
 รายงานการประชุมสภามหาวทิยาลัยราชภฏัพระนครศรีอยธุยา 
ครั้งที่ 4/2550 

วันจันทรที่ 29 มกราคม  พ.ศ. 2550   เวลา 09.30 น. 
ณ  หองประชุม 1  มหาวทิยาลัยราชภฏัพระนครศรีอยุธยา  

*************** 
 
ผูมาประชุม 
1. ดร.สุรพล กาญจนะจิตรา  อุปนายกสภามหาวิทยาลยั  ประธาน 

2. นายปญญา น้ําเพชร   ผูทรงคุณวุฒ ิ    กรรมการ  

3. นายรุงโรจน  ล้ิมวงษทอง  ผูทรงคุณวุฒ ิ    กรรมการ 

4  นายกอกิจ ดานชัยวิจิตร  ผูทรงคุณวุฒ ิ    กรรมการ 

5. ผศ.ดร.สาโรช  ธีรศิลป   ผูทรงคุณวุฒ ิ    กรรมการ 

6. ผศ.ดร.ธนากร   อวนออน  ผูทรงคุณวุฒ ิ    กรรมการ 

7. ดร.ยติ   กฤษณังกูร   ผูทรงคุณวุฒ ิ    กรรมการ 

8. ดร.พลสัณห โพธิ์ศรีทอง  ผูทรงคุณวุฒ ิ    กรรมการ 

9. ผศ.สุวิทย เฑียรทอง  อธิการบด ี    กรรมการ 

10.ผศ.สุนทรศักดิ์  สุขสุชะโน  ผูแทนผูบริหาร    กรรมการ 

11. ผศ. วันทนีย    แสนภักดี  ผูแทนผูบริหาร    กรรมการ 

12. ดร.เกษม บํารุงเวช   ผูแทนผูบริหาร    กรรมการ 

13.  ดร.รวีวัตร   สิริภูบาล   ผูแทนคณาจารย กรรมการ 

14. นายวิชชุกร  นาคธน   ผูแทนคณาจารย    กรรมการ 

15. นายสุนทร    โภชฌงค  ผูแทนคณาจารย    กรรมการ 

16. ผศ.สุทิน กัลยพฤกษ  รองอธิการบด ี    เลขานุการ 

  
ผูที่ติดภารกจิหรือติดราชการ 
1. นายอารยี วงศอารยะ  นายกสภามหาวทิยาลยั   ติดราชการ 

2. ศ.ดร.เกรียงศักดิ์  เจริญวงศศักดิ์ ผูทรงคุณวุฒ ิ    ติดราชการ 

3. นายอนันต  ชูโชต ิ   ผูทรงคุณวุฒ ิ    ติดราชการ 

4. นายบัณฑูร    สุภัควณิช  ผูทรงคุณวุฒ ิ    ติดราชการ 

5. ผศ.สุกิจ  สุวานิช  ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ ติดราชการ 

นางจิระพนัธุ/... 
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6. นางจิระพนัธุ  พิมพพนัธุ ประธานคณะกรรมการสงเสริมกิจการ ฯ ติดราชการ 

7. ผศ.ดร.วชิา  ทรวงแสวง ผูแทนผูบริหาร    ติดราชการ 

8. ผศ.ดร.นพวรรณ ธีระพนัธเจริญ ผูแทนคณาจารย    ติดราชการ 

   
ผูเขารวมประชุม  
1. นายธงชัย   รักซอน    รองอธิการบดฝีายวิชาการ 

2. นายมงคล    ชาวเรือ   รองอธิการบดฝีายวิจยัและบริการวิชาการ 

3. ดร.บูรพาทศิ   พลอยสวุรรณ  คณบดีคณะครุศาสตร 

4. นายทวีศักด์ิ   จริตควร   ผูชวยอธกิารบดีฝายบริหาร 

5. นายจิรศักดิ ์  ชุมวรานนท  ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการสารสนเทศและเทคโนโลยี 

6. .ดร.อมรรัตน   สนั่นเสยีง  ผูอํานวยการสํานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา 

7. รศ.อภินันท   จันตะน ี   คณบดีคณะวิทยาการจัดการ 

8. นางพันทพิา   มาลา    ผูอํานวยการสถาบันอยุธยาศึกษา 

  
เปดประชุม เวลา  09.30 น. 
 

  ประธาน   ตรวจนับจํานวนกรรมการที่เขาประชุม เมื่อเห็นวาครบองคประชุม               

ตามระเบียบขอบังคับแลว จึงกลาวเปดประชุมและดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม 
 
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจงใหทราบ 
 

  ประธาน    แจงเรื่องใหที่ประชุมทราบดังนี้  

  1.กรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาที่ขอลาการประชุม 

  - ผศ.ดร.วิชา  ทรวงแสวง  

  - ผศ.สุกิจ   สุวานิช   ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ ติดราชการ โดยมอบ

ให ผศ.บุญสืบ  บุญเกิด  เปนผูแทน 

  - นางจิระพันธุ  พิมพพันธุ    ประธานคณะกรรมการสงเสริมกิจการ ฯ  ติดราชการ

เปนพยานศาล 

  2. กรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาที่ขออนุญาตเขา

ประชุมสาย 

  - ดร.พลสัณห    โพธิ์ศรีทอง 

  - นายรุงโรจน  ล้ิมวงษทอง 

ระเบียบวาระ/.. 
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ระเบียบวาระที่ 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่  3/2550 
 

  เลขานุการสภามหาวิทยาลัย  นําเสนอ  รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย      

ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา คร้ังที่ 3/2550   เมื่อวันจันทรที่ 22 มกราคม 2550 เวลา 14.00 น.                   

ณ หองประชุม 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา    
 

  ประธาน  ขอใหคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

ตรวจสอบรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา คร้ังที่ 3/2550               

เมื่อวันจันทรที่ 22 มกราคม 2550 เวลา 14.00 น. ณ หองประชุม 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา      
 

  มติที่ประชุม   รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่  3/2550            

เมื่อวันจันทรที่ 22 มกราคม 2550   เวลา 14.00 น. ณ หองประชุม 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา โดย มีการแกไขดังนี้ 

  หนาที่  13   บรรทัดที่  8  ปะชุม   แกไขเปน   ประชุม 

   
ระเบียบวาระที่ 3  เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่ 3/2550 
 
 3.1 แผนพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรอียุธยา 
 

  เลขานุการสภามหาวิทยาลัย  ขออนุญาตที่ประชุมให  ผศ. วันทนีย  แสนภักดี  

รองอธิการบดีฝายวิจัยและพัฒนา นําเสนอ  แผนพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
 

  ผศ .วันทนีย   แสนภักดี  ไดนําเสนอแผนพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา โดยไดแจงวิธีการปรับปรุงแผนพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

วันที่  22 มกราคม 2550  ดังนี้ 

  ไดเรียนเชิญคณบดี  ผูอํานวยการสํานัก   มารวมใหขอคิดเห็นและดําเนินการ

ปรับปรุงดวยการนํานโยบายของมหาวิทยาลัยทั้ง 4 ขอมาเปนกรอบจัดทําแผนพัฒนามหาวทิยาลยั

ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  นําสภาพแวดลอมที่มีผลตอการพัฒนามหาวิทยาลัย ผลการประเมิน

ของ สมศ. และผลการประเมินตนเองตามคํารับรองการปฏิบัติราชการมาวิเคราะห  สังเคราะห 

ปรับปรุงเปนแผนพัฒนามหาวิทยาลัย  โดยไดนําเสนอแผนพัฒนามหาวิทยาลัยที่ละนโยบายตาม

เอกสารแผนพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา พ.ศ.2550-2552 

ที่ประชุม/... 
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  ที่ประชุม     ไดรวมอภิปรายใหขอคิดเห็น เสนอแนะ ในการปรับปรุงแผนพัฒนา

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา สรุปไดดังนี้ 

  1 แผนพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาภายหลังการปรับปรุงตาม

ขอเสนอแนะแลว  แผนเปนไปตามเจตนารมณของการปรับปรุงแกไขคืออยูในกรอบของนโยบาย

มหาวิทยาลัยทั้ง 4 ดาน มีพัฒนาการเรื่องความชัดเจนมากขึ้นแตยังมีบางประเด็นที่ยังไมได

กลาวถึง 

  2.เร่ืองสาระสําคัญในแผนควรเนนในประเด็นเหลานี้เพิ่มใหชัดเจน 

   2.1 การวิจัย เพื่อตอบสนองการเปน  World class University  และควร

ปรับปรุงหลักสูตรทุก ๆ หลักสูตรโดยใชการวิจัยเปนพื้นฐาน  (Research oriented Program) 
   2.2 ในแผนพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาควรแสดง

อัตราสวน จํานวนอาจารยตอนักศึกษา  แสดงชองทางและแสดงการใชเวลาการเพิ่มคุณวุฒิ

อาจารยปริญญาตรีเปนปริญญาโทเปนปริญญาเอก และกําหนดเวลาที่ไมมีวุฒิปริญญาตรีสําหรับ

ตําแหนงอาจารย 

   2.3 การกําหนดพื้นที่  ทองถิ่น  เขตความรับผิดชอบของสถาบัน ฯ ให

ชัดเจน เพื่อเปนประโยชนใชเปนกรอบการวิเคราะห   In  put 

   2.4 แผนพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาควรชัดเจนใน

เร่ืองที่มาของงบประมาณ   การจัดสรรรายไดและการกระจายอํานาจ สําหรับการบริหารบุคลากร

ควรสรางเกณฑการปฏิบัติงานเพื่อใชพิจารณาผลงานของคนทํางานเพื่อสรางขวัญกําลังใจโดย

กําหนดน้ําหนักการใหความสําคัญตามประเภทของงานแลวแจงใหคณาจารยไดทราบลวงหนา 

เชน ใหงานสอนคิดน้ําหนัก  30 เปอรเซ็นต งานวิจัย 60  เปอรเซ็นต ความรวมมือกับมหาวิทยาลัย 

5  เปอรเซ็นต ตาง ๆ  อีก 5  เปอรเซ็นต 

   2.5 แผนที่เร่ิมจากผูปฏิบัติสูผูบริหาร   ในแตละหนวยงานควรจะทราบวา

ตองการไปทิศทางไหน มีเปาหมายอะไร เทาไร  ซึ่งจะตองดําเนินการตอจากแผน ฯ แมบททั้ง 4 ดาน 

   2.6 การเสนอจุดออน จุดแข็ง ควรเสนอในแผน ฯ ใหชัดวาจะนําจุดแข็ง

ของสถาบัน ฯ ไปใชประโยชนอะไรและอยางไร สําหรับจุดออนควรแสดงการปรับแตง เสริมจุดออน

ใหเห็นพัฒนาการขึ้น 

   การกําหนดจุดออน จุดแข็ง ตองประสานกันกับหนวยงานระดับ คณะ 

สํานัก เพื่อจะไดรับรูและกําหนดรวมกันวาอะไรคือจุดแข็ง-จุดออนของสถาบัน ฯ จึงจะทําให

สามารถกําหนดเปาหมายและกลยุทธในการวางแผนไดชัดเจน เชน ถาตกลงรวมกันวาจุดแข็งของ

สถาบัน/... 
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สถาบันคือมรดกโลกก็สามารถมองเห็นรวมกันไดวาสถาบัน ฯ ควรจะเนนการทองเที่ยว  และถาจะ

เปดหลักสูตรนี้จะใชอาจารยปริญญาโท- ปริญญาเอก  เทาไร และเมื่อไรจึงดําเนินการได 

   2.7  นโยบายเรื่องคุณภาพทางการศึกษา  ใหมหาวิทยาลัยกําหนดให

เปนไปตามเกณฑของกระทรวง ฯ ควรเขียนแสดงใหชัดเจน  เชน 

    -ชอง 1  แสดงหลักสูตรปกติ  กศ.บป.  จําแนกเปน  ระดับ       

ปริญญาตรี ปริญญาโท  

    - ชอง 2  แสดงรายชื่ออาจารยผูรับผิดชอบตามชองที่ 1  

     -ชอง 3 แสดงจํานวนนักศึกษาในแตละหลักสูตร  

    - ชอง 4 แสดงการรับรองของสํานักงานคณะกรรมการการ

อุดมศึกษาตอหลักสูตร   

   2.8 การเสนอแผนพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ตาม

กรอบนโยบาย 4 ดาน ของมหาวิทยาลัยควรเสนอทีละดาน แตละดานมีเปาหมายและกลยุทธอะไร 

อยางไร ขอสําคัญขอมูลพื้นฐานตองครบถวนชัดเจน 
 

  มติที่ประชุม   ใหมหาวิทยาลัยนําขอเสนอแนะขางตนไปปรับปรุงเพิ่มลงใน

แผนพัฒนาตามกรอบนโยบายแตละดาน โดยมุงเนนใหแตละดานมีเปาหมาย  กลยุทธ สมบูรณ ชัดเจน 

 
 ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องนําเสนอเพื่อทราบ 
 
  4.1 เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากอธิการบดี 
 

  1. วันอังคารที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2550 เวลา 9.30 น. จะมีพิธีเปดศูนยการศึกษา

พิเศษ   มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  โดยมีรองผูวาราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

มาเปนประธานในพิธีเปด จึงขอเรียนเชิญคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิ คณาจารย มารวมพิธีเปด

ศูนยการศึกษาพิเศษ  บริเวณดานขางหอประชุม 

  2. วันพฤหัสบดีที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.2550 เปนวันคลายวันเกิดของนายอารีย      

วงศอารยะ นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  มหาวิทยาลัยจะนําอาหารไปรวม

ออกรานที่บานนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จึงขอเชิญคณะกรรมการ                      

สภามหาวิทยาลัย คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  สภาคณาจารยและขาราชการไปรวมงาน   

มหาวิทยาลัยไดจัดรถตูไวให   จํานวน 2 คัน ออกเดินทางเวลา 16.30 น. ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา 

เมื่อวัน/... 
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  3. เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 มกราคม พ.ศ.2550 นายมงคล   ชาวเรือ  หัวหนา

สํานักงานสภามหาวิทยาลัย  ไดนําระเบียบ ขอบังคับ ที่ผานการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยแลว

ไปใหนายกสภามหาวิทยาลัยลงนาม คือ  

  - ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา วาดวย  การจัดตั้งและการ

บริหารบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2549 

  - ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา วาดวย คุณสมบัติ หลักเกณฑ 

วิธีการไดมา และอํานาจหนาที่ของหัวหนาภาควิชา พ.ศ.2549  

  - ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา วาดวย  การจัดการศึกษา

ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2549   

  - ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา วาดวย  วินัยนักศึกษา พ.ศ. 2550   

  - ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  วาดวย   เครื่องแบบ 

เครื่องหมายและเครื่องแตงกายนักศึกษา พ.ศ. 2550   

  - ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา วาดวย  คณะกรรมการประจํา

คณะ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2550                                 

  นายกสภามหาวิทยาลัยไดลงนามเรียบรอยแลว  และไดกําหนดวันมาเปน

ประธานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  ในวันเสารที่ 17 กุมภาพันธ      

พ.ศ.2550  

  4. มหาวิทยาลัยไดจัดใหมีการเลือกตั้งซอมคณะกรรมการสภาคณาจารยและ

ขาราชการ ในวันจันทรที่ 5 กุมภาพันธ พ.ศ.2550 เนื่องจากมีกรรมการลาออกไป   จํานวน 6 ทาน  

  5. มหาวิทยาลัยไดจัดใหมีการเลือกคณะกรรมการสภาวิชาการ เนื่องจาก

กรรมการชุดเกาจะหมดวาระ  

  6. อาคารตาง ๆ ของมหาวิทยาลัยที่จะมีการสงมอบ คือ อาคารอเนกประสงค 

อาคารศูนยอางทอง อาคารโรงเรียนมัธยมสาธิต โดยจะมีการสงมอบตนเดือนกุมภาพันธ           

พ.ศ.2550 

  7. เร่ืองอาคารที่พักอาศัย 3 ชั้นสําหรับอาจารย  และรถตูของมหาวิทยาลัยที่ผาน

การอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยแลว กําลังอยูระหวางการดําเนินการอยู 

  8. ขอเชิญคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยถายรูปรวมกับบัณฑิตใหมใน           

วันอาทิตยที่ 25 กุมภาพันธ พ.ศ. 2550 ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

  9. ในการประชุมวันนี้ไดมีการแจกทําเนียบกรรมการสภามหาวิทยาลัยและ

ผูบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา พ.ศ. 2550 

คณะมนุษยศาสตร/... 
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  10. คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรไดเปดตัวศูนยการเรียนการสอน

ภาษาอังกฤษดวยตนเอง (ELLIS) เพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษใหกับประชาชนทุกระดับ 

  11. จากการไปศึกษาดูงานที่ประเทศจีนกับมหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จ

เจาพระยา  ที่มหาวิทยาลัยจี้หนาน เมืองกวางโจ และที่มหาวิทยาลัยครูปกกิ่ง วิทยาลัยเขตเมืองซูไห  

ไดเขียนรายละเอียดตาง ๆ ลงในจดหมายขาว ฉบับที่ 34 วันจันทรที่ 29 มกราคม พ.ศ.2550 ที่แจก

ใหกรรมการสภามหาวิทยาลัยทุกทานแลว 

  12. จํานวนนักศึกษาที่มายื่นใบสมัครภาคปกติ มีจํานวน 241 คน ภาคพิเศษ       

มีจํานวน  167 คน    (นับถึงวันที่ 28 มกราคม 2550)          

  13. เร่ืองรายละเอียดตาง ๆ ที่สภามหาวิทยาลัยใหมหาวิทยาลัยหาขอมูล เชน

เร่ืองเบี้ยประชุมซึ่งไดมีการหาไวบางแลวจากมหาวิทยาลัยราชภัฏอื่น ๆ วามีอัตราเทาไหรอยางไร              

และเรื่องการปรับระเบียบการเงินของบัณฑิตศึกษา จะมีการประชุมในวันพุธที่ 31 มกราคม             

พ.ศ. 2550 เวลา 13.30 น.      
 

  ที่ประชุม    รับทราบ                            

  
 4.2 เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากประธานสภาคณาจารยและขาราชการ 
  -ไมมี- 
 
 4.3 เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากประธานคณะกรรมการสงเสริมกิจการ
มหาวิทยาลัย  
         -ไมมี- 
   

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องนําเสนอเพื่อพิจารณา 
 
 5 . 1  ขออนุ มั ติ ก า ร ให ป ริญญามหาบัณฑิ ต  ประจํ า ภ าค เ รี ย นที่  2                    
ปการศึกษา  2549 
 

  เลขานุการสภามหาวิทยาลัย นําเสนอ ขออนุมัติการใหปริญญามหาบัณฑิต 

ประจําภาคเรียนที่ 2  ปการศึกษา  2549 เมื่อวันศุกรที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2550  สภาวิชาการได

พิจารณาใหความเห็นชอบเสนอการใหปริญญามหาบัณฑิตจํานวน 12 ราย ประจําภาคเรียนที่ 2  

ปการศึกษา 2549  ดังนี้ 

สาขา/... 
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  สาขาการบริหารการศึกษา  จํานวน   1 ราย 

  สาขาสังคมศาสตรเพื่อการพัฒนา   จํานวน   6 ราย 

  สาขาการจัดการทั่วไป   จํานวน  5 ราย 

       รวมทั้งสิ้น 12  ราย 
 

  ม ติ ที่ ป ร ะ ชุ ม   อ นุ มั ติ ก า ร ใ ห ป ริ ญญามห า บั ณฑิ ต   ป ร ะ จํ า ภ า ค                     

เรียนที่ 2  ปการศึกษา 2549 จํานวน 12 ราย 
 
 5.2 การถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ิ แด พระบาทสมเด็จพระ
เจาอยูหัว 
 

  อธิการบดี   นํา เสนอ  การถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  แด 

พระบาทสมเด็จ พระเจาอยูหัว จากที่มีการประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ 40 แหง           

ทั่วประเทศ จะทูลเกลาถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ แด พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 

โดยใหมหาวิทยาลัยราชภัฏแตละแหงเลือกปริญญาในสาขาที่เปดสอนและสอดคลองกับพระราช

กรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว  ในการนี้คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา เห็นชอบเชนเดียวกับมหาวิทยาลัยราชภัฏอื่น ๆ อีก 16 แหง ถวายปริญญาดุษฎี

บัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขายุทธศาสตรการพัฒนา แด พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว มหาวิทยาลัยได

ดําเนินการตามขั้นตอนคือ ผานสภาวิชาการและคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย   จึงนําเรื่องนี้

เขาที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบ  

 

  ประธาน  กลาววา  มหาวิทยาลัยไดตรวจสอบความสมบูรณของปริญญา            

ที่จะถวาย แด พระบาทสมเด็จกระเจาอยูหัว วาสามารถถวายไดอยางถูกตองหรือไม 
 

  อธิการบดี  กลาววา  ทางสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รับรองวา

ส า ม า ร ถ ถ ว า ย ป ริ ญญาดุ ษ ฎี บั ณฑิ ต กิ ต ติ ม ศั ก ดิ์  ส า ข า ยุ ท ธ ศ า ส ต ร ก า ร พั ฒ น า                         

แด พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวได  มหาวิทยาลัยไมไดขออนุมัติปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 

สาขายุทธศาสตรการพัฒนาจากทางสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา แตกรณีนี้ทาง

มหาวิทยาลัยมีการสอนหลักสูตรนี้ในระดับปริญญาโท หรือแมระดับปริญญาตรีที่เปดสอน

สอดคลองกับพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ก็สามารถขอปริญญาเอกใหกับ

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวได     

ประธาน/... 
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  ประธาน  กลาววา ขอใหมหาวิทยาลัยประสานกับสํานักงานคณะกรรมการการ

อุดมศึกษารับรองวาสามารถถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขายุทธศาสตรการพัฒนา 

แด พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวได 
 

   มติที่ประชุม  อนุมัติการถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์   สาขา

ยุทธศาสตรการพัฒนา แด พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว  โดยใหมหาวิทยาลัยประสานขอหนังสือ

รับรองจากสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาวาสามารถดําเนินการถวายปริญญาดุษฎี

บัณฑิตกิตติมศักดิ์ ดังกลาวได 
 
 5.3 ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา วาดวย การใหผูสําเร็จ
การศึกษาชั้นปริญญาตรี ไดรับปริญญาตรีเกียรตินิยม อันดับ 1 และปริญญาตรีเกียรติ
นิยมอันดับ 2 พ.ศ.2550 
 

  มติที่ประชุม  ใหนําเขาที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยในครั้งตอไป 

 
 5.4 ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา วาดวย การบังคับบัญชา
ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2550 
 

  มติที่ประชุม  ใหนําเขาที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยในครั้งตอไป 

 
 5.5 แนวทางการดําเนินงานตามแผนงานโครงการกิจกรรมของคณะ
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจําป 2550             
(1 ตุลาคม 2549 – 30 กันยายน 2550) 
 
  มติที่ประชุม  ใหนําเขาที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยในครั้งตอไป 

   

ระเบียบวาระที่ 6  เร่ืองอื่น ๆ  
  

  6.1 เลขานุการสภามหาวิทยาลัย   ขอปรึกษา วาขณะนี้ขอบังคับมหาวิทยาลัย     

ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา วาดวย คุณสมบัติ หลักเกณฑ วิธีการไดมา และอํานาจหนาที่ของ

หัวหนาภาควิชา พ.ศ.2549 ไดมีการอนุมัติและลงนามจากนายกสภามหาวิทยาลัยเรียบรอยแลว 

ผศ.สุนทรศักดิ์  สุขสุชะโน  คณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีไดดําเนินการตามขั้นตอนมี

คณะกรรมการตามขอบังคับกําหนดแลว จึงขอนําเสนออนุมัติคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการชุดนี้เพื่อ

ดําเนินการเลือกหัวหนาภาคของคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีตอไป 

ประธาน/...  



 10 

 

  ประธาน  ขอใหนําเรื่องนี้กลับไปดําเนินการตามขั้นตอน คือ แจงมหาวิทยาลัยให

ทราบแลวนําเสนอ  คณะกรรมการบริหารกิจการของสภามหาวิทยาลัยพิจารณาเพื่อนําเขาการ

ประชุมสภามหาวิทยาลัยตอไป 
   

  6.2 ประธาน  แจงเรื่องใหที่ประชุมทราบ ดังนี้ 

   1.ขณะนี้มีภาระงานมากเนื่องจากไดรับการแตงตั้งจากคณะกรรมาธิการ 

ปกครองสภานิติบัญญัติแหงชาติใหเปนอนุกรรมาธิการปกครองสภานิติบัญญัติแหงชาติ   ซึ่งตอง

ประชุมทุกสัปดาห  กระทรวงมหาดไทยแตงตั้งใหเปนประธานกรรมการแกไขกฎหมายที่เกี่ยวของ

กับผูวาราชการจังหวัด  ตองประชุมทุกสัปดาหเชนเดียวกันและไดรับการแตงตั้งเปนหัวหนา

คณะทํางานกรรมการเกี่ยวของกับการขับเคลื่อนประชาธิปไตย   ซึ่งตองออกตางจังหวัด ดังนั้นการ

ประชุมทุกสัปดาหจึงสิ้นสุดที่เดือนมกราคม พ.ศ.2550  และในเดือนตอไปก็จะประชุมเดือนละครั้ง

ตามปกติ ซึ่งสอดคลองกับที่นายกสภามหาวิทยาลัยจะมาเปนประธานการประชุมในวันเสารที่      

17 กุมภาพันธ พ.ศ.2550 ตอไป  ถึงแมวานายกสภามหาวิทยาลัย อุปนายกสภามหาวิทยาลัย จะ

ติดภารกิจสภามหาวิทยาลัยก็สามารถดําเนินการประชุมไดตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา วาดวย การประชุมสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. 2547 โดยใหผูทรงคุณวุฒิที่อาวุโส

ที่สุดเปนประธานชั่วคราวดําเนินการเลือกกรรมการคนใดคนหนึ่งเปนประธานในการประชุมคร้ังนั้น  

   2. ขอใหมหาวิทยาลัยดําเนินการดูแลผูทรงคุณวุฒิ โดยเทียบเคียงกับ

มหาวิทยาลัยราชภัฏอื่น ๆ ตามความเหมาะสม 

   3. วันที่ 25- 27 กุมภาพันธ พ.ศ. 2550  จะตองเดินทางไปราชการ  จึงไม

สามารถมารวมถายรูปกับบัณฑิตของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  ในวันที่ 25 

กุมภาพันธ  พ.ศ.2550  และรวมในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ในวันที่ 27 กุมภาพันธ พ.ศ.2550     

  6.3 กําหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งตอไป   วันเสารที่ 17 กุมภาพันธ 

พ.ศ.2550  เวลา 9.30 น. ณ หองประชุม 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา   
 
ปดประชุมเวลา 12.50 น.  
 

……………………………….                ……………………………….  

(ดร.สุรพล   กาญจนะจิตรา)        (ผศ.สุทิน    กัลยพฤกษ) 

 อุปนายกสภามหาวิทยาลัย       เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

     ประธานการประชุม        ผูบันทึกรายงานการประชุม 
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