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รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
ครั้งท่ี 3/2554 

วันพุธท่ี 16 มีนาคม 2554 เวลา 09.30 – 12.30 น. 
ณ ห้องประชุม 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

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

ผู้ท่ีมาประชุม 

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

ผู้ท่ีไม่มาประชุม 

1. ศ.ดร.วิรุณ  ต้ังเจริญ ผู้ทรงคุณวุฒิ                       ลาการประชุม 
2. ดร.ชาญวิทย์ เกษตรศิริ ผู้ทรงคุณวุฒิ                           ลาการประชุม 
3. ผศ.วิชชุกร นาคธน ผู้แทนผู้บริหาร ลาการประชุม 
4. ผศ.วิวัฒน์ หามนตรี ผู้แทนคณาจารย์ ลาการประชุม 
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ผู้เข้าร่วมประชุม  

1. รศ.สุวิทย์ เฑียรทอง ที่ปรึกษาอธิการบดี 
2. รศ.ลํายอง ปลั่งกลาง คณบดีคณะวิทยาการจัดการ 
3. ดร.อมรรัตน์ สน่ันเสียง คณบดีคณะครุศาสตร์ 
4. ผศ.วชิรา ปูชตรีรัตน์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 
5. ผศ.วิมล  กิตติรักษ์ปัญญา ประธานหลักสูตรคอมพิวเตอร์ 
6. ผศ.วันทนา เนาว์วัน รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 
7. อาจารย์ธราธร ศรีวิไล ประธานหลักสูตรโลจิสติกส์ 
8. นางสาวศราริตา บุญฤทธ์ิ นิติกร 
9. นายสราวุธ คําสัตย์  พนักงานราชการ 

เปิดประชุม เวลา 09.30 น. 

ประธานพิจารณาจํานวนกรรมการท่ีมาประชุมและเห็นว่าครบองค์ประชุมแล้วจึงเปิดการประชุม และ
ดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม  

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ทราบ 

ประธานมอบหมายให้เลขานุการแจ้งเรื่องเพ่ือทราบ คือ กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ ที่ลาการประชุม
วันน้ีคือ ศ.ดร.วิรุณ  ต้ังเจริญ ดร.ชาญวิทย์ เกษตรศิริ ผศ.วิชชุกร นาคธน  และผศ.วิวัฒน์ หามนตรี 
  
 มติที่ประชุม 

รับทราบ  

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งท่ี 2/2554 

สาระสําคัญโดยย่อ 
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย  นําเสนอรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 2/2554 เพ่ือขอให้ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยพิจารณารับรองรายงานการประชุม 

ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง 
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาได้มีการประชุมคร้ังที่ 2/2554 เมื่อวันพุธที่ 16 

กุมภาพันธ์ 2554 ณ ห้องประชุม 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา และเลขานุการสภาฯ  
ได้จัดทํารายงานการประชุมบรรจุเข้าระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 2/2554 

ข้อกฎหมาย 
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาว่าด้วยการประชุมสภามหาวิทยาลัย  

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

ขอรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2554 วันพุธที่ 16 กุมภาพันธ์ 
2554 ณ ห้องประชุม 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

มติที่ประชุม     
รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2554 โดยไม่มีการแก้ไข 

ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่องสืบเนื่องจากการประชุม ครั้งท่ี 2/2554 

ระเบียบวาระที่ 3.1  ผ ล ก า ร ป ฏิ บั ติ ต า ม ม ติ ที่ ป ร ะ ชุ ม ส ภ า ม ห า วิ ท ย า ลั ย ร า ช ภั ฏ
พระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 2/2554  

สาระสําคัญโดยย่อ 
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย นําเสนอข้อมูลการดําเนินงานและผลการดําเนินงานตามมติ 

ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 2/2554 โดยได้แจ้งและมอบให้หน่วยงานและองค์
คณะบุคคล/บุคคลที่เก่ียวข้องดําเนินงานและปฏิบัติตามท่ีสภามหาวิทยาลัยมีมติแล้ว 

ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง 
1. สภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาได้มีมติกําหนดเป็นแนวปฏิบัติให้เลขานุการ

นําเสนอให้ที่ประชุมทราบความคืบหน้าหรือข้อมูลการดําเนินงานและผลการดําเนินงานตามมติ 
สภามหาวิทยาลัยทุกคร้ังเป็นเรื่องสืบเน่ืองจากการประชุมครั้งก่อนด้วย 

2. สภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา มีการประชุมคร้ังที่ 2/2554 เมื่อวันพุธที่ 16  
กุมภาพันธ์ 2554 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยมีสาระตาม
รายงานการประชุมฯ ในระเบียบวาระที่ 2  

3. เลขานุการสภามหาวิทยาลัย ได้แจ้งและมอบให้หน่วยงานและองค์คณะบุคคล/บุคคล   
ที่เก่ียวข้องดําเนินงานและปฏิบัติตามท่ีสภามหาวิทยาลัยมีมติแล้ว ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารท่ีนําเสนอ
ประกอบการประชุมระเบียบวาระที่ 3 

ข้อกฎหมาย 
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาว่าด้วยการประชุมสภามหาวิทยาลั ย  

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

ข้อเสนอ/ญัตติ  

ขอเสนอใ ห้ที่ ประ ชุมรับทราบข้อมูลการ ดํา เ นินงานและผลการ ดํา เ นินงานตามมติ           
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 2/2554 

มติที่ประชุม     
รับทราบ  
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ระเบียบวาระที่  3 .2  การแต่ง ต้ังคณะกรรมการส่ง เสริม กิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา 

สาระสําคัญโดยย่อ 
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย นําเสนอ การแต่งต้ังคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 

ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง 
ตามท่ีคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยฯ ได้ประชุมเมื่อวันท่ี 11 มีนาคม 2554  

เพ่ือเลือกประธาน รองประธาน และเลขานุการ เรียบร้อยแล้ว โดยจะนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือแต่งต้ัง
คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยฯ ในการประชุมครั้งที่ 3/2554 วันที่ 16 มีนาคม 2554 ต่อไป 

ข้อกฎหมาย 
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย คณะกรรมการส่งเสริมกิจการ

มหาวิทยาลัย พ.ศ.2547 

ข้อเสนอ/ญัตติ  

การแต่งต้ังคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

มติที่ประชุม     
รับทราบการแต่งต้ังคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา   

และหากมีความจําเป็นให้กรรมการเสนอรายช่ือบุคคลให้เป็นที่ปรึกษาหรือคณะอนุกรรมการเพ่ิมเติมได้    

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องนําเสนอเพื่อทราบ 

ระเบียบวาระที่ 4.1 เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากอธิการบดี    

สาระสําคัญโดยย่อ 
 ผศ.ดร.วิมลพรรณ รุ่งพรหม รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ กล่าวว่า เน่ืองจากอธิการบดีติดภารกิจ  

จึงมอบหมายให้ผศ.ดร.วิมลพรรณ รุ่งพรหม เข้าร่วมประชุมแทน โดยมีเรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบดังน้ี 
       1. ขอเรียนเชิญเข้าร่วมชุดโครงการสัมมนาทางวิชาการ 2553-2554 “มหาวิทยาลัยไทยบนเวที
โลก” (Seminar Series: “Thai Universities on the World Stage”) ครั้งที่ 4-5 กรรมการ 
สภามหาวิทยาลัยท่านใดสนใจสามารถแจ้งความประสงค์ส่งรายช่ือมาที่สํานักงานสภามหาวิทยาลัย เพ่ือที่
สํานักงานสภามหาวิทยาลัยจะประสานงานเสนอช่ือเข้าร่วมประชุม 
        ประธาน ต้องการให้มหาวิทยาลัยฯ จัดใครไปร่วมงานและนําเอกสารมาเผยแพร่และมารายงาน
ให้สภามหาวิทยาลัยทราบ 
       2. การรับทราบการจัดการศึกษานอกสถานที่ต้ัง  ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ไ ด้แจ้ ง ใ ห้สํ า นักงานคณะกรรมการการ อุดมศึกษารั บทราบการจั ดการศึ กษานอกสถานที่ ต้ั ง  
ณ ศูนย์อุดมศึกษาอ่างทอง เลขที่ 16 หมู่ 2 ต.ศาลาแดง อ.เมือง จ.อ่างทอง จํานวน 3 หลักสูตร  โดยเป็น 
การสอนนอกสถานที่ต้ังทั้งหลักสูตร ซึ่งผ่านความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  



[5] 
 

ในการประชุมครั้งที่ 7/2552 เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2552 และผ่านความเห็นชอบจากสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาในการประชุมครั้งที่ 2/2554 วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2554  ใน 3 หลักสูตรได้แก่   
  2.1 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ต้ังแต่ปีการศึกษา 2548 
  2.2 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน ต้ังแต่ปีการศึกษา 2550 
  2.3 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ ต้ังแต่ปีการศึกษา 2550 
 และในวันอาทิตย์ที่ 6 มีนาคม 2554   ทางสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้มาตรวจเยี่ยม
การจัดการศึกษานอกสถานที่ต้ัง มีประเด็นที่ต้องดําเนินการคือ เรื่องอาจารย์ประจําหลักสูตร และการแก้ไข
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยคร้ังที่ 7/2552 ซึ่งจะอยู่ในวาระ 5.12 คือ สภามหาวิทยาลัยเห็นชอบการ
จัดการศึกษานอกสถานที่ ต้ั ง แต่ในรายงานการประชุมไม่ ไ ด้กล่าวถึงหลักสูตรที่ เ ปิด 3 หลักสูตร   
ทางสํานักงานคณะกรรมการ Peer visit จึงขอให้มหาวิทยาลัยฯ นําเข้าที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ อีกคร้ัง 

 3. ตามท่ีมหาวิทยาลัยมีหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า (หลักสูตรใหม่) 
พ.ศ.2554  น้ัน สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้รับทราบการให้ความเห็นชอบหลักสูตรในช่ือ
หลักสูตรน้ีตามช่ือหลักสูตรเป็นวิศกรรมไฟฟ้า ซึ่งจากการตรวจเยี่ยมกรณีการจัดการศึกษานอกสถานที่ต้ัง 
มหาวิทยาลัยฯ โดยกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รศ.ดร.ณรงค์ อยู่ถนอม 
ได้เสนอประเด็นเก่ียวกับหลักสูตรวิศกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า ซึ่งได้รับทราบการเห็นชอบจาก
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา แล้วว่าเป็นวิชาชีพวิศวกรรมและวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม  ดังน้ัน
เพ่ือให้เกิดความชัดเจนในการจัดการศึกษา และนักศึกษา/บัณฑิต รวมทั้งผู้ปกครองได้รับทราบข้อจํากัดของ
หลักสูตร ผู้ทรงคุณวุฒิเสนอให้หารือสภาวิศวกรให้มีความชัดเจนเพ่ือจะได้ดําเนินการจัดการศึกษาได้อย่าง
ถูกต้อง  

 ประธาน กล่าวว่า ต้องการให้รายงานให้สภามหาวิทยาลัยฯ ทราบความก้าวหน้าว่าหลังจากที่
ได้รับการแนะนํา แล้วมหาวิทยาลัยฯ ได้ดําเนินการอย่างไร 

มติที่ประชุม   
รับทราบ  

ระเบียบวาระที่ 4.2  เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ 

สาระสําคัญโดยย่อ 
ผศ.หทัยรัตน์ ทรรพวสุ ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ   กล่าวว่าตามที่สภาคณาจารย์ฯ  

ได้รายงานความก้าวหน้าการดําเนินการ ร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วย สภาคณาจารย์และข้าราชการ ให้
กรรมการสภาได้รับทราบในการประชุมครั้งที่ 3/2554 แต่เน่ืองจากเกิดปัญหาเล็กน้อย ต้องนํากลับไปเข้าที่
ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอีกครั้งหน่ึง สภาคณาจารย์ฯ จึงขออนุญาตแจ้งให้กรรมการสภา
มหาวิทยาลัยรับทราบในการประชุมครั้งต่อไป   

มติที่ประชุม   
รับทราบ  
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ระเบียบวาระที่ 4.3  เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการ

มหาวิทยาลัย 

สาระสําคัญโดยย่อ 
ผศ.สุธรรม ชาตะสิงห์ รองประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย กล่าวว่า เน่ืองจาก 

ดร.จิระพันธ์ุ พิมพ์พันธ์ุ ติดประชุมที่กรุงเทพมหานคร จึงมอบหมายให้รองประธานทําหน้าที่แทน โดยมีเรื่อง
แจ้งเพ่ือทราบคือ การสรรหาคณะกรรมการส่งเสริมฯ น้ัน กรรมการชุดเดิมขาดหายไป คณะกรรมการส่งเสริมฯ 
ค่อนข้างทํางานเป็นทีม ประธานมีความห่วงใยในเรื่องน้ี  เพราะจะทําให้การทํางานเป็น Team Work หายไป 
คณะกรรมการส่งเสริมฯ มีคณะอนุกรรมการย่อยเป็น 4 ส่วน คือ  

1. ส่งเสริมด้านการบริหารงาน 
2. ส่งเสริมด้านการจัดหาทุนของนักศึกษา 
3. ส่งเสริมการสร้างความสัมพันธ์ของท้องถิ่น 
4. ส่งเสริมงานด้านวิชาการ 
ประธาน กล่าวว่า ยืนยันคําสั่งแต่งต้ังเดิมและหากมีความจําเป็นให้กรรมการเสนอรายช่ือบุคคลให้ 

เป็นที่ปรึกษาเพ่ิมเติมได้ 

มติที่ประชุม   
รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องนําเสนอเพื่อพิจารณา 

ระเบียบวาระที่ 5.1  ขออนุมัติให้ปริญญาบัตร แก่ผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ประจํา
ภาคเรียนที่ 2/2553 

สาระสําคัญโดยย่อ 
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย  นําเสนอ ขออนุมัติให้ปริญญาบัตร แก่ผู้สําเร็จการศึกษา ระดับ

ปริญญาตรี ประจําภาคเรียนที่ 2/2553 จํานวน 49 ราย 

ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง 
สภาวิชาการได้มีมติเห็นชอบเสนอให้ปริญญาบัตร ในการประชุมครั้งที่ 2/2554 เมื่อวันที่ 9 

มีนาคม 2554  จํานวน 49  ราย จําแนกตามวุฒิการศึกษาได้ตามตารางที่ 1 ดังต่อไปน้ี 

ตารางที่ 1 จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาจําแนกตามระดับปริญญาและวุฒิการศึกษา 

 
ระดับปริญญา สาขาวิชา/วุฒิการศึกษา จํานวน(ราย) 

ระดับปริญญาตรี สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 6 
 สาขาวิชาสังคมศึกษา 10 
 สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 7 
 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา 24 
 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ 1 
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ระดับปริญญา สาขาวิชา/วุฒิการศึกษา จํานวน(ราย) 
 สาขาวิชาศิลปนาฏดุริยางค์ 1 

รวม  49 

ข้อกฎหมาย 
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 กําหนดให้สภามหาวิทยาลัยมีอํานาจและหน้าที่

ตามมาตรา 18 (4) อนุมัติให้ปริญญา ประกาศนียบัตรช้ันสูง ประกาศนียบัตร อนุปริญญา และประกาศนียบัตร
แก่ผู้สําเร็จการศึกษา 

ข้อเสนอ/ญัตติ 

 ขออนุมัติให้ปริญญาบัตร แก่ผู้สําเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจําภาคเรียนที่ 2/2553 
จํานวน 49 ราย  

มติที่ประชุม     

 อนุมัติให้ปริญญาบัตร แก่ผู้สําเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจําภาคเรียนที่ 2/2553 
จํานวน 49 ราย  

ระเบียบวาระที่ 5.2 ขออนุมัติให้ปริญญาบัตร แก่ผู้สําเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจาํภาค
เรียนที่ 2/2553 และประจําภาคเรียนที่ 3/2553 

สาระสําคัญโดยย่อ 
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย  นําเสนอ ขออนุมัติให้ปริญญาบัตร แก่ผู้สําเร็จการศึกษา ระดับ

บัณฑิตศึกษา ประจําภาคเรียนที่ 2/2553 จํานวน 44 ราย และประจําภาคเรียนที่ 3/2553 จํานวน 169 ราย 

ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง 
สภาวิชาการได้มีมติเห็นชอบเสนอให้ปริญญาบัตร ในการประชุมครั้งที่ 2/2554 เมื่อวันที่ 9 

มีนาคม 2554  ระดับบัณฑิตศึกษา ประจําภาคเรียนที่ 2/2553 จํานวน 44 ราย และประจําภาคเรียนที่ 
3/2553 จํานวน 169 ราย จําแนกตามวุฒิการศึกษาได้ตามตารางที่ 1 ดังต่อไปน้ี 

ตารางที่ 1 จํ า นวนผู้ สํ า เ ร็ จ ก า รศึ กษ า จํ า แนกตามร ะดั บบัณ ฑิตศึ กษาแล ะ วุ ฒิ ก า รศึ กษ า  
ภาคเรียนที่ 2/2553 

ระดับปริญญา สาขาวิชา/วุฒิการศึกษา จํานวน(ราย) 
ระดับปริญญาบัณฑิตศึกษา ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา 36 
 ค.ม. (สาขาการบริหารการศึกษา) 3 
 ค.ม. (สาขาการจัดการเรียนรู้) 2 
 บธ.ม. (สาขาบริหารธุรกิจ) 3 

รวม  44 
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ตารางที่ 2 จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาจําแนกตามระดับบัณฑิตศึกษาและวุฒิการศึกษา ภาคเรียนท่ี 3/2553 

ระดับปริญญา สาขาวิชา/วุฒิการศึกษา จํานวน(ราย) 
ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู (ภาคปกติ)  24 
 สาขาวิชาชีพครู (ภาคพิเศษ) 145 

รวม  169 

ข้อกฎหมาย 
1. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

พ.ศ.2549 
2. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 กําหนดให้สภามหาวิทยาลัยมีอํานาจและ

หน้าที่ตามมาตรา 18 (4) อนุมัติให้ปริญญา ประกาศนียบัตรช้ันสูง ประกาศนียบัตร อนุปริญญา และ
ประกาศนียบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษา 

ข้อเสนอ/ญัตติ 
ขออนุมัติให้ปริญญาบัตร แก่ผู้สําเร็จการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ประจําภาคเรียนที่ 2/2553 

จํานวน 44 ราย และประจําภาคเรียนที่ 3/2553 จํานวน 169 ราย 

มติที่ประชุม     
อนุมัติให้ปริญญาบัตร แก่ผู้สําเร็จการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ประจําภาคเรียนที่ 2/2553 

จํานวน 44 ราย และประจําภาคเรียนที่ 3/2553 จํานวน 169 ราย 

ระเบียบวาระที่ 5.3 ขอความเห็นชอบการแต่งต้ังคณะอนุกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยและคณบดี 

สาระสําคัญโดยย่อ 
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย  นําเสนอ ขอความเห็นชอบการแต่งต้ังคณะอนุกรรมการติดตาม 

ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยและคณบดี  

ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง 
ตามคําสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาที่ 16/2552 เรื่องแต่งต้ังคณะอนุกรรมการ

ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยและคณบดี ไม่มีประธาน และคณะกรรมการติดตาม 
ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยและคณบดี ได้ประชุมเมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2554  มีมติคือ 
เปลี่ยนแปลงลําดับที่ 6 นายปรีชา ฮูไซนี อนุกรรมการและเลขานุการ เป็นรศ.วันทนีย์ แสนภักดี  เน่ืองจาก 
นายปรีชา ฮูไซนี เกษียณอายุราชการ และรศ.ดร.วิชา ทรวงแสวง ขอลาออกจากการเป็นอนุกรรมการและขอ
แต่งต้ังให้ รศ.วนิช สุธารัตน์ เป็นประธานคณะอนุกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของ
มหาวิทยาลัยฯ 
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ข้อกฎหมาย 
 พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 มาตรา 18 (14) 

ข้อเสนอ/ญัตติ 
ขอความเห็นชอบการแต่งต้ังคณะอนุกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของ

มหาวิทยาลัยและคณบดี  
 

มติที่ประชุม     
เห็นชอบการแต่งต้ังคณะอนุกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย

และคณบดี และให้มหาวิทยาลัยฯ ทําบันทึกถึงคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เพ่ือให้คณะส่งตัวแทนมา
เป็นกรรมการคณะอนุกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย  จํานวน 1 ท่าน  
แทน รศ.ดร.วิชา ทรวงแสวง ที่ขอลาออก และแต่งต้ังให้ รศ.วนิช สุธารัตน์ เป็นประธานคณะอนุกรรมการ
ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยฯ 

ระเบียบวาระที่ 5.4 ขออนุมัติงบประมาณและโครงการหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขา
การปกครองท้องถ่ิน 

สาระสําคัญโดยย่อ 
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย  ขออนุญาตที่ประชุมให้ นางสาวณิศรา  ประดิษฐ์ด้วง ประธาน

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิต นําเสนอ  ขออนุมัติงบประมาณและโครงการหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร
บัณฑิต สาขาการปกครองท้องถิ่น 

ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง 
ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาการปกครอง

ท้องถิ่น ครั้งที่ 1/2554 วันอังคารที่ 25 มกราคม 2554 เวลา 15.30 น .  ณ ห้องประชุม คมส .2  
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ข้อกฎหมาย 
 ตามมาตรฐาน 27 ให้มีอธิการบดีเป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุดและรับผิดชอบการบริหารงานของ

มหาวิทยาลัย และมาตรา 31 ให้อธิการบดีมีอํานาจและหน้าที่บริหารกิจการของมหาวิทยาลัยให้เป็นไปตาม
กฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ และข้อบังคับของทางราชการและของมหาวิทยาลัยให้สอดคล้องกับ
นโยบายและวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัยแห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 

ข้อเสนอ/ญัตติ 
ขออนุมัติงบประมาณและโครงการหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาการปกครองท้องถิ่น 

มติที่ประชุม     
อนุมัติงบประมาณและโครงการหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาการปกครองท้องถิ่น 
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ระเบียบวาระที่ 5.5 ขอความเห็นชอบการขยายเวลาการรับรองปริญญาครุศาสตรบัณฑิต หลักสูตร 5 ปี 

สาระสําคัญโดยย่อ 
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย  ขออนุญาตท่ีประชุมให้ ดร .อมรรัตน์ สน่ันเสียง คณบดี 

คณะครุศาสตร์ นําเสนอ ขอความเห็นชอบการขยายเวลาการรับรองปริญญาครุศาสตรบัณฑิต หลักสูตร 5 ปี 

ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง 
ตามท่ีคณะกรรมการคุรุสภามีมติให้การรับรองมาตรฐานหลักสูตรและมาตรฐานการผลิตเพ่ือ 

การรับรองปริญญาครุศาสตรบัณฑิต หลักสูตร 5 ปี ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาในการประชุม
ครั้งที่ 1/2552 เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2552 น้ัน ขณะนี้หลักสูตรที่ได้รับรองจํานวน 5 สาขาวิชาคณะยังเปิดรับ
นักศึกษาในปีการศึกษา 2554 แต่ระยะเวลาการรับรองของคุรุสภาครบ 5 ปีแล้ว สภาคณบดีคณะครุศาสตร์/
ศึกษาศาสตร์แห่งประเทศไทย ได้หารือไปยังคุรุสภาและมีมติให้สถาบันที่มีหลักสูตรครูที่ได้รับการรับรองจาก 
คุรุสภาและหมดระยะเวลาการให้การรับรองแล้ว และยังพัฒนาหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ (TQF) ไม่
แล้วเสร็จ ให้ดําเนินการขยายเวลาการรับรองหลักสูตรต่อคุรุสภา คณะครุศาสตร์ได้ดําเนินการขอความ
เห็นชอบการขยายเวลาการรับรองปริญญาจากคณะกรรมการประจําคณะครุศาสตร์ในการประชุมครั้งที่ 
1/2554 เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2554 จํานวน 5 สาขา ดังน้ี 

1. ค.บ. สาขาวิชาการศึกษาปฺฐมวัย (5 ปี)  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2548 
2. ค.บ. สาขาวิชาสังคมศึกษา (5 ปี)   หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2548 
3. ค.บ. สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (5 ปี)   หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2549 
4. ค.บ. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ (5 ปี)   หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2549 
5. ค.บ. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา ( 5 ปี)  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2548 

ข้อกฎหมาย 
1. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ.2548 

  2. ประกาศคุรุสภาเรื่อง การรับรองปริญญาและประกาศนีบัตรทางการศึกษาเพื่อการประกอบ
วิชาชีพในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 123 ตอนที่ 66 ง หน้า 117 วันที่ 13 กรกฎาคม 2549 

3.พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏมาตรา 22 (10) สภาวิชาการมีอํานาจและหน้าที่ 
พิจารณาให้ความเห็นต่อสภามหาวิทยาลัยเก่ียวกับงานด้านวิชาการของมหาวิทยาลัย 

ข้อเสนอ/ญัตติ 
ขอความเห็นชอบการขยายเวลาการรับรองปริญญาครุศาสตรบัณฑิต หลักสูตร 5 ปี 

มติที่ประชุม     
เห็นชอบการขยายเวลาการรับรองปริญญาครุศาสตรบัณฑิต หลักสูตร 5 ปี 
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ระเบียบวาระท่ี 5.6 ขอความเห็นชอบหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ 

โลจิสติกส์ 

สาระสําคัญโดยย่อ 
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย  ขออนุญาตที่ประชุมให้ ผศ.วันทนา เนาว์วัน รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 

นําเสนอ ขอความเห็นชอบหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ 

ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง 
ตามที่มหาวิทยาลัย ได้มีคําสั่งที่ 255/2553 ลงวันที่ 25 มีนาคม 2553 เรื่องแต่งต้ังคณะกรรมการ

พัฒนาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการโลจิสติกส์ เพ่ือให้คณะกรรมการดําเนินการพัฒนาหลักสูตรใน
ระดับปริญญาตรี โดยให้ดําเนินการให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติของประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่องแนวปฏิบัติใน      
การเสนอขอความเห็นชอบหลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552 และระเบียบอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง น้ัน  

คณะได้นําเสนอตามขั้นตอนเพ่ือขอความเห็นชอบหลักสูตรต่อที่ประชุมสภาวิชาการ ในคราวประชุม
ครั้ งที่  4/2553 วันที่  16 กรกฎาคม 2553 ที่ประชุมสภาวิชาการมีมติ เห็นชอบหลักสูตร โดยให้มี 
การปรับปรุง/แก้ไข ตามความเห็นของคณะกรรมการที่ได้ให้ความเห็นไว้ ก่อนนําเสนอสภามหาวิทยาลัยตามขั้นตอน
ต่อไป 

ข้อกฎหมาย 
  ประกาศมหาว ิทยาล ัยฯ  เรื ่องแนวปฏิบ ัต ิในการเสนอขอความเห ็นชอบหลักส ูตรของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552 

ข้อเสนอ/ญัตติ 
ขอความเห็นชอบหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ 
ที่ประชุม  มีข้อเสนอแนะดังน้ี 
1. วิชากฎหมายโลจิสติกส์ ควรจะเป็นวิชาที่สําคัญในหลักสูตรน้ี  ผู้เรียนคงต้องการรู้กฎหมาย

เก่ียวกับโลจิสติกส์ว่าเป็นอย่างไร  อาจจะปรับจากวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพมาเป็นวิชาบังคับแต่ไม่นับ 
หน่วยกิต ซึ่งเป็นสิ่งที่สําคัญมาก 

2. ต้องการให้ศึกษาเรื่องมาตรฐาน TQF ของโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยฯ ได้เปรียบเทียบรายวิชา
กับมหาวิทยาลัยอ่ืนหากมีรายวิชาในหลักสูตรอ่ืนใแต่ของเราไม่มีให้นํารายวิชาเหล่าน้ันมาเติมในหลักสูตรด้วย 

3. ต้องการให้มหาวิทยาลัยฯ มีวิธีวิจัยทางโลจิสติกส์โดยระบุให้ชัดเจน 
4. ควรจะมีการเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ เพราะนักศึกษาต้องเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 

ก่อนมีงานทํา 
5. ควรมีสหกิจศึกษา  และมีหน่วยกิต เพ่ือนักศึกษาจะได้มีความต้ังใจ 
6. กรรมการพัฒนาหลักสูตรและผู้ทรงคุณวุฒิ  สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาต้องการ

ข้อคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิที่มาวิพากษ์หลักสูตร  และมหาวิทยาลัยฯ มีการแก้ไขตรงไหน ดูในเรื่องของ
ศักยภาพและเนื้อหา 

7. เรื่องของการตลาด มหาวิทยาลัยฯ ควรดูความต้องการของตลาดว่ามีความต้องการมากน้อยเพียงใด 
8. ก่อนจะทําหลักสูตรโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยฯ ควรจะหาข้อมูลในมหาวิทยาลัยที่มีช่ือเสียง  
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10 อันดับแรกของโลก ประมาณ 5 มหาวิทยาลัย และดูข้อมูลจากมหาวิทยาลัยในประเทศไทย ประมาณ 5 
มหาวิทยาลัย โดยศึกษาดูว่าอะไรท่ีมหาวิทยาลัยอ่ืนมีแล้วแต่มหาวิทยาลัยฯ ไม่มี 

9.  วิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ถ้าไม่นับหน่วยกิตแล้วไม่มีเกรด นักศึกษาก็จะศึกษาเพ่ือจบ  
ดังน้ันควรมีเกรด เพ่ือเป็นวิชาบังคับเรียนและมีหน่วยกิต 

ประธาน    กล่าวว่า ขอช่ืนชมและเห็นด้วยกับหลักสูตรโลจิสติกส์โดยภาพรวมที่นําเสนอ และ
ข้อเสนอเชิงความคิดเห็นขอให้มหาวิทยาลัยฯ ประมวลผลส่ิงเหล่าน้ีบันทึกในรายงานการประชุมและอาจจะนํา
กลับมาเสนอให้สภามหาวิทยาลัยฯ ได้รับทราบอีกคร้ังหน่ึง โดยข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ มี 3 ประเด็นคือ 

1. สหกิจศึกษา ที่ประชุมมีความเห็นว่าควรจะให้เกรดนักศึกษาด้วย สามารถทําได้หรือไม่ 
2. เรื่องของมาตรฐาน TQF ได้ตรวจสอบในเรื่องน้ีหรือยัง 
3. การเชิญผู้ประกอบการว่ามีใครบ้างและผู้ทรงคุณวุฒิมีใครบ้าง  
และภายในหน่ึงเดือนขอให้คณบดีนํากลับมาให้สภามหาวิทยาลัยรับทราบอีกคร้ังหน่ึง  

มติที่ประชุม     
เห็นชอบหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ โดยให้แก้ไขตาม

ข้อเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ  และนํากลับมาเสนอให้สภามหาวิทยาลัยทราบอีกคร้ัง 

ระเบียบวาระที่ 5.7 ขอความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการ
คอมพิวเตอร์ 

สาระสําคัญโดยย่อ 
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย  ขออนุญาตที่ประชุมให้ ผศ.วชิรา ปูชตรีรัตน์ รองคณบดีฝ่าย

วิชาการ นําเสนอ ขอความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 

ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง 
ด้วยสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ปรับปรุงหลักสูตรวิทยา

ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2554 โดยได้ดําเนินการปรับปรุง
หลักสูตรตามกระบวนการขั้นตอนที่มหาวิทยาลัยกําหนด ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําคณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในการประชุมครั้งที่ 1/2554 วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2554 และผ่านความเห็นชอบ
จากสภาวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 2/2554 วันที่ 9 มีนาคม 2554 เรียบร้อยแล้ว 

ข้อกฎหมาย 
1. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ.2548 
2. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่องหลักเกณฑ์และขั้นตอนการขอความ 

เห็นชอบเปิดหลักสูตรใหม่/หลักสูตรปรับปรุง และการปิดหลักสูตร 
3. ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่องแนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 

ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552 
4. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ มาตรา 18 (7) สภามหาวิทยาลัยมีอํานาจและหน้าที่ 

พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาให้สอดคล้องกับมาตรฐานที่คณะกรรมการการอุดมศึกษา
กําหนด 
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ข้อเสนอ/ญัตติ 

ขอความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 

มติที่ประชุม     
เห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 

ระเบียบวาระที่ 5.8 ขอความเห็นชอบปิดหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหาร
การศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2549 

สาระสําคัญโดยย่อ 
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย  ขออนุญาตท่ีประชุมให้ ดร .อมรรัตน์ สน่ันเสียง คณบดี 

คณะครุศาสตร์นําเสนอ ขอความเห็นชอบปิดหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2549 

ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง 
ตามท่ีคณะครุศาสตร์ได้เปิดหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา เพ่ือ

แก้ปัญหาผู้บริหารการศึกษาและผู้บริหารสถานศึกษาที่ไม่มีใบประกอบวิชาชีพน้ัน เน่ืองจากปัจจุบันคุรุสภาได้
ประกาศไม่รับรองหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต ต้ังแต่วันที่ 19 สิงหาคม 2553 คณะครุศาสตร์จึงขอปิด
หลักสูตรดังกล่าว โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําคณะครุศาสตร์ในการประชุมคร้ังที่ 2/2554 
วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2554 และสภาวิชาการได้ให้ความเห็นชอบ ในการประชุมครั้งที่ 2/2554 วันที่ 9 มีนาคม 2554  

ข้อกฎหมาย 
 1. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่องหลักเกณฑ์และขั้นตอนการขอความ 

เห็นชอบเปิดหลักสูตรใหม่/หลักสูตรปรับปรุง และการปิดหลักสูตร 
2. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏมาตรา 22 (10) สภาวิชาการมีอํานาจและหน้าที่ 

พิจารณาให้ความเห็นต่อสภามหาวิทยาลัยเก่ียวกับงานด้านวิชาการของมหาวิทยาลัย 

ข้อเสนอ/ญัตติ 
ขอความเห็นชอบปิดหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา หลักสูตร

ปรับปรุง พ.ศ.2549 

มติที่ประชุม     
เห็นชอบปิดหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา หลักสูตรปรับปรุง 

พ.ศ.2549 

ระเบียบวาระที่ 5.9 ขอความเห็นชอบปิดการเรียนการสอนหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
การศึกษาปฐมวัย พ.ศ.2548  (ศูนย์อุดมศึกษาอ่างทอง) 

สาระสําคัญโดยย่อ 
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย  ขออนุญาตท่ีประชุมให้ ดร .อมรรัตน์ สน่ันเสียง คณบดี 

คณะครุศาสตร์นําเสนอ ขอความเห็นชอบปิดการเรียนการสอนหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา
ปฐมวัย พ.ศ.2548  (ศูนย์อุดมศึกษาอ่างทอง) 



[14] 
 
ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง 

ตามที่คณะครุศาสตร์ได้เปิดหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย หลักสูตร 5 ปี 
ณ ศูนย์อุดมศึกษาอ่างทอง ต้ังแต่ปีการศึกษา 2548 ปัจจุบันสาขาวิชาดังกล่าวไม่มีนักศึกษาและไม่มีการเปิดรับ
นักศึกษาเพ่ิม คณะจึงเสนอขอปิดหลักสูตรเพ่ือนําศักยภาพของอาจารย์ประจําหลักสูตรไปใช้ในการเปิด
หลักสูตรปริญญาตรีควบปริญญาโททางการศึกษา 6 ปี สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ปีการศึกษา 2555 ซึ่งการ
ขอปิดหลักสูตรดังกล่าว ผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําคณะครุศาสตร์ ในการประชุมครั้งที่ 
2/2554 วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2554 เรียบร้อยแล้ว และสภาวิชาการได้ให้ความเห็นชอบ ในการประชุมครั้งที่ 
2/2554 วันที่ 9 มีนาคม 2554    

ข้อกฎหมาย 
1. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ.2548 
2. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่องหลักเกณฑ์และขั้นตอนการขอความ 

เห็นชอบเปิดหลักสูตรใหม่/หลักสูตรปรับปรุง และการปิดหลักสูตร 
3. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วย การจัดการศึกษานอกสถานที่ต้ังของ 

สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ พ.ศ.2552 
4.พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏมาตรา 22 (10) สภาวิชาการมีอํานาจและหน้าที่ 

พิจารณาให้ความเห็นต่อสภามหาวิทยาลัยเก่ียวกับงานด้านวิชาการของมหาวิทยาลัย 

ข้อเสนอ/ญัตติ 
ขอความเห็นชอบปิดการเรียนการสอนหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 

พ.ศ.2548 (ศูนย์อุดมศึกษาอ่างทอง)  

มติที่ประชุม     
เห็นชอบปิดการเรียนการสอนหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย พ.ศ.2548 

(ศูนย์อุดมศึกษาอ่างทอง)  

ระเบียบวาระที่ 5.10 ขออนุมัติแต่งต้ังคณะกรรมการบริหารงบประมาณและการเงิน 

สาระสําคัญโดยย่อ 
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย  นําเสนอ ขออนุญาตที่ประชุมให้นางสาวเพลินตา โมสกุล 

ผู้อํานวยการกองนโยบายและแผน นําเสนอ  ขออนุมัติแต่งต้ังคณะกรรมการบริหารงบประมาณและการเงิน 

ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง 
เพ่ือให้การบริหารงบประมาณและการเงินของมหาวิทยาลัยฯ ดําเนินไปด้วยความเรียบร้อย 

ถูกต้องและเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย การบริหารงบประมาณและ
การเงิน พ.ศ.2548 ประกอบกับมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงบประมาณและการเงิน ครั้งที่ 1/2554 
วันที่ 14 มีนาคม 2554 เห็นชอบให้มีการปรับปรุงคําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการดังกล่าวโดยปรับเปลี่ยนตําแหน่ง
ของคณะกรรมการให้ถูกต้องตรงตามโครงสร้างขององค์กร น้ัน 
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ข้อกฎหมาย 

  1. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 มาตรา 18 (14) สภามหาวิทยาลัยพิจารณา
แต่งตั้งคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือบุคคลหนึ่งบุคคลใดเพื่อพิจารณาและเสนอความเห็นในเรื่อง
หน่ึงเรื่องใดหรือมอบหมายให้ปฏิบัติการอย่างหน่ึงอย่างใดอันอยู่ในอํานาจและหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัย 
  2. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย การบริหารงบประมาณและการเงิน 
พ.ศ.2548 ข้อ 4 ให้สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกว่า “ คณะกรรมการบริหาร
งบประมาณและการเงิน” 

ข้อเสนอ/ญัตติ 
ขออนุมัติแต่งต้ังคณะกรรมการบริหารงบประมาณและการเงิน 

มติที่ประชุม     
ให้นําเรื่องการขออนุมัติแต่งต้ังคณะกรรมการบริหารงบประมาณและการเงินเข้าที่ประชุมสภา

มหาวิทยาลัยฯ ครั้งต่อไป 

ระเบียบวาระที่ 5.11 ขอความเห็นชอบคํารับรองการปฏิบัติราชการภายใน 

สาระสําคัญโดยย่อ 
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย  ขออนุญาตที่ประชุมให้ นายสราวุธ คําสัตย์ พนักงานราชการ

นําเสนอ  ขอความเห็นชอบคํารับรองการปฏับัติราชการภายใน 

ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง 
ตามที่สถาบันอุดมศึกษาได้ดําเนินการจัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา 

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2554 ตามกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการของสํานักงาน ก.พ.ร.  
และเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้พิจารณาลงนามในคํารับรองการปฏิบัติราชการของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาเรียบร้อยแล้ว เพ่ือเป็นการถ่ายทอดตัวช้ีวัดลงสู่การปฏิบัติ 
มหาวิทยาลัยฯ จึงจัดทําคํารับรองปฏิบัติราชการภายในเพ่ือให้หัวหน้าส่วนราชการภายในลงนามในคํารับรอง
การปฏับัติราชการภายในกับอธิการบดี มหาวิทยาลัยฯ จึงเสนอเพ่ือให้สภามหาวิทยาลัยได้รับทราบและให้
ความเห็นชอบในการดําเนินการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการภายใน 

ข้อกฎหมาย 
  -ไม่มี- 

ข้อเสนอ/ญัตติ 
ขอความเห็นชอบคํารับรองการปฏิบัติราชการภายใน 

มติที่ประชุม     
รับทราบและอนุมัติให้ดําเนินการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการภายใน 
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ระเบียบวาระที่ 5.12 ขอเพิ่มเติมข้อความในรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 7/2552 

เม่ือวันที่  22 กรกฎาคม 2552 

สาระสําคัญโดยย่อ 
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย  นําเสนอ ขอเพ่ิมเติมข้อความในรายงานการประชุมสภา

มหาวิทยาลัย ครั้งที่ 7/2552  เมื่อวันที่  22 กรกฎาคม 2552 

ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง 
  ตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้รับทราบการจัดการศึกษานอกสถานที่ต้ังของ 
ศูนย์อุดมศึกษาอ่างทอง มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ในการประชุมครั้งที่ 2/2554 เมื่อวันที่ 3 
กุมภาพันธ์ 2554 และมีมติให้ดําเนินการตรวจเย่ียมศูนย์อุดมศึกษาอ่างทอง โดยผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer Visit)  
ในวันที่ 6 มีนาคม 2554 ที่ผ่านมาน้ัน ผลการตรวจเย่ียมจากผู้ทรงคุณวุฒิได้เสนอแนะในส่วนของหลักฐาน
(รายงานการประชุมครั้งที่ 7/2552) การอนุมัติเห็นชอบการจัดการศึกษานอกสถานที่ต้ัง ณ ศูนย์อุดมศึกษา
อ่างทอง มีข้อความไม่สมบูรณ์ โดยเสนอว่าควรมีข้อความว่าได้อนุมัติให้หลักสูตรใดสามารถจัดการเรียน 
การสอนนอกสถานที่ต้ังได้   กรณีน้ีจึงควรระบุหลักสูตร/สาขาวิชาที่จัดการเรียนการสอน ณ ศูนย์อุดมศึกษา
อ่างทอง ดังน้ี 

1. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต    สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย  ต้ังแต่ปีการศึกษา 2548 
2. หลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน  ต้ังแต่ปีการศึกษา 2550 
3. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ         ต้ังแต่ปีการศึกษา 2550 

ข้อกฎหมาย 
1. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการจัดการศึกษานอกสถานที่ต้ังของสถาบันอุดมศึกษา 

ของรัฐ พ.ศ. 2552 
2. ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรือ่งหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเก่ียวกับการพิจารณา 

ประเมินคุณภาพการจัดการศึกษานอกสถานที่ต้ังของสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2552 
3. พ.ร.บ.มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 มาตรา 18(15) สภามหาวิทยาลัยมีอํานาจและหน้าที่ 

พิจารณาและให้ความเห็นชอบในเรื่องที่เก่ียวกับกิจการของมหาวิทยาลัยตามที่อธิการบดีหรือสภาวิชาการเสนอ 

ข้อเสนอ/ญัตติ 
ขอเพ่ิมเติมข้อความในรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 7/2552  เมื่อวันที่  22 

กรกฎาคม 2552 

มติที่ประชุม     
เห็นชอบเพ่ิมเติมข้อความในรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 7/2552  เมื่อวันที่  22 

กรกฎาคม 2552 และสภามหาวิทยาลัยยืนยันการเปิดหลักสูตรทั้ง 3 หลักสูตร 
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ระเบียบวาระท่ี  6   เรื่องอ่ืนๆ 

ระเบียบวาระที่ 6.1 กําหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 3/2554 

สาระสําคัญโดยย่อ 
เ ลข า นุ ก า รสภามหาวิ ทยาลั ย นํ า เ สนอป ฏิทิ น เ พ่ื อหา รื อ เ รื่ อ ง กํ าหนดการประ ชุม 

สภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 4/2554 

ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง 
 สภามหาวิทยาลัยมีมติเป็นหลักการให้มีการประชุมทุกวันพุธในสัปดาห์ที่สามของเดือน   

ข้อกฎหมาย     
ข้อบังคับว่าด้วยการประชุมสภามหาวิทยาลัย พ.ศ.2547 ข้อ 8 การประชุมให้มีตามกําหนด 

ที่สภามหาวิทยาลัยได้มีมติไว้  

ข้อเสนอ/ญัตติ    
ขอความเห็นชอบกําหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 4/2554 

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

มติที่ประชุม    
 เห็นชอบ ช่วงเช้าประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ  สําหรับช่วงบ่ายกรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ จะไป

เย่ียมคณะครุศาสตร์ 

ระเบียบวาระที่ 6.2  ขออนุญาตเพิ่มจํานวนรับนักศึกษาคณะครุศาสตร์ภาคปกติ ปีการศึกษา 
2554 

สาระสําคัญโดยย่อ 
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย  ขออนุญาตท่ีประชุมให้ ดร .อมรรัตน์ สน่ันเสียง คณบดี 

คณะครุศาสตร์ นําเสนอ ขออนุญาตเพ่ิมจํานวนรับนักศึกษาคณะครุศาสตร์ภาคปกติ ปีการศึกษา 2554 

ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง 
ตามท่ีคณะครุศาสตร์ได้เสนอหลักสูตรให้สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบการให้

ความเห็นชอบ โดยระบุข้อมูลแผนการรับนักศึกษาในแต่ละปีการศึกษานั้น เน่ืองจากพบว่าขณะน้ีมีจํานวน
ผู้สมัคร/ผู้สนใจสมัครเป็นนักศึกษาในคณะครุศาสตร์จํานวนมาก และคุรุสภามีนโยบายที่จะรับรองคุณวุฒิตาม
แผนการรับที่ระบุในหลักสูตร กรณีที่จะรับเกินให้ขออนุญาตสภาวิชาการ สภามหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบใน
การเพ่ิมจํานวนรับนักศึกษา ดังน้ันที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 2/2554 วันที่ 25 
กุมภาพันธ์ 2554 พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบการเพ่ิมจํานวนรับนักศึกษาปีการศึกษา 2554 ดังน้ี 
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ลําดับที ่ สาขาวิชา แผนรับนักศึกษา 
(เดิม) 

แผนรับนักศึกษา 
(ใหม่) 

1 คณิตศาสตร์ 30 80 
2 วิทยาศาสตร์ 30 40 
3 สังคมศึกษา 30 120 
4 การศึกษาปฐมวัย 30 90 
5 คอมพิวเตอร์ศึกษา 30 80 
6 พลศึกษา 30 40 
7 การศึกษาพิเศษและการศึกษาปฐมวัย 30 40 

รวม 210 490 

ข้อกฎหมาย     
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ มาตรา 18 (15)  สภามหาวิทยาลัยมีอํานาจและหน้าที่ให้

ความเห็นชอบในเรื่องที่เก่ียวกับกิจการของมหาวิทยาลัยตามที่อธิการบดีหรือสภาวิชาการเสนอ 

ข้อเสนอ/ญัตติ    
ขออนุญาตเพ่ิมจํานวนรับนักศึกษาคณะครุศาสตร์ภาคปกติ ปีการศึกษา 2554  

มติที่ประชุม    
 เห็นชอบในหลักการ การเพ่ิมจํานวนรับนักศึกษาคณะครุศาสตร์ภาคปกติ ปีการศึกษา 2554 และ

สภามหาวิทยาลัยได้มีข้อเสนอแนะดังต่อไปน้ี   
 1. ให้คํานึงถึงคุณภาพในการจัดการศึกษา 
 2. อัตราส่วนจํานวนอาจารย์ต่อนักศึกษาจะต้องได้สัดส่วนตามมาตรฐาน 
 3 .  ให้ คณะ ช้ีแจงรายละ เ อี ยด ใ ห้ตรงตามมาตรฐานของสํ า นักงานคณะกรรมการ 

การอุดมศึกษาและคุรุสภา 
 4. ให้นําไปปรึกษาหารือในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
 

ปิดประชุมเวลา  12.30 น. 
 
 

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

ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
 

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

ประธานการประชุม 
 


