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รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
ครั้งท่ี 4/2554 

วันพุธท่ี 20 เมษายน 2554 เวลา 09.30 – 13.15 น. 
ณ ห้องประชุม 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

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

ผู้ท่ีมาประชุม 

1. คุณหญิง ดร.กษมา วรวรรณ ณ อยุธยา นายกสภามหาวิทยาลัย                            ประธาน 
2. รศ.ดร.พงศ์ หรดาล ผู้ทรงคุณวุฒิ                       กรรมการ 
3. ศ.ดร.ศุภมาศ พนิชศักด์ิพัฒนา ผู้ทรงคุณวุฒิ                                          กรรมการ 
4. ศ.นพ.สมเกียรติ วัฒนศิริชัยกุล ผู้ทรงคุณวุฒิ                                           กรรมการ 
5. ดร.สุชาติ เมืองแก้ว ผู้ทรงคุณวุฒิ                                           กรรมการ 
6. นางสาวิตรี สุวรรณสถิตย์ ผู้ทรงคุณวุฒิ                                           กรรมการ 
7. นายสุพล คุณาภรณ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ                                           กรรมการ 
8. ดร.จิระพันธ์ุ พิมพ์พันธ์ุ ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย กรรมการ 
9. ดร.บูรพาทิศ พลอยสุวรรณ์ อธิการบดี กรรมการ 
10. ผศ.หทัยรัตน์ ทรรพวสุ ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ กรรมการ 
11. รศ.ดร.นพวรรณ ธีระพันธ์เจริญ ผู้แทนผู้บริหาร                                        กรรมการ 
12.  ผศ.พันทิพา มาลา ผู้แทนผู้บริหาร กรรมการ 
13. ผศ.วิชชุกร นาคธน ผู้แทนผู้บริหาร กรรมการ 
14. นายจิรศักด์ิ ชุมวรานนท์ ผู้แทนผู้บริหาร กรรมการ 
15. ดร.เกษม บํารุงเวช ผู้แทนคณาจารย์                                     กรรมการ 
16. ดร.สุภัทรา คงเรือง ผู้แทนคณาจารย์                                     กรรมการ 
17. ผศ.อร่าม  ชนะโชติ ผู้แทนคณาจารย์                                     กรรมการ 
18. ผศ.วิวัฒน์ หามนตรี ผู้แทนคณาจารย์ กรรมการ 
19. รศ.วันทนีย์ แสนภักดี รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เลขานุการ 

ผู้ท่ีไม่มาประชุม 

1. ศ.ดร.นิพนธ์ ศุขปรีดี อุปนายก ลาการประชุม 
2. ศ.ดร.วิรุณ  ต้ังเจริญ ผู้ทรงคุณวุฒิ                       ลาการประชุม 
3. ดร.ชาญวิทย์ เกษตรศิริ ผู้ทรงคุณวุฒิ                           ลาการประชุม 
4. ผศ.ดร.สาโรช ธีรศิลป ผู้ทรงคุณวุฒิ          ลาการประชุม 
5. นายศุทธนะ ธีวีระปัญญา ผู้ทรงคุณวุฒิ                                           ลาการประชุม 
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ผู้เข้าร่วมประชุม  

1. ดร.ชิดชัย สน่ันเสียง รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนา 
2. ผศ.ดร.วิมลพรรณ รุ่งพรหม รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
3. ดร.อมรรัตน์ สน่ันเสียง คณบดีคณะครุศาสตร์ 
4. อาจารย์ชาญณรงค์ น้อยบางยาง ประธานหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
5. อาจารย์สุทัศน์ อู่ทอง อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
6. ดร.ศุกรวรรณ แซ่อ้ึง  อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
7. อาจารย์ธราธร ศรีวิไล ประธานหลักสูตรโลจิสติกส์ คณะวิทยาการจัดการ 
8. ดร.ชมพูนุท สุขหวาน รองคณบดีคณะครุศาสตร์ 
9. อาจารย์ขวัญชนก นัยจรัญ อาจารย์คณะครุศาสตร์ 
10.รศ.ดร.วิชา ทรวงแสวง อาจารย์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
11. อาจารย์ศิขรินทร์ แสงเพชร อาจารย์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
12. นางสาวศราริตา บุญฤทธ์ิ นิติกร 

เปิดประชุม เวลา 09.30 น. 

ประธานพิจารณาจํานวนกรรมการท่ีมาประชุมและเห็นว่าครบองค์ประชุมแล้วจึงเปิดการประชุม และ
ดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม  

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ทราบ 

ประธานมอบหมายให้เลขานุการแจ้งเรื่องเพ่ือทราบ คือ กรรมการสภามหาวิทยาลัยที่ลาการประชุม
วันน้ีคือ ศ.ดร.นิพนธ์ ศุขปรีดี ศ.ดร.วิรุณ  ต้ังเจริญ ดร.ชาญวิทย์ เกษตรศิริ ผศ.ดร.สาโรช ธีรศิลป และ 
นายศุทธนะ ธีวีระปัญญา 
  
 มติที่ประชุม 

รับทราบ  

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งท่ี 3/2554 

สาระสําคัญโดยย่อ 
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย  นําเสนอรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 3/2554 เพ่ือขอให้ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยพิจารณารับรองรายงานการประชุม 

ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง 
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาได้มีการประชุมคร้ังที่ 3/2554 เมื่อวันพุธที่ 16 

มีนาคม 2554 ณ ห้องประชุม 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา และเลขานุการสภาฯ  
ได้จัดทํารายงานการประชุมบรรจุเข้าระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 3/2554 
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ข้อกฎหมาย 

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

ข้อเสนอ/ญัตติ  

ขอรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้ งที่ 3/2554 วันพุธที่ 16 มีนาคม 
2554 ณ ห้องประชุม 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

มติที่ประชุม     
รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2554 โดยไม่มีการแก้ไข 

ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่องสืบเนื่องจากการประชุม ครั้งท่ี 3/2554 

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 3/2554  

สาระสําคัญโดยย่อ 
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย นําเสนอข้อมูลการดําเนินงานและผลการดําเนินงานตามมติ 

ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 3/2554 โดยได้แจ้งและมอบให้หน่วยงานและ 
องค์คณะบุคคล/บุคคลที่เก่ียวข้องดําเนินงานและปฏิบัติตามท่ีสภามหาวิทยาลัยมีมติแล้ว 

ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง 
1. สภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาได้มีมติกําหนดเป็นแนวปฏิบัติให้เลขานุการ

นําเสนอให้ที่ประชุมทราบความคืบหน้าหรือข้อมูลการดําเนินงานและผลการดําเนินงานตามมติ 
สภามหาวิทยาลัยทุกคร้ังเป็นเรื่องสืบเน่ืองจากการประชุมครั้งก่อนด้วย 

2. สภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา มีการประชุมคร้ังที่ 3/2554 เมื่อวันพุธที่ 16  
มีนาคม 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 3/2554 
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มติที่ประชุม     

รับทราบ  

 ระเบียบวาระที่ 3.2 ขออนุมัติแต่งต้ังคณะกรรมการบริหารงบประมาณและการเงิน 

สาระสําคัญโดยย่อ 
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย  ขออนุญาตที่ประชุมให้นายจิรศักด์ิ ชุมวรานนท์  รองอธิการบดี 

ฝ่ายวางแผนและพัฒนา 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 

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     
อนุมัติแต่งต้ังคณะกรรมการบริหารงบประมาณและการเงิน 

 ระเบียบวาระที่ 3.3 รายงานผลการดําเนินงานของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยและคณบดี 

สาระสําคัญโดยย่อ 
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย  ขออนุญาตที่ประชุมให้ดร.สุชาติ เมืองแก้ว ประธาน คณะกรรมการ

ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยและคณบดี นําเสนอ รายงานผลการดําเนินงานของ
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยและคณบดี 

ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง 
ตามท่ีคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยและคณบดีได้

ประชุมเมื่อวันอาทิตย์ที่ 10 เมษายน 2554 น้ัน ทางคณะกรรมการฯ ได้เชิญอธิการบดี คณบดีทั้ง 4 คณะ และ
ผู้อํานวยการสํานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ได้มาให้ข้อคิดเห็นเก่ียวกับผลการดําเนินงานในรอบปี และ
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ข้อคิดเห็นต่าง ๆที่เป็นประโยชน์  ตามกรอบที่ทางคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของ
มหาวิทยาลัยและคณบดี ได้เสนอสภามหาวิทยาลัย และในการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งต่อไปจะนําเสนอ
ความก้าวหน้าให้สภามหาวิทยาลัยได้รับทราบต่อไป  

ประธาน กล่าวว่า มีอะไรเร่งด่วนที่น่าเป็นห่วงหรือไม่  
ดร .สุชาติ  เมืองแก้ว  กล่าว ว่า  เรื่ องของจํ านวนนักศึกษาเริ่ มลดลงในบางโปรแกรม  

บางสาขาวิชา มหาวิทยาลัยฯ ควรมีการหารือกันอย่างจริงจังในระดับผู้บริหาร และเรื่องของบุคลากร จํานวน
อาจารย์มีแนวโน้มว่าข้าราชการจะลดลง พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานประจําตามสัญญาจะมากขึ้น สิ่งที่
มหาวิทยาลัยฯ จะต้องเร่งดําเนินการ คือการพัฒนาอาจารย์และพัฒนาบุคลากร คณะกรรมการฯ ใช้ข้อมูล 4 ปี
ย้อนหลังในการวิเคราะห์ข้อมูลและจะเสนอผลการประเมินบางส่วนให้สภามหาวิทยาลัยฯ ได้รับทราบในการ
ประชุมครั้งต่อไป  

ศ.นพ.สมเกียรติ วัฒนศิริชัยกุล มีข้อเสนอแนะดังน้ี 
1. แผนของแต่ละคณะ และของมหาวิทยาลัยฯ ได้เป็นไปตามแผนหรือไม่  
2. เรื่องบุคคล และการเงิน มีสภาพคล่องเป็นอย่างไร  

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

ข้อเสนอ/ญัตติ 
รายงานผลการดําเนินงานของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของ

มหาวิทยาลัยและคณบดี 

มติที่ประชุม     
รับทราบรายงานผลการดําเนินงานของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของ

มหาวิทยาลัยและคณบดี 

 ระเบียบวาระที่ 3.4 รายงานผลการดําเนินงานกรณีหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขา
วิศวกรรมไฟฟ้า (หลักสูตรใหม่) 

สาระสําคัญโดยย่อ 
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย  ขออนุญาตที่ประชุมให้ ผศ.ดร.วิมลพรรณ รุ่งพรหม  รองอธิการบดี

ฝ่ายวิชาการ อาจารย์ชาญณรงค์ น้อยบางยาง และอาจารย์สุทัศน์ อู่ทอง นําเสนอ รายงานผลการดําเนินงาน
กรณีหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า (หลักสูตรใหม่)  

คณะกรรมการการอุดมศึกษาได้รับทราบการให้ความเห็นชอบหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า เมื่อวันที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2554 ซึ่งสภามหาวิทยาลัยได้ให้ความเห็นชอบในช่ือ  
หลักสูตร วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า  แขนงอิ เล็กทรอนิกส์  ซึ่ ง เมื่ อ ตัดคํ า ว่า  
แขนงอิเล็กทรอนิกส์ ช่ือหลักสูตรจะเป็นไปตามกฎกระทรวง เรื่องการกําหนดสาขาวิชาชีพวิศวกรรมและ
วิชาชีพวิศวกรรมควบคุม อีกทั้งมหาวิทยาลัยฯ ได้รับการประสานจากผู้แทนสภาวิชาชีพวิศวกรรม  
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จากสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาดําเนินการนักศึกษาและผู้ปกครองได้รับทราบและเข้าใจข้อจํากัด
ของหลักสูตร โดยมอบหมายให้คณบดีและกรรมการบริหารหลักสูตรไปดําเนินการ  

ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง 
ผลการดําเนินงานเป็นดังน้ี  
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยได้พิจารณาในการประชุมครั้งที่ 8/2554 เมื่อวันที่ 7 เมษายน 

2554 โดยมีมติดังน้ี 
 1. รายงานให้สภามหาวิทยาลัยได้รับทราบผลการดําเนินงาน 
 2. สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ได้มีประกาศแจ้งให้ผู้สมัครเข้าใจข้อจํากัดของหลักสูตร 
 3. มหาวิทยาลัยฯ ทําเรื่องหารือสภาวิชาชีพวิศวกรรมถึงแนวทางการรับรองปริญญา วุฒิบัตร 
หรือวุฒิบัตรในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม  พ.ศ . 2550  
 คณะกรรมการประจําคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ประชุม เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2554 
เวลา 10.00 น. และที่ประชุมได้มีมติดังน้ี 
 1. ให้สาขาวิศวกรรมไฟฟ้าเปิดรับสมัครนักศึกษาในปี 2554 และกรรมการบริหารหลักสูตร
วิศวกรรมไฟฟ้าจะรับผิดชอบปัญหาที่เก่ียวข้องกับหลักสูตรที่มีทั้งหมด 
 2. ให้สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าดําเนินการแก้ไขป้ายประชาสัมพันธ์ทุกป้ายที่สาขาจัดทําขึ้นโดยให้
เพ่ิมคําว่า “สาขาย่อยอิเล็กทรอนิกส์” ลงไปในป้ายประชาสัมพันธ์ ใบสมัคร และประกาศให้นักศึกษาทราบ
อย่างชัดเจน 
 3. สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าจะต้องแจ้งให้นักศึกษาและผู้ปกครองทราบอย่างชัดเจนว่าหลักสูตร 
วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า เป็นหลักสูตรที่ไม่ต้องมีใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรม เน่ืองจากเป็นสาขาย่อย
อิเล็กทรอนิกส์ ในวันรายงานตัว วันปฐมนิเทศ และให้ผู้ปกครองและนักศึกษาลงช่ือรับทราบเป็นลายลักษณ์
อักษร 

ข้อกฎหมาย 
  1. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื ่องมาตรฐานคุณวุฒิปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์  
พ.ศ.2553 
  2. กฎกระทรวงกําหนดสาขาวิชาชีพวิศวกรรมและวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม พ.ศ.2550  

ข้อเสนอ/ญัตติ 
รายงานผลการดําเนินงานกรณีหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า  

(หลักสูตรใหม่)  
 ที่ประชุมได้ให้ข้อสังเกตดังน้ี 
 1. หลักสูตรน้ีได้รับการเปลี่ยนช่ือโดยตัดแขนงอิเล็กทรอนิกส์ส่วนวัตถุประสงค์รายวิชายัง
เหมือนเดิมใช่หรือไม่เมื่อตัดแขนงแล้วเกิดปัญหาหรือไม่  
 2. เมื่อสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับรองแล้ว มหาวิทยาลัยฯ ได้ทบทวนในหลักสูตร
แต่ละรายวิชาใหม่หรือไม่ 
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 3 .  ประธานหลักสูตรจะรับผิดชอบหลักสูตรไ ม่ ไ ด้  ให้ผู้ ทํ าหลักสูตร ช้ีแจงใ ห้ ชัด เจน   
โดยมหาวิทยาลัยฯ ควรชะลอการรับสมัครไว้ก่อน และชี้แจงกับผู้ปกครอง โดยควรผ่านสภาวิชาการอีกครั้ง  
ว่าหลักสูตรน้ีผิดไปจากวัตถุประสงค์หรือไม่ 
 ผศ.ดร.วิมลพรรณ รุ่งพรหม กล่าวว่า หลักสูตรน้ีได้ส่งไปยังสํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาให้รับทราบ  และไม่มีการทบทวน ความรับผิดชอบอยู่ที่มหาวิทยาลัยฯ ตัวหลักสูตรน้ีถูกต้อง และได้
หารือไปยังสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ทางกรรมการ กกอ. รับทราบ สภาวิชาชีพก็จะช่วย
มหาวิทยาลัยฯ  โดยขอให้มหาวิทยาลัยฯ แจ้งนักศึกษา และผู้ปกครองว่าหลักสูตรน้ีไม่ได้ผ่านการรับรอง  
แต่เน่ืองจากเกรงว่ามหาวิทยาลัยฯ จะมีผลกระทบ ควรจะหยุดรับสมัครหรือมีมาตรการอย่างไร เห็นควร
แล้วแต่สภามหาวิทยาลัยพิจารณา ส่วนตอนน้ีมีจํานวนนักศึกษาที่มาสมัครทั้งหมด 44 คน ตอนท่ีส่งไปยัง
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษามีแขนงอิเล็กทรอนิกส์ แต่พอให้สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ได้ตัดออก ตอนน้ีหลักสูตรทําตาม มอค. 1  
 ประธาน ทางเลือกคือ 1. รอสภาวิศวกรรมตอบ 2. ชะลอการรับสมัครนักศึกษา ตัวหลักสูตรน้ัน
เหมือนกันหรือไม่ระหว่างมีกับไม่มี ทางเลือกคือ รอสภาวิศวกรรม และรับนักศึกษาได้เลยหรือไม่ 
 รศ.ดร.นพวรรณ ธีระพันธ์เจริญ กล่าวว่า คณะมีความห่วงใยมาโดยตลอดในเร่ืองของช่ือ  
ไม่เข้าใจว่าเมื่อหลักสูตรได้ส่งไปยังสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาแล้วเหตุใดจึงมีการตัดคําว่า
อิเล็กทรอนิกส์ออก ในเมื่อเน้ือหาวิชายังเป็นอิเล็กทรอนิกส์ ทางอาจารย์ที่ทําหน้าที่พัฒนาหลักสูตรน้ีท่านเห็น
ว่าหลักสูตรน้ีเน้นด้านอิเล็กทรอนิกส์ไม่ใช่วิศวกรรมไฟฟ้า ในเมื่อการพิจารณาเน้ือหาของหลักสูตรซึ่งคงเดิม  
ก็ให้มหาวิทยาลัยฯ ดําเนินการต่อไปเพ่ือไม่ได้เกิดปัญหากับนักศึกษา 
 รศ.ดร.พงศ์  หรดาล กล่าวว่า  เป็นอิเล็กทรอนิกส์ทําไมไม่ใช้ช่ือว่าวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์  
ผู้ร่างหลักสูตรนําเสนอว่าเป็นอิเล็กทรอนิกส์ ก็ใช้อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ได้ไหมให้สอบถามไปยังสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าใช้อิเล็กทรอนิกส์ได้หรือไม่ 
 อธิการบดี กล่าวว่า วิศวกรรมไฟฟ้ามี 3 แขนง อยู่ภายใต้สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า เมื่อใช้ช่ือ
วิศวกรรมไฟฟ้าจะแขนงใดก็ตามจําเป็นต้องขอการรับรองปริญญา  แนวคิดของกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ 
คือในระหว่างปรับปรุงหลักสูตรเพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์การรับรองปริญญาก่อน เพ่ือเสนอขอรับรองปริญญา 
และโอนนักศึกษาให้เข้ามาเรียนในหลักสูตรที่ผ่านรับรอง  
 ประธาน ต้องปรับปรุงหลักสูตรก่อนแล้วค่อยเปิดรับสมัครนักศึกษา  ปรับปรุงให้ครอบคลุมแล้ว
ค่อยรับสมัครนักศึกษา ขอชะลอไว้ก่อนแล้วเปิดรับสมัครเป็นกรณีพิเศษภายหลัง 
 รศ.ดร.พงศ์ หรดาล กล่าวว่า 1. สมาคมวิชาชีพให้มีหนังสือหารือกับสภาวิศวกรรมว่าหลักสูตร
ผ่านหรือไม่  และมหาวิทยาลัยฯ ควรช้ีแจงกับผู้ปกครองกับนักศึกษา  2. มหาวิทยาลัยฯ ควรหารือกับสมาคม
วิชาชีพ 
 ประธาน กล่าวว่า ให้อธิการบดีทําหนังสือหารือกับทางสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ให้
ทบทวนเร่ืองน้ีร่วมกับ ดร.สุชาติ เมืองแก้ว  เรื่องน้ีต้องให้ปลอดภัยไว้ก่อน 
 อธิการบดี ที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบภายใต้ช่ือน้ี ทําเสนอช่ือให้เป็นไป
ตามเกณฑ์  กระบวนการในการเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัยฯ ถือว่าถูกต้อง ขณะน้ีภายใต้ช่ือให้เป็นไปตาม 
การกําหนดช่ือปริญญา สามารถเปิดรับสมัครนักศึกษาได้ แต่มีข้อเป็นห่วงของสมาคมวิชาชีพ ถ้าหลักสูตรไม่
ผ่านการรับรองจะเกิดปัญหาขึ้นภายหลัง หลักสูตรของมหาวิทยาลัยฯ จะผ่านการรับรองหรือไม่ 
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 รศ.ดร.พงศ์ หรดาล กล่าวว่า ฝากเร่ืองรายงานการประชุมให้ผู้ที่เป็นเจ้าของเร่ืองช่วยตรวจสอบ
รายงานการประชุม การบันทึกรายงานการประชุมควรละเอียดมากกว่าน้ี สภามหาวิทยาลัยเป็นผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร ให้ยืนยันเข้าสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาใหม่ ไปดําเนินการให้สอดคล้องกับมติที่ประชุม 
 อธิการบดี เพ่ือให้เกิดความเข้าใจตรงกันในการดําเนินการ 
 1. สภามหาวิทยาลัยยืนยันข้อมูลการเสนอช่ือปริญญาในแบบเดิมคือหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร  
วิศวกรรมไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ พร้อมกับเหตุผล 
 2. เสนอเร่ืองไปให้สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาที่ตัดคําว่าอิเล็กทรอนิกส์โดยเสนอช่ือ
หลักสูตรเหมือนเดิม โดยยืนยันไปพร้อมกับระบุเหตุผล อาจส่งคําช้ีแจงให้ ดร.สุชาติ เมืองแก้ว ตรวจสอบดูก่อน 
อาจารย์ที่จะไปประสานงานควรจะมีแนวทางในการอธิบาย 
 ประธาน ยืนยันตามมติที่ประชุมหากมีปัญหาให้ตอบมาในรายละเอียดโดยให้เหตุผลประกอบด้วย 
คําช้ีแจงขอให้ชัดเจนและให้ส่งคําช้ีแจงให้ ดร.สุชาติ เมืองแก้ว ตรวจสอบก่อน และดร.สุชาติ เมืองแก้ว จะไป
ช่วยประสานให้ 
 ประธาน กล่าวว่า การพัฒนาในอนาคต เรื่องน้ีคณบดีอาจรับข้อเสนอแนะไปว่ามหาวิทยาลัยฯ  
จะเตรียมความพร้อมในอนาคตสําหรับหลักสูตรน้ีอย่างไร 
 ประธาน เร่งทําหลักสูตรที่มีการรับรอง และเสริมความพร้อมให้กับคณะ 

มติที่ประชุม     
รับทราบรายงานผลการดําเนินงานกรณีหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า  

(หลักสูตรใหม่) และมีข้อเสนอแนะดังน้ี 
1. ให้มหาวิทยาลัยยืนยันข้อมูลการเสนอช่ือปริญญาของสาขาน้ีคือ หลักสูตร วศบ.ไฟ้า (สาขา

อิเล็กทรอนิกส์ พร้อมเหตุผลประกอบไปยังสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
2. ขอให้ ดร.สุชาติ เมืองแก้ว ตรวจสอบเอกสารที่จะส่งไปยังสํานักงานคณะกรรมการการ

อุดมศึกษาก่อน พร้อมทั้งขอให้ ดร.สุชาติ เมืองแก้ว ช่วยประสานการช้ีแจงนี้ 
3. ให้คณบดีพิจารณารับข้อเสนอแนะในการพัฒนาหลักสูตรน้ีในอนาคต 

ระเบียบวาระท่ี 3.5 รายงานผลการดําเนินงานกรณีหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการ
จัดการโลจิสติกส์ 

สาระสําคัญโดยย่อ 
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย  ขออนุญาตที่ประชุมให้อาจารย์ธราธร ศรีวิไล ประธานหลักสูตร 

โลจิสติกส์ นําเสนอ รายงานผลการดําเนินงานกรณีหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิ
สติกส์ 

ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง 
 จากการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 4/2554 วันพุธที่ 16 มีนาคม 2554 สภามหาวิทยาลัยมีมติ
เห็นชอบหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์โดยให้แก้ไขตามข้อเสนอแนะของกรรมการ
สภามหาวิทยาลัยฯ และมาเสนอให้สภามหาวิทยาลัยทราบ แล้วเตรียมเสนอสํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษารับทราบ 
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ข้อกฎหมาย 

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

ข้อเสนอ/ญัตติ 
รายงานผลการดําเนินงานกรณีหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ 

มติที่ประชุม     
รับทราบรายงานผลการดําเนินงานกรณีหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิ

สติกส์ 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องนําเสนอเพื่อทราบ 

ระเบียบวาระที่ 4.1 เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากอธิการบดี    

สาระสําคัญโดยย่อ 
 1. แนวปฏิบัติเก่ียวกับเรื่องของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา เรื่องการดําเนินการทาง 
วินัยและการร้องทุกข์ แนวปฏิบัติที่แจ้งให้มหาวิทยาลัยฯ และสภามหาวิทยาลัยได้รับทราบ  
 2. ตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ได้มีหนังสือบันทึกสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเรื่อง
เสร็จที่ 129/2554 เรื่อง การบังคับใช้มาตรา 60 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา  พ.ศ.2547 น้ัน สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา พิจารณาแล้วเห็นว่าควรแจ้งให้
มหาวิทยาลัยและสถาบันอุดมศึกษาของรัฐทราบ และยึดถือปฏิบัติต่อไป  

3.ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง นโยบายที่สถาบันอุดมศึกษาพึงปฏิบัติต่อนิสิตนักศึกษา 
มหาวิทยาลัยฯ ได้นํานโยบายที่สํานักงานคณะกรรมกรรมการอุดมศึกษาได้แจ้งมา แจ้งให้กับคณาจารย์และ
ผู้บริหารมหาวิทยาลัยได้ถือปฏิบัติ ขณะนี้ผู้บริหารและคณาจารย์ได้รับทราบนโยบายเรียบร้อยแล้ว 

มติที่ประชุม   
รับทราบ  

ระเบียบวาระที่ 4.2  เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ 

สาระสําคญัโดยย่อ 
ผศ.หทัยรัตน์ ทรรพวสุ ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ   กล่าวว่า สภาคณาจารย์และ

ข้าราชการได้จัดทําร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย สภาคณาจารย์และข้าราชการ 
พ.ศ.2554 เสร็จเรียบร้อยแล้ว และจะนําเสนอสภามหาวิทยาลัยในวาระเพ่ือพิจารณาต่อไป 

มติที่ประชุม   
รับทราบ  
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ระเบียบวาระที่ 4.3  เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการ

มหาวิทยาลัย 

สาระสําคัญโดยย่อ 
 ดร.จิระพันธ์ุ พิมพ์พันธ์ุ ประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย มีเรื่องแจ้งเพ่ือทราบ
ดังน้ี 
 1. คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยได้รับการแต่งต้ังคณะกรรมการฯ เรียบร้อยแล้ว
หลังจากที่หมดวาระ ได้มีการประชุมครั้งแรกเพ่ือแต่งต้ังประธานเมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2554 ได้มอบหมายให้ 
เป็นประธานต่อไป และขณะน้ีได้มอบหมายงานทั้ง 4 ฝ่าย การประชุมครั้งต่อไปจะนําเสนอว่าใครทําหน้าที่
อะไรบ้าง 
 2. เรื่องเพลงมหาวิทยาลัยฯ  ทราบว่ามหาวิทยาลัยฯ ขอให้องค์กรสนับสนุนปรับปรุงใหม่ ซึ่งใช้ 
งบประมาณจํานวน 60,000 บาท กําลังพิจารณากันอยู่ว่าจะแก้ไขอย่างไรและจะเกิดประโยชน์อย่างไร 
 3. คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยชุดเดิมได้หมดวาระ จะขออนุญาตสภามหาวิทยาลัย
แต่งต้ังคณะอนุกรรมการ คณะกรรมการส่งเสริมฯ และจะเสนอรายช่ือต่อไป 
 4. คณะกรรมการฯ ชุดเดิมได้อนุมัติเงินช่วยเหลือในโครงการ TAGs มหาวิทยาลัยฯ ได้ดําเนินการ
อย่างไรบ้าง หากมีโอกาสคณะกรรมการส่งเสริมฯ ขอทราบผลการดําเนินงานด้วย 
 อธิการบดี การดําเนินงาน TAGs ขอให้คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รายงานข้อมูล
การดําเนินงาน 
 ผศ.วิชชุกร นาคธน กล่าวว่า TAGs ได้ดําเนินการจนกระทั่งธุรกิจการบินเสร็จสิ้นลง หลังจากน้ัน
จะมีการทําโครงการน้ีต่อไปหรือไม่  ถ้าผลการประเมินมีประโยชน์ก็ทําโครงการน้ีต่อไป ใช้งบประมาณ
ตามปกติ 
 ดร.เกษม บํารุงเวช กล่าวว่า ในโครงการ TAGs มุมมองของผู้ปฏิบัติในสาขาภาษาอังกฤษอาจ
สงสัยว่า ทําไมต้องเชิญผู้เช่ียวชาญจาก TAGs มาสอน คณาจารย์ในมหาวิทยาลัยฯ ก็มีความรู้มากพอ   
ในโครงการ TAGs ขณะนี้ตัวหลักสูตรยังมีอยู่ มหาวิทยาลัยฯ ยังคงเป็นสาขาหนึ่งในหลักสูตรภาษาอังกฤษ  
แต่การปฏิบัติการขณะน้ีเน่ืองจากมีข้อปฏิบัติหลายอย่างที่ไม่สามารรถปฏบัติการได้ จึงของดโครงการน้ีไปก่อน
ด้วยเหตุผลหลายประการ   

มติที่ประชุม   
รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องนําเสนอเพื่อพิจารณา 

ระเบียบวาระที่ 5.1  ขออนุมัติให้ปริญญาบัตร แก่ผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ประจําภาค
เรียนที่ 2/2553 

สาระสําคัญโดยย่อ 
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย  นําเสนอ ขออนุมัติให้ปริญญาบัตร แก่ผู้สําเร็จการศึกษาระดับ

ปริญญาตรี ประจําภาคเรียนที่ 2/2553 
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ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง 

สภาวิชาการได้มีมติเห็นชอบเสนอให้ปริญญาบัตร ในการประชุมครั้งที่ 3/2554 เมื่อวันที่ 5 
เมษายน 2554  จํานวน 370 ราย จําแนกตามวุฒิการศึกษาได้ตามตารางที่ 1 ดังต่อไปน้ี 

ตารางที่ 1 จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาจําแนกตามระดับปริญญาและวุฒิการศึกษา 

ระดับปริญญา สาขาวิชา/วุฒิการศึกษา จํานวน(ราย) 
ระดับปริญญาตรี (ภาคปกติ) ครุศาสตรบัณฑิต 1 
 นิเทศศาสตรบัณฑิต 6 
 บัญชีบัณฑิต 5 
 บริหารธุรกิจบัณฑิต 110 
 รัฐประศาสนศาสตร์ 12 

 ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต 5 
 ศิลปศาสตรบัณฑิต 40 
 วิทยาศาสตรบัณฑิต 26 

 รวม 205 
ระดับปริญญาตรี (ภาค กศ.บป.) บริหารธุรกิจบัณฑิต 130 
 วิทยาศาสตรบัณฑิต 18 
 รัฐประศาสนศาสตร์ 1 
 ศิลปศาสตรบัณฑิต 16 
 รวม 165 
 รวมทั้งสิ้น 370 

ข้อกฎหมาย 
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 กําหนดให้สภามหาวิทยาลัยมีอํานาจและหน้าที่

ตามมาตรา 18 (4) อนุมัติให้ปริญญา ประกาศนียบัตรช้ันสูง ประกาศนียบัตร อนุปริญญา และประกาศนียบัตร
แก่ผู้สําเร็จการศึกษา 

ข้อเสนอ/ญัตติ 
ขออนุมัติให้ปริญญาบัตร แก่ผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ประจําภาคเรียนที่ 2/2553

จํานวน 370  ราย 

มติที่ประชุม     
อนุมัติให้ปริญญาบัตร แก่ผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ประจําภาคเรียนที่ 2/2553จํานวน 

370  ราย 
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ระเบียบวาระท่ี 5.2 ขอความเห็นชอบ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  
ว่าด้วย สภาคณาจารย์และข้าราชการ พ.ศ. 2554 

สาระสําคัญโดยย่อ 
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย  ขออนุญาตที่ประชุมให้ นางสาวศราริตา บุญฤทธ์ิ นิติกร นําเสนอ 

ขอความเห็นชอบ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย สภาคณาจารย์และ
ข้าราชการ พ.ศ. 2554 

ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง 
 ตามที่คณะกรรมการปรับปรุงและยกร่างกฎ ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ ของมหาวิทยาลัย 

เมื่อการประชุมครั้งที่ 2/2554 วันที่ 12 เมษายน 2554 ได้มีการนําเสนอ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย สภาคณาจารย์และข้าราชการ พ.ศ. 2554 ซึ่งที่ประชุมมีมติให้ความเห็นชอบและให้
ปรับแก้ เ พ่ิม เ ติมร่ างข้อ บังคับ  เ พ่ือความชัดเจนและให้ถูก ต้องตามหลักกฎหมาย  ก่อนนําเสนอ 
สภามหาวิทยาลัยเพ่ือขอความเห็นชอบต่อไป 

ข้อกฎหมาย 
1. มาตรา 18 (2) แห่งพระราชบัญญัต ิมหาว ิทยาล ัยราชภัฏ  พ .ศ .2547 อํานาจของ 

สภามหาวิทยาลัยในการออกกฎ ระเบียบ ประกาศ และข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 
2. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 มาตรา 23 ให้มหาวิทยาลัยแต่ละแห่งมี

สภาคณาจารย์และข้าราชการ ประกอบด้วยประธานสภาและกรรมการสภาซึ่งเลือกจากคณาจารย์ประจํา 
และข้าราชการของมหาวิทยาลัย 

ข้อเสนอ/ญัตติ 
1. ขอความเห็นชอบ (ร่าง ) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย  

สภาคณาจารย์และข้าราชการ พ.ศ. 2554 
2.เน่ืองจากสภามหาวิทยาลัยจะหมดวาระประมาณเดือนธันวาคม ขอให้มหาวิทยาลัยฯ พิจารณา

แก้ไขข้อบังคับที่ไม่ทันสมัย 

มติที่ประชุม     
1 . เ ห็ น ช อบ  ( ร่ า ง )  ข้ อ บั ง คั บ ม ห า วิ ท ย า ลั ย ร า ช ภั ฏพ ร ะนค ร ศ รี อ ยุ ธ ย า  ว่ า ด้ ว ย  

สภาคณาจารย์และข้าราชการ พ.ศ. 2554 โดยให้ปรับแก้ไขตามที่กรรมการสภามหาวิทยาลัยเสนอแนะและให้ 
ศ.ดร.ศุภมาศ พนิชศักด์ิพัฒนา และดร.สุชาติ เมืองแก้ว  ตรวจสอบก่อนให้นายกสภามหาวิทยาลัยลงนาม 

2. เห็นชอบให้มหาวิทยาลัยฯ ปรับปรุงแก้ไขข้อบังคับที่ไม่ทันสมัยและเวียนให้คณะตรวจสอบและ
ปรับปรุงอีกคร้ัง ขอให้ปรับปรุงแก้ไข และเวียนให้คณะได้สํารวจข้อบังคับแล้วปรับปรุงให้ทันสมัย 

 
 
 
 



[13] 
 
ระเบียบวาระที่ 5.3 ขอความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 

สาระสําคัญโดยย่อ 
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย  ขออนุญาตที่ประชุมให้ ดร.สุกลวรรณ แซ่อ้ึง ประธานหลักสูตร

วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์  นําเสนอ ขอความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
คณิตศาสตร์ 

ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง 
ด้วยสาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตร

บัณฑิต สาขาคณิตศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2554 โดยได้ดําเนินการปรับปรุงหลักสูตรตามกระบวนการ
ขั้นตอนที่มหาวิทยาลัยฯ กําหนด โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําคณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ในการประชุมครั้งที่ 1/2554 วันที่ 26 มกราคม 2554 และสภาวิชาการมีมติเห็นชอบในการประชุม
ครั้งที่ 3/2554 เมื่อวันอังคารที่ 5 เมษายน 2554 

ข้อกฎหมาย 
  1. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ.2548 
  2. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่องหลักเกณฑ์และขั้นตอนการขอความ
เห็นชอบเปิดหลักสูตรใหม่/หลักสูตรปรับปรุง และการปิดหลักสูตร 
     3. ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่องแนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552 
              4.  พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ มาตรา 22 (10) สภาวิชาการมีอํานาจและหน้าที่
พิจารณาให้ความเห็นต่อสภามหาวิทยาลัยเก่ียวกับงานด้านวิชาการของมหาวิทยาลัย 

ข้อเสนอ/ญัตติ 
ขอความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 
ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะดังน้ี 
1. ขอให้ส่งข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิในการวิพากษ์หลักสูตรสภาวิชาการไปยังสํานักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา  
2. คําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการร่างหลักสูตร ต้องส่งมาให้มหาวิทยาลัยฯ พร้อมเอกสารในเล่ม 

แผนการเรียนหมวดวิชาการศึกษาทั่วไปหน้าไม่มีภาคปฏิบัติ  ควรจะใส่ภาพรวมแต่ละภาคการศึกษาช่ัวโมงเกิน
หรือไม่ ในหลักสูตรครุศาสตร์มีปฏิบัติเยอะมาก การศึกษาและความเป็นครูไทยมีภาคปฏิบัติ  ควรจะมีแนวทาง
อย่างไรในการจัดทําหลักสูตรภาคปฏิบัติและทฤษฎี วิชาการจะต้องมีรูปแบบที่คล้ายคลึงกัน ควรมีการบริหาร
ทรัพยากรร่วมกัน คือ ฟอร์ม แนวคิด ปฏิบัติ ทฤษฎี 

3. คณะครุศาสตร์มีสาขาวิชาคณิตศาสตร์ต้องการทราบว่าอนาคตของมหาวิทยาลัยฯ จะไปใน
ทิศทางไหน ต้องการได้สัดส่วนของสายวิทยาศาสตร์ที่เพ่ิมขึ้น   

4. มีผู้มาสมัครเรียนสาขานี้จํานวน 4 คน แต่สาขาน้ีมีนักศึกษาที่จะต้องทําการสอน เน่ืองจากเป็น
วิชาแกนของคณะและสาขาน้ีได้สอนนักศึกษาในคณะครุศาสตร์ อาจารย์มีภาระงานสอนทุกคน การแก้ปัญหา
คณะได้ขออนุญาตขยายทุนเรียนฟรีจากเดิม 2 ทุน เป็น  4 ทุน เพ่ือจูงใจให้มีผู้มาสมัครเรียน 

ประธาน กล่าวว่า เพศศึกษา (ภาษาอังกฤษ) เป็นคําที่มีความหมายลึกซึ้งจากที่รู้จักหรือไม่ 
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ผศ.ดร.วิมลพรรณ รุ่งพรหม  กล่าวว่า มหาวิทยาลัยฯ ผนวกวิชาการอนามัยเจริญภัยกับเพศศึกษา 
มาจากเพศศึกษารอบด้าน ผู้พัฒนาหลักสูตรเป็นผู้ตรวจสอบให้ 

อธิการบดี กล่าวว่า ขอนําเรียนที่มาของเรื่องน้ี เน่ืองจากมหาวิทยาลัยฯ มีการดําเนินงานด้าน
เพศศึกษามาเมื่อ 5 ปีที่แล้ว โดยมีโครงการก้าวย่างอย่างเข้าใจ ขององค์กร Path เป็นผู้จัดทําและขณะน้ีขยาย
โครงการไปสู่มหาวิทยาลัยฯ ทุกแห่ง และกระทรวงสาธารณสุขได้ขอให้บรรจุวิชาน้ีลงในวิชาศึกษาทั่วไป 

 
ผศ .อร่าม ชนะโชติ กล่าวว่า ช่ือวิชาฟิสิกส์ แต่มีหลายช่ือคําอธิบายรายวิชาเหมือนกัน  

รหัสเหมือนกัน  ต้องการให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน ช่วยตรวจสอบกับทางวิชาการ ดูว่าช่ือวิชาตอนปรับปรุง
หลักสูตรควรจะเป็นแบบเดียวกันทั้งหมด 

มติที่ประชุม   
1. เห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์   
2. ขอให้สภาวิชาการดําเนินการเรื่องการใช้ทรัพยากรร่วมกันให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน หลักสูตร

ปรับปรุง พ.ศ.2554 ให้มีความชัดเจนมากขึ้น 

ระเบียบวาระที่ 5.4 ขอความเห็นชอบหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ.2554 

สาระสําคัญโดยย่อ 
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย  ขออนุญาตที่ประชุมให้ ผศ.หทัยรัตน์ ทรรพวสุ ประธานหลักสูตร

ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น นําเสนอ ขอความเห็นชอบหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ภาษาญี่ปุ่น หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2554 

ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง 
ด้วยสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ได้ปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตร

บัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ ปุ่น หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2554 โดยได้ดําเนินการปรับปรุงหลักสูตรตาม
กระบวนการขั้นตอนที่มหาวิทยาลัยฯ กําหนด ผ่านการวิพากษ์หลักสูตรวันที่ 15 มีนาคม 2554 โดยผ่านความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการประจําคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในการประชุมครั้งที่ 3/2554 วันที่ 23 
มีนาคม 2554 และสภาวิชาการมีมติเห็นชอบ ในการประชุมครั้งที่ 3/2554 เมื่อวันอังคารที่ 5 เมษายน 2554 

ข้อกฎหมาย 
  1. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ.2548 
  2. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่องหลักเกณฑ์และขั้นตอนการขอความ
เห็นชอบเปิดหลักสูตรใหม่/หลักสูตรปรับปรุง และการปิดหลักสูตร 
     3. ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่องแนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552 
              4. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ มาตรา 22 (10) สภาวิชาการมีอํานาจและหน้าที่พิจารณา
ให้ความเห็นต่อสภามหาวิทยาลัยเก่ียวกับงานด้านวิชาการของมหาวิทยาลัย 
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ข้อเสนอ/ญัตติ 

ขอความเห็นชอบหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2554 
ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะดังน้ี  
1.การควบคุมคุณภาพของผลผลิต เป็นห่วงว่าใน 4 ปีข้างหน้า มหาวิทยาลัยฯ จะบรรลุ

วัตถุประสงค์อย่างไรและสามารถวัดได้อย่างไรว่าเป็นที่น่าพอใจ 
ผศ.หทัยรัตน์  ทรรพวสุ กล่าวว่า ในสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นจะตัดสินเกณฑ์ทุกวิชาเท่ากัน  อาจารย์

ผู้สอนจะต้องปฏิบัติตาม มีการควบคุมคุณภาพหลังการสอนทุก 1 ปีอาจารย์จะต้องนําเสนอว่าสอนอะไรไปบ้าง
และเกิดปัญหาอย่างไร 

สนับสนุนให้นักศึกษาไปสอบข้อสอบมาตรฐานภาษาญี่ปุ่น ซึ่งเป็นข้อสอบฉบับเดียวกันทั่วโลกและ
สอบในวันเดียวกัน  มหาวิทยาลัยฯ ให้ไปสอบเพราะสามารถนํามาใช้ในการสมัครงานได้ นักศึกษาส่วนใหญ่
ต้องการที่จะไปสอบ มหาวิทยาลัยฯ ได้มอบหมายให้อาจารย์ช่วยสอนและติวก่อนที่จะไปสอบในทุกปี ในการ
สอบจะมี 5 ระดับ ระดับที่ยากที่สุดคือระดับที่ 1 จะสนับสนุนให้สอบถึงระดับที่ 3  แต่ผู้ที่มีความสามารถสูงจะ
สอบระดับ 3 ในปีแรก และปีต่อไปจะสอบในระดับที่ 2 อย่างน้อยต้องสอบได้ในระดับที่ 3 ถึงจะทํางานได้ 
เกณฑ์การรับสมัครรับทั้งผู้ที่เคยเรียนและไม่เคยเรียนมาก่อนและมีการเปิดหลักสูตรสําหรับนักศึกษาที่ยังไม่ 
เคยเรียน โดยตัวอักษรมี 3 ชุด นักศึกษาทุกคนต้องเร่ิมเรียนในตัวที่ 1 ก่อน ได้บอกในการสัมภาษณ์ทุกครั้ง 
นักศึกษาที่เรียนมาก่อนบางครั้งพัฒนาการยังสู้นักศึกษาที่ไม่เคยเรียนมาเลยไม่ได้  ความต้ังใจไม่เหมือนกัน  

2. วิชาอยุธยาศึกษาผู้ที่เรียนภาษาญี่ปุ่นก็จะมีมิติของอยุธยาศึกษามากข้ึนมีความเป็นไปได้หรือไม่
ที่จะเสริมหรือเพ่ิมเติมให้เป็นวิชาเอก 

ผศ.หทัยรัตน์ ทรรพวสุ  กล่าวว่า อยุธยาศึกษาเป็นวิชาพ้ืนฐาน ผู้สอนก็ไม่ใช่อาจารย์ญี่ปุ่น แต่ใน
หลักสูตรจะมีวิชาบังคับ 1 วิชา คือวิชาญี่ปุ่นปัจจุบัน  เป็นวิชาที่พยายามเปรียบเทียบให้นักศึกษาเห็น  และ
รายวิชาการสื่อสารในองค์กรธุรกิจญี่ปุ่น รายวิชาภูมิหลังทางสังคมและวัฒนธรรม เพ่ือสอดคล้องให้รู้ว่าควร
จะต้องทําอย่างไรเมื่อไปทํางานกับญี่ปุ่น 

ศ.ดร.ศุภมาศ พนิชศักด์ิพัฒนา กล่าวว่า ถ้าหากสอนอยุธยาศึกษาแต่มีการแยกเป็นห้อง ในมิติ
มุมมองของญี่ปุ่นได้ก็จะดี 

คุณสาวิตรี สุวรรณสถิตย์ กล่าวว่า คณิตศาสตร์ไม่ได้มองในมิติของสถาปัตยกรรมของอดีต น่าจะ
เป็นประโยชน์ในการบูรณาการหรือการช่ืนชมในสุนทรียภาพ  เช่น วัด มิติต่าง ๆ อนุสรณ์สถานหรือ
โบราณสถาน การสร้างวัง การสร้างกําแพงเมืองและเส้นผ่าศูนย์กลางเจดีย์  สําหรับเรื่องญี่ปุ่นศึกษาไม่แน่ใจว่า
ทางหลักสูตรจะมีความร่วมมือกับหน่วยงาน หรือกับหมู่บ้านญี่ ปุ่น ศูนย์ประวัติศาสตร์ที่ญี่ ปุ่นสร้างขึ้น  
ซึ่งหน่วยงานญี่ปุ่นในเมืองไทย ที่มีความสนใจในเมืองไทยจะมีข้อได้เปรียบมากในทางปฏิบัติ การท่ีจะร่วมมือ
กับหน่วยงานเป็นตัวการที่จะสนับสนุนและอาจารย์ก็ไม่ได้พูดถึงโครงการแลกเปล่ียนกับญี่ปุ่น ซึ่งน่าจะเป็นส่วน
หน่ึงของหลักสูตร และการให้ไปเรียนกับญี่ปุ่น 1 ปีเพ่ือประสิทธิภาพของหลักสูตร 

ผศ.หทัยรัตน์ ทรรพวสุ กล่าวว่า มหาวิทยาลัยฯ ได้ทําความร่วมมือกับมหาวิทยาลัย 6 แห่ง  
ในนามของมหาวิทยาลัยราชภัฏทั้งหมด  และในปีที่ผ่านมาเมืองซาไกได้เลือกมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยาเป็นตัวแทนฑูตไปเผยแพร่วัฒนธรรม สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นได้ทําการคัดเลือกนักศึกษา  
โครงการมีข้อตกลงอย่างเป็นทางการซึ่ง ได้รับทุนให้ไปเรียน 1 ปี ทุนที่ 2 คือทุนให้นักศึกษาไปทัศนศึกษาหรือ
เมืองอ่ืน ๆ ที่เป็นมหาวิทยาลัยในเขตตะวันตก ส่วนความร่วมมือกับมูลนิธิญี่ปุ่น สาขาวิชาก็ได้รับการติดต่อเป็น
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ประจําเพราะมูลนิธิญี่ปุ่นเป็นหน่วยงานหลักที่ให้ความช่วยเหลือ 
3. ในเอกสารไม่ปรากฏวิธีการในเอกสาร ไม่มั่นใจว่าได้ทําจริงหรือไม่  แบบฟอร์มไม่เหมือนกันเลย 

แม้กระทั่งวิชาศึกษาทั่วไปไม่เหมือนกัน ไม่รู้ว่าสอนอย่างไร ได้วิเคราะห์ชัดเจนหรือไม่  เพราะนําเข้ามาหลาย ๆ 
หลักสูตรน้ีเกิดปัญหา  ต้องวิเคราะห์ให้ดีเพราะสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาให้เรียน มอค. 3 ถ้า
มหาวิทยาลัยฯ ไม่ตรงกันจะเกิดอะไรข้ึน  1. อยากให้ฟอร์มต่าง ๆ เป็นแบบฟอร์มเดียวกัน 2. ควรเป็นหลักการ
เดียวกัน ฝากมหาวิทยาลัยฯ ช่วยตรวจสอบดูแล  
 ประธาน เรื่องแบบฟอร์มต่าง ๆ  ฝากสภาวิชาการ ท่านอธิการบดีช่วยดูให้ด้วย  

มติที่ประชุม     
 เห็นชอบหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2554 

ระเบียบวาระที่ 5.5 ขอความเห็นชอบหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ.2554 

สาระสําคัญโดยย่อ 
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย  ขออนุญาตที่ประชุมให้ รศ.ดร.วิชา ทรวงแสวง ประธานหลักสูตร

ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยและอาจารย์ศิขรินทร์  แสงเพชร นําเสนอขอความเห็นชอบหลักสูตร
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2554 

ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง 
ภาษาไทยเป็นเคร่ืองมือสื่อสารและเอกลักษณ์ของคนไทยแต่ในปัจจุบันสังคมไทยได้รับอิทธิพล

จากวัฒนธรรมต่างชาติทําให้เกิดความเปลี่ยนแปลงในหลายด้าน โดยเฉพาะด้านภาษาและวรรณกรรม เป็นผล
ให้ขาดการสืบสานและพัฒนาอย่างต่อเน่ืองอีกทั้ง สกอ. มีการกําหนดให้หลักสูตรที่มีอายุครบ 5 ปี ต้องทําการ
ปรับปรุงตามมาตรฐาน (มคอ.) ที่กําหนดไว้ ทางสาขาวิชาภาษาไทย จึงทําการปรับปรุงหลักสูตร ศศ.บ.
(ภาษาไทย) พ.ศ. 2548 เพ่ือให้เป็นไปตามมาตรฐานดังกล่าว 

 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
1. เพ่ือผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถทางภาษาและวรรณคดีไทย 
2. เพ่ือผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ เจตคติ และทักษะในอัตลักษณ์ความเป็นอยุธยา โดยเฉพาะด้าน

ภาษาและวรรณคดี 
3.  เพ่ือผลิตบัณฑิตที่สามารถใช้ทักษะในการสื่อสารเพ่ือการดํารงชีวิตและปรับตัวให้เข้ากับสังคม

ได้เป็นอย่างดี 
4.  เพ่ือผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรมและจริยธรรมในวิชาชีพ 
5.  เพ่ือผลิตบัณฑิตที่มีทักษะในการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ ปรากฏการณ์ทางภาษาและวรรณคดี 

และสามารถนํามาประยุกต์ใช้ในวิชาชีพและชีวิตประจําวัน 

ข้อกฎหมาย 
  1. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ.2548 
  2. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่องหลักเกณฑ์และขั้นตอนการขอความ
เห็นชอบเปิดหลักสูตรใหม่/หลักสูตรปรับปรุง และการปิดหลักสูตร 
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     3. ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่องแนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552 
              4.  พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ มาตรา 22 (10) สภาวิชาการมีอํานาจและหน้าที่
พิจารณาให้ความเห็นต่อสภามหาวิทยาลัยเก่ียวกับงานด้านวิชาการของมหาวิทยาลัย 

ข้อเสนอ/ญัตติ 
ขอความเห็นชอบหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย หลักสูตรปรับปรุง  

พ.ศ.2554  
ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะดังน้ี 
1. หลักสูตรที่มีการปรับปรุงแล้วมีคําศัพท์ใหม่ ๆ ที่ปรากฎในราชบัณทิตและภาษาที่ใช้กัน 

ประเด็นเหล่าน้ีได้บรรจุในหลักสูตรหรือไม่ พร้อมในการปรับตัวเข้าสู่โลกาภิวัฒน์ 
 อาจารย์ศิขรินทร์ แสงเพชร กล่าวว่า มีการสอดแทรกในวิชาคํายืมในภาษาไทย  ในส่วนของวิชา
ภาษาปราชญ์ภาษาไทย มีการเรียนรู้ระบบการเปลี่ยนแปลงของภาษาอย่างไร 

2. หลักสูตรมีความสําคัญ ต้องการเห็นหลักสูตรภาษาไทยที่มีลักษณะส่งเสริมการสร้างสรรค์ที่ต้ัง
อยู่บนพ้ืนฐานของภาษาและวรรณกรรม คืออาชีพในปัจจุบันที่สร้างสรรค์ทางวรรณกรรม เช่น เขียนบทละคร 
เขียนบทเพลงมีเยอะมาก ไม่ควรจะเน้นความรู้ความสามารถทักษะทางภาษาอย่างเดียว ส่งเสริมให้มีความคิด
สร้างสรรค์ทางภาษาและวรรณกรรมได้ไหม  

ประธาน ตรงไหนที่จะใส่ไปในวิชาเลือกเสรีทําอะไรได้บ้าง 
อาจารย์ศิขรินทร์ แสงเพชร  สามารถใส่เข้าไปในส่วนวิชาเลือกได้ 
ประธาน ถ้ายังไม่พร้อมก็พยายามสร้างความพร้อม คงเป็นช่องทางในการสร้างอาชีพต่อไป 
3. ต้องการให้นักศึกษาที่จบจากมหาวิทยาลัยฯ ตัดสินและมองทิศทางของการสื่อสาร  ปัจจุบันจะ

อยู่ในมือของผู้ที่จบสื่อสารมวลชน ถ้ามหาวิทยาลัยฯ สอนผู้ที่รักภาษาไทยให้เป็นบรรณาธิการได้ 
รศ.ดร.นพวรรณ ธีระพันธ์เจริญ กล่าวว่า ทางคณะขอให้สาขาวิชาภาษาไทยออกข้อสอบให้จาก

การทดสอบนักศึกษา ปรากฎว่านักศึกษาสอบตกหมดเลย  มหาวิทยาลัยฯ ควรสร้างเกณฑ์มาตรฐานภาษาไทย
เพ่ือเป็นเกณฑ์บังคับของมหาวิทยาลัยฯ มีวรรณคดีสําหรับเด็ก และผู้ใหญ่หรือไม่ การพัฒนาบุคลิกภาพ และ
ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร  

ดร.สุภัทรา  คงเรือง กล่าวว่า ภาระงานสอนที่เป็น 15 จะมีผลต่อคุณภาพการสอนด้วยหรือไม่ 
ประธาน ถ้าเสนอกลับมาคร้ังต่อไป หากมีข้อมูลประกอบว่ามหาวิทยาลัยอ่ืนทํากันอย่างไร 

พ้ืนฐานปัจจุบันน้ีเป็นอย่างไร เง่ือนไขในการจบอยากให้เสนอกลับมา โดยสภาวิชาการอาจไปหารือกันให้
รอบคอบและมีข้อมูลประกอบการพิจารณา 

มติที่ประชุม     
เ ห็ น ชอบหลั ก สู ต ร ศิ ล ปศ าสต ร บัณ ฑิ ต  ส าข า วิ ช าภ าษ า ไทย  หลั ก สู ต รป รั บป รุ ง  

พ.ศ.2554  
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ระเบียบวาระที่ 5.6 ขออนุมัติงบประมาณเพื่อปรับพื้นที่ เตรียมการก่อสร้างอาคาร ARU-

COMPLEX 

สาระสําคัญโดยย่อ 
 เลขานุการสภามหาวิทยาลัย ขออนุญาตที่ประชุม นายจิรศักด์ิ ชุมวรานนท์ รองอธิการบดี 
ฝ่ายวางแผนและพัฒนา นําเสนอ  ขออนุมัติงบประมาณเพ่ือปรับพ้ืนที่เตรียมการก่อสร้างอาคาร ARU-
COMPLEX 

ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง 
 ตามท่ีมหาวิทยาลัยได้เสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ  

พ.ศ. 2554 งบกลาง รายการเงินสํารองจ่ายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจําเป็นเพ่ืองบประมาณกลางปีในรายการ
ปรับปรุงอาคาร 8 จํานวน 10,000,000 บาท ประกอบกับมติที่ประชุมการพิจารณาก่อสร้าง/ปรับปรุงอาคาร 8 
และอาคาร  9  ใน วันที่  1 2  เ มษายน  2 554  ไ ด้ เ ห็ นชอบการปรั บปรุ ง / ก่ อสร้ า งอาคาร  8 , 9  
โดยพิจารณารูปแบบรายการท่ีใช้พ้ืนที่ที่เก่ียวข้องกับการจัดการเรียนการสอนเป็นหลัก ซึ่งประกอบด้วย 
สาขาวิชานาฏศิลป์ และสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ หากมีพ้ืนที่ใช้สอยคงเหลือให้เพ่ิมเติมส่วนที่เป็น Complex 
เข้าไป  

เพ่ือให้การปรับพ้ืนที่เตรียมการก่อสร้างอาคาร ARU-COMPLEX สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ 
การปรับปรุง/ก่อสร้างอาคาร และระยะเวลาในการดําเนินการ มหาวิทยาลัยฯ จึงขออนุมัติงบประมาณเพ่ือ
ปรับพ้ืนที่ฯ จํานวน 1,807,200 บาท (หน่ึงล้านแปดแสนเจ็ดพันสองร้อยบาทถ้วน) โดยเบิกจ่ายจากงบบํารุง
การศึกษาคงคลัง 

ข้อกฎหมาย 
 พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 มาตรา 18 สภามหาวิทยาลัยมีอํานาจและหน้าที่

ค ว บ คุ ม ดู แ ล กิ จ ก า ร ทั่ ว ไ ป ข อ ง ม ห า วิ ท ย า ลั ย แ ล ะ โ ด ย เ ฉ พ า ะ ใ ห้ มี อํ า น า จ ห น้ า ที่ ต า ม 
(11) อนุมัติงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย 

ข้อเสนอ/ญัตติ 
ขออนุมัติงบประมาณเพ่ือปรับพ้ืนที่เตรียมการก่อสร้างอาคาร ARU-COMPLEX 

มติที่ประชุม     
อนุมัติงบประมาณเพ่ือปรับพ้ืนที่เตรียมการก่อสร้างอาคาร ARU-COMPLEX จํานวน 1,807,200 

บาท (หน่ึงล้านแปดแสนเจ็ดพันสองร้อยบาทถ้วน) โดยเบิกจ่ายจากงบบํารุงการศึกษาคงคลัง 

ระเบียบวาระที่ 5.7 ขอความเห็นชอบหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย  
หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2554 

สาระสําคัญโดยย่อ 
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย  ขออนุญาตที่ประชุมให้คณบดีคณะครุศาสตร์ และดร.ชมภูนุท 

สุขหวาน  รองคณบดีคณะครุศาสตร์ นําเสนอ ขอความเห็นชอบหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอน
ภาษาไทย หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2554 
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ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง 

 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย (5 ปี) สร้างขึ้นตามกรอบมาตรฐาน 
คุณวุฒิระดับปริญญาตรี  

สาขาครุศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์ หลักสูตร 5 ปี (มคอ.1) 
มาตรฐานการเรียนรู้ ตาม มคอ.1 หมวดวิชาเฉพาะด้านวิชาเอกภาษาไทย 

 1. ด้านคุณธรรมจริยธรรม 
2.ด้านความรู้ 

- หลักภาษา 
 - วรรณคดีและวัฒนธรรม 
 - ทักษะการใช้ภาษา 
3. ด้านทักษะทางปัญญา 

 4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
6. ด้านทักษะการจัดการเรียนรู้ 

ข้อกฎหมาย 
  1. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ.2548 
  2. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่องหลักเกณฑ์และขั้นตอนการขอความ
เห็นชอบเปิดหลักสูตรใหม่/หลักสูตรปรับปรุง และการปิดหลักสูตร 
     3. ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่องแนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552 
              4. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ มาตรา 22 (10) สภาวิชาการมีอํานาจและหน้าที่พิจารณา
ให้ความเห็นต่อสภามหาวิทยาลัยเก่ียวกับงานด้านวิชาการของมหาวิทยาลัย 

ข้อเสนอ/ญัตติ 
ขอความเห็นชอบหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย หลักสูตรใหม่  

พ.ศ.2554  
ที่ประชุมได้อภิปรายกันอย่างกว้างขวาง ดังน้ี 
คุณสาวิตรี  สุวรรณสถิตย์ กล่าวว่า ใครเป็นผู้ที่กําหนดว่าครูที่ดีต้องเป็นอย่างไร มีการวิพากษ์จาก

ผู้ปกครองว่าต้องการครูอย่างไรหรือไม่ 
นพ.สมเกียรติ วัฒนศิริชัยกุล กล่าวว่า ผู้สอนมีใบประกอบวิชาชีพครูหรือไม่  
ดร.ชมพูนุท สุขหวาน กล่าวว่า มี 
ประธาน นอกเหนือจากครูที่ดีแล้ว  อยากให้มีกรณีตัวอย่างครูที่ดี เพราะตอนน้ีมีความพยายามที่

จะหาครูที่เป็นตัวอย่างที่ดีจริง ๆ  พยายามดูว่าการสอนภาษาไทยสามารถสอนในวิชาอ่ืน ๆ ได้ วิชาอ่ืนก็เป็นสื่อ
ในการสอนภาษาได้ด้วย พยายามดูว่าอยู่ตรงไหนเพราะตอนน้ีจะพูดหลักสูตรบูรณาการมาก มีอะไรที่จะเตรียม
ความพร้อมของครูยุคใหม่  

ประธาน ปัญหาของครูอยู่ที่การจัดการเรียนการสอน  ครูไทยเกือบ 80 เปอร์เซ็นต์ ไม่เคยได้รับ
การอบรม  และครูที่จบวิชาเอกภาษาไทย ได้รับการเตรียมความพร้อมหรือไม่ 
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รศ.ดร.นพวรรณ ธีระพันธ์เจริญ กล่าวว่า ในการใช้บุคลากรบูรณาการร่วมกัน คณะครุศาสตร์
ยืนยันรับนักศึกษาที่เลือกคณะครุศาสตร์ในอันดับที่  1 ถ้าเกิน  80 คน ให้เลือกอันดับที่ 2  ในส่วนของวิชา 
ที่เก่ียวพันกันน้ีอาจจะต้องนํามาพิจารณาเพ่ือกําหนดแนวทางใหม่ ในส่วนของเน้ือหาหลักสูตรในวิชาที่ 3 เป็น
การพูดเพ่ือพัฒนาชีวิต   ส่วนทักษะทางปัญญาในการแก้ปัญหาไม่มี ไม่ทราบว่าเพ่ิมเติมได้หรือไม่   

อาจารย์ขวัญชนก นัยจรัญ กล่าวว่า การพูดเพ่ือการพัฒนาชีวิต เป็นหมวดวิชาศึกษาทั่วไปของ
มหาวิทยาลัยฯ   

 
ประธาน เห็นชอบ ส่วนข้อเสนอวิชาที่ปรากฏอยู่และไม่ใช่วิชาศึกษาทั่วไป ฝากอธิการบดีว่าจะทํา

อย่างไร อาจจะดูได้หลายแห่งแต่ต้องเห็นชัดว่าอยู่เพ่ืออะไร 
ดร.สุภัทรา คงเรือง กล่าวว่า  ภาษาไทยเสนอเข้ามาทั้ง 2 คณะ รหัสวิชาเหมือนกัน  ช่ือวิชา

ภาษาไทยเหมือนกัน แต่ช่ือวิชาภาษาอังกฤษไม่เหมือนกัน ต้องการให้ตรวจสอบรายละอียดให้ชัดเจน 
คุณสาวิตรี สุวรรณสถิตย์ กล่าวว่า  ฝากอธิการบดีและคณบดีที่เก่ียวข้องให้พิจารณาว่าทั้ง 2 

หลักสูตร มีความจําเป็นที่จะต้องบูรณาการร่วมมือกันมากขึ้นจะทําได้อย่างไร  1. วิชาการศึกษาจะเรียน
ด้วยกันได้หรือไม่ 2. การทํากิจกรรมสร้างสรรค์ด้วยกัน เช่น ทักษะและการพัฒนา  มีการเปรียบเทียบเกณฑ์
ความรู้ภาษาไทยระหว่างนักศึกษาที่จบสายศิลปศาสตร์และนักศึกษาที่จบคณะครุศาสตร์  ทักษะทางด้าน
ภาษาไทยเปรียบเทียบกันได้อย่างไร ควรมีเกณฑ์อย่างไรร่วมกัน 

มติที่ประชุม     
เ ห็นชอบหลั กสู ต รค รุ ศาสตร บัณฑิต  สาขา วิชาการสอนภาษา ไทย  หลั กสู ต ร ให ม่  

พ.ศ.2554 
รศ.ดร.นพวรรณ ธีระพันธ์เจริญ กล่าวว่า  ถ้าได้ผลการประเมินมหาวิทยาลัย เรียบร้อยแล้ว เสนอ

ว่าควรจะมีการประชุมในวาระพิเศษ ในเรื่องของการกําหนดนโยบาย หรือกลยุทธ์เร่งด่วน เช่น ในเรื่อง
นักศึกษาลดลง 

ประธาน เมื่อได้ผลการประเมินมหาวิทยาลัยฯ  ครั้งต่อไปควรถึงวาระอันควร 
อธิการบดี มีเรื่องแจ้ง 2 เรื่องดังน้ี 
1.  ในวันพุธที่ 10 พฤษภาคม 2554 จะมีพิธีพระราชทานปริญญาบัตร เวลา 10.00 น.  

ณ เวทีใหม่ สวนอัมพร ขอเรียนเขิญกรรมการสภามหาวิทยาลัยทุกท่าน และในวันอาทิตย์ที่ 8 พฤษภาคม 
2554 มหาวิทยาลัยฯ จะมีพิธีซ้อมใหญ่ ในช่วงเช้าเวลา  07.00 น. จะมีการถ่ายภาพหมู่  ช่วงเย็นจะมีงาน
ฉลองบัณฑิต ขอเรียนเชิญกรรมการสภามหาวิทยาลัยทุกท่านร่วมถ่ายภาพหมู่   

2. กรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ จะเพ่ิมความเข้มงวดในการพิจารณาหลักสูตร  
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ระเบียบวาระท่ี  6   เรื่องอ่ืนๆ 

ระเบียบวาระที่ 6.1 กําหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 5/2554 

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 5/2554 

ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง 
 สภามหาวิทยาลัยมีมติเป็นหลักการให้มีการประชุมทุกวันพุธในสัปดาห์ที่สามของเดือน   

ข้อกฎหมาย     
ข้อบังคับว่าด้วยการประชุมสภามหาวิทยาลัย พ.ศ.2547 ข้อ 8 การประชุมให้มีตามกําหนด 

ที่สภามหาวิทยาลัยได้มีมติไว้  

ข้อเสนอ/ญัตติ    
ขอความเห็นชอบกําหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 5/2554 

ในวันพุธที่ 18 พฤษภาคม 2554 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  

มติที่ประชุม    
 เห็นชอบ  
 

ปิดประชุมเวลา  13.15 น. 
 

 
........................................... 

(รศ.วันทนีย์  แสนภักดี) 
ผู้บันทึกรายงานการประชุม 

 
........................................... 

(คุณหญิง ดร.กษมา  วรวรรณ ณ อยุธยา) 
ประธานการประชุม 



[1] 
 

 

 

 

 
 


