
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
ครั้งท่ี 2/2555 

วันพุธท่ี  15 กุมภาพันธ์  2555 เวลา 13.30 – 16.30 น. 
ณ ห้องประชุม 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

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

ผู้ท่ีมาประชุม 

1. ศ.ดร.นิพนธ์ ศุขปรีดี อุปนายก ประธาน 
2. นายสุพล คุณาภรณ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ                                          กรรมการ 
3. ศ.ดร.ศุภมาศ พนิชศักด์ิพัฒนา ผู้ทรงคุณวุฒิ                                       กรรมการ 
4. รศ.ดร.พงศ์ หรดาล ผู้ทรงคุณวุฒิ                       กรรมการ 
5. นางสาวิตรี สุวรรณสถิตย์ ผู้ทรงคุณวุฒิ                   กรรมการ 
6. นายศุทธนะ ธีวีระปัญญา ผู้ทรงคุณวุฒิ                                          กรรมการ 
7. ดร.จิระพันธ์ุ พิมพ์พันธ์ุ  ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย กรรมการ 
8. ดร.บูรพาทิศ พลอยสุวรรณ์ อธิการบดี กรรมการ 
9. ผศ.หทัยรัตน์ ทรรพวสุ ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ กรรมการ 
10.  รศ.ดร.นพวรรณ ธีระพันธ์เจริญ ผู้แทนผู้บริหาร                                        กรรมการ 
11. ผศ.วิชชุกร นาคธน ผู้แทนผู้บริหาร กรรมการ 
12. ผศ.พันทิพา มาลา ผู้แทนผู้บริหาร กรรมการ 
13. นายจิรศักด์ิ ชุมวรานนท์ ผู้แทนผู้บริหาร กรรมการ 
14. ผศ.ดร.วิวัฒน์ หามนตรี ผู้แทนคณาจารย์ กรรมการ 
15. ดร.สุภัทรา คงเรือง ผู้แทนคณาจารย์                                     กรรมการ 
16. ดร.เกษม บํารุงเวช ผู้แทนคณาจารย์             กรรมการ 
17. ผศ.อร่าม  ชนะโชติ ผู้แทนคณาจารย์                                     กรรมการ 
18. รศ.วันทนีย์ แสนภักดี รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร                           เลขานุการ 

ผู้ท่ีไม่มาประชุม 

1. คุณหญิง ดร.กษมา วรวรรณ ณ อยุธยา นายกสภามหาวิทยาลัย ลาการประชุม 
2. ดร.ชาญวิทย์ เกษตรศิริ ผู้ทรงคุณวุฒิ                           ลาการประชุม 
3. ศ.นพ.สมเกียรติ  วัฒนศิริชัยกุล ผู้ทรงคุณวุฒิ ลาการประชุม 
4. ดร.สุชาติ เมืองแก้ว ผู้ทรงคุณวุฒิ                                          ลาการประชุม 
5. ผศ.ดร.สาโรช ธีรศิลป ผู้ทรงคุณวุฒิ ลาการประชุม 

ผู้เข้าร่วมประชุม  

1. ผศ.ดร.วิมลพรรณ รุ่งพรหม รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
2. ดร.อมรรัตน์ สน่ันเสียง คณบดีคณะครุศาสตร์ 
3. รศ.สุวิทย์ เฑียรทอง ที่ปรึกษาอธิการบดี 
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4. นางอุมาภรณ์ กล้าหาญ  ผู้แทนหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต  
 สาขาวิชาดนตรี 

5. ดร.ศศิปภา ทิพย์ประภา       ผู้แทนหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  
           สาขาวิชาภาษาอังกฤษ  
6. ดร.ชมพูนุท สุขหวาน รองคณบดีคณะครุศาสตร์   
7. นางสาวชุติมา น่ิมนวล        หัวหน้าสํานักงานสภามหาวิทยาลัย 
8. นายสราวุธ คําสัตย์ พนักงานราชการ 
9. นางสาวศราริตา บุญฤทธ์ิ นิติกร 

เปิดประชุม เวลา 13.30 น. 

ประธานพิจารณาจํานวนกรรมการท่ีมาประชุมและเห็นว่าครบองค์ประชุมแล้วจึงเปิดการประชุม และ
ดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม  

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ทราบ 

ประธานมอบหมายให้เลขานุการสภามหาวิทยาลัยแจ้งเร่ืองเพ่ือทราบ คือ กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ที่ลาการประชุมวันน้ี คือ คุณหญิง ดร.กษมา วรวรรณ ณ อยุธยา ดร.ชาญวิทย์ เกษตรศิริ ศ.นพ.สมเกียรติ  
วัฒนศิริชัยกุล ดร.สุชาติ เมืองแก้ว และผศ.ดร.สาโรช ธีรศิลป   

 

 มติที่ประชุม 
รับทราบ  

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งท่ี 1/2555 

สาระสําคัญโดยย่อ 
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย  นําเสนอรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 1/2555 เพ่ือขอให้ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยพิจารณารับรองรายงานการประชุม 

ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง 
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ได้มีการประชุมครั้งที่ 1/2555 เมื่อวันพุธที่ 18 

มกราคม 2554 ณ ห้องประชุม 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา และเลขานุการสภาฯ  
ได้จัดทํารายงานการประชุมบรรจุเข้าระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 1/2555 

มติที่ประชุม 
รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2555 โดยไม่มีการแก้ไข 



3 
 

ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่องสืบเนื่องจากการประชุม ครั้งท่ี 1/2555 

ระเบียบวาระที่ 3.1 ผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
ครั้งที่ 1/2555 

สาระสําคัญโดยย่อ 
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย นําเสนอข้อมูลการดําเนินงานและผลการดําเนินงานตามมติ 

ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 1/2555 โดยได้แจ้งและมอบให้หน่วยงานและ 
องค์คณะบุคคล/บุคคลที่เก่ียวขอ้งดําเนินงานและปฏิบัติตามท่ีสภามหาวิทยาลัยมีมติแล้ว  

ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง 
1. สภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ได้มีมติกําหนดเป็นแนวปฏิบัติให้เลขานุการ

นําเสนอให้ที่ประชุมทราบความคืบหน้าหรือข้อมูลการดําเนินงานและผลการดําเนินงานตามมติ 
สภามหาวิทยาลัยทุกคร้ังเป็นเรื่องสืบเน่ืองจากการประชุมคร้ังก่อนด้วย 

2. สภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา มีการประชุมคร้ังที่ 1/2555 เมื่อวันพุธที่ 18 
มกราคม 2555 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาโดยมีสาระตาม
รายงานการประชุมฯ ในระเบียบวาระที่ 2 

3. เลขานุการสภามหาวิทยาลัย ได้แจ้งและมอบให้หน่วยงานและองค์คณะบุคคล/บุคคล   
ที่เก่ียวข้องดําเนินงานและปฏิบัติตามท่ีสภามหาวิทยาลัยมีมติแล้ว ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารท่ีนําเสนอ
ประกอบการประชุมระเบียบวาระที่ 3 

มติที่ประชุม     
รับทราบ  

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องนําเสนอเพื่อทราบ 

ระเบียบวาระที่ 4.1 เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากอธิการบดี 

สาระสําคัญโดยย่อ 
 อธิการบดี นําเสนอเรื่องให้ที่ประชุมทราบ ดังน้ี 

1. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและแนวทางการจัดต้ังมหาวิทยาลัยของรัฐ โดยการหลอมรวม  
ยุบรวมสถาบันอุดมศึกษา  ซึ่งสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้นําเสนอแนวคิดน้ี 

2.  วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2555 นายกรัฐมนตรีจะเดินทางมาตรวจเยี่ยมการดําเนินงานเก่ียวกับ
การป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมาประชุมร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการ ใน
วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2555 ณ ศูนย์ศิลปาชีพบางไทร ในส่วนที่ เ ก่ียวข้องกับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา คือมหาวิทยาลัยฯ ในฐานะที่เป็นส่วนราชการของจังหวัดฯ ได้รับงบประมาณฟ้ืนฟูการ
นําเสนอข้อมูลในส่วนที่เก่ียวข้องการป้องกันแก้ไขปัญหาอุทกภัย และในตอนเย็นนายกรัฐมนตรีจะอยู่ชมการ
แสดงแสง สีเสียง ณ วัดมหาธาตุ 
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3. ความคืบหน้าการเป็นเจ้าภาพ World Expo มหาวิทยาลัยฯ ได้รับการประสานงานจาก 
สสวน. ให้มหาวิทยาลัยฯ เป็นกลไกหน่ึงในการที่จะเตรียมการเสนอตัวเป็นเจ้าภาพ มหาวิทยาลัยฯ ตอบรับใน
หลักการส่วนรายละเอียดจะมีการหารือการดําเนินงาน และจะนําเรียนให้สภามหาวิทยาลัยได้รับทราบต่อไป
 มติที่ประชุม   

รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 4.2 เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากสภาคณาจารย์และข้าราชการ 

สาระสําคัญโดยย่อ 
 เลขานุการสภามหาวิทยาลัย นําเสนอ ความคืบหน้าการดําเนินงานของสภาคณาจารย์ขณะน้ี

มหาวิทยาลัยฯ ได้ประกาศรับสมัครคณาจารย์ของส่วนกลางทั้งหมด 8 ท่าน มีข้าราชการ 1 ท่าน รวม 9 ท่าน 
มหาวิทยาลัยฯ ได้ทําประกาศรับสมัครเรียบร้อยแล้ว ต้ังแต่วันที่ 14-24 กุมภาพันธ์ 2555 โดยจะมีการ
ลงคะแนนเสียงในวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2555 

มติที่ประชุม   
รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 4.3 เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการ
มหาวิทยาลัยฯ  

สาระสําคัญโดยย่อ 
 ดร.จิระพันธ์ุ พิมพ์พันธ์ุ โดยมีเรื่องแจ้งเพ่ือทราบ ดังน้ี  
 1.คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยฯ ได้มีการประชุมทุกเดือน  คณะกรรมการส่งเสริมฯ 
พบว่าขณะน้ียาเสพติดชุกชุมมาก อาจจะแพร่มาถึงจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  มหาวิทยาลัยฯ มีนักศึกษา
จํานวนมาก และมีชุมชนรอบมหาวิทยาลัยฯ มาก จึงได้ให้พันตํารวจเอกสมบัติ ชูชัยยะ ผู้กํากับการตํารวจ 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งเป็นคณะกรรมการส่งเสริมฯ ช่วยคิดวิธีการป้องกันและปราบปรามในบริเวณ
มหาวิทยาลัยฯและบริเวณรอบ ๆ มหาวิทยาลัยฯ  และจะนํามาวิเคราะห์และรายงานผลให้กรรมการส่งเสริม
ทราบทุกเดือนจะได้เป็นประโยชน์กับนักศึกษา  
 2.คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยฯ ได้มอบหมายให้นักศึกษาที่เป็นกรรมการส่งเสริมฯ 
ไปหาข้อมูลว่านักศึกษาต้องการให้กรรมการส่งเสริมฯ ช่วยเหลือและแนะนําอย่างไร ต้องการให้นักศึกษามี
ความกระตือรือร้นในการเป็นกรรมการส่งเสริมฯ ให้มากขึ้น 
 3.เน่ืองจากนักศึกษาเคยเสนอจะจัดกิจกรรม  ARU Students  Contest  คณะกรรมการส่งเสริมฯ 
มอบให้นักศึกษาเตรียมข้อมูลเสนอ และในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2555 จะเรียนเชิญรองอธิการดีฝ่ายกิจการ
นักศึกษาเข้าร่วมประชุมด้วย เพ่ือหารูปแบบในการจัดกิจกรรม ARU Students Contest   
 4.คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยได้ทําหน้าที่มาพอสมควรและต้องการจะทบทวน
บทบาทหน้าที่ของตนเอง ซึ่งขณะน้ีได้ติดต่อผู้วิจัยเพ่ือให้การทํางานพัฒนายิ่งขึ้น   

มติที่ประชุม   
รับทราบ 
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ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องนําเสนอเพื่อพิจารณา 

ระเบียบวาระที่ 5.1 รายงานผลการสรรหาผู้สมควรดํารงตําแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 

สาระสําคัญโดยย่อ 
-ประชุมลับ- 

ระเบียบวาระที่ 5.2 รายงานผลการสรรหาผู้สมควรดํารงตําแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิ  

สาระสําคัญโดยย่อ 
-ประชุมลับ- 

ระเบียบวาระท่ี 5.3 ขอความเห็นชอบร่างพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อ
สําหรับสาขาวิชาครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจําตําแหน่งของมหาวิทยาลัย 

สาระสําคัญโดยย่อ 
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย  ขออนุญาตที่ประชุมให้ผศ.ดร.วิมลพรรณ รุ่งพรหม รองอธิการบดี

ฝ่ายวิชาการ นําเสนอ ขอความเห็นชอบร่างพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสําหรับ
สาขาวิชาครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจําตําแหน่งของมหาวิทยาลัย 

ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง 
ตามท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 9/2554 วันที่ 14 กันยายน 2554 สภามหาวิทยาลัยมีมติ

เห็นชอบหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ต่อเน่ือง) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555  
ซึ่งหลักสูตรดังกล่าวยังไม่มีพระราชกฤษฎีกา สภามหาวิทยาลัยฯ ทั้งน้ีให้เร่งเสนอร่างพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วย 
ปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสําหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะและครุยประจําตําแหน่งของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา และจะยังไม่รับนักศึกษาจนกว่าการจัดทําร่างดังกล่าวจะเสร็จสิ้น
สมบูรณ์ และขณะน้ีได้รับแจ้งจากสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าได้รับทราบการให้ความเห็นชอบ
หลักสูตรดังกล่าวแล้ว เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2554  

มติที่ประชุม    
   เห็นชอบร่างพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสําหรับสาขาวิชาครุยวิทยฐานะ 
เข็มวิทยฐานะ และครุยประจําตําแหน่งของมหาวิทยาลัย 

ระเบียบวาระที่ 5.4 ขอความเห็นชอบหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555 

สาระสําคัญโดยย่อ 
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย  ขออนุญาตที่ประชุมให้รศ.ดร.นพวรรณ ธีระพันธ์เจริญ นําเสนอ  

ขอความเห็นชอบหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ.2555 

ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง 
สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ดําเนินการ
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ปรับปรุงหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.
2555 ซึ่งดําเนินการตามกระบวนการดังน้ี 

1. คณะกรรมการประจําคณะมีมติเห็นชอบในการประชุม ครั้งที่ 6/2554 เมื่อวันที่ 19 กันยายน 
2554 เรียบร้อยแล้ว  

2. สภาวิชาการมีมติเห็นชอบในการประชุมครั้งที่ 2/2555 เมื่อวันพุธที่ 25 มกราคม 2555 และ
สาขาวิชาได้แก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากสภาวิชาการเรียบร้อยแล้ว 

3. กองบริการการศึกษาได้ตรวจสอบความถูกต้องเรียบร้อยแล้ว 

มติที่ประชุม 
เห็นชอบหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555 ตามความเห็นชอบของสภาวิชาการ 

ระเบียบวาระที่ 5.5 ขอความเห็นชอบหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรี  
 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555  

สาระสาํคัญโดยย่อ 
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย  ขออนุญาตที่ประชุมให้นางอุมาภรณ์ กล้าหาญ นําเสนอ ขอความ

เห็นชอบหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555 

ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง 
สาขาวิชาดนตรี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้ดําเนินการปรับปรุงหลักสูตรศิลปกรรม 

ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555 ซึ่งดําเนินการตามกระบวนการดังน้ี 
1. คณะกรรมการประจําคณะมีมติเห็นชอบในการประชุมครั้งที่ 1/2555 เมื่อวันที่ 6 มกราคม 

2555 เรียบร้อยแล้ว  
2. สภาวิชาการมีมติเห็นชอบในการประชุมครั้งที่ 2/2555 เมื่อวันพุธที่ 25 มกราคม 2555 และ

สาขาวิชาได้แก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากสภาวิชาการเรียบร้อยแล้ว 
3. กองบริการการศึกษาได้ตรวจสอบความถูกต้องเรียบร้อยแล้ว   

มติที่ประชุม    
เห็นชอบหลักสูตรหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.

2555 ตามความเห็นของสภาวิชาการ 

ระเบียบวาระที่ 5.6 ขอความเห็นชอบหลักสูตรหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555    

สาระสําคัญโดยย่อ 
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย  ขออนุญาตที่ประชุมให้นางศศิปภา ทิพย์ประภา นําเสนอ ขอความ

เห็นชอบหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555 

ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง 
สาขาวิชาภาษาอังกฤษได้ดําเนินการปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555 ซึ่งดําเนินการตามกระบวนการดังน้ี 
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1. คณะกรรมการประจําคณะมีมติเห็นชอบในการประชุม ครั้งที่ 4/2554 วันที่ 4 เมษายน 2554 
เรียบร้อยแล้ว 

2.สภาวิชาการมีมติเห็นชอบในการประชุมครั้งที่ 9/2554 เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2554 และ
สาขาวิชาได้แก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากสภาวิชาการเรียบร้อยแล้ว 

3. กองบริการการศึกษาได้ตรวจสอบความถูกต้องเรียบร้อยแล้ว  

มติที่ประชุม 
เห็นชอบหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555 ตาม

ความเห็นชอบของสภาวิชาการ 

 ระเบียบวาระที่ 5.7 ขอความเห็นชอบหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555 

สาระสําคัญโดยย่อ 
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย  นําเสนอ ขออนุญาตที่ประชุมให้ดร.ชมพูนุท สุขหวาน นําเสนอ  

ขอความเห็นชอบหลักสูตรค รุศาสตรบัณฑิต  สาขา วิชาคอมพิว เตอ ร์ ศึกษา  หลักสูตรปรับปรุ ง  
พ.ศ.2555 

ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง 
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะครุศาสตร์ ได้ดําเนินการปรับปรุงหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555 ซึ่งดําเนินการตามกระบวนการดังน้ี  
1. คณะกรรมการประจําคณะมีมติเห็นชอบในการประชุม ครั้งที่ 2/2554  เมื่อวันที่ 25 

กุมภาพันธ์ 2554 เรียบร้อยแล้ว  
2. สภาวิชาการมีมติเห็นชอบในการประชุมครั้งที่ 2/2555 เมื่อวันพุธที่ 25 มกราคม 2555 และ

สาขาวิชาได้แก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากสภาวิชาการเรียบร้อยแล้ว 
3. กองบริการการศึกษาได้ตรวจสอบความถูกต้องเรียบร้อยแล้ว 

มติที่ประชุม    
เห็นชอบหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา หลักสูตรปรับปรุง  

พ.ศ.2555 ตามความเห็นชอบของสภาวิชาการ 

 ระเบียบวาระที่ 5.8 ขอความเห็นชอบหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2555 

สาระสําคัญโดยย่อ 
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย  ขออนุญาตที่ประชุมให้คณบดีคณะครุศาสตร์ นําเสนอ ขอความ

เห็นชอบหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555 

ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง 
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ คณะครุศาสตร์ ได้ดําเนินการปรับปรุงหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

วิทยาศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555 ซึ่งดําเนินการตามกระบวนการดังน้ี  
1. คณะกรรมการประจําคณะมีมติเห็นชอบในการประชุม ครั้งที่ 2/2554  เมื่อวันที่ 25 

กุมภาพันธ์ 2554 เรียบร้อยแล้ว  
2. สภาวิชาการมีมติเห็นชอบในการประชุมครั้งที่ 2/2555 เมื่อวันพุธที่ 25 มกราคม 2555 และ
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สาขาวิชาได้แก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากสภาวิชาการเรียบร้อยแล้ว 
3. กองบริการการศึกษาได้ตรวจสอบความถูกต้องเรียบร้อยแล้ว 

มติที่ประชุม    
เห็นชอบหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555 ตาม

ความเห็นชอบของสภาวิชาการ 

 ระเบียบวาระที่ 5.9 ขอความเห็นชอบหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ.2555  

สาระสําคัญโดยย่อ 
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย  ขออนุญาตที่ประชุมให้คณบดีคณะครุศาสตร์ นําเสนอ ขอความ

เห็นชอบหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555 

ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง 
สาขาวิชาสังคมศาสตร์ ได้ดําเนินการปรับปรุงหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555 ซึ่งดําเนินการตามกระบวนการดังน้ี 
1. คณะกรรมการประจําคณะมีมติเห็นชอบในการประชุม ครั้งที่ 2/2554 วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 

2554 เรียบร้อยแล้ว 
2.สภาวิชาการมีมติเห็นชอบในการประชุมครั้งที่ 3/2555 เมื่อวันพุธที่ 8 กุมภาพันธ์ 2555 และ

สาขาวิชาได้แก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากสภาวิชาการเรียบร้อยแล้ว 
3. กองบริการการศึกษาได้ตรวจสอบความถูกต้องเรียบร้อยแล้ว 

มติที่ประชุม    
เห็นชอบหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555 ตาม

ความเห็นชอบของสภาวิชาการ 

ระเบียบวาระที่ 5.10 ขอความเห็นชอบหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา 
หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2555  

สาระสําคัญโดยย่อ 
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย  ขออนุญาตที่ประชุมให้คณบดีคณะครุศาสตร์ นําเสนอ ขอความ

เห็นชอบหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2555 

ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง 
สาขาวิชาสังคมศาสตร์ ได้ดําเนินการปรับปรุงหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการ

ประถมศึกษา หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2555 ซึ่งดําเนินการตามกระบวนการดังน้ี 
1. คณะกรรมการประจําคณะมีมติเห็นชอบในการประชุม ครั้งที่ 1/2554 วันที่ 26 มกราคม 

2554 เรียบร้อยแล้ว 
2. สภาวิชาการมีมติเห็นชอบในการประชุมครั้งที่ 1/2555 เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2555 และ

สาขาวิชาได้แก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากสภาวิชาการเรียบร้อยแล้ว 
3. กองบริการการศึกษาได้ตรวจสอบความถูกต้องเรียบร้อยแล้ว 
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มติที่ประชุม    
เห็นชอบหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2555 ตาม

ความเห็นชอบของสภาวิชาการ 

ระเบียบวาระที่ 5.11  ขอความเห็นชอบหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอน
ภาษาอังกฤษ หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2555  

สาระสําคัญโดยย่อ 
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย  ขออนุญาตที่ประชุมให้คณบดีคณะครุศาสตร์ นําเสนอ ขอความ

เห็นชอบหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2555 

ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง 
สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ ได้ดําเนินการปรับปรุงหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการ

ประถมศึกษา หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2555 ซึ่งดําเนินการตามกระบวนการดังน้ี 
1. คณะกรรมการประจําคณะมีมติเห็นชอบในการประชุม ครั้งที่ 4/2554 วันที่ 4 เมษายน 

2554 เรียบร้อยแล้ว 
2. สภาวิชาการมีมติเห็นชอบในการประชุมครั้งที่ 1/2555 เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2555 และ

สาขาวิชาได้แก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากสภาวิชาการเรียบร้อยแล้ว 
3. กองบริการการศึกษาได้ตรวจสอบความถูกต้องเรียบร้อยแล้ว 

มติที่ประชุม    
เห็นชอบหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2555 

ตามความเห็นชอบของสภาวิชาการ 

ระเบียบวาระที่ 5.12  ขอความเห็นชอบร่างระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  
ว่าด้วย การบริหารเงินรายได้จากการจัดบริการในคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

สาระสําคัญโดยย่อ 
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย  ขออนุญาตที่ประชุมให้นางสาวศราริตา บุญฤทธ์ิ นิติกร นําเสนอ 

ขอความเห็นชอบร่างระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย การบริหารเงินรายได้จาก 
การจัดบริการในคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง 
 ตามที่ คณะกรรมการปรับปรุ งและยกร่ า งกฎ  ระ เ บียบ  ประกาศและข้ อ บั งคั บ  

ของมหาวิทยาลัยเมื่อการประชุมครั้งที่ 1/2555 วันพุธที่ 8 กุมภาพันธ์ 2555 พิจารณาเห็นชอบ (ร่าง) 
ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วยการบริหารเงินรายได้จากการจัดบริการใน 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ. ... และให้ปรับแก้ข้อความเพ่ือความชัดเจนและให้ถูกต้องตามหลัก
กฎหมาย ก่อนนําเสนอสภามหาวิทยาลัย เพ่ือขอความเห็นชอบต่อไปโดยที่ประชุมมีข้อเสนอแนะว่า สมควร
ร่างระเบียบว่าด้วยการเก็บเงินและการเบิกจ่ายเงินรายได้ซึ่งเป็นระเบียบกลางของมหาวิทยาลัย และ
วิเคราะห์ข้อบังคับ ระเบียบทั้งหมดเพ่ือดําเนินการปรับปรุงแก้ไขโดยมอบให้คณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย (กบ.) ดําเนินการ ซึ่งหากสภามหาวิทยาลัยเห็นชอบให้ดําเนินการตามข้อเสนอแนะที่ประชุม 
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (กบ.) จะได้ดําเนินการต่อไป ทั้งน้ีในระหว่างที่ยังดําเนินการไม่แล้วเสร็จ 
จึงใช้ร่างระเบียบที่ผ่านความเห็นชอบฉบับน้ีไปพลางก่อน เมื่อมีระเบียบกลางของมหาวิทยาลัยใช้บังคับ  
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