[2-1]
รายงานการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ
ครั้งที่ 10/2556
วันพุธที่ 4 ธันวาคม 2556 เวลา 09.00 น.
ณ ห้องประชุมอยุธยา-อาเซียน ชั้น 2 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
------------------------------------------ผู้มาประชุม
1. รองศาสตราจารย์ ดร.วิไลศักดิ์ กิ่งคํา
2. ดร.ปฐมพงศ์ ศุภเลิศ
3. รองศาสตราจารย์ ดร.สุนันทา เลาหนันทน์
4. รองศาสตราจารย์ ดร.กมล บุษบา
5. ดร.กิติมา ทามาลี
6. ดร.พรเทพ รู้แผน
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อดิศร ภู่สาระ
8. ดร.ภควดี สุขอนันต์
9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิมลพรรณ รุ่งพรหม

ประธาน (ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก)
กรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก)
กรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก)
กรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก)
กรรมการ (ผู้แทนคณะวิทยาการจัดการ)
กรรมการ (ผู้แทนคณะครุศาสตร์)
กรรมการ (ผู้แทนคณะมนุษยศาสตร์ฯ)
กรรมการ (ผู้แทนคณะวิทยาศาสตร์ฯ)
กรรมการและเลขานุการ (รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ)

ผู้ไม่มาประชุม
1. นายจิรศักดิ์ ชุมวรานนท์

รักษาราชการแทนอธิการบดี (ติดภารกิจ)

ผู้เข้าร่วมประชุม
1. ดร.รวีวัตร์ สิริภูบาล
2. นางสาวศุภกาณฑ์ นานรัมย์
3. นางสาวเพชรรุ่ง เทียนปิ๋วโรจน์
4. นางสาววิราวรรณ สมพงษ์เจริญ
5. ผศ.หทัยรัตน์ ทรรพวสุ
6. นางสาวฤตพชรพร ทองถนอม
7. ผศ.สุมิตร เทพวงษ์
8. นางสาวธิดารัตน์ ลือโลก
9. นางลักขณา เตชวงษ์

ผู้อํานวยการสํานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา
ประธานสาขาวิชาประวัติศาสตร์
อาจารย์ประจําสาขาวิชาประวัติศาสตร์
อาจารย์ประจําสาขาวิชาประวัติศาสตร์
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ประธานสาขาวิชานาฏศิลป์การละคร
อาจารย์สาขาวิชานาฏศิลป์การละคร
อาจารย์สาขาวิชานาฏศิลป์การละคร
ผู้ช่วยเลขานุการ (ผู้อํานวยการกองบริการการศึกษา)

เปิดประชุมเวลา 09.15 น.
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ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ
ระเบียบวาระที่ 1.1 มอบหมายให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกดําเนินการเป็นประธานการประชุม
สาระสําคัญโดยย่อ
รายงานการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการครั้งที่ 10/2556

เนื่ อ งจาก นายจิ ร ศั ก ดิ์ ชุ ม วรานนท์ รั ก ษาราชการแทนอธิ ก ารบดี ม หาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
พระนครศรีอยุธยา ติดภารกิจสําคัญ ไม่สามารถเข้าประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการได้ จึงได้มอบหมายให้
รศ.ดร.วิ ไลศักดิ์ กิ่งคํา กรรมการผู้ทรงคุ ณวุ ฒิภ ายนอก ดํา เนิ นการเป็น ประธานการประชุ มคณะกรรมการ
สภาวิชาการแทน
มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 1.2 แต่งตั้งผู้รักษาการราชการแทนอธิการบดี
สาระสําคัญ
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ได้มีคําสั่งเลขที่ 34/2556 เรื่อง แต่งตั้ง นายจิรศักดิ์ ชุมวรานนท์
เป็นผู้รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ตั้งแต่วันที่ 21 พฤศจิกายน 2556
เป็นต้นไป จนกว่าจะมีการโปรดเกล้าฯแต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา แต่ต้องไม่เกิน
หนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่แต่งตั้ง
มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 1.3 เรื่องแต่งตั้งรองอธิการบดี
สาระสําคัญ
สภามหาวิ ทยาลั ยราชภั ฏพระนครศรี อยุ ธ ยา ได้ มี คํ าสั่ งเลขที่ 35/2556 เรื่ องแต่ งตั้ งรองอธิ การบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จํานวน 4 ราย ประกอบด้วย นายชิดชัย สนั่นเสียง เป็นรองอธิการบดี
ฝ่ายบริหาร ผศ.ดร.วิมลพรรณ รุ่งพรหม เป็นรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ นายพรเทพ รู้แผน เป็นรองอธิการบดี
ฝ่ า ยวางแผนและวิ จั ย และนายสุ น ทร โภชฌงค์ เป็ น รองอธิ ก ารบดี ฝ่ า ยกิ จ การนั ก ศึ ก ษา ตั้ งแต่ วั น ที่ 21
พฤศจิกายน 2556 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีคําสั่งเปลี่ยนแปลง
มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 1.4 เรื่องขอความร่วมมือเลื่อนกําหนดการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา
ในสถาบันอุดมศึกษา
สาระสําคัญ
ตามหนังสือ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ที่ ศธ 0508/ว 1440 ลงวันที่ 20 พฤศจิกายน
2556 เรื่อง ขอความร่วมมือมหาวิทยาลัยเลื่อนกําหนดการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา
รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม
มติที่ประชุม รับทราบ

รายงานการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการครั้งที่ 10/2556
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ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 9/2556
สาระสําคัญโดยย่อ
ผศ.ดร.วิมลพรรณ รุ่งพรหม เลขานุการสภาวิชาการ นําเสนอ รายงานการประชุมคณะกรรมการ
สภาวิชาการ ครั้งที่ 9/2556 ซึ่งมีสาระสําคัญเกี่ยวกับระเบียบวาระและมติที่ประชุมตามรายงานการประชุม
คณะกรรมการสภาวิชาการ เพื่อขอให้ที่ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการพิจารณารับรองรายงานการประชุม
ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง
ตามที่ คณะกรรมการสภาวิชาการมหาวิทยาลัย ราชภั ฏพระนครศรี อยุธ ยาได้ มีการประชุมครั้งที่
9/2556 เมื่อวันพุธที่ 6 พฤศจิกายน 2556 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมอยุธยา-อาเซียน ชั้น 2 อาคารสํานักงาน
อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา นั้น เจ้าหน้าที่ประจําสํานักงานคณะกรรมการสภาวิชาการ
ได้ บั น ทึ กและจั ด ทํ า รายงานการประชุ ม รวมทั้ งนํ า เสนอผู้ เ กี่ ย วข้ อง เพื่ อพิ จ ารณาตรวจสอบตามระบบและ
กระบวนการดังต่อไปนี้
1. จดบั น ทึ ก ข้ อ ความสาระสํ า คั ญ ของการประชุ ม ตามระเบี ย บวาระในระหว่ า งการประชุ ม
โดยผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการสภาวิชาการ
2. เรียบเรียง สรุปและจัดทํารายงานการประชุม โดยผู้ช่วยเลขานุการคณะากรรมการสภาวิชาการ
แล้วนําเสนอให้เลขานุการคณะกรรมการสภาวิชาการ ตรวจสอบและปรับปรุงแก้ไข
3. ปรับปรุงและนําเข้าระเบียบวาระการประชุมเพื่อขอรับรองรายงานการประชุมซึ่งมีสาระสําคัญ
แบ่งเป็น 6 ระเบียบวาระ ตามที่เสนอในเอกสารการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 9/2556
มติที่ประชุม รับรองรายการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ 9/2556 โดยไม่มีการแก้ไข

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่ 9/2556
ระเบียบวาระที่ 3.1 รายงานผลการดําเนินการตามมติของคณะกรรมการสภาวิชาการ
สาระสําคัญโดยย่อ
ผศ.ดร.วิ ม ลพรรณ รุ่ ง พรหม เลขานุ ก ารสภาวิ ช าการ นํ า เสนอข้ อ มู ล การดํ า เนิ น งานและผล
การดําเนินงานตามมติที่ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการครั้งที่ 9/2556 โดยได้แจ้งและมอบให้หน่วยงานและ
องค์คณะบุคคล/บุคคลที่เกี่ยวข้องดําเนินงานและปฏิบัติตามที่คณะกรรมการสภาวิชาการมีมติแล้ว
ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง
1. คณะกรรมการสภาวิชาการได้มีมติกําหนดเป็นแนวปฏิบัติให้เลขานุการนําเสนอให้ที่ประชุมทราบ
ความคื บ หน้ า หรื อข้ อมู ล การดํา เนิ น งานและผลการดํ า เนิ นงานตามมติ ที่ป ระชุมคณะกรรมการสภาวิ ช าการ
เป็นเรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อนด้วย
2. คณะกรรมการสภาวิช าการ มีการประชุมครั้ งที่ 9/2556 เมื่ อวั นพุ ธที่ 6 พฤศจิ กายน 2556
เวลา 09.00 น. ณ ห้ องประชุ มอยุธ ยา-อาเซี ย น ชั้ น 2 อาคารสํ า นักงานอธิ การบดี มหาวิ ทยาลัย ราชภั ฏ
พระนครศรีอยุธยา โดยมีสาระตามรายงานการประชุมฯในระเบียบวาระที่ 2

รายงานการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการครั้งที่ 10/2556
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3. เลขานุการคณะกรรมการสภาวิชาการ ได้แจ้งและมอบให้หน่วยงานและองค์คณะบุคคล/บุคคลที่
เกี่ยวข้องดําเนินงานและปฏิบัติตามที่คณะกรรมการสภาวิชาการมีมติแล้ว ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารที่นําเสนอ
ประกอบการประชุมหน้า [3-2]
รายงานข้อมูลการดําเนินงานและผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุม
คณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ 9/2556
วันพุธที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556 เวลา 09.00 น.
ณ ห้องประชุมอยุธยา-อาเซียน ชั้น 2 อาคารสํานักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ระเบียบวาระ
มติที่ประชุม
เรื่อง
ผลการปฏิบัติตามมติ
5

นําเสนอเพื่อพิจารณา
ขอความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลง
อาจารย์ประจําหลักสูตรครุศาสตร
บัณฑิต (สมอ.08) จํานวน 9 หลักสูตร

5.1

5.2

5.3

เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์
ประจําหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
(สมอ.08) ทั้ง 9 หลักสูตร/
สาขาวิชา และให้ปรับปรุงตาม
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ
สภาวิชาการ ก่อนนําเสนอ
สภามหาวิทยาลัยต่อไป
ขอความเห็นชอบหลักสูตรรัฐ
ให้ทบทวนรายละเอียดเนื้อหาตาม
ประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ
การปกครองท้องถิ่น (หลักสูตรปรับปรุง สภาวิชาการ แล้วนําหลักสูตร
พ.ศ. 2556)
เสนอที่ประชุมคณะกรรมการสภา
วิชาการครั้งต่อไป

เลขานุ ก ารสภาวิ ช าการได้ แ จ้ ง ไปยั ง คณบดี
คณะครุศาสตร์/รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการแล้ว
โดยคณะครุ ศ าสตร์ ไ ด้ เ สนอต่ อ ที่ ป ระชุ ม สภา
มหาวิ ทยาลั ยให้ค วามเห็น ชอบแล้ว เมื่อ วัน ที่
18 ธันวาคม 2556

เลขานุการสภาวิชาการได้แจ้งไปยังคณบดีคณะ
มนุ ษ ยศาสตร์ แ ละสั ง คมศาสตร์ / ประธาน
สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น/รองอธิการบดี
ฝ่ายวิชาการแล้ว และสภาวิชาการได้เสนอต่อ
ที่ป ระชุม สภามหาวิท ยาลัย ให้ ความเห็ น ชอบ
แล้ว เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2556
ขอความเห็นชอบหลักสูตรศิลปศาสตร ให้ทบทวนรายละเอียดเนื้อหาตาม เลขานุการสภาวิชาการได้แจ้งไปยังคณบดีคณะ
บัณฑิต สาขาวิชาประวัตศิ าสตร์
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ
มนุ ษ ยศาสตร์ แ ละสั ง คมศาสตร์ / ประธาน
(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2556)
สภาวิชาการ แล้วนําหลักสูตร
สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น/รองอธิการบดี
เสนอที่ประชุมคณะกรรมการ
ฝ่ายวิชาการ แล้ว และสภาวิชาการได้เสนอต่อ
สภาวิชาการครั้งต่อไป
ที่ป ระชุม สภามหาวิท ยาลัย ให้ ความเห็ น ชอบ
แล้ว เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2556

มติที่ประชุม รับทราบ

ลงชื่อ......................................................
(ผศ.ดร.วิมลพรรณ รุ่งพรหม)
เลขานุการสภาวิชาการ
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ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องนําเสนอเพื่อทราบ
ระเบียบวาระที่ 4.1 รับทราบการให้ความเห็นชอบรายวิชาภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสาร
หลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ฉบับปี พ.ศ. 2554
สาระสําคัญ
รายงานการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการครั้งที่ 10/2556

ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้เสนอ
รายวิชาภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสาร หลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ฉบับปี พ.ศ. 2554 เพื่อให้คณะกรรมการ
การอุดมศึกษาพิจารณารับทราบการให้ความเห็นชอบรายละเอียดตามหนังสือที่ ศธ 0550/1501 ลงวันที่ 2
ตุลาคม 2556 นั้น
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้พิจารณารับทราบการให้ความเห็นชอบหลักสูตรดังกล่าว
แล้ว เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2556
มติที่ประชุม รับทราบ และมอบหมายให้รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการประชาสัมพันธ์การเปิดสอนรายวิชา
ภาษาเกาหลีเ พื่ อการสื่ อสาร หลั กสู ตรหมวดวิช าศึกษาทั่ ว ไป ฉบั บ ปี พ.ศ. 2554 และมีข้อเสนอเกี่ ยวกั บ
การแลกเปลี่ยนนักศึกษาและการให้ทุนการศึกษาไปศึกษาต่อที่ประเทศเกาหลีให้นักศึกษารับทราบ

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องนําเสนอเพื่อพิจารณา
ระเบียบวาระที่ 5.1 ขอความเห็นชอบอนุมัติให้ปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
ประจําภาคเรียนที่ 1/2556 จํานวน 247 ราย
สาระสําคัญโดยย่อ
ผศ.ดร.วิมลพรรณ รุ่งพรหม เลขานุการสภาวิชาการ นําเสนอ ขอความเห็นชอบอนุมัติให้ปริญญาบัตร

แก่ผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ประจําภาคเรียนที่ 1/2556 จํานวน 247 ราย
ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง
ผศ.ดร.วิมลพรรณ รุ่งพรหม เลขานุการสภาวิชาการนําเสนอรายชื่อผู้สําเร็จการศึกษาเพื่อขอความ
เห็ น ชอบอนุ มัติให้ ป ริ ญ ญาบั ต รแก่ ผู้ สํ า เร็ จ การศึ กษาระดั บ ปริ ญ ญาตรี ประจํ า ภาคเรี ย นที่ 1/2556 จํ า นวน
247 ราย โดยมีกระบวนการตามคํา สั่งมหาวิทยาลั ยราชภัฏ พระนครศรีอยุ ธยา ที่ 762/2556 เรื่อง แต่งตั้ ง
คณะกรรมการตรวจโครงสร้างหลักสูตรของนักศึกษาที่จะสําเร็จการศึกษาประจําภาคเรียนที่ 1/2556 และคําสั่ง
มหาวิ ทยาลั ย ราชภั ฏพระนครศรี อยุธ ยา ที่ 1141/2556 เรื่อง แต่งตั้ งคณะกรรมการตรวจจบหลั กสูต รของ
นักศึ กษาที่ จ ะสํ า เร็ จการศึกษาประจํ า ภาคเรีย นที่ 1/2556 คณะกรรมการดั งกล่ าวได้ ตรวจสอบโครงสร้ า ง
หลักสูตรของนักศึกษาแล้ว และนายทะเบียนได้ตรวจสอบคุณสมบัติของนักศึกษาดังนี้
1. เป็นผู้มีคุณสมบัติการเข้าเป็นนักศึกษาตามที่หลักสูตรกําหนด
2. ผ่านการตรวจสอบคุณวุฒิการศึกษาทุกราย
3. ผ่านการตรวจสอบโครงสร้างหลักสูตรตามเกณฑ์การสําเร็จการศึกษา
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กองบริ การการศึ กษาจึ งได้ จั ด ทํ า บั ญ ชี ร ายชื่ อ ผู้ สํ า เร็ จ การศึ ก ษาเสนอต่ อ คณะกรรมการอนุ มั ติ
การประเมินผลการศึกษา ในการประชุมครั้งที่ 5/2556 เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2556 ที่ประชุมเห็นชอบ
อนุ มัติ ให้ ป ริ ญ ญาบั ต รแก่ ผู้ สํ า เร็ จ การศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาตรี ประจํ า ภาคเรี ย นที่ 1/2556 ตั้ งแต่ วั น ที่ 29
พฤศจิ กายน 2556 เป็ น ต้ น ไป จํ า นวนทั้ งสิ้ น 247 ราย และให้ ดํ า เนิ น การนํ า เสนอที่ ป ระชุ มคณะกรรมการ
สภาวิชาการต่อไป
ตารางสรุปการอนุมัติให้ปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ประจําภาคเรียนที่ 1/2556
ปริญญา
ภาคปกติ
ครุศาสตรบัณฑิต

เกียรตินิยมอันดับ 1
ชาย หญิง รวม
-

-

-

ระดับปริญญาตรี
เกียรตินิยมอันดับ 2
ชาย หญิง รวม
-

-

-

ปริญญาตรี
ชาย หญิง รวม
2

6

8

รวมทั้งสิ้น
8

รายงานการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการครั้งที่ 10/2556

วิทยาศาสตรบัณฑิต
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
นิเทศศาสตรบัณฑิต
ศิลปศาสตรบัณฑิต
ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต
บริหารธุรกิจบัณฑิต
บัญชีบัณฑิต
รวม
ภาค กศ.บป.
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
วิทยาศาสตรบัณฑิต
นิติศาสตรบัณฑิต
ศิลปศาสตรบัณฑิต
บริหารธุรกิจบัณฑิต
บัญชีบัณฑิต
รวม
รวมทั้งสิ้น

1
-

2
-

3
-

1
-

6
-

7
-

6
19
1
2
5
2
8
45

11
1
24
4
27
2
75

17
19
1
3
29
6
35
2
120

17
19
1
3
39
6
35
2
130

1

2

3

1

6

7

1
1
2

1
1
2
4

1
2
3
6

1

1
5
1
7
13

1
5
1
7
14

10
19
6
1
36
81

7
1
1
12
26
24
71
146

17
1
1
31
32
25
107
227

19
1
1
38
33
25
117
247

ข้อเสนอ/ญัตติ
จึงเสนอคณะกรรมการสภาวิชาการให้ความเห็นชอบการอนุมัติให้ปริญญาแก่ผู้สําเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี ประจําภาคเรียนที่ 1/2556 จํานวน 247 ราย เพื่อนําเสนอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติให้ปริญญาต่อไป
มติ ป ระชุ ม เห็ น ชอบอนุ มั ติ ใ ห้ ป ริ ญ ญาแก่ ผู้ สํ า เร็ จ การศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาตรี ประจํ า ภาคเรี ย น
ที่ 1/2556 จํานวน 247 ราย
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ระเบียบวาระที่ 5.2 ขอความเห็นชอบอนุมัติให้ปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา ประจําภาคเรียนที่ 1/2556 (ครั้งที่ 2) จํานวน 44 ราย
สาระสําคัญโดยย่อ
ผศ.ดร.วิมลพรรณ รุ่งพรหม เลขานุการสภาวิชาการ ขออนุญาตที่ประชุมให้ ดร.รวีวัตร์ สิริภูบาล

รักษาราชการแทนผู้ อํา นวยการสํา นักงานคณะกรรมการบัณฑิ ตศึ กษา นํ าเสนอ ขอความเห็น ชอบอนุ มัติให้
ปริญญาบัตร แก่ผู้สําเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจําภาคเรียนที่ 1/2556 (ครั้งที่ 2) จํานวน 44 ราย
ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง
ด้วยนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ได้ยื่นคําร้องขอสําเร็จการศึกษาในภาคเรียนที่ 1/2556 ในคราว
ประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 9/2556 เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2556 จํานวน 4 ราย และประชุม
คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 10/2556 เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2556 จํานวน 40 ราย รวมทั้งสิ้น จํานวน
44 ราย โดยผ่านกระบวนการตรวจสอบ ดังนี้
ระดับมหาบัณฑิต นักศึกษาได้ผ่านการตรวจสอบดังนี้
 เป็นผู้มีคุณสมบัติการเข้าเป็นนักศึกษาตามที่หลักสูตรกําหนด โดยคณะกรรมการหลักสูตร
ค.ด. (การบริการการศึกษา) หลักสูตร ค.ม. (การจัดการการเรียนรู้) หลักสูตร รป.ม. (รัฐประศาสนศาสตร์)
หลักสูตร ค.ม. (การบริหารการศึกษา) หลักสูตร ศศ.ม. (ยุทธศาสตร์การพัฒนา) และ หลักสูตร บธ.ม. (บริหารธุรกิจ)
รายงานการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการครั้งที่ 10/2556

 ผ่านการตรวจสอบคุณวุฒิการศึกษา พบว่าสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีแล้วทุกราย
 ผ่ านการตรวจสอบคุ ณสมบั ติ ของการสํ าเร็ จ การศึ กษาตามเกณฑ์ การสํ าเร็ จ การศึ กษา
ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2549
โดยนายทะเบียน และผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตรแต่ละหลักสูตรที่สําเร็จการศึกษา
 นักศึกษาที่เข้าศึกษาในหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต แผน ก แบบ ก 1 แผน ก แบบ ก2
และแผน ข ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามหลักสูตร ได้คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ํากว่า 3.00
 ผ่านการสอบประมวลความรู้
 ผ่านการสอบปากเปล่าวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระขั้นสุดท้าย โดยคณะกรรมการสอบ
ปากเปล่าวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ ซึ่งประกอบด้วยอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระและ
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่ได้รับการแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัย
 ผ่านการตรวจสอบรูปเล่มวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระจากกรรมการตรวจรูปแบบและ
กรรมการตรวจบทคัดย่อภาษาอังกฤษ
 ผลงานวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาที่เข้าศึกษา ตั้งแต่ปีการศึกษา 2549 ตามแผน ก ได้รับ
การยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ
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สํ า นั ก งานคณะกรรมการบั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา ได้ จั ด ทํ า บั ญ ชี ร ายชื่ อ ผู้ สํ า เร็ จ การศึ ก ษาเสนอต่ อ
คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาในคราวประชุม ครั้งที่ 9/2556 เมื่อวัน ที่ 9 กั นยายน 2556 จํ านวน 4 ราย และ
ประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 10/2556 เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2556 จํานวน 40 ราย รวมทั้งสิ้น
จํานวน 44 ราย
จํานวนนักศึกษาที่ขอความเห็นชอบอนุมัติให้ปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
ประจําภาคเรียนที่ 1/2556 (ครั้งที่ 2)
จํานวน
ลําดับ
หลักสูตร
ชาย
หญิง
รวม
วันที่ 9 กันยายน 2556 ครั้งที่ 9/2556
1 ค.ด. (การบริหารการศึกษา)
1
1
2 ค.ม. (การจัดการการเรียนรู้)
1
1
3 รป.ม. (รัฐประศาสนศาสตร์)
1
1
2
รวม
2
2
4
วันที่ 25 ตุลาคม 2556 ครั้งที่ 10/2556
1 ค.ด. (การบริหารการศึกษา)
1
1
2 ค.ม. (การบริหารการศึกษา)
6
14
20
3 ค.ม. (การจัดการเรียนรู้)
1
3
4
4 ศศ.ม. (ยุทธศาสตร์การพัฒนา)
1
1
2
5 บธ.ม. (บริหารธุรกิจ) (แผน ก)
1
1
6 บธ.ม. (บริหารธุรกิจ) (แผน ข)
3
1
4
7 รป.ม. (รัฐประศาสนศาสตร์) (แผน ก 2)
1
1
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รป.ม. (รัฐประศาสนศาสตร์) (แผน ข)
รวม

รวมทั้งสิ้น

2
15

5
25

7
40

17

27

44

มติที่ประชุม เห็นชอบอนุมัติให้ปริญญาบัตร แก่ผู้สําเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจําภาคเรียน
ที่ 1/2556 (ครั้งที่ 2) เฉพาะ 43 ราย และให้ถอนออก 1 ราย คือ นายสันต์ อินชูรัญ หลักสูตรครุศาสตรดุษฎี
บัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (แผน ก) โดยให้คณะกรรมการบัณฑิตทบทวนผลงานการตีพิมพ์อีกครั้ง
และนําเข้าที่ประชุมสภาวิชาการครั้งต่อไป
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ระเบียบวาระที่ 5.3

ขอความเห็นชอบหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครอง
ท้องถิ่น (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556)

สาระสําคัญโดยย่อ
ผศ.ดร.วิ มลพรรณ รุ่ งพรหม เลขานุ การสภาวิ ช าการ นํ า เสนอขอความเห็ น ชอบหลั ก สู ต ร
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556)
ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง
สาขาวิชาการปกครองส่วนท้องถิ่น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ขอความเห็นชอบหลักสูตร
รั ฐ ประศาสนศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าการปกครองท้ อ งถิ่ น (หลั ก สู ต รปรั บ ปรุ ง พ.ศ. 2556) โดยผ่ า น
คณะกรรมการประจําคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในการประชุมครั้งที่ 4/2556 เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม
2556 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ และให้สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่นนําหลักสูตรไปปรับแก้ตามข้อเสนอแนะของ
ที่ประชุม และนําเสนอที่ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการต่อไป จากนั้นได้เสนอที่ประชุมคณะกรรมการสภา
วิ ช าการ ครั้ ง ที่ 9/2556 เมื่ อ วั น ที่ 6 พฤศจิ ก ายน 2556 ที่ ป ระชุ ม มี ม ติ ให้ ทบทวนรายละเอี ยดเนื้ อหาตาม
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสภาวิชาการ แล้วนําเรื่องนี้มานําเสนอที่ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการครั้งต่อไป
ข้อเสนอ/ญัตติ
สาขาวิ ชาการปกครองท้องถิ่น ได้ ทบทวนและปรับปรุงหลักสู ตรตามข้อเสนอแนะแล้ว จึ งเสนอ
คณะกรรมการสภาวิชาการพิจารณาให้ความเห็นชอบ
มติที่ประชุม เห็นชอบหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2556) โดยมอบหมายให้รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ตรวจสอบรายละเอียดหลักสูตรก่อนนําเสนอ
ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย

ระเบียบวาระที่ 5.4

ขอความเห็นชอบหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์
(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2556)

สาระสําคัญโดยย่อ
ผศ.ดร.วิมลพรรณ รุ่งพรหม เลขานุการสภาวิชาการ ขออนุญาตที่ประชุมให้ นางสาวศุภกาณฑ์ นานรัมย์
ประธานสาขาวิช าประวัติ ศาสตร์ คณะมนุ ษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นํา เสนอขอความเห็ นชอบหลั กสู ต ร
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2556)
ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง

รายงานการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการครั้งที่ 10/2556

สาขาวิ ช าประวั ติ ศ าสตร์ คณะมนุ ษ ยศาสตร์ แ ละสั ง คมศาสตร์ ขอความเห็ น ชอบหลั ก สู ต ร
ศิ ล ปศาสตรบั ณฑิ ต สาขาวิ ช าประวั ติ ศาสตร์ (หลั ก สู ต รใหม่ พ.ศ. 2556) โดยผ่ า นความเห็ น ชอบจาก
คณะกรรมการประจําคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในการประชุมครั้งที่ 4/2556 เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม
2556 แล้ว โดยให้สาขาวิชาประวัติศาสตร์นําหลักสูตรไปปรับแก้ตามข้อเสนอแนะของที่ประชุม และนําเสนอ
ที่ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการต่อไป และได้ผ่านการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ 9/2556
เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2556 ที่ประชุมมีมติให้ทบทวนรายละเอียดเนื้อหาตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสภา
วิชาการ แล้วนําเรื่องนี้มานําเสนอที่ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการครั้งต่อไป
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ข้อเสนอ/ญัตติ
สาขาวิ ช าประวั ติ ศ าสตร์ ได้ ท บทวนและปรั บ ปรุ ง หลั ก สู ต รตามข้ อ เสนอแนะแล้ ว จึ ง เสนอ
คณะกรรมการสภาวิชาการพิจารณาให้ความเห็นชอบ
มติที่ประชุม เห็นชอบเห็นชอบหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์ (หลักสูตรใหม่
พ.ศ. 2556) โดยมอบหมายให้รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ตรวจสอบรายละเอียดหลักสูตรก่อนนําเสนอที่ประชุม
สภามหาวิทยาลัย และมีข้อเสนอแนะดังนี้
1. หน้า 7 ข้อ 1.1 ให้ปรับคําว่า “ประวัติศาสตร์ เป็น ” และเขียนใหม่ว่า “หลักสูตรนี้มุ่งผลิต
บัณฑิตที่มีความรู้ ความคิด สามารถวิเคราะห์ และนําความรู้ไปพัฒนาท้องถิ่นและประเทศชาติ และข้อ 1.2
ความสําคัญของหลักสูตรควรปรับใหม่ โดยเขียนในลักษณะประวัติศาสตร์มีความสําคัญอย่างไร ช่วยรักษาหรือ
มอบความรู้ให้กับบัณฑิตมีความรู้ในเรื่องประวัติศาสตร์ไทย ช่วยสร้างบุคคลเข้าสู่บุคคลเข้าสู่อาชีพ
2. หน้า 7 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร ควรจะมีการเน้นว่า เรื่องของประวัติศาสตร์อยุธยา บัณฑิตมี
เจตคติ ที่ดี การอนุรักษ์ การดํารงรักษาไว้ซึ่งประวัติศาสตร์ รวมถึงการสร้างผู้นําทางด้านประวัติศาสตร์
3. วิชาสตรีในประวัติศาสตร์ ควรจะอยู่ในรายวิชาใดวิชาหนึ่ง ไม่ใช่ตัดออกไป
4. วิชาสัมมนาอาจจะปรับลดหน่วยกิต และควรเรียนเหมือนกันทั้งสองกลุ่ม และเป็นวิชาบังคับเรียน
เน้นการสอนที่เน้นกระบวนการคิด และนําไปสู่การปฏิบัติได้
5. ภาคผนวก ข ประวัติและคุณวุฒิอาจารย์ประจําหลักสูตร ควรเขียนให้อยู่ในรูปแบบเดียวกัน
6. หน้า 83 กลุ่มประวัติศาสตร์ประยุกต์ วิชาการจัดการมรดกทางวัฒนธรรมในประเทศไทย ควร
ปรับชื่อวิชา เป็น องค์การและการจัดการทางประวัติศาสตร์ในประเทศไทย
7. หน้า 83 วิชาการจัดการและสงวนรักษาโบราณสถานและโบราณวัตถุ ควรจะมีคําอธิบายว่า เป็น
แหล่งบริหารจัดการ แหล่งโบราณสถาน และโบราณวัตถุ รวมถึงการดูแลรักษาและสร้างสรรค์ และให้ตัดคําว่า
การศึกษานอกสถานที่ออก
8. หน้า 83 วิชากฎหมายเกี่ยวกับการอนุรักษ์และคุ้มครองมรดกโลก ควรจะเน้นให้นักศึกษาได้
ศึกษาทําความเข้าใจ ศึกษาด้านกฎหมายในเรื่องของมรดกโลก กฎหมายในเรื่องของการอนุรักษ์ และกฎหมายที่
เกี่ยวกับขึ้นทะเบียนมรดกโลก และให้ตัดคําว่า ค.ศ. 1972 หรือพระราชบัญญัติ ออก
9. หน้า 36-52 ให้ทบทวนการกําหนดผลการเรียนรู้ Learning Outcome ในตาราง Curriculum
Mapping เพราะมีบางวิชาอาจจะไม่ได้มาตรฐานผลการเรียนรู้ที่ชัดเจน
10. หน้า 25 แผนการเรียนวิชาประวัติศาสตร์นิพนธ์และวิธีวิจัยควรจัดให้ไปเรียนในชั้นปีที่ 4 และ
ปรับรหัสวิชาให้สัมพันธ์กัน

รายงานการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการครั้งที่ 10/2556

[2-11]

ระเบียบวาระที่ 5.5

ขอความเห็นชอบหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการแสดง
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556)

สาระสําคัญโดยย่อ
ผศ.ดร.วิมลพรรณ รุ่งพรหม เลขานุการสภาวิชาการ ขออนุญาตที่ประชุมให้ นางสาวฤตพชรพร ทองถนอม
ประธานสาขาวิชานาฏศิลป์การละคร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นําเสนอขอความเห็นชอบหลักสูตร
ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการแสดง (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556)
ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง
สาขาวิชานาฏศิลป์การละคร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ขอความเห็นชอบหลักสูตร
ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการแสดง (หลักสูตรปรับปรุงพ.ศ. 2556) โดยผ่านความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการประจําคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในการประชุมครั้งที่ 4/2556 เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม
2556 แล้ ว โดยให้ ส าขาวิ ช านาฏศิ ล ป์ การละครนํ า หลั กสู ต รไปปรั บ แก้ ต ามข้อเสนอแนะของที่ ป ระชุ ม และ
นําเสนอที่ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการต่อไป
ข้อเสนอ/ญัตติ
สาขาวิชานาฏศิลป์การละคร ได้แก้ไขปรับปรุงตามข้อเสนอแนะแล้ว จึงเสนอคณะกรรมการสภา
วิชาการให้ความเห็นชอบ
มติที่ประชุม
เห็นด้วยในหลักการ แต่ ขอให้ส าขาวิช านาฏศิล ป์การละครทบทวนและแก้ไขตาม
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสภาวิชาการ และนําเข้าที่ประชุมสภาวิชาการอีกครั้ง ข้อเสนอแนะมีดังต่อไปนี้
1. เสนอข้อมูลเหตุผลที่ต้องปรับปรุงหลักสูตรเช่น ผลการสํารวจ ความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตหรือ
งานวิจัยที่ได้มีการนําสถานการณ์ต่างๆ ตามกระแส และจุดเด่นของหลักสูตรนี้
2. มีการวางแผนการพัฒนาอาจารย์ประจําหลักสูตร เช่น จบปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอกใน
สาขาเดียวกันให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานและเพื่อความเชี่ยวชาญในหลักสูตร
3. ผู้ วิ พากษ์ ห ลั กสู ต รจะต้ องเป็ น อาจารย์ ที่เ ชี่ ย วชาญหลั ก สู ต รโดยเฉพาะ แต่ ในภาพรวมรายวิ ช า
สอดคล้องกันหรือไม่ ควรนําผลการวิพากษ์หลักสูตรมาแก้ไขปรับปรุงในเล่มหลักสูตร
4. ข้อมูลจํานวนนักศึกษาในปัจจุบัน และเมื่อสําเร็จการศึกษามีตลาดรองรับอย่างไร
5. เดิมเป็นสาขานาฏศิลป์และการละคร แต่เปลี่ยนเป็น ศิลปะการแสดง ในขณะที่ระบุว่าหลักสูตรนี้
เป็นหลักสูตรปรับปรุงเนื้อหาโดยรวมยังเป็นนาฏศิลป์ จึงไม่ได้หมายความว่าเปลี่ยนชื่อหลักสูตร และไม่มีคําว่า
ประยุกต์ ดังนั้นชื่อสาขากับเนื้อหารายวิชาอาจไม่สอดคล้องกัน
6. จุ ด เด่ น ของมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ พระนครศรี อ ยุ ธ ยา มี ค วามเชี่ ย วชาญเรื่ อ งศิ ล ปะการแสดง
มหาวิ ทยาลั ย ต้ องเสริ มสร้ างอั ต ลั กษณ์ / จุ ด แข็ ง นอกเหนื อจากการแสดงแสง เสีย ง และด้ ว ยความเป็ น นคร
ประวัติศาสตร์ซึ่งมีผู้มาชมศิลปะการแสดงจึงอยากให้มองมิติการจัดแสดง ไม่จัดเฉพาะช่วง Event ปีละครั้งอาจ
จัดการแสดงเป็นประจํา
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7. หลั กสู ต รนี้ อาจจะเขี ย นให้บู ร ณาการ ไม่ ควรเน้ น ศิล ปะการแสดงส่ว นใดส่ วนหนึ่ ง และตอนนี้
มหาวิทยาลัยมีการจัดวิชานาฏศิลป์อินเดีย แต่ปัจจุบันในซีกของเอเชีย อินเดีย ยุโรป ตัวอย่างเช่น การแสดงใน
โรงละครไม่ได้เน้นแสดงนาฏศิลป์อินเดียอย่างเดียวแต่เป็นการประยุกต์เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน
รายงานการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการครั้งที่ 10/2556

8. การจะผลิตผู้สอนในโรงเรียน(วิชานาฏศิลป์สําหรับครูประถม) อาจจะไม่ระบุระดับประถมศึกษา แต่อาจ
ปรับเป็นสามารถนําไปสอนได้ทุกระดับ
9. ผศ.สุมิตร เทพวงษ์ เป็นจุดแข็งของมหาวิทยาลัย อยากให้พิจารณารายวิชาต่าง ๆ ควรคิดนอกกรอบ
ของคํ า ว่ า นาฏศิ ล ป์ และให้ มองบริ บทของศิ ล ปะการแสดงซึ่ งมี มากกว่ า นาฏศิ ล ป์ เช่ น จะทํ า อย่ า งไรให้ เ กิ ด
มูลค่าเพิ่มในการนํานาฏศิลป์มาประยุกต์กับศิลปวัฒนธรรมในท้องถิ่น การนําเสนอเทคโนโลยีที่จะนํามาประกอบ
การเป็ น ผู้ กํา กั บ เป็ น นั กธุ ร กิ จ เพราะทุ ก วั น นี้ ยั งต้ องจ้ า งผู้ เ ชี่ ย วชาญจากที่ อื่น ดั งนั้ น มหาวิ ท ยาลั ย จะผลิ ต
สิ่งเหล่านี้ได้หรือไม่ ซึ่งต้องปรากฏเป็นรายวิชาในหลักสูตร
10. รายวิชาส่วนใหญ่ยังเป็นนาฏศิลป์ เช่น นาฏศิลป์ไทย นาฏศิลป์ตะวันตก ยังไม่ใช่เรื่องของการจัดการแสดง
11. หลักสูตรศิลปะการแสดงต้องตอบโจทย์ ปรัชญา วัตถุประสงค์หลักสูตรให้ชัดเจน
12. หน้า 12 วิชาแกนบังคับ เป็นการประยุกต์รวมกันแต่ละเทคนิค หรือแต่ละศิลปะ และในกลุ่มวิชา
เฉพาะด้านหน้า 18 มีวิชาผลงานสร้างสรรค์ศิลปะการแสดง ซึ่งมีลักษณะเป็นโครงงานวิจัย และวิธีวิจัยทาง
ศิลปะการแสดง อาจไม่สอดคล้องกัน
13. หน้า 12 จํานวนหน่วยกิตระบุไว้ 135 หน่วยกิต แต่ในแผนมี 141 หน่วยกิต
14. ให้ทบทวนคําศัพท์ภาษาอังกฤษ เช่นหน้า 17 คําว่า Basically, Performing Art และคําอื่น ๆ
ให้ถูกต้องคงเส้นคงวา และสอดคล้องกับภาษาไทย ซึ่งอาจตรวจสอบจากศัพท์บัญญัติในราชบัณฑิตยสถาน
15. หลักสูตรเก่าและใหม่ยังไม่แตกต่างกันเท่าไหร่ ถ้าจะมุ่งไปศิลปะการแสดง ตอนนี้มีโรงเรียนที่สอน
เรื่องศิลปะการแสดงในเมืองไทยมีกี่แห่งที่คนนิยมไปเรียนเช่น Work point , กันตนา ซึ่งสาขาวิชาอาจจะทํา
MOU ร่วมกับสถาบันที่สอนศิลปะการแสดง
16. โครงสร้างหลักสูตร ควรจัดหลักสูตรให้สนองความต้องการของผู้เรียนมากกว่าสนองความต้องการ
ของอาจารย์ เมื่อเปิดสอนแล้วเด็กสามารถเรียนได้
17. วิ ช าที่ เ กี่ ย วกั บ เชิ ง สร้ า งสรรค์ หลั ก สู ต รศิ ล ปะการแสดงดู ทั น สมั ย กว่ า จึ งอาจเขี ย นรายวิ ช าที่
สอดคล้องกับศิลปะสมัยใหม่ รวมถึงการสร้างสรรค์ผลงานให้สามารถจดลิขสิทธิ์ได้ด้วย
18. อาจจะเพิ่มกลุ่มนาฏศิลป์เอเชีย หรือตะวันออก เช่น จีน เกาหลี ญี่ปุ่น
19. ให้ทบทวนจํานวนหน่วยกิต ในกลุ่มความถนัดให้มีน้ําหนักที่เท่ากัน/เหมาะสม และสามารถนํากลุ่ม
แจ๊สด๊านมาเป็นกลุ่มความถนัดได้หรือไม่
20. อาจจะรวมวิชาการแต่งกายและแต่งหน้าทําผมเข้าด้วยกัน
21. วิชาดนตรีและเพลงเพื่อการแสดง อาจจะมีการบูรณาการเข้าด้วยกัน
22. ต้องระบุเงื่อนไขเรียนก่อน เรียนหลังในรายวิชาที่แบ่งระดับและความต่อเนื่องให้ชัดเจนขึ้น
23. นาฏศิลป์ตะวันตก มีแต่บัลเล่ห์อย่างเดียว ควรมีการเต้นรําปลายเท้าและอื่น ๆ เพิ่มเติม
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ระเบียบวาระที่ 6

เรื่องอื่น ๆ

ระเบียบวาระที่ 6.1 กําหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยและสัมมนาคณะกรรมการและผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอกคณะกรรมการชุดต่าง ๆ ร่วมกับผู้บริหารมหาวิทยาลัย
ผศ.ดร.วิมลพรรณ รุ่งพรหม รองอธิการบดีฝ่ายวิ ชาการ แจ้งให้คณะกรรมการสภาวิชาการทราบว่ า
มหาวิทยาลัยจะจัดประชุมสภามหาวิทยาลัยและสัมมนาคณะกรรมการและผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก คณะกรรมการ
ชุดต่าง ๆ ร่วมกับผู้บริหารมหาวิทยาลัย ในช่วงหลังสัปดาห์วันเด็กแห่งชาติ จึงขอเรียนเชิญคณะกรรมการ
สภาวิชาการทุกท่านเข้าร่วมประชุม สําหรับกําหนดการประชุมมหาวิทยาลัยจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง
มติที่ประชุม รับทราบ
รายงานการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการครั้งที่ 10/2556

ระเบียบวาระที่ 6.2 แนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัยจากคณะกรรมการสภาวิชาการ
รศ.ดร.วิไลศักดิ์ กิ่งคํา ประธานการประชุมแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ก่อนที่คณะกรรมการสภาวิชาการ
จะครบวาระการดํารงตําแหน่งคณะกรรมการกรรมการสภาวิชาการ ควรสรุป ประเด็ นในการพัฒนา/ปัญหา
อุ ป สรรคการดํ า เนิ น งานทางวิ ช าการและแนวทางการพั ฒ นามหาวิ ท ยาลั ย ให้ ผู้ บ ริ ห ารชุ ด ใหม่ ไ ด้ รั บ ทราบ
ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ แนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัย มอบฝ่ายเลขานุการรวบรวมประเด็นเหล่านี้ส่งมอบให้
ผู้บริหารชุดใหม่
1. การติดตามการพัฒนาหลักสูตร การพัฒนาคุณภาพการศึกษา ถ้าเป็นไปได้น่าจะมีตัวแทนของสภา
วิชาการนําเสนอในเรื่องนี้
2. การจัดทําหลักสูตรควรมีนโยบายให้ชัดเจน เช่น หมวดวิชาศึกษาทั่วไป อาจเรียนในชั้นปีที่ 1 และปี
ชั้นที่ 2 ขั้นตอนการจัดรายวิชามีผลเหมือนกัน มอบฝ่ายเลขานุการสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการใช้หลักสูตร
3. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป นักศึกษาชั้นปีที่ 1-2 ควรจัดนักศึกษาให้เรียนรู้ชีวิตในมหาวิทยาลัย และ
นักศึกษาชั้นปีที่ 3-4 เป็นเรื่องของภาควิชาและคณบดีต้องทําความตกลงร่วมกันในการจัดทําหลักสูตร
มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 6.3 การเร่งรัดปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
ผศ.ดร.วิมลพรรณ รุ่งพรหม รองอธิการบดีฝ่ายวิ ชาการ แจ้งให้คณะกรรมการสภาวิชาการทราบว่ า
ขณะนี้ได้ มีหนั งสื อถึงคณบดี ผู้ อํา นวยการสํานั กงานคณะกรรมการบัณฑิตศึ กษา และคณะกรรมการบริ หาร
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาเพื่อให้ดําเนินการเร่งรัดให้พัฒนาปรับปรุงหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาให้เป็นไปตาม
กรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ และเกณฑ์ ม าตรฐานหลั ก สู ต รระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา โดยให้ นํ า หลั ก สู ต รเสนอ
สภามหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบหลักสูตรภายในเดือนมกราคม พ.ศ. 2557
มติที่ประชุม รับทราบ
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ระเบียบวาระที่ 6.4 บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการสภาวิชาการ
ดร.พรเทพ รู้ แผน คณะกรรมการสภาวิชาการ ได้แจ้งให้ทราบว่า บทบาทของคณะกรรมการสภา
วิชาการ ข้อ 9 เรื่องการทํา MOU ทางวิชาการร่วมกับมหาวิทยาลัย นั้น ในบางเรื่องคณะกรรมการสภาวิชาการ
ไม่ทราบเรื่อง ควรมี การจั ดทํ ารายงานผลการดํา เนิ นงานของคณะกรรมการสภาวิช าการให้ ผู้บ ริห ารชุดใหม่
รับทราบ เช่น งานด้านวิชาการ งานการจัดการเรียนการสอน เป็นต้น
มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 6.5 กําหนดการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ 1/2557
สาระสําคัญโดยย่อ
ผศ.ดร.วิมลพรรณ รุ่งพรหม เลขานุการสภาวิชาการ นําเสนอกําหนดการประชุมคณะกรรมการสภา
วิชาการ ครั้งที่ 1/2557
มติที่ประชุม เห็นชอบกําหนดการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ 1/2557 ในวันพุธที่ 8
มกราคม 2557 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมอยุธยา-อาเซียน ชั้น 2 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
รายงานการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการครั้งที่ 10/2556

ปิดประชุมเวลา 11.45 น.
นางสาวนิตยา แสงมะฮะหมัด ผู้บันทึกการประชุม
นางลักขณา เตชวงษ์
ผู้ตรวจ
ผศ.ดร.วิมลพรรณ รุ่งพรหม
ผู้ทาน

รายงานการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการครั้งที่ 10/2556

