
          รายงานการประชุมสภาวิชาการ 

คร้ังท่ี  5/2555 

วันพุธท่ี  11 กรกฎาคม 2555  เวลา 9.00 น. 

ณ หองประชุม 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

           ------------------------------------------- 

 

ผูมาประชุม 

1. ดร.บูรพาทิศ   พลอยสวุรรณ    ประธาน(อธิการบดี) 

2. รองศาสตราจารย ดร.วิไลศักดิ ์ ก่ิงคํา   กรรมการ(ผูทรงคุณวุฒิภายนอก)  

3. ดร.ปฐมพงศ   ศุภเลิศ     กรรมการ(ผูทรงคุณวุฒิภายนอก)  

4. รองศาสตราจารย ดร.สุนันทา  เลาหนันทน   กรรมการ(ผูทรงคุณวุฒิภายนอก)  

5. รองศาสตราจารย ดร.กมล  บุษบา     กรรมการ(ผูทรงคุณวุฒิภายนอก)  

6. ดร.พรเทพ  รูแผน     กรรมการ(ผูแทนคณะครุศาสตร)  

7. ผูชวยศาสตราจารย ดร.อดศิร  ภูสาระ   กรรมการ(ผูแทนคณะมนุษยศาสตรฯ) 

8. ดร.ภควดี   สขุอนันต     กรรมการ(ผูแทนคณะวิทยาศาสตรฯ) 

9. ผูชวยศาสตราจารย ดร.วิมลพรรณ  รุงพรหม  กรรมการและเลขานุการ(รองอธิการบดีฝายวิชาการ) 
 

ผูเขารวมประชุม 

1. ผูชวยศาสตราจารยวชิรา  ปูชตรีรัตน   รองคณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี

2. นายอภิชาติ   พานสวุรรณ    หัวหนาสาขาวิชาการจัดการ 

3. ดร.กมลวรรณ  วรรณธนัง    รองผูอํานวยการสํานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา 

 

เปดประชุมเวลา    9.10  น. 

 

ระเบียบวาระที่ 1   เรื่องที่ประธานแจงใหทราบ 

 สาระสําคัญ 

 ประธานกลาวเชิญชวนกรรมการสภาวิชาการทุกทานรวมรับฟงการประชุมสภามหาวิทยาลัย ในวันพุธท่ี 25 

กรกฎาคม 2555 เวลา 9.00 น. ณ หองประชุม 1  

 มติ/ความเห็นของท่ีประชุม 

 รับทราบ 

 

ระเบียบวาระที่ 1.2  เรื่องการสมัครเขารับทุนครูมืออาชีพ 

 สาระสําคัญ 

 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(สกอ.) ไดดําเนินการรับสมัครคัดเลือกนักศึกษาคณะครุศาสตรท่ีมี

คุณสมบัติตามเกณฑท่ีกําหนด สมัครคัดเลือกเปนนักศึกษาท่ีจะไดรับทุนครูมืออาชีพของ สกอ. โดยมีเงื่อนไขสําคัญคือ
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ตองมีเกรดเฉลี่ยตลอดระยะการศึกษาตามเกณฑท่ีกําหนด  ซ่ึงนักศึกษาคณะครุศาสตรของมหาวิทยาลัยไดรับการ

คัดเลือกใหไดรับทุนดังกลาวมีจํานวน 6 คน 

 มติ/ความเห็นของท่ีประชุม     รับทราบ 

 

 

ระเบียบวาระที่ 1.3 เรื่องการจัดทํากรอบอัตรากําลัง 

 สาระสําคัญ 

 มหาวิทยาลัยไดใชแผนกรอบอัตรากําลังครบ 4 ป เม่ือป 2554 น้ัน ปรากฎวามหาวิทยาลัยยังดําเนินการทํา

แผนฉบับใหมไมแลวเสร็จตามกําหนดเวลา จึงตองขออนุญาตสภามหาวิทยาลัยขอใชกรอบอัตรากําลังในป 2555 ตอไป

อีกหน่ึงป  ซ่ึงขณะน้ีกําลังดําเนินการจัดทําและผานกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยใหความเห็นชอบในการหลักแลว เม่ือ

วันท่ี 10 กรกฎาคม 2555  และหลังจากน้ีในวันท่ี 23 กรกฎาคม 2555 จะนําเสนอตอกรรมการบริหารงานบุคคล ซ่ึง

มหาวิทยาลัยก็จะมีกรอบอัตรากําลังใหม ในป 2555 – 2558 (4 ป)    โดยกรอบอัตรากําลังน้ีประกอบดวยสายวิชาการ

และสายสนับสนุนวิชาการ และคาดวาจะเขาสภามหาวิทยาลัยวันท่ี 25 กรกฎาคม 2555  

 มติ/ความเห็นของท่ีประชุม    รับทราบ 

 

ระเบียบวาระที่ 1.4 เรื่องการจัดทําแบบประเมินการปฏิบัติราชการของขาราชการพลเรือนรวมทั้งพนักงานอื่น ๆ 

ของมหาวิทยาลัย 

 สาระสําคัญ 

ตามประกาศของคณะกรรมการขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา(กพอ.) กําหนดใหสถาบันอุดมศึกษา

ดําเนินการจัดระบบการประเมินการปฏิบัติงานของขาราชการตั้งแตป 2554 แตเน่ืองจากมหาวิทยาลัยขออนุญาตใช

แบบประเมินแบบเดิมโดยมติของคณะรัฐมนตรีมากอน  ขณะน้ีจึงไดดําเนินการตั้งคณะกรรมการจัดทําแบบประเมิน

และขอตกลงการปฏิบัติงานฉบับใหม โดยมีคณะกรรมการรวบรวมขอมูลและยกรางแบบประเมินรวมท้ังกําหนด

เปาหมายใหมีการประชาพิจารณไปยังคณาจารยและผูเก่ียวของในมหาวิทยาลัยใหแลวเสร็จ เพ่ือเสนอกรรมการบริหาร

งานบุคคลในวันท่ี 23 กรกฎาคม 2555 

 มติ/ความเห็นของท่ีประชุม    รับทราบ 

 

ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งท่ี 4/2555 

 สาระสําคัญโดยยอ 

เลขานุการสภาวิชาการนําเสนอรายงานการประชุมคร้ังท่ี 4/2555 ใหท่ีประชุมพิจารณา 

 มติ/ความเห็นของท่ีประชุม    รับรองรายงานการประชุม โดยใหขอแกไขหนา [2-9] ขอ 6.1 แกไขชื่อ

หลักสูตรจากหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพครู เปน ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู และฝากเลขาจัดทําเอกสารให

เรียบรอย 

 

ระเบียบวาระท่ี 3   เรื่องสืบเน่ืองจากการประชุมครั้งท่ี 4/2555 
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ระเบียบวาระที่ 3.1  รายงานผลการดําเนินการตามมติของสภาวิชาการ 

 สาระสําคัญโดยยอ 

 เลขานุการสภาวิชาการ นําเสนอขอมูลการดําเนินงานและผลการดําเนินงานตามมติท่ีประชุมสภาวิชาการคร้ัง

ท่ี 4/2555 โดยไดแจงและมอบใหหนวยงานและองคคณะบุคคล/บุคคลท่ีเก่ียวของดําเนินงานและปฏิบัติตามท่ีสภา

วิชาการมีมติแลว 

 มติท่ีประชุม   รับทราบ โดยมีขอเสนอแนะดงัน้ี 

 1. ใหรายงานขอมูล ณ ปจจุบันใหสภาวิชาการทราบ 

 2. กรณีท่ีหลักสตูรยงัไมดาํเนินการเสนอสภามหาวิทยาลยั  มหาวิทยาลยัควรมีมาตรการโดยกําหนดเงื่อนไขใน

ประกาศใหมีระยะเวลาการเสนอหลักสูตรในแตละชวงใหสอดคลองกับการเสนอหลักสตูรจากสภามหาวิทยาลัยไปยงั

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ซ่ึงจะทําใหเน้ือหาหลักสตูรมีความทันสมัยและเปนตัวชี้วัดการดูแลรับผิดชอบ 

หลักสูตร จึงควรกําหนดมาตรการและแจงสภามหาวิทยาลยัทราบและถือปฏบิัต ิ

 

ระเบียบวาระท่ี 4   เรื่องนําเสนอเพ่ือทราบ 

ระเบียบวาระที่ 4.1  การขยายแผนรับนักศึกษาภาคปกติ สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน ป 2555 (วาระเวียน) 

 สาระสําคัญโดยยอ 

  ตามท่ีสาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มีแผนการรับสมัครนักศึกษาภาค

ปกติจํานวน 40 คนตอหอง จํานวน 3 หอง รวมเปน 120 คน แตเน่ืองจากมีนักเรียนใหความสนใจสมัครเรียนเกิน 

จํานวนท่ีกําหนดจากแผนการรับนักศึกษาจาก 120 คน เปน 155 คน จึงมีความจําเปนตองขยายแผนการรับนักศึกษา

เกินแผนท่ีกําหนดไว ซ่ึงไดผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ีคร้ังท่ี 2/2555 

เม่ือวันท่ี 2 พฤษภาคม 2555 และสภาวิชาการ(วาระเวียน)มีมติเห็นชอบ โดยมีขอความเห็น/ขอสังเกต ดังน้ี 

  1. สํารวจภาระงานการสอนของคณาจารยประจําสาขาวิชา และคํานึงถงึภาระงานของผูสอน 

  2. สอบถามผูท่ีเก่ียวของเก่ียวกับผลกระทบการจัดการเรียนการสอน เชน อาจารยผูสอน หองเรียน มี

ความเพียงพอตอจํานวนนักศึกษาหรือไม 

  3. สภาวิชาการไมขดัของหากคณะและมหาวิทยาลัยสามารถบริหารจัดการได 
 มติท่ีประชมุ   รับทราบ 
 

ระเบียบวาระที่ 4.2  เสนอใหปริญญาบัตรแกผูสําเรจ็การศึกษาระดับปริญญาตร ีภาคเรียนที่ 2/2554(วาระเวียน) 

 สาระสําคัญโดยยอ 

  ตามบันทึกขอความของคณะครุศาสตร ลงวันที่ 27 มีนาคม 2555 เรื่องขออนุมัติจบหลักสูตรของ

นักศึกษาช้ันปที่ 5 และนักศึกษา ป. บัณฑิตวิชาชีพครู (ทุน สควค.)   โดยขอใหมหาวิทยาลัยเรงดําเนินการ

อนุมัติจบใหกับนักศึกษาช้ันปที่ 5 และ และนักศึกษา ป. บัณฑิตวิชาชีพครู (ทุน สควค. จํานวน 22 คน )   

ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2555 เพื่อใหนักศึกษาช้ันปที่ 5 สามารถบรรจุเขารับราชการตามโครงการผลิตครูพันธุ

ใหมนํารองจากสํานักงานคณะกรมการการอุดมศึกษา จํานวน 18 คน  ทุน สควค. จํานวน 22 คน และที่เหลือ   

ใหนักศึกษาสามารถสมัครสอบบรรจุครูผูชวยทั่วประเทศในเดือนเมษายน   กองบริการการศึกษาและนาย

ทะเบียนไดตรวจสอบคุณสมบัติของผูสําเร็จการศึกษา โครงสรางหลักสูตรพบวาถูกตองเปนไปตามเกณฑการ

สําเร็จการศึกษาที่กําหนด และเสนอตอคณะกรรมการอนุมัติการประเมินผลการศึกษา ในการประชุมคร้ังท่ี 
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1/2555 วันท่ี 27  มีนาคม 2555  มติท่ีประชุมเห็นชอบอนุมัติผลการสําเร็จการศึกษาตั้งแตวันท่ี 27 มีนาคม 2555 

จํานวนท้ังสิ้น 61 ราย และสภาวิชาการ(วาระเวียน)มีมติเห็นชอบการเสนอใหปริญญาบัตรดังกลาว 

 มติท่ีประชมุ   รับทราบ  

ระเบียบวาระที่ 4.3 เสนอใหปริญญาบัตรแกผูสําเรจ็การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2554(วาระเวียน) 

 สาระสําคัญโดยยอ 

 1. คณะกรรมการบัณฑติศึกษา ไดพิจารณาใหความเห็นชอบการเสนอรายชื่อผูสําเร็จการศึกษาประจําภาเรียน

ท่ี 2/2554 ในการประชุมคร้ังท่ี 1 /2554 วันท่ี 22 กุมภาพันธ 2555 มติท่ีประชุมใหความเห็นชอบการเสนอรายชื่อ

ผูสําเร็จการศึกษา จํานวน 40 ราย จําแนกเปน  

1. ประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาฃีพครู    จํานวน   2  ราย 

2. ค.ม. (สาขาการบริหารการศึกษา)     จํานวน   7  ราย 

3. ค.ม. (สาขาการจัดการเรียนรู)    จํานวน   3  ราย 

4. ศศ.ม. (สังคมศาสตรเพ่ือการพัฒนา)   จํานวน   1  ราย 

5. ศศม. (ยุทธศาสตรการพัฒนา)    จํานวน   4  ราย 

6. บธ.ม. (สาขาบริหารธุรกิจ)     จํานวน  22  ราย 

7. บธ.ม. (สาขาการจัดการท่ัวไป)    จํานวน   1   ราย 

     รวมทั้งส้ิน   จํานวน  40 ราย 

 2. คณะกรรมการบัณฑิตใหความเห็นชอบการเสนอรายชื่อผูสําเร็จการศึกษา ในการประชุมคณะกรรมการ

บัณฑิตศึกษา มติเวียน เม่ือวันท่ี 27 มีนาคม 2555 มติท่ีประชุมใหความเห็นชอบการเสนอรายชื่อผูสําเร็จการศึกษา 

จํานวน 22 ราย และหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู (ทุน สควค.) จํานวน 22 ราย  

 และสภาวิชาการ(วาระเวียน)มีมติเห็นชอบการเสนอใหปริญญาบัตรจํานวน 40 รายและประกาศนียบัตร

บัณฑิตวิชาชีพครู จํานวน 22 ราย 

 มติท่ีประชุม    รับทราบ 

 

ระเบียบวาระที่ 4.4  การรับทราบหลักสูตรจากสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

 สาระสําคัญโดยยอ 

 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รับทราบการใหความเห็นชอบหลักสูตร ดังน้ี 

 1.หนังสือท่ี ศธ 0506(2)/8015 ลงวันท่ี 17 พฤษภาคม 2555 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

คณิตศาสตร (5 ป) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555)   หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา (5 ป) (หลักสูตร

ปรับปรุง พ.ศ.2555)  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรศึกษา (5 ป) (หลักสูตรปรังปรุง พ.ศ.2555) 

และหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร (5 ป) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555)  

 2. หนังสือท่ี ศธ 0506(1)/8831 ลงวันท่ี 7 มิถุนายน 2555 หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐ

ประศาสนศาสตร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555 และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน (หลักสูตร

ปรับปรุง พ.ศ.2555)  

 3. หนังสือท่ี ศธ 0506(1)/8664 ลงวันท่ี 7 มิถุนายน 2555 หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร 

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555) 

 มติท่ีประชุม    รับทราบ                                             
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ระเบียบวาระท่ี 4.5  รายงานผลการดําเนินการเก่ียวกับการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรของมหาวิทยาลัย 

 สาระสําคัญโดยยอ 

 มหาวิทยาลัยไดดําเนินการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรของมหาวิทยาลัยใหเปนไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2552 โดยมีความกาวหนาในการดําเนินการแจงใหสภาวิชาการทราบ    

 
ท่ี 

 

สาขาวิชา 

คณะกรรม 

การประจํา

คณะ 

 

สภาวิชาการ 

(เห็นชอบ) 

สภา

มหาวิทยาลัย 

(อนุมัติ) 

สกอ. 

(รับทราบ) 

สภาวิชาชีพท่ี

เกี่ยวของ 

คณะครุศาสตร 

1 การสอนภาษาไทย  5 ป (หลักสูตรใหม55) 24 ม.ค.54 9 มี.ค.54 20 เม.ย.54 7 ก.ค.54 ร ะ ห ว า ง

ดํ า เ นิ น ก า ร ส ง

ขอมูลใหคุรุสภา 

2 การศึกษาปฐมวัย 5 ป 25 ก.พ. 54 23 ธ.ค. 54 18 ม.ค.55 27 มิ.ย.55  

3 พลศึกษา 5  ป 24 ม.ค.54 23 ธ.ค. 54 18 ม.ค.55 17 พ.ค.55  

4 การสอนภาษาอังกฤษ 5ป (หลักสูตรใหม55) 24 ม.ค.54 11 ม.ค.55 15 ก.พ. 55 27 มิ.ย.55  

5 คณิตศาสตร  5 ป 25 ก.พ. 54 11 ม.ค.55 18 ม.ค.55 17 พ.ค.55  

6 คอมพิวเตอรศึกษา  5 ป 25 ก.พ. 54 25 ม.ค. 55 15 ก.พ. 55 17 พ.ค.55       

7 สังคมศึกษา    5 ป 25 ก.พ. 54 8 ก.พ. 55 15 ก.พ. 55 4 ก.ค.55  

8 วิทยาศาสตร   5 ป 25 ก.พ. 54 25 ม.ค.55 15 ก.พ. 55 17 พ.ค.55  

9 การประถมศึกษา 5 ป (หลักสูตรใหม55) 24 ม.ค.54 11 ม.ค. 55 15 ก.พ. 55 27 มิ.ย.55  

10 การศึกษาปฐมวัยและการศึกษาพิเศษ - - - -  

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

11 คณิตศาสตร    4 ป  26ม.ค.54 5 เม.ย.54  20 เม.ย.54 8 ส.ค. 54 - 

12 วิทยาการคอมพิวเตอร 4 ป 26 ม.ค.54 9 มี.ค.54 16 มี.ค.54 19 ส.ค.54 - 

 
ท่ี 

 

สาขาวิชา 

คณะกรรม 

การประจํา

คณะ 

 

สภาวิชาการ 

(เห็นชอบ) 

สภา

มหาวิทยาลัย 

(อนุมัติ) 

สกอ. 

(รับทราบ) 

สภาวิชาชีพท่ี

เกี่ยวของ 

13 เคมี   4 ป 25 ส.ค.54 7 ก.ย.54  14 ก.ย. 54 12 มี.ค.55 - 

14 เทคโนโลยีสารสนเทศ   4 ป 17 มิ.ย.54 3 ส.ค.54 20 ส.ค.54 13 ม.ค. 55 - 

15 วิศวกรรมไฟฟา   4 ป 14 พ.ค.53 11 ส.ค.53 18 ส.ค.53 7 ม.ค.54 - 

16 เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ตอเนี่อง) 25 ส.ค.54 7 ก.ย.54  14 ก.ย. 54 26 ธ.ค.54 - 

17 เกษตรศาสตร  4 ป 19 ก.ย.54 15 ธ.ค. 54 21 ธ.ค. 54 17 ก.พ.55 - 

18 จุลชีววิทยา 4 ป (หลักสูตรใหม55) 18 ต.ค. 53 15 ธ.ค. 54 21 ธ.ค. 54 17 ก.พ.55 - 

20 คหกรรมศาสตร  4 ป 19 ก.ย.54 15 ธ.ค. 54 21 ธ.ค. 54 3 เม.ย.55 - 

21 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 4 ป 19 ก.ย.54 15 ธ.ค. 54 21 ธ.ค. 54 22 ก.พ.55 - 

22 การจัดการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 4 ป 19 ก.ย.54 25 ม.ค.55 15 ก.พ. 55 30 พ.ค.55 - 

23 สาธารณสุขชุมชน  4 ป 19 ก.ย.54 15 ธ.ค. 54 21 ธ.ค. 54  - 

24 วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร - - - -  

25 ชีววิทยาประยุกต - - - -  

คณะวิทยาการจัดการ 
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26 การบัญชี  4 ป 8 เม.ย.53 8 ธ.ค. 53 16 ก.พ.54 11 พ.ค.54 ผานกบช.แลว 

12 ม.ค. 55  

27 การจัดการ  4 ป 13 ม.ค. 54 23 ธ.ค. 54 18 ม.ค.55 16 มี.ค.55 - 

28 การตลาด 4 ป 25 ส.ค.54 7 ก.ย.54  14 ก.ย. 54 12 มี.ค.55 - 

29 การบริหารทรัพยากรมนุษย 4ป 13 ธ.ค.53 13 ม.ค.54 22 มิ.ย.54 23 ก.ย.54 - 

30 โลจิสติกส   4 ป (หลักสูตรใหม 54) 8 เม.ย. 53  16 ก.ค. 53  16 มี.ค. 54 23 ก.ย.54 - 

31 การทองเท่ียว  4 ป 26ก.ค. 54 3 ส.ค.54 24 ส.ค.54 19 ธ.ค.54 - 

32 คอมพิวเตอรธุรกิจ  4 ป 8 เม.ย.53 8 ธ.ค. 53 16 ก.พ.54 18 พ.ย.54 - 

33 เศรษฐศาสตรธุรกิจ 4 ป 26 ก.ค. 54 - - - - 

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

34 นิเทศศาสตร   4 ป 20 ต.ค.53  8 ธ.ค.53 15 ธ.ค.53 27 มิ.ย.54 - 

35 ภาษาไทย  4 ป 15 ก.ย.53 9 มี.ค.54 20 เม.ย.54 1 ก.พ. 55 - 

36 รัฐประศาสนศาสตร (ป.โท-หลักสูตรใหม54) 15 ก.ย.53 10 พ.ย.53 19 ม.ค.54 8 เม.ย.54 - 

37 ภาษาญี่ปุน 4 ป  5 ต.ค. 54  9 ธ.ค.54 21 ธ.ค. 54 17 ก.พ.55 - 

38 ภาษาอังกฤษ    4 ป 4 เม.ย. 54 23 ธ.ค. 54 15 ก.พ. 55  26 มี.ค.55 - 

39 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 4 ป - - - -  

40 นิติศาสตร 4 ป 5 ต.ค.54 23 ธ.ค. 54 18 ม.ค.55 7 มิ.ย.55  

41 การพัฒนาชุมชน  4 ป 29 ธ.ค.54 11 ม.ค. 55 18 ม.ค.55 7 มิ.ย.55  

42 ดนตรี    4 ป 6 ม.ค. 55 25 ม.ค.55 15 ก.พ. 55 16 มี.ค.55  

43 รัฐประศาสนศาสตร 4 ป 9 มี.ค.55 16 มี.ค.55 21 มี.ค.55 7 มิ.ย.55  

44 ศิลปกรรม  4 ป 6 ม.ค. 55 16 มี.ค.55 - -  

45 นาฏศิลปการละคร 4 ป - - - -  
 

 มติที่ประชุม รับทราบ 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระเบียบวาระท่ี 5   เรื่องนําเสนอเพ่ือพิจารณา 

ระเบียบวาระที่ 5.1  ขอความเห็นชอบการขยายแผนการรับนักศึกษาภาค กศ.บป.(เสาร-อาทิตย) สาขาวิชาการ

จัดการ ปการศึกษา 2555 

 สาระสําคัญโดยยอ 
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 สาขาวิชาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ ขอความเห็นชอบการขยายแผนการรับนักศึกษาสาขาวิชาการ

จัดการ หลักสูตร 4 ป (เทียบโอน) ภาค กศ.บป.(เสาร-อาทิตย) ปการศึกษา 2555 จาก 100 เปน 147 คน โดยผาน

ความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําคณะวิทยาการจัดการ คร้ังท่ี 5/2555 วันท่ี4 กรกฎาคม 2555 เรียบรอยแลว  

มติท่ีประชุม  เห็นชอบ โดยมีขอเสนอแนะในหลักการควรมีวิธีการกลั่นกรองในตัวหลักสูตร ซ่ึงเปนตัวชี้วัด

แสดงถึงระบบท่ีเปนมาตรฐานในคร้ังตอไป  และใหเสนอเอกสารเพ่ือใหสภามหาวิทยาลัยพิจารณาใหครบถวนชัดเจน 

 
 
 

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

http://www.novapdf.com/
http://www.novapdf.com/


ระเบียบวาระที่ 5.2  ขอความเห็นชอบการขยายเวลาการใชหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาเพ่ือรบันักศึกษา ป

การศึกษา 2555 

 สาระสําคัญโดยยอ 

 ตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ไดแจงใหสถาบันอุดมศึกษาปรับปรุงหลักสูตรใหสอดคลองตาม

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิใหแลวเสร็จภายในป 2555 และสามารถนําไปใชในการจัดการเรียนการสอนภายในป 2556 

ประกอบกับหลักสูตร ค.ม.(การบริหารการศึกษา)หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2549  หลักสูตร ค.ม.(การจัดการการเรียนรู) 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2549   หลักสูตร บธ.ม.(บริหารธุรกิจ)หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2549 หลักสูตร ศศ.ม.

(ยุทธศาสตรการพัฒนา) หลักสูตรใหม พ.ศ. 2549 และหลักสูตร ค.ด.(การบริหารการศึกษา) พ.ศ. 2549 ซ่ึงอยูระหวาง

การพัฒนาหลักสูตรใหเปนไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ และมีผูสนใจสมัครเขาเรียนในหลักสูตร ค.ม.(การบริหาร

การศึกษา) จํานวน 63 คน หลักสูตรค.ม.(การจัดการการเรียนรู) จํานวน 12 คน และหลักสูตร บธ.ม.(บริหารธุรกิจ) 

จํานวน 10 คน  คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาจึงพิจารณาและเห็นชอบการขยายเวลาการใชหลักสูตรดังกลาว เพ่ือรับ

นักศึกษาปการศึกษา 2555  ในการประชุมคร้ังท่ี 2/2555 วันท่ี 27 มิถุนายน 2555 เรียบรอยแลว  

มติท่ีประชุม    เห็นชอบ โดยมีขอเสนอในเรื่องการดําเนินการบริหารจดัการจะตองสอดคลองและเปนไป

ตามเกณฑมาตรฐานระดับบัณฑิตศึกษา 

  

ระเบียบวาระที่ 5.3  ขอความเห็นชอบการเสนอใหปริญญามหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต ภาคเรียนที่ 3/2554 

 สาระสําคัญโดยยอ 

 สํานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาขอเสนอรายชื่อผูสําเร็จการศึกษาซ่ึงมีคุณสมบัติเปนไปตามเกณฑการ

สําเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  ภาคเรียนท่ี 3/2554 จํานวน 35 รายจําแนกเปน 

ท่ี หลักสูตร จํานวน 

ชาย หญงิ รวม 

1 ค.ด.(การบริหารการศึกษา) - 1 1 

2 ค.ม.(การบริหารการศึกษา) 4 12 16 

3 ค.ม.(การจัดการการเรียนรู) 2 4 6 

4 ศศ.ม.(ยุทธศาสตรการพัฒนา) 3 3 6 

5 บธ.ม.(บริหารธุรกิจ) 3 3 6 

 รวม 12 23 35 

 
 มติประชุม   เห็นชอบตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาเสนอ จํานวน 35 ราย  

ระเบียบวาระที่ 5.4  ขอความเห็นชอบการปรับปรุงแกไขอาจารยประจําหลักสูตร  รหัสวิชา และคําอธิบาย

รายวิชาของหลักสูตรคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

 สาระสําคัญโดยยอ 

 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ขอความเห็นชอบในการดําเนินการปรับปรุงแกไขอาจารยประจําหลักสูตร 

รหัสวิชาและคําอธิบายรายวิชาของหลักสูตรตางๆ ( ของคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เพ่ือใหขอมูลดังกลาวถูกตอง
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เปนปจจุบันและมีมาตรฐานเดียวกัน  โดยผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี

ในการประชุมคร้ังท่ี 2/2555 วันท่ี 8 มิถุนายน 2555 เรียบรอยแลว  

  มติท่ีประชุม   เห็นชอบ 

ระเบียบวาระที่ 5.5  ขอความเห็นชอบการพิจารณาการตอเวลาราชการของขาราชการพลเรอืนในสถาบัน 

อุดมศึกษา ซ่ึงจะเกษียณอายุราชการ ในปงบประมาณ พ.ศ.2555 

 สาระสําคัญโดยยอ 

 จากการประชุมคณะกรรมการเพ่ือพิจารณาการตอเวลาราชการของขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา

ซ่ึงจะเกษียณอายุราชการในปงบประมาณ 2555 คร้ังท่ี 4/2555 เม่ือวันท่ี 7 กรกฎาคม 2555 คณะกรรมการมีมติดังน้ี

 1. คณะกรรมการพิจารณากําหนดจํานวนและตัวบุคคลท่ีจะเกษียณอายุราชการและจะใหปฏิบัติราชการตอ

ตามท่ีคณะวิทยาการจัดการเสนอและเลขานุการคณะกรรมการไดตรวจสอบวา ผลงานทางวิชาการของ(รอง

ศาสตราจารยวันทนีย  แสนภักดี) ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาท่ีจะไดรับการพิจารณาใหตอเวลาราชการท่ีมี

คุณสมบัติ ตามขอ 5 (5) มีภาระงานสอนและมีผลงานทางวิชาการยอนหลัง 3 ป จนถึงวันท่ี 31 มีนาคม ของปท่ีจะ

เกษียณอายุราชการ ตามหลักเกณฑท่ี ก.พ.อ. กําหนด  

 2. อนุมัตติอเวลาราชการดวยแนวทางตามท่ีคณบดีคณะวิทยาการจัดการไดเสนอและจัดทําเปนเอกสารไดแก  

   2.1 . กรอบอัตรากําลังและตําแหนงเพ่ิมใหม ระยะ 4 ป (เอกสารลําดับท่ี กปจ. 3/2555 ซ่ึงผานความ

เห็นชอบจากคณะกรรมการประจําคณะ คร้ังท่ี 1/2555 เม่ือวันท่ี 6 มีนาคม 2555) ซ่ึงเปนขอมูลท่ีคณะใชในการกําหนด

หลักเกณฑ และวิธีการในการวิเคราะหความตองการคณาจารยเปนรายสาขาวิชาท่ีชัดเจน 

  2.2 เอกสารผลงานทางวิชาการ ไดแก ตํารา วิชาการจัดการพัสดุและสํานักงาน  การวิจัยตลาด  และการ

พัฒนาบุคลิกภาพ  

ซ่ึงเลขานุการคณะกรรมการฯ ไดรวบรวมเอกสารขางตน และตรวจสอบแลววา คุณสมบัติ และผลงานทาง

วิชาการของ รองศาสตราจารย วันทนีย   แสนภักดี ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาท่ีจะไดรับการพิจารณาให

ตอเวลาราชการท่ีมีคุณสมบัติ ตามขอ 5 (5) มีภาระงานสอนและมีผลงานทางวิชาการยอนหลัง 3 ป จนถึงวันท่ี 31 

มีนาคม ของปท่ีเกษียณอายุราชการ เปนไปตามหลักเกณฑท่ี ก.พ.อ. กําหนด    

ท้ังน้ีหากคณะกรรมการทานใดเห็นวามีประเด็นใดท่ีเพ่ิมเติมในคุณลักษณะของผลงานทางวิชาการ

นอกเหนือจากท่ีพิจารณา สามารถเสนอใหปรับปรุงพัฒนาใหมีคณุภาพทางวิชาการมากยิง่ขึน้ในการปรับปรุงผลงานทาง

วิชาการในคราวตอไป  

 มติท่ีประชุม   เห็นชอบ 

 

ระเบียบวาระที่ 6     เรื่องอื่น ๆ 

ระเบียบวาระที่ 6.2  ความคืบหนาของหลักสูตร ป.บัณฑิตวิชาชีพครู 

 สาระสําคัญโดยยอ 

 ดร.ปฐมพงศ   ศภุเลศิ ขอทราบความคืบหนาของหลักสตูร ป.บณัฑิตวิชาชีพครู เน่ืองจากทราบวาสาํนักงาน

เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา พระนครศรีอยุธยา เขต 1 มีหนังสือแจงไปยงัโรงเรียนท่ียังมีครูท่ีตกคางยงัไมไดสมัคร

เรียน  ซ่ึงคาดวานาจะสงเร่ืองมายังคณะครุศาสตรและกําลงัรวบรวมขอมูล  แตไมแนใจวาจะเปดทันรุน 1/2 หรือไม  

จะไดชวยประชาสัมพันธตอไป  และ ผศ.ดร.วิมลพรรณ  รุงพรหม ชี้แจงวากําลังดําเนินการ 
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ระเบียบวาระที่ 6.2  กําหนดการประชุมคร้ังตอไป 

  สาระสําคัญโดยยอ 

 เลขานุการสภาวิชาการนําเสนอปฏิทินกําหนดการประชุมสภาวิชาการ (วันพุธชวงเชา สัปดาหท่ี 2ของเดือน) 

คร้ังท่ี 6/2555 วันพุธท่ี 1 สิงหาคม 2555 เวลา 09.00 น. หองประชุม 1 มหาวิทยาลยัราชภัฏพระนครศรีอยธุยา 

 มติท่ีประชุม  รับทราบ  

ประชุมเวลา   11.45 น.  

 

             นางลักขณา เตชวงษ  ผูบันทึกการประชุม 

                                 ผศ.ดร.วิมลพรรณ รุงพรหม  ผูตรวจทาน 
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