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รายงานการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ
ครั้งที่ 7/2558
วันพุธที่ 2 กันยายน 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. ดร.ภัทรนันท สุรชาตรี
2. นางสาวบวรศรี มณีพงษ์
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิมลพรรณ รุ่งพรหม

รองผู้อํานวยการสํานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา
รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เลขานุการ ก.พ.ต.

เปิดประชุมเวลา 09.10 น.
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ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ
ระเบียบวาระที่ 1.1 การประชุมวิชาการระดับชาติ ISNN ทางด้านเทคโนโลยีสื่อสาร
สาระสําคัญโดยย่อ
ดร.เกษม บํารุงเวช อธิการบดี ประธานการประชุม แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยาร่วมกับ Graduate School of Information Science and Technologies มหาวิทยาลัย
ฮอกไกโด ประเทศญี่ปุ่น สถาบันการศึกษาอื่น ๆ และองค์กรวิชาชีพต่าง ๆ กําหนดจัดประชุมวิชาการระดับ
นานาชาติ “2015 International Symposium on Multimedia and Communication Technology
(ISMAC 2015)” ในระหว่างวันที่ 23-25 กันยายน 2558 ณ Classic Kameo Hotel จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางด้านวิชาการ เกิดการขยายเครือข่ายความร่วมมือระหว่าง
มหาวิทยาลัยกับหน่วยงานภายนอกทั้งระดับชาติและนานาชาติ ทั้งยังเปิดโอกาสให้คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา
ได้เผยแพร่ผลงานวิจัย ดังนั้นมหาวิทยาลัยจึงขอเรียนเชิญกรรมการสภาวิชาการทุกท่านเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 1.2 การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 9/2558
สาระสําคัญโดยย่อ
ดร.เกษม บํารุงเวช อธิการบดี ประธานการประชุม แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา จะจัดประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 9/2558 ในวันที่ 24 กันยายน 2558
เวลา 10.00 น.
มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 6/2558
สาระสําคัญโดยย่อ
ผศ.ดร.อดิศร ภู่สาระ เลขานุการสภาวิชาการ นําเสนอ รายงานการประชุมคณะกรรมการสภา
วิ ช าการ ครั้ งที่ 6/2558 ซึ่ งมี ส าระสํ า คั ญ เกี่ ย วกั บ ระเบี ย บวาระและมติ ที่ป ระชุ มตามรายงานการประชุ ม
คณะกรรมการสภาวิชาการเพื่อขอให้ที่ประชุมสภาวิชาการพิจารณารับรองรายงานการประชุม
ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง
ตามที่ สภาวิ ชาการมหาวิทยาลัย ราชภั ฏ พระนครศรี อยุธ ยาได้ มีการประชุ มครั้งที่ 6/2558 เมื่ อ
วันพุธที่ 5 สิงหาคม 2558 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมอยุธยา-อาเซี ยน ชั้น 2 อาคารสํานักงานอธิการบดี
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 6/2558
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ข้อเสนอ/ญัตติ
ขอรับรองรายงานการประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 6/2558
มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่
6/2558 โดยให้แก้ไขดังนี้
ระเบียบวาระที่ 1.1 อธิการบดีร่วมงานสภากาแฟ ประจําเดือนสิงหาคม 2558 แก้ไขเป็น อธิการบดีติด
ภารกิจร่วมงานโครงการวัฒนธรรมอยุธยาสู่การพัฒนาอาเซียน ครั้งที่ 3 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัย จึงมอบหมาย
ให้ ผศ.ดร.อดิศร ภู่สาระ เลขานุการสภาวิชาการเป็นประธานการประชุมไปพลางก่อน หากเสร็จภารกิจแล้วจะ
กลับมาเป็นประธานการประชุมสภาวิชาการเช่นเดิม

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่ 6/2558
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 6/2558 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 6/2558 เมื่อวันพุธที่ 5 สิงหาคม 2558 เวลา 09.00 น.
ณ ห้องประชุมอยุธยา-อาเซียน ชั้น 2 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยมี
สาระตามรายงานการประชุมฯในระเบียบวาระที่ 2
3. เลขานุการคณะกรรมการสภาวิชาการ ได้แจ้งและมอบให้หน่วยงานและองค์คณะบุคคล/บุคคลที่
เกี่ยวข้องดําเนินงานและปฏิบัติตามที่คณะกรรมการสภาวิชาการมีมติแล้ว ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารที่นําเสนอ
ประกอบการประชุมหน้า [3-2 และ 3-3]
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 6/2558
มติที่ประชุม รับทราบ
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รายงานข้อมูลการดําเนินงานและผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุม
คณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ 6/2558
วันพุธที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2558 เวลา 09.00 น.
ณ ห้องประชุมอยุธยา-อาเซียน ชั้น 2 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ระเบียบวาระ
มติที่ประชุม
เรื่อง
ผลการปฏิบัติตามมติ
5

5.1

5.2

5.3

5.4

5.5

นําเสนอเพื่อพิจารณา
ขอความเห็นชอบการเสนอให้ปริญญาแก่
ผู้สําเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
ประจําภาคเรียนที่ 3/2557 (ครั้งที่ 2)
จํานวน 4 ราย

ขอความเห็นชอบการปิดหลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา
ประยุกต์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2549)

ขอความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์
ประจําหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช
(ฉบับปี พ.ศ. 2557) (สมอ.08)

ขอความเห็นในการกําหนดตําแหน่งทาง
วิชาการระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์
จํานวน 1 ราย (วาระลับ)
ราย นางสาวชลธิชา แก้วอนุชิต พนักงาน
มหาวิทยาลัย สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ขอความเห็นในการกําหนดตําแหน่งทาง
วิชาการ ระดับรองศาสตราจารย์ จํานวน
1 ราย (วาระลับ) ราย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศานิต สวัดิกาญจน์
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
สาขาวิชาพืชไร่ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี

เห็นชอบการเสนอให้ปริญญาแก่ผู้สําเร็จ
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจํา
ภาคเรียนที่ 3/2557 (ครั้งที่ 2)
จํานวน 4 ราย โดยให้แก้ไขตาม
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ
สภาวิชาการ และให้นําเสนอสภา
มหาวิทยาลัย
เห็นชอบการปิดหลักสูตรวิทยาศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาประยุกต์
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2549) และให้
นําเสนอสภามหาวิทยาลัย
เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจํา
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชา
เทคโนโลยีการผลิตพืช (ฉบับปี พ.ศ.
2557) (สมอ.08) และให้ตรวจสอบและ
แก้ไขคุณวุฒิอาจารย์ และปีที่สําเร็จ
การศึกษา ตามแบบ (สมอ.08) และให้
นําเสนอสภามหาวิทยาลัย
เห็นชอบในการกําหนดตําแหน่งทาง
วิชาการระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์
จํานวน 1 ราย(วาระลับ) ราย นางสาว
ชลธิชา แก้วอนุชิต พนักงานมหาวิทยาลัย
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ สังกัดคณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และให้
นําเสนอสภามหาวิทยาลัย
เห็นชอบในการกําหนดตําแหน่งทาง
วิชาการ ระดับรองศาสตราจารย์
จํานวน 1 ราย (วาระลับ) ราย ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ ศานิต สวัดิกาญจน์
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
สาขาวิชาพืชไร่ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี และให้นําเสนอสภา
มหาวิทยาลัย

เ ล ข า นุ ก า ร ส ภ า วิ ช า ก า ร ไ ด้ แ จ้ ง ไ ป ยั ง
ผู้ อํ า นว ย ก า ร สํ า นั ก ง า นคณ ะ ก ร ร ม ก า ร
บัณฑิตศึกษาแล้ว และได้นําเรื่องนี้เสนอต่อ
ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยในวันที่ 19 สิงหาคม
2558 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบแล้ว
เลขานุการสภาวิชาการได้แจ้งไปยังคณบดีคณะ
วิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี แ ล้ ว และได้ นํ า
เรื่องนี้เสนอต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ใน
วั น ที่ 19 สิ ง หาคม 2558 ที่ ป ระชุ ม มี ม ติ
เห็นชอบแล้ว และกองบริการการศึกษาได้ส่ง
สมอ.08 ไปยัง สกอ.แล้ว
เลขานุการสภาวิชาการได้แจ้งไปยังคณบดีคณะ
วิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี แ ล้ ว และได้ นํ า
เรื่องนี้เสนอต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ใน
วั น ที่ 19 สิ ง หาคม 2558 ที่ ป ระชุ ม มี ม ติ
เห็นชอบแล้ว และกองบริการการศึกษาได้ส่ง
สมอ.08 ไปยัง สกอ.แล้ว
เลขานุการสภาวิชาการได้แจ้งไปยังเลขานุการ
ก.พ.ต. และงานบริหารงานบุคคลแล้ว โดยได้
นําเรื่องนี้เสนอต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยใน
วั น ที่ 19 สิ ง หาคม 2558 ที่ ป ระชุ ม มี ม ติ
เห็นชอบแล้ว
เลขานุการสภาวิชาการได้แจ้งไปยังเลขานุการ
ก.พ.ต. และงานบริหารงานบุคคลแล้ว โดยได้
นําเรื่องนี้เสนอต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยใน
วั น ที่ 19 สิ ง หาคม 2558 ที่ ป ระชุ ม มี ม ติ
เห็นชอบแล้ว

การประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการครั้งที่ 8/2558

[2-6]
ระเบียบวาระ
6

มติที่ประชุม

เรื่อง

ผลการปฏิบัติตามมติ

นําเสนอจากกรรมการสภาวิชาการ
รับทราบ

เลขานุการสภาวิชาการได้แจ้งไปยังอธิการบดี/
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ/รองอธิการบดีฝ่าย
บริหาร คณบดี 4 คณะ/ สํานักงานอธิการบดี
และสํานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา
เรียบร้อยแล้ว

4. มอบหมายรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ รับทราบ
ดําเนินการยกร่างคุณลักษณะบัณฑิตที่พึง
ประสงค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา
รับทราบ
5. มอบหมายรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
จัดกิจกรรมด้านวิชาการ โดยเชิญ
ผู้เชี่ยวชาญมาจัดกิจกรรมด้านวิชาการ
อย่างน้อยภาคเรียนละ 2 ครั้ง

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการได้ยกร่างคุณสมบัติ
บัณฑิตที่พึงประสงค์เข้าสู่ก ารพิจารณาในการ
ประชุมสภาวิชาการ วั นที่ 2 กันยายน 2558
ในวาระที่ 5.4
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการได้จัดกิจ กรรมทาง
วิชาการในภาคเรียนที่ 1/2558 ดังนี้
1.การอบรมเรื่องการจัดการศึก ษาวิชาศึก ษา
ทั่วไปในศตวรรษที่ 21
โดย ผศ.กิ ต ติ ภู มิ มี ป ระดิ ษ ฐ์ เมื่ อ วั น ที่ 5
สิงหาคม 2558
2. การวางโครงการอบรมเรื่อง
การสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมกับ
การจัดการเรียนการสอน โดยพระราชวิจิตร
ปฏิญาณ (เจ้าคุณพิพิธ) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัด
สุทัศน์เทพวราราม

1. จัดกิจกรรมเพื่อสร้างวัฒนธรรมทาง
วิชาการ ระดับคณะ ระดับมหาวิทยาลัย
เพื่อเป็นการสร้างบรรยากาศทางวิชาการ
เช่น จัดกิจกรรมชวนเด็กดูหนังฟังเพลง
กิจกรรมการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ
2. การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ควรเชิญ
วิทยากรที่มีประสบการณ์
นักธุรกิจ สถานประกอบการ หรือรุ่นพี่ที่
ประสบความสําเร็จมาถ่ายทอด
ประสบการณ์แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน
การรับน้อง ควรจัดกิจกรรมอย่าง
สร้างสรรค์ และมี
การปรับพฤติกรรมของนักศึกษาให้อยู่ใน
ระเบียบวินัย เช่น
เรื่องการสูบบุหรี่ในมหาวิทยาลัย
3. คณะควรมีการจ้างอาจารย์
ชาวต่างประเทศ ที่มีคุณวุฒิระดับปริญญา
ตรีมาช่วยสอนภาษาต่างประเทศ ช่วย
ดูแลเรื่องการใช้คําศัพท์เฉพาะของสาขา
วิชาชีพ การจัดการเรียนการสอน เพื่อ
เป็นการพัฒนานักศึกษา บุคลากร รวมทั้ง
ช่วยตรวจสอบ
การเขียนบทคัดย่อภาษาอังกฤษระดับ
บัณฑิตศึกษา

การประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการครั้งที่ 8/2558

[2-7]

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องนําเสนอเพื่อทราบ
ระเบียบวาระที่ 4.1 การรับทราบการให้ความเห็นชอบหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2558)
สาระสําคัญโดยย่อ
ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาได้เสนอหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจ
ระหว่างประเทศ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2558) เพื่อให้สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณารับทราบ
การให้ความเห็นชอบหลักสูตร รายละเอียดตามหนังสือที่ ศธ 0550/547 ลงวันที่ 18 มีนาคม 2558 นั้น
บัดนี้ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้พิจารณารับทราบการให้ความเห็นชอบหลักสูตร
ดังกล่าวแล้ว เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2558 ตามหนังสือที่ ศธ 0506(1)/2313 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2558
มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องนําเสนอเพื่อพิจารณา
ระเบียบวาระที่ 5.1
ขอความเห็นชอบการเสนอให้ปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา
ประจําภาคเรียนที่ 3/2557 (ครั้งที่ 3) จํานวน 7 ราย
สาระสําคัญโดยย่อ
ผศ.ดร.อดิศร ภู่สาระ เลขานุการสภาวิชาการ ขออนุญาตที่ประชุมให้ ดร.ภัทรนันท สุรชาตรี
รองผู้อํานวยการสํานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา นําเสนอ ขอความเห็นชอบการเสนอให้ปริญญาแก่ผู้สําเร็จ
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจําภาคเรียนที่ 3/2557 (ครั้งที่ 3) 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 4/2558
เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 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
เป็นผู้มีคุณสมบัติการเข้าเป็นนักศึกษาตามที่คณะกรรมการหลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา กําหนด
 ผ่านการตรวจสอบคุณวุฒิการศึกษา พบว่าสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทแล้ว
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 ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติของการสําเร็จการศึกษาตามเกณฑ์การสําเร็จการศึกษา
ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2549
โดยนายทะเบียน และผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
 สอบผ่านภาษาอังกฤษตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยกําหนด โดยสอบผ่านก่อน
สอบวิทยานิพนธ์ ซึ่งมหาวิทยาลัยจัดสอบทุกภาคการศึกษา กรณีที่นักศึกษามีผลการสอบ TOFEL ได้คะแนนไม่
ต่ํากว่า 500 คะแนน หรือผลการสอบมาตรฐานทางภาษาอังกฤษอย่างอื่นที่เทียบเท่ากันได้ นักศึกษาอาจได้รับ
การยกเว้ น การสอบภาษาอั งกฤษ โดยให้ อยู่ ในดุ ล ยพิ นิ จ ของคณะกรรมการหลักสู ต รครุ ศาสตรดุ ษฎี บั ณฑิ ต
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
 สอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ
 ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามหลักสูตร ได้คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ํากว่า 3.00
 ผ่านการสอบปากเปล่าวิทยานิพนธ์ขั้นสุดท้าย โดยคณะกรรมการสอบปากเปล่าวิทยานิพนธ์
ซึ่งประกอบด้วยอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่ได้รับการแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัย
 ผ่านการตรวจสอบรูปเล่มทยานิพนธ์จากกรรมการตรวจรูปแบบและกรรมการตรวจ
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ
 ผลงานวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทาง
วิชาการที่มีกรรมการภายนอกมาร่วมกลั่นกรอง (Peer Review) ก่อนการตีพิมพ์และเป็นที่ยอมรับในสาขาวิชานั้น
ระดับมหาบัณฑิต นักศึกษาได้ผ่านการตรวจสอบดังนี้
เป็นผู้มีคุณสมบัติการเข้าเป็นนักศึกษาตามที่หลักสูตรกําหนด โดยคณะกรรมการหลักสูตร
ค.ม. (การบริหารการศึกษา) หลักสูตร ศศ.ม. (ยุทธศาสตร์การพัฒนา) 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
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จํานวนนักศึกษาที่ขอความเห็นชอบการเสนอให้ปริญญาแก่ผู้สําเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
ประจําภาคเรียนที่ 3/2557 (ครั้งที่ 3)
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 ศศ.ม. (ยุทธศาสตร์การพัฒนา) แผน ข
1
1
2 รป.ม. (รัฐประศาสนศาสตร์) แผน ข
1
1
รวมทั้งสิ้น
2
5
7
ข้อเสนอ/ญัตติ
จึงเสนอคณะกรรมการสภาวิชาการพิจารณาให้ความเห็นชอบการเสนอให้ปริญญาแก่ผู้สําเร็จการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา ประจําภาคเรียนที่ 3/2557 (ครั้งที่ 3) จํานวน 7 ราย
มติที่ประชุม เห็นชอบการเสนอให้ปริญญาแก่ผู้สําเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจําภาคเรียนที่
3/2557 (ครั้งที่ 3) จํานวน 7 ราย โดยคณะกรรมการสภาวิชาการได้ให้ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ดังนี้
1. หน้า 7-8 สถิติที่ใช้วิเคราะห์องค์ประกอบคําว่า analysis of components ไม่ถูกต้องเพราะมี
คําเฉพาะที่ใช้เรียกคือ factor of analysis
2. หน้า 8 ชื่อเรื่องพิมพ์ชื่อปริญญาไม่ถูกต้อง ซึ่งควรแก้ไขเป็น Doctor of Education และคําว่า
qualified people ให้แก้เป็น expert ก็ครอบคลุมแล้ว
3. ชื่อเรื่องวิทยานิพนธ์หน้า 8 กับหน้า 9 ไม่ตรงกันเป็นข้อสังเกตให้เห็นว่าต่อไป ควรตั้งชื่อเรื่องโดยใช้
คําที่เป็นภาษาสากล ไม่จําเป็นต้องแปลตรงตัว และในหน้า 8 ไม่มีคําเชื่อมประโยค บางจุดไม่มีคํากิริยา แต่เป็นการ
ใช้คํานามต่อๆ กัน ทําให้ความหมายผิด
4. หน้า 11 ชื่อเรื่อง school administrators ให้ใช้ตัวพิมพ์เล็ก
5. มีจุดที่ผิดส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องไวยากรณ์ การใช้ tense, article เช่น หน้า 11 การใช้คําว่า were
หน้า 14 คําว่า 5 point ควรเติม s หน้า 17 คําว่า the sample ในที่เดียวกัน ประโยคเดียวกัน บางตัวมี s
บางตัวไม่มี s ทําให้เกิดความไม่สม่ําเสมอในการใช้คํา
6. หน้า 22 กลุ่มตัวอย่าง (คณะครู ผู้ปกครองและผู้นําชุมชน) จํานวน 150 คน แต่หน้า 23 แปลเป็น 150
studentsความหมายผิดกับภาษาไทย รวมทั้งในประโยคใช้ of มากเกินไป
7. หน้า 23 นามสกุลภาษาอังกฤษของ ดร.เกษม บํารุงเวช พิมพ์ผิด
8. กระบวนการตรวจสอบทคัดย่อฉบับภาษาอังกฤษไม่มี มีเฉพาะภาษาไทย ต่อไปให้เพิ่มขั้นตอน
ตรวจสอบฉบับภาษาอังกฤษ และระบุชื่อผู้ตรวจสอบ
9. ให้วางระบบการตรวจสอบบทคัดย่อฉบับภาษาอังกฤษ โดยให้อาจารย์ชาวต่างประเทศที่เป็น
เจ้าของภาษาตรวจสอบให้เรียบร้อยก่อน
10. ให้สํานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา จัดทํากระบวนการ ขั้นตอนการตีพิมพ์ เพื่อจะเพิ่มเป็น
เอกสารแนบในการนําเสนอสภามหาวิทยาลัย เพื่อให้สภามหาวิทยาลัยมั่นใจในความถูกต้อง โดยให้จัดทําและ
นําเสนอกระบวนการขั้นตอนให้สภาวิชาการพิจารณาในครั้งต่อไป
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11. ให้สํานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา รวบรวมคําศัพท์เฉพาะที่ใช้ในบทคัดย่อภาษาอังกฤษที่
ถูกต้อง และนําไปใช้ให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน
ระเบียบวาระที่ 5.2 ขอความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจําหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (ฉบับปี พ.ศ.
2555) และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์ (ฉบับปี พ.ศ. 2556) (สมอ.08)
สาระสําคัญโดยย่อ
ผศ.ดร.อดิศร ภู่สาระ เลขานุการสภาวิชาการ ขออนุญาตที่ประชุมให้ นางสาวบวรศรี มณีพงษ์
รองคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นําเสนอ เรื่อง ขอความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจํา
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (ฉบับปี พ.ศ. 2555) และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์ (ฉบับปี
พ.ศ. 2556) (สมอ.08)
ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง
ด้วยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีความประสงค์เสนอเรื่องการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจํา
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (ฉบับปี พ.ศ. 2555) และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์ (ฉบับปี
พ.ศ. 2556) (สมอ.08) เนื่องจากมีอาจารย์ประจําหลักสูตรได้ลาออกจากราชการ และมีการบรรจุแต่งตั้งอาจารย์
ท่านใหม่ คณะและสาขาวิชาจึงจําเป็นต้องมีการปรับเปลี่ยนอาจารย์ประจําหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (ฉบับปี
พ.ศ. 2555) และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์ (ฉบับปี พ.ศ. 2556) (สมอ.08) ให้ถูกต้อง
และเป็นปัจจุบัน โดยเรื่องนี้ได้ผ่านการประชุมคณะกรรมการประจําคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่
7/2558 เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2558 ที่ประชุม มีมติเห็นชอบ และนําเรื่องนี้เข้าที่ประชุมคณะกรรมการสภา
วิชาการต่อไป
ข้อเสนอ/ญัตติ
จึงเสนอคณะกรรมการสภาวิชาการพิจารณาให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจําหลักสูตร
นิติศาสตรบัณฑิต (ฉบับปี พ.ศ. 2555) และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์ (ฉบับปี พ.ศ.
2556) (สมอ.08)
มติที่ประชุม เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจําหลักสูตรทั้ง 2 หลักสูตร โดยมีข้อให้แก้ไขการพิมพ์
ในสมอ. 08 สาขานิติศาสตร์ ลําดับที่ 2 ชื่อสถาบันที่สําเร็จการศึกษาให้ปัดคําว่าเนติมาไว้บรรทัดที่ 2 เป็นเนติบัณฑิตสภา
ส่วนลําดับที่ 5 ให้แก้ไขเป็นมหาวิทยาลัยศรีปทุมไม่ต้องระบุวิทยาเขตชลบุรี และตรวจสอบคําว่า จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย ว่ามี ณ การันต์หรือไม่ รวมทั้งเสนอว่าหากมีการรับอาจารย์ใหม่มาทดแทน ก็ไม่จําเป็นต้องเสนอ
แก้ไข สมอ.08 เนื่องจากการมีอาจารย์ประจําหลักสูตรเกิน 5 คน จะทําให้เพิ่มค่าในการคํานวณภาระงานต่าง ๆ
ในสาขา เช่น ทุนวิจัย และงานวิจัย
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ระเบียบวาระที่ 5.3 ขอความเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เรื่อง
โครงสร้างหลักสูตรกลุ่มวิชาแกน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สาระสําคัญโดยย่อ
ผศ.ดร.อดิศร ภู่สาระ เลขานุการสภาวิชาการ ขออนุญาตที่ประชุมให้ นางสาวบวรศรี มณีพงษ์
รองคณบดี ค ณะมนุ ษ ยศาสตร์ แ ละสั ง คมศาสตร์ นํ า เสนอ เรื่ อ ง ขอความเห็ น ชอบ (ร่ า ง) ประกาศคณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เรื่อง โครงสร้างหลักสูตรกลุ่มวิชาแกน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง
ด้วยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้พัฒนาหลักสูตรรายวิชาแกนของคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 เพื่อใช้ในปีการศึกษา 2559 เป็นต้นไป ซึ่งแบ่งเป็นกลุ่มวิชาเดิม
9 รายวิชา และรายวิชาพัฒนาใหม่ 6 รายวิชา รวม 15 รายวิชา โดยเรื่องนี้ได้ผ่านการประชุมคณะกรรมการ
ประจําคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 6/2558 เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2558 ที่ประชุม มีมติเห็นชอบ
และนําเรื่องนี้เข้าที่ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการต่อไป
ข้อเสนอ/ญัตติ
จึงเสนอคณะกรรมการสภาวิชาการพิจารณาให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ เรื่อง โครงสร้างหลักสูตรกลุ่มวิชาแกน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มติที่ประชุม เห็นชอบในหลักการ โดยให้แก้ไขตามข้อเสนอแนะของกรรมการสภาวิชาการ และนําเรื่องนี้
เข้าที่ประชุมสภาวิชาการอีกครั้ง ก่อนนําเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะมีดังนี้
1. วิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในท้องถิ่น คําอธิบายรายวิชาเน้นเฉพาะเรื่องมรดกโลกเพียงอย่าง
เดียวต้องปรับคําอธิบายรายวิชาให้เนื้อหากว้างขึ้น
2. มีบางรายวิชาที่ยกเลิกไป ซึ่งควรนําเนื้อหาบางส่วนเติมเต็มในบางวิชาเช่น วิชาการจัดการความรู้
(KM) ควรเพิ่มเนื้อหาให้กับวิชาการสร้างสรรค์และการจัดการศิลปวัฒนธรรม กระบวนการจัดการความรู้จะช่วย
เติมเต็มในเนื้อหาสาระจะทําให้ได้ประโยชน์ยิ่งขึ้น และทบทวนวิชาที่สร้างขึ้นใหม่มีความแตกต่างกับวิชาที่มีอยู่
แล้วอย่างไร เช่น วิชาภาษาอังกฤษสื่อสารในท้องถิ่น รวมทั้งความชัดเจนของวิชาที่มีอยู่เดิม
3. วิชากลยุทธ์การสื่อสารในสังคม คําอธิบายรายวิชาเน้นเรื่องการสื่อสาร แต่ปัจจุบันเรายังขาดเนื้อหา
เรื่องการรู้เท่าทันสื่อ และเพื่อให้รู้ว่าในกระบวนการสื่อสารทุกอย่าง องค์ประกอบสําคัญคือ ต้องอยู่บนพื้นฐาน
ของการรู้เท่าทันสื่อ จึงควรเพิ่มเติมเรื่องการรู้เท่าทันสื่อตามบริบททางสังคมในคําอธิบายรายวิชา
4. เนื่องจากมีสาขาวิชาจํานวนมาก ควรรวมกลุ่มสาขาด้านภาษา หรือสังคม แล้วกําหนดวิชาแกนร่วมกัน
การกําหนดวิชาแกนบังคับ 1 วิชา ถ้าให้นักศึกษาเลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง จะต้องมีการวิเคราะห์ Mapping เพราะอาจ
ไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ ทําให้ไม่ได้คุณลักษณะตามที่กําหนด และยังขาดองค์ประกอบหลาย ๆ อย่าง จึงไม่มี
ความจําเป็นต้องทําร่างประกาศวิชาแกนคณะ รวมทั้งขณะนี้ มคอ. 1 ในหลายสาขาวิชาได้ทยอยประกาศใช้และ
มีการกําหนดวิชาแกนของหลักสูตรไว้ให้แล้ว เกรงว่าจะเป็นการซ้ําซ้อนและเพิ่มหน่วยกิตวิชาที่ไม่เกี่ยวข้อง
5. ควรกําหนดผู้รับผิดชอบการจัดการเรียนการสอนรายวิชาจิตสาธารณะกับการทํางานเพื่อสังคมให้
ชัดเจนเพื่อให้มีทิศทางการบริหารจัดการสอนในทางเดียวกัน
6. ให้ทบทวนคําอธิบายรายวิชาจะให้คําว่าโครงการ หรือโครงงาน
7. การจัดทําประกาศยังไม่ถูกต้อง การพิมพ์ การลงนาม และควรมีการกําหนดตัวเลขหน่วยกิตให้ชัดเจน
และควรระบุในท้ายประกาศ กรณีถ้าหลักสูตรใดไม่ป ระสงค์จ ะใช้ประกาศวิ ชาแกนคณะ หรื อให้เป็ นไปตาม
เงื่อนไข มคอ. หรือวิชาชีพ
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8. ในตาราง mapping ข้อ 4.3 มีจิตสาธารณะ ควรจะอยู่ด้านคุณธรรมจริยธรรม
9. ควรเขียนคํ าอธิบายรายวิช าทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ รวมทั้งตรวจสอบแก้ ไขคําแปลภาษา
อังกฤษกับภาษาไทยบางวิชายังไม่ตรงกัน
10. ควรดําเนินการต่อโดยให้สภามหาวิทยาลัยพิจารณา เพื่อไม่เกิดปัญหาการใช้รหัสและคําอธิบาย
รายวิชาไม่ตรงกัน สําหรับสาขาวิชา คณะอื่นที่เลือกวิชาแกนเป็นวิชาเลือกเสรี
ระเบียบวาระที่ 5.4 ขอความเห็นชอบ (ร่าง)การกําหนดคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา
สาระสําคัญโดยย่อ
ผศ.ดร.อดิศร ภู่สาระ เลขานุการสภาวิชาการ ขออนุญาตที่ประชุมนําเสนอ ขอความเห็นชอบ
(ร่าง) การกําหนดคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง
ตามมติที่ประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 6/2558 เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2558 ที่ประชุมได้มอบหมายให้
ผศ.ดร.อดิศร ภู่สาระ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ดําเนินการยกร่างคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา นั้น บัดนี้รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการได้ดําเนินการยกร่างดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว จึงนําเรื่องนี้เข้า
ที่ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการต่อไป
ข้อเสนอ/ญัตติ
จึงเสนอคณะกรรมการสภาวิชาการพิจารณาให้ความเห็นชอบ (ร่าง) การกําหนดคุณลักษณะบัณฑิตที่พึง
ประสงค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
มติที่ประชุม ให้ไปพิจาณาและปรับใหม่ โดยมอบหมายให้รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ และทีมงานวิชาการ
ดําเนินการ และเสนอที่ประชุมสภาวิชาการอีกครั้ง โดยกรรมการสภาวิชาการมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะมีดังนี้
1. ให้นําอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย “ใฝ่รู้ อุตสาหะ สํานึกดี มีจิตอาสา” เป็นตัวหลักในการพิจารณา
2. บูรณาการมาตรฐานผลการเรียนรู้ทั้ง 8 ด้าน ให้อยู่ในอัตลักษณ์ที่กําหนด ยกเว้นจะมีการเพิ่มอัตลักษณ์
ตัวที่ 5 เพื่อเพิ่มความโดดเด่น
3. ต้องคํานึงถึงการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เช่น เรื่องคอมพิวเตอร์ การสื่อสาร ความคิดสร้างสรรค์
และนําทั้ง 3 ส่วน (อัตลักษณ์ มาตรฐานผลการเรียนรู้ การจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21) มารวมกันเพื่อกําหนดให้
สอดคล้องเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับอัตลักษณ์ที่มีอยู่ และอาจเพิ่มเรื่องของวิชาชีพเข้าไปด้วยโดยบูรณาการ
หลักการทฤษฎีสู่การปฏิบัติให้ชัดเจน
ระเบียบวาระที่ 5.5 ขอความเห็นชอบผลการเรียนรู้ของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
สาระสําคัญโดยย่อ
ผศ.ดร.อดิศร ภู่สาระ เลขานุการสภาวิชาการ ขออนุญาตที่ประชุมนําเสนอ ขอความเห็นชอบ
ผลการเรียนรู้ของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ข้อเสนอ/ญัตติ
จึงเสนอคณะกรรมการสภาวิชาการพิจารณาให้ความเห็นชอบผลการเรียนรู้ของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
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มติที่ประชุม เห็นชอบ มาตรฐานผลการเรียนรู้รายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา ทั้ง 8 ด้าน เพื่อนําไปปรับปรุงหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป พ.ศ. 2559
ระเบียบวาระที่ 5.6 ขอความเห็นชอบกรอบการดําเนินงานการพัฒนารายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
พ.ศ. 2559 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
สาระสําคัญโดยย่อ
ผศ.ดร.อดิศร ภู่สาระ เลขานุการสภาวิชาการ ขออนุญาตที่ประชุมนําเสนอ ขอความเห็นชอบ
กรอบการดําเนินงานการพัฒนารายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป พ.ศ. 2559 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง
เนื่ องจากการจั ดการศึ กษาหมวดวิ ชาศึ กษาทั่ วไปฉบั บปั จจุ บั นจะสิ้ นอายุ การใช้ งาน จํ าเป็ นต้ อง
กําหนดนโยบายการพัฒนารายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป พ.ศ. 2559 ซึ่งการดําเนินการที่ผ่านมาพบปัญหาในการ
พัฒนา อีกทั้งมหาวิทยาลัยได้จัดอบรมให้ความรู้แก่อาจารย์ด้านการจัดรายวิชาหมวดศึกษาทั่วไปในศตวรรษที่ 21
ประกอบกับแนวทางการกําหนดผลการเรียนรู้ หมวดวิชาศึกษาทั่วไปของคณะกรรมการบริหารเครือข่ายการศึกษา
ทั่วไปแห่งประเทศไทย จึงขอความเห็นชอบคณะกรรมการสภาวิชาการกําหนดนโยบายการพัฒนารายวิชาหมวด
วิชาศึกษาทั่วไป พ.ศ. 2559 โดยมีกรอบการดําเนินงาน ดังนี้
1. สภาวิชาการกําหนดคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ (ตามระเบียบวาระการประชุมที่ 5.4) และ
ผลการเรียนรู้ของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ตามระเบียบวาระการประชุมที่ 5.5)
2. สาขาวิชาพัฒนารายวิชาศึกษาทั่วไปตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ผลการเรียนรู้หมวดวิชา
ศึกษาทั่วไป และข้อเสนอแนะที่ได้รับจากการวิพากษ์หลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไป เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2558
พร้อมนําเสนอต่อคณะกรรมการประจําคณะ ภายในวันที่ 28 กันยายน 2558
3. คณะกรรมการหมวดวิชาศึกษาทั่วไป รับข้อมูลจากคณะเพื่อพิจารณากลั่นกรอง และนําเสนอต่อ
สภาวิชาการในการประชุม ครั้งที่ 8/2558 ในวันที่ 7 ตุลาคม 2558
4. นําเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ในวันที่ 21 ตุลาคม 2558
ข้อเสนอ/ญัตติ
จึงเสนอคณะกรรมการสภาวิชาการพิจารณาให้ความเห็นชอบกรอบการดําเนินงานการพัฒนารายวิชา
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป พ.ศ. 2559 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
มติที่ประชุม เห็นชอบ กรอบการดําเนินงานการพัฒนารายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป พ.ศ. 2559
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยให้ดําเนินการดังนี้
1. การจัดทํากรอบการพัฒนารายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ต้องคํานึงถึงคุณลักษณะบัณฑิตที่พึง
ประสงค์ของมหาวิทยาลัย และมอบหมายให้คณะกรรมการหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไปกําหนดให้ครอบคลุม
2. นําคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์มาเขียนอยู่ในคําอธิบายรายวิชา โดยกําหนดให้มีวิชาบังคับ
เรียนจํานวน 4 วิชา ซึ่งครอบคลุมอยู่ในแต่ละกลุ่มวิชา (ภาษา มนุษย์ สังคม วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์)
และครอบคลุมตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ทั้ง 8 ด้าน
3. การดําเนินงานพัฒนารายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ต้องผ่านคณะกรรมการประจําคณะ
คณะกรรมการหมวดวิชาศึกษาทั่วไป คณะกรรมการสภาวิชาการ โดยมีการกําหนดระยะเวลาการดําเนินการ
ขั้นตอนให้ชัดเจน
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ระเบียบวาระที่ 5.7 ขอความเห็นชอบลงทะเบียนเรียนเกินหน่วยกิตและลงทะเบียนเรียนพร้อมวิชาฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษาภาคพิเศษ (เสาร์-อาทิตย์) สาขาวิชานิติศาสตร์ จํานวน 3 ราย
สาระสําคัญโดยย่อ
ผศ.ดร.อดิ ศร ภู่ ส าระ เลขานุ การสภาวิ ช าการ ขออนุ ญ าตที่ ประชุ ม นํ า เสนอ เรื่ อง ขอความ
เห็นชอบลงทะเบียนเรียนเกินหน่วยกิตและลงทะเบียนเรียนพร้อมวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษา
ภาคพิเศษ (เสาร์-อาทิตย์) สาขาวิชานิติศาสตร์ จํานวน 3 ราย
ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง
ด้ ว ยนั ก ศึ ก ษาภาคพิ เ ศษ (เสาร์ -อาทิ ต ย์ ) สาขาวิ ช านิ ติ ศ าสตร์ จํ า นวน 3 ราย ได้ ทํ า บั น ทึ ก ถึ ง
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาเกี่ยวกับเรื่องการลงทะเบียนเรียนเกินหน่วยกิตและลงทะเบียน
เรียนพร้อมวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ซึ่งในข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วยการจัด
การศึ กษาระดั บ อนุ ป ริ ญ ญาและปริ ญ ญาตรี พ.ศ. 2549 ประกาศ ณ วั น ที่ 31 พฤษภาคม 2549 หมวด 4
การลงทะเบียน ข้อ 18.3 ระบุไว้ว่า ถ้านักศึกษาจะลงทะเบียนเกินไปจากข้อ 18.2.1 หรือ 18.2.2 จะกระทําได้
เมื่อเป็นภาคการศึกษาสุดท้ายที่จะจบการศึกษา และให้อยู่ในดุลพินิจของสภาวิชาการ กองบริการการศึกษาจึงได้
นําเรื่องนี้เข้าที่ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการต่อไป
ข้อเสนอ/ญัตติ
จึ งเสนอคณะกรรมการสภาวิ ชาการพิ จารณาให้ ความเห็ นชอบลงทะเบี ย นเรี ย นเกิ น หน่ ว ยกิ ต และ
ลงทะเบียนเรียนพร้อมวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษาภาคพิเศษ (เสาร์-อาทิตย์) สาขาวิชานิติศาสตร์
จํานวน 3 ราย
มติ ที่ ป ระชุ ม ไม่ เ ห็ น ชอบ การลงทะเบี ย นเรี ย นเกิ น หน่ ว ยกิ ต และลงทะเบี ย นเรี ย นพร้ อ มวิ ช าฝึ ก
ประสบการณ์วิชาชีพฯ จํานวน 3 ราย โดยให้เหตุผลเรื่องข้อกําหนดและการรับรองของวิชาชีพเป็นสําคัญ หากลงทะเบียน
จะกระทบกับตัวนักศึกษาเอง สําหรับสาขาวิชาอื่นจะพิจารณาเป็นกรณีไปแต่ทั้งนี้ต้องไม่กระทบต่อการบริหาร
จัดการ ไม่เสียระบบหรือมาตรฐาน ไม่เป็นวิชาที่มีเปิดอยู่แล้ว ไม่เป็นสาขาวิชาที่มีสภาวิชาชีพควบคุม ตลอดจน
ให้ข้อสังเกตเรื่องค่าบํารุงการศึกษาสําหรับนักศึกษาภาคพิเศษ มหาวิทยาลัยควรปรับเพิ่มอัตราค่าบํารุงการศึกษา
ระเบียบวาระที่ 5.8 ขอความเห็นในการกําหนดตําแหน่งทางวิชาการระดับรองศาสตราจารย์ จํานวน 1 ราย
(วาระลับ)
สาระสําคัญโดยย่อ
ผศ.ดร.อดิศร ภู่สาระ เลขานุการสภาวิชาการ ขออนุญาตที่ประชุมให้ ผศ.ดร.วิมลพรรณ รุ่งพรหม เลขานุการ
ก.พ.ต. นําเสนอเรื่องขอความเห็นในการกําหนดตําแหน่งทางวิชาการระดับรองศาสตราจารย์ จํานวน 1 ราย (วาระลับ)
ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง
ตามที่งานบริหารบุคคล (ฝ่ายเลขานุการ ก.พ.ต) ได้นําเสนอขอความเห็นในการกําหนดตําแหน่งทาง
วิช าการระดั บ รองศาสตราจารย์ จํ า นน 1 ราย คื อ ผู้ ช่ วยศาสตราจารย์ อารี รั ตน์ คูณดี ซึ่ งผ่ านการประชุ ม
กรรมการพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการเพื่อทําหน้าที่พิจารณาให้ความเห็นชอบกําหนดตําแหน่งทางวิชาการ ครั้งที่
6/2558 เมื่ อ วั น ที่ 26 สิ ง หาคม 2558 ที่ ป ระชุ ม มี ม ติ เ ห็ น ชอบการกํ า หนดตํ า แหน่ ง ทางวิ ช าการ ระดั บ
รองศาสตราจารย์ จํานวน 1 ราย คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์อารีรัตน์ คูณดี ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

การประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการครั้งที่ 8/2558

[2-15]
ข้อเสนอ/ญัตติ
จึงเสนอคณะกรรมการสภาวิชาการพิจารณาให้ความเห็นในการกําหนดตําแหน่งทางวิชาการ ระดับ
รองศาสตราจารย์ จํานวน 1 ราย คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์อารีรัตน์ คูณดี ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มติ ที่ ป ระชุ ม เห็ น ชอบในการกํ า หนดตํ า แหน่ ง ทางวิ ช าการระดั บ รองศาสตราจารย์ รายผู้ ช่ ว ย
ศาสตราจารย์ อ ารี รั ต น์ คู ณ ดี ข้ าราชการพลเรื อนในสถาบั นอุ ดมศึ กษา สาขาวิ ช าภาษาอั งกฤษ สั ง กั ด คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องนําเสนอจากกรรมการสภาวิชาการ
สาระสําคัญโดยย่อ
ดร.เกษม บํ ารุ งเวช อธิ การบดี ประธานการประชุม ขออนุญาตที่ ประชุ มให้ กรรมการสภาวิ ชาการ
นําเสนอเรื่องจากกรรมการสภาวิชาการ ดังนี้
1. เสนอให้ปรับขึ้นค่าบํารุงการศึกษาของนักศึกษาภาคพิเศษ (กศ.บป.) และมอบหมายรองอธิการบดีฝ่าย
วิชาการประสานงานกับรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เพื่อติดตามเรื่องนี้
2. เรื่องการจัดแผนการเรียนของสาขาวิชาการพัฒนาชุมชน กับสาขาวิชาอื่นนั้น พบว่า มีการจัดจํานวนภาคเรียน
(เทอม) ไม่เท่ากัน ซึ่งสามารถจัดได้ภายใต้ข้อบังคับว่าด้วยการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัย และการสําเร็จการศึกษา
3 ปีครึ่งก็สามารถดําเนินการได้ โดยให้เป็นไปตามความพร้อมของนักศึกษาแต่ละคน แต่ทั้งนี้จะต้องไม่กระทบต่อ
สภาวิชาชีพ และการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย
3. วิชาที่เป็นมาตรฐานร่วมกัน เช่น วิชาอยุธยาศึกษา ควรกําหนดเกณฑ์ที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน เช่น 1) ให้
พิจารณาการใช้ตํารา เอกสารประกอบการสอนร่วมกัน 2) มีคู่มือการจัดกิจกรรมและสามารถปรับเปลี่ยนได้ 3) มีการ
ใช้ข้อสอบร่วมกัน และ 4) มีการวัดและประเมินผล (ตัดเกรด) ร่วมกัน รวมทั้งวิชานี้ผู้สอนไม่เพียงแต่เป็นอาจารย์ใน
สาขาวิชาประวัติศาสตร์เท่านั้นที่สอน หลักการคือควรมีอาจารย์ผู้สอนที่มาจากหลายสาขาวิชาและมีการบูรณาการสอนร่วมกัน
4. ควรจัดทํา มคอ.3 และ มคอ.5 ให้อยู่ในระบบออนไลน์
5. ควรจัดทําคู่มือการทวนสอบให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน ทุกคณะสามารถใช้ร่วมกันได้ และคู่มือสามารถปรับเปลี่ยน
ได้ตามความเหมาะสมและสถานการณ์
6. ควรจัดทําข้อสอบ โดยให้อาจารย์ผู้สอนร่วมกันออกข้อสอบ และเก็บไว้เป็นคลังข้อสอบ
7. ควรจัดทําคู่มือสําหรับอาจารย์ที่ปรึกษา โดยมอบหมายให้รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาดําเนินการจัดทํา

มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 7 เรื่องอื่น ๆ
ระเบียบวาระที่ 7.1 กําหนดการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ 8/2558
สาระสําคัญโดยย่อ
ผศ.ดร.อดิ ศ ร ภู่ ส าระ เลขานุ ก ารสภาวิ ช าการ นํ า เสนอกํ า หนดการประชุ ม คณะกรรมการ
สภาวิชาการ ครั้งที่ 8/2558
ข้อกฎหมาย
ข้อบังคับว่าด้วยการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ พ.ศ. 2547 ข้อ 12 ให้มีการประชุมอย่างน้อย
ภาคเรียนละสองครั้ง
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[2-16]
ข้อเสนอ/ญัตติ
ขอความเห็นชอบกําหนดการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ 8/2558 ในวันพุธที่ 7 ตุลาคม 2558
เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมอยุธยา-อาเซียน ชั้น 2 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
มติที่ประชุม เห็นชอบกําหนดการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ 8/2558 ในวันพุธที่ 7 ตุลาคม 2558
เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมอยุธยา-อาเซียน ชั้น 2 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ปิดประชุมเวลา 12.04 น.
นางสาวนิตยา แสงมะฮะหมัด
นางลักขณา เตชวงษ์
ผศ.ดร.อดิศร ภู่สาระ

ผู้บันทึกการประชุม
ผู้ตรวจ
ผู้ตรวจ/ทาน

การประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการครั้งที่ 8/2558

