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รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
ครั้งท่ี 9/2554 

วันพุธท่ี 14 กันยายน 2554 เวลา 09.30 – 13.00 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. ดร.สุชาติ เมืองแก้ว ผู้ทรงคุณวุฒิ                                       กรรมการ 
5. นายศุทธนะ ธีวีระปัญญา ผู้ทรงคุณวุฒิ                                        กรรมการ 
6. นายสุพล คุณาภรณ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ                                        กรรมการ 
7. ผศ.สุธรรม ชาตะสิงห์ (แทน) ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย กรรมการ 
8. ดร.บูรพาทิศ พลอยสุวรรณ์ อธิการบดี กรรมการ 
9. ผศ.หทัยรัตน์ ทรรพวสุ ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ กรรมการ 
10. รศ.ดร.นพวรรณ ธีระพันธ์เจริญ ผู้แทนผู้บริหาร                                     กรรมการ 
11. ผศ.วิชชุกร นาคธน ผู้แทนผู้บริหาร กรรมการ 
12. ผศ.พันทิพา มาลา ผู้แทนผู้บริหาร กรรมการ 
13. นายจิรศักด์ิ ชุมวรานนท์ ผู้แทนผู้บริหาร กรรมการ 
14. ดร.สุภัทรา คงเรือง ผู้แทนคณาจารย์                                   กรรมการ 
15. ดร.เกษม บํารุงเวช ผู้แทนคณาจารย์             กรรมการ 
16. ผศ.วิวัฒน์ หามนตรี ผู้แทนคณาจารย์ กรรมการ 
17. ผศ.อร่าม  ชนะโชติ ผู้แทนคณาจารย์                                   กรรมการ 
18. รศ.วันทนีย์ แสนภักดี รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เลขานุการ 

ผู้ท่ีไม่มาประชุม 

1. ศ.ดร.วิรุณ  ต้ังเจริญ ผู้ทรงคุณวุฒิ                       ลาการประชุม 
2. ดร.ชาญวิทย์ เกษตรศิริ ผู้ทรงคุณวุฒิ                           ลาการประชุม 
3. ศ.ดร.ศุภมาศ พนิชศักด์ิพัฒนา ผู้ทรงคุณวุฒิ                                       ลาการประชุม 
4.  ศ.นพ.สมเกียรติ วัฒนศิริชัยกุล ผู้ทรงคุณวุฒิ                                          ลาการประชุม  
5.  ผศ.ดร.สาโรช ธีรศิลป ผู้ทรงคุณวุฒิ                       ลาการประชุม 
6. นางสาวิตรี สุวรรณสถิตย์ ผู้ทรงคุณวุฒิ                   ลาการประชุม 
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ผู้เข้าร่วมประชุม  

1. รศ.สุวิทย์ เฑียรทอง ที่ปรึกษาอธิการบดี 
2. ผศ.ดร.วิมลพรรณ รุ่งพรหม รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
3. ดร.อมรรัตน์ สน่ันเสียง คณบดีคณะครุศาสตร์ 
4. ผศ.วันทนา เนาว์วัน รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 
5. นางสาวรุ่งเรือง ทองศรี ประธานสาขาการตลาด 
6. ผศ.ชัชฎาพร องอาจ ประธานสาขาวิชาเคมี 
7. ดร.ภควดี สุขอนันต์ อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
8. นายเลิศชาย สถิตย์พนาวงษ์ คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต  
9. ผศ.ดร.บุญล้ํา สุนทร อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
10. นางสุนทรี โพธิกุล  ผู้อํานวยการกองกลาง 
11. นางสาวชุติมา น่ิมนวล หัวหน้าสํานักงานสภามหาวิทยาลัย 
12. นายสราวุธ คําสัตย์         พนักงานราชการ 
13. นางสาวศราริตา บุญฤทธ์ิ นิติกร 

เปิดประชุม เวลา 09.30 น. 

ประธานพิจารณาจํานวนกรรมการท่ีมาประชุมและเห็นว่าครบองค์ประชุมแล้วจึงเปิดการประชุม และ
ดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม  

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ทราบ 

ประธานมอบหมายให้เลขานุการสภามหาวิทยาลัยแจ้งเร่ืองเพ่ือทราบ คือ กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ที่ลาการประชุมวันน้ีคือ ศ.ดร.วิรุณ  ต้ังเจริญ ศ.ดร.ศุภมาศ พนิชศักด์ิพัฒนา  ดร.ชาญวิทย์ เกษตรศิริ  
ศ.นพ.สมเกียรติ วัฒนศิริชัยกุล ผศ.ดร.สาโรช ธีรศิลป และนางสาวิตรี สุวรรณสถิตย์  

 

 มติที่ประชุม 
รับทราบ  

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งท่ี 8/2554 

สาระสําคัญโดยย่อ 
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย  นําเสนอรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 8/2554 เพ่ือขอให้ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยพิจารณารับรองรายงานการประชุม 

ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง 
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ได้มีการประชุมครั้งที่ 8/2554 เมื่อวันพุธที่ 24 

สิงหาคม 2554 ณ ห้องประชุม 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา และเลขานุการสภาฯ  
ได้จัดทํารายงานการประชุมบรรจุเข้าระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 8/2554 
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ข้อกฎหมาย 

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

ข้อเสนอ/ญัตติ  

ขอรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 8/2554 วันพุธที่ 24 สิงหาคม 2554  
ณ ห้องประชุม 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

มติที่ประชุม     
รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 8/2554 โดยไม่มีการแก้ไข 

ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่องสืบเนื่องจากการประชุม ครั้งท่ี 8/2554 

ระเบียบวาระที่ 3.1 ผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
ครั้งที่ 8/2554  

สาระสําคัญโดยย่อ 
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย นําเสนอข้อมูลการดําเนินงานและผลการดําเนินงานตามมติ 

ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 8/2554 โดยได้แจ้งและมอบให้หน่วยงานและ 
องค์คณะบุคคล/บุคคลที่เก่ียวข้องดําเนินงานและปฏิบัติตามท่ีสภามหาวิทยาลัยมีมติแล้ว 

ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง 
1. สภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ได้มีมติกําหนดเป็นแนวปฏิบัติให้เลขานุการ

นําเสนอให้ที่ประชุมทราบความคืบหน้าหรือข้อมูลการดําเนินงานและผลการดําเนินงานตามมติ 
สภามหาวิทยาลัยทุกคร้ังเป็นเรื่องสืบเน่ืองจากการประชุมคร้ังก่อนด้วย 

2. สภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา มีการประชุมคร้ังที่ 8/2554 เมื่อวันพุธที่ 24 
สิงหาคม  2554 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยมีสาระตาม
รายงานการประชุมฯ ในระเบียบวาระที่ 2  

3. เลขานุการสภามหาวิทยาลัย ได้แจ้งและมอบให้หน่วยงานและองค์คณะบุคคล/บุคคล   
ที่เก่ียวข้องดําเนินงานและปฏิบัติตามท่ีสภามหาวิทยาลัยมีมติแล้ว ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารท่ีนําเสนอ
ประกอบการประชุมระเบียบวาระที่ 3 

ข้อกฎหมาย 
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่ าด้วย การประชุมสภามหาวิทยาลัย  

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

ข้อเสนอ/ญัตติ  

ขอเสนอใ ห้ที่ ประ ชุมรับทราบข้อมูลการ ดํา เ นินงานและผลการ ดํา เ นินงานตามมติ                
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 8/2554 
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มติที่ประชุม     

รับทราบ  

 ระเบียบวาระที่ 3.2   รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานของสภามหาวิทยาลัย 

สาระสําคัญโดยย่อ 
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย ขออนุญาตท่ีประชุมให้ ดร.สุชาติ เมืองแก้ว ประธานคณะกรรมการ

ประเมินผลการปฏิบัติงานของสภามหาวิทยาลัย นําเสนอ รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานของ 
สภามหาวิทยาลัย 

ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง 
ตามที่สภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ได้แต่งต้ังคณะกรรมการประเมินผล 

การปฏิบัติงานของสภามหาวิทยาลัยตามคําสั่งที่ 7/2554 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2554 เพ่ือประเมินผล 
การปฏิบัติงานของสภามหาวิทยาลัยในรอบปี พ.ศ. 2553 ซึ่งคณะกรรมการฯ ได้ดําเนินการประเมินการ
ปฏิบัติงานของสภามหาวิทยาลัยเรียบร้อยแล้ว จึงขอนําเสนอรายงานประเมินผลการปฏิบัติงานตามบทบาท
หน้าที่ของสภามหาวิทยาลัย เพ่ือให้ที่ประชุมพิจารณา 

วัตถุประสงค์ของการประเมิน 
 1. เพ่ือประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการสภามหาวิทยาลัยตามพระราชบัญญัติ

มหาวิทยาลัยราชภัฎ พ.ศ. 2547 มาตรา 18 และข้อบังคับที่เก่ียวข้อง 
 2. เพ่ือนําผลการประเมินสภามหาวิทยาลัยฯ ไปใช้ในการปรับปรุงการปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่

ของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยในโอกาสต่อไป 
 

วิธีการและขั้นตอนการประเมิน ช่วงเวลา/วัน 
1. คณะกรรมการฯ วางแผนการปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย 24 ส.ค. 2554 

2. ศึกษาเอกสารที่เก่ียวข้อง 
 2.1 พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 (โดยเฉพาะมาตรา 18 ) 

2.2 นโยบายด้านการศึกษาของรัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิการ 
2.3 เกณฑ์การประเมินมาตรฐานและคุณภาพการศึกษาของ สกอ.,สมศ.  
     และ กพร. 

2.4 รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาปี พ.ศ. 2553 
         (ครั้งที่ 1-12 ) 

25 ส.ค – 4 ก.ย. 
2554 (12 วัน) 

3. สร้างเครื่องมือในการประเมิน 
3.1 แบบสอบถามกรรมการสภามหาวิทยาลัย 
3.2 แบบสัมภาษณ์ผู้เก่ียวข้อง 

 

4. ประชุมคณะกรรมการฯ เพ่ือวิเคราะห์-สังเคราะห์-ข้อมูลและผลที่ได้ตามข้อ 2-3 4 ครั้ง 
5. เสนอรายงานต่อสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  
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ผลการประเมิน 

1. การปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายที่กําหนดไว้ประสบผลในระดับดีมาก 
2. การประชุมดําเนินตามข้อบังคับและประสบผลในระดับดีมาก 
3. สภามหาวิทยาลัยมีการดําเนินงานโดยใช้หลักธรรมาภิบาลในระดับดีมาก 
4. ความเห็นของกรรมการสภามหาวิทยาลัยและผู้เก่ียวข้องกับผลการปฏิบัติงานของสภา 

มหาวิทยาลัยในภาพรวมมีความพึงพอใจและเห็นว่าอยู่ในระดับดีมาก 
จุดเด่น 

1. องค์ประกอบของกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิมีหลากหลายประสบการณ์ 
2. วิธีการประชุมมีการถ่ายทอดสดสู่ประชาคมภายในและเปิดเผย 
3. การมีส่วนรว่มของบุคลากรในการนําเสนอ 
4. การจัดกิจกรรมเชิงวิชาการร่วมกัน 

จุดด้อยพัฒนา 
1. การบริหารเวลาในการประชุม 
2. การติดตามไปสู่การปฏิบัติและผลที่เกิดขึน้จริง 
3. องค์ประกอบการประชุม 

ข้อเสนอแนะ 
1.ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 

1.1 ควรปรับนโยบายให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง 
1.2 ควรมีแผนระยะยาว 10-15 ปี 
1.3 ควรมีการทบทวนกลยุทธ์เป็นระยะ ๆ  

2. ข้อเสนอแนะเชิงงานประจํา 
 2.1 ควรใช้สื่ออิเล็กทรอนิกสใ์นการประชุม 

2.2 การจัดทําเอกสารคู่มือให้กรรมการสภามหาวิทยาลัยทีร่ับหน้าที่ใหม ่
       2.3 ควรกําหนดวาระสําคัญเป็น Agenda ล่วงหน้าเพ่ือเป็นการจัดเตรียมข้อมูล
ประกอบการตัดสินใจให้สมบูรณ์ 

ข้อเสนอ/ญัตติ  

ขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานของสภามหาวิทยาลัย 
 ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะดังนี้ 

ผศ.อร่าม ชนะโชติ กล่าวว่า ต้องการให้ใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ ปรับให้เป็นไฟล์เอกสารจะช่วยลด
ต้นทุน และฝากมหาวิทยาลัยฯ จัดทําคู่มือในส่วนของการปฏิบัติงานในหน้าที่ต่าง ๆ ให้ชัดเจนในส่วนของ
ผู้บริหาร 

ประธาน กล่าวว่า มอบหมายเลขานุการรับข้อเสนอ ในการประชุมครั้งต่อไปให้ทําเอกสารเป็นไฟล์
อิเล็กทรอนิกส์ และในวาระเพ่ือพิจารณา ต้องการให้ฝ่ายเลขานุการนําเสนอว่า วาระเชิงนโยบาย  
สภามหาวิทยาลัยควรพิจารณาและกําหนดวาระการประชุมในรอบ 1 ปี ล่วงหน้าทั้ง 12 เดือน โดยมีวาระใน
เชิงนโยบาย เพ่ือให้ผู้รับผิดชอบได้เตรียมเอกสารข้อมูลใช้ประกอบการพิจารณาได้ทันเวลาและมีสาระท่ี
สมบูรณ์ เช่น 

 
 



6 
 

- นโยบายการพัฒนาบุคลากรและกองทุนพัฒนา 
- นโยบายการพัฒนาหลักสูตร 
- นโยบายการพัฒนางานวิจัย/ส่งเสริมการแต่งตํารา 
- นโยบายการระดมทรัพยากร 
- นโยบายด้านกิจการร่วมมือกับต่างประเทศ 
- นโยบายการรับนักศึกษาใหม่ 

ประเด็นเหล่าน้ีมหาวิทยาลัยฯ ควรเสนอว่าในการประชุมสภามหาวิทยาลัยแต่ละเดือนน้ีจะพูด
เรื่องนโยบายไหน อย่างไร และขอขอบคุณ ดร.สุชาติ เมืองแก้ว และทีมงาน 

มติที่ประชุม     
รับทราบ  

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องนําเสนอเพื่อทราบ 

ระเบียบวาระที่ 4.1 เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากอธิการบดี    

สาระสําคัญโดยย่อ 
 อธิการบดี นําเสนอเรื่องให้ที่ประชุมทราบ ดังน้ี 
 1. นําเสนอข้อมูลของบุคลากร ในปี 2554 มหาวิทยาลัยฯ ได้จัดสรรอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย

รวมท้ังสิ้น จํานวน 78 อัตรา เป็นอัตราใหม่ จํานวน 34 อัตรา ที่มีเงิน 3 เดือน สํานักงบประมาณจัดสรรมา 
จํานวน 74 อัตรา ปริญญาเอก ปริญญาโท 50 เปอร์เซ็นต์ ส่วน 44 อัตราเป็นการจัดสรรโดยใช้เงินงบประมาณ 
ที่ชดเชยอัตราเกษียณ จัดสรรให้กับอาจารย์ประจําตามสัญญา รวมแล้วทั้งหมดที่เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
ใหม่มี จํานวน 78 อัตรา เมื่อจัดสรรแล้วมหาวิทยาลัยฯ จะมีอาจารย์ประจําตามสัญญา จํานวน 25 อัตรา 
ขณะนี้อัตราที่มีงบประมาณของมหาวิทยาลัยฯ คือ ข้าราชการ จํานวน 122 คน พนักงานมหาวิทยาลัย จํานวน
107 คน อาจารย์ประจําตามสัญญา จํานวน 25 คน อาจารย์ชาวต่างชาติ จํานวน 12 คน ทั้งหมดน้ีใช้         
เงินงบประมาณเป็นค่าตอบแทนเงินเดือน จากข้อมูลน้ีมหาวิทยาลัยฯ พบว่ามีอาจารย์ประจําตามสัญญา
เหลืออยู่จํานวน   25 คน ในปี 2555 มหาวิทยาลัยฯ จะได้อัตราพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการเพ่ิม 
จํานวน 32 อัตรา  

 ประธาน กล่าวว่า การบรรจุอัตราใหม่ 50 เปอร์เซ็นต์ ปริญญาโท 50 เปอร์เซ็นต์  ใครเป็นคน
กําหนดว่าต้องการ 50:50   การดูแลอาจารย์ประจําตามสัญญาเป็นเรื่องที่ดี  เพราะเป็นคนหนุ่มสาวถ้าต้องการ
เป็นพนักงานมหาวิทยาลัยควรที่จะเร่งรัดปรับปรุงตัวเองให้เป็นปริญญาเอก 

 ดร.สุชาติ เมืองแก้ว กล่าวว่า ต้องการเห็นอาจารย์ในมหาวิทยาลัยฯ จบปริญญาเอกให้มากขึ้น   
มหาวิทยาลัยฯ ควรกําหนดในแผนพัฒนา 15 ปี ว่าควรมีอาจารย์จบปริญญาเอก 50 เปอร์เซ็นต์ แต่ในปัจจุบัน
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ยังไม่ถึง 30 เปอร์เซ็นต์  มหาวิทยาลัยฯ จะต้ังเกณฑ์อย่างไร  ประเด็น
ที่สําคัญคือเงิน และสิ่งจูงใจ 

 รศ.ดร.พงศ์ หรดาล กล่าวว่า ขณะน้ีมหาวิทยาลัยฯ คงทํางบประมาณไปแล้ว และมหาวิทยาลัยฯ 
ต้ังงบฯ ให้ปริญญาตรีเงินเดือน 15,000 บาท หรือไม่ ควรปรับทั้งปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก 
รัฐบาลจะให้ในปี 2555 มหาวิทยาลัยฯ ต้องรีบดําเนินการ มิฉะน้ันมหาวิทยาลัยฯ จะไม่ได้เงินงบประมาณตรง
น้ี และทําให้พนักงานพลาดโอกาส 
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 นายสุพล  คุณาภรณ์ กล่าวว่า โครงสร้างปีหน้า หน่วยตรวจสอบภายในจะได้อัตราเพ่ิมเติมหรือไม่

เน่ืองจากเจ้าหน้าที่หน่วยตรวจสอบภายในติดภารกิจในการสอน ถ้าเทียบกับมหาวิทยาลัยฯ อ่ืนงานตรวจสอบภายใน 
ถูกจัดต้ังให้เป็นสํานักแล้ว เช่น มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี  งานตรวจสอบภายในเป็นงานท่ีมีความสําคัญย่ิง 
ต้องการให้มีเจ้าหน้าที่ที่ไม่ต้องสอน  

 ประธาน กล่าวว่า หากเรามีความด้อยเร่ืองปริญญาเอกมหาวิทยาลัยฯ ควรมีความพยายามอย่าง
แรงกล้า ให้หารือกันภายในมหาวิทยาลัยฯ อะไรที่พอจะทําได้ พึงกระทําและนํากลับเข้ามาเสนอ                   
สภามหาวิทยาลัย 

 อธิการบดี กล่าวว่า ในการบรรจุบุคลากรของมหาวิทยาลัยไม่ตรงสาขา แต่ทํางานมานานแล้ว 
หน่วยงานจึงต้องรักษาบุคคลเหล่าน้ี  เมื่อมีอัตราพนักงานมหาวิทยาลัยมาใหม่การจัดสรรอัตราจะต้องนํา
ประเด็นเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจํามหาวิทยาลัย 

 ประธาน กล่าวว่า ให้หารือกันในคณะกรรมการบริหารงานบุคคล และนําเรื่องน้ีกลับมาใน       
การประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งต่อไป มหาวิทยาลัยฯ ต้องทําอะไรเพ่ือผลักดันองค์กรไปข้างหน้า  
 2.ข้อมูลผลกระทบจากอุทกภัยของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ปี 2554 
ซึ่งสํานักงานวิจัยและพัฒนาได้สํารวจมาเพ่ือนําเสนอกรรมการสภามหาวิทยาลัย 
 ประธาน กล่าวว่า ทําอย่างไรให้มหาวิทยาลัยฯ มีบทบาทในการแก้ปัญหาความเดือดร้อน            
อย่างย่ังยืน ยังเป็นประเด็นเปิดอยู่และยังไม่ได้รับคําตอบ 

 3. การดํารงตําแหน่งประเภทผู้บริหาร ราย ผศ.พันทิพา มาลา  ที่ดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการ
สถาบันอยุธยาศึกษา ซึ่งเป็นตําแหน่งประเภทผู้บริหารที่มีวาระการดํารงตําแหน่งคราวละ 4 ปี ต้ังแต่วันที่ 25 
เมษายน 2552- วันที่ 24 เมษายน 2556  ตามคําสั่งสภามหาวิทยาลัยที่ 9/2552 ลงวันที่ 10 เมษายน 2552 
แต่เน่ืองจาก ผศ.พันทิพา มาลา จะเกษียณอายุราชการในวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2554 แต่สามารถดํารง
ตําแหน่งอยู่ได้จนครบวาระ 

 รศ.สุวิทย์   เฑียรทอง  กล่าวว่า  มหาวิทยาลัยฯ ควรมีระเบียบการจ่ายเงินเดือนให้แก่ข้าราชการ      
ที่เกษียณอายุราชการไปแล้ว แต่ยังดํารงตําแหน่งประเภทผู้บริหารที่มีวาระด้วย  

 ประธาน  กล่าวว่า  มอบหมายให้มหาวิทยาลัยฯ ไปดําเนินการต่อไป 
 4. รายงานทางการเงิน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 เน่ืองจากเกณฑ์การประกันคุณภาพ

การศึกษาภายในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2553 องค์ประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ  ตัวบ่งช้ี
ที่ 8.1 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณเกณฑ์มาตรฐานข้อ 4 กําหนดให้สถาบันต้องจัดทํารายงาน
ทางการเงินอย่างเป็นระบบและรายงานต่อสภาสถาบันอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง น้ัน มหาวิทยาลัยฯ ได้จัดทํา
รายงานทางการเงิน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 เพ่ือนําเสนอสภามหาวิทยาลัย 

 5. ความคืบหน้าการจัดทําแผนพัฒนามหาวิทยาลัย ระยะ 15 ปี (พ .ศ .  2555-2569)  
ได้ดําเนินการถึงขั้นตอนนําเข้าที่ประชุมเพ่ือรับฟังความคิดเห็นอีกครั้งหน่ึงแล้ว ผู้อํานวยการกองนโยบาย            
และแผนจะนําเสนอเพ่ือทราบต่อไป 

 ประธาน กล่าวว่า ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งต่อไปในวาระสืบเน่ืองขอดูว่าแต่ละ
หลักสูตรดําเนินการถึงขั้นตอนไหนแล้ว  ให้นําเร่ืองหลักสูตรเข้ามาพิจารณาว่าหลักสูตรไหนกําลังรอเข้าสภา
มหาวิทยาลัย หลักสูตรไหนดําเนินการแล้ว  
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 6.  อธิการบดีมอบหมายให้ผู้อํานวยการกองกลาง  แจ้งเรื่องให้ที่ประชุมทราบ ดังน้ี 

   1. ตามท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จะดําเนินการก่อสร้างอาคารเรียนและ
ปฏิบัติการเรียนรวม โดยใช้พ้ืนที่อาคาร 8 และอาคาร 9 เป็นที่ก่อสร้างอาคารเรียนและปฏิบัติการเรียนรวม 
กลุ่มงานอาคารสถานที่ฯ จึงได้ดําเนินการรื้อถอนอาคาร 8 และอาคาร 9 เพ่ือใช้พ้ืนที่ก่อสร้างอาคารเรียนและ
ปฏิบัติการเรียนรวม  

  2. การดําเนินการจ้างจัดทําแผนแม่บททางกายภาพ โดยวิธีกรณีพิเศษ ตามท่ี                
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ได้อนุมัติงบบํารุงการศึกษา เพ่ิมเติม ครั้งที่ 1 ให้ดําเนินการจ้าง
จัดทําแผนแม่บททางภายภาพ เป็นเงิน 4,500,000 บาท (สี่ล้านห้าแสนบาทถ้วน) ต่อมากองกลาง สํานักงาน
อธิการบดี ได้ขออนุมัติดําเนินการจ้างจัดทําแผนแม่บททางภายภาพ โดยวิธีกรณีพิเศษ และอธิการบดีให้นําเข้า
ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพ่ือขอความเห็นชอบ คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยมีมติ
เห็นชอบการดําเนินการจ้างจัดทําแผนแม่บททางกายภาพ โดยวิธีกรณีพิเศษ ดังน้ันเพ่ือให้การดําเนินการ
เป็นไปตามระเบียบ กองกลาง จึงเชิญมหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งเป็นส่วนราชการและมีประสบการณ์              
ในการจัดทําแผนแม่บททางกายภาพเข้าเสนอราคาโดยวิธีกรณีพิเศษ  

 7.  อธิการบดีมอบหมายผู้อํานวยการกองนโยบายและแผน แจ้งเรื่องให้ที่ประชุมทราบ คือ
รายงานความคืบหน้าการจัดทําแผนพัฒนาการศึกษา ระยะ 15 ปี (พ.ศ. 2555-2569) ตามที่มหาวิทยาลัยฯ ได้
มอบหมายให้กองนโยบายและแผนเป็นหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบในการจัดทําแผนพัฒนาการศึกษา ระยะ 15 
ปี (พ.ศ. 2555-2569) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เพ่ือเป็นกรอบทิศทาง    การพัฒนา
มหาวิทยาลัยระยะยาวในช่วงเวลาดังกล่าวน้ัน กองนโยบายและแผนได้ดําเนินการตามขั้นตอนของการจัดทํา
แผนฯ คือ เริ่มต้ังแต่การศึกษาข้อมูลสภาพแวดล้อมที่เก่ียวข้อง การประชุมองค์คณะบุคคลต่าง ๆ เพ่ือให้ได้
ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ การจัดทํา (ร่าง) แผน ฯ ตลอดจนการถ่ายทอดแผนฯ สู่การปฏิบัติ ขณะน้ี
มหาวิทยาลัยฯ ได้ดําเนินการถึงขั้นตอนการจัดทํา (ร่าง)  แผนพัฒนาการศึกษา ระยะ 15 ปี (พ.ศ.2555-2569) 
โดยนําเสนอในที่ประชุมสัมมนาแลกเปลี่ยนและรับฟังความคิดเห็นประชาพิจารณ์ (ร่าง )  แผนฯ  
จากองค์คณะบุคคลต่าง ๆ เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2554 และจะรวบรวมจัดทํารูปเล่มเสนอสภามหาวิทยาลัย
ต่อไป 

มติที่ประชุม   
รับทราบ  

ระเบียบวาระที่ 4.2  เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ 

สาระสําคัญโดยย่อ 
-ไม่มี-  

มติที่ประชุม   
-ไม่มี- 
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ระเบียบวาระที่ 4.3 เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการ

มหาวิทยาลัยฯ  

สาระสําคัญโดยย่อ 
 ผศ.สุธรรม ชาตะสิงห์ รองประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยฯ กล่าวว่า ได้หารือ
กับประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการแล้ว คณะกรรมการส่งเสริมฯ ต้องการนําเรื่องการสรรหากรรมการ
สภาคณาจารย์และข้าราชการเข้าที่ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมฯ และจะหาทางออกเก่ียวกับเรื่องน้ีอย่างไร 
จึงขออนุญาตที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือที่จะนําเร่ืองน้ีไปพิจารณาในที่ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมฯ    
ได้หรือไม่ เพ่ือที่คณะกรรมการส่งเสริมฯ จะช่วยหาแนวทางที่จะให้ได้กรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ
ครบจํานวน 

มติที่ประชุม   
รับทราบและอนุญาต 

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องนําเสนอเพื่อพิจารณา 

 ระเบียบวาระที่ 5.1 ขอความเห็นชอบตัวบ่งชี้ผลการดําเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐานการจัด
การศึกษาและแผนงบประมาณ ปีงบประมาณ 2555 

สาระสําคัญโดยย่อ 
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย  ขออนุญาตที่ประชุมให้ นายจิรศักด์ิ ชุมวรานนท์ รองอธิการบดี 

ฝ่ายวางแผนและพัฒนา นําเสนอ ขอความเห็นชอบตัวบ่งช้ีผลการดําเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐานการจัด
การศึกษาและแผนงบประมาณ ปีงบประมาณ 2555 

ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง 
ตามที่กองนโยบายและแผนได้นําเรื่องตัวบ่งช้ีผลการดําเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐานการจัด

การศึกษา  ปีการศึกษา 2554 และแผนงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ.2555 เข้าที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย 
ครั้งที่ 9/2554 เมื่อวันพุธที่ 14 กันยายน 2554 

เน่ืองจากสํานักงาน ก.พ.ร.ได้ปรับตัวบ่งช้ีผลการปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2555 
ใหม่ จากเดิมที่มหาวิทยาลัยฯ มีตัวบ่งช้ีทั้งหมด 105 ตัวบ่งช้ี ปรับเปลี่ยนเหลือตัวบ่งช้ีทั้งหมด 96 ตัวบ่งช้ี 
ดังน้ัน กองนโยบายและแผนจึงได้จัดทําตารางกระจายตัวบ่งช้ีผลการดําเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐานการจัด
การศึกษาและแผนงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ.2555  

ข้อเสนอ/ญัตติ 
ขอความเห็นชอบตัวบ่งช้ีผลการดําเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐานการจัดการศึกษาและแผน

งบประมาณ ปีงบประมาณ 2555  

มติที่ประชุม     
เห็นชอบตัวบ่งช้ีผลการดําเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐานการจัดการศึกษาและแผนงบประมาณ 

ปีงบประมาณ 2555 
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 ระเบียบวาระที่ 5.2 ขออนุมัติงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2555 

สาระสําคัญโดยย่อ 
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย  ขออนุญาตที่ประชุมให้ นายจิรศักด์ิ ชุมวรานนท์ รองอธิการบดี 

ฝ่ายวางแผนและพัฒนา นําเสนอ ขออนุมัติงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2555 

ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง 
เพ่ือให้การใช้จ่ายงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 เป็นไปตามวัตถุประสงค์ 

และสอดคล้องตามพันธกิจ มหาวิทยาลัยฯ จึงได้จัดทํางบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 เพ่ือเสนอขออนุมัติงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้  ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2555 โดยดําเนินงานตามข้ันตอนดังน้ี 

 1. นําเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 17/2554 เมื่อวันที่ 16 
สิงหาคม 2554 

 2. นําเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการวิเคราะห์และประเมินโครงการเพื่อจัดสรรงบประมาณ 
รายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2554 

 3. นําเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงบประมาณและการเงิน ครั้งที่ 4/2554 เมื่อวันที่  
7 กันยายน 2554 

ข้อเสนอ/ญัตติ 
ขออนุมัติงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 
ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะดังน้ี 
ดร.สุชาติ เมืองแก้ว มี 5 ประเด็น คือ 

 1. งบประมาณปี  2554 ที่จะสิ้นสุดในเดือนน้ีมหาวิทยาลัยฯ ได้รับจัดสรรไปแล้ว มีการใช้ไป
เท่าไหร่ และมียอดคงเหลือเท่าไหร่ 
 2. ในงบประมาณปี 2555 มหาวิทยาลัยฯ ควรจะมีการคิดจากฐานของนักศึกษาปริญญาตรี 
ปริญญาโท และปริญญาเอกที่มหาวิทยาลัยฯ ประมาณการเอาไว้จากฐานที่มีอยู่เดิม  เพราะจะเป็นตัวฐานบอก
งบประมาณที่มหาวิทยาลัยฯ จะได้รับ  
 3. งบรายจ่ายประจํา งบเชิงนโยบายที่สภามหาวิทยาลัยให้เอาไว้เป็นสัดส่วนกันอย่างไร เช่น  
สภามหาวิทยาลัยมีนโยบายพัฒนาอาจารย์ พัฒนางานวิจัย หรือพัฒนาหลักสูตรใหม่ ๆ เป็นก่ีเปอร์เซ็นต์ 

4. งบวิจัยที่จัดสรรให้ จํานวน 200,000 บาท ต่อปี  0.15 เปอร์เซ็นต์ ถ้ามองในเชิงนโยบายของ
สภามหาวิทยาลัยน้อยไป เกณฑ์ทั่วไปต้อง 5 เปอร์เซ็นต์ขึ้นไป   

5. งบประมาณปี 2555 งบแผ่นดินยังไม่อนุมัติ  จึงให้ใช้เง ินที่ได้รับจัดสรรตามกรอบปี 2554  
ไปพลาง ๆ ก่อน   

มติที่ประชุม     
อนุมัติงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555  
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 ระเบียบวาระที่ 5.3 ขอความเห็นชอบนโยบายการจัดทําและการบริหารงบประมาณของ
มหาวิทยาลัย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 

สาระสําคัญโดยย่อ 
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย  ขออนุญาตที่ประชุมให้ นายจิรศักด์ิ ชุมวรานนท์ รองอธิการบดี 

ฝ่ายวางแผนและพัฒนา นําเสนอ ขอความเห็นชอบนโยบายการจัดทําและการบริหารงบประมาณของ
มหาวิทยาลัย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 

ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง  
 เพ่ือให้การจัดทําคําของบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ของมหาวิทยาลัย

ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับนโยบายการพัฒนามหาวิทยาลัย     
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา มหาวิทยาลัยฯ จึงขอช้ีแจงนโยบายและแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่าย 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ดังต่อไปน้ี 

1. นโยบายในการจัดทํางบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2555 
1.1 ให้ยึดกรอบแผนพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจําปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2553-2555 เป็นกรอบหลักในการจัดทําคําขอต้ังงบประมาณโดยให้สอดคล้องกับนโยบาย ยุทธศาสตร์ 
เป้าประสงค์ กลยุทธ์ และโครงการที่เก่ียวข้อง 

1.2 ให้ยึดกรอบแผนพัฒนาของคณะ สํานัก สถาบัน เป็นกรอบในการจัดทําโครงการ 
1.3 ให้เสนองาน โครงการ  ที่สอดคล้องกับเกณฑ์การประเมินของ กพร., สมศ., สกอ. 

และสํานักงบประมาณ 
1.4 ให้ยึดแผนงาน/งานโครงการตามกรอบโครงสร้างแผนงาน สําหรับจัดทําคําขอ 

ต้ังงบประมาณฯ 
1.5 การเพ่ิมสัดส่วนของงบประมาณตามเป้าหมายตัวช้ีวัดของหน่วยงานที่ได้รับหรือกําหนดไว้ 
1.6 ให้เป็นโครงการที่เป็นกลยุทธ์ ยกระดับในการแก้ไขปัญหาของระดับจังหวัด ระดับชาติ  

ระดับประเทศ 
2. การบริหารงบประมาณโดยใช้แนวทางเดียวกันกับสํานักงบประมาณเสนอ จัดสรร 4 กลุ่ม  

งบรายจ่ายประจําขั้น ตํ่าที่จําเป็น งบประมาณรายจ่ายตามภาระผูกพันที่ ต้องจัดสรร งบรายจ่าย 
ตามภารกิจพ้ืนฐาน (การรักษางานเดิม การเพ่ิมเป้าหมายใหม่) งบรายจ่ายตามภารกิจยุทธศาสตร์ของ
หน่วยงาน (ยุทธศาสตร์นโยบายต่อเน่ือง นโยบายใหม่) 

3. การบริหารงบประมาณของมหาวิทยาลัยให้ส่วนงานต่าง ๆ จัดทําในรูปแบบมิติแผนงาน  
มิติหน่วยงาน มิติกองทุน และแยกหมวดเงินรายจ่ายตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนดโดยเฉพาะงบประมาณรายได้ 
(งบบริหารคณะ) ให้ดําเนินการตามยุทธศาสตร์หลัก 6 ด้าน 

3.1 ผลิตบัณฑิตให้บรรลุตามคุณสมบัติของบัณฑิตที่พึงประสงค์และพัฒนาความเป็นเลิศทาง 
วิชาการตามความต้องการของสังคม ท้องถิ่นและประเทศชาติ 

3.2 การวิจัยบนพ้ืนฐานความต้องการของชุมชน ท้องถิ่นด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญา
ไทย และภูมิปัญญาสากล 

3.3 ให้บริการทางวิชาการเพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งเป็นที่พ่ึงของท้องถิ่นและสังคม 
3.4 ผลิตพัฒนาและส่งเสริมวิทยฐานะครูและบุคลากรทางการศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐาน 

วิชาชีพ 
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3.5 เป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้และการจัดการความรู้ท้องถิ่น มรดกโลก 
3.6 พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการจัดการศึกษา ตามจุดเน้น เอกลักษณ์ เพ่ือมุ่งสู่ความเป็น

สากล 
4. การเปลี่ยนแปลงงบประมาณระหว่างปีให้ดําเนินการได้ไม่เกินไตรมาสที่ 3 ของปีงบประมาณ 
5. เมื่อมีเหตุผลและความจําเป็นมหาวิทยาลัยฯ อาจเสนอขอต้ังงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม 

ระหว่างปีได้ 
6. การก่อหน้ีผูกพันรายการใดที่มีวงเงินต้ังแต่ 50,000 บาทข้ึนไป และไม่อาจเบิกจ่ายได้ทันภายใน

วันสิ้นปีงบประมาณน้ัน ให้หัวหน้าส่วนราชการเสนออธิการบดีอนุมัติกันเงินไว้จ่ายตามภาระผูกพันรายการน้ัน 
7. ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในปีงบประมาณใด ให้เบิกจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายในปีงบประมาณนั้น 

แต่ถ้ามีเหตุผลและความจําเป็นจะต้องเบิกจ่ายข้ามปีงบประมาณ ให้อธิการบดีเป็นผู้พิจารณาอนุมัติ 
8 .  เมื่ อสิ้ น ปี งบประมาณ  หากส่ วนงานใดมิ ไ ด้ เ บิกจ่ าย เ งินตามรายการที่ กํ าหนดไ ว้ 

ในเอกสารงบประมาณรายจ่ายประจําปีและมิได้ก่อหน้ีผูกพันที่จําเป็นต้องเบิกจ่าย กรณีมีรายรับเป็นไปตาม 
ประมาณการไว้และมีงบประมาณคงเหลืออยู่ ก็ให้โอนเงินคงเหลือดังกล่าวเป็นเงินสะสมของมหาวิทยาลัยฯ  
และถ้าประสงค์จะนํามาใช้จ่ายให้จดัทําเป็นงบประมาณรายจ่ายประจําปีต่อไป 

9. ค่าใช้จ่ายที่ได้จัดทําแผนการใช้จ่ายงบประมาณในงานโครงการไว้ตอนต้นปีงบประมาณ และใน
ต้นปีการศึกษาน้ันพบว่าจํานวนนักศึกษาซึ่งทําการประมาณการรายรับไม่ตรงตามแผนการรับนักศึกษา
มหาวิทยาลัยฯ จะพิจารณาปรับลดงบประมาณรายจ่ายของคณะ/สํานัก/สถาบันในไตรมาสท่ี 4 โดยพิจารณา 
ตามงาน/โครงการ 

ข้อเสนอ/ญัตติ 
ขอความเห็นชอบนโยบายการจัดทําและการบริหารงบประมาณของมหาวิทยาลัยฯ ประจําปี

งบประมาณ พ.ศ. 2555 

มติที่ประชุม     
เห็นชอบนโยบายการจัดทําและการบริหารงบประมาณของมหาวิทยาลัยฯ ประจําปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2555 

 ระเบียบวาระที่ 5.4 ขอความเห็นชอบการกําหนดตําแหน่งและแต่งต้ังผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

สาระสําคัญโดยย่อ 
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย   ขออนุญาตท่ีประชุมให้  ผศ .ดร . วิมลพรรณ   รุ่ งพรหม 

ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการ นําเสนอ ขอความเห็นชอบการกําหนดตําแหน่ง
และแต่งต้ังผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง 
1. คณะกรรมการพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการประเมินผลงานทางวิชาการ มีมติเห็นชอบ 

การกําหนดตําแหน่งและแต่งต้ังผู้ช่วยศาสตราจารย์และรองศาสตราจารย์ในคราวประชุม ครั้งที่ 2/2554  
วันพฤหัสบดีที่ 1 กันยายน 2554 แล้วเห็นสมควรให้นําเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพ่ืออนุมัติการกําหนดตําแหน่ง
และแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ 

2. สภาวิชาการมีมติเห็นชอบการกําหนดตําแหน่งและแต่งต้ังผู้ช่วยศาสตราจารย์ในการประชุม 
ครั้งที่ 6/2554 เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2554 
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ข้อเสนอ/ญัตติ 

 ขอความเห็นชอบการกําหนดตําแหน่งและแต่งต้ังผู้ช่วยศาสตราจารย์ จํานวน 2 ราย 
 

มติที่ประชุม     
 เห็นชอบการกําหนดตําแหน่งและแต่งต้ังผู้ช่วยศาสตราจารย์ จํานวน 2 ราย ดังน้ี 
 1. นางศรีเวียง ไตชิละสุนทร สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ดํารงตําแหน่งผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ สาขาวิชานาฏศิลป์และการแสดง 
 2. นางศิริรัตน์ ศิริพรวิศาล สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดํารงตําแหน่งผู้ ช่วย
ศาสตราจารย์ สาขาวิชาชีววิทยา 

 ระเบียบวาระที่ 5.5 ขอความเห็นชอบการรับนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู  
ตามโครงการพัฒนามาตรฐานความรู้ผู้ประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษาและผู้ประกอบวิชาชีพครูของ
โรงเรียนเอกชนโดยประสานความร่วมมือจากสํานักงานคุรุสภาและมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

สาระสําคัญโดยย่อ 
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย  ขออนุญาตที่ประชุมให้ ดร.อมรรัตน์ สน่ันเสียง คณบดีคณะ 

ครุศาสตร์ นําเสนอ ขอความเห็นชอบการรับนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู  
ตามโครงการพัฒนามาตรฐานความรู้ผู้ประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษาและผู้ประกอบวิชาชีพครูของ
โรงเรียนเอกชนโดยประสานความร่วมมือจากสํานักงานคุรุสภาและมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง 
1. ด้วยสํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน จัดทําโครงการพัฒนามาตรฐานความรู้ 

ผู้ประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษาและผู้ประกอบวิชาชีพครูของโรงเรียนเอกชนโดยประสานความร่วมมือ
จากสํานักงานคุรุสภาและมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ได้ทําความร่วมมือกับสํานักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน โดยสามารถรับครูในโรงเรียนเอกชนเข้าศึกษาได้จํานวน 120 คน 
แบ่งเป็น 3 หมู่เรียนเริ่มศึกษาในภาคเรียนที่ 2/2554, 1/2555 และ 2/2555 ภาคเสาร์-อาทิตย์การเข้าร่วม
โครงการดังกล่าว ได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําคณะครุศาสตร์แล้ว เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 
2554 

2. สภาวิชาการมีมติเห็นชอบการรับนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครูตาม
โครงการพัฒนามาตรฐานความรู้ผู้ประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษาและผู้ประกอบวิชาชีพครูของโรงเรียน
เอกชนโดยประสานความร่วมมือจากสํานักงานคุรุสภาและมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  
ในการประชุม ครั้งที่ 6/2554 เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2554 

ข้อเสนอ/ญัตติ 
 ขอความเห็นชอบการรับนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ตามโครงการพัฒนา
มาตรฐานความรู้ผู้ประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษาและผู้ประกอบวิชาชีพครูของโรงเรียนเอกชนโดย
ประสานความร่วมมือจากสํานักงานคุรุสภาและมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

มติที่ประชุม     
เห็นชอบการรับนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ตามโครงการพัฒนา

มาตรฐานความรู้ผู้ประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษาและผู้ประกอบวิชาชีพครูของโรงเรียนเอกชนโดย
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ประสานความร่วมมือจากสํานักงานคุรุสภาและมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
ระเบียบวาระที่ 5.6 ขอความเห็นชอบหลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด หลักสูตรปรับปรุง 

พ.ศ.2555  

สาระสําคัญโดยย่อ 
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย  ขออนุญาตที่ประชุมให้นางสาวรุ่งเรือง ทองศรี ประธานการตลาด 

และ ผศ.วันทนา เนาว์วัน รองคณบดีคณะวิทยาการจัดการ นําเสนอ ขอความเห็นชอบหลักสูตรบริหารธุรกิจ 
สาขาวิชาการตลาด หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 

ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง 
  1. ตามท่ีสาขาวิชาการตลาดได้เสนอหลักสูตรต่อสภาวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 1/2554 วันที่ 13 

มกราคม 2554  ซึ่งมติที่ประชุมขอให้แก้ไขเรื่องการซ้ําซ้อนของอาจารย์ประจําหลักสูตร รายละเอียด
วิชาและอื่น ๆ นั้น สาขาวิชาการตลาดจึงดําเนินการปรับปรุงแก้ไขตามที่สภาวิชาการเสนอแนะและเสนอ
หลักสูตรต่อคณะกรรมการประจําคณะวิทยาการจัดการ ในการประชุมครั้งที่ 1/2554  วันที่ 26 กรกฎาคม 2554 

2. สภาวิชาการมีมติเห็นชอบหลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด หลักสูตรปรับปรุง  
พ.ศ. 2555  ในการประชุม ครั้งที่ 6/2554 เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2554  

โดยมีข้อเสนอแนะดังนี้ 
1. หน้า 6  ปรัชญา ภายใน “ .....” เป็นคําขวัญ จึงไม่ควรระบุในส่วนน้ี 
2. ให้เพ่ิมรายช่ืออาจารย์ผู้สอนหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
3. การจัดแผนการเรียนวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป  ใหส้ามารถพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตได้อย่าง 

เหมาะสมและมีการกําหนดให้ชัดเจน 
4. การบริหารจัดการรายวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยฯ อาจดําเนินการโดยอาจารย์ภายใน  

หรือจ้างบุคคลภายนอก 
5. ให้ดําเนินการแก้ไขตามท่ีสภาวิชาการเสนอแนะและส่งให้กองบริการการศึกษาตรวจสอบก่อน 

เสนอสภามหาวิทยาลัย 

ข้อเสนอ/ญัตติ 
ขอความเห็นชอบหลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555 
ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะดังน้ี 
ศ.ดร. นิพนธ์ ศุขปรีดี กล่าวว่า สหกิจศึกษามีหรือไม่ ถ้าเป็นหลักสูตรใหม่ต้องมี และได้แก้ไขตาม

ข้อเสนอแนะของสภาวิชาการแล้วหรือยัง 
นางสาวรุ่งเรือง ทองศรี กล่าวว่า ยังไม่มีสหกิจศึกษา และประธานสาขาวิชาได้แก้ไขตาม

ข้อเสนอแนะของสภาวิชาการเรียบร้อยแล้ว 
อธิการบดี กล่าวว่า เรื่องสหกิจศึกษาสอดคล้องกับที่คณะวิทยาการจัดการเสนอความเห็นว่าควร

จะให้หลักสูตรมีการจัดสหกิจศึกษา กรณีข้อเสนอนี้ ต้องการให้นําเสนอว่าสาเหตุที่หลักสูตรไม่ได้ดําเนินการ 
สหกิจศึกษาเป็นเพราะอะไร  

นางสาวรุ่งเรือง ทองศรี กล่าวว่า สหกิจศึกษาได้มีการปรึกษาหารือกัน แต่เน่ืองจากในรายวิชาที่
จัดการเรียนการสอนจะมีวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 

ศ.ดร.นิพนธ์ ศุขปรีดี กล่าวว่า สภามหาวิทยาลัยต้ังข้อสังเกตว่าควรจะดําเนินการเรื่องสหกิจศึกษา
และอย่านําสหกิจศึกษาไปเทียบกับการฝึกงาน 
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รศ.ดร.นพวรรณ ธีระพันธ์เจริญ กล่าวว่า ต้องการให้ทบทวนการอ้างถึงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ จะขอเป็นแผน 11 ใช้ข้อมูลใหม่ 

ประธาน กล่าวว่า ฝากประเด็นเป็นเรื่องสืบเน่ืองประเด็นสหกิจศึกษา ให้คณะกลับไปหารือกัน 

มติที่ประชุม     
เห็นชอบหลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 โดยให้ปรับ 

แก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยให้สมบูรณ์ก่อนนําส่งสํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา เพ่ือรับทราบต่อไป 

 ระเบียบวาระที่ 5.7 ขอความเห็นชอบหลกัสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  
(ต่อเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555  

สาระสําคัญโดยย่อ 
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย  ขออนุญาตที่ประชุมให้อาจารย์เลิศชาย สถิตย์พนาวงษ์  

คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต และ ผศ.ดร.บุญล้ํา สุนทร นําเสนอ ขอความเห็นชอบ
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ต่อเน่ือง) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 

ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง 
  1. ด้วยสาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ปรับปรุงหลักสูตร

เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ต่อเน่ือง) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 ซึ่งได้ดําเนินการ
ปรับปรุงหลักสูตรตามกระบวนการข้ันตอนที่มหาวิทยาลัยฯ กําหนด และผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ประจําคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในการประชุมครั้งที่ 5/2554  วันที่ 25 สิงหาคม 2554 

2. สภาวิชาการมีมติเห็นชอบหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
(ต่อเน่ือง) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555  ในการประชุม ครั้งที่ 6/2554 เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2554 

 

โดยมีข้อเสนอแนะดังนี้ 
1. มอบรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ตรวจสอบการระบุปี พ.ศ. ที่ปรับปรุงหลักสูตร 
2. เพ่ิมข้อมูลการพัฒนาหลักสูตรให้มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาประเทศและความต้องการ 

ของผู้ใช้บัณฑิต ความต้องการของผู้เรียน โดยมีผลจากการประเมิน/การวิจัยหลักสูตร ข้อมูลผู้สําเร็จการศึกษา 
3. สภาวิชาการได้ท้วงติงและให้ตรวจสอบให้รอบคอบ ชัดเจนในเรื่องเกณฑ์ในการกําหนด 

ปริญญาเทคโนโลยีบัณฑิต การเทียบมาตรฐานเพ่ือป้องกันปัญหาการมีงานทํา การรับรองของหน่วยงานท่ี
เก่ียวข้อง เช่น สภาอุตสาหกรรม สภาวิศวกรรม  

4. บัณฑิตจบการศึกษาสามารถเป็นหัวหน้างานน้ัน อะไรเป็นตัวบ่งบอก 
5. ปรับการเขียนอาชีพหลังสําเร็จการศึกษา เช่น เป็นเจ้าหน้าที่ฝ่ายการผลิตภาคอุตสาหกรรม 

 เป็นบุคลากรควบคุมคุณภาพ 
6. การแข่งขัน อะไรเป็นตัวผลักดันไปสู่ตลาดแรงงานบัณฑิตเราแข่งขันได้หรือไม่ และขอ

เพ่ิมเติมการแข่งขันในกลุ่มอาเซียน 
7. ควรจะเป็นหลักสูตรใหม่ หรือหลักสูตรปรับปรุง  การกําหนดปรัชญาความเช่ือ กระบวนการ 

รับนักศึกษา การเรียนการสอนและเน้ือหาวิชาซึ่งแตกต่างจากวิทยาศาสตรบัณฑิตที่ ต้องพิจารณา  
ซึ่งรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการได้ช้ีแจงว่าเป็นหลักสูตรปรับปรุงตามเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการ 
การอุดมศึกษา 
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8. ตรวจสอบจํานวนหน่วยกิตหมวดวิชาศึกษาทั่วไปซึ่งระดับปริญญาตรี กําหนดไว้ 30 หน่วยกิต  
แต่สาขากําหนด 18 หน่วยกิต  จึงขอให้ตรวจสอบรายวิชาในระดับ ปวส. ด้วยเพ่ือให้ครอบคลุมและสะท้อน
ความเป็นบัณฑิตของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

9. ควรบังคับรายวิชาภาษาอังกฤษ ภาษาไทย ในโครงสร้างกลุ่มภาษาให้ชัดเจน 
10. การจัดการเรียนการสอน ควรระบุเป็นทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 

   11. ปรับการเขียนหัวข้อต่าง ๆ ให้เห็นวิธีการปฏิบัติ การเขียนประเมินตัวบ่งช้ีด้วยเครื่องมืออะไร 
ประเมินเมื่อใด  ตัวอย่างหน้า 52 ไม่บอกวิธีการประเมินที่ชัดเจน 

12. ตรวจสอบหน้า 22 , 23  ระบุสถาบันที่สําเร็จการศึกษาของอาจารย์ให้ถูกต้อง 
13. ให้ตรวจสอบช่ือวิชาเศรษฐศาสตร์วิศวกรรม ภาษาอังกฤษจะเป็น Economic หรือ Economy 
14. เพ่ิมเติมความร่วมมือหรือประสานงานกับสถาบันอ่ืนในการฝึกทักษะ เช่น สภาอุตสาหกรรม 

จังหวัด สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  หอการค้าจังหวัด  
15. ให้ทบทวนจํานวนรับนักศึกษา จํานวน 80 คน  ให้สอดคล้องเป็นไปตามเกณฑ์ FTES ด้วย 
16. ให้เสนอข้อมูลที่สําคัญ เช่น มาตรฐานของปริญญาจะเทียบอย่างไร  การกําหนดกฤษฎีกา   

ข้อมูลแสดงถึงความต้องการของตลาดแรงงาน  มีการวิจัย/ประเมินหลักสูตรผลเป็นอย่างไรเพ่ือนํามาปรับปรุง  
แผนพัฒนาประเทศที่ระบุความต้องการของบัณฑิตสาขานี้  รวมทั้งการจัดสหกิจศึกษา  

17. การรับนักศึกษาได้น้ัน จะต้องมีการดําเนินการเสนอร่างพระราชกฤษฎีกาให้เรียบร้อยก่อน
การเปิดรับนักศึกษา  เพ่ือไม่ให้เกิดปัญหาในอนาคต 

18. ให้ดําเนินการแก้ไขตามท่ีสภาวิชาการเสนอแนะและส่งให้กองบริการการศึกษาตรวจสอบ ก่อน 
เสนอสภามหาวิทยาลัย 

ข้อเสนอ/ญัตติ 
ขอความเห็นชอบหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ต่อเน่ือง) 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555 
โดยมีข้อเสนอแนะดังน้ี 
ผศ.อร่าม ชนะโชติ กล่าวว่า หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต เป็นหลักสูตรที่ไม่มีในพระราชกฤษฎีกา

ว่าด้วยปริญญาสาขาวิชาของมหาวิทยาลัยฯ  แต่แนวปฏิบัติของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
ให้เสนอหลักสูตรต้องผ่านความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยและต้องเสนอร่างพระราชกฤษฎีกามาพร้อมกัน  

ดร.เกษม บํารุงเวช  มี 2 ประเด็นคือ 
     1. วิชาศึกษาทั่วไป ของหลักสูตรคือ 2 ปีหลัง เรียน 18 หน่วยกิต ควรจัดรายวิชาที่เหมาะสม    

ในระดับการศึกษา ไม่ควรจัดรายวิชาที่ง่ายเกินไป 
2. วิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพบังคับเรียนควรมีการนับหน่วยกิตด้วย  
ผศ .อร่าม ชนะโชติ กล่าวว่า สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษามีแนวทางชัดเจน 

มหาวิทยาลัยฯ ควรมีพระราชกฤษฎีการองรับไว้ให้ครอบคลุมตามที่กระทรวงได้กําหนด  ควรปรับปรุงใหม่จะ
เป็นประโยชน์ต่อการเสนอหลักสูตรใหม่ 

ดร.สุชาติ เมืองแก้ว กล่าวว่า เมื่อนําเสนอหลักสูตรใหม่  จะต้องนําเสนอร่างพระราชกฤษฎีกาด้วย 
คือเห็นชอบหลักสูตร และเห็นชอบพระราชกฤษฎีกา นําเข้ามาพร้อมกัน 

ประธาน กล่าวว่า เสนอหลักสูตรกับเสนอร่างพระราชกฤษฎีกา จะเสนอพร้อมกันหรือแยก ครั้งน้ี
เห็นชอบหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ส่วนเรื่องร่างพระราชกฤษฎีกาคงต้องนําเสนอในการประชุมสภา
มหาวิทยาลัยครั้งหน้าและหลักสูตรน้ียังรับนักศึกษาไม่ได้ 



17 
 

ประธาน กล่าวว่า หลักสูตรได้แก้ไขตามข้อเสนอแนะของกรรมการสภาวิชาการแล้วหรือยัง 
นายเลิศชาย  สถิตพนาวงษ์ กล่าวว่า หลักสูตรได้แก้ไขตามข้อเสนอแนะของกรรมการสภา

วิชาการ และส่งให้กองบริการการศึกษาตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว 

มติที่ประชุม     
 เห็นชอบหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  (ต่อเน่ือง) หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ.2555 ทั้งน้ีให้เร่งเสนอร่างพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย ปริญญาในสาขาวิชา  อักษรย่อสําหรับ
สาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจําตําแหน่ง ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
โดยจะยังไม่รับนักศึกษาจนกว่าการจัดทําร่างพระราชกฤษฎีกาจะได้รับการพิจารณา  และให้ปรับแก้ไข     
ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยให้สมบูรณ์ก่อนส่งสํานักงานคณะกรรมการ 
การอุดมศึกษา เพ่ือรับทราบต่อไป 

 ระเบียบวาระที่ 5.8 ขอความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ.2555  

สาระสําคัญโดยย่อ 
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย  ขออนุญาตที่ประชุมให้ ผศ.ชัชฎาพร องอาจ ประธานสาขาวิชาเคมี 

และ ดร.ภควดี สุขอนันต์  นําเสนอ ขอความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2555 

ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง 
  1. ด้วยสาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาเคมี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 โดยได้ดําเนินการปรับปรุงหลักสูตรตามกระบวนการข้ันตอนที่
มหาวิทยาลัยฯ กําหนด และผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 
5/2554 วันที่ 25 สิงหาคม 2554 

2. สภาวิชาการมีมติเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.
2555  ในการประชุม ครั้งที่ 6/2554 เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2554 

โดยมีข้อเสนอแนะดังนี้ 
1. การจัดทําหลักสูตรพยายามไม่มีตัวต่อรายวิชาหลายวิชาหรือมีตัวบังคับ (ไม่ควรมีการระบุลําดับ

รายวิชาก่อนหลัง ) เช่น แคลคูลัส 1 หรือ แคลคูลสั 2 
2. ให้ทบทวนตัวเลขในแผนการรับนักศึกษา ทีส่อดคล้องและเป็นไปได้ 
3. มีข้อสังเกตให้ตรวจสอบรายวิชาที่มีการปรับช่ือวิชา เช่น วิชาภาษาอังกฤษสําหรับนักเคมี เป็น 

ภาษาอังกฤษสําหรับเคมี  วิชาเคมีกับความปลอดภัย เป็นความปลอดภัยทางเคมี  การปรับช่ือดังกล่าวมี
ความหมายของเน้ือหาที่ต่างกัน เช่น ภาษาอังกฤษสําหรับนักเคมี แสดงถึงนักเคมีควรจะรู้ภาษาอังกฤษอะไร    
แต่ภาษาอังกฤษสําหรับเคมีอาจจะเป็นเรื่องทั่ว ๆ ไป  

4. หลักสูตรปรับปรุงควรเขียนให้เห็นความจําเป็นตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง 
5. เสนอให้มีรายวิชา เช่น เคมีประยุกต์เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นและสิ่งแวดลอ้ม จัดอยู่กลุ่มวิชาเลือก 
6. มีข้อสังเกตบัณฑิตส่วนใหญ่ต้องการเป็นครู  อาจประสานงานกับคณะครุศาสตร์ ในการจัด

วิชาชีพครูในวิชาเลือกให้นักศึกษา 
7. ควรรับนักศึกษาทั้งคนไทยและต่างชาติด้วย 
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8. เป็นห่วงคุณลักษณะทางสังคม เน่ืองจากแผนการเรียนจัดรายวิชาเรียนแต่ละเทอมค่อนข้างหนัก 
9. ให้ตรวจสอบการเรียนวิชาชีพ พ้ืนฐานวิชาชีพ วิชาเอก ให้ตรงกับเกณฑ์มาตรฐานโดยให้ปรกึษา

ผู้บริหารคณะ 
10. ปรับตารางเปรียบเทียบแสดงเหตุผลให้ชัดเจนและเป็นแบบเดียวกันทุกหลักสูตร  
11. วิชาแกน/พ้ืนฐานวิชาชีพ  ปริญญาเดียวกันบัณฑิตของคณะวิทยาศาสตร์ ควรกําหนดวิชาเพ่ือ

เป็น  Core Curriculum สําหรับทุกวิชาเอก 
12. การพัฒนาหลักสูตรต้องมีความชัดเจน เกิดประโยชน์สูงสุด ควรมีจุดอ้างอิง การกําหนดแผนให้

เป็นแผนที่เป็นไปได้ตามความเป็นจริง  
13. แผนการเรียนวิชาศึกษาทั่วไปควรกําหนดให้เรียนในปี 1 -2 
14. ให้ดําเนินการแก้ไขตามท่ีสภาวิชาการเสนอแนะและส่งให้กองบริการการศึกษาตรวจสอบ ก่อน

เสนอสภามหาวิทยาลัย 

ข้อเสนอ/ญัตติ 

ขอความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555 
ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะดังน้ี 
รศ .ดร .นพวรรณ  ธี ระพันธ์ เจริญ  กล่ าวว่ า คณะวิทยาศาสตร์มี หลายสาขาที่ มี  มคอ .  

เช่น วิศวกรรมไฟฟ้า และทางสาขาวิชาเคมีได้ทําเรื่องสหกิจศึกษา 
อธิการบดี กล่าวว่า ได้แก้ไขตามข้อเสนอแนะของกรรมการสภาวิชาการแล้วหรือยัง และส่งให้       

กองบริการการศึกษาได้ตรวจสอบแล้วหรือไม่ 
ผศ.ชัชฎาพร องอาจ กล่าวว่า ได้แก้ไขตามข้อเสนอของกรรมการสภาวิชาการและส่งให้        

กองบริการการศึกษาตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว 
ผศ.อร่าม ชนะโชติ กล่าวว่า มีประเด็นที่น่าคิดว่าในส่วนของกลุ่มวิชาชีพบังคับ บางสาขาวิชา

ไม่ได้เรียนฟิสิกส์เลย ในตัวหลักสูตรใหม่ เป็นไปได้หรือไม่ในอนาคตมหาวิทยาลัยฯ จะพัฒนาในกลุ่มวิชาเลือก
เสรีให้มีความชัดเจนขึ้น  ฝากประเด็นให้มหาวิทยาลัยฯ ช่วยพัฒนา หมวดศึกษาทั่วไปจะช่วยพัฒนาคุณภาพ
ของบัณฑิต 

ประธาน กล่าวว่า ส่วนเร่ืองสหกิจศึกษาเสนอว่าทั้ง 3 หลักสูตรสามารถทําได้หรือไม่  มีข้อจํากัด
อย่างไร 

มติที่ประชุม    
เ ห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาเคมี  หลักสูตรปรับปรุง พ .ศ .  2555  

โดยให้ปรับแก้ไขให้สมบูรณ์ก่อนส่งสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เพ่ือรับทราบต่อไป 

 ระเบียบวาระที่ 5.9 ขอความเห็นชอบรายงานการประเมินตนเอง ประจําปีการศึกษา 2553 

สาระสําคัญโดยย่อ 
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย  ขออนุญาตที่ประชุมให้นายจิรศักด์ิ ชุมวรานนท์ รองอธิการบดี 

ฝ่ายวางแผนและพัฒนา นําเสนอ ขอความเห็นชอบรายงานการประเมินตนเอง ประจําปีการศึกษา 2553 
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ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง 
  รายงานการประเมินตนเอง ประจําปีการศึกษา 2553 ฉบับน้ี  เป็นรายงานผลการตรวจและ 

การประเมินตนเอง โดยใช้ข้อมูลการปฏิบัติงานต้ังแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2553 ถึง วันที่ 31 พฤษภาคม 2554 ซึ่งผ่านการ
ประเมินจากคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2554  

ข้อเสนอ/ญัตติ 

ขอความเห็นชอบรายงานการประเมินตนเอง ประจําปีการศึกษา 2553 

มติที่ประชุม    

เห็นชอบรายงานการประเมินตนเอง ประจําปีการศึกษา 2553 

ระเบียบวาระท่ี  6  เรื่องอ่ืน ๆ 

 ระเบียบวาระที่ 6.1 ขอความเห็นชอบการกําหนดเอกลักษณ์และอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย  

 สาระสําคัญโดยย่อ 
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย  ขออนุญาตที่ประชุมให้นายจิรศักด์ิ ชุมวรานนท์ รองอธิการบดี 

ฝ่ายวางแผนและพัฒนา นําเสนอ ขอความเห็นชอบการกําหนดเอกลักษณ์และอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 

ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง 
  ตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ. 2554 -2558) ระดับอุดมศึกษาของสํานักงาน

คณะกรรมการรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์กรมหาชน )  ในตัวบ่ง ช้ีที่  17  
ผลการพัฒนาจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของสถาบัน กองนโยบายและแผนได้ดําเนินการ
วิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามความเห็นของคณาจารย์และเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
เก่ียวกับอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลยัเสร็จเรียบร้อยแล้ว ซึ่งจะต้องให้สภามหาวิทยาลัยพิจารณาให้ความ
เห็นชอบก่อนจึงจะประกาศใช้ต่อไปได้ 

ข้อเสนอ/ญัตติ 

ขอความเห็นชอบการกําหนดเอกลักษณ์และอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 

มติที่ประชุม    
เห็นชอบการกําหนดเอกลักษณ์และอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย ดังน้ี 
เอกลักษณ์  คือ แหล่งการจัดการความรู้ภูมิปัญญาเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น 
อัตลักษณ์ คือ บัณฑิตเป็นคนดี  ใฝ่เรียนรู้  มีวินัย  จิตให้บริการ 
 

ระเบียบวาระที่ 6.2 กําหนดการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม ระดับอุดมศึกษามหาวิทยาลัย 
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา วันที่ 29-30 กันยายน 2554 

ข้อเสนอ/ญัตติ 

คณะกรรมการประเมินฯ กําหนดเวลาขอสัมภาษณ์คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยวันที่ 29 
กันยายน 2554 เวลา 10.15 น.- 11.00 น. จึงขอเรียนเชิญคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยมาร่วมให้สัมภาษณ์
ในวันเวลาดังกล่าว 
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