รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ครั้งที่ 1/2555
วันพุธที่ 18 มกราคม 2555 เวลา 09.30 – 12.00 น.
ณ ห้องประชุม 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
--------------------------------------------------

ผู้ที่มาประชุม
1. คุณหญิง ดร.กษมา วรวรรณ ณ อยุธยา
2. ศ.ดร.นิพนธ์ ศุขปรีดี
3. นายสุพล คุณาภรณ์
4. ศ.ดร.ศุภมาศ พนิชศักดิ์พัฒนา
5. ศ.นพ.สมเกียรติ วัฒนศิริชัยกุล
6. ดร.สุชาติ เมืองแก้ว
7. รศ.ดร.พงศ์ หรดาล
8. นางสาวิตรี สุวรรณสถิตย์
9. นายศุทธนะ ธีวีระปัญญา
10. ผศ.สุธรรม ชาตะสิงห์
11. ดร.บูรพาทิศ พลอยสุวรรณ์
12. ผศ.หทัยรัตน์ ทรรพวสุ
13. รศ.ดร.นพวรรณธีระพันธ์เจริญ
14. ผศ.วิชชุกร นาคธน
15. ผศ.พันทิพา มาลา
16. นายจิรศักดิ์ ชุมวรานนท์
17. ดร.สุภัทรา คงเรือง
18. ดร.เกษม บํารุงเวช
19. ผศ.อร่าม ชนะโชติ
20. รศ.วันทนีย์ แสนภักดี

นายกสภามหาวิทยาลัย
อุปนายก
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
(แทน)ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
อธิการบดี
ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ
ผู้แทนผู้บริหาร
ผู้แทนผู้บริหาร
ผู้แทนผู้บริหาร
ผู้แทนผู้บริหาร
ผู้แทนคณาจารย์
ผู้แทนคณาจารย์
ผู้แทนคณาจารย์
รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร

ประธาน
รองประธาน
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ

ผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้แทนคณาจารย์

ลาการประชุม
ลาการประชุม
ลาการประชุม

ผู้ที่ไม่มาประชุม
1. ดร.ชาญวิทย์ เกษตรศิริ
2. ผศ.ดร.สาโรช ธีรศิลป
3. ผศ.ดร.วิวัฒน์ หามนตรี
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ผู้เข้าร่วมประชุม
1.
2.
3.
4.

ผศ.ดร.วิมลพรรณ รุ่งพรหม
ดร.อมรรัตน์ สนั่นเสียง
รศ.สุวิทย์เฑียรทอง
นายประวิทย์ ประมาณ

5. ดร.ชมพูนุท สุขหวาน
6. นายธาตรี มหันต์รัตน์
7. นายคมลักษณ์ ไชยยะ
8. นางสาวชุติมา นิ่มนวล
9. นายสราวุธ คําสัตย์
10. นางสาวศราริตา บุญฤทธิ์

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
คณบดีคณะครุศาสตร์
ที่ปรึกษาอธิการบดี
ผู้แทนหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาพลศึกษา
รองคณบดีคณะครุศาสตร์
ประธานหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
สาขานิติศาสตร์
ตัวแทนหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาการพัฒนาชุมชุม
หัวหน้าสํานักงานสภามหาวิทยาลัย
พนักงานราชการ
นิติกร

เปิดประชุม เวลา 09.30 น.
ประธานพิจารณาจํานวนกรรมการที่มาประชุมและเห็นว่าครบองค์ประชุมแล้วจึงเปิดการประชุม และ
ดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ
ประธานมอบหมายให้เลขานุการสภามหาวิทยาลัยแจ้งเรื่องเพื่อทราบ คือ กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ที่ลาการประชุมวันนี้ คือ ดร.ชาญวิทย์ เกษตรศิริ ผศ.ดร.สาโรช ธีรศิลป และ ผศ.ดร.วิวัฒน์ หามนตรี
มติที่ประชุม
รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 10/2554
สาระสําคัญโดยย่อ
เลขานุ ก ารสภามหาวิ ท ยาลั ย นํ า เสนอรายงานการประชุ ม สภามหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
พระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 10/2554 เพื่อขอให้ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยพิจารณารับรองรายงานการประชุม
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ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ได้มีการประชุมครั้งที่ 10/2554 เมื่อวันพุธที่ 21
ธั น วาคม 2554 ณ ห้ อ งประชุ ม 1 มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ พระนครศรี อ ยุ ธ ยา และเลขานุ ก ารสภาฯ
ได้จัดทํารายงานการประชุมบรรจุเข้าระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่10/2554
มติที่ประชุม
รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 10/2554 โดยไม่มีการแก้ไข

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุม ครั้งที่ 10/2554
ระเบียบวาระที่ 3.1 ผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ครั้งที่ 10/2554
สาระสําคัญโดยย่อ
เลขานุ ก ารสภามหาวิ ท ยาลั ย นํ า เสนอข้ อ มู ล การดํ า เนิ น งานและผลการดํ า เนิ น งานตามมติ
ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 10/2554โดยได้แจ้งและมอบให้หน่วยงานและ
องค์คณะบุคคล/บุคคลที่เกี่ยวข้องดําเนินงานและปฏิบัติตามที่สภามหาวิทยาลัยมีมติแล้ว
ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง
1. สภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรี อยุ ธยา ได้มีมติ กําหนดเป็ นแนวปฏิบัติใ ห้เลขานุการ
นํ า เสนอให้ ที่ ป ระชุ ม ทราบความคื บ หน้ า หรื อ ข้ อ มู ล การดํ า เนิ น งานและผลการดํ า เนิ น งานตามมติ
สภามหาวิทยาลัยทุกครั้งเป็นเรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อนด้วย
2. สภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา มีการประชุมครั้งที่ 10/2554 เมื่อวันพุธที่ 21
ธันวาคม 2554 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาโดยมีสาระตาม
รายงานการประชุมฯ ในระเบียบวาระที่ 2
3. เลขานุ ก ารสภามหาวิ ท ยาลั ย ได้ แ จ้ ง และมอบให้ ห น่ ว ยงานและองค์ ค ณะบุ ค คล/บุ ค คล
ที่เกี่ยวข้องดําเนินงานและปฏิบัติตามที่สภามหาวิทยาลัยมีมติแล้ว ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารที่นําเสนอ
ประกอบการประชุมระเบียบวาระที่ 3
มติที่ประชุม
รับทราบ
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ระเบียบวาระที่ 3.2 รายงานผลการเลือกตั้งคณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยและ
คณะกรรมการสรรหาคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
สาระสําคัญโดยย่อ
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย นําเสนอรายงานผลการเลือกตั้งคณะกรรมการสรรหานายกสภา
มหาวิทยาลัยและคณะกรรมการสรรหาคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง
ตามที่ ส ภามหาวิ ท ยาลั ย ในการประชุ ม ครั้ ง ที่ 10/2554 วั น พุ ธ ที่ 21 ธั น วาคม 2554
สภามหาวิทยาลัยได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการเลือกตั้งคณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยและ
คณะกรรมการเลื อ กตั้ ง คณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิ ท ยาลั ย ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ต ามคํ า สั่ ง
สภามหาวิทยาลัยที่ 8/2554 และคณะกรรมการเลือกตั้งได้จัดให้มีการเลือกตั้งเมื่อวันที่ 13 มกราคม 2555
โดยได้ตัวแทนคณะกรรมการสรรหาฯ จากหน่วยงานต่างๆ ตามสัดส่วนที่กําหนดตามข้อบังคับฯ จํานวนชุดละ
7 ท่าน ซึ่งผู้ได้รั บการเลื อกตั้งได้ประชุม เพื่อเลือกประธานกรรมการฯ ในวันจันทร์ที่ 16 มกราคม 2555
เรียบร้อยแล้วหลังจากนั้นได้มีการประชุมเพื่อเลือกประธาน ซึ่งมาจากคณะครุศาสตร์ จํานวน 1 ท่าน คณะ
มนุ ษ ยศาสตร์ แ ละสั ง คมศาสตร์ จํ า นวน 2 ท่ า น คณะวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี จํ า นวน 2 ท่ า น
คณะวิทยาการจัดการ จํานวน 1 ท่าน และข้าราชการพลเรือน จํานวน 1 ท่าน ได้นําเสนอเป็นร่างเพื่อให้
กรรมการสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป
ประธาน กล่าวว่า ขอขอบคุณกรรมการเลือกตั้งทุกท่าน
นายศุทธนะ ธีวีระปัญญา ประธานคณะกรรมการเลือกตั้ง เล่าว่า บรรยากาศของการสรรหา
ได้รับความร่วมมือจากคณบดีทุกคณะ และได้นัดหมายอาจารย์มาร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน โดยประธาน
มีข้อเสนอแนะ 2 เรื่อง ดังนี้
1. มีผู้เสนอว่าผู้ที่จะมาใช้สิทธิ์ลงคะแนนเลือกตั้ง ปรากฎว่าไม่มีพนักงานของมหาวิทยาลัยมีแต่
ข้าราชการ และมีอาจารย์เสนอว่าควรจะมีการแก้ไขข้อบังคับให้พนักงานมหาวิทยาลัยสามารถมาใช้สิทธิ์ได้
2. วิธีการเลือกตั้งในข้อบังคับกําหนดไว้ว่า ให้คณะกรรมการไปประชุมคณาอาจารย์ต่าง ๆ เพื่อให้
ได้มาซึ่งคณะกรรมการสรรหา ในข้อบังคับไม่ได้กําหนดว่าจะเลือกตั้งโดยวิธีใด คณะกรรมการจึงใช้วิธีที่เป็น
สากล คือให้เสนอชื่อได้แต่ต้องมีคนรับรอง 2 คน หรือเสนอชื่อตนเองก็ได้ ถ้าได้คะแนนเท่ากันก็ใช้วิธีจับฉลาก
ถ้ากฎหมายหรือระเบียบให้อํานาจขอเสนอว่าให้ออกระเบียบว่าด้วยการเลือกตั้งด้วย
ดร.สุชาติ เมืองแก้ว กล่าวว่า ต่อไปหลังจากการสรรหาชุดนี้เรียบร้อยแล้วต้องแก้ไขข้อบังคับฉบับเดิม
ประธาน กล่าวว่า ฝากอธิการบดีเรื่อง แก้ไขระเบียบ ข้อบังคับ เพราะเรื่องนี้มีความสําคัญมาก
มติที่ประชุม
รับทราบ
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ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องนําเสนอเพื่อทราบ
ระเบียบวาระที่ 4.1 เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากอธิการบดี
สาระสําคัญโดยย่อ
อธิการบดี นําเสนอเรื่องให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้
1. มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาได้รับความไว้วางใจจากจังหวัดพระนครศรีอยุธยาให้
จัดงานแสดงแสง สี เสียง ในงานยอยศยิ่งฟ้า อยุธยามรดกโลก โดยมหาวิทยาลัยฯ รับผิดชอบทั้งหมด ในงาน
ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ ส่วนแรกบรรยากาศหน้างานและส่วนที่ 2 คือการแสดงแสง สี เสียง ถือว่าเป็นงานที่
สําคัญของประเทศ มหาวิทยาลัยฯ รับผิดชอบทั้ง 2 ส่วนนี้ งานจัดขึ้นระหว่างวันที่ 10-19 กุมภาพันธ์ 2555
โดยมหาวิทยาลัยฯ ได้มอบหมายให้คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เป็นผู้รับผิดชอบในการจัดการแสดง
ส่วนบรรยากาศหน้างาน ให้สถาบันอยุธยาศึกษาเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบ ได้รับงบประมาณจากจังหวัด
พระนครศรีอยุธยารวมทั้งสิ้น 6,500,000 บาท ในการดําเนินงานครั้ งนี้ ขอเรียนเชิญคณะกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยได้มาร่วมงาน โดยจะส่งบัตรและกําหนดการให้รับทราบต่อไป
2. ในปีงบประมาณ 2555 มหาวิทยาลัยฯ ได้รับงบประมาณในการก่อสร้างอาคารหลังใหม่เพื่อ
เป็นอาคารเรียนและปฏิบัติการรวม ทดแทนอาคารหลังเก่าที่ชํารุดคืออาคาร 8 และอาคาร 9 ในปีงบประมาณ
2555 มหาวิ ท ยาลั ย ฯ ได้ รั บ งบประมาณในงวดแรกจํ า นวน 9,000,000 บาท ขอแจ้ ง ให้ ก รรมการสภา
มหาวิทยาลัยฯ ทราบว่ามหาวิทยาลัยฯ ได้ทําการรื้ออาคาร 2 หลัง คืออาคาร 8 และอาคาร 9 และสร้าง
อาคารหลังใหม่ เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับการรื้อถอนการก่อสร้างอาคารใหม่ ส่วนเรื่องงบประมาณ เช่น งบฟื้นฟู
งบประมาณสํานักงานบัณฑิตศึกษา ขอให้นายจิรศักดิ์ ชุมวรานนท์ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนาเป็น
ผู้นําเสนอ
นายจิรศั กดิ์ ชุมวรานนท์ รองอธิการบดี ฝ่ายวางแผนและพัฒนา กล่าวว่ า ตามที่ มหาวิ ทยาลั ย
ราชภั ฏพระนครศรี อยุธยาได้ ประสบปัญหาอุทกภัยน้ําท่วม เมื่ อปลายปีที่ผ่านมา มหาวิทยาลั ยฯ ได้เสนอขอ
งบประมาณเพื่อการฟื้นฟูเยียวยา โดยผ่านทางกระทรวงศึกษาธิการ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ในการพิจารณามีคณะกรรมการ 3 ชุด คือ คณะกรรมการชุดที่ 1 ชุดอนุกรรมการมีปลัดกระทรวงศึกษาธิการเป็น
ประธาน ได้ พิ จ ารณาเห็ น ชอบโครงการในวงเงิ น จํ า นวน 215 ล้ า นบาทเศษ คณะกรรมการชุ ด ที่ 2
คือ คณะกรรมการพิจารณาโครงสร้างพื้นฐานซึ่งมีท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม อนุมัติเห็นชอบวันที่
21 ธันวาคม 2554 และหลังจากนั้น คณะกรรมการชุดที่ 3 คือ กรรมการชุดใหญ่มีรองนายกฯ ยงยุทธ วิชัยดิษฐ์
เป็นประธาน ได้อนุมัติเห็นชอบเมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2554 และเสนอเข้าครม.เห็นชอบเมื่อวันที่ 4 มกราคม 2555
ในการนี้ได้รับแจ้งจากสํานักงบประมาณว่ามหาวิทยาลัยฯ สามารถดําเนินการโครงการได้ทันที โดยมีเงื่อนไขตาม
สัญญาการจัดซื้อจัดจ้างให้ลงนามในสัญญาได้เมื่อสํานักงบประมาณได้อนุมัติเห็นชอบแผนการใช้จ่ายเงินเรียบร้อย
แล้ว มหาวิทยาลัยฯ จะได้ดําเนินการพิจารณาในเรื่องของการจัดซื้อจัดจ้าง ว่าด้วยการพัสดุ จะพิจารณาตามแผน
โดยเร็วที่สุดเพราะมีเงื่อนไขว่าต้องดําเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน 2555
ประธาน กล่าวว่า ขอแสดงความยินดี หากต้องการให้กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ ช่วยเหลือก็ยินดี
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อธิก ารบดี กล่ า วว่ า งบประมาณฟื้ นฟูส่ ว นนี้เ ฉพาะโครงสร้า งพื้ น ฐานที่ เ ป็นไปตามเงื่ อ นไขที่
กรรมการได้กําหนด ความเสียหายจริงมากกว่า 215 ล้านบาท ส่วนวัสดุที่เสียหายประมาณ 100 ล้านบาท
เป็นส่วนที่มหาวิทยาลัยฯ ต้องดําเนินการเอง การเสนอของบประมาณครั้งนี้มีเงื่อนไขที่เฉพาะพิเศษมาก
คณะกรรมการมีความเข้มงวด โดยเฉพาะสํานักงบประมาณ แต่ได้รับความอนุเคราะห์จากท่านนายกสภา
มหาวิทยาลัยฯ ได้ช่วยประสานงานกับท่านปลัดกระทรวงและอนุกรรมการท่านอื่น ๆ
3. รายงานข้อมูลภาวะการมีงานทําของบัณฑิต ประจําปีการศึกษา 2551 – 2554
สืบเนื่ องจากการประชุมสภามหาวิทยาลั ย ครั้ งที่ 10/2554 วันที่ 21 ธั นวาคม 2554 ประธาน
คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยฯ ต้องการทราบข้อมูลภาวะการมีงานทําของบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา และมอบหมายให้มหาวิทยาลัยฯ รายงานข้อมูลให้ที่ประชุมทราบในการประชุม ครั้งที่ 1/2555
นั้น มหาวิทยาลัยฯ ได้มอบหมายให้กองนโยบายและแผนเป็นผู้รวบรวมนําเสนอข้อมูลภาวะการมีงานทําของบัณฑิต
ปีการศึกษา 2551 – 2554 รายละเอียดดังนี้
ร้อยละของบัณฑิตที่ได้งานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี ปีการศึกษา 2551-2554
คณะ/ปี
2551
2552
2553
2554
ครุศาสตร์
80.77
98.99
97.75
89.74
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
80.24
91.76
88.78
83.23
วิทยาการจัดการ
83.57
88.35
94.12
78.05
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
74.56
91.36
93.06
84.17
มหาวิทยาลัย
81.14
91.04
93.69
83.80
ข้อมูล พ.ศ.2554 เป็นข้อมูล ณ วันที่ 11 มกราคม 2555 บัณฑิตตอบแบบสํารวจ 60 % ยังอยู่
ระหว่างการติดตามข้อมูล
จํานวนนักศึกษาที่สาํ เร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2551-2554
คณะ/ปี
2551
2552
2553
2554
ครุศาสตร์
26
99
101
67
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
315
514
242
267
วิทยาการจัดการ
862
712
863
577
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
283
173
228
211
มหาวิทยาลัย
1,486
1,498
1,434
1,122
มติที่ประชุม
รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 4.2 เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากสภาคณาจารย์และข้าราชการ
สาระสําคัญโดยย่อ
ผศ.หทัยรัตน์ ทรรพวสุ ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ กล่าวว่า สภาคณาจารย์และ
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ข้าราชการในช่วงนี้ไม่มีการประชุม แต่สภาคณาจารย์ฯ มีความกังวลเพราะกรรมการฯ หมดวาระแล้วแต่ยังไม่
สามารถหากรรมการสภาคณาจารย์ และข้าราชการชุดใหม่ได้ สภาคณาจารย์ฯ มีแ ผนที่จะเรียกประชุม
คณะกรรมการชุดเดิมร่วมกับตัวแทนของกรรมการสภาคณาจารย์ชุดใหม่ที่เป็นผู้แทนจากคณะเพื่อหารือกัน
และหาแนวทางในการแก้ไขปัญหา ขอความอนุเคราะห์มหาวิทยาลัยฯ ช่วยเร่งออกประกาศอีกครั้งหนึ่ง ขณะนี้
มีบางเรื่องต้องทํางานผ่านสภาคณาจารย์และข้าราชการ
ประธาน กล่าวว่า มหาวิทยาลัยฯ ได้หาวิธีการเพื่อเร่งรัดหรือช่วยแก้ปัญหาให้กับประธานสภา
คณาจารย์และข้าราชการหรือไม่
อธิการบดี กล่าวว่า กรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ มีการหารือในประเด็นเกี่ยวกับความสนใจ
ของบุคลากรที่จะมาร่วมเป็นกรรมการ ซึ่งมีความสนใจค่อนข้างน้อย ไม่ชอบการบังคับ มหาวิทยาลัยฯ จะเชิญ
ชวนและประกาศรับสมัครอีกครั้งหนึ่ง
ผศ.หทั ย รั ต น์ ทรรพวสุ กล่ า วว่ า ต้ อ งการเชิ ญ คณาจารย์ ทั้ ง หมด แล้ ว ให้ เ ลื อ กตั ว แทนสภา
คณาจารย์และข้าราชการ จะผิดข้อบังคับหรือไม่
ประธาน กล่าวว่า การประชุมครั้งต่อไปเสนอแนวทาง เพราะเรื่องนี้ยืดเยื้อมานานแล้ว
ผศ.อร่าม ชนะโชติ กล่าวว่า เคยเป็นเลขานุการของสภาคณาจารย์ฯ ช่วงนั้นมีความคึกคักมาก
มีอาจารย์เข้ามาสมัคร และให้ความสนใจมาก มีหลายส่วนที่ต้องระดมความคิด ต้องการเห็นบทบาทของสภา
คณาจารย์และข้าราชการหลายส่วน เพื่อให้คณาจารย์ได้เข้ามาทํางานร่วมกัน มหาวิทยาลัยฯ ต้องการเสียงใน
ส่วนนั้นมาก ช่วงนี้มีหลายเรื่องหลายอย่างควรจะมีบทบาทมาก ในการเสนอข้อมูลเพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยฯ
ร่วมกัน
ประธาน กล่าวว่า ขอให้ ศ.ดร.ศุภมาศ พนิชศักดิ์พัฒนา ช่วยดูระเบียบ ข้อบังคับ อาจมีหลาย
ส่วนที่จะปรับแก้
ศ.ดร.ศุภมาศ พนิชศักดิ์พัฒนา กล่าวว่า ถ้าสภาคณาจารย์ฯ มีการประชุมในการระดมความ
คิดเห็นควรมีกิจกรรมระหว่างปีบ่อย ๆ เพื่อให้เกิดความสนใจส่วนเรื่องแก้ไขข้อบังคับนั้นยินดี
ผศ.หทั ยรั ตน์ ทรรพวสุ กล่าวว่า ตอนนี้ข้อบังคั บของสภาคณาจารย์ และข้ าราชการชุดใหม่
ครอบคลุมถึงพนักงานมหาวิทยาลัยแล้ว แต่กําหนดด้วยประสบการณ์ในการทํางานในมหาวิทยาลัยฯ ด้วย
ขณะนี้ตัวแทนของคณะนั้นได้ครบแล้ว ที่ยังขาดอยู่คือตัวแทนในส่วนที่ไม่ใช่ของคณะ ซึ่งอาจารย์ทุกคนใน
มหาวิ ท ยาลั ย ฯ เป็ น คนเลื อ ก ไม่ ใ ช่ เ ฉพาะคณะนั้ น ๆ แต่ เ กิ ด ปั ญ หาคื อ ไม่ มี ผู้ ส มั ค รเป็ น ตั ว แทนดั ง กล่ า ว
ทางสภาคณาจารย์ต้องการนัดประชุมคณาจารย์ทั้งหมดในมหาวิทยาลัยฯ แล้วเลือกกรรมการสภาคณาจารย์
และข้าราชการจะผิดกับข้อบังคับหรือไม่
ประธาน กล่าวว่า เรื่องนี้มีความก้าวหน้ามาก ส่วนจะเลือกด้วยวิธีของประธานสภาคณาจารย์ฯ
ได้หรือไม่ช่วยไปศึกษารายละเอียด ในการประชุมครั้งต่อไปคงมีความก้าวหน้ามากขึ้น
มติที่ประชุม
รับทราบ

8
ระเบี ย บวาระที่ 4.3 เรื่ อ งนํ า เสนอเพื่ อ ทราบจากประธานคณะกรรมการส่ ง เสริ ม กิ จ การ
มหาวิทยาลัยฯ
สาระสําคัญโดยย่อ
ผศ.สุ ธ รรม ชาตะสิ ง ห์ รองประธานคณะกรรมการส่ ง เสริ ม กิ จ การมหาวิ ท ยาลั ย ฯ กล่ า วว่ า
เนื่องจาก ดร.จิระพันธุ์ พิมพ์พันธุ์ ติดภารกิจเรื่องการประเมินโรงเรียน จึงมอบหมายให้รองประธานทําหน้าที่
แทน โดยมีเรื่องแจ้งเพื่อทราบ ดังนี้
1. คณะกรรมการส่งเสริมหารือในเรื่องของปัญหาอุทกภัยของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและมี
ความคิดว่าควรจะมีข้อสรุป จึงนําเสนอมาเพื่อโปรดทราบ เกรงว่าปัญหาเรื่องอุทกภัยจะไม่ได้ดําเนินการอย่าง
เป็นรูปธรรมจริงจัง แต่เรื่องอุตสาหกรรมต้องดําเนินการ คณะกรรมการส่งเสริมจึงเสนอเป็นความคิดว่าควร
เสนอจังหวัด ภาคประชาชน สถาบันการศึกษาและผู้สนใจ ในลักษณะช่วยกันคิดช่วยกันทํา 10 ประการ
ด้วยกัน ดังนี้
1.1 น้ําท่วมกับอุทกภัยมีความหมายต่างกัน
1.2 กรมชลประทาน หน่วยราชการ
1.3 จังหวัด
1.4 ดําเนินการตามแผนแม่บท
1.5 ดูแลควบคุมพฤติกรรมการตั้งถิ่นฐาน
1.6 สถาบันการศึกษาควรสนใจและให้ความรู้ที่ถูกต้องเกี่ยวกับน้ํา
1.7 ส่วนราชการ ประชาชน
1.8 สถาบันการศึกษาอาจทํางานวิจัย
1.9 ความคิดเรื่องการสร้างเขื่อน
1.10 ใช้โอกาสนี้ส่งเสริมบทบาทของประชาชน
2. ผศ.สุ ธ รรม ชาตะสิ ง ห์ เป็ น กรรมการประเมิ น ในเรื่ อ งการประเมิ น ต่ า ง ๆ ที่ ผ่ า นมา
คณะกรรมการส่ งเสริม ฯ ถึงจะไม่ มี บ ทบาทมากนัก หน้ าที่ส่ว นใหญ่ คื อ การส่ งเสริม ต้ องการทํา เรื่ อ งของ
การประเมินคุณภาพภายใน คณะกรรมการส่งเสริมฯ มีนักศึกษาที่เป็นกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
ด้วย อาจจะเป็นบุคคลในลักษณะที่ต่างวัย ต้องการจะมีโครงการในเรื่องของการเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึง
ประสงค์ ถ้าเน้นกันคงเป็นเรื่องดี เป็นประเด็นที่คณะกรรมการส่งเสริมฯ ให้ความสนใจ ส่วนเรื่องการสรรหา
กรรมการสภาคณาจารย์นั้น คณะกรรมการส่งเสริมได้เชิญ ผศ.หทัยรัตน์ ทรรพวสุ ประธานสภาคณาจารย์ฯ
เข้ า ร่ ว มประชุ ม กั บ คณะกรรมการส่ ง เสริ ม ฯ ด้ ว ย เรื่ อ งนี้ เ ป็ น เรื่ อ งที่ ต้ อ งดํ า เนิ น การอย่ า งจริ ง จั ง ต่ อ ไป
คณะกรรมการส่งเสริมยินดีที่จะให้คําแนะนํา
ประธาน กล่าวว่า ข้อเสนอของ ผศ.สุธรรม ชาตะสิงห์ น่าสนใจ ฝากมหาวิทยาลัยฯ ดูว่าควรทํา
อะไรต่อเนื่องบ้าง
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นายจิร ศักดิ์ ชุ มวรานนท์ กล่าวว่า สถานทูตอเมริกาได้ติดต่อมาว่าจะส่งผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับ
การบริหารจัดการน้ํามาบรรยายในเรื่องปัญหาอุทกภัย โดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธย ได้มี
การประสานงานในเบื้องต้นจะจัดขึ้นในเดือนมีนาคม ส่วนกําหนดการจะแจ้งให้ทราบต่อไป
อธิการบดี กล่าวว่า การจัดงาน 500 ปี อยุธยา-โปรตุเกส ขอให้ ผศ.พันทิพา มาลา ผู้อํานวยการ
สถาบันอยุธยาศึกษาซึ่งเป็นหน่วยงานประสานงานหลัก สรุปสาระสําคัญให้ที่ประชุมได้รับทราบ
ผศ.พั นทิพา มาลา กล่าวว่ า ในวันที่ 26-27 กุม ภาพันธ์ 2555 มหาวิทยาลัยฯ ร่วมกับมูลนิธิ
โตโยต้า มูลนิธิสังคมศาสตร์ และองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จะจัดงานสัมมนา 500 ปี
อยุธยา –โปรตุ เกส เปิ ดงาน เวลา 9.00-10.00 น. พิ ธีเปิดมหาวิทยาลัยฯ ได้กราบเรียนเชิญนายกสภา
มหาวิทยาลัยมอบของที่ระลึกให้กับประธานที่มาเปิดงาน จากนั้นเป็นการเสวนาไปจนถึงภาคบ่าย ช่วงเย็นใน
เวลา 17.30 น. เป็นงานเลี้ยงรับรองที่วัดบรมพุทธาราม ในภาคเย็นขอเรียนเชิญให้แต่งกายแบบอุษาคเนย์
มติที่ประชุม
รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องนําเสนอเพื่อพิจารณา
ระเบี ย บวาระที่ 5.1ขอความเห็ น ชอบและลงนามคํ า รั บ รองการปฏิ บั ติ ร าชการของ
สถาบันอุดมศึกษา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2555
สาระสําคัญโดยย่อ
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย ขออนุญาตที่ประชุมให้ ผู้อํานวยการกองนโยบายและแผน นําเสนอ
ขอความเห็ น ชอบและลงนามคํ า รั บ รองการปฏิ บั ติ ร าชการของสถาบั น อุ ด มศึ ก ษา ประจํ า ปี ง บประมาณ
พ.ศ.2555
ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง
ตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ นร 1200/ว8 ลงวันที่ 25 ตุลาคม 2554 เรื่อง การจัดทํ าคํารับรอง
การปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ซึ่งสํานักงาน ก.พ.ร.ได้มีการประชุม
เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2554 ครั้งที่ 6/2554 มีมติเห็นชอบกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการตาม
คํารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2555 นั้น สํานักงาน ก.พ.ร.
จึงได้จัดส่งกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา
ประจํ า ปี ง บประมาณ พ.ศ.2555 พร้ อ มทั้ ง แนวทางการจั ด ทํ า คํ า รั บ รองการปฏิ บั ติ ร าชการของ
สถาบันอุดมศึกษา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
กองนโยบายและแผน โดยกลุ่ ม งานประกั น คุณ ภาพ ได้ดํ า เนิ น การจั ดทํ า (ร่า ง) คํา รั บ รอง
การปฏิ บั ติ ร าชการของมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ พระนครศรี อ ยุ ธ ยา ประจํ า ปี ง บประมาณ พ.ศ.2555
เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงเสนอขออนุมัติและลงนามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ.2555 โดยผ่านขั้นตอนการพิจารณาดังนี้
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1. นําเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการประกันคุณภาพ ครั้งที่ 11/2554 เมื่อวันที่
19 ธันวาคม 2554 มติที่ประชุม เห็นชอบให้นําเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
2. นําเสนอต่อที่ประชุ มคณะกรรมการบริหารมหาวิ ทยาลัย ครั้งที่ 21/2554 เมื่อวันที่ 20
ธันวาคม 2554 มติที่ประชุม เห็นชอบให้นําเสนอสภามหาวิทยาลัย
ที่ประชุมมีการอภิปรายอย่างกว้างขวางและมีข้อเสนอแนะดังนี้
ผศ.อร่าม ชนะโชติ กล่าวว่า มี 2 เรื่องดังนี้
1. ให้เพิ่มเติมข้อกฎหมาย ในส่วนของการลงนามคํารับรองการปฏิบัติราชการซึ่งเป็นอํานาจหน้าที่
ของสภามหาวิทยาลัย มาตรา 18 (3) ขอให้เพิ่มเติมการกํากับมาตรฐานการศึกษา การประกันคุณภาพ
การศึกษา การเปิดสอนของมหาวิทยาลัยฯ และติดตามประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย ฯ
2. ในรายละเอียดของการทําคํารับรอง มีข้อมูลหลายส่วนหลังจากสภามหาวิทยาลัยฯ เห็นชอบ
แล้วมหาวิทยาลัยฯ ต้องทําคํารับรองกับคณะ คณะก็ต้องทํากับหน่วยงานย่อยลงไปอีก ต้องการเห็นข้อมูลว่าใน
แต่ละตัวที่มีการกําหนดลงไป ตัวบ่งชี้บางหน่วยงานอาจไม่ได้ดําเนินการ เช่น หน่วยงานของคณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี แต่เน้นด้านศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยฯ ควรกําหนดให้ย่อยลงไปอีก ต้องการเห็นผลการ
ประเมินในปีผ่านมาว่ามีการประเมินอย่างไร
นายจิรศักดิ์ ชุมวรานนท์ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา กล่าวว่า การกําหนดเป้าหมาย
ตัวชี้วัดต่างๆ ใช้ค่าเฉลี่ยของผลในอดีตย้อนหลัง ตัวที่น่าเป็นห่วงคือตัวชี้วัดที่ 3 ร้อยละของนักศึกษาที่สอบ
ผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้ความสามารถด้านภาษาต่างประเทศ
ดร.สุชาติ เมืองแก้ว กล่าวว่า มิติที่ 1 ประสิทธิภาพในด้านภาษาอังกฤษที่เสนอมาเห็นด้วย เพราะ
ต้องเร่งดําเนินการแต่ใ นเรื่องของมิติที่ 1 ประสิทธิภาพ 60 เปอร์เซ็นต์ อาจจะต่ําไปเกี่ยวกับการกําหนด
นโยบายที่จะให้บัณฑิตที่จบใช้ภาษาต่างประเทศได้ดี ถ้าในปีต่อไปจะให้เพิ่มสูงขึ้นเป็น 80 เปอร์เซ็นต์
ศ.ดร.ศุภมาศ พนิชศักดิ์พัฒนา กล่าวว่า เรื่องที่กําลังหารือเป็นเรื่องที่ต้องวางแผนร่วมกัน จะสร้าง
อย่างไรให้เด็กเก่งอังกฤษ เป็นเรื่องที่ยากจะทําอย่างไร และจะมีการพัฒนาจริงหรือไม่
ประธาน กล่าวว่า ต้องการให้นําเรื่องภาษาอังกฤษเป็นวาระกลับมาอีกครั้ง สําหรับเรื่องคํารับรอง
เป้าหมายที่ท้าทาย หารือครั้งหน้าว่าทําได้หรือไม่
มติที่ประชุม
เห็นชอบและลงนามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา ประจําปีงบประมาณ
พ.ศ.2555
ระเบียบวาระที่ 5.2 ขอความเห็นชอบแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ
พ.ศ. 2555
สาระสําคัญโดยย่อ
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย ขออนุญาตที่ประชุมให้นางสาวเพลินตา โมสกุล นําเสนอ ขอความ
เห็นชอบแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
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ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง
ตามที่ ร่ า งพระราชบั ญ ญั ติ ง บประมาณรายจ่ า ย ประจํ า ปี ง บประมาณ พ.ศ. 2555 ได้ ผ่ า น
การพิจารณาจากสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา กอร์ปกับมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 9/2554 เมื่อ
วันพุธที่ 14 กันยายน 2554 และจากการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) ในการประชุมครั้ง
ที่ 1/2555 เมื่อวันอังคารที่ 10 มกราคม 2555 ได้เห็นชอบแล้วนั้น
เพื่อให้แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 เป็นไปตามวัตถุประสงค์และ
สอดคล้องตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย กองนโยบายและแผน จึงได้จัดทําแผนงบประมาณรายจ่าย ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2555 ประกอบด้วย งบประมาณแผ่นดิน งบค่าบํารุงการศึกษา งบการจัดการศึกษาสําหรับ
บุคลากรประจําการ และงบบัณฑิตวิทยาลัย เพื่อเสนอขอความเห็นชอบต่อสภามหาวิทยาลัย
มติที่ประชุม
เห็นชอบแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2555
ระเบียบวาระที่ 5.3 ขออนุมัติให้ปริญญาบัตร แก่ผู้สําเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจําภาค
เรียนที่ 1/2554
สาระสําคัญโดยย่อ
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย นําเสนอ ขออนุมัติให้ปริญญาบัตร แก่ผู้สําเร็จการศึกษา ระดับ
ปริญญาตรี ประจําภาคเรียนที่ 1/2554 จํานวน 183 ราย
ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง
สภาวิชาการได้มีมติเห็นชอบเสนอให้ปริญญาบัตร ในการประชุมครั้งที่ 4/2554 เมื่อวันพฤหัสบดี
ที่ 22ธั นวาคม 2554จํ านวน 62 ราย และการประชุม ครั้ งที่ 1/2555 เมื่อวัน พุ ธที่ 11 มกราคม 2555
(เพิ่มเติม) จํานวน 121 ราย รวมทั้งสิ้น จํานวน183 ราย โดยอนุมัติผลการสําเร็จการศึกษาตั้งแต่วันศุกร์ที่
23 ธันวาคม 2554 เป็นต้นไปจําแนกตามวุฒิการศึกษาได้ตามตารางที่ 1 ดังต่อไปนี้
ตารางที่ 1 จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาจําแนกตามระดับปริญญาและวุฒิการศึกษา
ระดับปริญญา
ระดับปริญญาตรี (ภาคปกติ)

รวม
ระดับปริญญาตรี (ภาค กศ.บป.)

สาขาวิชา/วุฒกิ ารศึกษา
บริหารธุรกิจบัณฑิต
บัญชีบัณฑิต
วิทยาศาสตรบัณฑิต
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
ศิลปศาสตรบัณฑิต
บริหารธุรกิจบัณฑิต
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

จํานวน(ราย)
44
5
35
14
27
125
23
30
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ระดับปริญญา

รวม
รวมทั้งสิน้

สาขาวิชา/วุฒกิ ารศึกษา
วิทยาศาสตรบัณฑิต
ศิลปศาสตรบัณฑิต

จํานวน(ราย)
1
4
58
183

มติที่ประชุม
อนุ มั ติใ ห้ ปริ ญ ญาบั ต รแก่ ผู้ สําเร็จ การศึก ษา ระดับ ปริญ ญาตรี ประจํ าภาคเรี ยนที่ 1/2555
จํานวน 183 ราย
ระเบียบวาระที่ 5.4 ขอความเห็นชอบหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2555
สาระสําคัญโดยย่อ
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย ขออนุญาตที่ประชุมให้ อาจารย์ประวิทย์ ประมาณ ผู้แทนหลักสูตร
ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา นําเสนอ ขอความเห็นชอบหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555
ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง
ตามที่ ส าขาวิ ช าพลศึ ก ษา คณะครุ ศ าสตร์ ได้ ป รั บ ปรุ ง หลั ก สู ต รครุ ศาสตรบั ณฑิ ต สาขาวิ ชา
พลศึ กษา หลั ก สู ต รปรั บ ปรุ ง พ.ศ.2555 ซึ่ ง ได้ ดํ า เนิ น การปรั บ ปรุ ง หลั ก สู ต รตามกระบวนการขั้ น ตอนที่
มหาวิทยาลัยฯ กําหนด และผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําคณะครุศาสตร์ ในการประชุมครั้งที่
1/2554 วั นที่ 24 มกราคม 2554 และส่งให้กองบริการการศึ กษาตรวจสอบรายละเอียดรูปแบบ/หัวข้อ
หลักสูตรเรียบร้อยแล้ว และสภาวิชาการมีมติเห็นชอบในการประชุมครั้งที่ 9/2554 เมื่อวันศุกร์ที่ 23 ธันวาคม
2554 โดยให้แก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากสภาวิชาการเรียบร้อยแล้ว
ที่ประชุมมีการอภิปรายอย่างกว้างขวางและมีข้อเสนอแนะดังนี้
ผศ.อร่าม ชนะโชติ กล่าวว่า รหัสที่เป็นจํานวนหน่วยกิต ส่วนใหญ่ในมหาวิทยาลัยฯ จะเห็นเป็น 3
หน่วยกิต แต่ในส่วนของรายวิชาพลศึกษา และการบริหารโปรแกรมพลศึกษา จะเป็น 2 หน่วยกิต ทําให้จํานวนวิชามาก
ระหว่าง 2 หน่วยกิต กับ 3 หน่วยกิตมีปัญหาในการจัดตารางหรือไม่
ดร.ชมพูนุท สุขหวาน กล่าวว่า กลุ่มวิชาชีพครูมีกรอบของคุรุสภา พยายามจัดให้เป็นวิชาบังคับ จะมีทั้ง
2 และ 3 หน่วยกิต วิชาส่วนใหญ่จะเป็นการฝึกปฏิบัติ
ศ.ดร.นิพนธฺศุขปรีดี กล่าวว่า ต้องการเห็นจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเจริญก้าวหน้า
รศ.ดร.นพวรรณธีระพันธ์เจริญ กล่าวว่า คุณวุฒิของอาจารย์มีหลายท่านที่ออกแล้วแต่ยังมีชื่อ
ปรากฎอยู่ ในความเป็นครูของคณะครุศาสตร์มีคุณธรรม จริยธรรมเพียง 2 ข้อ ต้องการให้เพิ่มเรื่องทักษะ
การจัดการเรียนรู้ หลายวิชาไม่สื่อว่าเป็นวิชาฝึก ต้องการให้เพิ่มเติม ฝึกปฏิบัติให้นักศึกษาทําอะไรบ้าง
ศ.ดร.นิพนธ์ ศุขปรีดี กล่าวว่า ให้แก้ไขในเรื่องของคุณวุฒิและเรื่องอื่นที่สําคัญ
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มติที่ประชุม
เห็นชอบหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555 โดยให้
ปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยให้สมบูรณ์ก่อนส่งสํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา
ระเบียบวาระที่ 5.5 ขอความเห็นชอบหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555
สาระสําคัญโดยย่อ
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย ขออนุญาตที่ประชุมให้ ดร.ชมพูนุท สุขหวาน รองคณบดีคณะครุ
ศาสตร์ นําเสนอ ขอความเห็นชอบหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ.2555
ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง
ตามที่สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ ได้ปรับปรุงหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
การศึกษาปฐมวัย หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555 ซึ่งได้ดําเนินการปรับปรุงหลักสูตรตามกระบวนการขั้นตอนที่
มหาวิทยาลัยฯ กําหนด และผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําคณะครุศาสาตร์ ในการประชุมครั้งที่
2/2554 วันที่ 25กุมภาพันธ์ 2554 และส่งให้กองบริการการศึกษาตรวจสอบรายละเอียดรูปแบบ/หัวข้อ
หลักสูตรเรียบร้อยแล้ว และสภาวิชาการมีมติเห็นชอบในการประชุมครั้งที่ 9/2554 วันศุกร์ที่ 23ธันวาคม
2554 โดยให้แก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากสภาวิชาการเรียบร้อยแล้ว
มติที่ประชุม
เห็นชอบหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศึกษาปฐมวัย หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555 โดยให้
ปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยให้สมบูรณ์ก่อนส่งสํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา
ระเบียบวาระที่ 5.6 ขอความเห็นชอบหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ.2555
สาระสําคัญโดยย่อ
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย ขออนุญาตที่ประชุมให้คณบดีคณะครุศาสตร์หรือผู้แทน นําเสนอ
ขอความเห็นชอบหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555
ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง
ตามที่สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์ ได้ปรับปรุงหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
คณิตศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555 ซึ่งได้ดําเนินการปรับปรุงหลักสูตรตามกระบวนการขั้นตอนที่
มหาวิ ทยาลั ยฯ กํ า หนด และผ่ า นความเห็ น ชอบจากคณะกรรมการประจํ าคณะครุ ศ าสตร์ใ นการประชุ ม
ครั้งที่ 1/2554 วันที่ 24 มกราคม 2554 และครั้งที่ 2/2554 วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2554 ได้ส่งให้กองบริการ
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การศึกษาตรวจสอบรายละเอียดรูปแบบ/หัวข้อหลักสูตรเรียบร้อยแล้ว และสภาวิชาการมีมติเห็นชอบใน
การประชุ ม ครั้ ง ที่ 1/2555 วั น ที่ 11 มกราคม 2555 โดยให้ แ ก้ ไ ขตามข้ อ เสนอแนะของคณะกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิจากสภาวิชาการเรียบร้อยแล้ว
มติที่ประชุม
เห็นชอบหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555 โดยให้
ปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยให้สมบูรณ์ก่อนส่งสํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา
ระเบียบวาระที่ 5.7 ขอความเห็นชอบหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ.2555
สาระสําคัญโดยย่อ
เลขานุ ก ารสภามหาวิ ท ยาลั ย ขออนุ ญ าตที่ ป ระชุ ม ให้ ผศ.วั น ทนา เนาว์ วั น รองคณบดี
คณะวิ ท ยาการจั ด การ นํ า เสนอ ขอความเห็ นชอบหลั กสู ตรบริ หารธุ รกิ จบั ณฑิ ต สาขาวิ ช าการจั ด การ
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555
ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง
ตามที่ ส าขาวิ ช าการจั ด การ คณะวิ ท ยาการจั ดการ ได้ป รั บ ปรุ งหลัก สูต รบริหารธุรกิ จบัณฑิ ต
สาขาวิชาการจัดการ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555 ซึ่งได้ดําเนินการปรับปรุงหลักสูตรตามกระบวนการขั้นตอน
ที่ ม หาวิ ท ยาลั ย ฯ กํ า หนด และผ่ า นความเห็ น ชอบจากคณะกรรมการประจํ า คณะวิ ท ยาการจั ด การ
ในการประชุมครั้งที่ 1/2554 วันที่ 26 กรกฎาคม 2554 และส่งให้กองบริการการศึกษาตรวจสอบรายละเอียด
รูปแบบ/หัวข้อหลักสูตรเรียบร้อยแล้ว และสภาวิชาการมีมติเห็นชอบในการประชุมครั้งที่ 9/2554 วันที่ 23
ธันวาคม 2554 โดยให้แก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากสภาวิชาการเรียบร้อยแล้ว
มติที่ประชุม
เห็นชอบหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555 โดยให้
ปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยให้สมบูรณ์ก่อนส่งสํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา
ระเบียบวาระที่ 5.8 ขอความเห็นชอบหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขานิติศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ.2555
สาระสําคัญโดยย่อ
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย ขออนุญาตที่ประชุมให้ นายธาตรี มหันต์รัตน์ นําเสนอ ขอความ
เห็นชอบหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขานิติศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555
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ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง
ตามที่สาขาวิชานิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้ปรับปรุงหลักสูตรนิติศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555 ซึ่งได้ดําเนินการปรับปรุงหลักสูตรตามกระบวนการ
ขั้นตอนที่มหาวิทยาลัยฯ กําหนด และผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ ในการประชุมครั้งที่ 8/2554 วันที่ 5 ตุลาคม 2554 และส่งให้กองบริการการศึกษาตรวจสอบ
รายละเอียดรูปแบบ/หัวข้อหลักสูตรเรียบร้อยแล้ว และสภาวิชาการมีมติเห็นชอบในการประชุมครั้งที่ 9/2554
วันที่ 23 ธันวาคม 2554 โดยให้ แก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากสภาวิชาการ
เรียบร้อยแล้ว
ที่ประชุมมีการอภิปรายอย่างกว้างขวางและมีข้อเสนอแนะดังนี้
นางสาวิตรี สุวรรณสถิตย์ กล่าวว่า กลุ่มกฎหมายระหว่างประเทศมีอะไร ประเภทไหนบ้าง
มีผลบังคับใช้มากน้อยแค่ไหนอย่างไร การที่จะเข้ามาเป็นภาคีเป็นอย่างไร เรื่องเหล่านี้คิดว่าควรจะปูพื้นฐาน
ศ.ดร.นิ พ นธ์ ศุ ข ปรี ดี กล่ า วว่ า กฎบั ต รของอาเซี ย นช่ ว ยเติ ม ด้ ว ย ฝากท่ า นคณบดี และ
ท่านผู้ชี้แจง ปรึกษารายละเอียดกับท่ านสาวิตรี สุวรรณสถิตย์ เพราะท่านไปประชุมเกี่ยวกับกฎบัตรของ
ยูเนสโกที่ดูแลเรื่องพวกนี้ ในอนาคตไม่ได้ผลิตนักกฎหมายเพื่อประเทศไทยเท่านั้น
รศ.ดร.นพวรรณธีระพันธ์เจริญ กล่าวว่า มหาวิทยาลัยฯ มีหลักสูตรที่เป็นที่ต้องการของท้องถิ่น
มหาวิทยาลัยฯ ควรมีนักกฎหมายในเรื่องของความซื่อสัตย์ สุจริต ต่อตนเองและผู้อื่น แต่ปรากฏว่าในหมวด
ของวิชาเลือกจะเห็นค่อนข้างน้อย ในหมวดของวิชาเลือกหน้า 46 หมวดทักษะความสําคัญ ควรให้ความสําคัญ
กับคุณธรรมและจริยธรรม
มติที่ประชุม
เห็นชอบหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555 โดยให้
ปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยให้สมบูรณ์ก่อนส่งสํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา
ระเบี ยบวาระที่ 5.9 ขอความเห็นชอบหลักสู ตรศิลปศาสตรบั ณฑิ ต สาขาวิ ชาการพั ฒนาชุ มชน
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555
สาระสําคัญโดยย่อ
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย ขออนุญาตที่ประชุมให้อาจารย์คมลักษณ์ ไชยยะ ตัวแทนของสาขา
การพัฒนาชุมชน นําเสนอ ขอความเห็นชอบหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ.2555
ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง
ตามที่ ส าขาวิ ช าพั ฒ นาชุ ม ชน คณะมนุ ษ ยศาสตร์ แ ละสั ง คมศาสตร์ ได้ ป รั บ ปรุ ง หลั ก สู ต ร
ศิ ลปศาสตรบั ณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาชุ มชน หลัก สูตรปรับปรุง พ.ศ.2555 ซึ่ งได้ดําเนินการปรับปรุ ง
หลักสูตรตามกระบวนการขั้นตอนที่มหาวิทยาลัยฯ กําหนด และผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจํา

16
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ในการประชุมครั้งที่ 9/2554 วันที่ 29 ธันวาคม 2554 และส่งให้กอง
บริการการศึกษาตรวจสอบรายละเอียดรูปแบบ/หัวข้อหลักสูตรเรียบร้อยแล้ว และสภาวิชาการมีมติเห็นชอบ
ในการประชุมครั้งที่ 1/2555 วันที่ 11 มกราคม 2555 โดยให้แก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิจากสภาวิชาการเรียบร้อยแล้ว
ที่ประชุมมีการอภิปรายอย่างกว้างขวางและมีข้อเสนอแนะ ดังนี้
อธิ ก ารบดี กล่ า วว่ า หลั ก สู ต รนี้ เ ป็ น หลั ก สู ต รหลั ก เป็ น หั ว ใจสํ า คั ญ ของมหาวิ ท ยาลั ย ฯ
ที่ตอบสนองปรัชญา พันธกิจของมหาวิทยาลัยฯ ดังนั้นหลักสูตรนี้มีความสําคัญเป็นอย่างมาก ที่มหาวิทยาลัยฯ
ต้องสร้างความเข้มแข็งและสร้างอัตลักษณ์ที่ชัดเจนให้กับหลักสูตร ในการประชุมสภาวิชาการได้หยิบยก
ประเด็นของมหาวิทยาลัยฯ เพื่อให้มีจุดเด่นมากขึ้น หลักสูตรได้ไปดําเนินการประกอบกับหลักสูตรนี้ได้พัฒนา
มาแล้ว และได้รับข้อมูลจากศิษย์เก่า หลักสูตรนี้มีความเข้มแข็งและตอบสนองความต้องการได้เป็นอย่างดี
รศ.ดร.นพวรรณธีระพันธ์เจริญ กล่าวว่า หน้า 76 บางวิชาชื่อเหมือนกับสาธารณสุขชุมชนมูลฐาน
เป็นวิชาที่ไม่ขับเคลื่อน ล้าสมัย หน้า 45 วิชาสังคมศาสตร์กับการพัฒนา การให้จุดดําขาวอาจจะไม่สอดคล้อง
ทักษะที่ 4 ต้องลงสู่ชุมชน ในการเข้ากับประชาชนได้
มติที่ประชุม
เห็นชอบหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555โดย
ให้ ป รั บ แก้ ไ ขตามข้ อ เสนอแนะของคณะกรรมการสภามหาวิ ท ยาลั ย ให้ ส มบู ร ณ์ ก่ อ นส่ ง สํ า นั ก งาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ
ระเบียบวาระที่ 6.1 กําหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 2/2555
สาระสําคัญโดยย่อ
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย นําเสนอปฏิทินเพื่อหารือเรื่องกําหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 2/2555
ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง
สภามหาวิทยาลัย มีมติเป็นหลักการให้มีการประชุมทุกวันพุธในสัปดาห์ที่สามของเดือน
ข้อเสนอ/ญัตติ
ขอความเห็นชอบกําหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 2/2555
ในวันพุธที่ 15 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
มติที่ประชุม
เห็นชอบ
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ระเบียบวาระะที่ 6.2 สรุปราายงานการพัฒนาหลั
ฒ
กสูตร
รศ.ดร.นนพวรรณธีระพพันธ์เจริญ มีเรื่องแจ้งให้ทราบคื
ท
อ การรส่งเอกสารสรุปรายงานการพัฒนา
หลักสูตรเพื
ร ่อแจ้งความก้าวหน้าแลละผลการแก้ไข
ไ เนื่องจากการประชุมสภามหาวิทยาาลัยครั้งที่ผ่านมานายก
น
สภามหาาวิทยาลัยฯ ใหห้คณะวิทยาศศาสตร์และเทคคโนโลยีรายงาานว่าคณะวิทยาศาสตร์ฯ ไได้นําเสนอมาจํานวน 5
หลักสูตรนั
ร ้นมีปัญหาหหรือไม่ สรุปคื
ป อหลักสูตรแรกแก้
ร
ไขเสร็จเรียบร้อยแล้ว และเร่งงรัดให้ส่งที่กองบริ
อ การ
การศึกษา
ษ ภายในวันที
น ่ 19 มกราคคม 2555 แลละอีก 3 หลักสู
ก ตร จะเร่งจัจดส่งในเดือนนมกราคม 25555 ส่วน
หลักสูตรจุ
ร ลชีววิทยา เนื
เ ่องจากอาจารย์ในหลักสูตรนี
ต ้ มีประเด็ด็นว่าถ้าหากเป็ป็นหลักสูตรใหหม่แล้วหลักสูตรเก่าจะ
มีอาจารยย์บรรจุอยู่ คณ
ณะวิทยาศาสตร์ฯ ได้แก้ปัญหาโดยทํ
ญ
าสััญญาจ้างอาจจารย์ที่มีคุณวุฒ
ฒิสอดคล้องเพพื่อเข้ามา
ดูแลนักศึกษา นักศึกษาทั
ษ ้ง 4 ชั้นเรีรียนมีจํานวน 10 คน ทั้งนี้คุณวุฒิอาจารรย์เป็นเรื่องที่คคณะวิทยาศาาสตร์ฯ ให้
ความสําคัคญมาก
ก าวว่า หลักสู
ก ตรปรับปรุง ให้ตรวจสออบกับสํานักงานคณะกรรมมการการ
รศ.ดร.พพงศ์ หรดาล กล่
อุดมศึกษาว่
ษ าให้ส่งได้หรื
ห อไม่ ถ้าปรับปรุ
บ งไม่ทันต้องเป็
อ นหลักสูตรใหม่
ต

ปิดประชุมเวลา 12.00 น.
............................................
( นทนีย์ แสนภักดี)
(รศ.วั
ผูบับ้ นทึกรายงานนการประชุม
............................................
(คุณหญิง ดร.กษมา วรวรรณ
ว
ณ อยยุธยา)
ประธานการรประชุม

