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รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
ครั้งท่ี 1/2554 

วันพุธท่ี 19 มกราคม 2554 เวลา 09.30 – 13.00 น. 
ณ ห้องประชุม 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

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

ผู้ท่ีมาประชุม 

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

ผู้ท่ีไม่มาประชุม 

1. ศ.ดร.วิรุณ  ต้ังเจริญ ผู้ทรงคุณวุฒิ                       ลาการประชุม 
2. ผศ.ดร.สาโรช ธีรศิลป ผู้ทรงคุณวุฒิ                          ลาการประชุม 
3. ดร.ชาญวิทย์ เกษตรศิริ ผู้ทรงคุณวุฒิ                           ลาการประชุม  
4. ดร.จิระพันธ์ุ พิมพ์พันธ์ุ ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย  ลาการประชุม 
5. นายจิรศักด์ิ ชุมวรานนท์ ผู้แทนผู้บริหาร ลาการประชุม 
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ผู้เข้าร่วมประชุม  

1. รศ.สุวิทย์ เฑียรทอง ที่ปรึกษาอธิการบดี 
2. ผศ.ดร.วิมลพรรณ  รุ่งพรหม รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
3. รศ.ลํายอง ปลั่งกลาง คณบดีคณะวิทยาการจัดการ 
4. ผศ.ดร.ยุวดี วงษ์ทน ประธานคณะทํางานศูนย์ฝึกปฏิบัติการวิชาชีพธุรกิจ 
5. ผศ.ดร.อดิศร ภู่สาระ ประธานหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 
6. นางสาวทิวาวรรณ ลฆุโภชน์ ประธานหลักสูตรบัญชีบัณฑิต 
7. นางสาวเพลินตา โมสกุล ผู้อํานวยการกองนโยบายและแผน 
8. นางสาวศราริตา บุญฤทธ์ิ นิติกร 

เปิดประชุม เวลา 09.30 น. 

ประธานพิจารณาจํานวนกรรมการท่ีมาประชุมและเห็นว่าครบองค์ประชุมแล้วจึงเปิดการประชุม และ
ดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม  

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ทราบ 

ประธานมอบหมายให้เลขานุการแจ้งเรื่องเพ่ือทราบ คือ กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ ที่ลาการประชุม
วันน้ีคือ ศ.ดร.วิรุณ  ต้ังเจริญ ผศ.ดร.สาโรช ธีรศิลป ดร.ชาญวิทย์ เกษตรศิริ ดร.จิระพันธ์ุ พิมพ์พันธ์ุ และ 
นายจิรศักด์ิ ชุมวรานนท์ 
   
 มติที่ประชุม 

รับทราบ  

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งท่ี 12/2553 

สาระสําคัญโดยย่อ 
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย  นําเสนอรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 12/2553 เพ่ือขอให้ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยพิจารณารับรองรายงานการประชุม 

ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง 
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาได้มีการประชุมครั้งที่ 12/2553 เมื่อวันพุธที่ 15 

ธันวาคม 2553 ณ ห้องประชุม 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา และเลขานุการสภาฯ  
ได้จัดทํารายงานการประชุมบรรจุเข้าระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 12/2553 

ข้อกฎหมาย 
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาว่าด้วยการประชุมสภามหาวิทยาลัย  

พ.ศ.2547 ข้อ 7 เลขานุการสภามหาวิทยาลัยมีอํานาจหน้าที่ตาม (2) จัดทํารายงานการประชุม 
สภามหาวิทยาลัย และ (4) รับผิดชอบเอกสารของการประชุมสภามหาวิทยาลัย 
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ข้อเสนอ/ญัตติ  

ขอรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 12/2553 วันพุธที่ 15 ธันวาคม 
2553 ณ ห้องประชุม 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

มติที่ประชุม     
รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 12/2553 โดยไม่มีการแก้ไข 

ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่องสืบเนื่องจากการประชุม ครั้งท่ี 12/2553 

ระเบียบวาระที่ 3.1  ผ ล ก า ร ป ฏิ บั ติ ต า ม ม ติ ที่ ป ร ะ ชุ ม ส ภ า ม ห า วิ ท ย า ลั ย ร า ช ภั ฏ
พระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 12/2553  

สาระสําคัญโดยย่อ 
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย นําเสนอข้อมูลการดําเนินงานและผลการดําเนินงานตามมติ 

ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 12/2553 โดยได้แจ้งและมอบให้หน่วยงานและ
องค์คณะบุคคล/บุคคลที่เก่ียวข้องดําเนินงานและปฏิบัติตามท่ีสภามหาวิทยาลัยมีมติแล้ว 

ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง 
1. สภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาได้มีมติกําหนดเป็นแนวปฏิบัติให้เลขานุการ

นําเสนอให้ที่ประชุมทราบความคืบหน้าหรือข้อมูลการดําเนินงานและผลการดําเนินงานตามมติ 
สภามหาวิทยาลัยทุกคร้ังเป็นเรื่องสืบเน่ืองจากการประชุมครั้งก่อนด้วย 

2. สภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา มีการประชุมครั้งที่ 12/2553 เมื่อวันพุธที่ 15 
ธันวาคม 2553 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยมีสาระตาม
รายงานการประชุมฯ ในระเบียบวาระที่ 2  

3. เลขานุการสภามหาวิทยาลัย ได้แจ้งและมอบให้หน่วยงานและองค์คณะบุคคล/บุคคล   
ที่เก่ียวข้องดําเนินงานและปฏิบัติตามท่ีสภามหาวิทยาลัยมีมติแล้ว ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารท่ีนําเสนอ
ประกอบการประชุมระเบียบวาระที่ 3 

ข้อกฎหมาย 
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาว่าด้วยการประชุมสภามหาวิทยาลั ย  

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

ข้อเสนอ/ญัตติ  

ขอเสนอใ ห้ที่ ประ ชุมรับทราบข้อมูลการ ดํา เ นินงานและผลการ ดํา เ นินงานตามมติ           
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 12/2553 

มติที่ประชุม     
รับทราบ  
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ระเบียบวาระที่ 3.2   ข้อเสนอของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา 

สาระสําคัญโดยย่อ 
อธิการบดี นําเสนอ เรื่องสืบเน่ืองจากข้อเสนอของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 

ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาได้ร่วมประชุมกับคณะกรรมการส่งเสริมกิจการ

มหาวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 1/2554 เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2554 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม 1 โดยมีวาระ
สําคัญ คือ การจําหน่ายซีดีเพลงมหาวิทยาลัย การสรรหาอาจารย์ผู้สอนดีเด่น และการดําเนินงานต่าง ๆ ที่
เก่ียวข้องกับนักศึกษา และหากหน่วยงานใดจะเสนอเรื่องให้คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยฯ ขอให้
ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ ก่อน 

ข้อเสนอ/ญัตติ  

ขอเสนอให้ที่ประชุมเพ่ือทราบ 

มติที่ประชุม     
รับทราบ  

ระเบียบวาระที่ 3.3 ขอความเห็นชอบหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรใหม่ 
พ.ศ.2554  

สาระสําคัญโดยย่อ 
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย  ขออนุญาตท่ีประชุมให้ ผศ.ดร.อดิศร ภู่สาระ นําเสนอ ขอความ

เห็นชอบหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิตหลักสูตรใหม่ พ.ศ.2554 

ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง 
1 .  คณะกรรมการประจํ าคณะมนุษยศาสต ร์และสั งคมศาสตร์ ไ ด้ เห็นชอบหลักสูตร 

รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2554 ในการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ ครั้งที่ 2/2553 
เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2553 

2. คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาได้พิจารณาให้ความเห็นชอบรายละเอียด (มคอ.2) หลักสูตร 
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2554 เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2553  

3. สภาวิชาการได้ให้ความเห็นชอบในการประชุมครั้งที่ 7/2553 เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2553 
4. ประธานหลักสูตรได้นําเสนอหลักสูตรให้คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ ได้พิจารณา  

ในการประชุมครั้งที่ 12/2553 เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2553 สภามหาวิทยาลัยมีมติให้แก้ไขประเด็นต่าง ๆ ที่
กรรมการสภามหาวิทยาลัยเสนอแนะ  

5. ประธานหลักสูตรนํากลับไปแก้ไขตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิเรียบร้อยแล้ว และนําเสนอ
สภามหาวิทยาลัยในการประชุมคร้ังที่ 1/2554 ต่อไป 
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ข้อกฎหมาย 

1. กรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552 
2. เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรอุดมศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2548 
3. ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง แนวปฏิบัติในการเสนอขอความเห็นชอบหลักสูตรของ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552 
   4. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 มาตรา 18 (7) สภามหาวิทยาลัยมีอํานาจ
และหน้าที่พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาให้สอดคล้องกับมาตรฐานที่คณะกรรมการการ
อุดมศึกษากําหนด 

ข้อเสนอ/ญัตติ 
ขอความเห็นชอบหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2554 
ที่ประชุม  มีข้อเสนอแนะดังน้ี 
1. ตารางแผนการเรียนควรตรวจสอบกับคณะกรรมการการอุดมศึกษา  ควรศึกษาคู่มือมาตรฐาน

การอุดมศึกษาและเกณฑ์มาตรฐานท่ีเก่ียวข้องที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาส่งมาให้มหาวิทยาลัยฯ 
และขอให้กรรมการร่างหลักสูตรประสานงานกับสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาในการปรับปรุงแก้ไข
หลักสูตร  

2. อาจารย์ประจําหลักสูตรจะต้องเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร โดยมีวุฒิปริญญาเอกที่
ตรงสาขา  หรือ รองศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาน้ัน ๆ อย่างน้อย 3 คน 

3. การจะเปิดหลักสูตรใหม่มหาวิทยาลัยฯ ควรมีแผนในการพัฒนาหลักสูตร และควรจัดอาจารย์
ประจําหลักสูตรให้ครบถ้วน 

อธิการบดี กล่าวว่า ในประเด็นที่เก่ียวข้องกับเกณฑ์มาตรฐานให้ปรับแก้ให้เป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐาน เช่น จํานวนนักศึกษาในแผนการรับ ถ้าจะปรับลดแผนการรับจาก 45 เป็น 30 ควรจะรับได้ และเมือ่
อาจารย์ที่สําเร็จการศึกษากลับมา  มหาวิทยาลัยฯ จะเสนอแผนขอรับเพ่ิมโดยขออนุมัติสภามหาวิทยาลัยฯ  
อีกครั้งหน่ึง  จะทําให้สามารถช้ีแจงกับสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ ถ้าหลักสูตรไม่ขัดข้องขอให้
ปรับลดจํานวนแผนการรับจาก 45 ลง  ให้เหลือไม่เกิน 30  

ประธาน  เห็นชอบโดยให้ปรับแก้จํานวนนักศึกษาตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ 
สภามหาวิทยาลัยและถ้าหลักสูตรมคีวามพร้อมก็ให้เสนอปรับแก้ไขจํานวนนักศึกษาใหม่ 

มติที่ประชุม     
เห็นชอบหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิตหลักสูตรใหม่ พ.ศ.2554 โดยให้ปรับแก้จํานวน

นักศึกษาตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย 
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ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องนําเสนอเพื่อทราบ 

ระเบียบวาระที่ 4.1 เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากอธิการบดี    

สาระสําคัญโดยย่อ 
 อธิการบดี นําเสนอเรื่องให้ที่ประชุมทราบดังน้ี 

      1.แนวปฏิบัติการรับทราบการจัดการศึกษานอกสถานที่ต้ังของสถาบันอุดมศึกษา สํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้มีบันทึกข้อความที่ ศธ 0506 (2)/ว 1599 คณะกรรมการการอุดมศึกษาได้
เห็นชอบในหลักการกําหนดแนวปฏิบัติเพ่ิมเติมเก่ียวกับรับทราบการจัดการศึกษานอกสถานที่ ต้ังของ
สถาบันอุดมศึกษา ดังน้ี 
  1.1 กรณีสถาบันอุดมศึกษาเรื่องการจัดการศึกษานอกสถานที่ ต้ังและสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาขอข้อมูลเพ่ิมเติมโดยกําหนดให้ส่งข้อมูลกลับภายใน 2 เดือน นับจากวันที่ได้รับ
หนังสือจากสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  หากตรวจสอบพบว่ายังไม่สอดคล้องตามหลักเกณฑ์ให้
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาแจ้งสถาบันอุดมศึกษาปรับปรุงการดําเนินงานได้อีก 1 ครั้ง  
โดยกําหนดให้ส่งข้อมูลกลับภายใน 2 เดือน นับจากวันที่รับแจ้งจากสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
และหากพ้นกําหนดแล้วยังไม่ได้รับข้อมูลให้ถือว่าคณะกรรมการการอุดมศึกษาไม่รับทราบการจัดการศึกษา
นอกสถานที่ต้ังน้ัน 
  1.2 กรณีสถาบันอุดมศึกษาเปิดดําเนินการหลักสูตรสาขาวิชาเพ่ิมในสถานที่นอก 
ที่ต้ังเดิม หรือจัดการศึกษานอกสถานท่ีต้ังในสถานที่ใหม่ และแจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
รับทราบการจัดการศึกษานอกสถานที่ต้ัง หากพบว่าสถาบันอุดมศึกษาไม่ได้แจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาทราบภายใน 30 วัน นับจากวันที่ ไ ด้รับอนุมั ติจากสภาสถาบัน ให้ถือว่าคณะกรรมการ 
การอุดมศึกษาไม่รับทราบการจัดการศึกษานอกสถานที่ต้ังน้ัน เช่นกัน  

 2. สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้แจ้งการรับทราบการเห็นชอบหลักสูตรครุศาสตร
บัณฑิต สาขาพลศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2552) สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้มีบันทึก
ข้อความ ที่ ศธ 0506 (1)/17 คณะกรรมการการอุดมศึกษาได้พิจารณารับทราบการให้ความเห็นชอบหลักสูตร
ครุศาสตรบัณฑิต สาขาพลศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2552) เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2553 

 3. ความคืบหน้าแผนแม่บททางกายภาพ ทางมหาวิทยาลัยฯ ได้ปรับปรุงแผนแม่บททางกายภาพ
จากการที่มีการเสนอคร้ังแรกเมื่อปี 2553  จากข้อเสนอได้มีการประชุมและได้ให้ความเห็นเลือกแผนแม่บทกัน  
โดยเลือก 1  ใน 4 แผน ทางฝ่ายที่ปรึกษาได้ยกร่างแผนในรายละเอียดแบบที่เลือกไว้ คือ จัดทํารายละเอียด
ของการพัฒนาเป็นระยะ ๆ ซึ่งแผนแม่บททางภายภาพทางมหาวิทยาลัยฯ ได้ส่งให้คณาจารย์ในมหาวิทยาลัยฯ 
พิจารณาและได้มีการประชุมเพ่ือประชาพิจารณ์แผนแม่บทอีกครั้งหน่ึง ผลการดําเนินการเป็นอย่างไรจะเสนอ
ให้สภามหาวิทยาลัยได้รับทราบต่อไป 

 4 .  รายงานการหมดวาระของคณะกรรมการส่ ง เสริม กิจการมหาวิทยาลั ยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยฯ จะหมดวาระในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2554 น้ี 
เพ่ือให้มหาวิทยาลัยมีคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยฯ ปฏิบัติหน้าที่อย่างต่อเน่ือง จึงเห็นสมควรให้
สภามหาวิทยาลัยแต่งต้ังคณะกรรมการสรรหาคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยฯ เพ่ือดําเนินการสรร
หาและนําเสนอสภามหาวิทยาลัยทราบเพ่ือพิจารณาแต่งต้ังคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยฯ ต่อไป 
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มติที่ประชุม   

รับทราบ  

ระเบียบวาระที่ 4.2  เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ 

สาระสําคัญโดยย่อ 
ผศ.หทัยรัตน์ ทรรพวสุ รองประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ มีเรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

คือ ตามที่สภาคณาจารย์และข้าราชการได้จัดทําร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย 
สภาคณาจารย์และข้าราชการ พ.ศ..... น้ัน ทางสภาคณาจารย์และข้าราชการได้จัดทําประชาพิจารณ์ จํานวน  
2 ครั้ง และเมื่อวันที่ 11 มกราคม 2554 ได้มีวาระน้ีนําเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  โดยให้
ปรับปรุงแก้ไขบางส่วน และในวันที่ 19 มกราคม 2554 เวลา 15.00 น. สภาคณาจารย์และข้าราชการจะจัด
ประชุมเพ่ือพิจารณาปรับปรุงข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย สภาคณาจารย์และ
ข้าราชการ อีกคร้ังหน่ึง และจะนําเสนอคณะกรรมการปรับปรุงและยกร่าง กฎ ระเบียบ ประกาศ ฯ ต่อไป 

มติที่ประชุม   
รับทราบ  

ระเบียบวาระที่ 4.3  เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการ
มหาวิทยาลัย 

สาระสําคัญโดยย่อ 
-ไม่มี- 

มติที่ประชุม   
-ไม่มี- 

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องนําเสนอเพื่อพิจารณา 

ระเบียบวาระที่ 5.1  ขออนุมัติแผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ 2554  

สาระสําคัญโดยย่อ 
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย ขออนุญาตที่ประชุมให้ นางสาวเพลินตา โมสกุล ผู้อํานวยการ 

กองนโยบายและแผน นําเสนอ ขออนุมัติแผนปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554  

ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง 
 ตามที่กองนโยบายและแผนได้จัดทําแผนปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2554 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาขึ้น โดยได้นําเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
ครั้งที่ 1/2554 เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2554 พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบในหลักการและมอบหมายกองนโยบาย
และแผนนําความเห็นและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยดําเนินการปรับปรุงแก้ไขให้
เป็นไปตามข้อเสนอแนะเพ่ือนําเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป 
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ข้อกฎหมาย 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 มาตรา 75 และ 76 และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย 
หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 มาตรา 13 14 15 16 และ 17 ซึ่งบัญญัติให้ส่วน
ราชการจะต้องจัดทําแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี และแผนปฏิบัติราชการประจําปีให้สอดคล้องกับแผนบริหาร
ราชการแผ่นดินภายใน 60 วัน โดยต้องนําเสนอให้คณะรัฐมนตรีเ พ่ือให้ความเห็นชอบก่อนเสนอ 
คําของบประมาณรายจ่ายประจําปีของปีงบประมาณต่อไป 

ข้อเสนอ/ญัตติ 
ขออนุมัติแผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ 2554 
ที่ประชุม มีข้อเสนอแนะดังน้ี 

1. แผนปฏิบัติราชการมหาวิทยาลัยฯ ควรนําแผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ 2553 และ
ผลการประเมินของ ก.พ.ร. และ สกอ. มาเสนอให้กรรมการสภามหาวิทยาลัยพิจารณาประกอบด้วย  

2. การบริหารศูนย์ภาษาฯ  งบประมาณที่ ได้รับการจัดสรรมีน้อยเกินไป ต้องการให้มี 
การจัดสรรงบประมาณเพ่ิมเติมและควรจัดโครงสร้างใหม่ให้ศูนย์ภาษาเป็นหน่วยงานที่ขึ้นตรงกับมหาวิทยาลัยฯ  

3. เรื่องคอมพิวเตอร์ขณะนี้สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษามีการกําหนดตัวบ่งช้ีเก่ียวกับ
เทคโนโลยี คือกําหนดค่า FTES ต่อจํานวนนักศึกษาที่มาใช้บริการ 8 คน ต่อ 1 เครื่อง ทําให้ไม่เพียงพอต่อความ
ต้องการ ฝากอธิการบดีให้การพิจารณาในเรื่องน้ีด้วย  

4. มหาวิทยาลัยฯ ควรจัดแบ่งเคร่ืองคอมพิวเตอร์ไปให้คณะ คณะละ 40 เครื่อง  
5. งบวิจัย  ต้องการให้เป็นนโยบาย และไม่ควรระบุงบประมาณไว้ที่ 5 แสนบาท และการจัดสรร

งบประมาณด้านงานวิจัยควรจัดสรรให้รวมกลุ่มทําวิจัยร่วมกัน หรือการวิจัยข้ามสาขา เพราะจะเป็นประโยชน์
ซึ่งเป็นการร่วมมือกันสําหรับนักวิจัยหลาย ๆ คณะ ในหัวข้อที่เก่ียวข้องกับสังคม  

ประธาน กล่าวว่า  ควรจะนําเรื่องวิจัยมาพิจารณาเป็นพิเศษ และในปีที่ผ่านมากับปีน้ีได้ทํา
แผนปฏิบัติการที่สะท้อนการประเมินอย่างไร    

อธิการบดี กล่าวว่า กพร.ได้แจ้งผลการประเมินให้มหาวิทยาลัยฯ ทราบ และได้นําเสนอให้สภา
มหาวิทยาลัยได้รับทราบเรียบร้อยแล้ว โดยได้มอบหมายให้กองนโยบายและแผนประมวลตัวช้ีวัดหรือตัวบ่งช้ีที่
เ ก่ี ย ว กับมหา วิทยาลั ย ฯ  ทุ ก ร ายการ   เ ช่ น  ตั ว บ่ ง ช้ี ข อ ง  กพร .  หรื อ  ตั ว บ่ ง ช้ี  สมศ .  โ ดย ให้ 
กองนโยบายและแผนประมวลตัวบ่งช้ีให้ทุกส่วนราชการได้รับทราบ  ซึ่งผลการวิเคราะห์ทั้งหมดครอบคลุม
ตัวช้ีวัด  โดยคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยจะดําเนินการจัดทําโครงการต่อไป ส่วนเรื่องศูนย์ภาษา  
กับสัดส่วนของเคร่ืองคอมพิวเตอร์ต่อจํานวนนักศึกษา การเสนอของบประมาณใช้หลักเกณฑ์เดียวกันกับ 
ทุกหน่วยงาน คือให้แต่ละหน่วยงานเสนอโครงการเพื่อของบประมาณ ในช่วงของการเสนอของบประมาณใน 
ปี 2555 น้ี ได้เชิญประชุมหน่วยงานต่าง ๆ มหาวิทยาลัยฯ จะจัดสรรให้สอดคล้องกับเกณฑ์มากที่สุด 

ประธาน กล่าวว่า บางเรื่องอาจจะต้องนํากลับมาเพ่ือพิจารณาอีกคร้ังหน่ึง  แต่ในการประชุมวันน้ี
ต้องการให้เห็นชอบแผนปฏิบัติราชการก่อน กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ ต้องการเห็นแผนภูมิเปรียบเทียบคร้ัง
ที่ผ่านมาว่ามีปัญหาอย่างไรและมหาวิทยาลัยได้พัฒนาแผนครั้งน้ีเพ่ือตอบสนองปัญหาอย่างไร มอบหมายให้
กองนโยบายและแผนจัดทําแผนภูมิเปรียบเทียบ ซึ่งจะทําให้กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ เห็นภาพชัดเจนขึ้น 
การประชุมครั้งต่อไปให้นํากระบวนการเรื่องน้ีกลับมานําเสนอสภามหาวิทยาลัยฯ อีกคร้ัง  
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ส่วนเรื่องงานวิจัย หากมหาวิทยาลัยฯ มีความพร้อมที่จะนําเสนอเร่ืองวิจัย  ให้นํากลับมาเสนออีก
ครั้งหน่ึง สําหรับเร่ืองคอมพิวเตอร์และเรื่องศูนย์ภาษา  น่าสนใจมากเพราะจุดด้อยในเร่ืองภาษาของ
มหาวิทยาลัยฯ เป็นปัญหามากควรจะนํากลับมาทบทวนอีกคร้ัง 

มติที่ประชุม     
อนุมัติแผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ 2554 และให้แก้ไขตามข้อเสนอแนะของกรรมการ

สภามหาวิทยาลัยโดยให้ระบุให้ชัดเจน และให้นําเสนอสภามหาวิทยาลัยให้รับทราบการดําเนินการต่อไป  

ระเบียบวาระที่ 5.2  ขออนุมัติงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ 2554 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการ
วิชาชีพธุรกิจ (อาคารสวนหลวง)  

สาระสําคัญโดยย่อ 
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย  ขออนุญาตที่ประชุมให้ ผศ.ดร.ยุวดี วงษ์ทน ประธานคณะทํางาน

ศูนย์ฝึกปฏิบัติการวิชาชีพธุรกิจ นําเสนอ ขออนุมัติงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ 2554 ศูนย์ฝึก
ปฏิบัติการวิชาชีพธุรกิจ (อาคารสวนหลวง) 

ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง 
ศูนย์ฝึกปฏิบัติการวิชาชีพธุรกิจ (อาคารสวนหลวง) ขออนุมัติงบประมาณรายจ่าย ประจําปี

งบประมาณ 2554 โดยมีวงเงินงบประมาณ ทั้งสิ้น 1,899,980 บาท (หน่ึงล้านแปดแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อย
แปดสิบบาทถ้วน) เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานของศูนย์ฝึกปฏิบัติการวิชาชีพ ประจําปีงบประมาณ 
2554 

ข้อกฎหมาย 
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 มาตรา 18 (11) สภามหาวิทยาลัยมีอํานาจและ

หน้าที่ในการอนุมัติงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย 

ข้อเสนอ/ญัตติ 
ขออนุมัติงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ 2554 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการวิชาชีพธุรกิจ 

(อาคารสวนหลวง) 
 
ที่ประชุม มีข้อเสนอแนะดังน้ี  
1. สิ่งที่ดําเนินการตรงกับความเป็นจริงหรือไม่ ควรมีการจ่ายค่าตอบแทนให้กับนักศึกษาที่มา

ฝึกงานด้วย  
2. การปฏิบัติงานควรถามผู้รับบริการว่าต้องการอะไรบ้าง    

มติที่ประชุม     
อนุมัติในหลักการงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ 2554 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการวิชาชีพ

ธุรกิจ (อาคารสวนหลวง) และให้แก้ไขตามท่ีกรรมการสภามหาวิทยาลัยเสนอแนะ 
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ระเบียบวาระที่5.3 ขอความเห็นชอบ (ร่าง) ข้อบังคับ และระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา 

สาระสําคัญโดยย่อ 
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย  ขออนุญาตที่ประชุมให้ นางสาวศราริตา บุญฤทธ์ิ นิติกร นําเสนอ 

ขอความเห็นชอบ (ร่าง) ข้อบังคับ และระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง 
 ตามที่คณะกรรมการปรับปรุงและยกร่างกฎ ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ ของมหาวิทยาลัย 

เมื่อการประชุมครั้งที่ 3/2553 วันอังคารที่ 7 ธันวาคม 2553 ได้มีการนําเสนอ (ร่าง) กฎหมายเพ่ือพิจารณา 
ดังน้ี 

 1. (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย การสอบสวนพิจารณาเพ่ือ
ลงโทษทางวินัย พ.ศ..... 

 2. (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย การสั่งพักราชการและการสั่งให้
ออกจากราชการไว้ก่อน พ.ศ...... 

 3. (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย การร้องทุกข์และการพิจารณา
เรื่องร้องทุกข์ พ.ศ...... 

 4. (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการลาของ
อาจารย์ประจําตามสัญญาและเจ้าหน้าที่ประจําตามสัญญา พ.ศ..... 

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

สภามหาวิทยาลัยในการออกกฎ ระเบียบ ประกาศ และข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 
 2. มาตรา 18 (13) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 อํานาจของสภา

มหาวิทยาลัยในการพิจารณาดําเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัยตามกฎหมายว่า
ด้วย ระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา และตามที่คณะกรรมการข้าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษามอบหมาย 

 3. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2547 และฉบับแก้ไข
เพ่ิมเติมโดยฉบับที่ 2 พ.ศ.2551 

ข้อเสนอ/ญัตติ 
ขอความเห็นชอบ (ร่าง) ข้อบังคับ และระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

มติที่ประชุม     
 เห็นชอบ (ร่าง) ข้อบังคับ และระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จํานวน 4 ฉบับ 
ดังน้ี 

 1. เห็นชอบข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย การสอบสวนพิจารณาเพ่ือ
ลงโทษทางวินัย พ.ศ. 2554 

 2. เห็นชอบข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย การสั่งพักราชการและการสั่ง
ให้ออกจากราชการไว้ก่อน พ.ศ. 2554 
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 3. เห็นชอบข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย การร้องทุกข์และ 

การพิจารณาเรื่องร้องทุกข์ พ.ศ. 2554 
 4. เห็นชอบระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการลาของ

อาจารย์ประจําตามสัญญาและเจ้าหน้าที่ประจําตามสัญญา พ.ศ. 2554 

ระ เบี ยบวาระที่  5 . 4  ขอความ เ ห็นชอบหลั กสู ต รบัญชี บัณ ฑิต  หลั กสู ต รปรั บปรุ ง  
พ.ศ.2554 

สาระสําคัญโดยย่อ 
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย  ขออนุญาตที่ประชุมให้ นางสาวทิวาวรรณ ลฆุโภชน์ ประธาน

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต นําเสนอ ขอความเห็นชอบหลักสูตรบัญชีบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2554  

ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง 
1. ตามท่ีคณะกรรมการประจําคณะได้เห็นชอบหลักสูตรบัญชีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี หลักสูตร

ปรับปรุง พ.ศ.2554 ในการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ ครั้งที่ 1/2553 เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2553  
กองบริการการศึกษาได้ตรวจสอบรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ .2) เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2553  
ผ่านการตรวจสอบรายละเอียดหลักสูตร (มคอ.2) ตามหัวข้อที่กําหนด ขั้นตอนการดําเนินการประกาศ
มหาวิทยาลัยฯ เรื่องแนวปฏิบัติในการเสนอขอความเห็นชอบหลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552  

เน่ืองจากหลักสูตรน้ีได้ทําการปรับปรุงมาจากหลักสูตรบัญชีบัณฑิต พ.ศ.2549 ดังน้ันจะต้อง
ดําเนินการทําข้อเปรียบเทียบหลักสูตรเดิมกับหลักสูตรบัญชีบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2554 

2. กองบริการการศึกษาได้ตรวจสอบตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรอุดมศึกษาเรียบร้อยแล้ว 
3. สภาวิชาการได้ให้ความเห็นชอบในการประชุมครั้งที่ 8/2553 เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2553 

ข้อกฎหมาย 
1. กรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552 
2. เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรอุดมศึกษา ระดับปริญญาตรี พ.ศ.2548 
3. ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง แนวปฏิบัติในการเสนอขอความเห็นชอบหลักสูตรของ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552 
  4. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี
บัณฑิต  
  5. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 มาตรา 18 (7) สภามหาวิทยาลัยมีอํานาจ
และหน้าที่พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาให้สอดคล้องกับมาตรฐานที่คณะกรรมการการ
อุดมศึกษากําหนด 

ข้อเสนอ/ญัตติ 
ขอความเห็นชอบหลักสูตรบัญชีบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2554 

มติที่ประชุม     
สภามหาวิทยาลัยได้มีมติและข้อเสนอแนะรวมท้ังข้อแนะนําเก่ียวกับการเสนอเร่ืองการปรับปรุง
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หลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตรคือ ให้มหาวิทยาลัยและผู้เสนอหลักสูตรตรวจสอบและดําเนินงานให้เป็นไป
ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรฯ รวมท้ังให้ผู้รับผิดชอบนําเสนอหรือรายงานข้อมูลการดําเนินงานปรับปรุงหรือ
พัฒนาหลักสูตรในแต่ละขั้นตอนโดยละเอียดว่าแต่ละขั้นตอนมีหลักเกณฑ์หรือข้อเสนอแนะอย่างไรและ
ดําเนินการแก้ไขอย่างไร รวมทั้งเปรียบเทียบให้เห็นสาระสําคัญของหลักสูตรเดิมกับหลักสูตรที่ปรับปรุงให้
ชัดเจนด้วย ทั้งน้ีให้สรุปข้อมูลและเสนอให้กรรมการสภามหาวิทยาลัยพิจารณาให้ความเห็นภายใน 2 สัปดาห์ 
แล้วให้คณะผู้รับผิดชอบหลักสูตรปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะหรือคําแนะนําของกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ก่อนเสนอสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาต่อไป  

อธิการบดี กล่าวว่า การสนับสนุนการดําเนินงานสหกิจศึกษาให้ทุกคณะดําเนินการตามแนว
ปฏิ บั ติ เ ก่ี ยว กับการ จัดสหกิจศึ กษาตามประกาศมหา วิทยาลั ย  และใ ห้บรร จุ โครงการ ในแผน 
ปฏิบัติงานและพิจารณาใส่ในหลักสูตรและผู้ทรงคุณวุฒิให้นําเรื่องสหกิจศึกษามาพิจารณาให้สภามหาวิทยาลัย
ทราบ 

ระเบียบวาระท่ี  6   เรื่องอ่ืนๆ 

ระเบียบวาระที่ 6.1 กําหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 2/2554 

สาระสําคัญโดยย่อ 
เ ลข า นุ ก า รสภามหาวิ ทยาลั ย นํ า เ สนอป ฏิทิ น เ พ่ื อหา รื อ เ รื่ อ ง กํ าหนดการประ ชุม 

สภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 2/2554 

ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง 
 สภามหาวิทยาลัยมีมติเป็นหลักการให้มีการประชุมทุกวันพุธในสัปดาห์ที่สามของเดือน   

ข้อกฎหมาย     
ข้อบังคับว่าด้วยการประชุมสภามหาวิทยาลัย พ.ศ.2547 ข้อ 8 การประชุมให้มีตามกําหนด 

ที่สภามหาวิทยาลัยได้มีมติไว้  

ข้อเสนอ/ญัตติ    
ขอความเห็นชอบกําหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 2/2554 

ในวันพุธที่ 16 กุมภาพันธ์ 2554 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  

มติที่ประชุม    
 เห็นชอบ และในการประชุมสภามหาวิทยาลัยคร้ังต่อไปนอกเหนือจากวาระอนุมัติ  ควรจะนํา

เรื่องวิจัย เรื่องคอมพิวเตอร์ กลับมาเสนออีกคร้ังหน่ึง ส่วนเรื่องที่จะให้กรรมการสภามหาวิทยาลัยไปเย่ียมคณะ
ต่าง ๆ ก็เป็นสิ่งที่ดี  ในการประชุมครั้งที่ 2/2554 วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2554 ช่วงเช้าประชุมสภามหาวิทยาลัย  
สําหรับช่วงบ่ายกรรมการสภามหาวิทยาลัยจะไปเย่ียมคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
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ระเบียบวาระที่ 6.2 ขอความเห็นชอบการร่วมโครงการนําที่ดินราชพัสดุสนับสนุนการปลูก

พืชอาหารและพืชทดแทนพลังงาน 

สาระสําคัญโดยย่อ 
อธิการบดี นําเสนอ ขอความเห็นชอบการร่วมโครงการนําที่ดินราชพัสดุสนับสนุนการปลูกพืช

อาหารและพืชทดแทนพลังงานซึ่งดําเนินโครงการโดยกรมธนารักษ์ ตามการขอความร่วมมือของสํานักงาน 
ธนารักษ์พ้ืนที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา อันเป็นการนําที่ ดินศูนย์สามบัณฑิตที่มหาวิทยาลัยเช่าจาก
กระทรวงศึกษาธิการเข้าร่วมโครงการโดยไม่ต้องส่งคืนที่ดิน 

ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง 
ธนารักษ์พ้ืนที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาขอความร่วมมือจากมหาวิทยาลัยในการนําที่ ดิน 

ราชพัสดุที่ตําบลสามบัณฑิตซึ่งมหาวิทยาลัยเช่าจากกระทรวงศึกษาธิการ เข้าร่วมโครงการนําที่ดินราชพัสดุ
สนับสนุนการปลูกพืชอาหารและพืชทดแทนพลังงานเพ่ือสนับสนุนโยบายของรัฐบาลและของกรม 
ธนารักษ์ในปีงบประมาณ 2554 เป็นระยะเวลา 1 ปี รายละเอียดตามสําเนาหนังสือสํานักงานธนารักษ์พ้ืนที่
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ที่ กค 0307.03/1875 ลงวันที่ 14 กันยายน 2553  

มหาวิทยาลัยพิจารณาเห็นว่าพ้ืนที่ดังกล่าวน้ัน ในปัจจุบันมหาวิทยาลัยยังไม่ได้ดําเนินงานตาม
แผนแม่บทที่ วางไ ว้แต่ไ ด้อนุญาตให้ชาวบ้านที่ เคยเช่าที่ ดินจากกระทรวงศึกษาธิการได้ใ ช้ทํานา 
ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของกรมธนารักษ์และมติ ครม. ในการนําที่ดินราชพัสดุสนับสนุนการปลูกพืชอาหาร
และทดแทนพลังงานดังกล่าว และเป็นการขอความร่วมมือเพียง 1 ปีซึ่งไม่กระทบกับแผนแม่บทของ
มหาวิทยาลัย 

จึง เห็นสมควรให้ความร่วมมือ เข้ าร่ วมโครงการฯ  ดังกล่ าว  ในปีงบประมาณ  2554  
เป็นระยะเวลา 1 ปี โดยใช้พ้ืนที่ประมาณ 600 ไร่ในศูนย์สามบัณฑิต 

ข้อกฎหมาย     
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 มาตรา 18 กําหนดให้สภามหาวิทยาลัยมีอํานาจ

และหน้าที่ตาม (15) พิจารณาและให้ความเห็นชอบในเรื่องที่เก่ียวกับกิจการของมหาวิทยาลัยตามที่อธิการบดี
หรือสภาวิชาการเสนอฯ  

ข้อเสนอ/ญัตติ    
ขอความเห็นชอบการร่วมโครงการนําที่ดินราชพัสดุสนับสนุนการปลูกพืชอาหารและพืชทดแทน

พลังงาน  

มติที่ประชุม    
เห็นชอบการร่วมโครงการนําที่ดินราชพัสดุสนับสนุนการปลูกพืชอาหารและพืชทดแทนพลังงาน  
 
 
 
 
 
 



[14] 
 
ระเบียบวาระที่ 6.3  รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย (วาระลับ) ครั้งที่ 12/2553 

สาระสําคัญโดยย่อ 
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย นําเสนอ รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย (วาระลับ) 

ครั้งที่ 12/2553 

ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง 
จากประชุมสภามหาวิทยาลัยคร้ังที่ 12/2553 วันที่ 15 ธันวาคม 2553 มีวาระเพ่ือพิจารณเร่ือง 

ขอความเห็นชอบการให้ปริญญากิตติมศักด์ิ ประจําปีการศึกษา 2553 ซึ่งเป็นวาระลับ น้ัน  

ข้อเสนอ/ญัตติ    
รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย (วาระลับ) ครั้งที่ 12/2553 

มติที่ประชุม    
 เห็นชอบ  
ระเบียบวาระที่ 6.4  ขอความเห็นชอบการแต่งต้ังคณะกรรมการพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการ   

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  

สาระสําคัญโดยย่อ 
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย ขออนุญาตให้ ผศ.ดร.วิมลพรรณ รุ่งพรหม นําเสนอ ขอความ

เห็นชอบการแต่งต้ังคณะกรรมการพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง 
ตามที่สภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา มีมติที่ประชุมคร้ังที่ 13/2551 เมื่อวันที่ 24 

ธันวาคม 2551 และมีคําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ที่ 22/2551 ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2551 
เรื่องแต่งต้ังคณะกรรมการพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการ เพ่ือปฏิบัติหน้าที่เป็นคณะกรรมการพิจารณาตําแหน่ง
ทางวิชาการ ต้ังแต่วันที่ 24 ธันวาคม 2551 ถึงวันที่ 23 ธันวาคม 2553 น้ัน 

บัดน้ีคณะกรรมการพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการ ตามคําสั่งที่ 22/2551 ดังกล่าวได้หมดวาระ 
การปฏิบัติหน้าที่การเป็นคณะกรรมการพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการ ต้ังแต่เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2553 แล้ว 
และเพ่ือให้การพิจารณาแต่งต้ังตําแหน่งทางวิชาการของมหาวิทยาลัยดําเนินการต่อไป จึงได้รายงานให้
มหาวิทยาลัยทราบ และพิจารณานําเสนอสภามหาวิทยาลัยทราบ และดําเนินการคัดสรรคณะกรรมการ
พิจารณาตําแหน่งทางวิชาการ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และ
วิธีการพิจารณาแต่งต้ังคณาจารย์ประจําให้ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. 2551 หมวด 1 บททั่วไป ข้อ 6 ให้
สภามหาวิทยาลัยแต่งต้ัง ก.พ.ต. คณะหน่ึงประกอบด้วย ประธาน กรรมการซึ่งเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิและกรรมการซึ่งเป็นบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย จากบัญชีรายช่ือผู้ทรงคุณวุฒิ ของ ก.พ.อ. 
จํานวน 5-10 คน ซึ่งดํารงตําแหน่งศาสตราจารย์ โดยครอบคลุมคณะหรือสาขาวิชาที่มีการจัดการเรียน 
การสอนในมหาวิทยาลัย  

ให้อธิการบดีเสนอช่ือบุคคลจากคณาจารย์ประจํา หรือบุคลากรประจําของมหาวิทยาลัยให้สภา
มหาวิทยาลัยแต่งต้ังเป็นเลขานุการของ ก.พ.ต.  
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ประธานกรรมการและกรรมการมีวาระการดํารงตําแหน่ง 2 ปีและอาจได้รับการแต่งต้ังใหม่อีก    

ก็ได้ประกอบกับประกาศ ก.พ.อ. เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งต้ังบุคคลให้ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  
รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 หมวด 1 การแต่งต้ังอาจารย์ประจําให้ดํารง
ตําแหน่งทางวิชาการ ข้อ 3 ให้สถาบันแต่งต้ังคณะกรรมการพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการ  ต่อไป 

ข้อกฎหมาย     
1. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งต้ัง

คณาจารย์ประจําให้ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. 2551 หมวด 1 บททั่วไป ข้อ 6 ให้สภามหาวิทยาลัย
แต่งต้ัง ก.พ.ต. คณะหน่ึงประกอบด้วย ประธาน กรรมการซ่ึงเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิและ
กรรมการซึ่งเป็นบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย จากบัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ ของ ก.พ.อ. จํานวน 5-10 คน  
ซึ่งดํารงตําแหน่งศาสตราจารย์ โดยครอบคลุมคณะหรือสาขาวิชาที่มีการจัดการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัย  

ให้อธิการบดีเสนอช่ือบุคคลจากคณาจารย์ประจํา หรือบุคลากรประจําของมหาวิทยาลัยให้ 
สภามหาวิทยาลัยแต่งต้ังเป็นเลขานุการของ ก.พ.ต. ประธานกรรมการและกรรมการมีวาระการดํารงตําแหน่ง 
2 ปีและอาจได้รับการแต่งต้ังใหม่อีกก็ได้  

2. ประกาศ ก.พ.อ. เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งต้ังบุคคลให้ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  
รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 หมวด 1 การแต่งต้ังอาจารย์ประจําให้ดํารง
ตําแหน่งทางวิชาการ ข้อ 3 ให้สถาบันแต่งต้ังคณะกรรมการพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการ  

ข้อเสนอ/ญัตติ    
ขอความเห็นชอบการแต่งต้ังคณะกรรมการพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา 

มติที่ประชุม    
เห็นชอบการแต่งต้ังคณะกรรมการพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา 

ระเบียบวาระที่ 6.5 การแต่งต้ังคณะกรรมการสรรหาคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 

สาระสําคัญโดยย่อ 
อธิการบดี นําเสนอ การแต่งต้ังคณะกรรมการสรรหาคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 

ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง 
ตามท่ีคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยฯ จะหมดวาระในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2554 น้ัน 

มหาวิทยาลัยฯ จึงขออนุญาตสภามหาวิทยาลัยแต่งต้ังคณะกรรมการสรรหาคณะกรรมการส่งเสริมกิจการ
มหาวิทยาลัย  ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย คณะกรรมการส่งเสริมกิจการ
มหาวิทยาลัย พ.ศ.2547 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย คณะกรรมการส่งเสริมกิจ 

ข้อเสนอ/ญัตติ    
แต่งต้ังคณะกรรมการสรรหาคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 
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มติที่ประชุม    
 เห็นชอบการแต่งต้ังคณะกรรมการสรรหาคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ดังน้ี 
 1. ศ.ดร.นิพนธ์ ศุขปรีดี    ประธานกรรมการ 
 2. ศ.ดร.ศุภมาศ พนิชศักด์ิพัฒนา   กรรมการ 
 3. ผศ.ดร.สาโรช ธีรศิลป    กรรมการ 
 4. นายสุพล คุณาภรณ์    กรรมการ 
 5. นายศุทธนะ ธีวีระปัญญา    กรรมการ 
 6. รศ.ดร.นพวรรณ ธีระพันธ์เจริญ   กรรมการ 
 7. ผศ.วิชชุกร นาคธน    กรรมการ 
 8. ผศ.อร่าม ชนะโชติ    กรรมการ 
 9. ผศ.วิวัฒน์ หามนตรี    กรรมการ 
 10. ผู้อํานวยการสํานักงานอธิการบดี   เลขานุการ 

 
ปิดประชุมเวลา  13.00 น. 
 
 

........................................... 
(รศ.วันทนีย์  แสนภักดี) 

ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
 

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

ประธานการประชุม 
 


