
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
ครั้งท่ี 8/2554 

วันพุธท่ี 24 สิงหาคม 2554 เวลา 09.30 – 12.00 น. 
ณ ห้องประชุม 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

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

ผู้ท่ีมาประชุม 

1. คุณหญิง ดร.กษมา วรวรรณ ณ อยุธยา นายกสภามหาวิทยาลัย                            ประธาน 
2. ศ.ดร.นิพนธ์ ศุขปรีดี อุปนายก รองประธาน 
3. ศ.ดร.ศุภมาศ พนิชศักด์ิพัฒนา ผู้ทรงคุณวุฒิ                                          กรรมการ 
4. ดร.สุชาติ เมืองแก้ว ผู้ทรงคุณวุฒิ                                         กรรมการ 
5. นางสาวิตรี สุวรรณสถิตย์ ผู้ทรงคุณวุฒิ                    กรรมการ 
6. นายศุทธนะ ธีวีระปัญญา ผู้ทรงคุณวุฒิ                                          กรรมการ 
7. นายสุพล คุณาภรณ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ                                           กรรมการ 
8. ผศ.สุธรรม ชาตะสิงห์ (แทน) ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย  กรรมการ 
9. ดร.บูรพาทิศ พลอยสุวรรณ์ อธิการบดี  กรรมการ 
10. ผศ.หทัยรัตน์ ทรรพวสุ ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ  กรรมการ 
11. รศ.ดร.นพวรรณ ธีระพันธ์เจริญ ผู้แทนผู้บริหาร                                        กรรมการ 
12.  ผศ.วิชชุกร นาคธน ผู้แทนผู้บริหาร  กรรมการ 
13.  นายจิรศักด์ิ ชุมวรานนท์ ผู้แทนผู้บริหาร  กรรมการ 
14. ดร.สุภัทรา คงเรือง ผู้แทนคณาจารย์                                      กรรมการ 
15. ดร.เกษม บํารุงเวช ผู้แทนคณาจารย์              กรรมการ 
16. ผศ.วิวัฒน์ หามนตรี ผู้แทนคณาจารย์  กรรมการ 
17. ผศ.อร่าม  ชนะโชติ ผู้แทนคณาจารย์                                     กรรมการ 
18.  รศ.วันทนีย์ แสนภักดี รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เลขานุการ 

ผู้ท่ีไม่มาประชุม 

1. ศ.ดร.วิรุณ  ต้ังเจริญ ผู้ทรงคุณวุฒิ                       ลาการประชุม 
2. ดร.ชาญวิทย์ เกษตรศิริ ผู้ทรงคุณวุฒิ                           ลาการประชุม 
3. รศ.ดร.พงศ์ หรดาล ผู้ทรงคุณวุฒิ                       ลาการประชุม 
4.  ศ.นพ.สมเกียรติ วัฒนศิริชัยกุล ผู้ทรงคุณวุฒิ                                          ลาการประชุม  
5.  ผศ.ดร.สาโรช ธีรศิลป ผู้ทรงคุณวุฒิ                       ลาการประชุม 
6. ผศ.พันทิพา มาลา ผู้แทนผู้บริหาร ลาการประชุม 

ผู้เข้าร่วมประชุม  

1. รศ.สุวิทย์ เฑียรทอง ที่ปรึกษาอธิการบดี 
2. ผศ.ดร.วิมลพรรณ รุ่งพรหม รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
3. ดร.อมรรัตน์ สน่ันเสียง คณบดีคณะครุศาสตร์ 
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4. นางรงรอง แรมสิเยอ ประธานบริหารหลักสูตร สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  
5. นางสาวธราภรณ์ สถาปิตานนท์ อาจารย์สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  
6. ผศ.วันทนา เนาว์วัน รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 
7. นายสราวุธ คําสัตย์ พนักงานราชการ 
6.  นางสาวศราริตา บุญฤทธ์ิ นิติกร 

เปิดประชุม เวลา 09.30 น. 

ประธานพิจารณาจํานวนกรรมการท่ีมาประชุมและเห็นว่าครบองค์ประชุมแล้วจึงเปิดการประชุม และ
ดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม  

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ทราบ 

ประธานมอบหมายให้เลขานุการสภามหาวิทยาลัยแจ้งเร่ืองเพ่ือทราบ คือ กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ที่ลาการประชุมวันน้ีคือ ศ.ดร.วิรุณ  ต้ังเจริญ ดร.ชาญวิทย์ เกษตรศิริ รศ.ดร.พงศ์ หรดาล ศ.นพ.สมเกียรติ 
วัฒนศิริชัยกุล ผศ.ดร.สาโรช ธีรศิลป และผศ.พันทิพา มาลา 

ประธาน มีเรื่องแจ้งเพ่ือทราบ 2 เรื่อง ดังน้ี 
1. ขออภัยที่เลื่อนการประชุมสภามหาวิทยาลัยจากวันที่ 17 สิงหาคม 2554 เป็นวันที่ 24 สิงหาคม 

2554  
2. เรื่องนํ้าท่วม มหาวิทยาลัยฯ ได้ให้การช่วยเหลือหน่วยงานบ้างหรือไม่  
เลขานุการ กล่าวว่า ในปีที่ผ่านมามหาวิทยาลัยฯ ได้ไปช่วยโดยการนําอาหารและนํ้าไปมอบให้ชุมชน  

และในเรื่องของการป้องกันนํ้าท่วม มหาวิทยาลัยฯ ได้นําคนงานและเจ้าหน้าที่ไปช่วยกรอกทราย ส่วนปีน้ีนํ้ายัง
ท่วมอยู่ในรอบนอกมหาวิทยาลัยฯ จึงยังไม่ได้ดําเนินการ 

ประธาน ทําอย่างไรให้เป็นการช่วยเหลือแบบย่ังยืน อาจเปิดประเด็นไว้ แล้วฝากอธิการบดีไปพิจารณา 
ดร.สุชาติ เมืองแก้ว  กล่าวว่ารูปแบบการช่วยเหลือมี 2 ประเด็น  
1. ให้ทุนการศึกษา เพ่ือแบ่งเบาภาระผู้ปกครองที่ประสบปัญหาน้ําท่วม  
2. ควรมีการสํารวจและดูแลซ่อมแซม เช่น ห้องสมุด ซื้อหนังสือให้ตามโรงเรียน และมีหน่วยงานท่ี

ออกไปสํารวจตรวจสอบ 
เลขานุการ กล่าวว่า ปีที่ผ่านมามหาวิทยาลัยฯ มีการช่วยเหลือหลังนํ้าท่วม โดยคณะวิชาต่าง ๆ  

ได้ออกช่วยโรงเรียน ลงพ้ืนที่ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และจังหวัดอ่างทอง มหาวิทยาลัยฯ เป็นผู้จัดหา
อุปกรณ์ต่าง ๆ เช่น ไม้กวาด ถังนํ้า ฯลฯ และไปทาสี 

ประธาน กล่าวว่า ฝากอธิการบดีว่าหากมีอะไรให้กรรมการสภามหาวิทยาลัยช่วยก็ยินดี 
ผศ.วิวัฒน์ หามนตรี กล่าวว่า หากมหาวิทยาลัยฯ มีโอกาสได้ประสานงานกับเขตพ้ืนที่การศึกษา  

จะทําให้ทราบว่าโรงเรียนใดมีปัญหาที่ควรจะได้รับความช่วยเหลือ ฝากทางมหาวิทยาลัยฯ ด้วย 
ประธาน กล่าวว่า ภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยฯ คือหากใครเดือดร้อนอย่างน้อยมหาวิทยาลัยฯ  

ควรเข้าไปช่วยเหลือ  
ประธาน กล่าวว่า ทุกปีจะเกิดปัญหาน้ําท่วมมาโดยตลอด   แต่การเรียนการสอนของนักศึกษาไม่เคย

เอาประเด็นนํ้าท่วมมาหารือกัน ควรมีหน่วยงานในการบูรณาการว่าด้วยเร่ืองนํ้าท่วม เช่น ในโรงเรียนสาธิต 
ลองทําเป็นหน่วยการเรียนรู้ ตัวอย่างจะเป็นสิ่งที่ดี จากการที่นํ้าท่วมมหาวิทยาลัยฯ ได้เรียนรู้อะไรบ้าง ควรจะ
เป็นประโยชน์ เพราะนํ้าท่วมเกิดขึ้นในทุกปี 
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ผศ.อร่าม ชนะโชติ กล่าวว่า มีหลายประเด็นที่พูดมาเป็นความเสี่ยง หากนํ้าทะลักเข้ามาในเกาะเมือง

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จะเกิดผลกระทบกับนักศึกษา และการเรียนการสอน  ทางมหาวิทยาลัยฯ  
ควรรวบรวมปัจจัยทั้งหมดจัดทําแผนบริหารความเสี่ยง เพ่ือจะได้มีการวางแผนท่ีจะรองรับในส่วนน้ัน  โดยจะ
เป็นประโยชน์กับมหาวิทยาลัยฯ และจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นอย่างมาก 

ประธาน กล่าวว่า ประเด็นทั้งหมดน้ีขอให้อธิการบดีคิดต่อเน่ือง การประชุมคร้ังต่อไปคงได้รับทราบว่า
มีความคิดเห็นอย่างไรบ้าง  

อ ธิก า รบ ดี  กล่ า ว ว่ า  ตาม ท่ี น ายกสภามหา วิทยาลั ย ไ ด้ นํ า เ รี ยน  ทา งมหา วิทยาลั ย ฯ  
โดยกองนโยบายและแผนได้รวบรวมข้อมูลและจัดทําโครงการใน ปี พ.ศ. 2555 และจะนําเสนอในการประชุม 
สภามหาวิทยาลัยครั้งต่อไป 

 
 มติที่ประชุม 

รับทราบ  

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งท่ี 7/2554 

สาระสําคัญโดยย่อ 
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย  นําเสนอรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 7/2554 เพ่ือขอให้ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยพิจารณารับรองรายงานการประชุม 

ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง 
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ได้มีการประชุมครั้งที่ 7/2554 เมื่อวันพุธที่ 20 

กรกฎาคม 2554 ณ ห้องประชุม 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา และเลขานุการสภาฯ  
ได้จัดทํารายงานการประชุมบรรจุเข้าระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 7/2554 

ข้อกฎหมาย 
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย การประชุมสภามหาวิทยาลัย  

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

ข้อเสนอ/ญัตติ  

ขอรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 7/2554 วันพุธที่ 20 กรกฎาคม 2554  
ณ ห้องประชุม 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

มติที่ประชุม     
รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 7/2554 โดยไม่มีการแก้ไข 



4 
 

ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่องสืบเนื่องจากการประชุม ครั้งท่ี 7/2554 

ระเบียบวาระที่ 3.1 ผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
ครั้งที่ 7/2554  

สาระสําคัญโดยย่อ 
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย นําเสนอข้อมูลการดําเนินงานและผลการดําเนินงานตามมติ 

ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 7/2554 โดยได้แจ้งและมอบให้หน่วยงานและ 
องค์คณะบุคคล/บุคคลที่เก่ียวข้องดําเนินงานและปฏิบัติตามท่ีสภามหาวิทยาลัยมีมติแล้ว 

ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง 
1. สภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ได้มีมติกําหนดเป็นแนวปฏิบัติให้เลขานุการ

นําเสนอให้ที่ประชุมทราบความคืบหน้าหรือข้อมูลการดําเนินงานและผลการดําเนินงานตามมติ 
สภามหาวิทยาลัยทุกคร้ังเป็นเรื่องสืบเน่ืองจากการประชุมคร้ังก่อนด้วย 

2. สภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา มีการประชุมคร้ังที่ 7/2554 เมื่อวันพุธที่ 20 
กรกฎาคม  2554 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยมีสาระตาม
รายงานการประชุมฯ ในระเบียบวาระที่ 2  

3. เลขานุการสภามหาวิทยาลัย ได้แจ้งและมอบให้หน่วยงานและองค์คณะบุคคล/บุคคล   
ที่เก่ียวข้องดําเนินงานและปฏิบัติตามท่ีสภามหาวิทยาลัยมีมติแล้ว ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารท่ีนําเสนอ
ประกอบการประชุมระเบียบวาระที่ 3 

ข้อกฎหมาย 
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่ าด้วย การประชุมสภามหาวิทยาลัย  

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

ข้อเสนอ/ญัตติ  

ขอเสนอใ ห้ที่ ประ ชุมรับทราบข้อมูลการ ดํา เ นินงานและผลการ ดํา เ นินงานตามมติ                
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 7/2554 

มติที่ประชุม     
รับทราบ  

 ระเบียบวาระที่ 3.2 รายงานผลการดําเนินงานของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลงานของคณบดี 

สาระสําคัญโดยย่อ 
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย  ขออนุญาตที่ประชุมนําไปพิจารณาในระเบียบวาระที่ 5  

เรื่องนําเสนอเพ่ือพิจารณา  

มติที่ประชุม     
รบัทราบ  
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ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องนําเสนอเพื่อทราบ 

ระเบียบวาระที่ 4.1 เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากอธิการบดี    

สาระสําคัญโดยย่อ 
 อธิการบดี นําเสนอเรื่องให้ที่ประชุมทราบ ดังน้ี 
 1. การออกประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง ตัวบ่งช้ีการดําเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐานการจัด

การศึกษาและแผนงบประมาณ ปีงบประมาณ 2555 โดยมีวัตถุประสงค์ดังน้ี 
  1.1 เพ่ือเป็นเป้าหมายในการดําเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐานการบริหารและการจัดการศึกษา

ทุกเกณฑ์ที่เก่ียวข้องและแผนงบประมาณประจําปีงบประมาณ 2555 
  1.2 เพ่ือมอบหมายให้ทุกส่วนราชการและบุคลากรทุกท่านถือปฏิบัติและใช้เป็นเป้าหมาย 

ในการดําเนินงาน และเป็นแนวทางในการสนับสนุนงบประมาณและทรัพยากรในการดําเนินงาน 
  1.3 เพ่ือเป็นตัวบ่งช้ีสําหรับการวัดและประเมินผลการดําเนินงานของส่วนราชการและ

บุคลากรในปีงบประมาณ 2555 
 2. การกําหนดตัวช้ีวัดการปฏิบัติงานของบุคลากรสายวิชาการ (คณาจารย์) ปีงบประมาณ 2555 

ตามท่ีมีข้อบังคับและประกาศเก่ียวกับภาระงานของบุคลากรสายวิชาการ (คณาจารย์) รวมทั้งตามที่มีความเห็น
และข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัยเก่ียวกับการกําหนดตัวช้ีวัดการปฏิบัติงานรายบุคคลนั้นเพ่ือให้ 
การดําเนินงานเป็นรูปธรรมและรวดเร็วขึ้น จึงได้ดําเนินการดังน้ี 

  2.1 ยกร่างตัวช้ีวัดการปฏิบัติงานรายบุคคลของบุคลากรสายวิชาการ (คณาจารย์) เพ่ือเป็น
แนวทางให้ผู้เก่ียวข้องพิจารณาให้ความเห็นและประมวลสรุปผลนําไปปรับปรุงหรือพัฒนาและประกาศใช้ใน
ปีงบประมาณ 2555 และแต่งต้ังคณะกรรมการกําหนดรายละเอียดตัวช้ีวัดแต่ละด้าน 

  2.2 ปรับปรุงเพ่ิมเติมตามความคิดเห็นของผู้บริหารและคณาจารย์แล้ว  
  2.3 ขณะน้ีได้นําเสนอสภาวิชาการพิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว และอยู่ในระหว่าง 

การมอบหมายให้คณะกรรมการจัดทํารายละเอียดและเกณฑ์การวัดของตัวช้ีวัด ซึ่ง ผศ.ดร.วิมลพรรณ  
รุ่งพรหม รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ได้รวบรวม ประมวลผล ปรับปรุงเพ่ิมเติม และจะนําเสนอเพ่ือทราบต่อไป 

 3. ระบบการปฏิบัติราชการและการลงนามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ 2555 
ตามที่มหาวิทยาลัยจะต้องปฏิบัติราชการให้เป็นไปตามแผนและคํารับรองการปฏิบัติราชการ และ
กระทรวงศึกษาธิการได้กําหนดให้สถาบันอุดมศึกษาจัดระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานใหม่ ซึ่งอธิการบดี
ได้แจ้งและประกาศให้ทราบทั่วกันเก่ียวกับตัวช้ีวัดการปฏิบัติงานรายบุคคล และตัวบ่งช้ีตามเกณฑ์มาตรฐาน
การจัดการศึกษาที่เก่ียวข้องทั้งหมดเพ่ือให้ทุกส่วนราชการหรือทุกหน่วยงานใช้เป็นแนวทางการมอบหมาย
ภาระงานและการวางแผนการดําเนินงาน และจัดทํางบประมาณรายจ่ายให้สอดคล้องกันแล้วน้ัน ทุกหน่วยงาน
ต้องมีการดําเนินงานให้สอดคล้องกัน จึงได้วางระบบการปฏิบัติราชการ ในปีงบประมาณ 2555 โดยกําหนดให้
มีการลงนามรับรองการปฏิบัติราชการ 5 ระดับ ได้แก่ ระดับมหาวิทยาลัย ระดับคณะ ระดับกอง ระดับกลุ่ม
งาน และระดับรายบุคคล โดยมีแนวทางการลงนามรับรองการปฏิบัติราชการ  

 4. การกําหนดอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัยฯ ตามท่ีสภามหาวิทยาลัยได้มี 
การพิจารณาข้อเสนอเก่ียวกับการกําหนดอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัยฯ ตามตัวบ่งช้ีของการ
ประเมินคุณภาพภายนอก ซึ่งผู้ทรงคุณวุฒิได้นําเสนอร่างและสภามหาวิทยาลัยได้มอบหมายให้มหาวิทยาลัยฯ 
พิจารณาและสอบถามความเห็นของบุคลากรด้วยน้ัน อธิการบดีได้แจ้งและมอบหมายทุกส่วนราชการ
ดําเนินการส่งแบบสอบถามเพื่อให้คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ทุกท่านมีส่วนร่วมในการพิจารณาและกําหนด 
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อัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัยตามตัวบ่งช้ีดังกล่าว และมอบหมายให้กองนโนบายและแผน
รวบรวมและประมวลผลนําเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยต่อไป 

 5. การดําเนินงานตามระบบการประกันคุณภาพภายใน  และการประเมินคุณภาพภายนอกรอบ 
ที่สาม เพ่ือให้การประมวลสรุปและเรียบเรียงเสนอจุดเน้นและคุณลักษณะสําคัญของระบบประกันคุณภาพ
ภายในของมหาวิทยาลัยฯ ในองค์รวม ให้คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ รวมทั้งผู้เก่ียวข้องทุกท่านได้รับทราบและมี
ส่วนร่วมในการเสนอความเห็นอย่างกว้างขวาง จึงนําเสนอกรอบแนวคิดเก่ียวกับการประกันคุณภาพภายใน
และระบบการพัฒนาตัวช้ีวัดเพ่ือการประเมินคุณภาพภายนอกให้บุคลากรทุกท่านทราบ รวมท้ังให้ความเห็น/
ข้อเสนอแนะในการพัฒนา และเผยแพร่ต่อไป ทั้งน้ี สมศ. ได้แจ้งกําหนดการประเมินคุณภาพภายนอกรอบ 
ที่สามสําหรับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา คือ ช่วงเวลาประมาณปลายเดือนกันยายน พ.ศ.2554 

 6. การจัดทําแผนงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ 2555 ตามที่ได้แจ้งสภามหาวิทยาลัย
เรื่องแนวทางการจัดทําและเสนอขออนุมัติแผนงบประมาณรายจ่ายประจําปี ปีงบประมาณ 2555 เพ่ือทราบ
แล้วน้ัน ขณะนี้ได้มอบหมายให้กองนโยบายและแผน แจ้งและทําความเข้าใจเก่ียวกับหลักการ เง่ือนไข  
และวิธีการและปฏิทิน/กําหนดการพิจารณาเสนอแผนงบประมาณฯ รวมท้ังติดตามการดําเนินงานของทุกส่วน
ราชการแล้ว โดยจะนําเสนอคณะกรรมการบริหารงบประมาณฯ และเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา
อนุมัติในเดือนกันยายน พ.ศ. 2554 ต่อไป 

 7. แจ้งผลการประเมินการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจําปีงบประมาณ 2553 

 8. กําหนดการประเมินคุณภาพภายนอกรอบที่สาม ระดับอุดมศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา วันที่ 29-30 กันยายน 2554 

 9. วันพุธที่ 24 สิงหาคม 2554 มหาวิทยาลัยฯ มีการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการในเร่ือง 
การพัฒนามัธยมศึกษาในช่วงการปฏิรูปการศึกษา  รอบที่  2 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา มหาวิทยาลัยฯ ได้มีโอกาสต้อนรับปลัดกระทรวงพร้อมกัน 4 ท่าน   

 10. กองนโยบายและแผนได้จัดทํารายงานประจําปี 2553 ของมหาวิทยาลัยฯ เสร็จเรียบร้อยแล้ว 
ขอนําเรียนกรรมการสภามหาวิทยาลัยเพ่ือโปรดพิจารณา  

 ประธาน กล่าวว่า ขอให้นําบางเร่ืองกลับมาใหม่ ครั้งหน้าขอให้กรรมการสภามหาวิทยาลัยให้
ความคิดเห็น 

 ดร.สุชาติ เมืองแก้ว กล่าวว่า สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาจะเข้า
ตรวจเย่ียมมหาวิทยาลัยฯ ในวันที่ 29-30 กันยายน 2554 เวลา 10.00 น. โดยต้องเชิญนายกสภามหาวิทยาลัย 
และผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือมาสัมภาษณ์ จะมีผลต่อการประเมินและผลคะแนน 

 ประธาน กล่าวว่า ขอให้ท่านอุปนายกสภามหาวิทยาลัย และดร.สุชาติ เมืองแก้ว มาด้วย 
 อธิการบดี กล่าว่า การพัฒนาหลักสูตรให้เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยฯ 

ได้ตรวจสอบทั้งหมดแล้ว มีหลักสูตรที่รับทราบและผ่านความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาอยู่ 10 กว่าหลักสูตรกําลังเร่งรัดให้ทุกคณะพัฒนาหลักสูตรโดยได้กําหนดวันที่จะให้ทุกหลักสูตรได้
ดําเนินการ ภายในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2554 และจะนําเสนอสภามหาวิทยาลัยฯ ในการพัฒนาหลักสูตรให้
เป็นไปตามมาตรฐาน  
 11.สถาบันคลังสมองของชาติขอเรียนเชิญเข้าร่วมหลักสูตร “ธรรมาภิบาลเพ่ือการพัฒนา
อุดมศึกษา”รุ่น 6  ระหว่างวันที่ 14 กันยายน ถึงวันที่ 27 ตุลาคม 2554 เวลา 09.00-16.30 น. ณ ห้องจามจุรี 
1 ช้ัน M โรงแรมปทุมวันปริ้นเซส ถนนพญาไท กรุงเทพมหานคร  
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 12. ขอเชิญเข้าร่วมเดินทาง “สยาม-มะละกา-สิงคโปร์ : 500 ปี สยาม-โปรตุเกส-อุษาคเนย์”  
ในวันเสาร์ที่ 22 - วันอังคารที่ 25 ตุลาคม 2554 กําหนดการ ดังน้ี 
  วันเสาร์ที่ 22 ตุลาคม 2554  กทม.-กัวลาลัมเปอร์ – ซิต้ีทัวร์กัวลาลัมเปอร์ 
  วันอาทิตย์ที่ 23 ตุลาคม 2554 กัวลาลัมเปอร์-เมืองใหม่-มะละกา  
  วันจันทร์ที่ 24 ตุลาคม 2554  มะละกา-ยะโฮร์-สิงคโปร์  
  วันอังคารที่ 25 ตุลาคม 2554 เบย์แซน MARINA BAY SAND-ORCHARD SHOPS – 
กรุงเทพ  

มติที่ประชุม   
รับทราบ  

ระเบียบวาระที่ 4.2  เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ 

สาระสําคัญโดยย่อ 
ผศ.หทัยรัตน์ ทรรพวสุ ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ กล่าวว่า ขณะนี้คณะกรรมการของ

สภาคณาจารย์และข้าราชการมีผู้สมัคร 2 คณะ คือคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ กับคณะครุศาสตร์  
ซึ่งรักษาการมาได้ 8 เดือนแล้ว ต้องการให้มหาวิทยาลัยฯ ประชาสัมพันธ์ให้กว้างขวางมากย่ิงขึ้น 

 

มติที่ประชุม   
รับทราบ  

ระเบียบวาระที่ 4.3 เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการ
มหาวิทยาลัยฯ  

สาระสําคัญโดยย่อ 
 ผศ.สุธรรม ชาตะสิงห์ รองประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยฯ กล่าวว่า 
เน่ืองจาก ดร.จิระพันธ์ุ พิมพ์พันธ์ุ ติดราชการเข้าร่วมประชุมกับปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่หอประชุม 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จึงมอบหมายให้รองประธานทําหน้าที่แทน โดยมีเรื่องแจ้งเพ่ือทราบ 
ดังน้ี 
 1. คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยฯ จะประชุมในวันที่ 25 สิงหาคม 2554 ณ โรงแรม
โชคเศรษฐี ซึ่งเป็นโรงแรมของที่ปรึกษาคณะกรรมการส่งเสริมฯ   ในการประชุมจะเป็นการประชุมแบบเป็น
กันเอง คณะกรรมการส่งเสริมฯ มีโอกาสได้พบกับคณะกรรมการบริหารของมหาวิทยาลัยฯ  เพ่ือเสวนาพูดคุย
กันในเรื่องต่างๆ ซึ่งเป็นการสานต่อความคิดจากที่ประชุมจังหวัดสระบุรี คณะกรรมการส่งเสริมฯ ได้หา
แนวทางว่าจะทํางานร่วมกันได้อย่างไร เป็นการประสานความคิดในลักษณะที่ไม่เป็นทางการ 
 2. คณะกรรมการส่งเสริมฯ จะพิจารณากันในเรื่องอุทกภัยและเร่ืองเรือล่ม ขณะน้ีได้เก็บรวบรวม
ข้อมูลมาบางส่วน  ในหน่วยงานราชการได้สนับสนุนให้ภาคประชาชนมีการรวมตัวกันและมีศูนย์แจ้งเหตุ  ซึ่งได้
รวมตัวกันเป็นกลุ่ม แจ้งเหตุในเร่ืองที่เป็นภัยธรรมชาติ  หากให้ประชนชนได้รู้ในเรื่องของการป้องกันจะเป็น
เรื่องที่ดี และมหาวิทยาลัยฯ ได้มีส่วนช่วยเหลือหลังนํ้าลดอย่างปีที่ผ่านมา 
   

มติที่ประชุม   
รับทราบ  



8 
 

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องนําเสนอเพื่อพิจารณา 

ระเบียบวาระที่ 5.1 ขอความเห็นชอบร่างแนวทางการประเมินผลงานสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 

สาระสําคัญโดยย่อ 
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย  ขออนุญาตที่ประชุมให้ ดร.สุชาติ เมืองแก้ว ประธานคณะกรรมการ

ติดตามฯ  นําเสนอ  ขอความเห็นชอบร่างแนวทางการประเมินผลงานสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา  

ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง 
1. ด้วยเกณฑ์การประเมินคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา สมศ.และสํานักงานคณะกรรมการ

การอุดมศึกษาได้กําหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของสภามหาวิทยาลัยไว้เป็นส่วนหน่ึงของตัวช้ีวัดผล
การดําเนินงานประจําปีด้วย 

2. สภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาในการประชุมครั้งที่ 7/2554 เมื่อวันที่ 20 
กรกฎาคม 2554 ได้มอบหมายให้มหาวิทยาลัยฯ ให้ความเห็นชอบ  

ข้อเสนอ/ญัตติ 
ขอความเห็นชอบร่างแนวทางการประเมินผลงานสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  

มติที่ประชุม     
เห็นชอบร่างแนวทางการประเมินผลงานสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ระเบียบวาระที่ 5.2 รายงานผลการดําเนินงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของ
คณบดี 

สาระสําคัญโดยย่อ 
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย  ขออนุญาตที่ประชุมให้ ดร.สุชาติ เมืองแก้ว ประธานคณะกรรมการ

ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยและคณบดี นําเสนอ รายงานผลการดําเนินงาน 
การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของคณบดี 

 

ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง 
ตามท่ีคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยและคณบดีได้

ประชุมเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 11 สิงหาคม 2554 น้ัน ประธานคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมิน 
ผลงานฯ ขอรายงานให้กรรมการสภามหาวิทยาลัยได้รับทราบผลการดําเนินงาน ดังน้ี 

 สรุปผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณบดี คณะต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยาประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2552-2553 

1. ข้อมูลทั่วไป 
 1.1 ข้อมูลคณะ 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา มีการแบ่งส่วนราชการออกเป็น 4 คณะ ได้แก่  

คณะครุศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และคณะวิทยาการจัดการ 
 คณบดีทั้ง 4 คณะ ได้ดํารงตําแหน่งเมื่อวันที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2552 
 1.2 การจัดการศึกษา ในปีการศึกษา 2553 คณะทั้ง 4 คณะ มีจํานวนนักศึกษาดังน้ี 
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 คณะครุศาสตร์     1,984  คน 
 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  1,820  คน 
 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  1,437  คน 
 คณะวิทยาการจัดการ    2,572  คน 
2. ผลการประเมินของหน่วยงานที่เก่ียวข้อง ในปี พ.ศ. 2552 

คณะ 
ระดับคะแนนจากผลการประเมิน 

สมศ. (เต็ม 5) สกอ. (เต็ม 3) ความเห็นของบุคลากร
ภายในคณะ (เต็ม 5) 

1. คณะครุศาสตร์ 4.14 2.44 3.52 
2. คณะมนุษยศาสตร์ฯ  3.64 2.17 2.90 
3. คณะวิทยาศาสตร์ฯ  3.76 2.10 3.22 
4. คณะวิทยาการจัดการ 3.82 2.05 2.96 

3. กรอบการประเมิน 
 คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยและคณบดีได้กําหนด

กรอบการประเมินไว้ 4 ด้าน โดยให้ค่าคะแนนเต็มในแต่ละด้าน 5 คะแนน คือ 
(1) ภาวะผู้นํา (วิสัยทัศน์ พฤติกรรมการทํางาน การสื่อสารภายในและกลยุทธ์การวางแผน 

การทํางาน) 
 (2) การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล  
 (3) ความสําเร็จของการบริหารงานภารกิจหลัก (การบริหารงานทั่วไป การบริหารวิชาการ 

การบริหารงานบุคคล และการประสานงานกับหน่วยงานภายในและต่างประเทศ) 
(4) การนํานโยบายจากสภามหาวิทยาลัยและอธิการบดีไปสู่การปฏิบัติ 

4. ผลการประเมินผล 
 คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยฯ และคณบดี ได้พิจารณา

จากข้อมูลตามผลท่ีได้ในข้อ 2 และ ข้อ 3 แล้วนํามาพิจารณาร่วมกันโดยให้คะแนนผลการปฏิบัติงานตามเกณฑ์
การประเมิน ซึ่งสรุปได้ดังน้ี 

คณะ      คะแนนประเมิน     ผลการประเมิน 
1. คณะครุศาสตร์ 4.36 ดี 
2. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 3.57 ดี 
3. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 4.00 ดี 
4. คณะวิทยาการจัดการ 3.74 ดี 
 4. ข้อเสนอแนะ 
 คณะกรรมการมีข้อเสนอแนะเชิงพัฒนา ดังน้ี 
 4.1 คณบดีคณะครุศาสตร์ 
  1. ควรใช้ประโยชน์จากการเป็นเมืองมรดกโลก เพ่ือพัฒนาจุดขายในการสร้างและบริหาร

หลักสูตรรวมทั้งการจัดการเรียนการสอน 
  2. ควรพัฒนาหลักสูตรให้ตอบสนองความต้องการของท้องถิ่น 
  3. ควรเร่งการพัฒนางานวิจัย โดยเพ่ิมจํานวนนักวิจัยและพัฒนาศักยภาพของอาจารย์  

การสร้างเครือข่ายการวิจัยร่วมกัน 
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  4. ควรเร่งพัฒนาศักยภาพอาจารย์เพ่ือให้บริการทางวิชาการในการพัฒนาครูและบุคลากร

ทางการศึกษาระดับขั้นพ้ืนฐาน 
  5. ควรทบทวนแผนกลยุทธ์ เพ่ือพัฒนาคณะให้สอดคล้องกับนโยบายการพัฒนาการศึกษา 
 4.2 คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
  1. ควรสร้างงานวิจัยที่บูรณาการกับศาสตร์การพัฒนา 
  2. ควรนํายุทธศาสตร์การพัฒนามาดําเนินการให้เกิดผลในทางปฏิบัติ 
  3. ควรจัดหลักสูตรสําหรับการเรียนรู้เรื่องของประเทศต่าง ๆ ในกลุ่มอาเซียน 
 4.3 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
  1. ควรมีแผนพัฒนางานวิจัยของคณะเพ่ิมขึ้น 
  2. ควรมีแผนพัฒนาอาจารย์ของคณะให้มีคุณวุฒิปริญญาเอก และตําแหน่งทางวิชาการให้

เป็นไปตามมาตรฐานอุดมศึกษา 
  3.ควรเพ่ิมอัตรากําลังอาจารย์และปรับภาระงานให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานและมีเวลาใน

การทําผลงานทางวิชาการ  
 4.4 คณะวิทยาการจัดการ 
  1. ควรเร่งพัฒนาศักยภาพของคณาจารย์ในสังกัด เพ่ือทําวิจัยและผลงานทางวิชาการให้มากขึ้น  
  2. ควรเร่งจัดทําแผนอัตรากําลังในระยะยาว และจัดอัตรากําลังให้เหมาะสม 
  3. ควรศึกษาวิเคราะห์และพัฒนาคุณภาพบัณฑิตต้ังแต่เข้าศึกษาจนสําเร็จการศึกษา เพ่ือ

ปรับปรุงคุณภาพบัณฑิตให้เป็นที่ยอมรับของตลาดแรงงานมากข้ึน 
  4. ควรยกระดับมาตรฐานวารสารทางวิชาการ เพ่ือให้สามารถตีพิมพ์บทความวิทยานิพนธ์

ของนักศึกษาระดับปริญญาโทได้ตามมาตรฐานวารสารทางวิชาการ 
 ปัญหาและอุปสรรค 

  1.จํานวนนักศึกษาที่เข้าศึกษาต่อในคณะฯ ลดลง และนักศึกษาบางส่วนที่รับเข้าศึกษามาจาก 
นักศึกษาที่ตกออกเน่ืองจากผลการเรียน แล้วกลับเข้ามาศึกษาใหม่ ทําให้เสียเวลาและเสียงบประมาณทาง 
การศึกษา 

  2. คุณวุฒิของอาจารย์ผู้สอนในปัจจุบัน อาจารย์ที่มีวุฒิปริญญาเอกมีจํานวนน้อย หรือมีวุฒิไม่ 
ตรงกับหลักสูตรที่เปิดสอนทําให้ไม่สามารถนําไปใช้เป็นศักยภาพในการเป็นอาจารย์ประจําหลักสูตรได้  (ไม่มี
การวางแผนอัตรากําลัง) 
  3.จํานวนผู้มี ตําแหน่งทางวิชาการลดลง เ น่ืองจากอาจารย์ที่มี ตําแหน่งทางวิชาการ
เกษียณอายุราชการไป ส่วนอาจารย์ที่มีอยู่ในปัจจุบันบางส่วนเป็นอาจารย์ประจําตามสัญญา ซึ่งยังไม่สามารถ
พัฒนาผลงานวิชาการได้ เพราะขาดระเบียบรองรับ  บางส่วนก็ไม่สามารถพัฒนางานวิจัยให้มีคุณภาพเทียบ
ระดับงานวิชาการได้   

 ข้อเสนอแนะสําหรับทุกคณะ 
  1. ควรพัฒนาคุณภาพของอาจารย์ที่อยู่ในสังกัด  โดยเฉพาะด้านการศึกษาในระดับปริญญา 

เอก หรือการทําผลงานทางวิชาการ หรือการวิจัยและการเผยแพร่ผลงานวิจัย ให้สามารถทําผลงานวิจัยที่มี
คุณภาพ และเกิดประโยชน์ต่อสังคม และประเทศชาติ 

  2. ควรมีการวางแผนอัตรากําลังในระยะยาว และจัดอัตรากําลังให้เหมาะสมกับสาขาวิชาที่ 
เปิดสอน 

  3. ควรวิเคราะห์และพัฒนาคุณภาพบัณฑิตต้ังแต่เข้าศึกษาจนสําเร็จการศึกษา เพ่ือปรับปรุง 
คุณภาพบัณฑิตให้เป็นที่ยอมรับของตลาดแรงงานมากข้ึน   
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  4. ในบางสาขาวิชาที่มีนักศึกษาน้อย ควรมีการจัดทําการศึกษาวิเคราะห์ความต้องการของ 
ผู้เรียน เน่ืองจากถ้ามีผู้เรียนน้อยเกินไปจะไม่คุ้มกับการลงทุน และควรทบทวนหลักสูตรที่มีผู้เรียนน้อย 

5. คณบดีควรรับฟังความคิดเห็นของผู้ใต้บังคับบัญชา  รับฟังเหตุผลก่อนตัดสินใจและปฏิบัติ 
ต่อผู้ใต้บังคับบัญชา ด้วยความเท่าเทียมกันและเสมอภาค 

ข้อเสนอ/ญัตติ 
รายงานผลการดําเนินงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของคณบดี 
ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะดังน้ี 
ประธาน กล่าวว่า ในการประชุมครั้งต่อไป ควรจะจัดวาระในประเด็นเหล่าน้ี เช่น นักศึกษาออก 

หรือนักศึกษาเข้า ซึ่งได้มีการเสนอกลยุทธ์ไว้มากมาย หากมีโอกาสได้ฟังในแต่ละคณะ คณะกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยจะมีส่วนช่วยอะไรได้บ้าง ถ้ามีเวลาพออาจจะคุยกันในเรื่องการพัฒนาคณาจารย์ เป็นประเด็นที่
เป็นห่วงและต้องการให้แต่ละคณะได้เสนอแนวความคิดด้วย ถ้าเช่นน้ีจะสามารถมองเห็นแนวความคิดและ 
การทํางานของคณะต่อยอดที่ ดร.สุชาติ เมืองแก้ว ได้นําเสนอไว้ 

อธิการบดี กล่าวว่า ในการประชุมคร้ังต่อไปมหาวิทยาลัยฯ จะรวมประเด็นเรื่องน้ีเข้ากับเรื่องของ
แผนงบประมาณรายจ่ายปี พ.ศ. 2555 แต่ละคณะทุกหน่วยงานในมหาวิทยาลัยฯ จะต้องเสนอเป้าหมายของ
ตนเองในการดําเนินการ ซึ่งจะช้ีให้เห็นว่าแต่ละหน่วยงานน้ันมีเป้าหมายในการดําเนินงานอย่างไร  มีวิธีการใน
การดําเนินงานอย่างไร ใช้ทรัพยากรอย่างไร  จะทําให้สภามหาวิทยาลัยได้มองเห็นภาพ และพิจารณาให้ความ
เห็นชอบต่อไป 

 
ประธาน กล่าวว่า ประชุมสภามหาวิทยาลัยคร้ังต่อไปในวันพุธที่ 14 กันยายน 2554 อาจจะ

ประชุมถึงช่วงบ่ายเพ่ือจะได้คุยกันมากขึ้น 
ประธาน ขอบคุณ ดร.สุชาติ เมืองแก้ว และคณะอีกคร้ังหน่ึง  

มติที่ประชุม     
เห็นชอบผลการดําเนินงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของคณบดี 

ระเบียบวาระที่ 5.3 ขออนุมัติให้ปริญญาบัตร แก่ผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ประจําภาค
เรียนที่ 3/2553 

สาระสําคัญโดยย่อ 
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย  นําเสนอ ขออนุมัติให้ปริญญาบัตร แก่ผู้สําเร็จการศึกษา ระดับ

ปริญญาตรี ประจําภาคเรียนที่ 3/2553 จํานวน 348 ราย  
 

ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง 
สภาวิชาการได้มีมติเห็นชอบเสนอให้ปริญญาบัตร ในการประชุมครั้งที่ 5/2554 เมื่อวันพุธที่ 3 

สิงหาคม 2554  จํานวน 348  ราย จําแนกตามวุฒิการศึกษาได้ตามตารางที่ 1 ดังต่อไปน้ี 
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ตารางที่ 1 จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาจําแนกตามระดับปริญญาและวุฒิการศึกษา 

ระดับปริญญา สาขาวิชา/วุฒิการศึกษา จํานวน(ราย) 
ระดับปริญญาตรี (ภาคปกติ) ครุศาสตรบัณฑิต 3 
 นิเทศศาสตรบัณฑิต 10 
 บริหารธุรกิจบัณฑิต 55 
 บัญชีบัณฑิต 11 
 รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 5 

 วิทยาศาสตรบัณฑิต 5 
 ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต 5 
 ศิลปศาสตรบัณฑิต 11 
 วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 2 

รวม  107 
ระดับปริญญาตรี (ภาค กศ.บป)  รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2) 2 

 บริหารธุรกิจบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ1 ) 1 
 บริหารธุรกิจบัณฑิต 157 
 รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 17 

 วิทยาศาสตรบัณฑิต 48 
 ศิลปศาสตรบัณฑิต 16 

รวม  241 
รวมทั้งสิน้  348 

ข้อเสนอ/ญัตติ 
ขออนุมัติให้ปริญญาบัตร แก่ผู้สําเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจําภาคเรียนที่ 3/2553 

จํานวน 348 ราย  

มติที่ประชุม     
อนุมัติให้ปริญญาบัตร แก่ผู้สําเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจําภาคเรียนที่ 3/2553 จํานวน 

348 ราย 

ระเบียบวาระที่ 5.4 ขออนุมัติให้ปริญญาบัตร แก่ผู้สําเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจําภาค
เรียนที่ 3/2553 

สาระสําคัญโดยย่อ 
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย  นําเสนอ ขออนุมัติให้ปริญญาบัตร แก่ผู้สําเร็จการศึกษา ระดับ

บัณฑิตศึกษา ประจําภาคเรียนที่ 3/2553 จํานวน 12 ราย  

ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง 
สภาวิชาการได้มีมติเห็นชอบเสนอให้ปริญญาบัตร ในการประชุมครั้งที่ 5/2554 เมื่อพุธที่ 3 

สิงหาคม 2554  ระดับบัณฑิตศึกษา ประจําภาคเรียนที่ 3/2553 จํานวน 12 ราย จําแนกตามวุฒิการศึกษาได้
ตามตารางที่ 1 ดังต่อไปน้ี 

 



13 
 

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  
ประจําภาคเรียนที่ 3/2553 

ระดับปริญญา สาขาวิชา/วุฒิการศึกษา จํานวน(ราย) 
ระดับปริญญาบัณฑิตศึกษา ค.ม. (สาขาการบริหารการศึกษา) 3 
 ค.ม. (สาขาการจัดการเรียนรู้) 4 
 ศศ.ม. (สังคมศาสตร์เพ่ือการพัฒนา) 1 
 ศศ.ม. (ยุทธศาสตร์การพัฒนา) 1 

 บธ.ม. (สาขาบริหารธุรกิจ) 3 
รวม  12 

ข้อเสนอ/ญัตติ 
ขออนุมัติให้ปริญญาบัตร แก่ผู้สําเร็จการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ประจําภาคเรียนที่ 3/2553 

จํานวน 12 ราย 

มติที่ประชุม     
อนุมัติให้ปริญญาบัตร แก่ผู้สําเร็จการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ประจําภาคเรียนที่ 3/2553 

จํานวน 12 ราย 

ระเบียบวาระที่ 5.5 ขอความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 

สาระสําคัญโดยย่อ 
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย  ขออนุญาตที่ประชุมให้นางรงรอง แรมสิเยอ และนางสาวธราภรณ์  

สถาปิตานนท์ นําเสนอ ขอความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 

ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง 
ตามที่สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ปรับปรุงหลักสูตร

วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 ซึ่งได้ดําเนินการปรับปรุง
หลักสูตรตามกระบวนการขั้นตอนที่มหาวิทยาลัยฯ กําหนด และผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจํา
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในการประชุมคร้ังที่ 4/2554 วันที่ 17 มิถุนายน 2554 และส่งให้กองบริการ
การศึกษาตรวจสอบรายละเอียดรูปแบบ/หัวข้อหลักสูตรเรียบร้อยแล้ว และสภาวิชาการมีมติเห็นชอบ 
ในการประชุมครั้งที่ 5/2554 วันพุธที่ 3 สิงหาคม 2554 โดยให้แก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิดังน้ี 

 โดยเสนอความเห็น/ข้อเสนอแนะของกรรมการสภาวิชาการ ต่อสภามหาวิทยาลัยทราบ ดังนี้ 
1. ปรับวัตถุประสงค์ข้อ 1 เป็นข้อ 2 คือ 1. เพ่ือให้บัณฑิตมีคุณธรรม จริยธรรม  และ 2. เพ่ือให้ 

บัณฑิตมีความรู้ความสามารถเป็นนักวิเคราะห์ออกแบบและพัฒนาระบบสารสนเทศ 
2. วัตถุประสงค์ของหลักสูตรระบุเน้นผลิตบัณฑิตเพ่ือร่วมขับเคลื่อนประเทศสู่สังคมและเศรษฐกิจ 

(สู่อาเซียน) แต่ไม่มีรายวิชาในอาเซียน เช่น ภาษาประเทศเพ่ือนบ้าน มาลายู  เวียดนาม  
3. ปัญหานักศึกษาแรกเข้า มีการกําหนดในแผนการเรียนหน้า 22 หรือไม่ 
4. หัวข้อสถานการณ์ด้านเศรษฐกิจควรเขียนให้เห็นความจําเป็นต้องใช้เทคโนโลยีและการ 

ประกอบอาชีพ  รวมทั้งเช่ือมโยงมิติสังคม วัฒนธรรม 
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5. การกําหนดผลการเรียนรู้ควรจะสัมพันธ์กับวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
6. ควรจัดวิชาศึกษาทั่วไปในช้ันปีที่ 1-2   
7. ตรวจสอบคําอธิบายรายวิชาบัญชีการเงิน ควรให้อาจารย์สาขาบัญชีเขียน 
8. หน้า 27 อาจารย์พิเศษไม่มี เสนอให้ระบุรายละเอียดคุณสมบัติของอาจารย์พิเศษไว้กว้าง ๆ  

เช่น เป็นผู้เช่ียวชาญ  การมีอาจารย์พิเศษจะช่วยยกระดับคุณภาพของนักศึกษา 
9. เสนอให้กําหนดแนวทาง กรณีนักศึกษาไปฝึกงาน ควรกําหนดทักษะที่ต้องการ และมุ่งหวังให้ 

นักศึกษาสามารถพัฒนาองค์ความรู้ไปสู่วิชาชีพต่าง ๆ  
10. KPI 12 ตัวบ่งช้ี ยังไม่สะท้อนว่าจะประเมินอย่างไรให้สอดคล้องกับตัวช้ีวัด 
11. เสนอให้เพ่ิมรายวิชาด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ด้านโลจิสติกส์ เพ่ิมขึ้นนอกเหนือจาก 

วิชาบัญชีการเงิน และทางด้านการพัฒนา website 
12. หน้า 2 ให้ตรวจสอบช่ือหัวข้อให้ถูกต้อง และให้ระบุเพียงปี พ.ศ. ที่คาดว่าจะได้รับ 

การเผยแพร่ฯ 
13. ให้ระบุรายช่ืออาจารย์ประจําให้ครบถ้วน  
14. การคํานวณงบประมาณ ให้พิจารณาอย่างรอบคอบถี่ถ้วนเพ่ือให้หลักสูตรมีมาตรฐานและ 

คุณภาพมากที่สุด 
15. สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาแจ้งในส่วนของข้อมูลเลขประจําตัวประชาชนว่ายังไม่

จําเป็นต้องเปิดเผย 
16. ปรับแผนการเรียนรายวิชาศึกษาทั่วไปของนักศึกษาให้เสร็จสิ้นภายใน 1-2 ปี เพ่ือพัฒนา 

คุณลักษณะของนักศึกษา 
17. ปรับ Sequence  ของวิชาภาษาอังกฤษตามลําดับความยากง่ายของรายวิชา  

ข้อเสนอ/ญัตติ 
ขอความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตรปรับปรุง 

พ.ศ.2555 
ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะดังนี้ 
ศ.ดร. นิพนธ์ ศุขปรีดี กล่าวว่า มีมคอ.1 ออกมาหรือยัง และได้ทําตาม มคอ.1 หรือไม่ ต้องการให้

ใช้คําว่า “นวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ” 
นางรงรอง แรมสิเยอ กล่าวว่า ทําตาม มคอ.1 ทุกอย่าง 
ศ.ดร.ศุภมาศ พนิชศักด์ิพัฒนา กล่าวว่า หลักสูตรค่อนข้างจะมีหน่วยกิตมาก คิดว่าการเรียนใช้

วิชาเล็ก ๆ เพ่ือให้มีหน่วยกิตมาก ไม่ใช่เป็นดัชนี แต่คิดว่ากระบวนการเรียนการสอนมีความสําคัญมากกว่า 
หน่วยกิตไม่จําเป็นต้องมีมากก็ได้ 

ดร.เกษม บํารุงเวช กล่าวว่า มีหลายกลุ่มที่ดูแล้วตัวเลขสุดท้ายซ้ํากัน หากเรามี code อยู่แล้วเรา
ไม่ทําตาม code จะมีวิชาบางตัวรหัสเดียวกัน ในแต่ละกลุ่มน้ันจะต้องจัดรหัสรายวิชาตาม code ด้วย 

ประธาน กล่าวว่า ต้องการให้สอดแทรกในเรื่องการเรียนการสอน ความสํานึกในเรื่องกฎหมาย
และจริยธรรม ผู้ที่จบไปแล้วทุกคน ควรจะต้องมีจิตสํานึกในเรื่องน้ีโดยเฉพาะเร่ืองของกฎหมาย บางครั้งทํา
อะไรหลาย ๆ อย่างมากจะล่วงล้ําไปในเรื่องของกฎหมายและจริยธรรมได้ 
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มติที่ประชุม     

เห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.
2555 

ระเบียบวาระที่ 5.6 ขอความเห็นชอบหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555 

สาระสําคัญโดยย่อ 
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย  ขออนุญาตที่ประชุมให้ ผศ.วันทนา เนาว์วัน นําเสนอ ขอความ

เห็นชอบหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 

ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง 
 ตามที่สภามหาวิทยาลัยได้อนุมัติหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยวและ 

การโรงแรม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 )ในการประชุมครั้งที่ 2/2554 วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2554 และ
มหาวิทยาลัยฯ ได้เสนอให้สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาตามหนังสือที่ ศธ 0550/332 ลงวันที่ 11 
มีนาคม 2554 แล้วน้ัน  สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้พิจารณาแล้วมีข้อสังเกตว่าโครงสร้าง
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเท่ียวและการโรงแรม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 )  
ไม่เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการท่องเท่ียวและการโรงแรม พ.ศ. 2553 (มคอ.1)  
ที่กําหนดโครงสร้างหลักสูตรดังกล่าวเป็นเอกคู่ จํานวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า 150 หน่วยกิต จึงเห็นควรให้
มหาวิทยาลัยฯ พิจารณาปรับเปลี่ยนโครงสร้างหลักสูตรให้เป็นไปตาม มอค.1 ที่กําหนด    

 มหาวิทยาลัยได้แจ้งให้คณบดี/สาขาวิชารับทราบและเร่งดําเนินการแก้ไขตามท่ีสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาเสนอแนะ  โดยคณะ/สาขาวิชาได้ดําเนินการดังน้ี 

 1.  ให้สาขาวิชาทบทวนเหตุผล ความเป็นไปได้ในการปรับเปลี่ยนโครงสร้างหลักสูตรตาม
ข้อเสนอแนะและในการนี้ ผศ.ดร.วิมลพรรณ รุ่งพรหม ได้ติดต่อหารือกับ รศ.ดร.ฉลองศรี พิมลสมพงศ์ 
ประธานคณะอนุกรรมการพิจารณาหลักสูตรสาขาวิชาการท่องเท่ียวและการโรงแรม  ซึ่งท่านได้ให้คําแนะนํา
ปรึกษาว่าการจัดสาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรมน้ัน ตีความว่าเป็นเอกคู่ จะต้องมีจํานวนหน่วยกิตไม่
น้อยกว่า 150 หน่วยกิต และต้องมีจํานวนอาจารย์ประจําหลักสูตร จํานวน 8-10 คน ที่มีคุณวุฒิตรงหรือ
สัมพันธ์กัน 

 2.  คณะ/สาขาวิชา ได้พิจารณาทบทวนความเป็นไปได้พบว่า องค์ประกอบสําคัญด้านอาจารย์
ประจําหลักสูตรปัจจุบันมีเพียง 5 คน ไม่สามารถเพ่ิมจํานวนตามข้อแนะนําได้ และเพ่ือให้เป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานที่กําหนด  จึงมีการดําเนินการปรับเปลี่ยนรายละเอียดหลักสูตรดังน้ี 

 
ประเด็น สาขาวิชาการท่องเท่ียว 

และการโรงแรม (เดิม) 
สาขาวิชาการท่องเท่ียว 

(ปรับปรุง) 
1. ช่ือสาขาวิชา การท่องเที่ยวและการโรงแรม การท่องเที่ยว 
2. จํานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 136 138 
3. กําหนดเปิดสอน ปี 2554 ปี 2555 

 
 สําหรับนักศึกษาภาคปกติ ปีการศึกษา 2554  สาขาวิชาได้ใช้หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ในการจัดการเรียนการสอน ซึ่งไม่มีผลกระทบต่อนักศึกษาเน่ืองจากรายวิชา
ในภาคเรียนแรกส่วนใหญ่เป็นวิชาศึกษาทั่วไป รายวิชาเฉพาะที่ตรงกัน และช้ีแจงให้นักศึกษารับทราบแล้ว 



16 
 
 3. คณะ/สาขาวิชา เสนอหลักสูตรดังกล่าวผ่านคณะกรรมการประจําคณะวิทยาการจัดการ 

พิจารณาให้ความเห็นชอบการดําเนินงานแล้ว ในการประชุมคร้ังที่ 1/2554 วันที่ 26 กรกฎาคม 2554 
 4. คณะ/สาขาวิชา เสนอหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว (หลักสูตรปรับปรุง 

พ.ศ. 2555) ต่อสภาวิชาการในการประชุมครั้งที่ 5/2554 วันที่ 3 สิงหาคม 2554 มติที่ประชุม เห็นชอบ โดยมี
ข้อเสนอแนะดังน้ี 

1. ตารางเปรียบเทียบหลักสูตรให้แสดงเฉพาะปี พ.ศ. 2549 กับปี พ.ศ. 2555  
2. คําอธิบายรายวิชาบางวิชาเขียนละเอียดมาก บางวิชาเขียนน้อยเกินไป ขอให้ปรับ 

ให้สมดุล เช่น คําอธิบายรายวิชาหน้า 77 , 79  
3. เพ่ิมรายวิชาลูกค้าสัมพันธ์ในกลุ่มวิชาเลือก 
4. ตรวจสอบหน้า 1 ข้อ 3 วิชาเอก (ถ้ามี) ควรระบุให้ถูกต้อง 
5. การจัดแผนการเรียน ให้ยึดแนวปฏิบัติโดยท่ัวไป เช่นจัดลําดับวิชาพ้ืนฐานก่อนวิชาเฉพาะ 

  6.  ควรจัดวิชาภาษาอังกฤษในเทอมแรก เพ่ือปรับพ้ืนฐานภาษาอังกฤษของนักศึกษา 
7. ให้เสนอเหตุผลในการปรับปรุงตามที่ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเสนอแนะ และ 

สาขาวิชาไม่สามารถดําเนินการได้เน่ืองจากไม่พร้อมด้านศักยภาพของอาจารย์ประจําหลักสูตร  
8. เสนอให้มีรายวิชาอาหารของอยุธยา  จะทําให้หลักสูตรมีเอกลักษณ์ย่ิงขึน้ 
9. เสนอให้มีหน่วยตรวจสอบคําถูกผิด ก่อนส่งให้กองบริการการศึกษา 

ข้อเสนอ/ญัตติ 
ขอความเห็นชอบหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555  
ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะดังนี้ 
รศ.ดร.นพวรรณ ธีระพันธ์เจริญ กล่าวว่า เน่ืองจากคณะวิทยาการจัดการ เป็นผู้นําเรื่อง สหกิจ

ศึกษา สาขาวิชาน้ีไม่ได้มีสหกิจใช่หรือไม่ ควรจะทําเพราะจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นเมืองท่องเที่ยวควรทํา 
สหกิจศึกษาเข้าไปในหลักสูตร และมหาวิทยาลัยฯ มีฝึกประสบการณ์วิชาชีพแต่ไม่ได้เตรียมฝึกใช่หรือไม่  

 คุณสาวิตรี สุวรรณสถิตย์ กล่าวว่า ในเดือนพฤศจิกายน 2554 จะมีการจัดสัมมนานานาชาติ  
เรื่อง “500 ปี ความสัมพันธ์สยามประเทศไทย กับโปรตุเกส และชาติตะวันตกในอุษาคเนย์ 2054-2554”   
ซึ่งจังหวัดพระนครศรีอยุธยากับการท่องเที่ยวเป็นประเด็นที่น่าสนใจของนานาชาติ ในสภาพปัจจุบันเศรษฐกิจ
โลกตกตํ่า การท่องเที่ยวจะไม่ถดถอยแต่จะเปลี่ยนรูปลักษณ์  ถ้าพูดถึงศักยภาพของอยุธยาไม่ใช่มรดกโลก
อย่างเดียวแต่จะมีศักยภาพในเชิงนิเวศน์ด้วย ซึ่งสามารถนําไปใช้ประโยชน์จากการท่องเที่ยวในเชิงนิเวศน์ได้ 

นายจิรศักด์ ชุมวรานนท์ กล่าวว่า มหาวิทยาลัยฯ ควรใช้โอกาสน้ีในการปรับปรุง เพ่ือให้เกิดความ
โดดเด่น จังหวัดพระนครศรีอยุธยามีต้นทุนด้านทรัพยากรที่ช่วยส่งเสริมอยู่มากมีเครือข่ายต่างประเทศท่ี
สามารถพัฒนาไปสู่การเป็นหลักสูตรนานาชาติได้ 

ศ.ดร.ศุภมาศ พนิชศักด์ิพัฒนา กล่าวว่า  เห็นด้วยควรจะมีสหกิจศึกษาเป็นวิชาเลือกแต่ไม่บังคับ  
อธิการบดี กล่าวว่า เห็นด้วยกับข้อเสนอแนะจะนําประเด็นข้อเสนอทั้งหลายไปหารือกับทางคณะ

วิทยาการจัดการและคณะกรรมการบริหารหลักสูตร คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรเพ่ือจะได้ดําเนินการพัฒนา
หลักสูตรเพ่ิมเติมใน 2 ประเด็นคือ 

1. พิจารณาการดําเนินการสหกิจศึกษาให้มีความชัดเจนในหลักสูตรน้ี 
2. จะต้องพัฒนาหลักสูตรโดยอาศัยศักยภาพของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ที่มีอยู่เต็มพ้ืนที่ให้

เสริมสร้างอัตลักษณ์ เอกลักษณ์ของหลักสูตรน้ีให้ได้  เสริมสร้างภาวะผู้นํา หลักสูตรจะต้องนําไปพัฒนา   
ไปดําเนินการพัฒนาให้สมบูรณ์ที่สุดและนําเรียนสภามหาวิทยาลัยต่อไป เรื่องสหกิจศึกษา อัตลักษณ์ และ
เอกลักษณ์ของนักศึกษาที่บัณฑิตจบไป ความเป็นผู้นําทางด้านหลักสูตรการท่องเที่ยว  ในวันน้ีต้องการให้
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กรรมการสภามหาวิทยาลัยเห็นชอบในหลักสูตร และจะนําประเด็นเหล่าน้ีไปปรับปรุงและนําเสนอสภา
มหาวิทยาลัยฯ ให้รับทราบในการประชุมครั้งต่อไป 

มติที่ประชุม     
เห็นชอบหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเท่ียว หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 โดยให้

ปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัย  แจ้งผลการแก้ไขให้กองบริการการศึกษาตรวจสอบ
และนําเสนอมหาวิทยาลัย ได้รับทราบต่อไป 

ระเบียบวาระที่ 5.7 ขอความเห็นชอบปรับแผนการรับนักศึกษาของคณะครุศาสตร์ ต้ังแต่ปี  
พ.ศ.2551 - พ.ศ.2554 

สาระสําคัญโดยย่อ 
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย  ขออนุญาตที่ประชุมให้ ดร .อมรรัตน์ สน่ันเสียง นําเสนอ  

ขอความเห็นชอบปรับแผนการรับนักศึกษาของคณะครุศาสตร์ ต้ังแต่ปี พ.ศ. 2551 - พ.ศ. 2554 

ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง 
ในปีการศึกษา 2551-2554 มีการรับนักศึกษามากกว่าแผนที่กําหนดในหลักสูตร เน่ืองจาก 
1. นักศึกษามีความสนใจในการศึกษาคณะครุศาสตร์เป็นจํานวนมาก ประกอบกับเป็น 

การตอบสนองความต้องการของชุมชนและท้องถิ่น 
2. ข้อมูลในอนาคตเก่ียวกับการเกษียณอายุราชการของข้าราชการครูในระดับการศึกษาขั้น

พ้ืนฐานมีจํานวนมาก ดังน้ันเพ่ือเป็นการเตรียมบุคลากรครูเพ่ือรองรับเรื่องดังกล่าว 
3. ด้วยศักยภาพของมหาวิทยาลัยฯ และประสบการณ์ในการผลิตบัณฑิตคณะครุศาสตร์เป็น

ระยะเวลาอันยาวนาน ซึ่งทําให้มีศักยภาพเพียงพอในการผลิตบัณฑิตคณะครุศาสตร์ 
ด้วยเหตุผลดังกล่าวคณะกรรมการประจําคณะ จึงมีมติให้รับนักศึกษาเกินเป้าหมายการผลิต

บัณฑิตในแต่ละหลักสูตร ในคราวการประชุมคร้ังน้ี  โดยจําแนกนักศึกษาที่เกินแผน ดังตารางดังน้ี 
 

ลําดับ
ท่ี 

สาขาวิชา 

จํานวน
นักศึกษาตาม
เป้าหมายแต่ละ
ปีการศึกษา 

จํานวนนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา 
 

2551 2552 2553 2554 

1 คณิตศาสตร์ 30 21 32 68 90 
2 วิทยาศาสตร์ 30 11 29 39 70 
3 สังคมศาสตร์ 30 20 57 125 160 
4 การศึกษาปฐมวัย 30 26 44 69 102 
5 คอมพิวเตอร์ศึกษา 30 38 58 72 90 
6 การศึกษาพิเศษและการศึกษาปฐมวัย 30 - - 14 31 
7 พลศึกษา 30 9 25 34 47 

รวม 125 245 421 590 
 จากข้อเสนอของคุรุสภาการที่รับนักศึกษาเกินจํานวนที่ระบุไว้ในหลักสูตรน้ันสามารถดําเนินการได้
โดยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัยและให้นํามติสภามหาวิทยาลัยแจ้งคุรุสภาเพ่ือทราบ 
 สภาวิชาการได้ให้ความเห็นชอบในหลักการในการประชุมครั้งที่ 5/2554 วันที่ 3 สิงหาคม 2554  
และเพ่ือประโยชน์ของนักศึกษาที่จะสามารถไปประกอบอาชีพตามข้อกําหนดของคุรุสภา ทั้งน้ีเพ่ือให้มีความ
สมบูรณ์ในการนําเสนอข้อมูลเพ่ือประกอบการพิจารณาสภาวิชาการ ให้เสนอข้อมูลเพ่ิมเติมดังน้ี  
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 โดยเสนอความเห็น/ข้อเสนอแนะของกรรมการสภาวิชาการ ต่อสภามหาวิทยาลัยทราบ  
โดยมีข้อเสนอแนะดังนี้ 

1. ควรดําเนินการตามแผนที่กําหนด ซึ่งจะบ่งบอกถึงความมีมาตรฐานในการดําเนินการ หากไม่ 
เป็นไปตามแผนควรเสนอตามหลักการ เกณฑ์มาตรฐานในการจัดการศึกษา 

2. สัดส่วนนักศึกษาต่ออาจารย์ประจํา (ค่า FTES) จะคํานวณเฉพาะอาจารย์ประจํา ไม่นับ 
อาจารย์พิเศษ 
  3. ควรนําเสนอข้อมูลประกอบการพิจารณา เช่น ข้อมูลนักศึกษา ข้อมูลอาจารย์ประจําหลักสูตร 
อาจารย์ผู้สอนภายในคณะ และต่างคณะ ข้อมูลการติดตามควบคุมคุณภาพ ความเป็นไปได้ในการจัดการศึกษา
เป็นต้น  

ข้อเสนอ/ญัตติ 
ขอความเห็นชอบปรับแผนการรับนักศึกษาของคณะครุศาสตร์ ต้ังแต่ปี พ.ศ.2551 - พ.ศ.2554 

 ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะดังนี้ 
ผศ . วิชชุกร นาคธน กล่าวว่า ต้องการให้ผู้ นําเสนอปรับเกณฑ์ที่ เ ป็นข้อมูลเ พ่ือให้ทาง

คณะกรรมการได้ให้ความเห็นและวิเคราะห์ได้อย่างรอบด้านต่อไป 
อธิการบดี กล่าวว่า การจัดอาจารย์ผู้สอน ปีที่ผ่านมามหาวิทยาลัยฯ มีอาจารย์จํากัดและได้หา

แนวทางในการแก้ไข คือ กําหนดเป็นแนวทางหากวิชาใดสามารถสอนรวมกลุ่มได้ ก็ให้สอนรวมกลุ่ม แต่ถ้าวิชา
ใดที่ไม่สามารถสอนรวมกลุ่มได้ ก็ให้แยกกลุ่มย่อยตามหลักวิชา ให้ยํ้าไปว่าต้องสอบถามความสมัครใจของ
อาจารย์ก่อนว่ารับภาระตรงน้ีได้หรือไม่ ปีน้ีมหาวิทยาลัยฯ มีอัตราพนักงานมหาวิทยาลัยที่เป็นอาจารย์ใหม่ 34 
อัตรา อย่างน้อยคณะละ 7-8 คน นอกจากน้ันอาจารย์บรรจุพนักงานมหาวิทยาลัยใหม่ 44 อัตรา เป็นเรื่องของ
การบริหารจัดการของแต่ละคณะ กรณีปัญหาการจัดการเรียนการสอนในห้องเรียนน้ัน ในฐานะที่เป็นผู้บริหาร
ในมหาวิทยาลัยฯ จะรับเรื่องน้ีไปดําเนินการเพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

ศ.ดร.ศุภมาศ พนิชศักด์ิพัฒนา กล่าวว่า บริหารจัดการสามารถทําได้ทุกระดับ เพียงแต่เราต้องรู้
ล่วงหน้า และควรคุยกันในคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  

ประธาน กล่าวว่า ให้ย้อนกลับไปที่คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ  

มติที่ประชุม    
เห็นชอบปรับแผนการรับนักศึกษาของคณะครุศาสตร์ ต้ังแต่ปี พ.ศ. 2551 - พ.ศ. 2554 

ระเบียบวาระท่ี  6   เรื่องอ่ืนๆ 

ระเบียบวาระท่ี 6.1 กําหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 9/2554 

สาระสําคัญโดยย่อ 
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย นําเสนอปฏิทินเพ่ือหารือเรื่องกําหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย

ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 9/2554 

ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง 
 สภามหาวิทยาลัย มีมติเป็นหลักการให้มีการประชุมทุกวันพุธในสัปดาห์ที่สามของเดือน   

ข้อกฎหมาย     
ข้อบังคับว่าด้วยการประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ พ.ศ. 2547 ข้อ 8 การประชุมให้มีตามกําหนด 

ที่สภามหาวิทยาลัยได้มีมติไว้  



ในวันพุธที

 
ปิดประ
 

 

 
ข้อเสนอ/ญตั

ขอความ
ที่ 14 กันยายน

 

มติที่ประชุม 
 เห็นชอบ

ชุมเวลา  1

ตติ    
เห็นชอบกําห
น 2554 เวลา 

    
  

2.00 น. 

หนดการประชุ
 09.30 น. ณ ห

....
(

ผูบั้

....
(คุณหญิง
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ชุมสภามหาวิท
 ห้องประชุม 1 

.....................
(รศ.วันทนีย์  
บันทึกรายงาน

 
 

................... .
 ดร.กษมา  ว
ประธานการ

 

ทยาลัยราชภัฏ
 มหาวิทยาลัย

................... 
 แสนภักดี) 
นการประชุม 

.................... 
วรวรรณ ณ อย
รประชุม 

ฏพระนครศรีอ
ราชภัฏพระนค

 

 

 
ยุธยา) 

อยุธยา ครั้งที
ครศรีอยุธยา  

ที่ 9/2554 
 


