
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
คร้ังที่ 10/2553 

วันพุธที่ 13 ตุลาคม 2553 เวลา 09.30 – 11.30 น. 
ณ หองประชุม 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

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

ผูที่มาประชุม 

1. ศ.ดร.นิพนธ ศุขปรีดี อุปนายก ประธาน 
2. รศ.ดร.พงศ หรดาล ผูทรงคุณวุฒิ                       กรรมการ 
3. ศ.ดร.ศุภมาศ พนิชศักด์ิพัฒนา ผูทรงคุณวุฒิ                                          กรรมการ 
4. ศ.ดร.วิรุณ  ต้ังเจริญ ผูทรงคุณวุฒิ                                           กรรมการ 
5. ดร.สุชาติ  เมืองแกว ผูทรงคุณวุฒิ                                           กรรมการ 
6. ผศ.ดร.สาโรช ธีรศิลป ผูทรงคุณวุฒิ                                           กรรมการ 
7. นางสาวิตรี สุวรรณสถิตย ผูทรงคุณวุฒิ                                           กรรมการ 
8. นายศุทธนะ  ธีวีระปญญา ผูทรงคุณวุฒิ                                                 กรรมการ 
9. นายสุพล คุณาภรณ ผูทรงคุณวุฒิ                                             กรรมการ 
10. นายยงยุทธ ตรีเมฆ (แทน)ประธานกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย กรรมการ 
11. ดร.บูรพาทิศ พลอยสุวรรณ อธิการบดี กรรมการ 
12. ผศ.หทัยรัตน ทรรพวสุ (แทน)ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ กรรมการ 
13. รศ.ดร.นพวรรณ ธีระพันธเจริญ ผูแทนผูบริหาร                                         กรรมการ 
14. นายจิรศักด์ิ ชุมวรานนท ผูแทนผูบริหาร กรรมการ 
15. ผศ.วิชชุกร นาคธน ผูแทนผูบริหาร กรรมการ 
16. ผศ.พันทิพา มาลา ผูแทนผูบริหาร กรรมการ 
17. ดร.เกษม บํารุงเวช ผูแทนคณาจารย                                            กรรมการ 
18. ผศ.อราม  ชนะโชติ ผูแทนคณาจารย                                            กรรมการ 
19. ผศ.วิวัฒน หามนตรี ผูแทนคณาจารย กรรมการ 
20. ดร.สุภัทรา คงเรือง ผูแทนคณาจารย                                      กรรมการ 
21. รศ.วันทนีย แสนภักดี รองอธิการบดีฝายบริหาร เลขานุการ 
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ผูที่ไมมาประชุม 

1. คุณหญิง ดร.กษมา วรวรรณ ณ อยุธยา นายกสภามหาวิทยาลัย                           ลาการประชุม 
2. ศ.นพ.สมเกียรติ วัฒนศิริชัยกุล ผูทรงคุณวุฒิ                                          ลาการประชุม 
3. ดร.ชาญวิทย เกษตรศิริ ผูทรงคุณวุฒิ                                          ลาการประชุม 

ผูเขารวมประชุม  

1. ดร.ชิดชัย สนั่นเสียง รองอธิการบดีฝายวิจัยและบริการวิชาการ 
2. รศ.ลํายอง ปลั่งกลาง คณบดีคณะวิทยาการจัดการ 
3. ดร.ภควดี สุขอนันต ผูอํานวยการสํานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา 
4. ดร.รุงทิพย รัตนภานุศร รองผูอํานวยการสถาบันอยุธยาศึกษา 
5. นางสาวเพลินตา โมสกุล ผูอํานวยการกองนโยบายและแผน 
6. นางสริตา เจริญทัศน พนักงานราชการ 
7. นางสาวศราริตา บุญฤทธ์ิ นิติกร 

เปดประชุม เวลา 09.30 น. 

ประธานพิจารณาจํานวนกรรมการที่มาประชุมและเห็นวาครบองคประชุมแลวจึงเปดการประชุม 
และดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม  

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจงใหทราบ 

ประธานมอบหมายใหเลขานุการแจงเร่ืองเพื่อทราบ คือ 
 1. ศ.ดร.นิพนธ ศุขปรีดี  กลาวเปดประชุมและแจงวา คุณหญิง ดร.กษมา วรวรรณ ณ อยุธยา 
นายกสภามหาวิทยาลัยติดภารกิจ จึงมอบหมายให ศ.ดร.นิพนธ ศุขปรีดี อุปนายกสภามหาวิทยาลัย 
ทําหนาที่แทนนายกสภามหาวิทยาลัยในการประชุมคร้ังนี้ 
 2. กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ ที่ลาการประชุมวันนี้คือ ศ.นพ.สมเกียรติ วัฒนศิริชัยกุล และ 
ดร.ชาญวิทย เกษตรศิริ เนื่องจากติดภารกิจ 
 มติที่ประชุม 

รับทราบ  
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ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม คร้ังที่ 9/2553 

สาระสําคัญโดยยอ 
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย นําเสนอรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา คร้ังที่ 9/2553 เพื่อขอใหที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยพิจารณารับรองรายงานการประชุม 

ความเปนมา/เรื่องเดิม/ขอเท็จจริง 
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาไดมีการประชุมคร้ังที่ 9/2553 เมื่อวันพุธที่ 15 

กันยายน 2553 ณ หองประชุม 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา และเลขานุการสภาฯ  
ไดจัดทํารายงานการประชุมบรรจุเขาระเบียบวาระที่ 2 เร่ืองรับรองรายงานการประชุมคร้ังที่ 9/2553 

ขอกฎหมาย 
ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาวาดวยการประชุมสภามหาวิทยาลัย  

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

ขอเสนอ/ญัตติ  

ขอรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย คร้ังที่ 9/2553 วันพุธที่ 15 กันยายน 
2553 ณ หองประชุม 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

มติที่ประชุม     
รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย คร้ังที่ 9/2553 โดยไมมีการแกไข 

ระเบียบวาระที่ 3  เร่ืองสืบเน่ืองจากการประชุม คร้ังที่ 9/2553 

ระเบียบวาระที่ 3.1  ผลการปฏิบั ติตามมติที่ประ ชุมสภามหาวิทยา ลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 9/2553  

สาระสําคัญโดยยอ 
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย นําเสนอขอมูลการดําเนินงานและผลการดําเนินงานตามมติ 

ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา คร้ังที่ 9/2553 โดยไดแจงและมอบใหหนวยงานและ
องคคณะบุคคล/บุคคลที่เกี่ยวของดําเนินงานและปฏิบัติตามที่สภามหาวิทยาลัยมีมติแลว 
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ความเปนมา/เรื่องเดิม/ขอเท็จจริง 
1. สภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาไดมีมติกําหนดเปนแนวปฏิบัติใหเลขานุการ

นําเสนอใหที่ประชุมทราบความคืบหนาหรือขอมูลการดําเนินงานและผลการดําเนินงานตามมติ            
สภามหาวิทยาลัยทุกคร้ังเปนเร่ืองสืบเนื่องจากการประชุมคร้ังกอนดวย 

2. สภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา มีการประชุมคร้ังที่ 9/2553 เม่ือวันพุธที่ 15 
กันยายน 2553 เวลา 09.30 น. ณ หองประชุม 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยมีสาระตาม
รายงานการประชุมฯ ในระเบียบวาระที่ 2  

3. เลขานุการสภามหาวิทยาลัย ไดแจงและมอบใหหนวยงานและองคคณะบุคคล/บุคคล       
ที่เกี่ยวของดําเนินงานและปฏิบัติตามที่สภามหาวิทยาลัยมีมติแลว ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารที่นําเสนอ
ประกอบการประชุมระเบียบวาระที่ 3 

ขอกฎหมาย 
ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาวาดวยการประชุมสภามหาวิทยาลัย  

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

ขอเสนอ/ญัตติ  

ขอเสนอใหที่ประชุมรับทราบขอมูลการดําเนินงานและผลการดําเนินงานตามมติ             
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา คร้ังที่ 9/2553 

มติที่ประชุม     
รับทราบ  

 ระเบียบวาระที่ 3.2   รายงานผลการดําเนินงานในเรื่องมรดกโลก 

สาระสําคัญโดยยอ 
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย ขออนุญาตที่ประชุมให ผศ.พันทิพา มาลา ผูแทนผูบริหาร 

นําเสนอรายงานผลการดําเนินงานในเร่ืองมรดกโลก 

ความเปนมา/เรื่องเดิม/ขอเท็จจริง 
ผศ.พันทิพา มาลา ผูแทนผูบริหาร กลาววา ตามที่สถาบันอยุธยาศึกษาไดรับนโยบายจาก 

สภามหาวิทยาลัยใหดําเนินการจัดทําหนังสือเพื่อเผยแพรคุณคาความเปนมรดกโลกของนครประวัติศาสตร
พระนครศรีอยุธยา  สถาบันอยุธยาศึกษาขอรายงานผลการดําเนินงาน คือ ขณะนี้ไดเ รียนเชิญ
คณะกรรมการที่ เกี่ยวของประกอบดวย  คณบดีทั้ง  4 คณะ  และผูมีสวนรวมที่มีความรูทางดาน
ประวัติศาสตรเขารวมประชุม คร้ังที่ 1 เม่ือวันจันทรที่ 11 ตุลาคม 2553 ณ หองประชุม 1 มหาวิทยาลัย 
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ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประกอบดวยเนื้อหา 7 เร่ืองโดยนําคุณคาของความเปนมรดกโลกของนคร
ประวัติศาสตรพระนครศรีอยุธยา โดยไดนําเสนอกรอบแนวคิดในการจัดทําหนังสือเพื่อเผยแพรคุณคาความ
เปนมรดกโลกของนครประวัติศาสตรพระนครศรีอยุธยา และจากการเสนอแนะของคณะกรรมการ สถาบัน
อยุธยาศึกษาจะทําการปรับปรุงอีกคร้ังหนึ่ง  ซึ่งในขณะนี้สถาบันอยุธยาศึกษาไดจัดทํารางคําส่ังแตงต้ัง
คณะกรรมการจัดทําหนังสือเพื่อเผยแพรคุณคาความเปนมรดกโลกของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและจดัทาํ
รางโครงการของบประมาณอุดหนุนจากองคการบริหารสวนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประจาํปงบประมาณ  
พ.ศ.2554  และขอเรียนเชิญ ดร.รุงทิพย  รัตนภานุศร รองผูอํานวยการสถาบันอยุธยาศึกษา ฝายสงเสริม
พัฒนาวิชาการ นําเสนอรายละเอียดกรอบแนวคิดในการจัดทําหนังสือในคร้ังนี้ 

ดร.รุงทิพย  รัตนภานุศร รองผูอํานวยการสถาบันอยุธยาศึกษา ฝายสงเสริมพัฒนาวิชาการ  
นําเสนอรายละเอียดกรอบแนวคิดในการจัดทําหนังสือ   

ประธาน  กลาววา ควรของบประมาณจากกระทรวงวัฒนธรรมดวยอีกทางหนึ่ง  
นางสาวิตรี สุวรรณสถิตย มีขอเสนอแนะดังนี้ 
1.  ควรทําหนังสือที่ใหทั้งความรู ความเขาใจที่ลึกซ้ึง สรางความตระหนักที่มองเห็นแกนของ

ปญหา  หรือการพัฒนาอยางยั่งยืน  ควรมีเนื้อหาที่ชัดเจนและมีการเช่ือมโยงเปรียบเทียบกับเมืองมรดกโลก
แหงอ่ืนที่มีลักษณะคลายคลึงกันรวมสมัยกัน หรือมีการติดตอคลายกัน   และวัตถุประสงคควรอานงาย 
เขาใจงาย เพื่อตองการที่จะสรางความรูสําหรับอุดมการณที่กวางขวางข้ึน  

2. จากการประชุมคร้ังลาสุดพบวาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาไดข้ึนทะเบียนมรดกโลกเม่ือป 
พ.ศ.2534 ซึ่งเกือบจะ 20 ปแลว   ในขณะนั้นยังไมมีการประกาศถึงคุณคาอันโดดเดนเปนสากลของความ
เปนมรดกโลก มหาวิทยาลัยฯ ควรคนหาตนเองวามีความโดดเดนและมีคุณคาเปนสากลอยางไร   ไมใชเห็น
คุณคาเฉพาะดานโบราณคดีเพียงอยางเดียว 

3. ผูสนับสนุนเกี่ยวกับมรดกโลกมีหลายหนวยงาน  และใชงบประมาณจํานวนมาก 
มหาวิทยาลัยฯ ควรจะเอาใจใสเกี่ยวกับมรดกโลก  มหาวิทยาลัยฯ มีงบประมาณเพียงพอหรือไม ควรจะ
ดําเนินการของบประมาณในสวนนี้ทุก ๆ ป    

ศ.ดร.ศุภมาศ พนิชศักด์ิพัฒนา   มีขอเสนอแนะดังนี้ 
1. ในโอกาสครบรอบ 105 ปของมหาวิทยาลัยฯ ในครั้งนี้ เห็นดวยในการจัดทําหนังสือเพื่อ

เผยแพรคุณคาความเปนมรดกโลก และควรมีการนําเผยแพรทางทางเว็บไซตดวย ซึ่งมีขอดี คือ 
 1.1  สามารถขยายเนื้อหาในสวนอ่ืนได   
 1.2  แสวงหาความรู และเผยแพรไดทั่วโลก  และควรจะมีการแปลเปนภาษาอังกฤษดวย

เพื่อที่ชาวตางชาติที่ตองการรูวาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเปนอยางไร   
 1.3  สามารถ up date ขอมูลไดตลอดเวลา 
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2. ในสวนของการพัฒนาหรือเสนทางของวิทยาการของประเทศไทย   วัดคือแหลงเรียนรูของ
การศึกษา เสนทางแหงวิทยาการในบางเร่ืองเกิดข้ึนในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

นายศุทธนะ ธีวีระปญญา กลาววา สนใจในเร่ืองกลุมเปาหมายที่มหาวิทยาลัยฯ จะทําหนังสือ
นี้แจก  หนังสือเลมนี้จะประสบความสําเร็จไดก็ตอเมื่อกลุมเปาหมายใหความสนใจ อีกอยางหนึ่งคือใน
จังหวัดพระนครศรีอยุธยามีโรงงานอุตสาหกรรมเปนจํานวนมาก  หากหนังสือเลมนี้ไดไปสูโรงงาน
อุตสาหกรรมจะทําใหมีประโยชนมากยิ่งข้ึน 
 รศ.ดร.พงศ หรดาล กลาววา เปนแนวคิดที่ดีในการเผยแพรอยุธยามรดกโลก สวนเร่ืองคําส่ัง
แตงต้ังคณะกรรมการจัดทําหนังสือ หากแตงต้ังใหคณบดีแตละคณะดําเนินการเกรงวาจะไมมีเวลา ควร
มองถึงผูปฏิบัติงานจริง   และมีการจัดทําเปนเอกสารที่ชัดเจน หากมีการเผยแพรทางเว็บไซตก็จะมี
ประโยชนเปนอยางยิ่ง  
 ผศ.ดร.สาโรช ธีรศิลป กลาววา ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยามีโรงงานอุตสาหกรรมจํานวนมาก 
มหาวิทยาลัยฯ อาจจัดทําหนังสือเพื่อรวมขอบริจาคเงินสนับสนุน ทุกกลุมบริษัทยินดีที่จะใหการสนับสนุน  
ในสวนของบริษัทสาโรชก็มีความยินดีที่จะใหการสนับสนุนเชนกัน 

ขอกฎหมาย 
-ไมมี- 

ขอเสนอ/ญัตติ  

ขอเสนอใหที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดําเนินงานในเร่ืองมรดกโลก  

มติที่ประชุม     
รับทราบรายงานผลการดําเนินงานในเร่ืองมรดกโลก 

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องนําเสนอเพ่ือทราบ 

ระเบียบวาระที่ 4.1 เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากอธิการบดี    

สาระสําคัญโดยยอ 
 อธิการบดี นําเสนอเร่ืองใหที่ประชุมทราบดังนี้ 

 1. สํานักงานที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏไดสงรายงานการประชุมประธาน
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏ ซึ่งจัดประชุมเมื่อ 
วันศุกรที่ 6 กันยายน 2553 เวลา 09.00-13.00 น. สามารถสรุปไดดังนี้ 

 1.1 กรอบความคิดและบทบาทหนาที่ของการประเมิน ควรประเมินตามพันธกิจของ
มหาวิทยาลัย ในมาตรา 7 และมาตรา 8 แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 ประกอบ
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กับอัตลักษณของมหาวิทยาลัย วิสัยทัศน แผนยุทธศาสตร และคํารับรองการปฏิบัติราชการของอธิการบดี 
โดยควรเนนเร่ืองการเปนมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาทองถิ่นดวย 

 1.2 วิธีการ และเคร่ืองมือการประเมินอาจแตกตางกันตามบริบทของมหาวิทยาลัย ควรให
หนวยงานทํารายงานการประเมินตนเอง (SAR) และประเมินตามนั้น โดยวิธีการทํา Focus Group  
การสอบถาม การสัมภาษณ กับผูมีสวนไดสวนเสียกับมหาวิทยาลัย ทั้งบุคคลภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัยอยางกวางขวาง 

 1.3 การสรางความสัมพันธของการประเมินกับองคกรประเมินอ่ืน ๆ โดยไมประเมินซับซอนกัน 
อยาใหคนในองคกรวุนวายอยูกับการประเมินหลาย ๆ อยาง อาจนําผลการประเมินอ่ืน ๆ มาใชดวย  
ที่สําคัญควรใหมหาวิทยาลัยมีระบบฐานขอมูลที่ดี จัดระบบขอมูลใหได 

 ประธานที่ประชุมฯ ยังเพิ่มเติมความคิดเห็นวาควรมีคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยชุดเดียว ทําหนาที่ประเมินทั้งองคกร และผูบริหารเพื่อความเปนเอกภาพ 
 2. ลงนามคํารับรองการปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ.2553 และคําส่ังแตงต้ัง
คณะกรรมการดําเนินงานตามคํารับรองฯ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2553 
 3. ความคืบหนาในการพัฒนาพื้นที่สามบัณฑิตที่อําเภออุทัย ตามที่องคการบริหารสวนจังหวัด  
ไดขอใชพื้นที่ในการสรางสนามกีฬา ปรากฏวาในปงบประมาณที่ผานมา องคการบริหารสวนจังหวัดไมได
รับการจัดสรรงบประมาณ และในปนี้ขอต้ังงบประมาณใหม องคการบริหารสวนจังหวัดไดต้ังงบประมาณ
ในพื้นที่เดิม ขณะนี้อยูระหวางการพิจารณาขององคการบริหารสวนจังหวัด แนวคิดคือจะพัฒนาสนามกีฬา  
 4. วันที่ 19 ตุลาคม 2553 จะมีการประชุมหารือกันระหวางผูแทนของทูตญ่ีปุนเกี่ยวกับเร่ืองของ
การพัฒนาศูนยประวัติศาสตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  เนื่องจากทางคณะที่จะมาทําการพัฒนาศูนย
ประวัติศาสตรพบวาศูนยประวัติศาสตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยาทรุดโทรม จึงมีแนวคิดวาควรจะปรับปรุง
ศูนยศึกษาประวัติศาสตร จึงจะประชุมเพื่อหาแนวทางในการปรับปรุง 
 5. โครงการแลกเปล่ียนนักเรียนและนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา   
มีการแลกเปล่ียนกับ 2 มหาวิทยาลัยคือ มหาวิทยาลัยเกียวโต และมหาวิทยาลัยโคมาซาวะ 
 6. มหาวิทยาลัยฯ ไดรับมอบหมายจากทางจังหวัดพระนครศรีอยุธยาใหจัดงานแสงสีเสียง  
ซึ่งเปนงานที่สําคัญมาก โดยมหาวิทยาลัยฯ ไดจัดงานนี้มาอยางตอเนื่อง เพื่อใหกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ไดรับทราบแนวทางในการจัดงานในครั้งนี้ ขอใหผศ.สุมิตร เทพวงศ นําเสนอแนวคิดในการจัดงานในครั้งนี้ 
 ผศ.สุมิตร เทพวงษ   อาจารยสาขานาฎศิลปการละคร นําเสนอวา ในป 2553 นี้มหาวิทยาลัยฯ 
ไดรับมอบหมายจากจังหวัดพระนครศรีอยุธยาใหจัดการแสดงแสงสีเสียง เปนปที่ 7 แลว สําหรับเร่ืองที่จะ
แสดงมี 2 เร่ือง คือ “ยอยศกษัตรา อยุธยาย่ิงแมนสูร” และ “ราชธานีศรีอยุธยา ยศยิ่งฟา กองปฐพี”   โดยให
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จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเลือก 1 เร่ือง  ซึ่งจะจัดข้ึนในวันที่ 10-19 ธันวาคม 2553  ณ บริเวณวัดมหาธาตุ 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
 ประธาน  เสนอวา ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยในเดือนธันวาคม 2553  ใหกําหนดวันใหตรงกับ
วันที่มีการแสดงแสงสีเสียง เพราะกรรมการสภามหาวิทยาลัยจะไดเขาชมการแสดงดวย 

มติที่ประชุม   
รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 4.2   เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากประธานสภาคณาจารยและขาราชการ 

สาระสําคัญโดยยอ 
ผศ.ทหัยรัตน ทรรพวสุ รองประธานสภาคณาจารยและขาราชการ มีเร่ืองแจงใหที่ประชุมทราบ 

คือ การเกษียณอายุราชการของประธานสภาคณาจารยและขาราชการ คือ รศ.อภินันท จันตะนี   และ 
กรรมการสภาคณาจารยและขาราชการ คือ ดร.คีริมณี จรรยา 

มติที่ประชุม   
รับทราบ  

ระเบียบวาระที่ 4.3  เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากประธานคณะกรรมการสงเสริมกิจการ
มหาวิทยาลัย 

สาระสําคัญโดยยอ 
นายยงยุทธ  ตรีเมฆ  หัวหนาฝายแผนของคณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัยเขารวม

ประชุมแทน  ดร .จิ ระพันธุ  พิมพพันธุ    ประธานคณะกรรมการส ง เส ริมกิจการมหาวิทยาลัย  
เนื่องจากติดภารกิจ  โดยมีเร่ืองแจงใหที่ประชุมทราบ ดังนี้ 
 1. แผนงาน/โครงการ/งบประมาณ  คณะกรรมการสงเสริมฯ ยินดีสนับสนุนมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา หากมีโครงการที่คณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัยจะชวยเหลือไดก็ให
มหาวิทยาลัยฯ ทําหนังสือถึงคณะกรรมการสงเสริมฯ  และยินดีที่จะชวยสนับสนุน  

  2. เร่ืองของสหกิจศึกษา  คณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัยยินดีที่จะใหการสนับสนุน 

มติที่ประชุม     
 รับทราบ 
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ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องนําเสนอเพ่ือพิจารณา 

ระเบียบวาระที่ 5.1 ขอหารือการประกาศระเบียบมหาวิทยาลัยในราชกิจจานุเบกษา 

สาระสําคัญโดยยอ 
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย  ขออนุญาตที่ประชุมใหนางสาวศราริตา บุญฤทธ์ิ นิติกร นําเสนอ 

ขอหารือการประกาศระเบียบมหาวิทยาลัยในราชกิจจานุเบกษา 

ความเปนมา/เรื่องเดิม/ขอเท็จจริง 
ตามที่สภามหาวิทยาลัยมีมติในการประชุมคร้ังที่ 6/2553 เม่ือวันที่ 16 มิถุนายน 2553  

ออกระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา วาดวยเคร่ืองแบบพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2553 
และมหาวิทยาลัยฯ ดําเนินการดังนี้  

1. สงระเบียบเพ่ือประกาศในราชกิจจานุเบกษา ตามหนังสือที่ ศธ 0550/897 ลงวันที่ 22 
กรกฎาคม 2553  

2. สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ไดมีหนังสือที่ นร 0503 (กรจ.)/25298 ลงวันที่ 6 สิงหาคม 
2553แจงมหาวิทยาลัยฯ วา กฎหมายไมไดใหอํานาจสภามหาวิทยาลัยออกระเบียบวาดวยเคร่ืองแบบของ
พนักงานมหาวิทยาลัยไวเปนการเฉพาะ ดังนั้นการออกระเบียบมหาวิทยาลัยวาดวยเคร่ืองแบบพนักงาน
มหาวิทยาลัย จึงไมสามารถกระทําการได จึงสงเร่ืองคืนใหมหาวิทยาลัยฯ พิจารณาทบทวนระเบียบ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา วาดวยเคร่ืองแบบพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2553 ที่มหาวิทยาลัยฯ 
ไดสงเพื่อลงพิมพเผยแพรในราชกิจจานุเบกษา  

3. มหาวิทยาลัยฯ  ไดพิจารณาทบทวนตามขอกฎหมายที่ เกี่ ยวของตามหนังสือที่  
ศธ 0550/1101 ลงวันที่ 28 สิงหาคม 2553 ชี้แจงวา ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาวาดวย
เคร่ืองแบบพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2553 บัญญัติขึ้นโดยอาศัยอํานาจตามกฎหมาย ซึ่งไมขัดตอ
กฎหมาย หรือเกินขอบเขตที่กฎหมายใหอํานาจไว โดยมีผลใชบังคับเปนการทั่วไป ไมเฉพาะเจาะจงถึง
บุคคลหนึ่งบุคคลใดหรือกรณีหนึ่งกรณีใดโดยเฉพาะ แตอาจมีผลบังคับเฉพาะประเภทบุคคลโดยไม
คํานึงวาจะมีจํานวนมากหรือนอย ดังนั้นระเบียบมหาวิทยาลัยวาดวยเคร่ืองแบบพนักงานมหาวิทยาลัย 
พ.ศ.2553 จึงมีสภาพเปนกฎตามนัยของมาตรา 3 แหงพระราชบัญญัติจัดต้ังศาลปกครองและวิธีพิจารณา
คดีปกครอง พ.ศ.2542 และมาตรา 5 แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539 จึงอยู
ภายใตบังคับพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 มาตรา 7(4) ประกอบกับ
บทบัญญัติแหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 ไดกําหนดบทลงโทษไวในมาตรา 63 ความ
วา “ผูใดใชตรา สัญลักษณ ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ ครุยประจําตําแหนง เคร่ืองแบบ เคร่ืองหมาย หรือ
เคร่ืองแตงกายนักศึกษาของมหาวิทยาลัย โดยไมมีสิทธิที่จะใช หรือแสดงดวยประการใด ๆ วาตนมี
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ตําแหนงใดในมหาวิทยาลัย ... ถาไดกระทําเพื่อใหบุคคลอ่ืนเช่ือวาตนมีสิทธิที่จะใชหรือมีตําแหนงหรือมี
วิทยฐานะเชนนั้น ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหกเดือน หรือปรับไมเกินหาหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ” 
ดังนั้นคําวา “เครื่องแบบ” หาไดหมายความเฉพาะเครื่องแตงกายนักศึกษาอยางเดียว แตยังตีความ
รวมถึงเครื่องแบบพนักงานมหาวิทยาลัยดวย ซึ่งตามบทกําหนดโทษนี้ เห็นไดชัดวาไดกําหนดโทษของ 
ผูที ่ไมมีสิทธิที่จะใชเครื่องแบบของมหาวิทยาลัย หรือแสดงดวยประการใด ๆ วาตนมีตําแหนงใดใน
มหาวิทยาลัยโดยมีเจตนาพิเศษ ถาไดกระทําเพื่อใหบุคคลอ่ืนเช่ือวาตนมีสิทธิที่จะใช หรือมีตําแหนงใดใน
มหาวิทยาลัยจึงจะครบองคประกอบความผิดที่ตองระวางโทษทางอาญาตามที่กําหนดไว  

ดังนั้น ระเบียบมหาวิทยาลัยวาดวยเคร่ืองแบบพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2553 ไดบัญญัติ
ข้ึนโดยอาศัยอํานาจตามกฎหมายคือ พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 และพระราชบัญญัติ
ระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2547 แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบ
ขาราชการ  พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551 อันเปนการดําเนินการอยางถูกตองตาม
กระบวนการและข้ันตอนที่กฎหมายกําหนดแลว และไมเปนประเด็นปญหาเกี่ยวกับความชอบดวยกฎหมาย  

4. สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ไดมีหนังสือที่ นร 0503 (กรจ.)/28252 ลงวันที่ 10 
กันยายน 2553 แจงมหาวิทยาลัยฯ วา ระเบียบมหาวิทยาลัยวาดวยเคร่ืองแบบพนักงานมหาวิทยาลัย เปน
ขอกําหนดเพื่อใชบังคับกับเจาหนาที่ภายในองคกรเทานั้น มิไดมีผลบังคับเปนการทั่วไปตอเอกชนที่ถือวามี
สภาพอยางกฎประกอบกับไมมีบทบัญญัติใดกําหนดเร่ืองนี้ไวโดยตรงใหตองประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
จึงไดสงระเบียบเรื่องนี้คืนมหาวิทยาลัยฯ  

5. มหาวิทยาลัยฯ ไดหารือดวยวาจากับสํานักนิติธรรม ซึ่งเปนหนวยงานที่รับผิดชอบเก่ียวกับ
การประกาศราชกิจจานุ เบกษา  ถึงกรณีของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  ซึ่ งอยูภายใต
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 เชนเดียวกันและดําเนินกระบวนการเหมือนกัน เหตุใดจึง
ลงประกาศขอบังคับวาดวยเคร่ืองแบบพนักงานมหาวิทยาลัยได แตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ดําเนินการมิได 

ขอกฎหมาย 
- มาตรา 18 (2) และมาตรา 63 แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 
- มาตรา 65/1 แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.

2547 และฉบับแกไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2/2551  
- มาตรา 3 แหงพระราชบัญญัติจัดต้ังศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ.2542 

- มาตรา 5 แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539 
- มาตรา 7(4) แหงพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของทางราชการ พ.ศ.2540  
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ขอเสนอ/ญัตติ 
เพื่อใหการบังคับใชระเบียบฉบับนี้เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ จึงขอเสนอมหาวิทยาลัย 

พิจารณาดําเนินการดังนี้ 
1. นําเสนอเร่ืองนี้เขาที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณาตามอํานาจและหนาที่แหง

พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 มาตรา 18 (2) 
2. การพิจารณาปรับแกระเบียบขอ 2 จาก “ระเบียบนี้ใหใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวันประกาศ

ในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป” เปน “ระเบียบนี้ใหใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวันประกาศเปนตนไป”  
หรือ 

3. ทําหนังสือขอหารือสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ถึงกรณีการประกาศระเบียบ 
ขอบังคับในราชกิจจานุเบกษา เนื่องจากเปนหนวยงานตนสังกัดของมหาวิทยาลัย หากเกิดปญหาใดๆ  
จึงสมควรขอหารือ เพื่อความชัดเจนในการบริหารงาน 

มติที่ประชุม     
เห็นชอบใหปรับแกตามที่เสนอ และใหทําหนังสือขอหารือไปยังสํานักงานคณะกรรมการ 

การอุดมศึกษา 

ระเบียบวาระที่ 5.2 ขอความเห็นชอบและขออนุมัติแผนงบประมาณรายจายประจําป 
พ.ศ.2554 

สาระสําคัญโดยยอ 
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย  ขออนุญาตที่ประชุมให นางสาวเพลินตา โมสกุล ผูอํานวยการ

กองนโยบายและแผน นําเสนอ ขอความเห็นชอบและขออนุมัติแผนงบประมาณรายจายประจําป  
พ.ศ.2554 

ความเปนมา/เรื่องเดิม/ขอเท็จจริง 
 นางสาวเพลินตา โมสกุล ผูอํานวยการกองนโยบายและแผน นําเสนอ ขอความเห็นชอบและ 
ขออนุมัติแผนงบประมาณรายจายประจําป  

ขอกฎหมาย 
  พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 มาตรา 18 (11) สภามหาวิทยาลัยมีหนาที่

อนุมัติงบประมาณรายจายจากเงินรายไดของมหาวิทยาลัย 

ขอเสนอ/ญัตติ 
ขออนุมัติแผนงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ.2554 
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มติที่ประชุม     
เห็นชอบและอนุมัติแผนงบประมาณรายจายประจําปพ.ศ.2554 

ระเบียบวาระที่ 5.3  นําเสนอตัวชี้วัดเพื่อใชในการติดตามงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 

สาระสําคัญโดยยอ 
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย ขออนุญาตให นายจิรศักด์ิ ชุมวรานนท รองอธิการบดีฝาย

วางแผนและพัฒนา นําเสนอ ตัวช้ีวัดเพื่อใชในการติดตามงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ความเปนมา/เรื่องเดิม/ขอเท็จจริง 
 ตามที่มหาวิทยาลัยฯ  ไดดําเนินการจัดทําแผนงาน /โครงการ  เสนอขออนุมัติตอสภา
มหาวิทยาลัยนั้น เพื่อใหเกิดความสมบูรณในการบริหารโครงการ และการติดตามประเมินผลโครงการได
อยางมีประสิทธิภาพ มหาวิทยาลัยฯ จึงนําเสนอตัวช้ีวัดที่ใชในการติดตามประเมินผลโครงการ จํานวน 114 
ตัวชี้วัด ซึ่งเปนตัวชี้วัดที่ไดมีการเช่ือมโยงระบบการประเมินจากทุกระบบเพื่อใชในการติดตามประเมินผล
โครงการทุกโครงการ ตัวช้ีวัดที่มหาวิทยาลัยไดนําเสนอเพื่อขออนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยในคร้ังนี้  
เปนการผนวกรวมตัวช้ีวัดจากระบบการประกันคุณภาพภายใน ตามเกณฑคุณภาพของสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) จํานวน 23 ตัวช้ีวัด ตัวชี้วัดการประเมินผลการปฏิบัติราชการตาม 
คํารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.ร.) จํานวน 12 ตัวช้ีวัด ตัวช้ีวัดตามเกณฑ 
การประเมินคุณภาพภายนอกรอบ 3 ของสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา 
(สมศ.) จํานวน 22 ตัวช้ีวัด และตัวช้ีวัดตามระบบงบประมาณ จํานวน 32 ตัวช้ีวัด 

ขอกฎหมาย 
  -ไมมี- 

ขอเสนอ/ญัตติ 
เพื่อใหการบริหารโครงการ/งบประมาณ ของมหาวิทยาลัยฯ เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 

มหาวิทยาลัยฯ จึงขอนําเสนอตัวช้ีวัดเพื่อใชในการติดตามประเมินผล มาเพื่อพิจารณาอนุมัติและ
ประกอบการบริหารโครงการในปงบประมาณ พ.ศ.2554 ตอไป 

มติที่ประชุม     
เห็นชอบตัวช้ีวัดเพื่อใชในการติดตามงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
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ระเบียบวาระที่  6   เรื่องอ่ืนๆ 

ระเบียบวาระที่ 6.1 การหมดวาระของกรรมการสภาคณาจารยและขาราชการ  

สาระสําคัญโดยยอ 
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยขออนุญาตใหนางสาวศราริตา บุญฤทธิ์ นําเสนอ การหมดวาระ

ของกรรมการสภาคณาจารยและขาราชการ 

ความเปนมา/เรื่องเดิม/ขอเท็จจริง 
 กรรมการสภาคณาจารยและขาราชการจะหมดวาระในวันที่ 26 ธันวาคม 2553 และใน 

การประชุมสภามหาวิทยาลัยคร้ังตอไปจะนําเสนอปฏิทินการสรรหากรรมการสภาคณาจารยและขาราชการ 

ขอกฎหมาย     
1. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 มาตรา 24 
2. ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา วาดวย สภาคณาจารยและขาราชการ 

พ.ศ.2547  

ขอเสนอ/ญัตติ    
การหมดวาระของกรรมการสภาคณาจารยและขาราชการ 

มติที่ประชุม    
 เห็นชอบ  
 
ระเบียบวาระที่ 6.2 กําหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา คร้ังท่ี 

11/2553 

สาระสําคัญโดยยอ 
เลขานุการสภามหาวิทยา ลัยนํ า เสนอปฏิทิน เพื่ อหา รือ เ ร่ืองกํ าหนดการประ ชุม 

สภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา คร้ังที่ 11/2553 

ความเปนมา/เรื่องเดิม/ขอเท็จจริง 
 สภามหาวิทยาลัยมีมติเปนหลักการใหมีการประชุมทุกวันพุธในสัปดาหที่สามของเดือน   

ขอกฎหมาย     
ขอบังคับวาดวยการประชุมสภามหาวิทยาลัย พ.ศ.2547 ขอ 8 การประชุมใหมีตามกําหนด 

ที่สภามหาวิทยาลัยไดมีมติไว  
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ขอเสนอ/ญัตติ    
ขอความเห็นชอบกําหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา คร้ังที่ 11/2553 

ในวันพุธที่ 17 พฤศจิกายน เวลา 09.30 น. ณ หองประชุม 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  

มติที่ประชุม    
 เห็นชอบ  
 
 

ปดประชุมเวลา  11.30 น. 
 

........................................... 
(รศ.วันทนีย  แสนภักดี) 

ผูบันทกึรายงานการประชุม 
 

........................................... 
(ศ.ดร.นิพนธ ศุขปรีดี) 

อุปนายกสภามหาวิทยาลัย 
ประธานการประชุม 
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