
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
คร้ังที่ 11/2553 

วันพุธที่ 17 พฤศจิกายน 2553 เวลา 09.30 – 11.45 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.สุชาติ  เมืองแกว ผูทรงคุณวุฒิ                                           กรรมการ 
7. ผศ.ดร.สาโรช ธีรศิลป ผูทรงคุณวุฒิ                                           กรรมการ 
8. นางสาวิตรี สุวรรณสถิตย ผูทรงคุณวุฒิ                                           กรรมการ 
9. นายศุทธนะ ธีวีระปญญา ผูทรงคุณวุฒิ                                        กรรมการ 
10. นายสุพล คุณาภรณ ผูทรงคุณวุฒิ                                             กรรมการ 
11. ดร.จิระพันธุ พิมพพันธุ ประธานกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย กรรมการ 
12. ดร.บูรพาทิศ พลอยสุวรรณ อธิการบดี กรรมการ 
13. ผศ.หทัยรัตน ทรรพวสุ ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ 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. ผศ.อราม  ชนะโชติ ผูแทนคณาจารย                                         กรรมการ 
19. ผศ.วิวัฒน หามนตรี ผูแทนคณาจารย กรรมการ 
20. รศ.วันทนีย แสนภักดี รองอธิการบดีฝายบริหาร เลขานุการ 

 

ผูที่ไมมาประชุม 
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1.  ศ.ดร.วิรุณ  ต้ังเจริญ ผูทรงคุณวุฒิ                                          ลาการประชุม 
2. ดร.ชาญวิทย เกษตรศิริ ผูทรงคุณวุฒิ                                          ลาการประชุม 
3. รศ.ดร.นพวรรณ ธีระพันธเจริญ ผูแทนผูบริหาร                                        ลาการประชุม 
4. ดร.สุภัทรา คงเรือง ผูแทนคณาจารย                                     ลาการประชุม 

ผูเขารวมประชุม  

1. ผศ.ดร.วิมลพรรณ  รุงพรม รองอธิการบดีฝายวิชาการ 
2. นางสาวเพลินตา โมสกุล ผูอํานวยการกองนโยบายและแผน 
3. นางสาวศราริตา บุญฤทธ์ิ นิติกร 

เปดประชุม เวลา 09.30 น. 

ประธานพิจารณาจํานวนกรรมการที่มาประชุมและเห็นวาครบองคประชุมแลวจึงเปดการประชุม 
และดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม  

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจงใหทราบ 

ประธานมอบหมายใหเลขานุการแจงเร่ืองเพื่อทราบ คือ 
 1. กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ ที่ลาการประชุมวันนี้คือ ศ.ดร.วิรุณ  ต้ังเจริญ  ดร.ชาญวิทย  
เกษตรศิริ รศ.ดร.นพวรรณ ธีระพันธเจริญ และดร.สุภัทรา คงเรือง  
 2. เอกสารที่แจกในแฟมการประชุม มีดังนี้ 
   2.1 หนังสือเชิญจากที่ประชุมกรรมการสภามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย (ทกสท) เรียนเชิญ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เขารวมประชุมทางวิชาการเร่ือง “บทบาทของสภา
มหาวิทยาลัยในการพัฒนาอุดมศึกษาของชาติ” ในวันที่ 21-22 ธันวาคม 2553 ณ โรงแรมรามา 
การเดนส ถนนวิภาวดีรังสิต หลักส่ี กรุงเทพมหานคร 
   2.2 การดเชิญงานนิทรรศการศิลปกรรม ของ ผศ.ดร.สาโรช ธีรศิลป  ซึ่งจะจัดข้ึนในระหวาง
วันที่ 22 พฤศจิกายน – 22 ธันวาคม  2553  ณ หอศิลปแหงชาติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (ศาลากลางเกา) 
นายกสภามหาวิทยาลัยฯ เปนประธานในพิธีเปด 
   2.3 ศ.นพ.สมเกียรติ วัฒนศิริชัยกุล กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ ไดนําไดอาร่ีมา
มอบใหกรรมการสภามหาวิทยาลัยทุกทาน 
 มติที่ประชุม 
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รับทราบ  

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม คร้ังที่ 10/2553 

สาระสําคัญโดยยอ 
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย นําเสนอรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา คร้ังที่ 10/2553 เพื่อขอใหที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยพิจารณารับรองรายงานการประชุม 

ความเปนมา/เรื่องเดิม/ขอเท็จจริง 
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาไดมีการประชุมคร้ังที่ 10/2553 เมื่อวันพุธที่ 13 

ตุลาคม  2553 ณ  หองประชุม  1 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  และเลขานุการสภาฯ  
ไดจัดทํารายงานการประชุมบรรจุเขาระเบียบวาระที่ 2 เร่ืองรับรองรายงานการประชุมคร้ังที่ 10/2553 

ขอกฎหมาย 
ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาวาดวยการประชุมสภามหาวิทยาลัย  

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

ขอเสนอ/ญัตติ  

ขอรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย คร้ังที่ 10/2553 วันพุธที่ 13 ตุลาคม 
2553 ณ หองประชุม 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

มติที่ประชุม     
รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย คร้ังที่ 10/2553 โดยไมมีการแกไข 

ระเบียบวาระที่ 3  เร่ืองสืบเน่ืองจากการประชุม คร้ังที่ 10/2553 

ระเบียบวาระที่ 3.1  ผลการปฏิบั ติตามมติที่ประ ชุมสภามหาวิทยา ลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 10/2553  

สาระสําคัญโดยยอ 
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย นําเสนอขอมูลการดําเนินงานและผลการดําเนินงานตามมติ 

ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา คร้ังที่ 10/2553 โดยไดแจงและมอบใหหนวยงานและ
องคคณะบุคคล/บุคคลที่เกี่ยวของดําเนินงานและปฏิบัติตามที่สภามหาวิทยาลัยมีมติแลว 
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ความเปนมา/เรื่องเดิม/ขอเท็จจริง 
1. สภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาไดมีมติกําหนดเปนแนวปฏิบัติใหเลขานุการ

นําเสนอใหที่ประชุมทราบความคืบหนาหรือขอมูลการดําเนินงานและผลการดําเนินงานตามมติ            
สภามหาวิทยาลัยทุกคร้ังเปนเร่ืองสืบเนื่องจากการประชุมคร้ังกอนดวย 

2. สภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา มีการประชุมคร้ังที่ 10/2553 เมื่อวันพุธที่ 13 
ตุลาคม 2553 เวลา 09.30 น. ณ หองประชุม 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยมีสาระตาม
รายงานการประชุมฯ ในระเบียบวาระที่ 2  

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 10/2553 

มติที่ประชุม     
รับทราบ  

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องนําเสนอเพ่ือทราบ 

ระเบียบวาระที่ 4.1 เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากอธิการบดี    

สาระสําคัญโดยยอ 
 อธิการบดี นําเสนอเร่ืองใหที่ประชุมทราบดังนี้ 
1. ตามที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาแจงขอความรวมมือและขอมูลเกี่ยวกับการให

ความชวยเหลือผูประสบอุทกภัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาขอรายงานขอมูลโดยสรุปดังนี้ 
  1.1 มหาวิทยาลัยจัดใหนักศึกษา คณาจารยและเจาหนาที่ไดรวมกิจกรรมชวยฟนฟู/

ชวยเหลือผูประสบอุทกภัย โดยจัดกลุมนักศึกษา คณาจารยและเจาหนาที่ออกฟนฟูและใหความชวยเหลือ
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โรงเรียนและผูประสบภัยในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จํานวน 5 โรงเรียน ในวันศุกรที่ 12 พฤศจิกายน 
2553 ต้ังแตเวลา 08.00-16.00 น. 

  1.2 มหาวิทยาลัยรณรงคและใหความรวมมือในการปองกันและชวยเหลือผูประสบ 
อุทกภัยทั้งที่เปนบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยและประชาชนท่ัวไป รวมถึงวัดตาง ๆ ที่ไดรับผลกระทบซึ่ง
เปนสถานที่สําคัญในทองถิ่น  มหาวิทยาลัยชวยเหลือโดยการแจกจายน้ําด่ืม นําบุคลากรชวยบรรจุถุงทราย
และทําคันดินปองกันน้ําทวม จํานวน 4 แหง  

  1.3 มหาวิทยาลัยวางแผน/จัดโครงการปองกัน/แกไขอุทกภัยโดยจัดโครงการและ
แผนปฏิบัติการปองกันอุทกภัยทั้งกอนการเกิดอุทกภัย ระหวางการเกิดอุทกภัย และหลังการเกิดอุทกภัย  

  1.4 มหาวิทยาลัยไดรับผลกระทบและความเสียหายจากภาวะอุทกภัย โดยสรุป ดังนี้ 
   1.4.1 นักเรียนและนักศึกษาที่ไดรับความเดือดรอนจากอุทกภัย จากการสํารวจวันที่ 

8-11 พฤศจิกายน 2553 มีจํานวน 899 ราย 
   1.4.2 บุคลากรของมหาวิทยาลัยที่ไดรับความเดือดรอนจากอุทกภัย จํานวน 107 ราย 
   1.4.3 พื้นที่จัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยซ่ึงไดรับผลกระทบและความเสียหายจาก

อุทกภัย โดยประมาณการคาเสียหายและการซอมแซมปรับปรุง ประมาณ 795,569.40 บาท 
   1.4.4 มหาวิทยาลัยไดระดมความชวยเหลือโดยรับบริจาคและพิจารณาจัดสรร

งบประมาณเพื่อชวยเหลือนักเรียน นักศึกษา คณาจารย และเจาหนาที่ที่ประสบภัยเบ้ืองตนบางสวน
ประมาณ 107,000 บาท 
 2.  วันที่  16 พฤศจิกายน  2553 มหาวิทยาลัยฯ  ไดจัดประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย มีวาระสําคัญคือการจัดทําโครงการเพื่อพัฒนาและสรางสรรคผลงานวิจัย   ทางสถาบันวิจัย
และพัฒนาไดเสนอโครงการเกี่ยวกับการเสนอผลงานวิจัยของอาจารย เพื่อเพิ่มคุณคาตัวชี้วัด ขณะน้ีอยู
ระหวางการพิจารณาโครงการ และจะนําเสนอสภามหาวิทยาลัยฯ เมื่อมีความคืบหนาตอไป 

มติที่ประชุม   
รับทราบ 

ระเบยีบวาระที่ 4.2   เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากประธานสภาคณาจารยและขาราชการ 

สาระสําคัญโดยยอ 
ผศ.หทัยรัตน ทรรพวสุ รองประธานสภาคณาจารยและขาราชการ มีเร่ืองแจงใหที่ประชุมทราบ 

ดังนี้  
 1. สภาคณาจารยและขาราชการได ดําเนินการแกไขขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา วาดวย สภาคณาจารยและขาราชการ พ.ศ.2547 ขณะนี้ไดจัดทํารางขอบังคับ
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มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา วาดวย สภาคณาจารยและขาราชการ พ.ศ..... เรียบรอยแลว  
และจะทําการประชาพิจารณรางขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา วาดวย สภาคณาจารย
และขาราชการ พ.ศ.... ในวันที่ 17 พฤศจิกายน 2553 เวลา 13.00 น. -15.00 น. ณ หองประชุม 317 

 2.  ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยคร้ังที่ผานมา  ฝายเลขานุการสภามหาวิทยาลัยไดหารือ
สภามหาวิทยาลัยเร่ืองสรรหาคณะกรรมการเลือกต้ังสภาคณาจารยและขาราชการเนื่องจากสภาคณาจารย
และขาราชการชุดปจจุบันจะครบวาระในวันที่ 23 ธันวาคม 2553   

ประธาน กลาววา ใหกรรมการสภาคณาจารยและขาราชการชุดเดิมรักษาการไปจนกวาจะได
กรรมการสภาคณาจารยและขาราชการชุดใหม  และควรดําเนินการใหเสร็จส้ินภายในเดือนมีนาคม 2554  

มติที่ประชุม   
รับทราบ  

ระเบียบวาระที่ 4.3  เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากประธานคณะกรรมการสงเสริมกิจการ
มหาวิทยาลัย 

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

มีเร่ืองแจงใหที่ประชุมทราบ คือ คณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัยไดประชุมวันที่ 11 พฤศจิกายน 
2553 มีวาระที่ สําคัญคือการกําหนดยุทธศาสตร/โครงการ สงเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา ประจําป พ.ศ.2553  มี 4 ยุทธศาสตร รายละเอียด ดังนี้ 

 ยุทธศาสตรที่ 1 สงเสริม  สนบัสนุน การบริหารมหาวิทยาลัย 
 - โครงการจัดเวทีประชาธิปไตย ( เยาวชนวยัใสใสใจบานเมือง ) 
 - โครงการยอนรอยอดีต  ผูบริหาร และคณาจารย 
 - โครงการสงเสริม สนับสนนุการพัฒนาศักยภาพของคณาจารย 

  ยุทธศาสตรที่  2 สงเสริม  สนับสนนุ วิชาการมหาวทิยาลัย 
 - โครงการสหกิจศึกษา 
 - โครงการสรรหาอาจารยผูสอนดีเดน 
 - โครงการสงเสริมเสริมความเปนเลิศทางวิชาการ 

  ยุทธศาสตรที่  3 สงเสริม  สนับสนนุ  การพัฒนานักศึกษา 
 - โครงการจัดหาทุนเพื่อพัฒนานักศึกษา 

- โครงการสนบัสนุนทนุการศึกษา 
 - โครงการแขงขันทักษะความเปนเลิศทางวิชาการ 
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- โครงการหารายไดระหวางเรียนของนักศึกษา 
- โครงการสรางคุณลักษณะบัณฑิตทีพ่ึงประสงคตามนโยบายของมหาวิทยาลัย 

  ยุทธศาสตรที่ 4 สงเสริมสนับสนนุสรางความสัมพนัธและการเรียนรูระหวางมหาวทิยาลัยกบัทองถิ่น 
- โครงการสงเสริมความเขมแข็งของทองถิน่ 
- โครงการสงเสริมเศรษฐกิจพอเพยีงในทองถิน่ 
- โครงการสงเสริม  สนบัสนนุ นําผลงานวจิัยพัฒนาทองถิ่น โครงการสงเสริม  อนุรักษ  

มรดกโลก  อุทยานประวัติศาสตร พระนครศรีอยุธยา 
 รศ.ดร.พงศ หรดาล กรรมการผูทรงคุณวุฒิ กลาววา  ยุทธศาสตร/โครงการ ที่คณะสงเสริม
กิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาเสนอมา เปนส่ิงที่ดีและมีประโยชนมาก  มหาวิทยาลัยฯ  
ควรต้ังคณะทํางานเพื่อทํางานรวมกับคณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย   

มติที่ประชุม     
 รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องนําเสนอเพ่ือพิจารณา 

ระเบียบวาระที่ 5.1 ขออนุมัติใหปริญญาบัตร แกผูสําเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
ประจําภาคเรียนท่ี 2/2553 

สาระสําคัญโดยยอ 
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย  นําเสนอ ขออนุมัติใหปริญญาบัตร แกผูสําเร็จการศึกษา ระดับ

บัณฑิตศึกษา ประจําภาคเรียนที่ 2/2552 จํานวน 39 ราย 

ความเปนมา/เรื่องเดิม/ขอเท็จจริง 
สภาวิชาการไดมีมติเห็นชอบเสนอใหปริญญาบัตร ในการประชุมคร้ังที่ 7/2553 เมื่อวันที่ 10 

พฤษศจิกายน  2553  จํานวน 39  ราย จําแนกตามวุฒิการศึกษาไดตามตารางที่ 1 ดังตอไปนี้ 

ตารางที่ 1 จํานวนผูสําเร็จการศึกษาจําแนกตามระดับปริญญาและวุฒิการศึกษา 

ระดับปริญญา สาขาวชิา/วฒิุการศกึษา จํานวน(ราย) 
ระดับปริญญาบัณฑิตศึกษา ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู 1 
 ค.ม. (การบริหารการศึกษา) 7 
 ค.ม. (การจัดการการเรียนรู) 11 
 ศศ.ม.(สังคมศาสตรเพื่อการพัฒนา) 4 
 ศศ.ม. (ยุทธศาสตรการพัฒนา) 7 
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ระดับปริญญา สาขาวชิา/วฒิุการศกึษา จํานวน(ราย) 
 บธ.ม. (การจัดการทั่วไป) 3 
 บธ.ม. (การบริหารธุรกิจ) 6 

รวม  39 

ขอกฎหมาย 
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 กําหนดใหสภามหาวิทยาลัยมีอํานาจและ

หนาที่ตามมาตรา 18 (4) อนุมัติใหปริญญา ประกาศนียบัตรช้ันสูง ประกาศนียบัตร อนุปริญญา และ
ประกาศนียบัตรแกผูสําเร็จการศึกษา 

ขอเสนอ/ญัตติ 
ขออนุมัติใหปริญญาบัตร แกผูสําเร็จการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ประจําภาคเรียนที่ 2/2552 

จํานวน 39 ราย 

มติที่ประชุม     
อนุมัติใหปริญญาบัตร แกผูสําเร็จการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ประจําภาคเรียนที่ 2/2552 

จํานวน 39 ราย   

ระเบียบวาระที่ 5.2 ขอความเห็นชอบหมวดวิชาศึกษาทั่วไปของหลักสูตรมหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา พ.ศ.2554 

สาระสําคัญโดยยอ 
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย   ขออนุญาตที่ประชุมให  ผศ .ดร .วิมลพรรณ  รุ งพรหม  

รองอธิการบดีฝายวิชาการ นําเสนอ ขอความเห็นชอบหมวดวิชาศึกษาทั่วไปของหลักสูตรมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา พ.ศ.2554 

ความเปนมา/เรื่องเดิม/ขอเท็จจริง 
 ตามที่มหาวิทยาลัยไดแตงต้ังคณะกรรมการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
เพื่อดําเนินการพัฒนาหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา พ.ศ.
2552 โดยไดดําเนินการโดยสรุปดังนี้ 

1. ประเมินหลักสูตรรายวิชาศึกษาทั่วไป 
2. ประมวลมาตรฐาน ผลการประเมิน การวิจัย ที่เกี่ยวของกับการพัฒนาคุณภาพของ 

นักศึกษา นํามาสังเคราะหเปนคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค 
3. กําหนดมาตรฐานผลการเรียนรู 5 ดาน 
4. กําหนดกลยุทธการสอน และการประเมินผลตามมาตรฐานผลการเรียนรู 
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5. กําหนดหนวยกิตใหสอดคลองกับคําอธิบายรายวิชา 
คณะกรรมการไดมีการประชุมคร้ังที่  4/2553 เมื่อวันจันทรที่  4 ตุลาคม  2553 ไดให 

ความเห็นชอบหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2554 
สภาวิชาการมีมติเห็นชอบในหลักการเมื่อคราวประชุมคร้ังที่ 7/2553 วันที่ 10 พฤศจิกายน 

2553 และใหปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการสภาวิชาการ ดังนี้ 
1. หมวดศึกษาทั่วไปเปนโครงสรางของหลักสูตรควรใชคําวา หมวดศึกษาทั่วไปของหลักสูตร

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา พ.ศ.2554 แทนหลักสูตรหมวดศึกษาทั่วไปมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา พ.ศ.2554 

2. ตรวจสอบคําอธิบายรายวิชาใหสอดคลองกับปรัชญาของศึกษาทั่วไปตามเกณฑมาตรฐาน
หลักสูตรอุดมศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2548 คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงคของมหาวิทยาลัย 
มาตรฐานการเรียนรู 5 ดาน  

3. คําอธิบายรายวิชาควรมีการปรับปรุงใหมีความทันสมัย ทั้งนี้บัณฑิตจะตองมีความพรอม 
ที่จะทํางานในอนาคตจากนี้ 5 ป ทันยุคที่โลกมีการเปล่ียนแปลงอยางรวดเร็ว เชน การรวมกันของประเทศ
ในกลุมเอเชียตะวันออกเฉียงใต (ASEAN Community 2015)  

ขอกฎหมาย 
1. กรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2552 
2. เกณฑมาตรฐานหลักสูตรอุดมศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2548 
3. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เร่ืองหลักเกณฑและข้ันตอนการขออนุมัติ 

เปดสอนรายวิชาหมวดศึกษาทั่วไป 

ขอเสนอ/ญัตติ 
ขอความเห็นชอบหมวดวิชาศึกษาทั่วไปของหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

พ.ศ.2554 

มติที่ประชุม     
เห็ นชอบในห ลักการหมวดวิ ชา ศึกษาทั่ ว ไปของห ลัก สูตรมหาวิ ทยาลั ย ราช ภัฏ

พระนครศรีอยุธยา และใหปรับแกไขตามท่ีคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยเสนอใหสมบูรณกอนสง
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  
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ระเบียบวาระที่ 5.3 ขอความเห็นชอบการจัดต้ังศูนยฝกปฏิบัติการวิชาชีพสวนหลวง 
(อาคารสวนหลวง) เปนหนวยงานภายในมหาวิทยาลัย 

สาระสําคัญโดยยอ 
 เลขานุการสภามหาวิทยาลัย  ขออนุญาตที่ประชุมให ผศ.ดร.ยุวดี วงษทน ประธาน
คณะทํางานศูนยฝกปฏิบัติการวิชาชีพธุรกิจ  นําเสนอ ขอความเห็นชอบการจัดต้ังศูนยฝกปฏิบัติการวิชาชีพ
สวนหลวง (อาคารสวนหลวง) เปนหนวยงานภายในมหาวิทยาลัย 

ความเปนมา/เรื่องเดิม/ขอเท็จจริง 
 ตามที่มหาวิทยาลัยไดแตงต้ังคณะทํางานศูนยฝกปฏิบัติการวิชาชีพธุรกิจ เพื่อทําโครงสรางและ 
ขอบขายภารกิจของศูนยฝกฯ คณะทํางานไดเสนอรางการจัดต้ังศูนยฝกปฏิบัติการวิชาชีพสวนหลวง 
(อาคารสวนหลวง )  เพื่ อ เสนอ เป นหน วยงานภายในของมหาวิ ทยา ลัย  และสภาวิ ช าการ 
มีมติเห็นชอบเมื่อคราวประชุมคร้ังที่ 7/2553 วันที่ 10 พฤศจิกายน 2553 

ขอกฎหมาย 
  1. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 มาตรา 22 (4) พิจารณาเสนอการจัดต้ัง  
ยุบรวม และการยุบเลิกคณะ สถาบัน สํานัก ศูนย สวนราชการหรือหนวยงานที่เรียกช่ืออยางอ่ืนที่มีฐานะ
เทียบเทาคณะ รวมทั้งการเสนอแบงสวนราชการหรือสวนงานในหนวยงานดังกลาว 
  2.  ประกาศมหาว ิทยาลัยราชภัฏพระนครศร ีอย ุธยา  เ รื ่อง  การแบงส วนราชการใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา พ.ศ.2552 

ขอเสนอ/ญัตติ 

 ขอความเห็นชอบการจัดต้ังศูนยฝกปฏิบัติการวิชาชีพสวนหลวง (อาคารสวนหลวง)  
เปนหนวยงานภายในมหาวิทยาลัย 

มติที่ประชุม     
 เ ห็ น ชอบกา รจั ด ต้ั ง ศู นย ฝ กป ฏิบั ติ ก า ร วิ ช า ชี พสวนหลว ง  (อาคา รสวนหลว ง )  
เปนหนวยงานภายในมหาวิทยาลัย และใหรายงานผลการดําเนินงานรอบ 6 เดือนใหสภามหาวิทยาลัยฯ รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 5.4 ขอความเห็นชอบแผนการใชจายงบประมาณประจําป พ.ศ.2554 
(รายละเอียดโครงการและงบประมาณ) 

สาระสําคัญโดยยอ 
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย  ขออนุญาตที่ประชุมให นางสาวเพลินตา โมสกุล ผูอํานวยการ

กองนโยบายและแผน นําเสนอ ขอความเห็นชอบแผนการใชจายงบประมาณประจําป พ.ศ.2554 
(รายละเอียดโครงการและงบประมาณ) และขออนุมัติงบประมาณและโครงการจัดทําแผนแมบท 
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ทางกายภาพเพื่อใชเปนแนวทางในการพัฒนามหาวิทยาลัยในอนาคต 

ความเปนมา/เรื่องเดิม/ขอเท็จจริง 
 ตามที่กองนโยบายและแผนไดจัดทําแผนการใชจายงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.
2554 โดยผานข้ันตอนการดําเนินงานดังนี้ 
 1. นําเสนอกรอบวงเงินงบประมาณตอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมคร้ังที่ 
9/2553 วันที่ 15 กันยายน 2553 มีมติอนุมัติกรอบวงเงินงบประมาณรายจาย ประจําปประมาณ พ.ศ.2554 
 2. นําเสนอขออนุมัติชื่อโครงการและงบประมาณตอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุม
คร้ังที่  10/2553 วันที่  13 ตุลาคม  2553 มีมติเห็นชอบและอนุมั ติชื่อโครงการและงบประมาณ  
แผนงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ.2554  
 โดยกรอบวงเงินช่ือโครงการและงบประมาณที่ไดรับการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยทั้ง 2 คร้ัง
แตยังมิไดอนุมัติรายละเอียดโครงการและงบประมาณและมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
มีความจําเปนที่จะตองจะทําโครงการจัดทําแผนแมบททางกายภาพเพื่อใชเปนแนวทางในการพัฒนา
มหาวิทยาลัยในอนาคต โดยใชงบประมาณทั้งส้ิน 4,500,000 บาท (ส่ีลานหาแสนบาทถวน) ซึ่งโครงการ
จัดทําแผนแมบทฯ ดังกลาวยังมิไดรับการพิจารณาจากสภามหาวิทยาลัย 

ขอกฎหมาย 
  พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 มาตรา 18 (11) อนุมัติงบประมาณรายจาย

จากเงินรายไดของมหาวิทยาลัย 

ขอเสนอ/ญัตติ 
ขออนุมัติแผนการใชจายงบประมาณ ประมาณประจําป พ.ศ.2554 (รายละเอียดโครงการและ

งบประมาณ) และขออนุมัติงบประมาณและโครงการจัดทําแผนแมบททางกายภาพเพื่อใชเปนแนวทาง 
ในการพัฒนามหาวิทยาลัยในอนาคต 

มติที่ประชุม     
อนุมัติแผนการใชจายงบประมาณ ประมาณประจําป พ.ศ.2554 (รายละเอียดโครงการและ

งบประมาณ) และอนุมัติงบประมาณและโครงการจัดทําแผนแมบททางกายภาพเพื่อใชเปนแนวทางในการ
พัฒนามหาวิทยาลัยในอนาคต  และใหนําเสนอกรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ เพื่อรับทราบผลการ
ดําเนินงานตอไป 
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ระเบียบวาระที่  6   เรื่องอ่ืนๆ 

ระเบียบวาระที่ 6.1 กําหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา คร้ังท่ี 
12/2553 

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

สภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา คร้ังที่ 12/2553 

ความเปนมา/เรื่องเดิม/ขอเท็จจริง 
 สภามหาวิทยาลัยมีมติเปนหลักการใหมีการประชุมทุกวันพุธในสัปดาหที่สามของเดือน   

ขอกฎหมาย     
ขอบังคับวาดวยการประชุมสภามหาวิทยาลัย พ.ศ.2547 ขอ 8 การประชุมใหมีตามกําหนด 

ที่สภามหาวิทยาลัยไดมีมติไว  

ขอเสนอ/ญัตติ    
ขอความเห็นชอบกําหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา คร้ังที่ 12/2553 

ในวันพุธที่ 15 ธันวาคม 2553 เวลา 09.30 น. ณ หองประชุม 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  

มติที่ประชุม    
 เห็นชอบ  
 

ปดประชุมเวลา  11.45 น. 
 
 

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

ผูบันทกึรายงานการประชุม 
 

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

ประธานการประชุม 
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