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รายงานการสรุปขอเสนอแนะจากการประชุมสภามหาวิทยาลัย ประจาํป พ.ศ. 2562 
 

 

คํานํา 
 
สํานักงานสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาเปนหนวยงานภายในมีฐานะเทียบเทากอง 

สังกัดสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ซ่ึงรับผิดชอบเก่ียวกับภารกิจของ 
สภามหาวิทยาลัย อาทิ การจัดประชุมสภามหาวิทยาลัยและกรรมการอ่ืนท่ีเก่ียวของ สนับสนุน สงเสริม 
การดําเนินงานดานตางๆ ประสานและอํานวยความสะดวกใหกับกรรมการสภามหาวิทยาลัย การจัดทํา
งบประมาณในการดําเนินกิจการของสภามหาวิทยาลัย ศึกษา รวบรวม จัดเก็บรักษา วิเคราะห กฎหมาย 
ขอบังคับ ระเบียบ ประกาศ ท่ีเก่ียวกับมหาวิทยาลัยเพ่ือเสนอเปนขอมูลประกอบการพิจารณาของ 
สภามหาวิทยาลัย  อีกท้ังปฏิบัติหนาท่ีตามท่ีนายกสภามหาวิทยาลัยมอบหมาย เพ่ือสรางความเขาใจและ
ความสัมพันธ ปฏิบั ติการรวมกันหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงาน อ่ืน ท่ีเก่ียวของกับ 
สภามหาวิทยาลัยท้ังภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 

งานกิจการคณะกรรมการ สํานักงานสภามหาวิทยาลัย จึงไดจัดรายงานการสรุปขอเสนอแนะจาก
การประชุมสภามหาวิทยาลัย  ประจําป พ.ศ. 2562  รวมท้ังไดรวบรวมขอสังเกตตางๆ ท่ีเปนประโยชนกับ
มหาวิทยาลัย  โดยจัดทําข้ึนเพ่ือใหหนวยงานภายในท่ีเก่ียวของสามารถนําขอมูลไปใชเปนแนวทาง 
ในการดําเนินงาน  การพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร  รวมถึงเปนขอมูลใหหนวยงานภายในองคกรสามารถ
ใชเปนแนวทางในการปฏิบัติงานไดอยางมประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน  

ผูจัดทําหวังเปนอยางยิ่งวารายงานการสรุปขอเสนอแนะจากการประชุมสภามหาวิทยาลัย  
ประจําป พ.ศ. 2562  จะเกิดประโยชนตอผูปฏิบัติงานและผูสนใจ ใหมีแนวทางในการพัฒนางานและ 
เกิดประโยชนสูงสุดตอทางราชการ หากมีขอผิดพลาดประการใด ผูจัดทําขออภัยมา ณ ท่ีนี้ดวย  

 

 
นางสาวกาญจนพิชญา  ภิญญา 

ผูจัดทํา 
เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป 
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อํานาจและหนาท่ีของสภามหาวิทยาลัย 

ตาม พรบ. มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 มาตรา 18 สภามหาวิทยาลัยมีอํานาจและหนาที่
ควบคุมดูแลกิจการทั่วไปของมหาวิทยาลัยและโดยเฉพาะใหมีอํานาจและหนาที่ ดังนี้ 

(1) กําหนดนโยบายและอนุม ัต ิแผนพัฒนาของมหาวิทยาลัย เกี ่ยวกับการศึกษา การวิจ ัย 
การใหบริการทางวิชาการแกสังคม การผลิตและสงเสริมวิทยฐานะครู การทะนุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม  
การอนุรักษสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ 

(2) ออกกฎ ระเบียบ ประกาศและขอบังคับของมหาวิทยาลัย และอาจมอบใหสวนราชการใดใน
มหาวิทยาลัยเปนผูออกกฎ ระเบียบ ประกาศและขอบังคับสําหรับสวนราชการหรือหนวยงานนั้นเปนเร่ืองๆ ก็ได 

(3) กํากับมาตรฐานการศึกษา การประกันคุณภาพการศึกษาการเปดสอนของมหาวิทยาลัยและติดตาม
ประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย 

(4) อนุมัติใหปริญญา ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ประกาศนียบัตรบัณฑิต อนุปริญญาและ
ประกาศนียบัตร 

(5) พิจารณาการจัดตั้ง การรวมและยุบเลิกสํานักงานวิทยาเขต บัณฑิตวิทยาลัย คณะ วิทยาลัย 
สถาบัน สํานัก ศูนย สวนราชการหรือหนวยงานที่เรียกชื่ออยางอ่ืนที่มีฐานะเทียบเทาคณะ รวมทั้งการแบงสวน
ราชการ หรือหนวยงานของสวนราชการดังกลาว 

(6) อนุมัติการรับสถาบันการศึกษาชั้นสูงหรือสถาบันอ่ืนเขาสมทบในมหาวิทยาลัยหรือยกเลิกการสมทบ 
(7) พิจารณาใหความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาใหสอดคลองกับมาตรฐานที่คณะกรรมการ 

การอุดมศึกษากําหนด 
(8) พิจารณาเสนอเร่ืองเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงตั้งและถอดถอนนายกสภามหาวิทยาลัย กรรมการ

สภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ อธิการบดี ศาสตราจารย และศาสตราจารยพิเศษ 
(9) แตงตั้งและถอดถอนรองอธิการบดี  คณบดี  ผู อํานวยการสถาบัน  ผู อํานวยการสํานักและ

ผูอํานวยการศูนย หัวหนาสวนราชการหรือหัวหนาหนวยงานที่ เรียกชื่ออยางอ่ืนที่มีฐานะเทียบเทาคณะ 
ศาสตราจารยเกียรติคุณ รองศาสตราจารย รองศาสตราจารยพิเศษ ผูชวยศาสตราจารย และ ผูชวยศาสตราจารยพิเศษ 

(10) แตงตั้งและถอดถอนประธานกรรมการและกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 
(11) อนุมัติงบประมาณรายจายจากเงินรายไดของมหาวิทยาลยั 
(12) ออกระเบียบและขอบังคับตางๆ เก่ียวกับการบริหารการเงิน การจัดหารายไดและผลประโยชนจาก

ทรัพยสินของมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ โดยไมขัดหรือแยงกับกฎหมายหรือมติคณะรัฐมนตรีที่เก่ียวของ 
(13) พิจารณาดําเนินการเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัยตามกฎหมายวาดวยระเบียบ

ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา และตามที่คณะกรรมการขาราชการพลเรือนในสถาบัน อุดมศึกษา
มอบหมาย  

(14) แตงตั้งคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือบุคคลหนึ่งบุคคลใดเพื่อพิจารณาและเสนอความเห็น 
ในเร่ืองหนึ่งเร่ืองใดหรือมอบหมายใหปฏิบัติการอยางหนึ่งอยางใดอันอยูในอํานาจและหนาที่ของสภามหาวิทยาลัย 

(15) พิจารณาและใหความเห็นชอบในเร่ืองที่เก่ียวกับกิจการของมหาวิทยาลัยตามที่อธิการบดีหรือ 
สภาวิชาการเสนอ และอาจมอบหมายใหอธิการบดีหรือสภาวิชาการปฏิบัติการอยางหนึ่งอยางใด อันอยูในอํานาจ
และหนาที่ของสภามหาวิทยาลัยได 

(16) สงเสริม สนับสนุนและแสวงหาวิธีการเพื่อพัฒนาความกาวหนาของมหาวิทยาลัย ตลอดจน 
การปฏิบัตภิารกิจรวมกับสถาบันอ่ืน 

(17) ปฏิบัติหนาที่อันเก่ียวกับกิจการของมหาวิทยาลัยที่มิไดระบุใหเปนหนาที่ของผูใดโดยเฉพาะ 
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สารบัญ 
หนา 

 
คํานํา               ก 

อํานาจหนาท่ีของสภามหาวิทยาลัย         ข 

สารบัญ               ค 

การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 1/2562   เม่ือวันพุธท่ี           9   มกราคม พ.ศ. 2562                   1  

การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 2/2562   เม่ือวันพุธท่ี         13   กุมภาพันธ พ.ศ. 2562                6 

การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 3/2562   เม่ือวันพุธท่ี         13  มีนาคม  พ.ศ. 2562            -- 

การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 4/2562   เม่ือวันพุธท่ี         27  มีนาคม  พ.ศ. 2562             8 

การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 5/2562   เม่ือวันพุธท่ี        24   เมษายน พ.ศ. 2562                  17 

การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 6/2562  เม่ือวันพุธท่ี          8   พฤษภาคม พ.ศ. 2562              -- 

การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 7/2562  เม่ือวันพุธท่ี          5   มิถุนายน พ.ศ. 2562              -- 

การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 8/2562   เม่ือวันพุธท่ี       12   มิถุนายน พ.ศ. 2562                 21 

การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 9/2562   เม่ือวันพุธท่ี        10   กรกฎาคม พ.ศ. 2562          30 

การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 10/2562   เม่ือวันพุธท่ี        14   สิงหาคม พ.ศ. 2562                 34 

การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 11/2562   เม่ือวันพุธท่ี         11  กันยายน พ.ศ. 2562                   -- 

การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 12/2562   เม่ือวันพุธท่ี          9   ตลุาคม  พ.ศ. 2562                  55 

การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 13/2562   เม่ือวันอังคารท่ี    22  ตุลาคม  พ.ศ. 2562                  86 

การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 14/2562   เม่ือวันพุธท่ี        13  พฤศจิกายน พ.ศ. 2562              90 

การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 15/2562   เม่ือวันพุธท่ี        11  ธันวาคม พ.ศ. 2562                107 
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รายงานการสรุปขอเสนอแนะจากการประชุมสภามหาวิทยาลัย  
ประจําป พ.ศ. 2562 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
 

 
 การประชุมสภามหาวิทยาลัย คร้ังที่ 1/2562  เมื่อวันพุธที่ 9  มกราคม  2562 
 
 ระเบียบวาระท่ี 4.1 ขอความเห็นชอบหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร 

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562)  

สาระสําคัญโดยยอ  
 ดวยหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562) ได

ดําเนินการปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาการปรับปรุงหลักสูตรในปการศึกษา 2561 และไดเสนอ
ตอคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งท่ี 12/2561 เม่ือวันท่ี 19 ธันวาคม 2561 ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบให
นําเขาท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาตอไป  

  โดยไดนําเสนอผานคณะกรรมการชุดตางๆ ดังตอไปนี้ 
 

ลําดับ ผานคณะกรรรมการ มติท่ีประชุม ครั้งท่ี วันท่ี 
1 คณะกรรมการประจําคณะมนุษยศาสตร

และสังคมศาสตร 
เห็นชอบ 9/2561 24 ตุลาคม 2561 

2 สภาวชิาการ เห็นชอบ 12/2561  19 ธันวาคม 2561 
 
 

 ท่ีประชุมมีขอเสนอแนะดังนี้ 
 รองศาสตราจารย ดร.เสนห จุยโต มีขอเสนอแนะดังนี้ 
 1. บัณฑิตท่ีสําเร็จหลักสูตรนี้จะมีอัตลักษณอยางไร การฝกประสบการณประวัติศาสตร ไมควรลง
รายละเอียดวาฝกอะไรอยางไร ควรเติมการฝกทักษะ สมรรถนะของบัณฑิต ควรเปนในลักษณะของบัณฑิต
ท่ีพึงประสงค 
 2. เอกลักษณของหลักสูตรวิธีการเรียนการสอนในประวัติศาสตรจะสอนอยางไรเพ่ือใหเกิดการ
เรียนรู 
 3. พฤติกรรมท่ีพึงประสงค บัณฑิตท่ีสําเร็จหลักสูตรนี้จะทํางานอะไร และนักศึกษาท่ีเรียนหลักสูตร
นี้ควรเรียนรูผานโครงการจะทําใหหลักสูตรนาสนใจมากยิ่งข้ึน 
 นายกฤษดา โรจนสุวรรณ กลาววา หลักสูตรนี้เปนหลักสูตรท่ีดีมาก เปนหลักสูตรท่ีเหมาะสม  
กับอยุธยามรดกโลก  ในหลักสูตรกลุมวิชาสังคมศาสตร หนา 17 วิชาท่ีบังคับเรียนคือวิชาอยุธยาศึกษา  
แตในหนา 21  วิชาอยุธยามรดกโลกเปนกลุมวิชาเลือก  ขอสอบถามวา 2 วิชานี้แตกตางกันอยางไร 
 นางสาวเพชรรุง  เทียนปวโรจน ชี้แจงวา วิชาอยุธยาศึกษานักศึกษาทุกคนตองเรียนเพราะเปนวิชา
บังคับ สวนวิชาอยุธยามรดกโลกเปนวิชาเอก เนื้อหาแตกตางกัน จะศึกษาเรื่องกระบวนการจัดการดูแล 
และเรื่องของหนวยงานท่ีดูแลอยุธยามรดกโลก 
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 นายกฤษดา โรจนสุวรรณ มีขอเสนอแนะดังนี้ 
 1. นักประวัติศาสตรเม่ือจบจากมหาวิทยาลัยควรมีความรูเรื่องอยุธยามรดกโลก ดังนั้นวิชาอยุธยา
มรดกโลกควรเปนวิชาบังคับ 
 2. ท้ัง 2 วิชา คือวิชาอยุธยามรดกโลก และวิชาอยุธยาศึกษา ควรเปนเรื่องเดียวกัน  วัตถุประสงค
คือตองการใหนักศึกษาท่ีจบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยามีความรักอยุธยามรดกโลกดังนั้นควร
รักษาไว  
 นางสาวเพชรรุง เทียนปวโรจน ชี้แจงวา จะนําวิชามรดกโลกอยุธยามาเปนวิชาบังคับตาม
ขอเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัย 
 ศาสตราจารย ดร.จํานงค  อดิวัฒนสิทธิ์ มีขอเสนอแนะดังนี้ 
 1. ศักยภาพของอาจารยประจําหลักสูตรเปนอยางไร ควรระบุคุณวุฒิทางวิชาการท่ีอาจารยแตละ
ทานไดรับ ไมเชนนั้นจะเหมือนเปนการลดคุณวุฒิอาจารย 
 2. หนา 21 กลุมวิชาเลือก  วิชาการรับรูประวัติศาสตรอยุธยาในสังคมไทย การตั้งชื่อรายวิชาไม
ควรเปนลักษณะนี้ทางหลักสูตรควรปรับปรุง   และวิชาประวัติศาสตรเพศสภาพ มีจุดมุงหมายเพ่ืออะไร 
และมีความหมายอยางไร 
 ประธาน กลาววา หลักสูตรนี้ เรียนแลวนักศึกษาจะไดอะไร และมีคุณคาอยางไร เม่ือสําเร็จ
การศึกษาแลวมีงานทําหรือไม คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรควรนําไปแกไขตามขอเสนอแนะของ
กรรมการสภามหาวิทยาลัย และควรนํามารายงานใหสภามหาวิทยาลัยรับทราบในโอกาสตอไป 
 นายสุทัศน อูทอง กลาววา ปท่ีผานมาหลักสูตรนี้มีนักศึกษาหลักสูตรจํานวนเทาใด 
 นางสาวเพชรรุง เทียนปวโรจน ชี้แจงวา มีนักศึกษาจํานวน 52 คน และหลักสูตรใหมนี้คาดวาจะมี
นักศึกษาประมาณ 25 คน  
 นางวราภรณ สีหนาท มีขอเสนอแนะดังนี้ 
 1. หลักสูตรนี้ควรมีการประชาสัมพันธเก่ียวกับอยุธยามรดกโลก และควรเนนเรื่องอยุธยามรดกโลก 
 2. หลักสูตรนี้ควรเพ่ิมสหกิจศึกษา อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรคิดวาจะสงนักศึกษาไปสหกิจ
ศึกษาท่ีใด  
 3. ชื่อปรัชญาของหลักสูตร (ศศ.บ) ประวัติศาสตร ควรปรับใหถูกตอง 
 นางสาวเพชรรุง เทียนปวโรจน ชี้แจงวา เรื่องท่ีจะสงนักศึกษาไปสหกิจศึกษาท่ีใดนั้น เรื่องนี้เปน
นโยบายของมหาวิทยาลัย ท่ีผานมานักศึกษาจะไปฝกงานท่ีโรงเรียนในเขตของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
และจังหวัดอางทอง พิพิธภัณฑแหงชาติเจาสามพระยา สํานักอุทยานประวัติศาสตร เปนตน  
 นายสุทัศน อูทอง กลาววา หนวยกิตตลอดหลักสูตรรวมแลวไมตรง ดังนั้นขอใหทางหลักสูตร
ปรับแกไขใหถูกตอง 
 รองศาสตราจารย ดร.จิราภา วิทยาภิรักษ มีขอเสนอแนะดังนี้ 
 1. นักศึกษาท่ีสําเร็จหลักสูตรนี้ควรเนนเรื่องประวัติศาสตรของโลก  
 2. ควรเนนวาหลักสูตรมีความสําคัญกับพิพิธภัณฑ ดานวิทยาศาสตร และองคกรตาง ๆ  และ
รวมมือกันจะมีผลตอการสงนักศึกษาไปฝกงาน 
 3. เม่ือนักศึกษาสําเร็จหลักสูตรนี้แลวจะทํางานอะไรไดบาง เชน สามารถเปนไกด เปนอาจารย 
และเปนนักประวัติศาสตร หลักสูตรนี้ควรพัฒนาเปนหลักสูตรนานาชาติ สามารถทําได หากจะดําเนินการ 
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รองศาสตราจารย ดร.จิราภา วิทยาภิรักษ ยินดีชวยมหาวิทยาลัย  
 4. หลักสูตรนี้ควรเนนอยุธยาศึกษา และควรใหทุนนักศึกษาไดหรือไม หากสามารถดําเนินการ 
ไดจะทําใหมหาวิทยาลัยไดนักศึกษาเกงมาเรียน 
 นายนพดล ปรางคทอง มีขอเสนอแนะดังนี้ 
 1. คําอธิบายรายวิชา 3 รายวิชา หนา 76   ขอใหแกไขคําวา “ตะวันออกเฉียงใต” ใหถูกตอง 
 2. หนา 77  วิชาประวัติศาสตรยุโรปกอนครสิตศตวรรษท่ี 16  ขอใหตัดคําวายุโรป ออก และใน
คําอธิบายรายวิชาใหใชขอความดังนี้ “พัฒนาการทางประวัติศาสตรยุโรป ตั้งแตสมัยกรีก โรมัน ยุคกลาง” 
 3. เห็นดวยท่ีจะปรับวิชาอยุธยามรดกโลกใหเปนวิชาบังคับ แตขอใหเพ่ิมในสวนของคําอธิบาย
รายวิชาอยากใหเพ่ิมวา เปนแนวคิดมรดกโลกของยูเนสโกกอนท่ีจะเขาสูความสําคัญของอยุธยาในฐานะ
มรดกโลก 
 นางวราภรณ สีหนาท กลาววา ขอใหประเมินเรื่องทัศนคติของผูเรียนดวย  
 ผูชวยศาสตราจารย ดร.กรองทิพย เนียมถนอม กลาววา  หลักสูตร 124 หนวยกิต หนา 26  
ชั้นปท่ี 4 ขอใหตรวจสอบจํานวนหนวยกิต 
 ผูชวยศาสตราจารยวิภาวี ฝายเทศ มีขอเสนอแนะดังนี้ 
 1. หนา 5  ขอใหแกไขคําวา พระราชวังจันทนเกษม เปน จันทรเกษม ใหถูกตอง 
 2.  วิชาอยุธยาเมืองมรดกโลก ควรเปลี่ยนจากคําวา เมือง เปนคําวา แหลง  เพราะอยุธยาเปน
แหลงมรดกโลก สวนท่ีไดเปนมรดกโลกเฉพาะอุทยานประวัติศาสตรเทานั้นไมไดเปนมรดกโลกท้ังเมือง 
 3. หนา 20 วิชาภาษาอังกฤษสําหรับการศึกษาประวัติศาสตร ควรแกไขภาษาอังกฤษเปน 
English in History Study  
 4. หนา 20 วิชาประวัติศาสตรทองถ่ินอยุธยา ควรแกไขภาษาอังกฤษเปน Local History of 
Ayutthaya  
 5. หนา 21 วิชาประวัติศาสตรบูรพมหากษัตริยของไทยในสมัยอยุธยา ควรแกไขภาษาอังกฤษเปน 
History of Ayutthaya King 
 6. หนา 78 วิชาโบราณคดีเบื้องตน ภาษาอังกฤษควรแกไขเปน Introduction to Archaeology 
 7. หนา 78 วิชาประวัติศาสตรเอเชียใตและตะวันออกกลาง ควรลอคําอธิบายรายวิชาของ
ประวัติศาสตรเอเชียใตและตะวันออกกลาง กับวิชาเอเชียตะวันออกใหตรงกันในวรรคทายท่ีเก่ียวกับผูนํา
ประกาศ  
 8. หนา 80 พิพิธภัณฑสถานวิทยา Museology ไมควรเนนเพียงประวัติศาสตรเพียงอยางเดียว 
ควรเปนเนื้อหาการจัดการพิพิธภัณฑใหครบ เชน การอนุรักษสิ่งแสดงในพิพิธภัณฑกฎหมายท่ีเก่ียวของ  
เปนตน   
 9. หนา 81 การเขียนสารคดีทางประวัติศาสตร ภาษาอังกฤษ Historical and Cultural 
Feature Writing ขอใหแกจาก Feature Writing เปน Documentary Writing หรือ  Article Writing 
 10. หนา 83 วิชาการฝกประสบการณวิชาชีพประวัติศาสตร คําอธิบายรายวิชา ขอใหแกไขเปน 
จัดกิจกรรมเพ่ือเตรียมความพรอมของผูเรียนกอนออกฝกประสบการณวิชาชีพดานประวัติศาสตร เนนการ
ฝกทักษะข้ันพ้ืนฐานสําหรับนักประวัติศาสตร 
 11. หนา 15 การใหรหัสวิชาเติมคําวา รหัสวิชารายวิชาเฉพาะเพราะจะไดไมไปกวนกับหมวดวิชา
ศึกษาท่ัวไป 
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 ประธาน กลาววา ขอบคุณผูชวยศาสตราจารยวิภาวี ฝายเทศ กอนท่ีจะนําหลักสูตรเขาสภา
มหาวิทยาลัยทางคณะควรให ผูชวยศาสตราจารยวิภาวี ฝายเทศ ตรวจสอบกอน จะเปนประโยชนกับ
มหาวิทยาลัย 
 อธิการบดี กลาววา ขอมอบภารกิจในการตรวจสอบความถูกตอง เชน รายวิชาท่ีจะยายมาเปนวิชา
บังคับ และจํานวนหนวยกิตท่ีรวมไมถูกตอง มอบหมายคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรและรอง
อธิการบดีฝายวิชาการตรวจสอบและปรับแกตามขอเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัย และขอฝาก
ทางหลักสูตรจํานวน 3 ประเด็นดังนี้ 
  1. อาจารยผูสอนในหลักสูตรประวัติศาสตร วันนี้ 5 คน อาจเขาใจแตในอนาคตอาจไมเขาใจ 
หลักสูตรนี้ความโดดเดนของหลักสูตรคือเม่ือใดท่ีมีนักวิชาการดานประวัติศาสตรข้ึนเวทีพูดเก่ียวกับอยุธยา 
หรือนักศึกษาของมหาวิทยาลัยอยูในเวทีใดก็ตามหนึ่งในนั้นตองเปนอาจารยในมหาวิทยาลัย ทุกรายวิชาท่ี
เปนวิชาบังคับไมวาจะเปนโบราณคดี ประวัติศาสตร หรือพิพิธภัณฑสถาน  นอกจากหลักท่ัวไปแลวควรเนน
ของท่ีมหาวิทยาลัยมีอยูในพ้ืนท่ี ในสวนของความเปนอยุธยาและนํารายงานการประชุมนี้สงตอผูสอนใน
หลักสูตรประวัติศาสตรตอไป 
  2. คําอธิบายรายวิชา กระบวนการการจัดการเรียนรูมหาวิทยาลัยควรมีความชัดเจน และควร
สรุปใหไดวานักศึกษาท่ีศึกษาหลักสูตรนี้จะไดประโยชนอยางไรในปจจุบัน  
  3. กลุมวิชาฝกประสบการณวิชาชีพ ทุกฝายเขาใจดีวาการเรียนหนังสือในระดับมหาวิทยาลัย
ไมใชเรียนแคไดปริญญาตรี แตตองการใหนักศึกษาสําเร็จการศึกษาไปแลวตองมีงานทํา  แตอาจารย
บางสวนยังสอนในหองเรียน จึงทําใหกลุมสหกิจศึกษายังไมสามารถทําไดแบบจริงจัง และอาจารยท่ีสอน
หลักสูตรนี้ควรชี้แจงใหไดวาเม่ือนักศึกษาสําเร็จการศึกษาไปแลวจะทํางานอะไร  
  กลุมท่ี 1 กลุมสหกิจศึกษาวิชาแรกคือ 1 หนวยกิต วิชาท่ี 2 เปน 6 หนวยกิต เปนภาคบังคับ
ของสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยควรจะปรับอยางไร  
  กลุมท่ี 2 ฝกประสบการณวิชาชีพ วิชาแรกเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพ  ทางหลักสูตรควร
ลดหนวยกิตใหเหลือ 1 หนวยกิต  จํานวนหนวยกิตควรเทากันในรายวิชาแรก และวิชาฝกประสบการณ
วิชาชีพ 5 หนวยนั้น สามารถปรับเปน 6 หนวยกิตได  

 มติท่ีประชุม 
 เห็ นชอบหลักสูตรศิลปศาสตรบัณ ฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร  (หลักสูตรปรับปรุง  

พ.ศ.2562) โดยใหปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัยและมอบหมายรอง
อธิการบดีฝายวิชาการตรวจสอบกอนสงไปยังสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
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ระเบียบวาระท่ี 4.2 ขอความเห็นชอบห ลัก สูตร วิทยาศาสตรบัณ ฑิ ต  สาขา วิช า
 เทคโนโลยีการผลิตพืช (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562)  

สาระสําคัญโดยยอ 
 ตามท่ีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีไดเสนอหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

เทคโนโลยีการผลิตพืช (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) เขาท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัย  สภามหาวิทยาลัย
ไดมีมติใหปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัยและใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัย
ในการประชุมเดือนมกราคม 2562 นั้น  

 สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีไดดําเนินการปรับปรุงแกไข
ตามขอเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัย และรองอธิการบดีฝายวิชาการไดตรวจสอบเรียบรอย จึง
ขอนําเสนอหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562)
เขาท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาตอไป 

  โดยไดนําเสนอผานคณะกรรมการชุดตางๆ ดังตอไปนี้ 
 

ลําดับ ผานคณะกรรรมการ มติท่ีประชุม ครั้งท่ี วันท่ี 
1 คณะกรรมการประจาํคณะวิทยาศาสตร

และเทคโนโลย ี
เห็นชอบ 5/2561 20 กันยายน 2561 

2 สภาวชิาการ เห็นชอบ 11/2561  7 พฤศจิกายน 2561 
 

นายสุทัศน อูทอง กลาววา การยกเลิกวิชาฝกประสบการณออกจากเลมนั้น เปนการตัดสินใจท่ี
ผิดหรือไม ดังนั้นไมควรยกเลิก ควรนํากลับมาใสเหมือนเดิม แตทางหลักสูตรก็ควรผลักดันนักศึกษาใหไป 
สหกิจศึกษา 

ผูชวยศาสตราจารยวิภาวี ฝายเทศ มีขอเสนอแนะดังนี้ 
1. หนา 20 วิชาสถิติสําหรับวิทยาศาสตร แกไขภาษาอังกฤษเปน Statistics 
2. หนา 80 วิชาสถิติสําหรับวิทยาศาสตร คําอธิบายรายวิชาตองมี ใหแกไขเปน Statistics 

 นางวราภรณ สีหนาท กลาววา ทางหลักสูตรไดนําตัวอยางของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
มาใหพิจารณา จึงจะเห็นวามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  เรียนจํานวน  180 หนวยกิต แตของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรียน 130 หนวยกิต  แตกตางกันจํานวน 50 หนวยกิต ดังนั้น  
ขอสอบถามวา จํานวน 50 หนวยกิต มหาวิทยาลัยมีอยูตรงสวนใด ซ่ึงแตกตางกันมาก   

 นางปรัชวนี  พิบํารุง  อาจารยประจําหลักสูตร ชี้แจงวาเพราะมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
จัดการศึกษาในระบบไตรภาค ซ่ึงจะเทียบไดกับ 12 สวน 15 หนวยกิตในระบบทวิภาค ทําใหหนวยกิต  
4 หนวยกิต เทียบไดกับ 5 หนวยกิต ในระบบไตรภาค   

 ประธาน กลาววา เห็นชอบ โดยใหปรับแกตามขอเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ตอไป 

 มติท่ีประชุม 
 เห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช (หลักสูตรปรับปรุง  

พ.ศ.2562) โดยใหปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัยและมอบหมายรอง
อธิการบดีฝายวิชาการตรวจสอบกอนสงไปยังสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
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การประชุมสภามหาวทิยาลัย คร้ังที่ 2/2562   เมื่อวันพุธที ่13 กุมภาพันธ พ.ศ. 2562 
 

 ระเบียบวาระท่ี 4.1 ขออนุมัติใหปริญญาแกผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ประจําภาค
เรียนท่ี 1/2561 จํานวน 150 ราย  

 สาระสําคัญโดยยอ   
  ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยฯ ท่ี 988/2561 เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการตรวจโครงสรางหลักสูตร
ของนักศึกษาภาคปกติและภาคพิเศษ (เสาร-อาทิตย) ท่ีจะสําเร็จการศึกษาประจําภาคเรียนท่ี 1/2561  
และคําสั่งมหาวิทยาลัยฯ ท่ี 1234/2561 เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการตรวจจบหลักสูตรของนักศึกษา 
ภาคปกติและภาคพิเศษ (เสาร-อาทิตย)  ท่ีจะสําเร็จการศึกษาประจําภาคเรียนท่ี 1/2561 คณะกรรมการ
ดังกลาวและกองบริการการศึกษาไดดําเนินการตรวจสอบผลการเรียนและโครงสรางหลักสูตรตามเกณฑ 
การสําเร็จการศึกษา และระเบียบ ขอบังคับอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของแลว พบวามีนักศึกษาท่ีมีคุณสมบัติเปนผูสําเร็จ
การศึกษาจํานวนท้ังสิ้น 150 ราย จึงเสนอตอคณะกรรมการอนุมัติการประเมินผลการศึกษาในการประชุม
ครั้งท่ี 4/2561 วันท่ี 28 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการมีมติเห็นชอบอนุมัติผลการสําเร็จการศึกษา
จํานวนท้ังสิ้น 150 ราย และไดนําเรื่องนี้เขาท่ีประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งท่ี 1/2562 ในวันท่ี 
23 มกราคม 2562 สภาวิชาการมีมติเห็นชอบใหเสนอเรื่องขออนุมัติใหปริญญาแกผูสําเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี ประจําภาคเรียนท่ี 1/2561  จํานวน 150 ราย เขาท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยตอไป โดยมีขอมูล
โดยสรุปดังนี้ 

 โดยไดนําเสนอผานคณะกรรมการชุดตางๆ ดังตอไปนี้ 
 

ลําดับ ผานคณะกรรรมการ มติท่ีประชุม ครั้งท่ี วันท่ี 
1 คณะกรรมการอนุมัติการประเมินผล

การศึกษา 
เห็นชอบ 4/2561 28 ธันวาคม 2561 

2 สภาวิชาการ เห็นชอบ 1/2562 23 มกราคม 2562 

นางวราภรณ  สีหนาท กลาววา การจบการศึกษามีศัพทอยู 2 คํา คือ การอนุมัติใหจบการศึกษา 
และอนุมัติการใหปริญญา มหาวิทยาลัยอนุมัติใหจบการศึกษาโดยใชวันใด 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.อดิศร ภูสาระ ชี้แจงวา อนุมัติจบการศึกษาคือวันท่ีสภามหาวิทยาลัยอนุมัต ิ

นางวราภรณ  สีหนาท กลาววา บางมหาวิทยาลัยคณะกรรมการประจําคณะจะตรวจสอบ 
แตอํานาจในการอนุมัติอยูท่ีสภามหาวิทยาลัย  ในเอกสารรายชื่อระบุวาอนุมัติใหปริญญา ตั้งแตวันที 28 
ธันวาคม 2561 ซ่ึงเปนอํานาจของสภามหาวิทยาลัย ดังนั้น มหาวิทยาลัยอนุมัติใหปริญญากอนไมได  

นายสุทัศน อูทอง กลาววา วันท่ี 28 ธันวาคม 2561  คือวันท่ีจบ สวนวันอนุมัติปริญญา คือวันท่ี 
13 กุมภาพันธ 2562  ซ่ึงมีผล หากอนุมัติวันท่ี 28 ธันวาคม 2561 นักศึกษาจะรับพระราชทานปริญญา
ในปถัดไป แตหากเดือนนี้มีเรื่องอนุมัติใหปริญญาเขาสภามหาวิทยาลัยอีกจะกลายเปนวาตองรออีก 2 ป  
ดังนั้นควรระบุไดวานักศึกษาจะสําเร็จการศึกษาเม่ือใด 

นายไพบูลย  เสียงกอง กลาววา วันท่ีสําเร็จการศึกษานั้นจะเปนวันท่ีไดรับปริญญาดวยหรือไม  
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ผูชวยศาสตราจารย ดร.อดิศร ภูสาระ  อนุมัติใหปริญญาวันท่ี 13 กุมภาพันธ 2562 แตมีผลยอน
ไปวันท่ี 28 ธันวาคม 2561 

อธิการบดี ชี้แจงวา เปนจบตามเกณฑแตยังไมมีศักดิ์และสิทธิ์ในการไปสมัครงาน จะใชไดตอเม่ือ 
สภามหาวิทยาลัยอนุมัติ  ดังนั้น วันท่ี  28 ธันวาคม 2561 ยังใชไมได  

นางวราภรณ  สีหนาท กลาววา   ควรพิจารณาขอบังคับของมหาวิทยาลัยวาระบุอยางไร 

ประธาน กลาววา มอบหมายมหาวิทยาลัยตรวจสอบและรายงานใหสภามหาวิทยาลัยทราบตอไป 
ดังนั้นเรื่องนี้ใหอนุมัติตามเดิมไปกอน และมอบหมายมหาวิทยาลัยแกไขขอบังคับตอไป 

นางลักขณา เตชวงษ ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี ชี้แจงวา การอนุมัติใหปริญญานั้น ขอบังคับ
เดิมใหอนุมัติจบการศึกษาวันท่ีกรรมการคณะอนุมัติ เม่ือนักศึกษาไปสมัครงานกลายเปนวาใบแสดงผล
การศึกษาหรือทรานสคริปต และใบปริญญาบัตร ไมตรงกัน ซ่ึงเคยมีปญหามาแลวท่ีคณะครุศาสตร และ
ตองไปชี้แจงกับคุรุสภาวานักศึกษาสําเร็จการศึกษาวันหนึ่ง แตไดใบปริญญาเปนอีกวันหนึ่ง  จึงเสนอวาเหตุ
ใดจึงไมแกไขใหเหมือนมหาวิทยาลัยอ่ืน  ดังนั้นขอบังคับใหมจึงไมมี หากจะอนุมัติจบตองอนุมัติวันท่ีสําเร็จ
การศึกษาคือวันท่ี  28 ธันวาคม 2561  
เรื่องนี้มีประเด็นปญหาท่ีเกิดข้ึนคือ 
 1. มหาวิทยาลัยเคยมีประเด็นปญหาวันท่ีจบการศึกษาและวันท่ีอนุมัติจบท่ีไมตรงกัน 

2. นักศึกษาท่ีไปสมัครงานเสียประโยชน จากวันท่ีสําเร็จการศึกษา ระบบการท่ีวันไมตรงกันและมี
ปญหากับคุรุสภาและมีผลกระทบกับนักศึกษาคณะครุศาสตร 

3. การบริหารจัดการเก่ียวกับการออกเอกสารท่ีไมตรงกัน 

นางวราภรณ สีหนาท  กลาววา  นักศึกษาสามารถจบไดทุกวัน  หากจบท่ีกรรมการคณะ เวลา
มหาวิทยาลัยออกใบสําคัญคือตองออกวารับรองสําเร็จการศึกษานับตั้ งแตวันนี้  แต ท่ีสํ าคัญ คือ 
พระราชบัญญัติของมหาวิทยาลัยระบุวาอยางไร หากระบุวาสภามหาวิทยาลัยอนุมัติใหปริญญาก็ควรอนุมัติ
วันท่ีมีวาระเขา  ท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัย สวนวันท่ีจะจบทันหรือไมทันนั้น ใหมาขอสภามหาวิทยาลัย
ปรับแผนการศึกษา  เพ่ือประโยชนกับนักศึกษา หากบอกวาใบสําคัญไมตรงนั้นคงไมใชเหตุผล อํานาจของ
การอนุมัติอยูท่ีผูใดประเด็นนี้สําคัญ  ดังนั้นขอใหตรวจสอบ 

นายสุทัศน  อูทอง กลาววา  วันท่ีจบการศึกษานั้นสามารถจบไดทุกวัน การอนุมัติจบอยูใน 
สภามหาวิทยาลัย หากจะใหทันควรนําเขาสภามหาวิทยาลัยทุกเดือน ไมใช  4 เดือนนําเขาครั้งหนึ่ง  

ประธาน กลาววา มหาวิทยาลัยควรแกไขขอบังคับใหม สวนการอนุมัติใหปริญญาครั้งนี้ควร
ดําเนินการตามเดิมไปกอน และการอนุมัติใหปริญญานั้นสามารถเสนอไดทุกเดือน  
 

 มติท่ีประชุม 

  อนุมัติใหปริญญาแกผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ประจําภาคเรียนท่ี 1/2561 จํานวน 
150 ราย (ตั้งแตวันท่ี 28 ธันวาคม 2561 ตามท่ีเสนอ) และมอบหมายมหาวิทยาลัยแกไขขอบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา วาดวย การจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2560 
ตอไป 

 
 
 



8 
 

รายงานการสรุปขอเสนอแนะจากการประชุมสภามหาวิทยาลัย ประจาํป พ.ศ. 2562 
 

การประชุมสภามหาวทิยาลัย คร้ังที่ 4/2562   เมื่อวันพุธที ่ 27  มนีาคม  พ.ศ. 2562 

ระเบียบวาระท่ี 4.1 ขอความเห็นชอบหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 4 ป (หลักสูตรปรับปรุง   
                    พ.ศ. 2562) จํานวน 10 หลักสูตร คณะครุศาสตร 

 สาระสําคัญโดยยอ   
  ตามท่ีหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  

ไดครบรอบการพัฒนาหลักสูตรในป 2562 คณะครุศาสตร จึงไดดําเนินการจัดทําหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 
4 ป “อิงสมรรถนะ”จํานวน 10 สาขาวิชา (หลักสูตรปรับปรุง  2562) ข้ึน เพ่ือใชรับนักศึกษาใหม ในป
การศึกษา 2562 โดยผานการเห็นชอบจากท่ีประชุมคณะกรรมการวิพากษหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 4 ป 
“อิงสมรรถนะ” สวนกลางมหาวิทยาลัยราชภัฏ (หลักสูตรปรับปรุง 2562) และมีการลงนามรับหลักสูตร
ราชภัฏ 38 แหง เม่ือวันท่ี 28 ธันวาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  

  ดังนั้น  คณะครุศาสตรจึงขอนําหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 4 ป  (หลักสูตรปรับปรุง  
พ.ศ. 2562) จํานวน 10 หลักสูตร ไดแก 

1. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (4 ป) สาขาวิชาคณิตศาสตร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) 
2. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (4 ป) สาขาวิชาวิทยาศาสตร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562)       

     3. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (4 ป) สาขาวิชาสังคมศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) 
4. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (4 ป) สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) 
5. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (4 ป) สาขาวิชาคอมพิวเตอรศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) 
6. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (4 ป) สาขาวิชาพลศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) 
7. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (4 ป) สาขาวิชาการสอนภาษาไทย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) 
8. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (4 ป) สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) 
9. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (4 ป) สาขาวิชาการประถมศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) 
10. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (4 ป) สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) 
 

  เสนอตอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา เนื่องจากเปนเรื่องเรงดวน เพ่ือใชในการรับนักศึกษาใหม  
ในปการศึกษา 2562 ในการพัฒนาหลักสูตรไดจัดทําควบคูไปกับ (ราง) มาตรฐานคุณวุฒิระดับ 
ปริญญาตรี สาขาครุศาสตรและสาขาศึกษาศาสตร พ.ศ. 2561 

 โดยไดนําเสนอผานคณะกรรมการชุดตางๆ ดังตอไปนี ้
 
 

ลําดับ ผานคณะกรรรมการ มติท่ีประชุม ครั้งท่ี วันท่ี 
1 คณะกรรมการประจําคณะครุศาสตร เห็นชอบ 1/2562 6 กุมภาพันธ 2562 

2 สภาวิชาการ เห็นชอบ 2/2562 27 กุมภาพันธ 2562 
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 ท่ีประชุมไดพิจารณาอยางกวางขวางโดยมีสาระวา 
 อธิการบดี  ชี้แจงเพ่ิมเติมวา ทุกหลักสูตรใหแกไขใน 4 ประเด็นหลัก ดังนี้ 
 1. หมวด 1 ขอ 5.2 ประเภทของหลักสูตร แกไขจาก “เปนหลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ” 
เปน “หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพ”  
 2. หมวด 3 หลักสูตรและอาจารยผูสอน ขอ 3.1 หลักสูตร 
  3.1.1 จํานวนหนวยกิต    ไมนอยกวา....หนวยกิต 
  3.1.2 โครงสรางหลักสูตร    ไมนอยกวา....หนวยกิต 
  1) หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป     ไมนอยกวา 30 หนวยกิต 
  2) หมวดวิชาเฉพาะดาน   ไมนอยกวา....หนวยกิต 
    2.1) กลุมวิชาชีพครู    ใหเรียน 43 หนวยกิต 
     2.1.1) วิชาชีพครู    ใหเรียน 31 หนวยกิจ 
     2.1.2) การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา  ใหเรียน 12 หนวยกิต 
  2.2) กลุมวิชาเอก    ไมนอยกวา....หนวยกิต 
    2.2.1) วิชาบังคับเลือก   ใหเรียน....หนวยกิต 
    2.2.2) วิชาเลือกเรียน   ไมนอยกวา....หนวยกิต 
  3) หมวดวิชาเลือกเสรี    ไมนอยกวา 6 หนวยกิต 
 3. หมวด 3  
  ขอ 3.1.5 แผนการเรียน 
  ใหนํารายวิชา “ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา” ใหยายไปอยูในปท่ี 2 เปนตนไป ดังนี้ 
  นักศึกษา ป 2 ภาคเรียนท่ี 2 เรียน ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1  
  นักศึกษา ป 3 ภาคเรียนท่ี 1 เรียน ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 
  นักศึกษา ป 3 ภาคเรียนท่ี 2 เรียน ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 3 
  นักศึกษา ป 4 ภาคเรียนท่ี 1 เรียน ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 4 
  เพ่ือ 1. ความตองการตอเนื่อง 1 ป 
    2. สรางความพรอมใหนักศึกษาใหมีความพรอมในระดับหนึ่งกอน 
 4. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
  ใหแกไขดวยการใช File ขอมูล ของมหาวิทยาลัย จาก “ กองบริการการศึกษา” ไปแทน 
 
 ศาสตราจารย ดร.จํานงค อดิวัฒนสิทธิ์ มีขอเสนอแนะดังนี้ 
 1. มีความเปนหวงในเรื่องนี้ เนื่องจากหลักสูตรเดิมท่ีมหาวิทยาลัยดําเนินงานเปนหลักสูตร 5 ป 
เม่ือปรับเปนหลักสูตร 4 ป มีหลายประเด็นท่ีควรพิจารณาอยางถ่ีถวน หลักสูตร 5 ป ยังเปนหลักสูตร
มาตรฐานวิชาชีพท่ีคุรุสภาใหการรับรองและเห็นชอบเม่ือปรับมาเปนหลักสูตร 4 ป หากจะใหมีมาตรฐาน
เทาหลักสูตร 5 ป คงเปนไปไมได  รัฐบาลและสถานการณเปลี่ยนไปตามยุคสมัย  ดังนั้น มหาวิทยาลัยควร
ทําเปนหลักสูตรคูขนาน คือหลักสูตร 5 ปยังคงมีอยู สวนหลักสูตร 4 ป ควรปรับอยางไรใหมีคุณภาพไม
แตกตางกัน และนักศึกษาป 1 หากจะเปนครูฝกสอนประเด็นนี้ไมเห็นดวยเพราะไมแนใจวาจะทําไดหรือไม  
หากจะเริ่มฝกสอนควรจะใหนักศึกษาอยูชั้นปท่ี 4 หรือชั้นปท่ี 5   
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 2. มหาวิทยาลัยไมควรเดินตามกระแส 4 ป อยางทันที มหาวิทยาลัยควรพิจารณาใหรอบคอบวา 
หลักสูตร 5 ป ยังเปนมาตรฐานท่ีดี มหาวิทยาลัยควรดําเนินการตอไป หากคุรุสภาเห็นวาไมขัดแยงกับ
ระเบียบกฎหมายหรือกฎเกณฑของระเบียบวิชาชีพครูท่ีคุรุสภาไดบัญญัติไว  หรืออาจมีการปรับแก
รายละเอียดแตละวิชาในภายหลังได  
 3. วิชาคณิตศาสตรศึกษา ภาษาอังกฤษใช คําวา Mathematics Educational หรือคําวา 
Mathematics  Education  ขอใหตรวจสอบใหถูกตอง   
 4. หลักสูตรนี้ควรมีวิชาคณิตศาสตรในชีวิตประจําวันสําหรับผูประกอบอาชีพคาขายท่ีจะนําไปใช 
อาจไมตองใชเครื่องคิดเลข ดังนั้น มหาวิทยาลัยควรจะมีวิชาคณิตศาสตรในชีวิตประจําวันในวิชาเลือก 
หรือวิทยาศาสตรประยุกต เปนวิชาท่ีบังคับไวใน มคอ. ดวยหรือไม  
 ประธาน กลาววา รายวิชาหนา 77 – 81 สอดคลองกับหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
คณิตศาสตรหรือไม มีความเหมือนหรือความแตกตางกันอยางไร 
 ผูชวยศาสตราจารย ดร.กรองทิพย เนียมถนอม กลาววา ในวิชาเอกจะมีอาจารยคณะวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยีรับผิดชอบ และสอนให แตในสวนของเนื้อหาเหมือนกัน 
 อธิการบดี ชี้แจงวา วิชาหลักและเนื้อหาเหมือนกัน แตรายละเอียดจะมีความเขมขนกวา  
 ประธาน กลาววา  ฝากมหาวิทยาลัยเก่ียวกับเรื่องการสอบบรรจุ  ขณะนี้การเรียกบรรจุรอยละ 80 
อัตราวางท่ีเรียกบรรจุ จะอยูในโรงเรียนขนาดเล็กท่ีมีครูนอยไมครบชั้นเรียนครูคนหนึ่งจึงสอนทุกวิชาและ
เกินกวาหนึ่งหองเรียน ดังนั้น มหาวิทยาลัยจะเตรียมนักศึกษาใหพรอมสําหรับการพบสถานการณแบบนี้ใน
ชีวิต ซ่ึงอาจจะไมตรงกับท่ีเรียน ดังนั้น มหาวิทยาลัยควรเนนการสอนแบบบูรณาการใหกับนักศึกษา 
 ผูชวยศาสตราจารยวิภาวี ฝายเทศ มีขอเสนอแนะดังนี้ 
 1. จํานวนหนวยกิต จาก 142 ควรแกเปน 140 จะทําใหสอดคลองกับหนา 12 
 2. แผนการเรียน 4 ชั้น ป รวมเปน   143 วิชาศึกษาท่ัวไปเกินมา 1 ตัว เพราะวิชาอยุธยาศึกษา
ตองนับเปนศึกษาท่ัวไป ดังนั้น ขอใหแกไข 
 3. หนา 10 เรื่องภาคการศึกษาท่ี 2 การดําเนินการหลักสูตร เดือนมกราคม – เดือนเมษายน  
ควรใหเหมือกัน เพราะบางหลักสูตรเปนพฤษภาคม ขอใหตรวจสอบใหถูกตอง 
 4. หนา 13 ความหมายของระบบรหัสวิชา  หมายเลข 2, 5, 7, 8,  ไมไดใช และไมมีอยูในหมวด
นี้ อาจจะเปนขอตกลงของสวนกลางหรือไมวาตองใสมาท้ังหมด   ดังนั้นควรตัดออกหรือไม   
 5. หนา 19 วิชาความนาจะเปนและสถิติ  ใหแกไขภาษาอังกฤษเปน Probability and Statistics  
 6. หนา 19 วิชาการจัดการเรียนรูสะเต็มศึกษา ใหแกไขภาษาอังกฤษเปน STEM Learning 
Management  
 7. หนา 19 วิชาการวิจัยทางคณิตศาสตรศึกษา  และวิชาสัมมนาทางคณิตศาสตรศึกษา ใหตัด
การันต ออก ตรงคําวา “คณิตศาสตร”  
 8. หนา 19 – หนา 20 ควรเรียงลําดับชั้นปหรือความยากงาย จะทําใหชัดเจน และจะทําใหทราบ
วาวิชาใดควรเรียนกอนหรือเรียนหลัง  
 9. หนา 28 ขอ 2 การพัฒนาผลการเรียนรูในแตละดานของหมวดวิชาศึกษาท่ัวไปและหมวดวิชา
เฉพาะนั้นสภามหาวิทยาลัยเห็นชอบหลักสูตรเรียบรอยแลว  คณะควรลงรายละเอียดของหมวดวิชาศึกษา
ท่ัวไปวามีการเรียนรูอยางไร ควรลงหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 1 ชุด และหมวดวิชาเฉพาะ 1 ชุด 
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 10. หนา 74 วิธีวิทยาการจัดการเรียนรู 2 นั้น หากมี 2 ตองผาน 1 มากอน 
 11. หนา 76 การพิมพขอความ ไมมีวรรคตอน ดังนั้นขอใหแกไข 
 12. หนา 77 แคลคูลัส 2  ควรเพ่ิมขอความวา วิชาท่ีตองเรียนผานมากอน : แคลคูลัส 1  
 13. หนา 81 การพิมพขอความ ไมมีวรรคตอน ดังนั้นขอใหแกไข 
 ประธาน กลาววา ขอเสนอแนะของผูชวยศาสตราจารยวิภาวี ฝายเทศ ขอ  4 นั้น รูปแบบนี้เปน
รูปแบบของสวนกลาง ดังนั้นใหเขียนแบบเดิม หากขอใดไมมีก็ไมเปนไร  
 อธิการบดี ตอบคําถามกรรมการสภามหาวิทยาลัย ดังนี้ 
 1. จํานวนหนวยกิตขอแจงวาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร  (4 ป )   
เปนหลักสูตรเดียวท่ีจํานวนหนวยกิตไมตรง เนื่องจากมหาวิทยาลัยปรับเปลี่ยนเรื่องวิชาศึกษาท่ัวไป   
ในกลุมวิชาชีพครูท้ังหมดไมวาจะเปนวิชาชีพครูหรือปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา เปนสิ่งท่ีสวนกลาง
ดําเนินการ แตมหาวิทยาลัยสามารถเติมเต็มในบางเรื่อง  วิชาเอกบังคับสวนกลางไดดําเนินการจัดทํามาโดย
นําสมรรถนะในเอกนั้น ๆ เปนตัวตั้งและสรางรายวิชาข้ึนมา สวนรหัสวิชาขอใหทางหลักสูตรแกไขตาม
ขอเสนอแนะของกรรมการสภาของกรรมการสภามหาวิทยาลัยตอไป 
 ประธาน กลาววา วิชากฎหมายการศึกษา  ควรเปนรายวิชาบังคับเลือกเพ่ือใหนักศึกษาเรียน 
ดังนั้นขอใหคณบดีนําไปเพ่ิม  
 นายสุทัศน อูทอง มีขอเสนอแนะดังนี้ 
 1. ท้ัง 10 หลักสูตรมีหลักสูตรวิทยาศาสตรไมมี Lab ท่ีแยกจากตัวทฤษฎี อาจารยจัดไปรวมใน
วิชาเดียว  ปญหาคือความเชี่ยวชาญในการลง Lab จะนอยลงหรือไม 
 2. ขอสอบถามท้ัง 10 หลักสูตรของคณะครุศาสตรวา วิชา แคลคูลัส 1 และแคลคูลัส 2  มี Lab 
อยางไร   
 ผูชวยศาสตราจารย ดร.กรองทิพย เนียมถนอม กลาววา สถิติและความนาจะเปน ควรเขียนให
เหมือนกันเพราะบางวิชาเขียนวาความนาจะเปนและสถิติ รหัสวิชาเหมือนกันแตในแผนรหัสวิชาไมเหมือน 
ดังนั้น ขอใหใชคําใหเหมือนกัน และขอตอบคําถามของนายสุทัศน อูทอง เรื่อง Lab นั้น อาจารยจะมี
โปรแกรมมาใหใชเรียนรู แตทุกครั้งท่ีเรียนจะเปนวิชาปฏิบัติจะทําใหนักศึกษาฝกคิดฝกทํา  
 นายกฤษดา โรจนสุวรรณ กลาววา หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ท้ัง 10 หลักสูตร เปนหลักสูตรปรับ
ลด 5 ปมาเปนหลักสูตร 4 ป เห็นดวย แตคําถามคือการปรับจากหลักสูตร 5 ป  จาก 170 หนวยกิต 
เหลือ 140 หนวยกิต จะพบวาจํานวนหนวยกิต เกินไป 30 หนวยกิต ประเด็นนี้ไมมีผลกระทบตอหลักสูตร
ใชหรือไม  
 อธิการบดี ชี้แจงวา จํานวนหนวยกิตท่ีเกินไปนั้นไมมีผลกระทบกับหลักสูตร เนื่องจากมหาวิทยาลัย
ยึดมาตรฐานเดิม แตบริหารจัดการไมเหมือนเดิม  หลักสูตร 5 ปจะเติมเต็มไดมากกวา และคุรุสภายอมรับ 
เพราะประกาศในราชกิจจานุเบกษาเรียบรอยแลว หากมหาวิทยาลัยราชภัฏตองการผลิตหลักสูตร 5 ป  
ก็สามารถดําเนินการไดข้ึนอยูกับนโยบายของแตละมหาวิทยาลัย  ไมวาจะเปนหลักสูตร 4 ปหรือหลักสูตร 
5 ป ก็ตองสอบวิชาชีพภายใตมาตรฐานเดียวกัน 
 ศาสตราจารย ดร.ณรงคฤทธิ์ สมบัติสมภพ กลาววา เม่ือพิจารณาคุณสมบัติจะพบวาอาจารยทุกคน
จะเขียนบทความรวมกัน 1 บทความได 3 – 4 คน อาจเปนธรรมเนียมของท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา จะพบวาผลงานมีเพียง 2 – 3 เรื่องเทานั้น  สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
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ตองการใหอาจารยมีศักยภาพของตนเอง อยางนอย คนละ 1  บทความ ปญหาของทุกหลักสูตรคือเขียน
บทความเดียวกัน และไปตีพิมพใน Facebook ซ่ึงคนหาในเว็บไซตไมพบ การตีพิมพใน Facebook ถือเปน
การเผยแพรหรือไม หากท่ีประชุมคิดวาใชก็คือผาน แตหากไมใชก็ควรใหมหาวิทยาลัยนําลงเว็บไซต    
 อธิการบดี ชี้แจงวา  คุณสมบัติของอาจารยนั้นมหาวิทยาลัยใหคณะไปบริหารจัดการ ขอยอมรับวา
มหาวิทยาลัยอาจจะมีขอบกพรองในสวนคุณสมบัติของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร ขณะนี้อาจารยใน
มหาวิทยาลัยหลาย  ทานอยูระหวางการทําผลงานทางวิชาการ เพราะขอบังคับของมหาวิทยาลัยไดออกมา
เรียบรอยแลววา อาจารยทุกทานตองมีผลงานทางวิชาการ  
 รองศาสตราจารย ดร.เสนห จุยโต มีขอเสนอแนะดังนี้ 
 1. ผูเรียนควรยึดสมรรถนะเปนหลัก หลักสูตรคณิตศาสตรนั้นอัตลักษณของหลักสูตรตองการให
ผูเรียนมีลักษณะอยางไร และนักศึกษาท่ีเรียนหลักสูตรนี้เม่ือสอบไดคะแนนเต็มและคะแนนต่ํา เกิดความ
แตกตางอยางไร 
 2. ผูสอนควรสอนใหนักศึกษามีสมรรถนะ อาจารยผูสอนอาจเกงมากแตอาจสอนนักศึกษาไมเขาใจ 
 รองศาสตราจารย ดร.จิราภา วิทยาภิรักษ มีขอเสนอแนะดังนี้ 
 1. นักศึกษาฝกงานธรรมดากับแบบฝกสหกิจศึกษาแตกตางกันอยางไร ดังนั้น ฝกงานกับฝกสหกิจ
ศึกษา ควรชัดเจน  
 2. นักศึกษาฝกสหกิจศึกษา ควรมีโครงการวิจัยมีการนําเสนอและทํารายงาน ทางคณะควรดูแล
เรื่องฝกสอน และจะใหนักศึกษาไปปท่ี 1 ปท่ี 2 หรือปท่ี 3 ใหสอนอยางเดียวหรือควรทําโครงการดวย 
หากดําเนินการไดเชนนี้จะทําใหหลักสูตรไดประโยชนมาก ดังนั้นคณะครุศาสตรควรนําไปปรับปรุง 
 ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุวิทย ไวยกุล กลาววา  หลักสูตรครุศาสตร 5 ป ของเดิมคือในระหวาง
ฝกสอน จะมีการทําวิจัยในชั้นเรียน ซ่ึงรูปแบบกลางจะไมมี แตทางคณะออกแบบมา 
 รองศาสตราจารย ดร.จิราภา วิทยาภิรักษ  มีขอเสนอแนะดังนี้ 
 1. หลักสูตรนี้ควรออกแบบวานักศึกษาปแรกควรเริ่มเรียนพ้ืนฐานกอนและปสุดทายควรทําเปน
งานวิจัยลักษณะจะคลายกับสหกิจศึกษา เพราะนักศึกษาจะไดประโยชนสูงสุดหากนักศึกษาเปนครูจะทําให
นักศึกษารูจักการทําวิจัย 
 2. การท่ีอาจารยไปเสนอผลงานวิชาการในท่ีประชุมนานาชาติ มหาวิทยาลัยใชคําวาเอกสาร
ประกอบการประชุม แตในเอกสารระบุวาเอกสารหลังการประชุมวิชาการ คําถามคือ การประชุมท่ี
มหาวิทยาลัยจัดจะมี proceedings หรือไม หากมีควรใชคําวาเอกสารประกอบการประชุม และในการจัด
ประชุมมหาวิทยาลัยควรนําขอมูลลงเว็บไซต  ควรทําใหเปนมาตรฐานจะทําใหอางอิงได 
 3. กระบวนการนําเสนอหลักสูตรควรตองมีการประชุมวิพากษหลักสูตรจากผูทรงคุณวุฒิในสาขา
โดยผานคณะกรรมการประจําคณะ ผานสภาวิชาการ กอนจะนําเสนอสภามหาวิทยาลัย ดังนั้นมหาวิทยาลัย
ไดมีการนําเสนอผูทรงคุณวุฒิภายนอกหรือไม 
 อธิการบดี ชี้แจงประเด็นตาง ๆ ดังนี้ 
 1. ฝากคณบดีคณะครุศาสตร ควรมีความชัดเจนวาคณะจะพัฒนาอาจารยอยางไร ควรเพ่ิมเติม
รายละเอียดเพ่ือใหมีความชัดเจนและเตรียมตอบคําถามคุรุสภาตอไป สวนยุทธศาสตรท่ีมหาวิทยาลัยคางอยู
คือ ศูนยพัฒนาอาจารยความเปนมืออาชีพของอาจารย มหาวิทยาลัยมีโครงและตั้งหนวยงานเรียบรอย
แลวแตยังไมมีผูดําเนินการจะทําอยางไรจึงจะหาผู ท่ี มีประสบการณมาพัฒนาศูนยนี้ ได ในเรื่องนี้
มหาวิทยาลัยจะพัฒนาตอไป  
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 2. เรื่องสหกิจศึกษา หากเปนหลักสูตรอ่ืนจะเปนสหกิจศึกษาท่ีตองปฏิบัติงานตามสถาน
ประกอบการ แตในสวนของครูมหาวิทยาลัยจะใชคําวาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา นักศึกษาชุดนี้จะไป
สอน สวนการบริหารจัดการทางคณะตองเปนผูบริหารจัดการ ควรระบุรายละเอียดใหชัดเจน  
 3. การวิพากษหลักสูตรขอชี้แจงวามหาวิทยาลัยมีระเบียบคูมือชัดเจน แตในหลักสูตรครุศาสตร
ท้ังหมดเนื่องจากเปนมาตรฐานกลาง ดวยความเรงรีบและตองการความรวดเร็วตามนโยบายของรัฐมนตรี  
เพ่ือใชในการรับนักศึกษาใหม  ในปการศึกษา 2562 การพัฒนาหลักสูตรไดจัดทําควบคูไปกับ (ราง) 
มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชาครุศาสตรและสาขาวิชาศึกษาศาสตร พ.ศ. 2561 
 4. หลักสูตรท้ัง 10 หลักสูตรไดผานสภาวิชาการเรียบรอยแลว  
 ศาสตราจารย ดร.ณรงคฤทธิ์ สมบัติสมภพ กลาววา ไดประสานงานกับสํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษาเรื่องการเผยแพรใน Facebook  สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาแจงวาตองสามารถ
สืบคนบทความได  การเผยแพรใน  Facebook นั้นเปนการจํากัดขอมูลเฉพาะคนท่ีมี Account หรือมีบัญชี 
Facebook และเปนเพ่ือนกับมหาวิทยาลัย จึงคอนขางจํากัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจึงไม
รับประเด็นนี้ ดังนั้นจึงขอใหมหาวิทยาลัยนําขอมูลลงเว็บไซต  ดังนั้น มหาวิทยาลัยควรปรับปรุงใน 2 
ประการเพ่ือใหเลมสมบูรณคือ  

1. มหาวิทยาลัยควรนําบทความลงเว็บไซตของมหาวิทยาลัยหรือของการประชุม  
 2. ควรระบุรายชื่อบทความในท่ีประชุม ระบุวันท่ีแหลงเผยแพร และบอกสถานท่ีวาจัดประชุม

ท่ีใดซ่ึงบางทานเขียนสมบูรณ บางทานเขียนไมสมบูรณ หากทําท้ัง 2 ประการนี้ได ตนเองก็เห็นชอบ 
  ศาสตราจารย ดร.จํานงค อดิวัฒนสิทธิ์  กลาววา  การเผยแพรผลงานวิชาการท่ีไดรับ 
การยอมรับโดยเฉพาะผานในท่ีประชุมจะแยกเปน 2 ประเภท คือ precedings  เปนฉบับประกอบการ
พิจารณาโดยไมมีการกลั่นกรองจากนักวิชาการหรือจากผูทรงคุณวุฒิ และ proceedings จําเปนตองมี
ผูทรงคุณวุฒิแตละบทความ และการเผยแพรโดยผาน Internet  และWebsite  บางฉบับไมไดมาตรฐาน 
ผลงานอาจจะดีแตไมปรากฏใน Website 
  นายสุทัศน อูทอง กลาววา บทความอยูในเว็บไซตของสถาบันวิจัยและพัฒนามีลิงคตรงไปท่ี
วารสารราชภัฏกรุงเกาของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  
   ศาสตราจารย ดร.ณรงคฤทธิ์ สมบัติสมภพ กลาววา ท่ีนายสุทัศน อูทอง กลาวมานั้นเปน 
การลงวารสารแตท่ีตนเองถามถึงคือ proceedings     
  รองศาสตราจารย ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร กลาววา  การประชุมวิชาการนั้นไดมีการแจก  
flash drive ใหทุกทานท่ีมารวมประชุม และเม่ือนําหลักสูตรเขาสภามหาวิทยาลัย ทางหลักสูตรควร 
พิมพแยกเปนเลมออกมาใหกรรมการสภามหาวิทยาลัยพิจารณาดวย จะทําใหมีความชัดเจนและไมเกิด
ปญหา 
   ศาสตราจารย ดร.ณรงคฤทธิ์ สมบัติสมภพ กลาววา เม่ือมีหลักสูตรเขาสภามหาวิทยาลัยนั้น
ควรนําผลงานทางวิชาการเขามาใหพิจารณาดวย   
  ประธาน กลาววา มอบหมายคณบดีคณะครุศาสตรและผูรับผิดชอบหลักสูตรดําเนินการแกไข
ตามขอเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัย หากกรรมการสภามหาวิทยาลัยมีขอเสนอแนะสามารถ
สงกลับมาใหคณะครุศาสตรแกไขไดท้ังจํานวน 10 หลักสูตร 
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 มติท่ีประชุม 

   เห็นชอบหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 4 ป  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) จํานวน  
10 หลักสูตร คณะครุศาสตร โดยท่ีประชุมมอบหมายคณบดีคณะครุศาสตรและอาจารยผูรับผิดชอบ
หลักสูตรแกไขตามขอเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัยและตรวจสอบความถูกตองกอนสงไปยัง
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
  โดยนายกสภามหาวิทยาลัยไดเพ่ิมเติมวาการเห็นชอบหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตท่ีมหาวิทยาลัย
เสนอครั้งนี้พิจารณาไปกอนการแกไขกฎหมายสภาวิชาชีพครูอาจมีปญหาในอนาคตไดหากกฎหมายดังกลาว
มิไดแกไขใหเสร็จสิ้นกอนการผลิตบัณฑิต 

 ระเบียบวาระท่ี 4.2 ขอความเห็นชอบหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

 สาระสําคัญโดยยอ 
  ดวยหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีไทย ไดดําเนินการพัฒนาหลักสูตร 

ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) และไดแสนอตอสภาวิชาการ  
ในการประชุมครั้งท่ี 2/2562 เม่ือวันท่ี 27 กุมภาพันธ 2562 ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบใหนําเขาท่ีประชุม
สภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาตอไป 

 โดยไดนําเสนอผานคณะกรรมการชุดตางๆ ดังตอไปนี ้
 
 

ลําดับ ผานคณะกรรรมการ มติท่ีประชุม ครั้งท่ี วันท่ี 
1 คณะกรรมการประจําคณะมนุษยศาสตรและ

สังคมศาสตร 
เห็นชอบ 1/2562 30 มกราคม  2562 

2 สภาวิชาการ เห็นชอบ 2/2562 27 กุมภาพันธ 2562 
 

ท่ีประชุมมีขอเสนอแนะดังนี้ 
 ศาสตราจารย ดร.ณรงคฤทธิ์ สมบัติสมภพ มีขอเสนอแนะดังนี้ 
 1. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา สังกัดคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรแต
ใหวุฒิเปน ค.บ . ใชหรือไม  
 2. อาจารยประจําหลักสูตร พบวานางอุมาภรณ กลาหาญ มีงานวิจัย 2 ผลงาน การเผยแพร
เปนไปตามเกณฑหรือไม ทํารายงานอยางเดียวไมนับเปนการเผยแพร ขอใหมหาวิทยาลัยมีความรอบคอบ
และตรวจสอบใหถูกตอง  
 ผูชวยศาสตราจารย ดร.ภาคิน โชติเวศยศิลป ชี้แจงวา การเผยแพรของนางอุมาภรณ กลาหาญ 
เปนไปตามเกณฑ เปนงานวิจัยสรางสรรค เม่ือปท่ีผานมาคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรไดจัดประชุม
งานวิจัยสรางสรรคระดับชาติและไดมีเอกสารเรียบรอย  และนางอุมาภรณ กลาหาญ  มีงานวิจัยอยู 1 ชิ้น 
คืองานวิจัยสรางสรรคบทประพันธเพลงไทย สวนผลงานชิ้นแรกนั้นไมใช 
 ศาสตราจารย ดร.ณรงคฤทธิ์ สมบัติสมภพ  กลาววา ในเรื่องนี้ขอใหมหาวิทยาลัยมีความรอบคอบ
มากกวานี้   
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 อธิการบดี กลาววา สวนนี้ตนเองไมไดพิจารณาจะพิจารณาในภาพใหญ ประเด็นคุณสมบัตินี้ 
คณบดีตองรับผิดชอบ  

ศาสตราจารย ดร.จํานงค อดิวัฒนสิทธิ์ กลาววา หลักสูตรนี้เปนหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต แตเม่ือ
สังกัดคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรพิจารณาแลวไมเหมาะสม  ทําอยางไรใหเปนท่ียอมรับ หลักสูตร
ดนตรีศึกษาไมจําเปนตองสังกัดคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  ควรไปสังกัดคณะครุศาสตร  โดยใช
ศักยภาพของอาจารยในคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  การบริหารจัดการอาจใชอาจารยแตละคณะ
มาสอนได  

 ประธาน กลาววา หนา 141 อาจารยปานหทัย วัชรีวงศ ณ อยุธยา  และปานทหัย สุคนธรส   
ท้ัง 2 ทานนี้เปนอาจารยคนเดียวกันใชหรือไม ขอใหถูกตอง 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.ภาคิน โชติเวศยศิลป ชี้แจงวา  คนเดียวกัน ทางคณะจะดําเนินการแกไขให
ถูกตอง 
 

 มติท่ีประชุม 

  เห็ นชอบหลั กสู ตรครุศ าสตรบัณ ฑิ ต  สาขาวิ ช าดนตรี ศึ กษ า (หลั กสู ต รป รับปรุ ง  
พ.ศ. 2562) คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร โดยใหแกไขตามขอเสนอแนะของกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยกอนสงไปยังสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

 

 ระเบียบวาระท่ี 4.3 ขอความเห็นชอบการปรับปรุงหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป (ฉบับป  
พ.ศ. 2562) 

 สาระสําคัญโดยยอ   
  ดวยมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ไดดําเนินการปรับปรุงหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 

(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562) เพ่ือใหเปนไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑมาตรฐาน
หลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 แนวทางการบริหารเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา  
พ.ศ. 2558 รวมท้ังปรับปรุงรายวิชาเพ่ือใหทันตอการเปลี่ยนแปลงทางสังคม เศรษฐกิจ และใหผูเรียนมี
ทักษะในการดํารงชีวิตในศตวรรษท่ี 21 และใชสําหรับจัดการเรียนการสอนใหนักศึกษาตั้งแตปการศึกษา 
2562 เปนตนไป และไดแสนอตอสภาวิชาการในการประชุมครั้งท่ี 3/2562 เม่ือวันท่ี 20 มีนาคม 
2562 ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบใหนําเขาท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาตอไป 

 โดยไดนําเสนอผานคณะกรรมการชุดตางๆ ดังตอไปนี ้
 
 

ลําดับ ผานคณะกรรรมการ มติท่ีประชุม ครั้งท่ี วันท่ี 
1 สภาวิชาการ เห็นชอบ 3/2562 20 มีนาคม 2562 
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 ท่ีประชุมมีขอเสนอแนะดังนี้ 
 นายนพดล ปรางคทอง กลาววา  ภาพรวมของรายวิชาศึกษาท่ัวไปท่ีไดจัดการเรียนการสอนมาแลว
ท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษคงไมมีปญหา แตรายวิชาท่ีเพ่ิมมาใหม เชน วิชาฉลาดใชภาษี  วิชาฉลาดออม
และการลงทุน  วิชาความปลอดภัยในทุกการเดินทาง และวิชาทฤษฎีเกม  ไมแนใจวาจะสอดคลองกับ
ปรัชญาของวิชาศึกษาท่ัวไปหรือไม พิจารณาแลวเปนวิชาเบ็ดเตล็ดเกินท่ีจะนํามาอยูในหมวดวิชาศึกษา
ท่ัวไป  เพราะปรัชญาของหมวดวิชาศึกษาท่ั วไปจะมุ งไป ท่ี พัฒนาความเป นมนุษย ท่ี สมบู รณ  
การรูจักเขาใจตนเองและผูอ่ืน วิชาท่ีเพ่ิมข้ึนใหมอาจสําคัญจริงแตควรอยูใหถูกท่ีถูกทาง   
 รองศาสตราจารย ดร.จิราภา วิทยาภิรักษ กลาววา หนา 6 วิชาบังคับจะพบวามีวิชาอยุธยาศึกษา
เพียงวิชาเดียว มหาวิทยาลัยควรบังคับวิชาภาษาอังกฤษ 1 วิชา เปนหวงเรื่องมาตรฐานภาษาอังกฤษของ
นักศึกษา ดังนั้น วิชาภาษาอังกฤษควรเปนวิชาบังคับ  
 ศาสตราจารย ดร.จํานงค อดิวัฒนสิทธิ์ กลาววา  หนา 6 วิชาศึกษาท่ัวไป หากจะเพ่ิมอีกวิชาหนึ่ง
นั้น ควรนําเอาวิชาศิลปะเปนวิชาศึกษาท่ัวไป วิชาบังคับในกลุมวิชาเลือกเพราะศิลปะควรสรางความเปน
มนุษยท่ีสมบูรณ 
 อธิการบดี ชี้แจงวา เปนวิชาเลือก ไมใชวิชาบังคับ 
 ผูชวยศาสตราจารย ดร.อดิศร ภูสาระ กลาววา หนา 7 จะมีวิชาสุนทรียภาพของชีวิตอยูใน
หลักสูตรเรียบรอยแลว 
 นายดุลยพิชัย โกมลวานิช กลาววา วิชาศิลปะควรเปนวิชาบังคับ  อาจารยผูสอนควรทําให
นักศึกษาเขาใจวาจําเปนตองเรียนและจําเปนตองมี ในวันท่ี 28 มีนาคม 2562 จะมีการประชุม
คณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย และประธานคณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัยจะมี
ปฏิมากรรม จํานวน 2 ชิ้น มาแสดงในวันซอมใหญงานรับพระราชทานปริญญาบัตร และเชื่อม่ันวาบัณฑิต
จะมาถายภาพกันจํานวนมาก  
 อธิการบดี ชี้แจงวา เรื่องศิลปะยอมรับวามีความจําเปน ซ่ึงในรายวิชายังไมมีแตหากจะดําเนินการ
ใหมีตองมีคณะกรรมการในการยกรางหลักสูตร หลักสูตรจะบังคับ 1 วิชา คือวิชาอยุธยาศึกษาและ
มหาวิทยาลัยจะเติมเต็มในรายวิชาท่ีมีประโยชนตอไป 
 ผูชวยศาสตราจารยวิภาวี ฝายเทศ มีขอเสนอแนะดังนี้ 

1. หนา 29 วิชาพลเมืองท่ีเขมแข็ง 
 2. หนา 31 วิชาความหลากหลายทางวัฒนธรรมโลก แก ไขภาษาอังกฤษจาก Golbal  
เปน Global 
 3. หนา 31 วิชาธุรกิจชุมชน แกไขภาษาอังกฤษเปน Community Business 
 4. หนา 32 วิชาเงินสรางความม่ังค่ัง แกไขภาษาอังกฤษเปน Monetary  Wealth creation 
 5. หนา 34 ตรงคําวา หมายเหตุ : มีการจัดการเรียนการสอนเปนภาษาอังกฤษ  บรรทัดท่ี 2 คํา
วา for ใหแกไขเปน of 
 6. หนา 34 วิชา การสรางเสริมและดูแลสุขภาวะ แกไขภาษาอังกฤษ จาก Health เปน 
Wellness หรือ Well - being 
 7. หนา 35 วิชาเทคโนโลยีกับชีวิตยุคใหม แกไขภาษาอังกฤษเปน Technology in Modern Life 
 8. หนา 36 คําอธิบายรายวิชา ตรงคําวา หมายเหตุ : มีการจัดการเรียนการสอนเปนภาษาอังกฤษ  
บรรทัดท่ี 4 คําวา since ใหแกไขเปน from 
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 9. หนา 36 วิชาศิลปะการมีสุขภาพท่ีดี แกไขภาษาอังกฤษเปน Arts of Healthy Living 
 ประธาน กลาววา กอนท่ีมหาวิทยาลัยจะสงหลักสูตรไปยังสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
ขอใหคณบดีและอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรแกไขตามขอเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ตรวจสอบระบบการอางอิงและความถูกตองของภาษากอนเสนอไปยังสํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาตอไป 
 รองศาสตราจารย ดร.เสนห จุยโต มีขอเสนอแนะดังนี้ 
 1. การเขียนชื่อวิชาบางกลุมใชเนื้อหา แตบางกลุมใชสมรรถนะ จะใชลักษณะใดขอใหชัดเจน 
 2. การจัดกลุมนั้นขอใหถูกตอง   
 3. นักศึกษาท่ีเรียนหลักสูตรนี้ มีจํานวน 27 หนวยกิต แตในกลุมเปดไวจํานวนมาก ดังนั้นควร
รวมกันใหเปนพ้ืนฐานท่ัวไปเพ่ือเปนฐานในศาสตรอ่ืน ๆ  
   

 มติท่ีประชุม 

  เห็นชอบการปรับปรุงหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป (ฉบับป  พ.ศ. 2562 ) โดยใหแกไขตาม
ขอเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัยกอนสงไปยังสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาตอไป 

 

การประชุมสภามหาวทิยาลัย คร้ังที่ 5/2562   เมื่อวันพุธที ่ 24  เมษายน พ.ศ. 2562 
 

ระเบียบวาระท่ี 1.3  การเยียวยาเงินเดือน 8% แกขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 

 สาระสําคัญโดยยอ 
  ประธาน นําเสนอ กรณีสืบเนื่องการแกไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน
ในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับท่ี 5) พ.ศ. 2562 เก่ียวกับการเยียวยาเงินเดือน 8% แกขาราชการพลเรือน 
ในสถาบันอุดมศึกษา รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบทายวาระนี้ 

ขอเสนอ/ญัตติ 
 จึงรายงานสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบการดําเนินการของสภาคณาจารยและขาราชการของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาท่ีผานมา 

 ท่ีประชุมไดมีการอภิปรายดังนี้ 
 ประธานอภิปรายดังนี ้
 1. พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2562   
ไมไดเปนดําริของสวนราชการใดแตเปนปญหา การใชบังคับใชกฎหมาย วาดวย ป.ป.ช. จึงใหคณะกรรมการ
กฤษฎีกาแกไขปญหา หากขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาหรือขาราชการครูถูกกลาวหาวากระทํา
ความผิดทางวินัย และพนจากการเปนขาราชการไปไมเกิน 1 ป สามารถต้ังกรรมการทางวินัยไดตอง
ดําเนินการสอบสวนใหเสร็จสิ้น ภายใน 3 ป มิฉะนั้นแลวจะงดโทษรายแรง ประเด็นนี้เปนการแกไขปญหา
ใหเปนไปตามกฎหมาย วาดวย ป.ป.ช.  
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 2. พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับท่ี 5) พ.ศ. 2562   
เพ่ิมอํานาจหนาท่ี ของ กพอ. โดยเพ่ิมมาตรา 8/1 “ในกรณีท่ีมีเหตุผลและความจําเปน เพ่ือเปนการ
เยียวยาใหขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาไดรับเงินเดือนหรือเงินประจําตําแหนงท่ีเหมาะสมและ
เปนธรรม ก.พ.อ. อาจกําหนดใหขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาไดรับการเยียวยาโดยไดรับ
เงินเดือนหรือเงินประจําตําแหนงตามท่ีเห็นสมควรเปนกรณีๆ ไปก็ได ท้ังนี้ ใหเปนไปตามหลักเกณฑและ
วิธีการท่ีคณะรัฐมนตรีกําหนด”  ซ่ึงตอนท่ีตนเองเขาดํารงตําแหนงนายกสภามหาวิทยาลัย ประธาน 
สภาคณาจารยและขาราชการสมัย นายประพันธ แสงทองดี เปนประธาน และนายนพดล ปรางคทอง เปน
รองประธาน ไดเคยอภิปรายวาควรดําเนินการปรับใหเทาเทียมกับขาราชการครูและบุคลากรครูทาง
การศึกษา และสงความเห็นนี้ไปประกอบการพิจารณาของ ก.พ.อ. และขณะนี้ไดออกมาเปนกฎหมายแตอยู
อีก 2 ข้ันตอนคือ  ก.พ.อ. ควรพิจารณาและเสนอหลักเกณฑไปยังคณะรัฐมนตรี และสงไปท่ีคณะกรรมการ
เงินเดือนแหงชาติ และเขาคณะรัฐมนตรีจึงจะปรับอัตราเงินเดือนหรือเงินประจําตําแหนงได และอัตรา
เงินเดือนของขาราชการอุดมศึกษาใชกับตําแหนง ผูสอน ผูบริหาร และวิชาชีพเฉพาะคือสายสนับสนุน 
จํานวน 3 กลุม  เงินเดือนของขาราชการอุดมศึกษาเปนท่ีมาของอัตราเงินเดือนของพนักงานมหาวิทยาลัย 
เพราะฐานเงินเดือนท่ีกําหนดวาพนักงามหาวิทยาลัยรอยละ 1.5 และรอยละ 1.7 สวนนั้นกําหนดมาจาก
ฐานเงินเดือนตามบัญชีขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ในกฎหมายฉบับนี้ระบุเฉพาะขาราชการใน
สถาบันอุดมศึกษา แตพนักงานมหาวิทยาลัยจะไดประโยชนดวยหรือไม  สถาบันอุดมศึกษากําหนดจากฐาน
เงินเดือนในขณะนั้น ดังนั้นจึงควรปรับเพ่ิมเงินเดือน สวนท่ีมาของคาใชจายเรื่องนี้มาจากท่ีใดรัฐบาล 
ควรกําหนด  เชนเดียวกับอัตราเงินเดือนของพนักงานมหาวิทยาลัยท่ีเปนอยูปจจุบันรัฐบาลควรกําหนดผาน
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษามาเปนมติคณะรัฐมนตรี ดังนั้น คณะกรรมการ ก.พ.อ. ควรคิดให
ครอบคลุมถึงพนักงานมหาวิทยาลัยดวย  
 อธิการบดี กลาววา ทานนายกสภามหาวิทยาลัยหวงใยหลังจากท่ีข้ึนเงินเดือน 8% จะมี
ผลกระทบกับมหาวิทยาลัย เรื่องการเยียวยา 8 % ท่ีประชุมอธิการบดีแหงประเทศไทยไดมีมติคือ ในสวน
ของขาราชการสายวิชาการเปนไปตามมติ ก.พ.อ. ท่ีดําเนินการตอเนื่อง นอกจากขาราชการสายวิชาการ
แลวท่ีประชุมยังหารือกันถึงขาราชการสายสนับสนุนแตท่ีประชุมยังไมมีความชัดเจนและ ในสวนของ
พนักงานมหาวิทยาลัยจะดําเนินการอยางไร  พนักงานมหาวิทยาลัยฐานเงินเดือนข้ึนอยูกับขาราชการรอย
ละ 1.5 และรอยละ 1.7 คือฐานเดิมของขาราชการ หากขาราชการข้ึนเงินเดือนข้ึน 8% พนักงาน
มหาวิทยาลัยจะมีสวนหรือไม แตท่ีประชุมอธิการบดีแหงประเทศไทยไมไดหารือเก่ียวกับประเด็นนี้  จึงขอ
เรียนปรึกษาท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยวามีความคิดเห็นอยางไร เพ่ือมหาวิทยาลัยจะนําความเห็นนี้เสนอ
ตอท่ีประชุมอธิการบดีแหงประเทศไทยตอไป  

 นายธวัชชัย กิจรัตนะกุล กลาววา การปรับอัตราเงินเดือนควรพิจารณาปจจัยตาง ๆ เชน  
ฐานะทางการเงินของมหาวิทยาลัย จํานวนนักศึกษาของมหาวิทยาลัย  สวนราชการท่ีเก่ียวของควรให
ความเห็นประกอบการพิจารณาแกคณะกรรมการเงินเดือนแหงชาติกอนท่ีจะถึงคณะรัฐมนตรี  แตควรยึด
ฐานของบัญชีขาราชการพลเรือนจะใกลเคียงกับความเปนไปไดมากกวา  

 ประธาน กลาววา  ปรับเฉพาะขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาไมไดเด็ดขาด 
แตกฎหมายฉบับนี้มีผลบังคับใชยอนหลัง เวนแต ก.พ.อ. จะไปเสนอคณะรัฐมนตรี  มีผลยอนหลังไปพรอม
ขาราชการ หากจะยอนหลัง 7 ป ฐานเงินเดือนของขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาควรปรับ
ยอนหลัง 7 ป  ดังนั้นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาควรแจงสํานักงานคณะกรรมการการ
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อุดมศึกษาวาควรควรปรับเพราะเปนความจําเปน  สวนจะปรับหรือไมนั้นควรพิจารณาท้ังเหตุและผล 
พนักงานมหาวิทยาลัยท่ีบรรจุมาตั้งแตป พ.ศ. 2554  ควรไดสิทธิประโยชนยอนหลัง สวนท่ีมาของ
งบประมาณ อาจข้ึนอยูกับมหาวิทยาลัย แตหากมหาวิทยาลัยไมไดดําเนินการสวนนี้จะไมไดประโยชน และ
เนื่องจากขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษามีนอย คําวาขาราชการในสถาบันอุดมศึกษา กฎหมาย
ระบุไวจํานวน 3 กลุม คือ 1. ผูสอน 2. ผูบริหาร และ 3. สายเฉพาะทาง เชน นักบริหารงานท่ัวไป 
นักวิชาการศึกษา นักวิเคราะหนโยบายและแผน ควรใหครอบคลุมจะไปตัดโดยเฉพาะสวนใดสวนหนึ่งไมได 
ดังนั้น เรื่องนี้ควรหารือกันในสภามหาวิทยาลัยและสงความเห็นของสภามหาวิทยาลัยไปยังท่ีประชุม
อธิการบดีแหงประเทศไทย (ทปอ.) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาอาจเปนมหาวิทยาลัยแรกท่ี
สงไป 

 ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ กลาววา  เรื่องนี้ไมชัดเจนวาคําวา  8% เปนการปรับ
ฐานเงินเดือนของกลุมใดบาง คําวาเยียวยา เยียวยาเฉพาะเงินเดือน  แตหากระบุวาปรับฐาน 8% พนักงาน
มหาวิทยาลัยไดแนนอน  

มติท่ีประชุม 
รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี 4.3      ขอความเห็นชอบรับรองรายช่ือคณะกรรมการสรรหาอธิการบด ี

สาระสําคัญโดยยอ 
  ตามท่ีสภามหาวิทยาลัยมี คําสั่งท่ี  2/2562 ลงวันท่ี 5 มีนาคม 2562 เรื่องแตงตั้ง
คณะกรรมการเลือกตั้ง เพ่ือทําหนาท่ีดําเนินการใหไดมาซ่ึงคณะกรรมการสรรหาอธิการบดีตามขอบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา วาดวย คุณสมบัติ หลักเกณฑ  และวิธีการสรรหาอธิการบดี   
พ.ศ. 2556 บัดนี้ คณะกรรมการเลือกตั้งไดดําเนินการเลือกตั้งเพ่ือใหไดมาซ่ึงคณะกรรมการสรรหา
อธิการบดีเสร็จสิ้นลงแลว จึงขอนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือขอความเห็นชอบรับรองรายชื่อคณะกรรมการ
สรรหาอธิการบดี ดังนี้ 

1. นายจรินทร    ตันชัชวาล กรรมการ 
2. นายนัทธี   บอสวุรรณ กรรมการ 
3. นายบุญสืบ    กลิ่นธรรม กรรมการ 
4. นายจรัล    ยุบรัมย  กรรมการ 
5. ผูชวยศาสตราจารย ดร.กมลวรรณ วรรณธนัง กรรมการ 
6. นายปกาศิต   เจิมรอด  กรรมการ 
7. นางสาวสิริวรรณ   สมิทธิอาภรณ  กรมการ 
8. นางรงรอง   แรมสิเยอ กรรมการ 
9. ผูชวยศาสตราจารย ดร.บริบูรณ  ชอบทําดี  กรรมการ 
10. นางสาวสวิตา    อยูสุขขี  กรรมการ 
11. นางสาวพรสวรรค   คลายกัน  กรรมการ 
12. นางลักขณา    เตชวงษ  เลขานุการ 
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 รายละเอียดประกอบการพิจารณา 
 1. ขอความเห็นชอบรับรองรายชื่อคณะกรรมการสรรหาอธิการบดี 
 2. มอบคณะกรรมการท่ีสภามหาวิทยาลัยรับรองดําเนินการประชุมเพ่ือคัดเลือกประธาน

คณะกรรมการแลวเสนอใหนายกสภามหาวิทยาลัยลงนามแตงตั้งตามขอ 12 ของขอบังคับ 
 3. มอบมหาวิทยาลัยดํ าเนินการปรับปรุงและแก ไขขอบั งคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา วาดวย คุณสมบัติและการสรรหาอธิการบดี  พ.ศ. 2547 และ (ฉบับ ท่ี  2 )  
พ.ศ. 2556 ใหเหมาะสมตอไป 

ท่ีประชุมมีขอเสนอแนะ ดังนี้ 
 ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ กลาววา ในการเสนอครั้งนี้เหตุใดไมมีการเลือกประธาน

และในขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา วาดวย การสรรหาอธิการบดี พ.ศ. 2547 ขอ 8  
ใหคณะกรรมการเลือกตั้งจัดใหมีการประชุมคณาจารยประจําในแตละคณะ และขาราชการพลเรือน เพ่ือให
ไดมาซ่ึงผูแทนตามขอ 7 (1) และขอ 7 (2) แตในการสรรหาครั้งนี้ไดมีการประชุมหนึ่งวัน 4 คณะ สามารถ
ดําเนินการไดหรือไม 

 นายกฤษดา โรจนสุวรรณ ชี้แจงวา  กรณีท่ีคณะกรรมการสรรหายังไมไดเลือกประธานนั้นตาม
ขอบังคับ ขอ 7 วรรคทายไมไดระบุวาตองคัดเลือกประธาน ดังนั้น มหาวิทยาลัยควรแกไขขอบังคับให
ชัดเจนวาใหคณะกรรมการสรรหาเลือกวาท่ีกรรมการเปนประธานไดเลย และในขอบังคับก็ไมไดระบุวาให
คณะกรรมการเลือกตั้งสัญจรไปแตละคณะและดําเนินการเลือกท่ีคณะ คณะกรรมการเลือกตั้งทํางานแบบ
บูรณาการ ถูกตองครบถวนตามขอบังคับทุกประการ 

 ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ ขอไมเห็นชอบการรับรองรายชื่อคณะกรรมการสรรหา
อธิการบดี 

 นายนพดล ปรางคทอง กลาววา ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา วาดวย  
การสรรหาอธิการบดี ขอ ๘ ท่ีกําหนดวาใหจัดประชุมคณาจารยประจําในแตละคณะนั้น ไมไดหมายความวา 
จะตองไปประชุมท่ีคณะ แตหมายถึงใหจัดประชุมคณาจารยท่ีอยูในคณะนั้น ๆ สวนจะประชุมอยางไร ท่ีใด 
เปนเรื่องรายละเอียด การท่ีคณะกรรมการเลือกตั้งจัดประชุมพรอมกันทีละ ๒ คณะ ในหอประชุมใหญ  
ในเวลาเดียวกันเพราะเปนเรื่องเดียวกัน แตแยกกลุมนั่ง และแยกจุดในการลงคะแนนเสียง จึงเห็นวาไมได
ดําเนินการขัดขอบังคับแตอยางใด ไมมีใครเสียสิทธิจากการจัดประชุมลักษณะนี้เพราะมีผลเทากันกับการไป
จัดประชุมท่ีคณะ ดังนั้น จึงไมควรตีความใหไกลเกินกวาเจตนารมณของกฎหมาย อยางไรก็ตาม จากการใช
ขอบังคับนี้มาหลายรอบพบวามีประเด็นท่ีตองปรับปรุงแกไขหลายประการ เชน การไมไดกําหนดวา 
สภามหาวิทยาลัยจะตองแตงตั้งคณะกรรมการสรรหาอธิการบดี ท้ังท่ีขอบังคับอ่ืนในประเภทเดียวกันนี้
กําหนดไว จึงเห็นสมควรจะตองแกไขปรับปรุงประเด็นตาง ๆ ใหมีความชัดเจนตอไป  

 อธิการบดี กลาววา ขอใหมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาเปนตัวอยางในการสรรหาโดย
ไมมีปญหาหรืออุปสรรคใด ๆ  และในสวนของขอบังคับไดเสนอใหแกไขหลายครั้ง หากขอบังคับใดไม
ทันสมัยก็ควรแกไขตอไป 

 มติท่ีประชุมเสียงสวนมากเห็นชอบรับรองรายชื่อคณะกรรมการสรรหาอธิการบดี 
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 มติท่ีประชุม 
   1. เห็นชอบรับรองรายชื่อคณะกรรมการสรรหาอธิการบดี ดังนี้  

1. นายจรัล    ยุบรัมย  กรรมการ 
2. นายจรินทร    ตันชัชวาล กรรมการ 
3. นายนัทธี   บอสวุรรณ กรรมการ 
4. นายบุญสืบ    กลิ่นธรรม กรรมการ 
5. ผูชวยศาสตราจารย ดร.บริบูรณ  ชอบทําดี  กรรมการ 
6. ผูชวยศาสตราจารย ดร.กมลวรรณ วรรณธนัง กรรมการ 
7. นายปกาศิต   เจิมรอด  กรรมการ 
8. นางสาวสวิตา    อยูสุขขี  กรรมการ 
9. นางสาวสิริวรรณ   สมิทธิอาภรณ  กรมการ 
10. นางรงรอง   แรมสิเยอ กรรมการ 
11. นางสาวพรสวรรค   คลายกัน  กรรมการ 
12. นางลักขณา    เตชวงษ  เลขานุการ 
13. นางสาวกาญจนพิชญา  ภิญญา  ผูชวยเลขานุการ 
14. นางศิขรินทร   สุวรรณทัศน ผูชวยเลขานุการ 

2. มอบคณะกรรมการท่ีสภามหาวิทยาลัยรับรองดําเนินการประชุมเพ่ือคัดเลือกประธาน
คณะกรรมการแลวเสนอใหนายกสภามหาวิทยาลัยลงนามแตงตั้ง ตามขอ 12 ของขอบังคับ 

3. มอบมหาวิทยาลัยดําเนินการปรับปรุงและแกไขขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
วาดวย คุณสมบัติและการสรรหาอธิการบดี พ.ศ. 2547 และ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2556 หลังจากการ
ดําเนินการสรรหาอธิการบดีแลวเสร็จ  

 
 

การประชุมสภามหาวทิยาลัย คร้ังที่ 8/2562   เมื่อวันพุธที่  12  มิถุนายน พ.ศ. 2562 

 

 ระเบียบวาระท่ี 4.2 ขออนุมัติใหปริญญาบัตรแกผูสําเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจําภาค
 เรียนท่ี 1/2561 (2 ราย)และภาคเรียนท่ี 2/2561 (4 ราย) รวมจํานวน  
 6 ราย  

สาระสําคัญโดยยอ 
  ตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา วาดวย การจัดการศึกษาระดับ

บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2549 ขอ 33 การขออนุมัติปริญญา      
     33.2 นักศึกษาท่ีจะไดรับการพิจารณาเสนอชื่อจากสํานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา          

เพ่ือขออนุมัติปริญญาตอสภามหาวิทยาลัยตองมีคุณสมบัติ ดังนี้  
            33.2.1 เปนผูสําเร็จการศึกษาตามขอ 31 
            33.2.2 ไมคางชําระคาธรรมเนียมตางๆ หรือมีหนี้สินกับมหาวิทยาลัย หรือสํานักงาน 
คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา 
  33.2.3 เปนผูไมอยูในระหวางถูกลงโทษทางวินัยนักศึกษา 
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          33.2.4 สงวิทยานิพนธหรือรายงานการคนควาอิสระและเอกสารอ่ืนๆท่ีเก่ียวของท่ีจัดทําตาม
รูปแบบและจํานวนท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 
  33.2.5 การเสนอชื่อผูสําเร็จการศึกษาเพ่ือขออนุมัติปริญญาตอสภามหาวิทยาลัยใหเปนไป
ตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 

 ประกอบกับขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา วาดวยการจัดการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2560 จากการตรวจสอบโดยผานความเห็นชอบของคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาและ
สํานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาพบวานักศึกษาระดับปริญญาโทมีคุณสมบัติตามเกณฑดังกลาวจํานวน 
6 ราย ท้ังนี้ผูสําเร็จการศึกษาดังกลาวสภาวิชาการไดพิจารณาเสนอการใหปริญญาโดยความเห็นชอบใน
คราวประชุม ครั้งท่ี  4/2562 เม่ือวันท่ี 22 พฤษภาคม 2562 เรียบรอยแลว บัดนี้  สํานักงาน
คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาไดดําเนินการตามกระบวนการและข้ันตอนท่ีกําหนดไวครบถวนแลว จึงขอ
อนุญาตนํารายชื่อนักศึกษาผูมีคุณสมบัติตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา พ.ศ. 2549 
เสนอตอสภามหาวิทยาลัยเพ่ืออนุมัติใหปริญญาแกผูสําเร็จการศึกษาตอไป 

 

ระดับปริญญาโท 

 

ลําดับ ช่ือนักศึกษา หลักสูตร แผนการศึกษา แหลงตีพิมพ ฐานขอมูล 
1 นายนัฐพงษ สุขประเสริฐ 

 
 
 

ช่ือวิทยานิพนธ การบริหารจัดการ
แบบมีสวนรวมท่ีมีผลตอการพัฒนา
แหล งทองเท่ียวชุมชนตลาดหั วรอ 
อําเภอพระนครศรีอยุ ธยา จั งหวัด
พระนครศรีอยุธยา  

บธ.ม.บริหารธรุกิจ แผน ก แบบ ก2 วารสารวิทยาการจัดการ
ปริทัศน ปท่ี 20 ฉบับท่ี 
2 ประจําเดือนกรกฎาคม 
– ธนัวาคม 2561 

ฐานขอมูล 
TCI กลุม 
2 

2 นางสาวอุไรวรรณ เพียสุระ 
 
 
 
 
 

ช่ือวิทยานิพนธ ผลสําเร็จของการ
นําหลักเกณฑการบริหารกิจการ
บ า น เ มื อ ง ท่ี ดี ม า ใ ช ใ น ก า ร
บริหารงานของสํานักงานเจาทา
ภูมิภาคท่ี 2 และสํานักงานศูนย
พัฒนาและบํารุงรักษาทางน้ําท่ี 1 
(อยุธยา) 

รป.ม. รัฐประศาสน
ศาสตร 

แผน ก แบบ ก2 วารสารวิชาการแสงอีสาน
ป ท่ี  1 0  ฉ บั บ ท่ี  1 
ประจําเดือน มกราคม – 
มิถุนายน 2562 

ฐานขอมูล 
TCI กลุม 
2 
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ลําดับ ช่ือนักศึกษา หลักสูตร แผนการศึกษา แหลงตีพิมพ ฐานขอมูล 
3 นางสาวนิชรา  ทองเย็น 

 
 
 

ช่ื อ วิท ยานิ พ นธ   การบ ริห าร
จั ด ก า ร ใ น แ ห ล ง ท อ ง เ ท่ี ย ว 
กรณีศึกษา : วัดพนัญเชิงวรวิหาร             
วัดใหญชัยมงคล และวัดทาการอง 

รป.ม. รัฐประศาสน
ศาสตร 

แผน ก แบบ ก2 นําเสนอผลงานวิจัยแบบ
บรรยายในการประชุ ม
เส น อ ผ ล ง า น วิ จั ย
ระดับชาติหาวิทยาลั ย
สุโขทัยธรรมาธิราช ครั้งท่ี 
7  เ ม่ื อ วั น ท่ี  2 4 
พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 

      - 

4 นางสาวณหทัย  เลิศหลา 
 
 

ช่ือการคนควาอิสระ  ทัศนคติของ
ประชาชนตอคุณลักษณะดานภาวะ
ผูนําของนายกองคการบริหารสวน
ตํ าบ ล กุ มหั ก  อํ า เภ อห นองแค 
จังหวัดสระบุร ี

รป.ม. รัฐประศาสน
ศาสตร 

แผน ข เป นนั กศึ กษา แผน ข   
ซ่ึง สกอ. ไมไดกําหนดให
ตีพิมพผลงาน 

      - 

5 นายณัฐวุฒิ รักษาสกุล 
 
 
 

ช่ือการคนควาอิสระ  คุณภาพการ
ใหบริการในองคการบริหารสวนตําบล
บางเดื่อ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

รป.ม. รัฐประศาสน
ศาสตร 

แผน ข เป นนั กศึกษา แผน ข  
ซ่ึง สกอ. ไมไดกําหนดให
ตีพิมพผลงาน 

       - 

6 นางสาวนุจรีย พูลกําลัง 
 
 
 

ช่ือการคนควาอิสระ  คุณภาพชีวิต
ในการทํางานของบุคลากรสังกัด
องคการบริหารสวนตําบลในเขตพ้ืนท่ี
อําเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 

รป.ม. รัฐประศาสน
ศาสตร 

แผน ข เป นนั กศึกษา แผน ข  
ซ่ึง สกอ. ไมไดกําหนดให
ตีพิมพผลงาน 

      - 

 โดยไดนําเสนอผานคณะกรรมการชุดตางๆ ดังตอไปนี ้
 
 

ลําดับ ผานคณะกรรรมการ มติท่ีประชุม ครั้งท่ี วันท่ี 
1 คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา เห็นชอบ 1/2562 6 กุมภาพันธ 2562 

2 สภาวิชาการ เห็นชอบ 4/2562 22 พฤษภาคม 2562 
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  ท่ีประชุมมีขอเสนอแนะดังนี้ 
  ศาสตราจารย ดร.ณรงคฤทธิ์ สมบัติสมภพ กลาววา ขอมูลแหลงตีพิมพผลงานของนักศึกษา
ราย นางสาวอุไรวรรณ เพียสุระ ท่ีระบุวาตีพิมพในวารสารวิชาการแสงอีสานนั้น เปนวารสารฉบับปท่ี 10 
หรือ 16 เนื่องจากขอมูลไมสอดคลองกัน   
  รักษาราชการแทนอธิการบดี กลาววา หากพิจารณาจากหนังสือตอบรับการพิจารณาบทความ 
ท่ีแนบมาดวยจะเปนวารสารปท่ี 16 จึงขออนุญาตท่ีประชุมแกไขขอมูลใหสอดคลองกับหนังสือตอบรับ
ดังกลาว   

 

 มติท่ีประชุม 
  อนุมัติใหปริญญาบัตรแกผูสําเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจําภาคเรียนท่ี 1/2561  (2 ราย) 
และภาคเรียนท่ี 2/2561  (4 ราย) รวมจํานวน 6 ราย  
 

 ระเบียบวาระท่ี 4.4 ขออนุมัติ (ราง) กรอบวงเงินงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ  
พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา                    

สาระสําคัญโดยยอ  
  ตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา วาดวยการบริหารจัดการเงินรายไดของ

มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2556 กําหนดใหมหาวิทยาลัยตองจัดทํางบประมาณรายจายจากเงินรายไดตาม
ปงบประมาณ โดยใหมีระยะเวลาตามปงบประมาณแผนดิน และมหาวิทยาลัยตองประมาณการรายรับ
ประจําปงบประมาณจากเงินรายไดแลวจัดทํางบประมาณรายจายประจําป ภายในวงเงินประมาณการ
รายรับแตละป แตท้ังนี้ตองไมเกิน รอยละ 80 และในแตละปงบประมาณ มหาวิทยาลัยจะไดรับจัดสรร
งบประมาณรายจายประจําป (งบแผนดิน) จากสํานักงบประมาณ เพ่ือใชในการบริหารงานตามพันธกิจของ
มหาวิทยาลัย ดังนั้นมหาวิทยาลัยจึงนํากรอบวงเงินงบประมาณรายจายเสนอตอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา
เพ่ืออนุมัติสําหรับใชในการบริหารจัดการตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย ตลอดปงบประมาณ พ.ศ. 2563  

  โดยไดนําเสนอผานคณะกรรมการชุดตางๆ ดังตอไปนี้ 
 

ลําดับ ผานคณะกรรรมการ มติท่ีประชุม ครั้งท่ี วันท่ี 
1 คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย เห็นชอบ 5/2562 14 พฤษภาคม 2562 

2 คณะกรรมการบริหารงบประมาณและ 
การเงิน 

เห็นชอบ 2/2562 21 พฤษภาคม  2562 

 ท่ีประชุมมีขอเสนอแนะ ดังนี้ 
  ประธานสอบถามรายการงบประมาณตามขอ 2.1.3 – 2.1.5 ซ่ึงเปนรายไดของโรงเรียน
สาธิตแตมาปรากฏเปนรายไดของมหาวิทยาลัยเพียง 10 เปอรเซ็นตเทานั้น ดังนั้นจึงควรทบทวนเรื่อง
ดังกลาวใหสอดคลองกับความเปนจริง ตอไปนี้หนวยท่ีหารายไดเอง เชน ศูนยฝกประสบการณวิชาชีพธุรกิจ 
(อาคารสวนหลวง) หรือโรงเรียนสาธิต ควรรับผิดชอบคาสาธารณูปโภคแยกจากสวนของมหาวิทยาลัย 
ใหชัดเจน 
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  ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ กลาววา เงินรายไดของมหาวิทยาลัยหากไมนับจาก
สวนของการจัดการศึกษา กศ.บป. ประมาณ 81 ลานบาท แตมหาวิทยาลัยมีรายจายประจําสูงถึง  
69 เปอรเซ็นต ของเงินรายไดดังกลาว ซ่ึงคอนขางสูง จึงขอใหผูบริหารชุดใหมควบคุมดูแลในสวนนี้ดวย  

 มติท่ีประชุม 
  1. อนุมัติ (ราง) กรอบวงเงินงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัย 

ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา     
  2. ใหมหาวิทยาลัยดําเนินการทบทวนเรื่องคาสาธารณูปโภคของสวนงานท่ีมีรายไดใหเหมาะสม 

แยกมาตรไฟฟาและมาตรน้ําออกจากมหาวิทยาลัยตอไป    
       

 ระเบียบวาระท่ี 4.5 ขอความเห็นชอบรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของ
มหาวิทยาลัยราชภั ฏพระนครศรีอยุธยา ประจํ าป งบประมาณ  
พ.ศ. 2561 

สาระสําคัญโดยยอ   
  ตามท่ีสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ไดแตงตั้งคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ 

และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย  ตามความในมาตรา 18 (14) มาตรา 49 และมาตรา 50 แหง
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547  เม่ือวันท่ี 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 

 บัดนี้  คณะกรรมการฯ ไดจัดทํารายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 เรียบรอยแลว ซ่ึงมีรายละเอียด
ดังนี้  

 บทสรุปสําหรับผูบริหาร 
ตามท่ีสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ไดแตงตั้งคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ 

และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยและอธิการบดี ข้ึนชุดหนึ่ง รวม 6 คน เพ่ือปฏิบัติหนาท่ีตาม
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 มาตรา 50 คณะกรรมการติดตามฯ มีภารกิจในการติดตาม 
ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย อธิการบดี และคณบดีหรือผูบริหารหนวยงานท่ีเทียบเทาคณะ  
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2561 แลวเสนอรายงานตอสภามหาวิทยาลัย เพ่ือพิจารณาผลการประเมินดังนี้ 

 
 1. ผลการประเมินมหาวิทยาลัยในชวงปงบประมาณ พ.ศ. 2561 

1.1 ดานงบประมาณเงินรายรับและการใชจายงบประมาณ 
 ในป งบประมาณ  พ.ศ. 2561 มหาวิทยาลั ยได รั บการจั ดสรรงบประมาณ รวม 

567,385,563.29 บาท ประกอบดวย งบประมาณแผนดิน 448,827,163.29 บาท (รอยละ 79.10) 
และเงินนอกงบประมาณ (เงินรายได) 118,558,400.00 บาท (รอยละ 20.90) ผลการเบิกจายงบประมาณใน
ภาพรวม 482,363,252.09 บาท (รอยละ 85.02) เปนการเบิกจายงบประมาณแผนดิน รอยละ 86.08 ซ่ึง
ต่ํากวาเปาหมายท่ีรัฐบาลกําหนด (รอยละ 96.00) รอยละ 9.92 สวนการเบิกจายเงินนอกงบประมาณ (เงิน
รายได) รอยละ 81.00 ซ่ึงต่ํากวาเปาหมาย รอยละ 15.00 
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งบดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ตาม 4 ยุทธศาสตร (ไมนับรวมงบลงทุน
และรายจายประจําหมวดเงินเดือนบุคลากร) รวมเปนงบประมาณ 289,940,420 บาท โดยจัดสรร
งบประมาณตามยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาทองถ่ิน 11,968,775 บาท (รอยละ 4.13) ยุทธศาสตรท่ี 2  
การผลิตและพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา 11,256,780 บาท (รอยละ 3.88) ยุทธศาสตรท่ี 3 
ยกระดับคุณภาพการศึกษาการวิจัยและนวัตกรรม 35,262,767 บาท (รอยละ 12.16) และยุทธศาสตรท่ี 4 
พัฒนาระบบบริหารจัดการ 231,452,098 บาท (รอยละ 9.83) ท้ังนี้เปนงบประมาณสนับสนุนดานการวิจัย
และนวัตกรรม 10,133,300 บาท คิดเปนรอยละ 3.49 ดานการบริการวิชาการ 4,651,900 บาท รอยละ 
1.60 ดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 1,626,240 บาท รอยละ 0.56 และดานการสืบสาน
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 1,486,025 บาท รอยละ 0.51   
   งบประมาณท่ีรัฐบาลจัดสรรใหปงบประมาณ พ.ศ. 2561 เพ่ิมข้ึนจากปงบประมาณ  
พ.ศ. 2560 รอยละ 10.18 สวนเงินนอกงบประมาณ (เงินรายได) เพ่ิมข้ึนรอยละ 3.21 
   ในปงบประมาณ พ.ศ. 2561 มหาวิทยาลัยมีเงินคงคลังสะสมจากเงินรายได รวมท้ังสิ้น 
446,559,449.30 บาท ลดลงจากปงบประมาณ พ.ศ. 2560 ประมาณ 24.69 ลานบาท หรือลดลงรอยละ 
5.24 เนื่องจากมีโครงการใชจายเงินเปนทุนพัฒนาบุคลากร โครงการพัฒนากิจการนักศึกษา และทุน
สนับสนุนการวิจัยตามนโยบายของมหาวิทยาลัย รวมท้ังคาจางออกแบบอาคารและสิ่งกอสรางท่ีไดรับ
จัดสรรในปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ตามท่ีกําหนดในพระราชบัญญัติจัดซ้ือจัดจางฯ พ.ศ. 2560 กําหนด
ไวรอยละ 6.00 ของมูลคาสิ่งกอสรางท่ีกําหนดไวตามสัญญาผูกพัน 

1.2 ดานการพัฒนาทองถิ่น 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ไดดําเนินงานตามโครงการพัฒนาทองถ่ิน ซ่ึงนํา

แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใชในการจัดทํากิจกรรมพัฒนารวมกับหนวยงานตางๆ รวมจํานวนท้ังสิ้น 
32 โครงการ และใชงบประมาณรวม 11,968,775.00 บาท โดยไดเบิกจายไปรอยละ 77.29 ของงบประมาณ
ท่ีตั้งไว ผลการประเมินโครงการตามยุทธศาสตรมีผลประเมินโครงการท่ีอยูในระดับดีมาก จํานวน 20 
โครงการ คิดเปนรอยละ 62.50 และอีก 12 โครงการ อยูในระดับปานกลาง   

การดําเนินงานโครงการตางๆ มหาวิทยาลัยไดจัดทํากิจกรรมรวมกับหนวยงานในชุมชน 
ทองถ่ิน และมีนักศึกษารวมกิจกรรมทุกโครงการ ทําใหประชาชนไดรับความรู ทักษะในการทํางานเพ่ิมข้ึน
โดยเฉพาะภาคเกษตรกรรม การเพ่ิมคุณภาพชีวิตท่ีดี และการพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดลอมท่ีดีข้ึน  

 
 1.3 ดานการผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ไดดําเนินงานตามโครงการท่ีตั้งไว รวม 12 
โครงการใชงบประมาณรวมท้ังสิ้น 11,119,321.52 บาท โดยไดเบิกจายไปรอยละ 98.78 ของงบประมาณท่ีตั้ง
ไว  ผลการประเมินโครงการตามยุทธศาสตร  มีผลประเมินโครงการท่ีอยู ในระดับ ดีมาก จํานวน  
8 โครงการ คิดเปนรอยละ 66.67 และอีก 4 โครงการ อยูในระดับปานกลาง   
   การดําเนินการตามโครงการดังกลาว มหาวิทยาลัยไดเนนโครงการจัดการพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา โดยการจัดฝกอบรมครูในระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานในพ้ืนท่ีท่ีมหาวิทยาลัยเปนพ่ี
เลี้ยง ทําใหผลการทดสอบ O-Net ของโรงเรียนตางๆ มีคะแนนเพ่ิมข้ึน และมีการพัฒนานวัตกรรมในดาน
การเรียนรูของนักศึกษาเพ่ิมข้ึนท้ังกระบวนการเรียนการสอน ทักษะการใชภาษาอังกฤษ  
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   ผลการมีงานทําของบัณฑิตหลังจากการสําเร็จการศึกษาภายใน 1 ป (ปการศึกษา 2560) 
มีงานทํารอยละ 70.78 ซ่ึงลดลงเม่ือเทียบกับผูสําเร็จการศึกษาในปการศึกษา 2558 - 2559 รอยละ 
80.90 และรอยละ 81.10 ตามลําดับ 

 1.4 ดานการยกระดับคุณภาพการศึกษา การวิจัยนวัตกรรม 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ไดมีแผนดําเนินงานตามยุทธศาสตรดังกลาว รวม

จํานวน 137 โครงการ ใชงบประมาณรวมท้ังสิ้น 35,262,767.00 บาท ไดเบิกจายงบประมาณไปคิด
เปนรอยละ 70.70  ผลการประเมินโครงการตามยุทธศาสตร มีผลประเมินโครงการท่ีอยูในระดับดีถึงดี
มาก จํานวน 81 โครงการ คิดเปนรอยละ 59.13 และท่ีเหลือเปนโครงการท่ีอยูในระดับปานกลางถึงนอย
ท่ีสุด  

ผลประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรอยูในระดับดี (รอยละ 96.27)  และระดับ
คณะ อยูในระดับดี (รอยละ 100.00)  

 ผลงานท่ีอยูในระดับท่ีตองปรับปรุงดวน คือ ตองมีการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการใหมี
ตําแหนงทางวิชาการเพ่ิมข้ึนจากปจจุบัน รอยละ 19.62 ใหเปนรอยละ 60.00 และเรงสงเสริมใหมีคุณวุฒิ
ระดับปริญญาเอก จากปจจุบันรอยละ 24.40 ใหเปนรอยละ 40.00 รวมท้ังการเพ่ิมจํานวนอาจารยใหทําวิจัย 
จากปจจุบันรอยละ 10.00 ใหเปนรอยละ 50.00 ตามท่ีกําหนดไว สําหรับผลงานวิจัยหรือนวัตกรรมท่ี
สามารถนําไปใชประโยชนหรือตอยอดเชิงพาณิชยได ควรเพ่ิมข้ึนจากรอยละ 14.00 เปนรอยละ 30.00 
นอกจากนี้ควรเพ่ิมเงินกองทุนวิจัยจากปจจุบันรอยละ 1.70 ใหเปนรอยละ 2.00 ตามเปาหมายท่ี
มหาวิทยาลัยกําหนด 

1.5  ดานการพัฒนาระบบบริหารจัดการ 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา มีแผนดําเนินงานตามยุทธศาสตร จํานวน 86 

โครงการ รวมเปนงบประมาณท้ังสิ้น 231,452,098 บาท มีผลการเบิกจายเงิน คิดเปนรอยละ 70.85 และ
ผลการประเมินโครงการตามยุทธศาสตร มีผลประเมินโครงการท่ีอยูในระดับดีถึงดีมาก จํานวน 37 โครงการ  
คิดเปนรอยละ 43.02 และท่ีเหลือเปนโครงการท่ีอยูในระดับปานกลางถึงนอย  

 ผลงานดานการพัฒนาระบบบริหารจัดการผูมีสวนไดสวนเสียมีความพึงพอใจ ระดับมากท่ีสุด  
(รอยละ 100.00) ความโปรงใส ระดับมากท่ีสุด (รอยละ 90.91) นักศึกษาและบุคลากรมีความพึงพอใจ  
ระดับมาก (รอยละ 88.00)  

2. ผลการประเมินอธิการบดีในชวงปงบประมาณ พ.ศ. 2561 
กรอบการประเมินอธิการบดี ประกอบดวย 3 ดาน ไดแก ดานยุทธศาสตร และการเงิน/

งบประมาณ ดานการประกันคุณภาพศึกษาภายใน และดานคุณลักษณะของผูนําองคกร ประสิทธิภาพของ
การบริหารงาน และสัมฤทธิ์ผลของการบริหารงานตามพันธกิจมีผลงานพอสรุปไดดังนี้ 

2.1 ดานยุทธศาสตร และการเงินงบประมาณ 
อธิการบดีไดบริหารงานตามนโยบายท่ีไดเสนอตอสภามหาวิทยาลัยไว โดยมีการจัดทําแผนกล

ยุทธการพัฒนามหาวิทยาลัยระยะ 5 ป มีกระบวนการจัดทําแผนปฏิบัติงานประจําปตามงบประมาณรายรับ และ
กระบวนการ ติดตามเรงรัดการใชจายเงินงบประมาณแผนดินและเงินรายไดอยางสมํ่าเสมอ ซ่ึงทําใหมีเงินคง
คลังเปนรายไดสะสมตอเนื่องเพ่ิมข้ึน รวมเปนเงินจํานวน 446.56 ลานบาท มีการใชเงินงบประมาณแผนดินและ
เงินนอกงบประมาณ (เงินรายได) เปนไปตามแผนและกิจกรรมท่ีวางไว 
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2.2  ดานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
เนื่องจากการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปการศึกษา 2561 ยังไมถึง

รอบการประเมินตามเกณฑ คณะกรรมการติดตามฯ จึงไดใชผลการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน ประจําปการศึกษา 2560 ตามเกณฑของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ซ่ึงผลการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับมหาวิทยาลัย มีผลประเมินอยูในระดับมาก (4.38 คะแนน) โดย
องคประกอบดานการบริการวิชาการ และดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม อยูในระดับมากท่ีสุด 
(5.00 คะแนน) รองลงมา คือ ดานการบริหารจัดการ ระดับมากท่ีสุด (4.74 คะแนน) ดานการวิจัย ระดับ
มากท่ีสุด (4.70 คะแนน) และดานการผลิตบัณฑิต ระดับมาก (3.73 คะแนน) ซ่ึงผลประเมินการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในระหวางปการศึกษา 2558 - 2560 มีแนวโนมเพ่ิมข้ึนอยางตอเนื่อง โดยมีคะแนน
เฉลี่ย 3.83 คะแนน 4.17 คะแนน และ 4.38 คะแนน ตามลําดับ 

2.3 ดานคุณลักษณะของผูนําองคกร 
 อธิการบดีไดบริหารงานในรอบป งบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยยึดตามปณิ ธาน วิสัยทัศน  

พันธกิจ และประเด็นยุทธศาสตรท้ัง 4 ดาน ผลจากการสอบถามบุคลากรท่ีเก่ียวของท้ังภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย มีผลการประเมินในระดับคะแนน 3.77 (คะแนนเต็ม 5.00 คะแนน) ซ่ึงอยูในระดับมาก 

โดยมีคาคะแนนดานคุณลักษณะผูนําองคกรเทากับ 3.69 คะแนน ดานประสิทธิภาพการ
บริหารงานของผูบริหาร เทากับ 3.78 คะแนน และดานผลสัมฤทธิ์การบริหารงานตามพันธกิจเทากับ 3.81 
คะแนน โดยมีอันดับผลสํารวจความพึงพอใจอยูในระดับมาก ประเด็นยอย ไดแก ความเปนผูนําองคกร  
การสื่อสารและการสรางเครือขาย การดําเนินงานโครงการตามแนวพระราชดําริ 

คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย มีขอเสนอแนะจาก
ผลการประเมินมหาวิทยาลัยและอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ดังนี้ 

1. ขอเสนอแนะระดับมหาวิทยาลัย 
1.1 ในปงบประมาณ พ.ศ. 2561 มหาวิทยาลัยมีแนวโนมจํานวนนักศึกษาลดลงในบาง

คณะ เชน คณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี รวมท้ังหลักสูตรบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยควร
มีแผนพัฒนาหลักสูตรใหเหมาะสมกับความตองการของตลาดแรงงานและนโยบายการพัฒนาหลักสูตรใหมๆ เปน
เชิงบูรณาการและใชนวัตกรรมการเรียนรูแผนใหมมาใชในการเรียนการสอนเพ่ิมข้ึน 

1.2  มหาวิทยาลัยควรมีแผนพัฒนาอาจารยท่ีทําใหมีคุณวุฒิระดับปริญญาเอกเพ่ิมข้ึน ตาม
เกณฑและเปาหมายท่ีสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) กําหนดไว รวมท้ังการสงเสริมการทําผลงาน
วิชาการและการทําวิจัยเพ่ิมข้ึนใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานอุดมศึกษาภายในระยะ 5 ป 

1.3  มหาวิทยาลัยควรเตรียมทบทวนการบริหารมหาวิทยาลัยท่ีเปนสวนราชการไปสูการ
เปนมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ เพ่ือสรางศักยภาพในการพัฒนาความคลองตัวในการบริหารงานวิชาการ บริหารงาน
บุคคล บริหารเงินงบประมาณ การบริหารงานดานพัสดุและทรัพยสินตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงการ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม ท่ีไดประกาศจัดตั้งข้ึนตั้งแตวันท่ี 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 แลว 

2. ขอเสนอแนะสําหรับอธิการบดี  
อธิการบดีนอกจากจะมีคุณลักษณะข้ันพ้ืนฐานตามขอบังคับแลว ควรมีคุณลักษณะเพ่ิมเติมดังนี้ 
2.1 ภายใตสถานการณ ท่ี มีการเปลี่ยนแปลงท่ีรวดเร็ว อธิการบดีควรเปนนักคิดวิเคราะห 

สรางสรรค และสามารถทํางานเชิงรุก โดยมีกลยุทธมุงสูการทํางานใหมหาวิทยาลัยประสบความสําเร็จ
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โดยเร็วท่ีสุด ซ่ึงกลานําการเปลี่ยนแปลง และระดมทรัพยากรจากแหลงตางๆ มาใชจายอยางมีประสิทธิภาพ 
โดยเปรียบเทียบเปาหมายการพัฒนากับมหาวิทยาลัยชั้นนํา (Benchmark) เพ่ือนํามหาวิทยาลัยกาวหนาและ
พัฒนาในพันธกิจตางๆ ท่ีดีข้ึนและอาศัยกระบวนการพัฒนาหลักสูตรท่ีเปนลักษณะการบูรณาการขามศาสตร 
(Interdisciplinary) เนนการใชเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) และสรางวิทยาเขตอัจฉริยะ 
(Smart campus) 

2.2  ในอนาคตการศึกษาระดับมหาวิทยาลัยจะมีการแขงขันกันสูงมากท้ังในประเทศและ
ตางประเทศ อธิการบดีควรมีการพัฒนาทักษะความสามารถในการสื่อสาร การบริหารจัดการท่ีทันสมัยและ
การสรางเครือขายทางวิชาการท้ังในระดับประเทศและนานาประเทศใหมากข้ึน 

 
 2.2 การประเมินผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตรของแตละหนวยงาน  
 2.3 การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการใชจายงบประมาณ  
 2.4 การประเมินคุณภาพการบริหารงานของอธิการบดี 

รายละเอียดประกอบการพิจารณา 
 ขอความเห็นชอบรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2561 
  ท่ีประชุมมีขอเสนอแนะดังนี้ 
  1. มหาวิทยาลัยควรจัดทําแผนยุทธศาสตร 20 ป วามหาวิทยาลัยจะพัฒนาไปอยางไร ควร
สรางภาพลักษณ ท่ี โดด เดน  ควรจัดการศึกษาให มีมาตรฐานในระดับประเทศ  จะตองทํ างาน 
เชิงรุกและเปนรูปธรรมมากยิ่งข้ึน  
  2. ควรบริหารจัดการงบประมาณทรัพยสินและรายไดของมหาวิทยาลัยใหมีประสิทธิภาพมาก
ข้ึน ทําอยางไรมหาวิทยาลัยจะไดรับการจัดอันดับท่ีดีเม่ือเปรียบเทียบกับมาตรฐานของมหาวิทยาลัยอ่ืน ๆ
ท้ังในประเทศและตางประเทศ  
  3. ผูบริหารควรตั้งคณะทํางานเพ่ือปรับปรุงแผนปฏิบัติราชการตามท่ีกองนโยบายและแผนได
ทําไวลวงหนา 

 4. มหาวิทยาลัยควรดําเนินงานโครงการท่ีมีผลการดําเนินงานในระดับดี และสงผลตอการ
พัฒนามหาวิทยาลัยอยางตอเนื่อง เพ่ือใหเกิดความยั่งยืน  

    5. ควรนําระบบการบริหารจัดการภาครัฐแบบมีคุณภาพ (Public Management Quality 
Assessment : PMQA) เปนตัวบงชี้ในการประเมินการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัย 

 6. ควรมีการวางแผนการบริหารจัดการทรัพยสินและรายไดรวมท้ังการใชจายเงินงบประมาณ
ใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

 7. ควรพัฒนาศักยภาพของอาจารยและบุคลากรของมหาวิทยาลัย  ดานวิชาการ ดานการวิจัย 
ดานการใหบริการวิชาการ  เพ่ือยกระดับมาตรฐานการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยใหสูงข้ึน 

 8. ควรสงเสริมการตีพิมพผลงานวิจัยไปสูระดับนานาชาติ 
 9. อัตราการไมสําเร็จการศึกษา (Drop out) มีสูงมาก ควรมีการศึกษาถึงสาเหตุดังกลาวและ

ดําเนินการแกไขอยางเรงดวน 
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 10. คาใชจายตนทุนตอหนวยผลผลิตในคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสูงกวาคณะอ่ืน ดังนั้น
มหาวิทยาลัยควรมีการศึกษาเพ่ือใหการจัดการทรัพยากรท้ังงบประมาณและบุคลากรมีความเหมาะสม  

 11. ควรมีการเตรียมการพัฒนารูปแบบการบริหารมหาวิทยาลัยไปเปนมหาวิทยาลัยในกํากับ
ของรัฐ ตามนโยบายกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม  เพ่ือใหมหาวิทยาลัยมี
ศักยภาพในการแขงขัน และมีความคลองตัวในการบริหารจัดการ 

 12. ควรนําผลการประเมินและขอเสนอแนะตามรายงานนี้ไปเปนขอมูลในการจัดทําแผนปฏิบัติ
ราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563  

 13. ควรศึกษารูปแบบการจัดสวัสดิการและโครงสรางเงินเดือนของบุคลากร รวมถึงปญหาท่ี
เกิดข้ึน เพ่ือนํามาปรับปรุงระบบการจัดสวัสดิการและโครงสรางเงินเดือน ใหบุคลากรมีแรงจูงใจในการ
ปฏิบัติงานและดึงดูดผูมีความรูความสามารถเขามาปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยใหมากข้ึน 

 14. ควรศึกษาสาเหตุและปจจัยการมีงานทําของบัณฑิตท่ีลดลง วาผูท่ีสําเร็จการศึกษาไปแลวมี
งานทําท่ีเปนอาชีพอิสระ และตรงกับสาขาวิชาท่ีสําเร็จการศึกษาไปหรือไม 

 14. ควรบริหารจัดการโครงการการบริการวิชาการในพ้ืนท่ีท่ีมหาวิทยาลัยรับผิดชอบให
สอดคลองกับแนวทางของศาสตรพระราชา พระบรมราโชบายและยุทธศาสตรการพัฒนาทองถ่ิน รวมถึง
การสงเสริมใหบุคลากรและนักศึกษามีสวนรวมในกิจกรรมจิตอาสาทําความดีดวยหัวใจ 

 15. ควรมีการนําผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัยไปประยุกตใชกับการพัฒนาทองถ่ินใหสมกับการ
เปนมหาวิทยาลัยเพ่ือพัฒนาทองถ่ิน  

 16. มหาวิทยาลัยควรนําขอเสนอแนะจากรายงานและขอเสนอแนะจากสภามหาวิทยาลัยไป
ดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาโครงการตอไป 
  
 มติท่ีประชุม 

  เห็นชอบรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยใหปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัยกอน
จัดทําเปนรูปเลมเพ่ือเผยแพรตอไป 

 

การประชุมสภามหาวทิยาลัย คร้ังที่ 9/2562   เมื่อวันพุธที ่10  กรกฎาคม  พ.ศ. 2562 

ระเบียบวาระท่ี 4.2 ขออนุมัติใหปริญญาแกผู สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ประจําภาคเรียนท่ี 
2/2561 จํานวน 635 ราย  

 สาระสําคัญโดยยอ   
  ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยฯ ท่ี 513/2562 เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการตรวจโครงสรางหลักสูตร
ของนักศึกษาภาคปกติและภาคพิเศษ (เสาร – อาทิตย) ท่ีจะสําเร็จการศึกษาประจําภาคเรียนท่ี 2/2561  
และคําสั่งมหาวิทยาลัยฯ ท่ี 371/2562 เรื่อง แตงต้ังคณะกรรมการตรวจจบหลักสูตรของนักศึกษา 
ภาคปกติและภาคพิเศษ (เสาร – อาทิตย )  ท่ีจะสําเร็จการศึกษาประจําภาคเรียนท่ี  2/2561 
คณะกรรมการดังกลาวและกองบริการการศึกษาไดดําเนินการตรวจสอบผลการเรียนและโครงสราง
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หลักสูตรตามเกณฑการสําเร็จการศึกษา และระเบียบ ขอบังคับอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของแลว พบวามีนักศึกษาท่ีมี
คุณสมบัติเปนผูสําเร็จการศึกษาจํานวนท้ังสิ้น 635 ราย  
  จึงเสนอตอคณะกรรมการอนุมัติการประเมินผลการศึกษาในการประชุมครั้งท่ี 2/2562 วันท่ี 
24 มิถุนายน  2562 คณะกรรมการมีมติเห็นชอบอนุมัติผลการสําเร็จการศึกษาจํานวนท้ังสิ้น 635 ราย 
และไดนําเรื่องนี้เขาท่ีประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งท่ี 5/2562 ในวันท่ี 26 มิถุนายน 2562 
สภาวิชาการมีมติเห็นชอบใหเสนอเรื่องขออนุมัติใหปริญญาแกผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ประจํา 
ภาคเรยีนท่ี 2/2561 จํานวน 635 ราย เขาท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยตอไป โดยมีขอมูลโดยสรุปดังนี้ 

 โดยไดนําเสนอผานคณะกรรมการชุดตางๆ ดังตอไปนี้ 
 

ลําดับ ผานคณะกรรรมการ มติท่ีประชุม ครั้งท่ี วันท่ี 
1 คณะกรรมการอนุมัตกิารประเมินผล

การศึกษา 
เห็นชอบ 2/2562 24 มิถุนายน 2562 

2 สภาวิชาการ เห็นชอบ 5/2562 26 มิถุนายน 2562 

ท่ีประชุมมีขอเสนอแนะ ดังนี้ 
 ผูชวยศาสตราจารย ดร.กรองทิพย เนียมถนอม  รองอธิการบดี ขออนุญาตท่ีประชุมแกไข

จํานวนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี จากจํานวน 635 ราย เปน จํานวน 634 ราย เนื่องจากใน
เอกสารหนา 27 นางสาวนนทิยา สุขสม  รหัสประจําตัว 15842437 สาขาวิชาบริหารทรัพยากรมนุษย 
ใน มคอ. 2 ของสาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย ระบุวานักศึกษาตองเรียนวิชาภาษาอังกฤษท้ังหมด
จํานวน 12 หนวยกิต  เม่ือตรวจสอบพบวานักศึกษารายนี้เรียนไปจํานวน 3 รายวิชา คือ 9 หนวยกิต  
ขาดไป จํานวน 1 รายวิชา  กองบริการการศึกษาไดแจงนักศึกษาเพ่ือมาลงทะเบียนเรียบรอยแลว คาดวาจะ
สําเร็จการศึกษาในภาคฤดูรอน 

 ประธาน กลาววา  อาจารยท่ีปรึกษาควรตรวจสอบใหรอบคอบเพราะเม่ือบกพรองจะมี
ผลกระทบตอนักศึกษา และในการประชุมครั้งตอไปควรรายงานความบกพรองวาเกิดปญหาดังกลาวได
อยางไร 

 
 

 มติท่ีประชุม 

   อนุ มัติ ใหปริญญาแกผู สํ าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ประจําภาคเรียนท่ี  2/2561  
จํานวน 634 ราย  
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 ระเบียบวาระท่ี 4.7 ขอความเห็นชอบการปดหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
การจัดการการเรียนรู (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556) แบบมีเง่ือนไข 

 สาระสําคัญโดยยอ   
 ตามท่ีหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการเรียนรู ไดดําเนินการปรับปรุง

เปนหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน ตามกระบวนการและข้ันตอนท่ีกําหนด
ไว และเสนอเขาสูการพิจารณาของสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 3/2562 เม่ือวันท่ี 13 มีนาคม 2562 มติท่ี
ประชุมมหาวิทยาลัยขอถอนวาระการพิจารณาเรื่องขอความเห็นชอบหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) เนื่องจากผลงานวิชาการของอาจารย
ผูรับผิดชอบหลักสูตรยังไมเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 เพ่ือไมให
เกิดปญหาในการประกันคุณภาพการศึกษาของหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการ
เรียนรู สํานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาจึงขอปดหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
การเรียนรู (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556) แบบมีเง่ือนไข และจะมีผลสมบูรณตอเม่ือนักศึกษาสําเร็จ
การศึกษาครบทุกคนหรือพนสภาพการเปนนักศึกษา  

  โดยไดนําเสนอผานคณะกรรมการชุดตางๆ ดังตอไปนี ้
 
 

ลําดับ ผานคณะกรรรมการ มติท่ีประชุม ครั้งท่ี วันท่ี 
1 คณะกรรมการประจําคณะครุศาสตร เห็นชอบ 3/2562 13  พฤษภาคม  2562 

2 คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา เห็นชอบ 2/2562 22  พฤษภาคม  2562 

2 สภาวิชาการ เห็นชอบ 5/2562 26  มิถุนายน  2562 

   
 ท่ีประชุมมีขอเสนอแนะ ดังนี้ 

 ศาสตราจารย ดร.ณรงคฤทธิ์ สมบัติสมภพ ขอแกไขระเบียบวาระ จากขอความเห็นชอบการ
ปดหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการเรียนรู เปน ขอความเห็นชอบการงดรับ
นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการเรียนรู และขอทราบเหตุผลในการปด
หลักสูตร 

 อธิการบดี ชี้แจงวา ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยกอนหนานี้ เคยมีระเบียบวาระนี้เขา
พิจารณา เหตุผลท่ีปดหลักสูตรเวลานั้น คือตองการพัฒนาเปนหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
หลักสูตรและการสอน แตมหาวิทยาลัยขอถอนวาระ เนื่องจากผลงานวิชาการของอาจารยผูรับผิดชอบ
หลักสูตรยังไมเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 หลักสูตรนี้ไมไดรับ
นักศึกษามาแลว 2 ป ซ่ึงมหาวิทยาลัยจะตองดูแลนักศึกษาท่ีเหลืออยูจนกวาจะสําเร็จการศึกษาหรือ 
พนสภาพการเปนนักศึกษาตอไป 

  ผูชวยศาสตราจารย ดร.อภิชาติ  พานสุวรรณ ผู อํานวยการสํานักงานคณะกรรมการ
บัณฑิตศึกษา ชี้แจงวา ภายในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๒ คณาจารยท่ีจะมาเปนผูรับผิดชอบสาขาวิชาหลักสูตร
และการสอน จะมีการเผยแพรผลงานวิชาการครบถวนตามเกณฑมาตรฐาน ดังนั้นจะเรงพัฒนาหลักสูตร
ดังกลาวเพ่ือนําเขาท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยใหความเห็นชอบตอไป 



33 
 

รายงานการสรุปขอเสนอแนะจากการประชุมสภามหาวิทยาลัย ประจาํป พ.ศ. 2562 
 

    

 มติท่ีประชุม 
  เห็นชอบการงดรับนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการเรียนรู 

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556) โดยใหหลักสูตรดูแลนักศึกษาท่ียังคงคางอยูในหลักสูตรใหสําเร็จการศึกษา 
 

 ระเบียบวาระท่ี 4.8 ขอความเห็นชอบหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) 

 สาระสําคัญโดยยอ   
 ตามท่ีหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ไดดําเนินการปรับปรุงหลักสูตรฯ ให

เปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558 และแนวทางการบริหารเกณฑมาตรฐาน
หลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558  โดยผานกระบวนการแกไขตามคําแนะนําของคณะกรรมการสภาวิชาการ
เรียบรอย จึงขอใหท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยพิจารณาใหความเห็นชอบตอไป 

  โดยไดนําเสนอผานคณะกรรมการชุดตางๆ ดังตอไปนี้ 
 
 

ลําดับ ผานคณะกรรรมการ มติท่ีประชุม ครั้งท่ี วันท่ี 
1 คณะกรรมการประจําคณะครุศาสตร เห็นชอบ 4/2562 17  มิถุนายน  2562 

2 คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา เห็นชอบ 3/2562 19  มิถุนายน  2562 

2 สภาวิชาการ เห็นชอบ 5/2562 26  มิถุนายน  2562 
 

  ประธาน มีขอเสนอแนะ ดังนี้ 
  1. หนา 55 วิชาการบริหารและการประกันคุณภาพการศึกษา ไดเปลี่ยนมาเปนรายวิชา 
สถานศึกษากับชุมชน เนื้อหามีการเนนการเรียนเรื่องการบริหารการศึกษา ครูผูสอนมีความจําเปนอยางไร
ตอการเรียนรายวิชาดังกลาว   
  2. รายวิชา จริยธรรม คุณธรรม และจรรยาบรรณ มีภาคทฤษฎีและปฏิบัติ ดังนั้น ควรใช
วิธีการปลูกฝงนักศึกษาและควรเนนเรื่องจริยธรรม 
  3. หลักสูตรนี้เปดเรียนในภาคการศึกษาท่ี 2  มีอาจารย จํานวน 10 คน ทางหลักสูตร 
จะเปดรับนักศึกษา จํานวน  ๓ หองเรียน มีนักศึกษา จํานวน  90 คน ดังนั้น ควรรับนักศึกษาเพ่ิมข้ึน 
  4. จากการรวบรวมขอมูลของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (กศจ.)   
ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพบวา ผูท่ีสําเร็จหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพครูสอบบรรจุไดในตําแหนง 
ครูผูชวย รอยละ 47 ของผูสอบแขงขันท้ังหมด ซ่ึงมีจํานวนมากกวาผูท่ีจบ คบ. 5 ป ดังนั้น คณะครุศาสตร 
จึงควรมีการศึกษาวิธีการของมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ และมหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ดท่ีมีจํานวน
นักศึกษาสอบติดรอยละ 90  ซ่ึงโครงการติวท่ีได ทําอยู ในปจจุบันยังไมคอยไดผล ขอฝากคณบดี 
คณะครุศาสตร   
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  ศาสตราจารย  ดร.จํานงค   อดิวัฒนสิทธิ์  กลาววา ตามท่ี คุรุสภาใหยกเลิกหลักสูตร
ประกาศนียบัตรบัณฑิต ในปการศึกษา 25๖๓  กรณีท่ีมหาวิทยาลัยปรับปรุงและรับนักศึกษามาเรียนในป
การศึกษา 256๒ และยังไมสําเร็จการศึกษาในปนั้น จะเกิดปญหาและมหาวิทยาลัยมีวิธีแกปญหาหรือไม  
  อธิการบดี  แจงวา มหาวิทยาลัยจะดูแลนักศึกษาจนกวาจะสําเร็จการศึกษาตามแผนการเรียน
ท่ีจัดไว   
 
 มติท่ีประชุม 

  เห็นชอบหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562)  
 
 

การประชุมสภามหาวทิยาลัย คร้ังที่ 10/2562  เมื่อวันพุธที่  14  สิงหาคม พ.ศ. 2562 

ระเบียบวาระท่ี 4.2  ขออนุ มั ติ ให ป ริ ญ ญ าบั ตรแก ผู สํ า เร็ จ การศึ กษ าระดั บป ริ ญ ญ าเอก  
  จํานวน 1 ราย และระดับปริญญาโท จํานวน 3 ราย รวมท้ังส้ิน  
  4 ราย      

สาระสําคัญโดยยอ               
 จากการตรวจสอบโดยผานความเห็นชอบของคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาและสํานักงาน

คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาพบวานักศึกษาระดับปริญญาเอก และระดับปริญญาโทมีคุณสมบัติตามเกณฑ
ดังกลาวจํานวน 4 ราย ท้ังนี้ผูสําเร็จการศึกษาดังกลาวสภาวิชาการ ไดพิจารณาเสนอการใหปริญญาโดย
ความเห็นชอบในคราวประชุม ครั้งท่ี 5/2562 เม่ือวันท่ี 26 มิถุนายน 2562 เรียบรอยแลว บัดนี้ 
สํานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาไดดําเนินการตามกระบวนการและข้ันตอนท่ีกําหนดไวครบถวนแลว 
จึงขออนุญาตนํารายชื่อนักศึกษาผูมีคุณสมบัติตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  
พ.ศ. 2549 เสนอตอสภามหาวิทยาลัยเพ่ืออนุมัติใหปริญญาแกผูสําเร็จการศึกษาตอไป  

 
 

ลําดับ ช่ือนักศึกษา หลักสูตร แผนการศึกษา แหลงตีพิมพ ฐานขอมูล 
1 นายวีระ  ทวีสุข 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค .ด . (ก า ร บ ริ ห า ร
การศึกษา) 

แบบ 2.1 วารสารวิชาการ Veridian 
E – Journal ,Silpakorn 
University ฉบับภาษาไทย 
ส าข าม นุ ษ ย ศ าส ต ร 
สังคมศาสตร และศิลปะ  
ปท่ี 11 ฉบับท่ี 3 เดือน
กั น ยายน  – ธั น วาคม 
2561 บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

 

ฐานขอมูล 
TCI กลุม 1 
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ลําดับ ช่ือนักศึกษา หลักสูตร แผนการศึกษา แหลงตีพิมพ ฐานขอมูล 
 

ช่ื อ วิ ท ย านิ พ น ธ   รู ป แ บ บ
ความสั ม พั นธ เชิ งสาเหตุ ของ
องคประกอบทางการบริหารกับ
ความผูกพันตอโรงเรียนของครู 
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษา 

2 นายสิรภพ  บุญยืน 
 

 
 
 
ช่ื อวิทยานิ พนธ  แนวทางการ
แกปญหาการสรางชุมชนแหงการ
เรียนรูวิชาชีพในสถานศึกษา สังกัด
สํ านั กงานเขตพ้ื น ท่ี การศึ กษา
ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา 
เขต 1  

ค .ม . (ก า ร บ ริ ห า ร
การศึกษา) 

แผน ก แบบ ก 2 วารสารวิจัยราชภัฏกรุงเกา 
ป ท่ี  7 ฉบับท่ี  1 เดื อน
ม ก ราค ม  – เม ษ าย น 
2563  มหาวิ ทยาลั ย 
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ฐานขอมูล 
TCI กลุม 2 

3 นางสาวสุภัคจิรา ออนสัมฤทธิ ์
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ช่ือวิทยานิพนธ ปจจัยท่ีสัมพันธ
กับการดําเนินงานชุมชนการเรียนรู
วิชาชีพของผูบริหารสถานศึกษา 
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา 
เขต 1 

ค .ม . (ก า ร บ ริ ห า ร
การศึกษา) 

แผน ก แบบ ก 2 วารสารวิชาการ Veridian 
E – Journal,  Silpakorn 
University ฉบับภาษาไทย 
ส าข าม นุ ษ ย ศ าส ต ร 
สังคมศาสตร และศิลปะ  
ปท่ี 11 ฉบับท่ี 3 เดือน
กั น ยายน  – ธั น วาคม 
2561 บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ฐานขอมูล 
TCI กลุม 1 
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ลําดับ ช่ือนักศึกษา หลักสูตร แผนการศึกษา แหลงตีพิมพ ฐานขอมูล 
4 นางสาวปทมา  พานแกว 

 
 
 
 

ช่ือวิทยานิพนธ  การศึกษาบทบาท
ผูบริหารในการสงเสริมการจัดการ
เรียนรู ของครู ในโรงเรียนขยาย
โอกาสท างการศึ กษ า สั ง กั ด
สํ านั กงานเขตพ้ื น ท่ี การศึ กษา
ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา 
เขต 2 

ค .ม . (ก า ร บ ริ ห า ร
การศึกษา) 

แผน ก แบบ ก 2 วารสารบัณฑิตปริทรรศน 
วิทยาลัยสงฆนครสวรรค           
ป ท่ี  7  ฉ บั บ ท่ี  3 
ประจําเดือนกันยายน – 
ธันวาคม 2562 

ฐานขอมูล 
TCI กลุม 2 

โดยไดนําเสนอผานคณะกรรมการชุดตาง ๆ ดังตอไปนี ้
 

ลําดับ ผานคณะกรรรมการ มติท่ีประชุม ครั้งท่ี วันท่ี 
1 คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา เห็นชอบ 1/2562 6   กุมภาพันธ 2562 

2 สภาวิชาการ เห็นชอบ 5/2562 26 มิถุนายน   2562 

ท่ีประชุมมีขอเสนอแนะและขอสังเกตดังนี้ 
 ศาสตราจารย ดร.ณรงคฤทธิ์  สมบัติสมภพ  เสนอแนะเปนแนวปฏิบัติวา ในการเสนอระเบียบ
วาระเพ่ืออนุมัติใหปริญญาบัตรแกผูสําเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา นั้น ขอใหแนบเอกสารบทความ
วิชาการฉบับสมบูรณท่ีตีพิมพในวารสารวิชาการมาประกอบการพิจารณาดวย ท้ังนี้ เพ่ือกรรมการจะได
ตรวจสอบเรื่องการลักลอกผลงาน (plagiarirm) และประเด็นอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของ 

 มติท่ีประชุม 
  อนุมัติใหปริญญาบัตรแกผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก จํานวน 1 ราย ไดแก นายวีระ ทวีสุข  
และระดับปริญญาโท จํานวน 2 ราย ได แก นางสาวปทมา  พานแกว  และ นางสาวสุภัคจิรา ออนสัมฤทธิ ์  
และมอบหมายมหาวิทยาลัยตรวจสอบ จํานวน 1 ราย ไดแก นายสิรภพ  บุญยืน   

 
ระเบียบวาระท่ี 4.6 ขอความเห็นชอบ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

เรื่อง การแบงสวนราชการภายในมหาวิทยาลัยราชภัพระนครศรีอยุธยา 
(ฉบับท่ี 2) 

สาระสําคัญโดยยอ 
  โดยท่ีเปนการสมควรแกไขเพ่ิมเติมประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง  

การแบงสวนราชการภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ฉบับลงวันท่ี 28 กุมภาพันธ  
พ.ศ. 2562 เพ่ือใหการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เปนไปดวยความ
เรียบรอยและมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน  
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  งานนิ ติการจึงไดจัดทํา (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง  
การแบงสวนราชการภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยแกไขและเพ่ิมเติมในเนื้อหาสาระ 
ดังนี้ 

(1) ปรับแกชื่องานในกองกลาง จากเดิมชื่อ “งานอาคารสถานท่ีและภูมิสถาปตย”  ปรับแกเปน 
“งานอาคารสถานท่ีและซอมบํารุง” และ “งานวิศวกรรมและภูมิสถาปตย” และเพ่ิมงานในกองกลาง  
1 งาน ไดแก “ศูนยนวัตกรรมและดิจิทัลเพ่ือการเรียนรู” 

(2)  เพ่ิมชื่องานในกองบริการการศึกษา 1 งาน ไดแก “ศูนยบริหารหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป” 
(3) ปรับแกชื่องานในคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี จากเดิม “ศูนยวิทยาศาสตรและ

วิทยาศาสตรประยุกต” เปน “ศูนยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี” 
(4 ) ป รั บ แก ชื่ อ งาน ส ถาบั น วิ จั ย แล ะ พั ฒ น า  จ าก เดิ ม  “ งาน ยุ ท ธศ าสต ร”  เป น  

“งานยุทธศาสตรพัฒนาทองถ่ิน” 
(5) ใหเพ่ิมความขอ 9 ของประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง การแบงสวน

ราชการภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประกาศ ณ วันท่ี 28 กุมภาพันธ พ.ศ. 2562  เปน  
“ขอ 9 ใหแบงสวนราชการภายในกองกลางเปนงานตรวจสอบภายในข้ึนตรงตออธิการบดี” 

โดยไดนําเสนอผานคณะกรรมการชุดตาง ๆ ดังตอไปนี้ 
 

ลําดับ ผานคณะกรรรมการ มติท่ีประชุม ครั้งท่ี วันท่ี 
1 คณะกรรมการปรับปรุงและยกรางกฎหมาย

ของมหาวิทยาลยั 
เห็นชอบ 4/2562 20 กรกฎาคม 2562  

  

ท่ีประชุมมีขอเสนอแนะและขอสังเกต ดังนี้ 
 ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ  กลาววา  การเสนอแกไขประกาศการแบงสวนราชการภายในครั้งนี้

ไมผานการพิจารณาของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.)  ซ่ึงตนเองไมขัดของในการแกไขเพ่ือเปลี่ยนชื่อ แตใน
สวนการแบงสวนราชการภายในมีการวิเคราะหคางาน ประเมินคางาน รวมท้ังอัตรากําลังท่ีจะอยูในงานนั้นดวยการแบง
สวนราชการครั้งนี้ไมไดมีแคการเปลี่ยนชื่อ งานอาคารสถานท่ีและภูมิสถาปตย แยกเปน 2 งาน คือ งานอาคารสถานท่ี
และซอมบํารุง กับ งานวิศวกรรมและภูมิสถาปตย  แสดงถึงการท่ีจะมีหัวหนางาน 2 หัวหนางานเกิดข้ึน  ซ่ึงอาจกระทบ
กับอัตรากําลัง  ในการเสนอครั้งนี้ไมไดมีการวิเคราะหกรอบอัตรากําลังเสนอตอสภามหาวิทยาลัย   

 รองศาสตราจารย ดร.เสนห  จุยโต  กลาววา  ตามลักษณะงานท่ีเสนอมาเปนแนวดิ่ง  งานท่ี
เกิดใหมจะมีหัวหนางานเพ่ิมข้ึนหรือไม  ไมทราบขนาดอัตรากําลังคนของกองกลางวามีจํานวนเทาไหร  สวน
ท่ีเปนหลักการสมัยใหม คือ การลดขนาด (downsizing)  หรือการใชคนใหเกิดประโยชนเต็มท่ี  ซ่ึงไดเคย
นําเสนอตอการประชุมสภามหาวิทยาลัยเม่ือคราวท่ีผานมาวาไมควรเกิน 7 งาน  ตัวอยาง เชน งานการเงิน  
งานบัญชี งานพัสดุ หรืองบประมาณ อาจจะจัดหมวดหมูรวมกันได  

นายสุรพงษ  มาลี  กลาววา การเปลี่ยนชื่อหนวยงาน นั้น ไมขัดของ   แตในสวนท่ีเพ่ิมเติม
งานมีภารกิจท่ีเพ่ิมข้ึนมาหรือมีลักษณะเนื้องานเปนอยางไร  มีความแตกตางกันอยางไรกับท่ีเสนอไวเดิม 

  อธิการบดี  ชี้แจงวา  แนวคิดในการบริหารงานอาจจะแตกตางจากผูบริหารชุดท่ีผานมา เดิมทุกเรื่องตอง
ผานความเห็นชอบคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.)   กอนท้ังท่ีอธิการบดีมีอํานาจหนาท่ีตาม พ.ร.บ. 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547  มาตรา 31  จึงเห็นวากรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  ท่ีมาจาก รองอธิการบดี ผูชวย
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อธิการบดี คณบดี หัวหนาหนวยงาน ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ  ควรจะเปนคณะบุคคลท่ีใหคําปรึกษาและ
เสนอแนะเก่ียวกับแนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัยแกอธิการบดี  เพราะอํานาจหนาท่ีมาพรอมความรับผิดชอบ  ในการ
บริหารเพ่ือขับเคลื่อนมหาวิทยาลัย  จึงไดเสนอการจัดตั้งหนวยงานดังกลาวตามท่ีเสนอตอสภามหาวิทยาลัยเพ่ิมข้ึน
จํานวน 3 หนวยงาน  และในสวนของการเปลี่ยนชื่อ จากเดิม “งานยุทธศาสตร” เปน “งานยุทธศาสตรเพ่ือการ
พัฒนาทองถ่ิน”  เนื่องจากเปนยุทธศาสตรของราชภัฏ และเปนภารกิจของมหาวิทยาลัยตามพระราโชบายท่ี
สําคัญ คือเรื่องการพัฒนาทองถ่ิน  ซ่ึงจะมีหนวยงานท่ีสังกัดสถาบันวิจัยและพัฒนา เปนผูรับผิดชอบโดยตรง  
สวนศูนยนวัตกรรมและดิจิทัลเพ่ือการเรียนรู  เปนหนวยงานท่ีขับเคลื่อนนโยบายตามท่ีแสดงวิสัยทัศนกับ
สภามหาวิทยาลัย  เพ่ือการพัฒนาเรื่องคอรสออนไลน  การพัฒนาสื่อการเรียนการสอนออนไลน แตท่ีสําคัญ
ท่ีสุดคือมีภารกิจท่ีมหาวิทยาลัยรับจากท่ีประชุมอธิการบดี จากทานองคมนตรีพลเอกดาวพงษ  รัตนสุวรรณ  
ใหมหาวิทยาลัยจัดทําสารคดีการพัฒนาทองถ่ินโครงการตาง ๆ ของมหาวิทยาลัย  เพ่ือนําไปออกรายการทีวี
หลังขาวในพระราชสํานัก ซ่ึงขณะนี้อยูระหวางดําเนินการของมหาวิทยาลัยราชภัฏท้ัง 38  แหง  นอกจากนี้
ทานองคมนตรีพลเอกดาวพงษ รัตนสุวรรณ มีดําริใหมหาวิทยาลัยราชภัฏจัดทําสื่อการเรียนการสอนไปออก
สถานีวิทยุโทรทัศนทางไกลผานดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภท่ีพระราชวังไกลกังวลซ่ึงทานเปนประธาน
อยู  มหาวิทยาลัยจึงมีแนวคิดท่ีจะจัดตั้งหนวยงานดังกลาวข้ึนมา  ท้ังนี้ ไมมีการเพ่ิมกําลังคน แตจะเกลี่ยคน
ใหสอดคลองตามงานและพันธกิจท่ีตั้งไว  

  นายจิรศักดิ์  ชุมวรานนท  รองอธิการบดี  ชี้แจงวา   งานอาคารสถานท่ีและภูมิสถาปตย เดิมมี
อัตรากําลังท้ังสิ้นมากกวา 50 คน  ซ่ึงมีขอบเขตงานกวางมากมี 13 งานยอย เชน งานสํารวจออกแบบทาง
วิศวกรรม  สถาปตยกรรม งานคิดประมาณการราคาคากอสราง งานตรวจแบบ งานควบคุมการกอสราง 
งานวิเคราะหการวางแผนเพ่ือจัดทําขอเสนอในการพัฒนาอาคาร  กลุมงานท้ัง 5 กลุมงานสามารถรวมกัน
ไดเนื่องจากลักษณะงานไมเหมือนกับงานท่ีเหลืออีก 8 งาน ซ่ึงเปนลักษณะงานของการซอมบํารุง  งานดูแล
พ้ืนท่ี จึงมีความคิดวางานท่ีเปนงานวิชาการทางดานวิศวกรรมและสถาปตยกรรมสามารถรวมกันไดโดยให
กลุมคนท่ีทํางานดานนี้อยูแลวไมตองเขาไปยุงเก่ียว หรือเขาไปดูแลงานท่ีไมเก่ียวของกับตนเอง สามารถท่ีจะ
แบงขอบเขตงานไดอยางชัดเจน  จึงมีขอความเห็นในการเสนอวา นาจะมีการแบงโดยเอา 5 งานยอย
ดังกลาวโดยแยกออกมาโดยใหตั้งชื่อใหมเปน “งานวิศวกรรมและภูมิสถาปตย”  โดยคนท่ีอยูในงานดานนี้
จะเปนวิศวกร โยธา ไฟฟา 1 คน สถาปนิก 1 คน ชางเขียนแบบ 1 คน และเปนชางคุมงาน 1 คน  สวนอีก 
1 งานคือ“งานอาคารสถานท่ีและซอมบํารุง” มีจํานวน 8 งาน ตั้งแตงานยานพาหนะ งานซอมสราง งาน
ภาคพ้ืนดิน งานแมบาน คนงานตาง ๆ งานไฟฟา งานประปา  งานรักษาความสะอาดตาง ๆ ซ่ึงเปนกลุมท่ีมี
อัตรากําลังมากกวา 40 คน  ซ่ึงจากการวิเคราะหท่ีผานมาในการบริหารงานของทีมงานพบวามีความ
ยุงยากในสายการบังคับบัญชา  การดูแลและประสิทธิภาพของการสั่งการ  การติดตามงาน และ 
การรายงานทําใหเกิดแนวคิดในการแบงงานดานนี้ออกมาเพ่ือความคลองตัว และเกิดประสิทธิภาพใน 
การทํางาน 

   ผูชวยศาสตราจารย ดร.กรองทิพย  เนียมถนอม  รองอธิการบดี  ชี้แจงวา  การบริหารงานของกองบริการ
การศึกษาเปนผูดูแลในเรื่องวิชาศึกษาท่ัวไป  โดยมีเจาหนาท่ี 1 คน ทําหนาท่ีดูแลในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  และมี
เจาหนาท่ี 1 คน ดูแลงานสหกิจศึกษา เชนเดียวกัน  ในแนวปฏิบัติท่ีผานมาไดมีคณะกรรมการจํานวน 1 ชุด  คือ คณบดี 
รองคณบดีฝายวิชาการ  ผูอํานวยการกองบริการการศึกษา  ผูอํานวยการกองนโยบายและแผน  ซ่ึงสวนใหญผูทํางานมี
หนาท่ีและมีงานประจํา อีกท้ังพบวาในเรื่องการบริหารงานหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  เปนการทํางานในแบบเฉพาะหนาไมมี
การพัฒนางานในสิ่งท่ีควรจะเปน  เชน  การพัฒนารายวิชาหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป   การจัดอบรมเทคนิคการเรียนการสอน
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ใหกับอาจารยท่ีสอนในวิชาศึกษาท่ัวไป  หรือในเรื่องแนวทางในการจัดผูสอนเขาสูรายวิชาตาง ๆ    เดิมเปนการสงไปให
อาจารยแตละวิชาไดพิจารณากันเอง  ซ่ึงไมนาจะเปนรูปแบบท่ีถูกตองในการจัดหาผูสอน  ประกอบกับยังไมมีการพัฒนา
ทีมผูสอนซ่ึงเจาหนาท่ีกองบริการการศึกษา  แนวนโยบายการดําเนินการ คือ จะทําการตั้งคณะกรรมการข้ึนมา 1 ชุด โดย
เปนทีมคณาจารยเขามารวมทํางาน  โดยไมมีการเพ่ิมคนหรือกรอบอัตราใหม 

 ประธาน กลาววา  การท่ีจะพิจารณาวาการวิเคราะหคางานวาเพียงพอสําหรับการกําหนดระดับชํานาญ
การหรือชํานาญการพิเศษหรือไม ตองพิจารณาเนื้องาน  แตดวยเหตุท่ีมีการยกงานมา  ดังนั้นจึงตองมีระยะเวลาเขาสู
ตําแหนงให  โดยปกติขาราชการพลเรือนตองใชเวลา 3 ปงบประมาณ  หมายความวาตัดระดับเดิมมาเพ่ือจะมาทํา 
การวิเคราะหวาเขาจะเติบโตตอไปไดหรือไม  อยางนอยท่ีสุดคือ 1 ปงบประมาณ  แต ณ ขณะนี้ยังไมสามารถกําหนดได
วา  จากระดับปฏิบัติการแลวจะเปนชํานาญการไดเลย  ตองมีการวิเคราะหคางานกอน  แตงานตามท่ีนําเสนอมาเปนงาน
ท่ีผูบริหารคาดหวังวาจะเพ่ิมประสิทธิภาพของงานใหดีกวาเดิม  สวนการท่ีจะกําหนดตําแหนงท่ีสูงข้ึนเปนระดับใดนั้น
ตองพิจารณาคุณภาพของงานและปริมาณงานอีกครั้งหนึ่ง 

 นายสุรพงษ  มาลี กลาววา  ขอมูลประกอบจากอธิการบดี และรองอธิการบดี ครบถวนในสวนของ
โครงสรางและภารกิจ  จึงขอใหเนนย้ําเปนเง่ือนไขในการดําเนินการครั้งนี้วาไมไดเปนเหตุใหเพ่ิมอัตรากําลังแตอยางใด  
สวนท่ีมีความกังวลเรื่องของเสนทางความกาวหนาในสายอาชีพ (Career path)  คงตองใหเวลาท่ีผูปฏิบัติงานจะมีผลงาน  
มีศักยภาพพอท่ีจะไดปรับระดับข้ึนไปในอนาคต 

 มติท่ีประชุม 

 เห็นชอบประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง การแบงสวนราชการภายใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (ฉบับท่ี 2)  โดยใหมหาวิทยาลัยรับขอสังเกต ขอเสนอแนะไป
ดําเนินการตอไป 

   

 ระเบียบวาระท่ี 4.9 ขอค วาม เห็ น ช อบ  (ร า ง ) ข อ บั งคั บ ม ห า วิ ท ย า ลั ย ร าช ภั ฏ
พระนครศรีอยุธยา วาดวย คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา พ.ศ. .... และขอความเห็นชอบคําส่ังแตงตั้ง
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 

สาระสําคัญโดยยอ 
  ตามท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ไดมีนโยบายใหคณะกรรมการบริหาร

มหาวิทยาลัย (ก.บ.) พิจารณากลั่นกรองเรื่องท่ีมหาวิทยาลัยตองเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา และคําสั่ง
แตงต้ังคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) ไดกําหนดอํานาจและหนาท่ีของคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยไมชัดเจน จึงเห็นควรจัดทําขอบังคับวาดวยคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  (ก.บ.) เพ่ือ
กําหนดอํานาจหนาท่ีในการพิจารณา กลั่นกรองเรื่องตาง ๆ ใหชัดเจน ตามท่ีกําหนดไวในขอบังคับ 

 ดังนั้น งานนิติการ จึงไดจัดทํา (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  
วาดวย คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา พ.ศ. .... โดยกําหนดเนื้อหาสาระ
เก่ียวกับองคประกอบของคณะกรรมการ หนาท่ี และบทเฉพาะกาล เพ่ือใหคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย (ก.บ) มีหนาท่ีในการใหคําปรึกษา สงเสริม สนับสนุนเสนอแนะแนวทางการบริหาร 
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ใหสอดคลองกับนโยบายการพัฒนามหาวิทยาลัยของอธิการบดีรวมท้ังปฏิบัติหนาท่ีอ่ืน ๆ ตามท่ีสภา
มหาวิทยาลัยหรืออธิการบดีมอบหมาย  

  โดยไดนําเสนอผานคณะกรรมการชุดตาง ๆ ดังตอไปนี้ 
 

ลําดับ ผานคณะกรรรมการ มติท่ีประชุม ครั้งท่ี วันท่ี 
1 ท่ีประชุมผูบริหาร เห็นชอบ 1/2562 22  มิถุนายน  2562 
2 คณะกรรมการปรับปรุงและยกรางกฎหมาย

ของมหาวิทยาลยั 
เห็นชอบ 4/2562 20 กรกฎาคม 2562  

  

ท่ีประชุมมีขอเสนอแนะและขอสังเกต ดังนี้ 
1. ขอ 3 ใหยกเลิกคําสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ท่ี 22/2557 ลงวันท่ี 

30 กรกฎาคม พ.ศ. 2557  ไมควรระบุไวในขอบังคับดังกลาว สวนในคําสั่งท่ีแตงตั้งคณะกรรมการชุดใหม
ใหระบุขอความยกเลิกคําสั่งเกาจะเปนแบบแผนท่ีถูกตองกวา 

2. ขอ 4 “หัวหนาหนวยงาน” หมายความวา คณบดี ผูอํานวยการสถาบัน สํานัก ศูนย หรือ
หัวหนาสวนราชการหรือหนวยงานท่ีเรียกชื่ออยางอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเทาคณะ ในสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา  ควรแยกคําจํากัดความของ “คณบดี” ออกจากหัวหนาหนวยงาน 
 
 มติท่ีประชุม 
 เห็นชอบขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา วาดวย คณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา พ.ศ. .... และเห็นชอบในการแตงตั้งคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย โดยใหปรับแกไขตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการ 

 

ระเบียบวาระท่ี 4.10 ขอความเห็นชอบ (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา วาดวย 
คุณสมบัติ หลักเกณฑ และวิธีการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผูทรงคุณวุฒิ พ.ศ. .... 

สาระสําคัญโดยยอ 
  โดย ท่ี เป นการสมควรปรับปรุ งและแก ไข เพ่ิ ม เติ มขอบั ง คับมหาวิทยาลั ย ราชภั ฏ

พระนครศรีอยุธยา วาดวย คุณสมบัติ หลักเกณฑ  และวิธีการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผูทรงคุณวุฒิ พ.ศ. ๒๕58 เนื่องจากขอบังคับดังกลาวเม่ือนําสูการปฏิบัติจะพบปญหาการตีความเก่ียวกับ
เขตพ้ืนท่ีบริการการศึกษาและวิธีการไดมาซ่ึงรายชื่อกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ เพ่ือให
กฎหมายมีสภาพคลองและสามารถนําไปปฏิบัติไดดวยความเรียบรอย รวดเร็ว  

  งานนิติการจึงไดจัดทํา (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา วาดวย
คุณสมบัติ หลักเกณฑ และวิธีการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ พ.ศ. .... โดยปรับปรุงและ
แกไขเพ่ิมเติมเนื้อหาสาระ ดังนี้ 
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2.1  ปรับปรุงแกไขคํานิยามของขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา วาดวย คุณสมบัติ 
หลั ก เกณ ฑ  และวิ ธี การสรรหากรรมการสภามหาวิ ทยาลั ยผู ท รงคุ ณ วุฒิ  พ .ศ . 2558  คํ าว า  
“เขตพ้ืนท่ีบริการการศึกษาของมหาวิทยาลัย” ใหเปนไปตามความในมาตรา 16 (5) แหงพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 “บุคคลในเขตพ้ืนท่ีบริการการศึกษาของมหาวิทยาลัย” หมายถึง บุคคลท่ีมี
หรือเคยมีภูมิลําเนา หรือเคยศึกษา หรือปฏิบัติงานหรือเคยปฏิบัติงาน ในเขตพ้ืนท่ีจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และ
เขตติดตอท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาใหบริการการศึกษา ไดแก จังหวัดอางทอง ลพบุรี สระบุรี 
ปทุมธานี นนทบุรี นครปฐม และสุพรรณบุรี 

2.2  ปรับแกขอ 7  ผูมีสิทธิเสนอชื่อกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ ประกอบดวย 1) 
กรรมการสภามหาวิทยาลัย 2) คณาจารยประจํา 3) บุคลากรของมหาวิทยาลัย และ 4) หนวยงาน เสนอชื่อ
ไดดานละหนึ่งชื่อ และใหเสนอชื่อโดยตรงตอคณะกรรมการสรรหาเพียงดานใดดานหนึ่งเทานั้น เพ่ือให
วิธีการไดมาซ่ึงรายชื่อกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิมีความชัดเจน และคลองตัว  

2.3 ปรับแกขอ 8 โดยเพ่ิมอํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการสรรหาเปนขอ 8(1) คือ ใหมีอํานาจ
ออกประกาศหลักเกณฑ วิธีการสรรหาโดยใหคํานึงถึงความโปรงใส เปนธรรม การมีสวนรวมและ 
ตรวจสอบได สวนขอ 8 (2) หลักการคงเดิม  

โดยไดนําเสนอผานคณะกรรมการชุดตาง ๆ ดังตอไปนี้ 
 

ลําดับ ผานคณะกรรรมการ มติท่ีประชุม ครั้งท่ี วันท่ี 
1 คณะกรรมการปรับปรุงและยกรางกฎหมาย

ของมหาวิทยาลยั 
เห็นชอบ 4/2562 20 กรกฎาคม 2562  

  

  
ท่ีประชุมมีขอเสนอแนะและขอสังเกต ดังนี้ 

1. แกไข คําจํากัดความ “บุคคลในเขตพ้ืนท่ีบริการการศึกษาของมหาวิทยาลัย” หมายความ
วา บุคคลท่ีมีหรือเคยมีภูมิลําเนา หรือเคยศึกษา หรือปฏิบัติงานหรือเคยปฏิบัติงาน ในเขตพ้ืนท่ีจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา และเขตติดตอท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาใหบริการการศึกษา ไดแก 
จังหวัดอางทอง ลพบุรี สระบุรี ปทุมธานี นนทบุรี นครปฐม สุพรรณบุรี และสระแกว (เนื่องจากจังหวัด
สระแกวมีโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนท่ีมหาวิทยาลัยลงพ้ืนท่ีไปดูแลเรื่องคุณภาพการศึกษาตาม
พระราชดําริและสงนักศึกษาไปฝกฝนประสบการณซ่ึงเปนการจัดสรรของกองบังคับการตํารวจตระเวน
ชายแดน) 

2. ขอ 10 ใหเพ่ิมขอความ ดังนี้  “ใหนายกสภามหาวิทยาลัยรักษาการตามขอบังคับนี้  
ในกรณีท่ีมีปญหาเก่ียวกับการปฏิบัติตามขอบังคับนี้ ใหนายกสภามหาวิทยาลัยมีอํานาจตีความและวินิจฉัย  
คําวินิจฉัยของนายกสภามหาวิทยาลัยใหเปนท่ีสุด” 

3. เรื่องของกรอบระยะเวลาไมไดกําหนดไว  ใหเพ่ิมเติมดังตอไปนี้ “มาตรา 16 วรรค 4 
มาตรา 17 และมาตรา 18 อนุ 2 แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 
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 มติท่ีประชุม 
   เห็นชอบขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา วาดวย คุณสมบัติ หลักเกณฑ และ

วธิีการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ พ.ศ. ....  โดยใหปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะของ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยกอนเสนอนายกสภามหาวิทยาลัยลงนาม 

 

การประชุมสภามหาวทิยาลัย คร้ังที่ 11/2562  เมื่อวันพุธที่  11  กันยายน  พ.ศ. 2562 

 ระเบียบวาระท่ี 3.2 ขอความเห็นชอบขอเสนอแนะตามลําดับความเรงดวนจากการรายงานผล
การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของคณบดีและผูอํานวยการ
สถาบัน/สํานัก มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2561       

 
สาระสําคัญโดยยอ 

 ตามท่ีสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุ ธยา ในการประชุมครั้ งท่ี  10/2562  
วันท่ี 14 สิงหาคม  2562 ไดมีมติเห็นชอบรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของคณบดี
และผู อํ านวยการสถาบั น/สํ านั ก มหาวิทยาลัยราชภั ฏพระนครศรีอยุ ธยา ประจํ าป งบประมาณ  
พ.ศ. 2561 โดยมีขอเสนอจากสภามหาวิทยาลัยวา ขอใหคณะกรรมการติดตามฯ ชวยจัดลําดับความสําคัญของ
ขอเสนอแนะท่ีเรงดวนควรดําเนินการ เพ่ือใหสภามหาวิทยาลัยพิจารณา ความทราบแลวนั้น  

 บัดนี้ คณะกรรมการติดตามฯ ไดจัดทําประเด็นสําคัญตามลําดับความเรงดวนแลวเสร็จ โดยมอบหมาย
ใหนายจิรศักดิ์   ชุมวรานนท ประธานคณะอนุกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของ
มหาวิทยาลัย เปนผูนําเสนอดังตอไปนี ้

 

1. การทําแผนยุทธศาสตร ควรดําเนินการดังนี้ 

1.1 ควรจัดทําแผนปฏิบัติราชการใหสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย 

1.2 ควรดําเนินการบูรณาการแผนรวมกันทุกหนวยงาน (ทบทวนการจัดทําแผน) โดย

พิจารณาถึงผลกระทบจากจํานวนนักศึกษาท่ีลดลงและมีผลตอรายได อัตรากําลัง จํานวนอาจารย และ 

การใชทรัพยากรท่ีมีอยูอยางจํากัด ความสอดคลองของแผนยุทธศาสตรของคณะและสถาบัน/สํานัก  

กับภาพรวมของมหาวิทยาลัย 

1.3 มหาวิทยาลัยควรดําเนินการจัดทําแผนใหสอดรับกับแผนยุทธศาสตรประเทศ 

 

2. การจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรหรือแผนพัฒนากําลังคน ควรดําเนินการดังนี้ 

2.1 ควรดําเนินการวิเคราะหภาระงานใหสอดคลองกับจํานวนบุคลากร โดยการจัดทํา

แผนพัฒนากําลังคนท้ังบุคลากรฝายวิชาการและฝายสนับสนุนวิชาการ 
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2.2 จัดทําแผนพัฒนาสมรรถนะบุคลากรรายบุคคล เพ่ือใชเปน KPI รายบุคคล และประเมินผล

งานรายป 
 

3. การพัฒนางานดานหลักสูตรและผลลัพธผูเรียน ควรดําเนินการดังนี้ 

3.1 ควรดําเนินการจัดทําหลักสูตรในลักษณะท่ีเปนการบูรณาการหลักสูตรระหวางคณะ 

(Multidisciplinary) ท่ีตอบโจทยการพัฒนาภาคอุตสาหกรรมและความตองการของประเทศในยุค Thailand 

4.0 ใหสอดคลองกับยุทธศาสตรของประเทศ  

3.2 ควรสงเสริมการจัดหลักสูตรแบบ Work Integrated Learning (WiL) หรือการจัด

การศึกษาท่ีสามารถไดปริญญา 2 ใบ เพ่ือเพ่ิมจํานวนและความหลากหลายของผูเรียน 

4. การบริหารจัดการ ควรดําเนินการดังนี้ 

4.1 ควรจัดระบบบริหารจัดการงานดานการบริการวิชาการในลักษณะการบูรณาการรวมกัน

ของทุกหนวยงาน รวมถึงการจัดการบริการวิชาการท่ีสามารถสรางรายไดใหกับมหาวิทยาลัยท้ังในระยะสั้น

และระยะยาวอยางยั่งยืน 

4.2 ควรเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการดานวิจัย นวัตกรรม และบริการวิชาการแก

สังคม โดยการจัดตั้งหนวยงานท่ีรับผิดชอบการจัดการระบบการบริการดานการวิจัย นวัตกรรม และ 

การบริการวิชาการแกสังคมในลักษณะ One Stop Service เปนหนวยงานกลางท่ีรับผิดชอบในดานนี้

โดยตรง เพ่ือทําใหการสื่อสารและการติดตอประสานงานกับหนวยงานภายนอกเปนไปดวยความสะดวกและ

เกิดความคลองตัว อีกท้ังสงผลใหภาระงานดานการวิจัย นวตักรรม และการบริการวิชาการใหกับสังคมมีมากข้ึน 

และเปนการสงเสริมความรวมมือในการบูรณาการงานของจังหวัดในพ้ืนท่ีใกลเคียงไดอยางเหมาะสม 
 

ท้ังนี้การจัดตั้งกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรมข้ึนแลว มหาวิทยาลัย

ควรดําเนินการปรับตัวชี้วัด โดยใชผลลัพธการปฏิบัติงานตอบโจทยตามวัตถุประสงคของนโยบายเปนหลัก 

และปรับแผนตามทิศทางของกระทรวงใหมท่ีจัดตั้งข้ึน ซ่ึงในปงบประมาณ พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยควรมี

การกําหนดใหใชตัวชี้วัดแบบ Objectives & Key Results (OKR) ตามนโยบายของ ดร.สุวิทย  เมษินทรีย

รัฐมนตรีวาการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัย และนวัตกรรม (อว.) 

    โดยไดนําเสนอผานคณะกรรมการชุดตาง ๆ ดังตอไปนี ้
 
 

ลําดับ ผานคณะกรรรมการ มติท่ีประชุม ครั้งท่ี วันท่ี 
1 คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและ

ประเมินผลงานของมหาวิทยาลยั 
เห็นชอบ 28(30)/2562 30 กันยายน 2562 
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 ท่ีประชุมมีขอเสนอแนะและขอสังเกต ดังนี้ 
  ประธาน  กลาววา  ขอเสนอแนะท่ีอภิปรายกันมานานและตองการเห็นเปนรูปธรรม คือ ขอ 
3.1  และ 3.2  ซ่ึงเปนสวนท่ีมหาวิทยาลัยสามารถดําเนินการไดเอง  ตอนนี้สามารถดําเนินการได 
จํานวน 1 หลักสูตร คือ หลักสูตรดนตรีศึกษา คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  จากการท่ีตนเองเปน 
คณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (อกศจ.) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พบวา ขณะนี้ขาดแคลนครูคหกร
รมศาสตร  ครูนาฏศิลป  ฟสิกส ชีวะ เคมี เปนตน 
  รองศาสตราจารย ดร.เสนห  จุยโต  ใหขอเสนอแนะ ดังนี้  

1.  ตองการเห็นการทบทวนแผนยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย จากเดิมท่ีทานไดมีนโยบาย
วิสัยทัศน พันธกิจ และยุทธศาสตรตองมีการปรับเปลี่ยนซ่ึงจะสอดคลองกับแผนปฏิบัติราชการ  ขณะนี้
มหาวิทยาลัยไดดําเนินการไปสวนหนึ่ งแลวแตยั งขาดการบรูณาการ  และท่ีเปนปญหานั้น  คือ  
การบูรณาการ 2 ระดับ คือ ระดับมหาวิทยาลัย  และระดับคณะและสํานัก ท่ีจะตองสอดคลอง เนื่องจากมี
ขอสังเกตจากคณะกรรมการติดตามฯ  ในเรื่องดังกลาว  หากแผนยุทธศาสตรมีการทบทวนในปตอไป  
จะแกปญหาในเรื่องจํานวนนักศึกษาดวย   

2.  เรื่องแผนยุทธศาสตรการบริหารทรัพยากรบุคคล ตามแนวทาง HR Scorecard 5 มิติ 
หนึ่งในนั้นจะมีเรื่องแผนกําลังคน  ซ่ึงควรทําใหสอดคลองและสัมพันธกัน  อีกสวนหนึ่งท่ีควรทําใหเกิดความ
ชัดเจน คือ แผนพัฒนาบุคลากรตามหลักสมรรถนะ  มหาวิทยาลัยควรมีบุคลากรอยู 3 สวน ไดแก 
สมรรถนะบุคลากรสายวิชาการ  สมรรถนะบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ สมรรถนะบุคลากรท่ีทําหนาท่ี
ทางดานบริหาร  หากดําเนินการดังกลาวการพัฒนามหาวิทยาลัยจะสอดคลองกันท้ังหมด  
                  ศาสตราจารย ดร.จํานงค  อดิวัฒนสิทธิ์  กลาววา  การใชคําเก่ียวกับแผนยุทธศาสตร ตั้งแต  
ขอ 1 ก็มีแผนยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย  และมีแผนยุทธศาสตรของคณะ จนกระท่ังแผนยุทธศาสตรของ
ประเทศ  ตามความเขาใจแผนยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยก็คือแผนยุทธศาสตรท่ีอธิการบดีประกาศเปน
เจตนารมณในการพัฒนามหาวิทยาลัย นโยบายของอธิการบดีจะมองเห็นวาปญหาเรงดวนคืออะไร  ฉะนั้น 
การจัดทําแผนยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย ขอ 2 ขอ 3 และขอ 4  ควรจะสอดคลองกันโดยนําปญหาเรงดวนท่ี
มองเห็นในระดับกวางมาขยายลงลึกไปในระดับคณะ เชน จํานวนนักศึกษาลดลง เปนปญหาเรงดวนในทุก
มหาวิทยาลัย รวมท้ังปญหาท่ีรับนักศึกษาเขามาแลวจํานวนนักศึกษา Drop Out มีจํานวนมาก   
      นางวราภรณ  สีหนาท  กลาววา  สืบเนื่องจากขอ 3  ทางมหาวิทยาลัยคงคุนเคยกับคําวา
บัณฑิตพันธุใหม  ใน ขอ 3.1  พ้ืนท่ีของมหาวิทยาลัยอยูกับภาคอุตสาหกรรม ดังนั้นหากเรงบทบาท  
Up-skill/Re-skill  เตรียมทําหลักสูตรอบรมระยะสั้น ซ่ึงสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาก็ให 
การสนับสนุนรายหัว หัวละ 60,000 บาท จะเปนประโยชนมาก  ใน ขอ 3.2 ตองการใหความสําคัญกับ
หลักสูตรทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการซ่ึงมหาวิทยาลัยเริ่มดําเนินการแลวในขณะนี้  หากมหาวิทยาลัย
ดําเนินการตอไปเรื่อย ๆ จะทําใหบัณฑิตเขาสูวิชาชีพไดทันที และสามารถมีสถาบันรวมผลิตซ่ึงเปน
หนวยงานภายนอกมารวมกันผลิตดวย 

 มติท่ีประชุม 
 เห็นชอบขอเสนอแนะตามลําดับความเรงดวนจากการรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และ

ประเมินผลงานของคณบดีและผูอํานวยการสถาบัน/สํานัก มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2561  โดยมอบหมายใหมหาวิทยาลัยนําไปปรับใชในการบริหารในมหาวิทยาลัยตอไป 
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 ระเบียบวาระท่ี 4.1 ขอความเห็นชอบหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหาร
การศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) 

 ความเปนมา/เรือ่งเดิม/ขอเท็จจริง 
 ตามท่ีหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ไดดําเนินการปรับปรุง

หลักสูตรฯ ใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558 และแนวทางการบริหาร
เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558 หลักสูตรดังกลาวไดผานกระบวนการพิจารณาและ
แกไขตามคําแนะนําของคณะกรรมการสภาวิชาการเรียบรอย จึงขอเสนอท่ีประชุมพิจารณาใหความ
เห็นชอบ 

  โดยไดนําเสนอผานคณะกรรมการชุดตาง ๆ ดังตอไปนี ้
 
 

ลําดับ ผานคณะกรรรมการ มติท่ีประชุม ครั้งท่ี วันท่ี 
1 คณะกรรมการประจําคณะครุศาสตร เห็นชอบ 3/2562 13 พฤษภาคม  2562 

2 คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา เห็นชอบ 2/2562 22 พฤษภาคม  2562 

3 สภาวิชาการ เห็นชอบ 6/2562 28 สิงหาคม  2562 
 

ท่ีประชุมมีขอเสนอแนะและขอสังเกต ดังนี้ 
  นางวราภรณ  สีหนาท กลาววา  ตามท่ี  ผูชวยศาสตราจารย ดร.พรเทพ  รูแผน ไดแจงวาคุรุสภา
กําหนดไวไมนอยกวา 42 หนวยกิต เม่ือเปรียบเทียบกับโครงสราง และตารางการปรับแกไขหลักสูตรตามท่ี
สภาวิชาการแนะนําใหระบุโครงสรางแผน ก แบบ ก1 ไวในหลักสูตร  แบบ ก1 คือการทําวิทยานิพนธอยาง
เดียวจํานวน 36 หนวยกิตเทานั้น ฉะนั้นจะเอาโครงสรางของ ก1 มาไวในเลมหลักสูตรจะไมสอดคลองกับ
หนาแรกท่ีแจงวาโครงสรางจํานวนหนวยกิต ตองไมนอยกวา 42 หนวยกิต ดังนั้น  แผน ก1 แสดงวา 
คุรุสภาไมประสงคจะใหเปดแผน ก1 ตองนําออกจากเลมในเลมหลักสูตรเนื่องจากขัดแยงกันเอง  
  ผู ช วยศาสตราจารย  ดร.พรเทพ  รู แผน กล าวว า หลักสูตร  แบบ ก1  ผู เรียนจะไม ได 
ใบประกอบวิชาชีพเพราะตองเรียนตามมาตรฐานวิชาชีพดวย 
  นางวราภรณ  สีหนาท กลาววา  จะเปดสอนแบบ ก1 จํานวน 36 หนวยกิตโดยท่ีผูเรียนไม
ตองไปเก่ียวของกับมาตรฐานวิชาชีพ อยางไรก็ตามในเอกสารหนาท่ี 1 ขอ 4  ควรปรับโดยใชขอความ  
“ไมนอยกวา 36 หนวยกิต”  ไมเชนนั้นจะรองรับ แผน ก1 ไมได 
  รองศาสตราจารย ดร.จิราภา  วิทยาภิรักษ  กลาววา  การทําประเมิน/สํารวจความตองการ 
ควรจะมีการทําเปนลายลักษณอักษรเขียนสรุปมาวามีผลในการใชปรับปรุงหลักสูตรอยางไร  ซ่ึงไดมี 
การกลาวถึงจํานวนนักศึกษาท่ีสมัคร  แตไมไดกลาวถึงผลของกระบวนการ  ความเปนจริงแลวควรจะมี
หลากหลายมุมมองแลวดําเนินการสรุป  ความเปนจริงแลวหลักสูตรท่ีดีควรจะมีผูสมัครจํานวนมาก  และ
มหาวิทยาลัยเลือกไดมากจึงจะเปนผลดี  สําหรับการระบุปการศึกษา 2564 วาหมายถึงความพรอมในการ
เผยแพรหลักสูตรใหมีคุณภาพและมาตรฐาน ควรปรับการเขียนใหมีความเขาใจมากข้ึน   
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  ศาสตราจารย ดร.ณรงคฤทธิ์  สมบัติสมภพ  กลาววา  เอกสารเลมหลักสูตรในดานวิชาการไม
เปนปญหา แตจากการพิจารณาเอกสารท่ีแสดงคุณสมบัติอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร และอาจารยประจํา
หลักสูตรมีประเด็นเก่ียวกับจรรยาบรรณทางวิชาการ  ท้ังในเรื่องของ Plagiarism  และแบบในการกําหนด
สัดสวนการเปนเจาของผลงานท่ีไมสอดคลองกับความเปนจริง จึงเสนอวา ควรตัดชื่ออาจารยประจํา
หลักสูตรบางรายออกและปรับเปลี่ยนแบบฟอรมในการมีสวนรวมในผลงานทางวิชาการ 
  อธิการบดี  กลาววา  ไดใหความสําคัญกับเรื่องผลการทางวิชาการตามท่ี ศาสตราจารย  
ดร.ณรงคฤทธิ์  สมบัติสมภพ ไดใหขอสังเกตและขอเสนอแนะหลายคราว ซ่ึงอาจารยมีชื่ออยูในผลงาน
เดียวกันเม่ือนํามาเปนผลงานสําหรับการเปนอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร  จึงไดออกนโยบายตามประกาศ 
ก.พ.อ. วาการขอตําแหนงทางวิชาการ ผูขอท่ีเปนเจาของผลงานตองมีสวนรวมไมนอยกวารอยละ 50  และ
มอบหมายใหคณบดีทุกคณะท่ีนําเสนอหลักสูตรตรวจสอบวาผลงานของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 
ตองมีใบรับรองผลงานแนบมาดวย หากมีผูรวมวิจัยหลายคน ตองมีสวนรวมไมนอยกวารอยละ 50 ถึงจะ
สามารถยื่นขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการหรือเปนอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรได 
 

 มติท่ีประชุม 
  เห็นชอบหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง  

พ.ศ. 2562) โดยใหปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัยและสงให ศาสตราจารย  
ดร.ณรงคฤทธิ์  สมบัติสมภพ ตรวจสอบกอนนําสงสํานักงานปลัดกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและ
นวัตกรรม (สป.อว.) 

 
 

ระเบียบวาระท่ี 4.3 ขอความ เห็ น ชอบ  (ร า ง) ข อ บั งคั บ มห า วิ ทยา ลั ยราชภั ฏ
พระนครศรีอยุธยา วาดวย การกําหนดมาตรฐานภาระงานทางวิชาการ
ของผูดํารงตําแหนงอาจารย ผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย 
และศาสตราจารย  (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. .... 

 ความเปนมา/เรือ่งเดิม/ขอเท็จจริง  
  โดยท่ีเปนการสมควรปรับปรุงแกไขขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  

วาดวย การกําหนดมาตรฐานภาระงานทางวิชาการของผูดํารงตําแหนงอาจารย ผูชวยศาสตราจารย  
รองศาสตราจารย และศาสตราจารย ใหมีความชัดเจน และมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

 ผูบ ริห ารจึ งไดประสาน กับงานนิติ การจัด ทํ า (ราง) ขอบั งคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา วาดวย การกําหนดมาตรฐานภาระงานทางวิชาการของผูดํารงตําแหนงอาจารย ผูชวย
ศาสตราจารย รองศาสตราจารย และศาสตราจารย (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. .... ข้ึน  

 โดยไดนําเสนอผานคณะกรรมการชุดตาง ๆ ดังตอไปนี้ 
ลําดับ ผานคณะกรรรมการ มติท่ีประชุม ครั้งท่ี วันท่ี 

1 คณะกรรมการปรับปรุงและยกรางกฎหมาย
ของมหาวิทยาลยั 

เห็นชอบ 6/2562 7 กันยายน 2562  
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 ท่ีประชุมมีขอเสนอแนะและขอสังเกต ดังนี้ 
  ประธาน กลาววา ใน (ราง) ขอบังคับ ขอ 6 ท่ีเขียนใหม “ขอ 6 ผูดํารงตําแหนงผูชวย
ศาสตราจารย  รองศาสตราจารย  และศาสตราจารย นอกจากจะมีภาระงานข้ันต่ําตามขอ 5  แลว  จะตอง
มีผลงานทางวิชาการตามประกาศท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด” อาจารยไมปรากฏในเอกสาร ขอใหแกไขให
ถูกตอง 

 มติท่ีประชุม 
เห็นชอบขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา วาดวย การกําหนดมาตรฐานภาระ

งานทางวิชาการของผูดํารงตําแหนงอาจารย ผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และศาสตราจารย  
(ฉบับท่ี 2) พ.ศ. .... โดยใหเพ่ิมเติมขอ 6 ผูดํารงตําแหนงอาจารยตามขอเสนอแนะของกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยกอนเสนอนายกสภามหาวิทยาลัยลงนาม 

 

ระเบียบวาระท่ี 4.4 ขอความเห็นชอบ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
เรื่อง มาตรฐานภาระงานทางวิชาการของผูดํารงตําแหนงอาจารย ผูชวย
ศาสตราจารย รองศาสตราจารยและศาสตราจารย  พ.ศ. .... 

 ความเปนมา/เรือ่งเดิม/ขอเท็จจริง  
  โดยท่ีเปนการสมควรปรับปรุงแกไขประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  

เรื่ อ งม าต รฐ าน ภ าระงาน ท างวิ ช าก ารขอ งผู ดํ า ร งตํ าแห น งอ าจ ารย  ผู ช ว ย ศ าส ต ราจ ารย  
รองศาสตราจารย และศาสตราจารย ใหสอดคลองกับประกาศคณะกรรมการขาราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.)  เรื่อง  มาตรฐานภาระงานทางวิชาการของผูดํารงตําแหนงอาจารย  
ผูชวยศาสตราจารย  รองศาสตราจารย  และศาสตราจารย พ.ศ. 2558  และขอบังคับมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  วาดวย  การกําหนดมาตรฐานภาระงานทางวิชาการของผูดํารงตําแหนงอาจารย  
ผูชวยศาสตราจารย  รองศาสตราจารย  และศาสตราจารย พ.ศ. 2558 

 ผูบ ริห ารจึ งไดประสาน กับงานนิ ติ การจัด ทํ า (ร าง ) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภั ฏ
พระนครศรีอยุธยา เรื่อง มาตรฐานภาระงานทางวิชาการของผูดํารงตําแหนงอาจารย ผูชวยศาสตราจารย 
รองศาสตราจารย และศาสตราจารย  ข้ึน โดยปรับปรุงแกไขภาระงานใหสอดคลองกับมาตรฐาน 
การปฏิบัติงานของผูดํารงตําแหนงอาจารย  ผูชวยศาสตราจารย  รองศาสตราจารย  และศาสตราจารย ตาม
ประกาศ ก.พ.อ. 

 โดยไดนําเสนอผานคณะกรรมการชุดตาง ๆ ดังตอไปนี้ 
ลําดับ ผานคณะกรรรมการ มติท่ีประชุม ครั้งท่ี วันท่ี 

1 คณะกรรมการปรับปรุงและยกรางกฎหมาย
ของมหาวิทยาลยั 

เห็นชอบ 6/2562 7 กันยายน 2562  
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 ท่ีประชุมมีขอเสนอแนะและขอสังเกตดังนี้ 
  ศาสตราจารย ดร.ณรงคฤทธิ์  สมบัติสมภพ  กลาววา  ใน (ราง) ประกาศฯ ขอ 9.1 การคิดภาระงาน
ตามสัญญารับทุนวิจัยตองานวิจัย 1 เรื่อง จํานวนเงินทุนวิจัยตอปท่ีไดรับ ถาไดรับ 20,000 – 25,000  บาท   
ใหคิดภาระงาน 3 ภาระงาน และถาไดรับทุนมากกวา 25,000  บาท ใหทุก ๆ 10,000 บาท คิดภาระงานเพ่ิมข้ึน 
0.1 ภาระงานตอสัปดาห มีขอสังเกต 2 ประเด็น คือ ประเด็นท่ีหนึ่ง เนื่องจากมหาวิทยาลัย มี 4 คณะ ซ่ึงมี 
ความแตกตางกันเชน คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเวลาไดรับทุนวิจัยจะไดรับงบประมาณจํานวนมาก   
แตงบประมาณนั้น มีคาครุภัณฑตาง ๆ รวมอยูดวย ควรนํารายละเอียด คาครุภัณฑ คาตอบแทน ออกจาก
งบประมาณท่ีไดรับกอน  จึงเรียกงบประมาณในสวนท่ีเหลือเปนเงินวิจัย   ประเด็นท่ีสอง ขอ 9.2.5 บทความวิจัย
หรือบทความทางวิชาการท่ีตีพิมพวารสารระดับนานาชาติ ท่ีปรากฏในประกาศ ก.พ.อ. เรื่องหลักเกณฑ 
การพิจารณาวารสารวิชาการ สําหรับการเผยแพรผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2562 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม หรือตํารา 
หรือหนังสือ หรือผลงานวิชาการรับใชสังคม หรือผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืน ๆ ตามประกาศ ก.พ.อ. 
กําหนดและไดรับความเห็นชอบจากมหาวิทยาลัย ใหคิดภาระงาน 12 ภาระงาน นั้น มหาวิทยาลัยควรคิด
ภาระงานใหจํานวน 2 ครั้ง เชน คิดจากการนําเสนอในการประชุมวิชาการ ได 3 ภาระงาน แตมีความ
ตองการตีพิมพในวารสารนานาชาติตามมา แนะนําวาใหคิดภาระงานโดยใหหัก 3 ภาระงานแรกออก เหลือ
จํานวน 9 ภาระงาน เพ่ือเพ่ิมแรงจูงใจใหอาจารย 
  ประธาน กลาววา  กรณีดังกลาวขางตนควรเพ่ิมเติมเปน วรรคสอง ในขอบังคับ 
  ศาสตราจารย ดร.ณรงคฤทธิ์  สมบัติสมภพ  กลาววา  ขอ 7 การกําหนดสัดสวนมาตรฐาน
ภาระงานของบุคลากรสายวิชาการ นั้น ในแตละขอมีขอความ “ไมจํากัดจํานวนภาระงานท่ีได  แตตองไม
นอยกวา 3 ภาระงาน” ใหแกไขเปน “ไมนอยกวา 3 ภาระงาน” 
  นายสุทัศน  อูทอง  กลาววา ในขอ 7.1.2 ภาระงานสอนนักศึกษาภาคนอกเวลาราชการ ไม
จํากัดจํานวนภาระงานท่ีได  ตนเคยหารือในคณะกรรมการปรับปรุงและยกรางกฎหมายของมหาวิทยาลัย 
แลว เปนการสอนแบบไดคาตอบแทน  แตในครั้งนี้มหาวิทยาลัยตองการนักศึกษาภาคพิเศษ  เม่ือภาระงาน
เกินมหาวิทยาลัยตองจายคาตอบแทนอีกตามระเบียบ ขอสังเกตจากคณะกรรมการปรับปรุงและยกราง
กฎหมายของมหาวิทยาลัย วาจะตองยกเวนในสวนของการนับภาระงานสอนเกินเพ่ือจายคาตอบแทน 
พิเศษอีก  จึงใหมหาวิทยาลัยปรับแกในประกาศท่ีเก่ียวกับการจายคาภาระงานสอนเกินดวย   

 มติท่ีประชุม 
  เห็นชอบประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง มาตรฐานภาระงานทางวิชาการของ
ผู ดํ ารงตํ าแหน งอาจารย  ผู ช วยศาสตราจารย  รองศาสตราจารย  และศาสตราจารย   พ .ศ . ...  
โดยใหแกไขตามขอเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัยกอนเสนออธิการบดีลงนาม 
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 ระเบียบวาระท่ี 4.5 ขออนุมัติใหปริญญาแกผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรภีาคฤดูรอน  
ประจําปการศึกษา 2561 และประจําภาคเรียนท่ี 3/2561 ครั้งท่ี 1  
จํานวน 115 ราย  

 ความเปนมา/เรือ่งเดิม/ขอเท็จจริง 
  ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยฯ ท่ี 371/2562 เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการตรวจโครงสรางหลักสูตร
ของนักศึกษาภาคปกติและภาคพิเศษ (เสาร-อาทิตย) ท่ีจะสําเร็จการศึกษาประจําภาคเรียนท่ี 2/2561 
และคําสั่งมหาวิทยาลัยฯ ท่ี 513/2562 เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการตรวจจบหลักสูตรของนักศึกษาภาค
ปกติและภาคพิเศษ (เสาร-อาทิตย) ท่ีจะสําเร็จการศึกษาประจําภาคเรียนท่ี 2/2561 ท่ีเปนนักศึกษาคาง
รุนและไดยื่นคํารองขอเปนผูสําเร็จการศึกษาในภาคฤดูรอน ประจําปการศึกษา 2561 (นักศึกษาภาคปกติ) 
และภาคเรียนท่ี 3/2561 (นักศึกษาภาคพิเศษ) คณะกรรมการดังกลาวไดดําเนินการตรวจสอบผลการ
เรียนและโครงสรางหลักสูตรตามเกณฑการสําเร็จการศึกษา และระเบียบ ขอบังคับอ่ืน ๆ    ท่ีเก่ียวของแลว 
พบวามีนักศึกษาท่ีมีคุณสมบัติเปนผูสําเร็จการศึกษาจํานวนท้ังสิ้น 115 ราย จึงเสนอตอคณะกรรมการ
อนุมัติการประเมินผลการศึกษาในการประชุมครั้งท่ี 3/2562 วันท่ี 26 สิงหาคม 2562 คณะกรรมการมี
มติเห็นชอบอนุมัติผลการสําเร็จการศึกษาจํานวนท้ังสิ้น 115 รายและไดนําเรื่องนี้ เขาท่ีประชุม
คณะกรรมการสภาวิชาการครั้งท่ี 6/2562 ในวันท่ี 28 สิงหาคม  2562 โดยท่ีประชุมมีมติเห็นชอบ
เรียบรอยแลว 
 
 

 

บัญชีสรุปจํานวนผูสําเร็จการศึกษาท่ีขออนุมัติใหปริญญา 

ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ภาคฤดูรอนประจําปการศึกษา 2561 และภาคเรียนท่ี 3/2561  (ครั้งท่ี 1) 

 

สาขาวิชา 
ระดับปรญิญาตร ี

รวมท้ังสิ้น เกียรตินิยมอันดับ 1 เกียรตินิยมอันดับ 2 ปริญญาตร ี
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม 

ภาคปกติ           
ศิลปศาสตรบัณฑติ - - - - - - 5 9 14 14 

รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต - - - - - - 4 2 6 6 
นิติศาสตรบัณฑิต - - - - - - 6 11 17 17 

นิเทศศาสตรบัณฑิต - - - - - - 3 3 6 6 

ศิลปกรรมศาสตรบัณฑติ - - - - - - 12 5 17 17 

วิทยาศาสตรบัณฑิต - - - - - - 1 8 9 9 

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต - - - - - - 3 1 4 4 

บริหารธุรกิจบัณฑิต - - - - - - 10 22 32 32 

บัญชีบัณฑิต - - - - - - - 8 8 8 

รวม       44 69 113 113 



50 
 

รายงานการสรุปขอเสนอแนะจากการประชุมสภามหาวิทยาลัย ประจาํป พ.ศ. 2562 
 

สาขาวิชา 

ระดับปรญิญาตร ี

สาขาวิชา เกียรตินิยมอันดับ 1 เกียรตินิยมอันดับ 2 ปริญญาตร ี

ชาย  ชาย  ชาย  ชาย  ชาย 
ภาคพิเศษ           

รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต       - 1 1 1 

บัญชีบัณฑิต       - 1 1 1 

รวม       - 2 2 2 

รวมท้ังสิ้น       44 71 115 115 

 โดยไดนําเสนอผานคณะกรรมการชุดตาง ๆ ดังตอไปนี้ 
 

ลําดับ ผานคณะกรรรมการ มติท่ีประชุม ครั้งท่ี วันท่ี 
1 คณะกรรมการอนุมัติการประเมินผล

การศึกษา 
เห็นชอบ 3/2562 26 สิงหาคม  2562 

2 สภาวิชาการ เห็นชอบ 6/2562 28 สิงหาคม  2562 
 

 ท่ีประชุมมีขอเสนอแนะ ดังนี้ 
  นายสุทัศน  อูทอง  กลาววา  เคยมีการตั้งขอสังเกตในการประชุมสภามหาวิทยาลัยเก่ียวกับ
เอกสารนอกเลม การพิจารณาอนุมัติใหปริญญา และครั้งนี้ในเลมการพิจารณาอนุมัติใหปริญญา ทายตาราง
ปรากฏขอความวา “อนุมัติใหปริญญา ตั้งแตวันท่ี 26 สิงหาคม 2562” ซ่ึงเปนวันท่ีคณะกรรมการอนุมัต ิ
การประเมินผลการศึกษาเปนผูใหความเห็นชอบ ซ่ึงการอนุมัติใหปริญญาตองเปนไปตามขอบังคับฯ วาดวย
การจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี  พ.ศ. 2549  ขอ 26  การอนุมัติปริญญา หรือ
อนุปริญญา สภามหาวิทยาลัยเปนผูอนุมัติปริญญา และอนุปริญญา ณ วันนี้เปนวันท่ี 11  กันยายน  
2562  สภามหาวิทยาลัยกําลังอนุมัติปริญญายอนหลังใชหรือไม   
  นางวราภรณ  สีหนาท  กลาววา  หากตองการใหสภามหาวิทยาลัยอนุมัติปริญญา ณ วันท่ี
คณะกรรมการอนุ มัติการประเมินผลการศึกษา มหาวิทยาลัยควรเสนอมายังสภามหาวิทยาลัย  
พิจารณาเพ่ือใหความเห็นชอบ ขอใหตรวจสอบวาการอนุมัติปริญญาในลักษณะดังกลาว  มีแนวปฏิบัต ิ
มากอนหรือไม  
 
 มติท่ีประชุม 
  อนุมัติใหปริญญาแกผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคฤดูรอนประจําปการศึกษา 2561 
และประจําภาคเรียนท่ี 3/2561  จํานวน 115 ราย ท้ังนี้ ไมกอนวันท่ีคณะกรรมการอนุมัติการประเมินผล
การศึกษาเห็นชอบ  ตามรายชื่อผูสําเร็จการศึกษาดังตอไปนี้  และใหมหาวิทยาลัยดําเนินการตามท่ีกรรมการ 
ผูทรงคุณวุฒิ (นางวราภรณ  สีหนาท) เสนอ 
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ประมาณการ

รายรับ คาสาธารณูปโภค งบดําเนินงาน ป งปม.2562 ป งปม.2563 เพิ่มขึ้น +/ คิดเปนรอยละ

100% 20% 10% 70%
ลดลง (-)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

   579,279,400     579,279,400    448,332,700    579,279,400 130,946,700   29.21          

140,245,000   27,726,000   14,024,500     98,494,500    112,519,000    145,446,000   140,245,000   (5,201,000)     (3.58)          

101,860,000   20,372,000   10,186,000     71,302,000    81,488,000      107,493,000   101,860,000   (5,633,000)     (5.24)          

2.1.1 นักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ 79,080,000     15,816,000    7,908,000       55,356,000     63,264,000      86,010,000     79,080,000     (6,930,000)      (8.06)           

2.1.2 นักศึกษาเขาพักหอพักอูทอง 2,440,000       488,000        244,000         1,708,000      1,952,000        2,437,000       2,440,000       3,000             0.12            

2.1.3 นักเรียนโรงเรียนสาธิตระดับมัธยมศึกษา 11,550,000     2,310,000      1,155,000       8,085,000      9,240,000        10,236,000     11,550,000     1,314,000       12.84          

2.1.4 นักเรียนโรงเรียนสาธิตระดับประถมศึกษา 5,970,000       1,194,000      597,000         4,179,000      4,776,000        5,943,000       5,970,000       27,000           0.45            

2.1.5 นักเรียนโรงเรียนสาธิตระดับปฐมวัย 2,820,000       564,000        282,000         1,974,000      2,256,000        2,867,000       2,820,000       (47,000)          (1.64)           

                                                  

                                                           

                                                          

                                                                    

                                                      

                                                                         

                                                                      

                                                                               

                                                                 

                                                                        

                                                             

                                                                      

                                      

ประเภทงบประมาณ/แหลงที่มาของงบประมาณ

สํารองจาย

1. งบ แผนดิน (ขั้น จัดทําคําของบประมาณ)

งบประมาณรายจาย งบประมาณ

รายจาย

เปรียบเทียบประมาณการรายรับ

2. งบ รายได

 2.1 งบบํารุงการศึกษา (บ.กศ.)

     

   

  

   

   

 ระเบียบวาระท่ี 4.7 ขออนุมัติงบประมาณเงินบํารุงการศึกษาคงคลัง งบประมาณจํานวน 
24,200,000 บาท เพ่ือดําเนินการตามภารกิจท่ีจําเปนและ
ยุทธศาสตรใหมของมหาวิทยาลัย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 ความเปนมา/เรือ่งเดมิ/ขอเท็จจริง 
งบประมาณเงินรายได ไดมาจากการประมาณการแผนการรับของนักศึกษานํามาวิเคราะหหา

อัตราการรับตามแผน และอัตราการตกออกของนักศึกษา จึงไดยอดการประมาณการท่ีใกลเคียงกับความ
เปนจริง แตในสถานการณปงบประมาณ 2560 ถึง 2562 มีงบประมาณจากการประมาณการ ลดลงทุกป 
ดังนี้  

 

 
 
 
 

 

 
จากงบประมาณท่ีลดลงจึงทําใหมหาวิทยาลัย ตองใชงบประมาณจากเงินคงคลังมาตั้งเปนเงิน

บํารุงการศึกษาเพ่ิมเติมทุกป เพ่ือแกไขปญหางบประมาณไมเพียงพอในการดําเนินงานในหลายภารกิจท่ีมี
ความจําเปนและตามยุทธศาสตรการพัฒนาของมหาวิทยาลัย โดยมีขอมูลยอนหลังดังนี้ 

 

ปงบประมาณ งบประมาณ 

2560 5,507,963 บาท 

2561 16,063,400 บาท 

2562 14,932,800 บาท 
 
 

ในปงบประมาณ 2563 ตามท่ีสภามหาวิทยาลัย ไดอนุมัติกรอบวงเงินงบประมาณ ในคราว
การประชุมท่ี 8/2562 เม่ือวันท่ี 12 มิถุนายน พ.ศ. 2562 ดังนี้  

 
 

 

 

 

ปงบประมาณ งบประมาณ ลดลง 
2560 159,374,540 บาท  
2561 153,895,800 บาท -3.44 
2562 145,635,000 บาท -5.37 
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10,490,000     2,098,000     1,049,000      7,343,000     8,392,000       12,783,000    10,490,000    (2,293,000)     (17.94)         

2.2.1 นักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ 10,490,000     2,098,000      1,049,000       7,343,000      8,392,000        12,783,000     10,490,000     (2,293,000)      (17.94)         

7,150,000      1,430,000     715,000         5,005,000     5,720,000       3,039,000      7,150,000      4,111,000      135.27        

2.3.1 นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ 7,150,000       1,430,000      715,000         5,005,000      5,720,000        3,039,000       7,150,000       4,111,000       135.27         

12,465,000     2,493,000     1,246,500      8,725,500     9,972,000       9,899,000      12,465,000    2,726,000      12.52          

2.4.1 คาบํารุงสถานที่ในการจัดจําหนายสินคาในมหาวิทยาลัย (เสาร - อาทิตย) 8,850,000       1,770,000      885,000         6,195,000      7,080,000        7,865,000       8,850,000       985,000         12.52          

2.4.2 คาบํารุงสถานที่ในการจัดจําหนายสินคาในมหาวิทยาลัย (ซุมสินคา) 3,415,000       683,000        341,500         2,390,500      2,732,000        1,674,000       3,415,000       1,741,000       104.00         

2.4.3 คาบํารุงสถานที่ในการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 200,000         40,000         20,000           140,000        160,000          360,000         200,000         -             

3,230,000      323,000       323,000         2,584,000     2,907,000       2,500,000      3,230,000      730,000         29.20          

2.5.1 การใหบริการที่พัก/สถานที่ 3,230,000       323,000        323,000         2,584,000      2,907,000        2,500,000       3,230,000       730,000         29.20          

5,050,000      1,010,000     505,000         3,535,000     4,040,000       5,952,000      5,050,000      (902,000)        (15.15)         

2.6.1 รายไดจากศูนยหนังสือ 5,050,000       1,010,000      505,000         3,535,000      4,040,000        5,952,000       5,050,000       (902,000)         (15.15)          

719,524,400   27,726,000   14,024,500     98,494,500    691,798,400    596,204,200   719,524,400   123,320,200   20.68          

    

  

   

 2.2 งบการจัดการศึกษาสําหรับบุคลากรประจําการ (งบ กศ.บป.) 

 2.3 งบการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (งบบัณฑิตศึกษา)

 2.4 งบเงินรายไดจากเงินผลประโยชนจากที่ราชพัสดุ

 2.5 งบเงินรายไดจากศูนยฝกปฏิบัติการวิชาชีพธุรกิจ (อาคารสวนหลวง)

 2.6 เงินรายไดจากศูนยหนังสือ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

รวม

ประมาณการ

รายรับ คาสาธารณูปโภค งบดําเนินงาน ป งปม.2562 ป งปม.2563 เพิ่มขึ้น +/ คิดเปนรอยละ

100% 20% 10% 70%
ลดลง (-)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

                          

                                        

                                          

                                                        

                                                                              

                                                            

                                                                          

                                                                          

                                                  

                                                           

                                                          

                                                                    

                                                      

                                                                         

                                                                      

                                                                               

                                                                 

                                                                        

                                                             

                                                                      

                                      

ประเภทงบประมาณ/แหลงที่มาของงบประมาณ

สํารองจาย

   ้  

งบประมาณรายจาย งบประมาณ

รายจาย

เปรียบเทียบประมาณการรายรับ

  

   

     

   

  

   

   

 

 

 

 
 
 

 
 
 
จากกรอบวงเงินงบประมาณท่ีไดรับอนุ มัติ  มหาวิทยาลัยมีงบประมาณท่ีสามารถใชใน 

การบริหารจัดการไดจากแหลงเงิน งบบํารุงการศึกษา คาบํารุงการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
สวนแหลงเงินงบประมาณอ่ืนจะมีคาใชจายตามภารกิจของหนวยงานเจาของงบประมาณนั้น 

จึงทําใหมหาวิทยาลัยมีงบประมาณท่ีใชในการบริหารจัดการจํานวน 55,356,000 บาท 
มหาวิทยาลัยไดจัดสรรงบประมาณตรงสวนนี้ ไปทําเนินการตามภารกิจ การจัดการเรียนการสอน  
การสนับสนุนการจัดการศึกษา และคาใชจายเงินเดือนลูกจางประจําตามสัญญา คาจางเหมารักษาความ
ปลอดภัยและคาจางเหมาทําความสะอาด คาใชจายในการจัดประชุมตาง ๆของมหาวิทยาลัย และโครงการ
พ้ืนฐานท่ีจําเปน 

แตพบวามีงบประมาณไมเพียงพอในการดําเนินงานในหลายภารกิจท่ีสําคัญตามยุทธศาสตรของ
มหาวิทยาลัย ประกอบกับโครงการท่ีมีความจําเปนและเปนโครงการท่ีตอเนื่องซ่ึงเดิมไดรับจัดสรร 
ในงบประมาณเงินบํารุงการศึกษาเพ่ิมเติมจากปกอนเปนประจําทุกป  

ในครั้งนี้มหาวิทยาลัยพิจารณาเฉาะโครงการท่ีมีความจําเปนและสอดคลองกับยุทธศาสตรและ 
ทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัย จึงขออนุมัติงบประมาณเงินบํารุงการศึกษาคงคลัง งบประมาณจํานวน 
24,200,000 บาท ซ่ึงแบงออกเปน 5 โครงการใหญ 35 โครงการยอย ดังนี้ 

1. โครงการเพ่ิมศักยภาพบุคลากร 7 โครงการ   งบประมาณจํานวน    7,726,400  บาท 

    แบงเปน โครงการประจํา/ตอเนื่อง 4 โครงการ  งบประมาณจํานวน     1,076,400  บาท 

 โครงการใหม 3 โครงการ งบประมาณจํานวน    1,650,000  บาท 

2. โครงการสนับสนุนการวิจัย 8 โครงการ งบประมาณจํานวน   1,703,000 บาท 

    แบงเปน โครงการประจํา/ตอเนื่อง 6 โครงการ  งบประมาณจํานวน   1,103,000 บาท 

 โครงการใหม 2 โครงการ งบประมาณจํานวน      750,000 บาท 
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ลักษณะกิจกรรม  งบประมาณ

1. โครงการเพิ่มศักยภาพบุคลากร 7,726,400    

1 1 6311000002 โครงการสงเสริมและสนับสนุนการจัดทําผลงานทางวิชาการของบุคลากรสายวิชาการ โครงการประจํา/ตอเนื่อง 3,000,000    

2 2 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร (อบรม สัมมนา บุคลากรภายในมหาวิทยาลัย) โครงการใหม 850,000     

3 3 6311000030 โครงการสนับสนุนคาใชจายการพัฒนาศักยภาพบุคลากร (กองทุนพัฒนาบุคลากร) โครงการประจํา/ตอเนื่อง 2,000,000    

4 4 6311000032 โครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม โครงการใหม 300,000     

5 5 6311000034 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน โครงการใหม 500,000     

6 6 6311000035 โครงการกําหนดตําแหนงบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการใหดํารงตําแหนงสูงขึ้น โครงการประจํา/ตอเนื่อง 476,400      

7 7 6312000003 โครงการพัฒนาศักยภาพภาษาอังกฤษใหกับบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรอียุธยา โครงการประจํา/ตอเนื่อง 600,000      

รายการ

3. โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย 14 โครงการ  

งบประมาณจํานวน   11,162,750 บาท 

   แบงเปน โครงการประจํา/ตอเนื่อง 7 โครงการ  งบประมาณจํานวน    5,515,000 บาท 

 โครงการใหม 7 โครงการ งบประมาณจํานวน    5,647,750 บาท 

4. โครงการพัฒนานักศึกษา 5 โครงการ งบประมาณจํานวน    3,107,850 บาท 

 แบงเปน โครงการประจํา/ตอเนื่อง 2 โครงการ  งบประมาณจาํนวน    1,270,400 บาท 

 โครงการใหม 3 โครงการ งบประมาณจํานวน    1,837,450 บาท 

5. โครงการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  งบประมาณจํานวน      500,000 บาท 

 แบงเปน โครงการใหม 1 โครงการ งบประมาณจํานวน      500,000 บาท 

โดยมีรายการเอียดดังนี้ 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

2. โครงการสนับสนุนการวิจัย 1,703,000    

8 1 6316000003 การนําเสนอผลงานวิจัยในมหกรรมงานวิจัยแหงชาติ (Thailand Research Expo) โครงการประจํา/ตอเนื่อง 150,000      

9 2 6316000004 เชิดชูเกียรตินักวิจัย โครงการประจํา/ตอเนื่อง 30,000        

10 3 6316000006 โครงการจัดทําวารสารวิจัยราชภัฏกรุงเกา สาขามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร โครงการประจํา/ตอเนื่อง 178,000      

11 4 6316000009 จัดประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โครงการประจํา/ตอเนื่อง 25,000        

12 5 6316000010 โครงการประชุมวิชาการระดับชาติ "ราชภัฏกรุงเกา" ประจําป พ.ศ. 2562 โครงการประจํา/ตอเนื่อง 120,000      

13 6 6316000012 โครงการพัฒนานักวิจัย โครงการประจํา/ตอเนื่อง 600,000      

14 7 6316000014 โครงการบริหารจัดการหนวยจริยธรรมการวิจัยในมนุษย โครงการใหม 600,000     

15 8 โครงการบริหารจัดการการประชุม inter conference ISMAC 2020 (ครั้งที่ 10) โครงการใหม 150,000     

3. โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย 11,162,750  

16 1 6311000005 สื่อสารและสรางภาพลักษณองคกร มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โครงการประจํา/ตอเนื่อง 750,000      

17 2 6311000022 โครงการปรับปรุงและซอมแซม วัสดุ อุปกรณ ครุภัณฑ สิ่งปลูกสราง และอาคารสถานที่ โครงการใหม 1,413,500   

18 3 6311000031 โครงการประชุมบุคลากรประจําภาคเรียน โครงการประจํา/ตอเนื่อง 100,000      

19 4 6311000033 โครงการตรวจสุขภาพบุคลากรประจําป โครงการใหม 50,000       

20 5 6312000002 โครงการขยายความรวมมือกับองคกรตางประเทศ โครงการประจํา/ตอเนื่อง 480,000      

21 6 6312000006 โครงการขับเคลื่อนคุณธรรมและความโปรงใสการดําเนินของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โครงการประจํา/ตอเนื่อง 155,000      

22 7 6312000007 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “ผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ .ศ.2562 โครงการประจํา/ตอเนื่อง 250,000      

23 8 6312000008 โครงการพัฒนาระบบและกลไกการจัดทําตัวชี้วัดผลการดําเนินงาน OKR โครงการประจํา/ตอเนื่อง 80,000        

24 9 6312000010 โครงการจัดหาและปรับปรุงครุภัณฑ ของกองนโยบายและแผน โครงการใหม 280,000     
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ลักษณะกิจกรรม  งบประมาณ

     

     

        

      

      

      

       

       

รายการ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โดยไดนําเสนอผานคณะกรรมการชุดตาง ๆ ดังตอไปนี้ 
 

ลําดับ ผานคณะกรรรมการ มติท่ีประชุม ครั้งท่ี วันท่ี 
1 คณะกรรมการบริหารงบประมาณและการเงิน เห็นชอบ 4/2562 3  กันยายน 2562 

 ท่ีประชุมมีขอสังเกตและขอเสนอแนะ ดังนี้ 
รองศาสตราจารย ดร.เสนห  จุยโต กลาววา  ในการเสนอของบประมาณสวนใหญจะเขียน

โครงการและวงเงิน โดยจัดทํารายละเอียดในภายหลังใหเต็มจํานวนวงเงินท่ีไดรับอนุมัติ  สิ่งท่ีสําคัญคือ 
การใชเงินเกิดผลสัมฤทธิ์และคุมคาหรือไม  ตองพิจารณารายละเอียดโครงการวาครบถวนสัมพันธกันหรือไม  
ชื่อโครงการ  หลักการและเหตุผลเชื่อมโยงกับยุทธศาสตรใด ผลสัมฤทธิ์ของโครงการเปนอยางไร และหัวใจ
สําคัญคือแผนกิจกรรมของงบประมาณคิดตามรายกิจกรรม และตนทุนกิจกรรมท่ีใชงบประมาณ   

อธิการบดี  ชี้แจงวา  กรอบวงเงินท่ีสามารถใชไดมีอยู  27 ลานบาท  จึงไดสั่งการให 
กองนโยบายและแผนไดแยกโครงการแตละโครงการออกเปนรายไตรมาส  และมีแนวคิดวาจะขออนุมัติไตร
มาส ท่ี  1  กอนแลวนํ ามารายงานผลการดํ าเนินการท่ี ไดอนุ มัติ งบประมาณ ไปแลวนั้ น  วาเกิด 
output/outcome อยางไรบาง  มีโครงการใหมหรืออาจจะปรับเปลี่ยนโครงการในไตรมาสท่ี 2 ก็จะนํามา
ขออนุมัติตอไป 

นายกฤษดา  โรจนสุวรรณ  กลาววา เรื่องการใชจายงบประมาณถือเปนเรื่องท่ีสําคัญท่ีสุด 
ตามท่ีกรรมการไดมีขอสังเกต และขอเสนอแนะ  เนื่องจากจําเปนตองมีกรรมการสภามหาวิทยาลัยชวยให
คําแนะนําแกมหาวิทยาลัย จึงขอเสนอนายธวัชชัย  กิจรัตนะกุล  ซ่ึงเปนผูเชี่ยวชาญทางดานการเงินและ
งบประมาณ  เปนผูใหคําปรึกษาแกคณะกรรมการบริหารงบประมาณและการเงินของมหาวิทยาลัยตอไป 

 
 

     

          

         

        

         

           

       

      

           

   

        

         

       

        

       

       

          

          

       

      

       

      

     

     

4. โครงการพัฒนานักศึกษา 3,107,850    

30 1 6314000010 โครงการสงเสริมสุขภาพนักศึกษา โครงการใหม 119,500     

31 2 6314000011 โครงการพัฒนาบทบาทอาจารยที่ปรึกษาและการใหคําปรึกษาแกนักศึกษา โครงการใหม 135,500     

32 3 6314000012 โครงการสงเสริมและพัฒนาทักษะดานกีฬาแกนักศึกษาในระดับภูมิภาค และระดับประเทศ โครงการประจํา/ตอเนื่อง 1,140,000    

33 4 6314000013 โครงการพัฒนานักศึกษาตามอัตลักษณของมหาวิทยาลัย โครงการประจํา/ตอเนื่อง 130,400      

34 5 6314000015 โครงการพัฒนานักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โครงการใหม 1,582,450   

5. โครงการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 1,000,000    

35 1 6317000007 โครงการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม และแหลงเรียนรูดานศิลปวัฒนธรรม โครงการใหม 1,000,000   

24,700,000  รวมทั้งสิ้น

     

          

         

        

         

           

       

      

           

   

        

         

       

        

       

       

          

          

       

25 10 โครงการพัฒนามหาวิทยาลัยสูการเปนมหาวิทยาลัยสีเขียว (Green Univesity) โครงการประจํา/ตอเนื่อง 3,700,000    

26 11 6311000036 บริหารจัดการมหาวิทยาลัย (เพิ่มเติม) โครงการใหม 504,250     

27 12 คาเขียนแบบงานปรับปรุงรายการตามขอเสนองบประมาณแผนดิน จํานวน 6 รายการ โครงการใหม 2,800,000   

28 13 ศูนยนวัตกรรมและดิจิทัลเพื่อการเรียนรู โครงการใหม 500,000     

29 14 พัฒนาการเรียนการสอนของบุคลากรสายวิชาการ โครงการใหม 100,000     
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 มติท่ีประชุม 
 อนุมัติในหลักการงบประมาณเงินบํารุงการศึกษาคงคลัง จํานวน 24,200,000 บาท เพ่ือ

ดํ าเนิ นการตามภารกิจ ท่ี จํ าเป นและยุทธศาสตร ใหมของมหาวิทยาลั ย  ประจํ าป งบประมาณ  
พ.ศ. 2563 และมอบหมายนายธวัชชัย  กิจรัตนะกุล ใหคําปรึกษาแกคณะกรรมการบริหารงบประมาณ
และการเงินของมหาวิทยาลัย  โดยใหจัดทําขอมูลรายละเอียดโครงการ นําเสนอเปนวาระสืบเนื่องในเดือน
ตุลาคม ตอไป 
 

การประชุมสภามหาวทิยาลัย คร้ังที่ 12/2562  เมื่อวันพุธที่  9  ตุลาคม  พ.ศ. 2562 
 

ระเบียบวาระท่ี 3.3 ขอความเห็นชอบใหสภามหาวิทยาลัยอนุมัติใหปริญญาแกผูสําเร็จการศึกษา
ตามวันท่ีคณะกรรมการอนุมัติการประเมินผลการศึกษาพิจารณาอนุมัติให
สําเร็จการศึกษา  

ขอเท็จจริง/ความเปนมา/เรือ่งเดิม 
 ตามท่ี สภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ในการประชุมครั้งท่ี  11/2562  

วันท่ี 11  กันยายน 2562 ระเบียบวาระท่ี 4.5  เรื่องขออนุมัติใหปริญญาแกผูสําเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี ภาคฤดูรอนประจําปการศึกษา 2561  และประจําภาคเรียนท่ี 3/2561  ครั้งท่ี 1  จํานวน 
115  ราย  มีขอเสนอแนะจากผูทรงคุณวุฒิวา หากตองการใหสภามหาวิทยาลัยอนุมัติปริญญา ณ วันท่ี 
คณะกรรมการอนุมัติการประเมินผลการศึกษา มหาวิทยาลัยควรเสนอมายังสภามหาวิทยาลัยพิจารณา
เพ่ือใหความเห็นชอบ ดังนั้น ขอใหตรวจสอบวาการอนุมัติปริญญาในลักษณะดังกลาว มีแนวปฏิบัติมากอน
หรือไม และมติท่ีประชุมใหมหาวิทยาลัยดําเนินการตามท่ีกรรมการผูทรงคุณวุฒิเสนอ นั้น 

 มหาวิทยาลัยไดตรวจสอบแลว พบวา มีการดําเนินการอนุมัติการสําเร็จการศึกษาและอนุมัติให
ปริญญาแกผูสําเร็จการศึกษาท่ีระบุวันท่ีตรงกันมาตั้งแตภาคเรียนท่ี 2/2552 (วันท่ี 16  มีนาคม   2553  
เปนตนมาจนถึงปจจุบันโดยการอนุมัติการสําเร็จการศึกษากอนหนานี้เคยมีปญหาเนื่องจากมหาวิทยาลัย
อนุมัติผลการสําเร็จการศึกษาใหแกนักศึกษาภาคปกติโครงการทุน สควค. และนักศึกษาภาคปกติคณะครุ
ศาสตร ซ่ึงรองคณบดีฝายวิชาการสมัยนั้นเปนผูดําเนินการนําหลักฐานใบรายงานผลการเรียนพรอม
ใบรับรองคุณวุฒิของนักศึกษาแตละคนแนบเอกสารคํารองขอใบประกอบวิชาชีพครูตอคุรุสภา   
แตเจาหนาท่ี/ผูดําเนินการของคุรุสภาแจงวาวันสําเร็จการศึกษาไมตรงกันจึงไม พิจารณาเอกสาร   
รองคณบดีฝายวิชาการไดชี้แจงตามกฎระเบียบท่ีปฏิบัติแตก็ไมเปนผล  จึงนําเรียนอธิการบดีสมัยนั้นทราบ
ปญหา  และอธิการบดีไดแสนอขอแกไขวันท่ีใหตรงกันตอสภามหาวิทยาลัยโดยใหปรับวันท่ีอนุมัติให
ปริญญาใหเปนวันเดียวกันกับวันท่ีอนุมัติผลการสําเร็จการศึกษา และมีผลกับนักศึกษาทุกคนไมเพียงเฉพาะ
แคคณะครุศาสตร  และใหกองบริการการศึกษาจัดทําเอกสารฉบับใหมใหถูกตองตรงกัน  

ท่ีประชุมมีขอเสนอแนะและขอสังเกตดังนี้ 
 นางวราภรณ  สีหนาท  กลาววา คณะกรรมการอนุมัติการประเมินผลการศึกษาโดยอํานาจ

หนาท่ีสามารถอนุมัติใหสําเร็จการศึกษาดวยหรือไม เพราะชื่อคือการอนุมัติประเมินผลการศึกษา ดังนั้นถา
ครอบคลุมถึงควรใสหนาท่ีเพ่ิมเติมใหชัดเจน  สําหรับในระดับบัณฑิตศึกษาคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาเปน
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ผูอนุมัติใหสําเร็จการศึกษาใชหรือไม  และวันท่ีคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาอนุมัติใหสําเร็จการศึกษา เปน
วันเดียวกับท่ีขอใหสภามหาวิทยาลัยอนุมัติใหปริญญาดวยหรือไม  ในทุกระดับ ทุกหลักสูตร 

 อธิการบดี  ชี้แจงวา เรื่องท่ีเสนอนี้อยูภายใตขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
วาดวย  การจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2549  ไมรวมถึงระดับบัณฑิตศึกษาซ่ึงมี
ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา วาดวย การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  
พ.ศ. 2549  และมีคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาใหทําหนาท่ีเชนเดียวกับคณะกรรมการอนุมัติการ
ประเมินผลการศึกษาในระดับปริญญาตรี 

 นางวราภรณ  สีหนาท  เสนอใหสภามหาวิทยาลัยอนุมัติใหปริญญาในวันท่ีคณะกรรมการ
อนุมัติประเมินผลการศึกษาและคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาอนุมัติใหสําเร็จการศึกษาจะเปนแนวปฏิบัติ
เดียวกันท้ังระดับปริญญาตรีและปริญญาโท 

 ผูชวยศาสตราจารย ดร.กรองทิพย  เนียมถนอม  แจงวา คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการอนุมัติการ
ประเมินผลการศึกษา ฉบับปจจุบันสูญหายในป  พ .ศ . 2554  เหลือเพียงฉบับ พ .ศ. 2541  
จึงเห็นสมควรจัดทําคําสั่งฉบับใหม เพ่ือใหเกิดความถูกตองชัดเจนตอไป 

 ประธาน  กลาววา  ควรหาคูมือนักศึกษาท่ีมีขอบังคับสภาประจําสถาบันราชภัฏพระนคร 
ศรีอยุธยา วาดวยการประเมินผลการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2541 เก็บไวให
ครบถวน 

 มติท่ีประชุม 
1. อนุมัติในหลักการใหใชวันท่ีสภามหาวิทยาลัยอนุมัติใหปริญญาแกผูสําเร็จการศึกษาตรงกับ

วันท่ีคณะกรรมการอนุมัติการประเมินผลการศึกษาอนุมัติใหสําเร็จการศึกษา 

2.  อนุมัติใหแตงต้ังคณะกรรมการอนุมัติการประเมินผลการศึกษา โดยเพ่ิมหนาท่ีอนุมัติให
สําเร็จการศึกษาใหชัดเจน 

 

ระเบียบวาระท่ี 4.1 ขออนุ มัติ ให ปริญญาบัตรแก ผู สํ าเร็จการศึ กษาระดับปริญญาเอก  
                                         จํานวน 2 ราย และระดับปริญญาโท    จํานวน 6 ราย รวมท้ังส้ิน  8 ราย 

 ขอเท็จจริง/ความเปนมา/เรือ่งเดิม 
 ตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา วาดวย การจัดการศึกษาระดับ

บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2549 ขอ 33 การขออนุมัติปริญญา      
 33.2 นักศึกษาท่ีจะไดรับการพิจารณาเสนอชื่อจากสํานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา เพ่ือ

ขออนุมัติปริญญาตอสภามหาวิทยาลัยตองมีคุณสมบัติ ดังนี้  
     33.2.1 เปนผูสําเร็จการศึกษาตามขอ 31 
     33.2.2 ไมคางชําระคาธรรมเนียมตาง ๆ หรือมีหนี้สินกับมหาวิทยาลัย หรือสํานักงาน 

คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา 
      33.2.3 เปนผูไมอยูในระหวางถูกลงโทษทางวินัยนักศึกษา 
         33 .2.4 สงวิทยานิพนธหรือรายงานการคนควาอิสระและเอกสารอ่ืน ๆ ท่ี

เก่ียวของท่ีจัดทําตามรูปแบบและจํานวนท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 
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      33.2.5 การเสนอชื่อผูสําเร็จการศึกษาเพ่ือขออนุมัติปริญญาตอสภามหาวิทยาลัยให
เปนไปตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 

ประกอบกับขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา วาดวยการจัดการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2560 จากการตรวจสอบโดยผานความเห็นชอบของคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาและ
สํานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาพบวานักศึกษาระดับปริญญาเอก และระดับปริญญาโทมีคุณสมบัติ
ตามเกณฑดังกลาวจํานวน 8 ราย ท้ังนี้ผูสําเร็จการศึกษาดังกลาวสภาวิชาการไดพิจารณาเสนอการให
ปริญญาโดยความเห็นชอบในคราวประชุม ครั้งท่ี 6/2562 เม่ือวันท่ี 28 สิงหาคม 2562 เรียบรอยแลว 
บัดนี้ สํานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาไดดําเนินการตามกระบวนการและข้ันตอนท่ีกําหนดไวครบถวน
แลว จึงขออนุญาตนํารายชื่อนักศึกษาผูมีคุณสมบัติตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
พ.ศ. 2549 เสนอตอสภามหาวิทยาลัยเพ่ืออนุมัติใหปริญญาแกผูสําเร็จการศึกษาตอไป 

 

ลําดับ ช่ือนักศึกษา หลักสูตร แผนการศึกษา แหลงตีพิมพ ฐานขอมูล 
1 พระมหาทวีศักดิ์ โชติสกฺโก  

(ตั้งม่ัน) 
 

ช่ือวิทยานิพนธ  การ
นําเสนอรูปแบบการจัดองคการ
สํานัก ศาสนศึกษาแผนกธรรมใน
สังกัดคณะสงฆ ภาค 2 

ค.ด.การบริหารการศึกษา แบบ 2.1 วารสารศิลปากรศึกษา 
ศาสตรวิ จั ย  ป ท่ี  11 
ฉบับท่ี 1 เดือนมกราคม 
– มิถุนายน 2562 

 

ฐานขอมูล 
TCI กลุม 1 

2 นางสาวสสิพัชร สาทรพาณิชย 
 

 
ช่ื อ วิ ทยานิ พนธ  การ

นําเสนอรูปแบบการบริหารโรงเรียน
ท่ี มี ป ระสิ ท ธิ ผลของโรงเรี ยน
มัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 5  

ค.ด.การบริหารการศึกษา แบบ 2.1 วารสารราชนครินทร ปท่ี 
16 ฉบับ ท่ี  35 เดือน
มกราคม  – มิ ถุน ายน 
2562 

ฐานขอมูล 
TCI กลุม 2 

3 นางสาวพรรณิษา  ชาวหงษา 
 

 
 
ช่ือวิทยานิพนธ การศึกษา

สภาพ และปญหาการวางแผนพัฒนา
ตนเองรายบุคคลของครูในสถานศึกษา 
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาพระนครศรีอยุ ธยา  
เขต 2 

ค.ม.การบริหารการศึกษา แผน ก 
แบบ ก2 

วารส ารวิ ช าก ารแส ง
อีสานปท่ี 16 ฉบับท่ี 1 
ประจําเดือนมกราคม – 
มิถุนายน 2562 

ฐานขอมูล 
TCI กลุม 2 
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ลําดับ ช่ือนักศึกษา หลักสูตร แผนการศึกษา แหลงตีพิมพ ฐานขอมูล 
4 นางสาวราตรี  ฤกษดี 

 
 

 
ช่ื อวิทยานิ พนธ   การ

นําเสนอกระบวนการดําเนินงาน
นิ เทศการศึกษาของศูนยพัฒนา            
เด็กเล็ก สังกัดองคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

ค.ม.การบริหารการศึกษา แผน ก 
แบบ ก2 

วารส ารวิ ช าก ารแส ง
อีสานปท่ี 16 ฉบับท่ี 1 
ประจําเดือนมกราคม – 
มิถุนายน 2562 

ฐานขอมูล 
TCI กลุม 2 

5 นางสาววาสนา  เกาเอ้ียน 

 
 

ช่ือวิทยานิพนธ  แนว
ทางการพัฒนาสมรรถนะการ
ปฏิบัติ งานของเจาหนาท่ี พัสดุ
โรงเรียน สังกัดสํานักงานเขต
พ้ื น ท่ี ก าร ศึ กษ า มั ธยม ศึ กษ า  
เขต 3 จังหวัดพระนครศรีอยธุยา 

ค.ม.การบริหารการศึกษา แผน ก 
แบบ ก2 

ว า ร ส า ร ค รุ ศ า ส ต ร
ปริทรรศน ปท่ี 6 ฉบับท่ี 
3 กันยายน – ธันวาคม 
2562 

ฐานขอมูล 
TCI กลุม 2 

6 นางอัยลดา  บุญวัฒน 
 

 
ช่ือวิทยานิพนธ  แนว

ทางการพัฒนางานวิชาการของ
ผู บ ริห ารสถ าน ศึ กษ า  สั ง กั ด
สํานักงานเขตพ้ืน ท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา 
เขต 1 

ค.ม.การบริหารการศึกษา แผน ก 
แบบ ก2 

ว า ร ส า ร ค รุ ศ า ส ต ร
ปริทรรศน ปท่ี 6 ฉบับท่ี 
3 กันยายน – ธันวาคม 
2562 

ฐานขอมูล 
TCI กลุม 2 

7 นางอริญรดา  ผดุงเพียร 
 
 
 
 
 
ช่ื อ วิทยานิพนธ  การ 

ศึ ก ษ า แ น ว ท า ง พั ฒ น า ก า ร
ดําเนินงานตามบทบาทหนาท่ี
เครือข ายกลุ ม โรงเรียนสั งกัด
สํ านักงานการศึกษาเทศบาล
พระนครศรีอยุธยา 

ค.ม.การบริหารการศึกษา แผน ก 
แบบ ก2 

นํ า เสน อผล งาน แบ บ
โ ป ส เต อ ร  (POSTER 
PRESENTATION)ในการ
ป ร ะ ชุ ม สั ม ม น า ท า ง
วิชาการระดับชาติและ
ง า น บ ริ ห า ร สั ม พั น ธ
ประจําป 2562 ในวันท่ี 
26 เมษายน 2562 ณ 
โรงแรมแอมบาสซาเดอร 
ซิตี้  จอมเทียน จังหวัด
ชลบุร ี

- 
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ลําดับ ช่ือนักศึกษา หลักสูตร แผนการศึกษา แหลงตีพิมพ ฐานขอมูล 
8 นายสรญา  สุพงษ 

 
 
 

ช่ือวิทยานิพนธ  ปจจัยท่ี
สงผลตอสมรรถนะการปฏิบัติงาน 
ของพนั กงานองค กรปกครอง 
ส วนท องถ่ินในอําเภอบางปะอิน 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

รป.ม.รัฐประศาสนศาสตร แผน ก 
แบบ ก2 

นําเสนอภาคบรรยายใน
การประชุมวิชาการและ
เ ส น อ ผ ล ง า น วิ จั ย
ระดับชาติ ราชนครินทร
วิจัย ครั้งท่ี  9 ระหวาง
วัน ท่ี  3  – 4 เมษายน 
2561ณ มหาวิทยาลัย
ราชภั ฏ ราชนครินท ร  
จังหวัดฉะเชิงเทรา 

- 

  โดยไดนําเสนอผานคณะกรรมการชุดตาง ๆ ดังตอไปนี้ 
 
 

ลําดับ ผานคณะกรรรมการ มติท่ีประชุม ครั้งท่ี วันท่ี 
1 คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา เห็นชอบ 2/2562 22 พฤษภาคม  2562 

2 สภาวิชาการ เห็นชอบ 6/2562 28 สิงหาคม  2562 
 

ท่ีประชุมมีขอเสนอแนะและขอสังเกต ดังนี้ 
 ศาสตราจารย ดร.ณรงคฤทธิ์  สมบัติสมภพ  กลาววา  ความเห็นของสภาวิชาการท่ีอยูในหนา 

16-17  ระดับปริญญาเอก  จํานวน 2 ราย คือ พระมหาทวีศักด์ิ  โชติสกฺโก (ตั้งม่ัน)  และนางสาว 
สสิพัชร  สาทรพาณิชย  นักศึกษาไดแกไขตามมติการประชุมสภาวิชาการ ครั้งท่ี 6/2562  เม่ือวันท่ี 28 
สิงหาคม  2562  และมีผูตรวจสอบวานักศึกษาไดแกไขตรงกับมติดังกลาวแลวหรือไม 

 ผูชวยศาสตราจารย ดร.อภิชาติ  พานสุวรรณ  ชี้แจงวา ขอเสนอแนะตามมติการประชุม 
สภาวิชาการนั้น  สํานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาไดจัดสงใหนักศึกษาไดแกไข และอาจารยท่ีปรึกษา
และรองอธิการบดีฝายวิชาการไดตรวจสอบ  ตามท่ีอธิการบดีไดมอบหมายเรียบรอยแลว 

  อธิการบดี  ใหขอมูลวา  ในการประชุมสภาวิชาการ ครั้งท่ี 6/2562  มีมติใหนักศึกษาแกไข
โดยใหอาจารย ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ  ผู อํานวยการสํานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา และ 
รองอธิการบดีฝายวิชาการไดตรวจสอบ  แลวเสนอตอสภามหาวิทยาลัยโดยไมตองนํากลับไปท่ีสภาวิชาการ
อีกครั้งหนึ่ง   

 ประธาน   กล าวว า   ใน เอกสารหน า ท่ี  3   ลํ าดั บ ท่ี  7  น างอริญ รดา  ผดุ ง เพี ย ร   
ชื่อวิทยานิพนธ “การศึกษาแนวทางพัฒนาการดําเนินงานตามบทบาทหนาท่ีเครือขายกลุมโรงเรียนสังกัด
สํานักงานการศึกษาเทศบาลพระนครศรีอยุธยา” นั้น  ชื่อเทศบาลไมถูกตอง  ขอใหตรวจสอบ  เพราะมีแต 
“เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา”  และมีแคระดับกองการศึกษา  สวนสํานักงานการศึกษานั้น  มีแต
กรุงเทพมหานคร ซ่ึงผูอํานวยการสํานักงานการศึกษามีตําแหนงระดับ 10   
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 นางวราภรณ  สีหนาท  กลาววา  ในหนาท่ี 3 รายท่ี 5   นางสาววาสนา  เกาเอ้ียน สอบปาก
เปลาตั้งแตเดือนธันวาคม  2560  และรายท่ี 8 นายสรญา  สุพงษ  สอบปากเปลาตั้งแตธันวาคม  2559  
กวาจะไปนําเสนอหรือเผยแพรใชเวลานาน หากสามารถปรับระยะเวลาไดจะทําใหนักศึกษาจบไดเร็วข้ึน   

 ผูชวยศาสตราจารย ดร.อภิชาติ  พานสุวรรณ  ชี้แจงวา  เนื่องจากนักศึกษาตั้งแตป 2555  
มีการคางรุนจํานวนมาก จึงไดมีการปรับกระบวนการภายในใหม  ซ่ึงตนเองและอธิการบดีไดดําเนินการ
เรงรัดกระบวนการใหกระชับข้ึน  รุน 2560 2561 และ 2562  ไดปรับเปลี่ยนการบริหารจัดการใหม
เรียบรอยแลว  คาดวาตอไปนักศึกษจะจบโดยภายในสองปหรือสองปครึ่ง 

 รองศาสตราจารย ดร.จิราภา  วิทยาภิรักษ  กลาววา  เม่ือพิจารณาขอเสนอแนะจาก 
สภาวิชาการแลวพบวามีขอสังเกตท่ีนาเปนหวง  หากสภาวิชาการจะตองลงไปพิจารณาอยางละเอียด  
เชน ปริญญาเอก 2 ราย ใหตรวจสอบบทคัดยอภาษาไทย ภาษาอังกฤษ  พูดถึงกลุมตัวอยาง คา mean 
และคาสถิติ  จากนั้นยังมีการใหนําเสนอเปน Best Practice และการวิจัยในระดับปริญญาเอกควรเปนการ
วิจัยและพัฒนาในรูปแบบตาง ๆ เปนตน  ซ่ึงเปนเรื่องทางวิชาการของคณะและอาจารยท่ีปรึกษา
วิทยานิพนธท่ีจะตองเปนผูดูแลในสวนนี้  และขอเสนอแนะของสภาวิชาการในระดับปริญญาโทก็มี 
 
ความคลายคลึงกัน โดยเฉพาะมติท่ีประชุมสภาวิชาการ ในเอกสารหนาท่ี 17 ขอ 5 มีขอสังเกตเก่ียวกับการ
พิจารณาบทคัดยอท่ีนําเสนอสภาวิชาการสามารถปรับแกไขไดหรือไม  สําหรับของมหาวิทยาลัยอ่ืนสามารถ
แกไขได หัวขอการทําวิจัยระดับปริญญาเอกตองสรางองคความรู  สรางประโยชน มีความแตกตางกับระดับ
ปริญญาโท  หัวขอการวิจัยระดับปริญญาเอกไมนาสนใจเทาท่ีควร ไม เกิดนวัตกรรมใหมจึงขอให
คณะกรรมการท่ีดูแลวิทยานิพนธคํานึงถึงการสรางคุณคาทางวิชาการ  มากกวาการทําใหครบองคประกอบ
ท่ีจะสําเร็จการศึกษา ควรมีการปรับเปลี่ยนผูดูแลวิทยานิพนธบางเพ่ือใหมีมาตรฐานทางวิชาการเพ่ิมมากข้ึน  
ดังนั้น ควรจะตองมีการปรับกระบวนการ  เพราะเรื่องนี้จะกลาวถึงนักศึกษาเพียงอยางเดียวไมไดเนื่องจาก
เปนกระบวนการทางวิชาการซ่ึงสถาบันอุดมศึกษาตองมุงเนน  ไมใชเพียงแคทําใหนักศึกษาสําเร็จการศึกษา  
แตเพ่ือองคความรูท่ีไดมาตรฐาน   

อธิการบดี  ใหขอมูลวา  ในฐานะประธานสภาวิชาการขอเรียนวาในการนําเสนออนุมัติจบ
การศึกษาในสภาวิชาการจะมีการพิจารณาบทคัดยอ รวมถึงกระบวนการเสนอขอจบการศึกษาซ่ึงกรรมการ
สภาวิชาการจะทวงติงในหลายประเด็น  กระบวนการขออนุมัติจบการศึกษาตั้งแตการสอบหัวขอ
วิทยานิพนธ  การสอบวิทยานิพนธ  โดยผานคณะกรรมการท่ีสํานักงานคณะกรรมการบัณฑิตแตงตั้ง  
คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา และสภาวิชาการ ซ่ึงมีความเห็นหลากหลายประเด็นจากผูทรงคุณวุฒิภายนอก
ท่ีได ใหขอสังเกตและขอเสนอแนะ  แตนักศึกษาจะตองนํ ากลับไปแก ไขกอน  จะอางวาไดผาน
คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธมาแลวไมได  ท่ีผานมาไดมีการปรับกระบวนการใหมไปหลายเรื่องแลว เชน 
คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ  ซ่ึงมหาวิทยาลัยมีนโยบายวา อาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ 1 คน 
จะเสนอแตงตั้งกรรมการสอบวิทยานิพนธได 1 คน สวนท่ีเหลือมหาวิทยาลัยจะเปนผูแตงตั้งโดย 
พิจารณาจากหัวขอวิทยานิพนธ และจะจัดหาผูทรงคุณวุฒิมาเปนกรรมการสอบ  และในสวนท่ี 
นางวราภรณ   สีหนาท  ไดใหขอสังเกตวานักศึกษาสอบปากเปลาตั้ งแตป  2559 และ 2560  
เพ่ิงเสนอขอจบการศึกษาในปจจุบัน ซ่ึงสะทอนวานักศึกษาเองไมสนใจ  และอาจารยท่ีปรึกษาไมใสใจใน
การท่ีจะควบคุมดูแลนักศึกษา  ปญหาเหลานี้ไดนํามาวางแนวทางแกไขและปรับกระบวนการใหมใน 
หลายสวนแลว 
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ประธาน   กล าวว า   ทุ กครั้ ง ท่ี เสนอขออนุ มั ติ ป ริญ ญ าดุษฎี บัณ ฑิ ตห รือมห าบัณ ฑิ ต   
สภามหาวิทยาลัยมักจะเจอปญหาลักษณะนี้โดยตลอด สะทอนคุณภาพและความใสใจของอาจารย 
ผูควบคุมวิทยานิพนธ กรรมการสอบปากเปลาแตคราวนี้สภาวิชาการใหความเห็นท่ีเขมงวด ท่ีสะทอนให
เห็นถึงความไมมีคุณภาพซ่ึงจะตองมีมาตรการตามท่ีอธิการบดีกําลังจะดําเนินการ  

รองศาสตราจารย ดร.เสนห  จุยโต  กลาววา  มีขอสังเกตในวิทยานิพนธระดับปริญญาเอก 
โดยท่ัวไป 6 ประเด็น คือ 

 1. ชื่อเรื่อง  เม่ือพิจารณาแลวมีชื่อซํ้าลักษณะเดียวกันเยอะเกินไป  ชื่อวิทยานิพนธควรสะทอนถึง
การบุกเบิกในเรื่องใหม ๆ  

2. วัตถุประสงคของการวิจัย ผลการวิจัยตองสอดคลองกับวัตถุประสงคซ่ึงเทาท่ีไดอานบทความ
สวนใหญพบวา วัตถุประสงคอยางหนึ่ง  ผลการวิจัยกลับพบอีกอยางหนึ่ง  ไมสัมพันธกันโดยสิ้นเชิง 

3. การทบทวนวรรณกรรมหรือกรอบแนวความคิด มักจะเปนการทบทวนวรรณกรรมเกา ๆ  
ขณะท่ีในความเปนจริงมีเรื่องใหมในวงการบริหารหรือการศึกษารัฐประศาสนศาสตร  

4. คณะกรรมการการอุดมศึกษามีมาตรฐานของระดับปริญญาเอก วิธีการคือจะเปนการศึกษาวิจัย

แ บ บ ผ ส ม ผ ส า น  (Mixed Methods Research)  คื อ  ก า ร ใช ก า ร วิ จั ย ท้ั ง เชิ ง ป ริ ม า ณ แ ล ะ 

เชิงคุณภาพ 
 5. ผลการวิจัย  เม่ือมีผลการวิจัย 3 ขอ วัตถุประสงคก็ตอง 3 ขอ เชนเดียวกันประเด็นนี้  

สามารถตรวจสอบไดงายเพราะเปนมาตรฐานของวิทยานิพนธ   
6. สรุปผลและอภิปรายขอเสนอแนะ  บางครั้งไมไดเก่ียวของกับเนื้อหาในวิทยานิพนธ  เปนการ

เขียนข้ึนมาเอง  ไมได มีความสอดคลองกับ อยางไรก็ตามยังไมไดตรวจสอบจากวิทยานิพนธของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาวาพบตามท่ีไดกลาวในเบี้องตนหรือไม   

ศาสตราจารย ดร.ณรงคฤทธิ์  สมบัติสมภพ  กลาววา  อํานาจของสภาวิชาการมีระดับใดท่ีจะกาว
ลวงเขาไป หากเปรียบเทียบกับการขอกําหนดตําแหนงวิชาการแลว  กรรมการสอบวิทยานิพนธก็คือ
ผูทรงคุณวุฒิท่ีทําหนาท่ีประเมินผลงานทางวิชาการ  และคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ 
(ก.พ.ว.) คือผูพิจารณาแบบเดียวกับสภาวิชาการ  อาจจะกาวลวงไมไดมากนัก  แตเม่ือไดดําเนินการแลวทํา
ใหทราบวาวิทยานิพนธมีปญหา เชน กรณีระดับปริญญาเอก รายท่ี 1 พระมหาทวีศักดิ์  โชติสกฺโก (ต้ังม่ัน) 
จํานวนกลุมตัวอยางไมสอดคลองกัน และเม่ือสภาวิชาการเสนอแนะแลว  แตไมไดมีการแกไขตาม เชน เรื่อง 
Best Practice สวนกรณีท่ีปรึกษาวิทยานิพนธในบทความ มี 1 คน แตในวิทยานิพนธ มี 2 คน  ถาอาจารย
ท่ีไมมีชื่อในบทความฟองรองข้ึนมาวาตนไมมีชื่อในผลงานจะเกิดอะไรข้ึนกับนักศึกษา และประเด็นสุดทาย
ชื่อ บทความกับชื่อวิทยานิพนธเกือบจะเหมือนกัน  กระบวนการท่ีจะทําใหวิทยานิพนธมีคุณภาพ ท่ี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรีมี  2 ข้ันตอน คือ 1. กําหนดเกณฑการจบท่ีสูง   แตไมไดสูง
เกินเกณฑของคณะกรรมการการอุดมศึกษา เชน กําหนดใหตีพิมพบทความในวารสารวิชาการนานาชาติ 
และอยูใน scopus จํานวน 2 บทความ อาจารยคนใดจะรับเปนท่ีปรึกษาวิทยานิพนธไดจะตองมีผลงาน
ตอเนื่ องทุกปจะตองตี พิมพ ไดอย างนอย 1  เรื่อง  2 . การตั้ งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ 
คณะตองเปนผูอนุมัติ  อาจารยท่ีปรึกษามีสิทธิ์เสนอชื่อข้ึนมาแลวผานการพิจารณาคัดเลือก  หากเปน
ปริญญาเอกตองเปนศาสตราจารยเทานั้น  และตองมีผลงานตอเนื่อง  ไมใชศาสตราจารยท่ีเกษียณอายุ
ราชการแลว  หรือเปนผูบริหารท่ีไมทําวิจัย ในการเสนอชื่อข้ึนมานั้นจะตองสงผลงานตีพิมพ เพ่ือดูวา
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สอดคลองกับวิทยานิพนธท่ีจะดูแลหรือไม มาตรการลักษณะนี้จึงจะสามารถควบคุมคุณภาพของ 
นักศึกษาได 

นายสุทัศน  อูทอง  กลาววา สภาวิชาการ ใชอํานาจตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 
2547  มาตรา 22 (3) พิจารณาเสนอการใหปริญญา  ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ประกาศนียบัตร
บัณฑิต อนุปริญญา และประกาศนียบัตร (10) พิจารณาใหความเห็นตอสภามหาวิทยาลัยเก่ียวกับงานดาน
วิชาการของมหาวิทยาลัย 

นางวราภรณ  สีหนาท  กลาววา  การอนุมัติใหสําเร็จการศึกษาอยูท่ีคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา 
หากคณะกรรมการดังกลาวประชุมแลวและผานสภาวิชาการแลว กระบวนการข้ันตอนจะกลับไปท่ีใด 
เนื่องจากอนุมัติใหจบไปแลว 

อธิการบดี กลาววา  จะยอนกลับไปท่ีการแกไขวันสุดทาย  แตจะเปนขออางไดวาแกไขมาเต็มท่ี
แลว  ผานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา  สภาวิชาการก็มีการแกไขอีก  ในบางประเด็น เชน มีการต้ัง
กรรมการสอบรายเดิม ๆ จึงทําใหเกิดปญหาลักษณะดังกลาว  มหาวิทยาลัยไดปรับปรุงแนวทางใหมแลวใน
หลายประเด็น เชน ท่ีผานมาไมเคยมีการสัมมนาระหวางนักศึกษากับอาจารยเลย นักศึกษาใหมท่ีเขามาก็มี
การดําเนินการชี้แจงเรื่องเง่ือนไขการสําเร็จการศึกษา  การปฏิบัติหนาท่ีระหวางการศึกษาของท้ังอาจารยท่ี
ปรึกษา และนักศึกษา สําหรับนักศึกษาใหมในปการศึกษานี้จะมีการสัมมนากันในเดือนพฤศจิกายน 2562 

ผูชวยศาสตราจารยธาตรี  มหันตรัตน  กลาววา  การทําหนาท่ีของสภามหาวิทยาลัยอยูในรูปคณะ
บุคคลซ่ึงมีอํานาจตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547  มาตรา 18 (17) ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืน
เก่ียวกับกิจการของมหาวิทยาลัยท่ีมิไดระบุใหเปนหนาท่ีของผูใดโดยเฉพาะ  ดังนั้น จึงเปนหนาท่ีท่ีสภา
มหาวิทยาลัยจะพิจารณาเห็นชอบ 

นายกฤษดา  โรจนสุวรรณ  กลาววา  วาระนี้เปนวาระขออนุมัติใหปริญญาซ่ึงสภามหาวิทยาลัยก็
ตองตรวจสอบวาจะอนุมัติหรือไม  ไมใชวาเสนอเรื่องอะไรข้ึนมาแลวจะอนุมัติท้ังหมด ขอสังเกตและ
ขอเสนอแนะตาง ๆ ของผูทรงคุณวุฒิ  เห็นวาเปนสาระสําคัญ  เนื่องจากสภามหาวิทยาลัยใชอํานาจตาม
พระราชบัญญัติถาเทียบศักดิ์แลวคือมีอํานาจสูงสุดถาจะใชโดยมีขอโตแยงความเสียหายก็ตกแก 
สภามหาวิทยาลัย  แตถาตรวจสอบแลวใหไปแกไขใหถูกตอง  ผูท่ีรับผิดชอบคือสภามหาวิทยาลัยอยูดีดังนั้น  
ตามท่ีมีขอสังเกตตาง ๆ จากกรรมการผูทรงคุณวุฒินั้น  เห็นวายังไมสมควรอนุมัติใหปริญญาจนกวาจะผาน
การแกไขใหถูกตองสมบูรณ ประกอบกับสภาวิชาการก็ใชอํานาจตามพระราชบัญญัติเดียวกัน  ตนเองเห็นวา
ไมไดเปนการกาวลวงสภาวิชาการแตอยางใด แตเปนการทําหนาท่ีตามท่ีกฎหมายกําหนด 
 

 ขอเสนอ/ญัตติ 
  การอนุมัติใหปริญญาบัตรแกผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก  จํานวน 2 ราย และระดับ

ปริญญาโท จํานวน 6 ราย รวมท้ังสิ้น 8 ราย มอบหมายมหาวิทยาลัยนํากลบัไปแกไขและใหนําเขาในคราว
ประชุมครั้งตอไป 
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ระเบียบวาระที่ 4.2 ขอความเห็ นชอบ (ร าง) ข อบั งคั บมหาวิ ทยาลั ยราชภั ฏ
พระนครศรีอยุธยา  วาดวย  การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. ... 

 ขอเท็จจริง/ความเปนมา/เรื่องเดิม  
     โดยท่ีเปนการสมควรปรับปรุงแกไขขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา วาดวย 

การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ใหสอดคลองกับประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องเกณฑมาตรฐาน
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘  

     มหาวิทยาลัยจึงไดมอบหมายใหสํานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ประสานกับ 
งานนิติการจัดทํา (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา วาดวย การจัดการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. .... ข้ึน โดยปรับปรุงแกไขความในขอ 13.3.3 วรรคสอง ขอ 13.3.4 วรรค
สอง ขอ 13.4.3 (ข) (2) ขอ 13.4.4 วรรคสอง ขอ 36 และขอ 37  
 

  โดยไดนําเสนอผานคณะกรรมการชุดตาง ๆ ดังตอไปนี้ 
 

ลําดับ ผานคณะกรรรมการ มติท่ีประชุม ครั้งท่ี วันท่ี 
1 คณะกรรมการปรับปรุงและยกรางกฎหมาย

ของมหาวิทยาลยั 
เห็นชอบ 6/2562 7 กันยายน 2562  

  

  
ตารางเปรียบเทียบรางขอบังคับวาดวยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับท่ี 2) 

 

ขอ ขอบังคับฉบับ พ.ศ. 2560 ขอ รางฉบับใหม พ.ศ. .... เหตุผลในการปรับแก 
1      ข อ บั ง คั บ นี้ เ รี ย ก ว า  “ ข อ บั ง คั บ

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา วา
ดวย การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
พ.ศ. 2560 

1 ข อ บั ง คั บ นี้ เ รี ย ก ว า  “ ข อ บั ง คั บ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
ว า ด ว ย  ก า ร จั ด ก า ร ศึ ก ษ า ร ะ ดั บ
บัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. .... 

โดยที่เปนการสมควรใหมีการแกไข
เพิ่ มเติมขอบั งคับมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา วาดวย 
การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
พ.ศ. 2560 ในขอ 13.3.3 วรรค
สอง ขอ 13.3.4 วรรคสอง ขอ 
13.4.3 (ข) ขอ 13.4.4 ขอ 36 
และข อ 37 ให สอดคล องกั บ
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง 
เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2      ขอบังคับนี้ใหใชบังคับกับนักศึกษาที่เขา
ศึกษาต้ังแตปการศึกษา ๒๕๖๐ เปนตนไป 

2 คงเดิม 
 

13.3.3 
วรรคสอง 

     กรณีผูทรงคุณวุฒิภายนอกที่ไมมีคุณวุฒิ
และผลงานวิชาการตามท่ีกําหนดขางตน 
ผูทรงคุณวุฒิภายนอกจะตองเปนผูมีความรู
ความเชี่ยวชาญและประสบการณสูงเปนที่
ย อม รับ  ซ่ึ งต รงห รือ สัมพั น ธ กั บ หั วข อ
วิทยานิพนธหรือการคนควาอิสระ โดยผาน
ความเห็นชอบจากมหาวิทยาลัยและแจง
คณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบ 

 

3      ใหยกเลิกความในขอ 13.3.3 วรรคสอง 
ของข อบั งคั บมหาวิ ทยาลั ยราชภั ฏ
พระนครศรีอยุธยา วาดวย การจัดการ
ศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2560 
และใหใชความตอไปนี้แทน      
     “กรณีผูทรงคุณวุฒิภายนอกที่ไมมี
คุณวุฒิและผลงานวิชาการตามที่กําหนด
ขางตน ผูทรงคุณวุฒิภายนอกจะตอง
เป น ผูมี ความ รูความเชี่ ยวชาญ และ
ประสบการณสูงเปนที่ยอมรับ ซ่ึงตรง
หรือสัมพันธกับหัวขอวิทยานิพนธหรือ
ก ารค น ค ว าอิ ส ระ  โด ยผ าน ค วาม
เห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยและแจง
คณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบ 
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ขอ ขอบังคับฉบับ พ.ศ. 2560 ขอ รางฉบับใหม พ.ศ. .... เหตุผลในการปรับแก 

3.3.4 
วรรคสอง 

      “กรณี ผูทรงคุณวุฒิ ภายนอกที่ ไมมี
คุณวุฒิและผลงานวิชาการตามที่กําหนด
ขางตน ผูทรงคุณวุฒิภายนอกจะตองเปนผูมี
ความรูความเชี่ยวชาญและและประสบการณ
เปนที่ยอมรับ ซ่ึงตรงหรือสัมพันธกับหัวขอ
วิทยานิพนธหรือการคนควาอิสระ โดยผาน
ความเห็นชอบจากมหาวิทยาลัย และแจง
คณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบ” 

 

4      ใหยกเลิกความในขอ 13.3.4 วรรคสอง 
ของข อบั งคั บมหาวิ ทยาลั ยราชภั ฏ
พระนครศรีอยุธยา วาดวย การจัดการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2560 และใหใช
ความตอไปนี้แทน      
      “กรณี ผูทรงคุณวุฒิภายนอกที่ ไมมี
คุณวุฒิและผลงานวิชาการตามที่กําหนด
ขางตน ผูทรงคุณวุฒิภายนอกจะตองเปนผู
มี ความ รู ค วาม เชี่ ย วชาญ และและ
ประสบการณ เปนท่ียอมรับ ซ่ึงตรงหรือ
สัมพันธกับหัวขอวิทยานิพนธหรือการ
คนควาอิสระ โดยผานความเห็นชอบจาก
สภามหาวิทยาลัย และแจงคณะกรรมการ
การอุดมศึกษารับทราบ” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.4.3 

ข) (2) 

     “(๒) กรณีผูทรงคุณวุฒิภายนอกไมมี
คุณวุฒิและผลงานทางวิชาการตามที่กําหนด
ขางตน ผูทรงคุณวุฒิภายนอกจะตองเปนผูมี
ความรูความเชี่ยวชาญและประสบการณสูง
มากเปนท่ียอมรับ ซ่ึงตรงหรือสัมพันธกับ
หัวขอวิทยานิพนธ โดยผานความเห็นชอบ
จากมหาวิทยาลัยและแจงคณะกรรมการการ
อุดมศึกษารับทราบ” 

 

  5      ใหยกเลิกความในขอ 13.4.3 (ข) (2) 
ของข อบั งคั บมหาวิทยาลัยราชภั ฏ
พระนครศรีอยุธยา วาดวย การจัดการ
ศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2560 
และใหใชความตอไปนี้แทน      
      “(๒) กรณีผูทรงคุณวุฒิภายนอกไม
มีคุณวุฒิและผลงานทางวิชาการตามที่
กําหนดขางตน ผูทรงคุณวุฒิภายนอก
จะตองเปนผูมีความรูความเชี่ยวชาญ
และประสบการณสูงมากเปนที่ยอมรับ 
ซ่ึงตรงหรือสัมพันธกับหัวขอวิทยานิพนธ 
โด ย ผ าน ค ว าม เห็ น ช อ บ จ าก ส ภ า
มหาวิทยาลัยและแจงคณะกรรมการการ
อุดมศึกษารับทราบ” 

3.4.4 
    “กรณีผูทรงคุณวุฒิภายนอกที่ไมมีคุณวุฒิ
และผลงานวิชาการตามท่ีกําหนดขางตน 
ผูทรงคุณวุฒิภายนอกจะตองเปนผูมีความรู
ความเชี่ยวชาญและและประสบการณเปนที่
ย อม รับ  ซ่ึ งต รงห รือ สัมพั น ธ กั บ หั วข อ
วิทยานิพนธหรือการคนควาอิสระ โดยผาน
ความเห็นชอบจากมหาวิทยาลัย และแจง
คณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบ”
    

  6      ใหยกเลิกความในขอ 13.4.4 วรรคสอง 
ของข อบั งคั บมหาวิ ทยาลั ยราชภั ฏ
พระนครศรีอยุธยา วาดวย การจัดการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2560 และใหใช
ความตอไปนี้แทน      
     “กรณี ผูทรงคุณวุฒิภายนอกที่ ไมมี
คุณวุฒิและผลงานวิชาการตามที่กําหนด
ขางตน ผูทรงคุณวุฒิภายนอกจะตองเปนผู
มี ความ รู ค วาม เชี่ ย วชาญ และและ
ประสบการณ เปนท่ียอมรับ ซ่ึงตรงหรือ
สัมพันธกับหัวขอวิทยานิพนธหรือการ
คนควาอิสระ โดยผานความเห็นชอบจาก
สภามหาวิทยาลัย และแจงคณะกรรมการ 
การอุดมศึกษารับทราบ”   
 

    1 การขออนุมัติปริญญา 
๓๖.๑ นักศึกษาผูคาดวาจะสําเร็จการศึกษาในแต
ละภาคการศึกษา ใหยื่นคํารองแสดงความจํานง
ขอสําเร็จการศึกษาตอสํานักงานคณะกรรมการ
บัณฑิตศึกษา ลวงหนาอยางนอย ๓๐ วัน กอน

   7 ใหยกเลิกความในขอ 36 ของขอบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา วา
ดวย การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
พ.ศ. 2560 และใหใชความตอไปนี้แทน      
      “ขอ ๓๖ สําหรับนักศึกษาที่ศึกษาใน
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ขอ ขอบังคับฉบับ พ.ศ. 2560 ขอ รางฉบับใหม พ.ศ. .... เหตุผลในการปรับแก 
วันส้ิน   ภาคการศึกษาที่ คาดวาจะสําเร็จ
การศึกษานั้น  
     ๓๖.๒ นักศึกษาที่จะไดรับการพิจารณาเสนอ
ชื่อจากสํานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาเพื่อ
ขออนุมัติปริญญาตอสภามหาวิทยาลัยตองมี
คุณสมบัติ  ดังนี้   
      (๑) เปนผูสําเร็จการศึกษาตามขอ ๓   
      (๒) ไมคางชําระคาธรรมเนียมตาง ๆ  หรือมี
หนี้ สิ นกั บมหาวิ ทยาลั ยห รือสํ านั กงาน
คณะกรรมการบณัฑิตศึกษา  
      (๓) เปนผูไมอยูในระหวางถูกลงโทษทางวินัย
นักศึกษา   
      (๔) สงวิทยานิพนธหรือรายงานการคนควา
อิสระและเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวของที่จัดทําตาม
รูปแบบและจํานวนที่มหาวิทยาลัยกําหนด  
       (๕) การเสนอชื่อผูสําเร็จการศึกษาเพื่อขอ
อนุมัติปริญญาตอสภามหาวิทยาลัยใหเปนไป
ตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด 
   

หลักสูตร ที่กําหนดใหการตีพิมพผลงาน
วิทยานิพนธเปนสวนหนึ่งของเง่ือนไขในการ
สําเร็จการศึกษาและนักศึกษาไดดําเนินการ
จนผานเง่ือนไขการสําเร็จการศึกษาอื่น  ๆ
ครบถวนแล ว แตอยู ในระหวางรอการ
ยอมรับใหตีพิมพในวารสารหรือส่ิงพิมพทาง
วิชาการที่หลักสูตรกําหนดและนักศึกษาได
ใชเวลาในการศึกษาครบตามระยะเวลาที่
กําหนดในขอ ๑๒ แลว นักศึกษาสามารถยื่น
คํารองขอขยายเวลาการศึกษาไดคร้ังละ ๑ 
ภาคการศึกษา แตไมเกิน ๒ คร้ัง โดยให
เปนไปตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการ
บัณฑิตศึกษา ทั้งนี้ การขอขยายระยะเวลา
การศึกษา ใหมหาวิทยาลัยขอความเห็นชอบ
ตอคณะกรรมการการอดุมศึกษากอน  
     ใหคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาเปนผู
เสนอชื่อผูสําเร็จการศึกษา และใหถือวันที่
ไดรับความเห็นชอบการเสนอชื่อน้ันเปนวัน
สําเร็จการศึกษา”  

7      ในกรณีที่ มี เหตุผลที่ จํ าเป นและสมควร 
มหาวิทยาลัยอาจพิจารณามิใหผูสําเร็จการศึกษา
ผูหนึ่งผูใดเขารับพระราชทานปริญญาบัตรก็ได 
ทั้ งนี้  ให เปนไปตามความเห็นชอบของสภา
มหาวิทยาลัย 

      ใหยกเลิกความในขอ 37 ของขอบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  
วาดวย การจดัการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
พ.ศ. 2560 และใหใชความตอไปนี้แทน           
      “ขอ ๓๗ หลักเกณฑ ขอกําหนด วิธีการ
จัดทํา การสอบ การตรวจสอบความซํ้าซอน 
การประเมินผล และการดําเนินการอื่น  ๆ
ของวิทยานิพนธหรือการคนควาอิสระ ให
เปนไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย” 

 
 

ท่ีประชุมมีขอเสนอแนะและขอสังเกต ดังนี้ 
 นางวราภรณ   สีหนาท  กลาววา การท่ีมหาวิทยาลัยจะขอขยายระยะเวลาการศึกษา  

ใหมหาวิทยาลัยทําหนังสือไปยังสํานักงานปลัดกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม   
ซ่ึงเคยตอบหนังสือมหาวิทยาลัยวาใหเปนอํานาจของสภามหาวิทยาลัยและผูทรงคุณวุฒิภายนอกท่ีมี
ประสบการณ ความเชี่ยวชาญระดับธรรมดา ระดับสูง ระดับสูงมาก เพ่ือความสะดวกขอใหประสานไปยัง
สํานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม วามีวิธีพิจารณาเม่ือนําเขา
คณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษาอยางไรบาง  

 นายสุทัศน  อูทอง  กลาววา  ในขอ 7 ใหยกเลิกความในขอ 36 ของขอบังคับมหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา วาดวย การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2560 ซ่ึงพิมพผิดตองเปน
ขอความในขอบังคับเดิม หนา 17  ขอ 35.3 (8) สําหรับนักศึกษาท่ีศึกษาในหลักสูตร ซ่ึงกําหนดใหการ
ตีพิมพผลงานวิทยานิพนธเปนสวนหนึ่งของเง่ือนไขในการสําเร็จการศึกษาและนักศึกษาไดดําเนินการจน
ผานเง่ือนไขการสําเร็จการศึกษาอ่ืน ๆ ครบถวนแลวแตอยูในระหวางรอการยอมรับใหตีพิมพในวารสารหรือ
สิ่งพิมพทางวิชาการท่ีหลักสูตรกําหนดและนักศึกษาไดใชเวลาในการศึกษาครบตามระยะเวลาท่ีกําหนดใน
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ขอ 12 แลว  นักศึกษาสามารถยื่น คํารองขอขยายเวลาการศึกษาไดครั้ งละ 1 ภาคการศึกษา  
แตไมเกิน 2 ครั้ง ท้ังนี้ใหเปนไปตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ใหคณะกรรมการ
บัณฑิตศึกษาเปนผูเสนอชื่อผูสําเร็จการศึกษา และใหถือวันท่ีไดรับการเสนอชื่อนั้นเปนวันสําเร็จการศึกษา 

 มติท่ีประชุม 
  มอบหมายมหาวิทยาลัยนํา (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา วาดวย  

การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. ....  กลับไปแกไขและใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยในคราว
ประชุมครั้งตอไป 
 

 ระเบียบวาระท่ี 4.6 ขอความเห็นชอบและรับขอเสนอแนะรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน ระดับหลักสูตร และระดับคณะ  ปการศึกษา 2561  

 ขอเท็จจริง/ความเปนมา/เรื่องเดิม  
  ตามเกณฑการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557 ตัวบงชี้ท่ี 5.3 
ระบบกํากับการประกันคุณภาพหลักสูตรและคณะ (ขอ 4) นําผลการประเมินคุณภาพทุกหลักสูตรและทุก
คณะท่ีผานการพิจารณาของกรรมการระดับสถาบัน เสนอสภาสถาบันเพ่ือพิจารณา โดยมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ไดดําเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน เปนประจําทุกปอยางตอเนื่อง 
เพ่ือยกระดับมาตรฐานการศึกษาใหมีประสิทธิภาพตามเกณฑ ซ่ึงในปการศึกษา 2561 มหาวิทยาลัยได
ดําเนินการจัดการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในไปแลว  2 ระดับ คือ 1. ระดับหลักสูตร จํานวน 56 
หลักสูตร  เม่ือวันท่ี 8-31 กรกฎาคม 2562  2. ระดับคณะ จํานวน 4 คณะ เม่ือวันท่ี 26-31 สิงหาคม 
2562 เรยีบรอยแลว นั้น 

บัดนี้ การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร และระดับคณะ ประจําปการศึกษา 
2561 ไดดําเนินการเสร็จสิ้นแลว งานประกันคุณภาพจึงไดจัดทํารายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน ระดับหลักสูตร และระดับคณะ ปการศึกษา 2561 นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาใหความ
เห็นชอบและใหขอเสนอแนะ เปนแนวทางปรับปรุงการดําเนินงานในปการศึกษา 2562 โดยสรุปผลการ
ประเมินไดดังตอไปนี ้ 

 จากการประเมิน คุณ ภาพการศึกษาภายใน  ระดับหลักสูต ร ป การ ศึกษา 2561  
ในระหวางวันท่ี 8-31 กรกฎาคม 2562 งานประกันคุณภาพรวมกับคณะไดดําเนินการรวบรวมผลการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปการศึกษา 2561 จํานวน 56 หลักสูตร ใน 4 คณะ ดังนี้ 

 1. คณะครุศาสตร มีหลักสูตรท่ีรับการประเมินท้ังสิ้น จํานวน 13 หลักสูตร (ป.โท 2 หลักสูตร/ 
ประกาศนียบัตรวิชาชีพครู 1 หลักสูตร/ ป.ตรี 10 หลักสูตร)  

 1.1 ผลการประเมินองคประกอบท่ี 1 พบวา ทุกหลักสูตรผานเกณฑการประเมิน (ทุก
หลักสูตรไดมาตรฐานตามเกณฑ) 

 1.2 ผลการประเมินองคประกอบที่ 2-6 พบวา มีหลักสูตรที่ไดคะแนนเฉลี่ยอยูใน
ระดับดีทุกหลักสูตร (มีคาเฉลี่ย ≥3.01) โดยหลักสูตรท่ีมีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด 3 อันดับแรก ในระดับดี ไดแก 
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หลักสูตรพลศึกษา (3.73) รองลงมา ไดแก หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย (3.71) และหลักสูตรคอมพิวเตอร
ศึกษา (3.68) ตามลําดับ มีผลการประเมิน ดังนี้ 

 

ชื่อหลักสูตร 
มาตรฐานตามเกณฑ 
องคประกอบท่ี 1 

ผลประเมิน 
องคประกอบท่ี 2-6 

คะแนน
เฉลี่ย 

ระดับคุณภาพ
หลักสูตร 

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี    
หลักสูตรปริญญาตร ี    

1. คณิตศาสตร ผาน/ไดมาตรฐาน 3.73  ดี 
2. วิทยาการคอมพิวเตอร ผาน/ไดมาตรฐาน 3.60  ดี 
3. เคม ี ผาน/ไดมาตรฐาน 3.54  ดี 
4. เทคโนโลยีสารสนเทศ ผาน/ไดมาตรฐาน 3.13  ดี 
5. วิศวกรรมไฟฟา ผาน/ไดมาตรฐาน 4.12  ดีมาก 
6. เทคโนโลยีอุตสาหกรรม ผาน/ไดมาตรฐาน 3.61  ดี 
7. เกษตรศาสตร ผาน/ไดมาตรฐาน 3.62  ดี 
8. จุลชีววิทยา ผาน/ไดมาตรฐาน 3.74  ดี 
9. คหกรรมศาสตร ผาน/ไดมาตรฐาน 3.42  ดี 
10. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ผาน/ไดมาตรฐาน 3.38  ดี 
11. วิศวกรรมการจัดการ ผาน/ไดมาตรฐาน 3.59  ดี 
12. สาธารณสุขชุมชน ผาน/ไดมาตรฐาน 3.55  ดี 
13. วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการ

อาหาร 
ผาน/ไดมาตรฐาน 

3.60  ดี 

14. เทคโนโลยีการผลติพืช ผาน/ไดมาตรฐาน 3.54  ดี 
15.  วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม ผาน/ไดมาตรฐาน 3.63  ดี 

คะแนนเฉลี่ยในองคประกอบท่ี 2-6 ทุกหลักสูตร 3.59 ดี 
 
 

 2. คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มีหลักสูตรท่ีรับการประเมินท้ังสิ้น จํานวน 15 หลักสูตร 
(ป.ตรี 15 หลักสูตร) 

 2.1 ผลการประเมินองคประกอบท่ี 1 พบวา ทุกหลักสูตรผานเกณฑการประเมิน (ทุก
หลักสูตรไดมาตรฐานตามเกณฑ) 

 2.2 ผลการประเมินองคประกอบที่ 2-6 พบวา มีหลักสูตรที่ไดคะแนนเฉลี่ยอยูใน
ระดับดีทุกหลักสูตร (มีคาเฉลี่ย ≥3.01) โดยหลักสูตรท่ีมีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด 3 อันดับแรก ในระดับดี ไดแก 
หลักสูตรการปกครองทองถ่ิน (3.79) รองลงมา ไดแก หลักสูตรนิติศาสตร (3.78) และหลักสูตรการพัฒนา
ชุมชนและสังคม (3.76) ตามลําดับ มีผลการประเมิน ดังนี้ 
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ชื่อหลักสูตร 
มาตรฐานตามเกณฑ 
องคประกอบท่ี 1 

ผลประเมิน 
องคประกอบท่ี 2-6 

คะแนนเฉลี่ย ระดับคุณภาพ
หลักสูตร 

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร    
หลักสูตรปริญญาตร ี    

1. ภาษาอังกฤษ ผาน/ไดมาตรฐาน 3.40 ดี 
2. ภาษาญี่ปุน ผาน/ไดมาตรฐาน 3.47 ดี 
3. นิเทศศาสตร ผาน/ไดมาตรฐาน 3.66 ดี 
4. ภาษาไทย ผาน/ไดมาตรฐาน 3.61 ดี 
5. นิติศาสตร ผาน/ไดมาตรฐาน 3.78 ดี 
6. ประวัติศาสตร ผาน/ไดมาตรฐาน 3.62 ดี 
7. การพัฒนาชุมชนและสังคม ผาน/ไดมาตรฐาน 3.76 ดี 
8. ดนตรไีทย ผาน/ไดมาตรฐาน 3.20 ดี 
9. ดนตรสีากล ผาน/ไดมาตรฐาน 3.30 ดี 
10. รัฐประศาสนศาสตร ผาน/ไดมาตรฐาน 3.63 ดี 
11. ศิลปกรรม ผาน/ไดมาตรฐาน 3.33 ดี 
12. ศิลปะการแสดง ผาน/ไดมาตรฐาน 3.35 ดี 
13. สหวิทยาการอิสลาม ผาน/ไดมาตรฐาน 3.43 ดี 
14. การปกครองทองถ่ิน ผาน/ไดมาตรฐาน 3.79 ดี 
15. ภาษาจีน ผาน/ไดมาตรฐาน 3.21 ดี 

 
 3. คณะวิทยาการจัดการ มีหลักสูตรท่ีรับการประเมินท้ังสิ้น จํานวน 13 หลักสูตร (ป.โท  

1 หลักสูตร/ ป.ตรี 12 หลักสูตร) 

 3.1 ผลการประเมินองคประกอบท่ี 1 พบวา ทุกหลักสูตรผานเกณฑการประเมิน  

(ทุกหลักสูตรไดมาตรฐานตามเกณฑ) 

 3.2 ผลการประเมินองคประกอบที่ 2-6 พบวา มีหลักสูตรที่ไดคะแนนเฉลี่ยอยูใน

ระดับดี 11 หลักสูตร (มีคาเฉลี ่ย ≥3.01) โดยหลักสูตรท่ีมีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด 3 อันดับแรก ไดแก 

หลักสูตรการบัญชี  (3.87) รองลงมา ไดแก  หลักสูตรคอมพิวเตอรธุรกิจ (3.68) และหลักสูตร 

การจัดการโลจิสติกส (3.67) ตามลําดับ และมีหลักสูตรท่ีมีคะแนนเฉลี่ยในระดับปานกลาง 2 หลักสูตร คือ 

การจัดการธุรกิจโรงแรม (2 .21) และหลักสูตรการจัดการธุรกิจการคาสมัยใหม  (2 .94) มีผล 

การประเมิน ดังนี้ 
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ชื่อหลักสูตร 
มาตรฐานตามเกณฑ 
องคประกอบท่ี 1 

ผลประเมิน 
องคประกอบท่ี 2-6 

คะแนนเฉลี่ย ระดับคุณภาพหลักสูตร 
คณะวิทยาการจัดการ    
หลักสูตรปริญญาโท    

1. บริหารธุรกิจ ผาน/ไดมาตรฐาน 3.65 ดี 
หลักสูตรปริญญาตร ี    

2. การบัญชี ผาน/ไดมาตรฐาน 3.87 ดี 
3. การจัดการ ผาน/ไดมาตรฐาน 3.59 ดี 
4. การตลาด ผาน/ไดมาตรฐาน 3.58 ดี 
5. การบริหารทรัพยากรมนุษย ผาน/ไดมาตรฐาน 3.51 ดี 
6. การจัดการโลจิสติกส ผาน/ไดมาตรฐาน 3.67 ดี 
7. การทองเท่ียว ผาน/ไดมาตรฐาน 3.15 ดี 
8. คอมพิวเตอรธุรกิจ ผาน/ไดมาตรฐาน 3.68 ดี 
9. เศรษฐศาสตรธุรกิจ ผาน/ไดมาตรฐาน 3.46 ดี 
10. ธุรกิจระหวางประเทศ ผาน/ไดมาตรฐาน 3.54 ดี 
11. การเปนผูประกอบการ ผาน/ไดมาตรฐาน 3.47 ดี 
12. การจัดการธุรกิจโรงแรม ผาน/ไดมาตรฐาน 2.21   ปานกลาง 
13. การจัดการธุรกิจการคาสมัยใหม ผาน/ไดมาตรฐาน 2.94   ปานกลาง 

คะแนนเฉลี่ยในองคประกอบท่ี 2-6 ทุกหลักสูตร 3.41 ดี 
 

 4. คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มีหลักสูตรท่ีรับการประเมินท้ังสิ้น จํานวน 15 หลักสูตร  
(ป.ตรี 15 หลักสูตร) 

 4.1 ผลการประเมินองคประกอบท่ี 1 พบวา ทุกหลักสูตรผานเกณฑการประเมิน (ทุก
หลักสูตรไดมาตรฐานตามเกณฑ)  

 4.2 ผลการประเมินองคประกอบท่ี 2-6 พบวา หลักสูตรมีคะแนนเฉลี่ยอยูในระดับดีมาก
และดี โดยหลักสูตรท่ีมีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด 3 อันดับแรก ไดแก หลักสูตรวิศวกรรมไฟฟา (4.12) รองลงมา 
ไดแก หลักสูตรจุลชีววิทยา (3.74) และหลักสูตรคณิตศาสตร (3.73) ตามลําดับ มีผลการประเมิน ดังนี ้

 

ชื่อหลักสูตร มาตรฐานตามเกณฑ 
องคประกอบท่ี 1 

ผลประเมิน 
องคประกอบท่ี 2-6 

 คะแนนเฉลี่ย ระดับคุณภาพหลักสูตร 
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี    
หลักสูตรปริญญาตร ี    

1. คณิตศาสตร ผาน/ไดมาตรฐาน 3.73  ดี 
2. วิทยาการคอมพิวเตอร ผาน/ไดมาตรฐาน 3.60  ดี 
3. เคม ี ผาน/ไดมาตรฐาน 3.54  ดี 
4. เทคโนโลยีสารสนเทศ ผาน/ไดมาตรฐาน 3.13  ดี 
5. วิศวกรรมไฟฟา ผาน/ไดมาตรฐาน 4.12  ดีมาก 
6. เทคโนโลยีอุตสาหกรรม ผาน/ไดมาตรฐาน 3.61  ดี 
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ชื่อหลักสูตร มาตรฐานตามเกณฑ 
องคประกอบท่ี 1 

ผลประเมิน 
องคประกอบท่ี 2-6 

 คะแนนเฉลี่ย ระดับคุณภาพหลักสูตร 
7. เกษตรศาสตร ผาน/ไดมาตรฐาน 3.62  ดี 
8. จุลชีววิทยา ผาน/ไดมาตรฐาน 3.74  ดี 
9. คหกรรมศาสตร ผาน/ไดมาตรฐาน 3.42  ดี 
10. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ผาน/ไดมาตรฐาน 3.38  ดี 
11. วิศวกรรมการจัดการ ผาน/ไดมาตรฐาน 3.59  ดี 
12. สาธารณสุขชุมชน ผาน/ไดมาตรฐาน 3.55  ดี 
13. วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร ผาน/ไดมาตรฐาน 3.60  ดี 
14. เทคโนโลยีการผลติพืช ผาน/ไดมาตรฐาน 3.54  ดี 
15.  วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม ผาน/ไดมาตรฐาน 3.63  ดี 

คะแนนเฉลี่ยในองคประกอบท่ี 2-6 ทุกหลักสูตร 3.59 ดี 
 
 

สรุปขอเสนอแนะภาพรวมจากการประเมินคุณภาพการศกึษาภายใน  
ระดับหลักสูตร ในภาพรวมทุกคณะ 

 

ดานบัณฑิต/นักศึกษา 
1)  ประชาสัมพันธหลักสูตรในเชิงรุกใหมากข้ึน หาชองทางการประชาสัมพันธเพ่ิมเติมและทําอยาง

ตอเนื่อง ในการเพ่ิมจํานวนนักศึกษาโดยกําหนดกลุมเปาหมายท่ีมีศักยภาพเฉพาะ 
2)  สงเสริมและสนับสนุนนักศึกษาใหไดรับการพัฒนาทางดานภาษาอังกฤษเพ่ิมมากข้ึน 
3)  เพ่ิมกิจกรรมการเตรียมความพรอมตามอัตลักษณของหลักสูตร และปรับปรุงการจัดกิจกรรม

เตรียมความพรอมใหเปนระบบมากข้ึน เชน การพัฒนานักศึกษาท่ียังมีผลการประเมินต่ํากวาคาเปาหมายท่ี
กําหนด 

4)  ผลักดันใหนักศึกษาไดมีโอกาสนําเสนอผลงานทางวิชาการในการประชุมวิชาการระดับชาติ
รวมกับอาจารย 
ดานอาจารย  

1) สงเสริมอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรใหมีวุฒิการศึกษาในระดับปริญญาเอกและใหเขาสูตําแหนง
ทางวิชาการเพ่ิมมากข้ึน และมีการกํากับติดตามการพัฒนาอยางตอเนื่อง 

2) สงเสริมใหอาจารยทําผลงานวิจัย และตีพิมพเผยแพรผลงานทางวิชาการในระดับท่ีสูงข้ึน ท้ังใน
ระดับชาติ/และนานาชาติ 

3) สงเสริมและสนับสนุนอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรใหไดรับการพัฒนาทางดานภาษาอังกฤษเพ่ิม
มากข้ึน 

ดานหลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเรียน 
1) พัฒนาหลักสูตรให ทันสมัย เหมาะสมกับความตองการในยุคป จจุบัน  เพ่ื อให ทันตอ 

การเปลี่ยนแปลงทางสังคม  
2) วางระบบกลไกในการดําเนินงานการจัดการเรียนการสอน การกํากับติดตาม ตรวจสอบ และการ

จัดทําแผนการเรียนรู รวมท้ังการจัดการเรียนการสอนท่ีมีบูรณาการการวิจัย การบริการวิชาการ และการ
ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมเพ่ือใหเกิดประโยชนกับผูเรียนท่ีแทจริง 
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3) พัฒนากลยุทธท่ีเหมาะสมในกระบวนการวัดผล การประเมินผลการเรียน และการทวนสอบ

ผลสัมฤทธิ์ ท่ีสามารถสะทอนใหเห็นถึงผลลัพธการเรียนรูตามท่ีกําหนดใน มคอ.2 และผลลัพธของผูเรียน 
ตามมาตรฐานการศึกษาระดับ อุดม ศึกษา ได อย างเป นรูปธรรม  เพ่ื อนํ าผล ท่ี ไดมาปรับปรุ ง 
การออกแบบหลักสูตรและพัฒนาหลักสูตร การปรับปรุงเนื้อหาสาระรายวิชาใหมีความทันสมัย ตอบสนอง
ตอความตองการของผูใชบัณฑิตอยางแทจริง 

4) กําหนดแนวทางการชวยเหลือนักศึกษาในการทําวิทยานิพนธใหมีความชัดเจน เชน ใหนักศึกษา
ทําปฏิทินการทํางานอยางชัดเจน และกําหนดแนวทางในการกํากับติดตามความกาวหนาในการทํา
วิทยานิพนธอยางตอเนื่อง 

ดานสิ่งสนับสนุนการเรียนรู 
1) จัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรูใหตรงกับความตองการของนักศึกษา โดยเฉพาะหองปฏิบัติการ

เฉพาะทาง เชน หองมัลติมีเดีย หองปฏิบัติการเครือขาย หองจัดทําโครงงานของนักศึกษา ฯลฯ 
2) ปรับปรุงระบบสารสนเทศการลงทะเบียนและหองสมุดใหเหมาะสมกับการใชงาน  
3) เพ่ิมจุดกระจายสัญญาณ Wi-Fi ใหท่ัวถึง ใหเพียงพอตอการใชงานของนักศึกษา 
 
 
4) กําหนดเปาหมายของการจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรูในแตละปใหชัดเจน และมีแผนระยะ  

5 ป หรือรายปเพ่ือสามารถประเมินความสําเร็จในการจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรูท่ีชัดเจนเพ่ือประโยชน
สูงสุดของนักศึกษา  

5) ปรับปรุงสภาพหองเรียน สนามกีฬารวมถึงอุปกรณตาง ๆ ใหพรอมใชงานอยูเสมอ 
 

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ  
ปการศึกษา 2561 (1 สิงหาคม 2561 – 31 กรกฎาคม 2562) 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 จากการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ในระหวางวันที่ 26-30 สิงหาคม 
2562 โดยงานประกันคุณภาพรวมกับคณะไดดําเนินการวิเคราะหผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
ปการศึกษา 2561 ตามองคประกอบคุณภาพ 5 องคประกอบ 13 ตัวบงชี้ มีผลการประเมิน ดังนี ้
 

องคประกอบคุณภาพ 
คคศ. คมส. ควจ. ควท. 

คะแนน 
เฉลี่ย 

ระดับ
คุณภาพ 

คะแนน 
เฉลี่ย 

ระดับ
คุณภาพ 

คะแนน 
เฉลี่ย 

ระดับ
คุณภาพ 

คะแนน 
เฉลี่ย 

ระดับ
คุณภาพ 

1. การผลิตบัณฑิต 4.23 ดี 4.00 ดี 3.23 พอใช 4.29 ดี 
2. การวจิัย 4.44 ดี 4.36 ดี 5.00 ดีมาก 4.52 ดีมาก 
3. การบริการวิชาการ 5.00 ดีมาก 5.00 ดีมาก 5.00 ดีมาก 5.00 ดีมาก 
4. การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 5.00 ดีมาก 5.00 ดีมาก 5.00 ดีมาก 5.00 ดีมาก 
5. การบริหารจัดการ 5.00 ดีมาก 5.00 ดีมาก 5.00 ดีมาก 5.00 ดีมาก 
รวมทุกองคประกอบ  4.51 ดีมาก 4.39 ดี 4.18 ดี 4.56 ดีมาก 
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ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปการศึกษา 2561 จําแนกตามคะแนน
เฉลี่ยทุกองคประกอบคุณภาพท้ัง 5 องคประกอบ พบวา คณะมีผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
อ ยู ใน ร ะ ดั บ ดี ม า ก  2  ค ณ ะ  คื อ  ค ณ ะวิ ท ย าศ าส ต ร แ ล ะ เท ค โน โล ยี  (4 .5 6 ) แ ล ะ ค ณ ะ 
ครุศาสตร (4.51) และระดับดี 2 คณะ คือคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร (4.39) และคณะวิทยาการ
จั ด ก า ร  (4 .1 8 ) เ ม่ื อ จํ าแ น ก รายองค ป ระกอบ  พ บ ว า  ส ว น ให ญ ทุ ก ค ณ ะ มี ค ะแ น น เฉ ลี่ ย 
รายองคประกอบอยูในระดับดีและดีมาก แตยังมี 1 องคประกอบท่ีอยูในระดับพอใช คือ องคประกอบท่ี 1 
ดานการผลิตบัณฑิต ของคณะวิทยาการจัดการ (3.23)  

ท้ั งนี้ เม่ือพิจารณาตามองคประกอบ และตัวบงชี้  13 ตัวบงชี้ของทุกคณะ พบวา มี  2 
องคประกอบ 6 ตัวบงชี้ ท่ีมีผลประเมินอยูในระดับ ตองปรับปรุง และพอใช คือ 

องคประกอบท่ี 1 การผลิตบัณฑิต ไดแก 
ตัวบงช้ีท่ี 1.2 อาจารยประจําท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก  

- คณะวิทยาการจัดการ อยูในระดับตองปรับปรุง (1.76) 
- คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร อยูในระดับพอใช (3.38) 

ตัวบงช้ีท่ี 1.3 อาจารยประจําคณะท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการ  

- คณะวิทยาการจัดการ อยูในระดับตองปรบัปรุง (1.69) 
- คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร อยูในระดับตองปรับปรุง (2.25) 

- คณะครุศาสตร อยูในระดับพอใช (2.60) 
- คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี อยูในระดับพอใช (3.20) 

ตัวบ งช้ี ท่ี  1.4 จํ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท าตอจํานวนอาจารยประจํ า 

(FTES:อาจารย) 
- คณะวิทยาการจัดการ อยูในระดับพอใช (2.53) 

องคประกอบท่ี 2 การวิจัย ไดแก 
ตัวบงช้ีท่ี 2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรค  

- คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร อยูในระดับพอใช (3.07) 

- คณะครุศาสตร อยูในระดับพอใช (3.31) 

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปการศึกษา 2561 ระดับคณะ จําแนกตามคณะ 
 1. คณะครุศาสตร 

ตารางสรุปผลการดําเนินงานและผลการประเมินตามองคประกอบ ตัวบงช้ี คณะครุศาสตร 
 

องคประกอบคุณภาพ เปาหมาย 
ผลการดําเนินงาน 

(ตัวต้ัง/ตัวหาร,ผลลัพธ) 

คะแนน 
การประเมิน 
(ตามเกณฑ 

สกอ.) 

องคประกอบท่ี 1 การผลติบัณฑิต    
ตัวบงชี้ที่ 1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม 4  

คะแนน 
46.34 3.56

คะแนน 
3.56 

13 
ตัวบงชี้ที่ 1.2 อาจารยประจําคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก รอยละ  

32 
 

27 X 100 รอยละ 
33.75 

4.22 
80 

 

 



73 
 

รายงานการสรุปขอเสนอแนะจากการประชุมสภามหาวิทยาลัย ประจาํป พ.ศ. 2562 
 

องคประกอบคุณภาพ เปาหมาย 
ผลการดําเนินงาน 

(ตัวต้ัง/ตัวหาร,ผลลัพธ) 

คะแนน 
การประเมิน 
(ตามเกณฑ 

สกอ.) 

ตัวบงชี้ที่ 1.3 อาจารยประจําคณะที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ รอยละ  
48 

25.00 X 100 รอยละ
31.25 

2.60 
80 

ตัวบงชี้ที่ 1.4 จํานวนนักศึกษาเตม็เวลาเทียบเทาตอจํานวน
อาจารยประจํา (30:1) 

4  
คะแนน 

(19.61-30) X 100 5  
คะแนน 

5.00 
30 

ตัวบงชี้ที่ 1.5 การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี 5 ขอ - 6 ขอ 5  
คะแนน 

5.00 

ตัวบงชี้ที่ 1.6 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี 6 ขอ - 6 ขอ 5  
คะแนน 

5.00 

เฉลี่ยคะแนนองคประกอบท่ี 1  4.23 
องคประกอบท่ี 2 การวิจัย    
ตัวบงชี้ที่ 2.1 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัย
หรืองานสรางสรรค 

4 ขอ - 6 ขอ 5.00 

ตัวบงชี้ที่ 2.2 เงินสนบัสนนุงานวิจัยและงานสรางสรรค 20,000: 
คน 

1,308.000 16,556.96:
คน 

5  
คะแนน 

3.31 
79 

ตัวบงชี้ที่ 2.3 ผลงานทางวชิาการของอาจารยประจําและ
นักวิจัยประจํา 

รอยละ  
16 

24.6 รอยละ
30.75 

5  
คะแนน 

5.00 
80 

เฉลี่ยคะแนนองคประกอบท่ี 2  4.44 
องคประกอบท่ี 3 การบริการวิชาการ    
ตัวบงชี้ที่ 3.1 การบริการวิชาการของอาจารยประจําและ
นักวิจัย 

5 ขอ - 6 ขอ 5.00 

เฉลี่ยคะแนนองคประกอบท่ี 3  5.00 
องคประกอบท่ี 4 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม    
ตัวบ งชี้ที่  4 .1  ระบบและกลไกการทํ านุบํ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 

5 ขอ - 6 ขอ 5.00 

เฉลี่ยคะแนนองคประกอบท่ี 4  5.00 
องคประกอบท่ี 5 การบริหารจัดการ    
ตัวบงชี้ที่ 5.1 การบริหารของคณะเพ่ือการกํากับติดตามผลลัพธ
ตามพันธกิจ กลุมสถาบันและเอกลักษณของคณะ 

4 ขอ - 7 ขอ 5.00 

ตัวบงชี้ที่ 5.2 ระบบกํากับการประกันคุณภาพหลักสูตร 5 ขอ - 6 ขอ 5.00 
เฉลี่ยคะแนนองคประกอบท่ี 5 5.00 

เฉลี่ยคะแนนรวมทุกตัวบงช้ีของทุกองคประกอบ 4.51 

จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง/จุดท่ีควรพัฒนา/ขอเสนอแนะในการปรับปรุง 

จุดแข็ง  

1. นักศึกษามีจิตอาสา มีความรับผิดชอบ มีความรู ความสามารถ เปนท่ียอมรับดานวิชาการและ
มีจิตวิญญานความเปนครู 

2. คณะมีระบบและกลไกท่ีเขมแข็งในการพัฒนาอาจารยเขาสูตําแหนงทางวิชาการ 
3. คณะมีระบบและกลไกในการสงเสริมใหอาจารยมีการเผยแพรผลงานทางวิชาการท่ีดี 
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แนวทางเสริมจุดแข็ง 
1. คณะควรมีการสงเสริมใหมีการเผยแพรผลงานทางวิชาการท่ีมีคาน้ําหนักท่ีสูงข้ึน เชน TCI ฐาน 1 

และฐาน 2 
จุดท่ีควรพัฒนา/ขอเสนอแนะในการปรับปรุง 
1. คณะควรมีการสํารวจความตองการท่ีแทจริงของชุมชนในการใหบริการวิชาการ และเพ่ิม

สัดสวนการจัดการบริการวิชาการแบบสรางรายได 
2. ควรเพ่ิมหองปฏิบัติการสําหรับฝกปฏิบัติใหเหมาะสมสําหรับแตละสาขา 
3. ควรเพ่ิมหองจัดกิจกรรมนอกเวลาเรียนใหเหมาะสมสําหรับแตละสาขา 
4. ควรเพ่ิมการฝกปฏิบัติสําหรับนักศึกษาในการใชอุปกรณเทคโนโลยีสําหรับการเรียนการสอน 
 

2. คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
ตารางสรุปผลการดําเนินงานและผลการประเมินตามองคประกอบ ตัวบงช้ีคณะมนุษยศาสตรและ

สังคมศาสตร 
 

องคประกอบคุณภาพ เปาหมาย 
ผลการดําเนินงาน 

(ตัวต้ัง/ตัวหาร,ผลลัพธ) 

คะแนน 
การประเมิน 
(ตามเกณฑ 

สกอ.) 
องคประกอบท่ี 1 การผลิตบัณฑิต    
ตัวบงชี้ที่ 1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม 4.00 

คะแนน 
53.56 3.50  

คะแนน 
 

3.50 
15 

ตัวบงชี้ที่ 1.2 อาจารยประจําคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก รอยละ  
32 

27x100 รอยละ  
27 

3.38 
100 

ตัวบงชี้ที่ 1.3 อาจารยประจําคณะที่ดํารงตําแหนงทาง
วิชาการ 

รอยละ  
48 

27 x100  รอยละ  
27 

2.25 
100 

ตัวบงชี้ที่ 1.4 จํานวนนักศึกษาเตม็เวลาเทียบเทาตอจํานวน
อาจารยประจํา (สังคม/มนุษย 25:1, นิติศาสตร 50:1, ดุริ
ยางคศิลป 12:1, ศิลปะการแสดง 15:1, ออกแบบ 20:1) 

4.00 
คะแนน 

4.36+5+5+4.86+
5 

4.84  
คะแนน 

4.84 

5 
ตัวบงชี้ที่ 1.5 การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี 6 ขอ - 6 ขอ 5.00 
ตัวบงชี้ที่ 1.6 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี 6 ขอ - 6 ขอ 5.00 

เฉลี่ยคะแนนองคประกอบท่ี 1  4.00 
องคประกอบท่ี 2 การวิจัย    
ตัวบงชี้ที่ 2.1 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนา
งานวิจัยหรืองานสรางสรรค 

6 ขอ - 6 ขอ 5.00 

ตัวบงชี้ที่ 2.2 เงินสนบัสนนุงานวิจัยและงานสรางสรรค 20,000:
คน 

1,488,556 15,345.
94: คน 

3.07 
97 

ตัวบงชี้ที่ 2.3 ผลงานทางวชิาการของอาจารยประจําและ
นักวิจัยประจํา 

รอยละ  
16 

21.6x100 รอยละ  
21.60 

5.00 
100 

เฉลี่ยคะแนนองคประกอบท่ี 2  4.36 
องคประกอบท่ี 3 การบริการวิชาการ    
ตัวบงชี้ที่ 3.1 การบริการวิชาการของอาจารยประจําและ
นักวิจัย 

6 ขอ - 6 ขอ 5.00 

 

 



75 
 

รายงานการสรุปขอเสนอแนะจากการประชุมสภามหาวิทยาลัย ประจาํป พ.ศ. 2562 
 

องคประกอบคุณภาพ เปาหมาย 
ผลการดําเนินงาน 

(ตัวต้ัง/ตัวหาร,ผลลัพธ) 

คะแนน 
การประเมิน 
(ตามเกณฑ 

สกอ.) 
เฉลี่ยคะแนนองคประกอบท่ี 3  5.00 

องคประกอบท่ี 4 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม    
ตัวบงชี้ที่ 4.1 ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 

6 ขอ - 6 ขอ 5.00 

เฉลี่ยคะแนนองคประกอบท่ี 4  5.00 
องคประกอบท่ี 5 การบริหารจัดการ    
ตัวบงชี้ที่ 5.1 การบริหารของคณะเพ่ือการกํากับตดิตาม
ผลลัพธตามพันธกิจ กลุมสถาบันและเอกลักษณของคณะ 
 

7 ขอ - 7 ขอ 5.00 

ตัวบงชี้ที่ 5.2 ระบบกํากับการประกันคุณภาพหลักสูตร 6 ขอ - 6 ขอ 5.00 
เฉลี่ยคะแนนองคประกอบท่ี 5  5.00 
เฉลี่ยคะแนนรวมทุกตัวบงช้ีของทุกองคประกอบ 4.39 

 
จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง/จุดท่ีควรพัฒนา/ขอเสนอแนะในการปรับปรุง 
จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง  
1. สามารถพัฒนาผลการประเมินระดับหลักสูตรใหมีพัฒนาการสูงข้ึนกวาปท่ีผานมาอยางเห็นไดชัด 
2. มีกิจกรรมพัฒนานักศึกษา โดยมีการกําหนดตัวชี้วัดใหเปนไปตามอัตลักษณท่ีกําหนด 
3. มีระบบและกลไกการสงเสริมการทําผลงานทางวิชาการของอาจารยที่เห็นเปนรูปธรรม  

มีการสนับสนุนเงินรางวัลสําหรับการตีพิมพเผยแพรผลงานวิชาการ เพ่ือการจูงใจแกอาจารยในการผลิต
ผลงานทางวิชาการ 

4. มีระบบกลไกการบริหารและขับเคลื่อนงานวิจัยท่ีเปนระบบชัดเจน แตท้ังนี้ควรมีระบบการ
สนับสนุนทุนวิจัย โดยการจัดตั้งกองทุนวิจัยระดับคณะ โดยจัดสรรปนสวนทุนวิจัยจากงบกองทุนวิจัยระดับ
มหาวิทยาลัย 

5. มีการลงพ้ืนท่ีเพ่ือการบริการวิชาการท่ีเปนรูปธรรม และมีผลการพัฒนาท่ีเดนชัด แตท้ังนี้ควร
มีระบบกลไกการพัฒนาการบริการวิชาการแบบ 1 หลักสูตร 1 พ้ืนท่ีบริการ (ตําบล) และ 1 คณะ 1 พ้ืนท่ี
บริการ (อําเภอ) โดยตอเนื่องอยางนอย 3 ป และเนนการบูรณาการขามศาสตร โดยใชรูปแบบ 
Engagement และ ควรสงเสริมใหมีการบริการวิชาการแบบหารายไดเพ่ิมมากข้ึน เชน 1 สาขาตอ 1 
หลักสูตรระยะสั้น  

6. มีการพัฒนาผลงานสรางสรรคดานศิลปวัฒนธรรมท่ีโดดเดน มีเครือขายดานการทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรมท่ีหลากหลาย 

7. การบริหารงานของคณะเปนระบบเปด บุคลากรในคณะสามารถปรึกษาและเขาถึงไดงาย 
สามารถลดข้ันตอนในการปฏิบัติงาน มีระบบการสรางขวัญกําลังใจท่ีดีใหกับบุคลากรในคณะ มีทีมงานท่ี
เขมแข็ง รวมถึงการมีระบบการบริหารงบประมาณท่ีมีประสิทธิภาพ 

8. ม ีระบบประกันคุณภาพที ่ช ัดเจน สามารถดําเน ินการไดอยางตอเนื ่องจนเกิดเป น
วัฒนธรรมองคกรท่ีดี มีพัฒนาการหรือแนวโนมท่ีดีข้ึนในทุกป 
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จุดท่ีควรพัฒนา/ขอเสนอแนะในการปรับปรุง  
1. เรงปรบัปรุงหลักสูตรใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา 2558  
2. พัฒนาระบบการแนะแนวนักเรียนใหมีประสิทธิภาพ 
3. ควรผลักดันการเขาสูตําแหนงทางวิชาการและการศึกษาตอในระดับปริญญาเอกของอาจารย

อยางตอเนื่อง 
4. การจัดกิจกรรมนักศึกษาควรสงเสริมใหเกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผลท่ีชัดเจน มีระบบ 

การวัดและประเมินผลการจัดกิจกรรมท่ีชัดเจน มีตัวชี้วัดท่ีแสดงถึงคุณภาพอยางชัดเจน 
5. ควรมีระบบการสงเสริมสนับสนุนใหอาจารยแสวงหาแหลงทุนวิจัยจากภายนอก โดยผาน

กระบวนการ MOU กับแหลงทุนภายนอก และพัฒนาระบบและกลไกการสงเสริมการผลิตผลงานวิจัยรวมกัน
ระหวางนักศึกษากับอาจารย 

6. พัฒนาปรับปรุงในเรื่อง สื่อ อุปกรณการเรียนการสอน และหองเรียน ใหเพียงพอตอความตองการ
ของนักศึกษา และสงเสริมใหนักศึกษาสามารถใชไดอยางเต็มศักยภาพ 

 

3. คณะวิทยาการจัดการ 
    ตารางสรุปผลการดําเนินงานและผลการประเมินตามองคประกอบ ตัวบงช้ีคณะวิทยาการจัดการ 
 

องคประกอบคุณภาพ เปาหมาย 
ผลการดําเนินงาน 

(ตัวต้ัง/ตัวหาร,ผลลัพธ) 

คะแนน 
การประเมิน 
(ตามเกณฑ 

สกอ.) 
องคประกอบท่ี 1 การผลิตบัณฑิต    
ตัวบงชี้ที่ 1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม 4.00 

คะแนน 
44.29 3.41  

คะแนน 
3.41 

13 
ตัวบงชี้ที่ 1.2 อาจารยประจําคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก รอยละ  

32 
9x100 รอยละ 

14.06 
1.76 

64 
ตัวบงชี้ที่ 1.3 อาจารยประจําคณะที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ รอยละ  

48 
13 x100  รอยละ  

20.31 
1.69 

64 
ตัวบงชี้ที่ 1.4 จํานวนนักศึกษาเตม็เวลาเทียบเทาตอจํานวนอาจารย
ประจํา (25:1) 

4.00 
คะแนน 

(27.47- 
25) 

รอยละ  
9.88  

2.53 

25 
ตัวบงชี้ที่ 1.5 การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี 5 ขอ - 6 ขอ 5.00 
ตัวบงชี้ที่ 1.6 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี 5 ขอ - 6 ขอ 5.00 

เฉลี่ยคะแนนองคประกอบท่ี 1  3.23 
องคประกอบท่ี 2 การวิจัย    
ตัวบงชี้ที่ 2.1 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรือ
งานสรางสรรค 

5 ขอ - 6 ขอ 5.00 

ตัวบงชี้ที่ 2.2 เงินสนบัสนนุงานวิจัยและงานสรางสรรค 20,000: 
คน 

3,138,000 49,809.52: 
คน 
 

5.00 
63 

ตัวบงชี้ที่ 2.3 ผลงานทางวชิาการของอาจารยประจําและนักวิจัย
ประจํา 

รอยละ  
16 

23.60x100 รอยละ  
36.88 

5.00 
64 

เฉลี่ยคะแนนองคประกอบท่ี 2  5.00 
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องคประกอบคุณภาพ เปาหมาย 
ผลการดําเนินงาน 

(ตัวต้ัง/ตัวหาร,ผลลัพธ) 

คะแนน 
การประเมิน 
(ตามเกณฑ 

สกอ.) 
องคประกอบท่ี 3 การบริการวิชาการ    
ตัวบงชี้ที่ 3.1 การบริการวิชาการของอาจารยประจําและนักวิจัย 6 ขอ - 6 ขอ 5.00 

เฉลี่ยคะแนนองคประกอบท่ี 3  5.00 
องคประกอบท่ี 4 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม    
ตัวบงชี้ที่ 4.1 ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและ 
วัฒนธรรม 

5 ขอ - 6 ขอ 5.00 

เฉลี่ยคะแนนองคประกอบท่ี 4  5.00 
องคประกอบท่ี 5 การบริหารจัดการ    
ตัวบงชี้ที่ 5.1 การบริหารของคณะเพ่ือการกํากับติดตามผลลัพธตาม
พันธกิจ กลุมสถาบันและเอกลักษณของคณะ 

6 ขอ - 7 ขอ 5.00 

ตัวบงชี้ที่ 5.2 ระบบกํากับการประกันคุณภาพหลักสูตร 5 ขอ - 6 ขอ 5.00 
เฉลี่ยคะแนนองคประกอบท่ี 5  5.00 
เฉลี่ยคะแนนรวมทุกตัวบงช้ีของทุกองคประกอบ 4.18 

 
จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง/จุดท่ีควรพัฒนา/ขอเสนอแนะในการปรับปรุง 
จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง  
1. ผูบริหารและคณาจารย มีความรู ความเขาใจในการดําเนินงานและการเขียนรายงานผลการ

ดําเนินงานตามตัวชี้วัดคุณภาพของ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ในระดับดี 
2. อาจารยมีศักยภาพดานการวิจัยคอนขางสูง สงผลใหสามารถผลิตผลงานวิจัยและนําไป

เผยแพรไดในสัดสวนท่ีสูงกวาเกณฑท่ีกําหนด 
3. คณะมีการดําเนินงานดานวิชาการท่ีจะพัฒนาศักยภาพนักศึกษาอยางเปนรูปธรรม เชน การ

สรางเครือขายความรวมมือทางวิชาการ กับ CP All บิ๊กซี และไปรษณียไทย เปนตน 
จุดท่ีควรพัฒนา/ขอเสนอแนะในการปรับปรุง 
1. พัฒนาผลการดําเนินงานของหลักสูตร ใหมีคุณภาพดีข้ึนอยางตอเนื่อง โดยเฉพาะหลักสูตรท่ีมี

ผลการดําเนินงาน ในระดับปานกลาง 
2. สงเสริม สนับสนุน การพัฒนาศักยภาพของอาจารย โดยเฉพาะดานคุณวุฒิ และตําแหนง

ทางวิชาการอยางตอเนื่อง 
3. กําหนดแผนยุทธศาสตร และดําเนินงานใหครอบคลุมมาตรฐานการศึกษาของชาติ และของ

มหาวิทยาลัย 

 4. คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
 ตารางสรุปผลการดําเนินงานและผลการประเมินตามองคประกอบ ตัวบงช้ีคณะ

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
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องคประกอบคุณภาพ เปาหมาย 
ผลการดําเนินงาน 

(ตัวต้ัง/ตัวหาร,ผลลัพธ) 

คะแนน 
การประเมิน 
(ตามเกณฑ 

สกอ.) 
องคประกอบท่ี 1 การผลิตบัณฑิต    
ตัวบงชี้ที่ 1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม 4.00 

คะแนน 
53.96 3.60 3.60 

15 
ตัวบงชี้ที่ 1.2 อาจารยประจําคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก รอยละ  

32 
31x100 รอยละ 

31.31 
3.91 

99 
ตัวบงชี้ที่ 1.3 อาจารยประจําคณะที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ รอยละ  

48 
38x100 รอยละ 

38.38 
3.20 

99 
ตัวบงชี้ที่ 1.4 จํานวนนักศึกษาเตม็เวลาเทียบเทาตอจํานวนอาจารย
ประจํา (20:1) 

4  
คะแนน 

(8.66-
20)x100 

รอยละ 
-56.2 

5.00 

20 
ตัวบงชี้ที่ 1.5 การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี 5 ขอ ขอ 1-6 6 ขอ 5.00 
ตัวบงชี้ที่ 1.6 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี 5 ขอ ขอ 1-6 6 ขอ 5.00 

เฉลี่ยคะแนนองคประกอบท่ี 1  4.29 
องคประกอบท่ี 2 การวิจัย    
ตัวบงชี้ที่ 2.1 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองาน
สรางสรรค 

5 ขอ ขอ 1-6 6 ขอ 5.00 

ตัวบงชี้ที่ 2.2 เงินสนบัสนนุงานวิจัยและงานสรางสรรค 60,000:
คน 

4,000,100 42,554.20 
บาท:คน 

3.55 
94 

ตัวบงชี้ที่ 2.3 ผลงานทางวชิาการของอาจารยประจําและนักวิจัย
ประจํา 

รอยละ  
25 

43.20x100 รอยละ 
43.64 

5.00 
99 

เฉลี่ยคะแนนองคประกอบท่ี 2  4.52 
องคประกอบท่ี 3 การบริการวิชาการ    
ตัวบงชี้ที่ 3.1 การบริการวิชาการของอาจารยประจําและนักวิจัย 6 ขอ ขอ 1-6 6 ขอ 5.00 

เฉลี่ยคะแนนองคประกอบท่ี 3  5.00 
องคประกอบท่ี 4 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม    
ตัวบงชี้ที่ 4.1 ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 5 ขอ ขอ 1-6 6 ขอ 5.00 

เฉลี่ยคะแนนองคประกอบท่ี 4  5.00 
องคประกอบท่ี 5 การบริหารจัดการ    
ตัวบงชี้ที่ 5.1 การบริหารของคณะเพ่ือการกํากับติดตามผลลัพธตาม
พันธกิจ กลุมสถาบันและเอกลักษณของคณะ 

6 ขอ ขอ 1-7 7 ขอ 5.00 

ตัวบงชี้ที่ 5.2 ระบบกํากับการประกันคุณภาพหลักสูตร 5 ขอ ขอ 1-6 6 ขอ 5.00 
เฉลี่ยคะแนนองคประกอบท่ี 5  5.00 
เฉลี่ยคะแนนรวมทุกตัวบงช้ีของทุกองคประกอบ 4.56 

จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง/จุดท่ีควรพัฒนา/ขอเสนอแนะในการปรับปรุง 
จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง 
1. มีผลงานวิจัยและนวตักรรมเปนจํานวนมาก 
2. มีผลงานท่ีมีคุณภาพสามารถจดสิทธิบัตร 
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จุดท่ีควรพัฒนา/ขอเสนอแนะในการปรับปรุง 
1. ควรทบทวนแผนทุกแผนโดยวิเคราะหตัวชี้วัดความสําเร็จของแผนแตละดาน ใหครอบคลุมท้ัง

เชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพท่ีสามารถวัดไดอยางเปนรูปธรรม  
2. ควรกําหนดตัวชี้วัดในเชิงผลลัพธ (outcome) ใหสอดคลองกับวัตถุประสงคของโครงการท่ี

สามารถวัดไดอยางเปนรูปธรรม 
3. ในการรายงานการประเมินตนเองควรมีสวนท่ีวิ เคราะหจุดออน จุดแข็ง ในมุมมองของ 

ผูดําเนินงาน 

 โดยไดนําเสนอผานคณะกรรมการชุดตาง ๆ ดังตอไปนี้ 
 

ลําดับ ผานคณะกรรรมการ มติท่ีประชุม ครั้งท่ี วันท่ี 
1 คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย เห็นชอบ 8/2562 20  สิงหาคม 2562 

2 คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย เห็นชอบ 9/2562 10  กันยายน 2562 
  

 ท้ังนี้  รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปการศึกษา 2561   

ผานการพิจารณาจากท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 8/2562 เม่ือวันอังคารท่ี 20 

สิงหาคม 2562 ณ หองประชุมอยุธยา-อาเซียน โดยคณะกรรมการบริหาร (ก.บ.) มีมติใหความเห็นและ

ขอเสนอแนะ ดังนี้ 
   1. ตัวบงชี้ ท่ี 4 ขอ 4.2 อาจารยท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก ตําแหนงทางวิชาการ และ

ผลงานวิจัยท่ีตีพิมพเผยแพร พบวาบางหลักสูตรไมไดคะแนน หรือคะแนนไมผานเกณฑ ดังนั้น ขอให 

ทุกหลักสูตรตั้งเปาหมายในการพัฒนาวาปตอไปควรไดคะแนนเพ่ิมข้ึน 
  2. หลักสูตรท่ีมีนักศึกษาเรียนนอย พบวาอาจารยท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอกมีจํานวนมาก สวน

หลักสูตรท่ีมีนักศึกษาเรียนจํานวนมาก อาจารยไมมีตําแหนงทางวิชาการ มหาวิทยาลัยควรขับเคลื่อน 2 

เรื่องไปพรอมกัน ดังนั้นควรใหแตละสาขาจัดทําแผนเพ่ือพัฒนาอาจารยและพัฒนาหลักสูตรควบคูกัน 
 

  ประกอบกับรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ปการศึกษา 2561 
ผานการพิจารณาคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 9/2562 เม่ือวันอังคารท่ี 10 กันยายน พ.ศ. 
2562 ณ หองประชุมอยุธยา-อาเซียน โดยคณะกรรมการรับทราบผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับ
คณะ ปการศึกษา 2561 ตามท่ีงานประกันคุณภาพเสนอ 

ท่ีประชุมมีขอเสนอแนะและขอสังเกตดังนี้ 
 รองศาสตราจารย ดร.จิราภา  วิทยาภิรักษ   กลาววา  ขอเสนอแนะและขอสรุปจาก 

การประเมินถือเปนประเด็นท่ีสรางสรรค จากตารางในหนา 6 ผลการประเมินคุณภาพภายในระดับคณะ 
แบงออกเปน 5 องคประกอบจะเห็นไดวาแตละคณะดําเนินการไดดีมาก  และจากตารางหนา 4 คณะ
วิทยาการจัดการมีผลการประเมินระดับปานกลางในหลักสูตรการจัดการธุรกิจโรงแรมและหลักสูตร  
การจัดการธุรกิจการคาสมัยใหมตองการทราบขอมูลวาเพราะเหตุใด  ในขณะท่ีหลักสูตรของคณะ
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วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี คือ หลักสูตรวิศวกรรมไฟฟา อยูในระดับดีมาก  หลักสูตรนี้อาจจะเปน  
Best Practice  ตอหลักสูตรท่ีอยูในระดับปานกลาง มหาวิทยาลัยจะชวยพัฒนาหลักสูตรเหลานี้อยางไร  

 อธิการบดี  กลาววา  หลักสูตรวิศวกรรมไฟฟามีคะแนนประเมินสูงเพราะสภาวิศวกรมาตรวจ
อยางละเอียด ท้ังหองปฏิบัติการและหลักสูตร  ซ่ึงหลักสูตรตองปรับตามท่ีสภาวิศวกรใหคําแนะนําถึงจะ
ไดรับการรับรอง  จึงทําใหผลการประเมินอยูในระดับดีมาก 

 รองศาสตราจารย ดร.อัจฉรา  หลอตระกูล  กลาววา  เนื่องจากท้ัง 2 หลักสูตรของคณะ
วิทยาการจัดการเปนหลักสูตรใหมของคณะวิทยาการจัดการ ทําใหองคประกอบบางตัวไมครบคือ
องคประกอบท่ี 2  ซ่ึงสวนใหญเปนองคประกอบท่ีจะไดคะแนนในแตละหลักสูตร  

 นางวราภรณ  สีหนาท  กลาววา สภามหาวิทยาลัยควรมีมติเปนหลักการใหหลักสูตรของ
มหาวิทยาลัยท่ีมีผลการประเมินคุณภาพการศึกษาอยูในระดับดีมากควรข้ึนทะเบียนในฐานขอมูลหลักสูตรท่ี
มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (TQF) เนื่องจากเปนชื่อเสียง
ของมหาวิทยาลัย 

 ศาสตราจารย ดร.จํานงค  อดิวัฒนสิทธิ์  กลาววา  จากเอกสารหนา 5 สรุปขอเสนอแนะ
ภาพรวมจากการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ในภาพรวมทุกคณะ ดานอาจารย ขอ 3 
สงเสริมและสนับสนุนอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรใหไดรับการพัฒนาทางดานภาษาอังกฤษเพ่ิมมากข้ึน นั้น 
พบวาอาจารยมีทักษะดานภาษาอังกฤษคอนขางออน  ซ่ึงเรื่องนี้เปนมาตรการเรงดวน จึงขอใหมหาวิทยาลัย
พิจารณาดําเนินการในสวนท่ีเก่ียวของดวย 

 มติท่ีประชุม 
 1. เห็นชอบรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร และระดับคณะ   
ปการศึกษา 2561 และรับขอเสนอแนะเพ่ือเปนแนวทางพัฒนา ปรับปรุงการดําเนินงานดานการประกัน
คุณภาพการศึกษา ในปการศึกษา 2562 ตอไป  
 2. กําหนดเปนหลักการใหหลักสูตรของมหาวิทยาลัยท่ีมีผลการประเมินคุณภาพการศึกษาอยูใน
ระดับดีมาก  ควรข้ึนทะเบียนในฐานขอมูลหลักสูตรท่ีมีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (TQF) 

 

ระเบียบวาระที่ 4.7 ขอความเห็นชอบหลักสตูรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวิชา
รัฐประศาสนศาสตร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) 

 เลขานุการ ขออนุญาตท่ีประชุมให ผูชวยศาสตราจารย ดร.อภิชาติ พานสุวรรณ ผูอํานวยการ
สํานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา นําเสนอ ขอความเห็นชอบหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร   (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) 

 ขอเท็จจริง/ความเปนมา/เรื่องเดิม  
 ตาม ท่ี  หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณ ฑิต สาขาวิชารั ฐประศาสนศาสตร  

จะดําเนินการปรับปรุงหลักสูตรฯ ใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558 
และแนวทางการบริหารเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา  พ.ศ. 2558  มหาวิทยาลัยจึงได
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มอบหมายใหสํานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา  นําเสนอผานกระบวนการแกไขตามคําแนะนําของ
คณะกรรมการสภาวิชาการเรียบรอย  จึงขอใหท่ีประชุมพิจารณาใหความเห็นชอบ 

  โดยไดนําเสนอผานคณะกรรมการชุดตาง ๆ ดังตอไปนี้ 
 

ลําดับ ผานคณะกรรรมการ มติท่ีประชุม ครั้งท่ี วันท่ี 
1 คณะกรรมการประจาํคณะมนุษยศาสตร

และสังคมศาสตร 

เห็นชอบ 3/2562 24  เมษายน 2562 

2 คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา เห็นชอบ 2/2562 22 พฤษภาคม  2562 
  

ท่ีประชุมมีขอเสนอแนะและขอสังเกตดังนี้ 
 รองศาสตราจารย ดร.เสนห  จุยโต  ใหคําแนะนําในประเด็นตาง ๆ ดังตอไปนี้     
 1. อัตลักษณของหลักสูตรกวางเกินไป  บัณฑิตท่ีจบไปแลวตองการใหมีคุณลักษณะแบบใด  

มหาวิทยาลัยจะมุงเนนอยางไร ควรกําหนดใหชัดเจน 
2. เอกลักษณสะทอนถึงภาพลักษณของหลักสูตร มหาวิทยาลัยมีวิธีจัดการเรียนการสอน

อยางไร  เพราะจะเปนจุดท่ีแตกตางจากท่ีอ่ืน ๆ    
3. การจัดกลุมวิชาหลักสูตร MPA มีองคประกอบท่ีสําคัญ 5 ประการ เม่ือลงรายละเอียดเปน

วิชา เชน วิชาองคการและการจัดการสมัยใหม เนื้อหาในคําอธิบายรายวิชาบางสวนมีความเหลื่อมซอนกัน  
จะ มี วิ ช า ท่ี เติ ม เข าม า คือ  1 ) เรื่ อ งธรรม าภิ บ าลและ เรื่ อ งของส ารสน เท ศ  2 ) Public Policy   
ตัวเนื้อหาขางในเปนการวางแผนและบริหารโครงการ  ซ่ึงตองการใหแกไขเพราะตัวชื่อวางแผนและบริหาร
โครงการโดยความเปนจริงคือ Project Management ซ่ึงหมายถึงการบริหารโครงการ 3) Human 
Resource  4) Public Administration Theory  5) การคลังและงบประมาณ    

ดังนั้น พิจารณาไดวาสอดคลองกับมาตรฐานของรัฐประศาสนศาสตร  แตเม่ือพิจารณา

คําอธิบายจะมีความซํ้าซอนหลายสวน คือ สวนท่ี 1 วิชาท่ีเพ่ิมเติมเขามาคือการจัดการภาครัฐแนวใหม  

มีปรากฏอยู 2-3 ท่ี ซ่ึงมองวาอาจจะเปนเทคนิคการจัดการภาครัฐแนวใหมท่ีไปอยูในกลุมของวิชาองคการ

และการจัดการสมัยใหม สวนท่ี 2  เรื่องธรรมาภิบาลไปอยูในรายวิชาซ่ึงเปนเรื่องของการจัดหมวดหมู 

สําหรับ Public Policy  ตัวเนื้อหาไมเก่ียวกับเรื่องของบริหารเชิงกลยุทธ  ซ่ึงเปนในสวนของนโยบาย

สาธารณะแตขณะนี้หลักสูตรได มีการใชรวมเปนการจัดการเชิงกลยุทธ ซ่ึ งไปปรากฏในทุก ๆ ท่ี 

ท่ีมีการจัดการเชิงกลยุทธ  และยังมีบริหารเชิงกลยุทธวิชาท่ีเก่ียวของคือ Project Management  และวิชา 

Human Resource Management  กระแสในปจจุบันจะเนนทางดาน การพัฒนาทรัพยากรมนุษย 

(Human Resource Development) ในระดับปริญญาโทควรมีวิชานี้เพ่ิมเติมในเรื่องของการพัฒนา และ

ควรจะมีวิชาเดียวคือการจัดการทรัพยากรมนุษยแนวใหมหรือสมัยใหม  อีกสวนหนึ่ งคือทฤษฎี 

รัฐประศาสนศาสตร  ตองการใหจัดหมวดหมูใหมใหเปนการจัดการภาครัฐแนวใหม  รวมถึงคําอธิบาย

รายวิชามีความซํ้าซอนกันในหลายสวน  และสอดคลองกับตัวเอกลักษณวาจะสอนอยางไร  สําหรับวิชา
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สัมมนาทางรัฐประศาสนศาสตรพิจารณาเนื้อหาแลวอาจจะเปนปญหา  ตองการใหเขียนคําอธิบายลง

รายละเอียดใหชัดเจน  ท้ังนี้เพ่ือใหเปนหลักสูตรปรับปรุงท่ีทันสมัยและสอดคลองตอกระแสของการแขงขัน

ในปจจุบัน 

 นายสุรพงษ  มาลี  กลาววา  คําอธิบายในแตละรายวิชาคอนขางกวางและมีความเหลื่อมซอน
กันอยูเกือบท้ังหมด  ซ่ึงถาปรับการเขียนใหชัดเจนข้ึนไดไมนาจะเปนปญหา  แตการออกแบบหลักสูตรนี้
ออกแบบตามกระบวนทัศน (paradigm)  แบบเดิมท่ียังมองการบริหารรัฐกิจหรือรัฐประศาสนศาสตรสมัย
เม่ือประมาณ  30 -40 ป ท่ีแล ว  ในปจจุบันนี้ ในสาขานี้ ไดผัน เปลี่ยนจากเรื่องของการบริหาร 
(Administration) ไปสู  New Management ทํ าให ตั ว เนื้ อห าหลั กสู ต รไม สอดคล อ งกับสภ าพ ท่ี
เปลี่ยนแปลงไปในยุคปจจุบัน  ในวัตถุประสงคหลักสูตรกลาวถึงภูมิปญญาทองถ่ิน  ซ่ึงสอดคลองกับทิศทาง
ของการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏ  แตเม่ือพิจารณารายวิชา  เรื่องของทองถ่ินจะเปนเรื่องแบบเกา คือ 
Comparative Local Government แบบกวาง ๆ ความจริงแลวในทองถ่ินมีเรื่องอ่ืนท่ีมีความสําคัญ  ถา
มหาวิทยาลัยจะผลิตบัณฑิตออกไปเปนนักวิเคราะหท่ีอยูในทองถ่ิน หรือเปนหนวยท่ีรับงบประมาณโดยตรง
จากพระราชบัญญัติงบประมาณ เรื่องของการคลังทองถ่ินก็ไมปรากฏอยูในหลักสูตร  แตเปนประเด็นเล็ก ๆ 
อยูในเรื่องการบริหารจัดการการคลัง  เพราะฉะนั้นหากจะใหมีอัตลักษณท่ีสะทอนเรื่องการพัฒนาทองถ่ิน
ควรจะตองเพ่ิมเติมสวนนี้  นอกจากนี้ พบวา ไมมีรายวิชาท่ี สรางทักษะในเรื่องของการวิเคราะหนโยบาย 
(policy analysis)  มีการกลาวถึงเรื่องของการจัดการสารสนเทศซ่ึงมีความสําคัญ  แตเม่ือพิจารณาดูใน
รายละเอียดของเนื้อหาก็ไมปรากฎ  ในยุคนี้เรื่องของ Marketing เรื่อง Branding ถือเปนสวนหนึ่งของรัฐ
ป ระศาสนศาสตร เพ ราะว ากระบวน ทัศน ได ผั น จ าก  Public Administration  มาเป น  Public 
Management  แต มี อยู เพี ย งวิ ช า เดี ย ว  คื อการบ ริห ารจั ดการภ าครั ฐแน วให ม  (New Public 

Management)  

 รองศาสตราจารย ดร.จิราภา  วิทยาภิรักษ  กลาววา  เรื่องรายวิชาภาษาอังกฤษระดับ
บัณฑิตศึกษาเปนหัวใจของการพัฒนาภาษาอังกฤษของผูเรียนในทุก ๆ หลักสูตร ในหนาท่ี 20 มีหลักสูตร
ชั้นปท่ี 1 เปนรายวิชาเสริมไมนับหนวยกิต หากนักศึกษามีคะแนนสามารถนํามาเทียบ  แตถาไมมีผล ARU 
test TOEIC TOEFL IELTS CU-TEP  หรือ TU-GET ก็จะตองมาเรียนวิชาภาษาอังกฤษบัณฑิตศึกษาซ่ึงมี 
2 หนวยกิตเทานั้น ในหนา 52 ระบุวามีการเรียนโดยไมนับหนวยกิต  พอตรวจสอบเนื้อหาท่ีสอนจบแค
บทคัดยอและเอกสารทางวิชาการเทานั้น  ซ่ึงคิดวาไมเพียงพอเม่ือเทียบกับการท่ีนักศึกษาจะตองไปสอบ 
TOEIC TOEFL ระดับตาง ๆ  ตองไดคะแนนท่ีเปนมาตรฐานสูงกวานี้คอนขางมาก  ดังนั้น ขอเสนอให 
ปรับคําอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษบัณฑิตศึกษาใหเนนไปทางดานภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ คือทักษะ 
การฟง พูด อาน เขียน ภาษาอังกฤษ และเนื้อหาท่ีจะนํามาเขียนหรือนํามาอานควรจะเปนบทความวิชาการ
ท่ีเปนภาษาอังกฤษ จะทําใหนักศึกษาคุนเคยการอาน การเขียน ภาษาอังกฤษทางวิชาการ  และใหเพ่ิมเติม 
วานอกจากเขียน ได แล วจะตองสามารถนํ าเสนอใน ท่ีประชุมทางวิชาการไดด วย โดยมุ งเน น 
การฝกการนําเสนอเปนภาษาอังกฤษในท่ีประชุมวิชาการ  จะทําใหทุกหลักสูตรสามารถพัฒนาภาษาอังกฤษ
ของนักศึกษาไดดียิ่งข้ึน 

 นางวราภรณ  สีหนาท  กลาววา  หลักสูตรท่ีเสนอมาระบุวาเปนฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562  
ดังนั้น ควรระบุวาเปนการปรับปรุงมาจากหลักสูตรใด  เม่ือตรวจสอบจากรายงานการประกันคุณภาพ
การศึกษา มีขอมูลวาเคยเปดหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร ระดับปริญญาโท และผลการประเมิน  



83 
 

รายงานการสรุปขอเสนอแนะจากการประชุมสภามหาวิทยาลัย ประจาํป พ.ศ. 2562 
 

ปการศึกษา 2557 ไมผานการประเมิน  ปการศึกษา 2558 ไมไดมาตรฐาน สวนในป 2559 – 2561 
ระบุวาปดหลักสูตร  ดังนั้น หลักสูตรปรับปรุงมาจากหลักสูตรฉบับใด  มหาวิทยาลัยควรประสานไปท่ี
สํานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม  เนื่องจากหลักสูตรเดิมไดปดไปวา
ควรจะเรียกวาหลักสูตรแบบใด หรือจะตองเปนหลักสูตรใหม  โดยควรประสานรายละเอียดกับสํานักงาน
มาตรฐานและประเมินผลอุดมศึกษา (สมอ.)  

 ผูชวยศาสตราจารย ดร.บริบูรณ  ชอบทําดี  เสนอวา รายวิชา “การจัดการในยุคโลกาภิวัตน”  
ควรปรับเปลี่ยนเปน “องคกรและการจัดการในยุคดิจิตอล”  เพ่ือใหทันสมัย สอดคลองกับความเปลี่ยนแปลง  

 มติท่ีประชุม 
  หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร   (หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2562)  มอบหมายมหาวิทยาลัยนํากลับไปหารือรวมกับกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 
ไดแก  รองศาสตราจารย  ดร.จิ ราภา  วิทยาภิ รักษ   รองศาสตราจารย  ดร.เสนห   จุย โต  และ 
นายสรุพงษ  มาลี โดยประสานกับหนวยงานท่ีผูทรงคุณวุฒิเสนอ  และนําเสนอในการประชุมคราวตอไป  
 

ระเบียบวาระที่ 4.8 ขอความเห็ นชอบหลั กสูตรศิ ลปศาสตรบัณฑิ ต สาขาวิชา
ภาษาอังกฤษ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563)   

 ขอเท็จจริง/ความเปนมา/เรื่องเดิม  
  มหาวิทยาลัยไดมอบหมายใหคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  เสนอหลักสูตร 

ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๓)  ตามท่ีไดดําเนินการพัฒนา
หลักสูตร ดังกลาว เปนไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญา
ตรี สาขาวิชาภาษาอังกฤษ พ.ศ. ๒๕๖๐ และไดเสนอตอคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งท่ี ๗/๒๕๖๒ 
เม่ือวันท่ี ๒๕ กันยายน ๒๕๖๒ ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบใหนําเขาท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา 

 โดยไดนําเสนอผานคณะกรรมการชุดตาง ๆ ดังตอไปนี้ 
 

ลําดับ ผานคณะกรรรมการ มติท่ีประชุม ครั้งท่ี วันท่ี 
1 คณะกรรมการประจาํคณะมนุษยศาสตร

และสังคมศาสตร 

เห็นชอบ 5/2562 23 สิงหาคม 2562  

2 สภาวิชาการ เห็นชอบ 7/2562 25 กันยายน 2562  

ท่ีประชุมมีขอเสนอแนะและขอสังเกตดังนี้ 
 รองศาสตราจารย ดร.จิราภา  วิทยาภิรักษ  กลาววา ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ หนา 117  

มาตรฐานคุณวุฒิปริญญาตรี ภาษาอังกฤษ  ตามท่ีไดมีขอกําหนดไววาภาษาอังกฤษจะตองเรียนรูเรื่องใดบาง  
ในสวนของมาตรฐานภาษาอังกฤษ การจบปริญญาตรี  มีการกําหนดไววาจะตองอยูระดับ C1  นาเปนหวง

วาคณาจารยในหลักสูตรจะทําอยางไรใหนักศึกษาไปไดถึงระดับดังกลาวซ่ึงเปรียบไดกับเจาของภาษา   
ทางหลักสูตรไดมีการเตรียมความพรอมกอนจบการศึกษา หรือกอนเขาเรียนหรือไม  เพ่ือใหทราบวาเด็กอยู
ในระดับใด เพ่ือจะพัฒนานักศึกษาใหจบออกไปและมีระดับภาษาอังกฤษ C1  จากงานวิจัยท่ีผานมา
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นักศึกษาสวนมากจะอยูท่ีระดับ A1 หรือ A2 คือระดับ  คอนขางต่ํา  ดังนั้น การพัฒนาภาษาอังกฤษควร

เปนไปอยางเขมขนตั้งแตชั้นปท่ี 1  หลักสูตรตองจัดโปรแกรมเพ่ือใหใน 4 ปท่ีนักศึกษาสามารถเรียนไปถึง
จุดหมายใหได  แลวชี้แจงใหนักศึกษาเขาใจถึงกระบวนการ พัฒนาดังกลาวโดยวิธีการพัฒนา เชน ประเด็น
ท่ีหนึ่ง วิชาศึกษาท่ัวไป (General Education)  จะไมใชหนังสือเหมือนสาขาอ่ืน  หนังสือท่ีขายจะมีหลาย
ระดับ  ระดับท่ัวไปจะใชหนังสือ B1 คือการเทียบศัพทวาเปน Level B1 ในขณะท่ีนักศึกษาเอกวิชาอังกฤษ

จะใชเลมเดียวกันแตเปน Level C1 จะทําใหเด็กไดศัพทท่ีสูงข้ึน  ซ่ึงนักศึกษาจะเรียนสิ่งเหลานี้ไปโดยไม

รูตัว ประเด็นท่ีสอง ควรทํา Placement Test  ตั้งแตตนจะทําใหทราบวาภาษาอังกฤษนักศึกษาอยูระดับใด
และจะพัฒนาอยางไรใหไปถึงจุดมุงหมายของหลักสูตรไดสําเร็จ  ประเด็นท่ีสาม ควรมีการสอบ Post-test  

ในปท่ี 3 หากสอบในปท่ี 4 อาจจะชาเกินไป ถานักศึกษาทราบวาได Level C1 สามารถนําไปยื่นทํางานท่ี

ใดก็ได หรืออาจจะจัดโปรแกรม TOEIC  เม่ือไดคะแนน TOEIC นักศึกษาจบออกไปจะสามารถมีงานทําได
ทันที   
 นางวราภรณ   สีหนาท  กลาววา  ทุกหลักสูตรไมควรจัดให เรียนวิชาศึกษาท่ัวไปเต็ม 

30 หนวยกิต ตั้งแตเทอมแรก ๆ ควรจัดแผนการเรียนใหมีสาขาวิชาชีพของตัวเองลงไปในชั้นปท่ี 1 เพ่ือให

ทราบวาเปนสิ่งท่ีนักศึกษาตองการจริงหรือไม   

 นายสุรพงษ  มาลี  กลาววา ในฐานะเปนผูใชบัณฑิต การต้ังเปาสูงท่ีระดับ C1  เปนเรื่องดีท่ี

มหาวิทยาลัยจะทําใหบรรลุผลเพราะเวลาท่ีทางราชการจะใหทุนพัฒนาขาราชการระดับ B2 ยังหาคนท่ีจะมี

คุณสมบัติมารับทุนไมได 

 ประธาน  กล าวว า  ตน เคยพิจารณ าทุนการศึกษาของสํ านักงานคณ ะกรรมการ 

การอุดมศึกษาซ่ึงมีจํานวนหลายรอยทุนแตมีผูท่ีมีคุณสมบัติจํานวนไมก่ีคน  เนื่องจากมีขอกําหนดเรื่อง

ภาษาอังกฤษหรือภาษาตางประเทศท่ีจะไปเรียน เชน เยอรมัน หรือ ญี่ปุน เปนตน  ดังนั้น  ควรใหขอมูลแก

นักศึกษาวาจะลําบากในชวงตนแตเม่ือนักศึกษามีระดับภาษาอังกฤษอยูในระดับ C1 จะทําใหนักศึกษา

สามารถมีงานทําทันทีเม่ือสําเร็จการศึกษา 

 มติท่ีประชุม 
      เห็นชอบหลักสูตรศิลปศาสตรบัณ ฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (หลักสูตรปรับปรุง  
พ.ศ. ๒๕๖๓)  โดยใหปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัยกอนสงไปยังสํานักงาน
ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรมตอไป    
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ระเบียบวาระที่ 4.9 ขอความเห็นชอบหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอน
ภาษาจีน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563)   

 ขอเท็จจริง/ความเปนมา/เรื่องเดิม  
     มหาวิทยาลัยไดมอบหมายใหคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร เสนอหลักสูตรครุศาสตร

บัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาจีน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๓) ตามท่ี หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาภาษาจีน ไดดําเนินการพัฒนาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาจีน (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๓) และไดเสนอตอคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งท่ี ๗/๒๕๖๒ เม่ือวันท่ี ๒๕ กันยายน 
๒๕๖๒ ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบใหนําเขาท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา 

 โดยไดนําเสนอผานคณะกรรมการชุดตาง ๆ ดังตอไปนี ้
 

ลําดับ ผานคณะกรรรมการ มติท่ีประชุม ครั้งท่ี วันท่ี 
1 คณะกรรมการประจาํคณะมนุษยศาสตร

และสังคมศาสตร 

เห็นชอบ 5/2562 23 สิงหาคม 2562  

2 สภาวิชาการ เห็นชอบ 7/2562 25 กันยายน 2562  
 
ท่ีประชุมมีขอเสนอแนะและขอสังเกตดังนี้ 
   รองศาสตราจารย ดร.จิราภา  วิทยาภิรักษ  กลาววา ชื่อของหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาการสอนภาษาจีน (4 ป) Bachelor of Education Program in Teaching of Chinese ซ่ึง
อาจจะไมเปนท่ีนิยมในการใชคําวา “Teaching of Chinese” เปนทางการอยูในปจจุบัน คือ Teaching 
Chinese as a Foreign Language หรือ Chinese Language Education หรือ Teaching Chinese to 
Speakers of Other Languages  ซ่ึงให พิจารณาวาแบบใดจะเหมาะสมสําหรับหลักสูตรดังกลาว  
หลักสูตรนี้เม่ือเปดจะสนองความตองการของเด็กในยุคปจจุบัน  ซ่ึงเรียนวิชาเลือกในระดับมัธยมศึกษาเปน
ภาษาจีนอยูจํานวนมาก อยางไรก็ตาม รัฐบาลจีนตองการมีความสัมพันธรวมกับมหาวิทยาลัยของไทย  หาก
มีหลักสูตรท่ีมีความสัมพันธรวมมือกับประเทศจีน  แลวมีศูนยของจีน เขาจะสงคนมารวมพัฒนาหลักสูตร
และจะมีการแลกเปลี่ยนนักศึกษาดวย  จึงเสนอแนะวาควรมีการทําความรวมมือกับมหาวิทยาลัยใน
ประเทศจีน   

   ศาสตราจารย ดร.จํานงค  อดิวัฒนสิทธิ์  กลาววา  ควรเขียนภาษาจีนไวในรายวิชาบังคับ 
เพ่ือใหเปนจุดสนใจแกผูมาเรียนวาอาจารยของมหาวิทยาลัยเกงภาษาจีน จากการเขียนกํากับไวในรายวิชา
บังคับเหลานั้น 

   ผูชวยศาสตราจารยศุภกาณฑ  นานรัมย  กลาววา วิชาประวัติศาสตรจีนซ่ึงเปนรายวิชา
บังคับจะเปนอาจารยสาขาวิชาภาษาจีนเปนผูสอน หรือขอความรวมมืออาจารยจากสาขาวิชาประวัติศาสตร  
และในสวนของคําอธิบายรายวิชาควรปรับเปนเรื่องพัฒนาการทางประวัติศาสตร การเมือง การปกครอง 
เศรษฐกิจ สังคม โดยเพ่ิมเติมคําวา “วัฒนธรรม”  เขาไปดวย 

 



86 
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 มติท่ีประชุม 
1. เห็นชอบหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาจีน (หลักสูตรปรับปรุง  

พ.ศ. ๒๕๖๓)   โดยใหปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัยกอนสงไปยังสํานักงาน

ปลัดกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรมตอไป 
2. ใหจัดทําหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาการสอนภาษาญี่ปุน ตอไปดวย 

 

การประชุมสภามหาวทิยาลัย คร้ังที่ 13/2562  เมื่อวันอังคารที่  22  ตุลาคม  พ.ศ. 2562 
 

 ระเบียบวาระท่ี 4.1 ขอความเห็นชอบ (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  
วาดวย การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. ... 

 ขอเท็จจริง/ความเปนมา/เรื่องเดิม  
     โดยท่ีเปนการสมควรปรับปรุงแกไขขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา วาดวย 

การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ใหสอดคลองกับประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องเกณฑมาตรฐาน
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘  

   มหาวิทยาลัยจึงไดมอบหมายใหสํานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ประสานกับ 
งานนิติการจัดทํา (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา วาดวย การจัดการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. .... ข้ึน โดยปรับปรุงแกไขความในขอ 13.3.3 วรรคสอง ขอ 13.3.4 วรรค
สอง ขอ 13 .4 .3 (ข) (2 ) ขอ 13 .4 .4  วรรคสอง ขอ 36 และขอ 37  นํ าเสนอตอท่ีประชุม 
 
สภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งท่ี 12/2562  เม่ือวันท่ี 9  ตุลาคม  2562  ท่ีประชุมมีมติใหนําไป
ปรับปรุงแก ไขขอ 36 และขอ 37 เนื่ องจากเนื้ อหาสาระในรางขอบั งคับ ท่ีปรับปรุงแก ไขใหม  
ไมสอดคลองกับขอบังคับฉบับเดิม 

คณะกรรมการปรับปรุงและยกรางกฎหมายไดประชุมพิจารณาในคราวประชุมครั้งท่ี 
7/2562 เม่ือวันท่ี 19 ตุลาคม 2562 ปรับแกอีกครั้ง โดยการปรับแกความในขอ 35.3(8) และเพ่ิมความ
เปนขอ 35.2(4) และ 35.3(9) เก่ียวกับเรื่องการยื่นคํารองขอขยายระยะเวลาการศึกษาของนักศึกษา
ระดับปริญญาโทและปริญญาเอกท่ีอยูระหวางการรอตีพิมพผลงานวิทยานิพนธ  
 

  โดยไดนําเสนอผานคณะกรรมการชุดตาง ๆ ดังตอไปนี้ 
 

ลําดับ ผานคณะกรรรมการ มติท่ีประชุม ครั้งท่ี วันท่ี 
1 คณะกรรมการปรับปรุงและยกรางกฎหมาย

ของมหาวิทยาลยั 
เห็นชอบ 6/2562 7 กันยายน 2562  

2 คณะกรรมการปรับปรุงและยกรางกฎหมาย
ของมหาวิทยาลยั 

เห็นชอบ 7/2562 19 ตุลาคม 2562  

  

 ตารางเปรียบเทียบรางขอบังคับวาดวยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับท่ี 2) 
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ขอ ขอบังคับฉบับ พ.ศ. 2560 ขอ รางฉบับใหม พ.ศ. .... เหตุผลในการปรับแก 
1 ข อ บั ง คั บ นี้ เ รี ย ก ว า  “ข อ บั ง คั บ

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา วา
ดวย การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
พ.ศ. 2560 

1 ขอบั งคับนี้ เรียกวา “ขอบั งคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
ว า ด ว ย  ก า ร จั ด ก า ร ศึ ก ษ า ร ะ ดั บ
บัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. .... 

โดยที่เปนการสมควรใหมีการแกไข
เพิ่ มเติมขอบั งคับมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา วาดวย 
การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
พ.ศ. 2560 ในขอ 13.3.3 วรรค
สอง ขอ 13.3.4 วรรคสอง ขอ 
13.4.3 (ข) ขอ 13.4.4 ขอ 36 
และข อ 37 ให สอดคล องกั บ
ประกาศกระทรวงศึ กษาธิ การ  
เร่ือง เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558  

 

2 ขอบังคับนี้ใหใชบังคับกับนักศึกษา 
ที่ เข า ศึกษา ต้ั งแตป ก าร ศึกษ า ๒ ๕ ๖ ๐ 
เปนตนไป 

2 คงเดิม 
 

13.3.3 
วรรคสอง 

กรณี ผูทรงคุณวุฒิภายนอกที่ ไมมี
คุณวุฒิและผลงานวิชาการตามท่ีกําหนด
ขางตน ผูทรงคุณวุฒิภายนอกจะตองเปนผูมี
ความรูความเชี่ยวชาญและประสบการณสูง
เปนที่ยอมรับ ซ่ึงตรงหรือสัมพันธกับหัวขอ
วิทยานิพนธหรือการคนควาอิสระ โดยผาน
ความเห็นชอบจากมหาวิทยาลัยและแจง
คณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบ 

 

3 ใหยกเลิกความในขอ 13.3.3 วรรค
สอง ของขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา วาดวย การจัดการ
ศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2560 
และใหใชความตอไปนี้แทน      

“กรณีผูทรงคุณวุฒิภายนอกที่ไมมี
คุณวุฒิและผลงานวิชาการตามที่กําหนด
ขางตน ผูทรงคุณวุฒิภายนอกจะตอง
เป น ผูมี ความ รูความเชี่ ยวชาญ และ
ประสบการณสูงเปนที่ยอมรับ ซ่ึงตรง
หรือสัมพันธกับหัวขอวิทยานิพนธหรือ
ก ารค น ค ว าอิ ส ระ  โด ยผ าน ค วาม
เห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยและแจง
คณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบ 

13.3.4 
วรรคสอง 

“กรณีผูทรงคุณวุฒิภายนอกที่ไมมี
คุณวุฒิและผลงานวิชาการตามที่กําหนด
ขางตน ผูทรงคุณวุฒิภายนอกจะตองเปนผูมี
ความรูความเชี่ยวชาญและและประสบการณ
เปนที่ยอมรับ ซ่ึงตรงหรือสัมพันธกับหัวขอ
วิทยานิพนธหรือการคนควาอิสระ โดยผาน
ความเห็นชอบจากมหาวิทยาลัย และแจง
คณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบ” 

 

4 ใหยกเลิกความในขอ 13.3.4 วรรค
สอง ของขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา วาดวย การจัดการ
ศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2560 
และใหใชความตอไปนี้แทน      

 “กรณีผูทรงคุณวุฒิภายนอกที่ไม
มี คุณวุฒิและผลงานวิชาการตามที่
กําหนดขางตน ผูทรงคุณวุฒิภายนอก
จะตองเปนผูมีความรูความเชี่ยวชาญ
และและประสบการณเปนที่ยอมรับ ซ่ึง
ตรงหรือสัมพันธกับหัวขอวิทยานิพนธ
หรือการคนควาอิสระ โดยผานความ
เห็นชอบจากสภามหาวทิยาลัย และแจง
คณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบ” 

13.4.3 

ข) (2) 

“(๒) กรณีผูทรงคุณวุฒิภายนอกไมมี
คุณวุฒิและผลงานทางวิชาการตามที่กําหนด
ขางตน ผูทรงคุณวุฒิภายนอกจะตองเปนผูมี
ความรูความเชี่ยวชาญและประสบการณสูง
มากเปนท่ียอมรับ ซ่ึงตรงหรือสัมพันธกับ
หัวขอวิทยานิพนธ โดยผานความเห็นชอบ
จากมหาวิทยาลัยและแจงคณะกรรมการการ
อุดมศึกษารับทราบ” 

 

5 ใหยกเลิกความในขอ 13.4.3 (ข) (2) 
ของข อบั งคั บมหาวิ ทยาลั ยราชภั ฏ
พระนครศรีอยุธยา วาดวย การจัดการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2560 และใหใช
ความตอไปนี้แทน      

 “(๒) กรณีผูทรงคุณวุฒิภายนอกไมมี
คุณวุ ฒิ และผลงานทางวิชาการตามที่
กําหนดขางตน ผูทรงคุณวุฒิภายนอก
จะตองเปนผูมีความรูความเชี่ยวชาญและ
ประสบการณสูงมากเปนท่ียอมรับ ซ่ึงตรง
หรือสัมพันธกับหัวขอวทิยานิพนธ โดยผาน
ความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยและ
แจงคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบ” 
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ขอ ขอบังคับฉบับ พ.ศ. 2560 ขอ รางฉบับใหม พ.ศ. .... เหตุผลในการปรับแก 

13.4.4 
   “กรณี ผูทรงคุณวุ ฒิ ภายนอกที่ ไม มี

คุณวุฒิและผลงานวิชาการตามที่กําหนดขางตน 
ผูทรงคุณวุฒิภายนอกจะตองเปนผูมีความรูความ
เชี่ยวชาญและและประสบการณเปนที่ยอมรับ ซ่ึง
ตรงหรือสัมพันธกับหัวขอวิทยานิพนธหรือการ
คนคว าอิ สระ โดยผ านความเห็ นชอบจาก
มหาวิ ทยาลั ย  และแจ งคณ ะกรรมการ 
การอุดมศึกษารับทราบ”  
  

 ใหยกเลิกความในขอ 13.4.4 วรรค
สอง ของขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา วาดวย การจัดการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2560 และใหใช
ความตอไปนี้แทน      

 “กรณีผูทรงคุณวุฒิภายนอกที่ไมมี
คุณวุฒิและผลงานวิชาการตามที่กําหนด
ขางตน ผูทรงคุณวุฒิภายนอกจะตองเปนผู
มี ความ รู ค วาม เชี่ ย วชาญ และและ
ประสบการณ เปนท่ียอมรับ ซ่ึงตรงหรือ
สัมพันธกับหัวขอวิทยานิพนธหรือการ
คนควาอิสระ โดยผานความเห็นชอบจาก
สภามหาวิทยาลัย และแจงคณะกรรมการ 
การอุดมศึกษารับทราบ”  

 

 -ไมมี- 7 ใหเพ่ิมความตอไปน้ีเปนขอ 
๓๕.๒(๔) ของขอบังคับมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา วาดวย การ
จั ดก าร ศึ กษ าระ ดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษ า  
พ.ศ. 2560 และใหใชความตอไปนี้
แทน      

    “ขอ 35.๒(๔) สําหรับ
นั ก ศึ ก ษ าที่ ศึ ก ษ า ใน ห ลั ก สู ต ร  ที่
กําหนดใหการตีพิมพผลงานวิทยานิพนธ
เปนสวนหนึ่งของเง่ือนไขในการสําเร็จ
การศึกษาและนักศึกษาไดดําเนินการจน
ผานเง่ือนไขการสําเร็จการศึกษาอื่น ๆ  
ครบถวนแลว แตอยูในระหวางรอการ
ยอมรับใหตีพิมพในวารสารหรือส่ิงพิมพ
ทางวิชาการที่ห ลักสูตรกําหนดและ
นักศึกษาไดใชเวลาในการศึกษาครบตาม
ระยะเวลาที่กํ าหนดในขอ ๑๒ แลว 
นักศึกษาสามารถยื่นคํารองขอขยาย
เวลาก าร ศึก ษ าได ค ร้ั งล ะ  ๑  ภ าค
การศึกษา แตไม เกิน ๒ คร้ัง โดยให
เป น ไป ต า ม ป ร ะ ก า ศ สํ า นั ก ง า น
คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ทั้งนี้ การ
ขอขย ายระยะ เวลาก ารศึกษ า ให
มหาวิทยาลัยขอความเห็ นชอบตอ
คณะกรรมการการอุดมศึกษากอน  

 
    ใ ห ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร

บัณฑิตศึกษาเปนผู เสนอชื่อผู สําเร็จ
การศึกษา และใหถือวันที่ ไดรับความ
เห็นชอบการเสนอชื่อนั้นเปนวันสําเร็จ
การศึกษา” 

 

เพิ่มความในขอ ๓๕.๒(๔) 
เพื่อใหนักศึกษาระดับปริญญาโท 
สามารถยื่นคํารองขอขยายเวลา
การศึกษาได ค ร้ังละ  ๑  ภาค
การศึกษา แต ไม เกิน  ๒ ค ร้ัง 
เพื่ อ ใ ห ส อ ด ค ล อ ง ต า ม ที่ 
กําหนดไวในประกาศสํานักงาน
คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา 

35.3 8) สําหรับนักศึกษาที่ศึกษาในหลักสูตร 
ซ่ึงกําหนดใหมีการตีพิมพผลงานวิทยานิพนธ

8 ใหยกเลิกความในขอ 35.3(8)  
ของข อบั งคั บมหาวิทยาลัยราชภั ฏ

ยกเลิกความในขอ 35.3(8)  
และปรับแกใหมเพื่อใหนักศึกษา
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ขอ ขอบังคับฉบับ พ.ศ. 2560 ขอ รางฉบับใหม พ.ศ. .... เหตุผลในการปรับแก 
เป นส วนหนึ่ งของเง่ือนไขในการสํา เร็จ
การศึกษาและนักศึกษาไดดําเนินการจนผาน
เง่ือนไขการสําเร็จการศึกษาอื่น ๆ ครบถวน
แลว แตอยู ในระหวางรอการยอมรับให
ตีพิมพในวารสารหรือส่ิงพิมพทางวิชาการที่
หลักสูตรกําหนดและนักศึกษาไดใชเวลาใน
การศึกษาครบตามระยะเวลาที่กําหนดในขอ 
12 แลว นักศึกษาสามารถยื่นคํารองขอ
ขยายระยะเวลาการศึกษาไดคร้ังละ 1 ภาค
การศึกษา แตไมเกิน 2 คร้ัง ทั้งน้ี ใหเปนไป
ตามประกาศสํานั กงานคณะกรรมการ
บัณฑิตศึกษา ใหคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา
เปนผูเสนอชื่อผูสําเร็จการศึกษา และใหถือ
วันที่ ได รับการเสนอชื่อนั้นเปนวันสําเร็จ
การศึกษา 

พระนครศรีอยุธยา วาดวย การจัดการ
ศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2560 
และใหใชความตอไปนี้แทน      

    “ ข อ  3 5 .3 (8 )  สํ า ห รั บ
นั ก ศึ ก ษ าที่ ศึ ก ษ า ใน ห ลั ก สู ต ร  ที่
กําหนดใหการตีพิมพผลงานวิทยานิพนธ
เปนสวนหนึ่งของเง่ือนไขในการสําเร็จ
การศึกษาและนักศึกษาไดดําเนินการจน
ผานเง่ือนไขการสําเร็จการศึกษาอื่น ๆ  
ครบถวนแลว แตอยูในระหวางรอการ
ยอมรับใหตีพิมพในวารสารหรือส่ิงพิมพ
ทางวิชาการที่ห ลักสูตรกําหนดและ
นักศึกษาไดใชเวลาในการศึกษาครบตาม
ระยะเวลาที่กํ าหนดในขอ ๑๒ แลว 
นักศึกษา 

สามารถยื่นคํารองขอขยายเวลา
การศึกษาไดคร้ังละ ๑ ภาคการศึกษา 
แตไม เกิน ๒ คร้ัง โดยให เปนไปตาม
ประกาศ สํานั กงานคณ ะกรรมการ
บั ณ ฑิ ต ศึก ษ า  ทั้ งนี้  ก า รข อข ย าย
ระยะเวลาการศึกษา ใหมหาวิทยาลัยขอ
ความเห็นชอบตอคณะกรรมการการ
อุดมศึกษากอน  

    ใ ห ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร
บัณฑิตศึกษาเปนผู เสนอชื่อผู สําเร็จ
การศึกษา และใหถือวันที่ ไดรับความ
เห็นชอบการเสนอชื่อนั้นเปนวันสําเร็จ
การศึกษา” 

 

ระดับปริญญาเอก สามารถยื่นคํา
รองขอขยายเวลาการศึกษาได
ค ร้ั ง ล ะ  ๑  ภ า ค ก า ร ศึ ก ษ า  
แ ต ไ ม เกิ น  ๒  ค ร้ั ง  เพื่ อ ให
สอดคลองตามที่กํ าหนดไวใน
ประกาศสํานักงานคณะกรรมการ
บัณฑิตศึกษา 

 ท่ีประชุมมีขอเสนอแนะและขอสังเกตดังนี้    
  ศาสตราจารย ดร.จิราภา  วิทยาภิรักษ  กลาววา  เจตนาแทจริงของมหาวิทยาลัยจะให

นักศึกษาสอบกอนหรือ นําเสนอ ผลงานทางวิชาการกอน 

  ผูชวยศาสตราจารย ดร.อภิชาติ  พานสุวรรณ  กลาววา  ท่ีผานมานักศึกษาจะสอบปองกัน

วิทยานิพนธกอนแลวจึงคอยไปนําเสนอผลงานทางวิชาการ ซ่ึงมีปญหาในเรื่องของการควบคุมภายใน

เก่ียวกับการแกไขผลงานของนักศึกษา  แลวจึงนําเขาท่ีประชุมเพ่ืออนุมัติจบการศึกษา  จึงไดมีการหารือ

รวมกับอธิการบดีและทีมงาน  เห็นวาไดควรนําเสนอผลงานใหเรียบรอย  และตรวจสอบคุณสมบัติให

เรียบรอยกอนข้ึนสอบปองกันวิทยานิพนธ  จะสามารถทําใหข้ันตอนกระบวนการมีความกระชับมากข้ึน 

  ศาสตราจารย ดร.ณรงคฤทธิ์  สมบัติสมภพ  กลาววา  กรณีนักศึกษาปริญญาเอกสามารถสอบ

จบไดโดยท่ีบทความยังไมไดรับการตอบรับตีพิมพ  กรณีบทความไมผานการตีพิมพจะทําใหนักศึกษาถอนตัว

ออกไป ควรกําหนดเง่ือนไขในการจบการศึกษาวา  บทความตองผานการพิจารณาตีพิมพใหเสร็จสิ้น

เสียกอนจึงใหสอบ การขยายเวลาควรขยายไดครั้งละ 1 ภาคการศึกษาแตไมเกิน 2 ภาคการศึกษา เพราะ
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ถาบทความไดรับการตอบรับตีพิมพ  จะทําใหการสอบวิทยานิพนธมีความงาย สวนท่ียากคือบทความ

วิทยานิพนธไมไดรับการตอบรับตีพิมพ  ฉะนั้น ตองไปกําหนดเปนเง่ือนไขในการจบการศึกษา ตามเกณฑ

ข้ันตํ่าของมหาวิทยาลัยใหเสร็จสิ้นเสียกอนแลวจึงใหสอบวิทยานิพนธ   ในอดีตเคยใหนักศึกษาสอบกอน

แลวคอยตีพิมพบทความ  เม่ือสงไปตีพิมพพบปญหาการคัดลอกบทความและไมสามารถยอนกลับไปแกไข

วิทยานิพนธได เนื่องจากมีการสอบไปแลว  เพราะถาจะแกไขตองเชิญกรรมการมาสอบใหมท้ังหมด  ซ่ึงจะ

กระทบกับผลการสอบครั้งแรก หากจะตองแกไขขอบังคบนี้อยูแลวตองการใหแกไขในเรื่องดังกลาวไป 

พรอมกัน   

  อธิการบดี  กลาววา  ไดใหนโยบายกับผูอํานวยการสํานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาวา  

ถาบทความยังไมไดรับการตีพิมพ  จะยังไมใหสอบปองกันวิทยานิพนธ ดังนั้น จึงสอดคลองกับท่ี

ศาสตราจารย ดร.ณรงคฤทธิ์  สมบัติสมภพ  นําเสนอ จึงเห็นวาควรจะตองปรับแกไขขอบังคับ ฯ ดังกลาว

อีกครั้งหนึ่ง   

  นายสุทัศน  อูทอง  กลาววา  ในขอ 35.3 (9) ตองการจะใชสําหรับปริญญาโทและปริญญา

เอกใชหรือไม แตตามขอ 35.3 (9) ท่ีรางจะใชปริญญาโทเทานั้นไมสามารถใชกับปริญญาเอกได   

  ผูชวยศาสตราจารย ดร.อภิชาติ  พานสุวรรณ  กลาววา ขอ 35.3 (9) หรือ ขอ 37 อยูใน

หมวดของการสําเร็จการศึกษาของขอบังคับใหมตองครอบคลุมท้ังปริญญาโทและปริญญาเอก 
 

 มติท่ีประชุม 

  (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา วาดวย การจัดการศึกษาระดับ

บัณฑิตศึกษา (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. ....  มอบหมายมหาวิทยาลัยกลับไปทบทวนและปรับปรุงแกไขตามความเห็นของ

กรรมการสภามหาวิทยาลัยและใหนําเขาในคราวประชุมครั้งตอไป 

 

การประชุมสภามหาวทิยาลัย คร้ังที่ 14/2562  เมื่อวันพุธที่  13  พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 
 

ระเบียบวาระท่ี 4.2 ขอความเห็นชอบแผนประมาณการจํานวนเงินและจํานวนนิสิต นักศึกษาพิการ  
ท่ีจะขอรับการอุดหนุนทางการศึกษา ประจําปการศึกษา 2563 

 ขอเท็จจริง/ความเปนมา/เรื่องเดิม  
    ตามท่ี กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม ไดดําเนินโครงการสนับสนุนเงิน
อุดหนุนทางการศึกษาสําหรับนิสิต นักศึกษาพิการในระดับอนุปริญญาและระดับปริญญาตรี เพ่ือใหเปนไปตาม
ประกาศคณะกรรมการสงเสริมการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการ เรื่อง กําหนดหลักเกณฑอัตรา และรายการท่ีให
การอุดหนุนทางการศึกษาสําหรับคนพิการในระดับอุดมศึกษา (ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลม 135 ตอน
พิ เศษ 3 ง วันท่ี  5 มกราคม 2561) ซ่ึ งมีผลบั งคับใช ต้ั งแตป การศึกษา 2561 ขอ 9 กําหนดให
สถาบันอุดมศึกษาท่ีจะยื่นขอรับการอุดหนุนทางการศึกษาสําหรับคนพิการ โดยใหมหาวิทยาลัยดําเนินการ ดังนี้ 
   1) ใหสภาสถาบันอุดมศึกษาออกขอกําหนด นโยบาย หลักเกณฑและวิธีการรับนิสิต 
นักศึกษาพิการเขาเรียนในสัดสวนหรือจํานวนท่ีเหมาะสมเพ่ือประกาศใชในแตละปการศึกษา เชน เปาหมาย
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จํานวนรับ หลักเกณฑ เง่ือนไข และวิธีการรับคนพิการเขาศึกษาในสถาบัน ประเภทความพิการท่ีจะรับเขาศึกษา 
คณะ สาขาวิชาท่ีจะเปดรับ วิธีการคัดเลือก การจัดสิ่งอํานวยความสะดวกรองรับ  

   การดํ าเนินการตามขอ 1 มหาวิทยาลัยไดออกระเบี ยบมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา วาดวย การจัดการศึกษาสําหรับคนพิการ พ.ศ. 2560 ประกาศ ณ วันท่ี 27 มิถุนายน  
พ.ศ. 2560  
   2) ประมาณการจํานวนเงินและจํานวนนิสิต นักศึกษาพิการท่ีคาดวาจะเขาศึกษาในแตละป
การศึกษา เพ่ือประกอบการจัดทําคําของบประมาณรายจายประจําปถัดไป โดยรายงานตอสํานักงานภายในเดือน
กันยายนของทุกป ท้ังนี้ การรับนักศึกษาตองมีสัดสวนหรือจํานวนท่ีเหมาะสมโดยคํานึงความพรอมของสถาบัน
ซ่ึงไมเกินแผนการรับท่ีกําหนดไวในเอกสารหลักสูตร (มคอ.2) ตามท่ีสภาสถาบันอุดมศึกษาอนุมัติหรือเห็นชอบ 
และสํานักงานรับทราบแลว 
  การดําเนินการตามขอ 2 มหาวิทยาลัยไดดําเนินการ ดังนี้ 
  1. ประชุมคณะกรรมการวางแผนกําหนดการรับสมัครนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจําป
การศึกษา 2563 ครั้งท่ี 1/2562 เม่ือวันท่ี 9 สิงหาคม 2562 เวลา 14.00 น. ณ หองประชุมอยุธยา-
อาเซียน และท่ีประชุมมีมติใหคณะดําเนินการจัดสงขอมูลแผนการรับนักศึกษาพิการ ประจําปการศึกษา และ
คุณสมบัติเฉพาะ โดยแผนการรับนักศึกษาพิการตองไมเกินแผนการรับท่ีกําหนดไวในเอกสารหลักสูตร  (มคอ.2)  
คณะไดดําเนินการสงขอมูลมาครบถวน กองบริการการศึกษาไดสรุปแผนรับนักศึกษาพิการ ในปการศึกษา 
2563 รวมทุกคณะ จํานวน 46 ราย และนําเขาท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) เพ่ือ
พิจารณาใหความเห็นชอบ 
   2. การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) ครั้งท่ี 10/2562 เม่ือวันท่ี 8 
ตุลาคม 2562 ท่ีประชุมมีมติ เห็ นชอบแผนการรับนั กศึกษาพิการตามท่ีคณะเสนอแผนการรับ 
นักศึกษาพิการ ประจําปการศึกษา 2563 รวมทุกคณะ จํานวน 46 ราย มอบหนวยงานท่ีเก่ียวของดําเนินการ
ตอไป 
   3. กองบริการการศึกษา ในฐานะหนวยงานผูรับผิดชอบ ไดดําเนินการจัดทําแผนประมาณการ
จํานวนเงินและจํานวนนิสิต นักศึกษาพิการ ท่ีจะขอรับการอุดหนุนทางการศึกษา ประจําปการศึกษา 2563 
เสร็จเรียบรอยแลว รายละเอียดตามเอกสารแนบ 1 และเอกสารแนบ 2 เพ่ือขอความเห็นชอบตามประกาศ
กําหนดไว 

 โดยไดนําเสนอผานคณะกรรมการชุดตาง ๆ ดังตอไปนี ้
 

ลําดับ ผานคณะกรรรมการ มติท่ีประชุม ครั้งท่ี วันท่ี 
1 คณะกรรมการวางแผนกําหนดการรับ

สมัครนักศึกษา ระดับปริญญาตรี 
ประจําปการศึกษา 2563 

เห็นชอบ 1/2562 9 สิงหาคม 2562 

2 คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  เห็นชอบ 10/2562 8  ตุลาคม 2562  

  ท่ีประชุมมีขอเสนอแนะ ดังนี ้
  ประธาน กลาววา  การประมาณการแผนการรับนักศึกษาพิการบางคณะรับนอยมากจึงขอ
เสนอเปนหลักการใหกําหนดแผนการรับของมหาวิทยาลัยไวจํานวน 100 คน โดยใหเกลี่ยไปยังคณะและ
สาขาวิชาตาง ๆ  กรณีบางสาขาวิชามีการกําหนดเกรดเฉลี่ย  บางสาขาวิชากําหนดวาตองมีสุขภาพดี 
มหาวิทยาลัยควรตองพิจารณาแนวทางการดําเนินการรวมกัน 
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  ผูชวยศาสตราจารย ดร.บริบูรณ  ชอบทําดี  กลาววา  คณะครุศาสตรมีสาขาวิชาการศึกษา
พิเศษ สามารถชวยในกรณีท่ีจะรับนักศึกษาดังกลาว 

 มติท่ีประชุม 
 เห็นชอบแผนประมาณการจํานวนเงินและจํานวนนักศึกษาพิการ ท่ีจะขอรับการอุดหนุนทาง

การศึกษา ประจําปการศึกษา 2563 โดยกําหนดจํานวนในการรับนักศึกษาพิการ 100 คน และให
มหาวิทยาลัยมอบหมายทุกคณะพิจารณาจํานวนแผนประมาณการจํานวนเงินและจํานวนนักศึกษาพิการให
เหมาะสม                      

 
 ระเบียบวาระท่ี 4.3 ขอความเห็นชอบ (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  

วาดวย คุณสมบัติ  หลักเกณฑ  และวิธีการไดมาของกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา พ.ศ. .... 

 ขอเท็จจริง/ความเปนมา/เรื่องเดิม   
  โดยท่ีเปนการสมควรแกไขปรับปรุงขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา วาดวย 

คุณสมบัติ หลักเกณฑ และวิธีการวิธีการไดมาของกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา  
พ.ศ. ๒๕47 ใหเหมาะสม สอดคลองกับสภาพการณปจจุบันมากยิ่งข้ึน   

งานนิติการจึงไดจัดทํา (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา วาดวย คุณสมบัติ 
หลักเกณฑ และวิธีการไดมาของกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา พ.ศ. ....ข้ึน โดยปรับแก 1) 
ปรับแกคํานิยาม คําวา “ผูบริหาร” และ “คณาจารยประจํา” 2) ปรับแกคุณสมบัติและลักษณะตองหามของ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา 3) ปรับแกหลักเกณฑ และวิธีการไดมาของกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา 4) ปรับแกระยะเวลาการดําเนินการเพ่ือใหไดมาซ่ึงกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา จากเดิม “กําหนดใหมีการดําเนินการภายในระยะเวลาอันสมควรกอนท่ี
ก ร รม ก ารจ ะค รบ ว าระห รื อ ห ลั งจ าก พ น จ าก ตํ าแ ห น งภ าย ใน ห ก สิ บ วั น ”  ป รั บ ให ม เป น  
“ใหดําเนินการภายในเกาสิบวันนับแตวันท่ีกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจําพนจากตําแหนง” 
เสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือขอความเห็นชอบในคราวประชุมประจําเดือนกันยายน 2562  

ตอมานายกสภามหาวิทยาลัยมอบใหมหาวิทยาลัยทบทวนโดยขอคําแนะนําจากท่ีประชุม
คณะกรรมการปรับปรุงและยกรางกฎหมายพิจารณาอีกครั้ง เนื่องจากเห็นวาควรเพ่ิมเนื้อหาในขอ 6  
“ในกรณีท่ีไมมีผูสมัครเขารับการคัดเลือกเปนกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจําหรือมีแตไมครบ
ตามท่ีประกาศตาม (1) ก็ใหคณะกรรมการเลือกตั้งดําเนินการตามขอ 6 จนกวาจะไดผูรับการคัดเลือก” 

งานนิติการจึงไดเสนอรางขอบังคับดังกลาวตอท่ีประชุมคณะกรรมการปรับปรุงและยกราง
กฎหมายพิจารณาในคราวประชุมครั้งท่ี 6/2562 เม่ือวันท่ี 7 กันยายน 2562 และท่ีประชุมมีมติเห็นชอบ 
(ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา วาดวย คุณสมบัติ หลักเกณฑ และวิธีการไดมาของ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา พ.ศ. ....  โดยมีความเห็นวาใหเสนอตอสภามหาวิทยาลัย
พิจารณาตามรางเดิม เนื่องจากนายกสภามหาวทิยาลัยเปนผูรักษาการสามารถออกประกาศขยายระยะเวลารับ
สมัครได 
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  โดยไดนําเสนอผานคณะกรรมการชุดตาง ๆ ดังตอไปนี้ 
 

ลําดับ ผานคณะกรรรมการ มติท่ีประชุม ครั้งท่ี วันท่ี 
1 คณะกรรมการปรับปรุงและยกรางกฎหมายของ

มหาวิทยาลยั 
เห็นชอบ 5/2562 10  สิงหาคม 2562 

2 คณะกรรมการปรับปรุงและยกรางกฎหมายของ
มหาวิทยาลยั 

เห็นชอบ 6/2562 7 กันยายน 2562 

  
 

ตารางเปรียบเทียบรางขอบังคับวาดวยคุณสมบัติ หลักเกณฑ และวิธีการไดมาของ 
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา 

 
ขอ ขอบังคับฉบับ พ.ศ. 2557 ขอ รางฉบับใหม พ.ศ. .... เหตุผลในการปรับแก 
3 ในขอบังคับน้ี 

“ ม ห า วิ ท ย า ลั ย ”  ห ม าย ถึ ง 
มหาวิทยาลัยราชภัพระนครศรอียุธยา 
“คณ าจารย ป ระจํ า หมายถึ ง 
ขาราชการในตําแหนงวิชาการตาม
มาตรา 51 แห งพระราชบัญญั ติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ท่ี
ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย  
“อธิการบดี” หมายถึง อธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัพระนครศรอียุธยา 
“ตํ าแหน งบริ ห าร” หมายถึ ง 
อธิการบดี รองอธิการบดี คณบดี 
ผู อํานวยการสถาบัน สํานัก ศูนย 
หัวหนาสวนราชการหรือหนวยงานท่ี
เรียกช่ืออยางอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเทา
คณะ  
“คณะกรรมการเลอืกตั้ง” หมายความ
วา คณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการ
สภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย
ประจํา 
 

4 ในขอบังคับน้ี 
“สภามหาวิทยาลัย” หมายความวา สภา
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
“มหาวิทยาลัย” หมายความวามหาวิทยาลยั
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
“อธิการบดี” หมายความวา อธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
“ผูบริหาร” หมายความวา อธิการบดี รอง
อธิการบดี คณบดี ผู อํานวยการสถาบัน 
สํานัก ศูนย  หั วหน าส วนราชการหรือ
หนวยงานท่ีเรียกช่ืออยางอ่ืนท่ีมีฐานะ
เทียบเทาคณะ ท้ังท่ีเปนสวนราชการและ
เปนสวนงานภายในท่ีจัดตั้งตามกฎหมายวา
ด วยการบริหารส วนงานภายในของ
สถาบันอุดมศึกษาในสังกัดมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยาดวย 
“คณะกรรมการเลือกตั้ง” หมายความวา 
คณะกรรมการเลือกตั้ งกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา 
“คณาจารยประจํา หมายความวา ผูท่ีดํารง
ตําแหน งอาจารย  ผู ช วยศาสตราจารย  
รองศาสตราจารย  และศาสตราจารย  
ในสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 
ศรีอยุธยา  

เพ่ิมคํานิยาม  
-นายกสภามหาวิทยาลัย 
ปรับแกคํานิยาม  
-ผูบริหาร 
-คณาจารยประจํา 
เพ่ือใหสอดคลองกับสภาพของมหาวิทยาลัย
ท่ีมีคณาจารยประจํามาจากขาราชการและ
พนักงานมหาวิทยาลัย  
 
 

4 ผู ดํ ารงตํ าแหน งกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา 
ต องมี คุณสมบัติ ท่ั วไปและไม มี
ลักษณตองหามดังตอไปน้ี มีดังน้ี 
(ก) คุณสมบัติท่ัวไป 
(1) เปนคณาจารยประจํา และกําลัง

5 ผู จ ะดํ ารงตํ าแห น งกรรมการสภ า
มหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา ตองมี
คุณสมบัติท่ัวไปและไมมีลักษณะตองหาม
ดังตอไปน้ี มีดังน้ี  
(ก) คุณสมบัติ ท่ัวไป ตองเปนคณาจารย
ประจําและทําหนาท่ีสอนในมหาวิทยาลัย

กํ าหนดคุณสมบั ติ ท่ั วไปไว ในข อ (ก) 
เน่ืองจากกําหนดไวแลวในคํานิยามขางตน  
กรรมการท่ีเปนคณาจารยประจําตองไมเปน
ผูบริหาร และตองสอนอยูในขณะท่ีมีการ
เลือก ลาเรียนไมถือวาสอน 
-ปรับแกลักษณะตองหามเพ่ือใหถูกตองตาม
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ขอ ขอบังคับฉบับ พ.ศ. 2557 ขอ รางฉบับใหม พ.ศ. .... เหตุผลในการปรับแก 
ปฏิบัติหนาท่ี ณ มหาวิทยาลัย ท้ังน้ี
ไมรวมถึงคณาจารยท่ีมาชวยราชการ 
(2) ไดสอนหรอืมีประสบการณ
ทางการบริหารในมหาวิทยาลัยหรือ
สถาบันอุดมศึกษาท่ีสภา
มหาวิทยาลยัรับรองมาแลวเปนเวลา
ไมนอยกวาสามป นับถึงวันเลือกตั้ง 
(ข)  ลักษณะตองหาม 
(1)  เปนผูดํารงตําแหนงบริหาร  
(2)  เปนผูอยูระหวางถูกตั้งกรรมการ
สอบสวนความผิดทางวินัยอยาง
รายแรงหรืออยูระหวางถูกลงโทษทาง
วินัย ในวันสมัครรบัเลือกตั้ง 

ติดตอกันเปนเวลาไมนอยกวาสามป นับแต
วันท่ีไดรับการบรรจุแตงตั้ง ถึงวันสุดทาย
ของการรับสมัคร  
(ข)  ลักษณะตองหาม 
(1)  ไมเปนผูบริหาร  
(2)  ถูกลงโทษทางวินัย หรือถูกลงโทษ
จรรยาบรรณ  
(3) ไมเปนผูมีมลทินหรือมัวหมองในกรณี
ถูกสอบสวนวินัย  
(4) ไมเปนคณะกรรมการเลือกตั้งหรือมีสวน
เก่ียวของกับการเลือกตั้งในครั้งน้ัน 

กฎหมาย 
 

5 ก า ร ได ม า ซึ่ งก ร รม ก า รส ภ า
มหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา 
ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการ 
ดังตอไปน้ี 
(1)  ใหสภามหาวิทยาลัยแต งตั้ ง
คณะกรรมการข้ึนมาชุดหน่ึง เรียกวา 
“คณะกรรมการเลอืกตั้งกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา”
จํ านวนสามคน เพ่ื อดํ าเนิ นการ
เลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัย
จากคณาจารยประจํา 
(2)  ผูมี สิทธิรับการเลือกตั้ งเปน
กรรมการสภามหาวิทยาลั ยจาก
คณาจารยประจํ า ตองเปนผู ท่ี มี
คุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหาม
ตามขอ 4 และมาจากการสมัครเขา
รับการเลือกตั้ งตอคณะกรรมการ
เลือกตั้ง 
(3)  ใหคณะกรรมการเลือกตั้งเปน
ผูดําเนินการเลือกตั้งกรรมการสภา
มหาวิทยาลยัจากคณาจารยประจํา  
(4)  ผูมีสิทธิออกเสยีงเลือกตั้งตาม
ขอบังคับน้ี ไดแก คณาจารยระจําท่ี
กําลังปฏิบัติหนาท่ี ณ มหาวิทยาลยั 
กรณคีณาจารยประจําไดรับคําสั่งให
ไปราชการใหคณะกรรมการเลือกตั้ง 
ดําเนินการใหใชสิทธิเลือกตั้งกอน 
(5)  ใหผูมีสิทธิออกเสียงเลือกตั้งคน

6 การเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยซึ่ง
เลือกจากคณาจารยประจํา ใหดําเนินการตาม
หลักเกณฑและวิธีการ ดังตอไปน้ี 
(1)  ให สภามหาวิทยาลั ยแต งตั้ งคณะ 
กรรมการเลือกตั้ งจํานวนสามคน เพ่ือทํา
หนาท่ีกําหนดการเลือกตั้ง วัน เวลาเลือกตั้ง 
และสถานท่ีเลือกตั้ ง รวมท้ังเง่ือนไข และ
วิธีการอ่ืน ๆ ท่ี เก่ียวของกับการเลือกตั้ ง
ดํ าเนิ นการเลื อกตั้ งกรรมการสภ า
มหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา 
(2)  ผูมีสิทธิรับการเลือกตั้งเปนกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา จะตอง
สมัครเขารบัการเลือกตั้ง  
(๓) ใหคณะกรรมการเลือกตั้งประกาศรายช่ือ
คณาจารยประจําผูมีสิทธิออกเสียงเลือกตั้ง  
(4) ใหผูมีสิทธิออกเสียงเลือกตั้งคนหน่ึงให
เลือกผูสมัครไดไมเกินสี่คนหรือตามจํานวนท่ี
คณะกรรมการเลือกตั้งกําหนด แลวแตกรณี  
(5) การออกเสี ยงเลื อกตั้ งให ใช วิ ธีการ
ลงคะแนนเลือกตั้งโดยตรงและลับ 
(6) การนับคะแนนใหกระทําโดยเปดเผยและ
ทันทีเมื่อสิ้นสุดการลงคะแนน 
(7) ใหผู ท่ีไดรับคะแนนเสียงเลือกตั้งสูงสุด
เรียงลําดับตามจํานวนสี่คน หรือตามจํานวน
ตําแหนงท่ีวาง แลวแตกรณี  เปนผู ไดรับ
คัดเลือก  
    ในกรณีมีผูไดรับคัดเลือกมีคะแนนเสียง
เทากัน ใหใชวิธีจับสลาก เพ่ือใหมีผูไดรับ

ปรับแกหลักเกณฑและวิธีการเลือกตั้ ง
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย
ประจํา เพ่ือใหมีความชัดเจน สามารถนําไป
ปฏิบัติไดอยางถูกตอง 
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ขอ ขอบังคับฉบับ พ.ศ. 2557 ขอ รางฉบับใหม พ.ศ. .... เหตุผลในการปรับแก 
หน่ึงเลือกผูสมัครไดไมเกินสี่คนหรือ
ตามจํานวนท่ีคณะกรรมการเลือกตั้ง
กําหนด แลวแตกรณี 
(6)  การออกเสี ยงเลื อกตั้ งให ใช
วิธีการลงคะแนนเลือกตั้ งโดยตรง 
และลับ 
(7)  การนับคะแนนใหกระทําโดย
เป ดเผยและทันที เมื่ อสิ้ นสุดการ
ลงคะแนนโดยใหนําคะแนนเลือกตั้ง
มารวมกันแลวจึ งดํ าเนินการนับ
คะแนน 
(8)  ใหนําเสนอผลการเลือกตั้งตอ
อธิการบดี 
 

คัดเลือกครบตามจํานวนท่ีกําหนดในวรรค
หน่ึง 
(8) ในกรณีท่ีมีผูสมัครเขารับการคัดเลือก
เปนกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย
ประจํ ามีจํ านวนเพียงสี่ คน หรือเท ากับ
จํานวนตามตําแหนงท่ีวาง ใหผูสมัครรับการ
คัดเลือกท้ังหมดเปนผูไดรับการคัดเลือกโดย
ไมตองมีการลงคะแนนเลือกตั้ง 
(9) ใหคณะกรรมการเลือกตั้งรายงานผลการ
เลือกตั้งตออธิการบดีโดยเร็ว และใหถือวา
การเลือกตั้งสิ้นสุด 
(10) ใหอธิการบดีประกาศผลการเลือกตั้ง 
และนําเสนอตอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ
ตอไป 

6 ใหคณะกรรมการเลือกตั้งตามขอ 
6(1) พนจากตําแหนงตามหนาท่ี
เมื่อนํารายช่ือผูไดรับการเลือกตั้ง
ต าม จํ า น ว น ท่ี กํ า ห น ด เส น อ
อธิการบด ี

 - ตัดออก เน่ืองจากกําหนดไวในขอ 6 
แลว 

7 การเปนกรรมการสภามหาวิทยาลัย
จากคณาจารยประจําตามขอบังคับน้ี
ใหมีผลสมบูรณนับแตวันประกาศผล
เปนตนไป 

7 การเปนกรรมการสภามหาวิทยาลัยจาก
คณาจารยประจําตามขอบังคับน้ี ใหมี
วาระการดํ ารงตํ าแหน งตั้ งแต วัน ท่ี
อธิการบดีประกาศผลการเลือกตั้งเปน
ตนไป 

 

8 ผูใชสิทธิเลือกตั้งอาจคัดคานผล
การเลือกตั้งภายในเจ็ดวัน นับแต
วันประกาศผลการเลือกตั้ง โดยทํา
เปนหนังสือเสนอตอนายกสภา
มหาวิทยาลัยเพ่ือวินิจฉัย 

 - ตัดออก ไมตองกําหนดไว  

9 การเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัย
จากคณาจารยประจํา ใหดําเนินการ
ภายในระยะเวลาอันสมควรกอนท่ี
กรรมการสภามหาวิทยาลั ยจาก
คณาจารยประจําจะครบวาระ หรือ
หลังจากท่ีกรรมการสภามหาวิทยาลัย
จากคณาจารยประจําพนจากตําแหนง
ภายในหกสิบวันแลวแตกรณี 
   ในกรณีท่ีกรรมการสภามหาวิทยาลัย
จากคณาจารยประจําพนจากตําแหนง
กอนครบวาระใหทําการเลือกตั้งแทน
ตําแหนงท่ีวาง  

8 การเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจาก
คณาจารยประจํา ใหดําเนินการภายในเกา
สิ บ วั น นั บ แต วั น ท่ี ก รรม การส ภ า
มหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจําพนจาก
ตําแหนง  
 

กําหนดใหมีการเลือกตั้งภายใน 90 วัน นับ
แตวันพนจากตําแหนง  
เพ่ือใหสอดคลองกับ พรบ.มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏ พ.ศ. 2547 
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ขอ ขอบังคับฉบับ พ.ศ. 2557 ขอ รางฉบับใหม พ.ศ. .... เหตุผลในการปรับแก 
ท้ังน้ี ให นําความในขอ 6 และขอ 7 
และขอ 8 มาใชบังคับโดยอนุโลม เวน
แตวาระของกรรมการสภามหาวิทยาลัย
จากคณาจารย ประจํ าท่ี พ นจาก
ตําแหนงน้ันจะเหลืออยูนอยกวาเกา
สิบวัน 
   ใหผูไดรับเลือกตั้งตามวรรคสองอยูใน
ตําแหนงเทากับวาระท่ีเหลืออยูของผู
ซึ่งตนแทน 
 

10 ใหนายกสภามหาวิทยาลัย เปนผู
รักษาการตามขอบังคับน้ี และมี
อํานาจออกระเบียบ ประกาศหรือ
คําสั่ง เพ่ือประโยชนในการปฏิบัติ
ตามขอบังคับน้ี 
    ในกรณีท่ีมีปญหาเก่ียวกับการ
ปฏิบัติตามขอบังคับน้ี ใหนายก
สภามหาวิทยาลัยมีอํานาจตีความ
และวินิจฉัย คําวินิจฉัยของนายก
สภามหาวิทยาลัยใหเปนท่ีสุด 

9 ใหนายกสภามหาวิทยาลัย รักษาการ
ตามขอบังคับน้ี และใหมี อํานาจออก
ระ เบี ยบ  ป ระกาศห รื อคํ าสั่ ง  เ พ่ื อ
ปฏิบัติการใหเปนไปตามขอบังคับน้ี 
    ในกรณีท่ีมีปญหาเก่ียวกับการปฏิบัติ
ต า ม ข อ บั ง คั บ น้ี  ใ ห น า ย ก ส ภ า
มหาวิทยาลั ยมี อํ านาจตีความและ
วิ นิ จ ฉั ย  คํ า วิ นิ จ ฉั ยของนายกสภ า
มหาวิทยาลัยใหเปนท่ีสุด 
 

คงเดิม 

 

ท่ีประชุมมีขอเสนอแนะและขอสังเกต ดังนี้ 
 ประธาน กลาววา ในตารางเปรียบเทียบรางขอบังคับฯ ขอ 4 ใหเพ่ิมคํานิยาม “นายก 

สภามหาวิทยาลัย” แตยังไมปรากฏนิยามดังกลาวมาใน ขอ 4  (ราง) ขอบังคับฯ ตามท่ีเสนอ 

 นายประพันธ  แสงทองดี  กลาววา  ในการประชุมคณะกรรมการปรับปรุงและยกรางกฎหมาย
ของมหาวิทยาลัย ไดมีการเสนอใหเพ่ิมคํานิยาม “นายกสภามหาวิทยาลัย” ไวดวย 

 นายสุทัศน  อูทอง กลาววา (ราง) ขอบังคับฯ ขอ 8 การเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัย
จากคณาจารยประจํา ใหดําเนินการภายในเกาสิบวันนับแตวันท่ีกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย
ประจําพนจากตําแหนงนั้น  เห็นสมควรดําเนินการภายใน 90 วัน กอนวันท่ีกรรมการสภามหาวิทยาลัยจาก
คณาจารยประจําจะพนจากตําแหนงสามารถทําไดหรือไม  เนื่องจากเปนบุคคลภายในมหาวิทยาลัยท้ังหมด  
ไมควรใหทําหนาท่ีชวงรักษาการแทน เพราะอาจจะมีผูทักทวงเรื่องขอกฎหมายเกิดข้ึนได 

 ผูชวยศาสตราจารย  ดร.ธาตรี  มหันตรัตน   กลาววา เพ่ือใหสอดคลองกับกรรมการ 
สภามหาวิทยาลัยทุกประเภทตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 มาตรา 17 ซ่ึง
กําหนดใหดําเนินการภายใน 90 วันนับแตวันท่ีพนจากตําแหนง จึงเขียนไวในลักษณะดังกลาว 

 

 นายกฤษดา  โรจนสุวรรณ  กลาววา ในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 
มาตรา 17  กลาวถึงกรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยไมไดแยกวากลุมใด ใหเปนกรรมการโดยรวม เขียนไว
วานายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัย อยูในวรรค 2 พนตําแหนงตามวาระแตยังไม
ไดมาซ่ึงกรรมการก็ใหปฏิบัติอยูในหนาท่ีตอไป ท้ังหมดควรจะไดศักดิ์และสิทธิ์เดียวกัน จึงจะไมขัดตอ
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กฎหมาย 

 นายไพบูลย  เสียงกอง  กลาววา ไมควรแยกและควรใชความหมายเดียวกันเนื่องจากเม่ือพน
จากตําแหนงแลวยังสามารถปฏิบัติหนาท่ีตอไปไดจนกวาจะมีคนใหม  

มติท่ีประชุม 
 เห็นชอบขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา วาดวย คุณสมบัติ หลักเกณฑ และ

วิธีการไดมาของกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา พ.ศ. .... โดยใหเพ่ิมคํานิยาม “นายกสภา
มหาวิทยาลยั” ในขอ 4 ของขอบังคับ 

ระเบียบวาระท่ี 4.6 ขออนุมัติงบประมาณเงินบํารุงการศึกษาคงคลัง  ครั้งท่ี 2  เพ่ือดําเนินการตาม
ยุทธศาสตรมหาวิทยาลัย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563  งบประมาณ

จํานวน 1,758,000 บาท 

ขอเท็จจริง/ความเปนมา/เรื่องเดิม  
ตามท่ีกองนโยบายและแผนเสนอเรื่องเขาสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งท่ี 11/2562 

มติท่ีประชุม อนุมัติในหลักการงบประมาณเงินบํารุงการศึกษาคงคลัง จํานวน 24,200,000 บาท เพ่ือ
ดําเนินการตามภารกิจท่ีจําเปนและเปนยุทธศาสตรใหมของมหาวิทยาลัย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
และมอบหมายใหนายธวัชชัย กิจรัตนะกุล ใหคําปรึกษาแกคณะกรรมการบริหารงบประมาณและการเงิน 
(กบง.) โดยใหจัดทําขอมูลรายละเอียดโครงการ นําเสนอเปนวาระสืบเนื่องในเดือน ตุลาคม ตอไป  

จากการประชุมคณะกรรมการบริหารงบประมาณและการเงิน ครั้งท่ี 5/2562 เม่ือวันพุธท่ี 
2 ตุลาคม 2562 โดยมีนายธวัชชัย กิจรัตนะกุล กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ เขารวม 
การประชุม โดยท่ีประชุมมีมต ิดังนี้ 

  1. เห็นชอบโครงการโดยไม มีการแก ไข จํ านวน 25 โครงการ งบประมาณ 
15,447,250 บาท 

 2. เห็นชอบโดยใหแกไขรายละเอียดโครงการ จํานวน 6 โครงการ งบประมาณ  
5,494,750 บาท  

  3. โครงการท่ีผูรับผิดชอบไมสามารถเขามาชี้แจงไดเนื่องจากติดราชการ ทําใหมียอด
งบประมาณคงเหลือท่ียังไมไดพิจารณาจํานวนเงิน 3,258,000 บาท ใหนําเสนอโครงการใหคณะ
กรรมการบริหารงบประมาณและการเงินพิจารณา และนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอีกครั้ง 

    กองนโยบายและแผนไดเสนอเรื่องเขาท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งท่ี 
12/2562 เม่ือวันพุธท่ี 9 ตุลาคม 2562 มติท่ีประชุม อนุมัติงบประมาณเงินบํารุงการศึกษาคงคลัง 
งบประมาณจํานวน 20,942,000 บาท และในสวนท่ียังไมไดพิจารณาจํานวน 3,258,000 บาท ให
เสนอโครงการตอคณะกรรมการบริหารงบประมาณและการเงินกอนเสนอสภามหาวิทยาลัยตอไป 

จากการประชุมคณะกรรมการบริหารงบประมาณและการเงิน ครั้งท่ี 6/2562 เม่ือวัน
อังคารท่ี 5 พฤศจิกายน 2562 โดยมีนายธวัชชัย กิจรัตนะกุล กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ เขา
รวมการประชุม เพ่ือพิจารณางบประมาณจํานวน 3,258,000 บาท ท่ียังไมไดพิจารณาจากมติท่ีประชุม
สภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 12/2562 นั้น ในการประชุมคณะกรรมการบริหารงบประมาณและการเงิน ครั้ง
นี้มติท่ีประชุม มีดังนี้ 
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1. เห็นชอบโครงการ 4 โครงการ งบประมาณจํานวน 1,758,000 บาท โดยมี

โครงการดังนี้ 
      1.1 โครงการพัฒนามหาวิทยาลัยสูการเปน Smart University งบประมาณ

จํานวน 1,200,000 บาท 
      1.2 โครงการปฐมนิเทศบคุลากรใหม งบประมาณจํานวน 58,000 บาท  
      1.3 โครงการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการใหดํารงตําแหนงท่ีสูงข้ึน 

งบประมาณจํานวน  400,000 บาท 
 
      1.4 โครงการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติราชภัฏวิจัย ครั้งท่ี 6 

งบประมาณจํานวน  100,000 บาท 
   2. ใหกลับไปทบทวนโครงการจัดซ้ือรถขยะ ขนาด 6 ลอ งบประมาณจํานวน 

1,500,000 บาท 

โดยไดนําเสนอผานคณะกรรมการชุดตาง ๆ ดังตอไปนี้ 
 

ลําดับ ผานคณะกรรรมการ มติท่ีประชุม ครั้งท่ี วันท่ี 
1 คณะกรรมการบรหิารมหาวิทยาลยั เห็นชอบ 8/2562 20สิงหาคม 2562 

2 คณะกรรมการบรหิารงบประมาณ
และการเงิน 

เห็นชอบ 4/2562  3 กันยายน 2562 

3 สภามหาวิทยาลยั อนุมัติในหลักการงบประมาณเงินบํารุง
การศึกษาคงคลัง จํานวน 24,200,000 
บาท เพ่ือดําเนินการตามภารกิจท่ีจําเปน
และเปนยุทธศาสตรใหมของมหาวิทยาลัย 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 และ
มอบหมายใหนายธวัชชัย กิจรัตนะกุล ให
คํ าปรึ กษาแก คณะกรรมการบริ หาร
งบประมาณและการเงิน (กบง.) โดยใหจัดทํา
ขอมูลรายละเอียดโครงการ นําเสนอเปน
วาระสืบเน่ืองในเดือน ตุลาคม ตอไป 

11/2562  

4 คณะกรรมการบรหิารงบประมาณ
และการเงิน 

     1. เห็นชอบโครงการโดยไมมีการแกไข 
จํ าน วน  25  โครงการ งบประมาณ 
15,447,250 บาท 
     2. เห็นชอบโดยใหแกไขรายละเอียด
โครงการ จํานวน 6 โครงการ งบประมาณ  
5,494,750 บาท  
     3. โครงการท่ีผูรับผิดชอบไมสามารถเขา
มาช้ีแจงไดเน่ืองจากติดราชการ ทําใหมียอด
งบประมาณคงเหลือท่ียังไมไดพิจารณา
จํานวนเงิน 3,258,000 บาท ใหนําเสนอ
โครงการให คณ ะกรรมการบริ ห าร

5/2562 2 ตุลาคม 2562 
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ลําดับ ผานคณะกรรรมการ มติท่ีประชุม ครั้งท่ี วันท่ี 
งบประมาณและการเงินพิจารณา และ
นําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอีกครั้ง 
 

5 สภามหาวิทยาลยั อนุมัติงบประมาณเงินบํารงุการศึกษาคงคลัง 
งบประมาณจํานวน 20,942,000 บาท 
และในสวนท่ียั งไม ได พิจารณาจํานวน 
3,258,000 บาท ใหเสนอโครงการตอคณะ
กรรมการบริหารงบประมาณและการเงิน
กอนเสนอสภามหาวิทยาลัยตอไป 
 

12/2562 9 ตุลาคม 2562 

6 คณะกรรมการบรหิารงบประมาณ
และการเงิน 

โดยนายธวัชชัย กิจรัตนะกุล กรรมการสภา
มหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ  เขารวมการ
ประชุม เพ่ือพิจารณางบประมาณจํานวน 
3,258,000 บาท มติท่ีประชุม มีดังน้ี 
   1. เห็ นชอบโครงการ 4  โครงการ 
งบประมาณจํานวน 1,758,000 บาท โดย
มีโครงการดังน้ี 

1.1 โครงการพัฒนามหาวิทยาลัย
สู การเป น Smart University งบประมาณ
จํานวน 1,200,000 บาท 

1.2 โครงการปฐมนิเทศบุคลากร
ใหม งบประมาณจํานวน 58,000 บาท  

1.3 โครงการพัฒนาบุคลากรสาย
สนั บสนุ นวิ ชาการให ดํ ารงตํ าแหน ง 
ท่ีสูงข้ึน งบประมาณจํานวน  400,000 บาท 

1.4 โครงการประชุมวิชาการ
ระดับชาติและนานาชาติราชภัฏวิจัย ครั้งท่ี 6 
งบประมาณจํานวน   100,000 บาท 
     2. ใหกลับไปทบทวนโครงการจัดซื้ อ 
รถขยะ ขนาด 6 ลอ งบประมาณจํานวน 
1,500,000 บาท 

6/2562 5 พฤศจิกายน 
2562 

  

งบประมาณท่ีเสนอขอรับการจัดสรรเพ่ิมเติมในครั้งนี้ 
ลําดับ ช่ือโครงการ งบประมาณ หนา 

1 6315000022 โครงการพัฒนามหาวิทยาลัยสูการเปน Smart University 1,200,000 1 
2 โครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม 58,000 3 
3 โครงการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการใหดํารงตําแหนงท่ีสูงข้ึน 400,000 6 
4 6316000023 โครงการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติราชภัฏวิจัย 

ครั้งท่ี 6  
100,000 9 
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รวม 1,758,000  

 

งบประมาณท่ีใหกลับไปทบทวนโครงการ 
ลําดับ ช่ือโครงการ งบประมาณ 

1 6311000046 จัดซ้ือรถขยะ ขนาด 6 ลอ  1,500,000 
 

 ท่ีประชุมมีขอเสนอแนะ ดังนี้ 
  นายจิรศักดิ์  ชุมวรานนท  กลาววา  ตามท่ีสภามหาวิทยาลัยไดพิจารณาอนุมัติงบประมาณเงิน
บํารุงการศึกษาคงคลัง งบประมาณจํานวน 24,2000,000 บาท เม่ือคราวการประชุม ครั้งท่ี 11/2562 
เม่ือวันท่ี 11 กันยายน  2562 ประกอบกับพิจารณาในการประชุมครั้งนี้จํานวน 1758,000 บาท  
ซ่ึงยังคงมีงบประมาณคงเหลืออีก 1,500,000 บาท ซ่ึงในสวนนี้มีการหารือในท่ีประชุมคณะกรรมการ
บริหารงบประมาณและการเงิน รถขยะ ขนาด 6 ลอ งบประมาณจํานวน 1,5000,000 บาท เปนรถขยะ
แบบท่ัวไป ซ่ึงท่ีประชุมมีหลายความเห็นวาควรจัดซ้ือรถขยะท่ีมีระบบบดอัดขยะเพ่ิมเติมดวย ซ่ึงงายตอ 
การจัดเก็บ มีความเปนระเบียบเรียบรอย เปนรถขยะท่ีมีสมรรถนะสูงข้ึน แตมีราคาท่ีเกินกรอบงบประมาณ
ท่ีไดรับ ท่ีประชุมจึงไดมีความเห็นวาหากมีการจัดซ้ือจัดจางรายการอ่ืน ๆ ในสวน 24,200,000 บาท ไป
แลวมีสวนท่ีเหลือจายจากการจัดซ้ือจัดจางจากกรอบใหญ 24,200,000 บาท แลวนั้น จะนํามาเพ่ิมเติม
ในสวนของ 1,500,000 บาท ใหสามารถจัดซ้ือรถขยะท่ีมีสมรรถนะสูงข้ึนในราคา 2,400,000 บาท ซ่ึง
ยังขาดงบประมาณอีก 900,000 บาท  แตในกรณีท่ีจัดซ้ือจัดจางจาก 24,200,000 บาท แลวไมเหลือ
เพียงพอท่ีจะเพ่ิมเติม 900,000 บาท  หากมหาวิทยาลัยมีงบประมาณจากเงินรายไดตลาดนัดสามารถ
นํามาเพ่ิมเติมในสวนท่ีขาดได  เพ่ือใหสามารถดําเนินการตอไปไดจึงขออนุมัติในหลักการใหไปดําเนินการ
จัดซ้ือจัดจางจํานวน 1,500,000 บาท เปนงบประมาณตั้งตน 

  นายสุทัศน  อูทอง  กลาววา  เงินท่ีไดมีการอนุมัติกรอบไป 24.2 ลาน  มีจํานวนท้ังสิ้น  
31 โครงการตามท่ีเสนอขอมา แตครั้งนี้มีจํานวน 2 โครงการท่ีไมอยูในสวนท่ีอนุมัติไปแลวคือ 24.2 ลาน  
โครงการพัฒนามหาวิทยาลัยสูการเปน Smart University จํานวน 1,200,000  บาท  และโครงการ
ประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติราชภัฏวิจัย ครั้งท่ี 6 จํานวน   100,000 บาท  เนื่องจากใน
คณะกรรมการงบประมาณและการเงินมีการตัดลดงบประมาณในสวนอ่ืน ๆ  ทําใหมีเงินเหลือ 2 โครงการดังกลาวจึงขอ
ใชงบประมาณนั้นดวย  จึงไดมีการนําเสนอของบประมาณเพ่ิมเติมเปน 2 โครงการ  

 มติท่ีประชุม 
อนุมัติงบประมาณเงินบํารุงการศึกษาคงคลัง เพ่ือดําเนินการตามยุทธศาสตรมหาวิทยาลัย 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 (เพ่ิมเติม) จํานวน 1,758,000 บาท โดยเปนการอนุมัติโครงการใหม
จํานวน 2 โครงการ ไดแก โครงการพัฒนามหาวิทยาลัยสูการเปน Smart University และ โครงการประชุม
วิชาการระดับชาติและนานาชาติราชภัฏวิจัย ครั้งท่ี 6 ท้ังนี้ ใหอยูภายในกรอบวงเงินงบประมาณท่ี 
สภามหาวิทยาลัยอนุมัติ ในการประชุม ครั้งท่ี 12/2562 เม่ือวันท่ี 9  ตุลาคม 2562 
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 ระเบียบวาระท่ี  5.3.1  รายงานผลการดําเนินงานการขับเคล่ือนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏเพ่ือการพัฒนาทองถิ่น ประจําป 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา  

 ขอเท็จจริง/ความเปนมา/เรื่องเดิม 
              ตามท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏท้ัง 38 แหง ไดรวมกันพัฒนายุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือ
การพัฒนาทองถ่ิน ระยะ 20 ป (พ.ศ. 2560 - 2579) โดยมีเปาหมายหลักในการใหมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เปนมหาวิทยาลัยเพ่ือการพัฒนาทองถ่ินอยางยั่งยืน (University Engagement for Sustainability) 
ประกอบดวย 4 ยุทธศาสตร คือ ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาทองถ่ิน ยุทธศาสตรท่ี 2 การผลิตและพัฒนา
ครู ยุทธศาสตรท่ี 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษา และยุทธศาสตรท่ี 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการ        

ยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน ระยะ 20 ป (พ.ศ. 2560 - 2579) 
เปนยุทธศาสตรท่ีมุงเนนการพัฒนาในเชิงพ้ืนท่ี (Area Based) และเนนการสรางการมีสวนรวมของ
ประชาชน ภายใตกรอบแนวคิดแหงศาสตรพระราชา โดยในแตละยุทธศาสตรจะมีแนวทางการพัฒนาท่ียึด
โยงกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย อันไดแก การสอน การวิจัย การบริการวิชาการ และการทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม อีกท้ังยังไดนําเอาแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  ฉบับท่ี 12 พ.ศ. 2560 - 
2564 มาเปนกรอบในการกําหนดแนวทางการพัฒนาอีกมิติหนึ่งดวย 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เปน 1 ในมหาวิทยาลัยราชภัฏ 38 แหง ได
ดําเนินการจัดทํายุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ระยะ 20 ป (พ.ศ. 2560 - 2579) 
และไดดําเนินการปรับแผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ระยะ 5 ป (พ.ศ.2560 - 
2564) (ฉบับปรุงปรุง พ.ศ. 2561) เพ่ือใหแนวทางการพัฒนาทองถ่ินในบทบาทของมหาวิทยาลัยมีความ
ชัดเจน ตรงประเด็น นําไปสูการสรางผลผลิตและผลลัพธท่ีมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล ในการนี้
มหาวิทยาลัยจึงไดจัดทําโครงการยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาทองถ่ินนี้ข้ึน เพ่ือขับเคลื่อน
การดําเนินงานตามกรอบยุทธศาสตรใหมในบริบทของมหาวิทยาลัย ใหบังเกิดผลอยางเปนรูปธรรมท้ังในเชิง
ปริมาณและเชิงคุณภาพ โดยเฉพาะอยางยิ่งการสรางความม่ันคง ม่ังค่ัง และยั่งยืน ในระดับพ้ืนท่ี อันจะสง
ผลลัพธตอเปาหมายการพัฒนาในระดับประเทศอยางมีนัยสําคัญ 
 วัตถุประสงคของโครงการ   
 เพ่ือนําองคความรูทางวิชาการไปสูการใชประโยชนในการพัฒนาชุมชนทองถ่ิน เพ่ือยกระดับ
คุณภาพชีวิตของประชาชนและพัฒนาคุณภาพการศึกษาของนักเรียนในโรงเรียนในทองถ่ิน ตลอดจนพัฒนา
คุณภาพของบัณฑิตใหมีความเชี่ยวชาญในวิชาชีพใหไดมาตรฐาน โดยนอมนําศาสตรพระราชาเปนหลักใน
การดําเนินงานเพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน ตามแผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏ 

ผลการดําเนินงาน ภารกิจดานการบริการวิชาการ 
ผลสัมฤทธิ์  : บริการวิชาการแกหนวยงาน/ประชาชนในชุมชนและสังคมให มีความรู 

ความสามารถในการพัฒนาตนเอง เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการแขงขันของประเทศ 
      มหาวิทยาลยัราชภัฏพระนครศรีอยุธยา มีการดําเนินงานสนับสนุนดานการบริการวิชาการแก

ชุมชนและทองถ่ิน โดยมีการบูรณาการกับหนวยงานภายในมหาวิทยาลัย คณะ/สํานัก/สถาบัน ดําเนินการ
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จัดโครงการและกิจกรรม ในรูปแบบการใหบริการตาง ๆ โดยสถาบันวิจัยและพัฒนาเปนหนวยงานหลักใน
การประสานงาน และวางกลไก ในการดําเนินการ  มหาวิทยาลัยมุงเนนการบริการวิชาการบูรณาการกับ
การเรียนการสอน สงเสริมใหอาจารย และบุคลากรใหบริการวิชาการท้ังภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 
ในเขตพ้ืนท่ีบริการของมหาวิทยาลัยโครงการยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน 

     มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาไดนําองคความรูทางวิชาการไปสูการใชประโยชนใน
การพัฒนาชุมชนทองถ่ิน เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนและพัฒนาคุณภาพการศึกษาของนักเรียน
ในโรงเรียนในทองถ่ิน ตลอดจนพัฒนาคุณภาพของบัณฑิตใหมีความเชี่ยวชาญในวิชาชีพใหไดมาตรฐาน โดย
นอมนําศาสตรพระราชาเปนหลักในการดําเนินงานเพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน ตามแผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ 

 
     โดยไดกําหนดพ้ืนท่ีดําเนินการท่ี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และจังหวัดอางทอง  

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จาํนวน 3 ชุมชน  
  1) ชุมชนบานพยอม หมูท่ี 1 ตําบลพยอม อําเภอวังนอย 
  2) ชุมชนบานลําไทร หมูท่ี 7 ตําบลลําไทร อําเภอวังนอย 
  3) ชุมชนบานคลองทราย หมูท่ี 1 - หมูท่ี 5 ตําบลคลองจิก อําเภอ บางปะอิน 
จังหวัดอางทอง  จํานวน 2 ชุมชน 
   1) ชุมชนบานอบทม หมูท่ี 5 – 9  ตําบลยี่ลน อําเภอวิเศษชัยชาญ 
   2) ชุมชนบานลาว หมูท่ี 1 ตําบลเทวราช อําเภอ ไชโย 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
จําแนกการดําเนินงานออกเปน 4 ดาน ดังนี้  
1. ดานการพัฒนาทองถิ่น 

1.1 โครงการหลัก : โครงการยกระดับและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน สินคาชุมชน OTOP 
     1) โครงการยกระดับและพัฒนาเศรษฐสินคาชุมชน OTOP 
    2) โครงการสงเสริมพัฒนาผลิตภัณฑสินคาใหม 
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1.2 โครงการหลัก :  โครงการแกไขความยากจนของประชาชนในเขตชนบท 
 
1.3 โครงการหลัก : โครงการสงเสริม ความรักสามัคคี ความมีระเบียบวินัย เขาใจสิทธิ

หนาท่ีของตนเองและผูอ่ืน 
1.4 โครงการหลัก : โครงการพัฒนาสิ่งแวดลอมชุมชน 

      1) โครงการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชาชน 
        2) โครงการสงเสริมและพัฒนาสิ่งแวดลอมชุมชน 
 
 

2.ดานการผลิตและพัฒนาครู 
2.1โครงการหลัก : โครงการอานออกเขียนไดเพ่ือสรางเสริมสุขภาวะสําหรับนักเรียน 
2.2 โครงการหลัก : โครงการยกระดับการผลิตครู การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
2.3 โครงการหลัก : โครงการบูรณาการเรียนการสอนกับการบริการวิชาการ งานวิจัยและ

ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
2.4 โครงการหลัก : โครงการมหาวิทยาลัยพ่ีเลี้ยง 
2.5 โครงการหลัก : โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาพิเศษ 

3. ดานการยกระดับคุณภาพการศึกษา 
3.1 โครงการหลัก : โครงการพัฒนาทักษะการเรียนรูของนักเรียนในศตวรรษท่ี 21 

         1) โครงการพัฒนาทักษะทางดานภาษาอังกฤษ 

4. ดานการพัฒนาระบบบริหารจัดการ 
     โครงการหลัก : พัฒนานวตักรรมการบริหารจัดการองคกร 

  ซ่ึงมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาไดรับการจัดสรรงบประมาณตามยุทธศาสตรมหาวิทยาลัย
เพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน และไดดําเนินการขับเคลื่อนโดยมีโครงการและกิจกรรมตามแผนงานยุทธศาสตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน ประจําป 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ไดจัดทํา
รายงานสรุปผลการขับเคลื่อนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน ประจําป 2562   
เปนท่ีเรียบรอยแลว นั้น   

  มติท่ีประชุม 
      รับทราบรายงานผลการดําเนินงานการขับเคลื่อนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนา
ทองถ่ิน ประจําป 2562  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
 
 
 
 
 



104 
 

รายงานการสรุปขอเสนอแนะจากการประชุมสภามหาวิทยาลัย ประจาํป พ.ศ. 2562 
 

 
 

ระเบียบวาระท่ี 5.3.2 รายงานผลการดําเนินงานตามวิสัยทัศนและยุทธศาสตรฯ ของคณบดี 
ผูอํานวยการสถาบัน/สํานัก 

 อธิการบดี ขออนุญาตท่ีประชุม ใหผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาและผูอํานวยการสํานัก
วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  รายงานผลการดําเนินงานตามวิสัยทัศนและยุทธศาสตรท่ีเคยเสนอ
ตอสภามหาวิทยาลัย 

 ขอเท็จจริง/ความเปนมา/เรื่องเดิม  
      ตามท่ีสภามหาวิทยาลัยไดมีมติคัดเลือกและแตงตั้งคณบดีในคราวประชุมครั้งท่ี 9/2562 

เม่ือวันท่ี 9  สิงหาคม  2560  และผูอํานวยการสถาบัน/สํานัก ในคราวประชุมครั้งท่ี 10/2560  
เม่ือวันท่ี 27 กันยายน  2560 ซ่ึงผูดํารงตําแหนงแตละรายไดปฏิบัติหนาท่ีมาครึ่งวาระการดํารงตําแหนง
แลว จึงเห็นควรรายงานผลการดําเนินงานตามวิสัยทัศนและยุทธศาสตรท่ีเคยเสนอไวตอสภามหาวิทยาลัย
และในการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งท่ี 13/2562  เม่ือวันท่ี 22 ตุลาคม 2562 เปนการรายงาน 
ผลการดําเนินงานตามวิสัยทัศนและยุทธศาสตรท่ีไดเคยเสนอตอสภามหาวิทยาลัย จํานวน 3 ราย ไดแก 
คณ บ ดี คณ ะม นุ ษ ยศ าสต ร แล ะสั งค มศาสต ร   คณ บ ดี ค ณ ะวิท ย าก ารจั ด ก าร  และคณ บ ดี 
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ความละเอียดทราบแลว นั้น 

ในครั้งนี้  ผู อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา  และผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศจะไดรายงานผลการดําเนินงานตามวิสัยทัศนและยุทธศาสตรท่ีไดเคยเสนอตอสภา
มหาวิทยาลัยเพ่ือโปรดทราบ   

สําหรับคณบดีคณะครุศาสตร  และผู อํานวยการสถาบันอยุธยาศึกษา จะนําเสนอใน 
การประชุมครั้งตอไป 

 

การนําเสนอของ ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุจิตกัลยา  มฤครัฐอินแปลง ผูอํานวยการ
สถาบันวิจัยและพัฒนา ท่ีประชุมใหความเห็นและขอเสนอแนะ ดังนี้ 

นายสุรพงษ  มาลี  กลาววา  ในรอบ 3-4 ปท่ีผานมาพบวาแหลงเงินทุนมีเฉพาะจากภายใน
มหาวิทยาลัยและสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ เปนหลัก สถาบันวิจัยและพัฒนามีแนวทางอยางไร
ในการหางบประมาณจากภาคเอกชนและหนวยราชการอ่ืน ๆ  หรือในการทํางานวิจัยรวมกับภาคเอกชน 

ผู อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา  ชี้แจงวา สถาบันวิจัยและพัฒนามีแนวทางท่ีจะ
ดําเนินการโดยจัดประชุมบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยรวมกับภาคเอกชน เพ่ือพิจารณาวามีประเด็นปญหา
อะไรท่ีตรงกับความสามารถของคณาจารยในมหาวิทยาลัยบาง  เพ่ือมาชวยคิดหัวขอวิจัยหรือตั้งโจทย
รวมกัน  

นางวราภรณ  สีหนาท  กลาววา การบริการวิชาการมีความนาสนใจ ยกตัวอยางเชน โครงการ
การสงเสริมโรงเรียนผูสูงอายุ ดานภาษาอังกฤษสําหรับผูสูงอายุ "ฟุตฟต ฟ.ฟน" (ภายใตโครงการสงเสริม 
ความรักสามัคคี ความมีระเบียบวินัย เขาใจสิทธิหนาท่ีของตนเองและผูอ่ืน งบประมาณแผนดิน พ.ศ. 
2562 และโครงการภาษาอังกฤษเพ่ือพัฒนานองในชุมชน สถาบันวิจัยและพัฒนา ทํารวมกับคณะตาง ๆ  
เปนโครงการบรูณาการรวมกับอาจารยท้ัง 4 คณะ  ตองการเห็นโครงการในลักษณะดังกลาว 
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  ผูชวยศาสตราจารยศุภกาณฑ  นานรัมย  กลาววา สถาบันวิจัยและพัฒนาควรดําเนินการเรื่อง
คณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในคน (IRB) โดยเฉพาะคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
คอนขางมีปญหาในการกรอกเอกสาร เนื่องจากแบบฟอรมเปนสายวิทยาศาสตรและแพทย  ตองการให
เจาหนาท่ีท่ีดูแลเรื่องดังกลาวมีความรูมากยิ่งข้ึน 
 รองศาสตราจารย ดร.จิราภา  วิทยาภิรักษ  กลาววา  ขอชื่นชมผลการดําเนินงานท่ีผานมา  
มีประเด็นท่ีขอตั้งขอสังเกตคือ ชื่อของสถาบันวิจัยและพัฒนาเปนชื่อท่ีไมทันสมัย  ไมสอดคลองกับ  
สถาบันวิจัยและพัฒนาสามารถดําเนินการเรื่องการทําวิจัยพ้ืนฐานโดยควรมีการวางแผนงานในอนาคต  
และพัฒนาในดานการทําวิจัยเพ่ือเพ่ิมมูลคาในดานการสรางนวัตกรรม ซ่ึงมีหลายสาขาวิชาท่ีสามารถสราง
นวัตกรรมได โดยจะมีผลตอตัวชี้วัดตาง ๆ และยุทธศาสตรชาติ  และเรื่องเงินทุนสนับสนุนปจจุบันพบวา

อาจารยจะขอทุนวิจัยภายในมหาวิทยาลัย และเผยแพรในวารสารราชภัฏกรุงเกาเทานั้น  ทิศทางในอนาคต
ควรเผยแพรภายนอกมหาวิทยาลัยหรือขอทุนวิจัยภายนอก นอกจากการของบประมาณจากสํานักงานการ
วิจัยแหงชาติ และควรสนับสนุนทุนวิจัยจากสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย รวมถึงทุนสนับสนุนดาน

การทองเท่ียว  โดยตองประเมินศักยภาพนักวิจัยของมหาวิทยาลัยมีความสามารถอยางไรบาง  ในการ

นําเสนอผลงานเพ่ือของบประมาณจากรัฐบาล  สําหรับการตีพิมพพบวาเพ่ิมข้ึนในฐานขอมูล ISI, Scopus  

เพ่ิมข้ึนใน 2 และ 3 เทานั้น ตองตอยอดใหเกิดคุณภาพและมาตรฐาน ซ่ึงจะเปนตัวชวยของมหาวิทยาลัย 

แผนกลยุทธควรตองกลาวถึง Ranking ของมหาวิทยาลัยวาจะสามารถเพ่ิมข้ึนไดอยางไร 

 รองศาสตราจารย ดร.เสนห  จุยโต  กลาววา  กระบวนการในการทํางาน ประชาสัมพันธ

กิจกรรมในการจัดงานวิชาการดานงานวิจัย ซ่ึงเรียกวาภาพลักษณถือวาอยูในระดับท่ีดีตอเนื่อง  สิ่งท่ี

ตองการเห็นคือผลสัมฤทธิ์ของงานวิจัย  ตอนนี้มหาวิทยาลัยนับจํานวนกิจกรรมท่ีจัด แตสิ่งท่ีสําคัญตองการ

ใหสถาบันวิจัยและพัฒนามีบทบาทและแนวทางการออกแบบการวิจัยและพัฒนา (R&D) ใน 

การรายงานวาไดดําเนินโครงการแลวแตไมไดกลาวถึงผลสัมฤทธิ์ของโครงการเพ่ือการพัฒนาทองถ่ินวามี 

มากนอยเพียงใด ตองการใหเห็นภาพในสวนเนื้อหาของแนวทางการออกแบบการวิจัยและพัฒนารวมถึง 

ผลกระทบในดานตาง ๆ สถาบันวิจัยและพัฒนาเพ่ิมบทบาทในการบริการวิชาการแกสังคม  และการวิจัย

เพ่ือสรางมูลคาเพ่ิม 

นายดุลยพิชัย  โกมลวานิช  กลาววา  ควรนํางานวิจัยท่ีประสบความสําเร็จท่ีผานมา สิ่งท่ี
มหาวิทยาลัยดําเนินการอยู และสิ่งท่ีคาดหวังจะทําตอไปในอนาคตนํามาจัดเรียง  และพิจารณาวางานวิจัย
ตอบสนองตอภารกิจของมหาวิทยาลัยไดอยางไร  หากงานวิจัยไมไดเก่ียวของกับ 16 อําเภอ หรือเขตพ้ืนท่ี
การศึกษา หรือการศึกษาดานการทองเท่ียว  กลายเปนวามหาวิทยาลัยมุงเนนทางดานพิธีการ 
มากเกินไป  สวนรูปแบบและวิธีการมีคอนขางนอย  อีกท้ังยังขาดงานวิจัยท่ีจะกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลง
หรือแสวงหารูปแบบใหม ๆ  เพ่ือทําใหเกิดความรูสึกโนมนาวทางดานจิตใจ  

นายธวัชชัย  กิจรัตนะกุล  กลาววา ปจจุบันกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร  วิจัยและ
นวัตกรรมไดกันงบประมาณดานทุนวิจัยจํานวนหนึ่งหม่ืนถึงสองหม่ืนลานบาท ในการจําแนกทุนวิจัยไวแต
ละแหลง ๆ ตามวัตถุประสงค หากมหาวิทยาลัยมีวัตถุประสงคท่ีจะตอบสนององคความรูของมหาวิทยาลัย 
หรือตอบสนององคความรูของคณาจารยก็ใหใชเงินรายไดของมหาวิทยาลัยเอง  สวนในกรณีท่ีกันงบทุนวิจัย
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ไวท่ีกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร  วิจัยและนวัตกรรม  เพราะมีปญหาวามหาวิทยาลัยไมไดมี
ยุทธศาสตร  แตละมหาวิทยาลัยมีอํานาจสิทธิขาดงานวิจัยของตัวเอง สํานักงบประมาณก็จะจัดสรร
งบประมาณให  ถามหาวิทยาลัยหรือนักวิจัยไดรับความเห็นชอบจากหนวยงานท่ีพิจารณาโครงการวิจัย จะ
มีการ Rangking ในระดับสูง  และไดรับการจัดสรรงบประมาณไปจากหนวยงานท่ีเก่ียวของ ปจจุบันแหลง
ทุนตาง ๆ เหลานี้สามารถเขาถึงไดแตตองมีการแขงขัน และตองเปนงานวิจัยมุงเปาในการแกปญหาความ
เหลื่อมล้ํา หรือแกปญหาระดับชาติ  อีกแนวทางหนึ่งท่ีมหาวิทยาลัยจะสามารถดํารงอยูไดในอนาคตคือการ
วิจัยเชิงพาณิชย  ซ่ึงจะมีรายไดจากลิขสิทธิ์  จากงานวิจัยปนผลเขามา  แตมหาวิทยาลัยยังทําไดคอนขาง
นอย  ดังนั้น  นาจะเปนมิติใหมของงานวิจัยสถาบันอุดมศึกษาท้ังหลาย สามารถพุงเปาไปยังนวัตกรรมและ 
Start Up  มีนักศึกษารุนใหมท่ีใชคอมพิวเตอรตาง ๆ กําลังเขาสูเรื่อง Start Up  เพียงแตมหาวิทยาลัย
จะตองปลูกฝงและนําพาใหนักศึกษานํามาใชในเชิงพาณิชย  และนํางานวิจัยท่ีมหาวิทยาลัยมีองคความรูอยู
แลวมาทําใหเกิดความเชื่อมโยง เพ่ือตอบสนองทางการตลาดหรือเชิงพาณิชย   

ศาสตราจารย ดร.จํานงค อดิวัฒนสิทธิ์  กลาววา  การแสวงหาทุนวิจัยมีหลายแนวทาง 
กระทรวงตาง ๆ จะมีทุนวิจัยใหซ่ึงตองอาศัยความสัมพันธเชื่อมโยงรวมกับทางกระทรวงนั้นดวยในการทํา
บันทึกความตกลงรวมกัน   และตอนนี้มีมหาวิทยาลัยการกีฬาและการทองเท่ียวเกิดข้ึนใหม  แตยังขาด
อาจารยผูชํานาญการในทางวิชาการ  โดยทางการกีฬาแหงประเทศไทยตองการสนับสนุนทุนวิจัยดาน 
การทองเท่ียวและการพักผอน  แตยังขาดความรูดานนี้โดยเฉพาะสถานท่ีท่ีมีการทองเท่ียวแตยังไมมี
ความสัมพันธเชื่อมโยงกับบุคลากรในพ้ืนท่ีนั้น ๆ  จึงเสนอมหาวิทยาลัยวาทําอยางไรถึงจะเสนอ
แนวความคิดในการสงเสริมการทองเท่ียวของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาใหไปเชื่อมโยงกับกระทรวง 
การทองเท่ียวและกีฬา  ซ่ึงเปนอีกชองทางหนึ่งในการหางบประมาณดานทุนวิจัย 

 
การนําเสนอของ ผูชวยศาสตราจารย สาโรช  ปุริสังคหะ  ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการ

และเทคโนโลยีสารสนเทศ ท่ีประชุมมีความเห็นและขอเสนอแนะ ดังนี้ 
ประธาน  กลาววา  หนังสือในหองสมุดเปนหนังสือเกามีคุณคาสําหรับรายวิชาประวัติศาสตร 

ขนบธรรมเนยีมประเพณีซ่ึงอาจมีความเหมาะสม  สวนในวิทยาการดานอ่ืน ๆ มีการพัฒนาไปมากแลวสํานัก
วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ควรตองสงรายชื่อหนังสือท่ีออกใหมเปนรายเดือนไปใหอาจารยแตละ
ส าข าวิ ช า คั ด เลื อ ก  ถ าส าข า ใด ไม เลื อ ก ให ร าย งาน ส ภ าม ห าวิ ท ย าลั ย รั บ ท ร าบ   เ พ่ื อ เป น 
การพัฒนาหนังสือในหองสมุดใหมีความทันสมัยและเปนปจจุบันมากยิ่งข้ึน 

มติท่ีประชุม 
 รับทราบ 
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การประชุมสภามหาวทิยาลัย คร้ังที่ 15/2562  เมื่อวันพุธที่  11  ธันวาคม พ.ศ. 2562 

ระเบียบวาระท่ี 4.3 ขอความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการ
คอมพิวเตอร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563) 

 ขอเท็จจริง/ความเปนมา/เรื่องเดิม  
 ดวยหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร (หลักสูตรปรับปรุง  

พ.ศ.๒๕๖๓) ไดครบรอบในการปรับปรุงหลักสูตร เพ่ือใหเปนไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

แหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒  สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี จึงไดดําเนินการ

ปรับปรุงหลักสูตรมาตามลําดับโดยไดปรับปรุงแกไขตามที่สภาวิชาการไดใหขอเสนอแนะ และรอง

อธิการบดีฝายวิชาการไดทําการตรวจสอบแลวนั้น จึงขอเสนอเรื่องเขาที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อ

พิจารณาตอไป   

 

ตารางแสดงขอเสนอแนะจากการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ  
ครั้งท่ี 9/2562 วันท่ี 27 พฤศจิกายน 2562 

 
ขอเสนอแนะ ผลการแกไข 

1. หนา 5 ขอ 13.2 และ 13.3 และหนา 
55 ขอ 2.1 ใหแกไขชื่อหลักสูตรใหถูกตอง 

    ปรับแกไขชื่อหลักสูตร จาก หลักสูตรวิทยาการ
คอมพิวเตอร เปน หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร  

2. หนา 6 ใหทบทวนการเขียนปรัชญา 
ความสําคัญ และวัตถุประสงคของหลักสูตร ให
เป น อัตลักษณ ของหลั กสูต ร และให ทบทวน
วัตถุประสงคขอ 1.3.3 เพ่ือผลิตบัณฑิตใหมีพ้ืนฐาน
การศึกษา เพ่ือสามารถนําไปศึกษาตอในระดับท่ี
สูงข้ึน 

    1. ทบทวนปรัชญาของหลักสูตรดังนี้ 
มุงผลิตบัณฑิตให มีความรูความสามารถ      

ในศาสตรวิทยาการคอมพิวเตอร สามารถนําความรู
ไปบูรณาการรวมกับศาสตรอ่ืน ๆ อยางสรางสรรค 
สามารถทํางานวิจัยหรือศึกษาตอในระดับสูง โดย
บัณ ฑิตตองมีจรรยาบรรณ ในวิชาชีพ  เปนผู มี
คุณธรรม จริยธรรม และมีจิตสาธารณะ 

 
    2. ทบทวนวัตถุประสงคขอ 1.3.3 ดังนี้ 

1.3.3 เพ่ือผลิตบัณฑิตใหมีพ้ืนฐานการศึกษา
ดานวิทยาการคอมพิวเตอร เพ่ือสามารถนําไปศึกษา
ตอในระดับท่ีสูงข้ึน 

3. หนา 7 ขอ 2  หัวขอ การปรับปรุง
หลั กสู ตรให สอดคลองกับความตองการของ

     เนื่ อ งจ าก เป นหลั ก ฐานตั วบ งชี้  ดั งนั้ น จึ ง
ปรับเปลี่ยนเปน 
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ขอเสนอแนะ ผลการแกไข 
ตลาดแรงงานและการเปลี่ยนแปลง หลักฐาน/ตัว
บงชี้ รายงานผลการประเมินความพึงพอใจในการใช
บัณฑิตของสถานประกอบการ ควรระบุวาอยูใน
ระดับใด 

- รายงานผลการประเมิน ความพึงพอใจในการ 
ใชบัณฑิตของสถานประกอบการ  

-  รายงานผลการประเมินความพึงพอใจในทักษะ   
 ความรู ความสามารถในการทํางานของบัณฑิต 

4. หนา 17 ใหตรวจสอบจํานวนหนวยกิต
วิ ช า  4 1 3 3 2 1 5  หั ว ข อ เรื่ อ งป จ จุ บั น ท า ง
คอมพิวเตอรใหถูกตอง 

ปรับแกไขใหเปนไปตามมาตรฐาน ดังนี้ 
4133215  หัวขอเรื่องปจจุบันทางคอมพิวเตอร 
3(1-4-4) 

5. หนา 55 ขอ 2.1 ผลการประเมินบัณฑิตใน
มุมมองของผู ใชบัณ ฑิตอยู ในระดับดีมาก สภา
วิชาการมีความเปนหวงเก่ียวกับประเมินหลักสูตร 

ปรับแกไขดังนี้  
2.1 คุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงคตามท่ี

หลักสูตรกําหนดไวใน มคอ.2 ซ่ึงครอบคลุมผล การ
เรียนรูอยางนอย 5 ดาน คือ 1) ดานคุณธรรม
จริยธรรม 2) ดานความรู  3) ดานทักษะทางปญญา  
4) ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความ
รับผิดชอบ และ 5) ดานทักษะการวิเคราะหเชิง
ตัวเลขการสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ   

6. หนา 64 ใหทบทวนการเขียนขอ 1.2 
การประเมินทักษะของอาจารยในการใชแผนกลยุทธ
การสอนคาเฉลี่ยอยู ในระดับดีมาก ขอ 3 การ
ประเมินผลการดําเนินงาตามรายละเอียดหลักสูตร 
ขอ 3.1 และ 3.5 คาเฉลี่ยอยูในระดับดีมาก  

 

ปรบัแกไขดังนี้  
3.  การประเมินผลการดําเนินงานตามรายละเอียด
หลักสูตร 

3.1 หลักสูตรแสดงผลลัพธการเรียนรูท่ีชัดเจน 
ทันสมัย สอดคลองกับความกาวหนาทางวิชาการ
และความตองการของผูใชบัณฑิต   

3.2 หลักสูตรมีความทันสมัยสอดคลองกับ
ศ าสต ร ใน ส าข าวิ ช าแล ะความต อ งก ารขอ ง
ตลาดแรงงาน  

3.3 วิชาท่ีเรียนในหลักสูตรมีความเหมาะสม
และสอดคลองกับความตองการของนักศึกษา   

3.4 การจั ด ก าร เรี ย น ก ารส อน มี ก าร เน น
ภาคปฏิบัติท่ีเหมาะสม  

 
3.5 การจั ด ก าร เรี ย น ก ารส อน มี ก าร เน น

ภาคทฤษฎีท่ีเหมาะสม  
7 . ห น า  1 1 3  ให แก ไขห น วย กิ ต วิ ช า 

4091202 แคลคูลัส 2 จาก 3(3-0-6) เปน 3(2-
2-5) 

ปรับแกไข หนาท่ี 104 และหนาท่ี 115 ดังนี้  
   4091202 แคลคูลัส 2  3(2-2-5) 
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 โดยไดนําเสนอผานคณะกรรมการชุดตาง ๆ ดังตอไปนี้ 
 

ลําดับ ผานคณะกรรรมการ มติท่ีประชุม ครั้งท่ี วันท่ี 
1 คณะกรรมการประจาํคณะวิทยาศาสตร

และเทคโนโลยี 

เห็นชอบ 3/2562 18 กันยายน 2562 

2 สภาวิชาการ เห็นชอบ 9/2562 27 พฤศจิกายน  2562 

  
 ท่ีประชุมมีขอสังเกตและขอเสนอแนะดังนี้ 
  ศาสตราจารย ดร.จํานงค  อดิวัฒนสิทธิ์  กลาววา  การเขียนความสําคัญของหลักสูตร  
ในหนา 6 ตองการใหอาจารยผูรางหลักสูตรไดตรวจสอบและปรับการเขียนใหมอีกครั้งหนึ่ง โดยในสวน 
การเขียนความสําคัญของหลักสูตร ควรเขียนวา หลักสูตรนี้ มีความสําคัญตอการพัฒนาบุคคล  
ตอการพัฒนานิสิต นักศึกษา ชุมชน สังคม ของประเทศชาติอยางไร 

  นายสุรพงษ  มาลี  กลาววา  เม่ือพิจารณาจากการสํารวจผูใชบัณฑิต คือ ผูประกอบการพบวา
มีความตองการนักเขียนโปรแกรม  ผูดูแลระบบคอมพิวเตอรภายในหนวยงาน เม่ือพิจารณาจากโครงสราง
ของหลักสูตรและรายวิชามีความสอดคลองกันในหลายรายวิชาท่ีมุงเนนใหนักศึกษาสามารถออกไปทํางานท่ี
เก่ียวของกับการเขียนโปรแกรม การดูแลระบบคอมพิวเตอรภายในหนวยงาน  ถือไดวาสามารถตอบโจทย
ได  แตในหมวดวิชากลุมคณิตศาสตรจะมีอยูหลายวิชาท่ีเนื้อหาไมครอบคลุม ไดแก หนา 83  วิทยาศาสตร
กับชีวิตยุคใหม  หนา 84 วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีกับชีวิต หนา 85 เทคโนโลยีกับชีวิตยุคใหม  เม่ือ
พิจารณาเนื้อหารายละเอียดแตละเรื่อง เชน หนา 85 เทคโนโลยีกับชีวิตยุคใหม เปนเรื่องจัดการขอมูลการ
ใชคอมพิวเตอรเปนหลัก ซ่ึงเขียนบรรยายไวสั้น ทําใหไมทราบวาเนื้อหาเปนอยางไร ทักษะพ้ืนฐานทาง
เทคโนโลยีท่ีเก่ียวของกับชีวิตประจําวันตาง ๆ  จึงตองการใหเขียนรายละเอียดใหชัดเจนสําหรับ 3 รายวิชา
ดังกลาว  
  รองศาสตราจารย ดร.จิราภา  วิทยาภิรักษ  กลาววา  จากการประเมินคุณภาพการศึกษา
พบวานักศึกษาไดทํางานรอยละ 90 ซ่ึงถือวาเนื้อหาของวิทยาการคอมพิวเตอรเปนท่ีตองการของสังคมโลก
อยางมาก ฉะนั้น ควรท่ีจะตองปรับใหมีความทันสมัยข้ึนเพราะเรื่องเก่ียวกับคอมพิวเตอรยังมีความสําคัญ
มาก  จึงขอสอบถามวาไดปรับวิชาเอกดานวิทยาการคอมพิวเตอรใหทันสมัยอยางไร  
  ผูชวยศาสตราจารยยุพิน  พวกยะ  ชี้แจงวา ไดมีการปรับเปลี่ยนรายวิชา โดยการนําวิชาใหม 
ข้ึนมา เชน อินเทอรเน็ตในทุกสิ่ง (Internet of Things)   การนําขอมูลมาใชประโยชน (Data Science) 
วิชา และขอมูลท้ังหมดท่ีสามารถนํามาวิเคราะหได (Big Data) 
  รองศาสตราจารย ดร.จิราภา  วิทยาภิรักษ  กลาววา  ในสวนท่ีเปนหมวดวิชาศึกษาท่ัวไปซ่ึงมี
บางวิชาท่ียังมีความไมสมบูรณ  และมีคําภาษาอังกฤษท่ีตองแกไขใหถูกตองเปนภาษาท่ีไดมาตรฐาน และใน
สวนวิชาฉลาดใชภาษี (Smart by Tax) ขอใหตรวจสอบวาเปนชื่อวิชาท่ีไดมาตรฐานหรือไม  
  นางวราภรณ  สีหนาท  กลาววา  เนื่องจากตามโครงสรางพบวาหลักสูตรนี้หนวยกิตลดลง 
เนื่องจากศาสตรในปจจุบันสามารถบูรณาการได  และยิ่งเปนหลักสูตรคอมพิวเตอรยิ่งตองมีความทันสมัย 
ประกอบกับมีประกาศของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเก่ียวกับผู ท่ีจบการศึกษาทางดาน
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คอมพิวเตอรวาจะตองมีสมรรถนะในดานตาง ๆ อยางไร นํามาพิจารณาในการเขียน Outcome-Based 
Education (OBE) หรือการศึกษาท่ีมุงผลลัพธ  หลักสูตรนี้เปนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (ว.ท.บ.) ท่ีอยู
ในกลุมไมตองเรียนวิทยาศาสตรข้ันพ้ืนฐาน (Basic science) เนื่องจากเปนศาสตรท่ีนักศึกษาจะไดรับจาก
การปฏิบัติงานจริง เพ่ือใหกาวทันกับสถานประกอบการโดยใชอาจารยประจํา  ฉะนั้น ในกลุมท่ีมีสหกิจ
ศึกษาซ่ึงนักศึกษาจะไดเรียนรูกับสถานประกอบการจริง ไมทราบวาอาจารยมีสวนรวมในหมวดสหกิจศึกษา
อยางไร  เพราะจะเปนสวนหนึ่งท่ีทําใหอาจารยมีความทันสมัย และทราบวาสถานประกอบการผูใชบัณฑิต
กาวหนาไปถึงไหน และมีความตองการอะไร  เพราะปกติบริษัทท่ีรับนักศึกษาไปฝกสหกิจศึกษา หวังวาจะ
ไดอาจารยของเราเขาไปชวยนักศึกษาท่ีไดรับมอบหมายใหทําโครงการดวย 
  ผูชวยศาสตราจารยวชิรา ปูชตรีรัตน  ชี้แจงวา  เดิมนักศึกษาไมไดทําสหกิจศึกษา เปนลักษณะ
ในเชิงฝกปฏิบัติงาน  เนื่องจากในการสงนักศึกษาสหกิจศึกษาตองทําโครงการใหกับบริษัทหรือสถาน
ประกอบการ  ประกอบการปจจุบั นมหาวิทยาลัย มีนโยบายวานั ก ศึกษาตองทําสห กิจศึกษา 
โดยมหาวิทยาลัยมีการดูแลรวมกับสถานประกอบการอยางใกลชิด  ประกอบกับการออกฝกงานไดมีการ
ติดตอประสานงานกับบริษัทกอนวาตองการนักศึกษาท่ีมีคุณลักษณะแบบใด มีคุณภาพแบบใด  และ
โครงการท่ีจะทําสามารถตอบปญหาของบริษัทไดอยางไร  ดังนั้น ในหลักสูตรใหมจึงมีความตองการให
เปนสหกิจศึกษาอยางเต็มตัว  
  นายสุทัศน  อูทอง  กลาววา เอกสารผลงานของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร ท้ัง 5 ราย  
มี 3 ราย  ตีพิมพใน ���2 เปนงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หนึ่งในงานประชุมวิชาการประจําป
ดานคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ ระดับปริญญาตรี  ซ่ึงมีผูชวยศาสตราจารยยุพิน  พวกยะ และ
ผูชวยศาสตราจารยสาโรช  ปุริสังคหะ มีหนังสือและตํารา  ซ่ึงเกณฑมาตรฐานอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
ไมไดระบุไว  แจงแตเพียงวาจะตองมีผลงานทางวิชาการ  แตมีขอสังเกตวา ผลงานของผูชวยศาสตราจารย
วชิรา  ปูชตรีรัตน  ผูชวยศาสตราจารยวิมล  กิตติรักษปญญา  อาจารยจิรศักด์ิ  ชุมวรานนท  ใชผลงาน
วิชาการจากท่ีประชุมวิชาการระดับปริญญาตร ี
  ประธาน  กลาววา ในเลมหลักสูตร หนา 6 บรรทัดท่ี 2 ขอความวา “บัณฑิตสามารถทํางาน
วิจัย” หากเขียนตามนี้จะหมายความวานักศึกษาจบการศึกษาแลวตองไปทํางานวิจัย  ซ่ึงขัดแยงกับความ
ตองการของหลักสูตรดังกลาว  ขอใหเขียนเวนวรรคตอนตามความหมายท่ีตองการใหถูกตอง  
  ศาสตราจารย ดร.จํานงค  อดิวัฒนสิทธิ์  กลาววา  หลักสูตรนี้ตองเนนการปฏิบัติโดยนักศึกษา
ทุกคนตองมีเครื่องมืออุปกรณคอมพิวเตอรเขามาเรียนในหองเรียน  เม่ือพิจารณาจากวัตถุประสงคควรมี
การเนนวาใหฝกทักษะในการนําความรูดานคอมพิวเตอรไปใช  ซ่ึงขาดคําวา “ทักษะ”  ขอใหนําคําดังกลาว
ไปเพ่ิมเติมใหถูกตอง 
  นางวราภรณ  สีหนาท  กลาววา ในการทําสหกิจศึกษาจะมีคาตอบแทนใหกับนักศึกษาหรือ 
ไมนั้น  ก็ยังคงเปนสหกิจศึกษา  ซ่ึงท่ีผานมาสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเปนผูติดตอ
ประสานงานใหนักศึกษาไดฝกประสบการณการทํางานจริง จึงเปนตัวกลางใหบริษัทจายเงินใหกับนักศึกษา 
แต ไม ไดแยกวานัก ศึกษาจะได เงิน เดือนหรือไม ได เงิน เดือน  เพราะนัก ศึกษาจะมีโอกาสไดรับ 
การวาจางจากบริษัทสูงมาก และอาจารยจะตองไดรับประโยชนจากสถานประกอบการเม่ือทําโครงการ
รวมกัน 
  รองศาสตราจารย ดร.จิราภา  วิทยาภิรักษ  กลาววา สหกิจศึกษาประเด็นไมใชเรื่องเงินแต
นักศึกษาจะตองทําโครงการ  ซ่ึงจะมีการควบคุมโดยบุคลากรของสถานประกอบการ  และพิจารณาปญหา
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ของหนวยงานและอาจารยจะตองเขาไปมีสวนรวม  ดังนั้น การท่ีจะไปควบคุมสหกิจศึกษา  อาจารยจะตอง
เขารับการฝกอบรมเปนอาจารยสหกิจศึกษา หากนักศึกษาของมหาวิทยาลัยไมเกงพอหรือเกรดเฉลี่ยไมถึงก็
ไมสามารถทําสหกิจศึกษาได  แตหลักสูตรไดเขียนไวแลววามีฝกงานกับสหกิจศึกษาเปนหลักสูตรดีมากแต
ต อ ง ทํ า โป รแก รม ส ห กิ จ ศึ ก ษ า ให ดี เพ ร าะจ ะ เป น ป ระ โยช น ท้ั ง กั บ อ าจ ารย แ ล ะนั ก ศึ ก ษ า 
จึงตองการใหนักศึกษาเลือกทําสหกิจศึกษาเปนอันดับแรก 
  ศาสตราจารย ดร.จํานงค  อดิวัฒนสิทธิ์  กลาววา  ขอเสนอใหมหาวิทยาลัยพิจารณาเรื่อง
คุณวุฒิของอาจารย ในการเสนอผลงานทางวิชาการของอาจารยตองเฉพาะกรณีท่ีเปนท่ีปรึกษาระดับ
วิทยานิพนธหรือระดับปริญญาโทข้ึนไปเทานั้นจึงจะไดรับการยอมรับในระดับสากลตองเปนระดับปริญญา  
  รองศาสตราจารย ดร.จิราภา  วิทยาภิรักษ  กลาววา  มีความกังวลตอประเด็นผลงานทาง 
วิชการของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรอยางมากจึงขอใหสภาวิชาการตรวจสอบกอนนําเสนอตอ 
สภามหาวิทยาลัย เชน แบบแสดงหลักฐานการมีสวนรวมในผลงานทางวิชาการ  ตามมาตรฐานหากเปน
ผลงานของนักศึกษา อาจารยจะมีปริมาณงานรอยละ 50 ในขณะท่ีนักศึกษาซ่ึงมีชื่อเปนลําดับแรกได
ปริมาณงานรอยละ 30 ซ่ึงขัดกับหลักการและมาตรฐานสากลมาก ท้ังท่ีนักศึกษาควรท่ีจะไดปริมาณงาน
มากท่ีสุด จึงขอใหตรวจสอบประเด็นดังกลาว 
 

 มติท่ีประชุม 
      ใหนําหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563)  

กลับไปปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัย และนําเสนอสภามหาวิทยาลัยในการประชุม 
คราวตอไป 

 

ระเบียบวาระท่ี 4.4 ขอความเห็นชอบและรับขอเสนอแนะรายงานผลการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน ปการศึกษา 2561  ระดับมหาวิทยาลัย และรายงานผล
ตามมาตรฐานอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ป
การศึกษา 2561 

 ขอเท็จจริง/ความเปนมา/เรื่องเดิม  
      ตามเกณฑการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557  ตัวบงชี้ท่ี 

5.3 ระบบกํากับการประเมินคุณภาพหลักสูตรและคณะ (ขอ 4) นําผลการประเมินคุณภาพทุกหลักสูตร
และคุณคณะท่ีผานการพิจารณาของกรรมการระดับสถาบัน เสนอสภาสถาบันเพ่ือพิจารณา โดย
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ไดดําเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน เปนประจําทุกป
อยางตอเนื่อง เพ่ือยกระดับมาตรฐานการศึกษาใหมีประสิทธิภาพตามเกณฑ ซ่ึงในปการศึกษา 2561 
มหาวิทยาลัยไดดําเนินงานการจัดการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน เรียบรอยแลวท้ัง 3 ระดับ  

 บัดนี้  การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ประจําปการศึกษา 2561 
ไดดําเนินการเสร็จสิ้นแลว งานประกันคุณภาพจึงไดจัดทํารายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
ปการศึกษา 2561  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (ขอมูล 1 สิงหาคม 2561-31 กรกฎาคม  
2562) มีผลคะแนนอยูในระดับดี โดยมีคาเฉลี่ยทุกตัวบงชี้ของผลการประเมินเทากับ 4.41   
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ผลการประเมิน 

ตาราง ป1. สรุปผลการดําเนินงานและการประเมินตามตัวบงช้ีคุณภาพ 

ตัวบงช้ีคุณภาพ 
ผลการดําเนินงาน คะแนน 

การประเมิน ตัวตั้ง/ตัวหาร, ขอ ผลลัพธ 

1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม 197 3.52 3.52 
56 

1.2 อาจารยประจําสถาบันท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก 94 x100 รอยละ 
27.41 

3.43 
343 

1.3 อาจารยประจําสถาบันท่ีดํารงตําแหนงทาง
วิชาการ 

103 x 100 รอยละ 
30.03 

2.50 
343 

 

 

ตัวบงช้ีคุณภาพ 
ผลการดําเนินงาน คะแนน 

การประเมิน ตัวตั้ง/ตัวหาร, ขอ ผลลัพธ 

1.4 การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตร ี 1 2 3 4 5 6 6 ขอ 5.00 
1.5 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตร ี 1 2 3 4 5 6 6 ขอ 5.00 
2.1 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัย 
หรืองานสรางสรรค 

1 2 3 4 5 6 6 ขอ 5.00 

2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรค 3.31+3.07+5.00+2.87 3.56 3.56 
4 

2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารยประจําและ
นักวิจัย 

5.00+4.90+5.00+5.00 4.98 4.98 
4 

3.1 การบริการวิชาการแกสังคม 1 2 3 4 5 6 6 ขอ 5.00 
4.1 ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 

1 2 3 4 5 6  6 ขอ 5.00 

5.1 การบริหารของสถาบันเพ่ือการกํากับติดตาม 
ผลลัพธตามพันธกิจกลุมสถาบันและเอกลักษณของ
สถาบัน 

1 2 3 4 5 6 7 7 ขอ 5.00 

5.2 ผลการบริหารงานของคณะ 4.51+4.38+4.18+4.51 4.40 4.40 
4 

5.3 ระบบกํากับการประกันคุณภาพหลักสูตรและ
คณะ 

1 2 3 4 5 6 6 ขอ 5 

คะแนนเฉล่ียทุกตัวบงช้ี 4.41 
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บทสรุปสําหรับผูบริหารโดยคณะกรรมการ 
    มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ตั้งอยูในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา แบงโครงสรางการ

บริหารออกเปน 4 คณะ 2 สํานัก และ 2 สถาบัน มีอธิการบดีคนปจจุบัน คือ รศ.ดร.ชูสิทธิ์  ประดับเพ็ชร  ใน
ปการศึกษา 2561 จัดการเรียนการสอนท้ังระดับปริญญาตรี ประกาศนียบัตร และปริญญาโท มีหลักสูตรท่ี
เปดสอนท้ังสิ้น 56 หลักสูตร มีจํานวนนักศึกษา ท้ังสิ้น 5,226 คน มีอาจารยประจํา 343 คน บุคลากร
สายสนับสนุน 284 คน และมีงบประมาณเพ่ือการบริหารจัดการการเรียนการสอนและดําเนินงานตาม
ภารกิจ รวม 545,699,400 บาท  

ผลการประเมิน ปการศึกษา 2561 ของมหาวิทยาลัย 

    ในปการศึกษา 2561 มหาวิทยาลัยมีผลการประเมินอยูในระดับดี  โดยมีคาเฉลี่ยทุกตัวบงชี้
ของผลการประเมินเทากับ 4.41 มหาวิทยาลัยสามารถประเมินไดครบทุกมิติของระบบการประกันคุณภาพ 
คื อ  ด า น ป จ จั ย นํ า เข า  ( Input)  ก ร ะ บ ว น ก า ร  (Process) แ ล ะ ผ ล ลั พ ธ  (output) โด ย มี ผ ล 
การประเมินดานปจจัยนําเขาอยูในระดับพอใช ดานกระบวนการอยูในระดับดีมาก และดานผลผลิตอยูใน
ระดับดี เม่ือพิจารณาผลการประเมินของมหาวิทยาลัยในภาพรวม ท่ีจําแนกตามองคประกอบคุณภาพของ
มหาวิทยาลัยท้ัง 5 องคประกอบ พบวา มีผลการประเมินตนเอง ดังตอไปนี้ 

 
องคประกอบท่ี 1 การผลิตบัณฑิต มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.89 อยูในระดับดี 

องคประกอบท่ี 2 การวิจัย มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.51 อยูในระดับดีมาก 
องคประกอบท่ี 3 การบริการวิชาการ มีคาเฉลี่ยเทากับ 5.00 อยูในระดับดีมาก 
องคประกอบท่ี 4 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม มีคาเฉลี่ยเทากับ 5.00 อยูในระดับดีมาก 
องคประกอบท่ี 5 การบริหารจัดการ มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.80 อยูในระดับดีมาก 
 

จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง 

1. มหาวิทยาลัยมีวิสัยทัศนและเปาหมายท่ีชัดเจนในการพัฒนามหาวิทยาลัย 

2. มหาวิทยาลัยมีวัฒนธรรมองคกรท่ีเขมแข็งซ่ึงทําใหบุคลากรมีความรัก สามัคคี และพรอมทุมเท
ในการทํางาน  

3. มหาวิทยาลัยมีระบบในการสงเสริมการทําผลงานวิชาการเพ่ือขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ
ของอาจารยท่ีดีท้ังกระบวนการตั้งแตเริ่มตนจนถึงผลลัพธ ผูบริหารใหความสําคัญและติดตามทุกข้ันตอน 
สงผลใหคณาจารยไดรับตําแหนงทางวิชาการเพ่ิมข้ึน 

 

 จุดท่ีควรพัฒนา/ขอเสนอแนะ 
1. เพ่ือใหสอดคลองกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดลอมท่ีเปลี่ยนแปลงในศตวรรษท่ี 21 

มหาวิทยาลัยควรพิจารณานําองคความรูจากคณะตาง ๆ จัดทําเปนหลักสูตรระยะสั้นเพ่ือเปดโอกาสใหคนท่ี
ทํางานแลวมาเขาเรียน เพ่ือเปนการ re-skill และ up-skill สําหรับคนทํางานท่ีจะนําไปใชในการปฏิบัติงาน  

2. การจัดบริการสิ่งสนับสนุนการเรียนรูแกนักศึกษา มหาวิทยาลัยควรพิจารณาจัดสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรูใหเอ้ือตอนักศึกษา เชน การขยายเวลาเปดปดหองปฏิบัติการตาง ๆ หลังจากเวลาราชการ ไดแก
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หองปฏิบัติการดนตรี การเปดปดหองสมุด การบริหารจัดการสนามกีฬาและโรงยิมเพ่ือใหนักศึกษาและ
บุคลากรสามารถเขาไปใชงานสิ่งอํานวยความสะดวกไดอยางมีประสิทธิภาพ 

3. การบริการวิชาการแกสังคมรวมท้ังยุทธศาสตรการพัฒนาทองถ่ินเปนพันธกิจท่ีสําคัญของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ ดังนั้นมหาวิทยาลัยอาจจะพิจารณากําหนดใหมีหนวยงานเฉพาะรับผิดชอบในดานนี้
โดยตรง 

4. การเขียนรายงานการประเมินตนเอง ผูท่ีรับผิดชอบในแตละตัวบงชี้ควรเขียนใหสะทอนผล 
การดําเนินงานใหครอบคลุมตามตัวบงชี้ และตรวจสอบความสมบูรณถูกตองของขอมูลตาง ๆ ท้ังเชิง
ปริมาณและเชิงคุณภาพใหครบถวน  

 

รายนามคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปการศึกษา 2561 
 

รายช่ือผูประเมิน ทําหนาท่ี สังกัด 

1. ศาสตราจารย ดร.สุมาลี  สังขศร ี ประธาน มหาวิทยาลยัสุโขทัยธรรมาธิราช 

2. รองศาสตราจารย ดร.สุภาคย ดลุสัมพันธ กรรมการ 
มหาวิทยาลยัราชภฏัจันทรเกษม 

(เกษียณอายรุาชการ) 

3. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ปยะนันท  สายัณหปทุม กรรมการ 
มหาวิทยาลยัราชภฏัวไลยอลงกรณ 

ในพระบรมราชูปถัมภ 
 

4. อาจารย ดร.สุขรักษ  แซเจี่ย กรรมการ 
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี

มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยุธยา 

5. ผูชวยศาสตราจารยยุพิน  พวกยะ 
กรรมการและ
เลขานุการ 

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี

มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยุธยา 

 โดยไดนําเสนอผานคณะกรรมการชุดตาง ๆ ดังตอไปนี้ 
ลําดับ ผานคณะกรรรมการ มติที่ประชุม คร้ังที่ วันที่ 

1 คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน ประจาํปการศึกษา 2561 
มหาวทิยาลยัราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ผานความเห็น
และ

ขอเสนอแนะ 

- 11-12 พฤศจิกายน 2562 

2 คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยั (ก.บ.) รับทราบ 11/2562 19 พฤศจิกายน  2562 

 โดยคณะกรรมการดําเนินงานรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปการศึกษา 
2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เขารวมรับฟงผลการประเมินจากคณะกรรมการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายในฯ เม่ือวันท่ี 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 ณ หองประชุมตนโมก อาคารบรรณราช
นครินทร มหาวิทยาลยัราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  

ท่ีประชุมมีขอสังเกตและขอเสนอแนะดังนี้ 
 รองศาสตราจารย ดร.เสนห  จุยโต  มีขอเสนอแนะ ดังนี้ 

1. ผลการประเมินเม่ือใชองคประกอบ ตัวชี้วัด หรือมาตรวัด องคประกอบท่ี 1 การผลิต
บัณฑิต อยูในระดับดี องคประกอบท่ี 2 การวิจัย อยูในระดับดีมาก  เม่ือพิจารณากระบวนการของ 
การวิจัย มีความสัมพันธกับผลของคะแนนหรือไม เพระบางสวนพิจารณาจากการนับจํานวนของงานวิจัย  
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องคประกอบท่ี 3 การบริการวิชาการ มีคาเฉลี่ยเทากับ 5.00 อยูในระดับดีมาก ซ่ึงอยูในคาคะแนน  
80-100 จะไดคะแนนเต็ม ซ่ึงทําใหเม่ือประเมินเกิดการคลาดเคลื่อน  องคประกอบท่ี 4 การทํานุบํารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม มีคาเฉลี่ยเทากับ 5.00 อยูในระดับดีมาก  หากพิจารณาในสวนท่ีเปนรายละเอียด
เก่ียวกับโครงการ แตการประเมินไมไดพิจารณาท่ีผลสัมฤทธิ์ เพราะจะนับท่ีจํานวนของโครงการเปนสวน
ใหญ  และองคประกอบท่ี 5 การบริหารจัดการ มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.80 อยูในระดับดีมาก  ซ่ึงเครื่องมือ 
ท่ีใชคือองคประกอบ 5 ประการ และถือวาการบริหารจัดการเปนหัวใจสําคัญมีจํานวน 10 เรื่อง หากไมได
ดําเนินการในเรื่องดังกลาวท้ัง 10 เรื่องจะไมสามารถไปดําเนินการบริหารมหาวิทยาลัยทามกลาง 
การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี  เพราะตัวบงชี้ ท่ีใชเปนตัวบงชี้ เดิม 3 ตัวบงชี้  คือ การบริหารและ 
การพัฒนาบุคลากร จะตองมีการจัดองคการคณะใหเปนองคการสมัยใหมใหมีความทันสมัย และขอมูล
สารสนเทศซ่ึงจะนําไปสูรูปของดิจิตัลเทคโนโลยี  ประกอบกับในขณะนี้ตัวบงชี้ท่ีใชจะมีเรื่อง คุณคาของ
ผลิตภัณฑ  และกระบวนการในการบริหารจัดการ (Key Partnership Key activity และ Key resolve)  
มหาวิทยาลัยไดใชในเรื่องเหลานี้หรือไมเพ่ือจัดทําหลักสูตรท่ีดีกวาและถูกกวา   และอีกประเด็นท่ีสําคัญจะ
สอดคลองกับเรื่องของการกําหนดยุทธศาสตร คือ มหาวิทยาลัยใชยุทธศาสตรท่ีกวางแตไมลงไปถึง
กลุมเปาหมาย  และในสวนของตนทุนและการหารายไดเพ่ิม เม่ือพิจารณาจากจุดแข็งและแนวทางเสริมจุด
แข็ง  ขอท่ี 1. “มหาวิทยาลัยมีวิสัยทัศนและเปาหมายท่ีชัดเจนในการพัฒนามหาวิทยาลัย”  พิจารณาแลว
พบวา มหาวิทยาลัยตั้งวิสัยทัศนผลิตและพัฒนาครูยังไมเขากับตําแหนงทางการตลาดท่ีมหาวิทยาลัยไดวาง
ไววามหาวิทยาลัยของเราจะเปนอะไรในอนาคตโดยเฉพาะเม่ือคิดวาจะเปนมหาวิทยาลัยเพ่ือการพัฒนา
ทองถ่ินอยางยั่งยืน 

2. มหาวิทยาลัยมีวัฒนธรรมองคกรท่ีเขมแข็งซ่ึงทําใหบุคลากรมีความรัก สามัคคี และ
พรอมทุมเทในการทํางาน แตหากจะบริหารใหเดนจะตองเปนวัฒนธรรม มุงไปสูมหาวิทยาลัยชั้นนําแหงการ
เรียนรู หรือการเปนแหลงเรียนรูมรดกโลก มี 5 ประการ คือ คุณภาพ มาตรฐาน บูรณาการ นวัตกรรม และ
มืออาชีพ  เม่ือมองในเรื่องของวัฒนธรรมองคกรของมหาวิทยาลัยเพ่ือเปนขอสังเกต สวนใหญมหาวิทยาลัย
จะใชเครื่องมือท่ีเปน Template  ซ่ึงไดเคยใหขอสังเกตหลายครั้งวาในสวนของการจัดการหรือองคประกอบ
วาตัวบงชี้ยังไมตรงและยังไมทันสมัย  

 นายสุรพงษ  มาลี  กลาววา ในสวนของการดําเนินงานดานการกํากับมาตรฐานองคประกอบท่ี 
1 ของแตละหลักสูตร ไมทราบวาเกิดอะไรข้ึนกับการจัดการธุรกิจโรงแรม และการจัดการธุรกิจการคา
สมัยใหมซ่ึงถึงแมวาจะผานมาตรฐาน  แตเม่ือเปรียบเทียบกับหลักสูตรอ่ืน ซ่ึงหลักสูตรอ่ืนมีคะแนน “ดี” กับ 
“ดีมาก” ท้ังหมด  แต 2 หลักสูตรดังกลาวมีคะแนน “ปานกลาง”  ดังนั้น จะมีแนวทางในการปรับปรุงแกไข
อยางไร  และในการเก็บขอมูลจากผูใชบัณฑิต จากบริษัท 3BB และจากบริษัทซิติ  จะพบวานักศึกษเกง

ทางดาน IT support การบริการและงานสนับสนุน แตเม่ือเปนงานเชิงเทคนิคจริง ๆ ไมไดใชบัณฑิตจาก
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาซ่ึงอาจจะมองเปนจุดแข็งก็ได หากตองการจะสรางบัณฑิต 
ลงไปสูงานท่ีแตกตางจากมหาวิทยาลัยอ่ืน ๆ  ซ่ึงเนนทางดานเทคนิค  โดยสามารถนําความแตกตางดังกลาว
มาเปนตัวกําหนดกลยุทธตอไป 

นางวราภรณ  สีหนาท  กลาววา ตามเอกสารเปนการรายงานตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการ 
การอุดมศึกษากําหนดเม่ือ 5 ปท่ีแลว  เม่ือมาอาน ณ ปจจุบัน พบวาคอนขางลาสมัย ซ่ึงคณะกรรมการ
ประกันคุณภาพของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากําลังจัดทําใหม  ตามท่ีได พิจารณา 
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การดําเนินการของมหาวิทยาลัยไดดําเนินการตามมาตรฐานการอุดมศึกษาแลว คือการนําเสนอ 
สภามหาวิทยาลัยเก่ียวกับมาตรฐานของมหาวิทยาลัย  และสภามหาวิทยาลัยไดใหความเห็นชอบไปแลว 
ฉะนั้น ในการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของมหาวิทยาลัยตองการใหพิจารณาตาม
มาตรฐานท่ีสภามหาวิทยาลัยเห็นชอบไปแลวดวย  รวมท้ังเรียบเรียงเขาไปเชนทางดานการผลิตบัณฑิต 
ท่ีจะตองมีการจัดการศึกษาแบบ Active Learning คือ กระบวนการจัดการเรียนรูท่ีผูเรียนไดลงมือกระทํา 
และไดใชกระบวนการคิดเก่ียวกับสิ่งท่ีเขาไดกระทําลงไป  ซ่ึงในทุกหลักสูตรในทุกรายวิชาตองการให
ดําเนินการตามนี้  และการประกันท่ีสอดคลองกับมาตรฐานการอุดมศึกษาการบริหารจัดการตามท่ี  
รองศาสตราจารย ดร.เสนห  จุยโต  ไดใหขอสังเกตถือเปนหลักการสําคัญ  ดังนั้นเม่ือเขียน SAR จะตอง
เรียบเรียงใหเห็นวามหาวิทยาลัยไดบริหารจัดการใหมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาท่ีมหาวิทยาลัย
กําหนดอยางไร เริ่มต้ังแตการรับนโยบายของสภามหาวิทยาลัยลงสูการปฏิบัติอยางไร  ในสวนการบริการ
วิชาการพบวา มหาวิทยาลัยมุงเนนในเรื่องการเขาถึงชุมชนจํานวนมาก  ไมทราบวาการบริการทางวิชาการ
ดังกลาวเปนการบริการวิชาการท่ีกอใหเกิดรายไดของมหาวิทยาลัยจํานวนก่ีเปอรเซ็นต  และมหาวิทยาลัยมี
ระเบียบ ขอบังคับ ท่ีเก่ียวของกับการบริหารจัดการใหเกิดรายไดจะแบงสัดสวนอยางไรจึงจะเหมาะสม  
ดังนั้น ตองการให พิจารณามาตรฐานการอุดมศึกษาใหม  โดยมหาวิทยาลัยจะตองตอบโจทยของ
มหาวิทยาลัยเองดวย ไมควรมุงเนนแตการตอบโจทยของสํานักงานการอุดมศึกษาเพียงอยางเดียว   
ในความเปนจริงมหาวิทยาลัยดําเนินการไปแลวจํานวนมาก แตตองการใหสะทอนผลงานของมหาวิทยาลัย
ใหชัดเจนข้ึน  ประกอบกับมหาวิทยาลัยสามารถกําหนดเกณฑ KPI ของมหาวิทยาลัยเองไดใหสอดรับกับ
พันธกิจ และตอบโจทยเรื่องผลสัมฤทธิ์ของมหาวิทยาลัยดวย 

ผูชวยศาสตราจารยศุภกาณฑ  นานรัมย  กลาววา  ในเอกสารหนา 16 การสัมภาษณศิษยเกาศิษย
ปจจุบัน ขอท่ี 6 ระบุวา ตองการใหเพ่ิมเติมความรูในเรื่องโบราณคดีและประวัติศาสตร  กรณีของนักศึกษา
สาขาวิชาการทองเท่ียว เม่ือหลายปท่ีผานมาสาขาวิชาการทองเท่ียวไดใหทางสาขาวิชาประวัติศาสตรทําการ
สอนนักศึกษา ภายหลังมาไดหายไป และไมทราบวาอาจารยทานใดเปนผูสอนตองการใหมหาวิทยาลัย
พิ จ า ร ณ า ก า ร จั ด ก า ร ส อ น แ บ บ ไ ข ว เ พ่ื อ ต อ ง ก า ร ใ ห นั ก ศึ ก ษ า ท่ี อ อ ก ไ ป ทํ า ง า น ท่ี 
กรมศิลปากรและอุทยานประวัติศาสตรไดมีพ้ืนฐานความรูเก่ียวกับเรื่องโบราณคดีและประวัติศาสตรจริง ๆ  
จึงขอเสนอใหพิจารณาอาจารยผูสอนใหมีความรูเฉพาะเจาะจงมากยิ่งข้ึน 

มติท่ีประชุม 
  เห็นชอบรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปการศึกษา 2561  ระดับ

มหาวิทยาลัยและรายงานผลตามมาตรฐานอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ปการศึกษา 
2561 และรับขอเสนอแนะจากกรรมการสภามหาวิทยาลัยสูการปฏิบัติตอไป  

 

ระเบียบวาระท่ี 4.5 ขอความเห็นชอบและรับขอเสนอแนะคูมือการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน ระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

  ขอเท็จจริง/ความเปนมา/เรื่องเดิม  
ตามกฎกระทรวง  การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561  กําหนดใหสถานศึกษาแต

ละแหงจัดใหมีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ใหเปนไปตามมาตรฐานการศึกษาแต
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ละระดับและประเภทการศึกษา ท่ีรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการประกาศกําหนด  และตามประกาศ
คณ ะกรรมการการอุดม ศึกษา เรื่ อ ง แนวทางการนํ ามาตรฐานการอุดม ศึกษาสู ก ารปฏิ บั ติ  
พ.ศ. 2561 ลงวันท่ี 12 พฤศจิกายน 2561 ขอ 5.9 “สภาสถาบันอุดมศึกษาดําเนินการตามภาระหนาท่ี  
ท่ีกําหนดในกฎหมายอยางครบถวนมีการกํากับดูแลใหการดําเนินงานทุกพันธกิจของสถาบันอุดมศึกษา มี
คุณภาพและเปนไปตามมาตรฐานการอุดมศึกษา ท้ัง 5 ดาน กํากับดูแลใหการดําเนินงานของ
สถาบันอุดมศึกษาเปนไปตามกฎกระทรวงวาดวยการประกันคุณภาพการศึกษา ...” 

ดังนั้น กลุมเครือขายมหาวิทยาลัยราชภัฏ จึงไดรวมกันแตงตั้งคณะกรรมการพัฒนาการ
ประกัน คุณ ภาพการศึกษาภายใน  ระดับ อุดม ศึกษา มหาวิทยาลั ยราชภัฏ  โดยไดจั ด ทํ าคู มื อ 
การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2562 มีวัตถุประสงคให
มหาวิทยาลัยราชภัฏมีแนวทางการปฏิบัติ  การกํากับ ติดตาม และพัฒนาคุณภาพการศึกษาท่ีชัดเจน 
สอดคลองกับกรอบแผนพัฒนาอุดมศึกษาระยะยาว สามารถพัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษาไดอยางมี
ประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผล 

ท้ั งนี้  เนื้ อหาภายในคู มือเลมนี้  ประกอบดวย 1) การประกันคุณภาพการศึกษา 
ระดับอุดมศึกษา  2) การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ  
3) นิยามศัพท  4) ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร  5) ระบบการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ  6) ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน และ 
7) แนวทางการวิเคราะหและสรุปผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  โดยคูมือฉบับนี้จะเปนคูมือท่ี
สงเสริมใหมหาวิทยาลัยราชภัฏมีการบริหารจัดการการศึกษาไดอยางมีคุณภาพ นําไปสูการสรางผลผลิตท่ีมี
คุณภาพ 

เพ่ือใหการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในของมหาวิทยาลัยเปนไปตาม
ประกาศฯ ดังกลาว จึงเสนอระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา โดยท้ังนี้ใชระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัย
ราชภัฏ พ.ศ. 2562 ในการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร คณะ และ
มหาวิทยาลัย ดังนี้คือ 

1) ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ใชองคประกอบและตัวบงชี้
เดิมของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จํานวน 6 องคประกอบ 14 ตัวบงชี้ 

2) ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ใชองคประกอบและตัวบงชี้ 
ตามคูมือประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2562 จํานวน  
5 องคประกอบ 18 ตัวบงชี้ 

3) ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ใชองคประกอบและตัว
บงชี้ ตามคูมือประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2562 จํานวน 
5 องคประกอบ 20 ตัวบงชี้ 
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ตารางเปรียบเทียบองคประกอบและตัวบงช้ีของการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา 
ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากับมหาวิทยาลัยราชภัฏ 

 

ระดับหลักสูตร 

การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (สกอ.) 
การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  

(มหาวิทยาลัยราชภัฏ) 
องคประกอบท่ี 1 การกํากับมาตรฐาน 
1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ
มาตรฐานหลักสูตรท่ีกําหนดโดย สกอ. 

องคประกอบท่ี 1 การกํากับมาตรฐาน 
1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ
มาตรฐานหลักสูตรท่ีกําหนดโดย สกอ. 

องคประกอบท่ี 2 บัณฑิต 
2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 
2.2 การไดงานทําหรือผลงานวิจัยของผูสําเร็จ
การศึกษา 

องคประกอบท่ี 2 บัณฑิต 
2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 
2.2 การไดงานทําหรือผลงานวิจัยของผูสําเร็จ
การศึกษา 

องคประกอบท่ี 3 นักศึกษา 
3.1 การรับนักศึกษา 
3.2 การสงเสริมและพัฒนานักศึกษา 
3.3 ผลท่ีเกิดกับนักศึกษา 

องคประกอบท่ี 3 นักศึกษา 
3.1 การรับนักศึกษา 
3.2 การสงเสริมและพัฒนานักศึกษา 
3.3 ผลท่ีเกิดกับนักศึกษา 
 

องคประกอบท่ี 4 อาจารย 
4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย 
4.2 คุณภาพอาจารย 
4.3 ผลท่ีเกิดกับอาจารย 

องคประกอบท่ี 4 อาจารย 
4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย 
4.2 คุณภาพอาจารย 
4.3 ผลท่ีเกิดกับอาจารย 

องคประกอบท่ี 5 หลักสูตร การเรียนการสอน 
การประเมินผูเรียน 
5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร 
5.2 การวางระบบผูสอนและกระบวนการจัดการ
เรียนการสอน 
5.3 การประเมินผูเรียน 
5.4 ผลการดําเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิ ระดับ อุดมศึกษาแหงชาติ 

องคประกอบท่ี 5 หลักสูตร การเรียนการสอน 
การประเมินผูเรียน 
5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร 
5.2 การวางระบบผูสอนและกระบวนการจัดการ
เรียนการสอน 
5.3 การประเมินผูเรียน 
5.4 ผลการดําเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิ ระดับ อุดมศึกษาแหงชาติ 
 

องคประกอบท่ี 6 ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู 
6.1 สิง่สนับสนุนการเรียนรู 

องคประกอบท่ี 6 ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู 
6.1 สิง่สนับสนุนการเรียนรู 

 

หมายเหตุ ระดับหลักสูตรใชองคประกอบและตัวบงช้ีเดิม 
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ตารางเปรียบเทียบองคประกอบและตัวบงช้ีของการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา 

ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากับมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
 

ระดับคณะ 

การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (สกอ.) 
การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  

(มหาวิทยาลัยราชภัฏ) 
องคประกอบท่ี 1 การผลิตบัณฑิต 
1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม 
1.2 อาจารยประจําคณะท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก 
1.3 อาจารยประจําคณะท่ีดํารงตําแหนงทาง
วิชาการ 
1.4 จํานวนนกัศึกษาเต็มเวลาเทียบเทาตอจํานวน
อาจารยประจํา 
1.5 การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
1.6 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
 

องคประกอบท่ี 1 การผลิตบัณฑิต 
1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม 
1.2 อาจารยประจําคณะท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก 
1.3 อาจารยประจําคณะท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการ 
1.4 การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
1.5 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
1.6 การสงเสริมสมรรถนะและทักษะการใช
ภาษาอังกฤษ 
1.7 การสงเสริมสมรรถนะและทักษะดานดิจิทัล 
1.8 รอยละของหลักสูตรท่ีนักศึกษามีสวนรวมในการ
สรางสรรคนวตักรรม 

องคประกอบท่ี 2 การวิจัย 
2.1 ระบบและกลไกงานวิจัย งานสรางสรรค และ
นวัตกรรม 
2.2 เงินสนับสนุนงานวจิัยและงานสรางสรรค 
2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารยประจําและ
นักวิจัย 
 

องคประกอบท่ี 2 การวิจัย 
2.1 ระบบและกลไกงานวิจัย งานสรางสรรค และ
นวัตกรรม 
2.2 เงินสนับสนุนงานวจิัยและงานสรางสรรค 
2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารยประจําและ
นักวิจัย 
2.4 งานวิจัย งานสรางสรรค หรือนวัตกรรมท่ี
นําไปใชประโยชนตอชุมชน 

องคประกอบท่ี 3 การบริการวิชาการ 
3.1 การบริการวิชาการแกสังคม 
 

องคประกอบท่ี 3 การบริการวิชาการ 
3.1 ระบบและกลไกการบริการวิชาการเพ่ือการ
พัฒนาทองถ่ิน ชุมชน หรือสังคม 
3.2 จํานวนชุมชนเปาหมายท่ีไดรับการพัฒนาอยาง
ตอเนื่องตามแผนเสริมสรางความสัมพันธกับชุมชน 

องคประกอบท่ี 4 การทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 
4.1 ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 

องคประกอบท่ี 4 ดานศิลปะ วัฒนธรรมและความ
เปนไทย 
4.1 ระบบและกลไกดานศิลปวัฒนธรรมและความ
เปนไทย 

องคประกอบท่ี 5 การบริหารจัดการ 
5.1 การบริหารของคณะเพ่ือการกํากับติดตาม

องคประกอบท่ี 5 การบริหารจัดการ 
5.1 การจัดการเรียนรูแบบบูรณาการกับการทํางาน 
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การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (สกอ.) 
การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  

(มหาวิทยาลัยราชภัฏ) 
ผลลัพธตามพันธกิจ กลุมสถาบัน และเอกลักษณ
ของคณะ 
5.2 ระบบกํากับการประกันคุณภาพหลักสูตร 

5.2 การบริหารของคณะเพ่ือการกํากับติดตาม
ผลลัพธตามพันธกิจ กลุมสถาบัน และเอกลักษณของ
คณะ 
5.3 ระบบกํากับการประกันคุณภาพหลักสูตร 
 
 

ตารางเปรียบเทียบองคประกอบและตัวบงช้ีของการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา 
ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากับมหาวิทยาลัยราชภัฏ 

 

ระดับมหาวิทยาลัย 

การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (สกอ.) 
การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  

(มหาวิทยาลัยราชภัฏ) 
องคประกอบที่ 1 การผลิตบณัฑิต 
1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม 
1.2 อาจารยประจําคณะท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก 
1.3 อาจารยประจําคณะท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการ 
1.4 การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
1.5 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
 

องคประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต 
1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม 
1.2 อาจารยประจําคณะท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก 
1.3 อาจารยประจําคณะท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการ 
1.4 การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตร ี
1.5 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
1.6 การส ง เสริ ม สม รรถนะและทั กษ ะการ ใช
ภาษาอังกฤษ 
1.7 การสงเสริมสมรรถนะและทักษะดานดิจิทัล 
1.8 รอยละของหลักสูตรท่ีนักศึกษามีสวนรวมในการ
สรางสรรคนวัตกรรม 

องคประกอบที่ 2 การวิจัย 
2.1 ระบบและกลไกงานวิจัย งานสรางสรรค และ
นวัตกรรม 
2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรค 
2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารยประจําและ
นักวิจัย 
 

องคประกอบที่ 2 การวิจัย 
2.1 ระบบและกลไกงานวิจัย งานสรางสรรค และ
นวัตกรรม 
2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรค 
2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารยประจําและ
นักวิจัย 
2.4 งานวิจัย งานสรางสรรค หรือนวัตกรรมท่ีนําไปใช
ประโยชนตอชุมชน 

องคประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ 
3.1 การบริการวิชาการแกสังคม 
 

องคประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ 
3.1 ระบบและกลไกการบริการวิชาการเพื่อการ
พัฒนาทองถิ่น ชุมชน หรือสังคม 
3.2 จํานวนชุมชนเปาหมายท่ีไดรับการพัฒนาอยาง
ตอเน่ืองตามแผนเสริมสรางความสัมพันธกับชุมชน 
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การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (สกอ.) 
การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  

(มหาวิทยาลัยราชภัฏ) 
 

องคประกอบที่ 4 การทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 
4.1 ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 

องคประกอบที่ 4 ดานศิลปะ วัฒนธรรมและความ
เปนไทย 
4.1 ระบบและกลไกดานศิลปวัฒนธรรม และความ
เปนไทย 
4.2 ผลลัพธดานศิลปะและวัฒนธรรมไทย 

องคประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ 
5.1 การบริหารของคณะเพื่อการกํากับติดตามผลลัพธ
ตามพันธกิจ กลุมสถาบัน และเอกลักษณของสถาบัน 
5.2 ผลการบริหารงานของคณะ 
5.3 ระบบกํากับการประกันคุณภาพ หลักสูตร และ
คณะ 

องคประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ 
5.1 การจัดการเรียนรูแบบบูรณาการกับการทํางาน 
5.2 การบริหารของสถาบันเพื่อการกํากับติดตาม
ผลลัพธตามพันธกิจ กลุมสถาบันและเอกลักษณของ
สถาบัน 
5.3 ผลการบริหารงานของคณะ 
5.4 ระบบกํากับการประกันคณุภาพหลักสูตรและ
คณะ 

 
 

ตารางวิเคราะหความเชื่อมโยงมาตรฐานการศึกษาของสถาบัน และเกณฑการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  

ระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2562 

เกณฑมาตรฐานอุดมศึกษา 
เกณฑการประกันคุณภาพ

การศึกษาภายใน  
ระดับหลักสูตร 

เกณฑการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน  

ระดับคณะ 

เกณฑการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน  

ระดับสถาบัน 
มาตรฐานท่ี 1 ดานผลลัพธผูเรียน 
  1.1 บัณฑิตท่ีสําเร็จ

การศึกษาจากหลักสูตรเปนผู
สะทอนคุณภาพของหลักสูตร 
และยึ ดมั่ น ในจรรยาบรรณ
วิชาชีพ ผูเรียนเกิดการเรียนรู มี
ทักษะการเรียนรูตลอดชี วิต 
และสามารถประยุกตใชความรู
ในการสรางสัมมาอาชีพ  

 
 

 

ตบช.2.1 คุณภาพบัณฑิตตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา 
ตบช 2.2 การได งานทํ าหรื อ
ผลงานวิจัยของผูสําเร็จการศึกษา 
ตบช 3.1 การรับนักศึกษา  
ตบช.3.2 การสงเสริมและพัฒนา
นักศึกษา 
ตบช.4.1 การบริหารและพัฒนา
อาจารย 
ตบช.4.2.1 รอยละของอาจารยท่ี
มีคุณวุฒิปริญญาเอก 
ตบช.4.2.2 รอยละของอาจารยท่ี
มีตาํแหนงทางวิชาการ 

ตบช.1.2 อาจารยประจําคณะท่ี
มีคุณวุฒิปริญญาเอก 
ตบช.1.3 อาจารยประจําคณะท่ี
ดํารงตําแหนงทางวิชาการ 
ตบช.1.4 การบริการนักศึกษา
ระดับปริญญาตร ี

ตบช.1.2 อาจารยประจํา
คณะท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก 
ตบช.1.3 อาจารยประจํา
คณะท่ีดํารงตําแหนงทาง
วิชาการ 
ตบช.1.4 การบริการ
นักศึกษาระดับปริญญาตรี 

  1.2 ผูเรียนเปนผูรวม
สรางสรรคนวัตกรรม มีทักษะ

ตบช.3.2 การสงเสรมิและ
พัฒนานักศึกษา 

ตบช.1.5 กิจกรรมนักศึกษา
ระดับปริญญาตร ี

ตบช.1.5 กิจกรรม
นักศึกษาระดับปริญญาตร ี
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เกณฑมาตรฐานอุดมศึกษา 
เกณฑการประกันคุณภาพ

การศึกษาภายใน  
ระดับหลักสูตร 

เกณฑการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน  

ระดับคณะ 

เกณฑการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน  

ระดับสถาบัน 
ใ น ศ ต ว ร ร ษ ท่ี  2 1  มี
คุ ณ ลั ก ษ ณ ะ ค ว า ม เป น
ผู ป ร ะ ก อ บ ก า ร  แ ล ะ มี
ความสามารถในการบูรณา
การศาสตรตางๆ เพ่ือพัฒนา
หรือแกไขปญหาสังคม  

 

  
ตบช. 1.6 การสงเสรมิ
สมรรถนะและทักษะการใช
ภาษาอังกฤษ 
ตบช. 1.7 การสงเสรมิ
สมรรถนะและทักษะดาน
ดิจิทัล 
ตบช. 1.8 หลักสตูรท่ีนักศึกษา
มีสวนรวมในการสราง
นวัตกรรม 

 
ตบช. 1.6 การสงเสรมิ
สมรรถนะและทักษะการใช
ภาษาอังกฤษ 
ตบช. 1.7 การสงเสรมิ
สมรรถนะและทักษะดาน
ดิจิทัล 
ตบช. 1.8 หลักสตูรท่ี
นักศึกษามีสวนรวมในการ
สรางนวัตกรรม 
 

  1.3  ผู เ รี ย น เ ป น
พลเมืองท่ีเขมแข็ง มีความกลา
หาญทางจริยธรรม ยึดมั่นใน
ความถูกตอง รูคุณคาและรักษ
ความเปนไทย มีจิตอาสา มี
ทัศนคติท่ีดีตอบานเมือง และมี
ความจงรักภักดีตอสถาบัน
หลักของชาติ 

 

ตบช.3.3 ผลท่ีเกิดกับนักศึกษา   

มาตรฐานท่ี 2 ดานการวิจัยและ
นวัตกรรม 
 สถาบันมีผลงานวิจัย/
นวัตกรรม ท่ีสรางองคความรู
ใหมหรือประยุกตใชองคความรู
ใหมเพ่ือสรางสรรคนวัตกรรม
หรือทรัพยสินทางปญญาซึ่ ง
เช่ือมโยงกับสภาพเศรษฐกิจ 
สั งคม  ศิ ลป วัฒ นธรรมห รื อ
สิ่งแวดลอม โดยการมีสวนรวม
ข อ ง ชุ ม ช น ห รื อ เค รื อ ข า ย
ภายในประเทศหรือตางประเทศ
ใน ก า ร พั ฒ น า ง า น วิ จั ย /
นวัตกรรม ตามศักยภาพและอัต
ลักษณของมหาวิทยาลัย มีการ
ตี พิ มพ เผยแพรผลงาน วิจัย /
นวัตกรรม  ในระดับชาติและ
น าน าช าติ  มี ผ ล ง าน วิ จั ย /
น วัตกรรม ท่ี นํ าไป ใช ในการ

ตบช.4.2.3 ผลงานทางวิชาการ
ของอาจารย 
ตบช.4.2.4 จํานวนบทความ
ของอาจารยประจําหลักสูตร
ปริญญาเอกท่ีไดรับการอางอิงใน
ฐานขอมูล  TCI และ Scopus 
ต อ จํ าน วน อ าจ ารย ป ระ จํ า
หลักสูตร 

ตบช.2.1 ระบบและกลไกการ
บริหารและพัฒนางานวิจัยหรือ
งานสรางสรรค 
ต บ ช .2.2 เ งิ น ส นั บ ส นุ น
งานวิจัยและงานสรางสรรค 
ตบช.2.3 ผลงานทางวิชาการ
ของอาจารยและนักวิจัย 
ต บ ช . 2 .4  งาน วิจั ย  งาน
สรางสรรค หรือนวัตกรรมท่ี
นําไปใชประโยชนตอชุมชน 

ตบช.2.1 ระบบและกลไก
การบริห ารและพั ฒ นา
ง า น วิ จั ย ห รื อ ง า น
สรางสรรค 
ตบช.2.2 เงินสนับสนุน
งานวิจัยและงานสรางสรรค 
ตบช.2.3 ผลงานทาง
วิชาการของอาจารยและ
นักวิจัย 
ตบช. 2.4 งานวิจัย งาน
สรางสรรค หรือนวัตกรรม
ท่ีนําไปใชประโยชนตอ
ชุมชน 
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เกณฑมาตรฐานอุดมศึกษา 
เกณฑการประกันคุณภาพ

การศึกษาภายใน  
ระดับหลักสูตร 

เกณฑการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน  

ระดับคณะ 

เกณฑการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน  

ระดับสถาบัน 
พั ฒ น า ผู เ รี ย น  ชุ ม ช น นํ า
ผลงานวิจัย/นวัตกรรม  ไปใช
ประโยชนพัฒนาตนเองได 
มาตรฐานท่ี 3 ดานการบริการ
วิชาการ 

สถาบันใหบริการวิชาการ
ท่ีเหมาะสม สอดคลองกับบริบท 
ปญหาและความตองการของ
ทองถ่ิน ชุมชน และสังคมตาม
ระดับความเช่ียวชาญและอัต
ลั ก ษ ณ ข อ งส ถ า บั น  ส ร า ง
เครือขายความรวมมือท้ังภายใน
และภายนอกในการทํ างาน 
รวมท้ังบูรณาการกับพันธกิจ
อ่ืนๆ ดวยความโปรงใส ชัดเจน 
และตรวจสอบได เพ่ือใหชุมชน
นําไปใชประโยชนไดอยางเปน
รูปธรรม เปนผลกระทบเชิงบวก 
สร างคุณ ค า  ส าม ารถ นํ าไป
ประยุกตใชเพ่ือพัฒนาผู เรียน 
ครอบครัว ทองถ่ิน ชุมชน สังคม 
แ ล ะ ป ระ เท ศ ช าติ ได อ ย า ง
เขมแข็งยั่งยืน 

 

ตบช.3.1 การบริการวิชาการ
แกสังคม 
ต บ ช . 3 .2  จํ าน วน ชุ ม ชน
เป าหมายท่ี ได รับการพัฒนา
อยางตอเน่ืองตามแผนเสริมสราง
ความสัมพันธตอชุมชน 
 

ตบช.3.1 การบริการ
วิชาการแกสังคม 
ตบช. 3.2 จํานวนชุมชน
เปาหมายท่ีไดรับการพัฒนา
อย างต อ เน่ื องตามแผน
เสริมสรางความสัมพันธตอ
ชุมชน 
 

ม าต รฐาน ท่ี  4  ด าน ศิ ล ป ะ 
วัฒนธรรมและความเปนไทย 
        สถาบันมีการดําเนินงาน
ดานศิลปวัฒนธรรมและความ
เปนไทย โดยมีการบูรณาการกับ
การเรียนการสอน การวิจัย และ
การบริการวิชาการ ซึ่งนําไปสู
การสืบสานการสรางองคความรู 
ความเขาใจในศิลปวัฒนธรรม 
ท้ังของไทยและต างประเทศ 
ตามศักยภาพและอัตลักษณของ
สถาบัน ผลลัพธของการจัดการ
ดานศิลปวัฒนธรรมทําใหเกิด
ความภาคภูมิใจในความเปนไทย
หรือสรางโอกาสและมูลคาเพ่ิม
ใหกับผูเรียน ครอบครัว ทองถ่ิน 

 

ตบช.4.1 การทํานุบํารุงศลิปะ
และวัฒนธรรม 
 

ตบช.4.1 การทํานุบํารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม 
ตบช. 4.2 ผลลัพธดาน
ศิลปะและวัฒนธรรมไทย 
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เกณฑมาตรฐานอุดมศึกษา 
เกณฑการประกันคุณภาพ

การศึกษาภายใน  
ระดับหลักสูตร 

เกณฑการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน  

ระดับคณะ 

เกณฑการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน  

ระดับสถาบัน 
ชุมชน สังคม และประเทศชาต ิ

มาตรฐานท่ี 5 ดานการบริหาร
จัดการ 
 5 . 1  ส ถ า บั น มี
หลักสูตรและการจัดการเรียนรูท่ี
เนนการพัฒนาผูเรียนแบบบูรณา
การเพ่ือใหมีคุณลักษณะอันพึง
ประสงค ตอบสนองยุทธศาสตร
ชาติ ยุทธศาสตรมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ  และความตองการท่ี
หลากหลายของประเทศ ท้ังใน
ด าน เศ รษ ฐ กิ จ  สั งคม  แล ะ
สิ่งแวดลอม โดยการมีสวนรวม
ข อ ง ชุ ม ช น สั ง ค ม  ส ถ า น
ประกอบการ ท้ังภาครัฐและ
ภาคเอกชน 

ตบช.5.1 สาระของรายวิชาใน
หลักสตูร 
ตบช.5.2 การวางระบบผูสอน
และกระบวนการจดัการเรียน
การสอน 
ตบช.5.3 การประเมินผูเรียน 

ตบช. 5.1 การจัดการเรยีนรู
แบบบูรณาการกับการทํางาน 

ตบช. 5.1 การจัดการ
เรียนรูแบบบูรณาการกับ
การทํางาน 

 5 .2  สถา บั นมี ก าร
บริหารงานตามพันธกิจและ
วิสัยทัศนของสถาบัน ตลอดจน
การบริหารจัดการบุคลากรและ
ทรัพยากรการเรียนรูเปนไปตาม
หลั ก            ธรรมาภิ บ าล 
คํานึงถึงความหลากหลายและ
ความเปนอิสระทางวิชาการ มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
ยืดหยุนคลองตัวโปรงใสและ
ตรวจสอบได 

ต บ ช .6.1 สิ่ งส นั บ ส นุ น ก าร
เรียนรู 

ตบช 5.2 (เกณฑขอ 1-6) ตบช 5.2 (เกณฑขอ 1-6) 

 5.3 สถาบันมี ระบบ
ประกันคุณภาพ มีการติดตาม 
ตรวจสอบ ประเมินและพัฒนาการ
จัดการศึกษาระดับหลักสูตร คณะ 
และสถาบันท่ีมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลมีการกํากับใหการจัด
การศึกษาและการดําเนินงานตาม
พันธกิจเปนไปตามกฎกระทรวงการ
ประกันคุณภาพการศึกษาอยาง
ตอเน่ือง สอดคลองตามเกณฑ
มาตรฐานหลักสูตรระดบัอุดมศึกษา

ตบช.1.1 การบริ หารจั ดการ
หลักสู ตรตามเกณฑ มาตรฐาน
หลักสูตรท่ีกําหนดโดย สกอ. 
ตบช.5.4 ผลการดํ าเนิ น งาน
หลักสู ตรตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 

ตบช.1.1 ผลการบริหารจัดการ
หลักสูตรโดยรวม 
ต บ ช  5.2 (เก ณ ฑ ข อ  7) 
ดํ าเนิ นงานด านการประกั น
คุณภาพการศึกษาภายในตาม
ระบบและกลไกท่ีเหมาะสมและ
สอดตล องกั บ พั นธกิ จและ
พัฒนาการของคณะท่ีไดปรับให
การดําเนินงานดานการประกัน
คุณภาพเปนสวนหน่ึงของการ
บริ การงานคณ ะตามปกติ ท่ี

ตบช.1.1 ผลการบริ หาร
จัดการหลักสูตรโดยรวม 
ตบช 5.2 (เกณฑขอ 7) การ
กํ า กั บ ติ ด ต าม ส งเส ริ ม
สนับสนุนใหทุกหนวยงานใน
สถาบันมีการดําเนินงานดาน
การประกันคุณภาพภายใน
ตามระบบและกลไกท่ีสถาบัน
กําหนด ประกอบไปดวยการ
ควบคุม การกํากับติดตาม 
และการประเมินคุณภาพ 
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เกณฑมาตรฐานอุดมศึกษา 
เกณฑการประกันคุณภาพ

การศึกษาภายใน  
ระดับหลักสูตร 

เกณฑการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน  

ระดับคณะ 

เกณฑการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน  

ระดับสถาบัน 
ก ร อ บ ม า ต ร ฐ า น คุ ณ วุ ฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ  และ
มาตรฐานอ่ืน ๆ ท่ีหนวยงานตน
สังกัด หรือกระทรวงศึกษาธิการ
กําหนด 

ประกอบด วย การควบคุ ม
คุณภาพ การตรวจสอบคุณภาพ 
และการประเมินคุณภาพ 
ตบช.5.2 ระบบการประกั น
คุณภาพ หลักสูตร 

ตบช.5.3 ผลการบริหารงาน
คณะ 
ตบช.5.4 ระบบการกํากับ
การประกันคุณภาพหลักสูตร
และคณะ 

 โดยไดนําเสนอผานคณะกรรมการชุดตาง ๆ ดังตอไปนี้ 
 

ลําดับ ผานคณะกรรรมการ มติที่ประชุม คร้ังที่ วันที่ 
1 คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยั (ก.บ.)  รับทราบ 10/2562 8 ตุลาคม  2562 

  

 ท่ีประชุมมีขอเสนอแนะ ดังนี ้
  นางวราภรณ  สีหนาท  กลาววา  ตองการเห็นภาพมหาวิทยาลัยราชภัฏมีความเปนเอกลักษณ
และอัตลั กษณ ของมหาวิทยาลั ย ท่ี ชั ด เจน  และจะต องป ระเมิน ให ได จ ริ งตาม ท่ี เขี ยน ระบุ ไว   
ซ่ึงในระยะตอไปจะลดเรื่องรอยละลง และจะวัดในเชิงคุณภาพมาก 
  รองศาสตราจารย ดร.จิราภา  วิทยาภิรักษ  กลาววา  องคประกอบ 1 – 5 ท่ีไดรับคะแนนเต็ม 
5 แลวมหาวิทยาลัยจะดําเนินการอยางไรตอไป  ซ่ึงมหาวิทยาลัยควรมีตัวบงชี้อ่ืน ๆ มาวิเคราะห เชน 
EdPEx หรือ AUNQA ขอแนะนําวาในสวนการประกันคุณภาพควรมองไปขางหนาเนื่องจากมีผล 
การประเมินท่ีดีมาก ประกอบกับมหาวิทยาลัยอ่ืน ๆ ใช EdPEx และ AUNQA เพราะสามารถพิจารณาได
หลายมิติ  แตมหาวิทยาลัยพิจารณาใชเพียงมิติเดิมซ่ึงจะมีแตปริมาณ ควรพิจารณาในสวนท่ีลึกกวานั้น  
จึงขอใหมหาวิทยาลัยพิจารณาวาในอนาคตจะนําตัวชี้วัดใดมาเสริมเพ่ือใหเกิดคุณภาพมากยิ่งข้ึน 
  ศาสตราจารย ดร.จํานงค  อดิวัฒนสิทธิ์  กลาววา  มหาวิทยาลัยคอนขางจะระมัดระวังใน 
การดําเนินงานในเรื่องตาง ๆ  ไมออกนอกกรอบท่ีกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม 
หรือรัฐบาลไดควบคุมไว จึงทําใหมหาวิทยาลัยขาดอัตลักษณเดนของตัวเอง  เชน มหาวิทยาลัยราชภัฏท้ัง 
38 แหง มีจุดเดนรวมกันหลายอยางท้ังในเรื่องขอมูลการวิจัย เรื่องการทําวารสารทางวิชาการ ซ่ึงเปนจุด
หนึ่งท่ีราชภัฏท้ังหมดสามารถมาปรึกษาหารือรวมกันวาควรดําเนินการอยางไรเพ่ือใหมีอัตลักษณท่ีเปน
มหาวิทยาลัยราชภัฏท่ีอาจไมตองอิงฐานขอมูล TCI ก็ไดและสามารถยกระดับวารสารของมหาวิทยาลัยราช
ภัฏใหมีความโดดเดนโดยยอมรับซ่ึงกันและกัน หรือหากมีสิ่งท่ีดีเดนก็ตองนําเสนอลงในวารสารมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพ่ือเผยแพรใหปรากฏตอไป 
 

 มติท่ีประชุม 
  เห็นชอบคูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  ระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2562

และรับขอเสนอแนะจากกรรมการสภามหาวิทยาลัยสูการปฏิบัติตอไป  
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ประวัติผูจัดทํา 

 

 

ช่ือ - สกุล   นางสาวกาญจนพิชญา  ภิญญา 

วัน เดือน ปเกิด   15  มิถุนายน  2516 

สถานท่ีเกิด   พระนครศรีอยุธยา 

ท่ีอยูปจจุบัน   115  หมู 1  ต. ไผลิง  อ. พระนครศรีอยุธยา   

     จ. พระนครศรีอยุธยา  รหัสไปรษณีย 13000   

ประวัติการศึกษา 

 พ.ศ.  2554  บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

 พ.ศ.  2545  ประกาศนียบัตรบัณฑิต การจัดการและการประเมินโครงการ 

    สถาบันราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 พ.ศ.  2544  ปริญญาตรี ศศ.บ. การจัดการท่ัวไป 

    สถาบันราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 

ตําแหนงหนาท่ีทํางานปจจุบัน เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป  

ท่ีทํางานปจจุบัน   งานกิจการสภามหาวิทยาลัยและคณะกรรมการ  

     กองกลาง สํานักงานอธิการบด ี 
     มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  

     ถนนปรีดีพนมยงค ตําบลประตูชัย 

     อําเภอพระนครศรีอยุธยา  

     จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย 13000 
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