
 

      

รายงานการประชุมสภาวิชาการ 
คร้ังที่  6/2556 

วันพุธที่ 17 กรกฎาคม  2556  เวลา 09.00 น. 
ณ ห้องประชุม 1  มหาวิทยาลยัราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

          ------------------------ 
ผู้มาประชุม 
1. รองศาสตราจารย์ ดร.วไิลศักดิ์  ก่ิงคํา  ประธาน (ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก) 
2. ดร.ปฐมพงศ ์ ศภุเลิศ    กรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก)  
3. รองศาสตราจารย์ ดร.สนุนัทา  เลาหนนัทน ์ กรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก)  
4. รองศาสตราจารย ์ดร.กมล  บุษบา    กรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก)   
5. ดร.ภควด ี  สุขอนันต ์    กรรมการ (ผู้แทนคณะวิทยาศาสตร์ฯ) 
6. ดร.กิติมา  ทามาล ี    กรรมการ (ผู้แทนคณะวิทยาการจัดการ) 
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อดิศร  ภู่สาระ  กรรมการ (ผู้แทนคณะมนุษยศาสตร์ฯ)  
8. ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.วมิลพรรณ  รุ่งพรหม กรรมการและเลขานุการ (รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ) 
 

ผูไ้ม่มาประชุม 
1. นายอุทัย  ดุลยเกษม    ติดภารกิจ (รักษาราชการแทนอธิการบดี) 
2.  ดร.พรเทพ  รู้แผน    ติดราชการ (ผู้แทนคณะครุศาสตร์)  
 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. รศ.ดร.นพวรรณ  ธีระพันธเ์จริญ  ประธานกรรมการจัดทําหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  
       สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 
2. ดร.ประดินันท ์ เอี่ยมสะอาด   กรรมการจัดทําหลักสตูรวิทยาศาสตรบัณฑิต  
       สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 
3. นางสาวเพลนิตา  โมสกุล   ผู้อํานวยการกองนโยบายและแผน 
4. นางลักขณา  เตชวงษ ์    ผู้ช่วยเลขานุการ  (ผู้อาํนวยการกองบริการการศึกษา)  
  
เปิดประชุมเวลา   9.10  น. 
 

ระเบียบวาระท่ี 1   เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ทราบ 
 ผศ.ดร.วิมลพรรณ  รุ่งพรหม กรรมการและเลขานุการ กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมและแจ้งเรื่องให้ที่ประชุมทราบ  

ระเบียบวาระท่ี 1.1  การแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนอธิการบดีและผู้รักษาราชการแทนรองอธิการบดี  
  สาระสําคัญโดยย่อ 
  ศาสตราจารย์ ดร.ศุภมาศ  พนิชศักดิ์พัฒนา นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา          
ได้แต่งตั้งผู้ รักษาราชการแทนอธิการบดีและผู้ รักษาราชการแทนรองอธิการบดี  มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา ในคราวประชุมสภามหาวิทยาลัยคร้ังที่ 5/2556 เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2556 ดังนี้ 
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  1. นายอุทัย  ดุลยเกษม   อธิการบดี 
  2. นายพรเทพ  รู้แผน   รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร 
  3. ผศ.ดร.วิมลพรรณ รุ่งพรหม  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
  4. นายจิรศักดิ์ ชุมวรานนท์  รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา 
  5. นายชิดชัย            สนั่นเสียง  รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ 
  6. นายสุนทร โภชฌงค์  รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา 
  ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 25 พฤษภาคม 2556 จนกว่าอธิการบดีจะได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ
แต่งตั้ง สั่ง ณ วันที่ 25 พฤษภาคม 2556 
  มติท่ีประชุม  รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี 1.2   รักษาราชการแทนอธิการบดีติดภารกิจตรวจสุขภาพประจําปไีม่สามารถเข้าร่วม 
ประชุมสภาวิชาการได้ 

  สาระสําคัญโดยย่อ 
  ผศ.ดร.วิมลพรรณ  รุ่งพรหม กรรมการและเลขานุการ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า นายอุทัย ดุลยเกษม 
รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้เนื่องจากติด
ภารกิจตรวจสุขภาพประจําปี  และได้มอบหมายให้ รศ.ดร.วิไลศักดิ์  ก่ิงคํา  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ทําหน้าที่เป็น
ประธานการประชุมสภาวิชาการแทน 
  มติท่ีประชุม  รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุมคร้ังท่ี 5/2556  
 สาระสําคญัโดยย่อ 
  เลขานุการสภาวิชาการ นําเสนอ รายงานการประชุมสภาวิชาการ คร้ังที่ 5/2556 ซึ่งมีสาระสําคัญ
เก่ียวกับระเบียบวาระและมติที่ประชุมตามรายงานการประชุมสภาวิชาการ เพื่อขอให้ที่ประชุมสภาวิชาการ
พิจารณารับรองรายงานการประชุม 
  มติท่ีประชุม  รับรองรายการประชุมสภาวิชาการ คร้ังที่ 5/2556 โดยให้แก้ไขตามข้อเสนอแนะของ
กรรมการสภาวิชาการดังนี้ 
  หน้า 2-3 ระเบียบวาระที่ 1.1 บรรทัดที่ 6 อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาจะต้อง
เดินทางเพื่อศึกษาดูงาน แก้ไขเป็น อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาได้เดินทางเพื่อไปศึกษาดูงาน 
  หน้า 2-4 ระเบียบวาระที่ 1.6 บรรทัดที่ 11 (ฉบับที่ 2) แก้ไขเป็น (ฉบับที่ 10) 
 

ระเบียบวาระท่ี 3   เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมคร้ังท่ี 5/2556 
ระเบียบวาระท่ี 3.1  รายงานผลการดําเนินการตามมติของสภาวิชาการ 
 สาระสําคัญโดยย่อ 
  เลขานุการสภาวิชาการ นําเสนอข้อมูลการดําเนินงานและผลการดําเนินงานตามมติที่ประชุม     สภา
วิชาการคร้ังที่ 5/2556 โดยได้แจ้งและมอบให้หน่วยงานและองค์คณะบุคคล/บุคคลที่เก่ียวข้องดําเนินงานและปฏิบัติ
ตามที่  สภาวิชาการมีมติแล้ว 
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 ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง 
  1. สภาวิชาการได้มีมติกําหนดเป็นแนวปฏิบัตใิห้เลขานุการนําเสนอให้ที่ประชุมทราบความคืบหน้าหรือ
ข้อมูลการดําเนินงานและผลการดําเนินงานตามมติที่ประชุมสภาวิชาการเป็นเรื่องสืบเนื่องจากการประชุมคร้ังก่อนด้วย 
  2. สภาวิชาการ มีการประชุมคร้ังที่ 5/2556 เมื่อวันพุธที่ 8 พฤษภาคม 2556 เวลา 09.00 น. ณ ห้อง
ประชุม 1  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยมีสาระตามรายงานการประชุมฯในระเบียบวาระที่ 2 
  3. เลขานุการสภาวิชาการ ได้แจ้งและมอบให้หน่วยงานและองค์คณะบุคคล/บุคคลที่เก่ียวข้อง
ดําเนินงานและปฏิบัติตามที่สภาวิชาการมีมติแล้ว ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารที่นําเสนอประกอบการประชุมหน้า  

รายงานข้อมลูการดาํเนินงานและผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุม 
คณะกรรมการสภาวิชาการ  คร้ังที่ 5/2556 

วันพุธที่ 8  พฤษภาคม พ.ศ. 2556 เวลา 09.00 น. 
ณ ห้องประชุม 1  มหาวิทยาลยัราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ระเบียบวาระ เรื่อง มติที่ประชุม ผลการปฏิบัติตามมติ 
5 นําเสนอเพื่อพิจารณา 

5.1 

ขอความเห็นชอบหลักสูตรครุศาสต
รมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
การเรียนรู้ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
2556 

เห็นชอบในหลักการ และให้แกไ้ข
ปรับปรุงตามท่ีสภาวิชาการ

เสนอแนะ และนําเสนอ
คณะกรรมการสภาวิชาการอีกคร้ัง 

เลขานุการสภาวิชาการได้แจ้งไปยัง
คณะครุศาสตร์/สาขาวิชาการจัดการ
เรียนรู้ แล้ว ขณะน้ีอยู่ระหว่างการ
ดําเนินการปรับปรุงแกไ้ขหลักสูตร 

5.2 

ขอความเห็นชอบในหลักการของร่าง
โครงการและอนุมัติงบประมาณใน
การพัฒนาหลักสูตรและการจัด
การศึกษานานาชาติ 

เห็นชอบในหลักการ และใหแ้กไ้ข
ปรับปรุงตามท่ีคณะกรรมการ
สภาวิชาการเสนอแนะ  

เลขานุการสภาวิชาการได้แจ้งไปยัง        
ผู้ ท่ีเกี่ยวข้องทราบแล้ว  ขณะน้ีอยู่
ระหว่างการดําเนินการปรับปรุงแกไ้ข 

       
ลงช่ือ...................................................... 

(ผศ.ดร.วมิลพรรณ  รุ่งพรหม) 
เลขานุการสภาวิชาการ 

  มติท่ีประชุม  รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี 4   เรื่องนําเสนอเพื่อทราบ 
ระเบียบวาระท่ี 4.1   วารสารวิชาการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภฏั
พระนครศรีอยุธยา ปีท่ี 1 ฉบับท่ี 1 (มกราคม-มิถุนายน 2556) 
 สาระสําคญัโดยย่อ   

               คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยธุยา  
ได้จัดทําวารสารวิชาการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภฏัพระนครศรีอยุธยา ปีที ่1 ฉบับที ่ 
1 (มกราคม-มิถุนายน 2556) เพื่อเผยแพร่งานค้นคว้า วิจัย องค์ความรู้ดา้นมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

 มติที่ประชุม  รับทราบ 
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ระเบียบวาระท่ี 4.2   รับทราบการให้ความเห็นชอบหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา 
    ศิลปกรรม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) 
 สาระสําคัญโดยย่อ 

 ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้เสนอ        
การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปกรรม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)  เพื่อให้
คณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณารับทราบการให้ความเห็นชอบรายละเอียดตามหนังสือที่ ศธ 0550/2368 
ลงวันที่ 20 ธันวาคม 2555 นั้น  

 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้พิจารณารับทราบการให้ความเห็นชอบหลักสูตรดังกล่าว
แล้ว เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2556 โดยมีข้อเสนอแนะให้มหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรตาม
แนวทางกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 ต้องประกอบด้วยอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรอย่างน้อย 3 คน ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เช่ียวชาญสาขา/สาขาวิชานั้น ๆ ซึ่งเป็นบุคคลภายนอก อย่างน้อย      
2 คน หากมีองค์กรวิชาชีพให้มีผู้แทนอย่างน้อย 1 คน  
  มติท่ีประชุม  รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี 4.3 รับทราบการให้ความเห็นชอบหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556) 
 สาระสําคัญโดยย่อ 
  ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยคณะวิทยาการจัดการ ได้เสนอหลักสูตร
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556) เพื่อให้คณะกรรมการ          
การอุดมศึกษาพิจารณารับทราบการให้ความเห็นชอบรายละเอียดตามหนังสือที่ ศธ 0550/624 ลงวันที่ 18 
เมษายน 2556 นั้น  
  สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้พิจารณารับทราบการให้ความเห็นชอบหลักสูตร          
ดังกล่าวแล้ว เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 25563 
  มติท่ีประชุม  รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี 4.4   การปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  
เรื่องกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 

สาระสําคญัโดยย่อ 
  สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาขอความร่วมมือมหาวิทยาลัยติดตามตรวจสอบการ

ปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 
แห่งชาติ พ.ศ. 2552 ตามหนังสือ ที่ ศธ 0506 (1)/ว 280 ลงวันที่ 17 พฤษภาคม 2556 และเลขานุการสภาวิชาการ
ได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมเก่ียวกับหลักสูตร เช่น หลักสูตรนาฏศิลป์การละคร ซึ่งมีปัญหาติดขัดเรื่องอาจารย์ประจํา
หลักสูตรไม่ครบ หลักสูตรระดับปริญญาโท และปริญญาเอก เช่น การบริหารการศึกษา การบริหารธุรกิจ และการ 
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จัดการการเรียนรู้ ก็มีปัญหาคล้าย ๆ  กัน รวมทั้งการดูแลนักศึกษาตกค้าง และการปรับรายวิชาสัมพันธใ์ห้ตรงกันทุกสาขา 

 มติท่ีประชุม  รับทราบ และมอบหมายเลขานุการสภาวิชาการ ทําบันทึกข้อความแจ้งหน่วยงาน          

ที่เก่ียวข้องทราบ แล้วให้รายงานความคืบหน้าให้สภามหาวิทยาลัยทราบ และเร่งรัดให้ดําเนินการปรับปรุงหลักสูตร
ดังกล่าว และหลักสูตรที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเคยแจ้งให้แก้ไขโดยด่วน และเสนอสภา
มหาวิทยาลัยทราบและกําหนดระยะเวลาการดําเนินการให้ชัดเจน 
 

ระเบียบวาระท่ี 4.5 การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพทาง 
การศึกษาเพื่อพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ในปีการศึกษา 2556  

สาระสําคญัโดยย่อ 
  ตามที่คณะกรรมการคุรุสภาได้มีมติอนุมัตใิห้สถาบันการศึกษาที่มีคุณสมบัติและผ่านเกณฑ์การรับรอง
ที่ คุ รุสภาเพิ่มเติมหลังจากมีมติยกเลิกเมื่อวันที่  19 สิงหาคม 2553 การจัดการเรียนการสอนหลักสูตร
ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อพัฒนาบุคลากรในหน่วยงานต้นสังกัด เพื่อให้ผู้สําเร็จการศึกษาซึ่ง
เป็นบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ครูและผู้บริหารสถานศึกษา สามารถขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพได้นั้น 
  สํานักงานเลขาธิการคุรุสภาได้แจ้งมตใิหส้ถาบันอุดมศึกษาชะลอการจัดการเรียนการสอนหลักสตูร
ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อพัฒนาผูป้ระกอบวิชาชีพทางการศึกษา ในปีการศึกษา 2556 ตาม
หนังสือที่ ศธ 5102.1/1549 ลงวันที่ 30 พฤษภาคม 2556 หากสถาบันใดไม่ถือปฏิบัติ ผูส้ําเร็จการศึกษาจะไมไ่ด้รับ
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ และไม่อนมุัตใิห้เทียบโอนความรู้ 
  มติท่ีประชุม  รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี 4.6   รับทราบการให้ความเห็นชอบหลักสูตรนิเทศศาสตรบณัฑิต  
สาขาวชิานิเทศศาสตร์  ฉบบัปี พ.ศ. 2554 (สมอ.08) 
 สาระสําคัญโดยย่อ 
  ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้เสนอ          
การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์  ฉบับปี พ.ศ. 2554 (สมอ.08)  เพื่อให้
คณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณารับทราบการให้ความเห็นชอบรายละเอียดตามหนังสือที่ ศธ 0550/424 ลง
วันที่ 20 มีนาคม 2556 นั้น  
 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้พิจารณารับทราบการให้ความเห็นชอบหลักสูตรดังกล่าวแล้ว 
เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2556  โดยมีข้อเสนอแนะให้พัฒนาอาจารย์ลําดับที่ 5 ให้มีคุณวุฒิหรือตําแหน่งทางวิชาการที่
สูงขึ้นในสาขาที่ตรงกับหลักสูตร 

 มติท่ีประชุม    รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี 4.7 รับทราบการให้ความเห็นชอบหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น  ฉบับปี พ.ศ. 2554 (สมอ.08) 
 สาระสําคัญโดยย่อ 
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 ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้เสนอ          
การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น  ฉบับปี พ.ศ. 2554 (สมอ.08) เพื่อให้
คณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณารับทราบการให้ความเห็นชอบรายละเอียดตามหนังสือที่ ศธ 0550/424 ลง
วันที่ 20 มีนาคม 2556 นั้น  
  สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้พิจารณารับทราบการให้ความเห็นชอบหลักสูตรดังกล่าว
แล้ว เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2556  โดยมีข้อเสนอแนะให้มหาวิทยาลัยพัฒนาอาจารย์ประจําหลักสูตรที่มีคุณวุฒิ
ปริญญาโทไม่ตรงกับสาขา แต่มีคุณวุฒิระดับปริญญาตรีสัมพันธ์กับสาขาให้มีคุณวุฒิหรือตําแหน่งทางวิชาการสูงขึ้น 
  มติท่ีประชุม  รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี 4.8 รับทราบการให้ความเห็นชอบหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์  ฉบับปี พ.ศ. 2555 (สมอ.08) 
 สาระสําคัญโดยย่อ 
  ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้เสนอ          
การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์  ฉบับปี พ.ศ. 2555   (สมอ.
08) เพื่อให้คณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณารับทราบการให้ความเห็นชอบรายละเอียดตามหนังสือที่ ศธ 
0550/424 ลงวันที่ 20 มีนาคม 2556 นั้น 
  สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้พิจารณารับทราบการให้ความเห็นชอบหลักสูตรดังกล่าว
แล้ว เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2556 
  มติท่ีประชุม  รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี 5   เรื่องนําเสนอเพื่อพิจารณา 

ระเบียบวาระท่ี 5.1   ขอความเห็นชอบการเสนอให้ปริญญาบัตร แก่ผู้สําเร็จการศึกษา 
ระดับบัณฑิตศึกษา ประจําภาคเรียนท่ี 3/2555  จาํนวน 25 ราย 
 สาระสําคัญโดยย่อ 
  เลขานุการสภาวิชาการ ขออนุญาตที่ประชุมให้ ดร.รวีวัตร์ สิริภูบาล รักษาราชการแทนผู้อํานวยการ
สํานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา นําเสนอ ขอความเห็นชอบการเสนอให้ปริญญาบัตร แก่ผู้สําเร็จการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา ประจําภาคเรียนที่ 3/2555 

 ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง 
  ด้วยนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  ได้ยื่นคําร้องขอสําเร็จการศึกษาในภาคเรียนที่ 3/2555 ในคราว
ประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา คร้ังที่ 5/2556  เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม  2556 จํานวน 15 ราย  และคราว
ประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา คร้ังที่ 6/2556 เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2556  จํานวน 10 ราย โดยผ่าน           
การตรวจสอบ ดังนี้  

  ระดับมหาบัณฑิต นักศึกษาได้ผ่านการตรวจสอบดังนี้                                                         
� เป็นผู้มีคุณสมบัติการเข้าเป็นนักศึกษาตามที่หลักสูตรกําหนด  โดยคณะกรรมการหลกัสูตร ค.ม. 
(การบริหารการศึกษา) หลักสตูร บธ.ม.(การจัดการท่ัวไป) หลักสูตร บธ.ม.(บริหารธุรกิจ) หลักสูตร  
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รป.ม.  (รัฐประศาสนศาสตร์) หลักสูตร ค.ด. (การบริหารการศึกษา) และหลักสูตร ค.ม. (การจัดการเรียนรู้)  

  � ผ่านการตรวจสอบคุณวุฒิการศึกษา พบว่าสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีแล้วทุกราย 

  � ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติของการสําเร็จการศึกษาตามเกณฑ์การสําเร็จการศึกษา                
ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2549  โดย
นายทะเบียน และผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตรแต่ละหลักสูตรที่สําเร็จการศึกษา   

 � นักศึกษาที่เข้าศึกษาในหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต แผน ก แบบ ก 1 แผน ก แบบ ก2 และ
แผน ข ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามหลักสูตร ได้คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ํากว่า 3.00   

 � ผ่านการสอบประมวลความรู้  

 � ผ่านการสอบปากเปล่าวิทยานพินธ/์การค้นคว้าอิสระขั้นสดุท้าย  โดยคณะกรรมการสอบปาก
เปล่าวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ  ซึ่งประกอบด้วยอาจารย์ที ่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระและ
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่ได้รับการแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัย  

 � ผ่านการตรวจสอบรูปเล่มวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระจากกรรมการตรวจรูปแบบและ
กรรมการตรวจบทคัดย่อภาษาอังกฤษ  

 � ผลงานวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาที่เข้าศึกษา  ตั้งแต่ปีการศึกษา 2549 ตามแผน ก ได้รับการ
ยอมรับให้ตีพิมพใ์นวารสารทางวิชาการ  

สํานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ได้จัดทําบัญชีรายช่ือผู้สําเร็จการศึกษาเสนอต่อ
คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาในคราวประชุม คร้ังที่ 5/2556 เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2556 มติที่ประชุมได้พิจารณาให้
ความเห็นชอบการเสนอรายช่ือผู้สําเร็จการศึกษา จํานวน  15 ราย   และคราวประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา 
คร้ังที่ 6/2556 เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2556  จํานวน 10 ราย  รวมทั้งสิ้น 25 ราย     

จํานวนนักศึกษาท่ีขอความเห็นชอบเสนอการให้ปริญญา (22 พฤษภาคม 2556) 

ลําดับ หลักสูตร 
จํานวน 

ชาย หญิง รวม 
1 ค.ม. (การบริหารการศึกษา) 2 4 6 
2 บธ.ม. (การจัดการท่ัวไป) 1 2 3 
3 บธ.ม. (บริหารธุรกิจ) 3 1 4 
4 รป.ม. (รัฐประศาสนศาสตร์) 1 1 2 

รวม 7 8 15 

จํานวนนักศึกษาที่ขอความเหน็ชอบเสนอการให้ปริญญา (26 มิถุนายน 2556) 

ลําดับ หลักสูตร 
จํานวน 

ชาย หญิง รวม 
 ค.ด. (การบริหารการศึกษา - 1 1 
 ค.ม. (การบริหารการศึกษา) 1 1 2 
 ค.ม. (การจัดการเรียนรู้) - 2 2 
 บธ.ม. (บริหารธุรกิจ) 1 4 5 

รวม 2 8 10 
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มติประชุม   เห็นชอบการเสนอให้ปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจํา         

ภาคเรียนที่ 3/2555 จํานวน 25 ราย โดยมีข้อสังเกตและเสนอแนะให้แก้ไขปรับปรุงก่อนนําเสนอสภามหาวิทยาลัยดังนี้ 
 1. การเสนอให้ปริญญาในระดับปริญญาเอกให้มีเอกสารแสดงว่านักศึกษาสําเร็จการศึกษาซึ่งเป็นไป

ตามเกณฑ์ที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด 
 2. ให้สํานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา จัดทําเอกสารการตีพิมพ์ของนักศึกษา และเอกสาร

เก่ียวกับฐานข้อมูลการตีพิมพ์ที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับรอง เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการ
พิจารณาของสภาวิชาการ  

 3. ผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททั้งหมด มีการตีพิมพ์เฉพาะในวารสารของมหาวิทยาลัย          
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยาเท่านั้น ไม่มีการตีพิมพ์ในวารสารต่างมหาวิทยาลัย รวมทั้งการเสนอผลงานนั้นยังเสนอ
ภายในมหาวิทยาลัยด้วย  การตีพิมพ์ผลงานถือเป็นตัวช้ีวัดที่สาํคัญอยา่งนอ้ยหากไม่ตีพิมพ์ที่อื่นก็ควรให้นักศึกษาได้
ไปเสนอผลงานหรือมีการจัดเวทีแสดงผลงานที่อื่น และเสนอให้มหาวิทยาลัยผลักดันอาจารย์ประจําหลักสูตร/
อาจารย์ที่ปรึกษาได้ติดตามกํากับดูแล  
 

ระเบียบวาระท่ี 5.2  ขอความเห็นชอบ (ร่าง) แผนพัฒนาการศึกษา ระยะ 15 ปี  
(พ.ศ. 2555-2569) มหาวิทยาลัยราชภฏัพระนครศรีอยุธยา 
 สาระสําคัญโดยย่อ 
  กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ได้เสนอ (ร่าง)แผนพัฒนาการศึกษา 15 
ปี (พ.ศ. 2555-2569) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เพื่อใช้เป็นกรอบทิศทางการพัฒนา
มหาวิทยาลัยในช่วงเวลาดังกล่าว  ซึ่งกองนโยบายและแผนได้นําเสนอ (ร่าง) แผนฯ ต่อสภามหาวิทยาลัย คร้ังที่ 
7/2555 เมื่อวันพุธที่ 15 สิงหาคม 2555 มติที่ประชุมให้แก้ไขตามข้อเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัยและ
ผู้ทรงคุณวุฒิ และนําเสนอสภามหาวิทยาลัยชุดใหม่นั้น  เนื่องจากเนื้อหาบางส่วนของแผนดังกล่าวเก่ียวกับการงาน
วิชาการ เลขานุการสภาวิชาการจึงขออนุญาตที่ประชุมพิจารณาให้ความเห็นชอบ    ให้  
นางสาวเพลินตา  โมสกุล  ผู้อํานวยการกองนโยบายและแผน นําเสนอ (ร่าง) แผนพัฒนาการศึกษา ระยะ 15 ปี             
(พ.ศ. 2555-2569) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง 
  กองนโยบายและแผนได้ปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะเรียบร้อยแล้ว ได้ผ่านการพิจารณาของบุคคล/
หน่วยงานที่เก่ียวข้อง ได้แก่  
  1. เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย คร้ังที่ 17/2554 เมื่อวันอังคารที่ 16 สิงหาคม 
2554 ในรูปแบบ Power point ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ 
  2. รายงานความคืบหน้าเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย คร้ังที่ 9/2554 เมื่อวันพุธที่ 14 กันยายน 
2554 ที่ประชุมมีมติรับทราบ 
  3. เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยั คร้ังที่ 4/2555 เมื่อวันอังคารที่ 6  มีนาคม 2555 
เพื่อพิจารณา มติที่ประชุมเห็นชอบ 
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  4. เสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย คร้ังที่ 7/2555 เมื่อวันพุธที่ 15 สิงหาคม 2555 มติที่ประชุมให้ส่ง
ข้อมูลเป็นรูปเล่มให้กับคณะกรรมการสภาฯผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่านเพื่อให้ข้อเสนอแนะ และนําเข้าวาระ            เพื่อ
พิจารณาให้คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยชุดใหม่ 

 มติท่ีประชุม  เห็นชอบ (ร่าง) แผนพัฒนาการศึกษา ระยะ 15 ป ี (พ.ศ. 2555-2569) มหาวิทยาลยั

ราชภัฏพระนครศรีอยธุยาในส่วนที่เก่ียวข้องกับงานวิชาการ โดยมีข้อเสนอแนะให้แก้ไขปรับปรุงก่อนนําเสนอสภา
มหาวิทยาลยัตอ่ไป   ข้อเสนอแนะมีดงัตอ่ไปนี้ 

 1. หน้า 21  ข้อ 2.1 แก้ไขขอ้ความจาก “ขณะนี้ใกล้สิ้นสดุแผน”  เป็น “ขณะนี้ไดส้ิ้นสุดแผน” 
 2. หน้า 36 สารบัญ แก้ไขขอ้ความการรับรองมาตรฐานการศึกษาจากคําว่า  “องค์กรมหาชน” เป็น  

“องค์การมหาชน” และทั้งหมดที่ปรากฎในเล่ม 
 3.  หนา้ 41 ภาพอนาคตที่มีผลต่อการพัฒนามหาวิทยาลยั ข้อ 8 ให้ปรับเป็นแนวทางการปฏิรูป

การศึกษาในทศวรรษที่สอง   และจะไปสัมพันธ์กับหน้า 53  ข้อ 3.2.8 ให้ปรับเป็นแนวทางการปฏิรูปการศึกษาใน
ทศวรรษที่สองด้วย 

 4.  แผนฉบับที่แล้ว มหาวิทยาลัยมีจุดออ่นดา้นการศึกษาของหลักสตูร และจากผลการประเมิน
จุดอ่อนไดน้ําผลการประเมินมาพัฒนาในฉบับนี้หรือไมอ่ยา่งไร 

 5. ให้ระบุแผนการรับนักศึกษาทั้งระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา แสดงให้เห็นอัตราส่วน
นักศึกษาในอีก 15 ปีข้างหนา้  

 6. ให้ระบุตัวเลขอตัราส่วนของอาจารย์ประจํา   ระดับปริญญาโท : ปริญญาเอก ปัจจุบันเป็นอย่างไร  
มีอัตราส่วนเท่าไร  โดยในแตล่ะปีและในอีก 15 ปีข้างหน้าจะมีอัตราส่วนเพิม่ขึ้นเป็นเทา่ไร เช่น ปัจจุบันมีสดัส่วน
อาจารย์ประจําระดับปริญญาโท 80 : ปริญญาเอก 20 แสดงว่าในปี 2555 - 2556 จะต้องมีการปรับคุณวุฒิระดับ
ปริญญาเอกเพิ่มขึ้นเพื่อใหไ้ดต้ามเกณฑ์ของ สกอ.   รวมทัง้มีอัตราส่วนนักศึกษาแตล่ะระดับเท่าไร ซึ่งจะช่วยให้
มองเหน็ภาพรวม เพื่อนําไปสูก่ารพัฒนาคุณวุฒิของอาจารย์ประจําหลักสูตร  การพัฒนาหลักสตูร และตาํแหนง่
ทางวิชาการจะเป็นตัวช้ีวัดอยา่งหนึง่ในการจัดทําหลักสตูร  

 7.  อาจมีแผนกรอบ 5 ปีแรกจะทําอะไร นา่จะสําเร็จเรื่องใดบ้างโดยแสดงเป็นตัวเลข จะทําให้เหน็ภาพ 
และเป็นตัวช้ีวัดความสาํเร็จได้ 

 8.  หน้า 83 และ 84 ในส่วนของมาตรการเรื่องหลักสูตรควรเขียนให้เป็นรูปธรรมเพราะจะมีผลต่อ
จํานวนนักศึกษา 

 9. คุณค่าของแผนคือ การนํามาตรการลงสู่การปฏิบัติ ฉะนั้นหน่วยงานภายในองค์กรควรมีส่วนร่วมใน
การจัดทําแผนพัฒนา มีการรับรู้ และนาํมาตรการลงสู่การปฏิบัติ ก็จะเป็นโอกาสสู่ความสําเร็จ 

 10. ยุทธศาสตร์ทีด่ีที่สดุ คือ ยุทธศาสตร์ของคณะตอ้งมาก่อน เช่นในปี 2558 มหาวิทยาลัยจะรับ
นักศึกษาในอาเซียนเข้ามาเรียน เช่น หลักสตูรสหวิทยาการอิสลาม  คณะตอ้งมีแผนดาํเนนิการจะกําหนดอะไรบ้าง 
ใช้งบประมาณเท่าไร และควรจะระบุจํานวนงบประมาณใหชั้ดเจนว่า ถ้าจะบรรลุแผนแลว้ควรใช้งบประมาณเท่าไร 
  
ระเบียบวาระท่ี 5.3    ขอความเห็นชอบ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภฏัพระนครศรีอยุธยา วา่ด้วย 
การออกหลักฐานแสดงผลการศึกษา พ.ศ. 2556 
 สาระสําคญัโดยย่อ 
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  ผศ.วิมลพรรณ  รุ่งพรหม เลขานุการสภาวิชาการ ขออนุญาตที่ประชุมนําเสนอ (ร่าง) ระเบียบ
มหาวิทยาลยัราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย การออกหลักฐานแสดงผลการศึกษา พ.ศ. 2556  

 ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง 
  ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาได้แต่งตั้งคณะกรรมการดําเนินงานปรับปรุงระเบียบ
เก่ียวกับการจัดการศึกษา  ตามคําสั่งที่ 437/2556 เรื่อง ลงวันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2556 นั้น  คณะกรรมการ
ดังกล่าวได้ประชุมเมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2556 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมอยุธยา-โปรตุเกส  โดยได้ประชุม
และจัดทํา (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย การออกหลักฐานแสดงผลการศึกษา พ.ศ. 
2556  เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพการทํางานปัจจุบัน ซึ่งจากเดิมที่ใช้ระเบียบของสถาบัน           ราชภัฏมา
ปรับปรุงให้เป็นระเบียบของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  และเพื่อให้เป็นแนวทาง             การ
ปฏิบัติงานที่ชัดเจน  

มติท่ีประชุม  เห็นชอบ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย การออกหลักฐาน

แสดงผลการศึกษา พ.ศ. 2556  โดยมีข้อเสนอแนะให้แก้ไขปรับปรุงก่อนนําเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป   
ข้อเสนอแนะมีดังต่อไปนี้ 

1. ข้อ 12 การออกวุฒิบัตร วงเล็บ (2) เปลี่ยนผู้ลงนามจาก ผู้อํานวยการจัดการศึกษาหรือฝึกอบรม เป็น คณบดี 
2. ข้อ 18 กรณีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียม ให้มหาวิทยาลัยออกระเบียบแยกระดับปริญญาตรี ปริญญาโท 

ปริญญาเอก 
3.  ตรวจสอบและพสิูจนอ์ักษรให้ถูกต้อง 

 

ระเบียบวาระท่ี 5.4 ขอความเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภฏัพระนครศรีอยุธยา เรื่อง คาํ
ชี้แจงการออกหลักฐานแสดงผลการศึกษา 

 สาระสําคัญโดยย่อ 
  ผศ.วิมลพรรณ  รุ่งพรหม เลขานุการสภาวิชาการ ขออนุญาตที่ประชุมนําเสนอ (ร่าง) ประกาศ
มหาวิทยาลยัราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  เรื่อง คําช้ีแจงการออกหลักฐานแสดงผลการศึกษา 

 ความเปน็มา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง 
  ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาได้แต่งตั้งคณะกรรมการดําเนินงานปรับปรุงระเบียบ
เก่ียวกับการจัดการศึกษา  ตามคําสั่งที่ 437/2556 เรื่อง ลงวันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2556 นั้น  คณะกรรมการ
ดังกล่าวได้ประชุมเมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2556 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมอยุธยา-โปรตุเกส  โดยได้ประชุม
และจัดทํา (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  เรื่อง คําช้ีแจงการออกหลักฐานแสดงผล
การศึกษา  เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพการทํางานปัจจุบัน ซึ่งจากเดิมที่ใช้ระเบียบของสถาบัน           ราชภัฏมา
ปรับปรุงให้เป็นระเบียบของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  และเพื่อให้เป็นแนวทาง             การ
ปฏิบัติงานที่ชัดเจน  

 มติท่ีประชุม เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  เรื่อง คําช้ีแจงการออก

หลักฐานแสดงผลการศึกษา โดยมีข้อเสนอแนะใหแ้ก้ไขปรับปรุงก่อนนาํเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป   ข้อเสนอแนะ
มีดังต่อไปนี้ 
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1.  ตรวจสอบและพสิูจนอ์ักษรให้ถูกต้อง เช่น  
    - หน้า 3 บรรทัดที่ 3 คําวา่ปีปฏิน แก้เป็น ปีปฏิทนิ หน้า 6 บรรทัดที ่4 คําว่าให้จะแปล แก้เป็น ให้แปล 
    - ตัวอย่างเอกสารให้แก้ไขข้อความให้ถูกต้อง เช่น ตัวอย่างใบรายงานผลการศึกษาที่ระบุ วันเกิด         

ให้แก้เป็น วัน เดือน ปีเกิด 
     - ให้เตมิคําว่า “จํานวน” หน้าหน่วยกิตที่รับโอน/ยกเว้น 
     - แก้คําว่า มนับหน่วยกิต เป็นไม่นับหน่วยกิต   
    - คําว่า Waiting for Guarantee แก้เป็น   Waiting for Approval 
    - วันเข้าศึกษา Date of Admintted แก้ไข Date of Admission 
    - คําว่า Transceipt แก้เป็น Transcript  และ เพิม่สัญลกัษณ์ D=1 
2. ให้ตรวจสอบการแปลขอ้ความในใบแทนฉบับภาษาองักฤษอีกคร้ัง เพื่อความถูกต้อง  
 3. คํานําหน้าช่ือกรณีพระสงฆ์เช่น “พระมหา” ภาษาอังกฤษใหใ้ช้คําว่า “Pramaha”  
 4. ข้อ 9 ปกปริญญาบัตรสีเขียวและตราดุนที่ทําด้วยโลหะสีเงินกลางปกปริญญา  หากต้องการ

เปลี่ยนแปลงก็ให้จัดทําเป็นประกาศแก้ไขเปลี่ยนแปลง  
 

ระเบียบวาระท่ี 6     เรื่องอื่น ๆ 

ระเบียบวาระท่ี 6.1  ขอความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 
(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2556) 
  สาระสําคัญโดยย่อ 
  เลขานุการสภาวิชาการ ขออนุญาตที่ประชุมให้ รศ.ดร.นพวรรณ  ธีระพันธ์เจริญ ประธานจัดทํา
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม นําเสนอขอความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2556) 

 ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง 
  คณะกรรมการประจําคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2556) โดยผ่านคณะกรรมการที่เก่ียวข้องให้ความเห็นชอบ
แล้วดังนี้  
 มติที่ประชุม  เห็นชอบในหลักการ และมอบรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการแก้ไขปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการสภาวิชาการ ก่อนนําเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป   ข้อเสนอแนะมีดังต่อไปนี้ 
 1. แก้ไขปี พ.ศ. ที่พัฒนาหลักสูตร จากหลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2557  เป็น หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2556          ให้
สอดคล้องกับช่วงเวลาการเสนอหลักสูตรต่อสภามหาวิทยาลัย  
 2. หน้า 2 ข้อ 8 อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสําเร็จการศึกษา ให้ตัดข้อ 8.3 ครู อาจารย์ที่สอน        
ในด้านสิ่งแวดล้อม และให้ตรวจสอบข้อมูลอาชีพจาก พ.ร.บ.เพื่อความถูกต้อง 
 3. ให้ตรวจสอบข้อมูล อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจําหลักสูตร ราย ผศ.สุมนา  พูลผล ว่า
สามารถเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจําหลักสูตรได้หรือไม่ 
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 4. สร้างจุดแข็งของหลักสูตรให้สอดคล้องกับการดูแลสิ่งแวดล้อมในปัจจุบัน เช่น โลกสีเขียว ลดการใช้
คาร์บอนไดออกไซด์ และมีการติดตามเพื่อสร้างองค์ความรู้เพราะนอกจากด้านวิชาการแล้วยังต้องรู้นโยบายด้าน
การจัดการด้วย 
 5. เพิ่มเนื้อหาวิชาที่จะรองรับ AEC 
 6. ปรับปรุงแก้ไขเนื้อหารายวิชาที่ไม่สอดคล้องด้านสิ่งแวดล้อม 
 7. วิชาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในเมืองมรดกโลก เนื้อหารายวิชายังไมส่อดคล้องกับ
สภาพสิ่งแวดล้อมที่เป็นมรดกโลก  และอาจปรับ/เพิ่มเป็นเนื้อหาระดับภูมิภาค/อาเซียน 8. ให้จัดรายวิชาสุขาภิบาล
สิ่งแวดล้อมเป็นวิชาบังคับเรียน  เพื่อให้ตอบสนองการมีงานทําของบัณฑิต ในระดับท้องถ่ิน 
 9. เสนอให้มีรายวิชาเก่ียวกับการอนุรักษ์ ภูมิศาสตร์อาเซียน ซึ่งอาจระบุในคําอธิบายรายวิชาที่เก่ียวข้อง 
และวิชา 4062401 มาตรฐาน กฎหมายและองค์กรด้านสิ่งแวดล้อม ให้เพิ่มเนื้อหาเก่ียวกับอาเซียน เก่ียวกับเทศ
บัญญัติ การปลูกสร้างเข้าไปด้วย 
 10. ให้เพิ่มเติมเนื้อหาเก่ียวกับภูมิศาสตร์ ในวิชา 4063302 ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ฯ ด้วย 
 11. วิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม วิชานิเวศวิทยากับสิ่งแวดล้อม และวิชาจุลชีววิทยา
สิ่งแวดล้อมอาจปรับหรือลดบางรายวิชาได้ 
 12. ปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร ซึ่งเขียนในลักษณะเป็นความเรียงเกินไป  ควร
ปรับให้กระชับและชัดเจนยิ่งขึ้น 
 13. หน้า 58 วิชาเคมีภาวะแวดล้อม วิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม นิเวศวิทยากับสิ่งแวดล้อม 
และจุลชีววิทยาสิ่งแวดล้อม  ควรปรับคําอธิบายรายวิชาให้มีน้ําหนักมากขึ้น 
 14. ให้เพิ่มรายละเอียดเก่ียวการเป็นเมืองมรดกโลกอันล้ําค่า  การมีแหล่งอุตสาหกรรมหลายแห่งของ
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มาประมวลและรวบรวมเป็นรายละเอียดในหมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร 
หัวข้อการบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน  
 15. ให้ตรวจสอบแก้ไขรายวิชาที่มีคําอธิบายรายวิชาซ้ําซ้อนกัน เช่นในหน้า 58 -60 , วิชา 4023703 เคมี
สภาวะแวดล้อม  4063303 เทคโนโลยีการสํารวจฯ  และหน้า 58 บางวิชาเป็นวิชาทางเคมี ควรปรับปรุงคําอธิบาย
ให้ชัดเจน หากซ้ําซ้อนควรจะตัดออก 
 16. ให้ปรับลําดับการจัดรายวิชาให้เหมาะสม เช่น วิชาเคมีสภาวะแวดล้อม กับวิชาเคมีอินทรีย์ทางสิ่งแวดล้อม 

ระเบียบวาระท่ี 6.2  กําหนดการประชุมสภาวิชาการ คร้ังท่ี 7/2556 
  สาระสําคัญโดยย่อ 
  เลขานุการสภาวิชาการนําเสนอกําหนดการประชุมสภาวิชาการ คร้ังที่ 7/2556  

 มติท่ีประชุม  เห็นชอบกําหนดการประชุมสภาวิชาการ คร้ังที่ 7/2556 ในวันพุธที่ 7 สิงหาคม 2556           

ณ ห้องประชุมอยุธยา-อาเซียน ช้ัน 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ปิดประชุมเวลา 11.14 น.    

              นางสาวนิตยา  แสงมะฮะหมัด ผู้บันทึกการประชุม 
                นางลักขณา  เตชวงษ์            ผู้ตรวจ  
              ผศ.ดร.วิมลพรรณ  รุ่งพรหม    ผู้ทาน 


