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รายงานการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ
ครั้งที่ 5/2558
วันพุธที่ 10 มิถุนายน 2558 เวลา 09.00 น.
ณ ห้องประชุมอยุธยา-อาเซียน ชั้น 2 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
------------------------------------------ผู้มาประชุม
1. ดร.เกษม บํารุงเวช
2. รองศาสตราจารย์ ดร.รสสุคนธ์ มกรมณี
3. รองศาสตราจารย์ชนินทร์ ชุณหพันธรักษ์
4. ดร.จิราภรณ์ พงษ์โสภา
5. รองศาสตราจารย์ปราณี ตันประยูร
6. ดร.ชมพูนุท สุขหวาน
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จริยาภรณ์ รุจิโมระ
8. ดร.ภัททิรา หอมหวล
9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อดิศร ภู่สาระ

อธิการบดี
ประธาน
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก (คณะครุศาสตร์)
กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก (คณะวิทยาการจัดการ) กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก (คณะวิทยาศาสตร์ฯ) กรรมการ
ผู้แทนคณะวิทยาการจัดการ
กรรมการ
ผู้แทนคณะครุศาสตร์
กรรมการ
ผู้แทนคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ กรรมการ
ผู้แทนคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กรรมการ
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ กรรมการและเลขานุการ

ผู้ไม่มาประชุม
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชิดชงค์ ส.นันทนาเนตร ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก (คณะมนุษยศาสตร์ฯ) ติดภารกิจ
ผู้เข้าร่วมประชุม
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิมลพรรณ รุ่งพรหม

เลขานุการ ก.พ.ต.

เปิดประชุมเวลา 09.05 น.
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ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ
ระเบียบวาระที่ 1.1

แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

สาระสําคัญโดยย่อ
ตามที่สภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาได้แต่งตั้ง รองศาสตราจารย์ ดร.นพวรรณ ธีระพันธ์เจริญ
เป็นผู้รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2557 นั้น บัดนี้
รองศาสตราจารย์ ดร.นพวรรณ ธีระพันธ์เจริญ ได้รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ครบหนึ่งร้อยแปดสิบวันตามกฎหมาย ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2558 ประกอบกับมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา ในคราวประชุมครั้งที่ 4/2558 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2558 จึงแต่งตั้งให้ นายเกษม บํารุงเวช
เป็นผู้รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม 2558
จนกว่าจะมีการโปรดเกล้าแต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา แต่ต้องไม่เกินหนึ่งร้อยแปดสิบวัน
นับตั้งแต่วันที่แต่งตั้ง
มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 1.2

แต่งตั้งรองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

สาระสําคัญโดยย่อ
ตามที่สภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ได้แต่งตั้ง นายเกษม บํารุงเวช เป็นผู้รักษาราชการ
แทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม 2558 นั้น บัดนี้สภามหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ในคราวประชุม ครั้งที่ 5/2558 เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2558 จึงแต่งตั้งรองอธิการบดี
โดยคําแนะนําของ ดร.เกษม บํารุงเวช ผู้รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ดังนี้
1. รองศาสตราจารย์ ดร.นพวรรณ ธีระพันธ์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
2. รองศาสตราจารย์ไพฑูรย์ สมัครกิจ
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทร์เพ็ญ คล้ายมุข รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อดิศร ภู่สาระ
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
5. นายธาตรี
มหันตรัตน์
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษและกฎหมาย
ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 20 พฤษภาคม 2558 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีคําสั่งเปลี่ยนแปลง
มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 4/2558
สาระสําคัญโดยย่อ
ผศ.ดร.อดิศร ภู่สาระ เลขานุการสภาวิชาการ นําเสนอ รายงานการประชุมคณะกรรมการสภา
วิ ช าการ ครั้ งที่ 4/2558 ซึ่ งมี ส าระสํ า คั ญ เกี่ ย วกั บ ระเบี ย บวาระและมติ ที่ป ระชุ มตามรายงานการประชุ ม
คณะกรรมการสภาวิชาการเพื่อขอให้ที่ประชุมสภาวิชาการพิจารณารับรองรายงานการประชุม

รายงานการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการครั้งที่ 5/2558
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ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง
ตามที่ สภาวิ ชาการมหาวิทยาลัย ราชภั ฏ พระนครศรี อยุธ ยาได้ มีการประชุ มครั้งที่ 4/2558 เมื่ อ
วันพุธที่ 1 เมษายน 2558 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมอยุธยา-อาเซียน ชั้น 2 อาคารสํานั กงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา นั้น เจ้าหน้าที่ประจําสํานักงานสภาวิชาการ ได้บันทึกและจัดทํารายงาน
การประชุม รวมทั้งนําเสนอผู้เกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณาตรวจสอบตามระบบและกระบวนการดังต่อไปนี้
1. จดบั น ทึ ก ข้ อ ความสาระสํ า คั ญ ของการประชุ ม ตามระเบี ย บวาระในระหว่ า งการประชุ ม
โดยผู้ช่วยเลขานุการสภาวิชาการ
2. เรียบเรียง สรุปและจัดทํารายงานการประชุม โดยผู้ช่วยเลขานุการสภาวิชาการแล้วนําเสนอให้
เลขานุการสภาวิชาการ ตรวจสอบและปรับปรุงแก้ไข
3. ปรับปรุงและนําเข้าระเบียบวาระการประชุมเพื่อขอรับรองรายงานการประชุมซึ่งมีสาระสําคัญ
แบ่งเป็น 7 ระเบียบวาระ ตามที่เสนอในเอกสารการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 4/2558
ข้อเสนอ/ญัตติ
ขอรับรองรายงานการประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 4/2558
มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 4/2558 โดยไม่มีการแก้ไข

ระเบียบวาระที่ 3 เรือ่ งสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่ 4/2558
ระเบียบวาระที่ 3.1 รายงานผลการดําเนินการตามมติของคณะกรรมการสภาวิชาการ
สาระสําคัญโดยย่อ
ผศ.ดร.อดิ ศ ร ภู่ ส าระ เลขานุ ก ารสภาวิ ช าการ นํ า เสนอข้ อ มู ล การดํ า เนิ น งานและผลการ
ดําเนินงานตามมติที่ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการครั้งที่ 4/2558 โดยได้แจ้งและมอบให้หน่วยงานและ
องค์คณะบุคคล/บุคคลที่เกี่ยวข้องดําเนินงานและปฏิบัติตามที่คณะกรรมการสภาวิชาการมีมติแล้ว
ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง
1. คณะกรรมการสภาวิชาการได้มีมติกําหนดเป็นแนวปฏิบัติให้เลขานุการนําเสนอให้ที่ประชุมทราบ
ความคื บ หน้ า หรื อข้ อมู ล การดํา เนิ น งานและผลการดํ า เนิ นงานตามมติ ที่ป ระชุมคณะกรรมการสภาวิ ช าการ
เป็นเรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อนด้วย
2. คณะกรรมการสภาวิชาการ มีการประชุมครั้งที่ 4/2558 เมื่อวันพุธที่ 1 เมษายน 2558 เวลา 09.00 น.
ณ ห้องประชุมอยุธยา-อาเซียน ชั้น 2 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
3. เลขานุการคณะกรรมการสภาวิชาการ ได้แจ้งและมอบให้หน่วยงานและองค์คณะบุคคล/บุคคลที่
เกี่ยวข้องดําเนินงานและปฏิบัติตามที่คณะกรรมการสภาวิชาการมีมติแล้ว ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย
ข้อเสนอ/ญัตติ
ขอเสนอให้ ที่ ป ระชุ ม รั บ ทราบข้ อ มู ล การดํ า เนิ น งานและผลการดํ า เนิ น งานตามมติ ที่ ป ระชุ ม
คณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ 4/2558
มติทีประชุม รับทราบ

รายงานการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการครั้งที่ 5/2558
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รายงานข้อมูลการดําเนินงานและผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุม
คณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ 4/2558
วันพุธที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2558 เวลา 09.00 น.
ณ ห้องประชุมอยุธยา-อาเซียน ชั้น 2 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

ระเบียบวาระ

เรื่อง

5

นําเสนอเพื่อพิจารณา
ขอความเห็นชอบการเสนอให้ปริญญาแก่
ผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
ประจําภาคเรียนที่ 2/2557 (ครั้งที่ 2)
จํานวน 19 ราย

5.1

5.2

5.3

6

มติที่ประชุม

เห็ น ชอบการเสนอให้ ป ริ ญ ญาแก่
ผู้ สํ า เร็ จ การศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาตรี
ประจําภาคเรียนที่ 2/2557 (ครั้งที่ 2)
จํานวน 19 ราย และมีข้อเสนอแนะให้
เพิ่ ม เติ ม รายละเอี ย ดกระบวนการ
ขั้น ตอนการดํ า เนิ น การ และนํ าเสนอ
สภามหาวิทยาลัย
ขอความเห็ น ชอบการเปลี่ ย นแปลง 1) เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติ
คุณสมบัติผู้เข้าศึกษาและอาจารย์ประจํา ผู้เข้าศึกษาและอาจารย์ประจํา
หลั ก สู ต ร สมอ. 08 คณะวิ ท ยาศาสตร์ หลักสูตร สมอ. 08 คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี จํานวน 6 หลักสูตร
และเทคโนโลยี จํานวน 5 หลักสูตร
2) กองบริการการศึกษาทําหนังสือ
หารือไปยังสํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา เรื่องคุณวุฒิการเป็น
อาจารย์ประจําหลักสูตรเทคโนโลยี
บัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม (ต่อเนื่อง)
ฉบับปี พ.ศ. 2555

ขอความเห็ น ชอบการปรั บ ปรุ ง แก้ ไ ข
อาจารย์ ป ระจํ า หลั ก สู ต รศิ ล ปศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน
คณะมนุ ษ ยศาสตร์ แ ละสั ง คมศาสตร์
(สมอ.08)

1. เห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขอาจารย์
ประจํ า หลั ก สู ต รศิ ล ปศาสตรบั ณ ฑิ ต
สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน
คณะมนุ ษ ยศาสตร์ แ ละสั ง คมศาสตร์
(สมอ.08) โดยมี ข้ อ เสนอแนะให้
ตรวจสอบแก้ไขข้อมูล รูปแบบการพิมพ์
ให้ถูกต้อง
2) กองบริ ก ารการศึ ก ษาทํ า หนั ง สื อ
หารือกับสํานักงานคณะกรรมการการ
อุ ด มศึ ก ษา เรื่ อ งคุ ณ วุ ฒิ ข องอาจารย์
ประจํ า หลั ก สู ต ร และนํ า เสนอสภา
มหาวิทยาลัย

เรื่องนําเสนอจากกรรมการสภาวิชาการ

รับทราบ

ผลการปฏิบัติตามมติ
เลขานุการสภาวิชาการได้แจ้งไปยังผู้อํานวยการ
กองบริการการศึกษาแล้ว และได้นําเรื่องนี้เสนอ
ต่ อ ที่ ป ระชุ ม สภามหาวิ ท ยาลั ย ในวั น ที่ 22
เมษายน 2558 ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย มีมติ
เห็นชอบแล้ว
1) เลขานุก ารสภาวิชาการได้แ จ้งไปยัง คณบดี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแ ล้ว คณะได้
ดําเนินการปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของ
กรรมการสภาวิ ช าการแล้ ว และได้ นํ า เรื่ อ งนี้
เสนอต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยในวันที่ 20
พฤษภาคม 2558 ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย
มีมติเห็นชอบ 5 หลักสูตรแล้ว
2) กองบริการการศึกษาได้ทําหนังสือหารือไปยัง
สํานัก งานคณะกรรมการการอุดมศึก ษา กรณี
เรื่องคุณวุฒิของอาจารย์ประจําหลักสูตร
ราย นางสาววั ช รี ว รรณ หิ รั ญ พลาวั ส ถ์ แล้ ว
ตามหนั ง สื อ ที่ ศธ 0550/850 ลงวั น ที่ 8
พฤษภาคม 2558 และอยู่ระหว่างการพิจารณา
ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
1) เลขานุก ารสภาวิชาการได้แ จ้งไปยัง คณบดี
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์แล้ว
คณะได้ดําเนินการปรับปรุงแก้ไขตาม
ข้ อ เสนอแนะของกรรมการสภาวิ ช าการแล้ ว
แล ะ ได้ นํ า เรื่ อ ง นี้ เ ส นอ ต่ อ ที่ ป ร ะ ชุ ม ส ภ า
มหาวิทยาลัยในวันที่ 22 เมษายน 2558
ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย มีมติเห็นชอบแล้ว
2) กองบริการการศึกษาได้ทําหนังสือหารือไปยัง
สํานัก งานคณะกรรมการการอุดมศึก ษา กรณี
เรื่องคุณ วุฒิของอาจารย์ประจําหลักสูตร ของ
นายคมลัก ษณ์ ไชยยะ แล้ว ตามหนังสือที่ ศธ
0550/850 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2558 และ
อยู่ ระ หว่ าง กา รพิ จ าร ณา ขอ งสํ านั กง า น
คณะกรรมการการอุดมศึกษา
กองบริการการศึกษาได้ทําหนังสือแจ้งไปยัง
คณบดี 4 คณะ สํ า นั ก งานอธิ ก ารบดี และ
สํานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาแล้ว เมื่อ
วันที่ 10 เมษายน 2558
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ระเบียบวาระที่ 4 เรือ่ งนําเสนอเพื่อทราบ
ระเบียบวาระที่ 4.1 การรับทราบการให้ความเห็นชอบหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557)
สาระสําคัญโดยย่อ
ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาได้เสนอหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหาร
การศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557) เพื่อให้สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณารับทราบการให้
ความเห็นชอบหลักสูตร รายละเอียดตามหนังสือที่ ศธ 0550/1587 ลงวังวันที่ 16 ตุลาคม 2557 นั้น
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้พิจารณารับทราบการให้ความเห็นชอบหลักสูตรดังกล่าวแล้ว
เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2558 ตามรายละเอียดหนังสือที่ ศธ 0506 (1)/839 ลงวันที่ 7 เมษายน 2558
มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 4.2 การรับทราบการให้ความเห็นชอบหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาศิลปะการแสดง (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557)
สาระสําคัญโดยย่อ
ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาได้เสนอหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ศิลปะการแสดง (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557) เพื่อให้สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณารับทราบ
การให้ความเห็นชอบหลักสูตร รายละเอียดตามหนังสือที่ ศธ 0550/768 ลงวังวันที่ 19 พฤษภาคม 2557 นั้น
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้พิจารณารับทราบการให้ความเห็นชอบหลักสูตรดังกล่าวแล้ว
เมื่ อวั น ที่ 8 เมษายน 2558 โดยมี ข้อ เสนอแนะให้ ส นั บ สนุ น อาจารย์ ป ระจํ า หลั ก สู ต รให้ ทํ า วิ จั ย ในสาขาวิ ช า
ศิ ล ปะการแสดง หรื อสาขาที่ เกี่ ย วข้ อง เพื่ อเพิ่ ม พู น คุ ณ วุ ฒิ ห รื อเพื่ อ ให้ ไ ด้ ตํ า แหน่ ง ทางวิ ช าการอั น จะนํ า มาซึ่ ง การ
พัฒนาการเรียนการสอนในหลักสูตรต่อไป ตามรายละเอียดหนังสือที่ ศธ 0506 (1)/936 ลงวันที่ 16 เมษายน 2558
มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 4.3

การรับทราบการให้ความเห็นชอบหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาการเป็นผู้ประกอบการ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2558)

สาระสําคัญโดยย่อ
ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาได้เสนอหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเป็น
ผู้ประกอบการ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2558) เพื่อให้สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณารับทราบการให้
ความเห็นชอบหลักสูตร รายละเอียดตามหนังสือที่ ศธ 0550/546 ลงวังวันที่ 18 มีนาคม 2558 นั้น
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้พิจารณารับทราบการให้ความเห็นชอบหลักสูตรดังกล่าวแล้ว
เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2558 ตามรายละเอียดหนังสือที่ ศธ 0506 (1)/1066 ลงวันที่ 30 เมษายน 2558
มติที่ประชุม รับทราบ
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ระเบียบวาระที่ 5.1 ขอความเห็นชอบการเสนอให้ปริญญาแก่ผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
ประจําภาคเรียนที่ 2/2557 (ครั้งที่ 3) จํานวน 363 ราย
สาระสําคัญโดยย่อ
ผศ.ดร.อดิศร ภู่สาระ เลขานุ การสภาวิ ชาการ นํ าเสนอ ขอความเห็นชอบการเสนอให้ ปริญญาแก่

ผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ประจําภาคเรียนที่ 2/2557 (ครั้งที่ 3) จํานวน 363 ราย
ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง
เลขานุการสภาวิชาการนําเสนอรายชื่อผู้สําเร็จการศึกษาเพื่อขอความเห็นชอบอนุมัติให้ปริญญาบัตร
แก่ ผู้ สํ า เร็ จ การศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาตรี ประจํ า ภาคเรี ย นที่ 2/2557 (ครั้ ง ที่ 3) จํ า นวน 363 ราย โดยมี
กระบวนการดังนี้
1. กองบริการการศึกษา ตรวจสอบแผนการเรียน หมู่เรียน ในสาขาวิชาที่จะสําเร็จการศึกษาในภาคเรียน
ที่ 2/2557
2. จัดทําข้อมูลผลการเรียนของนักศึกษารายคน แต่ละหมู่เรียน ให้อาจารย์ที่ปรึกษา และนักศึกษา
ร่วมกันตรวจสอบ เพื่อเตรียมตัวลงทะเบียนในปี 4 เทอม 1
3. ออกคําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจโครงสร้างหลักสูตรของนักศึกษาที่จะสําเร็จการศึกษา ประจํา
ภาคเรียนที่ 2/2557 เลขที่ 198/2558 ในปี 4 เทอม 2 เพื่อให้อาจารย์ที่ปรึกษา นักศึกษา ร่วมกันตรวจสอบอีกครั้ง
ก่อนการลงทะเบียนเรียนเทอมสุดท้าย
4. อาจารย์ที่ปรึกษา นักศึกษา ร่วมกันตรวจสอบรายวิชาและโครงสร้างหลักสูตร และลงทะเบียน
ตามกําหนดเวลา และนักศึกษาส่งคําร้องขอเป็นผู้สําเร็จการศึกษา
5. ออกคําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจจบหลักสูตรของนักศึกษาที่จะสําเร็จการศึกษาประจําภาคเรียน
ที่ 2/2557 เลขที่ 469/2558 (อาจารย์ที่ปรึกษา คณะ ดูแล)
6. นายทะเบียนตรวจสอบการจบหลักสูตรของนักศึกษาตามแผนและนักศึกษาค้างรุ่น 1) คุณสมบัติ
ผู้เข้าศึกษา 2) ผลการตรวจสอบคุณวุฒิแรกเข้า 3) รายวิชา ผลการเรียนตามโครงสร้างหลักสูตร และข้อบังคับที่
เกี่ยวข้อง สรุปจํานวนผู้สําเร็จการศึกษา จํานวน 362 ราย
7. กองบริการการศึกษาจัดทําข้อมูลรายละเอียดผู้สําเร็จการศึกษาตามรูปแบบที่กําหนด วันที่ 31
พฤษภาคม 2558
8. เสนอคณะกรรมการอนุมัติการประเมินผลการสําเร็จการศึกษา วันที่ 3 มิถุนายน 2558
9. เสนอคณะกรรมการสภาวิชาการ วันที่ 10 มิถุนายน 2558
10. เสนอคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย วันที่ 25 มิถุนายน 2558
11. กองบริ ก ารการศึ ก ษาออกหลั ก ฐานการสํ า เร็ จ การศึ ก ษา พร้ อ มเก็ บ หลั ก ฐานและบั น ทึ ก
ฐานข้อมูล
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บัญชีสรุปจํานวนผู้สําเร็จการศึกษาที่ขออนุมัติให้สําเร็จการศึกษา
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจําภาคเรียนที่ 2/2557 (ครั้งที่ 3)
ระดับปริญญาตรี
ปริญญา
เกียรตินิยมอันดับ 1 เกียรตินิยมอันดับ 2
ปริญญาตรี
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
ภาคปกติ
วิทยาศาสตรบัณฑิต
1
1
7 12 19
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
6
6
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2
2
2
2
15 39 54
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 1
1
1
1
2
11 25 36
ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต
1
1
10 3 13
นิเทศศาสตรบัณฑิต
9
5 14
บัญชีบัณฑิต
2
2
1
1
2
3
5
บริหารธุรกิจบัณฑิต
1
1
1
4
5
48 56 104
รวม
3
5
8
2
8
10 108 143 251
ภาคพิเศษ
วิทยาศาสตรบัณฑิต
4
6 10
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
7
7
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
4
3
7
บริหารธุรกิจบัณฑิต
10 60 70
รวม
25 69 94

รวม
ทั้งสิ้น

20
6
58
39
14
14
8
110
269
10
7
7
70
94

รวมทั้งสิ้น
3
5
8
2
8
10 133 212 345 363
ข้อเสนอ/ญัตติ
จึงเสนอคณะกรรมการสภาวิชาการให้ความเห็นชอบการเสนอให้ปริญญาแก่ผู้สําเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี ประจําภาคเรียนที่ 2/2557 (ครั้งที่ 3) จํานวน 363 ราย
มติที่ประชุม
เห็นชอบ การเสนอให้ปริญญาแก่ผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ประจําภาคเรียนที่
2/2557 (ครั้งที่ 3) จํานวน 363 ราย
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ระเบียบวาระที่ 5.2 ขอความเห็นชอบการเสนอให้ปริญญาแก่ผู้สําเร็จการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา ประจําภาคเรียนที่ 3/2557 จํานวน 7 ราย
สาระสําคัญโดยย่อ
ผศ.ดร.อดิศร ภู่สาระ เลขานุการสภาวิชาการ ขออนุญาตที่ประชุม นําเสนอ ขอความเห็นชอบ
การเสนอให้ปริญญาแก่ผู้สําเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจําภาคเรียนที่ 3/2557 จํานวน 7 ราย
ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง
ด้วยนั ก ศึ ก ษาระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา ได้ ยื่ น คํ า ร้ อ งขอสํ า เร็ จ การศึ ก ษาในภาคเรี ย นที่ 3/2557
สํานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาจึงได้ตรวจสอบและเสนอต่อคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 2/2558
เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2558 จํานวน 7 ราย และได้มีการตรวจสอบดังนี้
1. นักศึกษา ยื่นเอกสารขอสําเร็จการศึกษากับทางเจ้าหน้าที่สํานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา
2. เจ้าหน้าที่ ทําการตรวจสอบแบบคําร้องขอเป็นผู้สําเร็จการศึกษาและเอกสารประกอบการขอยื่น
ว่าถูกต้องและครบถ้วนหรือไม่
-ในกรณีที่ไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้อง เจ้าหน้าที่ต้องคืนเอกสารขอสําเร็จการศึกษาและเอกสาร
ประกอบการสําเร็จการศึกษา ส่งคืนให้นักศึกษานํากลับไปแก้ไขให้ถูกต้อง แล้วจึงนําเอกสารมาส่งอีกครั้ง
-ในกรณีที่เอกสารครบถ้วนถูกต้อง เจ้าหน้าที่ต้องคืนเอกสารทั้งหมดที่นักศึกษาทําเรื่องขอยื่นไว้
เพื่อนําเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา
3. เมื่อเอกสารครบถ้วนถูกต้องแล้ว นักศึกษาต้องลงทะเบียนรายชื่อผู้ขอยื่นสําเร็จการศึกษาแก่ทาง
เจ้าหน้าที่สํานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา และถือว่าเป็นการเสร็จสิ้นการยื่นขอเป็นผู้สําเร็จการศึกษา
ระดับดุษฎีบัณฑิต นักศึกษาได้ผ่านการตรวจสอบดังนี้
เป็นผู้มีคุณสมบัติการเข้าเป็นนักศึกษาตามที่คณะกรรมการหลักสูตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา
การบริหารการศึกษากําหนด
 ผ่านการตรวจสอบคุณวุฒิการศึกษา พบว่าสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทแล้วทุกราย
 ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติของการสําเร็จการศึกษาตามเกณฑ์การสําเร็จการศึกษา
ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2549
โดยนายทะเบียน และผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
 สอบผ่านภาษาอังกฤษตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยกําหนด โดยสอบผ่านก่อนสอบ
วิทยานิพนธ์ ซึ่งมหาวิทยาลัยจัดสอบทุกภาคการศึกษา กรณีที่นักศึกษามีผลการสอบ TOEFL ได้คะแนนไม่ต่ํากว่า
500 คะแนนหรือผลการสอบมาตรฐานทางภาษาอังกฤษอย่างอื่นที่เทียบเท่ากันได้ นักศึกษาอาจได้รับการยกเว้นการสอบ
ภาษาอังกฤษ โดยให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
 สอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ
 ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามหลักสูตร ได้คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ํากว่า 3.00
 ผ่านการสอบปากเปล่าวิทยานิพนธ์ขั้นสุดท้าย โดยคณะกรรมการสอบปากเปล่าวิทยานิพนธ์
ซึ่งประกอบด้วยอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่ได้รับการแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัย
 ผ่านการตรวจสอบรูปเล่มวิทยานิพนธ์จากกรรมการตรวจรูปแบบและกรรมการตรวจ
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ
 ผลงานวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทาง
วิชาการที่มีกรรมการภายนอกมาร่วมกลั่นกรอง (Peer Review) ก่อนการตีพิมพ์และเป็นที่ยอมรับในสาขาวิชานั้น
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ระดับมหาบัณฑิต นักศึกษาได้ผ่านการตรวจสอบดังนี้
เป็นผู้มีคุณสมบัติการเข้าเป็นนักศึกษาตามที่หลักสูตรกําหนด โดยคณะกรรมการหลักสูตร
ค.ม.(การบริหารการศึกษา) หลักสูตร บธ.ม. (บริหารธุรกิจ) และหลักสูตร รป.ม. (รัฐประศาสนศาสตร์)
 ผ่านการตรวจสอบคุณวุฒิการศึกษา พบว่าสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีแล้วทุกราย
 ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติของการสําเร็จการศึกษาตามเกณฑ์การสําเร็จการศึกษา
ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2549
โดยนายทะเบียน และผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตรแต่ละหลักสูตรที่สําเร็จการศึกษา
 นักศึกษาที่เข้าศึกษาในหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต แผน ก แบบ ก 1 แผน ก แบบ ก2
และแผน ข ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามหลักสูตร ได้คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ํากว่า 3.00
 ผ่านการสอบประมวลความรู้
 ผ่านการสอบปากเปล่าวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระขั้นสุดท้าย โดยคณะกรรมการสอบ
ปากเปล่าวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ ซึ่งประกอบด้วยอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระและ
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่ได้รับการแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัย
 ผ่านการตรวจสอบรูปเล่มวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระจากกรรมการตรวจรูปแบบและ
กรรมการตรวจบทคัดย่อภาษาอังกฤษ
 ผลงานวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาที่เข้าศึกษา ตั้งแต่ปีการศึกษา 2549 ตามแผน ก ได้รับ
การยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ โดยสรุปจํานวนมีดังนี้
จํานวนนักศึกษาที่ขอความเห็นชอบการเสนอให้ปริญญาแก่ผู้สําเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
ประจําภาคเรียนที่ 3/2557
จํานวน
ลําดับ
หลักสูตร
ชาย
หญิง
รวม
1 ค.ด. (การบริหารการศึกษา) แผน ก (แบบ ก2)
1
1
2 ค.ม. (การบริหารการศึกษา) แผน ก (แบบ ก2)
4
4
3 บธ.ม. (บริหารธุรกิจ) แผน ข
1
1
4 รป.ม. (รัฐประศาสนศาสตร์) แผน ข
1
1
รวมทั้งสิ้น
1
6
7
ข้อเสนอ/ญัตติ
จึงเสนอคณะกรรมการสภาวิชาการพิจารณาให้ความเห็นชอบการเสนอให้ปริญญาแก่ผู้สําเร็จการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา ประจําภาคเรียนที่ 3/2557 จํานวน 7 ราย
มติที่ประชุม เห็นชอบในหลักการ โดยมีเงื่อนไขให้แก้รายละเอียดดังนี้
1. รายนางสาวสุพัตรา เพชรล้ํา ชื่อเรื่องในหน้า 7-9 เขียนไม่ตรงกัน (ใช้ of หรือ for) และหน้า 8 กับ
หน้า 12 ไม่ตรงกัน การวิจัยมี 3 ขั้นตอนแต่ในหน้า 12 มี 2 ขั้นตอน (into 2 steps) ข้อสังเกตหน้า 12 ใช้
Lecturer ถูกต้องหรือไม่ หน้า 7 กับหน้า 12 จะใช้ 180 school administrators หรือ 180 administrators ส่วนชื่อเรื่อง
จะใช้ Proposal หรือ Proposed ซึ่งควรตรวจสอบแก้ไขให้ถูกต้อง และเสนอว่าการแก้ไขส่วนหนึ่งไม่ใช่อ้างว่าในเล่ม
ตีพิมพ์แล้วดี การใช้เครื่องหมาย การเขียนก็ยังมีผิดอยู่ เพื่อให้เกิดความถูกต้องเป็นที่ยอมรับเพราะต้นฉบับอยู่ที่
มหาวิทยาลัย จึงควรดูแลส่วนที่ต้องรับผิดชอบ ส่วนจะแก้ไขอย่างไรหรือขึ้นอยู่กับคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา
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2. รายนางมาเรียม รัมมะบุตร์ ชื่อเรื่องหน้า 20 กับหน้า 22 ไม่ตรงกัน ในบทคัดย่อก็เขียนไม่ตรงกัน
3. รายนางสาวสิริญญา โกษะ ชื่อเรื่องหน้า 23 กับหน้า 25 ไม่ตรงกัน
4. ข้อเสนอจากสภาวิชาการ หน้า 3 ส่วนท้ายที่กําหนดผลงานวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา (ป.เอก) ได้รับ
การยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการฯ นั้น ต่อไปควรส่งเสริมให้นักศึกษามีการตีพิมพ์ใน TCI
และให้สามารถนับ Proceeding ได้ด้วย

ระเบียบวาระที่ 5.3

ขอความเห็นชอบการเสนอขอพระราชทานพระราชานุญาตทูลเกล้าทูลกระหม่อม
ถวายปริญญาครุศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
แด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (วาระลับ)

สาระสําคัญโดยย่อ
ผศ.ดร.อดิ ศ ร ภู่ ส าระ เลขานุ ก ารสภาวิ ช าการ นํ า เสนอขอความเห็ น ชอบการเสนอขอ
พระราชทานพระราชานุญาตทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาครุศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการ
บริหารการศึกษา แด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (วาระลับ)
ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระจริยวัตรงดงาม มีพระปรีชาสามารถ
ยอดเยี่ยมในการพัฒนาการจัดการศึกษา ทรงเห็นความสําคัญในการศึกษา ซึ่งมีส่วนในการส่งเสริมคุณภาพชีวิต
ของประชาชน พระองค์เริ่มงานโครงการส่งเสริมคุณภาพการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพ และโอกาสทางการศึกษา
ได้แก่ การพัฒนาครู เช่น การผลิตครูในโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน การพัฒนาครูในโรงเรียนพระปริยัติธรรม
โครงการทุนการศึกษาพระราชทานครูตํารวจตระเวนชายแดน ทรงสนับสนุนการพัฒนาห้องสมุดและสื่อการเรียน
การสอนมาอย่างต่อเนื่อง ทรงสนับสนุนและพระราชทานเงินในการจัดตั้งและพัฒนาสถานการศึกษา เช่น การจัดการ
ศึกษาขั้นพื้นฐาน ในพื้นที่ทุรกันดารจังหวัดตาก จํานวน 100 แห่ง พัฒนาการเรียนการสอนด้านคอมพิวเตอร์และ
วิ ทยาศาสตร์ จั ดการศึ กษาสํ าหรั บสามเณร และพั ฒนาโรงเรี ยนเอกชนสอนศาสนาอิ สลาม ทรงพระราชทานทุ น
การศึ ก ษาแก่ นั กเรี ย นทุ น การศึ กษาพระราชทานบุ ต รครู ตํ า รวจตระเวนชายแดน ทุ น พระราชทานนั กเรี ย น
ที่ ครอบครั ว ประสบภั ย พิ บั ติ จ ากคลื่ น สึ น ามิ และทุ น พระราชทานโครงการบั ณ ฑิ ต คื น ถิ่ น ในพื้ น ที่ 3 จั งหวั ด
ชายแดนภาคใต้ พระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนด้วยการพัฒนา
ระบบการจัดการศึกษา ยังแผ่ไพศาลไปยังเด็กและเยาวชนที่ด้อยโอกาสในกรุงเทพมหานคร รวมไปถึงเด็กและ
เยาวชนในชนบทของประเทศเพื่อนบ้าน เช่น สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า
และราชอาณาจักรกัมพูชา เป็นต้น
การทรงงานพัฒนาด้านการศึกษาของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นการช่วย
เด็กและเยาวชนได้เจริญเติบโตอย่างมีคุณภาพ มีสุขภาพอนามัยที่ดี มีทักษะในการทํางานเลี้ยงชีพที่เหมาะสม
มีความสมบูรณ์พร้อมทั้งความรู้คู่คุณธรรม พระกรุณาธิคุณดังกล่าว เป็นประโยชน์และมีความสําคัญต่อการพัฒนา
ประเทศอย่างมหาศาล
เนื่องในวโรกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมี
พระชนมายุครบ 5 รอบ ในวันที่ 2 เมษายน 2558 เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติในพระปรีชาสามารถที่ทรงมีคุณูปการ
หาที่สุดมิได้กับด้านการศึกษาไทยมาอย่างต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยราชภัฏสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน
โดยที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ ในการประชุมครั้งที่ 2(122)/2558 เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2558 มีมติเห็นชอบ
ให้ขอพระราชทานทูลเกล้าฯ ถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ แด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี

รายงานการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการครั้งที่ 5/2558

[2-12]
ในการนี้ มหาวิ ทยาลั ย ราชภั ฏ พระนครศรี อ ยุ ธ ยา จั งหวั ด พระนครศรี อยุ ธ ยา ขอพระราชทาน
พระราชานุญาตทูลเกล้าฯ ถวายปริญญาครุศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการบริหารการศึกษาแด่
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ข้อเสนอ/ญัตติ
จึงเสนอคณะกรรมการสภาวิชาการพิจารณาให้ความเห็นชอบการเสนอขอพระราชทานพระราชานุญาต
ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาครุศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา แด่สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
มติที่ประชุม เห็นชอบ การเสนอขอพระราชทานพระราชานุญาตทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญา
ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา แด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ระเบียบวาระที่ 5.4 ขอความเห็นชอบการเสนอให้ปริญญากิตติมศักดิ์ ประจําปี พ.ศ.2558 (วาระลับ)
สาระสําคัญโดยย่อ
ผศ.ดร.อดิศร ภู่สาระ เลขานุการสภาวิชาการ ขออนุญาตที่ประชุมนําเสนอ ขอความเห็นชอบ
การเสนอให้ปริญญากิตติมศักดิ์ ประจําปี พ.ศ. 2558
ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง
ตามที่สภามหาวิทยาลัยได้แต่งตั้งคณะกรรมการการเลือกสรรผู้สมควรได้รับปริญญากิตติมศักดิ์
ประจํ า ปี พ.ศ. 2558 และกํ า หนดหน้ า ที่ ต ามข้ อบั ง คั บ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ พระนครศรี อ ยุ ธ ยา ว่ า ด้ ว ยชั้ น
สาขาวิชา และหลักเกณฑ์การให้ปริญญากิตติมศักดิ์ พ.ศ. 2548 นั้น คณะกรรมการการเลือกสรรฯ ได้ประชุม
ดังนี้
-ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2558 คณะกรรมการเลือกสรรฯได้ออกประกาศและกําหนด
ปฏิทินขั้นตอนการดําเนินการเพื่อเสนอให้ปริญญากิตติมศักดิ์ ประจําปี พ.ศ. 2558 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา
-ครั้ งที่ 2/2558 เมื่ อวั น ที่ 3 มิถุน ายน 2558 คณะกรรมการเลื อกสรรฯผู้ ส มควรได้ รั บ ปริ ญ ญา
กิตติมศักดิ์ ประจําปี พ.ศ. 2558
-ครั้ งที่ 3/2558 เมื่ อวั น ที่ 8 มิ ถุน ายน 2558 คณะกรรมการเลื อกสรรฯ ได้ ป ระชุ มเพื่ อรั บ รอง
รายการประชุ ม ครั้ ง ที่ 2/2558 เมื่ อวั น ที่ 3 มิ ถุ น ายน 2558 ที่ ป ระชุ มมี มติ เ ห็ น ชอบให้ ป ริ ญ ญากิ ต ติ มศั ก ดิ์
ประจําปี พ.ศ. 2558 จํานวน 4 ราย
ข้อเสนอ/ญัตติ
จึงเสนอคณะกรรมการสภาวิชาการพิจารณาให้ความเห็นชอบการเสนอให้ปริญญากิตติมศักดิ์ ประจําปี
พ.ศ. 2558 จํานวน 4 ราย
มติที่ประชุม เห็นชอบ
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ระเบียบวาระที่ 5.5

ขอความเห็นชอบการกําหนดสาขาวิชาในการขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการ
ของคณาจารย์สงั กัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และคณะครุศาสตร์ (เพิ่มเติม)
จํานวน 5 สาขาวิชา

สาระสําคัญโดยย่อ
ผศ.ดร.อดิศร ภู่สาระ เลขานุการสภาวิชาการ ขออนุญาตที่ประชุมให้ ผศ.ดร.วิมลพรรณ รุ่งพรหม
เลขานุการคณะกรรมการพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการ (ก.พ.ต.) นําเสนอขอความเห็นชอบการกําหนดสาขาวิชา
ในการขอกําหนดตําแหน่ งทางวิชาการ ของคณาจารย์สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสังกัดคณะครุศาสตร์
(เพิ่มเติม) จํานวน 5 สาขาวิชา

ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง
ตามที่ ป ระชุ มคณะกรรมการพิ จ ารณาตํ า แหน่ งทางวิ ช าการ (ก.พ.ต.) ครั้ งที่ 1/2558 วั น ที่ 10
มีน าคม 2558 และครั้งที่ 2 วัน ที่ 27 เมษายน 2558 มีมติ เห็ น ชอบการกํ าหนดสาขาวิ ชาในการขอกํา หนด
ตําแหน่งทางวิชาการของคณาจารย์ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสังกัดคณะครุศาสตร์ จํานวน 5 สาขาวิชา
ดังนี้
1. สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
2. สาขาวิชาจุลชีววิทยา
3. สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
4. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
5. สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ
ข้อเสนอ/ญัตติ
จึงเสนอคณะกรรมการสภาวิชาการให้ความเห็นชอบการกําหนดสาขาวิชาในการขอกําหนดตําแหน่ง
ทางวิชาการของคณาจารย์สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และคณะครุศาสตร์ (เพิ่มเติม) จํานวน 5 สาขาวิชา
มติที่ประชุม เห็นชอบการกําหนดสาขาวิชา ในการขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการ ของคณาจารย์สงั กัด
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และคณะครุศาสตร์ (เพิ่มเติม) จํานวน 5 สาขาวิชา

ระเบียบวาระที่ 5.6

ขอความเห็นชอบเปิดรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต
สาขาวิชาชีพครู ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 จํานวน 120 คน

สาระสําคัญโดยย่อ
ผศ.ดร.อดิศร ภู่สาระ เลขานุการสภาวิชาการ ขออนุญาตที่ประชุมนําเสนอขอความเห็นชอบเปิดรับ
สมัครนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 จํานวน 120 คน

ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง
ตามที่คณะกรรมการคุรุสภาได้มีมติรับรองหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2557) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เฉพาะที่จัดการเรียนการสอนในภาคเรียนที่ 1
ปีการศึกษา 2558 และจัดในที่ตั้ง ซึ่งมีมาตรฐานบัณฑิตเป็นไปตามเกณฑ์การรับรอง และเห็นชอบให้เปิดรับนักศึกษา
จํานวน 120 คน โดยมีค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนเรียนตลอดหลักสูตร ภายในวงเงินไม่เกิน 35,000 บาท นั้น คณะครุศาสตร์
ได้เสนอวาระเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาในคราวประชุม ครั้งที่ 2/2558 เมื่อวันที่ 29 เมษายน
2558 แล้ว ที่ประชุมมีมติเห็นชอบเปิดรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ภาคเรียนที่ 1
ปีการศึกษา 2558 จํานวน 120 คน และให้นําเรื่องนี้เข้าที่ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการต่อไป
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ข้อเสนอ/ญัตติ
จึ ง เสนอคณะกรรมการสภาวิ ช าการให้ ค วามเห็ น ชอบเปิ ด รั บ สมั ค รนั ก ศึ ก ษาหลั ก สู ต ร
ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 จํานวน 120 คน
มติที่ประชุม เห็นชอบเปิดรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ภาค
เรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 จํานวน 120 คน

ระเบียบวาระที่ 5.7

ขอความเห็นในการกําหนดตําแหน่งทางวิชาการระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์
และรองศาสตราจารย์ จํานวน 2 ราย (วาระลับ)

สาระสําคัญโดยย่อ
ผศ.ดร.อดิศร ภู่สาระ เลขานุการสภาวิชาการ ขออนุญาตที่ประชุมให้ ผศ.ดร.วิมลพรรณ รุ่งพรหม
เลขานุการ ก.พ.ต. นําเสนอเรื่องขอความเห็นในการกําหนดตําแหน่งทางวิชาการระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์และ
รองศาสตราจารย์ จํานวน 2 ราย (วาระลับ)
ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง
ตามที่งานบริหารบุคคล (ฝ่ายเลขานุการ ก.พ.ต) ได้นําเสนอขอความเห็นในการกําหนดตําแหน่งทาง
วิชาการระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์และรองศาสตราจารย์ จํานวน 2 ราย โดยราย นายจรัญ ยินยอม ข้าราชการ
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สาขาวิชาดนตรี และผู้ช่วยศาสตราจารย์จรูญ รัตนกาล ข้าราชการพลเรือน
ในสถาบันอุดมศึกษา สาขาวิชาปรัชญาและศาสนา สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยผ่านการประชุม
กรรมการพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการเพื่อทําหน้าที่พิจารณาให้ความเห็นชอบกําหนดตําแหน่งทางวิชาการ
ครั้งที่ 3/2558 เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2557 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบการกําหนดตําแหน่งทางวิชาการระดับผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ และรองศาสตราจารย์ จํ า นวน 2 ราย ราย นายจรั ญ ยิ น ยอม สาขาวิ ช าดนตรี และผู้ ช่ ว ย
ศาสตราจารย์จรูญ รัตนกาล สาขาวิชาปรัชญาและศาสนา สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ข้อเสนอ/ญัตติ
จึงเสนอคณะกรรมการสภาวิ ชาการพิจารณาให้ความเห็ นในการกําหนดตําแหน่งทางวิชาการระดั บ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คือ นายจรัญ ยินยอม สาขาวิชาดนตรี และรองศาสตราจารย์ คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์จรูญ
รัตนกาล สาขาวิชาปรัชญาและศาสนา สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มติที่ประชุม เห็นชอบในการกําหนดตําแหน่งทางวิชาการระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ คือ นายจรัญ ยินยอม
สาขาวิชาดนตรี และรองศาสตราจารย์ คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์จรูญ รัตนกาล สาขาวิชาปรัชญาและศาสนา สังกัด
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องนําเสนอจากกรรมการสภาวิชาการ
1. ดร.จิราภรณ์ พงษ์โสภา ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก (คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) ได้เสนอ
ประเด็นการจ้างอาจารย์เพื่อเป็นอาจารย์ประจําหลักสูตร ซึ่งอาจารย์ประจําหลักสูตรมีหน้าที่ต้องสอน และถ้าเป็น
ระดับปริญญาโท/เอก จะต้องดูแลวิทยานิพนธ์ด้วย ส่วนที่จะต้องทําวิจัยหรือไม่ขึ้นอยู่กับหลักสูตร แต่ก็เน้นเรื่อง
การประชุมเพื่อตอบองค์ประกอบที่หนึ่ง และองค์ประกอบที่สองเรื่องงานวิจัย การตีพิมพ์ และทุนวิจัย ดังนั้นเป็น
อาจารย์ประจําหลักสูตรได้แต่ต้องเป็นตัวหารในหลักสูตร และต้องมีผลงานวิจัยภายใน 5 ปี และสืบเนื่องจากระเบียบ
วาระที่ 5.2 ขอความเห็นชอบการเสนอให้ปริญญาแก่ผู้สําเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจําภาคเรียนที่ 3/2557
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ในส่วนของเกณฑ์การตรวจสอบผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท/เอก จะเป็นไปได้หรือไม่ที่จะกําหนดให้มี
การตี พิ ม พ์ ใ นฐาน TCI ในระดั บ ปริ ญ ญาโททั้ ง แผน ก แผน ข ส่ ว นปริ ญ ญาเอกทุ ก คนต้ อ งตี พิ ม พ์ แ ค่
Proceeding ก็ไม่ได้ต่อไปควรส่งเสริมให้นักศึกษาต้องไปเสนอ Proceeding ซึ่งปัญหาเรื่องการตีพิมพ์ก็มาจาก
หลายส่ ว น ผลงานนั ก ศึ กษายั งไม่ ถึง ผลงานมี จํ า นวนน้ อย หลั กสู ต รยั งไม่ ป รั บ ปรุ ง รวมถึ งอาจารย์ ที่ไม่ มี
ผลงานวิจัย
2. ดร.เกษม บํารุงเวช อธิการบดี ได้เสนอให้มีการวางระบบ กลไก กําหนดว่าจะทําอย่างไร มีการ
กระตุ้น ใครทําอะไร ช่วงไหนอย่างไรบ้าง โดยมอบหมายให้รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการได้ประสานงานกับผู้ช่วย
อธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพเพื่อวางระบบ กลไก แนวทางแก้ไขและการกํากับติดตาม ส่วนมีข้อเสนอแนะ
จากสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาที่ได้รับทราบการให้ความเห็นชอบหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาศิลปะการแสดง ซึ่งให้สนับสนุนอาจารย์ประจําหลักสูตรให้ทําวิจัยในสาขาวิชาศิลปะการแสดงหรือ
สาขาที่เกี่ยวข้อง เพื่อเพิ่มพูนคุณวุฒิหรือเพื่อให้ได้ตําแหน่งทางวิชาการนั้น ให้อาจารย์ที่คุณวุฒิไม่ตรงตามเกณฑ์
จะต้องทําผลงานวิชาการ
3. ผศ.ดร.จริยาภรณ์ รุจิโมระ ผู้แทนคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้เสนอข้อมูลจากการไป
อบรมที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยวิทยาการจาก วช. ที่มีความเชี่ยวชาญสูงได้แนะนําการเขียนที่
ถูกต้อง การเขียนอย่างไรที่จะได้ทุน จึงขอเสนอให้มหาวิทยาลัยได้เชิญวิทยากรท่านนี้มาเป็นวิทยากรการเขียน
Proposal ให้กับอาจารย์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

ระเบียบวาระที่ 7 เรื่องอื่น ๆ
ระเบียบวาระที่ 7.1 กําหนดการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ 6/2558
สาระสําคัญโดยย่อ
ผศ.ดร.อดิ ศ ร ภู่ ส าระ เลขานุ ก ารสภาวิ ช าการ นํ า เสนอกํ า หนดการประชุ ม คณะกรรมการ
สภาวิชาการ ครั้งที่ 6/2558
ข้อเสนอ/ญัตติ
ขอความเห็นชอบกําหนดการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ 6/2558 ในวันพุธที่ 8 กรกฎาคม 2558
เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมอยุธยา-อาเซียน ชั้น 2 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
มติที่ประชุม เห็นชอบกําหนดการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ 6/2558 ในวันพุธที่ 8
กรกฎาคม 2558 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมอยุธยา-อาเซียน ชั้น 2 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ปิดประชุมเวลา 10.42 น.
นางลักขณา เตชวงษ์
ผศ.ดร.อดิศร ภู่สาระ

ผู้บันทึกการประชุม
ผู้ตรวจ/ทาน

รายงานการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการครั้งที่ 5/2558

