
 
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

คร้ังที่ 12/2553 
วันพุธที่ 15 ธันวาคม 2553 เวลา 09.30 – 12.00 น. 

ณ หองประชุม 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
-------------------------------------------------- 

ผูที่มาประชุม 

1. คุณหญิง ดร.กษมา วรวรรณ ณ อยุธยา นายกสภามหาวิทยาลัย                            ประธาน 
2. ศ.ดร.นิพนธ ศุขปรีดี อุปนายก รองประธาน 
3. รศ.ดร.พงศ หรดาล ผูทรงคุณวุฒิ                       กรรมการ 
4. ศ.ดร.ศุภมาศ พนิชศักด์ิพัฒนา ผูทรงคุณวุฒิ                                          กรรมการ 
5. ศ.นพ.สมเกียรติ วัฒนศิริชัยกุล ผูทรงคุณวุฒิ                                           กรรมการ 
6. ดร.ชาญวิทย เกษตรศิริ ผูทรงคุณวุฒิ                                           กรรมการ 
7. นางสาวิตรี สุวรรณสถิตย ผูทรงคุณวุฒิ                                           กรรมการ 
8. นายศุทธนะ ธีวีระปญญา ผูทรงคุณวุฒิ                                        กรรมการ 
9. นายสุพล คุณาภรณ ผูทรงคุณวุฒิ                                           กรรมการ 
10. ดร.จิระพันธุ พิมพพันธุ ประธานกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย กรรมการ 
11. ดร.บูรพาทิศ พลอยสุวรรณ อธิการบดี กรรมการ 
12. ผศ.หทัยรัตน ทรรพวสุ ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ กรรมการ 
13. รศ.ดร.นพวรรณ ธีระพันธเจริญ ผูแทนผูบริหาร                                        กรรมการ 
14. นายจิรศักด์ิ ชุมวรานนท ผูแทนผูบริหาร กรรมการ 
15. ผศ.วิชชุกร นาคธน ผูแทนผูบริหาร กรรมการ 
16. ผศ.พันทิพา มาลา ผูแทนผูบริหาร กรรมการ 
17. ดร.เกษม บํารุงเวช ผูแทนคณาจารย                                     กรรมการ 
18. ดร.สุภัทรา คงเรือง ผูแทนคณาจารย                                     กรรมการ 
19. ผศ.อราม  ชนะโชติ ผูแทนคณาจารย                                      กรรมการ 
20. ผศ.วิวัฒน หามนตรี ผูแทนคณาจารย กรรมการ 
21. รศ.วันทนีย แสนภักดี รองอธิการบดีฝายบริหาร เลขานุการ 
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ผูที่ไมมาประชุม 

1.  ศ.ดร.วิรุณ  ต้ังเจริญ ผูทรงคุณวุฒิ                      ลาการประชุม 
2. ผศ.ดร.สาโรช ธีรศิลป ผูทรงคุณวุฒิ                      ลาการประชุม 
3. ดร.สุชาติ  เมืองแกว ผูทรงคุณวุฒิ                      ลาการประชุม 

ผูเขารวมประชุม  

1. ผศ.ดร.วิมลพรรณ  รุงพรม รองอธิการบดีฝายวิชาการ 
2. ผศ.อดิศร ภูสาระ หัวหนาภาควิชาสังคมศาสตร 
3. ผศ.วิภาวี ฝายเทศ ประธานหลักสูตรนิเทศศาสตร 
4. นางสาวศราริตา บุญฤทธ์ิ นิติกร 

เปดประชุม เวลา 09.30 น. 

ประธานพิจารณาจํานวนกรรมการที่มาประชุมและเห็นวาครบองคประชุมแลวจึงเปดการประชุม 
และดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม  

ระเบียบวาระที่ 1 เร่ืองที่ประธานแจงใหทราบ 

ประธานมอบหมายใหเลขานุการแจงเร่ืองเพื่อทราบ คือ กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ ที่ลาการ
ประชุมวันนี้คือ ศ.ดร.วิรุณ  ต้ังเจริญ ผศ.ดร.สาโรช ธีรศิลป และดร.สุชาติ  เมืองแกว 
   
 มติที่ประชุม 

รับทราบ  

ระเบียบวาระที่ 2 เร่ืองรับรองรายงานการประชุม คร้ังที่ 11/2553 

สาระสําคัญโดยยอ 
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย นําเสนอรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา คร้ังที่ 11/2553 เพื่อขอใหที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยพิจารณารับรองรายงานการประชุม 
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ความเปนมา/เรื่องเดิม/ขอเท็จจริง 
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาไดมีการประชุมคร้ังที่ 11/2553 เมื่อวันพุธที่ 17 

พฤศจิกายน 2553 ณ หองประชุม 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา และเลขานุการสภาฯ  
ไดจัดทํารายงานการประชุมบรรจุเขาระเบียบวาระที่ 2 เร่ืองรับรองรายงานการประชุมคร้ังที่ 11/2553 

ขอกฎหมาย 
ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาวาดวยการประชุมสภามหาวิทยาลัย  

พ.ศ.2547 ขอ 7 เลขานุการสภามหาวิทยาลัยมีอํานาจหนาที่ตาม (2) จัดทํารายงานการประชุมสภา
มหาวิทยาลัย และ (4) รับผิดชอบเอกสารของการประชุมสภามหาวิทยาลัย 

ขอเสนอ/ญัตติ  

ขอรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย คร้ังที่ 11/2553 วันพุธที่ 17 พฤศจิกายน 
2553 ณ หองประชุม 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

มติที่ประชุม     
รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย คร้ังที่ 11/2553 โดยไมมีการแกไข 

ระเบียบวาระที่ 3  เร่ืองสืบเน่ืองจากการประชุม คร้ังที่ 11/2553 

ระเบียบวาระที่ 3.1  ผลการปฏิบั ติตามมติที่ประ ชุมสภามหาวิทยา ลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 11/2553  

สาระสําคัญโดยยอ 
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย นําเสนอขอมูลการดําเนินงานและผลการดําเนินงานตามมติ 

ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา คร้ังที่ 11/2553 โดยไดแจงและมอบใหหนวยงานและ
องคคณะบุคคล/บุคคลที่เกี่ยวของดําเนินงานและปฏิบัติตามที่สภามหาวิทยาลัยมีมติแลว 

ความเปนมา/เรื่องเดิม/ขอเท็จจริง 
1. สภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาไดมีมติกําหนดเปนแนวปฏิบัติใหเลขานุการ

นําเสนอใหที่ประชุมทราบความคืบหนาหรือขอมูลการดําเนินงานและผลการดําเนินงานตามมติ 
สภามหาวิทยาลัยทุกคร้ังเปนเร่ืองสืบเนื่องจากการประชุมคร้ังกอนดวย 

2. สภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา มีการประชุมคร้ังที่ 11/2553 เมื่อวันพุธที่ 17 
พฤศจิกายน 2553 เวลา 09.30 น. ณ หองประชุม 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยมีสาระ
ตามรายงานการประชุมฯ ในระเบียบวาระที่ 2  
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3. เลขานุการสภามหาวิทยาลัย ไดแจงและมอบใหหนวยงานและองคคณะบุคคล/บุคคล   
ที่เกี่ยวของดําเนินงานและปฏิบัติตามที่สภามหาวิทยาลัยมีมติแลว ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารที่นําเสนอ
ประกอบการประชุมระเบียบวาระที่ 3 

ขอกฎหมาย 
ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาวาดวยการประชุมสภามหาวิทยาลัย  

พ.ศ.2547 ขอ 7 เลขานุการสภามหาวิทยาลัยมีอํานาจหนาที่ตาม (2) จัดทํารายงานการประชุม สภามหาวิทยาลัย 
และ (4) รับผิดชอบเอกสารของการประชุมสภามหาวิทยาลัย 

ขอเสนอ/ญัตติ  

ขอเสนอใหที่ประชุมรับทราบขอมูลการดําเนินงานและผลการดําเนินงานตามมติ             
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา คร้ังที่ 11/2553 

มติที่ประชุม     
รับทราบ  

ระเบียบวาระที่ 4 เร่ืองนําเสนอเพ่ือทราบ 

ระเบียบวาระที่ 4.1 เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากอธิการบดี    

สาระสําคัญโดยยอ 
 อธิการบดี นําเสนอเร่ืองใหที่ประชุมทราบดังนี้ 
 1. มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยามีหนวยตรวจสอบภายใน ซึ่งเปนหนวยงานภายใน

ตามประกาศทําหนาที่ในสวนของการตรวจสอบภายใน และจัดทําโครงสรางของหนวยตรวจสอบภายใน
เสนอใหกรรมการสภามหาวิทยาลัยรับทราบ 

 2. วันที่ 15 ธันวาคม 2553 เวลา 10.00 น. มีการลงนามความรวมมือระหวางมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา กับวิทยาลัยการทองเที่ยวเว  

 3. มหาวิทยาลัยฯ  มีผูแทนจากมหาวิทยาลัยโอซากา  ประเทศญ่ีปุน   มาเยี่ยมคณะ
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โดยคณบดีเปนผูดูแลตอนรับและไดพาไปดูสถานที่ฝกงาน ซึ่งจะมารวมฝกงานกับ
มหาวิทยาลัยฯ และโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา รายละเอียด รศ.ดร.นพวรรณ ธีระพันธเจริญ คณบดี
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  จะรายงานใหทราบตอไป 

 4. มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาไดเปนเจาภาพจัดงานมรดกโลก ระหวางวนัที ่10-19 
ธันวาคม 2553 ณ บริเวณวัดมหาธาตุ  บริเวณหนางานจะเปนบรรยากาศเนนศิลปกรรม และหัตถกรรมใน
สมัยอยุธยา ขอเรียนเชิญกรรมการสภามหาวิทยาลัยเขารวมชมงานในคร้ังนี้  
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 รศ .ดร .นพวรรณ  ธีระพันธ เจริญ  คณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี   กลาววา 
มหาวิทยาลัยโอซากา ประเทศญ่ีปุน เปนมหาวิทยาลัยที่มีการลงนาม MOU ทางดานวิชาการ กับ
มหาวิทยาลัยเกียวโตเพื่อการศึกษา  มีอาจารยจากทางสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีมาวางแผน
รวมกันในการกาวไปสูการเปนสากลในข้ันตนโดยมีจารยมาจากสาขาวิชาพยาบาล โรงเรียนที่สอดคลองกับ
หลักสูตรสาธารณสุขชุมชนของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ส่ิงที่มหาวิทยาลัยโอซากา ประเทศ
ญ่ีปุนมารวมดูงาน สถานที่ฝกงานใหนักศึกษา ไดแก โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา และโรงเรียนประถม
สาธิต  และในปหนามหาวิทยาลัยโอซากา  จะสงนัก เ รียนมาฝกงานในมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา  สวนความกาวหนาจะเรียนใหกรรมการสภามหาวิทยาลัยรับทราบตอไป 

มติที่ประชุม   
รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 4.2  เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากประธานสภาคณาจารยและขาราชการ 

สาระสําคัญโดยยอ 
-ไมมี- 

มติที่ประชุม   
รับทราบ  

ระเบียบวาระที่ 4.3  เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากประธานคณะกรรมการสงเสริมกิจการ
มหาวิทยาลัย 

สาระสําคัญโดยยอ 
ดร .จิ ระพันธุ  พิมพพันธุ    ประธานคณะกรรมการส ง เส ริมกิ จการมหาวิทยา ลัย  

มีเร่ืองแจงใหที่ประชุมทราบ ดังนี้ 
1. คณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัยไดประชุมวันที่ 9 ธันวาคม 2553  มีประเด็นที่

สําคัญคือ คณะกรรมการสงเสริมฯ ไดเรงติดตามเร่ืองเวทีประชาธิปไตย โดยตองการใหนักศึกษาเกิดการ
ปรองดองกัน คณะกรรมการสงเสริมฯ จะทําหนังสือถึงคณบดีคณะตาง ๆ และเชิญนักศึกษาที่เปนนายก
องคการมาปรึกษาหารือ 

2. เร่ืองจําหนายซีดีเพลงมหาวิทยาลัย คณะกรรมการสงเสริมกิจฯ มีแผนที่จะเผยแพรให
นักศึกษา และอาจารย รักมหาวิทยาลัยฯ โดยการประกวดรองเพลงมหาวิทยาลัยและประกวดกองเชียร  
คณะกรรมการสงเสริมมีรางวัลพิเศษถานักศึกษานําเพลงมหาลัยมาเชียร คณะกรรมการสงเสริมฯ ตองการ
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ใหทุกคนในมหาวิทยาลัยฯ รองเพลงมหาวิทยาลัยได  และตองการใหมหาวิทยาลัยฯ เปดเพลง
มหาวิทยาลัยออกอากาศในตอนเชาเพื่อใหนักศึกษาไดรับฟง 

3. การสรรหาอาจารยผูสอนดีเดน ประจําป 2553 ขณะนี้มีคณบดีหลายคณะสงรายช่ือมา
เรียบรอยแลว สวนการมอบรางวัลจะเปนการมอบโลเกียรติยศในวันสําคัญ   คณะกรรมการสงเสริมตองการ
ใหคณะสงรายช่ือใหครบภายในเดือนธันวาคม  

4. โครงการสงเสริมคณะตางๆ ซึ่งจะเกี่ยวของกับนักศึกษา หรือการพัฒนามหาวิทยาลัยฯ  
ขณะนี้คณะกรรมการสงเสริมฯ มีงบประมาณ จํานวน 28,200 บาท งบประมาณนี้ไดมาจากการหารายได
ของคณะกรรมการสงเสริมฯ  

5. คณะกรรมการสงเสริมฯ ตองการใหมหาวิทยาลัยฯ มีผลงานดานการประชาสัมพันธ
มหาวิทยาลัยมีเอกสารของอธิการบดีออกมาทุกเดือน  ตองการใหแจกไปยังหนวยงานราชการ สถานศึกษา 
นายอําเภอ เพื่อที่หนวยงานตาง ๆ จะไดรูจักมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยามากข้ึน 
 ประธาน กลาววา เมื่อไดขอมูลเกี่ยวกับอาจารยผูสอนดีเดนแลวใหนําเสนอในที่ประชุม 
สภามหาวิทยาลัยพรอมทั้งบุคคลที่ไดรับรางวัล 

มติที่ประชุม     
 รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 5 เร่ืองนําเสนอเพ่ือพิจารณา 

ระเบียบวาระที่ 5.1 ขออนุมัติใหปริญญาบัตร แกผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 
ประจําภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2553 

สาระสําคัญโดยยอ 
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย  นําเสนอ ขออนุมัติใหปริญญาบัตร แกผูสําเร็จการศึกษาระดับ

ปริญญาตรี ประจําภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2553 จํานวน 380 ราย 
 

ความเปนมา/เรื่องเดิม/ขอเท็จจริง 
สภาวิชาการไดมีมติเห็นชอบเสนอใหปริญญาบัตร ในการประชุมคร้ังที่ 8/2553 เม่ือวันที่ 8 

ธันวาคม  2553  จํานวน 380  ราย จําแนกตามวุฒิการศึกษาไดตามตารางที่ 1 ดังตอไปนี้ 
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ตารางที่ 1 จํานวนผูสําเร็จการศึกษาจําแนกตามระดับปริญญาและวุฒิการศึกษา 

ระดับปริญญา สาขาวชิา/วฒิุการศกึษา จํานวน(ราย) 
ระดับปริญญาตรี หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 15 
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 112 
 หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต 2 
 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 28 
 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 121 

 หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 102 
รวม  380 

ขอกฎหมาย 
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 กําหนดใหสภามหาวิทยาลัยมีอํานาจและ

หนาที่ตามมาตรา 18 (4) อนุมัติใหปริญญา ประกาศนียบัตรช้ันสูง ประกาศนียบัตร อนุปริญญา และ
ประกาศนียบัตรแกผูสําเร็จการศึกษา 

ขอเสนอ/ญัตติ 
ขออนุมัติใหปริญญาบัตร แกผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ประจําภาคเรียนที่ 1  

ปการศึกษา 2553 จาํนวน 380 ราย 

มติที่ประชุม     
อนุมั ติใหปริญญาบัตร  แกผู สําเ ร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี  ประจําภาคเรียนที่  1  

ปการศึกษา 2553 จํานวน 380 ราย   

ระเบียบวาระที่ 5.2 ขอความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารยประจําหลักสูตรสาขา
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (รปบ.) 

สาระสําคัญโดยยอ 
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย  ขออนุญาตที่ประชุมให ผศ.ดร.วิมลพรรณ รุงพรหม รอง

อธิการบดีฝายวิชาการ  นําเสนอ ขอความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารยประจําหลักสูตรสาขารัฐ
ประศาสนศาสตรบัณฑิต (รปบ.) 
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ความเปนมา/เรื่องเดิม/ขอเท็จจริง 
1. ตามที่หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร ไดพัฒนาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 

หลักสูตรใหม พ.ศ.2554 แลวนั้นมีอาจารยในสาขาวิชามีศักยภาพซํ้าซอนกับหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร
บัณฑิตสาขาวิชาจึงขอเปล่ียนแปลงอาจารยประจําหลักสูตร 

2. สภาวิชาการไดใหความเห็นชอบในการประชุมคร้ังที่ 7/2553 เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2553 

ขอกฎหมาย 
1.สภามหาวิทยาลัยมีอํานาจในการกํากับมาตรฐานการศึกษา การประกันคุณภาพการศึกษา 

การเปดสอนของมหาวิทยาลัยและติดตามประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย 
2.เกณฑมาตรฐานหลักสูตรอุดมศึกษา ระดับปริญญาตรี พ.ศ.2548 ขอ 9 จํานวนและคุณวุฒิ 

ของอาจารยประจําหลักสูตรตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษาตามหลักสูตรนั้น ซึ่งมีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ
กับสาขาวิชาที่เปดสอนไมนอยกวา 5 คน และในจํานวนนั้นตองเปนผูมีคุณวุฒิไมตํ่ากวาปริญญาโทหรือ
เทียบเทา หรือเปนผูดํารงตําแหนงทางวิชาการไมตํ่ากวาผูชวยศาสตราจารย อยางนอย 2 คน ทั้งนี้ อาจารย
ประจําในแตละหลักสูตรจะเปนอาจารยประจําเกินกวา 1 หลักสูตรในเวลาเดียวกันไมได 

ขอเสนอ/ญัตติ 
ขอความเห็นชอบการเปล่ียนแปลงอาจารยประจําหลักสูตรสาขารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 

(รปบ.)  

มติที่ประชุม     
เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารยประจําหลักสูตรสาขารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (รปบ.) 

ดังนี้ 
อาจารยประจําหลกัสูตรชดุเดิม อาจารยประจําหลกัสูตรชดุใหม 

1. นายวิชชุกร   นาคธน 1. นางสาวณิศรา  ประดิษฐดวง 
2. นางสาวทัศรินทร  โสธรบุญ 2. นางสาวทัศรินทร  โสธรบุญ 
3. นางสาวณิศรา  ประดิษฐดวง 3.นายพยัญชน  เอ่ียมศิลป 
4. นายจีรวฒัน   เจริญสุข 4. นางสาวบังอร   คําหลอม 
5. นางสาวกมลวรรณ พาหอม 5. นางสาวศุภกาณฑ นานรัมย   

ระเบียบวาระที่ 5.3 ขอความเห็นชอบหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 
หลักสูตรใหม พ.ศ.2554  

สาระสําคัญโดยยอ 
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย  ขออนุญาตที่ประชุมให ผศ.ดร.อดิศร ภูสาระ หัวหนาภาควิชา
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สังคมศาสตร นําเสนอ ขอความเห็นชอบหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิตหลักสูตรใหม พ.ศ.2554 

ความเปนมา/เรื่องเดิม/ขอเท็จจริง 
1.  คณะกรรมการประจําคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ได เห็นชอบหลักสูตร 

รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต หลักสูตรใหม พ.ศ.2554 ในการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ คร้ังที่ 
2/2553 เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2553 

2. คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาไดพิจารณาใหความเห็นชอบรายละเอียด (มคอ.2) หลักสูตร 
รัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต หลักสูตรใหม พ.ศ.2554 เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2553  

3. สภาวิชาการไดใหความเห็นชอบในการประชุมคร้ังที่ 7/2553 เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2553 

ขอกฎหมาย 
1. กรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2552 
2. เกณฑมาตรฐานหลักสูตรอุดมศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2548 
3. ประกาศมหาวิทยาลัย เร่ือง แนวปฏิบัติในการเสนอขอความเห็นชอบหลักสูตรของ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2552 

ขอเสนอ/ญัตติ 
ขอความเห็นชอบหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรใหม พ.ศ.2554 

มติที่ประชุม     
 ใหแกไขประเด็นตาง ๆ ที่กรรมการสภามหาวิทยาลัยเสนอแนะ และใหนํากลับมาเสนอ 
สภามหาวิทยาลัยอีกคร้ัง 

ระเบียบวาระที่ 5.4 ขอความเห็นชอบหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง  
พ.ศ.2554 

สาระสําคัญโดยยอ 
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย  ขออนุญาตที่ประชุมให ผศ.วิภาวี ฝายเทศ ประธานหลักสูตร 

นิ เทศศาสตร  นํ า เสนอ  ขอความเห็นชอบหลัก สูตรนิ เทศศาสตรบัณฑิต  หลัก สูตรป รับป รุง  
พ.ศ.2554 

ความเปนมา/เรื่องเดิม/ขอเท็จจริง 
1. กรรมการพัฒนาหลักสูตรไดดําเนินการพัฒนาหลักสูตรและเสนอวิพากษหลักสูตรเม่ือวันที่ 

14 ตุลาคม 2553 
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2. คณะกรรมการประจําคณะไดใหความเห็นชอบในการประชุมคร้ังที่ 4/2553 เมื่อวันพุธที่ 20 
ตุลาคม 2553 

3. สภาวิชาการไดใหความเห็นชอบในการประชุมคร้ังที่ 8/2553 เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2553  
ทั้งนี้ไดมีขอเสนอแนะใหแกไขโดยกรรมการบริหารหลักสูตรแกไขโดยความเห็นชอบของคณบดีและเสนอให
กองบริการการศึกษาตรวจสอบ เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ.2553 

ขอกฎหมาย 
1. กรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2552 
2. เกณฑมาตรฐานหลักสูตรอุดมศึกษา ระดับปริญญาตรี พ.ศ.2548 
3. ประกาศมหาวิทยาลัย เร่ือง แนวปฏิบัติในการเสนอขอความเห็นชอบหลักสูตรของ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2552 

ขอเสนอ/ญัตติ 
ขอความเห็นชอบหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2554 

มติที่ประชุม     
เห็นชอบหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2554 โดยใหปรับปรุงแกไขตาม

ขอเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัย 
 
 

ระเบียบวาระที่ 5.5 ขอความเห็นชอบการใหปริญญากิตติมศักด์ิ ประจําปการศึกษา 
2553 

สาระสําคัญโดยยอ 
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย   ขออนุญาตที่ประชุมให  ผศ .ดร .วิมลพรรณ  รุ งพรหม  

รองอธิการบดีฝายวิชาการ นําเสนอ ขอความเห็นชอบการใหปริญญากิตติมศักด์ิ ประจําปการศึกษา 2553 

ความเปนมา/เรื่องเดิม/ขอเท็จจริง 
 -ประชุมลับ- 

ขอเสนอ/ญัตติ 
ขอความเห็นชอบการใหปริญญากิตติมศักด์ิ ประจําปการศึกษา 2553 

มติที่ประชุม     
-ประชุมลับ- 
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ระเบียบวาระที่  6   เรื่องอ่ืนๆ 

ระเบียบวาระที่ 6.1 กําหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ครั้งท่ี 
1/2554 

สาระสําคัญโดยยอ 
เลขานุการสภามหาวิทยา ลัยนํ า เสนอปฏิทิน เพื่ อหา รือ เ ร่ืองกํ าหนดการประ ชุม 

สภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา คร้ังที่ 1/2554 

ความเปนมา/เรื่องเดิม/ขอเท็จจริง 
 สภามหาวิทยาลัยมีมติเปนหลักการใหมีการประชุมทุกวันพุธในสัปดาหที่สามของเดือน   

ขอกฎหมาย     
ขอบังคับวาดวยการประชุมสภามหาวิทยาลัย พ.ศ.2547 ขอ 8 การประชุมใหมีตามกําหนด 

ที่สภามหาวิทยาลัยไดมีมติไว  

ขอเสนอ/ญัตติ    
ขอความเห็นชอบกําหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา คร้ังที่ 1/2554 

ในวันพุธที่ 19 มกราคม 2554 เวลา 09.30 น. ณ หองประชุม 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  

มติที่ประชุม    
 เห็นชอบ  
 
 
 
 

ปดประชุมเวลา  12.00 น. 
 

........................................... 
(รศ.วันทนีย  แสนภักดี) 

ผูบันทกึรายงานการประชุม 
 

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

ประธานการประชุม
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