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รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
ครั้งที่ 4/2555 

วันพุธที่  25 เมษายน  2555 เวลา 09.30 – 12.00 น. 
ณ ห้องประชุม 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

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

ผู้ที่มาประชุม 

1. คุณหญิง ดร.กษมา วรวรรณ ณ อยุธยา นายกสภามหาวิทยาลัย ประธาน 
2. ศ.ดร.นิพนธ์ ศุขปรีดี อุปนายก รองประธาน 
3. นายสุพล คุณาภรณ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ                                          กรรมการ 
4. ศ.ดร.ศุภมาศ พนิชศักดิ์พัฒนา ผู้ทรงคุณวุฒิ                                       กรรมการ 
5. รศ.ดร.พงศ์ หรดาล ผู้ทรงคุณวุฒิ                       กรรมการ 
6. นายศุทธนะ ธีวีระปัญญา ผู้ทรงคุณวุฒิ                                          กรรมการ 
7. ดร.บูรพาทิศ พลอยสุวรรณ์ อธิการบดี กรรมการ 
8. รศ.ไพฑูรย์ สมัครกิจ ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ กรรมการ 
9.  รศ.ดร.นพวรรณ ธีระพันธ์เจริญ ผู้แทนผู้บริหาร                                        กรรมการ 
10. ผศ.วิชชุกร นาคธน ผู้แทนผู้บริหาร กรรมการ 
11. นายจิรศักดิ์ ชุมวรานนท์ ผู้แทนผู้บริหาร กรรมการ 
12. ผศ.ดร.วิวัฒน์ หามนตรี ผู้แทนคณาจารย์ กรรมการ 
13. ดร.สุภัทรา คงเรือง ผู้แทนคณาจารย์                                     กรรมการ 
14. ดร.เกษม บ ารุงเวช ผู้แทนคณาจารย์             กรรมการ 
15. ผศ.อร่าม  ชนะโชติ ผู้แทนคณาจารย์                                     กรรมการ 
16. รศ.วันทนีย์ แสนภักดี รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร                           เลขานุการ 

ผู้ที่ไม่มาประชุม 

1. ดร.ชาญวิทย์ เกษตรศิริ ผู้ทรงคุณวุฒิ                           ลาการประชุม 
2. ศ.นพ.สมเกียรติ  วัฒนศิริชัยกุล ผู้ทรงคุณวุฒิ ลาการประชุม 
3. นางสาวิตรี สุวรรณสถิตย์ ผู้ทรงคุณวุฒิ                                            ลาการประชุม          
4. ผศ.ดร.สาโรช ธีรศิลป ผู้ทรงคุณวุฒิ ลาการประชุม 
5. ดร.สุชาติ เมืองแก้ว ผู้ทรงคุณวุฒิ     ลาการประชุม 
6. ดร.จิระพันธุ์ พิมพ์พันธุ์ ประธานคณะกรรมการส่งเสริมฯ  ลาการประชุม 
7. ผศ.พันทิพา มาลา ผู้แทนผู้บริหาร ลาการประชุม 
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ผู้เข้าร่วมประชุม  

1. รศ.สุวิทย์ เฑียรทอง ที่ปรึกษาอธิการบดี 
2. นางสาวเพลินตา โมสกุล ผู้อ านวยการกองนโยบายและแผน 
3. นางสาวชุติมา นิ่มนวล หัวหน้าส านักงานสภามหาวิทยาลัย 
4. นายสราวุธ ค าสัตย์ พนักงานราชการ 
5. นางสาวศราริตา บุญฤทธิ์  นิติกร 

เปิดประชุม เวลา 09.30 น. 

ประธานพิจารณาจ านวนกรรมการที่มาประชุมและเห็นว่าครบองค์ประชุมแล้วจึงเปิดการประชุม และ
ด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม  

ระเบียบวาระที่ 1 เร่ืองที่ประธานแจ้งให้ทราบ 

ประธานมอบหมายให้เลขานุการสภามหาวิทยาลัยแจ้งเรื่องเพ่ือทราบ ดังนี้ 
1. กรรมการสภามหาวิทยาลัยที่ลาการประชุมวันนี้ คือ ดร.ชาญวิทย์ เกษตรศิริ ศ.นพ.สมเกียรติ  

วัฒนศิริชัยกุล นางสาวิตรี สุวรรณสถิตย์ ผศ.ดร.สาโรช ธีรศิลป  ดร.สุชาติ เมืองแก้ว ดร.จิระพันธุ์  
พิมพ์พันธุ์ และผศ.พันทิพา มาลา 

2. แนะน าประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการคนใหม่ คือ รศ.ไพฑูรย์ สมัครกิจ 

 มติที่ประชุม 
รับทราบ  

ระเบียบวาระที่ 2 เร่ืองรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 3/2555 

สาระส าคัญโดยย่อ 
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย น าเสนอรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 3/2555 เพ่ือขอให้ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยพิจารณารับรองรายงานการประชุม 

ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง 
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ได้มีการประชุมครั้งที่ 3/2555 เมื่อวันพุธที่ 21 

มีนาคม 2555 ณ ห้องประชุม 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา และเลขานุการสภา ฯ  
ได้จัดท ารายงานการประชุมบรรจุเข้าระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที ่3/2555 

มติที่ประชุม 
รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2555 โดยไม่มีการแก้ไข 
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ระเบียบวาระที่ 3  เรื่องสืบเนื่องจากการประชุม คร้ังที่ 3/2555 

ระเบียบวาระที่ 3.1 ผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
ครั้งที่ 3/2555 

สาระส าคัญโดยย่อ 
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย น าเสนอข้อมูลการด าเนินงานและผลการด าเนินงานตามมติ  

ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 3/2555 โดยได้แจ้งและมอบให้หน่วยงานและ 
องค์คณะบุคคล/บุคคลที่เกี่ยวข้องด าเนินงานและปฏิบัติตามที่สภามหาวิทยาลัยมีมติแล้ว  

ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง 
1. สภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ได้มีมติก าหนดเป็นแนวปฏิบัติให้เลขานุการ

น าเสนอให้ที่ประชุมทราบความคืบหน้าหรือข้อมูลการด าเนินงานแ ละผลการด าเนินงานตามมติ 
สภามหาวิทยาลัยทุกครั้งเป็นเรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อนด้วย 

2. สภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา มีการประชุมครั้งที่ 3/2555 เมื่อวันพุธที่ 21 
มีนาคม 2555 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาโดยมีสาระตาม
รายงานการประชุมฯ ในระเบียบวาระที่ 2 

3. เลขานุการสภามหาวิทยาลัย ได้แจ้งและมอบให้หน่วยงานและองค์คณะบุคคล/บุคคล   
ที่เกี่ยวข้องด าเนินงานและปฏิบัติตามที่สภามหาวิทยาลัยมีมติแล้ว ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารที่น าเสนอ
ประกอบการประชุมระเบียบวาระท่ี 3 

มติที่ประชุม     
รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 4 เร่ืองน าเสนอเพ่ือทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 4.1 เรื่องน าเสนอเพื่อทราบจากอธิการบดี 

สาระส าคัญโดยย่อ 
 อธิการบดี น าเสนอเรื่องให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้ 

            1. รายงานผลการประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ โดยใช้มติเวียนหนังสือครั้งที่ 3/2555 (พิเศษ)   
ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาได้ก าหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 4/2555 วันพุธที่ 
2 5  เ มษา ยน  255 5  นั้ น  แต่ มี ว า ร ะ เ ร่ ง ด่ ว น  เ นื่ อ ง จ าก มี นั ก ศึ กษ าชั้ น ปี ที่  5  แล ะนั ก ศึ กษ า  
ป.บัณฑิตวิชาชีพครู ทุน สควค. ส าเร็จการศึกษาจะต้องเร่งด าเนินการอนุมัติจบเพ่ือให้สามารถบรรจุเข้า 
รับราชการตามโครงการผลิตครูพันธุ์ ใหม่น าร่อง ซึ่งมหาวิทยาลัยฯ ได้เวียนหนังสือขอความเห็นชอบจาก 
สภาวิชาการ และสภาวิชาการได้มีมติให้ความเห็นชอบแล้ว เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2555  จ านวน 2 ระเบียบ
วาระ ดังนี้ ระเบียบวาระที่ 5.1 ขออนุมัติให้ปริญญาบัตร แก่ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ประจ า  
ภาคเรียนที่ 2/2554 และระเบียบวาระที่ 5.2 ขออนุมัติให้ปริญญาบัตร แก่ผู้ส าเร็จการศึกษา ระดับ
บัณฑิตศึกษา ประจ าภาคเรียนที่ 2/2554       
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     2. รายงานความคืบหน้าแผนพัฒนาการศึกษาระยะ 15 ปี พ.ศ.2555-2569  กอ งน โ ย บ ายแล ะ

แผนและคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ ได้พิจารณาร่างเรียบร้อยแล้วและมีข้อความเห็นที่ต้องแก้ไข  
จึงมอบหมายกองนโยบายและแผนด าเนินการปรับปรุงแก้ไขเพ่ิมเติม และจะน าเสนอสภามหาวิทยาลัยฯ ต่อไป 

 3. สรุปผลการประเมินคุณภาพภายนอก รอบ 3 ระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา มีผลการประเมินระดับสถาบันได้คะแนนเฉลี่ยจากตัวบ่งชี้ตามพันธกิ จหลักของ
สถาบันอุดมศึกษา 11 ตัวบ่งชี้ (ตัวบ่งชี้ที่ 1-11) เท่ากับ 4.19 อยู่ในระดับดี และผลการประเมินเฉลี่ยจาก
ภาพรวมทุกตัวบ่งชี้ทั้ง 18 ตัวบ่งชี้ (ตัวบ่งชี้ที่ 1-18) เท่ากับ 4.32 อยู่ในระดับดีเช่นเดียวกัน มีจ านวนคณะที่
ได้รับการประเมินทั้งหมด 4 คณะ คือ คณะครุศาสตร์ คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี และคณะวิทยาการจัดการ โดยมีคณะจ านวน 3 คณะที่มีคะแนนเฉลี่ยเป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐาน อยู่ในระดับดีขึ้นไป คือ คณะครุศาสตร์  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และคณะวิทยาการจัดการ 
ส่วนอีก 1 คณะ คือ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีคะแนนเฉลี่ยไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน โดยมีผล
การประเมินอยู่ในระดับพอใช้ ดังนั้นจึงรับรองมาตรฐานจ านวน 3 คณะ คือคณะครุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี และคณะวิทยาการจัดการ ส่วนคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ไม่ได้รับการรับรอง
มาตรฐาน จึงน าเสนอสภามหาวิทยาลัยฯ เพ่ือรับทราบอย่างไม่เป็นทางการ 

 ศ.ดร.นิพนธ์ ศุขปรีดี สอบถามคะแนนของมหาวิทยาลัยฯ   
 อธิการบดี ตอบว่ามหาวิทยาลัยฯ ได้คะแนนรวมเท่ากับ 4.32 คะแนน 
 ศ.ดร.นิพนธ์ ศุขปรีดี  มีเรื่องบัณฑิตวิทยาลัยหรือไม่  
 อธิการบดี ตอบว่า มีเรื่องบัณฑิตวิทยาลัยด้วย 
 ศ.ดรนิพนธ์ ศุขปรีดี  กล่าวว่า สมศ.มีปัญหาในเรื่องของการเผยแพร่  ต้องพัฒนาวารสารใน

มหาวิทยาลัยฯ  ผู้ทรงคุณวุฒิที่มาประเมินอาจไม่ทราบว่าเรื่องนี้ดีหรือไม่  ให้สอบถามจากมหาวิทยาลัยราชภัฏ
อ่ืน ๆ  เพ่ือให้ สมศ.ใช้เกณฑ์เดียวกันทั้งประเทศ 

 ศ.ดร.ศุภมาศ พนิชศักดิ์พัฒนา กล่าวว่า   ความคิดของคนเพียงไม่กี่คนท าให้ระบบเปลี่ยนไป การ
เผยแพร่ข่าวสารมีน้อย ในเรื่องของการตีพิมพ์มองว่ามหาวิทยาลัยฯ ต้องพัฒนาวารสารให้ดีขึ้น ผู้ทรงคุณวุฒิที่
จะมาประเมินไม่มีเพียงพอที่จะรู้ว่าดีหรือไม่  

 ศ.ดร.นิพนธ์ ศุขปรีดี กล่าวว่า  ทุกมหาวิทยาลัยฯ จะต้องต่อสู้กับ สมศ. เป็นกลุ่มเป็นทีม ถึงเวลา
ต้องต่อสู้ร่วมกัน 

 อธิการบดี กล่าวว่า ในการประชุมครั้งต่อไปจะน ารายงานที่เป็นทางการน าเสนออีกครั้งหนึ่ง 
 ประธาน กล่าวว่า ประเด็นที่กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ หารือกันให้ติดตามในภาพรวม 
 ประธาน กล่าวว่า ให้เปรียบเทียบกับผลการประเมินครั้งท่ีแล้ว และมหาวิทยาลัยราชภัฏอ่ืน  
 ผศ.อร่าม ชนะโชติ กล่าวว่า  ระบบการประกันคุณภาพเป็นหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยฯ ควรด าเนินการอย่างไร หน่วยงานที่เป็นสถาบันจะต้องท าทุกตัวบ่งชี้ ระดับภาควิชา และ
สาขาวิชาไม่จ าเป็นต้องท าทุกตัวบ่งชี้ มหาวิทยาลัยฯ ควรวางระบบ ระดับภาควิชา สาขาวิชาท าตามตัวบ่งชี้ได้
แตเ่งื่อนไขคือต้องให้สภามหาวิทยาลัยเป็นผู้รับรอง จะท าให้ภาพรวมคะแนนของมหาวิทยาลัยฯ เพ่ิมข้ึนได้ 

 รศ.ดร.พงศ์ หรดาล กล่าวว่า ควรดูในภาพรวมของมหาวิทยาลัยฯ เช่น ศิลปวัฒนธรรม  ควรแบ่ง
สัดส่วนกัน คณะวิชา โปรแกรมวิชา สาขาวิชา ท าอะไรบ้าง ต้องบริหารจัดการ  

 รศ.ดร.นพวรรณ ธีระพันธ์เจริญ กล่าวว่า ในปีที่ผ่านมามีปัญหาอะไรควรแก้ไขปัญหานั้น เช่น 
วารสาร มหาวิทยาลัยฯ มีวารสารราชภัฏกรุงเก่า ควรน ามาพัฒนา 
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 ผศ.วิชชุกร นาคธน กล่าวว่า  ยอมรับกับผลการประเมินนั้น  ทุกวันนี้มหาวิทยาลัยฯ ถูกก าหนด

ด้วยเกณฑ์ต่าง ๆ มากมาย บางเกณฑ์มีประโยชน์ในการท างาน แต่ก็มีหลาย ๆ เกณฑ์เกิดปัญหา เช่น  เกณฑ์
การประเมินของสมศ. ของกพร.  ท าไมไม่รวมประเมินเป็นเกณฑ์เดียวกัน มีเกณฑ์ที่เป็นปัญหาใหญ่คือ กรอบ
อัตราก าลัง  

 ดร.เกษม บ ารุงเวช กล่าวว่า คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในปีที่ผ่านมามีปริญญาโทเพียง
หลักสูตรเดียวแต่เป็นหลักสูตรที่ไม่ท าวิทยานิพนธ์จึงไม่ได้ให้นักศึกษาตีพิมพ์ในวารสาร 

 ศ.ดร.นิพนธ์ ศุขปรีดี กล่าวว่า กรรมการ สมศ.ไม่มีความรู้เรื่องการศึกษา 
 ศ.ดร.ศุภมาศ พนิชศักดิ์พัฒนา กล่าวว่า คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เปิดปริญญาโทท า

ตามที่ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด เกณฑ์ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาผ่าน
เพราะสามารถเปิดสอนได้ เมื่อสมศ.เข้ามาตรวจจะตรวจอีกแบบหนึ่ง ผู้ที่มาประเมิน สมศ.มาจากมหาวิทยาลัย
วิจัย  ผู้ประเมินน าเกณฑ์การประเมินสูงมากโดยไม่มองถึงความเป็นจริง  สมศ.กับ สกอ. คงไม่ได้หารือกัน 
มหาวิทยาลัยฯ จ าเป็นที่จะต้องท าเอกสารออกมา จะพัฒนามหาวิทยาลัยฯ อย่างไร งานค้นคว้าอิสระหลายงาน
มีค่ามากกว่าวิทยานิพนธ์  มหาวิทยาลัยฯ ปฏิบัติตามแนวทางของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาซึ่ง
ผ่านการรับรอง แต่ท าไม สมศ. ไม่ผ่านการรับรอง ต้องการค าอธิบาย ในอนาคตผู้ที่จะมาประเมินควรน าผู้คนที่
มีภูมิหลังที่มาจากแหล่งเดียวกัน  

 ประธาน กล่าวว่า ฝากอธิการบดีปรึกษาหารือกันเองภายในมหาวิทยาลัย และน าเสนอในการ
ประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ครั้งต่อไปในประเด็นดังนี้ 

 1. การทบทวนว่าข้อเสนอแนะอะไรปรับปรุงได้บ้าง ต้องรับผิดชอบร่วมกัน 
2. หากมหาวิทยาลัยฯ เห็นว่าไม่ยุติธรรม ควรได้รับคะแนนในส่วนใด ท าเป็นเอกสารออกมาเพ่ือ 

วิเคราะห์และด าเนินการต่อไป 
3. ระบบใหญ่ควรเป็นอย่างไร 

 มติที่ประชุม   
รับทราบ  

ระเบียบวาระท่ี 4.2 เรื่องน าเสนอเพื่อทราบจากสภาคณาจารย์และข้าราชการ 

สาระส าคัญโดยย่อ 
 รศ.ไพฑูรย์ สมัครกิจ ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ กล่าวว่า  สภาคณาจารย์และ

ข้าราชการได้มีการประชุมไปแล้ว 1 ครั้ง และที่ประชุมมีแนวคิดที่จะปรับปรุงแก้ไขข้อบังคับของมหาวิทยาลัย ฯ  
ให้ทันสมัย สภาคณาจารย์และข้าราชการจะเป็นตัวหลักในการประสานงานกับฝ่ายกฎหมายของมหาวิทยาลัยฯ  
ในการแก้ไขข้อบังคับต่าง ๆ ให้เสร็จสิ้นภายในสิ้นปีนี้ 

 ประธาน กล่าวว่า ยินดีตอบสนองข้อเสนอของประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ  

มติที่ประชุม   
รับทราบ  
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 ระเบียบวาระที่  4.3 เรื่องน าเสนอเพื่อทราบจากประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการ

มหาวิทยาลัยฯ  

สาระส าคัญโดยย่อ 
 -ลาการประชุม- 

ระเบียบวาระที่ 5 เร่ืองน าเสนอเพ่ือพิจารณา 

ระเบียบวาระท่ี 5.1 ขออนุมัติให้ปริญญาบัตร แก่ผู้ส าเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจ าภาค
เรียนที่ 2/2554 (เพิ่มเติม) 

สาระส าคัญโดยย่อ 
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย  ขออนุมัติให้ปริญญาบัตร แก่ผู้ส าเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี 

ประจ าภาคเรียนที่ 2/2554 (เพ่ิมเติม) จ านวน 215 ราย 
ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง  

สภาวิชาการได้มีมติเห็นชอบเสนอให้ปริญญาบัตร ในการประชุมครั้งที่ 4/2555 (พิเศษ) เมื่อวันที่ 
20 เมษายน 2555 จ านวน 215 ราย จ าแนกตามวุฒิการศึกษาได้ตามตารางท่ี 1 ดังต่อไปนี้ 

ตารางท่ี 1 จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาจ าแนกตามระดับปริญญาและวุฒิการศึกษา 

ระดับปริญญา สาขาวิชา/วุฒกิารศึกษา จ านวน(ราย) 
ระดับปริญญาตรี (ภาคปกติ) นิเทศศาสตรบัณฑิต 11 
 บริหารธุรกิจบัณฑิต 36 
 บัญชีบัณฑิต 15 
 รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 19 
 วิทยาศาสตรบัณฑิต 17 

 วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 1 
 ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต 4 
 ศิลปศาสตรบัณฑิต 52 

รวม  155 
ระดับปริญญาตรี (ภาค กศ.บป.) นิติศาสตรบัณฑิต 8 
 บริหารธุรกิจบัณฑิต 19 
 รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 5 
 วิทยาศาสตรบัณฑิต 10 

 ศิลปศาสตรบัณฑิต 18 
รวม  60 

รวมทั้งสิ้น  215 
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มติที่ประชุม    

อนุมัติให้ปริญญาบัตร แก่ผู้ส าเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจ าภาคเรียนที่ 2/2554 
(เพ่ิมเติม) จ านวน 215 ราย 

 ระเบียบวาระที่  6 เร่ืองอื่นๆ 

ระเบียบวาระที่ 6.1 ขอความเห็นชอบแก้ไขมติการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2555 วันที่ 
21 มีนาคม 2555 

สาระส าคัญโดยย่อ 
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย  น าเสนอ ขอความเห็นชอบแก้ไขมติการประชุมสภามหาวิทยาลัย  

ครั้งที่ 3/2555 วันที่ 21 มีนาคม 2555 

ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง 
  1.ตามที่ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้พิจารณาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน และมีข้อสังเกตว่าอาจารย์ประจ าหลักสูตรมีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรอุดมศึกษา พ.ศ.2548 และให้มหาวิทยาลัยฯ แก้ไขเพ่ือเสนอสภามหาวิทยาลัยฯ เห็นชอบ  
  2. ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 3/2555 วันที่ 21 มีนาคม 2555 สภามหาวิทยาลัยมี  
มติเห็นชอบให้ 1. นางศศิปภา ทิพย์ประภา ส าเร็จการศึกษา ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ปร.ด. (การบริหารการ
พัฒนา) 2. นางสาวจงกล เฮงสุวรรณ ส าเร็จการศึกษา ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ปร.ด. (ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ภูมิภาค) เป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน 
  3. เนื่องจากคณะ/สาขาวิชาได้เปิดรับอาจารย์ใหม่ และบรรจุเป็นอาจารย์ประจ าตามสัญญา คือ
นางสาวกานดา เต๊ะขันหมาก ส าเร็จการศึกษา ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต ศศ.ม.(พัฒนาสังคม) ซึ่งคุณวุฒิเป็นไป
ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรฯ สามารถเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรได้ คณะและสาขาวิชาพิจารณาแล้วเห็น
ว่า นางสาวกานดา เต๊ะขันหมาก มีคุณสมบัติตรงสมควรเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรแทนนางสาวจงกล  
เฮงสุวรรณ จึงขอแก้ไขมติสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 3/2555 วันที่ 21 มีนาคม พ.ศ.2555 ให้นางสาวกานดา  
เต๊ะขันหมาก แทนนางสาวจงกล เฮงสุวรรณ 

มติที่ประชุม    
เห็นชอบแก้ไขมติการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2555 วันที่ 21 มีนาคม 2555 วาระที5่.5 

เรื่องขอความเห็นชอบรายชื่ออาจารย์ประจ าหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาชุมชนหลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ.2555 เปลี่ยนจากนางสาวจงกล เฮงสุวรรณ เป็นนางสาวกานดา เต๊ะขันหมาก 

ระเบียบวาระที่ 6.2 ขออนุมัติในหลักการเพิ่มงบประมาณจัดซื้อครุภัณฑ์ประกอบอาคารใหม่ 
อาคาร 44 ส านักงานอธิการบดี 

 สาระส าคัญโดยย่อ 
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย  ขออนุญาตที่ประชุมให้นางสาวเพลินตา โมสกุล น าเสนอ  ขออนุมัติ

ในหลักการเพิ่มงบประมาณจัดซื้อครุภัณฑ์ประกอบอาคารใหม่ อาคาร 44 ส านักงานอธิการบดี 
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ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง 
 ตามที่สภามหาวิทยาลัย ได้อนุมัติแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ  

พ.ศ. 2555 (งบบ ารุงการศึกษา) เพื่อด าเนินโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ประกอบอาคารใหม่ อาคาร 44 ส านักงาน
อธิการบดี จ านวน 5,000,000 บาท ส าหรับติดตั้งระบบเครื่องปรับอากาศ จ านวน 1,700,000 บาทและ
ตกแต่งห้องประชุมและระบบห้องประชุม จ านวน 3,300,000 บาท นั้น 

 เนื่องจากการตกแต่งห้องประชุมและระบบห้องประชุม จากการออกแบบและรูปแบบรายการ
ตามวัตถุประสงค์ของการใช้งานแล้วพบว่างบประมาณส าหรับการด าเนินการดังกล่าวเป็นจ านวนเงินทั้งสิ้น 
7,630,000 บาท  

 มหาวิทยาลัยฯ มีความจ าเป็นที่จะต้องด าเนินการตกแต่งห้องประชุมและระบบห้องประชุมเพ่ือ
ใช้ในกิจการด้านการจัดประชุมของมหาวิทยาลัยให้ทันภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 นี้  

 ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะดังนี้ 
 1. การเขียนข้อความในเอกสารทางราชการจะต้องไม่เขียนให้เป็นการผูกมัดมหาวิทยาลัยฯ  
 2. งบประมาณท่ีใช้ในการตกแต่งห้องประชุมเป็นงบประมาณท่ีสูงเกินไป 
 3. ควรประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรในมหาวิทยาลัยฯ รับทราบความคืบหน้าในการด าเนินงาน

เกี่ยวกับครุภัณฑ์ประจ าอาคาร  

มติที่ประชุม    
ให้ไปด าเนินการตามกระบวนการขั้นตอนและมอบหมายให้อธิการบดีน าเรื่องไปปรึกษาหารือกับ

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ โดยเชิญ รศ.ไพฑูรย์ สมัครกิจ ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ  
เข้าร่วมประชุมด้วย และน าเสนอสภามหาวิทยาลัยฯ อีกครั้งหนึ่ง 

ระเบียบวาระที่ 6.3 รายงานผลการด าเนินงานตามกรอบแผนพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยาปีงบประมาณ พ.ศ.2553-2555 (1 ตุลาคม 2552 – 30 กันยายน 2555) 

 สาระส าคัญโดยย่อ 
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย  ขออนุญาตที่ประชุมให้นางสาวเพลินตา โมสกุล น าเสนอ  

รายงานผลการด าเนินงานตามกรอบแผนพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาปีงบประมาณ พ.ศ.
2553-2555 (1 ตุลาคม 2552 – 30 กันยายน 2555) 

ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง 
 กองนโยบายและแผนรายงานผลการติดตามผลการด าเนินงานตามกรอบแผนพัฒนา

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาปีงบประมาณ พ.ศ.2553-2555 (1 ตุลาคม 2552 – 30 กันยายน 
2555) ให้สภามหาวิทยาลัย ฯ พิจารณาและให้ข้อเสนอแนะเพ่ือน าไปพัฒนามหาวิทยาลัย ฯ ต่อไป 

มติที่ประชุม    
1. ประธานมอบหมายให้กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ น ากลับไปศึกษาเพ่ือให้ข้อคิดและ

ข้อเสนอแนะต่อไป 
2. ขอให้มหาวิทยาลัย ฯ สรุปผลการติดตามให้ชัดเจนให้เห็นถึงจุดเด่น จุดด้อยและผลการ

ด าเนินงานว่าส าเร็จลุล่วงเป้าหมายมากน้อยเพียงใด มีปัญหาอุปสรรคอย่างไร   



[9] 
 
ระเบียบวาระที่ 6.4 ก าหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 5/2555 

สาระส าคัญโดยย่อ 
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยน าเสนอปฏิทินเพ่ือหารือเรื่องก าหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย

ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 4/2555 

ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง 
สภามหาวิทยาลัยมีมติก าหนดเป็นหลักการให้มีการประชุมทุกวันพุธในสัปดาห์ที่สามของเดือน  

ข้อกฎหมาย     
ข้อบังคับว่าด้วยการประชุมสภามหาวิทยาลัย พ.ศ.2547ข้อ 8 การประชุมให้มีตามก าหนดที่สภา

มหาวิทยาลัยได้มีมติไว้ 

ข้อเสนอ/ญัตติ    
ขอความเห็นชอบก าหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่  5/2555

วันพุธที่  16 พฤษภาคม 2555 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม 1 อาคาร 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 

มติที่ประชุม    
เห็นชอบ 
 

 

ปิดประชุมเวลา  12.00 น. 
 
 

 
 

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

ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
 

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

ประธานการประชุม 



 

 


