
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
ครั้งท่ี 1/2555 

วันพุธท่ี  18 มกราคม  2555 เวลา 09.30 – 12.00 น. 
ณ ห้องประชุม 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

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

ผู้ท่ีมาประชุม 

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

ผู้ท่ีไม่มาประชุม 

1. ดร.ชาญวิทย์ เกษตรศิริ ผู้ทรงคุณวุฒิ                           ลาการประชุม 
2. ผศ.ดร.สาโรช ธีรศิลป ผู้ทรงคุณวุฒิ ลาการประชุม
3. ผศ.ดร.วิวัฒน์ หามนตรี ผู้แทนคณาจารย์ ลาการประชุม 
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ผู้เข้าร่วมประชุม  

1. ผศ.ดร.วิมลพรรณ รุ่งพรหม รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
2. ดร.อมรรัตน์ สน่ันเสียง คณบดีคณะครุศาสตร์ 
3. รศ.สุวิทย์เฑียรทอง ที่ปรึกษาอธิการบดี 
4. นายประวิทย์ ประมาณ  ผู้แทนหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  

 สาขาวิชาพลศึกษา 
5. ดร.ชมพูนุท สุขหวาน รองคณบดีคณะครุศาสตร์   
6. นายธาตรี มหันต์รัตน์          ประธานหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต  
           สาขานิติศาสตร์ 
7. นายคมลักษณ์ ไชยยะ         ตัวแทนหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  
           สาขาวิชาการพัฒนาชุมชุม   
8. นางสาวชุติมา น่ิมนวล หัวหน้าสํานักงานสภามหาวิทยาลัย 
9. นายสราวุธ คําสัตย์ พนักงานราชการ 
10. นางสาวศราริตา บุญฤทธ์ิ นิติกร 

เปิดประชุม เวลา 09.30 น. 

ประธานพิจารณาจํานวนกรรมการท่ีมาประชุมและเห็นว่าครบองค์ประชุมแล้วจึงเปิดการประชุม และ
ดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม  

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ทราบ 

ประธานมอบหมายให้เลขานุการสภามหาวิทยาลัยแจ้งเร่ืองเพ่ือทราบ คือ กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ที่ลาการประชุมวันน้ี คือ ดร.ชาญวิทย์ เกษตรศิริ ผศ.ดร.สาโรช ธีรศิลป  และ ผศ.ดร.วิวัฒน์ หามนตรี  

 

 มติที่ประชุม 
รับทราบ  

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งท่ี 10/2554 

สาระสําคัญโดยย่อ 
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย  นําเสนอรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 10/2554 เพ่ือขอให้ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยพิจารณารับรองรายงานการประชุม 
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ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง 

สภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ได้มีการประชุมครั้งที่ 10/2554 เมื่อวันพุธที่ 21 
ธันวาคม 2554 ณ ห้องประชุม 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา และเลขานุการสภาฯ  
ได้จัดทํารายงานการประชุมบรรจุเข้าระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่10/2554 

มติที่ประชุม 
รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 10/2554 โดยไม่มีการแก้ไข 

ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่องสืบเนื่องจากการประชุม ครั้งท่ี 10/2554 

ระเบียบวาระที่ 3.1 ผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
ครั้งที่ 10/2554 

สาระสําคัญโดยย่อ 
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย นําเสนอข้อมูลการดําเนินงานและผลการดําเนินงานตามมติ 

ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 10/2554โดยได้แจ้งและมอบให้หน่วยงานและ 
องค์คณะบุคคล/บุคคลที่เก่ียวขอ้งดําเนินงานและปฏิบัติตามท่ีสภามหาวิทยาลัยมีมติแล้ว 

ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง 
1. สภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ได้มีมติกําหนดเป็นแนวปฏิบัติให้เลขานุการ

นําเสนอให้ที่ประชุมทราบความคืบหน้าหรือข้อมูลการดําเนินงานและผลการดําเนินงานตามมติ 
สภามหาวิทยาลัยทุกคร้ังเป็นเรื่องสืบเน่ืองจากการประชุมคร้ังก่อนด้วย 

2. สภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา มีการประชุมครั้งที่ 10/2554 เมื่อวันพุธที่ 21 
ธันวาคม  2554 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาโดยมีสาระตาม
รายงานการประชุมฯ ในระเบียบวาระที่ 2 

3. เลขานุการสภามหาวิทยาลัย ได้แจ้งและมอบให้หน่วยงานและองค์คณะบุคคล/บุคคล   
ที่เก่ียวข้องดําเนินงานและปฏิบัติตามท่ีสภามหาวิทยาลัยมีมติแล้ว ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารท่ีนําเสนอ
ประกอบการประชุมระเบียบวาระที่ 3 

มติที่ประชุม     
รับทราบ  
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ระเบียบวาระที่ 3.2 รายงานผลการเลือกต้ังคณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยและ

คณะกรรมการสรรหาคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 

สาระสําคัญโดยย่อ 

      เลขานุการสภามหาวิทยาลัย นําเสนอรายงานผลการเลือกต้ังคณะกรรมการสรรหานายกสภา
มหาวิทยาลัยและคณะกรรมการสรรหาคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 

ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง 
ตามท่ีสภามหาวิทยาลัยในการประชุมคร้ังที่  10/2554 วันพุธที่  21 ธันวาคม  2554  

สภามหาวิทยาลัยได้มีมติแต่งต้ังคณะกรรมการเลือกต้ังคณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยและ
คณะกรรมการเลือกต้ังคณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิตามคําสั่ ง 
สภามหาวิทยาลัยที่ 8/2554  และคณะกรรมการเลือกต้ังได้จัดให้มีการเลือกต้ังเมื่อวันที่ 13 มกราคม 2555 
โดยได้ตัวแทนคณะกรรมการสรรหาฯ จากหน่วยงานต่างๆ ตามสัดส่วนที่กําหนดตามข้อบังคับฯ จํานวนชุดละ 
7 ท่าน ซึ่งผู้ได้รับการเลือกต้ังได้ประชุมเพ่ือเลือกประธานกรรมการฯ ในวันจันทร์ที่ 16 มกราคม 2555 
เรียบร้อยแล้วหลังจากน้ันได้มีการประชุมเพ่ือเลือกประธาน ซึ่งมาจากคณะครุศาสตร์ จํานวน 1 ท่าน คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จํานวน 2 ท่าน   คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จํานวน 2  ท่าน  
คณะวิทยาการจัดการ จํานวน 1 ท่าน และข้าราชการพลเรือน จํานวน 1 ท่าน ได้นําเสนอเป็นร่างเพ่ือให้
กรรมการสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป 

ประธาน กล่าวว่า ขอขอบคุณกรรมการเลือกต้ังทุกท่าน 
นายศุทธนะ ธีวีระปัญญา ประธานคณะกรรมการเลือกต้ัง เล่าว่า  บรรยากาศของการสรรหา

ได้รับความร่วมมือจากคณบดีทุกคณะ และได้นัดหมายอาจารย์มาร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน โดยประธาน
มีข้อเสนอแนะ 2 เรื่อง ดังน้ี 

1. มีผู้เสนอว่าผู้ที่จะมาใช้สิทธ์ิลงคะแนนเลือกต้ัง ปรากฎว่าไม่มีพนักงานของมหาวิทยาลัยมีแต่
ข้าราชการ และมีอาจารย์เสนอว่าควรจะมีการแก้ไขข้อบังคับให้พนักงานมหาวิทยาลัยสามารถมาใช้สิทธ์ิได้ 

2. วิธีการเลือกต้ังในข้อบังคับกําหนดไว้ว่า ให้คณะกรรมการไปประชุมคณาอาจารย์ต่าง ๆ เพ่ือให้
ได้มาซึ่งคณะกรรมการสรรหา ในข้อบังคับไม่ได้กําหนดว่าจะเลือกต้ังโดยวิธีใด คณะกรรมการจึงใช้วิธีที่เป็น
สากล  คือให้เสนอช่ือได้แต่ต้องมีคนรับรอง 2 คน หรือเสนอช่ือตนเองก็ได้ ถ้าได้คะแนนเท่ากันก็ใช้วิธีจับฉลาก 
ถ้ากฎหมายหรือระเบียบให้อํานาจขอเสนอว่าให้ออกระเบียบว่าด้วยการเลือกต้ังด้วย  

ดร.สุชาติ เมืองแก้ว กล่าวว่า ต่อไปหลังจากการสรรหาชุดน้ีเรียบร้อยแล้วต้องแก้ไขข้อบังคับฉบับเดิม   
ประธาน กล่าวว่า ฝากอธิการบดีเรื่อง แก้ไขระเบียบ ข้อบังคับ เพราะเรื่องน้ีมีความสําคัญมาก 

มติที่ประชุม     
รับทราบ  
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ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องนําเสนอเพื่อทราบ 

ระเบียบวาระที่ 4.1 เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากอธิการบดี 

สาระสําคัญโดยย่อ 
 อธิการบดี นําเสนอเรื่องให้ที่ประชุมทราบ ดังน้ี 

1. มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาได้รับความไว้วางใจจากจังหวัดพระนครศรีอยุธยาให้
จัดงานแสดงแสง สี เสียง ในงานยอยศยิ่งฟ้า อยุธยามรดกโลก โดยมหาวิทยาลัยฯ รับผิดชอบทั้งหมด ในงาน
ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ ส่วนแรกบรรยากาศหน้างานและส่วนที่ 2 คือการแสดงแสง สี เสียง  ถือว่าเป็นงานที่
สําคัญของประเทศ มหาวิทยาลัยฯ รับผิดชอบทั้ง 2 ส่วนน้ี งานจัดขึ้นระหว่างวันที่ 10-19 กุมภาพันธ์ 2555 
โดยมหาวิทยาลัยฯ ได้มอบหมายให้คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เป็นผู้รับผิดชอบในการจัดการแสดง 
ส่วนบรรยากาศหน้างาน  ให้สถาบันอยุธยาศึกษาเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบ  ได้รับงบประมาณจากจังหวัด
พระนครศรีอยุธยารวมทั้งสิ้น 6,500,000 บาท ในการดําเนินงานคร้ังน้ี ขอเรียนเชิญคณะกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยได้มาร่วมงาน โดยจะส่งบัตรและกําหนดการให้รับทราบต่อไป 

2. ในปีงบประมาณ 2555 มหาวิทยาลัยฯ ได้รับงบประมาณในการก่อสร้างอาคารหลังใหม่เพ่ือ
เป็นอาคารเรียนและปฏิบัติการรวม ทดแทนอาคารหลังเก่าที่ชํารุดคืออาคาร 8 และอาคาร 9 ในปีงบประมาณ 
2555 มหาวิทยาลัยฯ ได้รับงบประมาณในงวดแรกจํานวน 9,000,000 บาท ขอแจ้งให้กรรมการสภา
มหาวิทยาลัยฯ ทราบว่ามหาวิทยาลัยฯ ได้ทําการรื้ออาคาร 2 หลัง คืออาคาร 8 และอาคาร 9   และสร้าง
อาคารหลังใหม่ เป็นเรื่องที่เก่ียวกับการรื้อถอนการก่อสร้างอาคารใหม่  ส่วนเร่ืองงบประมาณ เช่น งบฟ้ืนฟู 
งบประมาณสํานักงานบัณฑิตศึกษา ขอให้นายจิรศักด์ิ ชุมวรานนท์ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนาเป็น  
ผู้นําเสนอ  
 นายจิรศักด์ิ ชุมวรานนท์  รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา กล่าวว่า ตามที่มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยาได้ประสบปัญหาอุทกภัยนํ้าท่วม เมื่อปลายปีที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยฯ ได้เสนอขอ
งบประมาณเพ่ือการฟ้ืนฟูเยียวยา  โดยผ่านทางกระทรวงศึกษาธิการ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา        
ในการพิจารณามีคณะกรรมการ 3 ชุด คือ คณะกรรมการชุดที่ 1 ชุดอนุกรรมการมีปลัดกระทรวงศึกษาธิการเป็น
ประธาน ได้พิจารณาเห็นชอบโครงการในวงเงินจํานวน 215 ล้านบาทเศษ  คณะกรรมการชุดที่  2                    
คือ คณะกรรมการพิจารณาโครงสร้างพ้ืนฐานซึ่งมีท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม อนุมัติเห็นชอบวันที่      
21 ธันวาคม 2554 และหลังจากน้ัน คณะกรรมการชุดที่ 3 คือ กรรมการชุดใหญ่มีรองนายกฯ ยงยุทธ  วิชัยดิษฐ์    
เป็นประธาน  ได้อนุมัติเห็นชอบเมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2554 และเสนอเข้าครม.เห็นชอบเมื่อวันที่ 4 มกราคม 2555  
ในการน้ีได้รับแจ้งจากสํานักงบประมาณว่ามหาวิทยาลัยฯ สามารถดําเนินการโครงการได้ทันที โดยมีเง่ือนไขตาม
สัญญาการจัดซื้อจัดจ้างให้ลงนามในสัญญาได้เมื่อสํานักงบประมาณได้อนุมัติเห็นชอบแผนการใช้จ่ายเงินเรียบร้อย
แล้ว มหาวิทยาลัยฯ จะได้ดําเนินการพิจารณาในเร่ืองของการจัดซื้อจัดจ้าง ว่าด้วยการพัสดุ จะพิจารณาตามแผน
โดยเร็วที่สุดเพราะมีเง่ือนไขว่าต้องดําเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน 2555  

ประธาน กล่าวว่า ขอแสดงความยินดี หากต้องการให้กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ ช่วยเหลือก็ยินดี 
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อธิการบดี กล่าวว่า งบประมาณฟ้ืนฟูส่วนน้ีเฉพาะโครงสร้างพ้ืนฐานที่เป็นไปตามเงื่อนไขที่
กรรมการได้กําหนด ความเสียหายจริงมากกว่า 215 ล้านบาท ส่วนวัสดุที่เสียหายประมาณ 100 ล้านบาท  
เป็นส่วนที่มหาวิทยาลัยฯ ต้องดําเนินการเอง การเสนอของบประมาณครั้งน้ีมีเง่ือนไขที่เฉพาะพิเศษมาก 
คณะกรรมการมีความเข้มงวด โดยเฉพาะสํานักงบประมาณ แต่ได้รับความอนุเคราะห์จากท่านนายกสภา
มหาวิทยาลัยฯ ได้ช่วยประสานงานกับท่านปลัดกระทรวงและอนุกรรมการท่านอ่ืน ๆ   
 3. รายงานข้อมูลภาวะการมีงานทําของบัณฑิต ประจําปีการศึกษา 2551 – 2554 

สืบเน่ืองจากการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 10/2554  วันที่ 21 ธันวาคม 2554 ประธาน
คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยฯ ต้องการทราบข้อมูลภาวะการมีงานทําของบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา และมอบหมายให้มหาวิทยาลัยฯ รายงานข้อมูลให้ที่ประชุมทราบในการประชุม   ครั้งที่ 1/2555 
น้ัน มหาวิทยาลัยฯ ได้มอบหมายให้กองนโยบายและแผนเป็นผู้รวบรวมนําเสนอข้อมูลภาวะการมีงานทําของบัณฑิต 
ปีการศึกษา 2551 – 2554 รายละเอียดดังน้ี 

 

ร้อยละของบณัฑิตที่ได้งานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี ปกีารศึกษา 2551-2554 
คณะ/ป ี 2551 2552 2553 2554 

ครุศาสตร ์ 80.77 98.99 97.75 89.74 
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 80.24 91.76 88.78 83.23 
วิทยาการจัดการ 83.57 88.35 94.12 78.05 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 74.56 91.36 93.06 84.17 
มหาวิทยาลัย 81.14 91.04 93.69 83.80 

 ข้อมูล พ.ศ.2554 เป็นข้อมูล ณ วันที่ 11 มกราคม 2555 บัณฑิตตอบแบบสํารวจ 60 % ยังอยู่
ระหว่างการติดตามข้อมูล 

จํานวนนักศึกษาที่สาํเร็จการศึกษา  ปีการศึกษา 2551-2554 
คณะ/ป ี 2551 2552 2553 2554 

ครุศาสตร ์ 26 99 101 67 
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 315 514 242 267 
วิทยาการจัดการ 862 712 863 577 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 283 173 228 211 
มหาวิทยาลัย 1,486 1,498 1,434 1,122 

มติที่ประชุม   
รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 4.2 เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากสภาคณาจารย์และข้าราชการ 

สาระสําคัญโดยย่อ 
 ผศ.หทัยรัตน์ ทรรพวสุ ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ กล่าวว่า สภาคณาจารย์และ
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ข้าราชการในช่วงน้ีไม่มีการประชุม แต่สภาคณาจารย์ฯ มีความกังวลเพราะกรรมการฯ หมดวาระแล้วแต่ยังไม่
สามารถหากรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการชุดใหม่ได้  สภาคณาจารย์ฯ มีแผนที่จะเรียกประชุม
คณะกรรมการชุดเดิมร่วมกับตัวแทนของกรรมการสภาคณาจารย์ชุดใหม่ที่เป็นผู้แทนจากคณะเพ่ือหารือกัน 
และหาแนวทางในการแก้ไขปัญหา ขอความอนุเคราะห์มหาวิทยาลัยฯ ช่วยเร่งออกประกาศอีกคร้ังหน่ึง ขณะนี้
มีบางเรื่องต้องทํางานผ่านสภาคณาจารย์และข้าราชการ   

 ประธาน กล่าวว่า มหาวิทยาลัยฯ ได้หาวิธีการเพ่ือเร่งรัดหรือช่วยแก้ปัญหาให้กับประธานสภา
คณาจารย์และข้าราชการหรือไม่ 

 อธิการบดี กล่าวว่า กรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ มีการหารือในประเด็นเก่ียวกับความสนใจ
ของบุคลากรที่จะมาร่วมเป็นกรรมการ ซึ่งมีความสนใจค่อนข้างน้อย ไม่ชอบการบังคับ มหาวิทยาลัยฯ จะเชิญ
ชวนและประกาศรับสมัครอีกคร้ังหน่ึง  

 ผศ.หทัยรัตน์ ทรรพวสุ กล่าวว่า ต้องการเชิญคณาจารย์ทั้งหมด แล้วให้เลือกตัวแทนสภา
คณาจารย์และข้าราชการ จะผิดข้อบังคับหรือไม่ 

 ประธาน กล่าวว่า การประชุมครั้งต่อไปเสนอแนวทาง เพราะเรื่องน้ียืดเย้ือมานานแล้ว 
 ผศ.อร่าม ชนะโชติ  กล่าวว่า เคยเป็นเลขานุการของสภาคณาจารย์ฯ  ช่วงน้ันมีความคึกคักมาก  

มีอาจารย์เข้ามาสมัคร  และให้ความสนใจมาก มีหลายส่วนที่ต้องระดมความคิด ต้องการเห็นบทบาทของสภา
คณาจารย์และข้าราชการหลายส่วน เพ่ือให้คณาจารย์ได้เข้ามาทํางานร่วมกัน มหาวิทยาลัยฯ ต้องการเสียงใน
ส่วนน้ันมาก ช่วงน้ีมีหลายเร่ืองหลายอย่างควรจะมีบทบาทมาก ในการเสนอข้อมูลเพ่ือพัฒนามหาวิทยาลัยฯ
ร่วมกัน 

ประธาน กล่าวว่า ขอให้ ศ.ดร.ศุภมาศ พนิชศักด์ิพัฒนา  ช่วยดูระเบียบ ข้อบังคับ อาจมีหลาย
ส่วนที่จะปรับแก้   
 ศ.ดร.ศุภมาศ พนิชศักด์ิพัฒนา  กล่าวว่า ถ้าสภาคณาจารย์ฯ มีการประชุมในการระดมความ
คิดเห็นควรมีกิจกรรมระหว่างปีบ่อย ๆ เพ่ือให้เกิดความสนใจส่วนเรื่องแก้ไขข้อบังคับน้ันยินดี  

ผศ.หทัยรัตน์ ทรรพวสุ กล่าวว่า  ตอนนี้ข้อบังคับของสภาคณาจารย์และข้าราชการชุดใหม่
ครอบคลุมถึงพนักงานมหาวิทยาลัยแล้ว แต่กําหนดด้วยประสบการณ์ในการทํางานในมหาวิทยาลัยฯ ด้วย 
ขณะนี้ตัวแทนของคณะน้ันได้ครบแล้ว ที่ยังขาดอยู่คือตัวแทนในส่วนที่ไม่ใช่ของคณะ ซึ่งอาจารย์ทุกคนใน
มหาวิทยาลัยฯ เป็นคนเลือก ไม่ใช่เฉพาะคณะน้ัน ๆ  แต่เกิดปัญหาคือไม่มีผู้สมัครเป็นตัวแทนดังกล่าว  
ทางสภาคณาจารย์ต้องการนัดประชุมคณาจารย์ทั้งหมดในมหาวิทยาลัยฯ  แล้วเลือกกรรมการสภาคณาจารย์
และข้าราชการจะผิดกับข้อบังคับหรือไม่ 

ประธาน กล่าวว่า เรื่องน้ีมีความก้าวหน้ามาก ส่วนจะเลือกด้วยวิธีของประธานสภาคณาจารย์ฯ  
ได้หรือไม่ช่วยไปศึกษารายละเอียด ในการประชุมครั้งต่อไปคงมีความก้าวหน้ามากขึ้น 

มติที่ประชุม   
รับทราบ 
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ระเบียบวาระที่ 4.3 เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการ

มหาวิทยาลัยฯ  

สาระสําคัญโดยย่อ 
 ผศ.สุธรรม ชาตะสิงห์ รองประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยฯ กล่าวว่า 
เน่ืองจาก ดร.จิระพันธ์ุ พิมพ์พันธ์ุ ติดภารกิจเรื่องการประเมินโรงเรียน จึงมอบหมายให้รองประธานทําหน้าที่
แทน โดยมีเรื่องแจ้งเพ่ือทราบ ดังน้ี 
 1. คณะกรรมการส่งเสริมหารือในเรื่องของปัญหาอุทกภัยของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและมี
ความคิดว่าควรจะมีข้อสรุป จึงนําเสนอมาเพ่ือโปรดทราบ เกรงว่าปัญหาเร่ืองอุทกภัยจะไม่ได้ดําเนินการอย่าง
เป็นรูปธรรมจริงจัง แต่เรื่องอุตสาหกรรมต้องดําเนินการ คณะกรรมการส่งเสริมจึงเสนอเป็นความคิดว่าควร
เสนอจังหวัด ภาคประชาชน สถาบันการศึกษาและผู้สนใจ ในลักษณะช่วยกันคิดช่วยกันทํา 10 ประการ
ด้วยกัน ดังน้ี 
  1.1 นํ้าท่วมกับอุทกภัยมีความหมายต่างกัน 
  1.2 กรมชลประทาน หน่วยราชการ 
  1.3 จังหวัด 
  1.4 ดําเนินการตามแผนแม่บท 
  1.5 ดูแลควบคุมพฤติกรรมการต้ังถิ่นฐาน 
  1.6 สถาบันการศึกษาควรสนใจและให้ความรู้ที่ถูกต้องเก่ียวกับนํ้า 
  1.7 ส่วนราชการ ประชาชน 
  1.8 สถาบันการศึกษาอาจทํางานวิจัย 
  1.9 ความคิดเรื่องการสร้างเข่ือน 
  1.10 ใช้โอกาสน้ีส่งเสริมบทบาทของประชาชน 
 2. ผศ .สุธรรม ชาตะสิงห์ เป็นกรรมการประเมิน ในเรื่องการประเมินต่าง ๆ ที่ผ่านมา 
คณะกรรมการส่งเสริมฯ ถึงจะไม่มีบทบาทมากนัก หน้าที่ส่วนใหญ่คือการส่งเสริม ต้องการทําเรื่องของ 
การประเมินคุณภาพภายใน คณะกรรมการส่งเสริมฯ มีนักศึกษาที่เป็นกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
ด้วย อาจจะเป็นบุคคลในลักษณะที่ต่างวัย ต้องการจะมีโครงการในเรื่องของการเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึง
ประสงค์ ถ้าเน้นกันคงเป็นเรื่องดี เป็นประเด็นที่คณะกรรมการส่งเสริมฯ ให้ความสนใจ ส่วนเรื่องการสรรหา
กรรมการสภาคณาจารย์น้ัน คณะกรรมการส่งเสริมได้เชิญ  ผศ.หทัยรัตน์ ทรรพวสุ ประธานสภาคณาจารย์ฯ  
เข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการส่งเสริมฯ ด้วย เรื่องน้ีเป็นเรื่องที่ ต้องดําเนินการอย่างจริงจังต่อไป 
คณะกรรมการส่งเสริมยินดีที่จะให้คําแนะนํา 
 ประธาน กล่าวว่า ข้อเสนอของ ผศ.สุธรรม ชาตะสิงห์ น่าสนใจ ฝากมหาวิทยาลัยฯ ดูว่าควรทํา
อะไรต่อเน่ืองบ้าง           
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 นายจิรศักด์ิ ชุมวรานนท์ กล่าวว่า สถานทูตอเมริกาได้ติดต่อมาว่าจะส่งผู้เช่ียวชาญเก่ียวกับ 
การบริหารจัดการนํ้ามาบรรยายในเรื่องปัญหาอุทกภัย  โดยเฉพาะในพ้ืนที่จังหวัดพระนครศรีอยุธย  ได้มี 
การประสานงานในเบ้ืองต้นจะจัดขึ้นในเดือนมีนาคม ส่วนกําหนดการจะแจ้งให้ทราบต่อไป 
 อธิการบดี กล่าวว่า การจัดงาน 500 ปี อยุธยา-โปรตุเกส ขอให้ ผศ.พันทิพา มาลา ผู้อํานวยการ
สถาบันอยุธยาศึกษาซึ่งเป็นหน่วยงานประสานงานหลัก สรุปสาระสําคัญให้ที่ประชุมได้รับทราบ  
 ผศ.พันทิพา มาลา กล่าวว่า ในวันที่ 26-27 กุมภาพันธ์ 2555 มหาวิทยาลัยฯ ร่วมกับมูลนิธิ 
โตโยต้า มูลนิธิสังคมศาสตร์  และองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จะจัดงานสัมมนา 500 ปี 
อยุธยา –โปรตุเกส เปิดงาน เวลา 9.00-10.00 น.   พิธีเปิดมหาวิทยาลัยฯ ได้กราบเรียนเชิญนายกสภา
มหาวิทยาลัยมอบของที่ระลึกให้กับประธานที่มาเปิดงาน    จากน้ันเป็นการเสวนาไปจนถึงภาคบ่าย ช่วงเย็นใน
เวลา 17.30 น. เป็นงานเลี้ยงรับรองที่วัดบรมพุทธาราม ในภาคเย็นขอเรียนเชิญให้แต่งกายแบบอุษาคเนย์ 

มติที่ประชุม   
รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องนําเสนอเพื่อพิจารณา 

 ระเบียบวาระที่  5.1ขอความเห็นชอบและลงนามคํารับรองการปฏิบั ติ ราชการของ
สถาบันอุดมศึกษา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2555 

สาระสําคัญโดยย่อ 
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย  ขออนุญาตที่ประชุมให้ ผู้อํานวยการกองนโยบายและแผน นําเสนอ  

ขอความเห็นชอบและลงนามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา ประจําปีงบประมาณ  
พ.ศ.2555 

ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง 
ตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ นร 1200/ว8 ลงวันที่ 25 ตุลาคม 2554 เรื่อง การจัดทําคํารับรอง     

การปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ซึ่งสํานักงาน ก.พ.ร.ได้มีการประชุม
เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2554 ครั้งที่ 6/2554  มีมติเห็นชอบกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการตาม       
คํารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2555 น้ัน  สํานักงาน ก.พ.ร. 
จึงได้จัดส่งกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา 
ประจําปีงบประมาณ  พ .ศ .2555 พร้อมทั้ ง  แนวทางการจัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการของ
สถาบันอุดมศึกษา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

กองนโยบายและแผน  โดยกลุ่มงานประกันคุณภาพ  ได้ดําเนินการจัดทํา (ร่าง) คํารับรอง      
การปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  ประจําปีงบประมาณ พ .ศ .2555             
เสร็จเรียบร้อยแล้ว  จึงเสนอขออนุมัติและลงนามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ.2555  โดยผ่านขั้นตอนการพิจารณาดังน้ี 
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1.  นําเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการประกันคุณภาพ  ครั้งที่ 11/2554  เมื่อวันที่  
19  ธันวาคม 2554  มติที่ประชุม  เห็นชอบให้นําเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 

2. นําเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  ครั้งที่ 21/2554  เมื่อวันที่ 20  
ธันวาคม 2554  มติที่ประชุม เห็นชอบให้นําเสนอสภามหาวิทยาลัย 
 ที่ประชุมมีการอภิปรายอย่างกว้างขวางและมีข้อเสนอแนะดังนี้ 

ผศ.อร่าม ชนะโชติ กล่าวว่า มี 2 เรื่องดังน้ี 
1. ให้เพ่ิมเติมข้อกฎหมาย ในส่วนของการลงนามคํารับรองการปฏิบัติราชการซึ่งเป็นอํานาจหน้าที่

ของสภามหาวิทยาลัย มาตรา  18 (3) ขอให้เพ่ิมเติมการกํากับมาตรฐานการศึกษา การประกันคุณภาพ
การศึกษา การเปิดสอนของมหาวิทยาลัยฯ และติดตามประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย ฯ 

2. ในรายละเอียดของการทําคํารับรอง มีข้อมูลหลายส่วนหลังจากสภามหาวิทยาลัยฯ เห็นชอบ
แล้วมหาวิทยาลัยฯ ต้องทําคํารับรองกับคณะ คณะก็ต้องทํากับหน่วยงานย่อยลงไปอีก ต้องการเห็นข้อมูลว่าใน
แต่ละตัวที่มีการกําหนดลงไป ตัวบ่งช้ีบางหน่วยงานอาจไม่ได้ดําเนินการ เช่น หน่วยงานของคณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี แต่เน้นด้านศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยฯ ควรกําหนดให้ย่อยลงไปอีก ต้องการเห็นผลการ
ประเมินในปีผ่านมาว่ามีการประเมินอย่างไร 

นายจิรศักด์ิ ชุมวรานนท์ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา กล่าวว่า การกําหนดเป้าหมาย
ตัวช้ีวัดต่างๆ ใช้ค่าเฉล่ียของผลในอดีตย้อนหลัง   ตัวที่น่าเป็นห่วงคือตัวช้ีวัดที่ 3 ร้อยละของนักศึกษาที่สอบ
ผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้ความสามารถด้านภาษาต่างประเทศ  

ดร.สุชาติ เมืองแก้ว กล่าวว่า มิติที่ 1 ประสิทธิภาพในด้านภาษาอังกฤษที่เสนอมาเห็นด้วย เพราะ
ต้องเร่งดําเนินการแต่ในเรื่องของมิติที่ 1 ประสิทธิภาพ 60 เปอร์เซ็นต์ อาจจะตํ่าไปเก่ียวกับการกําหนด
นโยบายที่จะให้บัณฑิตที่จบใช้ภาษาต่างประเทศได้ดี ถ้าในปีต่อไปจะให้เพ่ิมสูงขึ้นเป็น 80 เปอร์เซ็นต์  

ศ.ดร.ศุภมาศ พนิชศักด์ิพัฒนา กล่าวว่า เรื่องที่กําลังหารือเป็นเรื่องที่ต้องวางแผนร่วมกัน จะสร้าง
อย่างไรให้เด็กเก่งอังกฤษ เป็นเรื่องที่ยากจะทําอย่างไร และจะมีการพัฒนาจริงหรือไม่  

ประธาน กล่าวว่า ต้องการให้นําเรื่องภาษาอังกฤษเป็นวาระกลับมาอีกคร้ัง สําหรับเรื่องคํารับรอง
เป้าหมายที่ท้าทาย หารือครั้งหน้าว่าทําได้หรือไม่   

มติที่ประชุม    
เห็นชอบและลงนามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา ประจําปีงบประมาณ

พ.ศ.2555 

ระเบียบวาระที่ 5.2 ขอความเห็นชอบแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2555 

สาระสําคัญโดยย่อ 
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย  ขออนุญาตที่ประชุมให้นางสาวเพลินตา  โมสกุล นําเสนอ ขอความ

เห็นชอบแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555  
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ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง 

ตามที่ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ได้ผ่าน 
การพิจารณาจากสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา  กอร์ปกับมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 9/2554 เมื่อ
วันพุธที่ 14 กันยายน 2554 และจากการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) ในการประชุมคร้ัง
ที่ 1/2555 เมื่อวันอังคารที่  10  มกราคม 2555 ได้เห็นชอบแล้วน้ัน 

เพ่ือให้แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 เป็นไปตามวัตถุประสงค์และ
สอดคล้องตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย  กองนโยบายและแผน จึงได้จัดทําแผนงบประมาณรายจ่าย ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2555 ประกอบด้วย งบประมาณแผ่นดิน งบค่าบํารุงการศึกษา งบการจัดการศึกษาสําหรับ
บุคลากรประจําการ  และงบบัณฑิตวิทยาลัย  เพ่ือเสนอขอความเห็นชอบต่อสภามหาวิทยาลัย 

มติที่ประชุม    
  เห็นชอบแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2555 

ระเบียบวาระที่ 5.3 ขออนุมัติให้ปริญญาบัตร แก่ผู้สําเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจําภาค
เรียนที่ 1/2554 

สาระสําคัญโดยย่อ 
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย  นําเสนอ ขออนุมัติให้ปริญญาบัตร แก่ผู้สําเร็จการศึกษา ระดับ

ปริญญาตรี ประจําภาคเรียนที่ 1/2554 จํานวน 183 ราย 

ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง 
สภาวิชาการได้มีมติเห็นชอบเสนอให้ปริญญาบัตร ในการประชุมครั้งที่ 4/2554 เมื่อวันพฤหัสบดี

ที่ 22ธันวาคม 2554จํานวน 62 ราย และการประชุมคร้ังที่ 1/2555 เมื่อวันพุธที่  11  มกราคม 2555  
(เพ่ิมเติม) จํานวน  121  ราย  รวมทั้งสิ้น จํานวน183 ราย โดยอนุมัติผลการสําเร็จการศึกษาต้ังแต่วันศุกร์ที่ 
23 ธันวาคม 2554 เป็นต้นไปจําแนกตามวุฒิการศึกษาได้ตามตารางที่ 1 ดังต่อไปน้ี 

ตารางที่ 1 จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาจําแนกตามระดับปริญญาและวุฒิการศึกษา 

ระดับปริญญา สาขาวิชา/วุฒิการศึกษา จํานวน(ราย) 
ระดับปริญญาตร ี(ภาคปกต)ิ บริหารธุรกิจบัณฑิต 44 
 บัญชีบัณฑิต 5 
 วิทยาศาสตรบัณฑิต 35 
 วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 14 
 ศิลปศาสตรบัณฑิต 27 

รวม  125 
ระดับปริญญาตร ี(ภาค กศ.บป.) บริหารธุรกิจบัณฑิต 23 
 รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 30 
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ระดับปริญญา สาขาวิชา/วุฒิการศึกษา จํานวน(ราย) 
 วิทยาศาสตรบัณฑิต 1 
 ศิลปศาสตรบัณฑิต 4 

รวม  58 
รวมทั้งสิน้  183 

มติที่ประชุม    
  อนุมัติให้ปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจําภาคเรียนที่ 1/2555 
จํานวน 183 ราย  

ระเบียบวาระที่ 5.4 ขอความเห็นชอบหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2555 

สาระสําคัญโดยย่อ 
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย  ขออนุญาตที่ประชุมให้ อาจารย์ประวิทย์ ประมาณ ผู้แทนหลักสูตร

ครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาพลศึกษา  นําเสนอ ขอความเห็นชอบหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาพลศึกษา  
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555 

ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง 
ตามท่ีสาขาวิชาพลศึกษา คณะครุศาสตร์ ได้ปรับปรุงหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชา 

พลศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555 ซึ่งได้ดําเนินการปรับปรุงหลักสูตรตามกระบวนการข้ันตอนที่
มหาวิทยาลัยฯ กําหนด และผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําคณะครุศาสตร์ ในการประชุมครั้งที่ 
1/2554 วันที่ 24 มกราคม 2554 และส่งให้กองบริการการศึกษาตรวจสอบรายละเอียดรูปแบบ/หัวข้อ
หลักสูตรเรียบร้อยแล้ว และสภาวิชาการมีมติเห็นชอบในการประชุมคร้ังที่ 9/2554 เมื่อวันศุกร์ที่ 23 ธันวาคม 
2554 โดยให้แก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากสภาวิชาการเรียบร้อยแล้ว 
 ที่ประชุมมีการอภิปรายอย่างกว้างขวางและมีข้อเสนอแนะดังนี้ 

ผศ.อร่าม ชนะโชติ กล่าวว่า  รหัสที่เป็นจํานวนหน่วยกิต ส่วนใหญ่ในมหาวิทยาลัยฯ จะเห็นเป็น 3  
หน่วยกิต แต่ในส่วนของรายวิชาพลศึกษา และการบริหารโปรแกรมพลศึกษา จะเป็น 2 หน่วยกิต ทําให้จํานวนวิชามาก 
ระหว่าง 2 หน่วยกิต กับ 3 หน่วยกิตมีปัญหาในการจัดตารางหรือไม่ 

ดร.ชมพูนุท สุขหวาน กล่าวว่า กลุ่มวิชาชีพครูมีกรอบของคุรุสภา พยายามจัดให้เป็นวิชาบังคับ จะมีทั้ง 
2 และ 3 หน่วยกิต วิชาส่วนใหญ่จะเป็นการฝึกปฏิบัติ  

ศ.ดร.นิพนธฺศุขปรีดี กล่าวว่า ต้องการเห็นจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเจริญก้าวหน้า 
รศ.ดร.นพวรรณธีระพันธ์เจริญ กล่าวว่า คุณวุฒิของอาจารย์มีหลายท่านที่ออกแล้วแต่ยังมีช่ือ

ปรากฎอยู่ ในความเป็นครูของคณะครุศาสตร์มีคุณธรรม จริยธรรมเพียง 2 ข้อ ต้องการให้เพ่ิมเรื่องทักษะ 
การจัดการเรียนรู้ หลายวิชาไม่สื่อว่าเป็นวิชาฝึก ต้องการให้เพ่ิมเติม ฝึกปฏิบัติให้นักศึกษาทําอะไรบ้าง 

ศ.ดร.นิพนธ์ ศุขปรีดี  กล่าวว่า ให้แก้ไขในเรื่องของคุณวุฒิและเรื่องอ่ืนที่สําคัญ 
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มติที่ประชุม 

เห็นชอบหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555 โดยให้
ปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยให้สมบูรณ์ก่อนส่งสํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา 

  ระเบียบวาระที่ 5.5 ขอความเห็นชอบหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 

สาระสําคัญโดยย่อ 
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย  ขออนุญาตที่ประชุมให้ ดร.ชมพูนุท สุขหวาน  รองคณบดีคณะครุ

ศาสตร์ นําเสนอ ขอความเห็นชอบหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย  หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ.2555 

ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง 
ตามท่ีสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ ได้ปรับปรุงหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

การศึกษาปฐมวัย หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555 ซึ่งได้ดําเนินการปรับปรุงหลักสูตรตามกระบวนการข้ันตอนที่
มหาวิทยาลัยฯ กําหนด และผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําคณะครุศาสาตร์ ในการประชุมคร้ังที่ 
2/2554 วันที่ 25กุมภาพันธ์ 2554 และส่งให้กองบริการการศึกษาตรวจสอบรายละเอียดรูปแบบ/หัวข้อ
หลักสูตรเรียบร้อยแล้ว และสภาวิชาการมีมติเห็นชอบในการประชุมครั้งที่ 9/2554 วันศุกร์ที่ 23ธันวาคม 
2554 โดยให้แก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากสภาวิชาการเรียบร้อยแล้ว  

มติที่ประชุม    
เห็นชอบหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศึกษาปฐมวัย หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555 โดยให้

ปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยให้สมบูรณ์ก่อนส่งสํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา 

ระเบียบวาระที่ 5.6 ขอความเห็นชอบหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ.2555 

สาระสําคัญโดยย่อ 
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย  ขออนุญาตที่ประชุมให้คณบดีคณะครุศาสตร์หรือผู้แทน นําเสนอ 

ขอความเห็นชอบหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาคณิตศาสตร์  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555 

ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง 
ตามที่สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์ ได้ปรับปรุงหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชา

คณิตศาสตร์  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555 ซึ่งได้ดําเนินการปรับปรุงหลักสูตรตามกระบวนการขั้นตอนที่
มหาวิทยาลัยฯ กําหนด และผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําคณะครุศาสตร์ในการประชุม 
ครั้งที่ 1/2554 วันที่ 24 มกราคม 2554 และครั้งที่ 2/2554 วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2554 ได้ส่งให้กองบริการ
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การศึกษาตรวจสอบรายละเอียดรูปแบบ/หัวข้อหลักสูตรเรียบร้อยแล้ว และสภาวิชาการมีมติเห็นชอบใน 
การประชุมครั้งที่ 1/2555 วันที่ 11 มกราคม 2555 โดยให้แก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิจากสภาวิชาการเรียบร้อยแล้ว 

มติที่ประชุม 
เห็นชอบหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555 โดยให้

ปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยให้สมบูรณ์ก่อนส่งสํานักงานคณะกรรมการ 
การอุดมศึกษา 

 ระเบียบวาระที่ 5.7 ขอความเห็นชอบหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ.2555 

สาระสําคัญโดยย่อ 
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย  ขออนุญาตที่ประชุมให้ ผศ . วันทนา เนาว์วัน รองคณบดี 

คณะวิทยาการจัดการ  นําเสนอ ขอความเห็นชอบหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการ  
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555 

ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง 
ตามที่สาขาวิชาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ ได้ปรับปรุงหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  

สาขาวิชาการจัดการ  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555 ซึ่งได้ดําเนินการปรับปรุงหลักสูตรตามกระบวนการขั้นตอน
ที่มหาวิทยาลัยฯ กําหนด และผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําคณะวิทยาการจัดการ 
ในการประชุมครั้งที่ 1/2554 วันที่ 26 กรกฎาคม 2554 และส่งให้กองบริการการศึกษาตรวจสอบรายละเอียด
รูปแบบ/หัวข้อหลักสูตรเรียบร้อยแล้ว และสภาวิชาการมีมติเห็นชอบในการประชุมครั้งที่ 9/2554 วันที่ 23
ธันวาคม 2554 โดยให้แก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากสภาวิชาการเรียบร้อยแล้ว 

มติที่ประชุม    
เห็นชอบหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการ  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555 โดยให้

ปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยให้สมบูรณ์ก่อนส่งสํานักงานคณะกรรมการ 
การอุดมศึกษา 

 ระเบียบวาระที่ 5.8 ขอความเห็นชอบหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขานิติศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ.2555 

สาระสําคัญโดยย่อ 
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย  ขออนุญาตที่ประชุมให้ นายธาตรี มหันต์รัตน์  นําเสนอ ขอความ

เห็นชอบหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขานิติศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555 
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ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง 

ตามที่สาขาวิชานิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ได้ปรับปรุงหลักสูตรนิติศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555 ซึ่งได้ดําเนินการปรับปรุงหลักสูตรตามกระบวนการ
ขั้นตอนที่มหาวิทยาลัยฯ กําหนด และผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ ในการประชุมครั้งที่ 8/2554 วันที่ 5 ตุลาคม 2554 และส่งให้กองบริการการศึกษาตรวจสอบ
รายละเอียดรูปแบบ/หัวข้อหลักสูตรเรียบร้อยแล้ว และสภาวิชาการมีมติเห็นชอบในการประชุมคร้ังที่ 9/2554 
วันที่ 23 ธันวาคม 2554 โดยให้แก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากสภาวิชาการ
เรียบร้อยแล้ว 

ที่ประชุมมีการอภิปรายอย่างกว้างขวางและมีข้อเสนอแนะดังนี้ 
นางสาวิตรี สุวรรณสถิตย์  กล่าวว่า   กลุ่มกฎหมายระหว่างประเทศมีอะไร ประเภทไหนบ้าง  

มีผลบังคับใช้มากน้อยแค่ไหนอย่างไร การที่จะเข้ามาเป็นภาคีเป็นอย่างไร เรื่องเหล่าน้ีคิดว่าควรจะปูพ้ืนฐาน 
 ศ.ดร .นิพนธ์  ศุขปรีดี กล่าวว่า กฎบัตรของอาเซียนช่วยเติมด้วย ฝากท่านคณบดี และ 

ท่านผู้ช้ีแจง ปรึกษารายละเอียดกับท่านสาวิตรี สุวรรณสถิตย์ เพราะท่านไปประชุมเก่ียวกับกฎบัตรของ
ยูเนสโกที่ดูแลเรื่องพวกน้ี ในอนาคตไม่ได้ผลิตนักกฎหมายเพ่ือประเทศไทยเท่าน้ัน   

รศ.ดร.นพวรรณธีระพันธ์เจริญ กล่าวว่า มหาวิทยาลัยฯ มีหลักสูตรที่เป็นที่ต้องการของท้องถิ่น 
มหาวิทยาลัยฯ ควรมีนักกฎหมายในเรื่องของความซื่อสัตย์ สุจริต ต่อตนเองและผู้อ่ืน แต่ปรากฏว่าในหมวด
ของวิชาเลือกจะเห็นค่อนข้างน้อย ในหมวดของวิชาเลือกหน้า 46 หมวดทักษะความสําคัญ ควรให้ความสําคัญ
กับคุณธรรมและจริยธรรม  

มติที่ประชุม    
เห็นชอบหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชานิติศาสตร์  หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ.2555 โดยให้

ปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยให้สมบูรณ์ก่อนส่งสํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา 

 ระเบียบวาระที่ 5.9 ขอความเห็นชอบหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555 

สาระสําคัญโดยย่อ 
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย  ขออนุญาตที่ประชุมให้อาจารย์คมลักษณ์ ไชยยะ ตัวแทนของสาขา

การพัฒนาชุมชน นําเสนอ ขอความเห็นชอบหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน  หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ.2555 

ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง 
ตามท่ีสาขาวิชาพัฒนาชุมชน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้ปรับปรุงหลักสูตร 

ศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555 ซึ่งได้ดําเนินการปรับปรุง
หลักสูตรตามกระบวนการขั้นตอนที่มหาวิทยาลัยฯ กําหนด และผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจํา
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คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ในการประชุมครั้งที่ 9/2554 วันที่ 29 ธันวาคม 2554 และส่งให้กอง
บริการการศึกษาตรวจสอบรายละเอียดรูปแบบ/หัวข้อหลักสูตรเรียบร้อยแล้ว และสภาวิชาการมีมติเห็นชอบ
ในการประชุมคร้ังที่ 1/2555 วันที่ 11 มกราคม 2555 โดยให้แก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิจากสภาวิชาการเรียบร้อยแล้ว 

 
ที่ประชุมมีการอภิปรายอย่างกว้างขวางและมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
อธิการบดี  กล่าวว่า หลักสูตรน้ีเป็นหลักสูตรหลักเป็นหัวใจสําคัญของมหาวิทยาลัยฯ   

ที่ตอบสนองปรัชญา พันธกิจของมหาวิทยาลัยฯ  ดังน้ันหลักสูตรน้ีมีความสําคัญเป็นอย่างมาก ที่มหาวิทยาลัยฯ 
ต้องสร้างความเข้มแข็งและสร้างอัตลักษณ์ที่ชัดเจนให้กับหลักสูตร ในการประชุมสภาวิชาการได้หยิบยก
ประเด็นของมหาวิทยาลัยฯ เพ่ือให้มีจุดเด่นมากขึ้น หลักสูตรได้ไปดําเนินการประกอบกับหลักสูตรน้ีได้พัฒนา
มาแล้ว และได้รับข้อมูลจากศิษย์เก่า หลักสูตรน้ีมีความเข้มแข็งและตอบสนองความต้องการได้เป็นอย่างดี 

รศ.ดร.นพวรรณธีระพันธ์เจริญ กล่าวว่า หน้า 76 บางวิชาช่ือเหมือนกับสาธารณสุขชุมชนมูลฐาน 
เป็นวิชาที่ไม่ขับเคลื่อน ล้าสมัย  หน้า 45 วิชาสังคมศาสตร์กับการพัฒนา การให้จุดดําขาวอาจจะไม่สอดคล้อง 
ทักษะที่ 4 ต้องลงสู่ชุมชน ในการเข้ากับประชาชนได้  

มติที่ประชุม    
เห็นชอบหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555โดย

ให้ปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยให้สมบูรณ์ก่อนส่งสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา 

 ระเบียบวาระท่ี  6 เรื่องอ่ืนๆ 
ระเบียบวาระท่ี 6.1 กําหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 2/2555 

สาระสําคัญโดยย่อ 
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย นําเสนอปฏิทินเพ่ือหารือเรื่องกําหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย

ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 2/2555 

ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง 
 สภามหาวิทยาลัย มีมติเป็นหลักการให้มีการประชุมทุกวันพุธในสัปดาห์ที่สามของเดือน   

ข้อเสนอ/ญัตติ    
ขอความเห็นชอบกําหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 2/2555 

ในวันพุธที่ 15 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  

มติที่ประชุม    
 เห็นชอบ 
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