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รายงานการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ 
ครั้งท่ี 5/2558 

วันพุธท่ี 10 มิถุนายน 2558  เวลา 09.00 น. 
ณ ห้องประชุมอยุธยา-อาเซียน ช้ัน 2 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

           ------------------------------------------- 
 
ผู้มาประชุม 
1. ดร.เกษม  บํารุงเวช          อธิการบดี       ประธาน 
2. รองศาสตราจารย์ ดร.รสสุคนธ์   มกรมณี ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก (คณะครุศาสตร์)    กรรมการ 
3. รองศาสตราจารย์ชนินทร์   ชุณหพันธรักษ์ ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก (คณะวิทยาการจัดการ) กรรมการ 
4. ดร.จิราภรณ์    พงษ์โสภา   ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก (คณะวิทยาศาสตร์ฯ)    กรรมการ 
5. รองศาสตราจารย์ปราณี   ตันประยูร  ผู้แทนคณะวิทยาการจัดการ     กรรมการ 
6. ดร.ชมพูนุท    สุขหวาน   ผู้แทนคณะครุศาสตร์      กรรมการ 
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จรยิาภรณ์  รุจิโมระ ผู้แทนคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์    กรรมการ 
8. ดร.ภัททิรา  หอมหวล    ผู้แทนคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี    กรรมการ 
9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อดิศร  ภู่สาระ   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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ระเบียบวาระท่ี 1   เร่ืองท่ีประธานแจ้งให้ทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี 1.1  แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
 สาระสําคัญโดยย่อ 
 ตามท่ีสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาได้แต่งต้ัง รองศาสตราจารย์ ดร.นพวรรณ ธีระพันธ์เจริญ 
เป็นผู้รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เม่ือวันท่ี 15 ตุลาคม 2557 นั้น บัดนี้
รองศาสตราจารย์ ดร.นพวรรณ  ธีระพันธ์เจริญ ได้รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
ครบหนึ่งร้อยแปดสิบวันตามกฎหมาย ในวันท่ี 14 พฤษภาคม 2558 ประกอบกับมติท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา ในคราวประชุมครั้งท่ี 4/2558 เม่ือวันท่ี 22 เมษายน 2558 จึงแต่งต้ังให้ นายเกษม บํารุงเวช  
เป็นผู้รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ต้ังแต่วันท่ี 15 พฤษภาคม 2558 
จนกว่าจะมีการโปรดเกล้าแต่งต้ังอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา แต่ต้องไม่เกินหนึ่งร้อยแปดสิบวัน
นับต้ังแต่วันท่ีแต่งต้ัง  
 มติท่ีประชุม   รับทราบ 
  
ระเบียบวาระท่ี 1.2  แต่งตั้งรองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
 สาระสําคัญโดยย่อ 
  ตามท่ีสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ได้แต่งต้ัง นายเกษม  บํารุงเวช  เป็นผู้รักษาราชการ
แทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ต้ังแต่วันท่ี 15 พฤษภาคม 2558 นั้น บัดนี้สภามหาวิทยาลัย 
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ในคราวประชุม ครั้งท่ี 5/2558 เม่ือวันท่ี 20 พฤษภาคม 2558 จึงแต่งต้ังรองอธิการบดี 
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 
   ท้ังนี้ตั้งแต่วันท่ี 20 พฤษภาคม 2558 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีคําสั่งเปลี่ยนแปลง 
 มติท่ีประชุม รับทราบ 
   

ระเบียบวาระท่ี 2  เร่ืองรับรองรายงานการประชุมคร้ังท่ี 4/2558 
 สาระสําคัญโดยย่อ 
  ผศ.ดร.อดิศร  ภู่สาระ  เลขานุการสภาวิชาการ นําเสนอ รายงานการประชุมคณะกรรมการสภา
วิชาการ ครั้งท่ี 4/2558  ซ่ึงมีสาระสําคัญเก่ียวกับระเบียบวาระและมติท่ีประชุมตามรายงานการประชุม
คณะกรรมการสภาวิชาการเพ่ือขอให้ท่ีประชุมสภาวิชาการพิจารณารับรองรายงานการประชุม 
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 ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง 
  ตามท่ีสภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาได้มีการประชุมครั้งท่ี 4/2558 เม่ือ       
วันพุธท่ี 1 เมษายน 2558  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 7 ระเบียบวาระ ตามท่ีเสนอในเอกสารการประชุมสภาวิชาการ ครั้งท่ี 4/2558 
  ข้อเสนอ/ญัตติ 
  ขอรับรองรายงานการประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ครั้งท่ี 4/2558 
 มติท่ีประชุม  รับรองรายงานการประชุมครั้งท่ี 4/2558 โดยไม่มีการแก้ไข 

  
ระเบียบวาระท่ี 3   เร่ืองสืบเน่ืองจากการประชุมคร้ังท่ี 4/2558 
 

ระเบียบวาระที่ 3.1  รายงานผลการดําเนินการตามมติของคณะกรรมการสภาวิชาการ 
 สาระสําคัญโดยย่อ 
  ผศ.ดร.อดิศร   ภู่สาระ  เลขานุการสภาวิชาการ นําเสนอข้อมูลการดําเนินงานและผลการ
ดําเนินงานตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการครั้งท่ี 4/2558 โดยได้แจ้งและมอบให้หน่วยงานและ         
องค์คณะบุคคล/บุคคลท่ีเก่ียวข้องดําเนินงานและปฏิบัติตามท่ีคณะกรรมการสภาวิชาการมีมติแล้ว 
 ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง 
  1. คณะกรรมการสภาวิชาการได้มีมติกําหนดเป็นแนวปฏิบัติให้เลขานุการนําเสนอให้ท่ีประชุมทราบ
ความคืบหน้าหรือข้อมูลการดําเนินงานและผลการดําเนินงานตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ          
เป็นเรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อนด้วย 
  2. คณะกรรมการสภาวิชาการ มีการประชุมครั้งท่ี 4/2558 เม่ือวันพุธท่ี 1 เมษายน 2558 เวลา 09.00 น.           
ณ ห้องประชุมอยุธยา-อาเซียน ชั้น 2 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  
  3. เลขานุการคณะกรรมการสภาวิชาการ ได้แจ้งและมอบให้หน่วยงานและองค์คณะบุคคล/บุคคลท่ี
เก่ียวข้องดําเนินงานและปฏิบัติตามท่ีคณะกรรมการสภาวิชาการมีมติแล้ว ซ่ึงมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย
 ข้อเสนอ/ญัตติ 
  ขอเสนอให้ท่ีประชุมรับทราบข้อมูลการดําเนินงานและผลการดําเนินงานตามมติท่ีประชุม               
คณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งท่ี 4/2558 
 มติทีประชุม    รับทราบ 
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รายงานข้อมูลการดําเนินงานและผลการปฏิบัติตามมตทิี่ประชุม 
คณะกรรมการสภาวิชาการ  คร้ังที่ 4/2558 

วันพุธที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2558 เวลา 09.00 น. 
ณ ห้องประชุมอยุธยา-อาเซียน ชั้น 2 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ระเบียบวาระ เรื่อง มติท่ีประชุม ผลการปฏิบัติตามมติ 
5 นําเสนอเพ่ือพิจารณา   

5.1 

ขอความเห็นชอบการเสนอให้ปริญญาแก่
ผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 
ประจําภาคเรียนท่ี 2/2557 (ครั้งท่ี 2) 
จํานวน 19 ราย   

เ ห็นชอบการ เสนอ ใ ห้ปริญญาแก่
ผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 
ประจําภาคเรียนท่ี 2/2557 (ครั้งท่ี 2) 
จํานวน 19 ราย และมีข้อเสนอแนะให้
เ พ่ิมเ ติมรายละเอียดกระบวนการ 
ขั้นตอนการดําเนินการ และนําเสนอ
สภามหาวิทยาลัย   

เลขานุการสภาวิชาการได้แจ้งไปยังผู้อํานวยการ
กองบริการการศึกษาแล้ว และได้นําเรื่องน้ีเสนอ
ต่อ ท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยในวันท่ี  22 
เมษายน 2558 ท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัย มีมติ
เห็นชอบแล้ว 
 
 

5.2 

ขอความเ ห็นชอบการ เป ล่ียนแปลง
คุณสมบัติผู้เข้าศึกษาและอาจารย์ประจํา
หลักสูตร สมอ. 08 คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี  จํานวน 6 หลักสูตร 

1) เห็นชอบการเปล่ียนแปลงคุณสมบัติ
ผู้เข้าศึกษาและอาจารย์ประจํา
หลักสูตร สมอ. 08 คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี จํานวน 5 หลักสูตร  
2) กองบริการการศึกษาทําหนังสือ
หารือไปยังสํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา เรื่องคุณวุฒิการเป็น
อาจารย์ประจําหลักสูตรเทคโนโลยี
บัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม (ต่อเน่ือง)   
ฉบับปี พ.ศ. 2555 
 
 

1) เลขานุการสภาวิชาการได้แจ้งไปยังคณบดี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแล้ว คณะได้
ดําเนินการปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของ
กรรมการสภาวิชาการแล้ว และได้นําเรื่องน้ี
เสนอต่อท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยในวันท่ี 20 
พฤษภาคม 2558  ท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัย 
มีมติเห็นชอบ 5 หลักสูตรแล้ว  
2) กองบริการการศึกษาได้ทําหนังสือหารือไปยัง
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กรณี
เรื่องคุณวุฒิของอาจารย์ประจําหลักสูตร  
ราย นางสาววัชรีวรรณ หิรัญพลาวัสถ์ แล้ว  
ตามหนัง สือ ท่ี  ศธ  0550/850 ลง วัน ท่ี  8 
พฤษภาคม 2558 และอยู่ระหว่างการพิจารณา
ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

5.3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขอความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ ไข
อาจารย์ประจําหลักสูตรศิลปศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน  
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
(สมอ.08) 

1. เห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขอาจารย์
ประจําหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน  
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
( สมอ .08 )  โดย มีข้ อ เ สนอแนะ ใ ห้
ตรวจสอบแก้ไขข้อมูล รูปแบบการพิมพ์
ให้ถูกต้อง  
2) กองบริการการศึกษาทําหนังสือ
หารือกับสํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา เรื่องคุณวุฒิของอาจารย์
ประจําหลักสูตร และนําเสนอสภา
มหาวิทยาลัย   

1) เลขานุการสภาวิชาการได้แจ้งไปยังคณบดี
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์แล้ว   
คณะได้ดําเนินการปรับปรุงแก้ไขตาม 
ข้อเสนอแนะของกรรมการสภาวิชาการแล้ว 
และ ไ ด้ นํ า เ รื่ อ ง น้ี เ สนอ ต่อ ท่ีป ร ะ ชุมสภา
มหาวิทยาลัยในวันท่ี 22 เมษายน 2558  
ท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัย มีมติเห็นชอบแล้ว   
2) กองบริการการศึกษาได้ทําหนังสือหารือไปยัง
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กรณี
เรื่องคุณวุฒิของอาจารย์ประจําหลักสูตร ของ 
นายคมลักษณ์ ไชยยะ แล้ว ตามหนังสือท่ี ศธ 
0550/850 ลงวันท่ี  8 พฤษภาคม 2558 และ
อยู่ ร ะห ว่ า ง กา ร พิ จ ารณาขอ ง สํ า นั ก ง าน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา 

6 

เรื่องนําเสนอจากกรรมการสภาวิชาการ รับทราบ กองบริการการศึกษาได้ทําหนังสือแจ้งไปยัง  
คณบดี 4 คณะ สํานักงานอธิการบดี และ
สํานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาแล้ว เม่ือ
วันท่ี 10 เมษายน 2558 
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ระเบียบวาระท่ี 4   เร่ืองนําเสนอเพ่ือทราบ 
 

ระเบียบวาระที่ 4.1  การรับทราบการให้ความเห็นชอบหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต  
   สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557) 

 สาระสําคัญโดยย่อ 
  ตามท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาได้เสนอหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหาร
การศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557) เพ่ือให้สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณารับทราบการให้
ความเห็นชอบหลักสูตร  รายละเอียดตามหนังสือท่ี ศธ 0550/1587 ลงวังวันท่ี 16 ตุลาคม 2557  นั้น 
  สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้พิจารณารับทราบการให้ความเห็นชอบหลักสูตรดังกล่าวแล้ว 
เม่ือวันท่ี 1 เมษายน 2558 ตามรายละเอียดหนังสือที่ ศธ 0506 (1)/839 ลงวันที่ 7 เมษายน 2558 
 มติท่ีประชุม  รับทราบ 
 
ระเบียบวาระที่ 4.2  การรับทราบการให้ความเห็นชอบหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต 

   สาขาวิชาศิลปะการแสดง (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557) 
 สาระสําคัญโดยย่อ 
  ตามท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาได้เสนอหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ศิลปะการแสดง (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557) เพ่ือให้สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณารับทราบ
การให้ความเห็นชอบหลักสูตร  รายละเอียดตามหนังสือท่ี ศธ 0550/768 ลงวังวันท่ี 19 พฤษภาคม 2557 นั้น 
  สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้พิจารณารับทราบการให้ความเห็นชอบหลักสูตรดังกล่าวแล้ว 
เม่ือวันท่ี 8 เมษายน 2558 โดยมีข้อเสนอแนะให้สนับสนุนอาจารย์ประจําหลักสูตรให้ทําวิจัยในสาขาวิชา
ศิลปะการแสดง หรือสาขาที่เก่ียวข้อง เพื่อเพิ่มพูนคุณวุฒิหรือเพื่อให้ได้ตําแหน่งทางวิชาการอันจะนํามาซ่ึงการ
พัฒนาการเรียนการสอนในหลักสูตรต่อไป ตามรายละเอียดหนังสือที่ ศธ 0506 (1)/936 ลงวันที่ 16 เมษายน 2558 
 มติท่ีประชุม     รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี 4.3  การรับทราบการให้ความเห็นชอบหลักสตูรบริหารธุรกิจบัณฑติ  
    สาขาวิชาการเป็นผู้ประกอบการ (หลกัสตูรใหม่ พ.ศ. 2558) 
 สาระสําคัญโดยย่อ 

 ตามท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาได้เสนอหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวชิาการเป็น
ผู้ประกอบการ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2558) เพ่ือให้สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณารับทราบการให้
ความเห็นชอบหลักสูตร  รายละเอียดตามหนังสือท่ี ศธ 0550/546 ลงวังวันท่ี 18 มีนาคม 2558 นั้น 
  สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้พิจารณารับทราบการให้ความเห็นชอบหลักสูตรดังกล่าวแล้ว 
เม่ือวันท่ี 24 เมษายน 2558  ตามรายละเอียดหนังสือที่ ศธ 0506 (1)/1066 ลงวันที่ 30 เมษายน 2558 
 มติท่ีประชุม   รับทราบ 
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ระเบียบวาระที่ 5.1  ขอความเห็นชอบการเสนอให้ปริญญาแก่ผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 

ประจําภาคเรียนที่ 2/2557 (คร้ังที่ 3) จํานวน 363 ราย 
 สาระสําคัญโดยย่อ 
  ผศ.ดร.อดิศร    ภู่สาระ  เลขานุการสภาวิชาการ นําเสนอ ขอความเห็นชอบการเสนอให้ปริญญาแก่
ผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ประจําภาคเรียนท่ี 2/2557 (ครั้งท่ี 3) จํานวน 363 ราย 

 ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง 
  เลขานุการสภาวิชาการนําเสนอรายชื่อผู้สําเร็จการศึกษาเพ่ือขอความเห็นชอบอนุมัติให้ปริญญาบัตร
แก่ผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ประจําภาคเรียนท่ี 2/2557 (ครั้งท่ี 3) จํานวน 363 ราย  โดยมี
กระบวนการดังนี้ 
  1. กองบริการการศึกษา ตรวจสอบแผนการเรียน หมู่เรียน ในสาขาวิชาท่ีจะสําเร็จการศึกษาในภาคเรียน
ท่ี 2/2557 
  2. จัดทําข้อมูลผลการเรียนของนักศึกษารายคน แต่ละหมู่เรียน ให้อาจารย์ท่ีปรึกษา และนักศึกษา
ร่วมกันตรวจสอบ เพ่ือเตรียมตัวลงทะเบียนในปี 4 เทอม 1 
  3. ออกคําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการตรวจโครงสร้างหลักสูตรของนักศึกษาท่ีจะสําเร็จการศึกษา ประจํา
ภาคเรียนท่ี 2/2557 เลขท่ี 198/2558 ในปี 4 เทอม 2 เพ่ือให้อาจารย์ท่ีปรึกษา นักศึกษา ร่วมกันตรวจสอบอีกครั้ง
ก่อนการลงทะเบียนเรียนเทอมสุดท้าย 
  4. อาจารย์ท่ีปรึกษา นักศึกษา ร่วมกันตรวจสอบรายวิชาและโครงสร้างหลักสูตร และลงทะเบียน
ตามกําหนดเวลา และนักศึกษาส่งคําร้องขอเป็นผู้สําเร็จการศึกษา 
  5. ออกคําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการตรวจจบหลักสูตรของนักศึกษาท่ีจะสําเร็จการศึกษาประจําภาคเรียน
ท่ี 2/2557 เลขท่ี 469/2558 (อาจารย์ท่ีปรึกษา คณะ ดูแล) 
  6. นายทะเบียนตรวจสอบการจบหลักสูตรของนักศึกษาตามแผนและนักศึกษาค้างรุ่น 1) คุณสมบัติ
ผู้เข้าศึกษา 2) ผลการตรวจสอบคุณวุฒิแรกเข้า 3) รายวิชา ผลการเรียนตามโครงสร้างหลักสูตร และข้อบังคับท่ี
เก่ียวข้อง สรุปจํานวนผู้สําเร็จการศึกษา จํานวน 362 ราย 
  7. กองบริการการศึกษาจัดทําข้อมูลรายละเอียดผู้สําเร็จการศึกษาตามรูปแบบท่ีกําหนด วันท่ี 31 
พฤษภาคม 2558 
  8. เสนอคณะกรรมการอนุมัติการประเมินผลการสําเร็จการศึกษา วันท่ี 3 มิถุนายน 2558 
  9. เสนอคณะกรรมการสภาวิชาการ วันท่ี 10 มิถุนายน 2558 
  10. เสนอคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย วันท่ี 25 มิถุนายน 2558 
  11. กองบริการการศึกษาออกหลักฐานการสําเร็จการศึกษา พร้อมเก็บหลักฐานและบันทึก
ฐานข้อมูล 
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บัญชีสรุปจํานวนผู้สําเร็จการศึกษาท่ีขออนุมัติให้สําเร็จการศึกษา 

ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  ประจําภาคเรียนท่ี 2/2557 (ครั้งท่ี 3) 

ปริญญา 
ระดับปริญญาตรี 

รวม
ทั้งสิ้น เกียรตินิยมอันดับ 1 เกียรตินิยมอันดับ 2 ปริญญาตรี 

ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม 

           ภาคปกติ                     

วิทยาศาสตรบัณฑิต 1  - 1       7 12 19 20 

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต             6  - 6 6 

ศิลปศาสตรบัณฑิต  - 2 2  - 2 2 15 39 54 58 

รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 1  - 1 1 1 2 11 25 36 39 

ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต 1  - 1       10 3 13 14 

นิเทศศาสตรบัณฑิต             9 5 14 14 

บัญชีบัณฑิต  - 2 2  - 1 1 2 3 5 8 

บริหารธุรกิจบัณฑิต  - 1 1 1 4 5 48 56 104 110 

รวม 3 5 8 2 8 10 108 143 251 269 

ภาคพิเศษ                     

วิทยาศาสตรบัณฑิต             4 6 10 10 

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต             7  - 7 7 

รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต             4 3 7 7 

บริหารธุรกิจบัณฑิต             10 60 70 70 

รวม             25 69 94 94 

รวมท้ังส้ิน 3 5 8 2 8 10 133 212 345 363 
 ข้อเสนอ/ญัตติ    
  จึงเสนอคณะกรรมการสภาวิชาการให้ความเห็นชอบการเสนอให้ปริญญาแก่ผู้สําเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี ประจําภาคเรียนท่ี 2/2557 (ครั้งท่ี 3) จํานวน 363 ราย  
 มติท่ีประชุม    เห็นชอบ การเสนอให้ปริญญาแก่ผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ประจําภาคเรียนที่ 
2/2557 (คร้ังที่ 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 ขออนุญาตท่ีประชุม นําเสนอ  ขอความเห็นชอบ
การเสนอให้ปริญญาแก่ผู้สําเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจําภาคเรียนท่ี 3/2557  จํานวน 7 ราย 

 ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง 
  ด้วย นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  ได้ยื่นคําร้องขอสําเร็จการศึกษาในภาคเรียนท่ี 3/2557 
สํานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาจึงได้ตรวจสอบและเสนอต่อคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ครั้งท่ี 2/2558  
เม่ือวันท่ี 29 เมษายน 2558 จํานวน 7 ราย  และได้มีการตรวจสอบดังนี้ 
  1. นักศึกษา ยื่นเอกสารขอสําเร็จการศึกษากับทางเจ้าหน้าท่ีสํานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา 
  2. เจ้าหน้าท่ี ทําการตรวจสอบแบบคําร้องขอเป็นผู้สําเร็จการศึกษาและเอกสารประกอบการขอยื่น
ว่าถูกต้องและครบถ้วนหรือไม่ 
   -ในกรณีท่ีไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้อง เจ้าหน้าท่ีต้องคืนเอกสารขอสําเร็จการศึกษาและเอกสาร
ประกอบการสําเร็จการศึกษา ส่งคืนให้นักศึกษานํากลับไปแก้ไขให้ถูกต้อง แล้วจึงนําเอกสารมาส่งอีกครั้ง 
   -ในกรณีท่ีเอกสารครบถ้วนถูกต้อง เจ้าหน้าท่ีต้องคืนเอกสารท้ังหมดท่ีนักศึกษาทําเรื่องขอยื่นไว้ 
เพ่ือนําเข้าท่ีประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา 
  3. เม่ือเอกสารครบถ้วนถูกต้องแล้ว นักศึกษาต้องลงทะเบียนรายชื่อผู้ขอยื่นสําเร็จการศึกษาแก่ทาง
เจ้าหน้าท่ีสํานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา และถือว่าเป็นการเสร็จสิ้นการยื่นขอเป็นผู้สําเร็จการศึกษา 

   ระดับดุษฎีบัณฑิต นักศึกษาได้ผ่านการตรวจสอบดังนี้ 
�เป็นผู้มีคุณสมบัติการเข้าเป็นนักศึกษาตามท่ีคณะกรรมการหลักสูตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา

การบริหารการศึกษากําหนด 
� ผ่านการตรวจสอบคุณวุฒิการศึกษา พบว่าสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทแล้วทุกราย  

  � ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติของการสําเร็จการศึกษาตามเกณฑ์การสําเร็จการศึกษา                
ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2549  
โดยนายทะเบียน และผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

  � สอบผ่านภาษาอังกฤษตามหลักเกณฑ์และเง่ือนไขท่ีมหาวทิยาลัยกําหนด โดยสอบผ่านก่อนสอบ
วิทยานิพนธ์ ซ่ึงมหาวิทยาลัยจัดสอบทุกภาคการศึกษา กรณีท่ีนักศึกษามีผลการสอบ TOEFL ได้คะแนนไม่ต่ํากว่า 
500 คะแนนหรือผลการสอบมาตรฐานทางภาษาอังกฤษอย่างอ่ืนท่ีเทียบเท่ากันได้ นักศึกษาอาจได้รับการยกเว้นการสอบ
ภาษาอังกฤษ โดยให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 

  � สอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ 
  � ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามหลักสูตร ได้คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ํากว่า 3.00 
  � ผ่านการสอบปากเปล่าวิทยานิพนธ์ข้ันสุดท้าย โดยคณะกรรมการสอบปากเปล่าวิทยานิพนธ์  

ซ่ึงประกอบด้วยอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์และผู้ทรงคุณวฒุิภายนอกท่ีได้รับการแต่งต้ังจากมหาวิทยาลัย 
  � ผ่านการตรวจสอบรูปเล่มวิทยานิพนธ์จากกรรมการตรวจรูปแบบและกรรมการตรวจ

บทคัดย่อภาษาอังกฤษ 
  � ผลงานวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทาง

วิชาการท่ีมีกรรมการภายนอกมาร่วมกลั่นกรอง (Peer Review) ก่อนการตีพิมพ์และเป็นท่ียอมรับในสาขาวิชานั้น 
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   ระดับมหาบัณฑิต นักศึกษาได้ผ่านการตรวจสอบดังนี้ 

�เป็นผู้มีคุณสมบัติการเข้าเป็นนักศึกษาตามท่ีหลักสูตรกําหนด โดยคณะกรรมการหลักสูตร 
ค.ม.(การบริหารการศึกษา) หลักสูตร บธ.ม. (บริหารธุรกิจ) และหลักสูตร รป.ม. (รัฐประศาสนศาสตร์) 

� ผ่านการตรวจสอบคุณวุฒิการศึกษา พบว่าสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีแล้วทุกราย  
  � ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติของการสําเร็จการศึกษาตามเกณฑ์การสําเร็จการศึกษา                

ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2549  
โดยนายทะเบียน และผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตรแต่ละหลักสูตรท่ีสําเร็จการศึกษา 
 � นักศึกษาท่ีเข้าศึกษาในหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต แผน ก แบบ ก 1 แผน ก แบบ ก2 
และแผน ข ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามหลักสูตร ได้คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ํากว่า 3.00   
 � ผ่านการสอบประมวลความรู้  
 � ผ่านการสอบปากเปล่าวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระข้ันสุดท้าย  โดยคณะกรรมการสอบ
ปากเปล่าวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ  ซ่ึงประกอบด้วยอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระและ
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกท่ีได้รับการแต่งต้ังจากมหาวิทยาลัย  
 � ผ่านการตรวจสอบรูปเล่มวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระจากกรรมการตรวจรูปแบบและ
กรรมการตรวจบทคัดย่อภาษาอังกฤษ  
 � ผลงานวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาท่ีเข้าศึกษา  ต้ังแต่ปีการศึกษา 2549 ตามแผน ก ได้รับ
การยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ โดยสรุปจํานวนมีดังนี้ 

 

จํานวนนักศึกษาท่ีขอความเห็นชอบการเสนอให้ปริญญาแก่ผู้สําเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  
ประจําภาคเรียนท่ี 3/2557  

ลําดับ หลักสูตร 
จํานวน 

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 

  รวมท้ังส้ิน 1 6 7 

ข้อเสนอ/ญัตติ    
      จึงเสนอคณะกรรมการสภาวิชาการพิจารณาให้ความเห็นชอบการเสนอให้ปริญญาแก่ผู้สําเร็จการศึกษา

ระดับบัณฑิตศึกษา ประจําภาคเรียนท่ี 3/2557 จํานวน 7 ราย 
มติท่ีประชุม   เห็นชอบในหลักการ โดยมีเง่ือนไขให้แก้รายละเอียดดังนี้ 
1. รายนางสาวสุพัตรา เพชรล้ํา ชื่อเรื่องในหน้า 7-9 เขียนไม่ตรงกัน (ใช้ of หรือ for) และหน้า 8 กับ 

หน้า 12 ไม่ตรงกัน  การวิจัยมี 3 ข้ันตอนแต่ในหน้า 12 มี 2 ข้ันตอน (into 2 steps)  ข้อสังเกตหน้า 12 ใช้ 
Lecturer ถูกต้องหรือไม่  หน้า 7 กับหน้า 12 จะใช้ 180 school administrators หรือ 180 administrators  ส่วนชื่อเรื่อง  
จะใช้ Proposal หรือ Proposed ซ่ึงควรตรวจสอบแก้ไขให้ถูกต้อง และเสนอว่าการแก้ไขส่วนหนึ่งไม่ใช่อ้างว่าในเล่ม
ตีพิมพ์แล้วดี การใช้เครื่องหมาย การเขียนก็ยังมีผิดอยู่  เพ่ือให้เกิดความถูกต้องเป็นท่ียอมรับเพราะต้นฉบับอยู่ท่ี
มหาวิทยาลัย จึงควรดูแลส่วนท่ีต้องรับผิดชอบ ส่วนจะแก้ไขอย่างไรหรือข้ึนอยู่กับคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา 
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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 ส่วนท้ายท่ีกําหนดผลงานวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา (ป.เอก) ได้รับ 

การยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการฯ นั้น ต่อไปควรส่งเสริมให้นักศึกษามีการตีพิมพ์ใน TCI 
และให้สามารถนับ Proceeding ได้ด้วย 

 
ระเบียบวาระท่ี 5.3 ขอความเห็นชอบการเสนอขอพระราชทานพระราชานุญาตทูลเกล้าทูลกระหม่อม 
    ถวายปริญญาครุศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  
    แด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (วาระลับ) 
 สาระสําคัญโดยย่อ 
  ผศ.ดร.อดิศร   ภู่สาระ  เลขานุการสภาวิชาการ  นําเสนอขอความเห็นชอบการเสนอขอ
พระราชทานพระราชานุญาตทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาครุศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ิ สาขาวิชาการ
บริหารการศึกษา แด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (วาระลับ) 
 ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง 
  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระจริยวัตรงดงาม มีพระปรีชาสามารถ
ยอดเยี่ยมในการพัฒนาการจัดการศึกษา ทรงเห็นความสําคัญในการศึกษา ซ่ึงมีส่วนในการส่งเสริมคุณภาพชีวิต
ของประชาชน พระองค์เริ่มงานโครงการส่งเสริมคุณภาพการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพ และโอกาสทางการศึกษา 
ได้แก่ การพัฒนาครู เช่น การผลิตครูในโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน การพัฒนาครูในโรงเรียนพระปริยัติธรรม 
โครงการทุนการศึกษาพระราชทานครูตํารวจตระเวนชายแดน ทรงสนับสนุนการพัฒนาห้องสมุดและสื่อการเรียน
การสอนมาอย่างต่อเนื่อง ทรงสนับสนุนและพระราชทานเงินในการจัดต้ังและพัฒนาสถานการศึกษา เช่น การจัดการ
ศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ในพ้ืนท่ีทุรกันดารจังหวัดตาก จํานวน 100 แห่ง พัฒนาการเรียนการสอนด้านคอมพิวเตอร์และ
วิทยาศาสตร์ จัดการศึกษาสําหรับสามเณร และพัฒนาโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม ทรงพระราชทานทุน 
การศึกษาแก่นักเรียนทุนการศึกษาพระราชทานบุตรครูตํารวจตระเวนชายแดน ทุนพระราชทานนักเรียน               
ท่ีครอบครัวประสบภัยพิบัติจากคลื่นสึนามิ และทุนพระราชทานโครงการบัณฑิตคืนถ่ินในพ้ืนท่ี 3 จังหวัด
ชายแดนภาคใต้ พระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนด้วยการพัฒนา
ระบบการจัดการศึกษา ยังแผ่ไพศาลไปยังเด็กและเยาวชนท่ีด้อยโอกาสในกรุงเทพมหานคร รวมไปถึงเด็กและ
เยาวชนในชนบทของประเทศเพ่ือนบ้าน เช่น สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า 
และราชอาณาจักรกัมพูชา เป็นต้น 
  การทรงงานพัฒนาด้านการศึกษาของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นการช่วย
เด็กและเยาวชนได้เจริญเติบโตอย่างมีคุณภาพ มีสุขภาพอนามัยท่ีดี มีทักษะในการทํางานเลี้ยงชีพท่ีเหมาะสม           
มีความสมบูรณ์พร้อมท้ังความรู้คู่คุณธรรม พระกรุณาธิคุณดังกล่าว เป็นประโยชน์และมีความสําคัญต่อการพัฒนา
ประเทศอย่างมหาศาล 
  เนื่องในวโรกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมี
พระชนมายุครบ 5 รอบ ในวันท่ี 2 เมษายน 2558 เพ่ือเป็นการเทิดพระเกียรติในพระปรีชาสามารถท่ีทรงมีคุณูปการ   
หาท่ีสุดมิได้กับด้านการศึกษาไทยมาอย่างต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยราชภัฏสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน 
โดยท่ีประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ ในการประชุมครั้งท่ี 2(122)/2558 เม่ือวันท่ี 26 มีนาคม 2558 มีมติเห็นชอบ
ให้ขอพระราชทานทูลเกล้าฯ ถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ิ แด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี 
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  ในการนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ขอพระราชทาน
พระราชานุญาตทูลเกล้าฯ ถวายปริญญาครุศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ิ สาขาวิชาการบริหารการศึกษาแด่
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
 ข้อเสนอ/ญัตติ    
  จึงเสนอคณะกรรมการสภาวิชาการพิจารณาให้ความเห็นชอบการเสนอขอพระราชทานพระราชานุญาต
ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาครุศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ิ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา แด่สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
 มติท่ีประชุม    เห็นชอบ การเสนอขอพระราชทานพระราชานุญาตทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญา 
ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา แด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
 
ระเบียบวาระท่ี 5.4  ขอความเห็นชอบการเสนอให้ปริญญากิตติมศักดิ์ ประจําปี พ.ศ.2558 (วาระลับ) 
 สาระสําคัญโดยย่อ   
  ผศ.ดร.อดิศร   ภู่สาระ เลขานุการสภาวิชาการ  ขออนุญาตท่ีประชุมนําเสนอ ขอความเห็นชอบ 
การเสนอให้ปริญญากิตติมศักด์ิ ประจําปี พ.ศ. 2558 

ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง 
  ตามท่ีสภามหาวิทยาลัยได้แต่งต้ังคณะกรรมการการเลือกสรรผู้สมควรได้รับปริญญากิตติมศักด์ิ 
ประจําปี พ.ศ. 2558 และกําหนดหน้าท่ีตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วยชั้น 
สาขาวิชา และหลักเกณฑ์การให้ปริญญากิตติมศักด์ิ พ.ศ. 2548 นั้น คณะกรรมการการเลือกสรรฯ ได้ประชุม 
ดังนี้ 
  -ครั้งท่ี 1/2558 เม่ือวันท่ี 21 พฤษภาคม 2558 คณะกรรมการเลือกสรรฯได้ออกประกาศและกําหนด
ปฏิทินข้ันตอนการดําเนินการเพ่ือเสนอให้ปริญญากิตติมศักด์ิ ประจําปี พ.ศ. 2558 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา  
  -ครั้งท่ี 2/2558 เม่ือวันท่ี 3 มิถุนายน 2558 คณะกรรมการเลือกสรรฯผู้สมควรได้รับปริญญา
กิตติมศักด์ิ ประจําปี พ.ศ. 2558   
  -ครั้งท่ี 3/2558 เม่ือวันท่ี 8 มิถุนายน 2558 คณะกรรมการเลือกสรรฯ ได้ประชุมเพ่ือรับรอง
รายการประชุม ครั้งท่ี 2/2558 เม่ือวันท่ี 3 มิถุนายน 2558 ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบให้ปริญญากิตติมศักด์ิ 
ประจําปี พ.ศ. 2558 จํานวน 4 ราย  
  ข้อเสนอ/ญัตติ    
  จึงเสนอคณะกรรมการสภาวิชาการพิจารณาให้ความเห็นชอบการเสนอให้ปริญญากิตติมศักด์ิ ประจําปี 
พ.ศ. 2558 จํานวน 4 ราย 
 มติท่ีประชุม     เห็นชอบ 
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ระเบียบวาระท่ี 5.5 ขอความเห็นชอบการกําหนดสาขาวิชาในการขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการ  
    ของคณาจารย์สงักดัคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และคณะครุศาสตร์ (เพ่ิมเตมิ) 
    จํานวน 5 สาขาวิชา 
 สาระสําคัญโดยย่อ 
  ผศ.ดร.อดิศร   ภู่สาระ เลขานุการสภาวิชาการ  ขออนุญาตท่ีประชุมให้ ผศ.ดร.วิมลพรรณ รุ่งพรหม 
เลขานุการคณะกรรมการพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการ (ก.พ.ต.) นําเสนอขอความเห็นชอบการกําหนดสาขาวิชา 
ในการขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการ  ของคณาจารย์สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสังกัดคณะครุศาสตร์ 
(เพิ่มเติม) จํานวน 5 สาขาวิชา 

ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง 
  ตามท่ีประชุมคณะกรรมการพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการ (ก.พ.ต.) ครั้งท่ี 1/2558 วันท่ี 10 
มีนาคม 2558 และครั้งท่ี 2 วันท่ี 27 เมษายน 2558 มีมติเห็นชอบการกําหนดสาขาวิชาในการขอกําหนด
ตําแหน่งทางวิชาการของคณาจารย์ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสังกัดคณะครุศาสตร์ จํานวน 5 สาขาวิชา 
ดังนี้ 
  1. สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 
  2. สาขาวิชาจุลชีววิทยา 
  3. สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 
  4. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
  5. สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ 
 ข้อเสนอ/ญัตติ    
  จึงเสนอคณะกรรมการสภาวิชาการให้ความเห็นชอบการกําหนดสาขาวิชาในการขอกําหนดตําแหน่ง
ทางวิชาการของคณาจารย์สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และคณะครุศาสตร์ (เพ่ิมเติม) จํานวน 5 สาขาวิชา 
 มติท่ีประชุม   เห็นชอบการกําหนดสาขาวิชา ในการขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการ  ของคณาจารย์สงักัด
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และคณะครุศาสตร์ (เพิ่มเติม) จํานวน 5 สาขาวิชา 
 
ระเบียบวาระท่ี 5.6 ขอความเห็นชอบเปิดรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต  
    สาขาวิชาชีพครู ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2558 จํานวน 120 คน 
 สาระสําคัญโดยย่อ 
 ผศ.ดร.อดิศร   ภู่สาระ เลขานุการสภาวิชาการ  ขออนุญาตท่ีประชุมนําเสนอขอความเห็นชอบเปิดรับ
สมัครนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 จํานวน 120 คน 

ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง 
 ตามท่ีคณะกรรมการคุรุสภาได้มีมติรับรองหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2557) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เฉพาะท่ีจัดการเรียนการสอนในภาคเรียนท่ี 1              
ปีการศึกษา 2558 และจัดในท่ีต้ัง ซ่ึงมีมาตรฐานบัณฑิตเป็นไปตามเกณฑ์การรับรอง และเห็นชอบให้เปิดรับนักศึกษา 
จํานวน 120 คน โดยมีค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนเรียนตลอดหลักสูตร ภายในวงเงินไม่เกิน 35,000 บาท นั้น คณะครุศาสตร์
ได้เสนอวาระเข้าท่ีประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาในคราวประชุม ครั้งท่ี 2/2558 เม่ือวันท่ี 29 เมษายน 
2558 แล้ว ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบเปิดรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ภาคเรียนที่ 1 
ปีการศึกษา 2558 จํานวน 120 คน  และให้นําเรื่องนี้เข้าท่ีประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการต่อไป  
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 ข้อเสนอ/ญัตติ    
  จึ ง เสนอคณะกรรมการสภาวิชาการให้ความเห็นชอบเปิดรับสมัครนักศึกษาหลักสูตร
ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2558 จํานวน 120 คน 
 มติท่ีประชุม    เห็นชอบเปิดรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ภาค
เรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2558 จํานวน 120 คน 

 
ระเบียบวาระท่ี 5.7   ขอความเห็นในการกําหนดตําแหน่งทางวิชาการระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
    และรองศาสตราจารย์ จํานวน 2 ราย (วาระลับ) 
 สาระสําคัญโดยย่อ 
  ผศ.ดร.อดิศร  ภู่สาระ เลขานุการสภาวิชาการ  ขออนุญาตท่ีประชุมให้ ผศ.ดร.วิมลพรรณ  รุ่งพรหม 
เลขานุการ ก.พ.ต.  นําเสนอเรื่องขอความเห็นในการกําหนดตําแหน่งทางวิชาการระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์และ
รองศาสตราจารย์ จํานวน 2 ราย  (วาระลับ) 
 ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง 
  ตามท่ีงานบริหารบุคคล (ฝ่ายเลขานุการ ก.พ.ต) ได้นําเสนอขอความเห็นในการกําหนดตําแหน่งทาง
วิชาการระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์และรองศาสตราจารย์ จํานวน 2 ราย โดยราย นายจรัญ  ยินยอม ข้าราชการ            
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สาขาวิชาดนตรี และผู้ช่วยศาสตราจารย์จรูญ  รัตนกาล  ข้าราชการพลเรือน            
ในสถาบันอุดมศึกษา สาขาวิชาปรัชญาและศาสนา  สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  โดยผ่านการประชุม
กรรมการพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการเพ่ือทําหน้าท่ีพิจารณาให้ความเห็นชอบกําหนดตําแหน่งทางวิชาการ  
ครั้งท่ี 3/2558 เม่ือวันท่ี 25 พฤษภาคม 2557 ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบการกําหนดตําแหน่งทางวิชาการระดับผู้ช่วย
ศาสตราจารย์และรองศาสตราจารย์ จํานวน 2 ราย  ราย นายจรัญ  ยินยอม สาขาวิชาดนตรี และผู้ช่วย
ศาสตราจารย์จรูญ   รัตนกาล  สาขาวิชาปรัชญาและศาสนา สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

  ข้อเสนอ/ญัตติ    
  จึงเสนอคณะกรรมการสภาวิชาการพิจารณาให้ความเห็นในการกําหนดตําแหน่งทางวิชาการระดับ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คือ นายจรัญ  ยินยอม  สาขาวิชาดนตรี และรองศาสตราจารย์ คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์จรูญ   
รัตนกาล  สาขาวิชาปรัชญาและศาสนา สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 มติท่ีประชุม   เห็นชอบในการกําหนดตําแหน่งทางวิชาการระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ คือ นายจรัญ  ยินยอม  
สาขาวิชาดนตรี และรองศาสตราจารย์ คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์จรูญ รัตนกาล สาขาวิชาปรัชญาและศาสนา สังกัด
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 

ระเบียบวาระท่ี 6    เรื่องนําเสนอจากกรรมการสภาวิชาการ 
1. ดร.จิราภรณ์   พงษ์โสภา ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก (คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) ได้เสนอ 

ประเด็นการจ้างอาจารย์เพ่ือเป็นอาจารย์ประจําหลักสูตร  ซ่ึงอาจารย์ประจําหลักสูตรมีหน้าท่ีต้องสอน และถ้าเป็น
ระดับปริญญาโท/เอก จะต้องดูแลวิทยานิพนธ์ด้วย  ส่วนท่ีจะต้องทําวิจัยหรือไม่ข้ึนอยู่กับหลักสูตร แต่ก็เน้นเรื่อง
การประชุมเพ่ือตอบองค์ประกอบท่ีหนึ่ง และองค์ประกอบท่ีสองเรื่องงานวิจัย การตีพิมพ์ และทุนวิจัย  ดังนั้นเป็น
อาจารย์ประจําหลักสูตรได้แต่ต้องเป็นตัวหารในหลักสูตร และต้องมีผลงานวิจัยภายใน 5 ปี และสืบเนื่องจากระเบียบ
วาระท่ี 5.2 ขอความเห็นชอบการเสนอให้ปริญญาแก่ผู้สําเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจําภาคเรียนท่ี 3/2557 
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ในส่วนของเกณฑ์การตรวจสอบผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท/เอก  จะเป็นไปได้หรือไม่ท่ีจะกําหนดให้มี
การตีพิมพ์ในฐาน TCI  ในระดับปริญญาโทท้ังแผน ก แผน ข  ส่วนปริญญาเอกทุกคนต้องตีพิมพ์แค่ 
Proceeding ก็ไม่ได้ต่อไปควรส่งเสริมให้นักศึกษาต้องไปเสนอ Proceeding ซ่ึงปัญหาเรื่องการตีพิมพ์ก็มาจาก
หลายส่วน ผลงานนักศึกษายังไม่ถึง  ผลงานมีจํานวนน้อย หลักสูตรยังไม่ปรับปรุง รวมถึงอาจารย์ท่ีไม่มี
ผลงานวิจัย 
 2. ดร.เกษม  บํารุงเวช อธิการบดี  ได้เสนอให้มีการวางระบบ กลไก กําหนดว่าจะทําอย่างไร มีการ
กระตุ้น ใครทําอะไร ช่วงไหนอย่างไรบ้าง โดยมอบหมายให้รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการได้ประสานงานกับผู้ช่วย
อธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพเพ่ือวางระบบ กลไก แนวทางแก้ไขและการกํากับติดตาม  ส่วนมีข้อเสนอแนะ
จากสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาท่ีได้รับทราบการให้ความเห็นชอบหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาศิลปะการแสดง ซ่ึงให้สนับสนุนอาจารย์ประจําหลักสูตรให้ทําวิจัยในสาขาวิชาศิลปะการแสดงหรือ
สาขาท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือเพ่ิมพูนคุณวุฒิหรือเพ่ือให้ได้ตําแหน่งทางวิชาการนั้น ให้อาจารย์ท่ีคุณวุฒิไม่ตรงตามเกณฑ์
จะต้องทําผลงานวิชาการ 
 3. ผศ.ดร.จริยาภรณ์  รุจิโมระ ผู้แทนคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้เสนอข้อมูลจากการไป
อบรมท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยวิทยาการจาก วช. ท่ีมีความเชี่ยวชาญสูงได้แนะนําการเขียนท่ี
ถูกต้อง การเขียนอย่างไรท่ีจะได้ทุน  จึงขอเสนอให้มหาวิทยาลัยได้เชิญวิทยากรท่านนี้มาเป็นวิทยากรการเขียน 
Proposal ให้กับอาจารย์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 
ระเบียบวาระท่ี 7     เรื่องอ่ืน ๆ 
 

ระเบียบวาระท่ี 7.1  กําหนดการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งท่ี 6/2558 
  สาระสําคัญโดยย่อ 
  ผศ.ดร.อดิศร  ภู่สาระ  เลขานุการสภาวิชาการ นําเสนอกําหนดการประชุมคณะกรรมการ       
สภาวิชาการ ครั้งท่ี 6/2558 
 ข้อเสนอ/ญัตติ    
  ขอความเห็นชอบกําหนดการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งท่ี 6/2558 ในวันพุธท่ี 8 กรกฎาคม  2558 
เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมอยุธยา-อาเซียน ชั้น 2 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
 มติท่ีประชุม   เห็นชอบกําหนดการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งท่ี 6/2558 ในวันพุธท่ี 8 
กรกฎาคม  2558 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมอยุธยา-อาเซียน ชั้น 2 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
 
 
ปิดประชุมเวลา 10.42 น. 
 
 
       นางลักขณา     เตชวงษ์    ผู้บันทึกการประชุม
       ผศ.ดร.อดิศร   ภู่สาระ     ผู้ตรวจ/ทาน 

 
 


