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การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 7 

รายงานการประชมุสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
ครัง้ที่ 6/2553 

วันพุธที่ 16 มิถุนายน พ.ศ.2553 เวลา 09.30 - 11.30 น. 
ณ หองประชมุ 1 มหาวิทยาลยัราชภัฏพระนครศรีอยธุยา 

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

ผูที่มาประชุม 

1.  คุณหญิง ดร.กษมา วรวรรณ ณ อยุธยา  นายกสภามหาวิทยาลัย  ประธาน 
2.  ศ.ดร.วิรุณ  ตั้งเจริญ  ผูทรงคุณวุฒิ  กรรมการ 
3.  รศ.ดร.พงศ หรดาล  ผูทรงคุณวุฒิ  กรรมการ 
4.  ผศ.ดร.สาโรช ธีรศิลป  ผูทรงคุณวุฒิ  กรรมการ 
5.  นางสาวิตรี สุวรรณสถิตย  ผูทรงคุณวุฒิ  กรรมการ 
6.  นายสุพล คุณาภรณ  ผูทรงคุณวุฒิ  กรรมการ 
7.  ดร.จิระพันธุ พิมพพันธุ  ประธานกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย  กรรมการ 
8.  ดร.บูรพาทิศ พลอยสุวรรณ  อธิการบดี  กรรมการ 
9.  รศ.อภินันท จันตะนี  ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ  กรรมการ 
10. รศ.ดร.นพวรรณ ธีระพันธเจริญ  ผูแทนผูบริหาร  กรรมการ 
11. นายจิรศักดิ์ ชุมวรานนท  ผูแทนผูบริหาร  กรรมการ 
12. ผศ.วิชชุกร นาคธน  ผูแทนผูบริหาร  กรรมการ 
13. นางพันทิพา มาลา  ผูแทนผูบริหาร  กรรมการ 
14. ผศ.วิวัฒน หามนตรี  ผูแทนคณาจารย  กรรมการ 
15. ดร.เกษม บํารุงเวช  ผูแทนคณาจารย  กรรมการ 
16. ผศ.อราม  ชนะโชติ  ผูแทนคณาจารย  กรรมการ 
17. ดร.สุภัทรา คงเรือง  ผูแทนคณาจารย  กรรมการ 
18. รศ.วันทนีย แสนภักดี  รองอธิการบดีฝายบริหาร  เลขานุการ 

ผูที่ไมมาประชุม 

1. ศ.ดร.นิพนธ  ศุขปรีดี  อุปนายก  ลาการประชุม 
2. ศ.ดร.ศุภมาศ พนิชศักดิ์พัฒนา  ผูทรงคุณวุฒิ  ลาการประชุม
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3. ศ.นพ.สมเกียรติ วัฒนศิริชัยกุล  ผูทรงคุณวุฒิ  ลาการประชุม 
4. ดร.ชาญวิทย เกษตรศิริ  ผูทรงคุณวุฒิ  ลาการประชุม 
5. ดร.สุชาติ  เมืองแกว  ผูทรงคุณวุฒิ  ลาการประชุม 
6. นายศุทธนะ  ธีวีระปญญา  ผูทรงคุณวุฒิ  ลาการประชุม 

ผูเขารวมประชุม 

1.  รศ.สุวิทย เฑียรทอง  ที่ปรึกษาอธิการบดี 
2.  ผศ.ธิดา พาหอม  หัวหนาสํานักงานสภามหาวิทยาลัย 
3.  นางสุนทรี โพธิกุล  ผูอํานวยการกองกลาง 
4.  นางสาวศราริตา บุญฤทธิ์  นิติกร 
5.  นายจิรพัฒน มั่งตา  นิติกร 

เปดประชุม เวลา 09.30 น. 

ประธานพิจารณาจํานวนกรรมการที่มาประชุมและเห็นวาครบองคประชุมแลวจึงเปดการประชุม 
และดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม 

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจงใหทราบ 

-ไมมี- 

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 5/2553 

สาระสําคัญโดยยอ 
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย นําเสนอรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ 

พระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 5/2553 เพื่อขอใหที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยพิจารณารับรองรายงานการประชุม 

ความเปนมา/เรื่องเดิม/ขอเท็จจริง 
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาไดมีการประชุมครั้งที่ 5/2553 เมื่อวันพุธที่ 19 

พฤษภาคม  พ.ศ.2553 ณ หองประชุม 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา และเลขานุการสภาฯ 
ไดจัดทํารายงานการประชุมบรรจุเขาระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 5/2553
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ขอกฎหมาย 
ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาวาดวยการประชุมสภามหาวิทยาลัย 

พ.ศ.2547  ขอ 7 เลขานุการสภามหาวิทยาลัยมีอํานาจหนาที่ตาม (2) จัดทํารายงานการประชุมสภา 
มหาวิทยาลัย และ (4) รับผิดชอบเอกสารของการประชุมสภามหาวิทยาลัย 

ขอเสนอ/ญัตติ 
ขอรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่  5/2553 วันพุธที่  19 พฤษภาคม 

พ.ศ.2553 ณ หองประชุม 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

มติที่ประชุม 
รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5/2553 โดยไมมีการแกไข 

ระเบียบวาระที่ 3  เรื่องสืบเนื่องจากการประชุม ครั้งที่ 5/2553 

ระเบียบวาระที่ 3.1  ผลการปฏิบั ติ ตามมติที่ ป ระชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ 
พระนครศรีอยุธยา คร้ังที่ 5/2553 

สาระสําคัญโดยยอ 
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย นําเสนอขอมูลการดําเนินงานและผลการดําเนินงานตามมติ 

ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา คร้ังที่ 5/2553 โดยไดแจงและมอบใหหนวยงานและ 
องคคณะบุคคล/บุคคลที่เกี่ยวของดําเนินงานและปฏิบัติตามที่สภามหาวิทยาลัยมีมติแลว 

ความเปนมา/เรื่องเดิม/ขอเท็จจริง 
1. สภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาไดมีมติกําหนดเปนแนวปฏิบัติใหเลขานุการ 

นําเสนอใหที่ประชุมทราบความคืบหนาหรือขอมูลการดําเนินงานและผลการดําเนินงานตามมติ 
สภามหาวิทยาลัยทุกครั้งเปนเรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งกอนดวย 

2. สภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา มีการประชุมครั้งที่ 5/2553 เมื่อวันพุธที่ 19 
พฤษภาคม พ.ศ.2553 เวลา 09.30 น. ณ หองประชุม 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยมีสาระ 
ตามรายงานการประชุมฯ ในระเบียบวาระที่ 2 

3. เลขานุการสภามหาวิทยาลัย ไดแจงและมอบใหหนวยงานและองคคณะบุคคล/บุคคล 
ที่เกี่ยวของดําเนินงานและปฏิบัติตามที่สภามหาวิทยาลัยมีมติแลว ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารที่นําเสนอ 
ประกอบการประชุมระเบียบวาระที่ 3
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ขอกฎหมาย 
ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาวาดวยการประชุมสภามหาวิทยาลัย 

พ.ศ.2547 ขอ 7 เลขานุการสภามหาวิทยาลัยมีอํานาจหนาที่ตาม (2) จัดทํารายงานการประชุม สภามหาวิทยาลัย 
และ (4) รับผิดชอบเอกสารของการประชุมสภามหาวิทยาลัย 

ขอเสนอ/ญัตติ 
ขอเสนอใหที่ ประชุมรับทราบขอมูลการดํา เนินงานและผลการดํา เนินงานตามมติ 

สภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 5/2553 

มติที่ประชุม 
รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องนําเสนอเพื่อทราบ 

ระเบียบวาระที่ 4.1 เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากอธิการบดี 

สาระสําคัญโดยยอ 
อธิการบดี นําเสนอเรื่องใหที่ประชุมทราบดังนี้ 
1. กรรมการสภามหาวิทยาลัยที่ลาการประชุม ไดแก ศ.ดร.ศุภมาศ  พนิชศักดิ์พัฒนา 

ศ.ดร.นิพนธ ศุขปรีดี  ศ.นพ.สมเกียรติ วัฒนศิริชัยกุล และดร.ชาญวิทย เกษตรศิริ 
2. รายงานผลการดําเนินงานคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจํามหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) 
3. ขอเชิญเขารวมประชุมทางวิชาการของที่ประชุมกรรมการสภามหาวิทยาลัยแหงประเทศ 

ไทย (ทกสท) รวมกับสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) กระทรวงศึกษาธิการ “เรื่องบทบาท 
ของกรรมการสภามหาวิทยาลัยในการปฏิรูปอุดมศึกษาไทย” ในวันจันทรที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ.2553 
ณ หองคอนเวนชั่นฮอลล ศูนยประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ 

4. วันพฤหัสบดีที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ.2553 เปนวันครบรอบ 105 ป จากโรงเรียนฝกหัดครู 
เมืองกรุงเกาสูมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา มหาวิทยาลัยฯ มีการจัดงานฉลอง โดยรายละเอียด 
จะมีหนังสือแจงกําหนดการใหกรรมการสภามหาวิทยาลัยไดรับทราบตอไป ในวันงานชวงเชาจะมี 
การทําบุญเลี้ยงพระเพล ณ หอประชุมมหาวิทยาลัย จึงขอเรียนเชิญกรรมการสภามหาวิทยาลัยรวมงาน 
และเวลา 12.00 น. ขอเชิญรับประทานอาหารกลางวันรวมกัน 

5. อธิการบดีไดหารือกับผูทรงคุณวุฒิ  คุณดํารง พุฒตาล ในเรื่องของการจัดตั้งศูนยตะวนัออก 
กลางอิสลามศึกษา และขณะนี้มหาวิทยาลัยฯ ไดยกรางโครงการเสร็จเรียบรอยแลวอยูระหวางการนาํเสนอ 
คณะกรรมการสภาวิชาการเมื่อผานสภาวิชาการแลวจะนําเสนอสภามหาวิทยาลัยใหความเห็นชอบตอไป
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โดยไดแตงตั้งใหคุณดํารง พุฒตาล เปนประธานหัวหนาคณะทํางาน  และในวันพฤหัสบดีที่ 1 กรกฎาคม 
พ.ศ.2553 จะมีคณะทูตจากตะวันออกกลางจํานวน 10 ประเทศ พรอมผูสื่อขาวที่ติดตามคณะทูต 
จะเดินทางมาที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  และจะมาเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยฯ ในเวลา 13.00 น. 

มติที่ประชุม 
รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 4.2  เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากประธานสภาคณาจารยและขาราชการ 

สาระสําคัญโดยยอ 
รศ.อภินันท จันตะนี ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ มีเรื่องแจงใหที่ประชุมทราบ คือ 
1. มหาวิทยาลัยไดเปดรับสมัครกรรมการสภาคณาจารยฯ ตั้งแตวันที่  1-15 มิถุนายน 

พ.ศ.2553 เวลา 08.30-16.00 น. ณ สํานักงานอธิการบดี 
2. การแกไขขอบังคับสภาคณาจารยและขาราชการ  ขอใหสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ 

พระนครศรีอยุธยาพิจารณาแกไขขอบังคับของสภาคณาจารยและขาราชการ  เพื่อใหพนกังานมหาวทิยาลยั 
และอาจารยประจําตามสัญญามีสิทธิ์สมัครเปนกรรมการสภาคณาจารยฯ ได 

มติที่ประชุม 
รับทราบ  และมอบหมายใหประธานสภาคณาจารยและขาราชการไปยกรางขอบังคับ 

สภาคณาจารยและขาราชการและเสนอเขาที่ประชุมคณะกรรมการยกรางโดยคํานึงถึงเหตุและผล 

ระเบียบวาระที่ 4.3  เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากประธานคณะกรรมการสงเสริมกิจการ 
มหาวิทยาลัย 

สาระสําคัญโดยยอ 
ดร.จิระพันธุ พิมพพันธุ  ประธานคณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย มีเรื่องแจงใหที่ 

ประชุมทราบ คือ 
1.  เมื่อวันศุกรที่ 11 มิถุนายน พ.ศ.2553 คณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ไดประชุม 

สัญจรที่คณะวิทยาการจัดการ และไดรับการตอนรับเปนอยางดีทําใหไดแลกเปลี่ยนเรียนรูและรับรูถึง 
ปญหา ในโอกาสนี้คณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัยไดมอบทุนใหแกนักศึกษาคณะวิทยาการ 
จัดการ จํานวน 1 รายที่ไดเขารวมสัมมนา Japan  Mekong  Symposium  ณ เมืองนารา ประเทศญี่ปุน 
จํานวน 10 วัน เปนจํานวนเงิน 10,000 บาท และนักศึกษาคณะครุศาสตร จํานวน 1 ราย เปนจํานวนเงิน 
10,000 บาท ซึ่งนักศึกษาจะไดรับความรูและประสบการณเพื่อกลับมาทําประโยชนใหกับมหาวิทยาลัยฯ
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2. คณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัยมุงหวังใหคณะ และอาจารยที่สอนไดนําเร่ือง 
ไตรสิกขา ธรรมะ และคุณธรรม สอดแทรกในบทเรียนประมาณ 5 นาทีกอนหรือหลังเรียน เพื่อใหนักศึกษา 
รูจักการปฏิบัติตนอยางไรที่จะดีงาม อาจใชหลักของธรรม หลักของศาสนาอิสลาม หรือหลักของศาสนา 
คริสต 

3. การจัดทําเพลงของมหาวิทยาลัยฯ ขณะนี้ไดออกจําหนายแลวและขออนุญาตมหาวิทยาลยัฯ 
ใหนักศึกษาเปนผูจําหนาย  ในราคาแผนละ 59 บาท โดยจะมอบใหแกนักศึกษาจํานวน 30 บาท และคืน 
ทุนแกคณะกรรมการสงเสริมฯ จํานวน 29 บาท ไดผลิตซีดีเพลง จํานวน 5,000 แผน 

ซึ่งคณะกรรมการสงเสริมฯ เห็นควรใหใชเงินทุนที่ไดมาในสวนของนักศึกษาโดยจัดกิจกรรมให 
นักศึกษาที่พูดเกง กิจกรรมเกง เปนตัวแทนออกไปแนะแนวและประชาสัมพันธมหาวิทยาลัยฯ ตามโรงเรียน 
ใหกับนักเรียนมัธยมศึกษาปที่ 6 และอาชีวศึกษา จะใชคาใชจายจากการจําหนายแผนซีดีในสวนที่ 
นักศึกษาไดรับ ฝากในนามบัญชีนักศึกษาและใหอาจารยเปนผูดูแลในการใชจายเงนิและรายงานผลการจดั 
กิจกรรมทุกครั้งเพื่อนําขอมูลมาจัดทําแผนพับประชาสัมพันธมหาวิทยาลัยฯ ขอใหทางมหาวิทยาลัยฯ 
ไดสนับสนุน 

4. คณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัยเห็นควรจัดกิจกรรมสงเสริมเร่ืองเวทีประชาธปิไตย 
ใหกับนักศึกษาอาจจะใชชื่อวานักศึกษารุนใหมใสใจประชาธิปไตย หรือนักศึกษารุนใหมใสใจบานเมือง 
เพื่อสงเสริมใหนักศึกษารูจักพูด รูจักประชาธิปไตยที่ดี 

5.  การมอบโลแกอาจารยผูสอนดีเดนและนักศึกษาที่มีผลการเรียนดี มีความประพฤติเรียบรอย 
ใหแตละคณะทําการคัดเลือกมาซึ่งเปนโครงการที่ดําเนินการมาทุกป 

6. คณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัยบางทานเปนกรรมการเขตพื้นที่ เขต 1 และเขต 
พื้นที่ เขต 2 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เปนโอกาสที่ดีที่จะเผยแพรขอมูลของแตละคณะวิชาวามีการเปด 
หลักสูตรสาขาวิชาอะไรเพื่อใหเขตพื้นที่ประชาสัมพันธไปยังโรงเรียนตาง ๆ บางอาจทําใหมีนักเรียนสนใจ 
มาศึกษาตอมากขึ้น 

ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ กลาววา  นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการที่ 
คณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย มอบทุนใหจํานวน 10,000 บาทนั้น ศึกษาในสาขาวิชา 
เศรษฐศาสตร  รศ.อภินันท  จันตะนี  ขอขอบคุณคณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัยแทน 
นักศึกษาดวย 

ประธาน กลาววา เรื่องที่คณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัยดําเนินการนั้นเปนประโยชน 
กับมหาวิทยาลัยฯ มาก ตองการใหคณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัยนําขอมูลมาแจงใหกรรมการ 
สภามหาวิทยาลัยทราบวาแตละเรื่องที่คณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัยไดดําเนินการไปนั้นเปน 
อยางไรบาง  ขอใหมหาวิทยาลัยฯ ชวยพิจารณาและในการประชุมครั้งตอไปใหนําเรื่องการประชาสัมพันธ
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ในการเขาถึงนักศึกษา และเรื่องการขายซีดีเพลงมหาวิทยาลัยฯ มานําเสนอในวาระสืบเนื่อง และในแตละ 
ครั้งใหเชิญคณะตาง ๆ มานําเสนอขอมูลเกี่ยวกับการดําเนินงานของคณะ เพื่อสภามหาวิทยาลัยจะได 
ทราบวาคณะคิดอะไร ทําอะไร ซึ่งจะทําใหกรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ รูจักคณะมากยิ่งขึ้น 

มติที่ประชุม 
รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องนําเสนอเพื่อพิจารณา 

ระเบียบวาระที่ 5.1 ขออนุมัติใหปริญญาบัตร แกผูสําเร็จการศึกษา ระดับปริญญาบัณฑิต 
ประจําภาคเรียนที่ 2/2552 (เพิ่มเติม) 

สาระสําคัญโดยยอ 
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย นําเสนอขออนุมัติใหปริญญาบัตร แกผูสําเร็จการศึกษา ระดับ 

ปริญญาบัณฑิต ประจําภาคเรียนที่ 2/2552 (เพิ่มเติม) 
ความเปนมา/เรื่องเดิม/ขอเท็จจริง 

สภาวิชาการไดมีมติเห็นชอบเสนอใหปริญญาบัตร ในการประชุมคร้ังที่ 3/2553 เมื่อวันที่ 12 
มิถุนายน พ.ศ.2553  จํานวน 28  ราย จําแนกตามวุฒิการศึกษาไดตามตารางที่ 1 ดังตอไปนี้ 
ตารางที่ 1  จํานวนผูสําเร็จการศึกษาจําแนกตามระดับปริญญาและวุฒิการศึกษา 

ระดับปริญญา  สาขาวิชา/วุฒิการศึกษา  จํานวน(ราย) 
ระดับปริญญาบัณฑิต (ภาคปกติ)  วิทยาศาสตรบัณฑิต  1 

ศิลปศาสตรบัณฑิต  2 
บริหารธุรกิจบัณฑิต  9 

ระดับปริญญาบัณฑิต (ภาค กศ.บป.)  ศิลปศาสตรบัณฑิต  1 
บริหารธุรกิจบัณฑิต  15 

รวมทั้งสิ้น  28 

ขอกฎหมาย 
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 กําหนดใหสภามหาวิทยาลัยมีอํานาจและ 

หนาที่ตามมาตรา 18 (4) อนุมัติใหปริญญา ประกาศนียบัตรชั้นสูง ประกาศนียบัตร อนุปริญญา และ 
ประกาศนียบัตรแกผูสําเร็จการศึกษา
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ขอเสนอ/ญัตติ 
ขออนุมัติใหปริญญาบัตร แกผูสําเร็จการศึกษา ระดับปริญญาบัณฑิต ประจําภาคเรียนที่ 

2/2552 (เพิ่มเติม) จํานวน 28 ราย 

มติที่ประชุม 
อนุมัติใหปริญญาบัตร แกผูสําเร็จการศึกษา ระดับปริญญาบัณฑิต ประจําภาคเรียนที่ 2/2552 

(เพิ่มเติม) จํานวน 28 ราย และมีขอเสนอแนะวาในการประชุมแตละครั้งหากมีเรื่องขออนุมัติใหปริญญา 
บัตร แกผูสําเร็จการศึกษา  (เพิ่มเติม)  เขาที่ประชุม  ใหกองบริการการศึกษาใสเรื่องเดิมมาดวยวา 
สภามหาวิทยาลัยเคยอนุมัติมาแลว เพื่อจะไดเห็นภาพรวมวาโดยสรุปแลวมีนักศึกษาจบเทาไหร  และ 
ตองการใหมหาวิทยาลัยฯ มีการติดตามการมีงานทําของบัณฑิต  และควรทําเปนวาระแยกตางหาก 
เกี่ยวกับเรื่องนี้ 

ระเบียบวาระที่ 5.2 ขอความเห็นชอบการกําหนดตํ าแหน งและแต งตั้ งผู ช ว ย 
ศาสตราจารยและรองศาสตราจารย 

สาระสําคัญโดยยอ 
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย ขออนุญาตที่ประชุมให ผูชวยศาสตราจารยจรูญ รัตนกาล 

ผูชวยเลขานุการกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ นําเสนอ ขอความเห็นชอบการกําหนดตําแหนง 
และแตงตั้งผูชวยศาสตราจารยและรองศาสตราจารย 

ความเปนมา/เรื่องเดิม/ขอเท็จจริง 
1. คณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการประเมินผลงานทางวิชาการ มีมติเห็นชอบ 

การกําหนดตําแหนงและแตงตั้งผูชวยศาสตราจารยและรองศาสตราจารยในคราวประชุมครั้งที่ 2/2553 
ในวันที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2553 แลวเห็นสมควรใหนําเสนอตอสภามหาวิทยาลยัเพือ่อนมุตักิารกําหนดตาํแหนง 
และแตงตั้งขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาใหดํารงตําแหนงทางวิชาการ 

2.สภาวิชาการมีมติเห็นชอบการกําหนดตําแหนงและแตงตั้งผูชวยศาสตราจารยและ 
รองศาสตราจารยในการประชุมคร้ังที่ 3/2553 เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ.2553 

ขอกฎหมาย 
1. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ มาตรา 22 (6) วาดวยเรื่อง อํานาจและหนาที่ของสภา 

วิชาการ วาพิจารณาใหความเห็นเกี่ยวกับการแตงตั้งและถอดถอน ผูดํารงตําแหนง ศาสตราจารย 
รองศาสตราจารย และผูชวยศาสตราจารย 

2. ขอบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา วาดวยหลักเกณฑ และวิธีการ 
พิจารณาแตงตั้งคณาจารยประจําใหดํารงตําแหนงทางวิชาการ พ.ศ.2551
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3. ประกาศ ก.พ.อ. เรื่องหลักเกณฑและวิธีการพิจารณาแตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนง ผูชวย 
ศาสตราจารย รองศาสตราจารย และ ศาสตราจารย ฉบับ ที่ 1-5 

ขอเสนอ/ญัตติ 
ขอความเห็นชอบการกําหนดตําแหนงและแตงตั้งผูชวยศาสตราจารยและรองศาสตราจารย 

จํานวน 2 ราย 

มติที่ประชุม 
เห็นชอบการกําหนดตําแหนงและแตงตั้งใหนางพันทิพา มาลา อาจารยระดับ 7 เปนผูชวย 

ศาสตราจารย  สาขาวิชาศิลปนาฏดุริยางค และเห็นชอบการกําหนดตําแหนงและแตงตั้งให ผูชวย 
ศาสตราจารยศิริณา จิตตจรัส  ผูชวยศาสตราจารยระดับ 8 เปนรองศาสตราจารย สาขาวิชาสังคมวิทยา 

ระเบียบวาระที่ 5.3 ขอคว ามเ ห็นชอบ  ( ร า ง )  ร ะ เบี ยบมหาวิ ทยาลัย ร าชภัฏ 
พระนครศรีอยุธยา วาดวย เคร่ืองแบบพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ... 

สาระสําคัญโดยยอ 
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย ขออนุญาตที่ประชุมใหนางสาวศราริตา บุญฤทธิ์ นิติกร นําเสนอ 

(ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา วาดวย เครื่องแบบพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ... 

ความเปนมา/เรื่องเดิม/ขอเท็จจริง 
ตามที่คณะกรรมการปรับปรุงและยกรางกฎ ระเบียบ ประกาศ ขอบังคับ ของมหาวิทยาลัย 

เมื่อการประชุมครั้งที่ 2/2553 เมื่อวันอังคารที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ.2553 ไดมีการนําเสนอ (ราง) กฎหมาย 
เพื่อพิจารณา ดังนี้ 

1.  (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา วาดวย เครื่องแบบพนักงาน 
มหาวิทยาลัย พ.ศ. ... 

2. (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา วาดวย กองทุนวิจัย พ.ศ ... 
โดยผานกระบวนการและขั้นตอนการนําเสนอ (ราง) ระเบียบปรากฏตามเอกสารแนบทาย 

ขอกฎหมาย 
1.มาตรา  18  (2)  แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 อํานาจของ 

สภามหาวิทยาลัยในการออกกฎ ระเบียบ ประกาศและขอบังคับของมหาวิทยาลัย 
2. มาตรา 65/1 แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 

2547 แกไขเพิ่มเติมโดย ฉบับที่ 2 พ.ศ.2551 
3. ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา วาดวย การบริหารงานบุคคลสําหรับ 

พนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2551
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ขอเสนอ/ญัตติ 
ขอความเห็นชอบ(ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา วาดวย เครื่องแบบ 

พนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ... 
มติที่ประชุม 

เห็นชอบ(ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา วาดวย เครื่องแบบพนักงาน 
มหาวิทยาลัย พ.ศ. ... 

ระเบียบวาระที่ 5.4 ข อ คว าม เห็ นชอบ  ( ร าง )  ระเบี ยบมหาวิ ทยาลั ย ราชภั ฏ 
พระนครศรีอยุธยา วาดวย กองทุนวิจัย พ.ศ. ... 

สาระสําคัญโดยยอ 
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย ขออนุญาตที่ประชุมใหผูชวยศาสตราจารยพิเชษฐ ศรีสังขงาม 

นําเสนอ (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา วาดวย กองทุนวิจัย พ.ศ. ... 
ความเปนมา/เรื่องเดิม/ขอเท็จจริง 

ตามที่คณะกรรมการปรับปรุงและยกรางกฎ ระเบียบ ประกาศ ขอบังคับ ของมหาวิทยาลัย 
เมื่อการประชุมครั้งที่ 2/2553 วันอังคารที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ.2553 ไดมีการนําเสนอ (ราง) กฎหมายเพื่อ 
พิจารณา ดังนี้ 

1.  (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา วาดวย เครื่องแบบพนักงาน 
มหาวิทยาลัย พ.ศ. ... 

2. (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา วาดวย กองทุนวิจัย พ.ศ ... 
โดยผานกระบวนการและขั้นตอนการนําเสนอ (ราง) ระเบียบปรากฏตามเอกสารแนบทาย 

ขอกฎหมาย 
1.มาตรา 18 (2) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 อํานาจของสภา 

มหาวิทยาลัยในการออกกฎ ระเบียบ ประกาศและขอบังคับของมหาวิทยาลัย 
2. มาตรา 65/1 แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 

2547 แกไขเพิ่มเติมโดย ฉบับที่ 2 พ.ศ.2551 
3. ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา วาดวย การบริหารงานบุคคลสําหรับ 

พนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2551 

ขอเสนอ/ญัตติ 
ขอความเห็นชอบ(ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา วาดวย กองทุนวิจัย 

พ.ศ. ...
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มติที่ประชุม 
เห็นชอบ (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา วาดวย กองทุนวิจัย พ.ศ. ... 
ระเบียบวาระที่ 5.5 ขอความเห็นชอบการพิจารณาการตอเวลาราชการประจําป 

งบประมาณ พ.ศ.2553 

-ประชุมลับ- 
ระเบียบวาระที่ 5.6 ขอความเห็นชอบการสรรหาและแตงตั้ งหัวหนาภาควิชา 

วิทยาศาสตรประยุกต คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

สาระสําคัญโดยยอ 
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย นําเสนอ ขอความเห็นชอบการสรรหาและแตงตัง้หวัหนาภาควชิา 

วิทยาศาสตรประยุกต คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
ความเปนมา/เรื่องเดิม/ขอเท็จจริง 

ตามที่สภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  มีคําสั่งที่  5/2553  แตงตั้งคณะกรรมการ 
สรรหาหัวหนาภาควิชาวิทยาศาสตรประยุกต  คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ซึ่งเปนไปตามขอบังคับฯ 
ขอ  5 (1) (2) และ  (3)  (เอกสารแนบ 1)  และคณะกรรมการซึ่งไดรับการแตงตั้งไดดําเนินการตาม 
กระบวนการสรรหาหัวหนาภาควิชาตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา วาดวย 
คุณสมบัติ  หลักเกณฑ    วิธีการไดมา  และอํานาจหนาที่ของหัวหนาภาควิชา พ.ศ.  2549 ขอ  6 (1) และ 
(2)  โดยไดดําเนินการประกาศรับสมัครและใหมีการเสนอรายชื่อผูจะดํารงตําแหนงหัวหนาภาควิชา 
วิทยาศาสตรประยุกต 

เมื่อครบตามระยะเวลาที่กําหนดมีผูสมัครเขารับการสรรหาเปนหัวหนาภาควิชาวิทยาศาสตร 
ประยุกต  จํานวน 1 ราย  คือ ผูชวยศาสตราจารยศานิต  สวัสดกิาญจน    ซึ่งคณะกรรมการสรรหาหัวหนา 
ภาควิชาไดพิจารณาแลววาเปนผูมีคุณสมบัติเหมาะสมตามขอบังคับฯขอ 4  ทุกประการ  และตามขอบงัคบั 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา วาดวย  คุณสมบัติ  หลักเกณฑ    วิธีการไดมา  และอํานาจหนาที่ 
ของหัวหนาภาควิชา พ.ศ.  2549 ขอ  6 วรรคสอง หากมีผูสมัครเพียงคนเดียวใหคณะกรรมการสรรหาเสนอ 
รายชื่อใหสภามหาวิทยาลัยพิจารณา โดยไมตองจัดใหมีการหยั่งเสียง 

ขอกฎหมาย 
1. ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา วาดวย  คุณสมบัติ  หลักเกณฑ    วิธีการ 

ไดมา  และอํานาจหนาที่ของหัวหนาภาควิชา พ.ศ.  2549 
2. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547  ม.18 (15) สภามหาวิทยาลัยมีหนาที่ 

พิจารณาและใหความเห็นชอบในเรื่องที่เกี่ยวกับกิจการของมหาวิทยาลัยตามที่อธิการบดีหรือสภาวิชาการ
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เสนอ และอาจมอบหมายใหอธิการบดีหรือสภาวิชาการปฏิบัติการอยางหนึ่งอยางใดอันอยูในอํานาจและ 
หนาที่ของสภามหาวิทยาลัยได 

ขอเสนอ/ญัตติ 
ขอความเห็นชอบการสรรหาและแต งตั้ งหัว หนาภ าควิช าวิทยาศาสตรปร ะยุกต 

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
มติที่ประชุม 

เห็นชอบการสรรหาและแตงตั้งผูชวยศาสตราจารยศานิต  สวัสดิกาญจน เปนหัวหนาภาควิชา 
วิทยาศาสตรประยุกต คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

ระเบียบวาระที่  6  เรื่องอื่นๆ 

ระเบียบวาระที่ 6.1 กําหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 
7/2553 

สาระสําคัญโดยยอ 
เลข านุ การสภามหาวิทยาลัยนํา เสนอปฏิทิน เพื่ อห ารือ เรื่ อ งกํา หนดการประชุ ม 

สภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 7/2553 

ความเปนมา/เรื่องเดิม/ขอเท็จจริง 
สภามหาวิทยาลัยมีมติเปนหลักการใหมีการประชุมทุกวันพุธในสัปดาหที่สามของเดือน 

ขอกฎหมาย 
ขอบังคับวาดวยการประชุมสภามหาวิทยาลัย พ.ศ.2547 ขอ 8 การประชุมใหมีตามกําหนด 

ที่สภามหาวิทยาลัยไดมีมติไว 
ขอเสนอ/ญัตติ 

ขอความเห็นชอบกําหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 
7/2553 ในวันพุธที่ 21  กรกฎาคม พ.ศ.2553 เวลา 09.30 น. ณ หองประชุม 1  มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
พระนครศรีอยุธยา 

มติที่ประชุม 
เห็นชอบ
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ปดประชุมเวลา  11.30 น. 

........................................... 
(รศ.วันทนีย  แสนภักด)ี 

ผูบนัทึกรายงานการประชุม 

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

ประธานการประชุม




