.
2559
12 ก.ค. 2560

2559

2562

2559

2562

2559

2562

2559

2562

2561

2564

18 ก.พ. 2558

4 ส.ค.
2558
24 เม.ย.
2558
อยู่ระหว่าง
รอผลการ
รับทราบฯ
จาก สกอ.
อยู่ระหว่าง
รอผลการ
รับทราบฯ
จาก สกอ.

2558

2561

2558

2561

2561

2564

2561

2564

คณะ

15

สาขาวิชา

วิทยาการจัดการ

5
6
7
8

9
10
11

12

บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)
ศ.บ. เศรษฐศาสตร์การเงินการธนาคาร
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
(อยู่ระหว่างกระบวนการเสนอกฤษฎีกาชื่อปริญญา
และอยู่ระหว่างหัวหน้าฝ่าย (สกอ.) ตรวจสอบหลักสูตร
ในระบบ CHECO)
บธ.บ. ธุรกิจระหว่างประเทศ
(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2558)***ต้องปรับปรุง
บธ.บ. การเป็นผู้ประกอบการ
(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2558)***ต้องปรับปรุง
บธ.บ. การจัดการธุรกิจโรงแรม
(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2561)
(อยู่ระหว่างหัวหน้าฝ่าย (สกอ.) ตรวจสอบหลักสูตรในระบบ
CHECO)
บธ.บ. การจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่
(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2561)
(อยู่ระหว่างบันทึกข้อมูลหลักสูตรในระบบ CHECO)

18 ก.พ. 2558
14 มี.ค. 2561

11 ก.ค. 2561
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3. หลักสูตร ระดับบัณฑิตศึกษา
คณะ

จานวนหลักสูตร
ทั้งหมด

จานวนหลักสูตรที่ จานวนหลักสูตรที่
ครบรอบปรับปรุง ครบรอบปรับปรุง
ปี พ.ศ. 2560
ปี พ.ศ. 2561

จานวนหลักสูตรที่อยู่
ระหว่างรอผลการ
รับทราบจาก สกอ.

ครุศาสตร์

3

1

2

0

วิทยาการจัดการ

1

0

1

1

4

1

3

1

รวม

4. รอบการปรับปรุงหลักสูตร ระดับบัณฑิตศึกษา

คณะ

สาขาวิชา

สภา
มหาวิทยาลัย
(อนุมัต)ิ

สกอ.
(รับทราบ)

ปี
การศึกษา
ที่เริ่มใช้
หลักสูตร

ปีครบรอบ
ที่ต้อง
ปรับปรุง
หลักสูตร

18 ธ.ค.
2556

15 ม.ค.
2558

2557

2560

17 ก.ย.
2557
17 ก.ย.
2557

5 มิ.ย. 2558

2558

2561

1 เม.ย. 2558

2557

2561

คณะครุศาสตร์
1

2
3

4

ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
การจัดการการเรียนรู้ (หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2556)
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขา
วิชาชีพครู (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2557)
ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการ
บริหารการศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2557)
ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
การจัดการการเรียนรู้ (หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2556) คณะได้พัฒนาปรับปรุงเป็น
ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตร
และการสอน (หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2562) อยู่ระหว่างนาเสนอ
ในที่ประชุมสภาวิชาการ
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คณะ

สาขาวิชา

สภา
มหาวิทยาลัย
(อนุมัต)ิ

สกอ.
(รับทราบ)

ปี
การศึกษา
ที่เริ่มใช้
หลักสูตร

ปีครบรอบ
ที่ต้อง
ปรับปรุง
หลักสูตร

21 พ.ค.
2557

15 ม.ค.
2558

2557

2561

2561

2566

คณะวิทยาการจัดการ
1

2

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2557)
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2561)

7 ก.ค. 2561 อยู่ระหว่างรอ
สกอ.รับทราบ

(ข้อมูล ณ วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562)
มติที่ประชุม รับทราบรายงานสถานะหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี และ
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 ข้อมูล ณ วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562

ระเบียบวาระที่ 4.2

ข้อมูลการปรับเปลีย่ นอาจารย์ประจาหลักสูตร (สมอ.08) ระดับปริญญาตรี
และระดับบัณฑิตศึกษา ประจาปี พ.ศ. 2560-2561 ข้อมูล ณ วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562

สาระสาคัญโดยย่อ
ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์ ดร.อดิ ศ ร ภู่ ส าระ เลขานุ ก ารสภาวิ ช าการ น าเสนอ ข้ อ มู ล
การปรั บ เปลี่ ย นอาจารย์ ป ระจ าหลั ก สู ต ร (สมอ.08) ระดั บ ปริ ญ ญาตรี และระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา ประจ าปี
พ.ศ. 2560-2561 ข้อมูล ณ วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 มีรายละเอียดดังนี้
1. ระดับปริญญาตรี
ลาดับ

รายการ

1

จานวนหลักสูตรที่ปรับเปลี่ยนอาจารย์ผรู้ ับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจาหลักสูตร

2
3

จานวนที่ผ่านการรับทราบการปรับหลักสูตรจาก สกอ.
จานวนที่อยู่ระหว่างรอผลการรับทราบการปรับหลักสูตรจาก สกอ.

ที่

รายชื่อหลักสูตรที่ปรับปรุง

1

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา
การจัดการโลจิสติกส์ (ฉบับปี พ.ศ. 2559)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
(ฉบับปี พ.ศ. 2559)

2

ปี พ.ศ. 2560
19 หลักสูตร

ปี พ.ศ. 2561
10 หลักสูตร

19 หลักสูตร
-

3 หลักสูตร
7 หลักสูตร

สภามหาวิทยาลัยเห็นชอบ
ครั้งที่
วันเดือนปี
11/2560
11 ต.ค. 2560
5/2561

9 พ.ค. 2561

วันที่ สกอ.
รับทราบ
4 ก.ย. 2561
อยู่ระหว่างรอผล
การรับทราบ
จาก สกอ.
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ที่

รายชื่อหลักสูตรที่ปรับปรุง

สภามหาวิทยาลัยเห็นชอบ
ครั้งที่
วันเดือนปี
6/2561
13 มิ.ย. 2561

3

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
(ฉบับปี พ.ศ. 2558)

4

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน
(ฉบับปี พ.ศ. 2558)

7/2561

11 ก.ค. 2561

5

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครอง
ท้องถิ่น (ฉบับปี พ.ศ. 2560)

7/2561

11 ก.ค. 2561

6

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสหวิทยาการอิสลาม
(ฉบับปี พ.ศ. 2556)

7/2561

11 ก.ค. 2561

7

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ
(ฉบับปี พ.ศ. 2558)

7/2561

11 ก.ค. 2561

8

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
(ฉบับปี พ.ศ. 2559)

7/2561

11 ก.ค. 2561

9

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุข
ศาสตร์ (ฉบับปี พ.ศ. 2561)

12/2561

14 พ.ย. 2561

วันที่ สกอ.
รับทราบ
อยู่ระหว่างรอผล
การรับทราบ
จาก สกอ.
อยู่ระหว่างรอผล
การรับทราบ
จาก สกอ.
อยู่ระหว่างรอผล
การรับทราบ
จาก สกอ.
อยู่ระหว่างรอผล
การรับทราบ
จาก สกอ.
อยู่ระหว่างรอผล
การรับทราบ
จาก สกอ.
อยู่ระหว่างรอผล
การรับทราบ
จาก สกอ.
อยู่ระหว่างรอผล
การรับทราบ
จาก สกอ.

2. ระดับบัณฑิตศึกษา
ลาดับ

รายการ

ปี พ.ศ. 2560

ปี พ.ศ. 2561

1

จานวนหลักสูตรที่ปรับเปลี่ยนอาจารย์ผรู้ ับผิดชอบหลักสูตร/
อาจารย์ประจาหลักสูตร

2 หลักสูตร

1 หลักสูตร

2

จานวนที่อยู่ระหว่างรอผลการรับทราบการปรับหลักสูตรจาก สกอ.

2 หลักสูตร

1 หลักสูตร
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สภามหาวิทยาลัยเห็นชอบ
ครั้งที่
วันเดือนปี

วันที่ สกอ.รับทราบ

ที่

รายชื่อหลักสูตรที่ปรับปรุง

1

หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู
(ฉบับปี พ.ศ. 2557)

12/2560

8 พ.ย. 2560

อยู่ระหว่างรอผล
การรับทราบฯจาก สกอ.

2

หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการการเรียนรู้
(ฉบับปี พ.ศ. 2556)
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชา
บริหารธุรกิจ(ฉบับปี พ.ศ. 2557)

12/2560

8 พ.ย. 2560

อยู่ระหว่างรอผล
การรับทราบฯจาก สกอ.

4/2561

4 เม.ย. 2561

อยูร่ ะหว่างรอผล
การรับทราบฯจาก สกอ.

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชา
บริหารธุรกิจ (ฉบับปี พ.ศ. 2561)

7/2561

11 ก.ค. 61

อยู่ระหว่างรอผล
การรับทราบฯจาก สกอ.

3
4

(ข้อมูล ณ วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 )
มติที่ประชุม รับทราบข้อมูลการปรับเปลี่ยนอาจารย์ประจาหลักสูตร (สมอ.08) ระดับปริญญาตรี และ
ระดับบัณฑิตศึกษา ประจาปี พ.ศ. 2560-2561 ข้อมูล ณ วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562

ระเบียบวาระที่ 5

เรื่องนาเสนอเพื่อพิจารณา

ระเบียบวาระที่ 5.1

การพิจารณาเสนอการให้ปริญญา ระดับปริญญาตรี คณะครุศาสตร์
ประจาภาคเรียนที่ 2/2561 (ครั้งที่ 1) จานวน 330 ราย

ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง
ผศ.ดร.อดิศร ภู่สาระ เลขานุการสภาวิชาการ นาเสนอ เรื่อง การพิจารณาเสนอการให้ปริญญา
ระดับปริญญาตรี คณะครุศาสตร์ ประจาภาคเรียนที่ 2/2561 (ครั้งที่ 1) จานวน 330 ราย โดยมีกระบวนการดังนี้
1. กองบริ ก ารการศึ กษา ตรวจสอบแผนการเรี ยน หมู่ เรี ยน ในสาขาวิ ช าที่ จะส าเร็ จการศึ กษา
คณะครุศาสตร์ ในภาคเรียนที่ 2/2561 และนักศึกษาที่ยื่นคาร้องขอเป็นผู้สาเร็จการศึกษา
2. จัดทาข้อมูลผลการเรียนของนักศึกษารายคน แต่ละหมู่เรียน ให้อาจารย์ที่ปรึกษา และนักศึกษา
ร่วมกันตรวจสอบ เพื่อเตรียมตัวลงทะเบียนในปี 4 เทอม 1
3. ออกค าสั่ ง แต่ ง ตั้ งคณะกรรมการตรวจโครงสร้า งหลั กสู ตรของนั กศึ กษาภาคปกติ ที่ จะส าเร็ จ
การศึ กษา ประจ าภาคเรี ยนที่ 2/2561 (ครั้งที่ 1) เลขที่ 111/2562 ในปี 4 เทอม 2 เพื่ อให้ อาจารย์ ที่ ปรึกษา
นักศึกษา ร่วมกันตรวจสอบอีกครั้งก่อนการลงทะเบียนเรียนเทอมสุดท้าย
4. อาจารย์ที่ปรึกษา นักศึกษา ร่วมกันตรวจสอบรายวิชาและโครงสร้างหลักสูตร และลงทะเบียน
ตามกาหนดเวลา
5. ออกคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจจบหลักสูตรของนักศึกษาภาคปกติ คณะครุศาสตร์ ที่จะสาเร็จ
การศึกษา ประจาภาคเรียนที่ 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
ที่เกี่ยวข้อง สรุปจานวนผู้สาเร็จการศึกษา จานวน 330 ราย
7. กองบริการการศึกษาจัดทาข้อมูลรายละเอียดผู้สาเร็จการศึกษาตามรูปแบบที่กาหนด
วันที่ 20-21 กุมภาพันธ์ 2562
8. เสนอคณะกรรมการอนุมัติการประเมินผลการสาเร็จการศึกษา วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562
9. เสนอคณะกรรมการสภาวิชาการ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562
10. เสนอคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย วันที่ 13 มีนาคม 2562
11. กองบริการการศึกษาออกหลักฐานการสาเร็จการศึกษา พร้อมเก็บหลักฐานและบันทึกฐานข้อมูล
ข้อเสนอ/ญัตติ
จึงเสนอคณะกรรมการสภาวิช าการพิ จารณาให้ ความเห็ น ชอบเสนอการให้ ปริญ ญาแก่ผู้ ส าเร็จ
การศึกษา ระดับปริญญาตรี คณะครุศาสตร์ ประจาภาคเรียนที่ 2/2561 (ครั้งที่ 1) จานวน 330 ราย
บัญชีสรุปจานวนผู้สาเร็จการศึกษาที่ขอเสนอการให้ปริญญา คณะครุศาสตร์
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ภาคเรียนที่ 2/2561 (ครั้งที่ 1)
ระดับปริญญาตรี
สาขาวิชา
เกียรตินิยมอันดับ 1 เกียรตินิยมอันดับ 2
ปริญญาตรี
รวมทั้งสิ้น
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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มติ ที่ ป ระชุ ม เห็ น ชอบตามที่ ก องบริก ารการศึ ก ษาพิ จ ารณาเสนอการให้ ป ริญ ญาแก่ ผู้ ส าเร็ จ
การศึกษา ระดับปริญญาตรี คณะครุศาสตร์ ประจาภาคเรียนที่ 2/2561 (ครั้งที่ 1) จานวน 330 ราย และให้
นาเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป มีข้อสังเกตดังนี้
1. นักศึกษาคณะครุศาสตร์ ประจาภาคเรียนที่ 2/2561 (ครั้งที่ 1) ได้รับปริญญาเกียรตินิยมจานวนมาก
ขอให้มหาวิทยาลัยตรวจสอบเรื่องการวัดและการประเมินผลของอาจารย์ ผู้สอน กระบวนการจัดการเรียนการ
สอน โดยให้คานึงถึงคุณภาพของนักศึกษา เกณฑ์การวัดและประเมินผลต้องมีมาตรฐาน
2. มอบหมายให้กองบริการการศึกษา และรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการทาหนังสือแจ้งให้คณะทั้ง 4 คณะ
และสาขาวิชาตรวจสอบเรื่องกระบวนการวัดและการประเมินผลของอาจารย์ผู้สอน กระบวนการจัดการเรียนการ
สอนให้มีคุณภาพและมีมาตรฐาน
3. การพิจารณาเสนอให้ปริญญา ระดับปริญญาตรี คณะครุศาสตร์ ประจาภาคเรียนที่ 2/2561 (ครั้งที่
1) มีนักศึกษาที่สาเร็จการศึกษาทั้ง 4 คณะ จึงให้ตัดคาว่าคณะครุศาสตร์ ออก

ระเบียบวาระที่ 5.2

ขอความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตร และผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการ
(ฉบับปี พ.ศ. 2559) (สมอ.08)

สาระสาคัญโดยย่อ
ผศ.ดร.อดิ ศร ภู่สาระ เลขานุ การสภาวิชาการ น าเสนอเรื่อง ขอความเห็ นชอบการเปลี่ ย นแปลง
อาจารย์ ป ระจาหลั กสู ตร และผู้รับ ผิ ดชอบหลั กสู ตรวิศวกรรมศาสตรบัณ ฑิต สาขาวิช าวิศวกรรมการจัดการ
(ฉบับปี พ.ศ. 2559) (สมอ.08)
ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง
ด้วย สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีความประสงค์ขออนุญาต
เปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตรและผู้รับผิดชอบหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการ
จัดการ (ฉบั บ ปี พ.ศ. 2559) (สมอ.08) เนื่องจาก นางสาวศิรประภา ดีป ระดิษฐ์ อาจารย์ประจาหลักสู ตร
และผู้รับผิดชอบหลักสูตร ได้ลาศึกษาต่อเต็มเวลาราชการ ในระดับปริญญาเอก ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 และให้มีความสอดคล้องกับเกณฑ์การประกันคุณภาพระดับ
สาขาวิชา คณะและสาขาวิช าจึงขออนุญ าตเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตรและผู้รับผิดชอบหลั กสูตร
จาก นางสาวศิรประภา ดีประดิษฐ์ เป็น นายพงศ์ธร รักซ้อน
โดยเรื่องนี้ได้ผ่านการประชุมคณะกรรมการประจาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 1/2562
เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2562 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบและให้นาเสนอคณะกรรมการสภาวิชาการต่อไป

รายงานการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ 2/2562 วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประขุมอยุธยา-อาเซียน ชั้น 2

[2-22]
ข้อเสนอ/ญัตติ
จึ งเสนอคณะกรรมการสภาวิช าการพิ จ ารณาให้ ค วามเห็ น ชอบการเปลี่ ยนแปลงอาจารย์ประจ า
หลักสูตรและผู้รับผิดชอบหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการ (ฉบับปี พ.ศ. 2559)
(สมอ.08) จาก นางสาวศิรประภา ดีประดิษฐ์ เป็น นายพงศ์ธร รักซ้อน
มติที่ประชุม เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตรและผู้รับผิดชอบหลัก สูตรวิศวกรรม
ศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิช าวิศ วกรรมการจัด การ (ฉบั บ ปี พ.ศ. 2559) (สมอ.08) จาก นางสาวศิ รประภา ดี
ประดิษฐ์ เป็น นายพงศ์ธร รักซ้อน และให้นาเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป

ระเบียบวาระที่ 5.3

ขอความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาการพัฒนาชุมชนและสังคม (ฉบับปี พ.ศ. 2560) (สมอ.08)

สาระสาคัญโดยย่อ
ผศ.ดร.อดิ ศร ภู่สาระ เลขานุ การสภาวิชาการ น าเสนอเรื่อง ขอความเห็ นชอบการเปลี่ ย นแปลง
อาจารย์ประจาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาชุมชนและสังคม (ฉบับปี พ.ศ. 2560) (สมอ.08)
ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง
ด้วย สาขาวิชาการพัฒ นาชุมชนและสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีความประสงค์
ขออนุ ญ าตเปลี่ ย นแปลงอาจารย์ ป ระจาหลั กสู ตรศิ ล ปศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิช าการพั ฒ นาชุม ชนและสั งคม
(ฉบั บปี พ.ศ. 2560) (สมอ.08) เนื่ องจาก นายคมลั กษณ์ ไชยยะ อาจารย์ประจาหลักสู ตรและผู้รับผิดชอบ
หลั ก สู ต ร ได้ ล าศึ ก ษาต่ อ เต็ ม เวลาราชการ ในระดั บ ปริ ญ ญาเอก นางสาวนฤมล อนุ ส นธิ์ พั ฒ น์ และ
นางสาวกานดา เต๊ะขันหมาก อาจารย์ประจาหลักสูตร ได้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก ดังนั้นเพื่อให้เป็นไป
ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 คณะและสาขาวิชาจึงขออนุญาตเปลี่ยนแปลงอาจารย์
ประจาหลักสูตรและผู้รับผิดชอบหลักสูตร จาก นายคมลักษณ์ ไชยยะ เป็น นายชิดชัย สนั่นเสียง และปรับเพิ่ม
คุณวุฒิระดับปริญญาเอก นางสาวนฤมล อนุสนธิ์พัฒน์ และนางสาวกานดา เต๊ะขันหมาก
โดยเรื่ อ งนี้ ไ ด้ ผ่ า นการประชุ ม คณะกรรมการประจ าคณะมนุ ษ ยศาสตร์ แ ละสั ง คมศาสตร์
ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2562 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบและให้นาเสนอคณะกรรมการสภาวิชาการ
ต่อไป
ข้อเสนอ/ญัตติ
จึงเสนอคณะกรรมการสภาวิชาการพิจารณาให้ ความเห็ น ชอบการเปลี่ ยนแปลงอาจารย์ประจา
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาชุมชนและสังคม (ฉบับปี พ.ศ. 2560) (สมอ.08) จาก นายค
มลักษณ์ ไชยยะ เป็น นายชิดชัย สนั่นเสียง และปรับเพิ่มคุณวุฒิระดับปริญญาเอก นางสาวนฤมล อนุสนธิ์
พัฒน์ และนางสาวกานดา เต๊ะขันหมาก

รายงานการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ 2/2562 วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประขุมอยุธยา-อาเซียน ชั้น 2

[2-23]
มติที่ประชุม เห็ นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตรและผู้รับผิดชอบหลักสูตรศิล ปศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาชุมชนและสังคม (ฉบับปี พ.ศ. 2560) (สมอ.08) จาก นายคมลักษณ์ ไชยยะ เป็น
นายชิดชัย สนั่นเสียง และปรับเพิ่มคุณวุฒิระดั บปริญญาเอกและตาแหน่งทางวิชาการของ นางสาวกานดา เต๊ะ
ขั น หมาก และปรั บ เพิ่ ม คุ ณ วุฒิ ร ะดั บ ปริญ ญาเอกของ นางสาวนฤมล อนุ ส นธิ์ พั ฒ น์ และให้ น าเสนอสภา
มหาวิทยาลัยต่อไป

ระเบียบวาระที่ 5.4

การพิจารณาให้ความเห็นชอบการกาหนดตาแหน่งและแต่งตั้งให้ดารง
ตาแหน่งทางวิชาการระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ จานวน 3 ราย (วาระลับ)

สาระสาคัญโดยย่อ
ผศ.ดร.อดิศร ภู่สาระ เลขานุการสภาวิชาการ ขออนุญาตที่ประชุมให้ รศ.ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์
เลขานุการคณะกรรมการพิจารณาตาแหน่งทางวิชาการ (ก.พ.ว.) นาเสนอเรื่อง การพิจารณาให้ความเห็นชอบ
การก าหนดต าแหน่ ง และแต่ ง ตั้ งให้ ด ารงต าแหน่ ง ทางวิ ช าการ ระดั บ ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์ จ านวน 3 ราย
(วาระลับ) ดังเอกสารประกอบการประชุม
ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง
ตามที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาตาแหน่งทางวิชาการ (ก.พ.ว.) ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันจันทร์ที่
24 มกราคม 2562 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบการกาหนดตาแหน่งและแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งทางวิชาการ ตาแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จานวน 3 ราย ดังนี้
1. นางอมรรั ต น์ สนั่ น เสี ย ง ข้ าราชการพลเรื อ นในสถาบั น อุ ด มศึ ก ษา สั ง กั ด คณะครุ ศ าสตร์
สาขาวิชา 6501 ครุศาสตร์ สาชาวิชา 650102 การวิจัยทางการศึกษา
2. นายพัทธ์พสุ ตม์ สาธุนุวัฒ น์ ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดคณะวิทยาการ
จัดการ สาขาวิชา 6802 บริหารธุรกิจ
3. นางสาวประดินันท์ เอี่ยมสะอาด พนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาขาวิชา 0145 เทคโนโลยีชีวภาพ
ข้อเสนอ/ญัตติ
จึงเสนอคณะกรรมการสภาวิชาการพิจารณาให้ความเห็น ในการกาหนดตาแหน่งทางวิชาการระดับ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จานวน 3 ราย (วาระลับ) ดังนี้
1. นางอมรรั ต น์ สนั่ น เสี ย ง ข้ าราชการพลเรื อ นในสถาบั น อุ ด มศึ ก ษา สั ง กั ด คณะครุ ศ าสตร์
สาขาวิชา 6501 ครุศาสตร์ สาชาวิชา 650102 การวิจัยทางการศึกษา
2. นายพัทธ์พสุ ตม์ สาธุนุวัฒ น์ ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดคณะวิทยาการ
จัดการ สาขาวิชา 6802 บริหารธุรกิจ
3. นางสาวประดินันท์ เอี่ยมสะอาด พนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาขาวิชา 0145 เทคโนโลยีชีวภาพ
รายงานการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ 2/2562 วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประขุมอยุธยา-อาเซียน ชั้น 2

[2-24]
มติที่ประชุม เห็นชอบตามที่คณะกรรมการพิจารณาตาแหน่งทางวิชาการ (ก.พ.ว.) พิจารณาเสนอ
การก าหนดต าแหน่ งทางวิ ช าการระดั บ ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์ จ านวน 3 ราย (วาระลั บ ) และให้ น าเสนอ
สภามหาวิทยาลัยต่อไป

ระเบียบวาระที่ 5.5

ขอความเห็นชอบการพิจารณารับทราบผลการประเมินผลงานทางวิชาการ
ของคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อทาหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการ
จริยธรรม และจรรยาบรรณในระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ จานวน 2 ราย
(วาระลับ)

สาระสาคัญโดยย่อ
ผศ.ดร.อดิศร ภู่สาระ เลขานุการสภาวิชาการ ขออนุญาตที่ประชุมให้ รศ.ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์
เลขานุการคณะกรรมการพิจารณาตาแหน่งทางวิชาการ (ก.พ.ว.) นาเสนอเรื่อง ขอความเห็นชอบการพิจารณา
รับทราบผลการประเมินผลงานทางวิชาการของคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อทาหน้าที่ประเมินผลงานทาง
วิชาการ จริยธรรม และจรรยาบรรณในระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ จานวน 2 ราย (วาระลับ) ดังเอกสารประกอบการ
ประชุม
ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง
ตามที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาตาแหน่งทางวิชาการ (ก.พ.ว.) ครั้งที่ 1/2562 เมื่อ วันที่ 24
มกราคม 2562 ที่ป ระชุมมีมติเห็ น ชอบผลการประเมินที่ไม่ผานเกณฑ์ โดยมติเสี ยงข้างมาก ราย นายพวัส ส์
อั ค รพั ฒ น์ ก าชั ย พนั ก งานมหาวิ ท ยาลั ย สั งกั ด คณะวิ ท ยาการจั ด การ สาขาวิ ช า 8151 การท่ อ งเที่ ย วและ
การโรงแรม และ ราย นางสาวแสงจิตต์ ไต่แสง พนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดคณะวิทยาการจัดการ สาขาวิ ชา
6802 บริหารธุรกิจ ตามที่คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิทาหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการ และจริยธรรมและ
จรรยาบรรณทางวิชาการเสนอ โดยมอบหมายให้เลขานุการดาเนินการตามขั้นตอนต่อไป
ข้อเสนอ/ญัตติ
จึงเสนอคณะกรรมการสภาวิชาการขอความเห็นชอบการพิจารณารับทราบผลการประเมินผลงาน
ทางวิ ช าการของคณะกรรมการผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ เพื่ อ ท าหน้ า ที่ ป ระเมิ น ผลงานทางวิ ช าการ จริ ย ธรรม และ
จรรยาบรรณในระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ จานวน 2 ราย (วาระลับ)
มติที่ประชุม เห็ น ชอบตามที่ ค ณะกรรมการพิ จ ารณาต าแหน่ งทางวิ ช าการ (ก.พ.ว.) พิ จ ารณา
รับทราบผลการประเมินผลงานทางวิ ชาการของคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อทาหน้าที่ประเมินผลงานทาง
วิชาการ จริยธรรม และจรรยาบรรณในระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ จานวน 2 ราย (วาระลับ) และให้นาเสนอ
สภามหาวิทยาลัยต่อไป

รายงานการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ 2/2562 วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประขุมอยุธยา-อาเซียน ชั้น 2
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ระเบียบวาระที่ 5.6

ขอความเห็นชอบ (ร่าง) บันทึกความเข้าใจ (MOU) ระหว่างมหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา กับ Asia Euro University ประเทศกัมพูชา

สาระสาคัญโดยย่อ
ผศ.ดร.อดิ ศ ร ภู่ ส าระ เลขานุ ก ารสภาวิ ช าการ ขออนุ ญ าตให้ นางรงรอง แรมสิ เยอ รอง
ผู้อานวยการศูนย์ภาษานานาชาติ นาเสนอเรื่อง (ร่าง) บันทึกความเข้าใจ (MOU) ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา กับ Asia Euro University ประเทศกัมพูชา
ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง
ตามที่มหาวิทยาลัย ราชภัฏ พระนครศรีอยุธยา ได้มีการทาบันทึกข้อตกลงระหว่างมหาวิทยาลั ย
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา กับ Asia Euro University ประเทศกัมพูชา ตั้งแต่วันที่ 16 กันยายน 2558 ถึงวันที่ 16
กัน ยายน 2562 โดยที่ผ่ านมา คณะวิท ยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะมนุ ษ ยศาสตร์และสั งคมศาสตร์ และ
คณะวิทยาการจัดการ ได้มีการดาเนินกิจกรรมร่วมกับ Asia Euro University ประเทศกัมพูชา ตามที่ระบุในบันทึก
ความเข้าใจ ดังนั้นมหาวิทยาลัยจึงได้มีการเจรจากับ Asia Euro University ประเทศกัมพูชา เพื่อจะคงความร่วมมือ
ต่อไป โดยเรื่องนี้ได้ผ่านการพิจารณาดังนี้
1. คณะกรรมการวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 30
มกราคม 2562 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ
2. คณะกรรมการบริห ารมหาวิทยาลั ยราชภัฏ พระนครศรีอยุธ ยา ครั้งที่ 2/2562 เมื่ อวัน ที่ 12
กุมภาพันธ์ 2562 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ และให้นาเสนอสภาวิชาการ และสภามหาวิทยาลัยต่อไป
ข้อเสนอ/ญัตติ
จึ งเสนอคณะกรรมการสภาวิ ชาการพิ จารณาให้ ค วามเห็ น ชอบ(ร่ า ง) บั น ทึ ก ความเข้ าใจ (MOU)
ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา กับ Asia Euro University ประเทศกัมพูชา
มติ ที่ ป ระชุ ม เห็ นช อบ (ร่ า ง) บั นทึ กความเข้ า ใจ (MOU) ระหว่ า งมห าวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
พระนครศรีอยุธยา กับ Asia Euro University ประเทศกัมพูชา และให้นาเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป

ระเบียบวาระที่ 5.7

การพิจารณาให้ความเห็นชอบการกาหนดตาแหน่งและแต่งตั้งให้ดารง
ตาแหน่งทางวิชาการระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ จานวน 3 ราย (วาระลับ)

สาระสาคัญโดยย่อ
ผศ.ดร.อดิศร ภู่สาระ เลขานุการสภาวิชาการ ขออนุญาตที่ประชุมให้ รศ.ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์
เลขานุการคณะกรรมการพิจารณาตาแหน่งทางวิชาการ (ก.พ.ว.) นาเสนอเรื่อง การพิจารณาให้ความเห็นชอบ
การก าหนดต าแหน่ ง และแต่ ง ตั้ งให้ ด ารงต าแหน่ ง ทางวิ ช าการ ระดั บ ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์ จ านวน 3 ราย
(วาระลับ) ดังนี้
1. นายสุรศักดิ์ เพชรคงทอง พนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สาขาวิชา 8103 ดุริยางคศิลป์
รายงานการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ 2/2562 วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประขุมอยุธยา-อาเซียน ชั้น 2
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2. นางสาวจันจิรา หาวิชา พนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดคณะครุศาสตร์ สาขาวิชา 6501 การสอน
ภาษาไทย
3. นายพิทยา ใจคา พนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชา 1809
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
ข้อเสนอ/ญัตติ
จึงเสนอคณะกรรมการสภาวิชาการพิจารณาให้ความเห็น ในการกาหนดตาแหน่งทางวิชาการระดับ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จานวน 3 ราย (วาระลับ)
1. นายสุรศักดิ์ เพชรคงทอง พนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สาขาวิชา 8103 ดุริยางคศิลป์
2. นางสาวจันจิรา หาวิชา พนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดคณะครุศาสตร์ สาขาวิชา 6501 การสอน
ภาษาไทย
3. นายพิทยา ใจคา พนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชา 1809
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
มติที่ประชุม เห็นชอบตามที่คณะกรรมการพิจารณาตาแหน่งทางวิชาการ (ก.พ.ว.) พิจารณาเสนอการกาหนด
ตาแหน่งทางวิชาการระดับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จานวน 3 ราย (วาระลับ) และให้นาเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป

ระเบียบวาระที่ 5.8

ขอความเห็นชอบหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต จานวน 10 หลักสูตร
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562)

สาระสาคัญโดยย่อ
ผศ.ดร.อดิศร ภู่สาระ เลขานุการสภาวิชาการ ขออนุญาตให้ ดร.ปารณีย์ ขาวเจริญ รองคณบดี
ฝ่ ายวิช าการ คณะครุ ศาสตร์ น าเสนอเรื่อง ขอความเห็ น ชอบหลั กสู ตรครุศ าสตรบั ณ ฑิ ต (4 ปี ) จานวน 10
หลักสูตร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562)
ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง
ด้วย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ได้ดาเนินการปรับปรุงและพัฒ นา
หลั กสู ต รครุ ศาสตรบั ณ ฑิ ต (4 ปี ) จ านวน 10 หลั กสู ต ร (หลั กสู ต รปรับ ปรุง 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)
รายงานการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ 2/2562 วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประขุมอยุธยา-อาเซียน ชั้น 2
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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)
เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 แนวทางการบริหารเกณฑ์
มาตรฐานหลั ก สู ต รระดั บ อุ ด มศึ ก ษา พ.ศ. 2558 และตามนโยบายของที่ ป ระชุ ม อธิก ารบดี ม หาวิ ท ยาลั ย
ทั่วประเทศ โดยเรื่องนี้ ได้ผ่ านการประชุม คณะกรรมการประจาคณะครุศาสตร์ ครั้ง ที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 6
กุมภาพั น ธ์ 2592 ที่ ป ระชุ มมี มติเห็ น ชอบโดยให้ แก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประจ าคณะคณะ
ครุศาสตร์ และให้นาเรื่องนี้เสนอคณะกรรมการสภาวิชาการต่อไป
ข้อเสนอ/ญัตติ
จึ งเสนอคณะกรรมการสภาวิ ชาการพิ จารณาให้ ค วามเห็ น ชอบหลั กสู ต รครุศ าสตรบั ณ ฑิ ต (4 ปี )
จานวน 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)
มติ ที่ ป ระชุ ม เห็ น ชอบหลั ก สู ต รครุศ าสตรบั ณ ฑิ ต จ านวน 10 หลั ก สู ต ร (หลั ก สู ต รปรับ ปรุ ง
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)
รายงานการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ 2/2562 วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประขุมอยุธยา-อาเซียน ชั้น 2
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9. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (4 ปี) สาขาวิชาการประถมศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562)
10. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (4 ปี) สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562)
โดยให้ทุกสาขาวิชาแก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสภาวิชาการ และให้นาเสนอสภามหาวิทยาลัย
ต่อไป ข้อเสนอแนะโดยภาพรวม มีดังนี้
1. ให้ทุกสาขาวิชาทบทวนเรื่องจานวนหน่วยกิตที่ระบุไว้ในหลักสูตร ควรมีรายวิชาที่เน้นการปฏิบัติงาน
ได้จริง และทบทวนการเขียนสถานการณ์ ภายนอกหรือการพัฒนาที่จาเป็นต้องนามาพิจารณาในการวางแผน
หลักสูตร โดยให้ เรื่องผลกระทบในศตวรรษที่ 21 ไทยแลนด์ 4.0 ยุทธศาสตร์ช าติ 20 ปี หลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน (ฉบับปรับปรุง 2560) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 และการเป็น
ผู้ประกอบการ มาเขียนเป็นสถานการณ์ที่เกี่ ยวข้องกับหลักสูตร โดยนาจุดเด่นของหลักสูตรมาเขียน และเป็นไป
ตามที่ มคอ.1 กาหนด
2. มอบหมายให้รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ คณบดี รองคณบดีฝ่ายวิชาการ และประธานคณะกรรมการ
บริห ารหลักสู ตร พู ดคุย เพื่ อปรึกษาหารือ ในเรื่องผลงานทางวิช าการของอาจารย์ผู้ รับผิ ดชอบหลักสู ตร และ
อาจารย์ประจาหลักสูตร กับ ศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์ฤทธิ์ สมบัติสมภพ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
โดยผลงานทางวิช าการต้องเป็ น ไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสู ตรระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ. 2558
3. มอบหมายให้ทุกสาขาวิชาทบทวนการเขียนความร่วมมือกับสถาบันอื่น โดยให้ตัดข้อความ โดยทา
ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยราชภัฏ 38 แห่งทั่วประเทศ ออก และหากมีความร่วมมือควรเป็นการทาความ
ร่วมมือกับคณะหรือสาขาวิชาที่ร่วมผลิตบัณฑิต มอบหมายให้คณบดีประชุมปรึกษาหารือในเรื่องของการทาความ
ร่วมมือของหลักสูตร
4. มอบหมายให้ทุกสาขาวิชาทบทวนการเขียนปรัชญา ความสาคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร โดย
เน้ น บริบ ทของแต่ล ะสาขาวิชา โดยคานึงถึง ความรู้ ความสามารถ คุณ ธรรม และจริยธรรม ทบทวนข้อ 2.6
งบประมาณตามแผน และตารางงบประมาณรายรับ-รายจ่าย
5. มอบหมายให้ทุกสาขาวิชาแก้ไข ข้อ 1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้ อน ให้ระบุเป็นไปตามประกาศ
ของมหาวิท ยาลั ย ราชภัฏ พระนครศรี อยุธยา และข้อ 2.2 ให้ ท บทวนการเขียนคุณ สมบัติของผู้ เข้าศึกษา ให้
ทบทวนอาชีพที่สามารถประกอบการได้หลังสาเร็จการศึกษา ต้องเป็นอาชีพที่สามารถปฏิบัติได้จริงหลังสาเร็จ
การศึกษา และต้องมีรายวิชารองรับ ในหลักสูตร มอบหมายให้คณบดี รองคณบดีฝ่ายวิชาการ และประธาน
คณะกรรมการบริ ห ารหลั ก สู ต รประชุ ม ปรึ ก ษาหารื อ และวางแผนเรื่ อ งการจั ด การเรี ย นการสอน การฝึ ก
ประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษาให้ชัดเจน
6. มอบหมายให้คณบดีคณะครุศาสตร์ประสานงานกับอาจารย์ผู้สอนที่สังกัดคณะอื่น ในเรื่องเนื้อหา
รายวิชาในทุกสาขาวิชาให้ครบถ้วน โดยให้แต่ละสาขาวิชาแก้ไขดังนี้ (1) สาขาวิชาคณิตศาสตร์ มีวิชาเอกเลือก
ที่หลักสูตรกาหนด จานวน 8 หน่วยกิต แต่พบว่าทุกวิชามีจานวน 3 หน่วยกิต ควรปรับจานวนหน่วยกิตในวิชาเอกเลือก
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ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต (2) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ มีวิชาฟิสิกส์สาหรับครู 1 ฟิสิกส์สาหรับครู 2 เคมีสาหรับครู
เคมีสาหรับครู 2 ชีววิทยาสาหรับครู 1 ชีววิทยาสาหรับครู 2 มีความแตกต่างด้านเนื้อหาและคาอธิบายรายวิชา
กับ วิช าวิท ยาศาสตร์ชี วภาพ และวิทยาศาสตร์ก ายภาพ อย่างไร สภาวิช ามี ข้อสั งเกตว่ารายวิช าดั งกล่ าวมี
เนื้ อ หาวิช าที่ ซ้ าซ้อ นกั น รวมทั้ งให้ ค านึ งถึ งการจัด เรีย งล าดับ รายวิช าก่ อนหลั งในแต่ ล ะภาคการศึ กษา (3)
สาขาวิชาสังคมศึกษา ให้ทบทวน หน้า 23-26 ข้อ 2 การพัฒนาการผลการเรียนรู้ในแต่ละด้านของหมวดวิชา
ศึกษาทั่วไปและหมวดวิชาเฉพาะ ให้ปรับหัวข้อให้ครบตามแบบฟอร์มที่กาหนด และแก้ไ ขหน้า 33 ชื่อสาขาวิชา
ให้ถูกต้อง (4) สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย แก้ไข วิชาคุรุนิพนธ์ หรือ วิชาครุนิพนธ์ มีข้อความซ้าซ้อนกัน หน้า 41
ข้อ 2.2.3 และ 2.2.4 (5) สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา ได้มีการพบปะพูดคุยในเรื่องอัตราการสอบบรรจุรับ
ราชการของครูคอมพิวเตอร์ศึกษา ว่ามีต้ องการสอบบรรจุครูคอมพิวเตอร์จานวนเท่าใด หากมีการสอบบรรจุครู
คอมพิว เตอร์จ านวนน้ อย สาขาวิชาควรปรับเป็ นสาขาวิชาจากคอมพิวเตอร์ศึกษาเป็นสาขาวิช าอื่น แต่ต้อง
ค านึ งถึ งเรื่ อ งอาจารย์ ผู้ รั บ ผิ ด ชอบหลั ก สู ต รและอาจารย์ ป ระจ าหลั ก สู ต ร ขณะนี้ ส านั ก งานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานได้ยกเลิกรายวิชาการงานอาชีพ และเพิ่มวิชาใหม่ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์
ซึ่งมีเนื้อหาทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หลักสูตรสามารถพัฒนารายวิชาใหม่ได้ โดย สาขาวิชาศึกษาแนวทาง
แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานได้มีการอบรมของ
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (6) สาขาวิชาพลศึกษา มีหน่วยกิต 3(2-2-5) หลายวิชาใน
แต่ละภาคการศึกษา ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สภาวิชาการเกรงว่าจะเกิดปัญหาในการ
จัดตารางเรียนตารางสอนในแต่ละภาคการศึกษา และวิชาผู้กากับลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ขั้นความรู้
ชั้นสูง นักศึกษา ไม่ต้องการเข้ารับการอบรม เนื่องจากใช้เวลาในการอบรม 7 วัน และต้องเสียค่าใช้จ่ายในการ
อบรม คณะกรรมการสภาวิ ช าการมี ข้ อ เสนอแนะว่า นั ก ศึ ก ษาไม่ ค วรเสี ย ค่ า ใช้ จ่ า ยเพิ่ ม เติ ม ให้ ส าขาวิ ช า
ประสานงานกับหน่วยงานที่บริการค่ายลูกเสือในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยอาจารย์ผู้สอนเข้าร่วมอบรมและ
เป็ นอาจารย์อบรม โดยให้ สิทธิ์กับนั กศึกษาของมหาวิทยาลัย และนักศึกษาไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการอบรม
(7) สาขาวิชาการสอนภาษาไทย มีวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร และวิชาภาษาเพื่อการสื่อสารสาหรับครู ซึ่ง
ซ้าซ้อนกัน (8) สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ ใน มคอ.1 กาหนดให้นักศึกษาสาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ
และภาษาอั ง กฤษ และการศึ ก ษานานาชาติ นั ก ศึ ก ษาต้ อ งผ่ า นเกณฑ์ ม าตรฐานการยกระดั บ มาตรฐาน
ภาษาอังกฤษ ระดับ C1 แต่ไม่ปรากฏในหลักสูตร สาขาวิชาต้องระบุไว้ในโครงสร้างของหลักสูตร โดยเพิ่ม หมาย
เหตุ หน้า 18 *นักศึกษาต้องผ่านเกณฑ์มาตรฐานการยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษ ระดับ C1 (9) สาขาวิชา
การประถมศึกษา นักศึกษา สามารถสอนได้ทุกกลุ่มสาระ สอนคละชั้นเรียนได้มีความสามารถรอบด้าน การจัด
แผนการศึกษาของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 และภาคเรียนที่ 2 จัดอย่างไร นักศึกษามีคุณสมบัติตามที่
สาขาวิชาคาดหวังหรือไม่ หากมีคุณลักษณะพิเศษมากเกินไป หากกิจกรรมเสริมไม่สอดรับจะทาให้เกิดปัญหา และ
ควรยุบรวมรายวิชาเพื่อทาให้หลักสูตรมีความเด่นชัดมากขึ้น และ (10) สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ ให้ทบทวน
จานวนหน่วยกิตของรายวิชา สภาวิชาการมีข้อสังเกตว่าเป็นหลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี ซึ่งผลิตนักศึกษาครู ไมได้ผลิต
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นักศึกษาในสายอาชีพอื่น ในหลั กสู ตรมีวิช าเอกหลายวิชาที่เป็น 4 หน่วยกิต เรียน 6 ชั่ว โมง สภาวิชาการ
ไม่เห็นด้วยที่ในรายวิชาเอกเป็น 4 หน่วยกิต เพราะจะเกิดความยุ่งยากต่อการจัดการเรียนการสอนและปฏิบัติ
1 วิชา นักศึกษาต้องเรียน 6 ชั่วโมง เช่น วิชาการช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม การจัดการเรียนรู้ทางการศึกษาพิเศษ
วิชาสาระการเรียนรู้ภาษาไทยสาหรับเด็กที่มีความต้องการจาเป็นพิเศษ วิชาสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์สาหรับ
เด็กที่มีความต้องการจาเป็นพิเศษ สภามหาวิทยาลัยอาจมีข้อซักถามเกี่ยวกับจานวนหน่วยกิต สาขาวิชาต้อง
สามารถตอบข้อซักถามได้ และหน้า 28 หมวดที่ 6 ใน มคอ.1 กาหนดเรื่องพัฒนาอาจารย์ใหม่ที่ไม่มีใบอนุญาต
ประกอบอาชีพครู ด้านศาสตร์วิชาชีพครู มีการฝึกอบรมอาจารย์ใหม่ที่ไ ม่มีใบประกอบวิชาชีพครู ด้านศาสตร์
วิชาชีพครู ต้องมีการฝึกอบรม และสาขาวิชากาหนดให้นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานศึกษา 15 วัน
อาจมีปัญหาต่อการบริหารจัดการ จึงมอบหมายให้คณบดี และสาขาวิชาวางแผนเรื่องการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
7. มอบหมายให้ทุกสาขาวิชาทบทวนโครงสร้างจานวนหน่วยกิตของหลักสูตร
8. มอบหมายให้ทุกสาขาวิชาทบทวนการกาหนดความรับผิดชอบหลัก -ความรับผิดชอบรอง ในแผนที่
แสดงการกระจายความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ ผลการเรี ย นรู้ รายวิช า (Curriculum Mapping) คณะกรรมการสภา
วิชาการมีความเป็นห่วงในเรื่องของการทวนสอบรายวิชา และการตรวจประเมินหลักสูตร
9. มอบหมายให้ทุกสาขาวิชาทบทวนการจัดกิจกรรมเสริมความรู้ เนื่องจากใน มคอ.1 กาหนดไว้ แต่ไม่ปรากฏ
ในเล่มหลักสูตร ควรระบุไว้เพื่อประโยชน์กับผู้ใช้หลักสูตรภายหลัง
10. มอบหมายให้ ทุ ก สาขาวิ ช าตรวจสอบประวั ติ คุ ณ วุ ฒิ และผลงานทางวิ ช าการ ของอาจ ารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจาหลักสูตร และให้ระบุประสบการณ์ในการสอนให้ชัดเจน คณะครุศาสตร์ต้อง
เตรียมความพร้อมที่จะจัดหาอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมาทดแทนอาจารย์ที่จะเกษียณอายุราชการ
11. ให้ทบทวนการเขียนหมวดที่ 4 การพัฒ นาคุณลั กษณะพิเศษของนักศึกษา โดยให้เขียนลักษณะ
พิเศษ จุดเด่นของนักศึกษาในแต่ละสาขาวิชา และข้อ 7 ตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงาน ให้ตัดคาว่า นิสิต ออก
12. คณะกรรมการสภาวิชาการได้ให้ ข้อสั งเกตเกี่ยวกับรายวิชาศึกษาทั่ว ไป วิช าภาษาไทยเพื่ อการ
สื่อสาร และวิชาภาษาเพื่อการสื่อสารสาหรับครู มีความซ้าซ้อนกัน และหมวดวิชาเลือกเสรีในทุกสาขาวิชา ควร
ให้ นั กศึกษาได้เลื อกรายวิช าเรีย นด้ว ยตนเอง คณะและสาขาวิช าไม่ควรระบุ รายวิช าให้ นักศึกษาเรียน เพื่ อ
นักศึกษาจะได้มีความรู้ด้านอื่น ๆ ในการประกอบอาชีพ หากนักศึกษาไม่สามารถสอบบรรจุรับราชการครูได้
13. คณะกรรมการสภาวิชาการมีความเห็นว่าอาจารย์ผู้สอนในแต่ละสาขาวิชามีความรู้ ความเชี่ยวชาญ
ในแต่ละศาสตร์เป็นอย่างดี แต่ยังมีความห่วงใยในเรื่องการเป็นครูที่สามารถถ่ายทอดความรู้ให้นักศึกษา คณะ
ต้องผลักดันหลักสูตรมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
14. มอบหมายให้ คณะและสาขาวิช าเตรียมคาตอบเรื่องผลการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ปีที่ผ่ านมาเป็ น
อย่ างไร สาขาวิช าได้น าข้อ เสนอแนะมาปรับ ใช้ในการท าหลั กสู ต รอย่างไร ให้ แนบเอกสาร ผลการประเมิ น
หลักสูตร มาในภาคผนวก และในการนาเสนอหลักสูตรในสภามหาวิทยาลัยขอให้ สาขาวิชาจัดตัวแทน 1 คน
น าเสนอเป็ น PowerPoint ตามแบบฟอร์ม ที่ กองบริก ารศึ กษาก าหนด และน าเสนอให้ ต รงประเด็น ใช้ เวลา
5 นาที ผู้นาเสนอสามารถตอบ ข้อซักถามของสภามหาวิทยาลัยได้ชัดเจนและเข้าใจง่าย
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15. มอบหมายให้คณบดี รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรทุกสาขาวิชา และ
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการตรวจสอบรูปแบบการพิมพ์ การวรรคตอน การใช้คาให้อยู่ในรูปแบบเดียวกัน ตรวจสอบ
รหัสวิชา ชื่อวิชาภาษาไทย ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ และคาอธิบายรายวิชา ให้ถูกต้อง ครบถ้วน ตลอดเล่มหลักสูตร
เช่น วิชาคุรุนิพนธ์ หรือ วิชาครุนิพนธ์ มีข้อความซ้าซ้อนในสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย หน้า 41 ข้อ 2.2.3 และ 2.2.4
16. มอบหมายให้ ทุกสาขาวิชาจัดทาตารางเปรียบเที ยบการแก้ไขตามข้อเสนอแนะของสภาวิชาการเข้า
ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย โดยไม่ต้องนาหลักสูตรนี้กลับไปพิจารณาในที่คณะกรรมการประชุมสภาวิชาการอีก และให้
นาเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป

ระเบียบวาระที่ 5.9

ขอความเห็นชอบหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา
(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562)

สาระสาคัญโดยย่อ
ผศ.ดร.อดิศร ภู่สาระ เลขานุการสภาวิชาการ ขออนุญาตให้ นางอุมาภรณ์ กล้าหาญ อาจารย์
ประจาหลักสูตร สาขาวิชาดนตรีศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นาเสนอเรื่อง ขอความเห็นชอบ
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (4 ปี) สาขาวิชาดนตรีศึกษา (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562)
ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง
ด้วย คณะมนุ ษยศาสตร์และสั งคมศาสตร์ ได้ดาเนินการปรับปรุงและพัฒ นาหลักสู ตรครุศาสตร
บัณฑิต (4 ปี) สาขาวิ ชาดนตรีศึกษา (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562) เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 แนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558 และ
ตามนโยบายของที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ โดยเรื่องนี้ได้ผ่านการประชุมคณะกรรมการประจา
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1/2562 วันที่ 30 มกราคม 2562 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบโดยให้แก้ไข
ตามข้ อ เสนอแนะของคณะกรรมการประจ าคณะมนุ ษ ยศาสตร์ แ ละสั ง คมศาสตร์ และให้ น าเรื่ อ งนี้ เสนอ
คณะกรรมการสภาวิชาการต่อไป
ข้อเสนอ/ญัตติ
จึ งเสนอคณะกรรมการสภาวิ ชาการพิ จารณาให้ ค วามเห็ น ชอบหลั กสู ต รครุศ าสตรบั ณ ฑิ ต (4 ปี )
สาขาวิชาดนตรีศึกษา (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562)
มติ ที่ประชุม เห็ น ชอบหลั กสูตรครุศาสตรบัณ ฑิ ต (4 ปี) สาขาวิช าดนตรีศึกษา (หลั กสู ตรใหม่ พ.ศ.
2562) โดยให้ แก้ ไขตามข้ อเสนอแนะของคณะกรรมการสภาวิ ชาการ และให้ น าเสนอสภามหาวิ ทยาลั ยต่ อ ไป
ข้อเสนอแนะมีดังนี้
1. ให้ทบทวนเรื่องจานวนหน่วยกิตที่ระบุไว้ในหลักสูตร มีวิชาเอกจานวน 2 หน่วยกิต หลายรายวิชาในหลักสูตร
2. มอบหมายให้รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ คณบดี รองคณบดีฝ่ายวิชาการ และประธานคณะกรรมการ
บริห ารหลักสู ตร พู ดคุย เพื่ อปรึกษาหารือ ในเรื่องผลงานทางวิช าการของอาจารย์ผู้ รับผิ ดชอบหลักสู ตร และ
อาจารย์ประจาหลักสูตร กับ ศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์ฤทธิ์ สมบัติสมภพ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
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โดยผลงานทางวิช าการต้องเป็ น ไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสู ตรระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ. 2558
3. หน้า 2 ให้ทบทวนการเขียนความร่วมมือกับสถาบันอื่น โดยให้ตัดข้อความ โดยทาความร่วมมือกับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ 38 แห่งทั่วประเทศ ออก และหากมีความร่วมมือควรเป็นการทาความร่วมมือกับคณะหรือสาขาวิชา
ที่ร่วมผลิตบัณฑิต มอบหมายให้คณบดีประชุมปรึกษาหารือในเรื่องของการทาความร่วมมือของหลักสูตร
4. หน้า 15 ตรวจสอบชื่อวิชาทางดนตรี แต่ชื่อสาขาวิชาเป็นดนตรีศึกษา และตรวจสอบจานวนหน่วยกิตของ
วิชาอยุธยาศึกษาและวิชาคุรุนิพนธ์ในหน้า 25-26 ให้ถูกต้อง
5. ให้ทบทวนอาชีพที่สามารถประกอบการได้หลังสาเร็จการศึกษา ต้องเป็นอาชีพที่สามารถปฏิบัติได้จริง
หลังสาเร็จการศึกษา และต้องมีรายวิชารองรับในหลักสูตร มอบหมายให้คณบดีประชุมปรึกษาหารือในเรื่อง
ดังกล่าวอีกครั้ง
6. ให้สาขาวิชาทบทวนเรื่องจานวนหน่วยกิตที่ระบุไว้ในหลักสูตร ควรมีรายวิชาที่เน้นการปฏิบัติงาน
ได้จริง และทบทวนการเขียนสถานการณ์ ภายนอกหรือการพัฒนาที่จาเป็นต้องนามาพิจารณาในการวางแผน
หลักสูตร โดยให้ เรื่องผลกระทบในศตวรรษที่ 21 ไทยแลนด์ 4.0 ยุทธศาสตร์ช าติ 20 ปี หลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน (ฉบับปรับปรุง 2560) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 และการเป็ น
ผู้ประกอบการ มาเขียนเป็นสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตร โดยนาจุดเด่นของหลักสูตรมาเขียน และเป็นไป
ตามที่ มคอ.1 กาหนด
7. ข้อ 1.2 การจั ด การศึ กษาภาคฤดูร้อน ให้ ระบุ เป็ น ไปตามประกาศของมหาวิท ยาลั ยราชภั ฏ
พระนครศรีอยุธยา และข้อ 2.2 ให้ทบทวนการเขียนคุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
8. ให้ทบทวนการเขียนปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลั กสูตร โดยให้ มีความรู้ ความสามารถ
คุณธรรม และจริยธรรม และจุดเด่นของหลักสูตร
9. ให้ทบทวนการกาหนดความรับผิดชอบหลัก -ความรับผิดชอบรอง ในแผนที่แสดงการกระจายความ
รับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้รายวิชา (Curriculum Mapping) คณะกรรมการสภาวิชาการมีความเป็นห่วงในเรื่อง
ของการทวนสอบรายวิชา
10. ในแผนการศึกษา กาหนดให้นักศึกษาเรียนวิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในภาคการศึกษาที่ 2
ชั้นปีที่ 2 คณะและสาขาวิชาต้องวางแผนเรื่องบริหารจัดการเรียนการสอน การนิเทศนักศึกษา การวัดและการ
ประเมินผล การติดต่อและการประสานงาน ให้เป็นระบบ และมีมาตรฐานเดียวกันกับคณะครุศาสตร์
11. คณะกรรมการสภาวิชาการได้ให้ข้อสังเกตในเรื่องการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรจากสาขาวิชา
ดนตรีไทย เป็น สาขาวิชาดนตรีศึกษา สาขาวิชาได้มีกระบวนการวิพากษ์หลักสูตรใหม่หรือไม่ ขอให้คณะ และ
ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเตรียมข้อมูลในการตอบคาถาม โดยต้องคานึงถึงการดาเนินงานภายใต้
กรอบมาตรฐานสมรรถนะ
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12. มอบหมายให้ คณะและสาขาวิช าเตรียมคาตอบเรื่องผลการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ปีที่ผ่ านมาเป็ น
อย่ างไร สาขาวิช าได้น าข้อ เสนอแนะมาปรับ ใช้ในการท าหลั กสู ต รอย่างไร ให้ แนบเอกสาร ผลการประเมิ น
หลักสูตร มาในภาคผนวก และในการนาเสนอหลักสูตรในสภามหาวิทยาลัยขอให้ สาขาวิชาจัดตัวแทน 1 คน
น าเสนอเป็ น PowerPoint ตามแบบฟอร์ม ที่ กองบริก ารศึ กษาก าหนด และน าเสนอให้ ต รงประเด็น ใช้ เวลา
5 นาที ผู้นาเสนอสามารถตอบข้อซักถามของสภามหาวิทยาลัยได้ชัดเจนและเข้าใจง่าย
13. มอบหมายให้คณบดี รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรทุกสาขาวิชา และ
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการตรวจสอบรูปแบบการพิมพ์ การวรรคตอน การใช้คาให้อยู่ในรูปแบบเดียวกัน ตรวจสอบ
รหัสวิชา ชื่อวิชาภาษาไทย และชื่อวิชาภาอังกฤษ และคาอธิบายรายวิชา ให้ถูกต้อง ครบถ้วน ตลอดเล่มหลักสูตร
14. มอบหมายให้สาขาวิชาจัดทาตารางเปรียบเทียบการแก้ไขตามข้อเสนอแนะของสภาวิชาการเข้าที่ประชุม
สภามหาวิทยาลัย โดยไม่ต้องนาหลักสูตรนี้กลับไปพิจารณาในที่คณะกรรมการประชุมสภาวิชาการอีก และให้นาเสนอ
สภามหาวิทยาลัยต่อไป

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องนาเสนอจากคณะกรรมการสภาวิชาการ
-ไม่ม-ี

ระเบียบวาระที่ 7

เรื่องอื่น ๆ

ระเบียบวาระที่ 7.1 กาหนดการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ 3/2562
สาระสาคัญโดยย่อ
ผศ.ดร.อดิ ศ ร ภู่ ส าระ เลขานุ ก ารสภาวิ ช าการ น าเสนอก าหนดการประชุ ม คณะกรรมการ
สภาวิชาการ ครั้งที่ 3/2562
ข้อเสนอ/ญัตติ
จึงขอความเห็นชอบกาหนดการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ 3/2562 ในวันพุธที่ 27
มีนาคม 2562 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมอยุธยา-อาเซียน ชั้น 2 อาคารสานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
มติที่ประชุม เห็นชอบกาหนดการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ 3/2562 ในวันพุธที่
27 มี น าคม 2562 เวลา 09.00 น. ณ ห้ อ งประชุ ม อยุ ธ ยา-อาเซี ย น ชั้ น 2 อาคารส านั ก งานอธิ ก ารบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ปิดประชุมเวลา 13.40 น.
นางสาวนิตยา แสงมะฮะหมัด ผู้พิมพ์/ผู้บันทึกการประชุม
นางเบญญาภา สอนพรม
ผูต้ รวจ
ผศ.ดร.อดิศร ภู่สาระ
ผูต้ รวจ/ทาน
รายงานการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ 2/2562 วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประขุมอยุธยา-อาเซียน ชั้น 2

