
รายงานการประชุมสภามหาวทิยาลัยราชภฏัพระนครศรีอยธุยา 
ครั้งที่ 2/2551 

วันเสารที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2551 เวลา 09.30 น. 
ณ หองประชมุ 1 มหาวิทยาลยัราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

-------------------------------------------------- 
 
ผูมาประชุม 

1. นายอารีย วงศอารยะ นายกสภามหาวทิยาลยั   ประธาน 

2. นายปญญา น้ําเพชร  ผูทรงคุณวุฒ ิ    กรรมการ 

3. ผศ.ดร.ธนากร    อวนออน ผูทรงคุณวุฒ ิ    กรรมการ 

4. ดร.พลสัณห  โพธิ์ศรีทอง ผูทรงคุณวุฒ ิ    กรรมการ 

5. นายรุงโรจน   ล้ิมวงษทอง ผูทรงคุณวุฒ ิ    กรรมการ 

6. นายกอกิจ ดานชัยวิจิตร ผูทรงคุณวุฒ ิ    กรรมการ 

7. รศ.สุวิทย เฑียรทอง อธิการบด ี    กรรมการ 

8. ผศ.จินตนา  เวชม ี  ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ กรรมการ 

9. รศ. วนัทนีย     แสนภักดี ผูแทนผูบริหาร    กรรมการ 

10. รศ.สุนทรศักดิ ์  สุขสุชะโน ผูแทนผูบริหาร    กรรมการ 

11. ดร.เกษม  บํารุงเวช ผูแทนผูบริหาร    กรรมการ 

12. รศ.ดร.วิชา   ทรวงแสวง ผูแทนผูบริหาร    กรรมการ 

13. นายสนุทร    โภชฌงค ผูแทนคณาจารย    กรรมการ 

14. นายวิชชกุร   นาคธน  ผูแทนคณาจารย    กรรมการ 

15. ดร.รวีวัตร    สิริภูบาล   ผูแทนคณาจารย    กรรมการ 

16. นายมงคล   ชาวเรือ  รองอธิการบดฝีายบริหาร   เลขานุการ 

  
ผูที่ติดภารกจิหรือติดราชการ 

1. ดร.สุรพล กาญจนะจิตรา อุปนายกสภามหาวิทยาลยั  ติดราชการ 

2. ศ.ดร.เกรียงศกัดิ์  เจริญวงศศักดิ์ ผูทรงคุณวุฒ ิ    ติดราชการ 

3. นายอนนัต  ชูโชต ิ  ผูทรงคุณวุฒ ิ    ติดราชการ 

4. นายบัณฑูร     สุภัควณิช ผูทรงคุณวุฒ ิ    ติดราชการ 

5. ผศ.ดร.สาโรช   ธีรศิลป  ผูทรงคุณวุฒ ิ    ติดราชการ 

 

.../6. ดร.ยต ิ
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.../ ประธาน 

6. ดร.ยติ   กฤษณังกูร ผูทรงคุณวุฒ ิ    ติดราชการ 

7. รศ.ดร.จีระพรรณ  กาญจนะจิตรา  รองประธานรักษาการในตําแหนงประธาน 

     คณะกรรมการสงเสริมกิจการฯ  ติดราชการ 

8. รศ.ดร.นพวรรณ  ธีระพนัธเจริญ    ผูแทนคณาจารย    ติดราชการ 

 
ผูเขารวมประชุม  

1. ผศ.สุทิน   กัลยพฤกษ รองอธิการบดฝีายกิจการนักศึกษา 

2. นางพนัทพิา   มาลา  ผูอํานวยการสถาบนัอยุธยาศึกษา   

3. นายจิรศักดิ์    ชุมวรานนท ผูอํานวยการสํานักวทิยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

4. ดร.อมรรัตน  สนั่นเสยีง ผูอํานวยการสํานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา 

5. นางสมพร  จิรามริทธ รองคณบดีคณะวิทยาการจัดการ 

6. ผศ.สุกิจ   สุวานิช  ผูอํานวยการศูนยการศึกษาพิเศษ 

7. ผศ.บุญล้ํา  สุนทร  หัวหนาสาขาวชิาเทคโนโลยอุีตสาหกรรม 

8. นายจําลอง  ศรีสงา  รองคณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

9. นางสาวศราริตา บุญฤทธิ ์ นิติกร 

  
เปดประชุม เวลา 09.30 น. 
  อธิการบดี  ขออนุญาตที่ประชุมใหนายกสภามหาวิทยาลัยมอบของที่ระลึก 

แดกรรมการสภามหาวิทยาลัยทุกทานเนื่องในโอกาสครบวาระการดํารงตําแหนงและสงเสริม 

สนับสนุน งานดานตาง ๆ ของมหาวิทยาลัยดวยดีตลอดระยะเวลาการดํารงตําแหนง   

 

  ประธาน ตรวจนับจํานวนกรรมการที่ เขาประชุม เมื่อเห็นวาครบองคประชุม 

ตามระเบียบขอบังคับแลว จึงกลาวเปดประชุมและดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม 
 
ระเบียบวาระที่ 1   เรื่องที่ประธานแจงใหทราบ  
  -ไมมี- 

   
ระเบียบวาระที่ 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 1/2551 
 
  เลขานุการสภามหาวิทยาลัย นําเสนอ รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย      

ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา คร้ังที่ 1/2551 เมื่อวันจันทรที่ 14 มกราคม  2551 เวลา 09.30 น.                  

ณ หองประชุม 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา   
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  ประธาน  ขอใหคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาตรวจสอบ

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา คร้ังที่ 1/2551 เมื่อวันจันทรที่ 14 

มกราคม 2551 เวลา 09.30 น. ณ หองประชุม 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา   
 

  มติที่ประชุม    รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้ งที่  1/2551               

เมื่อวันจันทรที่ 14 มกราคม  2551 เวลา 09.30 น. ณ หองประชุม 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา  โดยใหแกไขดังนี้ 

  หน าที่  5  บรรทั ดที่  9  เ ค รื่ อ ง ร าชอิ ส ริ ยาภรณ  จํ านวน  2  คน  แก ไ ข เป น  

เครื่องราชอิสริยาภรณปถมาภรณมงกุฎไทย จํานวน 2 คน 
 
ระเบียบวาระที่ 3  เรื่องสืบเนื่องจากการประชุม ครั้งที่ 1/2551 
  -ไมมี- 
 
ระเบียบวาระที่ 4  เรื่องนําเสนอเพื่อทราบ 
 
  4.1  เรื่องแจงเพื่อทราบจากอธกิารบด ี
 สํานักงานสภามหาวิทยาลัยไดจัดทําเอกสารเกี่ยวกับวาระการดํารงตําแหนง

ของคณะกรรมการตาง ๆ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาประกอบดวยวันเวลา 

การหมดวาระ ข้ันตอน ปฏิทินการดําเนินการ ตลอดจนขอบังคับ ระเบียบ ที่เกี่ยวของ  แจกใหกับ

กรรมการสภามหาวิทยาลัยทุกทาน 

มติที่ประชุม   รับทราบ 
 
4.2  เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากประธานสภาคณาจารยและขาราชการ 

 -ไมมี- 
 

4.3  เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากประธานคณะกรรมการสงเสริมกิจการ 
มหาวิทยาลัย   
 -ไมมี- 
 
 
 
 

.../ ระเบยีบวาระที่ 5 
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ระเบียบวาระที่ 5  เรื่องนําเสนอเพื่อพิจารณา  
 
  5.1  ขอความเห็นชอบการแตงต้ังคณะกรรมการเลือกตั้ งเพื่อสรรหา
คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 
 
  เลขานุการสภามหาวิทยาลัย นําเสนอ  ขอความเห็นชอบการแตงตั้งคณะกรรมการ

เลือกตั้งเพื่อสรรหาคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิโดยไดดําเนินการตามขั้นตอนดังนี้ 

  1 .  ตรวจสอบวาระการดํ า ร งตํ า แหน ง ของกร รมการสภามหาวิ ทยาลั ย 

ผูทรงคุณวุฒิซึ่งหมดลงในวันที่ 12 ธันวาคม 2550 

   2 .  ใหสภามหาวิทยาลัยแตงตั้ งคณะกรรมการเลือกตั้ งจํ านวน  3  คนและ 

ใหผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดีเปนเลขานุการ 

   3. คณะกรรมการเลือกตั้งไปสรรหาคณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัย

ผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 7 คน 

   4.  คณะกรรมการเลือกตั้ งนํา เสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาแตงตั้ ง 

คณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

   5. คณะกรรมการสรรหาไปดําเนินการสรรหาใหไดผูทรงคุณวุฒิจํานวน 17 คน 

นําเสนอผูไดรับการสรรหาตอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาใหเหลือจํานวน 11 คน 

   6. ใหนายกสภามหาวิทยาลัยดําเนินการกราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณา 

โปรดเกลาฯ แตงตั้ง 
  ที่ประชุมรวมอภิปรายและใหขอเสนอแนะดังนี้ 
    คณะกรรมการเลือกตั้งควรเปนคณะกรรมการชุดเดียวกับคณะกรรมการเลือกตั้ง 

เพื่อสรรหาคณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย 
  มติที่ประชุม    
  เห็นชอบใหแตงตั้งคณะกรรมการเลือกตั้งเพื่อสรรหาคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย

ผูทรงคุณวุฒิชุดเดียวกันกับคณะกรรมการเลือกตั้งเพื่อสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยโดยใหเปลี่ยนชื่อ

ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ จาก ผศ.บุญสืบ  บุญเกิด  เปน ผศ.จินตนา  เวชมี นอกนั้น 

คงเดิมดังนี้  

1. นายปญญา น้ําเพชร  ผูทรงคุณวุฒิ    เปนประธาน   

2. ผศ.จินตนา  เวชมี   ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ   เปนกรรมการ   

3. ดร.ศานติ  เล็กมณี   ผูแทนคณบดี      เปนกรรมการ  

4. นายปรีชา  ฮูไซนี  หัวหนาสํานักงานอธิการบดี   เปนเลขานุการ 

.../5.2 ขอความเหน็ชอบ 
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 5.2 ขอความเห็นชอบการแตงต้ังคณะกรรมการสรรหากรรมการสงเสริมกิจการ
มหาวิทยาลัย 
 
  เลขานุการสภามหาวิทยาลัย  นําเสนอ ขอความเห็นชอบการแตงตั้งคณะกรรมการ

สรรหากรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย โดยไดดําเนินการตามขั้นตอน ดังนี้ 

   1. ตรวจสอบวาระการดํารงตําแหนงของกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 

ซึ่งหมดลงในวันที่ 8 ธันวาคม 2550 

  2. ใหสภามหาวิทยาลัย ต้ังคณะกรรมการ 1 ชุด เรียกวา คณะกรรมการสรรหา

กรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย จํานวน 9 คนประกอบดวย 

      2.1 กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผูทรงคุณวุฒิ 1 คน เปนประธาน 

      2 .2 ผูแทนกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู ดํารงตําแหนงบริหาร  

เลือกกันเอง จํานวน 2 คน 

     2.3 ผูแทนกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา เลือกกันเอง 

จํานวน 2 คน 

      2.4 ผูแทนสภามหาวิทยาลัยจากผูทรงคุณวุฒิ เลือกกันเอง จํานวน 4 คน 

      2.5 ใหผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี เปนเลขานุการ 

   การแตงตั้งคณะกรรมการใหดําเนินการภายในระยะเวลาอันสมควรกอนที่ประธาน

และกรรมการผูทรงคุณวุฒิจะครบวาระ  หรือหลังจากที่ประธานหรือกรรมการผูทรงคุณวุฒิ 

พนจากตําแหนงภายใน 60 วันแลวแตกรณี 

   3 .  ให คณะกรรมการสร รหา  ดํ า เนิ นการสรรหาผู มี คุณสม บั ติที่ กํ าหนด  

จํานวนไมเกิน 21 คน 

   4. ใหคณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย เลือกคณะกรรมการทําหนาที่เปน

ประธานรองประธาน และเลขานุการ 

   5. ใหคณะกรรมการสรรหานํารายชื่อคณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 

เสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อแตงตั้ง 

 
  มติที่ประชุม 
  เห็นชอบการแตงตั้งคณะกรรมการสรรหากรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 

จํานวน 9 คนประกอบดวย   

 

.../ - กรรมการสภามหาวทิยาลัย 
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.../(3) อาจารยประจํา 

  -  กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผูทรงคุณวุฒิ 1 คน เปนประธาน คือ นายรุงโรจน   

ล้ิมวงษทอง 

     - ผูแทนกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู ดํารงตําแหนงบริหาร  เลือกกันเอง  

จํานวน 2 คน คือ รศ.ดร.วิชา  ทรวงแสวง  และ ดร.เกษม  บํารุงเวช 

    -  ผูแทนกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา เลือกกันเอง จํานวน 2 คน  

คือ นายสุนทร  โภชฌงค  และนายวิชชุกร  นาคธน 

     -  ผูแทนกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูทรงคุณวุฒิ เลือกกันเอง จํานวน 4 คน  คือ  

ผศ.ดร.ธนากร  อวนออน  ผศ.ดร.สาโรช  ธีรศิลป  ดร.ปญญา  น้ําเพชร และนายกอกิจ  ดานชัยวิจิตร  

     -  ใหผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี เปนเลขานุการ 
 
 5.3 ขอความเห็นชอบหลักสูตรปรับปรุง 5 หลักสูตร 
 
  เลขานุการสภามหาวิทยาลัย  ขออนุญาตที่ประชุมให นางสมพร  จิรามริทธิ์  

รองคณบดีคณะวิทยาการจัดการ  นําเสนอ ขอความเห็นชอบหลักสูตรปรับปรุง 5 หลักสูตร 
 5.3.1 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
2549) เฉพาะสวนแผนการศึกษาและอาจารยประจําหลักสูตร 
   นางสมพร  จิรามริทธิ์ รองคณบดีคณะวิทยาการจัดการ  นําเสนอ ขอความ

เห็นชอบหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2549) เฉพาะ 

สวนแผนการศึกษาและอาจารยประจําหลักสูตร  ตามที่สภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ไดอนุมัติหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด  (หลักสูตรปรับปรุง  พ .ศ. 2549)  

เมื่อคราวประชุมคร้ังที่ 1/2549 เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ 2549 มหาวิทยาลัยไดนําเสนอตอสํานักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษาแลวและทางสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาไดตรวจสอบและ 

มีขอสังเกตใหแกไขหลักสูตรดังกลาวดังนี้ 

   (1) โครงสรางหลักสูตรของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป จํานวนหนวยกิตรวมไมนอยกวา  

30 หนวยกิตและการกําหนดสัดสวนจํานวนหนวยกิตของแตละกลุมวิชาไดระบุเพียงจํานวนหนวยกิต 

อยางนอยที่จะตองเรียนเทานั้น  แตในแผนการเรียนกําหนดรายวิชาใหเรียนไวชัดเจน  จึงควรปรับ 

การเสนอเอกสารใหชัดเจนเพื่อแสดงใหเห็นสัดสวนที่เหมาะสม  

   (2)  เอกสารไมไดระบุหัวขอและรายละเอียดการพัฒนาหลักสูตร  แตพบวาไดมีการ

ระบุไวในแบบรายงาน (สมอ.02) จึงเห็นสมควรใหปรับแกไขเพิ่มเติมตามที่ระบุไวในแบบรายงาน 

(สมอ.02)  
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.../ หนวยกิตอยางนอย 

    (3) อาจารยประจําหลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด ไดแก ผศ.วันทนีย   

แสนภักดี เปนผูกําลังศึกษาตอจึงยังไมสามารถเปนอาจารยประจําหลักสูตรได  เห็นควรให

มหาวิทยาลัยจัดหาอาจารยเพิ่มเติม   

   คณะวิทยาการจัดการไดดําเนินการแกไขตามคําแนะนําของสํานักงานคณะกรรมการ 

การอุดมศึกษาเรียบรอยแลว และไดผานการอนุมัติจากคณะกรรมการสภาวิชาการ ในคราวประชุม  

คร้ังที่ 9/2550 เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2550 จึงขอเสนอตอสภามหาวิทยาลัยเพื่อใหความเห็นชอบตอไป 

 
  ที่ประชุมรวมอภิปรายและใหขอเสนอแนะดังนี้ 
  ควรปรับรายละเอียดเกี่ยวกับอุปกรณการสอนใหทันสมัยและเปนปจจุบันมากที่สุด 

 
  มติที่ประชุม    
  เห็นชอบหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด (หลักสูตรปรับปรุง  

พ.ศ. 2549) เฉพาะสวนแผนการศึกษาและอาจารยประจําหลักสูตร และขอใหปรับแกตามขอเสนอแนะ

ของที่ประชุมแลวนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบในการประชุมคร้ังตอไป 

 
 5.3.2 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2549) เฉพาะสวนแผนการศึกษา 
 5.3.3 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2549) เฉพาะสวนแผนการศึกษา 
 5.3.4 หลักสูตรบัญชีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2549) 
เฉพาะสวนแผนการศึกษา 
 5.3.5 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตรธุรกิจ (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2549) เฉพาะสวนแผนการศึกษา 
 
   นางสมพร  จิรามริทธิ์ รองคณบดีคณะวิทยาการจัดการ  นําเสนอ ขอความ

เห็นชอบหลักสูตรตามระเบียบวาระที่ 5.3.2, 5.3.3, 5.3.4 และ 5.3.5 เฉพาะสวนแผนการศึกษา  

ตามที่สภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ไดอนุมัติหลักสูตรดังกลาวขางตนเมื่อคราวประชุม

คร้ังที่ 1/2549 เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ 2549 มหาวิทยาลัยไดนําเสนอตอสํานักงานคณะกรรมการการ

อุดมศึกษาแลวและทางสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาไดตรวจสอบและมีขอสังเกตใหแกไข

หลักสูตรดังกลาวดังนี้ 

   (1) โครงสรางหลักสูตรของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป จํานวนหนวยกิตรวมไมนอยกวา  

30 หนวยกิตและการกําหนดสัดสวนจํานวนหนวยกิตของแตละกลุมวิชา  ไดระบุเพียงจํานวน 
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.../ ทองถิ่นซึง่หลักสูตร 

หนวยกิตอยางนอยที่จะตองเรียนเทานั้น  แตในแผนการเรียนกําหนดรายวิชาใหเรียนไวชัดเจน   

จึงควรปรับการเสนอเอกสารใหชัดเจนเพื่อแสดงใหเห็นสัดสวนที่เหมาะสม  

   (2)  เอกสารไมไดระบุหัวขอและรายละเอียดการพัฒนาหลักสูตร  แตพบวาไดมีการ

ระบุไวในแบบรายงาน (สมอ.02) จึงเห็นสมควรใหปรับแกไขเพิ่มเติมตามที่ระบุไวในแบบรายงาน 

(สมอ.02)  

   คณะวิทยาการจัดการไดดําเนินการแกไขตามคําแนะนําของสํานักงานคณะกรรมการ

การอุดมศึกษาเรียบรอยแลว และไดผานการอนุมัติจากคณะกรรมการสภาวิชาการ ในคราวประชุม  

คร้ังที่ 9/2550 เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2550 จึงขอเสนอตอสภามหาวิทยาลัยเพื่อใหความเห็นชอบตอไป 
 
  มติที่ประชุม    
  1.  เห็นชอบหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย 

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2549) เฉพาะสวนแผนการศึกษา 

  2.  เห็นชอบหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ (หลักสูตร

ปรับปรุง พ.ศ. 2549) เฉพาะสวนแผนการศึกษา 

  3.  เห็นชอบหลักสูตรบัญชีบัณฑิต สาขาวชิาการบัญชี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2549) 

เฉพาะสวนแผนการศึกษา  

  4.  เห็นชอบหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตรธุรกิจ (หลักสูตร

ปรับปรุง พ.ศ. 2549) เฉพาะสวนแผนการศึกษา  

 
 5.4 ขอความเห็นชอบหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาพิเศษและ
การศึกษาปฐมวัย หลักสูตรใหม พ.ศ. 2551 
 
  เลขานุการสภามหาวิทยาลัย   ขออนุญาตที่ประชุม  ให  ผศ . สุกิจ   สุวานิช 

ผูอํานวยการศูนยการศึกษาพิเศษ นําเสนอ ขอความเห็นชอบหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

การศึกษาพิเศษและการศึกษาปฐมวัย หลักสูตรใหม พ.ศ. 2551  

   ผศ.สุกิจ  สุวานิช ผูอํานวยการศูนยการศึกษาพิเศษ นําเสนอ ขอความเห็นชอบ

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาพิเศษและการศึกษาปฐมวัย หลักสูตรใหม พ.ศ. 2551 

   ตามที่สภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา อนุมัติแผนพัฒนามหาวิทยาลัย 

โดยมีสาระสําคัญในแผนพัฒนามหาวิทยาลัยไดกําหนดเกี่ยวกับแผนพัฒนาการศึกษา ซึ่งให

มหาวิทยาลัยเปดหลักสูตรใหมๆ  ที่เปนหลักสูตรที่ผูเรียนตองการและเปนที่ตองการของชุมชมและ
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.../ ซึง่ใหมหาวิทยาลัย 

ทองถิ่นซึ่งหลักสูตรในแผนพัฒนาการศึกษาดังกลาวมีหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา

พิเศษและการศึกษาปฐมวัยอยูดวย 

  ตอมาศูนยการศึกษาพิเศษ คณะครุศาสตร ไดจัดทํารางหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต           

( 5 ป) สาขาวิชาการศึกษาพิเศษและการศึกษาปฐมวัย   โดยไดผานการวิพากษหลักสูตรจาก

ผูเชี่ยวชาญทางดานการศึกษาพิเศษ  ผานที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะ และนําเสนอขออนุมัติ

ตอที่ประชุมสภาวิชาการ ในครั้งที่ 9/2550 เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2550  จึงขอเสนอรางหลักสูตร 

ครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการศึกษาพิ เศษและการศึกษาปฐมวัยตอสภามหาวิทยาลัย 

เพื่อใหความเห็นชอบตอไป 
 
  ที่ประชุมรวมอภิปรายและใหขอเสนอแนะดังนี้ 
  1.  ขอใหตรวจสอบจํานวนหนวยกิตดานทฤษฎีและการปฏิบัติของรายวิชาศึกษา

ทั่วไป กลุมวิชาภาษา จํานวน 4 รายวิชา คือภาษาญี่ปุนขั้นพื้นฐาน ภาษาญี่ปุนในชีวิตประจําวัน 

ภาษาจีนขั้นพื้นฐาน และภาษาจีนในชีวิตประจําวัน 

2.  ขอใหแกไขจํานวนหนวยกิตรายวิชาการฝกประสบการณวิชาชีพ จาก 3(25) เปน 

3(250) 

3.  ควรถายภาพเคลื่อนไหวเกี่ยวกับอาคาร สถานที่ และวัสดุอุปกรณการจัดการเรียน

การสอนเพื่อเพิ่มศักยภาพและสรางศรัทธาความเชื่อมั่นแกผูสนใจในทองถิ่น 

 
  มติที่ประชุม 
  เห็นชอบหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาพิเศษและการศึกษาปฐมวัย 

หลักสูตรใหม พ.ศ. 2551 และใหแกไขปรับปรุงตามขอเสนอแนะของที่ประชุม 

 
 5.5 ขอความเห็นชอบหลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (อส.บ) สาขาวิชา
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม หลักสูตรใหม พ.ศ. 2551 
 

เลขานุการสภามหาวิทยาลัย  ขออนุญาตที่ประชุม ให ผศ.บุญล้ํา สุนทร  หัวหนา

สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  นําเสนอ ขอความเห็นชอบหลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต 

(อส.บ.) สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม หลักสูตรใหม พ.ศ. 2551 

ผศ.บุญล้ํา สุนทร  หัวหนาสาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  นําเสนอ ขอความ

เห็นชอบหลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (อส.บ.) สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม หลักสูตรใหม 

พ.ศ. 2551ตามที่สภามหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา อนุมัติแผนพัฒนามหาวิทยาลัย  

โดยมีสาระสําคัญในแผนพัฒนามหาวิทยาลัยไดกํ าหนดเกี่ ยวกับแผนพัฒนาการศึกษา  
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.../ มติที่ประชมุ 

ซึ่งใหมหาวิทยาลัยเปดหลักสูตรใหม ๆ ที่เปนหลักสูตรที่ผูเรียนตองการและเปนที่ตองการของชุมชม

และทองถิ่น  ซึ่งหลักสูตรในแผนพัฒนาการศึกษาดังกลาวมีหลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  อยูดวย  ตอมาคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  ไดจัดทําราง

หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม โดยไดผานการวิพากษหลักสูตร 

จากผู เชี่ยวชาญ ผานที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะ และนําเสนอขออนุมัติตอที่ประชุม 

สภาวิชาการ ในครั้งที่ 9/2550 เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2550  จึงขอเสนอรางหลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตร

บัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมตอสภามหาวิทยาลัยเพื่อใหความเห็นชอบตอไป  
 
  ที่ประชุมรวมอภิปรายและใหขอเสนอแนะดังนี้ 
  1.  ขอใหปรับหลักการเขียน Project Development ในชั้นปที่ 4 เปนภาษาอื่น 

2.  ขอใหปรับปรัชญาหลักสูตรโดยใหเขียนในลักษณะของปรัชญา 

 
  มติที่ประชุม 
  เห็นชอบหลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต  (อส .บ) สาขาวิชาเทคโนโลยี

อุตสาหกรรม หลักสูตรใหม พ.ศ. 2551 และขอใหปรับรายละเอียดตามขอเสนอแนะของที่ประชุม 
 
 5.6 ขอความเห็นชอบ (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  
วาดวย คณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจํามหาวิทยาลัย พ.ศ. ........ 
 
  เลขานุการสภามหาวิทยาลัย  ขออนุญาตที่ประชุม ให นางสาวศราริตา บุญฤทธิ์ 

นิติกร  นําเสนอ ขอความเห็นชอบ (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา วาดวย 

คณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจํามหาวิทยาลัย พ.ศ. ......  

    นางสาวศราริตา บุญฤทธิ์ นิติกร  นําเสนอ ขอความเห็นชอบ (ราง) ขอบังคับ

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา วาดวย คณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจํามหาวิทยาลัย 

พ.ศ. ......ตามมาตรา 17 แหง พ.ร.บ. ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 2547 กําหนดใหสภา

สถาบันอุดมศึกษาออกขอบังคับเกี่ยวกับหลักเกณฑและการบริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัย  

มหาวิทยาลัยโดยหนวยนิติการ ไดดําเนินการยกรางขอบังคับ ก.บ.ม. ฉบับนี้ข้ึนโดยนํามาจากขอบังคับ

ฉบับรางที่ ส.ก.อ. ไดยกรางเปนเคาโครงไวใหสถาบันตางๆ นําไปปรับใช  และไดผานคณะกรรมการ

รางกฎเกณฑแหงกฎหมายแลวในคราวประชุมคร้ังที่ 15/2550 วันที่ 27 พฤศจิกายน 2550 จึงนําเสนอ

สภามหาวิทยาลัย เพื่ อพิจารณาใหความเห็นชอบ  (ร าง )  ขอ บังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา วาดวย คณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจํามหาวิทยาลัย 
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.../ ผานการพจิารณา 

  มติที่ประชุม 
  1.  เห็นชอบ (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา วาดวย 

คณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจํามหาวิทยาลัย พ.ศ. ........ 

  2.  มอบงานบริหารงานบุคคล หนวยนิติการ ดําเนินการสวนที่เกี่ยวของตอไป 

 
 5.7 ขอความเห็นชอบ (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  
วาดวย การจายเงินบํารุงการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปกติ พ.ศ. ........ 
 5.8 ขอความเห็นชอบ (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  
วาดวย การจายเงินบํารุงการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ พ.ศ. ........... 
 5.9 ขอความเห็นชอบ (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  
วาดวย คาธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปกติ พ.ศ. ............ 
 5.10 ขอความเห็นชอบ (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  
วาดวย คาธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ พ.ศ. ........... 
 
  เลขานุการสภามหาวิทยาลัย  ขออนุญาตที่ประชุม ให ดร.อมรรัตน  สนั่นเสียง 

ผูอํานวยการสํานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา  นําเสนอ ขอความเห็นชอบ (ราง) ระเบียบ

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จํานวน 4 ฉบับ คือ  

1. วาดวย การจายเงินบํารุงการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปกติ พ.ศ. ............ 

2. วาดวย การจายเงินบํารุงการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  ภาคพิเศษ พ.ศ. ......  

3. วาดวย คาธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปกติ พ.ศ........ 

4. วาดวย คาธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ พ.ศ. ............ 

   ดร.อมรรัตน  สนั่นเสียง ผูอํานวยการสํานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา  

นําเสนอ ขอความเห็นชอบ (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จํานวน 4 ฉบับ 

ตามที่เลขานุการสภามหาวิทยาลัยกลาวถึง โดยรางระเบียบ จํานวน 4 ฉบับดังกลาวผานกระบวนการ

ดําเนินงานเปนลําดับข้ันตอนดังนี้ 

1. มหาวิทยาลัยแตงตั้งคณะกรรมการแกไขปรับปรุงระเบียบ ขอบังคับ เกี่ยวกับ

การเงินของบัณฑิตศึกษา  

2. สํานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาจัดทํา (ราง) ระเบียบวาดวย คาธรรมเนียม

และการจายเงินบํารุงการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

3. นําเสนอตอคณะกรรมการเพื่อปรับแกไขระเบียบฯ ตามขอเสนอแนะ 

4. ผานการพิจารณาจากประธานหลักสูตรและตัวแทนคณะกรรมการบริหาร

หลักสูตร งานการเงิน และดําเนินการปรับแกไขระเบียบฯ ตามขอเสนอแนะ 



 12 

.../รายไดในสาํนักวทิยบริการ 

5. ผานการพิจารณาจากคณะกรรมการบริหารงบประมาณและการเงินของ

มหาวิทยาลัยฯ พิจารณา 

6. ผานการพิจารณาจากคณะกรรมการรางกฎเกณฑแหงกฎหมายพิจารณาและ
ปรับแกไขระเบียบฯ ตามขอเสนอแนะ 

7. ผานการพิจารณาจากผูทรงคุณวุฒิฝายกฎหมายพิจารณาและเห็นชอบให
นําเสนอตอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบตอไป 

 
  มติที่ประชุม 
  เห็นชอบ 

  1. (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา วาดวย การจายเงินบํารุง

การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปกติ พ.ศ. ........ 

  2.  (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา วาดวย การจายเงินบํารุง

การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ พ.ศ. ......... 

  3.  (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา วาดวย คาธรรมเนียม

การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปกติ พ.ศ. .......... 

  4.  (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา วาดวย คาธรรมเนียม

การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปกติ พ.ศ. .......... 

 
 5.11 ขอความเห็นชอบ (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  
วาดวย การใชบริการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  พ.ศ. ........... 
 5.12 ขอความเห็นชอบ (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  
วาดวย การจัดบริการและการจัดการรายไดในสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  
พ.ศ. ........... 
   เลขานุการสภามหาวิทยาลัย  ขออนุญาตที่ประชุม ให นายจิรศักดิ์  ชุมวรานนท

ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  นําเสนอ ขอความเห็นชอบ (ราง) ระเบียบ

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา วาดวย การใชบริการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี 

สารสนเทศ พ.ศ. ............และ (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา วาดวย  

การจัดบริการและการจัดการรายไดในสํานกัวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ พ.ศ. ............ 

 

   นายจิรศักด์ิ  ชุมวรานนท  ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  

นําเสนอ ขอความเห็นชอบ (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา วาดวย การใชบริการ

สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ พ.ศ. ............และวาดวย การจัดบริการและการจัดการ
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.../มาตรา 61 

รายไดในสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ พ.ศ. ............ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา ไดเปลี่ยนสถานภาพจาก “สถาบัน” เปน “มหาวิทยาลัย”  สํานักวิทยบริการฯ  

จึงเห็นสมควรปรับปรุงระเบียบของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  เพื่อใหสอดคลองกับ

การศึกษาคนควา ตรงกับความตองการของผูใชบริการ  จึงไดจัดทํา  (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัย 

ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา วาดวย การใชบริการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  พ.ศ. .......

โดยผานการเห็นชอบจากคณะกรรมการรางกฎเกณฑแหงกฎหมาย คร้ังที่ 14/2550 เมื่อวันที่ 21 

พฤศจิกายน 2550 และผานการตรวจสอบจากนิติกรประจํามหาวิทยาลัยเรียบรอยแลว   จึงขอเสนอ

(ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา วาดวย การใชบริการสํานักวิทยบริการและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ พ.ศ. ............และ (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา วาดวย  

การจัดบริการและการจัดการรายไดในสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ พ.ศ. ............ 

ทั้ง 2 ราง ตอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบตอไป 

 
  มติที่ประชุม 
  1.  เห็นชอบ  (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  วาดวย  

การใชบริการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ พ.ศ. ........ 

  2.  เห็นชอบ  (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  วาดวย  

การจัดบริการและการจัดการรายไดในสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ พ.ศ. ........ 
 
 5.13 ขอความเห็นชอบ (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา  
วาดวย การอุทธรณและการพิจารณาอุทธรณ  พ.ศ. ........... 
 5.14 ขอความเห็นชอบ (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  
วาดวย คณะกรรมการอุทธรณและรองทุกขประจํามหาวิทยาลัย  พ.ศ. ........... 
 
   เลขานุการสภามหาวิทยาลัย  ขออนุญาตที่ประชุม ให นางสาวศราริตา  บุญฤทธิ์ 

นิติกร นําเสนอ ขอความเห็นชอบ (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา วาดวย  

การอุทธรณและการพิจารณาอุทธรณ  พ .ศ .  . . . . . . . . . . . .และ  ขอบังคับมหาวทิยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา วาดวย คณะกรรมการอุทธรณและรองทุกขประจํามหาวิทยาลัย พ.ศ. ............ 

 

   นางสาวศราริตา  บุญฤทธิ์ นิติกร นําเสนอ ขอความเห็นชอบ (ราง) ขอบังคับ

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา วาดวย การอุทธรณและการพิจารณาอุทธรณ พ.ศ. ............

และว าด วย  คณะกรรมการอุทธรณและรองทุกขประจํ ามหาวิทยาลัย  พ .ศ .  . . . . . . . . . . . . 

ตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547 มาตรา 17  
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มาตรา 61 และมาตรา 65 ไดกําหนดใหสถาบันอุดมศึกษาออกขอบังคับเกี่ยวกับการอุทธรณและ 

การรองทุกข หนวยนิติการ ไดจัดทําราง  ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา วาดวย  

การอุทธรณและการพิจารณาอุทธรณ พ.ศ. ................และ วาดวย คณะกรรมการอุทธรณและ 

รองทุกขประจํามหาวิทยาลัย พ.ศ. ............ข้ึนโดยผานความเห็นชอบ จากคณะกรรมการรางกฎเกณฑ

แหงกฎหมาย ในคราวประชุมคร้ังที่ 15/2550  เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2550  จึงขอเสนอรางขอบังคบั

ทั้ง 2 ฉบับดังกลาวตอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบตอไป 

 
  มติที่ประชุม 
  1. เห็นชอบ (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  วาดวย  

การอุทธรณและการพิจารณาอุทธรณ พ.ศ. ........ 

  2. เห็นชอบ (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  วาดวย 

คณะกรรมการอุทธรณและรองทุกขประจํามหาวิทยาลัย พ.ศ. ........ 

  3.  มอบงานบริหารงานบุคคล หนวยนิติการ ดําเนินการในสวนที่เกี่ยวของตอไป 
 
ระเบียบวาระที่  6 เรื่องอื่น ๆ     
  6.1 การดํารงตําแหนงของกรรมการสภามหาวิทยาลัยจํานวนสี่คน ซึ่งเลือกจาก

คณาจารยประจําของมหาวิทยาลัยและมิใชผูดํารงตําแหนงตาม พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ 

พ.ศ. 2547 มาตรา 16 (3) ขอใหทางมหาวิทยาลัยหารือกับกฤษฎีกาเพื่อตีความเร่ืองระยะเวลา 

การดํารงตําแหนงของคณาจารยประจําวาจะดํารงตําแหนงเทาวาระที่เหลืออยูหรือเร่ิมนับระยะเวลา

การดํารงตําแหนงใหมและรายงานตอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบตอไป 

 

   6.2 กําหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย คร้ังที่ 3/2551  ในวันจันทรที่ 11 กุมภาพันธ

2551 หรือวันพุธที่ 13 กุมภาพันธ 2551  เวลา 09.30 น. ณ หองประชุม 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา  

 
ปดประชุมเวลา 13.00  น. 
 

……………………………….     ……………………………….  

(นายอารีย   วงศอารยะ)     (นายมงคล   ชาวเรือ) 

นายกสภามหาวิทยาลัย       เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
ประธานการประชุม       ผูบันทึกรายงานการประชุม                                   


