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รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
ครั้งท่ี 6/2555 

วันพุธท่ี 25 กรกฎาคม 2555 เวลา 09.30 – 12.00 น. 
ณ ห้องประชุม 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

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

ผู้ท่ีมาประชุม 

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

ผู้ท่ีไม่มาประชุม 

1. ดร.ชาญวิทย์ เกษตรศิริ ผู้ทรงคุณวุฒิ                           ลาการประชุม 
2. ผศ.ดร.สาโรช ธีรศิลป ผู้ทรงคุณวุฒิ ลาการประชุม
3. ดร.สุชาติ เมืองแก้ว ผู้ทรงคุณวุฒิ     ลาการประชุม 
4. นางสาวิตรี สุวรรณสถิตย์ ผู้ทรงคุณวุฒิ                   ลาการประชุม 
5. รศ.ไพฑูรย์ สมัครกิจ ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ ลาการประชุม 
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ผู้เข้าร่วมประชุม  

1. ผศ.ดร.วิมลพรรณ รุ่งพรหม รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
2. รศ.สุวิทย์ เฑียรทอง ที่ปรึกษาอธิการบดี 
3. นางสาวชุติมา น่ิมนวล หัวหน้าสํานักงานสภามหาวิทยาลัย 
4. นายสราวุธ คําสัตย์ พนักงานราชการ 
5. นางสาวศราริตา บุญฤทธ์ิ นิติกร 
6. นายจิรพัฒน์ มั่งตา นิติกร 

เปิดประชุม เวลา 09.30 น. 

ประธานพิจารณาจํานวนกรรมการท่ีมาประชุมและเห็นว่าครบองค์ประชุมแล้วจึงเปิดการประชุม และ
ดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม  

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ทราบ 

ประธานมอบหมายให้เลขานุการสภามหาวิทยาลัยแจ้งเรื่องเพ่ือทราบ ดังน้ี 
1. นายกสภามหาวิทยาลัยมอบหมายให้อุปนายกทําหน้าที่ประธานไปพลางก่อน เน่ืองจากนายกสภา

มหาวิทยาลัยติดภารกิจ  
2. กรรมการสภามหาวิทยาลัยที่ลาการประชุมวันน้ีคือ ดร.ชาญวิทย์ เกษตรศิริ ผศ.ดร.สาโรช ธีรศิลป

ดร.สุชาติ เมืองแก้วนางสาวิตรี สุวรรณสถิตย์ และรศ.ไพฑูรย์ สมัครกิจ 
 

 มติที่ประชุม 
รับทราบ  

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งท่ี 5/2555 

สาระสําคัญโดยย่อ 
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย  นําเสนอรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 5/2555 สภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ได้พิจารณารายงานการประชุม
ครั้งที่ 5/2555 เมื่อวันพุธที่ 23 พฤษภาคม 2555 

มติที่ประชุม 
รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5/2555 โดยไม่มีการแก้ไข 



[3] 
 

ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่องสืบเนื่องจากการประชุม ครั้งท่ี 5/2555 

ระเบียบวาระที่ 3.1 ผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
ครั้งที่ 5/2555 

สาระสําคัญโดยย่อ 
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย นําเสนอข้อมูลการดําเนินงานและผลการปฏิบัติงานตามมติ 

ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 5/2555 โดยได้แจ้งและมอบให้หน่วยงานและ 
องค์คณะบุคคล/บุคคลที่เก่ียวข้องดําเนินงานและปฏิบัติตามท่ีสภามหาวิทยาลัยมีมติแล้ว 

มติที่ประชุม     
รับทราบ  

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องนําเสนอเพื่อทราบ 

ระเบียบวาระที่ 4.1 เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากอธิการบดี 

สาระสําคัญโดยย่อ 
 อธิการบดี นําเสนอเรื่องให้ที่ประชุมทราบ ดังน้ี 
 1. สํานักงานสภามหาวิทยาลัยได้เสนอเอกสารและข้อมูลของนายกสภามหาวิทยาลัยและ

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือทรงพระกรุณาโปรดเกล้าไปยังสํานักงานคณะกรรมการ 
การอุดมศึกษาเรียบร้อยแล้ว แต่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้สอบถามวิธีการดําเนินการของสภา
มหาวิทยาลัยฯในการคัดเลือกรายช่ือบุคคลท่ีสมควรดํารงตําแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
เน่ืองจากในรายงานการประชุมครั้งที่ 3/2555 เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2555 สภามหาวิทยาลัยได้มีมติเห็นชอบ
แล้วมิได้ระบุถึงองค์ประกอบของที่ประชุมที่ทําหน้าที่ในการคัดเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยว่าเป็นไปตาม
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 มาตรา 16 (5) กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิจํานวน
สิบเอ็ดคน ซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งต้ังจากบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัยโดยคําแนะนําของนายกสภา
มหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัย ตาม (2) (3) และ (4) 

 ซึ่งในทางปฏิบัติสภามหาวิทยาลัยก็ได้ดําเนินการตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏมาตรา 
16 (5) โดยกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิได้ออกจากห้องประชุมเพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏมาตรา 16 (5) ที่กําหนดไว้ และที่ประชุมโดยนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการ 
สภามหาวิทยาลัย ตาม (2) (3) และ (4) ได้ดําเนินการคัดเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิให้เหลือ
จํานวนสิบเอ็ดคน 

 เลขานุการสภามหาวิทยาลัย จึงขออนุญาตที่ประชุมเพ่ือแก้ไขเพ่ิมเติมข้อความในการประชุม
เพ่ือให้มีข้อความระบุถึงการปฏิบัติตามมาตรา 16 (5) เพ่ือนําส่งสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาต่อไป  

 มติที่ประชุม  
 เห็นชอบให้แก้ไขเพ่ิมเติมข้อความในรายงานการประชุมครั้งที่ 3/2555 วันที่ 21 มีนาคม 2555  

เพ่ือระบุถึงการปฏิบัติตามมาตรา 16 (5)   
 อธิการบดีจะประสานรายละเอียดกับเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา และจะรายงาน
ความคืบหน้าให้กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ ได้รับทราบต่อไป 
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2.ความคืบหน้าการจัดทําแผนแม่บททางกายภาพของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
มหาวิทยาลัยฯ ได้จัดทําร่างแผนแม่บทมาแล้ว 2 ปี และปีที่ผ่านมาได้มีการยกร่างการประชาพิจารณ์และได้
นําเสนอสภามหาวิทยาลัยแล้วครั้งหน่ึง แต่เน่ืองจากยังไม่มีงบประมาณในการจัดทําแผนที่สมบูรณ์ พอในปี 
พ.ศ. 2555 มหาวิทยาลัยฯ ได้รับการจัดสรรงบประมาณและได้จ้างที่ปรึกษาจากมหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นที่
ปรึกษาในการจัดทําแผนแม่บท จะแล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน ขอนําเรียนข้อมูลความก้าวหน้าการจัดทํา
แผนแม่บทของมหาวิทยาลัยฯ ในอีก 15 ปีข้างหน้า ขออนุญาตที่ประชุมให้ผู้แทนที่ปรึกษาจาก
มหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นผู้นําเสนอสาระสําคัญโดยสรุปหลังจากเข้าสู่กระบวนการแล้วจะนําเสนอสภา
มหาวิทยาลัยฯ ในโอกาสต่อไป 

3. ฝ่ายเลขานุการได้รวบรวม ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศทั้งหมดเป็นรูปเล่มเพ่ือใช้เป็นฐานใน 
การดําเนินงาน และพัฒนาข้อบังคับต่อไป 

4 .การกําหนดกรอบอัตรากําลั งและตําแหน่งเ พ่ิมใหม่ ในระยะเวลา  4 ปีข้ างหน้าคือ  
ปีพ.ศ. 2555-2558 เน่ืองจากคณะผู้บริหารได้จัดทําแผนอัตรากําลังของมหาวิทยาลัยระยะ 4 ปี  ได้ผ่าน
คณะกรรมการบริหารงานบุคคลพิจารณาเรียบร้อยแล้วและได้มีข้อเสนอแนะให้ปรับปรุงเพ่ิมเติมให้มีความ
เหมาะสม สมบูรณ์ขึ้น เน่ืองจากการปรับปรุงยังไม่เรียบร้อย ในการประชุมวันน้ีจะแจ้งสภามหาวิทยาลัยฯ เพ่ือ
ทราบและรับฟังข้อเสนอแนะหลังจากน้ันมติของคณะกรรมการบริหารงานบุคคลได้มอบหมายให้กองนโยบาย
และแผนไปปรับปรุงให้เป็นไปตามมติ เมื่อปรับปรุงเรียบร้อยแล้วจะนําเสนอสภามหาวิทยาลัยฯ ต่อไป 

5.แผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยในระยะ 5 ปี พ.ศ.2555-2559กองนโยบายและแผนนําเสนอ  
ต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยและมีความเห็นว่าควรจะนําแผนกลยุทธ์ดังกล่าวเข้าสู่การประชาพิจารณ์
ของคณาจารย์ดังน้ันกองนโยบายและแผนได้ปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
เรียบร้อยแล้วและจะนําสู่การประชาพิจารณ์ของประชาคมในมหาวิทยาลัยหลังจากน้ันเมื่อปรับปรุงแล้วจะ
นําเสนอเพ่ือนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาอนุมัติต่อไป 

6. งบประมาณปี 2556 ขณะนี้งบประมาณของมหาวิทยาลัยฯ ได้ผ่านอนุกรรมาธิการเรียบร้อย
แล้ว โดยมีวงเงิน 261 ล้านบาท โดยเพ่ิมจากปีที่แล้ว 26 เปอร์เซ็นต์  

7.การปรับปรุงมหาวิทยาลัยฯ จะแล้วเสร็จภายในเดือนสิงหาคม บางจุดอาจจะเกินเดือนสิงหาคม
ไปส่วนสําคัญในการฟ้ืนฟูคือด้านหน้ามหาวิทยาลัยแนวร้ัว อธิการบดีได้นําเรียนผู้ ว่าราชการจังหวัด
พระนครศรีอยุธยารับทราบและได้ส่งแบบไปให้กรมศิลปากรตรวจสอบแล้ว คาดว่าจะเสร็จภายในเดือน
กันยายนน้ี 

8. ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประจําคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีซึ่งได้เสนอ
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และนําความเห็นแจ้งต่อสภามหาวิทยาลัยฯ เพ่ือรับทราบ ประเด็นคือ
มหาวิทยาลัยฯ ต้องการให้มีตําแหน่งข้าราชการกลับคืนมาเน่ืองจากตําแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัยไม่มั่นคง
เหมือนข้าราชการซึ่งเร่ืองน้ีมีการพูดคุยที่ประชุมอธิการบดีว่าต้องการให้มีอัตราพนักงานมหาวิทยาลัยเพ่ิมขึ้น 
ในที่ประชุมได้เชิญเลขาธิการ สกอ. ท่านจะเสนอเร่ืองน้ีต่อรัฐมนตรี โดยมีเง่ือนไขคือเป็นมติคณะรัฐมนตรี และ
เป็นแผนที่จํากัดของการขยายส่วนราชการ โอกาสก็จะยาก ในเรื่องของอัตราข้าราชการจึงเป็นประเด็นที่ทุกคน
ต้องการ แต่โอกาสที่จะได้มีน้อยมีความเคลื่อนไหว ความพยายามอยู่เป็นระยะ  การสร้างความมั่นคงของ
มหาวิทยาลัย ขึ้นอยู่กับมหาวิทยาลัยส่วนหน่ึงในการที่จะจัดระบบความม่ันคงของบุคลากรท่ีเป็นพนักงาน
มหาวิทยาลัย งบประมาณสนับสนุนของรัฐบาลในส่วนที่เป็นเงินเดือน เป็นเรื่องที่มหาวิทยาลัยต้องบริหาร
จัดการอัตรากําลังให้มีความเหมาะสมเพ่ือให้พนักงานมหาวิทยาลัยมีค่าตอบแทนที่สูงขึ้น จุดต่างของข้าราชการ
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กับพนักงานมหาวิทยาลัย คือเรื่องของค่ารักษาพยาบาล เป็นความพยายามของผู้บริหารทุกระดับพยายามท่ีจะ
หาทางดําเนินการอยู่จึงนําเรียนเพ่ือที่ประชุมทราบว่าอธิการบดีกําลังดําเนินการอยู่  และหน่วยงานอ่ืนๆ 
พยายามดําเนินการอยู่  

9. กองนโยบายและแผนได้จัดทํารูปเล่มรายงานประจําปี 2554 มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยาเพ่ือแจกให้กับกรรมการสภามหาวิทยาลัยทุกท่าน 

มติที่ประชุม   
รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 4.2 เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากสภาคณาจารย์และข้าราชการ 

สาระสําคัญโดยย่อ 
 - ลาการประชุม- 

มติที่ประชุม   
รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 4.3 เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการ
มหาวิทยาลัยฯ  

สาระสําคัญโดยย่อ 
 ดร.จิระพันธ์ุ พิมพ์พันธ์ุ ประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยฯ มีเรื่องแจ้งเพ่ือ
ทราบดังน้ี  
 1. คณะกรรมการส่งเสริมฯ จะหาทุนเพ่ือสนับสนุนนักศึกษาโดยจะมีการจัดโบว์ลิ่งการกุศล 
ในวันที่ 22 กันยายน 2555 ณ บ๊ิกซี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เวลา 10.00 น. ทั้งน้ีท่านรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงสาธารณสุข นายวิทยาบุรณศิริ ได้ให้การสนับสนุนให้ถ้วยรางวัลและซื้อทีม ขอเรียนเชิญกรรมการ
สภามหาวิทยาลัยทุกท่านร่วมกิจกรรมในคร้ังน้ี 

2. คณะกรรมการส่งเสริม ฯ ได้มอบทุนให้นักศึกษาซึ่งเป็นทุนต่อเน่ืองทุนละ 5,000 บาท จํานวน  
2 ทุน ในปีต่อไปคณะกรรมการส่งเสริม ฯ จะมีโครงการเลือกนักศึกษาท่ีมีความดี มีความกตัญญู  
ช่วยเหลือมหาวิทยาลัยฯ  คณะกรรมการส่งเสริมฯ จะมอบรางวัลกับนักศึกษามากขึ้นและมีการแจกเกียรติบัตร
ด้วย 

3. คณะกรรมการส่งเสริมฯ มอบหมายให้สภาคณาจารย์และข้าราชการดําเนินการเรื่องบุคลากร
ดีเด่นของมหาวิทยาลัย ซึ่งคาดว่าจะเรียบร้อยภายในปีการศึกษานี้ 

4.ประธานคณะกรรมการส่งเสริมฯ ได้ร่วมประชุมกับว่าผู้ราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  
ผู้ว่าราชการจังหวัดฯ ฝากเรื่องการพัฒนาเกาะเมืองอยุธยา ให้ดูสวยงาม เรียบร้อย สมกับเป็นอยุธยามรดกโลก 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยากําลังจะเข้าร่วมคัดเลือกแข่งขัน WordExpo 2020ผู้ว่าราชการจังหวัดฯ ดูแลถนน
เข้าจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  มีการปลูกต้นไม้สวยงาม โดยมอบหน่วยงานราชการช่วยดูแลรักษาโดยเริ่ม 
ในวันที่ 27 กรกฎาคม 2555 ขอความกรุณาท่านอธิการบดี ให้นักศึกษาไปร่วมประมาณ 1 ช่ัวโมงเพ่ือไปพัฒนา
เป็นคร้ังแรก 
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มติที่ประชุม   

รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องนําเสนอเพื่อพิจารณา 

ระเบียบวาระที่ 5.1 ขออนุมัติให้ปริญญามหาบัณฑิตและปริญญาดุษฎีบัณฑิต ประจําภาคเรียนที่ 
3/2554 

สาระสําคัญโดยย่อ 
สภามหาวิทยาลัย ได้พิจารณาอนุมัติให้ปริญญามหาบัณฑิตและปริญญาดุษฎีบัณฑิต ประจําภาค

เรียนที่ 3/2554 จํานวน 35 รายตามที่เสนอ  รายละเอียดตามข้อมูลจํานวนผู้สําเร็จการศึกษาจําแนก        
ตามระดับปริญญาและวุฒิการศึกษา 

 

ระดับปริญญา สาขาวิชา/วุฒิการศึกษา จํานวน(ราย) 
ปริญญาเอก ค.ด. (การบริหารการศึกษา) 1 
ปริญญาโท ค.ม. (การบริหารการศึกษา) 16 
ปริญญาโท ค.ม. (การจัดการการเรียนรู้) 6 
ปริญญาโท ศ.ศ.ม.(ยุทธศาสตร์การพัฒนา) 6 
ปริญญาโท บธ.ม. (บริหารธุรกิจ) 6 

รวม  35 
 

มติที่ประชุม    
อนุมัติให้ปริญญามหาบัณฑิตและปริญญาดุษฎีบัณฑิต ประจําภาคเรียนที่ 3/2554 จํานวน  

35 ราย ตามท่ีเสนอ 

ระเบียบวาระท่ี 5.2ขอความเห็นชอบการขยายแผนการรับนักศึกษาภาค กศ.บป. (เสาร์-อาทิตย์) 
สาขาวิชาการจัดการ  

สาระสําคัญโดยย่อ 
ประธานหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการได้เสนอขอความเห็นชอบการขยาย

แผนการรับนักศึกษาภาค กศ.บป. (เสาร์-อาทิตย์) เน่ืองจากได้งดรับภาค กศ.บป. จันทร์ พุธ ศุกร์ และมี
นักศึกษาแจ้งความประสงค์เข้าศึกษาเป็นจํานวนเกินแผนการรับเดิม จํานวน 100 คน เป็นจํานวนประมาณ 
147 คน สาขาวิชาได้พิจารณาคัดเลือกตามเกณฑ์การรับของสาขาวิชา พบว่านักศึกษาเป็นไปตามเกณฑ์  ทั้งน้ี
ได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําคณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 5/2555 เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 
2555 เรียบร้อยแล้ว และสภาวิชาการมีมติเห็นชอบจากการประชุมครั้งที่ 5/2555 วันที่ 11 กรกฎาคม 2555 

มติที่ประชุม    
เห็นชอบการขยายแผนการรับนักศึกษาภาค กศ.บป (เสาร์-อาทิตย์) สาขาวิชาการจัดการ 

ตามท่ีเสนอ 
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ระเบียบวาระที่ 5.3 ขอความเห็นชอบการขยายเวลาการใช้หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา  

เพื่อรับนักศึกษา ปีการศึกษา 2555 

สาระสําคัญโดยย่อ 
สภามหาวิทยาลัย  เห็นชอบการขยายเวลาการใช้หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา เพ่ือรับนักศึกษา  

ปีการศึกษา 2555 

ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง 
ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  

พ.ศ.2552 เพ่ือให้สถาบันอุดมศึกษาใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตร การจัดการเรียน 
การสอน และการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้สามารถผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ โดยกําหนดให้สถาบันอุดมศึกษา
ปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องกับหลักสูตรดังกล่าวภายในปี 2555 น้ัน และต่อมาสํานักงานคณะกรรมการ 
การอุดมศึกษาได้มีบันทึกเร่ืองการปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องกับประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  
เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษาปี 2552 โดยขอความร่วมมือในสถาบันอุดมศึกษาปรับปรุงหลักสูตรให้
สอดคล้องกับมาตรฐานดังกล่าวให้แล้วเสร็จภายในปีการศึกษา 2555 เพ่ือให้สามารถนําไปจัดการเรียน 
การสอนภายในปี 2556 ซึ่งขณะน้ีหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาอยู่ระหว่างการปรับปรุงหลักสูตร ไม่สามารถ
พัฒนาหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิให้ทันต่อการรับนักศึกษาในปีการศึกษา 2555 อีกทั้งยังมีนักศึกษา
แจ้งความประสงค์เข้าศึกษาเป็นจํานวนมาก จึงมีความจําเป็นต้องใช้หลักสูตรเดิมเพ่ือรับนักศึกษาใน 
ปีการศึกษา 2555 โดยสํานักงานคณะกรรมการการบัณฑิตศึกษาได้เสนอผ่านคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา  
เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2555 มีมติเห็นชอบให้ขยายเวลาการใช้หลักสูตร ดังน้ี 

1. หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
2. หลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
3. หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการเรียนรู้ 
4. หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ 
5. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนา 
 และสภาวิชาการมีมติเห็นชอบจากการประชุมครั้งที่ 5/2555 เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2555 

มติที่ประชุม    
เ ห็ น ชอบการขยาย เวลาการ ใ ช้หลั กสู ตรระ ดับ บัณฑิตศึ กษา  เ พ่ื อรั บ นั กศึ กษา  

ปีการศึกษา 2555ตามท่ีเสนอ  

ระเบียบวาระที่ 5.4ขอความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรของคณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

สาระสําคัญโดยย่อ 
รศ.ดร.นพวรรณธีระพันธ์เจริญ  คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  นําเสนอ            การ

ปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต โดยแก้ไขในประเด็นคําอธิบายรายวิชา รหัสวิชา สาขาวิชาคหกร
รมศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555) สาวิชาเกษตรศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุงพ.ศ.2555) สาขาวิชาเคมี 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555) สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555) 
สาขา วิชา จุล ชีว วิทยา  (หลักสูตร ใหม่  พ .ศ . 2555 )  สาขา วิชาคณิตศาสตร์  (หลักสูตรปรับปรุ ง  
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พ.ศ.2554) สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2554) วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
วิศวกรรมไฟฟ้า (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2554)  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555) ตามเอกสารประกอบการพิจารณา (สมอ.08) ตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ และแก้ไขในประเด็นอาจารย์ประจําหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 
เน่ืองจากอาจารย์ประจําหลักสูตรเดิมได้ลาออกและบรรจุอาจารย์ใหม่ทดแทน โดยได้ผ่านกรรมการประจํา
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้ความเห็นชอบจากการประชุมครั้งที่ 2/2555 เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2555  
และสภาวิชาการมีมติเห็นชอบจากการประชุมคร้ังที่ 5/2555 เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2555 

มติที่ประชุม 
เห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีตามที่เสนอ โดย

มอบหมายให้สภาวิชาการเข้มงวดเรื่องขั้นตอนการจัดทําและรายละเอียดของหลักสูตรให้มีความถูกต้อง 
จํานวน 9 หลักสูตร ดังน้ี 
1. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555)  
2. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุงพ.ศ.2555)  
3. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555)  
4. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555)  
5. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2555)  
6. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุงพ.ศ.2554)  
7. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2554)  
8. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2554) 
9. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (หลักสูตร

ปรับปรุง พ.ศ.2555) 

 ระเบียบวาระที่ 5.5 ขอความเห็นชอบการต่อเวลาราชการของข้าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษาซ่ึงจะเกษียณอายุราชการ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2555 

สาระสําคัญโดยย่อ 
-ประชุมลับ- 

ระเบียบวาระที่ 5.6ขอความเห็นชอบ(ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา และ 
(ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

สาระสําคัญโดยย่อ 
สภามหาวิทยาลัย  เห็นชอบ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา และ (ร่าง) 

ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง 
ตามที่คณะกรรมการปรับปรุงและยกร่างกฎ ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ ของมหาวิทยาลัยฯ  

จากการประชุมคร้ังที่ 2/2555 เมื่อวันพุธที่ 27 มิถุนายน 2555 ได้มีมติที่ประชุมคณะกรรมการปรับปรุงและ 
ยกร่างฯ ดังน้ี 
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1. ขอความเห็นชอบ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย ค่าตอบแทน

ของผู้ดํารงตําแหน่งประเภทผู้บริหารที่มิได้เป็นข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.... 
มติที่ประชุม พิจารณาให้ความเห็นชอบและให้ตรวจสอบเพ่ือความชัดเจนและให้ถูกต้องตามหลัก

กฎหมาย โดยเสนอข้อสังเกตเกี่ยวกับการกําหนดค่าตอบแทนสําหรับผู้ ดํารงตําแหน่งรองคณบดี  
รองผู้อํานวยการสถาบัน สํานัก หรือรองหัวหน้าหน่วยงานที่เรียกช่ืออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะต่อสภา
มหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาและขอความเห็นชอบต่อไป 

2. ขอความเห็นชอบ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย กองทุน
พัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัย พ.ศ.... 

มติที่ประชุม พิจารณาให้ความเห็นชอบตามข้อเสนอแนะที่ประชุม และให้ตรวจสอบเพ่ือความ
ชัดเจน ถูกต้องตามหลักกฎหมายก่อนขอความเห็นชอบต่อสภามหาวิทยาลัย โดยเสนอข้อสังเกตเพ่ือพิจารณา
และขอความเห็นชอบ ดังน้ี 

 2.1 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในร่างระเบียบข้อ 10 (4) เน่ืองจากเป็นการบริหารกองทุนโดย 
เงินรายได้ของมหาวิทยาลัย และการบริหารจัดการที่ไม่ยุ่งยาก ซับซ้อน ควรแต่งต้ังกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจาก
ภายนอกหรือไม่ อย่างไร 

 2.2 เห็นควรเสนอหลักการและขอความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย ดังน้ี 
  - ประเด็นยกเลิกระเบียบว่าด้วยการให้ทุนการศึกษา การฝึกอบรม และการดูงาน  

พ.ศ.2552 เน่ืองจากร่างระเบียบกองทุนพัฒนาบุคลากรฉบับน้ีได้ครอบคลุมระเบียบว่าด้วยการให้ทุนการศึกษา 
การฝึกอบรม และการดูงานแล้ว เพ่ือประโยชน์ในการบังคับใช้และไม่เป็นการซ้ําซ้อน จึงควรรวมเป็นระเบียบ
ฉบับเดียวกันกับร่างระเบียบฉบับน้ี 

  - ประเด็นเรื่องสวัสดิการสําหรับพนักงานมหาวิทยาลัยควรแยกจากเร่ืองกองทุนเพ่ือ 
การพัฒนา เมื่อการจัดต้ังกองทุนสํารองเลี้ยงชีพของกลุ่มราชภัฏที่กําลังดําเนินการอยู่ได้ดําเนินการแล้วเสร็จ
ควรยกเลิกระเบียบว่าด้วยกองทุนเพ่ือการพัฒนาและสวัสดิการสําหรับพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2552 โดย
นําเรื่องเก่ียวกับการพัฒนามารวมในร่างระเบียบฉบับน้ี เพ่ือไม่ให้เป็นการซ้ําซ้อน ในเรื่องการพัฒนาและการจัด
สวัสดิการสําหรับพนักงานมหาวิทยาลัย จึงควรต้ังเป็นหลักการขอความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย 

3. ขอความเห็นชอบ (ร่าง )  ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย  
การดําเนินงานและการจัดหารายได้ของศูนย์ฝึกปฏิบัติการวิชาชีพธุรกิจ (อาคารสวนหลวง) พ.ศ.... 

มติที่ประชุม พิจารณาให้ความเห็นชอบตามข้อเสนอแนะที่ประชุม และให้ตรวจสอบเพ่ือความ
ชัดเจน ถูกต้องตามหลักกฎหมายก่อนขอความเห็นชอบต่อสภามหาวิทยาลัย โดยเสนอข้อสังเกตเพ่ือพิจารณา
และขอความเห็นชอบ ในประเด็นส่งเป็นเงินบํารุงการศึกษาควรนําส่งทุกไตรมาส เพ่ือความสะดวกใน 
การดําเนินงาน 

มติที่ประชุม 
เห็นชอบ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา และ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัย 

ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จํานวน 3 ฉบับ ตามท่ีเสนอดังน้ี 
1. เห็นชอบ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย ค่าตอบแทนของ 

ผู้ดํารงตําแหน่งประเภทผู้บริหารที่มิได้เป็นข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.... 
2. เห็นชอบ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย กองทุนพัฒนา
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บุคลากรของมหาวิทยาลัย พ.ศ.... 
 
3. เห็นชอบ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย การดําเนินงานและ

การจัดหารายได้ของศูนย์ฝึกปฏิบัติการวิชาชีพธุรกิจ (อาคารสวนหลวง) พ.ศ.... 

 ระเบียบวาระที่ 5.7ขอความเห็นชอบรายงานผลการปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ  
พ.ศ.2554 

สาระสําคัญโดยย่อ 
สภามหาวิทยาลัย  มอบให้กองนโยบายและแผนนํากลับไปสรุปและทําตารางเปรียบเทียบข้อมูล

ย้อนหลัง 3 ปี 

ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง 
ตามที่กองนโยบายและแผน ได้นําเสนอการรายงานผลการปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ 

พ.ศ.2554 นําเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 11/2555 เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2555 
มีมติให้กองนโยบายและแผนนําเสนอรายงานผลการปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2554 เข้าที่
ประชุมสภามหาวิทยาลัย 

มติที่ประชุม    
มอบให้กองนโยบายและแผนนํากลับไปสรุปและทําตารางเปรียบเทียบข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี  

 ระเบียบวาระที่ 5.8ขอความเห็นชอบ(ร่าง) แผนพัฒนาการศึกษา ระยะ 15 ปี (พ.ศ.2555-2569) 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

มติที่ประชุม    
ให้นําเรื่องเข้าที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยคร้ังที่ 7/2555 ในวันพุธที่ 15 สิงหาคม 2555  เพ่ือให้

สภามหาวิทยาลัยฯ พิจารณาให้ข้อเสนอแนะโดยให้ส่งข้อมูลเป็นรูปเล่มให้กับกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่าน และนําเข้าวาระเพ่ือพิจารณาในคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยชุดใหม่ต่อไป   

 ระเบียบวาระท่ี  6เรื่องอ่ืนๆ 

 ระเบียบวาระที่ 6.1ขอความเห็นชอบการขอเปลี่ยนแปลงแบบรูปรายการและขออนุมัติงบประมาณ
เพิ่มเติมการก่อสร้างอาคารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จํานวน 1 หลัง 

สาระสําคัญโดยย่อ 
สภามหาวิทยาลัย  เห็นชอบการขอเปลี่ยนแปลงแบบรูปรายการและขออนุมัติงบประมาณเพ่ิมเติม

การก่อสร้างอาคารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จํานวน 1 หลัง จํานวน 2,990,000 บาท จากเงินบํารุงการศึกษา 
คงคลัง และมอบหมายมหาวิทยาลัยฯ ตรวจสอบความบกพร่องในการปฏิบัติงานทางวิชาชีพของผู้ออกแบบ  
ถ้าเกิดจากความบกพร่องเชิงวิชาชีพก็ต้องไปดําเนินการ ผู้ออกแบบจะต้องรับผิดชอบ 

ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง 
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ตามที่มหาวิทยาลัยได้ว่าจ้าง บริษัท ซินศิริ คอนสตรัคช่ัน จํากัด ดําเนินการก่อสร้างอาคาร
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม จํานวน 1 หลัง สัญญาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จํานวน 1 หลัง 
เลขที่ 52/2551 ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2551 ระหว่างดําเนินการพบว่ารูปแบบการก่อสร้างอาคารบกพร่อง
จําเป็นต้องเพ่ิมรายการก่อสร้างเพ่ือไม่ให้เกิดความเสียหาย คณะกรรมการตรวจการจ้างและคณะกรรมการ
ควบคุ ม ง าน ก่อสร้ า ง ไ ด้ มี ก า ร พิจ ารณางานแ ต่ละงวดแ ล้ ว  มี ม ติ เห็ นชอบให้ มี ก า ร จั ดทํ า ง าน 
เพ่ิม-งานลด จํานวน 18 รายการ ซึ่งคณะกรรมการพิจารณางานเพ่ิม-งานลด แต่ละงานคณะกรรมการพิจารณา
ถึงความปลอดภัยและประโยชน์ของราชการ โดยแต่ละงานที่มีงานเพ่ิม-งานลด คณะกรรมการเห็นชอบโดยมี
มติให้มีการเบิกเงินในส่วนที่เป็นเงินส่วนเกินในภายหลังซึ่งรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 2,990,000 บาท และได้รับความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และคณะกรรมการบริหารงบประมาณและการเงินแล้ว 

มติที่ประชุม    
 เห็นชอบการขอเปลี่ยนแปลงแบบรูปรายการและขออนุมัติงบประมาณเพ่ิมเติมการก่อสร้าง
อาคารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จํานวน 1 หลัง จํานวน 2,990,000 บาท จากเงินบํารุงการศึกษาคงคลังและ
มอบหมายมหาวิทยาลัยฯ ตรวจสอบความบกพร่องในการปฏิบัติงานทางวิชาชีพของผู้ออกแบบ ถ้าเกิดจาก
ความบกพร่องเชิงวิชาชีพก็ต้องไปดําเนินการ ผู้ออกแบบจะต้องรับผิดชอบ 

 ระเบียบวาระที่ 6.2ขออนุมัติแผนกลยุทธ์ทางการเงิน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2554–2558 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

มติที่ประชุม    
ให้นําเรื่องเข้าที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยคร้ังที่ 7/2555 ในวันพุธที่ 15 สิงหาคม 2555  เพ่ือให้

สภามหาวิทยาลัยฯ พิจารณาให้ข้อเสนอแนะโดยให้ส่งข้อมูลเป็นรูปเล่มให้กับกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่าน และนําเข้าวาระเพ่ือพิจารณาในคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยชุดใหม่ต่อไป    

 ระเบียบวาระที่ 6.3ขออนุมัติ (ร่าง) แผนปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2555 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

สาระสําคัญโดยย่อ 
สภ า มห า วิ ท ย า ลั ย   อ นุ มั ติ  ( ร่ า ง )  แ ผนป ฏิ บั ติ ร า ช ก า ร  ป ร ะ จํ า ปี ง บ ป ร ะ ม าณ  

พ.ศ.๒๕๕๕ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง 
ตามนัยแห่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2550 มาตรา 35 และพระ 

ราชกฤษฎีกา ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 มาตรา 13 14 16 และ 17 
บัญญัติให้ส่วนราชการจะต้องจัดทําแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี และแผนปฏิบัติราชการประจําปีให้สอดคล้องกับ
แผนบริหารราชการแผ่นดิน 

มติที่ประชุม    
 อนุมัติ (ร่าง) แผนปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2555 มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา ตามท่ีเสนอ 
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 ระเบียบวาระที่ 6.4ขออนุมัติกรอบวงเงินงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2556 

สาระสําคัญโดยย่อ 
สภามหาวิทยาลัย  อนุมัติกรอบวงเงินงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย 

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2556 

ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง 
เพ่ือให้การใช้จ่ายงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2556 เป็นไปตามวัตถุประสงค์และ

สอดคล้องตามพันธกิจ มหาวิทยาลัยฯ จึงได้จัดทํางบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2556 เพ่ือเสนอขออนุมัติงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ประจําปีงบประมาณ  
พ.ศ.2556 โดยผ่านขั้นตอนการดําเนินงานดังน้ี 

1. นําเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 14/2555 เมื่อวันที่ 23 
กรกฎาคม 2555 
 

2. นําเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงบประมาณและการเงิน ครั้งที่ 3/2555 เมื่อวันที่  
23 กรกฎาคม 2555 

มติที่ประชุม    
ขออนุมัติกรอบวงเงินงบประมาณจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย ประจําปีงบประมาณ  

พ.ศ.2556 ตามท่ีเสนอ 

 ระเบียบวาระที่ 6.5ขอความเห็นชอบในหลักการการเบิกจ่ายเงินค่าครองชีพชั่วคราวสําหรับ
บุคลากรสังกัดมหาวิทยาลัยต่อสภามหาวิทยาลัย 

สาระสําคัญโดยย่อ 
สภามหาวิทยาลัย  เห็นชอบในหลักการการเบิกจ่ายเงินค่าครองชีพช่ัวคราวสําหรับบุคลากร

สังกัดมหาวิทยาลัยต่อสภามหาวิทยาลัย 

ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง 
ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2555 อนุมัติในหลักการให้พนักงานมหาวิทยาลัย

ที่จ้างด้วยเงินงบประมาณแผ่นดินของสถาบันอุดมศึกษาได้รับจัดสรรเงินเพ่ิมการครองชีพช่ัวคราว เพ่ือให้
สอดคล้องกับแนวทางการปรับปรุงค่าตอบแทนและเป็นการช่วยเหลือค่าครองชีพช่ัวคราวของข้าราชการ
และลูกจ้างประจําส่วนราชการโดยให้มีผลบังคับใช้ต้ังแต่วันที่ 1 มกราคม 2555 และกระทรวงการคลัง
พิจารณาแล้ว เพ่ือให้การเบิกจ่ายเงินเพ่ิมการครองชีพช่ัวคราวของลูกจ้างช่ัวคราวที่จ้างจากเงินงบประมาณ 
(เงินรายได้) เป็นไปในแนวทางเดียวกัน จึงเห็นสมควรให้ส่วนราชการดําเนินการเบิกจ่ายเงินเพ่ิมการครอง
ชีพช่ัวคราวที่จ้างจากเงินนอกงบประมาณ โดยให้ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วย การเบิก
จ่ายเงินเพ่ิมการครองชีพช่ัวคราวของข้าราชการและลูกจ้างประจําส่วนราชการ (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2555 โดย
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อนุโลม โดยให้อยู่ในดุลพินิจของส่วนราชการในการช่วยเหลือเท่าที่จะไม่ขัดต่อกฎหมายหรือระเบียบที่
เก่ียวข้อง 

มติที่ประชุม    
เห็นชอบในหลักการการเบิกจ่ายเงินค่าครองชีพช่ัวคราวสําหรับบุคลากรสังกัดมหาวิทยาลัย

ต่อสภามหาวิทยาลัย ตามท่ีเสนอ 

 ระเบียบวาระที่ 6.6ขออนุมัติกรอบอัตรากําลังและตําแหน่งเพิ่มใหม่ ระยะ 4 ปี พ.ศ.2555-
2558 

สาระสําคัญโดยย่อ 
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย  ขออนุญาตที่ประชุมให้นางสาวเพลินตา โมสกุล ผู้อํานวยการ

กองนโยบายและแผน นําเสนอ ขออนุมัติกรอบอัตรากําลังและตําแหน่งเพ่ิมใหม่ ระยะ 4 ปี พ.ศ.2555-
2558 

มติที่ประชุม    
ให้นําเร่ืองเข้าที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 7/2555 ในวันพุธที่ 15 สิงหาคม 2555  

เพ่ือให้สภามหาวิทยาลัยฯ พิจารณาให้ข้อเสนอแนะโดยให้ส่งข้อมูลเป็นรูปเล่มให้กับกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่าน และนําเข้าวาระเพ่ือพิจารณาในคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ชุดใหม่ต่อไป   

    
ระเบียบวาระที่ 6.7กําหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 7/2555 

สาระสําคัญโดยย่อ 
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย นําเสนอปฏิทินเพ่ือหารือเรื่องกําหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย

ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 7/2555 

ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง 
 สภามหาวิทยาลัย มีมติเป็นหลักการให้มีการประชุมทุกวันพุธในสัปดาห์ที่สามของเดือน   

ข้อเสนอ/ญัตติ    
ขอความเห็นชอบกําหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 7/2555 

ในวันพุธที่ 15 สิงหาคม 2555เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  

มติที่ประชุม    
 เห็นชอบ 
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