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รายงานการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ 
ครั้งท่ี  3/2557 

วันพุธท่ี 2  เมษายน 2557  เวลา 09.00 น. 
ณ ห้องประชุมอยุธยา-อาเซียน ช้ัน 2 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

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

ผู้มาประชุม 
1. ดร.พรเทพ รู้แผน    รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวางแผน  ประธาน 
2. รองศาสตราจารย์ ดร.รสสุคนธ์   มกรมณี ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก คณะครุศาสตร์ กรรมการ 
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชิดชงค์ ส.นันทนาเนตร ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก คณะมนุษยศาสตร์ฯ กรรมการ 
4. รองศาสตราจารย์ชนินทร์   ชุณหพันธรักษ์ ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก คณะวิทยาการจัดการ กรรมการ 
5. ดร.จิราภรณ์   พงษ์โสภา   ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก คณะวิทยาศาสตร์ฯ กรรมการ 
6. ดร.ชมพูนุท  สุขหวาน    ผู้แทนคณะครุศาสตร์   กรรมการ 
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จรยิาภรณ์  รุจิโมระ ผู้แทนคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ กรรมการ 
8. ดร.ภัททิรา  หอมหวล    ผู้แทนคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กรรมการ 
9. ดร.กิติมา  ทามาลี    ผู้แทนคณะวิทยาการจัดการ  กรรมการ 
10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วมิลพรรณ รุ่งพรหม รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ    กรรมการและเลขานุการ 
 

ผู้เข้าร่วมประชุม 

1. นายจิรศักด์ิ  ชุมวรานนท์   รักษาราชการแทนอธิการบดี  ติดภารกิจ 

2. ผศ.หทัยรัตน์   ทรรพวสุ    คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
3. นางสาวฤตพชรพร  ทองถนอม   ประธานสาขาวิชานาฏศิลป์การละคร 
4. นางวิชชุลดา ตันประเสริฐ   อาจารย์ประจําสาขาวิชานาฏศิลป์การละคร 
5. ผศ.สุมิตร เทพวงษ์    อาจารย์ประจําสาขาวิชานาฏศิลป์การละคร 
6. นายณัฐพร  นิรังสรรค์    อาจารย์ประจําสาขาวิชานาฏศิลป์การละคร 
7. นางสาวธิดารัตน์  ภูมิวัฒนะ   อาจารย์ประจําสาขาวิชานาฏศิลป์การละคร 
 
เปิดประชุมเวลา 09.05 น. 
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ระเบียบวาระท่ี 1.1   อธิการบดีติดภารกิจมอบหมายให้รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวางแผน 
    เป็นประธานการประชุมแทน 
 สาระสําคัญโดยย่อ 
  ดร.พรเทพ  รู้แผน รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวางแผน ประธานการประชุม แจ้งให้ท่ีประชุมทราบ
ว่า นายจิรศักด์ิ ชุมวรานนท์ รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ติดภารกิจ
สําคัญไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ เนื่องจากต้องเข้าร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวโรกาสวันคล้ายวัน
พระราชสมภพสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และวันอนุรักษ์มรดกไทย ณ สถาบันอยุธยา
ศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ดังนั้นจึงได้มอบหมายให้ ดร.พรเทพ  รู้แผน รองอธิการบดีฝ่าย
วิจัยและวางแผน ทําหน้าท่ีเป็นประธานการประชุมแทน 
 มติท่ีประชุม  รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี 1.2   การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ครั้งท่ี 3/2557 
 สาระสําคัญโดยย่อ 
  ดร.พรเทพ  รู้แผน รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวางแผน ประธานการประชุม แจ้งให้ท่ีประชุมทราบ
ว่ามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาจะมีการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 3/2557  ในวันท่ี 23 เมษายน 
2557 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมอยุธยา-อาเซียน มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
 มติท่ีประชุม  รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี 1.3   ผู้ทรงคุณวุฒิภานอกมอบหนังสือท่ีระลึกให้คณะกรรมการสภาวิชาการ 
 สาระสําคัญโดยย่อ 
  รศ.ดร.รสสุคนธ์   มกรมณี  ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก (ผู้แทนจากคณะครุศาสตร์) ได้นําหนังสือท่ีระลึก
ครัวหวาน...บ้านป้าเจี๊ยบ และคุกก้ีป้าเจี๊ยบ มอบให้คณะกรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา  จํานวน 2 เล่ม 
 มติท่ีประชุม  รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี 1.4   แนวปฏิบัติในการพิจารณาหลักสูตรระดับปริญญาตรีท่ีมีแขนงวิชา/ 
    กลุ่มวิชาของสถาบันอุดมศึกษา 
 สาระสําคัญโดยย่อ 
  ผศ.ดร.วิมลพรรณ รุ่งพรหม  เลขานุการสภาวิชาการ นําเสนอ หนังสือสํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา ท่ี ศธ 0506(4)/ว 254 เรื่อง แนวปฏิบัติในการพิจารณาหลักสูตรระดับปริญญาตรี ท่ีมีแขนงวิชา/กลุ่ม
ของสถาบันอุดมศึกษา ลงวันท่ี 11 มีนาคม 2557  
 มติท่ีประชุม  รับทราบ 
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ระเบียบวาระท่ี 1.5   การรับทราบการให้ความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  
    สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2556) 
 สาระสําคัญโดยย่อ 

 ตามท่ีมหาวิทยาลั ยราชภัฏพระนครศรีอยุ ธยา โดยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี                      
ได้เสนอหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2556) ไปยัง
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เม่ือวันท่ี 24 ตุลาคม 2556 นั้น   
  สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้พิจารณารับทราบการให้ความเห็นชอบหลักสูตรดังกล่าว
แล้ว เม่ือวันท่ี 11 มีนาคม 2557  
 มติท่ีประชุม  รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี 2  เร่ืองรับรองรายงานการประชุมคร้ังท่ี 2/2557  
 สาระสําคัญโดยย่อ 
  ผศ.ดร.วิมลพรรณ รุ่งพรหม  เลขานุการสภาวิชาการ นําเสนอ รายงานการประชุมคณะกรรมการ
สภาวิชาการ ครั้งท่ี 2/2557  ซ่ึงมีสาระสําคัญเก่ียวกับระเบียบวาระและมติท่ีประชุมตามรายงานการประชุม
คณะกรรมการสภาวิชาการเพ่ือขอให้ท่ีประชุมสภาวิชาการพิจารณารับรองรายงานการประชุม 
 ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง 
  ตามท่ีสภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาได้มีการประชุมครั้งท่ี 2/2557 เม่ือ       
วันพุธท่ี 12 มีนาคม  2557  เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมอยุธยา-อาเซียน ชั้น 2 อาคารสํานักงานอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา นั้น เจ้าหน้าท่ีประจําสํานักงานสภาวิชาการ ได้บันทึกและจัดทํารายงาน
การประชุม รวมท้ังนําเสนอผู้เก่ียวข้อง เพ่ือพิจารณาตรวจสอบตามระบบและกระบวนการดังต่อไปนี้ 
  1. จดบันทึกข้อความสาระสําคัญของการประชุมตามระเบียบวาระในระหว่างการประชุม          
โดยผู้ช่วยเลขานุการสภาวิชาการ 
  2. เรียบเรียง สรุปและจัดทํารายงานการประชุม โดยผู้ช่วยเลขานุการสภาวิชาการแล้วนําเสนอให้
เลขานุการสภาวิชาการ ตรวจสอบและปรับปรุงแก้ไข 
  3. ปรับปรุงและนําเข้าระเบียบวาระการประชุมเพ่ือขอรับรองรายงานการประชุมซ่ึงมีสาระสําคัญ
แบ่งเป็น 6 ระเบียบวาระ ตามท่ีเสนอในเอกสารการประชุมสภาวิชาการ ครั้งท่ี 2/2557 
 ข้อเสนอ/ญัตติ 
  ขอรับรองรายงานการประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ครั้งท่ี 2/2557 
 มติท่ีประชุม รับรองรายงานการประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ครั้งท่ี 
2/2557 โดยให้แก้ไขดังนี้ 
  1. หน้า [2-2] ผู้เข้าร่วมประชุม ให้ตัดลําดับ 8 ออกเนื่องจากเป็นผู้ช่วยเลขานุการ 
  2. หน้า [2-7] ระเบียบวาระท่ี 5.4 คณะบดีคณะวิทยาศาสตร์ แก้ไขเป็น คณบดีคณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี 
 
 
 
 
 
 



 
     รายงานการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการครั้งท่ี 3/2557 

[2-4] 
 
  3. หน้า [2-9] ระเบียบวาระท่ี 4.2 ย่อหน้าท่ี 3 บรรทัดท่ี 6 ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนจีน แก้ไขเป็น ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน 
  4. หน้า [2-10] ระเบียบวาระท่ี 5.1 ตารางจํานวนนักศึกษาท่ีขอความเห็นชอบการเสนอให้ปริญญาบัตร 
ระดับปริญญาตรี ประจําภาคเรียนท่ี 2/2556  ในส่วนของบัณฑิตระดับปริญญาตรี เพศชาย จํานวน 51 คน 
แก้ไขเป็น บัณฑิตระดับปริญญาตรี เพศชาย จํานวน 54 คน 
      5. หน้า [2-12]  ข้อ 1 คําว่า (TA) ให้ตัดออก   และข้อ 3 ตัดคําว่า เช่น ออก 
       6. หน้า [2-13] ข้อ 4 คําว่า “หากว่าจะปรับมาตรฐานให้ดี” แก้เป็น หากจะมีการปรับมาตรฐาน 
  7. หน้า [2-13] มติท่ีประชุม คําว่า “สาขาวิชานาฏศิลป์การละคร” ควรแก้ไขเป็น หลักสูตร
ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการแสดงข้อ 
  8. หน้า [2-14] ข้อ 5  วิชาบัลเล่ห์ แก้ไขเป็น วิชาบัลเล่ต์  
  9. หน้า [2-14]  ข้อ 7 คําว่า “ฝนทึบ” แก้เป็น ฝนให้เต็ม 
  10. หน้า [2-14] ข้อ 16 การจัดทําสูตรนี้ แก้ไขเป็น ถ้าบัณฑิตสําเร็จการศึกษาหลักสูตรนี้แล้ว 
บัณฑิตจะต้องมีความเชี่ยวชาญท้ังสองด้านคือ ด้านนาฏศิลป์และด้านการแสดง 
  11. หน้า [2-18] ข้อ 5 รายวิชาภาวะผู้นําทางการศึกษายุคใหม่  คําว่ายุคใหม่ ควรใช้คําว่า แห่ง
ศตวรรษท่ี 21  
 

ระเบียบวาระท่ี 3   เร่ืองสืบเน่ืองจากการประชุมคร้ังท่ี 2/2557 
ระเบียบวาระที่ 3.1  รายงานผลการดําเนินการตามมติของคณะกรรมการสภาวิชาการ 
 สาระสําคัญโดยย่อ 
  ผศ.ดร.วิมลพรรณ รุ่งพรหม  เลขานุการสภาวิชาการ นําเสนอข้อมูลการดําเนินงานและผล             
การดําเนินงานตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการครั้งท่ี 2/2557 โดยได้แจ้งและมอบให้หน่วยงานและ
องค์คณะบุคคล/บุคคลท่ีเก่ียวข้องดําเนินงานและปฏิบัติตามท่ีคณะกรรมการสภาวิชาการมีมติแล้ว 
 ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง 
  1. คณะกรรมการสภาวิชาการได้มีมติกําหนดเป็นแนวปฏิบัติให้เลขานุการนําเสนอให้ท่ีประชุมทราบ
ความคืบหน้าหรือข้อมูลการดําเนินงานและผลการดําเนินงานตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ          
เป็นเรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อนด้วย 
  2. คณะกรรมการสภาวิชาการ มีการประชุมครั้งท่ี 2/2556 เม่ือวันพุธท่ี 12 มีนาคม 2557            
เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมอยุธยา-อาเซียน ชั้น 2 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา โดยมีสาระตามรายงานการประชุมฯในระเบียบวาระท่ี 2 
  3. เลขานุการคณะกรรมการสภาวิชาการ ได้แจ้งและมอบให้หน่วยงานและองค์คณะบุคคล/บุคคลท่ี
เก่ียวข้องดําเนินงานและปฏิบัติตามท่ีคณะกรรมการสภาวิชาการมีมติแล้ว ซ่ึงมีรายละเอียดตามเอกสารท่ีนําเสนอ
ประกอบการประชุมหน้า [3-2 ถึง 3-3] 
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 ข้อเสนอ/ญัตติ 
  ขอเสนอให้ท่ีประชุมรับทราบข้อมูลการดําเนินงานและผลการดําเนินงานตามมติท่ีประชุม               
คณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งท่ี 2/2557 

รายงานข้อมูลการดําเนินงานและผลการปฏิบัติตามมติท่ีประชุม 
คณะกรรมการสภาวิชาการ  ครั้งท่ี 2/2557 

วันพุธท่ี 12  มีนาคม  พ.ศ. 2557 เวลา 09.00 น. 
ณ ห้องประชุมอยุธยา-อาเซียน ช้ัน 2 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 

ระเบียบวาระ เรื่อง มติท่ีประชุม ผลการปฏิบัติตามมติ 
5 นําเสนอเพ่ือพิจารณา 

5.1 

ขอความเห็นชอบการเสนอให้ปริญญาบัตร 
แก่ผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 
ประจําภาคเรียนท่ี 2/2556  
จํานวน 228 ราย 

เห็นชอบการเสนอให้ปริญญา
บัตร แก่ผู้สําเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี ประจําภาคเรียนท่ี 
2/2556 จํานวน 228 ราย 

เลขานุการสภาวิชาการได้แจ้งไปยัง
ผู้ อํานวยการกองบริการการศึกษา 
และรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการแล้ว  
โดยกองบริการการศึกษาได้เสนอต่อท่ี
ประชุมสภามหาวิทยาลัยเห็นชอบ
อนุมัติให้ปริญญาแล้ว เมื่อวันท่ี 19 
มีนาคม 2557 

5.2 

ขอความเห็นชอบการเสนอให้ปริญญาแก่
ผู้สําเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
ประจําภาคเรียนท่ี 2/2556 จํานวน 8 ราย   

เห็นชอบการเสนอให้ปริญญา
แก่ผู้สําเร็จการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา ประจําภาคเรียน
ท่ี 2/2556 จํานวน 8 ราย  
และให้นําเสนอสภา
มหาวิทยาลยัอนุมัติให้ปริญญา
ต่อไป 

เลขานุการสภาวิชาการได้แจ้งไปยัง
ผู้อํานวยการสํานักงานคณะกรรมการ
บัณฑิตศึกษาและรองอธิการบดีฝ่าย
วิ ช า ก า ร แ ล้ ว  โ ด ย สํ า นั ก ง า น
คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาได้เสนอ
ต่อท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยเห็นชอบ
อนุมัติให้ปริญญาแล้ว เมื่อวันท่ี 19 
มีนาคม  2557 

5.3 

ขอความเห็นขอบหลักสูตรศิลปกรรมศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลป์และการแสดง  
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557) 

ขอให้ประธานสาขาวิชา
นาฏศิลป์การละครกลับไป
ทบทวนช่ือหลักสูตรให้ชัดเจน  
โดยให้แก้ไขปรับปรุงตาม
ข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการสภาวิชาการ  
และนําหลักสตูรน้ีเสนอ
คณะกรรมการสภาวิชาการ
ครั้งต่อไป 

เลขานุการสภาวิชาการได้แจ้งไปยัง
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ/คณบดี
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์/
ประธานสาขาวิชานาฏศิลป์การละคร 
แ ก้ ไ ข ต า ม ข้ อ เ ส น อ แ น ะ ข อ ง
คณะกรรมการสภาวิชาการและให้นํา
ห ลั ก สู ต ร น้ี เ ส น อ ต่ อ ท่ี ป ร ะ ชุ ม
คณะกรรมการสภาวิชาการในวันท่ี 2 
เมษายน 2557 
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ระเบียบวาระ เรื่อง มติท่ีประชุม ผลการปฏิบัติตามมติ 
5 นําเสนอเพ่ือพิจารณา 

5.4 

ขอความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช 
(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2557) 

เห็นชอบหลักสตูรวิทยาศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี
การผลิตพืช (หลักสตูรใหม่ 
พ.ศ. 2557) โดยให้ปรับปรุง
แก้ไขตามข้อเสนอแนะของสภา
วิชาการ  และมอบหมายรอง
อธิการบดีฝ่ายวิชาการ
ตรวจสอบก่อนเสนอสภา
มหาวิทยาลยั 

เลขานุการสภาวิชาการได้แจ้งไปยัง
ค ณ บ ดี ค ณ ะ วิ ท ย า ศ า ส ต ร์ แ ล ะ
เทคโนโลยี/ผู้รับผิดชอบหลักสูตรฯ
สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช โดย
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้
ดําเนินการแก้ไขปรับปรุงหลักสูตรเพ่ือ
เสนอต่อท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยให้
ความเห็นชอบหลักสูตรในวันท่ี 23 
เมษายน 2557 

5.5 

ขอความเห็นชอบหลักสูตรครุศาสตรมหา
บัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557)   

เห็นชอบหลักสูตรครุศาสตรมหา
บัณฑิต สาขาวิชาการบริหาร
การศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2557)  โดยให้แก้ไข
ปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการสภาวิชาการ  
และนําหลักสูตรเสนอสภา
มหาวิทยาลัยต่อไป 

เลขานุการสภาวิชาการได้แจ้งไปยัง
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ/คณบดี
คณะครุศาสตร์/ผู้อํานวยการสาํนักงาน
ค ณ ะ ก ร ม ก า ร บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษ า /
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรครุศาสตรมหา
บัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
โดยคณะครุ ศาสตร์ ไ ด้ เ สนอต่อ ท่ี
ประชุมสภามหาวิทยาลัยเห็นชอบ
หลักสูตรแล้ว เมื่อวันท่ี 19 มีนาคม  
2557 

 
 มติท่ีประชุม  รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี 4   เร่ืองนําเสนอเพ่ือทราบ 
 

- ไม่มี - 
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ระเบียบวาระท่ี 5   เร่ืองนําเสนอเพ่ือพิจารณา 
 

ระเบียบวาระที่ 5.1  ขอความเห็นชอบการเสนอให้ปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 
ประจําภาคเรียนที่ 2/2556  (คร้ังที่ 2)  จํานวน 460 ราย 

 สาระสําคัญโดยย่อ 
  ผศ.ดร.วิมลพรรณ  รุ่งพรหม  เลขานุการสภาวิชาการ นําเสนอ ขอความเห็นชอบการเสนอให้ปริญญาบัตร 
แก่ผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ประจําภาคเรียนท่ี 2/2556 (ครั้งท่ี 2)  จํานวน 460 ราย   

 ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง 
  เลขานุการสภาวิชาการนําเสนอรายชื่อผู้สําเร็จการศึกษาเพ่ือขอความเห็นชอบอนุมัติให้ปริญญาบัตร
แก่ผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ประจําภาคเรียนท่ี 2/2556  (ครั้งท่ี 2) โดยมีกระบวนการตามคําสั่ง
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาท่ี 98/2557  เรื่อง แต่งต้ังคณะกรรมการตรวจโครงสร้างหลักสูตรของ
นักศึกษาท่ีจะสําเร็จการศึกษาประจําภาคเรียนท่ี 2/2556 และคําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาท่ี 
261/2557 เรื่อง แต่งต้ังคณะกรรมการตรวจจบหลักสูตรของนักศึกษาท่ีจะสําเร็จการศึกษาประจําภาคเรียนท่ี 
2/2556  คณะกรรมการดังกล่าวได้ตรวจสอบโครงสร้างหลักสูตรของนักศึกษาแล้ว  และนายทะเบียนได้
ตรวจสอบคุณสมบัติของนักศึกษาดังนี้ 

1. เป็นผู้มีคุณสมบัติการเข้าเป็นนักศึกษาตามท่ีหลักสูตรกําหนด 
2. ผ่านการตรวจสอบคุณวุฒิการศึกษาทุกราย 
3. ผ่านการตรวจสอบโครงสร้างหลักสูตรตามเกณฑ์การสําเร็จการศึกษา 

  กองบริการการศึกษาจึงได้จัดทําบัญชีรายชื่อผู้สําเร็จการศึกษาเสนอต่อคณะกรรมการอนุมัติ         
การประเมินผลการศึกษา ในการประชุมครั้งท่ี 2/2557  เม่ือวันท่ี 28 มีนาคม 2557 ท่ีประชุมเห็นชอบการเสนอ
ให้ปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ประจําภาคเรียนท่ี 2/2556 จํานวน 460 ราย  ต้ังแต่วันท่ี 
28 มีนาคม  2557 เป็นต้นไป และให้ดําเนินการนําเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการต่อไป 
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ตารางจํานวนนักศึกษาท่ีขอความเห็นชอบการเสนอให้ปริญญาบัตรแก่ผู้สําเรจ็การศึกษาระดับปริญญาตร ี
ประจําภาคเรียนท่ี 2/2556 (ครั้งท่ี 2) 

 
ปริญญา 

ระดับปริญญาตรี  
รวมท้ังสิ้น เกียรตินิยมอันดับ 1 เกียรตินิยมอันดับ 2 ปริญญาตรี 

ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม 
ภาคปกติ           

ครุศาสตรบัณฑิต - - - - - - 2 2 4 4 
วิทยาศาสตรบัณฑิต 0 2 2 0 4 4 32 62 94 100 
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต - - - - - - 9 - 9 9 
ศิลปศาสตรบัณฑิต - - - 0 3 3 11 31 42 45 
ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต - - - - - - 2 2 4 4 
นิเทศศาสตรบัณฑิต - - - 1 0 1 3 13 16 17 
นิติศาสตรบัณฑิต 1 1 2 0 2 2 3 3 6 10 
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต - - - 0 1 1 14 22 36 37 
บริหารธุรกิจบัณฑิต 0 1 1 1 2 3 29 38 67 71 
บัญชีบัณฑิต - - - 0 2 2 2 21 23 25 

รวม 1 4 5 2 14 16 107 194 301 322 
ภาค กศ.บป.           

วิทยาศาสตรบัณฑิต - - - - - - - 1 1 1 
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต - - - 1 0 1 36 1 37 38 
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต - - - - - - - 1 1 1 
บริหารธุรกิจบัณฑิต 1 0 1 0 3 3 19 69 88 92 
บัญชีบัณฑิต - - - - - - - 6 6 6 

รวม 1 0 1 1 3 4 55 78 133 138 
รวมท้ังสิ้น 2 4 6 3 17 20 162 273 434 460 

 

 ข้อเสนอ/ญัตติ    
 จึงเสนอคณะกรรมการสภาวิชาการให้ความเห็นชอบการเสนอให้ปริญญาแก่ผู้สําเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี ประจําภาคเรียนท่ี 2/2556 (ครั้งท่ี 2) จํานวน 461 ราย   

 มติท่ีประชุม  เห็นชอบการเสนอให้ปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ประจําภาคเรียนท่ี 
2/2556 (ครั้งท่ี 2)  จํานวน 460 ราย  โดยมีข้อเสนอแนะเรื่องการให้คําปรึกษาการยกเว้นวิชาเรียน นักศึกษาควร
ได้รับทราบผลของการยกเว้นวิชาเรียน ซ่ึงจะกระทบต่อการได้รับปริญญาเกียรตินิยม  รวมท้ังมีระบบการให้คําปรึกษา
โดยอาจารย์ท่ีปรึกษาอย่างน้อยเดือนละ 2 ครั้ง 
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ระเบียบวาระท่ี 5.2   ขอความเห็นชอบการเสนอให้ประกาศนียบัตรบัณฑิตแก่ผู้สําเร็จการศึกษา 
    หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู  (โครงการการจัดการเรียน 
    การสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู เพ่ือพัฒนาผู้ประกอบ 
    วิชาชีพทางการศึกษาในสังกัดต่างๆ ตามความร่วมมือกับคุรุสภา)  
    ประจําภาคเรียนท่ี 2/2556 จํานวน 79 ราย 
 สาระสําคัญโดยย่อ 
  ผศ.ดร.วิมลพรรณ รุ่งพรหม  เลขานุการสภาวิชาการ นําเสนอ ขอความเห็นชอบการเสนอให้
ประกาศนียบัตรบัณฑิตแก่ผู้สําเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู  (โครงการการจัดการ
เรียนการสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู เพ่ือพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาในสังกัด
ต่างๆ ตามความร่วมมือกับคุรุสภา) ประจําภาคเรียนท่ี 2/2556  จํานวน 79 ราย 
 ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง 
  นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต  สาขาวิชาชีพครู  ได้ยื่นคําร้องขอสําเร็จการศึกษาในภาค
เรียนท่ี 2/2556 ในคราวประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ครั้งท่ี 2/2557  เม่ือวันท่ี 26 มีนาคม  2557 
จํานวน 79 ราย โดยผ่านกระบวนการตรวจสอบ ดังนี้  
  � เป็นผู้มีคุณสมบัติการเข้าเป็นนักศึกษาตามท่ีหลักสูตรกําหนด โดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
ประกาศนียบัตรบัณฑิตสาขาวิชาชีพครู   
  � ผ่านการตรวจสอบคุณวุฒิการศึกษา พบว่า จบการศึกษาระดับปริญญาตรีแล้วทุกราย  
  � ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติของการสําเร็จการศึกษาตามเกณฑ์การสําเร็จการศึกษาตามข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2549 โดยนายทะเบียน 
  � นักศึกษาเรียนรายวิชาและมีจํานวนหน่วยกิตครบถ้วน โดยได้คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ตํ่ากว่า 3.00 
ตามท่ีหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู กําหนดไว้ 

สํานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ได้จัดทําบัญชีรายชื่อผู้สําเร็จการศึกษาเสนอต่อ
คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาในคราวประชุม ครั้งท่ี 2/2557 เม่ือวันท่ี 26 มีนาคม 2557  มติท่ีประชุมได้พิจารณา             
ให้ความเห็นชอบการเสนอรายชื่อผู้สําเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ประจํา 
ภาคเรียนท่ี 2/2556 จํานวน 79 ราย  

 

จํานวนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาท่ีขอความเห็นชอบเสนอการให้ประกาศนียบัตรบัณฑิต 
ประจําภาคเรียนท่ี 2/2556 จํานวน 79 ราย  

หลักสูตร 
จํานวน 

ชาย หญิง รวม 
ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู 18 61 79 

รวม 18 61 79 
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ข้อเสนอ/ญัตติ    
      จึงเสนอคณะกรรมการสภาวิชาการพิจารณาให้ความเห็นชอบการเสนอให้ประกาศนียบัตรบัณฑิตแก่

ผู้สําเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู  (โครงการการจัดการเรียนการสอนหลักสูตร
ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู เพ่ือพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาในสังกัดต่างๆ ตามความร่วมมือกับ
คุรุสภา) ประจําภาคเรียนท่ี 2/2556 จํานวน 79 ราย 

มติท่ีประชุม  เห็นชอบการเสนอให้ประกาศนียบัตรบัณฑิตแก่ผู้สําเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตร
บัณฑิต สาขาวิชาชีพครู  ประจําภาคเรียนท่ี 2/2556  จํานวน 79 ราย  โดยมีข้อเสนอแนะให้เข้มงวดการตรวจ
เอกสารการสมัครเรียน และระมัดระวัง ตรวจสอบการปลอมแปลงเอกสาร  รวมท้ังควรมีการรับรองข้อมูล             
การตรวจสอบคุณวุฒิ 

 

ระเบียบวาระท่ี 5.3   ขอความเห็นชอบหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑติ สาขาวชิาศิลปะการแสดง  
    (หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2557) 
 สาระสําคัญโดยย่อ 
  ผศ.ดร.วิมลพรรณ รุ่งพรหม เลขานุการสภาวิชาการ ขออนุญาตท่ีประชุมให้ นางสาวฤตพชรพร ทองถนอม  
ประธานสาขาวิชานาฏศิลป์การละคร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  นําเสนอขอความเห็นชอบหลักสูตร
ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการแสดง  (หลักสูตรปรับปรุงพ.ศ. 2557) 
 ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง 
  สาขาวิชานาฏศิลป์การละคร  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ขอความเห็นชอบหลักสูตร
ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการแสดง  (หลักสูตรปรับปรุงพ.ศ. 2557)  โดยผ่านคณะกรรมการ
ประจําคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในการประชุมครั้งท่ี 4/2556 เม่ือวันท่ี 24 ตุลาคม 2556 ท่ีประชุม            
มีมติเห็นชอบ และเรื่องนี้ได้ผ่านการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งท่ี 10/2556 เม่ือวันท่ี 4 ธันวาคม 
2556 ท่ีประชุมมีมติเห็นด้วยในหลักการ  โดยให้สาขาวิชานาฏศิลป์การละครทบทวนและแก้ไขตามข้อเสนอแนะ
ของคณะกรรมการสภาวิชาการแล้วนําเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการอีกครั้ง  ซ่ึงสาขาวิชานาฎศิลป์การ
ละครได้นําเรื่องนี้เข้าท่ีประชุมคณะกรรมการประจําคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งท่ี 5/2556 เม่ือวันท่ี 24 
ธันวาคม 2556 ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบและให้ดําเนินการแก้ไขตามคําแนะนําของคณะกรรมการฯ  โดยสาขาวิชาได้นํา
เรื่องนี้เข้าท่ีประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ เม่ือวันท่ี 5 มีนาคม 2557 และ วันท่ี 7 มีนาคม 2557 และได้นําเสนอ
เรื่องนี้เข้าท่ีประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งท่ี 2/2557 เม่ือวันท่ี 12 มีนาคม 2557 ท่ีประชุมมีมติขอให้
ประธานสาขาวิชานาฏศิลป์การละครกลับไปทบทวนชื่อหลักสูตรให้ชัดเจน  โดยให้แก้ไขปรับปรุงตาม
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสภาวิชาการ  และนําหลักสูตรนี้เสนอคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งท่ี 3/2557  
ในวันท่ี 2 เมษายน 2557  
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 ข้อเสนอ/ญัตติ    
  จึงเสนอคณะกรรมการสภาวิชาการพิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตร หลักสูตรศิลปกรรมศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการแสดง  (หลักสูตรปรับปรุงพ.ศ. 2557) 

มติที่ประชุม   เห็นชอบหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการแสดง  (หลักสูตรปรับปรุง            
พ.ศ. 2557) โดยมีเงื่อนไขให้กองบริการการศึกษาตรวจสอบคําถูกผิดตลอดเล่มหลักสูตร และแก้ไขตามข้อเสนอแนะ 
ของคณะกรรมการสภาวิชาการ  ข้อเสนอแนะมีดังนี้ 

1. หน้า 2 ควรตรวจสอบคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ลําดับท่ี 4 
2. หน้า 4 ควรตรวจสอบความสอดคล้องของผลกระทบ ข้อ 12.1 การพัฒนาหลักสูตร และ ข้อ 12.2 

ความเก่ียวข้องกับพันธกิจของสถาบัน  
3. หน้า 6 แก้ไขสาขาวิชานาฏศิลปะการแสดง เป็น ศิลปะการแสดง  และปรับการเขียนความสําคัญของ

หลักสูตรโดยให้มีความเชื่อมโยงกับวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย และการเป็นเมืองมรดกโลก 
4. หน้า 6 ปรับวัตถุประสงค์ เช่น มีความรู้ด้านการออกแบบ  ความสามารถในการประยุกต์ศิลปะมาสู่

การแสดง  และการประกอบอาชีพ   บัณฑิตมีเจตคติทีดีต่อการอนุรักษ์ศิลปะการแสดง  และข้อ 13.4 กับ 13.5 
ซํ้ากัน 

5. ในตารางแผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากลักสูตรสู่รายวิชา 
(Curriculum Mapping) ต้องฝนเต็มให้ครบถ้วนทุกรายวิชา 

6. ตรวจสอบและแก้ไขคําศัพท์ภาษาอังกฤษท่ีไม่สมํ่าเสมอ เช่น ศิลปะการแสดง และนาฏศิลป์การแสดง 
7. หน้า 8 ข้อ 2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า ให้ปรับเป็น นักศึกษาไม่มีทักษะพ้ืนฐานด้าน

ศิลปะการแสดงอย่างเพียงพอ  
8. หน้า 9 ข้อ 2.5 แผนการรับนักศึกษา ปีละ 25 คน สาขาวิชาจะคัดเลือกนักศึกษาอย่างไร ซ่ึงจะ

สัมพันธ์กับการบริหารจัดการหลักสูตร การจัดแผนการเรียนให้นักศึกษาแต่ละกลุ่ม 
9. หน้า 10 งบลงทุน ตัวเลขในตารางมีเพ่ิมข้ึนและลดลง ขอให้ตรวจสอบ 
10.  ควรตรวจสอบรหัสวิชา ชื่อวิชาภาษาไทยและภาษาอังกฤษ หน่วยกิต ในเอกสารส่วนหน้าและ

ภาคผนวก ให้ถูกต้องตรงกัน และรูปแบบการพิมพ์ให้ถูกต้อง  
11. หน้า 14 หมวดวิชาเฉพาะด้าน ในวิชาบังคับควรเพ่ิมเนื้อหาทางทฤษฎีและหลักการ  
12. ควรปรับวิชาเลือกปฏิบัติแต่ละกลุ่ม ไว้ในส่วนของปฏิบัติตามความถนัด 
13. หน้า 17 เลือกเรียนในกลุ่มวิชาอ่ืน ๆ ให้ปรับจาก 5 รายวิชา เป็น 14 หน่วยกิต  
14. หน้า 26 ข้อ 5.5 กระบวนการประเมินผล ให้ระบุเป็นปี 4 ภาคเรียนท่ี 1  
15. หน้า 75 คําอธิบายรายวิชาการแสดงละครโทรทัศน์และภาพยนตร์ ควรเขียนอธิบายเพ่ิมในเรื่อง 

การแสดงภาพยนตร์  และวิชาการกํากับการแสดง 2 จะต้องผ่านการกํากับการแสดง 1 หรือไม่ 
16. ตรวจสอบคําอธิบายรายวิชาต้ังแต่แต่ 57 เป็นต้นไปให้ถูกต้อง เช่น ชื่อภาษาไทย ภาษาอังกฤษ 

หน่วยกิต การพิมพ์ถูกผิด ให้ตรงกันท้ังเล่มหลักสูตร 
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ระเบียบวาระที่ 5.4   ขอความเห็นชอบการเสนอให้ปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษา 
    ระดับบัณฑิตศึกษา ประจําภาคเรียนที่ 2/2556 (คร้ังที่ 3) จํานวน 16 ราย 
 สาระสําคัญโดยย่อ 
  ผศ.ดร.วิมลพรรณ รุ่งพรหม  เลขานุการสภาวิชาการ ขออนุญาตท่ีประชุมให้ ดร.รวีวัตร์ สิริภูบาล 
รักษาราชการแทนผู้อํานวยการสํานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา นําเสนอ ขอความเห็นชอบการเสนอให้
ปริญญาบัตร แก่ผู้สําเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจําภาคเรียนท่ี 2/2556  (ครั้งท่ี 3) จํานวน 16 ราย  
 ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง 
  ด้วย นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  ได้ยื่นคําร้องขอสําเร็จการศึกษาในภาคเรียนท่ี 2/2556 ในคราว
ประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ครั้งท่ี 2/2557  เม่ือวันท่ี 26 มีนาคม  2557 จํานวน 16 ราย โดยผ่าน
กระบวนการตรวจสอบ ดังนี้  

 ระดับดุษฎีบัณฑิต  
 � เป็นผู้มีคุณสมบัติการเข้าเป็นนักศึกษาตามท่ีคณะกรรมการหลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต  

สาขาวิชาการบริหารการศึกษา กําหนด 
  � ผ่านการตรวจสอบคุณวุฒิการศึกษา พบว่าสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทแล้ว  
  � ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติของการสําเร็จการศึกษาตามเกณฑ์การสําเร็จการศึกษา ตามข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2549 โดยนายทะเบียน 
และผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
  � สอบผ่านภาษาอังกฤษตามหลักเกณฑ์และเง่ือนไขท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด โดยสอบผ่านก่อนสอบ
วิทยานิพนธ์ ซ่ึงมหาวิทยาลัยจัดสอบทุกภาคการศึกษา กรณีท่ีนักศึกษามีผลการสอบ TOEFL ได้คะแนนไม่ตํ่ากว่า 
500 คะแนน หรือผลการสอบมาตรฐานทางภาษาอังกฤษอย่างอ่ืนท่ีเทียบเท่ากันได้  นักศึกษาอาจได้รับการยกเว้นการ
สอบภาษาอังกฤษ  โดยให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรครุศาสตรดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาการ
บริหารการศึกษา   

 � สอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ 
 � ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามหลักสูตร และได้คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ํากว่า 3.00  
 � ผ่านการสอบปากเปล่าวิทยานิพนธ์ข้ันสุดท้าย โดยคณะกรรมการสอบปากเปล่าวิทยานิพนธ์ 

ซ่ึงประกอบด้วยอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์และผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกท่ีได้รับการแต่งต้ังจากมหาวิทยาลัย  
 � ผ่านการตรวจสอบรูปเล่มวิทยานิพนธ์จากกรรมการตรวจรูปแบบและกรรมการตรวจบทคัดย่อ

ภาษาอังกฤษ  
 � ผลงานวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการท่ี

มีกรรมการภายนอกมาร่วมกลั่นกรอง (Peer Review) ก่อนการตีพิมพ์และเป็นท่ียอมรับในสาขาวิชานั้น   
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 ระดับมหาบัณฑิต  
 � เป็นผู้มีคุณสมบัติการเข้าเป็นนักศึกษาตามท่ีหลักสูตรกําหนด  โดยคณะกรรมการหลักสูตร ค.ม.              

(การบริหารการศึกษา)  หลักสูตร ค.ม.(การจัดการการเรียนรู้) หลักสูตร บธ.ม.(บริหารธุรกิจ)   และหลักสูตร รป.ม. 
(รัฐประศาสนศาสตร์) 

 � ผ่านการตรวจสอบคุณวุฒิการศึกษา พบว่าสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีแล้วทุกราย  
 �ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติของการสําเร็จการศึกษาตามเกณฑ์การสําเร็จการศึกษาตามข้อบังคับ

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2549  โดยนาย
ทะเบียน และผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตรแต่ละหลักสูตรท่ีสําเร็จการศึกษา   

 � นักศึกษาท่ีเข้าศึกษาในหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต แผน ก แบบ ก๒ และแผน ข ศึกษา
รายวิชาครบถ้วนตามหลักสูตร ได้คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ํากว่า 3.00 

 � ผ่านการสอบประมวลความรู้  
 � ผ่านการสอบปากเปล่าวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระข้ันสุดท้าย  โดยคณะกรรมการสอบปาก

เปล่าวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ  ซึ่งประกอบด้วยอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระและ
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกท่ีได้รับการแต่งต้ังจากมหาวิทยาลัย  

 � ผ่านการตรวจสอบรูปเล่มวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระจากกรรมการตรวจรูปแบบและ
กรรมการตรวจบทคัดย่อภาษาอังกฤษ  

 � ผลงานวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาท่ีเข้าศึกษา  ต้ังแต่ปีการศึกษา 2549 ตามแผน ก ได้รับการ
ยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ  

สํานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ได้จัดทําบัญชีรายชื่อผู้สําเร็จการศึกษาเสนอต่อคณะกรรมการ
บัณฑิตศึกษาในคราวประชุม ครั้งท่ี 2/2557 เม่ือวันท่ี 26 มีนาคม 2557  ประจําภาคเรียนท่ี 2/2556 (ครั้งท่ี 3) 
จํานวน 16 ราย  

จํานวนนักศึกษาท่ีขอความเห็นชอบการเสนอให้ปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  
ประจําภาคเรียนท่ี 2/2556 (ครั้งท่ี 3) จํานวน 16 ราย 

ลําลําดับ หลักสูตร 
จํานวน 

ชาย หญิง รวม 
1 ค.ด.(การบริหารการศึกษา แผน ก (แบบ ก2) 1 - 1 
2 ค.ม.(การบริหารการศึกษา)แผน ก (แบบ ก2) 2 - 2 
3 ค.ม.(การจัดการการเรียนรู้) แผน ก (แบบ ก2) - 2 2 
4 บธ.ม. (บริหารธุรกิจ)  แผน ก (แบบ ก2) 5 2 7 
5 รป.ม. (รัฐประศาสนศาสตร์)  แผน ข 1 3 4 

รวม 9 7 16 
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ข้อเสนอ/ญัตติ    
      จึงเสนอคณะกรรมการสภาวิชาการพิจารณาให้ความเห็นชอบการเสนอให้ปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จ

การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจําภาคเรียนท่ี 2/2556 (ครั้งท่ี 3) จํานวน 16 ราย 
 มติท่ีประชุม   เห็นชอบการเสนอให้ปริญญาบัตร แก่ผู้สําเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจํา

ภาคเรียนท่ี 2/2556  (ครั้งท่ี 3) จํานวน 16 ราย และให้นําเสนอสภามหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบต่อไป  โดยมี
ข้อเสนอแนะเก่ียวกับในการนําเสนอขอความเห็นชอบการเสนอให้ปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาครั้งต่อไป ให้แนบเอกสารบทคัดย่อฉบับภาษาอังกฤษประกอบเอกสารการประชุมในแต่ละครั้งด้วย 

 
ระเบียบวาระที่ 5.5 ขอความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจําหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน ฉบับปี พ.ศ. 2555 (สมอ.08)  
 สาระสําคัญโดยย่อ 
  ผศ.ดร.วิมลพรรณ รุ่งพรหม เลขานุการสภาวิชาการ  ขออนุญาตท่ีประชุมให้ ผศ.หทัยรัตน์ ทรรพวสุ 
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นําเสนอเรื่องขอความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจํา
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน ฉบับปี พ.ศ. 2555 (สมอ.08)  จํานวน 1 หลักสูตร 
 ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง 
  ตามท่ีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ได้เสนอ
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน ฉบับปี พ.ศ. 2555 เพ่ือให้คณะกรรมการการอุดมศึกษา
พิจารณารับทราบการให้ความเห็นชอบหลักสูตรไปแล้วนั้น  เนื่องจากมีอาจารย์ประจําหลักสูตรจํานวน 1 ท่าน   
ได้ขอย้ายไปสังกัดสาขาวิชาอ่ืน คณะและสาขาวิชาจึงจําเป็นต้องมีการปรับเปลี่ยนอาจารย์ประจําหลักสูตร 
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน ฉบับปี พ.ศ. 2555 ให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน ดังนี้ 
 เดิม นายจรัญ  ยินยอม  เปลี่ยนเป็น  นายเอนก  รักเงิน  
 ท้ังนี้ได้แนบรายละเอียดแบบ สมอ.08 มาประกอบการพิจารณา 
 ข้อเสนอ/ญัตติ    
 จึงเสนอคณะกรรมการสภาวิชาการพิจารณาให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจําหลักสูตร
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน ฉบับปี พ.ศ. 2555 (สมอ.08)    จาก นายจรัญ ยินยอม  เป็น  
นายเอนก รักเงิน 
 มติท่ีประชุม   เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจําหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการ
พัฒนาชุมชน ฉบับปี พ.ศ. 2555 (สมอ.08)  จํานวน 1 หลักสูตร 
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ระเบียบวาระท่ี 6     เร่ืองอื่น ๆ 
 

ระเบียบวาระที่ 6.1  กําหนดการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ คร้ังที่ 4/2557 
  สาระสําคัญโดยย่อ 
  ผศ.ดร.วิมลพรรณ  รุ่งพรหม  เลขานุการสภาวิชาการ นําเสนอกําหนดการประชุมคณะกรรมการ       
สภาวิชาการ ครั้งท่ี 3/2557 
 ข้อเสนอ/ญัตติ    
  ขอความเห็นชอบกําหนดการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งท่ี 4/2557 วันพุธท่ี 7 พฤษภาคม  2557 
 มติท่ีประชุม  เห็นชอบกําหนดการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งท่ี 4/2557 ในวันพุธท่ี 7 
พฤษภาคม  2557 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมอยุธยา-อาเซียน ชั้น 2 อาคารสํานักงานอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
 
ปิดประชุมเวลา 11.23 น. 
 
       นางสาวนิตยา   แสงมะฮะหมัด  ผู้บันทึกการประชุม 
       นางลักขณา   เตชวงษ์       ผู้ตรวจ 
       ผศ.ดร.วิมลพรรณ  รุ่งพรหม   ผู้ทาน 
 
  


