
 รายงานการประชุมสภามหาวทิยาลัยราชภฏัพระนครศรีอยธุยา 
ครั้งที่ 1/2550 

วันพธุที่ 10 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.นายอนนัต  ชูโชต ิ   ผูทรงคุณวุฒ ิ    กรรมการ 

4. ผศ.ดร.ธนากร   อวนออน  ผูทรงคุณวุฒ ิ    กรรมการ 

5. ดร.พลสัณห โพธิ์ศรีทอง  ผูทรงคุณวุฒ ิ    กรรมการ 

6. นายกอกิจ ดานชัยวิจิตร  ผูทรงคุณวุฒ ิ    กรรมการ 

7.ดร.ยติ            กฤษณังกูร  ผูทรงคุณวุฒ ิ    กรรมการ 

8.นายรุงโรจน  ล้ิมวงษทอง  ผูทรงคุณวุฒ ิ    กรรมการ 

9. ผศ.สุวิทย เฑียรทอง  อธิการบด ี    กรรมการ 

10. ผศ.สุกิจ  สุวานิช    ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ กรรมการ    

11. ผศ.ดร.วิชา  ทรวงแสวง  ผูแทนผูบริหาร    กรรมการ 

12. ผศ.สุนทรศักดิ์  สุขสุชะโน  ผูแทนผูบริหาร    กรรมการ 

13.ผศ. วนัทนยี    แสนภักดี  ผูแทนผูบริหาร    กรรมการ 

14.ดร.เกษม  บํารุงเวช   ผูแทนผูบริหาร    กรรมการ 

15. ดร.รวีวัตร   สิริภูบาล    ผูแทนคณาจารย    กรรมการ 

16. นายวิชชุกร  นาคธน   ผูแทนคณาจารย    กรรมการ 

17. นายสุนทร    โภชฌงค  ผูแทนคณาจารย    กรรมการ 

18. ผศ.สุทิน กัลยพฤกษ  รองอธิการบด ี    เลขานุการ 

 
ผูที่ติดภารกจิหรือติดราชการ 
1. นายอารยี วงศอารยะ  นายกสภามหาวทิยาลยั   ติดราชการ 

2. ศ.ดร.เกรียงศักดิ์  เจริญวงศศักดิ์ ผูทรงคุณวุฒ ิ    ติดราชการ 

3. ผศ.ดร.สาโรช  ธีรศิลป   ผูทรงคุณวุฒ ิ    ติดภารกิจ 

ผศ.ดร./... 
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4. ผศ.ดร.นพวรรณ  ธีระพันธเจริญ ผูแทนคณาจารย    ติดราชการ 

5. นายบัณฑูร  สุภัควณิช   ผูทรงคุณวุฒ ิ    ติดราชการ 

6.นางจิระพนัธุ  พิมพพนัธุ  ประธานคณะกรรมการสงเสริมกิจการ ฯ ติดราชการ 

 
ผูเขารวมประชุม  
1. นายวิวัฒน   หามนตรี   รองอธิการบดฝีายกิจการนกัศึกษา 

2. นายมงคล    ชาวเรือ   รองอธิการบดฝีายวิจยัและบริการวิชาการ 

3.  รศ.อภินันท  จันตะน ี   คณบดีคณะวิทยาการจัดการ  

4. ดร.บูรพาทศิ   พลอยสวุรรณ  คณบดีคณะครุศาสตร  

5.นายทวีศักดิ ์ จริตควร   ผูชวยอธกิารบดีฝายบริหาร 

 
เปดประชุม เวลา  09.30 น. 
 

  ประธาน   ตรวจนับจํานวนกรรมการที่เขาประชุม เมื่อเห็นวาครบองคประชุม               

ตามระเบียบขอบังคับแลว จึงกลาวเปดประชุมและดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม 
 
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจงใหทราบ 
 

  ประธาน  แจงเรื่องใหที่ประชุมทราบดังนี้ 
 

  1.1 กรรมการสภามหาวิทยาลัยที่ขอลาการประชุม คือ ศ.ดร. เกรียงศักดิ์       

เจริญวงศศักดิ์   ผศ .ดร. สาโรช  ธีรศิลป   ผศ.ดร.นพวรรณ  ธีระพันธเจริญ และ นางจิระพันธุ        

พิมพพันธุ    

  1.2 เนื่องในโอกาสเทศกาลวันขึ้นปใหมนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา  ติดภารกิจไมสามารถมาประชุมได นายกสภามหาวิทยาลัยฝาก ส.ค.ส. พรอม

ของที่ระลึกมาใหกรรมการสภามหาวิทยาลัยทุกทาน และฝากอวยพรใหมขอใหทุกคนมีความสุข 

ความเจริญ นายกสภามหาวิทยาลัยจะมาประชุมสภามหาวิทยาลัยดวยตนเอง  ประมาณเดือน

กุมภาพันธ คิดวาจะเปนวันเสาร 

  1.3  ขอใหมหาวิทยาลัยมีการประชาสัมพันธการทํางานในเชิงรุก  เพราะในขณะนี้

กําลังอยูในระหวางการประกาศรับนักศึกษา วันนี้ในหนังสือพิมพมติชนไดลงขาวของมหาวิทยาลัย

ราชภัฏจันทรเกษมและมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา   ประชาสัมพันธการเปดหลักสูตรตาง ๆ  

ฝากมหาวิทยาลัย/... 
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ฝากมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยารวมทั้งคณะตาง ๆ   คณบดีทุกคณะตองทํางานใน    

เชิงรุก  ฝากอธิการบดีพิจารณานําแนวคิดของมหาวิทยาลัยราชภัฏดวยกันมาเปดหลักสูตรตาง ๆ       

ที่ ราช ภัฏพระนครศรีอยุ ธยา  เพื่ อสร างสรรคมหาวิทยาลัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา 

   

ระเบียบวาระที่ 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่  18/2549 
 

  เลขานุการสภามหาวิทยาลัย  นาํเสนอ  รายงานการประชุมสภามหาวทิยาลยั      

ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ครัง้ที ่18/2549 เมื่อวันอังคารที ่26  ธันวาคม  2549 เวลา 09.30 น.                   

ณ หองประชุม 1 มหาวทิยาลยัราชภัฏพระนครศรีอยุธยา     
 

  ประธาน  ขอใหคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

ตรวจสอบรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 18/2549             

เมื่อวันอังคารที่ 26  ธันวาคม  2549   เวลา 09.30 น. ณ หองประชุม 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา      

 

  มติที่ประชุม   รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่  18/2549             

เมื่อวันอังคารที่ 26 ธันวาคม  2549   เวลา 09.30 น. ณ หองประชุม 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา   โดยใหแกไข ดังนี้ 

  หนาที่ 8 บรรทัดที่ 20 ใหเติมคําว า ว าดวย การจัดหลักสูตรระดับอุดมศึกษาของ

กระทรวงศึกษาธิการ 

  หนา 12  บรรทัดที่  27 ใหเต ิมคําวา และเปนหนวยงานภายในโดยใหดําเนินการ

ใหเปนไปตามมติที่ประชุม 

 

ระเบียบวาระที่ 3  เร่ืองสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่ 18/2549  
 

 3.1  ความคบืหนาในการดําเนินการปรับปรุงหองสาํนักงานสภามหาวทิยาลัย 
หองนายกสภามหาวิทยาลัยและหองรบัรอง 
 
  เลขานุการสภามหาวิทยาลัย  นําเสนอ  ความคืบหนาในการดําเนนิการ

ปรับปรุงหองสาํนักงานสภามหาวิทยาลยั หองนายกสภามหาวทิยาลยัและหองรับรอง 

  

มติที่ประชุม/...  
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  มติที่ประชุม    รับทราบ คร้ังตอไปไมตองนําเขาวาระการประชุมเพียงแตแจงวา

ไดดําเนินการแลว และจะแลวเสร็จเมื่อไหร  สําหรับรายละเอียดตาง ๆ เปนเรื่องของทางฝายบริหาร

ตองไปดําเนนิการสวนฝายสภามหาวทิยาลัยทําหนาที่ใหนโยบาย 
  
 3.2 ความคืบหนาในการปรับปรุงระบบสนับสนุนการประชุม ณ ห องประชุม 1  
 
  เลขานุการสภามหาวิทยาลัย  นาํเสนอ  ความคืบหนาในการปรับปรุงระบบ

สนับสนนุการประชุม ณ ห องประชุม 1  
 

  ประธาน    กลาววา ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยใหอาจารยจิระศักดิ์           

ชุมวรานนท   มานําเสนอรูปแบบลักษณะการปรับปรุงวาลักษณะจะเปนอยางไร  เพื่อพิจารณาให

ขอเสนอแนะตาง ๆ ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งตอไป  
     

   มติที่ประชุม    รับทราบ 

 

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องนําเสนอเพื่อทราบ 
 

  4.1 อธิการบดี    แจงเรื่องใหที่ประชุมทราบ ดังนี้ 

  1. เมื่อวันที่ 8-9 มกราคม 2550  มหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภูมิศาสตรภาคกลาง     

ซึ่งประกอบดวยมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ  มหาวิทยาลัย    

ราชภัฏราชนครินทร มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี และมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  

ไดไปประชุมเพื่อพบปะและพูดคุยเตรียมการในเรื่อวิชาการและการเขียนแผนงบประมาณ         

พ.ศ.2550  มีผูเขารวมประชุมประกอบดวยผูบริหารระดับ อธิการบดี รองอธิการบดี และผูที่

เกี่ยวของมหาวิทยาลัยละ 10 ทาน  ในการประชุมคร้ังนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาได

ประโยชนหลายอยาง   เชน  แนวทางในการที่จะของบประมาณเพื่อนํามาใชในปการศึกษาตอ ๆ ไป  

  2.งานวันเด็กแหงชาติปนี้จังหวัดมีการจัดงานอยู 2-3 จุด จุดหนึ่งจัดที่องคการ

บริหารสวนจังหวัดจัดที่สนามกีฬา   จุดที่  2 ทานผูวาราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา               

ทานเชิดพันธุ ณ สงขลา จะจัดที่จวนผูวา   อีกจุดหนึ่งคือมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ซึ่งจะจัดงานวันเด็กทุก ๆ ป โดยในวันเปดงานนั้นจะเชิญทานผูวาราชการจังหวดัพระนครศรอียธุยา             

นายเชิดพันธุ ณ สงขลา   มาเปนประธานเปดงาน   เวลา 08.00 น ในงานไดจัดใหมีกิจกรรมการ

ตาง ๆ รวมทั้งกิจกรรมทางวิชาการซึ่งทางคณะ จะมารวมจัดนิทรรศการดวย มีการแสดงชางแสนรู 

และการเลน/... 
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และการเลนเกมตาง ๆ ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาจะไดรับความนิยมจากเด็กเปน

จํานวนมากทุกป 

  3. ในวันที่ 16 มกราคม 2550  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาเปน

เจาภาพสถานที่ในการจัดงานวันครู รวมกับเขตพื้นที่การศึกษาของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาทั้ง     

2 เขต ในการจัดงานไดจัดพิธีตักบาตรขาวสารอาหารแหง   ณ สนามหนาอาคาร 2 และพิธี

ประเพณีเกี่ยวกับวันครูที่หอประชุมของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
 

  ประธาน   สําหรับงานวันเด็กตอนนี้กระทรวงมหาดไทยไดมีหนังสือส่ังการไปยัง

จังหวัดทุกจังหวัดวาสถานที่ใดจัดงานวันเด็ก  ขอใหทางจังหวัดดูแลเรื่องความปลอดภัย ขอให

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาแจงจังหวัดพระนครศรีอยุธยาใหมาดูแลเร่ืองความ

ปลอดภัยดวย  
 

  4.2 ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ   แจงเรื่องใหที่ประชุมทราบ ดังนี้ 

  1.  สภาคณาจารยและขาราชการไดจัดทําสารสภาคณาจารยและขาราชการเปน

ประจําทุกเดือน ดังเอกสารที่แจกใหกรรมการสภามหาวิทยาลัยทุกทาน 

  2.สภาคณาจารยและขาราชการมีการประชุมเสวนาอาจารยทั้งหมด อาจารยมี   

มาเขารวมประชุมประมาณ 30-40 คน ในการประชุมไดใหอาจารยแสดงความคิดเห็นในเรื่องของ

การทําแผนพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  เสนอแนะในเรื่องของการบริหารงาน       

เร่ืองกิจการนักศึกษา เมื่อวันที่  6 ธันวาคม 2549 นอกจากนี้ยังมีการใหเขียนแบบสอบถาม       

ความคิดเห็นตาง ๆ ไดรับความกรุณาจากอาจารยหลาย ๆ ทานไดเขียนแสดงความคิดเห็น       

สวนใหญเสนอแนะในวิธีการตาง   ๆ  ไมวาจะเปนการรับนักศึกษาทําอยางไรใหมากขึ้น

มหาวิทยาลัยจะพัฒนาระบบการเรียน การสอน อยางไร มหาวิทยาลัยจะใหสวัสดิการแกบุคลากร

อยางไร  ทางมหาวิทยาลัยคงจะนําไปพิจารณาและดําเนินการตามที่เห็นสมควร 

  3.มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยามีอาจารยใหมเขามาบรรจุในภาคเรียนนี้

หลายคน สภาคณาจารยและขาราชการไดนําเรื่องเสนออธิการบดีวา มหาวิทยาลัยควรจะมีการ

ปฐมนิเทศอาจารยใหม ใหเขาใจการทํางานของมหาวิทยาลัย   

  4. ผศ.บุญสืบ  บุญเกิด  รองประธานสภาคณาจารยและขาราชการ ไดทําเอกสาร

ชื่อวา ของฝากจากสภาคณาจารยและขาราชการ  เรื่องความรู  ความจริง ความยุติธรรม  เกี่ยวกับ

กฎหมายและสิทธิประโยชนอันพึงรู  เปนเรื่องราวที่เกี่ยวกับกรณีตัวอยางตาง ๆ ที่เกี่ยวกับกรณี

ฟองรอง  อุทธรณ รองทุกขทั้งหลาย มหาวิทยาลัยตองใหอาจารยและผูบริหารรับรู รับทราบวาการ

ทํางานในมหาวิทยาลัยหรือวาโดยรัฐอาจจะมีขอกระทบกระทั่งหรือความไมเขาใจกันบาง         

ดังนัน้/...  
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ดังนั้นจะมีการฟองกันเยอะมากถามีกรณีตัวอยางอยางนี้จะไดรูวาทําอยางไรถึงจะถูกตอง           

คงจะเปนประโยชนไดบาง 
 

4.3 เรื่องคณาจารยรองเรียนถึงนายกสภามหาวิทยาลัย 
 

เลขานุการสภามหาวิทยาลัย  ขออนุญาตให นายรุงโรจน  ล ิ้มวงษทอง 

นําเสนอ  เร่ืองคณาจารยรองเรียนถึงนายกสภามหาวิทยาลัย 
 

นายรุงโรจน  ล ิ้มวงษทอง   นําเสนอ ตามที่นายกสภามหาวิทยาลัยได

มอบหมายใหไปพิจารณาเรื่องรองเรียนของผูรองเรียนเกี่ยวกับกรรมการเลือกตั้งกรรมการสภา

มหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา ในฐานะประธานกรรมการไดทําความเห็นเรียบรอยแลว และ

ไดสงใหสภามหาวิทยาลัยแลว และที่ไดขอใหมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาใหที่ปรึกษา

ดานกฎหมายของมหาวิทยาลัยพิจารณานําไปทําความเห็นมา สวนใหญจะมีความเห็นในแนว

เดียวกันทั้งหมด มีขอเดียวที่มีขอโตแยงกันอยูคือ คณะผูบริหารวารองคณบดีที่มาสมัครเปน

ผูบริหารไดหรือไม ทางคณะกรรมการเลือกตั้งลงความเห็นเรียบรอย แตทางคณะกฎหมายซึ่งเปน

คนนอกมีบางทานมีความเห็นวาคณะผูบริหารยังแครงใจอยูวาใชหรือไมใช    ในวันนี้จึงยังไม

ตองการใหทางสภามหาวิทยาลัยพิจารณาในวันนี้ แตขอใหนําไปพิจารณากอน แลวการประชุม

คร้ังหนาจึงคอยนํามาอภิปรายกัน 
 

ประธาน   ใหที่ประชุมรวมแสดงความคิดเห็นในเรื่องดังกลาวเพื่อจะได

แนวความคิดเห็นกอนที่จะนําไปประชุมในครั้งตอไป 
 

ผศ.สุนทรศักดิ์  สุขสุชะโน    ขอใหปดการถายทอดกอน 
 

ประธาน  ขอความเห็นที่ประชุมวาจะไดเปนการประชุมลับหรือเปดเผย 
 

มติที่ประชุม  ใหเปนการประชุมลับ โดยใหผูที่ไมเกี่ยวของและผูที่มีสวนไดสวน

เสียออกจากหองประชุมและดําเนินการประชุมตอไป 

ผลจากการประชุมลับที่ประชุมมีมติเห็นวาคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยควร

จะไดไปพิจารณาวาเร่ืองที่มีการรองเรียนดังกลาวเปนหนาที่ของคณะกรรมการเลือกตั้งหรือ

คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยหรือไมและถาเปนหนาที่จะมีมติวาอยางไรใหนํามาเปนขอเสนอ

ในการพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง 

 

รายงาน/... 
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 4 .4 รายงานความคืบหนาการจัดหาเจาหนาที่ประจําสํานักงานสภา
มหาวิทยาลัย 
 

  เลขานุการสภามหาวิทยาลัย  นําเสนอ รายงานความคืบหนาการจัดหา

เจาหนาที่ประจําสํานักงานสภามหาวิทยาลัย   เนื่องจากเจาหนาที่ประจําสํานักงานสภา
มหาวิทยาลัยที่สอบผานและมาทดลองปฏิบัติงานในการประชุมสภามหาวิทยาลัยดังกลาวแลว   

ไมมารายงานตัวที่จะปฏิบัติงานในตําแหนงและหนาที่ตามวันเวลาที่มหาวิทยาลัยกําหนด เร่ืองนีไ้ด

ปรึกษากับอุปนายกสภามหาวิทยาลัยแลวมีความเห็นวาใหแจงทางคณะชวยประชาสัมพันธแจง

ลูกศิษยที่สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท  ที่มีความสนใจงานดานนี้มาสมัครเปนเจาหนาที่

ปฏิบัติงาน 
 

  มติที่ประชุม   รับทราบ 

 
 4.5  คาสอน และเบี้ยประชุมของผูที่เกี่ยวของกับงานบัณฑิตศึกษา 

 

  เลขานุการสภามหาวิทยาลัย  นําเสนอ  คาสอน และเบี้ยประชุมของผูที่

เกี่ยวของกับงานบัณฑิตศึกษา  วาที่ปรึกษาคณะกรรมการจัดทํารางกฎหมายครั้งที่ผานมาไดกลาว

วาอยากใหมีการจัดทําคาสอน และเบี้ยประชุมของผูที่เกี่ยวของกับการบัณฑิตศึกษาโดยไดมอบให

นายมโหสถ   เกิดเดช เปนผูดําเนินการจัดทําและเนื่องจากนายมโหสถ   เกิดเดช   ไมมีความรูใน

เร่ืองตนทุน เร่ืองการทํางานของบัณฑิตมากอน คณะกรรมการบอรดเล็กเห็นวาควรไดมอบให

คณะกรรมการบัณฑิต ซึ่งมีในขอบังคับเปนผูพิจารณาดําเนินการในเรื่องนี้  
 

อธิการบดี   เสนอวาขอใหมีคณะทํางานอีกชุดหนึ่ง คือขอใหมีผูที่มีความรูทางดาน

คาใชจาย   คาสอน โดยเสนอตัวอธิการบดีเปนประธาน อดีตคณบดีที่เกี่ยวของ  ผศ.ดร.วชิา   ทรวง

แสวง    ดร.บูรพาทิศ   พลอยสุวรรณ และเชิญ รศ.อภินันท  จันตะนี  ดร.อมรรัตน สนั่นเสียง                        

ดร.เกษม  บํารุงเวช  ผศ.สุทิน   กัลยพฤกษ  นายมโหสถ  เกิดเดช และคุณพรสวรรค  คลายกัน  

หัวหนาฝายการเงิน เปนคณะทํางาน 
 

มติที่ประชุม  ใหอธิการบดีดําเนินการเชิญผูเกี่ยวของมาประชุมรวมกันโดยไมตองทํา

คําสั่งแตงตั้ง 
 
 

การดําเนิน/... 
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 4.6 การดําเนินการจัดทําขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาที่ยัง
ไมไดดําเนินการ 

 

  เลขานุการสภามหาวิทยาลัย  นําเสนอ  การดําเนินการจัดทําขอบังคับ

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาที่ยังไมไดดําเนินการ เร่ืองนี้นายมโหสถ   เกิดเดช  ไดเรียน

ปรึกษากับทานประธานแลวจึงไดขอสรุปคือ ตองไปดําเนินการใน 7 ขอบังคับที่ตองออกโดยอาศัย

อํานาจตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 และ 11 ขอบังคับที่ตองออกโดย

อาศัยอํานาจตาม พ.ร.บ. ระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547 ที่จะตองรอ

หลักเกณฑ กพอ.  โดยตองทําใหรวดเร็ว 
 

 ประธาน   ฝากอาจารยมโหสถ เกิดเดช  วาหากมีขอบังคับใดที่เกี่ยวของกับ                   

การรองเรียนการอุทธรณ ใหมีกรรมการพิจารณา  
 

 มติที่ประชุม    รับทราบ 
   

 

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องนําเสนอเพื่อพิจารณา 
 
 5.1 ขออนุมัติหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศทางธุรกิจ 
หลักสูตรใหม พ.ศ.2549 
 

  เลขานุการสภามหาวิทยาลัย  นําเสนอ   ขออนุมัติหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 

สาขาวิชาสารสนเทศทางธุรกิจ หลักสูตรใหม พ.ศ.2549  เนื่องจากหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 

สาขาวิชาสารสนเทศทางธุรกิจ หลักสูตรใหม     พ.ศ.2549 ไดผานความเห็นชอบจากสภาวิชาการ

แลว และผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารกิจการของสภามหาวิทยาลัยเรียบรอยแลว 

รายละเอียดตาง ๆ ไดดําเนินการถูกตองตามมาตรฐานหลักสูตรที่ไดกําหนดไว สวนเรื่องธุรการ

ตางๆ ก็ไดทําถูกตอง  
 

  ที่ประชุมรวมอภิปรายมีขอเสนอแนะ ดังนี้ 
  1.  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศทางธุรกิจ หลักสูตรใหม      

พ.ศ.2549 ไดผานการประชุมคณะกรรมการบริหารกิจการของสภามหาวิทยาลัยโดยไมมีปญหาอะไร 

โดยไดมีการดําเนินการครบตามขั้นตอน 

 2.  เห็นชอบกับหลักสูตรนี้แต ขอใหปรับปรัชญาของหลักสูตรเนื่องเปนปรัชญาที่ไม

เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนหรือการจัดหลักสูตรที่พัฒนาคน โดยเฉพาะขอความ “และเพื่อความ

 อยูรอด/... 
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อยูรอดของมหาวิทยาลัย“ การทําหลักสูตรไมไดทําเพื่อความอยูรอดของมหาวิทยาลัย แตทําเพื่อ

พัฒนาคน  

 3. ตัวปรัชญาหลักสูตรนั้นตองเขียนใหเปนเปาหมายที่จะสามารถจัดการเรียนการ

สอนได 

 4. ระบบ ทําไมไมใชคําวาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ เปนหลักสูตรที่ดี แตคําวา 

Information  system นั้นแปลเปนภาษาไทยยังไมนาจะถูกตอง 
 

  ประธาน   ขอให รศ.อภินันท   จันตะนี  1. ไปดูพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิต แลว

ปรับแกใหถูกตอง  2. เร่ืองปรัชญา  ขอใหแกไขใหชัดเจน  3. ชื่อภาษาอังกฤษใหตัดคําวา system ออก  
 

 ผศ.ดร.ธนากร  อวนออน  โดยหลักการนั้นไมขัดของแตขอใหปรับปรุงเปน

รูปแบบที่มีความชัดเจน ขอใหตรวจสอบกับทาง กพ.วาบริหารธุรกิจนั้นเทียบเทากับปริญญา

วิทยาศาสตรบัณฑิตหรือไม  
 

 มติที่ประชุม  
  อนุมัติหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศทางธุรกิจ หลักสูตรใหม         

พ.ศ.2549 แตใหแกไขและนําเสนอในรูปแบบของ chart  เขาในการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้ง

ตอไป 
  

 5.2  ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา วาดวย คณะกรรมการ 
ประจําคณะ พ.ศ.2550 
 

  เลขานุการสภามหาวิทยาลัย  นําเสนอ  เนื่องจาก  ดร.เกษม  บํารุงเวช   

นําเสนอตอสภามหาวิทยาลัยเพื่อขอความเห็นวาขอบังคับฉบับนี้มีสวนที่แตกตางจากขอบังคับที่มี

ลักษณะเดียวกัน ในสวนที่วาคณะกรรมการควรจะมาจากการคัดเลือกดวยวิธีหยั่งเสียงเพื่อใหสอด

กันในทุกขอบังคับที่มีลักษณะเดียวกัน สวนของจํานวนคณะกรรมการประจํานาจะเพิ่มข้ึนเทากับ

ผูบริหารคือ 4 คน ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ผานมามีความเห็นวาควรนําไปพิจารณาใน

คณะกรรมการบริหารกิจการของสภามหาวิทยาลัย ผลจากการประชุมคณะกรรมการบริหารกจิการ

ของสภามหาวิทยาลัยก็เห็นวาควรปรับแก  ในสวนนี้และนายมโหสถ  เกิดเดช   ไดปรับแกแลว แต

ในเอกสารที่แนบมานี้มีการพิมพ เกินในขอ  4(4)หากตัดออกก็จะตรงตามขอเสนอของ                         

ดร.เกษม บํารุงเวช        
 

มติที่ประชุม/... 
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 มติที่ประชุม  อนุมัติขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา วาดวย 

คณะกรรมการประจําคณะ พ.ศ. 2550 

  
 5.3 ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา วาดวย วินัยนักศึกษา 
พ.ศ.2550 
 

  เลขานุการสภามหาวิทยาลัย  นําเสนอ  ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา วาดวย วินัยนักศึกษา พ.ศ.2550 ทางมหาวิทยาลัยไดตั้งคณะกรรมการขึ้นมา

หนึ่งชุดมีรองอธิการบดีฝายบริหารเปนประธาน รองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา เปนรอง

ประธาน  คณบดีหรือรองคณบดีฝายกิจการนักศึกษาทุกคณะมาเปนกรรมการ นายมโหสถ        

เกิดเดชเปนเลขานุการ การจัดทํารางดังกลาวไดนําจากหลายมหาวิทยาลัยทั้งรัฐบาลและเอกชน 

โดยมีการปรับบริบทใหเปนของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา   เมื่อเรียบรอยแลวจึงได

นําเขาคณะกรรมการรางกฎเกณฑแหงกฎหมาย ซึ่งมีผูทรงคุณวุฒิจากขางนอกเปนที่ปรึกษามี

อธิการบดีเปนประธานและไดมีการปรับปรุงรางเรียบรอยแลว  จึงนําเขาคณะกรรมการบริหาร

กิจการของสภามหาวิทยาลัย  ซึ่งก็ไดใหคําแนะนําเพิ่มเติมคือใหรองอธิการบีฝายกิจการนักศึกษา

จัดทําประชาพิจารณกับนักศึกษา ดังนั้นจึงมีเอกสารเกี่ยวกับผลสํารวจแนบมาใหพิจารณาดวย 
 

  ประธาน   หลังจากทําประชาพิจารณกับนักศึกษาแลวไดนําเขาที่ประชุม

คณะกรรมการบริหารกิจการของสภามหาวิทยาลัยหรือไม 
 

  เลขานุการสภามหาวิทยาลัย  ประชาพิจารณทําภายหลังการประชุม

คณะกรรมการบริหารกิจการของสภามหาวิทยาลัย จึงยังไมไดผานการพิจารณาของคณะ

กรรมการบริหารกิจการของสภามหาวิทยาลัย 
 

  ผศ.สุกิจ   สุวานิช  เสนอแนะวาอยากใหมีการจัดทําระเบียบการอยูหอพักและ 

ธรรมนูญนักศึกษาเกี่ยวกับการเลือกนายกองคการนักศึกษาเพื่อนําเสนอสภามหาวิทยาลัย 
   

  มติที่ประชุม ขอใหนําขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา วาดวย 

วินัยนักศึกษา พ.ศ.2550 เขาคณะกรรมการบริหารกิจการของสภามหาวิทยาลัยพิจารณา

ประกอบการทําประชาพิจารณจากนักศึกษาอีกครั้งแลวจึงนําเสนอสูสภามหาวิทยาลัยครั้งตอไป 

 

 

 ขอบังคับ/... 
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 5.4 ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา วาดวย เครื่องแบบ  
เครื่องหมาย และเครื่องแตงกายนักศึกษา พ.ศ.2550 
 

  เลขานุการสภามหาวิทยาลัย  นําเสนอ  ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา วาดวย เครื่องแบบ  เครื่องหมาย และเครื่องแตงกายนักศึกษา พ.ศ.2550   

  มติที่ประชุม  ขอใหนําขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา วาดวย 

เครื่องแบบ  เครื่องหมาย และเครื่องแตงกายนักศึกษา พ.ศ.2550เขาคณะกรรมการบริหารกิจการ

ของสภามหาวิทยาลัยพิจารณาประกอบการทําประชาพิจารณจากนักศึกษาอีกครั้งแลวจึงนําเสนอ

สูสภามหาวิทยาลัยครั้งตอไป 
 

 5.5 แผนพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  
 

  เลขานุการสภามหาวิทยาลัย   ขออนุญาตที่ประชุมให ผศ.วันทนีย   แสนภักดี 

นําเสนอ  แผนพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
 

  ผศ.วันทนีย   แสนภักดี  นําเสนอวา   เมื่อวันที่  6 ธันวาคม  พ.ศ. 2549        

ทางสภาคณาจารยไดมีการจัดประชุมคณาจารยทั้งหมดและไดรวมแสดงความคิดเห็นแผนพัฒนา

มหาวิทยาลัยวาอาจารยในระดับลางไมมีสวนรวม ดังนั้น ผศ.สุนทรศักดิ์   สุขสุชะโน  ไดเสนอใหมี

การจัดประชุมผูเกี่ยวของในวันที่ 8  ธันวาคม  พ.ศ. 2549  ข้ึน  ที่ประชุมมีขอสรุปวาควรปรับปรุง

แผนพัฒนามหาวิทยาลัยโดยนําเอาแผนพัฒนาฉบับที่ 10 และนโยบายของรัฐบาลใหม ซึ่งทางฝาย

แผนไดนําไปดําเนินการนําแผนตาง ๆ มาทําการสังเคราะหในสวนตาง ๆ  และไดนํามาเสนอ

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย คณะกรรมการบริหารกิจการของสภามหาวิทยาลัยได

เสนอแนะใหปรับปรุงแผนพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาจึงไดปรับปรุง แลว

นําเสนอประชาพิจารณในวันศุกรที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2550  เมื่อไดขอเสนอแนะตาง ๆ จากการทํา

ประชาพิจารณไดนํามาปรับปรุงแกไข แลวไดนําเสนอสภาวิชาการโดยมีการทําหนังสือเวียน 

ข้ันตอนนี้ไดสภาวิชาการไดสงขอคิดตาง ๆ เพื่อมาปรับปรุงแกไข  
 

  ประธาน  กลาววา ส่ิงที่ผศ.วันทนีย   แสนภักดี กลาวมานั้นขาดอีกสองอยางคือ  

  1.นโยบายของสภามหาวิทยาลัย  

  2.ผลการประเมินของทริสและ สมศ.เร่ืองของการวิจัยที่ทางมหาวิทยาลัยยังตก 

จํานวนอาจารยปริญญาเอกนั้นยังไมผานเกณฑของ สมศ. 
 

  ผศ.ดร.ธนากร   อวนออน   ตองระบุวิธีการทําแผนพัฒนามหาวิทยาลัยมาดวยวา

ทําในรูปแบบใด และแผนพัฒนามหาวิทยาลัยคณะควรจะตองรับทราบและรวมทํามาใหอยางดีดวย 

ดร.บูรพาทิศ/...  
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  ดร.บูรพาทิศ พลอยสุวรรณ     ใหขอเสนอแนะ ดังนี้ 

  1. ในการพัฒนาแผนพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

นอกเหนือจากดูนโยบายแลวยังจะตองดูขอมูลอ่ืน ๆ ประกอบดวย เชน ปรัชญา หรือบทบาทหนาที่

ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา   

  2.กระบวนการในการทําแผน เนื้อหาที่สําคัญบางสวนตกหลนไป ในการจัดทํา

แผนอยากจะใหบรรจุเขาไปใหมันครอบคลุมมากที่สุดเทาที่จะทําได 
 

  ประธาน  ฝากทานผศ.วันทนีย   แสนภักดี วาอยาลืมมาตรา 18(1) ใหสภา

มหาวิทยาลัยมีอํานาจกําหนดนโยบายและอนุมัติแผนพัฒนาของมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับการศึกษา 

การวิจัย การใหบริการทางวิชาการแกสังคม การผลิตและสงเสริมวิทยฐานะครู การทํานุบํารุงศิลป

และวัฒนธรรม การอนุลักษณส่ิงแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ ดังนั้นแผนพัฒนามหาวิทยาลัย

จะตองอยูในขอบเขตนี้  ฝากกรรมการผูทรงคุณวุฒิ และกรรมการทางฝายมหาวิทยาลัยชวยศึกษา

ขอมูลที่มีอยูและเปาหมายวัตถุประสงคของแผนพัฒนามหาวิทยาลัยก็สามารถใหขอเสนอแนะได                   

การประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งหนาขอใหผูที่เกี่ยวของอยางคณบดีทั้งหลาย ใหเขามารับฟงการ

ประชุมสภามหาวิทยาลัยดวย  
   

  มติที่ประชุม ใหนําเขาที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยในการประชุมคร้ังตอไป 
  

 

ระเบียบวาระที่ 6  เรื่องอื่น ๆ   

 
ปดประชุมเวลา 13.00 น.  
 

……………………………….     ……………………………….  

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

 

อุปนายกสภามหาวิทยาลัย  ประธานการประชุม  เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

ผูรับรองรายงานการประชุม      ผูบันทึกรายงานการประชุม 
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