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                 รายงานการประชุมสภาวิชาการ 

ครั้งท่ี  10/2555 
วันพุธท่ี 12  ธันวาคม  2555  เวลา 09.00 น. 

ณ ห$องประชุม 1  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
           ------------------------------------------- 
 

ผู$มาประชุม 
1. ดร.บูรพาทิศ  พลอยสุวรรณ&    ประธาน(อธิการบดี) 
2. รองศาสตราจารย& ดร.วิไลศักด์ิ  ก่ิงคํา   กรรมการ(ผู0ทรงคุณวุฒิภายนอก)  
3. ดร.ปฐมพงศ&  ศุภเลิศ     กรรมการ(ผู0ทรงคุณวุฒิภายนอก)  
4. รองศาสตราจารย& ดร.สุนันทา  เลาหนันทน&  กรรมการ(ผู0ทรงคุณวุฒิภายนอก)  
5. ดร.พรเทพ  รู0แผน     กรรมการ(ผู0แทนคณะครุศาสตร&)  
6. ผู0ช9วยศาสตราจารย& ดร.อดิศร  ภู9สาระ   กรรมการ(ผู0แทนคณะมนุษยศาสตร&ฯ) 
7. ดร.ภควดี   สุขอนันต&     กรรมการ(ผู0แทนคณะวิทยาศาสตร&ฯ) 
8. ดร.กิติมา  ทามาลี     กรรมการ(ผู0แทนคณะวิทยาการจัดการ) 
9. ผู0ช9วยศาสตราจารย& ดร.วิมลพรรณ  รุ9งพรหม  กรรมการและเลขานุการ(รองอธิการบดีฝAายวิชาการ) 
 
ผู$ไม+มาประชุม 
1.รองศาสตราจารย& ดร.กมล  บุษบา     กรรมการ(ผู0ทรงคุณวุฒิภายนอก)  ติดราชการ 
 
ผู$เข$าร+วมประชุม 
1. ดร.กมลวรรณ  วรรณธนัง             รองผู0อํานวยการสาํนักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา  
 
เปDดประชุมเวลา   9.13  น. 
 



 
     รายงานการประชุมสภาวิชาการครั้งท่ี 10/2555 

 
ระเบียบวาระท่ี 1   เรื่องท่ีประธานแจ$งให$ทราบ 
ระเบียบวาระท่ี 1.1  ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง แนวทางการพิจารณาและ
หลักเกณฑ3การเป4ดหลักสูตรใหม+และนโยบายการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรเพ่ิมเติม  

สาระสําคัญโดยย�อ 
  ตามท่ีมหาวิทยาลัยได0 1)กําหนดแนวทางการพิจารณาและหลักเกณฑ&การเปDดหลักสูตรใหม9      

เพ่ือเปGนแนวทางการดําเนินงาน เม่ือวันท่ี 25 พฤศจิกายน 2552 และ 2) กําหนดเปIาหมายด0านวิชาการ         
ในปJการศึกษา 2555 เพ่ือเปGนจุดเน0นเพ่ิมเติมจากแผนงานประจําปJ เม่ือวันท่ี 2 กุมภาพันธ& 2555 นั้น เพ่ือให0
ดําเนินงานพัฒนาหลักสูตร และการเตรียมการจัดการศึกษา การจัดการเรียนการสอน และประเมินผลของ
คณาจารย&ผู0สอน รวมท้ังการกํากับติดตาม เร9งรัด และประเมินผลการดําเนินงานของคณาจารย&และผู0บริหาร    
แต9ละระดับ มีจุดเน0นการดําเนินงาน รวมท้ังมีเปIาหมาย แนวทางการปฏิบัติงานการจัดสรรงบประมาณและ
ทรัพยากรท่ีชัดเจน มีประสิทธิภาพมากข้ึน อันจะส9งผลต9อคุณภาพการศึกษาและเปGนประโยชน&ต9อนักศึกษา    
มากข้ึน จึงได0กําหนด 1) แนวทางการพิจารณาและหลักเกณฑ&การเปDดหลักสูตรใหม9 และนโยบายการปรับปรุง
และพัฒนาหลักสูตรเพ่ิมเติม และ 2) เปIาหมายด0านวิชาการในปJการศึกษา 2555 เพ่ิมเติม(ฉบับท่ี 2) รายละเอียด     
ตามสําเนาประกาศท่ีแนบ 
 มติ/ความเห็นของท่ีประชุม   รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี 1.2  กําหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยประจําเดือนธันวาคม 2555 
สาระสําคัญโดยย�อ 

  มหาวิทยาลัยมีกําหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย  ในวันพุธท่ี 26 ธันวาคม 2555 ณ ห0องประชุม 1 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
 มติ/ความเห็นของท่ีประชุม   รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี 1.3  การแสดงแสง สี เสียง งานยอยศย่ิงฟ<า อยุธยามหานคราเกริกเกรียงไกร  
สาระสําคัญโดยย�อ 

เชิญชวนคณะกรรมการสภาวิชาการทุกท9านร9วมชมการแสดงแสง สี เสียง ในงานยอยศยิ่งฟIาอยุธยา  
มหานคราเกริกเกรียงไกร  และมอบฝAายเลขานุการประสานงานจัดหาบัตรชมการแสดงให0กรรมการ 
 มติ/ความเห็นของท่ีประชุม   รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี 1.4  การตกลงความร+วมมือกับประเทศอิหร+าน 
สาระสําคัญโดยย�อ 

  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ได0มีข0อตกลงความร9วมมือกับประเทศอิหร9านผ9านสถานฑูต
ประเทศอิหร9าน ในการสนับสนุนงานด0านวิชาการและด0านวัฒนธรรม ซ่ึงคณะผู0แทนจากประเทศอิหร9าน           
ได0เข0าพบอธิการบดี และหนึ่งในนั้นคือผู0ว9าราชการเมืองกุม ประเทศอิหร9าน (ซ่ึงเมืองกุมนั้นเปGนบ0านเกิดของท9าน
พระยาบวรราชนายก(เฉกอะหมัด))  ได0ร9วมคณะเดินทางมาในครั้งนี้ด0วย 
 มติ/ความเห็นของท่ีประชุม   รับทราบ 

 

ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งท่ี 9/2555 
 สาระสําคัญโดยย�อ 
  เลขานุการสภาวิชาการ นําเสนอรายงานการประชุมสภาวิชาการ ครั้งท่ี 9/2555 ให0ท่ีประชุม 
พิจารณารับรอง 
 มติท่ีประชุม  รับรองรายงานการประชุม โดยไม9มีข0อแก0ไข   



 
     รายงานการประชุมสภาวิชาการครั้งท่ี 10/2555 

 
ระเบียบวาระท่ี 3   เรื่องสืบเน่ืองจากการประชุมครั้งท่ี 9/2555 
ระเบียบวาระท่ี 3.1  รายงานผลการดําเนินการตามมติของสภาวิชาการ 
 สาระสําคัญโดยย�อ 
  เลขานุการสภาวิชาการ นําเสนอข0อมูลการดําเนินงานและผลการดําเนินงานตามมติท่ีประชุม          
สภาวิชาการครั้งท่ี 9/2555 โดยได0แจ0งและมอบให0หน9วยงานและองค&คณะบุคคล/บุคคลท่ีเก่ียวข0องดําเนินงาน
และปฏิบัติตามท่ีสภาวิชาการมีมติแล0วดังนี้ 
 

ระเบียบวาระ 
เรื่อง 

มติท่ี
ประชุม 

ผลการปฏิบัติตามมต ิ

2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม   
 นํารายงานการประชุมสภาวิชา ขึ้นหน0าเว็บไซต&เพ่ือ

ตรวจสอบข0อมูลการประชุมครั้งท่ีผ9านมา 
รับทราบ กองบริการการศึกษาได0ดําเนินการอัพโหลด

รายงานการประชุมสภาวิชาการในเว็บไซต&กอง
บริการการศึกษาแล0วท่ี webregis.aru.ac.th 

5 นําเสนอเพ่ือพิจารณา 

5.1 
ขอความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
สาธารณสุขชุมชน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555) เห็นชอบ 

เสนอสภามหาวิทยาลัยเห็นชอบแล0ว เม่ือ
วันท่ี 21 พ.ย.55 

5.2 
ขอความเห็นชอบการจัดการเรียนการสอนหลักสูตร
ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู เห็นชอบ 

เสนอสภามหาวิทยาลัยเห็นชอบแล0ว เม่ือ
วันท่ี 21 พ.ย.55 

5.3 
ขอความเห็นชอบหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาศิลปกรรม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555) เห็นชอบ 

เสนอสภามหาวิทยาลัยเห็นชอบแล0ว เม่ือ
วันท่ี 21 พ.ย.55 

       
ลงชื่อ...................................................... 

(ผศ.ดร.วิมลพรรณ  รุ9งพรหม) 
เลขานุการสภาวิชาการ 

 

 มติท่ีประชุม   รับทราบ  และมีข0อเสนอเพ่ิมเติมในระเบียบวาระท่ี 5.2 การจัดการเรียนการสอนหลักสูตร
ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ซ่ึงมหาวิทยาลัยได0มีประกาศแก0ไขข0อความโดยเพ่ิมหน9วยงานคือสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาเอกชน รวมท้ังมีข0อสังเกตในการคัดเลือกควรจะมีการคิดสัดส9วนจํานวนในการคัดเลือก
ให0ครอบคลุมแต9ละหน9วยงาน และอาจจะมีการแยกกลุ9มในการจัดการเรียนการสอน  และหากมีจํานวนผู0สมัคร
เกิน 100 คน ควรจะทําเรื่องหารือไปยังคุรุสภาเพ่ือขออนุญาตเพ่ิมจํานวนรับนักศึกษา 
 

ระเบียบวาระท่ี 4   เรื่องนําเสนอเพ่ือทราบ 
ระเบียบวาระท่ี 4.1  พระราชกฤษฎีกาว+าด$วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย+อสําหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ 
เข็มวิทยฐานะ และครุยประจําตําแหน+งของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (ฉบับท่ี 2) 
 สาระสําคัญโดยย�อ 
  ตามท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เสนอร9างพระราชกฤษฎีกา ว9าด0วยปริญญาใน
สาขาวิชา อักษรย9อสําหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจําตําแหน9งของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (ฉบับท่ี..) พ.ศ. .... แล0วนั้น   บัดนี้พระราชกฤษฎีกาว9าด0วยปริญญาในสาขาวิชา  
อักษรย9อสําหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจําตําแหน9งของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2555 ได0ประกาศในราชกิจจานุเบกษา หน0า 7 เล9มท่ี 129 ตอนท่ี 109 ก  
วันท่ี 23 พฤศจิกายน 2555 เรียบร0อยแล0ว 
 มติท่ีประชุม รับทราบ   



 
     รายงานการประชุมสภาวิชาการครั้งท่ี 10/2555 

  

ระเบียบวาระท่ี 5   เรื่องนําเสนอเพ่ือพิจารณา 
ระเบียบวาระท่ี 5.1  ขอความเห็นชอบการเสนอให$ปริญญาแก+ผู$สําเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจํา
ภาคเรียนท่ี 1/2555 

 สาระสําคัญโดยย�อ 
  เลขานุการสภาวิชาการนําเสนอ ขอความเห็นชอบการเสนอให0ปริญญาแก9ผู0สําเร็จการศึกษา ระดับ
ปริญญาตรี ประจําภาคเรียนท่ี 1/2555 

 ความเป นมา/เรื่องเดิม/ข"อเท็จจริง 
  เลขานุการ นําเสนอรายชื่อผู0สําเร็จการศึกษาเพ่ือขอเสนอให0ปริญญา โดยมีกระบวนการตามคําสั่ง
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ท่ี 1139,1307/2555 เรื่อง แต9งต้ังคณะกรรมการตรวจจบหลักสูตร
นักศึกษาท่ีจะสําเร็จการศึกษาภาคเรียนท่ี 1/2555  คณะกรรมการดังกล9าวได0ตรวจสอบโครงสร0างหลักสูตรของ
นักศึกษา  และนายทะเบียนได0ตรวจสอบคุณสมบัติของนักศึกษาดังนี้ 

1. เปGนผู0มีคุณสมบัติการเข0าเปGนนักศึกษาตามท่ีหลักสูตรกําหนด 
2. ผ9านการตรวจสอบคุณวุฒิการศึกษาทุกราย 
3. ผ9านการตรวจสอบโครงสร0างหลักสูตรตามเกณฑ&การสําเร็จการศึกษา 

  กองบริการการศึกษาจึงได0จัดทําบัญชีรายชื่อผู0สําเร็จการศึกษาเสนอต9อคณะกรรมการอนุมัติ      
การประเมินผลการศึกษา ในการประชุมครั้งท่ี 4/2555  วันท่ี 9 ธันวาคม 2555 มติท่ีประชุมเห็นชอบอนุมัติผล
การสําเร็จการศึกษาต้ังแต9วันท่ี 9 ธันวาคม 2555 เปGนต0นไป จํานวนท้ังสิ้น 233 ราย  
 

ท่ี หลักสูตร 
จํานวน 

ชาย หญิง รวม 
1 ครุศาสตรบัณฑิต 3 3 6 
2 นิติศาสตรบัณฑิต 14 3 17 
3 นิเทศศาสตรบัณฑิต 1 3 4 
4 บริหารธุรกิจบัณฑิต 7 41 48 
5 บัญชีบัณฑิต - 6 6 
6 รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 22 35 57 
7 ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต 4 1 5 
8 ศิลปศาสตรบัณฑิต 10 23 33 
9 วิทยาศาสตรบัณฑิต 8 12 20 
10 วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 37 - 37 

รวม 106 127 233 
  

 ข"อเสนอ/ญัตติ    
  จึงเสนอขอความเห็นชอบการเสนอให0ปริญญาแก9ผู0สําเร็จการศึกษาดังกล9าว เพ่ือนําเสนอ    สภา
มหาวิทยาลัยอนุมัติให0ปริญญาต9อไป 
 มติท่ีประชุม   เห็นชอบ โดยมีข0อสังเกตครั้งต9อไป การกําหนดวันท่ีอนุมัติผลการสําเร็จการศึกษา      
ควรเปGนวันทําการปกติไม9ควรเปGนวันหยุดราชการ  และให0กองบริการการศึกษาจัดทําประกาศเก่ียวกับวันจบ  
และวันอนุมัติผลให0ชัดเจนและแจ0งให0นักศึกษาได0รับทราบ 
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ระเบียบวาระท่ี 5.2  ขอความเห็นชอบการเสนอให$ปริญญาแก+ผู$สําเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจํา
ภาคเรียนท่ี 1/2555 
 สาระสําคัญโดยย�อ 
  เลขานุการสภาวิชาการ ขออนุญาตท่ีประชุมให0 ดร.กมลวรรณ  วรรณธนัง รองผู0อํานวยการ
สํานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา  นําเสนอ ขอความเห็นชอบการเสนอให0ปริญญา แก9ผู0สําเร็จการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา ประจําภาคเรียนท่ี 1/2555 
 ความเป นมา/เรื่องเดิม/ข"อเท็จจริง 
  ด0วย นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  ได0ยื่นคําร0องขอสําเร็จการศึกษา ในภาคเรียนท่ี 1/2555        
เม่ือวันท่ี 31 ตุลาคม 2555 จํานวน 22 ราย  โดยผ9านการตรวจสอบ ดังนี้  
 

  ระดับดุษฎีบัณฑิต นักศึกษาได0ผ9านการตรวจสอบดังนี้ 
� เปGนผู0มีคุณสมบัติการเข0าเปGนนักศึกษาตามท่ีคณะกรรมการหลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา กําหนด 

  �  ผ9านการตรวจสอบคุณวุฒิการศึกษา พบว9าสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทแล0ว  
  � ผ9านการตรวจสอบคุณสมบัติของการสําเร็จการศึกษาตามเกณฑ&การสําเร็จการศึกษา          

ตามข0อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว9าด0วยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2549   
โดยนายทะเบียน และผ9านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
 � สอบผ9านภาษาอังกฤษตามหลักเกณฑ&และเง่ือนไขท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด โดยสอบผ9าน  
ก9อนสอบวิทยานิพนธ& ซ่ึงมหาวิทยาลัยจัดสอบทุกภาคการศึกษา กรณีท่ีนักศึกษามีผลการสอบ TOEFL             
ได0คะแนนไม9ตํ่ากว9า 500  คะแนนหรือผลการสอบมาตรฐานทางภาษาอังกฤษอย9างอ่ืน ท่ีเทียบเท9ากันได0         
นักศึกษาอาจได0รับการยกเว0นการสอบภาษาอังกฤษ  โดยให0อยู9ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
ครุศาสตรดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา   
 � สอบผ9านการสอบวัดคุณสมบัติ 
 � ศึกษารายวิชาครบถ0วนตามหลักสูตร ได0คะแนนเฉลี่ยสะสมไม9ต่ํากว9า 3.00  
 � ผ9านการสอบปากเปล9าวิทยานิพนธ& ข้ันสุดท0าย โดยคณะกรรมการสอบปากเปล9า
วิทยานิพนธ& ซึ่งประกอบด0วยอาจารย&ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ&และผู0ทรงคุณวุฒิภายนอกท่ีได0รับการแต9งต้ัง      
จากมหาวิทยาลัย  
 � ผ9านการตรวจสอบรูปเล9มวิทยานิพนธ&จากกรรมการตรวจรูปแบบและกรรมการ        
ตรวจบทคัดย9อภาษาอังกฤษ  
 � ผลงานวิทยานิพนธ&ของนักศึกษาได0รับการยอมรับให0ตีพิมพ&ในวารสารหรือสิ่งพิมพ&ทาง
วิชาการท่ีมีกรรมการภายนอกมาร9วมกลั่นกรอง (Peer Review)ก9อนการตีพิมพ&และเปGนท่ียอมรับในสาขาวิชานั้น   

 

ระดับมหาบัณฑิต นักศึกษาได0ผ9านการตรวจสอบดังนี้ 
� เปGนผู0มีคุณสมบัติการเข0าเปGนนักศึกษาตามท่ีหลักสูตรกําหนด  โดยคณะกรรมการหลักสูตร 

ค.ม. (การบริหารการศึกษา) หลักสูตร ค.ม.(การจัดการการเรียนรู0) หลักสูตร ศศ.ม.(ยุทธศาสตร&การพัฒนา) และ
หลักสูตร บธ.ม.(บริหารธุรกิจ) 

  � ผ9านการตรวจสอบคุณวุฒิการศึกษา พบว9าสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีแล0วทุกราย  
  � ผ9านการตรวจสอบคุณสมบัติของการสําเร็จการศึกษาตามเกณฑ&การสําเร็จการศึกษา          

ตามข0อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว9าด0วยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2549   
โดยนายทะเบียน และผ9านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตรแต9ละหลักสูตรท่ีสําเร็จการศึกษา   
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 � นักศึกษาท่ีเข0าศึกษาในหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต แผน ก แบบ ก 1 แผน ก แบบ ก2 
และแผน ข ศึกษารายวิชาครบถ0วนตามหลักสูตร ได0คะแนนเฉลี่ยสะสมไม9ต่ํากว9า 3.00   
 � ผ9านการสอบประมวลความรู0  
 � ผ9านการสอบปากเปล9าวิทยานิพนธ&/การค0นคว0าอิสระข้ันสุดท0าย  โดยคณะกรรมการ    
สอบปากเปล9าวิทยานิพนธ&/การค0นคว0าอิสระ  ซ่ึงประกอบด0วยอาจารย&ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ&/การค0นคว0าอิสระ
และผู0ทรงคุณวุฒิภายนอกท่ีได0รับการแต9งต้ังจากมหาวิทยาลัย  
 � ผ9านการตรวจสอบรูปเล9มวิทยานิพนธ&/การค0นคว0าอิสระจากกรรมการตรวจรูปแบบ           
และกรรมการตรวจบทคัดย9อภาษาอังกฤษ  
 � ผลงานวิทยานิพนธ&ของนักศึกษาท่ีเข0าศึกษา  ต้ังแต9ปJการศึกษา 2549 ตามแผน ก            
ได0รับการยอมรับให0ตีพิมพ&ในวารสารทางวิชาการ   

สํานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ได0จัดทําบัญชีรายชื่อผู0สําเร็จการศึกษาเสนอต9อ
คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาในคราวประชุม ครั้งท่ี 5/2555 เม่ือวันท่ี 31 ตุลาคม 2555 มติท่ีประชุมได0พิจารณา        
ให0ความเห็นชอบการเสนอรายชื่อผู0สําเร็จการศึกษา จํานวน  22 ราย     

 
            

ท่ี หลักสูตร 
จํานวน 

ชาย หญิง รวม 
1 ค.ด.(การบริหารการศึกษา) 1 - 1 
2 ค.ม.(การบริหารการศึกษา) 3 6 9 
3 ค.ม.(การจัดการการเรียนรู0) - 2 2 
4 ศศ.ม.(ยุทธศาสตร&การพัฒนา) 1 2 3 
5 บธ.ม.(บริหารธุรกิจ) 3 4 7 

รวม 8 14 22 

ข"อเสนอ/ญัตติ    
      จึ งเสนอขอความเห็นชอบการเสนอให0ปริญญาแก9ผู0 สํ าเร็ จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา               

ประจําภาคเรียนท่ี 1/2555 
มติประชุม   เห็นชอบ โดยมีข0อสังเกตและข0อเสนอแนะดังนี้ 
1. มอบผู0รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย&ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ& ช9วยผลักดันให0นักศึกษาเสนอบทความ  

ระดับปริญญาโท หรือจะเปGนการเสนอกระบวนการวิจัยเปGนต0น และให0มีการส9งไปตีพิมพ&ในวารสารภายนอก   
เพ่ือการประกันคุณภาพหลักสูตร ตลอดจนเปGนการเผยแพร9ผลงานให0กับอาจารย&ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ&ด0วย 

2.  มอบสํานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษานําเสนอระบบ/แนวทางเก่ียวกับการพัฒนาคุณภาพ
วิทยานิพนธ&ของนักศึกษา แนวทางท่ีจะให0นักศึกษาทําวิทยานิพนธ&เผยแพร9ให0สูงข้ึน ในระดับท่ีเปGนท่ียอมรับ    
มากข้ึน สํานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาและประธานหลักสูตรควรดําเนินการและนําเสนอ                  
ต9อคณะกรรมการต9าง ๆ เพ่ือเปGนเง่ือนไขต9อไป 
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ระเบียบวาระท่ี 5.3  ขอความเห็นชอบหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2554)    
ฉบับภาษาอังกฤษ 

 สาระสําคัญโดยย�อ 
  เลขานุการสภาวิชาการนําเสนอ ขอความเห็นชอบหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2554) ฉบับภาษาอังกฤษ 
 ความเป นมา/เรื่องเดิม/ข"อเท็จจริง 
  ตามท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยคณะกรรมการหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ได0จัดทํา
หลักสูตรหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554) ซ่ึงหลักสูตรดังกล9าวสํานักงานคณะกรรมการ 
การอุดมศึกษารับทราบการให0ความเห็นชอบแล0ว เม่ือวันท่ี 17 กุมภาพันธ& 2554 นั้น  คณะกรรมการดังกล9าว   
ได0ปรับปรุงหลักสูตรโดยการแปลเปGนภาษาอังกฤษท้ังฉบับ  เพ่ือรองรับการพัฒนาหลักสูตรและจัดการเรียน   
การสอนหลักสูตรท่ีเปDดสอนเปGนภาษาอังกฤษ  รวมท้ังการพัฒนาหลักสูตรนานาชาติต9อไป   

 ข"อเสนอ/ญัตติ    
  จึงเสนอสภาวิชาการพิจารณาให0ความเห็นชอบหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป (หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ.2554) ฉบับภาษาอังกฤษ 
 มติท่ีประชุม    เห็นชอบ  โดยมีข0อเสนอดังนี้ 

1. อาจจะจัดทําเปGนหลักสูตรศึกษาท่ัวไป จํานวน 120 หน9วยกิต 
2. ควรจะมีวิชาทางปรัชญา หลักแนวคิดซ่ึงจะสามารถต9อยอดวิชาทางแนวคิด ในการพัฒนาหลักสูตร 

ต0องคํานึงถึงปรัชญาทางด0านการพัฒนาสังคมด0วย  รวมท้ังวิชาด0านภาษาในกลุ9มประเทศอาเซียน วิชาเศรษฐกิจ
พอเพียงซ่ึงเปGนหัวใจสําคัญในการพัฒนาประเทศ 

3. ให0ทบทวนการแปลคํา สํานวนในการแปลโดยให0ผู0เชี่ยวชาญแก0ไขให0ถูกต0องสมบูรณ& ชัดเจน 
4. อาจจะมีการแปลเปGนภาษาอ่ืน ๆ หลายภาษาและแสดงไว0ในเว็บไซต& 

 
ระเบียบวาระท่ี 6     เรื่องอ่ืน ๆ 
  สาระสําคัญโดยย�อ 
  เลขานุการสภาวิชาการนําเสนอกําหนดการประชุมสภาวิชาการ ประจําปJ  พ.ศ.  2556                
และนัดประชุมครั้งต9อไปในวันท่ี 9 มกราคม 2556 
 ข"อเสนอ/ญัตติ    
  ขอความเห็นชอบกําหนดการประชุมสภาวิชาการครั้งต9อไป วันท่ี 9 มกราคม 2556 
 มติท่ีประชุม    เห็นชอบ 
 
ปDดประชุมเวลา   10.27 น. 
  
 
         นางลักขณา  เตชวงษ&  ผู0บันทึกการประชุม 
                               ผศ.ดร.วมิลพรรณ รุ9งพรหม  ผู0ตรวจทาน 


