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รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
ครั้งท่ี 10/2554 

วันพุธท่ี  21 ธันวาคม  2554 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. ดร.สุชาติ เมืองแก้ว ผู้ทรงคุณวุฒิ                                           กรรมการ 
6. รศ.ดร.พงศ์ หรดาล ผู้ทรงคุณวุฒิ                       กรรมการ 
7. นางสาวิตรี สุวรรณสถิตย์ ผู้ทรงคุณวุฒิ                   กรรมการ 
8. นายศุทธนะ ธีวีระปัญญา ผู้ทรงคุณวุฒิ                                           กรรมการ 
9. ดร.จิระพันธ์ุ  พิมพ์พันธ์ุ ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย กรรมการ 
10. ดร.บูรพาทิศ พลอยสุวรรณ์ อธิการบดี กรรมการ 
11. ผศ.หทัยรัตน์ ทรรพวสุ ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ 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.สุภัทรา คงเรือง ผู้แทนคณาจารย์                                     กรรมการ 
17. ดร.เกษม บํารุงเวช ผู้แทนคณาจารย์             กรรมการ 
18. ผศ.ดร.วิวัฒน์ หามนตรี ผู้แทนคณาจารย์ กรรมการ 
19. ผศ.อร่าม  ชนะโชติ ผู้แทนคณาจารย์                                     กรรมการ 
20. รศ.วันทนีย์ แสนภักดี รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เลขานุการ 

ผู้ท่ีไม่มาประชุม 

1. ดร.ชาญวิทย์ เกษตรศิริ ผู้ทรงคุณวุฒิ                           ลาการประชุม 
2. ศ.นพ.สมเกียรติ  วัฒนศิริชัยกุล ผู้ทรงคุณวุฒิ ลาการประชุม 
3. ผศ.ดร.สาโรช ธีรศิลป ผู้ทรงคุณวุฒิ ลาการประชุม 
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ผู้เข้าร่วมประชุม  

1. ผศ.ดร.วิมลพรรณ รุ่งพรหม รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
2. นางสาวสมปรารถนา  สุขเกษม ผู้แทนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต   

 สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
3. ดร.วีรภัทร  ภัทรกุล ผู้แทนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต   

 สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน 
4. ผศ.จินดา  นัยผ่องศรี  ผู้แทนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  

 สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ 
5. ผศ.เนาวรัตน์  ประดับเพ็ชร์ ประธานบริหารหลักสูตรสาขาเกษตรศาสตร์ 
6. นางสุจิตกัลยา  มฤครัฐอินแปลง ผู้แทนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต   

 สาขาวิชาจุลชีววิทยา    
7. นางสาวบวรศรี  มณีพงษ์ ผู้แทนหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น 
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
ที่ลาการประชุมวันน้ีคือ ดร.ชาญวิทย์ เกษตรศิริ ศ.นพ.สมเกียรติ วัฒนศิริชัยกุล  และ ผศ.ดร.สาโรช ธีรศิลป 

 

 มติที่ประชุม 
รับทราบ  

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งท่ี 9/2554 

สาระสําคัญโดยย่อ 
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย  นําเสนอรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 9/2554 เพ่ือขอให้ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยพิจารณารับรองรายงานการประชุม 

ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง 
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ได้มีการประชุมครั้งที่ 9/2554 เมื่อวันพุธที่ 14

กันยายน 2554 ณ ห้องประชุม 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา และเลขานุการสภาฯ  
ได้จัดทํารายงานการประชุมบรรจุเข้าระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมคร้ังที่9/2554 
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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 9/2554 วันพุธที่ 14กันยายน 2554  
ณ ห้องประชุม 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

มติที่ประชุม 
รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 9/2554 โดยไม่มีการแก้ไข 

ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่องสืบเนื่องจากการประชุม ครั้งท่ี 9/2554 

ระเบียบวาระที่ 3.1 ผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
ครั้งที่ 9/2554 

สาระสําคัญโดยย่อ 
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย นําเสนอข้อมูลการดําเนินงานและผลการดําเนินงานตามมติ 

ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 9/2554โดยได้แจ้งและมอบให้หน่วยงานและ 
องค์คณะบุคคล/บุคคลที่เก่ียวขอ้งดําเนินงานและปฏิบัติตามท่ีสภามหาวิทยาลัยมีมติแล้ว 

ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง 
1. สภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ได้มีมติกําหนดเป็นแนวปฏิบัติให้เลขานุการ

นําเสนอให้ที่ประชุมทราบความคืบหน้าหรือข้อมูลการดําเนินงานและผลการดําเนินงานตามมติ 
สภามหาวิทยาลัยทุกคร้ังเป็นเรื่องสืบเน่ืองจากการประชุมครั้งก่อนด้วย 

2. สภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา มีการประชุมคร้ังที่ 9/2554 เมื่อวันพุธที่ 14 
กันยายน  2554 เวลา09.30 น. ณ ห้องประชุม 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาโดยมีสาระตาม
รายงานการประชุมฯ ในระเบียบวาระที่ 2 

3. เลขานุการสภามหาวิทยาลัย ได้แจ้งและมอบให้หน่วยงานและองค์คณะบุคคล/บุคคล   
ที่เก่ียวข้องดําเนินงานและปฏิบัติตามท่ีสภามหาวิทยาลัยมีมติแล้ว ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารท่ีนําเสนอ
ประกอบการประชุมระเบียบวาระที่ 3 

ข้อกฎหมาย 
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่ าด้วยการประชุมสภามหาวิทยาลัย  

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 9/2554 
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มติที่ประชุม     

รับทราบ  

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องนําเสนอเพื่อทราบ 

ระเบียบวาระที่ 4.1 เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากอธิการบดี 

สาระสําคัญโดยย่อ 
 อธิการบดี นําเสนอเรื่องให้ที่ประชุมทราบ ดังน้ี 

1. ขอขอบคุณคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยทุกท่านที่ได้ให้กําลังใจและให้ความช่วยเหลือแก่
มหาวิทยาลัยฯ 

2. ต้องขออภัยคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยที่ ไ ด้รับผลกระทบเช่นเดียวกัน  และ
มหาวิทยาลัยฯ ไม่ได้ให้ความช่วยเหลือ  เน่ืองจากช่วงน้ันเกิดความโกลาหลอย่างมากทําให้ไม่สามารถติดต่อได้ 

3. งบประมาณประจําปี 2555 
มหาวิทยาลัยฯ ได้เสนอของบประมาณจากรัฐบาล  เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2554 และได้ไป

ช้ีแจงงบประมาณแก่คณะกรรมาธิการผู้แทนราษฎรผ่านคณะกรรมาธิการแล้วในวงเงิน 216 ล้านบาท        
โดยเพ่ิมจากปีผ่านมาประมาณ 2-3 เปอร์เซ็นต์ซึ่งสาระสําคัญของงบประมาณในปีน้ีจะได้งบลงทุน 2 ส่วน คือ 
งบการก่อสร้างอาคารเทคโนโลยีอุตสาหกรรมโดยเป็นงบประมาณปีสุดท้าย ซึ่งจะก่อสร้างเสร็จสิ้นในเดือน
มีนาคม 2555 ส่วนที่ 2 คือ งบก่อสร้างใหม่ (อาคารเรียนและปฏิบัติการรวม) เพ่ือทดแทนอาคาร 8 และ
อาคาร 9 ซึ่งในปีน้ีมหาวิทยาลัยฯ จะได้งบประมาณในงวดแรก แล้วจะผูกพันไปอีก3 ปี ซึ่งเดิมจะทํา          
การซ่อมแซมอาคาร 8 และอาคาร 9  ท่านนายกสภามหาวิทยาลัยได้ประสานกับสํานักงบประมาณเพื่อ
พิจารณาและขอความอนุเคราะห์ให้ในเรื่องน้ีให้ได้รับการเสนอแนะให้สร้างเป็นอาคารหลังใหม่ 

4. งบประมาณสําหรับการฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานจากอุทกภัย 
มหาวิทยาลัยฯได้มอบหมายให้แต่ละหน่วยงานทําการสํารวจโครงสร้างพ้ืนฐานที่เสียหายจาก

อุทกภัย โดยประมาณการงบประมาณไว้เบ้ืองต้น จํานวน 215 ล้านบาทและจัดส่งไปยังคณะอนุกรรมาธิการ
พิจารณางบประมาณของกระทรวงศึกษาธิการ  ซึ่งได้ผ่านความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีเรียบร้อยแล้ว     
หากไม่มีปัญหาใดก็จะได้นํางบประมาณส่วนน้ีมาซ่อมแซมส่วนที่เสียหายต่อไป 

5. การดําเนินงานในช่วงที่เกิดภาวะน้ําท่วม 
อธิการบดีมอบหมายให้นายทวีศักด์ิ  จริตควร  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร รวบรวมข้อมูล 

และสรุปผลการดําเนินงานเพ่ือนําเสนอให้สภามหาวิทยาลัยได้รับทราบดังน้ี 
 นายทวีศักด์ิ  จริตควร  กล่าวว่า  สิ่งที่มหาวิทยาลัยฯ ได้ดําเนินการก่อนช่วงนํ้าท่วม และมี

แผนการดําเนินงานป้องกันนํ้าท่วมไว้แล้ว และภายหลังนํ้าท่วมก็มีแผนการดําเนินงานเพ่ือการฟ้ืนฟูดังน้ี  
 สิ่งที่ดําเนินการไปแล้ว และยังมีบางส่วนที่ยังดําเนินการไม่แล้วเสร็จ  มีอยู่ 9 รายการ   

(1) การเก็บขยะ 3 ครั้ง จะจัดเก็บอาคาร 1 และอาคาร 2 อีก 1 ครั้ง  
(2) BIG  Cleaning  Day 
(3) ปรับสนามหญ้าหน้าอาคาร 2 และสนามฟุตบอล 
(4) ตัดต้นไม้รอบที่ 1 (ต้นไม้ใหญ่ที่ล้ม และไม้ประดับ) 
(5) ซ่อมบ้านพักคนงาน 12 ห้อง (ผนัง  ทาสี  สายไฟ อุปกรณ์) 
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(6) ทาสีรั้วหน้ามหาวิทยาลัยและหออู่ทอง 
(7) ทาสีอาคารท่านเฉก (สิงห์อาสา) 
(8) ทาสีอัฒจรรย์  สนามฟุตบอล  กองพัฒนานักศึกษา 
(9) ป้ัมนํ้าอาคาร (ซ่อมยังไม่ครบถ้วน) 
สิ่งที่ดําเนินการต่อ 3 ระยะ (เก็บ  ซ่อม  และสร้างใหม่)คือ 
(1) รื้อผนังช้ันล่างอาคาร 1  อาคาร 2  อาคาร 3 และอาคาร 4 จะจัดทําเป็นห้องเรียน 
(2) รั้วหอพักอู่ทอง 
(3) ปรบัปรุงห้องเรียนที่อยู่ช้ันล่าง 
(4) ไฟฟ้าหัวเสารั้วหน้ามหาวิทยาลัย  สํารวจประมาณราคาแล้ว 
(5) ป้ัมนํ้าอาคารที่ยังไม่ครบ จํานวน 18 ตัว 

  รอการประมาณราคางานอุทกภัย คือ 
(1) ประตูอาคารช้ันล่างที่นํ้าท่วม 
(2) หน้าต่างช้ันล่างที่นํ้าท่วม 
(3) สีอาคารที่นํ้าท่วม  ช้ันล่างภายนอกและภายใน 
(4) อุปกรณ์ไฟฟ้า  เปลี่ยนใหม่ 
(5) เครื่องปรับอากาศรอซ่อม 181 ตัว 
(6) ปรับภูมิทัศน์ใหม่ทั้งหมด  มหาวิทยาลัยฯ เชิญมหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นที่ปรึกษาใน  

การวางแผน 
(7) ปรับปรุงสนามฟุตบอล 
(8) ปรับพ้ืนโรงยิม 1  โรงยิม 2  อาคารหอประชุม  และอาคารโรงอาหาร 
 

6. รายงานผลการติดตามข้อมูลการสํารวจความเสียหายและความเดือดร้อนของบุคลากร 
มหาวิทยาลัยฯ ได้ให้แต่ละหน่วยงานและบุคลากรทุกคนรายงานข้อมูลเพ่ือเป็นข้อมูล         

ในการฟ้ืนฟูและช่วยเหลือ  โดยมอบหมายให้กองนโยบายและแผนเป็นหน่วยงานในการรวบรวม  และ
ประมวลผลข้อมูลจากหน่วยงานต่าง ๆ  ซึ่งได้สรุปข้อมูลการสํารวจความเสียหายและความเดือดร้อนของ
บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  ข้อมูล ณ วันที่  23  พฤศจิกายน 2554  พบว่ามีผู้ได้รับ
ความเสียหาย จํานวน 328 ราย มูลค่าความเสียหายของทรัพย์สินส่วนตัว จํานวน 13,311,310 บาท และ
ทรัพย์สินราชการ จํานวน 325,180 บาท โดยมหาวิทยาลัยฯ ได้ดําเนินการช่วยเหลือบุคลากรเป็น 2 ส่วน คือ 
ส่วนที่ 1 ในช่วงที่นํ้าท่วมระยะแรกโดยช่วยเหลือเป็นเงิน รายละ 1,000 บาท ส่วนที่ 2 ช่วงที่นํ้าท่วมต้ังแต่ใน
เดือนตุลาคม 2554  ช่วยเหลือคนงานและเจ้าหน้าที่ทุกคนรายละ 2,000 บาทรวมถึงการซ่อมบ้านพักคนงาน 
จํานวน 29 หลังเป็นบ้านช้ันเดียวนํ้าท่วมเกือบถึงหลังคาบ้าน  ขณะนี้อยู่ระหว่างการซ่อมแซมโดยใช้เงินบริจาค
จากมหาวิทยาลัยต่าง ๆ  เงินส่วนน้ีได้นํามาซื้อวัสดุเพ่ือซ่อมแซมบ้านพัก และคาดว่าจะดําเนินการให้แล้วเสร็จ
ภายในต้นปี 2555 น้ี  สําหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยฯ มหาวิทยาลัยฯ ได้มีงบประมาณที่จะช่วยเหลือ แต่ได้
ยืดหยุ่นการชําระเงินค่าหน่วยกิตออกไปจนกว่านักศึกษาจะมีความพร้อม  โดยไม่คิดค่าปรับ นอกจากน้ัน
มหาวิทยาลัยฯ ยังได้จัดกิจกรรมช่วยเหลือวัดหรือหน่วยงานต่าง ๆ ที่ได้รับภาวะนํ้าท่วม สําหรับครุภัณฑ์     
โต๊ะ–เก้าอ้ีที่ใช้ทํางานของเจ้าหน้าที่ถูกนํ้าท่วมทั้งหมดแต่ขณะนี้มหาวิทยาลัยฯได้ดําเนินการจัดซื้อแล้ว  และอยู่
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ระหว่างการจัดส่ง  คาดว่าภายในต้นปีจะดําเนินการเสร็จเรียบร้อย  สําหรับอาคารเรียนช้ันล่างที่ถูกนํ้าท่วม
เก้าอ้ีเสียหายจํานวนมาก  ก็ได้นํามาล้างและใช้ไปพลางก่อนคาดว่าในปี 2555 จะได้ครุภัณฑ์สําหรับอาคารใหม่ 

7. รายงานวาระการดํารงตําแหน่งของคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจํามหาวิทยาลัย 
(ก.บ.ม) 

เน่ืองจากกรรมการที่แต่งต้ังจากผู้แทนสภามหาวิทยาลัย มาตรา 16(4) จํานวน 2 คน คือ 
ผศ.ดร.วิวัฒน์  หามนตรี และ ผศ.อร่าม ชนะโชติ  และผู้ทรงคุณวุฒิที่แต่งต้ังจากบุคคลภายนอก จํานวน 2 คน 
คือ คุณขจร  จิตสุขุมมงคล  เป็นผู้ที่มีความรู้ด้านกฎหมาย  และรศ.สุรชัย  ขวัญเมือง  เป็นผู้ที่มีความรู้ด้าน
บริหารงานบุคคล  จะครบวาระการดํารงตําแหน่ง 3 ปี ในวันที่  1  ธันวาคม 2554 จึงขอรายงานให้สภา
มหาวิทยาลัยได้รับทราบ และนําเข้าวาระเพ่ือพิจารณา 

8. รายงานการครบวาระการดํารงตําแหน่งของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย 
ตามท่ีมหาวิทยาลัยฯ ได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งต้ังนายกสภามหาวิทยาลัย

และกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา รวม 12 ราย โดย
ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี  ณ วันที่ 19 พฤศจิกายน 2551 ซึ่งวาระการดํารงตําแหน่งได้ครบวาระเมื่อวันที่ 
19 พฤศจิกายน 2554 จึงขอรายงานให้สภามหาวิทยาลัยได้รับทราบ และนําเข้าวาระเพื่อพิจารณาให้ได้มาซึ่ง
กรรมการชุดต่างๆ ตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยฯ 

9. หารือข้อกฎหมายเก่ียวกับการคืนวุฒิการศึกษา 
ตามท่ีมีนักศึกษารายหน่ึงซึ่งสภามหาวิทยาลัยได้อนุมัติปริญญาไปแล้ว  และได้เกิดปัญหา

เก่ียวกับการทักท้วงวุฒิการศึกษาก่อนที่จะเข้าศึกษาระดับปริญญาตรีในมหาวิทยาลัยฯแห่งน้ี  และได้มี       
การฟ้องร้องกัน  ซึ่งสภามหาวิทยาลัยได้ดําเนินการถอดถอนปริญญารายนั้น หลังจากถอดถอนแล้วปรากฏว่า
ศาลได้ยกฟ้อง  เหตุผลคือข้อมูลหลักฐานที่เป็นความผิดไม่ชัดเจน  หลังจากยกฟ้องแล้วนักศึกษารายน้ันได้มา
ติดต่อขอคืนปริญญา ซึ่งมหาวิทยาลัยฯได้ติดต่อไปยังสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และได้ตอบ
กลับมาให้ถือเป็นอํานาจของสภามหาวิทยาลัยที่จะพิจารณาโดยขอนําเรื่องดังกล่าวเข้าพิจารณาในการประชุม
สภามหาวิทยาลัยครั้งต่อไป 

 นายศุทธนะ  ธีวีระปัญญา  กล่าวว่า  แนวโน้มปีต่อไปนํ้าจะท่วมอีก  มหาวิทยาลัยฯ ควรจะมี
รายวิชาเก่ียวกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  อาจจะสอดแทรกในเน้ือหาวิชา  ส่วนในเนื้อหาอาจมี 
พรบ.เก่ียวกับการป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนอยู่แล้วต้องการให้นักศึกษาได้มีความรู้ในเรื่องน้ี   

 ประธาน  กล่าวว่า  จากการประชุมหลายคร้ังที่ผ่านมาเคยหารือร่วมกันว่าควรจะมีหลักสูตร
เก่ียวกับอุทกภัยศึกษาซึ่งสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ทรงโปรดเกล้าให้โครงการในพระราชดําริดําเนินการ
ร่วมกับโรงเรียนหลาย ๆ แห่งขอให้ท่านอธิการบดีติดต่อไปยัง ดร.สมเกียรติ  ชอบผล  หากจัดทําหลักสูตรน้ีได้
ก็จะเป็นประโยชน์แก่มหาวิทยาลัยฯ 

 อธิการบดี  กล่าวว่า  มหาวิทยาลัยฯ เห็นด้วยกับการจัดทําหลักสูตรน้ีและได้ปรึกษาหารือกับ
ดร.ชาญวิทย์   เกษตรศิริและท่านสาวิตรี  สุวรรณสถิตย์แล้วโดยได้ข้อตกลงว่าจะพัฒนาหลักสูตรเก่ียวกับการ
บริหารจัดการสิ่งแวดล้อม  ทางสถาบันอยุธยาศึกษาได้ยกร่างโครงการพัฒนาหลักสูตรดังกล่าวแล้วขณะน้ี
มหาวิทยาลัยฯ ได้เห็นชอบโครงการแล้ว  และจะนําบรรจุในแผนเพ่ือดําเนินการต่อไป และจะพัฒนาหลักสูตร
เป็นระดับมหาบัณฑิต  แนวทางในการบริหารหลักสูตรเบ้ืองต้นคือการเชื่อมโยงกับประชาคมอาเซียน เพ่ือ
พัฒนาองค์ความรู้ในด้านน้ี  ส่วนรายละเอียดจะนําเข้าในการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งต่อไป 
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 นางสาวิตรี  สุวรรณสถิตย์  กล่าวว่า  ดร.ชาญวิทย์  เกษตรศิริ  ได้หารือกับบุคคลหลาย ๆ 

ท่าน  และได้นําความคิดเห็นของแต่ละท่านมาประมวลและสรุปผลโดยได้นําเสนออธิการบดีในหลักการ หาก
จะพัฒนาหลักสูตรน้ีต้องดูรายละเอียดของหลักสูตรอีกคร้ังหน่ึง 

ประธาน  กล่าวว่า  หลักสูตรระดับมหาบัณฑิตน้ันเป็นเรื่องดี  เกิดประโยชน์แก่มหาวิทยาลัย  
นักศึกษาทุกคนควรจะมีพ้ืนฐานในเร่ืองน้ี  โดยเฉพาะนักเรียนสาธิตควรจะเป็นแบบอย่างของกลุ่มเยาวชนท่ีได้
เรียนรู้ในเรื่องน้ี  และหากมหาวิทยาลัยฯ มีประเด็นใดให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิช่วยเหลือ กรรมการทุกท่านมี
ความพร้อมที่จะช่วยเหลือมหาวิทยาลัยฯ  

  ศ.ดร.ศุภมาศ พนิชศักด์ิพัฒนา  กล่าวว่า  เห็นด้วยกับการพัฒนาหลักสูตรน้ี  และขอ
ยกตัวอย่างประเทศญี่ปุ่นที่ใช้วิธีการฝึกเรื่องการหนีภัยแผ่นดินไหวต้ังแต่นักเรียนช้ันประถม  หากเป็นหลักสูตร
ผู้ที่ไม่ได้เรียนก็ทําให้ไม่รู้  แต่หากมีการฝึกซ้อมบ่อย ๆ ก็จะเกิดความเคยชินได้ 

  นางสาวิตรี  สุวรรณสถิตย์  กล่าวว่า  หากเกิดเหตุการณ์ต่าง ๆ โดยกระทันหัน อาจทําให้ขาด
สติ จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นเมืองที่อยู่กับนํ้า  แม้จะมีการพัฒนาให้เป็นเมืองอุตสาหกรรมแล้วแต่ควรจะ
ให้ความสนใจในการศึกษาชัยภูม ิ ควรหารือว่าจะอยู่กับนํ้าได้อย่างไร   

  ประธาน  กล่าวว่า ได้ข้อคิดที่สําคัญในหลาย ๆ เรื่องจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  เคยมี
ประสบการณ์ร่วมฝึกหนีไฟกับกรมป้องกันสาธารณภัย  จะเห็นว่าเด็กที่ได้รับการฝึกแล้วแต่พอเกิดเหตุการณ์
จริงๆ กลับไม่มีสติ  ฝากให้มหาวิทยาลัยฯ นําไปปรึกษาหารือต่อว่าจะดําเนินการอย่างไรให้เป็นรูปธรรม 

  อธิการบดี  กล่าวว่า  จะได้นําข้อเสนอแนะจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิไปดําเนินการ  และ
ได้รับการประสานงานจากสถานทูตอเมริกา  ว่าต้องการให้ช่วยเหลือในเรื่องใดบ้างเน่ืองจากได้เคยหารือใน
เบ้ืองต้นว่าประมาณต้นเดือนมีนาคมจะมาพูดคุยกันในเร่ืองการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย  ส่วนความ
คืบหน้าจะนํามาแจ้งในการประชุมสภามหาวิทยาลัยต่อไป 

มติที่ประชุม   
รับทราบ  

ระเบียบวาระที่ 4.2  เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ 

สาระสําคัญโดยย่อ 
-ไม่มี-  

มติที่ประชุม   
-ไม่มี- 

ระเบียบวาระที่ 4.3 เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการ
มหาวิทยาลัยฯ  

สาระสําคัญโดยย่อ 
 ดร.จิระพันธ์ุ  พิมพ์พันธ์ ประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยเร่ืองแจ้งเพ่ือทราบ 
ดังน้ี 
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 1.นําเสนอโครงการฝึกภาคปฏิบัติในลักษณะของสหกิจศึกษา  
 มหาวิทยาลัยฯ ควรมีโครงการเพ่ือให้มีการฝึกภาคปฏิบัติในลักษณะของสหกิจศึกษา ซึ่งเป็น
โอกาสดีที่คณะกรรมการส่งเสริมฯ มีกรรมการที่เป็นอุตสาหกรรมจังหวัด  มหาวิทยาลัยฯ จะทําอย่างไรเพ่ือให้
นักศึกษาเข้าทํางานได้โดยไม่ต้องฝึกงาน  แต่ในขณะน้ีการดําเนินงานในเร่ืองสหกิจศึกษาเกิดความยากลําบาก
เน่ืองจากว่าขณะนี้มีหลาย ๆ โรงงานที่ปิดกิจการไป  และบางโรงงานก็มีการย้ายฐานการผลิตไปยังต่างจังหวัด  
ทําให้มีผู้ตกงานเป็นจํานวนมาก  มหาวิทยาลัยฯ จะทําอย่างไรเพ่ือให้นักศึกษาได้ปฏิบัติจริง  ฝากให้คณบดีได้
ช่วยคิดในเรื่องน้ี 
 2.การจัดหางบประมาณสนับสนุนมหาวิทยาลัยฯ ช่วงน้ําท่วม  
 จากเหตุการณ์อุทกภัยที่ผ่านมา  มหาวิทยาลัยฯต้องใช้งบประมาณในการฟ้ืนฟูเป็นจํานวนมาก
คณะกรรมการส่งเสริมฯ จึงมีความคิดว่าจะหาทุนเพ่ือช่วยเหลือมหาวิทยาลัยฯโดยการขอรับการช่วยเหลือจาก
ศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัยฯ  หากช่วยกันก็จะเกิดความรัก ความผูกพันภายในมหาวิทยาลัยฯ แห่งน้ี 
 3.การดําเนินการตามนโยบายสื่อสารภาษาอังกฤษ 
  จากนโยบายของรัฐมนตรีต้องการให้มีการสื่อสารภาษาอังกฤษ  เพ่ือเตรียมความพร้อมใน   
การก้าวสู่อาเซียน  มีความเป็นห่วงมหาวิทยาลัยฯ เน่ืองจากอาจมีบางคณะที่ไม่ได้มุ่งเน้นด้านภาษาอังกฤษ  จะ
เป็นไปได้หรือไม่ที่จะสอนเกี่ยวกับการสื่อสารเพียงอย่างเดียว  เพ่ือทันสู่การก้าวเข้าสู่อาเซียน   
 4.การดําเนินการตามยุทธศาสตร์ทั้ง 4 ข้อ  
  คณะกรรมการส่งเสริมฯ กําลังหาผู้วิจัย  จากการทํางานของคณะกรรมการส่งเสริมฯ       
ตามยุทธศาสตร์ทั้ง 4 ข้อที่ผ่านมาน้ัน  อยากทราบว่าได้ดําเนินการถูกต้องหรือไม่  เพ่ือจะได้ปรับปรุงแก้ไข
ต่อไป 
  ประธาน  กล่าวว่า  ควรเขียนเรื่องราวจากนํ้าท่วมแล้วนํามารวมจัดทํารูปเล่มซึ่งแต่ละท่านก็มี
เรื่องราวที่น่าสนใจแตกต่างกัน 
  ศ.ดร.นิพนธ์ ศุขปรีดี  กล่าวว่าตามที่ ดร.จิระพันธ์ุ  พิมพ์พันธ์ุเน้นประเด็นภาษาอังกฤษ  
ประเด็นน้ีขอให้ท่านนายกสภามหาวิทยาลัยช่วยพิจารณาด้วย  และทราบว่ารัฐมนตรีได้สั่งการให้โรงเรียน
ประถม  และโรงเรียนมัธยมมีEnglish Day 1 วันใน 1 สัปดาห์  ดังน้ันมหาวิทยาลัยฯ ควรจะดําเนินการในเรื่อง
ดังกล่าวด้วย 
  ผศ.พันทิพา มาลากล่าวว่า  ขอนําเสนอเรื่องการจัดทําหนังสือเพ่ือเผยแพร่ความเป็นมรดก
โลกของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ซึ่งผ่านความเห็นชอบจากกรรมการสภามหาวิทยาลัยแล้ว  และสถาบัน
อยุธยาศึกษาได้รับมอบหมายให้ไปดําเนินการขณะนี้ได้ดําเนินการจัดทําหนังสือเพ่ือเผยแพร่คุณค่าความเป็น
มรดกโลกความเป็นอยุธยาแล้ว  แต่ช่ือของหนังสือยังไม่ได้กําหนดไว้อย่างชัดเจนว่าจะใช้ช่ือว่าอย่างไร  โดยได้
เรียนเชิญท่านสาวิตรี  สุวรรณสถิตย์  ท่านบุญหลง  ศรีกนกจากกองวรรณกรรมกรมศิลปากรผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอก จํานวน 1 – 2 คนและคณะกรรมการภายในมหาวิทยาลัยฯ ได้ดําเนินการเขียนและทําการวิภาค  
ขณะน้ีกําลังดําเนินการเก่ียวกับการตรวจเน้ือหา  และทํากราฟฟิค  คาดว่าจะเสร็จสิ้นภายในเดือนกุมภาพันธ์ 
2555 และตามที่ ดร.จิระพันธ์ุ  พิมพ์พันธ์ุ เสนอว่าองค์การบริหารส่วนจังหวัด(อบจ.) จะให้งบประมาณเพ่ือ
จัดพิมพ์รูปเล่มน้ัน  ได้ประสานงานและตกลงว่าภายในปี 2555 น้ีจะจัดส่งหนังสือให้และจะเสร็จสิ้นภายในไตร
มาสท่ี 3 แต่ปรากฏว่าได้รับแจ้งจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดว่ามีเหตุจําเป็นต้องใช้งบประมาณจํานวนมาก
เพ่ือฟ้ืนฟูหลังนํ้าท่วม จึงไม่มีงบประมาณเพียงพอในการสนับสนุนการจัดทําเอกสารดังกล่าวดังน้ันจึงขอ
ดําเนินการในปีงบประมาณ 2556  สถาบันอยุธยาศึกษาจึงได้ปรึกษากับท่านสาวิตรี  สุวรรณสถิตย์ว่าเมื่อ
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ดําเนินการเสร็จแล้วจะขอนําเสนอให้กรรมการสภามหาวิทยาลัยได้เห็นผลงาน  และนําเผยแพร่ทางเว็บไซต์
ก่อนเม่ือมีงบประมาณในการจัดพิมพ์รูปเล่มหรือได้รับงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดจึงจะได้
ดําเนินการจัดพิมพ์เผยแพร่ต่อไป 
  ดร.จิระพันธ์ุ  พิมพ์พันธ์ุ  กล่าวว่า  เคยหารือเรื่องหลักสูตรท้องถิ่นขั้นพ้ืนฐานว่าควรจะมีการ
จัดทําหลักสูตรน้ี แต่หลังจากได้ไปปรึกษาหารือกับกระทรวงศึกษาธิการและได้ให้ข้อเสนอแนะว่าให้
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาจัดทําเพ่ือเป็นศูนย์กลางของการจัดทําหลักสูตรดังกล่าว  และเผยแพร่
ภายในจังหวัดและต่างจังหวัด 
  ศ.ดร.ศุภมาศ  พนิชศักด์ิพัฒนา  กล่าวว่า  เห็นด้วยกับ ผศ.พันทิพา มาลาในการจัดทํา
หนังสือ  แต่หากยังไม่มีงบประมาณมีความเห็นว่าไม่จําเป็นต้องทําเป็นเอกสารเพียงอย่างเดียว  สามารถที่จะ
จัดทําเป็น pdf file และนําเสนอทางอินเตอร์เน็ตได้  จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเกิดนํ้าท่วมครั้งน้ีทําให้เกิด
ความเสียหายเป็นอย่างมากในประวัติศาสตร์  ซึ่งจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเก่ียวข้องกับประวัติศาสตร์ก็ควรที่
จะจัดทําและสามารถที่จะทําได้หลายอย่าง   
  นางสาวิตรี  สุวรรณสถิตย์ กล่าวว่า  เรื่องที่ ผศ.พันทิพา  มาลา ได้แจ้งในที่ประชุมน้ัน  
สอดคล้องกับเหตุการณ์  เหตุผลที่คณะกรรมการมรดกโลกข้ึนทะเบียนจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นเมือง
มรดกโลกน้ันได้ใช้เกณฑ์ข้อ 3 คือ วิถีชีวิต  ที่อยู่  อารยธรรมท่ีสูญหายไปแล้ว  หรือยังสืบทอดมาจนถึงปัจจุบัน  
และนํามาพิจารณาว่าสิ่งไหนที่เป็นวัฒนธรรมและอารยธรรม  ไม่ใช่โบราณสถานหรือสิ่งก่อสร้างเพียงอย่าง
เดียว รวมท้ังระบบการคมนาคมขนส่ง  ระบบการค้าทางน้ํา  ระบบการติดต่อกับต่างประเทศ  ระบบการ
ควบคุมจัดการสินค้าต่าง ๆ  
  รศ.ดร.นพวรรณ  ธีระพันธ์เจริญ  กล่าวว่า เรื่องของเอกสารนํ้าท่วมน้ัน  สถาบันวิจัยและ
พัฒนาร่วมกับคณาจารย์ที่เป็นกรรมการของสถาบันจะจัดทําเอกสารถอดบทเรียนจากนํ้าท่วมให้หลาย ๆ 
สาขาวิชาเขียน และได้ปรึกษาหารือถึงผลงานวิจัยว่าควรจะมีวิธีการป้องกันอย่างไรขณะน้ีกําลังดําเนินการ  
ส่วนหลักสูตรเก่ียวกับนํ้าท่วมน้ัน  สาขาวิชาสาธารณสุขชมชนได้บรรจุในหลักสูตรแล้ว เพ่ิมเติมเน้ือหาเก่ียวกับ
กัมมันตภาพรังสีในการพัฒนาหลักสูตรคร้ังน้ีด้วย 
  ประธาน  กล่าวว่า  ขอชมเชย  เป็นความคิดในเชิงรุกที่ดีเย่ียม  เรื่องภูมิปัญญาของคนอยุธยา
น้ีสิ่งที่น่าศึกษาอย่างมาก 

มติที่ประชุม   
รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องนําเสนอเพื่อพิจารณา 

 ระเบียบวาระที่ 5.1ขออนุมัติแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี (พ.ศ.2555 – 2558) 

สาระสําคัญโดยย่อ 
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย  ขออนุญาตที่ประชุมให้ ผู้อํานวยการกองนโยบายและแผน นําเสนอ  

ขออนุมัติแผนปฏิบัติราชการ  4 ปี (พ.ศ.2555 – 2558) 

ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง 
ตามหนังสือสํานักงาน ก.พ.ร. ด่วนที่สุด ที่นร.1200/ว4  ลงวันที่  22  กันยายน 2554  ได้แจ้งให้

มหาวิทยาลัยฯ ดําเนินการจัดทําแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี (พ.ศ.2555 – 2558) และจัดส่งไปยังสํานักงาน 
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ก.พ.ร.จํานวน 3 ชุด ภายในวัน 60 วัน นับแต่วันที่แผนการบริหารราชการแผ่นดินประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา (ส่งภายในวันที่  18  พฤศจิกายน 2554) น้ัน 

ข้อกฎหมาย 
 พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ มาตรา 18 สภามหาวิทยาลัยมีอํานาจและหน้าที่ฯ (1) 
กําหนดนโยบายและอนุมัติแผนพัฒนาของมหาวิทยาลัยเก่ียวกับการศึกษา การวิจัย การให้บริการทางวิชาการ
แก่สังคม  การผลิตและส่งเสริมวิทยฐานะครู การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ มาตรา 31 (1) ให้อธิการบดีมีอํานาจและหน้าที่บริหารกิจการของมหาวิทยาลัยให้เป็นไป
ตามกฎหมายฯ 

ข้อเสนอ/ญัตติ 
ขออนุมัติแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี (พ.ศ.2555 - 2558) 

มติที่ประชุม    
อนุมัติแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี (พ.ศ.2555 – 2558) 

 ระเบียบวาระที่ 5.2ขออนุมัติให้ปริญญาบัตร แก่ผู้สําเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจําภาค
เรียนที่ 1/2554 

สาระสําคัญโดยย่อ 
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย  นําเสนอ ขออนุมัติให้ปริญญาบัตร แก่ผู้สําเร็จการศึกษา ระดับ

บัณฑิตศึกษา ประจําภาคเรียนที่ 1/2554 จํานวน 23 ราย  

ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง 
สภาวิชาการได้มีมติเห็นชอบเสนอให้ปริญญาบัตร ในการประชุมครั้งที่ 7/2554 เมื่อวันศุกร์ที่     

9ธันวาคม 2554  จํานวน 23  ราย จําแนกตามวุฒิการศึกษาได้ตามตารางที่ 1 ดังต่อไปน้ี 

ตารางที่ 1 จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาจําแนกตามระดับปริญญาและวุฒิการศึกษา 

ระดับปริญญา สาขาวิชา/วุฒิการศึกษา จํานวน(ราย) 
ระดับบณัฑิตศึกษา ค.ม.(การบริหารการศึกษา) 5 
 ค.ม.(การจัดการการเรียนรู้) 4 
 ศศ.ม.(ยุทธศาสตร์การพัฒนา) 2 
 บธ.ม.(การจัดการทั่วไป) 2 
 บธ.ม.(บริหารธุรกิจ) 10 

รวม  23 

ข้อกฎหมาย 
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 กําหนดให้สภามหาวิทยาลัยมีอํานาจและหน้าที่ตาม

มาตรา 18 (4) อนุมัติให้ปริญญา ประกาศนียบัตรช้ันสูง ประกาศนียบัตร อนุปริญญา และประกาศนียบัตรแก่ผู้สําเร็จ
การศึกษา 
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ข้อเสนอ/ญัตติ 

ขออนุมัติให้ปริญญาบัตร แก่ผู้สําเร็จการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ประจําภาคเรียนที่ 1/2554 
จํานวน 23 ราย  

 
 

 

 ระเบียบวาระที่ 5.3ขอความเห็นชอบแต่งต้ังคณะกรรมการเลือกต้ังคณะกรรมการสรรหานายกสภา
มหาวิทยาลัยและคณะกรรมการเลือกต้ังคณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 

สาระสําคัญโดยย่อ 
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย  นําเสนอ ขอความเห็นชอบแต่งต้ังคณะกรรมการเลือกต้ัง

คณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยและคณะกรรมการเลือกต้ังคณะกรรมการสรรหากรรมการสภา
มหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 

ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง 
ตามที่มหาวิทยาลัยฯได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งต้ังนายกสภามหาวิทยาลัยและ

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  รวม 12 ราย           
โดยประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี  ณ  วันที่  24  พฤศจิกายน 2551  ซึ่งวาระการดํารงตําแหน่งได้ครบวาระ
เมื่อวันที่  11  พฤศจิกายน 2554 น้ัน 

ข้อกฎหมาย 
  1. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ .ศ .2547 หมวด 2 มาตรา 16 และข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วยการประชุมสภามหาวิทยาลัย  พ.ศ.2547 
  2. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย คุณสมบัติ  และวิธีการสรรหา
นายกสภามหาวิทยาลัย พ.ศ.2547 
  3. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย คุณสมบัติ  หลักเกณฑ์และวิธีการ
ได้มาของกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ พ.ศ.2547 

ข้อเสนอ/ญัตติ 
ขอความเห็นชอบแต่งต้ังคณะกรรมการเลือกต้ังคณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยและ

คณะกรรมการเลือกต้ังคณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 

มติที่ประชุม 
เห็นชอบแต่งต้ังคณะกรรมการเลือกต้ังคณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยและ

คณะกรรมการเลือกต้ังคณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  ดังรายนามต่อไปน้ี 
1.  นายศุทธนะ  ธีวีระปัญญา ผู้ทรงคุณวุฒิ   ประธาน 
2. ผศ.อร่าม  ชนะโชติ  ผู้แทนคณาจารย์   กรรมการ 
3. นางสาวสุภัทรา  คงเรือง  ผู้แทนคณาจารย์   กรรมการ 
4. รศ.วันทนีย์  แสนภักดี ผู้อํานวยการสํานักงานอธิการบดี เลขานุการ 

มติที่ประชุม    
 อนุมัติให้ปริญญาบัตร แก่ผู้สําเร็จการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ประจําภาคเรียนท่ี 1/2554 จํานวน 23 ราย 
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 ระเบียบวาระที่ 5.4ขอความเห็นชอบแต่งต้ังคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจํามหาวิทยาลัย 
(ก.บ.ม.) 

สาระสําคัญโดยย่อ 
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย  ขออนุญาตที่ประชุมให้นางสาวศราริตา  บุญฤทธ์ิ  นิติกร นําเสนอ 

ขอความเห็นชอบแต่งต้ังคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจํามหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.)  

ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง 
ด้วยคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจํามหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) ที่แต่งต้ังจากกรรมการสภา

มหาวิทยาลัยที่ เป็นผู้แทนคณาจารย์ตามมาตรา 16(4) จํานวน 2 คน และผู้ทรงคุณวุฒิที่แต่งต้ังจาก
บุคคลภายนอกจํานวน 2 คน ได้หมดวาระการดํารงตําแหน่ง  เพ่ือให้การบริหารงานบุคคลเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ  และถูกต้องตามข้อบังคับกําหนด 

ข้อกฎหมาย 
  พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 มาตรา 18 สภามหาวิทยาลัยมีอํานาจและ
หน้าที่ควบคุมดูแลกิจการทั่วไปของมหาวิทยาลัยและโดยเฉพาะให้มีอํานาจและหน้าที่ ดังน้ี 
    1. มาตรา 18 (2) ออกกฎ  ระเบียบ  ประกาศและข้อบังคับของมหาวิทยาลัย  และอาจ
มอบให้ส่วนราชการใดในมหาวิทยาลัยเป็นผู้ออกกฎ  ระเบียบ  ประกาศและข้อบังคับสําหรับส่วนราชการ
หรือหน่วยงานน้ันเป็นเรื่อง ๆ ก็ได้ 
    2. มาตรา 18 (13) พิจารณาดําเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย
ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  และตามที่คณะกรรมการข้าราชการ
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษามอบหมาย 
    3. มาตรา 18 (14) แต่งตั้งคณะกรรมการ  คณะอนุกรรมการ  หรือบุคคลหนึ่งบุคคลใด
เพ่ือพิจารณาและเสนอความเห็นในเร่ืองหนึ่งเรื่องใดหรือมอบหมายให้ปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใดอันอยู่ใน
อํานาจและหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัย 

ข้อเสนอ/ญัตติ 
ขอความเห็นชอบแต่งต้ังคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจํามหาวิทยาลัย(ก .บ .ม . ) 

ผู้ทรงคุณวุฒิและกรรมการสภามหาวิทยาลัยที่เป็นผู้แทนคณาจารย์ 

มติที่ประชุม 
เห็นชอบแต่งต้ังคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจํามหาวิทยาลัย(ก.บ.ม.) ผู้ทรงคุณวุฒิและ

กรรมการสภามหาวิทยาลัยที่เป็นผู้แทนคณาจารย์ดังรายนามต่อไปน้ี 
1. ผศ.ดร.วิวัฒน์ หามนตรี กรรมการ 
2. ผศ.อร่าม ชนะโชติ  กรรมการ 
3. นายขจร  จิตสุขุมมงคล กรรมการ 
4. รศ.สุรชัย ขวัญเมือง กรรมการ 
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 ระเบียบวาระที่ 5.5ขอความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาอาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัย หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555 

สาระสําคัญโดยย่อ 
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย  ขออนุญาตที่ประชุมให้นางสาวสมปรารถนา  สุขเกษมผู้แทน

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555  นําเสนอ 
ขอความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาสาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัยหลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ.2555 

ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง 
ตามท่ีสาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ปรับปรุง

หลั กสู ตร วิทยาศาสตร บัณฑิต  สาขา วิชาอา ชีวอนามั ยและความปลอดภัย  หลักสู ตรปรับปรุ ง  
พ.ศ.2555 ซึ่งได้ดําเนินการปรับปรุงหลักสูตรตามกระบวนการข้ันตอนที่มหาวิทยาลัยฯ กําหนด และผ่านความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการประจําคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในการประชุมครั้งที่ 7/2554 วันที่ 19
กันยายน 2554 และส่งให้กองบริการการศึกษาตรวจสอบรายละเอียดรูปแบบ/หัวข้อหลักสูตรเรียบร้อยแล้ว 
และสภาวิชาการมีมติเห็นชอบในการประชุมครั้งที่ 8/2554 วันที่ 15ธันวาคม 2554 โดยให้แก้ไขตาม
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิดังน้ี 

 โดยเสนอความเห็น/ข้อเสนอแนะของกรรมการสภาวิชาการ ต่อสภามหาวิทยาลัยทราบ ดังนี้ 
1. ทบทวนช่ือรายวิชา 4072150 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ซ้ํากับช่ือสาขาวิชาและ

จัดเป็นวิชาเลือก 
2. รายวิชาระเบียบวิธีวิจัยในงานอาชีวอนามัย กําหนดเป็นหน่วยกิต 3(2-2-5) แสดงว่าต้องมี

การปฏิบัติลงลึกในการวิจัยหรือไม่ และมีอาจารย์ดูแลอย่างไร  บริหารจัดการรายวิชาน้ีอย่างไร เน่ืองจาก
คําอธิบายรายวิชาเน้นทฤษฎีจึงควรเพ่ิมคําอธิบายรายวิชา 

3. ให้ตรวจสอบตารางเปรียบเทียบจํานวนหน่วยกิตบางรายวิชาด้านหน้ากับภาคผนวกไม่ตรงกัน 
4. จํานวนหน่วยกิต 145 หน่วยกิต ค่อนข้างมาก 
5. เสนอให้มีสถานประกอบการในการฝึกประสบการณ์เพ่ิม  2 – 3 แห่ง 
6. ให้ตรวจสอบคําแปลรายวิชาเป็นภาษาอังกฤษ 
7. ให้ตรวจสอบและแก้ไขคําอธิบายรายวิชา มีบางรายวิชาไม่เป็นปัจจุบันเช่น เคมีเบ้ืองต้น 
8. ให้เพ่ิมข้อมูลให้สอดคล้องกับการปรับปรุงหลักสูตรให้ชัดเจน เช่น ผลการประเมินหลักสูตร  

ความต้องการกําลังคน    
9. ให้ระบุการเตรียมการสําหรับสหกิจศึกษาในส่วนของการบริหารหลักสูตรและคําอธิบาย

รายวิชา 
10.  ประธานมีข้อสังเกตในการเรียกช่ือกลุ่มวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ อาจจะไม่สอดคล้องกับสภาพ

หลักสูตรซึ่งเป็นวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ 

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

ข้อเสนอ/ญัตติ 
ขอความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย  

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555 

ที่ประชุมมีการอภิปรายอย่างกว้างขวางและมีข้อเสนอแนะดังนี้ 
รศ.ดร.พงศ์ หรดาล  กล่าวว่า  ไม่มีปัญหากับหลักสูตร  แต่ขอต้ังข้อสังเกตว่า ในเอกสารเล่ม

หลักสูตร หน้า 18 จัดให้นักศึกษาเรียนอาชีวอนามัยแต่วิชาบังคับไม่ค่อยมีรายวิชาอาชีวอนามัยแต่เป็นวิชา
เลือกแทนเหตุใดถึงไม่นําวิชาเลือกที่เป็นวิชาอาชีวอนามัยมาบรรจุอยู่ในวิชาบังคับ ประเด็นที่สองในหน้า 19 
กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพมีอยู่2 กลุ่ม  ไม่ได้รายงาน  แต่ในแผนเขียนว่าจัดอย่างใดอย่างหน่ึงใน 4 
รายวิชา 7 หน่วยกิตต้องเขียนให้ชัดเจนว่าจะเลือกกลุ่มอาชีวอนามัยหรือสหกิจศึกษาในหน้า 20 วิชาเลือกเสรี
ระบุว่าได้รับโอน/ยกเว้นรายวิชาจากสถาบันอ่ืน  นักศึกษาสามารถโอนได้แต่ไปเข้ากับวิชาเอก  และนําเอาวิชา
ที่เหลือเป็นวิชาเลือกเสรีได้หรือไม่ 

ดร.เกษม บํารุงเวช  กล่าวว่า  เพ่ือการทําหลักสูตรต่อไปให้เข้าใจตรงกัน  ในส่วนของการฝึก
ประสบการณ์ของสหกิจศึกษา  มหาวิทยาลัยฯ ได้ระบุไว้ในแผน 15 ปีว่าทุกหลักสูตรจะต้องเป็นสหกิจศึกษา  
ขณะน้ีสาขาวิชาภาษาอังกฤษกําลังจะดําเนินการแต่ยังมีความแตกต่างกัน  โดยวิชาสหกิจศึกษาของสาขาวิชา
อาชีวอนามัยได้กําหนดเป็น 5 หน่วยกิต จํานวน 450 ช่ัวโมง  แต่ในคู่มือของสหกิจศึกษาได้ระบุอย่างน้อย   
ต้อง 6 หน่วยกิต ไม่แน่ใจว่าจะทําได้หรือไม่  ทางคณะมนุษยศาสตร์ฯ  สาขาวิชาภาษาอังกฤษก็ได้เสนอมา 
จํานวน 2 หน่วยกิตและสหกิจศึกษา จํานวน 6 หน่วยกิต  ไม่แน่ใจว่าทําได้หรือไม่ หากทําได้หลักสูตรอ่ืนที่จะ
จัดทําจะได้เหมือนกัน  

อธิการบดี  กล่าวว่า  จํานวนหน่วยกิตในส่วนที่เป็นการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  เน่ืองจากว่าเป็น
การนับรวมกันในโครงสร้างหลักสูตรส่วนที่เป็นวิชาเฉพาะ  ทําให้ไม่มีจํานวนหน่วยกิตที่กําหนดไว้เป็นเกณฑ์    
ขึ้นอยู่กับหลักสูตรที่จะพิจารณา 

นางสาวสมปรารถนา  สุขเกษม กล่าวว่า จะปรับตามเกณฑ์ของสหกิจศึกษา  ส่วนรายวิชาพ้ืนฐาน
บังคับส่วนหน่ึงที่จัดทําคืออ้างอิงจากกรอบ  รายวิชาบางตัวเป็นวิชาที่นักศึกษาจะต้องเรียน  ซึ่งมีกรอบ
โครงสร้างกําหนดไว้แล้ว 

ดร.เกษม บํารุงเวช  กล่าวว่า  ในคู่มือสหกิจศึกษาเขียนไว้ว่าการฝึกงานต้องไม่ตํ่ากว่า 6 หน่วยกิต
หลักเกณฑ์ที่ถูกต้องคืออะไร  จะได้นําไปปรับแก้ไขเพ่ือให้มีความเข้าใจที่ตรงกัน 

ประธาน  กล่าวว่า  ฝากอธิการบดีไปจัดทําหลักเกณฑ์รวมของมหาวิทยาลัยฯ 
ศ.ดร.นิพนธ์ ศุขปรีดี  กล่าวว่า  ตรงกับที่อธิการบดีได้แจ้งไว้คือ  จํานวน 6 หน่วยกิตรวมถึง      

การเตรียมตัวและการกลับมารายงานตัวด้วยใช่หรือไม่ 
ผศ.วิชชุกร  นาคธน  กล่าวว่า  สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ได้เชิญสาขาวิชา  

ที่มีสมาคมวิชาชีพเข้าร่วมประชุมช้ีแจงให้เกิดความเข้าใจและเป็นมาตรฐานเดียวกัน  โดยได้หารือว่าให้เป็นไป
ตามเกณฑ์มาตรฐานท่ี สกอ.กําหนดหรือไม่ ปรากฏว่าประมาณ 18 – 19 วิชาชีพที่มีสมาคมวิชาชีพควบคุมไม่
เห็นด้วยเพ่ือเป็นมาตรฐานเดียวกัน  โดยอ้างว่าขอใช้สมาคมวิชาชีพของตนเองที่ได้กําหนดได้หรือไม่  ทําให้
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ได้ผลสรุปว่าให้แต่ละสาขาวิชาต่าง ๆ นําไปพิจารณาตามความเหมาะสม 
ประธาน  กล่าวว่า  ให้ถือปฏิบัติตามท่ี ผศ.วิชชุกร  นาคธน กล่าวไว้ 

มติที่ประชุม    
เห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาสาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย  

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555 
 

ระเบียบวาระที่ 5.6ขอความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาสาธารณสุขชุมชน หลักสูตร
ปรับปรุง  พ.ศ.2555 

สาระสําคัญโดยย่อ 
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย  ขออนุญาตที่ประชุมให้ ดร.วีรภัทร  ภัทรกุล  ผู้แทนหลักสูตรวิทยา

ศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน  นําเสนอ ขอความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชา
สาธารณสุขชุมชน  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555 

ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง 
ตามที่สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ปรับปรุงหลักสูตรวิทยา

ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555 ซึ่งได้ดําเนินการปรับปรุงหลักสูตร
ตามกระบวนการขั้นตอนที่มหาวิทยาลัยฯ กําหนด และผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําคณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในการประชุมครั้งที่ 7/2554 วันที่ 19กันยายน 2554 และส่งให้กองบริการ
การศึกษาตรวจสอบรายละเอียดรูปแบบ/หัวข้อหลักสูตรเรียบร้อยแล้ว และสภาวิชาการมีมติเห็นชอบ 
ในการประชุมครั้งที่ 8/2554 วันที่ 15ธันวาคม 2554 โดยให้แก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิดังน้ี 

 โดยเสนอความเห็น/ข้อเสนอแนะของกรรมการสภาวิชาการ ต่อสภามหาวิทยาลัยทราบ ดังนี้ 
 1. หน้า 3 ตัดข้อ 8.4 (ผู้สอนวิชาที่เก่ียวข้อง) ออก 
 2. ตรวจสอบแก้ไขฟอร์มตารางอาจารย์ประจําหลักสูตร อาจารย์ประจํา 

3. ตรวจสอบช่ือวิชาเอเชียศึกษาให้ถูกต้อง 
4. ตรวจสอบแก้ไขจํานวนหน่วยกิตหน้า 19 และหน้า 86 ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 
5. ทบทวนการใช้ช่ือภาษาอังกฤษวิชามรณะศึกษา (Death Study) 
6. ตรวจสอบการต้ังงบประมาณ วิธีคิดโดยมอบคณะและหน่วยงานที่เก่ียวข้องได้แก่ กองนโยบาย

และแผนช่วยตรวจสอบ 

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

ข้อเสนอ/ญัตติ 
ขอความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน  หลักสูตรปรับปรุง    

พ.ศ.2555 
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ที่ประชุมมีการอภิปรายอย่างกว้างขวางและมีข้อเสนอแนะดังนี้ 
อธิการบดี  กล่าวว่า  หลักสูตรสาธารณสุขชุมชนกับหลักสูตรอาชีวอนามัยและความปลอดภัย    

ได้ผ่านการพิจารณาจากสภาวิชาการตามหลักเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรของสํานักงานคณะกรรมการ          
การอุดมศึกษา(สกอ.) และได้ตรวจสอบหลักสูตรตามแบบฟอร์มที่คณะกรรมการกําหนดไว้   

รศ.ดร.พงศ์  หรดาล  กล่าวว่า ตามเอกสารหน้า 19 กลุ่มวิชาเลือก  เลือกวิชาต่อไปน้ีไม่น้อยกว่า 
7 หน่วยกิตแต่มีหลายกลุ่ม  ควรจะบอกว่าเลือกจากกลุ่มใดกลุ่มหน่ึงหรือกลุ่มไหนก็ได้ ซึ่งนักศึกษาสามารถ
เลือกเรียนได้ทุกกลุ่มให้ครบ 7 หน่วยกิต  หรือจะบังคับให้เรียนกลุ่มใดกลุ่มหน่ึง  ต้องเขียนให้ชัดเจน  เพ่ือใช้
ในการบริหารหลักสูตร  ส่วนกลุ่มสังคมพฤติกรรมมีจํานวนเลือกมากทําให้เกิดความลําบากในการทํา มคอ.  
เพ่ือความสะดวกต่อการเขียนและการบริหารหลักสูตร  ถ้าเป็นไปได้ขอให้รวมกลุ่มรายวิชา  หรือจัดกลุ่มใหม่  
เพ่ือสะดวกต่อการบริหารหลักสูตรและการนําไปฝึกปฏิบัติ 

รศ.ดร.นพวรรณ  ธีระพันธ์เจริญ  กล่าวว่า  ในเรื่องของกลุ่มสังคมศาสตร์ พฤติกรรมศาสตร์ และ
การสร้างเสริมสุขภาพเป็นกลุ่มค่อนข้างใหญ่  จึงมีวิชาที่เก่ียวข้องมาก  อย่างไรก็ตามจะพยายามรวมกลุ่ม  และ
แก้ไขตามข้อเสนอแนะว่าให้เลือกเรียนได้ทุกกลุ่ม 

ศ.ดร.นิพนธ์  ศุขปรีดี  กล่าวว่า  เห็นด้วยกับท่านคณบดีว่าควรจะรวมกลุ่ม  เน่ืองจากว่าวิชาเอกมี 
มคอ.3 กลางหรือไม่ เพราะหลายวิชายังไม่มี  ทาง สกอ.ยังดําเนินการไม่สําเร็จ หากมีตัวเลือกมากจะเกิดความ
ลําบาก  ซึ่งทั้ง 2 หลักสูตรถือว่าเป็นเรื่องที่ดี  เน่ืองจากจังหวัดพระนครศรีอยุธยามีโรงงานจํานวนมาก  และ
บางวิชาที่บังคับเป็นวิชาชีพได้ระบุตามหลักเกณฑ์ของกรมแรงงานหรือกระทรวงสาธารณสุขหรือไม่  
เน่ืองจากว่าต้องให้สอดคล้องเกณฑ์ที่กรมแรงงานได้กําหนดไว้   

รศ.ดร.นพวรรณ  ธีระพันธ์เจริญ  กล่าวว่า หลักสูตรอาชีวอนามัยและความปลอดภัยเป็น       
การบังคับของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน  ส่วนด้านวิชาชีพเก่ียวข้องกับกระทรวงสาธารณสุขโดยสาขา
ได้เทียบเคียงของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีที่ได้เปิดคณะสาธารณสุขศาสตร์ นอกจากน้ันร่าง มคอ.1 
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหลายแห่งได้ทําหลักสูตรร่วมกันโดยกําหนด
หลักเกณฑ์ว่าแต่ละหมวดวิชาควรจะเรียนก่ีหน่วยกิตสาขาก็ได้นํามาปรับปรุงหลักสูตรเพ่ือให้ตรงกับหลักเกณฑ์
มากที่สุด  และขณะน้ีอยู่ระหว่างขั้นตอนให้กระทรวงสาธารณสุขรับรองหลักสูตร 

ศ.ดร.นิพนธ์  ศุขปรีดี  กล่าวว่า  ทั้ง 2 วิชาน้ียังไม่อยู่ในสภาวิชาชีพไม่เหมือนกับวิศวกรรม หรือ
พยาบาลใช่หรือไม่ 

รศ.ดร.นพวรรณ  ธีระพันธ์เจริญ  กล่าวว่า มีหนังสือจาก สกอ. แจ้งว่าหากสถาบันการศึกษาใด   
จะจัดทําหลักสูตรที่ เ ก่ียวข้องกับเร่ืองของการบริการสุขภาพ  ต้องผ่านกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ          
เพ่ือตรวจสอบว่าไม่ซ้ําซ้อนกับหลักสูตรสาธารณสุข 

ดร.สุชาติ  เมืองแก้ว  กล่าวว่า ในเอกสารหน้า 80 วิชาสัมมนาสาธารณสุข จํานวน 2 หน่วยกิตน้ัน 
เน่ืองจากว่าเน้ือหาของหลักสูตรน้ันสั้นและแคบจนเกินไปขอให้เพ่ิมเติมเน่ืองจากว่างานสาธารณสุขต้องทํางาน
ร่วมกับชุมชนไม่ใช่เฉพาะในประเทศไทยแต่รวมถึงกลุ่มอาเซียนในอนาคตข้างหน้า  ควรเพ่ิมเติมในทํานองว่า
เพ่ือศึกษาถึงกรณีปัญหาสาธารณสุขของประเทศต่าง ๆ และนํามาพัฒนาประเทศไทย เพ่ือให้นักศึกษามีความรู้
เรื่องของโลกมากข้ึน  และเพ่ือให้เกิดมุมมองว่าไม่ใช่คนของประเทศไทยเท่าน้ัน  

อธิการบดี  กล่าวว่า  ขอเพิ่มเติมจากสภาวิชาการและหน่วยงานท่ีตรวจสอบข้อมูลคือหลักเกณฑ์
ในการพิจารณาได้ตรวจสอบตามแบบตรวจสอบที่ได้แจกคณะกรรมการแล้ว และขอเรียนว่า สกอ. ได้จําแนก
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กลุ่มของสาขาวิชาเป็น 3 กลุ่มใหญ่ ๆ  คือ กลุ่มศิลปศาสตร์วิทยาศาตร์  กลุ่มวิชาชีพ  และกลุ่มก่ึงวิชาชีพ      
ในส่วนของคณะวิทยาศาสตร์ฯ มีหลักสูตรที่คาบเก่ียวกันระหว่างศิลปศาสตร์วิทยาศาสตร์กับกลุ่มวิชาชีพ  
ดังน้ันจึงได้กําหนดโครงสร้างของหลักสูตรในวิชาเฉพาะเป็นลักษณะวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ  ซึ่งมีข้อสังเกตว่า
สามารถใช้ได้สําหรับกลุ่มก่ึงวิชาชีพกับกลุ่มวิชาชีพ  แต่กลุ่มศิลปศาสตร์วิทยาศาสตร์ช่ืออาจไม่สอดคล้องกัน 

ผศ.อร่าม  ชนะโชติ กล่าวว่า  รายช่ืออาจารย์ประจําหลักสูตรมีจํานวน 5 ท่าน แต่มี 2 ท่านที่
เกษียณอายุราชการไปแล้ว ทําให้มีผู้ปฏิบัติงานจริงเพียง 2 ท่านเท่าน้ัน  ต้องการให้มหาวิทยาลัยฯ ได้พิจารณา
ในส่วนของอัตรากําลังเพ่ิมเติม เน่ืองจากในปีน้ีมีจํานวนนักศึกษามากขึ้นอาจทําให้อาจารย์สอนรับภาระหนักใน
การสอน 

อธิการบดี กล่าวว่า  ข้อเสนอนี้มหาวิทยาลัยฯ จะพิจารณารับไว้  และจะนําแจ้งคณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีเพ่ือไปพิจารณา เน่ืองจากขณะน้ีมหาวิทยาลัยฯ มีอัตรากําลังซึ่งว่างอยู่ทั้งมหาวิทยาลัยฯ     
รวมแล้วประมาณ 50 อัตราท่ีจะเปิดรับอาจารย์ในระดับปริญญาโท และระดับปริญญาเอก ซึ่งมีทั้งส่วนที่รับ
จากบุคลากรภายในและบุคลากรภายนอก  โดยคณะวิทยาศาสตร์ฯ ก็มีอัตราน้ีอยู่  มหาวิทยาลัยฯ จะแจ้งให้
คณะไปพิจารณาจัดสรรอัตราเหล่าน้ีตามลําดับความสําคัญต่อไป 

รศ.ดร.นพวรรณ  ธีระพันธ์เจริญ  กล่าวว่า  อัตรากําลังได้ประกาศรับสมัครแล้ว  และมีบางท่าน  
ที่ได้กําหนดตัวบุคคลไว้บ้างแล้ว  และมั่นใจว่าในการคัดเลือกจะได้อาจารย์ที่ตรงตามคุณวุฒิและสามารถช่วย
ทํางานได้จริง  และเรื่องของหลักสูตรอีกหลักสูตรหน่ึงที่น่าสนใจได้มีนโยบายจากอธิบดีกรมสนับสนุนสุขภาพ
ต้องการให้มหาวิทยาลัยราชภัฏแต่ละเขตในแต่ละภาครับผิดชอบคณะพยาบาลศาสตร์ 1 แห่ง/ภาค           
ซึ่งสอดคล้องกับ ศ.ดร.นิพนธ์ศุขปรีดี ที่ได้กล่าวไว้ว่าจะทําอย่างไรให้ได้ตรงน้ีและจะขอความกรุณากรรมการ
สภามหาวิทยาลัยทุกท่านพิจารณา 

มติที่ประชุม    
เห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555 

 ระเบียบวาระที่ 5.7 ขอความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเกษตรศาสตร์ หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ.2555 

สาระสําคัญโดยย่อ 
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย  ขออนุญาตที่ประชุมให้ ผศ.เนาวรัตน์  ประดับเพ็ชร์  ประธาน

บริหารหลักสูตรสาขาเกษตรศาสตร์  นําเสนอ ขอความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชา
เกษตรศาสตร์  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555 

ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง 
ตามท่ีสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตร

บัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555 ซึ่งได้ดําเนินการปรับปรุงหลักสูตรตาม
กระบวนการข้ันตอนที่มหาวิทยาลัยฯ กําหนด และผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําคณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในการประชุมครั้งที่ 6/2554 วันที่ 19กันยายน 2554 และส่งให้กองบริการ
การศึกษาตรวจสอบรายละเอียดรูปแบบ/หัวข้อหลักสูตรเรียบร้อยแล้ว และสภาวิชาการมีมติเห็นชอบ 
ในการประชุมครั้งที่ 8/2554 วันที่ 15ธันวาคม 2554 โดยให้แก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิดังน้ี 
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 โดยเสนอความเห็น/ข้อเสนอแนะของกรรมการสภาวิชาการ ต่อสภามหาวิทยาลัยทราบ ดังนี้ 

1. อาจารย์ประจําหลักสูตร มีอัตราซึ่งอยู่ระหว่างกระบวนการรับสมัครของมหาวิทยาลัย 
2. ข้อมูลอาจารย์สิริวรรณ ไม่ตรงกับประวัติด้านหลัง 
3. ตรวจสอบและแก้ไขคําอธิบายรายวิชา มีบางรายวิชาไม่เป็นปัจจุบัน เช่น เคมีเบ้ืองต้น 
4. ตรวจสอบหน้า 67 วิชาการวางแผนทดลองฯ  ให้แก้ไขคํา แฟคทรอเรียล 
5. ตรวจสอบ curriculum mapping  วิชาเคมีอินทรีย์ 
6. อธิบายการปรับคําอธิบายรายวิชา มาจากเหตุใดในข้อ 11 
7. การใช้คําแปลภาษาอังกฤษ ให้ตรวจสอบกับพจนานุกรม ศัพท์บัญญัติ/ ศัพท์สถิติของ

ราชบัณฑิตยสถาน 
8. ตรวจสอบตารางอาจารย์ประจํา หัวข้อคุณวุฒิการศึกษา การเขียนช่ือคุณวุฒิควรจะเป็นแบบ

เดียวกัน โดยรูปแบบมอบหมายให้คณะเป็นผู้ตรวสอบ 
9. ทบทวนวิชาการสุ่มตัวอย่าง อาจจะตัดออกเพราะไม่เก่ียวข้องกัน 
10. ตรวจสอบแก้ไขหน้า 25 คํานําหน้าช่ืออาจารย์ประจํา 
11. ให้กองบริการการศึกษา ส่งข้อมูลฟอร์มอาจารย์ประจําให้สาขาจัดทําเป็นแบบเดียวกัน 

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

ข้อเสนอ/ญัตติ 
ขอความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาเกษตรศาสตร์  หลักสูตรปรับปรุง    

พ.ศ.2555 
ที่ประชุมมีการอภิปรายอย่างกว้างขวางและมีข้อเสนอแนะดังนี้ 
รศ.ดร.พงศ์  หรดาล  กล่าวว่า  ในเอกสารหน้า 15 หลักสูตรที่มีวิชาเลือกมีหลายกลุ่มเหมือนกัน 

ให้เลือกจํานวน 30 หน่วยกิตจากรายวิชาต่อไปน้ี  สามารถที่จะเลือกได้ทุกกลุ่มหรือเลือกกลุ่มใดกลุ่มหน่ึง  ขอ
ยกตัวอย่างของสาขาคหกรรมศาสตร์ซึ่งได้บอกไว้อย่างชัดเจนให้เลือกกลุ่มใดกลุ่มหน่ึงเพียงกลุ่มเดียวจํานวน 
30 หน่วยกิต  นักศึกษาก็จะชํานาญในกลุ่มใดกลุ่มหน่ึง แต่ถ้าไม่เขียนนักศึกษาจะเลือกข้ามกลุ่มได้หรือไม่  
และสําเร็จการศึกษาหรือไม่  ต้องเขียนให้ชัดเจน 

ผศ.เนาวรัตน์  ประดับเพ็ชร์  กล่าวว่า  เป็นหลักสูตรเกษตรศาสตร์ทั่วไป  นักศึกษาสามารถเลือก
ได้ทุกกลุ่มหรือกลุ่มใดกลุ่มหน่ึงขึ้นอยู่กับการเลือกของนักศึกษา 

รศ.ดร.พงศ์  หรดาล  กล่าวว่า   อยากทราบว่าสาขาวิชาเกษตรศาสตร์มีวิจัยหรือไม่  ควรเขียนให้
ชัดเจนว่าวิจัยทางเกษตรศาสตร์ เพราะจะทําให้นักศึกษาได้เรียนรู้ถึงกระบวนการวิจัย  

มติที่ประชุม    
เห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาเกษตรศาสตร์  หลักสูตรปรับปรุง  

พ.ศ.2555 
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 ระเบียบวาระที่ 5.8 ขอความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555 

สาระสําคัญโดยย่อ 
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย  ขออนุญาตที่ประชุมให้ ผศ.จินดา  นัยผ่องศรี ผู้แทนหลักสูตรวิทยา

ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ นําเสนอ ขอความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชา   
คหกรรมศาสตร์  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555 

ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง 
ตามที่สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ปรับปรุงหลักสูตรวิทยา

ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555 ซึ่งได้ดําเนินการปรับปรุงหลักสูตรตาม
กระบวนการข้ันตอนที่มหาวิทยาลัยฯ กําหนด และผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําคณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในการประชุมครั้งที่ 6/2554 วันที่ 19กันยายน 2554 และส่งให้กองบริการ
การศึกษาตรวจสอบรายละเอียดรูปแบบ/หัวข้อหลักสูตรเรียบร้อยแล้ว และสภาวิชาการมีมติเห็นชอบ 
ในการประชุมครั้งที่ 8/2554 วันที่ 15ธันวาคม 2554 โดยให้แก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิดังน้ี 

 โดยเสนอความเห็น/ข้อเสนอแนะของกรรมการสภาวิชาการ ต่อสภามหาวิทยาลัยทราบ ดังนี้ 
1. อาจารย์ประจําหลักสูตรเป็นอาจารย์เกษียณอายุราชการ แต่คณะมีอัตรากําลังซึ่งอยู่ระหว่าง

กระบวนการรับสมัครของมหาวิทยาลัย 
2. ให้ตรวจสอบการแปลช่ือวิชาภาษาอังกฤษให้ถูกต้อง เช่น ช่ือวิชาหน้า 12 ,15 
3. ควรจัดแผนการเรียนวิชาระเบียบวิธีวิจัยทางคหกรรมศาสตร์ก่อนวิชาสัมมนา 
4. ตรวจสอบการกําหนดหน่วยกิตในบางรายวิชา เช่น ในหน้า 16 ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน 
5. ให้จัดทําข้อมูลแนบในวาระเสนอสภามหาวิทยาลัยโดยมีประเด็นเรื่องผลการประเมิน

หลักสูตรความต้องการของตลาดแรงงาน  การใช้ทรัพยากรในการจัดการเรียนการสอน และมีแนวคิด       
การจัดสหกิจศึกษาหรือไม่ เพราะอะไร  และประเด็นวิชาแกนซึ่งสาขาได้ใช้เป็นวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพเช่นเดียวกับ
สาขาอ่ืน 

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

ข้อเสนอ/ญัตติ 
ขอความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์  หลักสูตรปรับปรุง    

พ.ศ.2555 
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ที่ประชุมมีการอภิปรายอย่างกว้างขวางและมีข้อเสนอแนะดังนี้ 
รศ.ดร.พงศ์  หรดาล  กล่าวว่า  จากเอกสารหน้า 13 ผู้ร่างต้องการให้นักศึกษาเข้าใจใน

กระบวนการคหกรรมทั้งหมด  แต่ดูจากรายวิชาแล้วไม่สามารถทําวิจัยได้เพราะไม่ใช่วิชาของคหกรรมที่ลงลึก  
ควรจะอยู่ในกลุ่มของอาหาร  เสื้อผ้า หรือศิลปประดิษฐ์ ทําให้นักศึกษาเข้าใจ เพราะมีวิชาการศึกษาค้นคว้า
อิสระ หากอยู่ในกลุ่มเดียวกันเป็นวิชาบังคับ  นักศึกษาก็จะได้เน้ือหาผิวเผิน  ควรนําวิชาวิจัยทางคหกรรมเป็น
วิจัยแต่ละกลุ่ม  ส่วนวิชาค้นคว้าอิสระก็เป็นอิสระไป 

ประธาน  กล่าวว่า  ต้องการให้ปรับให้ชัดเจน 
ผศ.อร่าม  ชนะโชติ  กล่าวว่า  ในเอกสารหน้า 12 หลักสูตรที่เปรียบเทียบจะเห็นว่ากลุ่มพ้ืนฐาน

วิชาชีพมีจํานวน 12 หน่วยกิตในส่วนของวิทยาศาสตร์เหมือนกันคือมีภาษาอังกฤษ  แคลกูลัสสถิติ           
การประยุกต์ใช้งานโปรแกรมสําเร็จรูป  ปัญหาคือในกลุ่มวิชาเฉพาะบางสาขาจะเรียนทั้งฟิสิกส์  เคมี  ชีวะ  
คณิตศาสตร์  แต่สาขาคหกรรมไม่มีวิชาฟิสิกส์ เลือกเรียนเคมี กับชีวะ รวมถึงปฏิบัติการด้วย  ซึ่งแตกต่างจาก
หลักสูตรอ่ืนทางหลักสูตรมีความคิดเห็นเก่ียวกับการร่างอย่างไรบ้าง 

ศ.ดร.ศุภมาศ  พนิชศักด์ิพัฒนา  กล่าวว่า  วิชาพ้ืนฐานแต่ละหลักสูตรในคณะวิทยาศาสตร์ฯ    
ควรจะเหมือนกันหรือไม่ ต้องการให้เปรียบเทียบกับมหาวิทยาลัยอ่ืนด้วย เพราะบางหลักสูตรก็ไม่ได้อยู่ในคณะ
วิทยาศาสตร์ เช่น การเกษตรหากเรียนฟิสิกส์เป็นวิชาพ้ืนฐานน่าจะได้ประโยชน์กว่า เป็นต้นไม่จําเป็นต้องมี
พ้ืนฐานภายในคณะเหมือนกัน  เพราะสามารถจะแตกออกเป็นคณะย่อยๆ ออกไปได้อีก ในความคิดเห็นน้ัน
เห็นด้วยกับเจ้าของหลักสูตร 

รศ.ดร.นพวรรณ  ธีระพันธ์เจริญ  กล่าวว่า  วิชาเคมี  ชีวะ  ฟิสิกส์ และคณิตศษสตร์  เน่ืองจากว่า
คณะวิทยาศาตร์ฯ แม้จะไม่ใช่คณะที่ใหญ่  แต่ก็มีหลายหลักสูตรที่รวมอยู่ด้วยกันคือ วศบ.อิเล็กทรอนิกส์  และ
มีวิทยาการคอมพิวเตอร์อยู่ด้วยซึ่ง 2 – 3 หลักสูตรน้ันก็มี มคอ.และมีวิชาแกนแล้ว หากต้ังขึ้นมาอีก  พิจารณา
วิชาพ้ืนฐานจะเห็นว่าคณะมีวิชาที่ต้องให้นักศึกษาวศบ.ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ หรือวิชาทางคอมพิวเตอร์เรียนทุก
คนดังน้ันวิชาชีวะ  ฟิสิกส์ เปลี่ยนช่ือมาเป็นกลุ่มวิชาเฉพาะด้าน เน่ืองจากมีปัญหาว่านักศึกษาเรียนแล้วไม่ผ่าน  
เลยพิจารณาร่วมกันว่านักศึกษาคหกรรมไม่ควรเรียนฟิสิกส์  

ผศ.จินดา  นัยผ่องศรี กล่าวว่า เน่ืองจากแต่เดิมน้ันวิชาพ้ืนฐานมีวิชาฟิสิกส์ และปฏิบัติการฟิสิกส์ 
และในหลักสูตรเดิมจากปี 2543 มาถึงปี 2549 ยังมี  5 – 6 แขนงของหลักสูตรที่ให้นักศึกษาได้เลือก  
สมัยก่อนเรียกว่าแขนงวิชา  ปัจจุบันได้ปรับคําเรียกเน่ืองจากบุคลากรไม่ได้มีเฉพาะทาง  จึงได้สอนลักษณะ
แบบรวม  อาจารย์ที่มีอยู่จํากัดในอนาคตก็จะปรับให้ครบ  ที่วิพากษ์กันมากว่าจะเหลือแต่อาหาร หรืองาน
ประดิษฐ์สําหรับวิชาเรียนบังคับมีความหลากหลายในกลุ่มแขนงเหล่าน้ียังไม่ทิ้งความเป็นคหกรรมศาสตร์ใน
กลุ่มวิชาแต่การลงลึกกลุ่มวิชาน้ันได้วิพากษ์มาแล้ว และจากข้อเสนอแนะของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิว่าในกลุ่ม
วิชาวิจัยควรจะอยู่ในกลุ่มบังคับของแต่ละรายวิชา  จากการเสนอแนะระเบียบวิธีวิจัยควรเป็นวิชาเลือกแต่
หลักสูตรปี 2549 เป็นวิชาบังคับไม่ว่าจะเลือกกลุ่มใดก็ต้องเรียน จึงจัดให้เป็นวิชาบังคับเหมือนอยู่ในแขนงวิชา  
และการฝึกประสบการณ์วิชาชีพหลักสูตรเดิมในปี 2543 มีแต่พอปรับปรุงหลักสูตรในปี 2549 ตามเกณฑ์ของ
สกอ. กําหนดว่าไม่จําเป็นต้องมีเลยตัดออก แต่นักศึกษาก็ได้ฝึกงาน  และมีการปฐมนิเทศนักศึกษาก่อนออก
ฝึกงาน   

ดร.จิระพันธ์ุ  พิมพ์พันธ์ุ  กล่าวว่า  ต้องการให้มหาวิทยาลัยฯ ได้ติดตามว่านักศึกษาที่จบจาก
มหาวิทยาลัยฯ แล้วได้ทํางานอะไร  ที่ไหน  ตรงตามหลักสูตรที่เรียนหรือไม่   

อธิการบดี กล่าวว่า กรรมาธิการสภาผู้แทนราษฎรได้ให้ข้อสังเกต 3 ข้อ และหน่ึงในข้อน้ันจะใช้



21 
 

เป็นเกณฑ์ในการพิจารณาจัดสรรงบประมาณในปีต่อไป คือมหาวิทยาลัยราชภัฏจะต้องสร้างผลงานที่เป็น
รูปธรรมที่จะตอบสนองภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เป็นรูปธรรมจะถือเป็นเง่ือนไขหนึ่งในการพิจารณาการจัดสรร
งบประมาณ  เช่นเดียวกันในทุกหลักสูตรจะสอนเพียงในห้องเรียนไม่มีผลงานออกสู่สาธารณชนไม่ได้  อาจจะ
ทําให้เกิดปัญหาในอนาคต  สอนแล้วควรจะมีผลิตผลที่เป็นรูปธรรม  ท้องถิ่นสามารถใช้ประโยชน์ได้ทันที
โดยตรง 

ประธาน  กล่าวว่า  วิวัฒนาการของการทําอาหารต้องมีเครื่องมือเครื่องใช้จํานวนมาก  ให้รับไป
ปรึกษาหารือว่าหากนักศึกษาสามารถเรียนในเชิงสร้างสรรค์เพ่ือจะได้ก้าวไปสู่อนาคตได้ 

นางสาวิตรี  สุวรรณสถิตย์  กล่าวว่า ควรมีวิชาเก่ียวกับอาหาร  ในต่างประเทศให้ความสําคัญ
เก่ียวกับการถนอมอาหาร  และการป้องกันไม่ให้อาหารเป็นพิษ  จะเห็นว่าวิชาวิทยาศาสตร์  เป็นหลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิตไม่มีความเข้มแข็งเท่าไหร่  และมีสมาคมวิชาชีพเห็นชอบหรือไม่  เพ่ือที่จะสามารถทํางาน
ในต่างประเทศได้ จะได้มีความรู้ทางวิทยาศาสตร์ที่เก่ียวกับอาหารที่จะไม่เกิดผลเสียต่อผู้บริโภค 

รศ.ดร.พงศ์  หรดาล  กล่าวว่า  ต้องยอมรับว่ามหาวิทยาลัยฯ รับนักศึกษาที่มีคุณภาพแข่งขันกับ
มหาวิทยาลัยอ่ืน ๆ ที่มีช่ือเสียงไม่ได้  หากจัดทําหลักสูตรแล้วนักศึกษาจบออกไปไม่มีงานทํา มหาวิทยาลัยฯ 
ควรทําหลักสูตรใหม่ที่มีประโยชน์ต่อสังคม  และควรรับนักศึกษาท่ีมีคุณภาพ  ฝากมหาวิทยาลัยฯว่าควรจัดทํา
หลักสูตรที่มีความท้าทาย  มีการทํางานร่วมกับชุมชน 

ประธาน  กล่าวว่า  ขอให้รับข้อสังเกตน้ีไป  และในการประชุมคร้ังต่อไปขอให้นําข้อมูลการมีงาน
ทําของนักศึกษาและได้ทํางานในด้านใดบ้างมาแจ้งในที่ประชุม  เพ่ือสานต่อสิ่งดี ๆ ที่ได้พูดกันในวันน้ี 

มติที่ประชุม    
เห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชา   คหกรรมศาสตร์  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.

2555 

 ระเบียบวาระที่ 5.9 ขอความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา 
หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2555  

สาระสําคัญโดยย่อ 
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย  ขออนุญาตที่ประชุมให้ อาจารย์สุจิตกัลยา  มฤครัฐอินแปลง ผู้แทน

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาจุลชีววิทยา  นําเสนอ ขอความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาจุลชีววิทยา  หลักสูตรใหม่  พ.ศ.2555 

ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง 
ตามท่ีสาขาวิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตร

บัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555 ซึ่งได้ดําเนินการปรับปรุงหลักสูตรตามกระบวนการ
ขั้นตอนที่มหาวิทยาลัยฯ กําหนด และผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําคณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ในการประชุมครั้งที่ 7/2554 วันที่ 19กันยายน 2554 และส่งให้กองบริการการศึกษาตรวจสอบ
ร า ย ล ะ เ อี ย ด รู ป แ บ บ / หั ว ข้ อ ห ลั ก สู ต ร เ รี ย บ ร้ อ ย แ ล้ ว  แ ล ะ ส ภ า วิ ช า ก า ร มี ม ติ เ ห็ น ช อ บ 
ในการประชุมคร้ังที่ 8/2554 วันที่ 15 ธันวาคม 2554 โดยให้แก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิดังน้ี 
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 โดยเสนอความเห็น/ข้อเสนอแนะของกรรมการสภาวิชาการ ต่อสภามหาวิทยาลัยทราบ ดังนี้ 

1. ให้เพ่ิมข้อมูลหน้า 4 ฐานคิดจากแผนพัฒนาประเทศ ผลการสํารวจความต้องการบัณฑิต 
ความต้องการเข้าศึกษา ศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดการเรียนการสอนเน่ืองจากเป็นหลักสูตรใหม่ 

2. แก้ไขหน้า 2  ข้อ 5.5  ต้องระบุให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 
3. ทบทวนข้อมูลอาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสําเร็จการศึกษา 
4. ตรวจสอบและแก้ไขการพิมพ์ถูกผิดให้ถูกต้องและการใช้คําให้คงที่ 
5. ตรวจสอบและแก้ไขคําอธิบายรายวิชา มีบางรายวิชาไม่เป็นปัจจุบัน เช่น เคมีเบ้ืองต้น 
6. ปรับการเขียนตารางหน้า 3 สถานที่จบ เป็น สถาบันที่สําเร็จการศึกษา 
7. งบประมาณปี 2554 ให้ตัดออกและให้ระบุปีงบประมาณให้ครบ 
8. หลักสูตรจุลชีววิทยา เป็นหลักสูตรที่เฉพาะเจาะจงมาก อาจจํากัดคนที่จะเลือกเรียนน้อยลง 
จะส่งผลต่อจํานวนนักศึกษา หากมีนักศึกษาน้อยหรือไมม่ีนักศึกษา ให้เตรียมแผนรองรับไว้  หรือ

อาจจะเปิดเป็นสาขาวิชาชีววิทยา 

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

ข้อเสนอ/ญัตติ 
ขอความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาจุลชีววิทยา  หลักสูตรใหม่  พ.ศ.2555 
ที่ประชุมมีการอภิปรายอย่างกว้างขวางและมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
รศ.ดร.พงศ์  หรดาล  กล่าวว่าหลักสูตรน้ีได้ไปศึกษาหรือไม่ว่ามีผู้สนใจเรียน  ในเอกสารหน้า 18 

วิชาเลือกเลือกจากกลุ่มต่อไปน้ีไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต ต้องเขียนว่านักศึกษาสามารถเลือกได้ทุกกลุ่มจนครบ 
18 หน่วยกิต จะมีเตรียมฝึกหรือไม่  การเตรียมฝึกจะช่วยให้ครูและนักศึกษาได้พบปะกันก่อนเพ่ือเตรียมความ
พร้อม  

ผศ.อร่าม  ชนะโชติ  กล่าวว่า  อาจารย์ประจําหลักสูตรทั้ง 5 ท่านเดิมเป็นอาจารย์ประจํา
หลักสูตรของชีววิทยาประยุกต์  แต่ขณะน้ีมีนักศึกษาอยู่  การที่จะเปิดหลักสูตรใหม่โดยใช้ศักยภาพของ
อาจารย์กลุ่มเดิม หากส่งไปยังสกอ.ทําให้ช่ือซ้ํากันเป็น 2 กลุ่ม เป็นไปได้หรือไม่ และมหาวิทยาลัยฯ           
ต้องดําเนินการอย่างไร  หากจะปิดหลักสูตรเดิม  ต้องเสนอ สกอ.พิจารณาก่อนหรือไม่ในการปิดหลักสูตร และ
เสนอหลักสูตรใหม่ 

รศ.ดร.นพวรรณ  ธีระพันธ์เจริญ กล่าวว่า ได้ปรึกษากับกองบริการการศึกษาแล้ว  จากหลักสูตร
เดิมที่มีนักศึกษาน้อย  ตัวหลักสูตรเล่มที่ปรับปรุงได้เก็บไว้ที่คณะไม่ได้ส่ง สกอ.เป็นแนวทางปฏิบัติ  

ผศ.ดร.วิมลพรรณ  รุ่งพรหม กล่าวว่า  อาจารย์ประจําหลักสูตรขณะน้ีสาขาชีววิทยาประยุกต์ได้
ปิดรับนักศึกษามา 2 ปี ส่วนขั้นตอนการเสนอหลักสูตรเข้าสู่กรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษา  จะมีการทํา 
TQRคือการประกันคุณภาพหลักสูตร ขณะนี้รอสาขาชีววิทยาประยุกต์ปิดหลักสูตร  และจะใช้อาจารย์ประจํา
หลักสูตรอยู่ในหลักสูตรใหม่ทันท ีและขณะน้ี สกอ.รับทราบ ทุกมหาวิทยาลัยก็มีปัญหาเช่นกัน  หากเข้าสู่กรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิก็จะถูกบรรจุว่าทํา TQR ก่อน  การพัฒนาหลักสูตรจากสาขาชีววิทยาประยุกต์ก็จะชะลอรับ
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นักศึกษาซึ่งมีจํานวนไม่มากภายใน 1 ปีการศึกษาก็ปิดหลักสูตร  ซึ่งหลักสูตรน้ีได้อยู่ภายใต้เง่ือนเวลากว่าจะ
รับทราบการให้ความเห็นชอบก็ได้ตรวจสอบ 

ดร.สุชาติ เมืองแก้ว กล่าวว่า ในทางปฏิบัติต้องนําเร่ืองเข้าที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยก่อนว่าจะ
ขอปิดหลักสูตรชีววิทยาประยุกต์จนกระทั่งนักศึกษาสําเร็จการศึกษาให้ขออนุมัติสภามหาวิทยาลัยในวันน้ีว่าจะ
ขออาจารย์ประจําหลักสูตรชีวประยุกต์มาเป็นจุลชีววิทยาแทนต้ังแต่ปีการศึกษาเท่าไหร่ก็แล้วแต่ ซึ่งจะขอ
อนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยขอปิดหลักสูตร และดําเนินการสอนจนนักศึกษาคนสุดท้ายจบหลักสูตรเดิม ซึ่งต้อง
มีความสัมพันธ์กัน 

อธิการบดี กล่าวว่า  ได้แจ้งให้คณะในวันประชุมสภาวิชาการให้ไปตรวจสอบเพ่ือให้เป็นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐาน  ซึ่งเป็นประเด็นที่อาจจะเป็นข้อท้วงติงได้  ดังน้ันจึงขอให้รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและคณะ
กลับไปดําเนินการและเสนอให้ในการประชุมครั้งต่อไป  หากอนุมัติก่อนที่จะมีการปิดหลักสูตร  ขอเวลา
ดําเนินการตามข้ันตอนตามที่ ดร.สุชาติ เมืองแก้วให้ข้อเสนอแนะมาและขออนุญาตนําหลักสูตรน้ีมาเข้าในท่ี
ประชุมในครั้งต่อไปพร้อมการขอปิดหลักสูตรเดิมที่มีอยู่ 

ผศ.ดร.วิมลพรรณ  รุ่งพรหม กล่าวว่า กระบวนการปิดหลักสูตรน้ันถ้าทําตามขั้นตอนกระบวนการ
ต้องรอให้นักศึกษาจบหลักสูตรภายใน 2 ปีการศึกษา  ซึ่งในสิ่งที่บันทึกในสภาวิชาการกรณีน้ีไม่ได้โอนหลักสูตร
มาทั้งหมดจะมีอาจารย์เดิมในหลักสูตรเก่าที่ช่ือไม่ซ้ํากัน  ส่วนหนึ่งถ้าวิธีการแก้ไขในระหว่างน้ีได้มีนโยบาย
ผลักดันให้เกิดหลักสูตรใหม่  อัตรากําลังที่เกิดขึ้นมาใหม่ในขณะที่ยังไม่มีอาจารย์ประจําหลักสูตรก็ให้ไปบรรจุ
ในหลักสูตรน้ันไม่เช่นน้ันก็เสนอไม่ได้จนกว่านักศึกษาจะจบหลักสูตร 

ประธาน กล่าวว่า  เห็นชอบ โดยมีเง่ือนไขว่าให้อธิการบดี และรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ        
นําไปแก้ปัญหานี้  หากแก้ปัญหาไม่ได้ก็ให้นํากลับมาในการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งต่อไป และในกรณีที่มี     
ผู้ถามว่าได้ไปสํารวจความต้องการของนักศึกษาที่จะสนใจมาเรียนหรือไม่ 

อาจารย์สุจิตกัลยา  มฤครัฐอินแปลง กล่าวว่า ได้ไปสํารวจและวิเคราะห์โดยการทํา SWOTซึ่งผล
การวิเคราะห์มากกว่าร้อยละ 85 ให้ความสนใจหลักสูตรน้ี  ความเห็นของสถาบันและผู้ปกครองก็มีผลด้วย  
คาดว่าการเปิดหลักสูตรน้ีในภูมิลําเนาก็จะมีผู้สนใจมากขึ้น 

นางสาวิตรี  สุวรรณสถิตย์ กล่าวว่า หลักสูตรที่เสนอมาวันน้ีทั้งหมดของหลักสูตรวิทยาศาสตร
บัณฑิตทั้ง 4 สาขา สาขาจุลชีววิทยากับวิชาในเน้ือหาสามารถนําไปช่วยคหกรรมศาสตร์ให้มีความเข้มแข็งได้  
และก้าวไปสู่อุตสาหกรรมได้ วิชาน้ีเป็นวิชาที่ยากหลักสูตรน้ีสามารถเปิดได้มีนักศึกษามาเรียน แต่สําเร็จ
การศึกษาแล้วเข้าไปแข่งขันกับคนอ่ืน ๆ ได้หรือไม่ 

ประธาน กล่าวว่าสามารถช่วยสาขาหรือวิชาอ่ืนได้หรือไม่ หากจบการศึกษาแล้วสามารถแข่งขัน
กับคนอ่ืน ๆ ได้หรือไม่  ฝากคณบดี 2 ประเด็นตามที่ท่านสาวิตรี  สุวรรณสถิตย์ ได้ให้ข้อเสนอแนะไว้ 

อธิการบดี กล่าวว่าขอเสนอประเด็นเพ่ือให้ดําเนินการต่อไปได้โดยไม่ต้องย้อนกลับมาเสนอสภา
มหาวิทยาลัยอีก ขอให้ตรวจสอบตามแนวคิดที่ ผศ.อร่าม ชนะโชติ กล่าวไว้ และขั้นตอนการบริหารจัดการ
หลักสูตรมีข้อเสนอจากสภาวิชาการว่ากรณีที่ไม่มีผู้เรียนคณะต้องบริหารจัดการหลักสูตรของคณะ  ไม่เช่นน้ัน
จะเกิดปัญหาเมื่อนักศึกษามาเรียนจะปิดหลักสูตรไม่ได้  มีผลสําคัญมาก  สภามหาวิทยาลัยยํ้าไว้ว่าจะจัดสรร
ตามงบประมาณตามจํานวนนักศึกษาจริง ไม่ใช่ตามนักศึกษาประมาณการ  ตรงนี้เป็นเง่ือนไขสําคัญ  ทําให้ 
การบริหารจัดการงบประมาณยากขึ้น  อยากเรียนให้ทราบเป็นเง่ือนไข  และอีกข้อหน่ึงเป็นมติของกรรมาธิการ
ให้ต้ังเป็นเง่ือนไขว่ามหาวิทยาลัยแต่ละแห่งหากเสนอหลักสูตรต้องมีเอกลักษณ์ อัตลักษณ์ที่ชัดเจน ขอให้คณะ
ได้โปรดช้ีให้เห็นอย่างชัดเจนที่เช่ือมโยงกับท้องถิ่นได้  เป็นประเด็นเดียวกันที่ ดร.จิระพันธ์ุ พิมพ์พันธ์ุ ได้ให้
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ข้อเสนอแนะไว้คือต้องเช่ือมโยงกับท้องถิ่น  ขอให้ทุกคณะทุกสาขาวิชานําไปประกอบในการพิจารณาเสนอ
หลักสูตรต่อไป  แต่ในวันน้ีต้องการให้สภามหาวิทยาลัยเห็นชอบในหลักการที่จะมีหลักสูตรใหม่ภายใต้เง่ือนไข
ต่าง ๆ  

ประธาน กล่าวว่า  เห็นชอบ  แต่ในการประชุมครั้งต่อไปขอให้เป็นการนําเสนอเพ่ือทราบ         
ว่าประเด็นต่างๆท่ีเสนอแนะไปนั้นในเรื่องอาจารย์  การเช่ือมโยงในวิชาอ่ืนให้มีความเข้มแข็ง  การนําไปใช้     
ในชีวิตจริง  ให้คณะนําไปหารือและวางแผนว่าจะดําเนินการอย่างไร 

ผศ.อร่าม  ชนะโชติ กล่าวว่าต้องการเห็นมหาวิทยาลัยฯ มีหลักสูตรใหม่ ๆเข้ามา  และขอนํา
แนวคิดของ ดร.สุชาติ  เมืองแก้ว ที่บอกว่ามหาวิทยาลัยฯ ควรมีกรรมการชุดหน่ึง เพ่ือพัฒนาหลักสูตรซึ่ง
สอดคล้องกับที่ท่านอธิการบดีแจ้งไว้ว่าบุคลากรหากยังติดหลักสูตรอยู่ก็จะดําเนินการต่อไปไม่ได้  ยังมีหลาย
ส่วนในโครงสร้างหลักสูตร ต้องการให้มีการแต่งต้ังคณะกรรมการชุดน้ีขึ้นมา เพ่ือให้ดําเนินการว่าทรัพยากรใน
มหาวิทยาลัยฯ น้ันมีเพียงพอและมีประสิทธิภาพมากพอหรือไม่มีความคุ้มค่าของต้นทุนหรือไม่  ผู้เรียนต้องการ
จะเรียนหรือไม่อีกทั้งต้องมีการศึกษาตลาดด้วย  รวมถึงเป้าหมายของมหาวิทยาลัยฯ จะไปในทิศทางไหน  
เอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัยฯที่เป็นจุดเด่นต้องการให้มีการรวบรวมข้อมูลซึ่งเป็นตัวช้ีวัดว่ามหาวิทยาลัยควรจะ
ดําเนินไปทิศทางไหน  จะทําให้ในส่วนของวิชาการมีความชัดเจนมากย่ิงขึ้น 

ประธาน กล่าวว่า ขอให้อธิการบดีรับไปว่าควรจะมีกลไกอะไร  ว่าจะเป็นคณะหรือมีกติกาอย่างไร 
อธิการบดี  กล่าวว่า ขอรับความเห็นน้ีไปดําเนินการ  และสอดคล้องกับแนวทางที่กําหนดไว้ซึ่งต่อ

จากน้ีไปหลักสูตรทุกหลักสูตรจะต้องเข้ากรรมการบริหารเพ่ือพิจารณาในเรื่องของทิศทาง และการบริหาร
จัดการอัตรากําลัง คิดว่าเป็นกลไกที่จะดําเนินการตามท่ี ผศ.อร่าม ชนะโชติ กล่าวไว้ 

ศ.ดร.ศุภมาศ  พนิชศักด์ิพัฒนา กล่าวว่า  เคยมีประสบการณ์ในเรื่องน้ี  ขอเสนอว่าควรที่จะ
ประชุมในกบ.เลย  หากต้ังกรรมการขึ้นมาหากคณะไม่รับทราบก็จะโจมตีผู้บริหาร  ให้ผู้บริหารไปดําเนินการ   
และขอให้คิดก่อนที่จะเปิดหลักสูตร ดูถึงความพร้อม  และน่าจะเกิดประโยชน์ 

ผศ . วิชชุกร   นาคธน  กล่าวว่าการปิดเปิดหลักสูตร น้ีอาจจะต้องมีความจําเป็นที่ ต้อง           
มีคณะกรรมการชุดหน่ึงที่มีกรอบแนวคิดที่ชัดเจนว่าในอนาคต 4 – 5 ปีข้างหน้ามหาวิทยาลัยฯ จะต้องมี
หลักสูตรอะไร  อาจจะต้องมีนโยบายที่ชัดเจนเพ่ือให้คณะใช้เป็นมาตรฐานหรือเป็นแนวทาง  หลักสูตรใดที่ไม่
เป็นไปตามกรอบหรือเกณฑ์ก็อาจจะไม่ได้รับการพิจารณาหรือการสนับสนุนทําให้คณบดีจะมีแนวทางใน     
การทํางานที่ง่ายขึ้น  ประการหนึ่งหากเปิดหลักสูตรแล้วจะปิดยาก  มีหลายหลักสูตรที่ไม่เป็นไปตามเกณฑ์     
ก็ต้องเปิดสอนหากปิดหลักสูตรก็จะเกิดปัญหาได้  ต้องการให้สภามหาวิทยาลัยช่วยเพ่ือคิดที่จะวางแนวทาง 

ประธาน กล่าวว่า มีความเหมาะสมท่ีจะมีบอร์ดใหม่  ในช่วงที่มีการสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิอาจเลือก
ผู้ที่จะช่วยผลักดันในเรื่องน้ีได้ใช้ระยะเวลา 1 – 2 เดือนคิดในเบ้ืองต้นให้เห็นลู่ทาง จะทําให้การทํางานสะดวก
ขึ้นสําหรับหลักสูตรน้ีก็อนุมัติ  โดยมีเง่ือนไขว่าให้นําไปทบทวน  และในการประชุมครั้งต่อไปให้นํากลับมาเล่า
ให้ฟังว่าได้ดําเนินการอย่างไรในประเด็นเหล่าน้ี 

มติที่ประชุม    
เห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2555 โดยมี

เง่ือนไขว่าให้นํากลับไปทบทวนตามข้ันตอนการบริหารจัดการหลักสูตร และนํากลับมาเสนอสภามหาวิทยาลัย
เพ่ือทราบในการประชุมครั้งต่อไป 
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 ระเบียบวาระที่ 5.10 ขอความเห็นชอบหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2554 

สาระสําคัญโดยย่อ 
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย  ขออนุญาตที่ประชุมให้คณบดีอาจารย์บวรศรี  มณีพงษ์ ผู้แทน

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น นําเสนอ ขอความเห็นชอบหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2554 

ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง 
ตามท่ีสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้ปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตร

บัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2554 ซึ่งได้ดําเนินการปรับปรุงหลักสูตรตามกระบวนการ
ขั้นตอนที่มหาวิทยาลัยฯ กําหนด และผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์แล้ว และส่งให้กองบริการการศึกษาตรวจสอบรายละเอียดรูปแบบ/หัวข้อหลักสูตรเรียบร้อยแล้ว 
และสภาวิชาการมีมติเห็นชอบในการประชุมครั้งที่ 7/2554 วันศุกร์ที่ 9ธันวาคม 2554 โดยให้แก้ไขตาม
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิดังน้ี 

 โดยเสนอความเห็น/ข้อเสนอแนะของกรรมการสภาวิชาการ ต่อสภามหาวิทยาลัยทราบ ดังนี้ 
1. ในโครงการหลักสูตรให้ใช้คําเรียกช่ือกลุ่มวิชาให้ตรงตามเกณฑ์มาตรฐาน 
2. ปรับจํานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรจาก 142 หน่วยกิต ให้เป็น 136 หน่วยกิต 
3. ทําหนังสือแจ้งมติให้คณะกรรมการประจําคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และ

กรรมการบริหารหลักสูตรทราบถึงเหตุผลความจําเป็นในการแก้ไขหลักสูตร 
4. ให้เสนอผลการดําเนินการแก้ไขดังกล่าวในการประชุมสภาวิชาการคร้ังต่อไปเป็นวาระ

สืบเน่ือง 

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

ข้อเสนอ/ญัตติ 
ขอความเห็นชอบหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาญี่ ปุ่น  หลักสูตรปรับปรุง  

พ.ศ.2554 

มติที่ประชุม    
เห็นชอบหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2554 

 ระเบียบวาระที่ 5.11 ขออนุมัติงบประมาณและแผนการใช้จ่ายโครงการพัฒนามาตรฐานความรู้    
ผู้ประกอบวิชาชีพครูของโรงเรียนเอกชน 

สาระสําคัญโดยย่อ 
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย  นําเสนอ ขออนุมัติงบประมาณและแผนการใช้จ่ายโครงการพัฒนา
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มาตรฐานความรู้ผู้ประกอบวิชาชีพครูของโรงเรียนเอกชน 

ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง 
 1.  ตามที่คณะครุศาสตร์ได้จัดทําโครงการพัฒนามาตรฐานความรู้ผู้ประกอบวิชาชีพผู้บริหาร

สถานศึกษาและผู้ประกอบวิชาชีพครูของโรงเรียนเอกชนโดยประสานความร่วมมือจากสํานักงานคุรุสภาและ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือแก้ปัญหาครู  ที่ขาดคุณสมบัติตามที่กฎหมายควบคุมการประกอบวิชาชีพทาง   
การศึกษากําหนด  สามารถประกอบวิชาชีพในสถานศึกษาเอกชนได้อย่างต่อเน่ือง  และมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยาได้ทําความร่วมมือกับสํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน  โดยรับครูใน
โรงเรียนเอกชน  เริ่มศึกษาในภาคเรียนที่ 2/2554   1/2555  และภาคเรียนที่ 2/2555  ภาคเสาร์ – อาทิตย์  
การเข้าร่วมโครงการดังกล่าวได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําคณะครุศาสตร์แล้วเมื่อวันที่       
4  สิงหาคม 2554 (ประชุมคณะคร้ังที่ 4/2554) 

 2.  โครงการน้ีได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  ในคราวประชุม   
ครั้งที่ 19/2554  เมื่อวันที่  13  กันยายน 2554  และคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยได้นําเข้าที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารงบประมาณและการเงิน ครั้งที่ 1/2555  เมื่อวันศุกร์ที่ 2 ธันวาคม 2554  ตามมติ        
ที่ประชุมเห็นชอบในหลักการโครงการพัฒนามาตรฐานความรู้ผู้ประกอบวิชาชีพครูของโรงเรียนเอกชนและ
มอบคณะครุศาสตร์ประสานงานกับสํานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาเพ่ือปรับจํานวนนักศึกษาให้
สอดคล้องกับการขออนุมัติโครงการต่อสภามหาวิทยาลัยต่อไปน้ัน 

ข้อกฎหมาย 
 พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏพ.ศ.2547  มาตรา 31 (1) ให้อธิการบดีบริหารกิจการของ
มหาวิทยาลัยให้เป็นไปตามกฎหมาย  กฎ  ระเบียบ  ประกาศและข้อบังคับของทางราชการและของ
มหาวิทยาลัย 

ข้อเสนอ/ญัตติ 
ขออนุมัติงบประมาณและแผนการใช้จ่ายโครงการพัฒนามาตรฐานความรู้ผู้ประกอบวิชาชีพครูของ

โรงเรียนเอกชน 

มติที่ประชุม 
อนุมัติงบประมาณและแผนการใช้จ่ายโครงการพัฒนามาตรฐานความรู้ผู้ประกอบวิชาชีพครูของ

โรงเรียนเอกชน 

 ระเบียบวาระที่ 5.12 ขอความเห็นชอบแต่งต้ังหัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์  คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี 

สาระสําคัญโดยย่อ 
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย  นําเสนอ ขอความเห็นชอบแต่งต้ังหัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์       

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
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ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง 
 ตามที่สภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  มีคําสั่งที่ 6/2554 แต่งต้ังคณะกรรมการ   

สรรหาหัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีน้ัน คณะกรรมการสรรหาหัวหน้า
ภาควิชาวิทยาศาสตร์ได้ดําเนินการตามข้ันตอนต่าง ๆ ที่ได้กําหนดไว้ในข้อบังคับฯ ครบถ้วนแล้ว 

ข้อกฎหมาย 
1. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏพ.ศ.2547  มาตรา 18 (15) สภามหาวิทยาลัยมีหน้าที่

พิจารณาและให้ความเห็นชอบในเรื่องที่เก่ียวกับกิจการของมหาวิทยาลัยตามที่อธิการบดีหรือสภาวิชาการเสนอ
และอาจมอบหมายให้อธิการบดีหรือสภาวิชาการปฏิบัติการอย่างหน่ึงอย่างใดอันอยู่ในอํานาจและหน้าที่ของ
สภามหาวิทยาลัยได้ 

2. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการได้มา 
และอํานาจหน้าที่ของหัวหน้าภาควิชา พ.ศ.2549 

ข้อเสนอ/ญัตติ 
ขอความเห็นชอบแต่งต้ังหัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

มติที่ประชุม 
เห็นชอบแต่งต้ังหัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ระเบียบวาระท่ี  6  เรื่องอ่ืนๆ 

ระเบียบวาระที่ 6.1 กําหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 1/2555 

สาระสําคัญโดยย่อ 
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย นําเสนอปฏิทินเพ่ือหารือเรื่องกําหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย

ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 1/2555 

ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง 
 สภามหาวิทยาลัย มีมติเป็นหลักการให้มีการประชุมทุกวันพุธในสัปดาห์ที่สามของเดือน   

ข้อกฎหมาย     
ข้อบังคับว่าด้วยการประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ พ.ศ. 2547 ข้อ 8 การประชุมให้มีตามกําหนด 

ที่สภามหาวิทยาลัยได้มีมติไว้  

ข้อเสนอ/ญัตติ    
ขอความเห็นชอบกําหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 1/2555 

ในวันพุธที่ 18มกราคม2555เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  

มติที่ประชุม    
 เห็นชอบ 
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ระเบียบวาระที่  6.2 ขอความเห็นชอบปฏิทินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการติดตาม  ตรวจสอบ 

และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยและคณบดี พ.ศ.2554 - 2555 

สาระสําคัญโดยย่อ 
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย ขออนุญาตที่ประชุมให้ ดร .สุชาติ  เมืองแก้ว  ประธาน

คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานฯ นําเสนอ ขอความเห็นชอบปฏิทินการปฏิบัติงานของ
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยและคณบดี พ.ศ.2554 - 2555 

ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง 
 จากมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยได้แต่งต้ังคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน

ของมหาวิทยาลัยและคณบดี  ซึ่งคณะกรรมการฯ ได้วางกรอบการทํางานโดยเร่ิมทํางานในเดือนตุลาคม 2554 
และสิ้นสุดการทํางานในวันที่ 7 มีนาคม 2555 น้ัน แต่เน่ืองจากเกิดภาวะนํ้าท่วมจึงทําให้ไม่สามารถดําเนินการ
ได้ตามกําหนดเวลา  จึงขอความเห็นจากสภามหาวิทยาลัยว่าจะให้กรรมการดําเนินการต่อโดยมีการปรับเลื่อน
ระยะเวลาของการดําเนินงานเพ่ือให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย โดยขอเลื่อนการดําเนินงานจากเดิม
สิ้นสุดวันที่ 7 มีนาคม 2555 เป็นเดือนเมษายน 2555   

ข้อกฎหมาย     
  1. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ 
และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย พ.ศ.2548 
  2. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ 
และประเมินผลงานของคณบดี พ.ศ.2548 
 

ข้อเสนอ/ญัตติ    
ขอความเห็นชอบปฏิทินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของ

มหาวิทยาลัยและคณบดี พ.ศ.2554 – 2555  
 

มติที่ประชุม    
 เห็นชอบปฏิทินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของ

มหาวิทยาลัยและคณบดี พ.ศ.2554 – 2555โดยให้คณะกรรมการฯ ดําเนินการต่อและปรับเลื่อนระยะเวลา
การดําเนินงาน 
 

ระเบียบวาระที่ 6.3 กําหนดการจัดงานสัมมนานานาชาติ 

สาระสําคัญโดยย่อ 
ผศ.พันทิพา  มาลา  นําเสนอ กําหนดการจัดงานสัมมนานานาชาติ   

ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง 
 ตามที่มหาวิทยาลัยฯ ได้ร่วมกับมูลนิธิโครงการตําราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์และมูลนิธิ    

โตโยต้า โตโยต้ามอเตอร์แห่งประเทศไทย  และองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้กําหนดการ  
จัดงานสัมมนานานาชาติ ในระหว่างวันที่ 26 – 27 มกราคม 2555 น้ัน  ขณะนี้มหาวิทยาลัยฯ ได้จัดทําหนังสือ
เรียนเชิญกรรมการสภามหาวิทยาลัยทุกท่านได้เข้าร่วมกิจกรรม โดยพิธีเปิดเริ่มในเวลา 09.30 น .           



 
วันที่  26 มก
พุทธาราม 

 

มติที
 

 

ปิดประชุมเ
 

กราคม 2555 

ที่ประชุม    
รับทราบ 

เวลา  12.00

  ณ  อาคาร 

0 น. 

(

 100 ปี และใ

..........
(รศ.วั

ผู้บันทึ

..........
(คุณหญิง ดร.

ปร
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ในตอนเย็น เว

.....................
วันทนีย์  แสน
กรายงานการ

 
 

.....................
กษมา  วรวรร
ะธานการประ

วลา 17.30 น

............ 
นภักดี) 
รประชุม 

............ 
รณ ณ อยุธยา
ะชุม 

น.จะมีงานเลี้ย

า) 

ยงรับรองที่วัดดบรม    
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