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รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
ครั้งท่ี 6/2554 

วันพุธท่ี 22 มิถุนายน 2554 เวลา 09.30 – 11.00 น. 
ณ ห้องประชุม 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

-------------------------------------------------- 

ผู้ท่ีมาประชุม 

1. คุณหญิง ดร.กษมา วรวรรณ ณ อยุธยา นายกสภามหาวิทยาลัย                            ประธาน 
2. ศ.ดร.นิพนธ์ ศุขปรีดี อุปนายก รองประธาน 
3. รศ.ดร.พงศ์ หรดาล ผู้ทรงคุณวุฒิ                       กรรมการ 
4. ศ.ดร.ศุภมาศ พนิชศักด์ิพัฒนา ผู้ทรงคุณวุฒิ                                          กรรมการ 
5. ดร.สุชาติ เมืองแก้ว ผู้ทรงคุณวุฒิ                                           กรรมการ 
6. ผศ.ดร.สาโรช ธีรศิลป ผู้ทรงคุณวุฒิ          กรรมการ 
7. นางสาวิตรี สุวรรณสถิตย์ ผู้ทรงคุณวุฒิ                                           กรรมการ 
8. นายศุทธนะ ธีวีระปัญญา ผู้ทรงคุณวุฒิ                                           กรรมการ 
9. นายสุพล คุณาภรณ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ                                           กรรมการ 
10. ผศ.สุธรรม ชาตะสิงห์ (แทน)ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย กรรมการ 
11. ดร.บูรพาทิศ พลอยสุวรรณ์ อธิการบดี กรรมการ 
12. รศ.ดร.นพวรรณ ธีระพันธ์เจริญ ผู้แทนผู้บริหาร                                        กรรมการ 
13.  ผศ.วิชชุกร นาคธน ผู้แทนผู้บริหาร กรรมการ 
14. ผศ.พันทิพา มาลา ผู้แทนผู้บริหาร กรรมการ 
15. นายจิรศักด์ิ ชุมวรานนท์ ผู้แทนผู้บริหาร กรรมการ 
16. ดร.เกษม บํารุงเวช ผู้แทนคณาจารย์                                     กรรมการ 
17. ดร.สุภัทรา คงเรือง ผู้แทนคณาจารย์                                     กรรมการ 
18. ผศ.วิวัฒน์ หามนตรี ผู้แทนคณาจารย์ กรรมการ 
19. ผศ.อร่าม  ชนะโชติ ผู้แทนคณาจารย์                                     กรรมการ 
20.  รศ.วันทนีย์ แสนภักดี รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เลขานุการ 

ผู้ท่ีไม่มาประชุม 

1. ศ.ดร.วิรุณ  ต้ังเจริญ ผู้ทรงคุณวุฒิ                       ลาการประชุม 
2. ดร.ชาญวิทย์ เกษตรศิริ ผู้ทรงคุณวุฒิ                           ลาการประชุม 
3. ศ.นพ.สมเกียรติ วัฒนศิริชัยกุล ผู้ทรงคุณวุฒิ                                           ลาการประชุม 
4. ผศ.หทัยรัตน์ ทรรพวสุ ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ ลาการประชุม 
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ผู้เข้าร่วมประชุม  

1. รศ.สุวิทย์ เฑียรทอง ที่ปรึกษาอธิการบดี 
2. รศ.จิตติมา อัครธิติพงศ์ ประธานสาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 
3. ผศ.วันทนา  เนาว์วัน รองคณบดีคณะวิทยาการจัดการ 
4. อาจารย์ชุติมา น่ิมนวล หัวหน้าสํานักงานสภามหาวิทยาลัย 
5. นายสราวุธ คําสัตย์ พนักงานราชการ 
6.  นางสาวศราริตา บุญฤทธ์ิ นิติกร 

เปิดประชุม เวลา 09.30 น. 

ประธานพิจารณาจํานวนกรรมการท่ีมาประชุมและเห็นว่าครบองค์ประชุมแล้วจึงเปิดการประชุม และ
ดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม  

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ทราบ 

ประธานมอบหมายให้อธิการบดีแจ้งเรื่องเพ่ือทราบ ดังน้ี 
 1. กรรมการสภามหาวิทยาลัยที่ลาการประชุมวันน้ีคือ ศ.ดร.วิรุณ  ต้ังเจริญ ดร.ชาญวิทย์  

เกษตรศิริ ศ.นพ.สมเกียรติ วัฒนศิริชัยกุล และผศ.หทัยรัตน์ ทรรพวสุ  
   2. กําหนดการการประชุมนอกสถานที่ ในระหว่างวันที่  1-2 กรกฎาคม 2554 จะออกเดินทางใน
วันที่ 1 กรกฎาคม 2554 เวลา 12.00 น. และเวลา 13.30 น. เดินทางถึงอําเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี และ
จะเร่ิมเปิดประชุมในเวลา 13.30 น.  และในวันที่ 2 กรกฎาคม 2554 เวลา 09.00 น. -12.30 น. รับประทาน
อาหารกลางวันเรียบร้อยแล้ว เดินทางกลับมหาวิทยาลัยฯ ดังน้ันมหาวิทยาลัยฯ ขอเรียนเชิญกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยทุกท่านเข้าร่วมประชุม  โดยในการประชุมครั้งมีกรรมการสภามหาวิทยาลัย  กรรมการสภา
วิชาการ กรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย กรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ  และผู้บริหารในส่วนราชการ
ต่าง ๆ มีผู้เข้าร่วมประชุมประมาณ 80 ท่าน 
   ประธาน กล่าวว่า ต้องการมีเวลาคุยกันในเรื่องการประเมินมหาวิทยาลัยให้มากท่ีสุดเพ่ือจะ
นําไปสู่การเสวนาในวงกว้าง ไม่ต้องมีวาระการประชุมแน่นมาก และขอเอกสารการประชุมล่วงหน้า 
   อธิการบดี กล่าวว่า วาระที่จะประชุมคือเสนอกรอบแผน 15 ปี และเร่ืองการประเมิน
มหาวิทยาลัยฯ คงมี 2 เรื่องน้ี 
   3. เรื่องเรือนํ้าตาลล่ม วัดท่าการ้อง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  คณาจารย์ได้ปรึกษาหารือกัน 
สาขาวิชาที่เก่ียวข้องกับเหตุการณ์ครั้งน้ี ควรจะมีการเคล่ือนไหว การดําเนินการ หรือกิจกรรมการเรียน 
การสอนอาจยกประเด็นน้ีมา  อธิการบดีได้พบกับผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ผู้ว่าราชการจังหวัด 
กล่าวว่า การขนส่งทางนํ้าของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาในระยะเวลา 1 ปี สามารถสร้างรายได้ประมาณ  
4 แสนล้านบาท ซึ่งเป็นการขนส่งที่ประหยัดและสร้างรายได้มาก ดังน้ันจึงควรมีการพัฒนาเร่ืองของการขนส่ง
ทางน้ําให้มีคุณภาพมากย่ิงขึ้น มหาวิทยาลัยฯ มีหลักสูตรการจัดการสาขาโลจิสติกส์ ซึ่งเป็นหลักสูตรใหม่ 
มหาวิทยาลัยฯ จะนําเร่ืองน้ีมาให้สาขาการจัดการโลจิสติกส์ศึกษารูปแบบ ส่วนการดําเนินการรูปแบบของการ
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พัฒนา เรื่องของการพัฒนาริมตลิ่ง เพ่ือให้การขนส่งมีประสิทธิภาพมากขึ้น และมหาวิทยาลัยฯ จะนําประเด็นน้ี
เข้าที่ประชุมกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ เพ่ือที่จะได้พิจารณาดําเนินการต่อไป 
   ประธาน กล่าวว่า ผลของเรือนํ้าตาลล่มส่งผลกระทบต่อสัตว์นํ้ามากน้อยแค่ไหน 
   อธิการบดี กล่าวว่า ผลของเรือนํ้าตาลล่ม นํ้าตาลลงไปอยู่ในพ้ืนนํ้ามีผลกระทบมาก  ผู้ที่ได้รับ
ความเสียหายแจ้งว่าความเสียหายเกิดจากเรือล่ม ทางผู้ประกอบการจึงสอบถามว่าจริงหรือไม่ ซึ่งเป็นเรื่องของ 
การต่อรอง ต้องมีการพิสูจน์ด้วยการตรวจสอบ เป็นเหตุการณ์ที่ต้องมีการสืบสวน ทดสอบ หาข้อมูล เพ่ือยืนยัน 
และชดใช้ค่าเสียหาย แต่ในส่วนที่เป็นบ้านของประชากรจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้ชดใช้ค่าเสียหายไปแล้ว
ส่วนหน่ึง 
   นางสาวิตรี สุวรรณสถิตย์ กล่าวว่า จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นเมืองที่มีการคมนาคมทางนํ้า  
นํ้าท่วมหรือนํ้าไม่สะอาดมีผลจากระบบเล็ก ๆ ที่จะไหลลงสู่แม่นํ้า มหาวิทยาลัยฯ ควรจะมีบทบาทใน 
การศึกษาวิจัยประเด็นต่าง ๆ ระบบคูคลองทั้งหมดต้องฟ้ืนฟู    
   ผศ.ดร.สาโรช ธีรศิลป กล่าวว่า บทบาทของมหาวิทยาลัยฯ ที่มีต่อชุมชน ถ้ามหาวิทยาลัยฯ ทํา
ห้อง  Lab  ใ ห้ เ ป็นมาตรฐานสากล  เวลาพูดอะไรก็จะทํา ใ ห้ประชาชนเ ช่ือถือ  มีความหนักแน่น  
หากห้อง Lab ของมหาวิทยาลัย ไม่ว่าจะเป็นเคมี ชีววิทยา ได้รับการรับรองมาตรฐานระบบ ISO 17025 จะทํา
ให้การวิเคราะห์วิจัยเข้าไปมีบทบาทช่วยเหลือชุมชน สิ่งแวดล้อม มีนํ้าหนักมากขึ้น ถ้ามหาวิทยาลัยฯ  
ได้ ISO 17025  จะทําให้มหาวิทยาลัยฯ มีรายได้อีกทางหนึ่ง  ถ้าเป็นไปได้อยากให้ห้อง Lab ของมหาวิทยาลัยฯ  
มีมาตรฐานสากลมากขึ้น 
   รศ.ดร.พงศ์ หรดาล กล่าวว่า มหาวิทยาลัยฯ ควรทําวิจัยเชิงป้องกัน และเสนอแผนให้กระทรวง   
ทบวง กรมที่เก่ียวข้อง น่าจะช่วยป้องกันได้ เพราะถ้าไม่มีการป้องกันเรือก็จะล่มบ่อย    
   ศ.ดร.นิพนธ์ ศุขปรีดี กล่าวว่า อธิการบดีและคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ควรจะไปดู
งานที่สํานักมาตฐานมาตรวัด และมหาวิทยาลัยฯ มีทางที่จะพัฒนาระบบ ISO 17025 ไม่ควรดูแต่โบราณสถาน
อย่างเดียว ควรต้องดูแลสิ่งแวดล้อมและนําเทคโนโลยีเข้ามาช่วยเหลือด้วย 
   รศ.ดร.นพวรรณ ธีระพันธ์เจริญ กล่าวว่า ปีที่ผ่านมาสาขาสาธารณสุขชุมชนกับอาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัยได้รับทุน สสส .  และทุนของสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ทําการสํารวจดีโอและพีเอชในแม่นํ้าสายหลัก  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมได้มอบหมายให้สํานักงานที่มีความรับผิดชอบได้สํารวจไปแล้ว อย่างไรก็ตามคณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีจะติดตามและเขียนบทความท่ีเก่ียวข้องกับเรื่องน้ี เพ่ือจะได้มีข้อมูลที่จะเป็นประโยชน์แก่สังคม 
   นางสาวิตรี สุวรรณสถิตย์ กล่าวว่า มหาวิทยาลัยฯ ควรทําวิจัยกรณีศึกษาผลกระทบและแนวทาง
ป้องกันในอนาคต กรณีตัวอย่างอาจจะขอทุนจาก สกว. เสนอผู้ทรงคุณวุฒิ จํานวน 2 -3 ท่าน  ให้เป็นที่ปรึกษา 
ทําเป็นสหวิทยาการ ในเชิงประวัติศาสตร์ลองดูว่ามีกรณีแบบน้ีหรือไม่ในอดีต  และทางด้านนิติศาสตร์ว่าใน
กรณีที่เกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นมากฎหมายที่มีอยู่ช่วยอะไรชาวบ้านบ้างและกฎหมายให้อํานาจผู้ว่าราชการจังหวัดแค่ไหน  
   ประธาน เป็นโอกาสที่มหาวิทยาลัยฯ จะได้แสดงฝีมือ ผลิกวิกฤตให้เป็นโอกาส และถ้ามีอะไรให้
กรรมการสภามหาวิทยาลัยช่วยก็ยินดี 
 มติที่ประชุม 

รับทราบ  
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ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งท่ี 5/2554 

สาระสําคัญโดยย่อ 
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย  นําเสนอรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 5/2554 เพ่ือขอให้ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยพิจารณารับรองรายงานการประชุม 

ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง 
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ได้มีการประชุมครั้งที่ 5/2554 เมื่อวันพุธที่ 18 

พฤษภาคม 2554 ณ ห้องประชุม 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา และเลขานุการสภาฯ  
ได้จัดทํารายงานการประชุมบรรจุเข้าระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 5/2554 

ข้อกฎหมาย 
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย การประชุมสภามหาวิทยาลัย  

พ .ศ .  2547 ข้อ 7 เลขานุการสภามหาวิทยาลัยมี อํานาจหน้าที่ตาม (2) จัดทํารายงานการประชุม 
สภามหาวิทยาลัย และ (4) รับผิดชอบเอกสารของการประชุมสภามหาวิทยาลัย 

ข้อเสนอ/ญัตติ  

ขอรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5/2554 วันพุธที่ 18 พฤษภาคม 2554  
ณ ห้องประชุม 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

มติที่ประชุม     
รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5/2554 โดยไม่มีการแก้ไข 

ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่องสืบเนื่องจากการประชุม ครั้งท่ี 5/2554 

ระเบียบวาระที่ 3.1 ผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
ครั้งที่ 5/2554  

สาระสําคัญโดยย่อ 
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย นําเสนอข้อมูลการดําเนินงานและผลการดําเนินงานตามมติ 

ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 5/2554 โดยได้แจ้งและมอบให้หน่วยงานและ 
องค์คณะบุคคล/บุคคลที่เก่ียวข้องดําเนินงานและปฏิบัติตามท่ีสภามหาวิทยาลัยมีมติแล้ว 

ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง 
1. สภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ได้มีมติกําหนดเป็นแนวปฏิบัติให้เลขานุการ

นําเสนอให้ที่ประชุมทราบความคืบหน้าหรือข้อมูลการดําเนินงานและผลการดําเนินงานตามมติ 
สภามหาวิทยาลัยทุกคร้ังเป็นเรื่องสืบเน่ืองจากการประชุมครั้งก่อนด้วย 

2. สภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา มีการประชุมคร้ังที่ 5/2554 เมื่อวันพุธที่ 18 
พฤษภาคม 2554 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยมีสาระตาม
รายงานการประชุมฯ ในระเบียบวาระที่ 2  
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3. เลขานุการสภามหาวิทยาลัย ได้แจ้งและมอบให้หน่วยงานและองค์คณะบุคคล/บุคคล   
ที่เก่ียวข้องดําเนินงานและปฏิบัติตามท่ีสภามหาวิทยาลัยมีมติแล้ว ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารท่ีนําเสนอ
ประกอบการประชุมระเบียบวาระที่ 3 

ข้อกฎหมาย 
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่ าด้วยการประชุมสภามหาวิทยาลัย  

พ.ศ.2547 ข้อ 7 เลขานุการสภามหาวิทยาลัยมีอํานาจหน้าที่ตาม (2) จัดทํารายงานการประชุม สภามหาวิทยาลัย และ 
(4) รับผิดชอบเอกสารของการประชุมสภามหาวิทยาลัย 

ข้อเสนอ/ญัตติ  

ขอเสนอใ ห้ที่ ประ ชุมรับทราบข้อมูลการ ดํา เ นินงานและผลการ ดํา เ นินงานตามมติ           
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 5/2554 

มติที่ประชุม     
รับทราบ  

 ระเบียบวาระที่ 3.2 รายงานผลการดําเนินงานของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยและคณบดี 

สาระสําคัญโดยย่อ 
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย  ขออนุญาตที่ประชุมให้ดร.สุชาติ เมืองแก้ว ประธานคณะกรรมการ

ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยและคณบดี นําเสนอ รายงานผลการดําเนินงานของ
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยและคณบดี 

ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง 
ตามที่คณะกรรมการประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยและคณบดีได้นําเสนอในภาพรวมของ

มหาวิทยาลัยฯ จากการประชุมสภามหาวิทยาลัยคร้ังที่ 5/2554 ไปเรียบร้อยแล้วน้ัน ในวันน้ีช่วงบ่ายคณะ
กรรมการฯ จะนําเสนอให้คณะอนุกรรมการฯ ได้รับทราบใน 2 ประเด็นคือผลการปฏิบัติงานของอธิการบดี
และรายงานผลการปฏิบัติงานของคณบดี  คาดว่าในวันที่ 20 กรกฎาคม 2554 คณะกรรมการ จะนําเสนอให้
สภามหาวิทยาลัยฯ ได้รับทราบต่อไป 

ประธาน กล่าวว่า มอบหมาย ดร.สุชาติ เมืองแก้ว หารือกับอธิการบดี เรื่องการจัดวาระการ
ประชุมวันที่ 1-2 กรกฎาคม 2554  อําเภอมวกเหล็ก  จังหวัดสระบุรี 

ดร.สุชาติ เมืองแก้ว กล่าวว่า ในการประชุมวันที่ 1-2 กรกฎาคม 2554 จะเน้นเรื่องของข้อเสนอ
จากการประเมินว่าทิศทางการประเมินมหาวิทยาลัยฯ มีอะไรบ้าง ดูจากผลการประเมินจุดเด่นและจุดอ่อน 

ประธาน กล่าวว่า ถ้าแผน 15 ปี ยังไม่เร่งด่วน ต้องการให้ใช้เวลาเร่ืองการประเมินมหาวิทยาลัยฯ 
ให้มากที่สุด คือแบ่งเวลาแผน 15 ปีคงจะพูดได้น้อย ต้องการให้ใช้เวลาในเรื่องของการประเมิน 80 เปอร์เซ็นต์
หารือกันให้เกิดความเข้าใจร่วมกัน 

อธิการบดี กล่าวว่า แผน 15 ปี นําเสนอเพ่ือให้ที่ประชุมได้รับทราบและจะเป็นฐานในการพัฒนาต่อไป 

มติที่ประชุม     
รับทราบรายงานผลการดําเนินงานของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของ

มหาวิทยาลัยฯ และคณบดี  
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ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องนําเสนอเพื่อทราบ 

ระเบียบวาระที่ 4.1 เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากอธิการบดี    

สาระสําคัญโดยย่อ 
 อธิการบดี นําเสนอเรื่องให้ที่ประชุมทราบ ดังน้ี 
 1. วันที่ 1 กรกฎาคม 2554 เป็นวันครบรอบก่อต้ังมหาวิทยาลัยฯ  ครบ 106 ปี มหาวิทยาลัยฯ 

จะมีการจัดพิธีทําบุญในช่วงเช้าเลี้ยงเพลพระ ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยฯ  งานจะเริ่มในเวลา 10.00 น.  
ขอเรียนเชิญกรรมการสภามหาวิทยาลัยทุกท่านร่วมทําบุญและรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน หลังจากน้ัน
จะเดินทางไปประชุมที่จังหวัดสระบุรี   

  2. ขอชะลอการนําเสนอหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา หลักสูตรใหม่ พ.ศ.
2554 เน่ืองจากอาจารย์คณะครุศาสตร์ได้ลาออกทําให้มีผลกระทบกับอาจารย์ประจําหลักสูตรที่ไม่เป็นไปตาม
เกณฑ์ที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด ประกอบกับขณะน้ีสํานักงานคณะกรรมการ 
การอุดมศึกษาได้กําชับเรื่องอาจารย์ประจําหลักสูตรที่ต้องมีคุณวุฒิตรงตามหลักสูตรน้ัน ๆ   

 3. คณะวิทยาการจัดการขอถอนเร่ืองขอความเห็นชอบหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา
การตลาด หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2554 เน่ืองจากศักยภาพอาจารย์ประจําหลักสูตรที่ซ้ําซ้อนกับสาขาการ
จัดการทั่วไปที่ศูนย์อุดมศึกษาจังหวัดอ่างทอง 

มติที่ประชุม   
รับทราบ  

ระเบียบวาระที่ 4.2  เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ 

สาระสําคัญโดยย่อ 
-ไม่มี- เน่ืองจากลาการประชุม 
เลขานุการ กล่าวว่า หลังจากที่นายกสภามหาวิทยาลัยได้ลงนามในข้อบังคับสภาคณาจารย์และ

ข้าราชการฉบับใหม่แล้ว มหาวิทยาลัยฯ ได้ดําเนินการประกาศรับสมัครสภาคณาจารย์และข้าราชการ  
ซึ่งการรับสมัครเสร็จสิ้นเมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2554  แต่ปรากฎว่าไม่มีผู้สมัคร  คงต้องขยายระยะเวลาออกไป
อีก มหาวิทยาลัยฯ จะเร่งดําเนินการต่อไป 

มติที่ประชุม   
รับทราบ  

ระเบียบวาระที่ 4.3  เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการ
มหาวิทยาลัย 

สาระสําคัญโดยย่อ 
 ผศ.สุธรรม ชาตะสิงห์ รองประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยฯ กล่าวว่า 
เน่ืองจาก ดร .จิระพันธ์ุ พิมพ์พันธ์ุ ติดราชการไปเป็นประธานการประชุมสรรหาครูดีเด่นภาคกลาง  
จึงมอบหมายให้รองประธานทําหน้าที่แทน มีเรื่องแจ้งเพ่ือทราบ คือ คณะกรรมการส่งเสริมกิจการ
มหาวิทยาลัยฯ ทํางานได้หลาย ๆ ลักษณะ ไม่จําเป็นต้องประชุมกันตลอดเวลา รองประธานได้ไปรับรู้รับทราบ
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การประชุมเรื่องมาตรฐานคุณภาพของงานวัฒนธรรม โดยมีนางสาวิตรี สุวรรณสถิตย์ กรรมการสภา
มหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นวิทยากร ซึ่งน่าสนใจมาก ที่ประชุมเสวนากันในเร่ืองมาตรฐานคุณภาพ สังคม
ปัจจุบันมีปัญหามาก โดยเฉพาะอย่างย่ิงความไม่มั่นคงทางด้านจิตใจ ความรู้สึก ส่วนหน่ึงมาจากเร่ืองของความ
ไม่เข้าใจ มหาวิทยาลัยฯ มีการประชุมกันประจํา คงต้องประชุมช้ีแจงกันต่อไป อาจจะเปลี่ยนวิธีการโดย 
การนิมนต์พระมาบรรยายบ้าง อาจช่วยแก้ไขปัญหาของเรื่องต่าง ๆ ได้ 

มติที่ประชุม   
รับทราบ  

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องนําเสนอเพื่อพิจารณา 

ระเบียบวาระที่ 5.1 ขอความเห็นชอบหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารทรัพยากร
มนุษย์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2554 

สาระสําคัญโดยย่อ 
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย  ขออนุญาตที่ประชุมให้ รศ.จิตติมา อัครธิติพงศ์ นําเสนอ ขอความ

เห็นชอบหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 

ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง 
ตามที่คณะวิทยาการจัดการ ได้ดําเนินการปรับปรุงหลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตร

บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ โดยได้ดําเนินการตามแนวปฏิบัติของประกาศ
มหาวิทยาลัยฯ เรื่องแนวปฏิบัติในการเสนอขอความเห็นชอบหลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พ ร ะ น ค ร ศ รี อ ยุ ธ ย า  ต า ม ก ร อบม า ต ร ฐ า น คุ ณ วุ ฒิ ร ะ ดั บ อุ ด ม ศึ ก ษ า แ ห่ ง ช า ติ  พ . ศ .  2 5 5 2  
และระเบียบอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง  

ข้อกฎหมาย 
 1. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ มาตรา 18 (7) สภามหาวิทยาลัยมีอํานาจและหน้าที่
พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาให้สอดคล้องกับมาตรฐานที่คณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด 
 2. ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่องแนวปฏิบัติในการเสนอขอความเห็นชอบหลักสูตรของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 

ข้อเสนอ/ญัตติ 
ขอความเห็นชอบหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ หลักสูตร

ปรับปรุง พ.ศ. 2554 
ที่ประชุมมีข้อสังเกตดังน้ี 
1. ประเด็นเก่ียวกับกรรมการวิพากษ์หลักสูตรว่ามีครบถ้วนหรือไม่โดยตรวจสอบจากคําสั่งวิพากษ์

หลักสูตรและคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตร  
รศ.จิตติมา อัครธิติพงศ์ ประธานหลักสูตร กล่าวว่า ได้มีการดําเนินการวิพากษ์หลักสูตรครบถ้วน

ตามกระบวนการขั้นตอนการเสนอหลักสูตร 
อธิการบดี กล่าวว่า โดยแนวปฏิบัติที่มหาวิทยาลัยฯ ได้กําหนดเป็นประกาศของมหาวิทยาลัยฯ 

เก่ียวกับเรื่องการเสนอหลักสูตร  ต้องดําเนินการตามเกณฑ์มาตรฐานที่กระทรวงศึกษาธิการกําหนด เกณฑ์ที่ว่า
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ต้องมีการวิพากษ์หลักสูตรโดยมีการแต่งต้ังหรือระบุผู้ที่ เก่ียวข้องกับการวิพากษ์หลักสูตร ว่าจะต้องมี
ผู้ทรงคุณวุฒิ ต้องมีการดําเนินการเป็นหลักฐานในลักษณะของคําสั่งแต่งต้ัง  ในการดําเนินการเสนอหลักสูตร
จะผ่านองค์คณะต่าง ๆ ตามลาํดับมาที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยได้เคยกําหนดเป็นแนวทางไว้ว่ากรรมการแต่ละ
คณะมีความเห็นอย่างไร และคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรได้ปรับปรุงแก้ไขอย่างไร  ต้องการให้คณะนําเสนอ
ข้อมูลในส่วนน้ี  

ประเด็นข้อเสนอแนะจากกรรมการฯ มีดังน้ี 
 รศ.ดร.นพวรรณ ธีระพันธ์เจริญ กล่าวว่า เรื่องสหกิจศึกษา คณะวิทยาการจัดการเป็นผู้นําร่อง 
การดําเนินงานสหกิจศึกษา ควรจะบรรจุแผนในเรื่องของการดําเนินงานสหกิจศึกษาเข้าไปหรือไม่  
 รศ.จิตติมา อัครธิติพงศ์ กล่าวว่า สหกิจศึกษาคณะวิทยาการจัดการได้บรรจุเรื่องสหกิจศึกษาอยู่
ในแผนเรียบร้อยแล้ว แต่ถ้ารายละเอียดจะต้องมีการติดต่อกันในลักษณะของการทํา MOU 
 ศ.ดร.ศุภมาศ พนิชศักด์ิพัฒนา กล่าวว่า รายวิชาศึกษาทั่วไปช่ือวิชาที่เก่ียวข้องกับสิ่งแวดล้อม 
นันทนาการและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมกับมนุษย์และวัฒนธรรม แม้แต่จะเป็นคนละกลุ่มวิชาก็แล้วแต่  
โอกาสท่ีนักศึกษาจะเรียนในวิชาที่คล้าย ๆ กันและเกิดความซ้ําซ้อนเป็นไปได้  อยากให้เกิดประโยชน์สูงสุดควร
จะมีการปรับรายละเอียดของวิชาในโอกาสต่อไป 

มติที่ประชุม     
เห็นชอบหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ หลักสูตรปรับปรุง 

พ.ศ. 2554 โดยให้แก้ไขรายละเอียดของหลักสูตร (มอค.2) ตามข้อเสนอแนะของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 

ระเบียบวาระท่ี  6   เรื่องอ่ืนๆ 

6.1 นายสุพล คุณาภรณ์ กล่าวว่า ในวันอาทิตย์ที่  26 มิถุนายน 2554 มีเลือกต้ังล่วงหน้า 
มหาวิทยาลัยฯ ได้มีบทบาทในการให้นักศึกษารณรงค์อะไรบ้าง 

 อธิการบดี  กล่าวว่า การรณรงค์เลือกต้ังมีอยู่ 3 ส่วนที่มหาวิทยาลัยฯ ได้ดําเนินการ ส่วนแรกคือ
การบริหาร  ส่วนการจัดการภายในได้ประสานกับคณะกรรมการเลือกต้ัง เพ่ือให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการ
เผยแพร่รณรงค์ให้มาเลือกต้ัง เช่น การช่วยแจกแผ่นพับ  และส่วนที่ 2 จะมีการจัดเสวนาเรื่องประชาธิปไตย 
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์จะให้ข้อมูลต่อไป และอีกส่วนหน่ึงมหาวิทยาลัยฯ ได้จัดทําป้าย
รณรงค์เพ่ือให้บุคลากรไปเลือกต้ัง และเชิญชวนให้ประชาชนในท้องถิ่นไปเลือกต้ังด้วย 

 ผศ.วิชชุกร นาคธน กล่าวว่า กิจกรรมท่ีคณะช่วยกับคณะกรรมการเลือกต้ังเก่ียวกับการเลือกต้ัง 
คือคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้จัดนักศึกษาไปปฏิบัติงานในหน่วยเลือกต้ัง  ซึ่งมี 2 กิจกรรม  
คณะมนุษยศาสตร์ฯ ได้นํานักศึกษารัฐประศาสนศาสตร์ (รปศ.) 50 คน เข้าไปปฏิบัติในหน่วยเลือกต้ังที่ 
ศาลากลาง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในวันที่ 26 มิถุนายน 2554  ส่วนวันที่ 23 มิถุนายน 2554 จะมีกิจกรรม
การสัมมนาทางวิชาการ เรื่องของการเลือกต้ังและรวมถึงเน้ือหาของรัฐธรรมนูญบางส่วน  

 นางสาวิตรี สุวรรณสถิตย์ กล่าวว่า การให้นักศึกษาเข้าไปมีส่วนร่วม เช่น เดินแจกแผ่นพับก็จะได้
ประสบการณ์โดยตรง ในฐานะที่เป็นนักศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยฯ ต้องการให้ทําเป็นลักษณะของรายงานเพ่ือ
เป็นหลักฐาน เป็นพ้ืนฐานสําหรับวิทยานิพนธ์  

มติที่ประชุม    
 รับทราบ 
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ระเบียบวาระที่ 6.2 กําหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 7/2554 

สาระสําคัญโดยย่อ 
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย นําเสนอปฏิทินเพ่ือหารือเรื่องกําหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย

ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 7/2554 

ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง 
 สภามหาวิทยาลัย มีมติเป็นหลักการให้มีการประชุมทุกวันพุธในสัปดาห์ที่สามของเดือน   

ข้อกฎหมาย     
ข้อบังคับว่าด้วยการประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ พ.ศ. 2547 ข้อ 8 การประชุมให้มีตามกําหนด 

ที่สภามหาวิทยาลัยได้มีมติไว้  

ข้อเสนอ/ญัตติ    
ขอความเห็นชอบกําหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 7/2554 

ในวันพุธที่ 20 กรกฎาคม 2554 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  

มติที่ประชุม    
 เห็นชอบ  
 

ปิดประชุมเวลา  11.00 น. 
 

........................................... 
(รศ.วันทนีย์  แสนภักดี) 

ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
 

........................................... 
(คุณหญิง ดร.กษมา  วรวรรณ ณ อยุธยา) 

ประธานการประชุม 
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