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รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
คร้ังที่ 8/2555 

วันพุธที่ 19 กันยายน 2555 เวลา 09.30 – 12.00 น. 
ณ หองประชุม 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

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

ผูที่มาประชุม 

1. ศ.ดร.ศุภมาศ พนิชศักดิ์พัฒนา นายกสภามหาวิทยาลัย                            ประธาน 
2. ศ.ดร.นิพนธ ศุขปรีดี อุปนายก รองประธาน 
3. นายสุพล คุณาภรณ ผูทรงคุณวุฒิ                                           กรรมการ 
4. รศ.ดร.พงศ หรดาล ผูทรงคุณวุฒิ                       กรรมการ 
5. นายศุทธนะ ธีวีระปญญา ผูทรงคุณวุฒิ                                           กรรมการ 
6. ผศ.สุธรรม ชาตะสิงห (แทน)ประธานกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย กรรมการ 
7. ดร.บูรพาทิศ พลอยสุวรรณ อธิการบดี กรรมการ 
8. รศ.ไพฑูรย สมัครกิจ ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ กรรมการ 
9.  ผศ.วิชชุกร นาคธน ผูแทนผูบริหาร กรรมการ 
10. ผศ.พันทิพา มาลา ผูแทนผูบริหาร กรรมการ 
11. นายจิรศักดิ์ ชุมวรานนท ผูแทนผูบริหาร กรรมการ 
12. ดร.สุภัทรา คงเรือง ผูแทนคณาจารย                                     กรรมการ 
13. ผศ.อราม  ชนะโชติ ผูแทนคณาจารย                                     กรรมการ 
14. ดร.เกษม บํารุงเวช ผูแทนคณาจารย             กรรมการ 
15. ผศ.ดร.วิวัฒน หามนตรี ผูแทนคณาจารย กรรมการ 
16. รศ.วันทนีย แสนภักดี รองอธิการบดีฝายบริหาร เลขานุการ 

ผูที่ไมมาประชุม  

1. ศ.นพ.สมเกียรติ  วัฒนศิริชัยกุล ผูทรงคุณวุฒิ ลาการประชุม 
2. ดร.ชาญวิทย เกษตรศิริ ผูทรงคุณวุฒิ                           ลาการประชุม 
3. ผศ.ดร.สาโรช ธีรศิลป ผูทรงคุณวุฒิ ลาการประชุม 
4. ดร.สุชาติ เมืองแกว ผูทรงคุณวุฒิ     ลาการประชุม 
5. นางสาวิตรี สุวรรณสถิตย ผูทรงคุณวุฒิ                   ลาการประชุม 
6. รศ.ดร.นพวรรณ ธีระพันธเจริญ ผูแทนผูบริหาร                                    ลาการประชุม 
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ผูเขารวมประชุม  

1. ผศ.ดร.วิมลพรรณ รุงพรหม รองอธิการบดีฝายวิชาการ 
2. รศ.สุวิทย เฑียรทอง ท่ีปรึกษาอธิการบดี 
3. ดร.รวีวัตร สิริภูบาล ผูอํานวยการสํานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา 
4. นางสาวเพลินตา โมสกุล ผูอํานวยการกองนโยบายและแผน 
5. นางสาวชุติมา นิ่มนวล หัวหนาสํานักงานสภามหาวิทยาลัย 
5. นางสาวศราริตา บุญฤทธิ์ นิติกร 

เร่ิมประชุม เวลา 09.30 น. 

ประธานพิจารณาจํานวนกรรมการท่ีมาประชุมและเห็นวาครบองคประชุมแลวจึงเปดการประชุม และ
ดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม 

อธิการบดีมีเรื่องแจงใหทราบคือ 
ตามท่ีมีประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่องแตงตั้งนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ใหดํารงตําแหนงนายกสภามหาวิทยาลัย แทนคุณหญิงดร.กษมา วรวรรณ ณ อยุธยา  ซ่ึงหมดวาระ โดยมี 
พระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ ต้ังแตวันท่ี 31 สิงหาคม 2555 และประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี วันท่ี 4 
กันยายน 2555 ในวันนี้จึงเปนการปฏิบัติหนาท่ีของนายกสภามหาวิทยาลัยทานใหม และขอเชิญกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยแสดงความยินดีตอนายกสภามหาวิทยาลัย 

เลขานุการ กลาววา ขอเรียนเชิญอธิการบดีมอบชอดอกไมแสดงความยินดีใหกับนายกสภา
มหาวิทยาลัยทานใหม 

นายกสภามหาวิทยาลัย กลาววา ผมไดรับเกียรติอันสูงยิ่งท่ีไดรับโปรดเกลาฯ ใหเปนนายกสภา
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ดวยใจจริง  ทํางานทุกอยางดวยความจริงใจ  ไดทํางานกับกรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิท่ีมีประสบการณในการทํางาน  ถือวาเปนสิ่งท่ีมีคาสูงยิ่ง และนอง ๆ ท่ีอยูในมหาวิทยาลัยฯ  ไดรับ
ความเมตตาจากคณะกรรมการสงเสริมฯ มาโดยตลอด จะพยายามทําหนาท่ีใหดีท่ีสุดกอนท่ีกรรมการ 
สภามหาวิทยาลัยชุดใหมไดรับการโปรดเกลาฯ คงไดรับฟงจากคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยชุดเดิมวามี
ความคิดอยางไรและจะทําอยางไรใหมหาวิทยาลัยฯ ดียิ่งข้ึน 
  

 มติท่ีประชุม 
รับทราบ  
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ระเบียบวาระที่ 1 เร่ืองที่ประธานแจงใหทราบ 

ประธานมอบหมายใหเลขานุการสภามหาวิทยาลัยแจงเรื่องเพ่ือทราบ คือ กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ท่ีลาการประชุมจํานวน 6 ทาน คือ ดร.ชาญวิทย เกษตรศิริ ผศ.ดร.สาโรช ธีรศิลป  นางสาวิตรี สุวรรณสถิตย 
ศ.นพ.สมเกียรติ  วัฒนศิริชัยกุล ดร.สุชาติ เมืองแกว และรศ.ดร.นพวรรณ ธีระพันธเจริญ 

มติท่ีประชุม 
รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 2 เร่ืองรับรองรายงานการประชุม คร้ังที่ 7/2555 

สาระสําคัญโดยยอ 
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย นําเสนอนําเสนอรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา ครั้งท่ี 7/2555และสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาไดพิจารณารายงาน 
การประชุม ครั้งท่ี 7/2555 เม่ือวันพุธท่ี 15 สิงหาคม 2555 

มติท่ีประชุม 
รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 7/2555 โดยไมมีการแกไข 

ระเบียบวาระที่ 3  เร่ืองสืบเนื่องจากการประชุม คร้ังที่ 7/2555 

ระเบียบวาระท่ี 3.1 ผลการปฏิบัติตามมติท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
ครั้งท่ี 7/2555 

สาระสําคัญโดยยอ 
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยขอมูลการดําเนินงานและผลการปฏิบัติงานตามมติท่ีประชุมสภา

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ครั้งท่ี 7/2555 โดยไดแจงและมอบใหหนวยงานและองคคณะบุคคล/
บุคคลท่ีเก่ียวของดําเนินงานและปฏิบัติตามท่ีสภามหาวิทยาลัยมีมติแลว 

มติท่ีประชุม     
รับทราบ  

ระเบียบวาระที่ 4 เร่ืองนําเสนอเพ่ือทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 4.1 เรื่องนําเสนอเพ่ือทราบจากอธิการบดี 

สาระสําคัญโดยยอ 
 อธิการบดี นําเสนอเรื่องใหท่ีประชุมทราบ ดังนี้ 

 1.สํานักอบรมศึกษากฎหมายแหงเนติบัณฑิตยสภามีหนังสือแจงวา คณะกรรมการอํานวยการ
อบรมศึกษากฎหมายแหงเนติบัณฑิตยสภามีมติในการประชุมครั้งท่ี 322 วันท่ี 23 สิงหาคม 2555 รับรอง
มาตรฐานการศึกษาผูสอบไลไดปริญญาตรีนิติศาสตรจากมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เฉพาะท่ีเปด
การเรียนการสอนอยู ณ ท่ีทําการของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ซ่ึงตั้งอยู ณ เลขท่ี 96 ถนนปรีดี
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พนมยงค ตําบลประตูชัย อําเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000 เทียบไดไมต่ํากวา 
วิทยฐานะผูสอบไลไดปริญญานิติศาสตรจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย หรือ 
มหาวิทยาลัยรามคําแหง ตามขอบังคับเนติบัณฑิตยสภา พ.ศ.2507 ขอ 56 (2) โดยมีขอเสนอแนะดังนี้ 
 1. หองสมุด ควรจัดหาหนังสือกฎหมายท่ีมีความทันสมัย คําบรรยายใหม ๆ และหนังสือ
กฎหมายภาษาอังกฤษไวในหองสมุดเพ่ิมมากข้ึนเพ่ือใหนักศึกษาไดใชประโยชน 
 2. การเรียนการสอน ไมควรใหอาจารยแตละคนสอนหลายวิชา 
 3. แผนพัฒนาอาจารย ควรสนับสนุนใหอาจารยประจําไดศึกษาตอในชั้นเนติบัณฑิต 

 4 .  แผน พัฒนาองค ก ร  คว รยกระดั บจั ดตั้ ง เ ป นคณะนิ ติ ศ าสตร  แยกออกจาก 
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

2. สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาขอทบทวนแนวปฏิบัติเก่ียวกับการดําเนินการเสนอขอโปรด
เกลาฯ แตงตั้งนายกสภามหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิและอธิการบดีของ
สถาบันอุดมศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาไดพิจารณาเห็นวาผูดํารงตําแหนงนายกสภาและ
กรรมการสภาสถาบันอุดมศึกษา ควรตองเปนผูท่ีสามารถทุมเทการปฏิบัติหนาท่ีในการกํากับ ตรวจสอบ  
และสนับสนุนภารกิจของสถาบันอุดมศึกษาไดอยางเต็มท่ีและมีประสิทธิภาพ ดังนั้น ในการแตงตั้งผูดํารง
ตําแหนงนายกสภาและกรรมการสภาสถาบันอุดมศึกษา จึงไมควรมีการแตงตั้งผูดํารงตําแหนงนายกสภาและ
กรรมการสภาสถาบันอุดมศึกษาเกิน 5 แหงในเวลาเดียวกัน และไมควรมีการดํารงตําแหนงนายกสภาสถาบัน
เกินกวา 2 แหง 

3. อดีตนายกสภามหาวิทยาลัย คุณหญิง ดร.กษมา วรวรรณ ณ อยุธยา ขอเรียนเชิญกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยทุกทานรวมรับประทานอาหารเย็นท่ีบานในซอยชิดลม และมหาวิทยาลัยฯ จะจัดรถตูไป 

 
มติท่ีประชุม   

รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 4.2 เรื่องนําเสนอเพ่ือทราบจากสภาคณาจารยและขาราชการ 

สาระสําคัญโดยยอ 
 รศ.ไพฑูรย  สมัครกิจ ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ มีเรื่องแจงเ พ่ือทราบคือ  

เม่ือวันท่ี 12 กันยายน 2555 สภาคณาจารยและขาราชการดําเนินการปรับปรุงแกไขขอบังคับวาดวย 
การสรรหาอธิการบดี และขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา วาดวย คุณสมบัติ หลักเกณฑและ
วิธีการไดมาของกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา ซ่ึงขอบังคับฉบับแรกท่ีดําเนินการเรียบรอย
แลวคือ ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา วาดวย คุณสมบัติ หลักเกณฑและวิธีการไดมาของ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา ซ่ึงกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจําจะหมด
วาระประมาณเดือนธันวาคม และจะนําขอบังคับนี้ เขาท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
คณะกรรมการปรับปรุงและยกรางกฎ ระเบียบ ประกาศและขอบัง คับของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา  และเขาสภามหาวิทยาลัยฯ ตอไป 

 สําหรับขอบังคับการสรรหาผูบริหารนั้นสภาคณาจารยและขาราชการไดทําหนังสือเชิญตัวแทน 
แตละคณะเพ่ือมาประชุมกลุมยอย 
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ประธาน กลาววา เปนเรื่องดีท่ีสภาคณาจารยและขาราชการไดรางระเบียบ ขอบังคับ ตองการให
มหาวิทยาลัยฯ ดูข้ันตอนตาง ๆ ของการไดมาซ่ึงระเบียบ ขอบังคับนั้นกอน จากนั้นควรนําเขาสูท่ีประชุม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย หรือคณะกรรมการบริหารงานบุคคลตามลําดับ เกรงวาหากไมดําเนินการ
ตามนี้จะเปนการลัดข้ันตอน สําหรับบทบาทและหนาท่ีของสภาคณาจารย  นั้น ควรพิจารณาตาม
พระราชบัญญั ติ มหาวิ ทยาลั ย ราชภัฏ  พ .ศ . 2547  มาตร า  24  สภาคณาจารย และข าราชการ 
มีหนาท่ี ให คําปรึกษาและขอเสนอแนะในกิจการของมหาวิทยาลัยและการพัฒนามหาวิทยาลัย 
ตออธิการบดีหรือสภามหาวิทยาลัย 

อธิการบดี กลาววา หนาท่ีของสภาคณาจารยและขาราชการมีอํานาจในการยกรางหรือไม  
ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 มาตรา 24 ไมมี มีแตใหขอเสนอแนะ ดูฐานอํานาจท่ีจะ
กระทํา  ตามพรบ.สภาคณาจารยไมมีเรื่องของการทําในเรื่องของการเสนอขอกฎหมายใด ๆ อธิการบดีจะหา
โอกาสเขารวมประชุมดวยเพ่ือทําความเขาใจกัน 

ประธาน กลาววา เสนอแนะใหอธิการบดีพูดคุยทําความเขาใจกับสภาคณาจารยและขาราชการ 
นอกรอบในเรื่องดังกลาวและขอใหดําเนินการผานคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยตามข้ันตอนท่ีกลาวไว
ขางตน และในเรื่องสําคัญก็ควรมีการทําประชาพิจารณกอนท่ีจะผานเรื่องมายังคณะกรรมการปรับปรุงและ 
ยกรางกฎ ระเบียบ ประกาศ และขอบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เพ่ือตรวจสอบกอน
นําเสนอสภามหาวิทยาลัยฯ ตอไป 

มติท่ีประชุม   
รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 4.3 เรื่องนําเสนอเพ่ือทราบจากประธานคณะกรรมการสงเสริมกิจการ
มหาวิทยาลัยฯ  

สาระสําคัญโดยยอ 
 ผศ.สุธรรม ชาตะสิงห รองประธานคณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย กลาววา  
วันนี้ ดร.จิระพันธุ พิมพพันธุ ประธานคณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัยฯ ติดราชการ จึงมอบหมาย 
รองประธานเขารวมประชุมแทน โดยมีเรื่องแจงเพ่ือทราบดังนี้ 
 1.คณะกรรมการสงเสริมฯ ไดดําเนินการสรรหาอาจารยและบุคลากรดีเดนประจําป เพ่ือท่ีจะ
สนับสนุนใหกําลังใจกับอาจารยและบุคลากร โดยไดรับการความรวมมือจากสภาคณาจารยและขาราชการ 
ชวยดําเนินการในรายละเอียด 
 2. คณะกรรมการสงเสริมฯ ไดมีการประชุมถึงเรื่องของประชาคมเศรฐกิจอาเซียน การศึกษาและ
ความม่ันคงและไดนําเรื่องนี้เสนอมหาวิทยาลัยฯ ดวย 
 3. คณะกรรมการสงเสริมฯ จะสนับสนุนจังหวัดพระครศรีอยุธยาเปนตัวแทนประเทศไทยเพ่ือจัด
งาน World Expo 2020 
 4.คณะกรรมการสงเสริมฯ ไดประชุมกันในเรื่องของประชาธิปไตย เพ่ือสรางความปรองดอง  
เปนปญหาในสังคมไทย จึงนําเสนอมหาวิทยาลัย แลวแตมหาวิทยาลัยฯ จะดําเนินการอยางไร  
 5. คณะกรรมการสงเสริมฯ จะหาทุนเพ่ือสนับสนุนนักศึกษาโดยจะมีการจัดกิจกรรมการแขงขัน
โบวลิ่งการกุศลในวันท่ี 22 กันยายน 2555 ณ บิ๊กซี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เวลา 10.00 น.ขอเรียนเชิญ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยเขารวมกิจกรรม 
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 6. คณะกรรมการสงเสริม ฯ ไดออกแบบสอบถามเก่ียวกับการทําอยางไรใหการประชุมสงเสริม
เปนท่ีสอดคลองกับความตองการของหลาย ๆ ฝายคณะกรรมการสงเสริมฯ จึงออกแบบสอบถามจะไดเปนสวน
หนึ่งของการจัดวาระการประชุม 

มติท่ีประชุม   
รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 5 เร่ืองนําเสนอเพ่ือพิจารณา 

 ระเบียบวาระท่ี 5.1 ขออนุมัติใหปริญญาบัตร แกผูสําเร็จการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ประจําภาค
เรียนท่ี 1/2555 

 สาระสําคัญโดยยอ 
สภาวิชาการไดมีมติเห็นชอบเสนอใหปริญญาบัตร ในการประชุมครั้งท่ี 7/2555 เม่ือวันท่ี 5 

กันยายน 2555 จํานวน 7 ราย จําแนกตามวุฒิการศึกษาไดตามตารางท่ี 1 ดังตอไปนี้ 

ตารางท่ี 1 จํานวนผูสําเร็จการศึกษาจําแนกตามระดับปริญญาและวุฒิการศึกษา 

ระดับปริญญา สาขาวิชา/วุฒิการศึกษา จํานวน(ราย) 
ระดับบัณฑิตศึกษา ค.ม. (การบริหารการศึกษา) 2 
 ค.ม. (การจัดการการเรียนรู) 2 
 ศศ.ม. (ยุทธศาสตรการพัฒนา) 1 
 บธ.ม. (บริหารธุรกิจ) 2 

รวมท้ังส้ิน  7 
 

มติท่ีประชุม    
อนุมัติใหปริญญาบัตร แกผูสําเร็จการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ประจําภาคเรียนท่ี 1/2555 

ระเบียบวาระท่ี 5.2 ขอความเห็นชอบการแตงตั้งคณะกรรมการสรรหาหัวหนาภาควิชาสังคมศาสตร 
และหัวหนาภาควิชามนุษยศาสตร 

สาระสําคัญโดยยอ 
ตามท่ีผูชวยศาสตราจารย ดร.อดิศร ภูสาระ และ ดร.เกษม บํารุงเวช ไดปฏิบัติหนาท่ีหัวหนา

ภาควิชาจนครบวาระแลว และไดหมดวาระเม่ือวันท่ี 22 เมษายน 2555 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
จึงไดดําเนินการตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา วาดวย คุณสมบัติ หลักเกณฑ วิธีการ
ไดมา และอํานาจหนาท่ีของหัวหนาภาควิชา พ.ศ.2549 ขอ 5 โดยคณะไดเชิญคณาจารยประชุม ในวันท่ี 8 
สิงหาคม 2555 เวลา 13.30 น. ณ หองประชุม 227 เพ่ือคัดเลือกอาจารยในภาควิชา จํานวน 2 คน  
เปนคณะกรรมการสรรหาหัวหนาภาควิชา ซ่ึงผลการคัดเลือกผูแทนคณาจารยจากภาควิชาไดแก นางสาวณิศรา 
ประดิษฐดวง และนายเฉลิมพล พลมุข 
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ผศ.อราม ชนะโชติ มีขอเสนอแนะ คือ ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ หนาท่ีของสภา
มหาวิทยาลัยไมมีอํานาจในเรื่องนี้  มหาวิทยาลัย ฯ ควรยกเลิกขอบังคับฉบับเดิม  และใหอํานาจอธิการบดีใน
การลงนาม  คณะกรรมการปรับปรุงและยกรางกฎ ระเบียบ ประกาศและขอบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา เสนอสวนนี้ไดหรือไม ขอใหยกเลิกขอบังคับและใหใชประกาศอ่ืนแทนท่ีเปนอํานาจของ
อธิการบดีโดยตรง ในสวนของหัวหนาภาควิชาควรเปนระดับมหาวิทยาลัย 

มติท่ีประชุม    
เห็นชอบการแตงตั้งคณะกรรมการสรรหาหัวหนาภาควิชาสังคมศาสตร และหัวหนาภาควิชา

มนุษยศาสตร โดยมีคณะกรรมการดังนี้ 
1. คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ประธาน 
2. นายเฉลิมพล พลมุข   กรรมการ 
3. นางสาวณิศรา ประดิษฐดวง  กรรมการและเลขานุการ 

ระเบียบวาระท่ี 5.3 พิจารณาการเสนอขอโปรดเกลาฯ แตงตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผูทรงคุณวุฒิ 

สาระสําคัญโดยยอ 
ตามท่ีมหาวิทยาลัยฯ ไดเสนอขอโปรดเกลาฯ แตงตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ  

รวมจํานวนท้ังสิ้น 11 ราย เพ่ือใหสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษานําความกราบบังคมทูล 
เพ่ือทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงตั้ง นั้น   

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาไดมีหนังสือใหทราบวาการเสนอขอโปรดเกลาฯ แตงตั้ง
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยานั้น ไดเสนอชื่อ 
นายขจร จิตสุขุมมงคล เปนกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ ซ่ึงปจจุบันไดดํารงตําแหนงกรรมการสภา
สถาบันอุดมศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาตาง ๆ 5 แหงแลว จึงขอใหมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
พิจารณาทบทวนเรื่องดังกลาวใหเปนไปตามขอเสนอแนะแนวปฏิบัติของคณะกรรมการการอุดมศึกษา  
กอนนําเสนอสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเพ่ือดําเนินการเสนอขอโปรดเกลาฯ แตงตั้งตอไป 

สภามหาวิทยาลัยไดมอบหมายใหเลขานุการนําขอมูลเดิมมาพิจารณาท่ีประชุมไดพิจารณาจาก
คะแนนท่ีไดเรียงลําดับแลว ซ่ึงไดแก ดร.อุทัย ดุลยเกษม  

มติท่ีประชุม 
เห็นชอบ และมอบใหอธิการบดีทาบทาม ดร.อุทัย ดุลยเกษม ตอไป 

ระเบียบวาระท่ี 5.4 ขอความเห็นชอบ (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา และ 
(ราง) ประกาศสภามหาวิทยาลัย 

สาระสําคัญโดยยอ 
ตามท่ีคณะกรรมการปรับปรุงและยกรางกฎ ระเบียบ ประกาศ และขอบังคับ ของมหาวิทยาลัยฯ 

เม่ือการประชุมครั้งท่ี 3/2555 วันพุธท่ี 5 กันยายน 2555 ไดมีมติท่ีประชุมคณะกรรมการปรับปรุงและยกรางฯ 
ดังนี้ 
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1. ขอความเห็นชอบ (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา วาดวย การเบิก 
จายเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราวสําหรับเจาหนาท่ีประจําตามสัญญา พ.ศ.... 

มติท่ีประชุม พิจารณาใหความเห็นชอบและใหปรับแกตามขอเสนอแนะท่ีประชุม โดยเสนอ 
ขอสังเกตตอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาและขอความเห็นชอบ 

2. ขอความเห็นชอบ (ราง) ประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง การจาย 
เงินเดือนผูบริหารท่ีมิไดเปนขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (กรณีเกษียณอายุราชการ) พ.ศ.2555 

มติท่ีประชุม พิจารณาใหความเห็นชอบ และเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาและขอความ 
เห็นชอบตอไป 

มติท่ีประชุม 
1. เห็นชอบ (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา วาดวย การเบิก 

จายเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราวสําหรับเจาหนาท่ีประจําตามสัญญา พ.ศ.... 
2. เห็นชอบ (ราง) ประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง การจาย 

เงินเดือนผูบริหารท่ีมิไดเปนขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (กรณีเกษียณอายุราชการ) พ.ศ.2555 

 ระเบียบวาระท่ี 5.5 ขอความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีการอาหาร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555) 

สาระสําคัญโดยยอ 
ดวยคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โดยสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหารได

ดําเนินการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ.2555) โดยผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  
ในการประชุมครั้งท่ี 4/2555 เม่ือวันท่ี 24 สิงหาคม 2555 และสภาวิชาการมีมติเห็นชอบในการประชุม 
ครั้งท่ี 7/2555 เม่ือวันท่ี 5 กันยายน 2555 

มติท่ีประชุม 
ขอถอนวาระออกไปกอน เนื่องจากอาจารยประจําหลักสูตรยังไมเปนไปตามเกณฑ 

 ระเบียบวาระท่ี 5.6 ขออนุมัติโครงสรางการแบงสวนราชการภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 

สาระสําคัญโดยยอ 
กองนโยบายและแผนไดจัดทํา (ราง) กรอบอัตรากําลังและตําแหนงเพ่ิมใหม ระยะ 4 ป 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2555-2558 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา และไดนําเสนอตอท่ีประชุม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 13/2555 เม่ือวันอังคารท่ี 10 กรกฎาคม 2555 เพ่ือพิจารณา  
โดยมติท่ีประชุมเห็นชอบใหกองนโยบายและแผนประสานงานกับหนวยงานเพ่ือทบทวนกรอบอัตรากําลังใน
รายตําแหนงตามขอสังเกตและขอเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และเสนอ (ราง)  
กรอบอัตรากําลังฯ ตอท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  
เม่ือวันจันทร ท่ี 23 กรกฎาคม 2555 เ พ่ือพิจารณาขอความเห็นชอบในกรอบอัตรากําลังดังกลาว  
ซ่ึงกองนโยบายและแผนไดดําเนินการปรับปรุงขอมูลตามขอเสนอแนะจากท่ีประชุมคณะกรรมการบริหาร
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มหาวิทยาลัยและคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจํามหาวิทยาลัย พรอมกับแจงใหคณะ สํานัก  
สถาบัน  กอง  ตรวจสอบขอ มูล ให ถูกตอง  ครบถ วน  สมบู รณ  และนํา เสนอสภามหาวิทยาลั ย 
เพ่ือขอขอเสนอแนะในการดําเนินการตอไป 

ท่ีประชุมมีขอเสนอแนะดังนี้ 
นายสุพล  คุณาภรณ กลาววา หนวยตรวจสอบภายในดานเอกสารการดําเนินการข้ึนกับ

กองกลาง การพิจารณาความดีความชอบข้ึนตรงตออธิการบดี 
ผศ.อราม ชนะโชติ กลาววา ถาโครงสรางนี้ผานมหาวิทยาลัยฯ จะมีทิศทางในการบริหาร

อยางไรบาง จะตองมีความสอดคลองกัน ตองการใหกองนโยบายและแผน และมหาวิทยาลัยฯ ดําเนินการใน
สวนนี้ 

นายจิรศักดิ์ ชุมวรานนท กลาววา หนวยตรวจสอบภายในข้ึนตรงตออธิการบดี ในสวนโครงสราง
ตองเปลี่ยน แตเวลาใชอัตราตองใชอัตราของกองกลาง  

ดร.เกษม บํารุงเวช กลาววา ภาควิชาไมจําเปนตองมีในคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
ไดหรือไม ยกเลิกภาควิชาทําไดไหม ไมเห็นดวยท่ีจะมีภาควิชาสมควรจะยุบภาควิชาเพ่ือไมใหมีในโครงสราง 

ผศ.วิชชุกร นาคธน กลาววา คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรเปนคณะท่ีมีภาควิชา  
แตภาควิชาไมมีประโยชนในการบริหารงานวิชาการกลับเปนการเพ่ิมภาระงาน แตงานก็ยังไปอยูท่ีคณะ   

ผศ.อราม ชนะโชติ กลาววา คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีมีหัวหนาภาควิชาและมีเจาหนาท่ี
คนเดียว สวนหนึ่งเห็นดวย ถาปจจุบันยังไมมีความพรอมควรยุบไป แตในอนาคตมหาวิทยาลัยฯ มีการพัฒนา 
การขยายหนวยงานหรือมีการตั้งคณะใหม ภาควิชาหากมีความเขมแข็งข้ึนมากอนอาจจะเปนอีกกาวหนึ่ง  
ถาโครงสรางยังไมมีทรัพยากรท่ีเพียงพอ อาจมีปญหาในเรื่องเทคนิคในการบริหารงาน 

ผศ.วิชชุกร นาคธน กลาววา หัวหนาสาขาหรือประธานหลักสูตร จะเปนตัวหลักในการบริหาร 
อธิการบดี กลาววา ท่ีมาของการมีภาควิชาในหนวยงานใดตองประกาศเปนประกาศกระทรวง 

การท่ีจะเสนอใหมีภาควิชานั้นไมใชเรื่องงาย เพราะวาตอนแรกท่ีเสนอไปเสนอทุกคณะแตปญหาคือขอมูล
อาจารย ทรัพยากร นักศึกษามีไมพอกับความเปนภาควิชา ทบวงมีเกณฑ ภาระงานไดจึงกําหนดใหมีภาควิชา
เพราะวาขณะนั้นมีปริมาณงานท่ีพอ หากจะยุบก็เทากับวามหาวิทยาลัยฯ จะไมมีโอกาสขยายงาน เพราะ
ขณะนี้ปริมาณงานของมหาวิทยาลัยฯ ไมสามารถตั้งเปนภาควิชาไดจากท่ีมาเจตนาจะใหภาคพัฒนาเขมแข็ง
ข้ึน แตปญหาท่ีเกิดข้ึนไมไดมาจากโครงสรางแตเปนเพราะการบริหารจัดการดังนั้น โครงสรางท่ีมีอยูแลวตาม
ประกาศกระทรวง ตองการใหคงไว แตใชการบริหารจัดการเพ่ือใหโครงสรางทํางานไดตามเจตนารมณเดิม
อธิการบดียินดีท่ีจะดําเนินการวางระบบเพ่ือใหกลไกทํางานไดอยางเดิม 

ประธาน กลาววา มหาวิทยาลัยฯ มีภาควิชาและไมมีภาควิชาบอกไมไดวาสวนไหนดีหรือไมดี 
แลวแตบริบทของมหาวิทยาลัยฯ หากมหาวิทยาลัยฯ จะไมมีก็ไมใชเรื่องงาย เรื่องนี้ควรมีการปรึกษาหารือกัน
ในท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ถาผานคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยแลว ก็สามารถ
ดําเนินการตอได  

นายสุพล คุณาภรณ กลาววาหนวยตรวจสอบภายในข้ึนตรงกับอธิการบดีโดยตรงแตอัตรากําลัง
จากกองกลาง สวนในการพิจารณาความดีความชอบตองเปนอธิการบดี   อธิการบดีควรใหความสําคัญกับ
หนวยตรวจสอบภายในมากกวานี้เพราะขณะนี้หนวยตรวจสอบภายในมีอาจารยประจําซ่ึงไมคอยมีเวลา  
มีเจาหนาท่ีประจําอยูเพียง 1 คน หนวยตรวจสอบภายในเทียบเทาอะไร  
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รศ.ดร.พงศ หรดาล กลาววา คณะอ่ืนมีงานบัณฑิตศึกษา แตคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
ไมมีงานบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยฯ ไดเตรียมไวหรือไม ในอนาคตคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีควรเปด
บัณฑิตศึกษา  

ผศ.วิชชุกร นาคธน  กลาววา การบริหารจัดการหลักสูตรปริญญาโท ในโครงสรางตามกฎหมาย
การบริหารหลักสูตร ปริญญาโท ควรอยูท่ีไหน เพราะตอนนี้ไมไดอยูท่ีคณะ แตอยูท่ีสํานักงานคณะกรรมการ
บัณฑิตศึกษา 

ประธาน กลาววา วาระนี้เราใชเวลาคอนขางมาก ประธานจะใหความสําคัญกับผูทรงคุณวุฒิมาก 
ตองการใหหารือกันในคณะกรรมการบริหารกอน ตองการใหการประชุมจบไดรวดเร็ว มีหลายอยางท่ีทาง
ผูบริหารหารือกันอยูแลว เพราะหากหารือกันในคณะกรรมการบริหารเรียบรอยแลว จะทําใหการประชุม
รวดเร็วมากข้ึน ตองการใหผูทรงคุณวุฒิใชเวลาของทานไดเต็มท่ี  

มติท่ีประชุม 
อนุมัติในหลักการและใหแกไขตามขอเสนอแนะของผูทรงคุณวุฒิและใหนําเรื่องนี้เขาท่ีประชุม

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และนําเขาสภามหาวิทยาลัยฯ ในระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องสืบเนื่องใน
ครั้งตอไป 

 ระเบียบวาระท่ี 5.7ขออนุมัติ(ราง) กรอบอัตรากําลังและตําแหนงเพ่ิมใหม ระยะ 4 ป ประจําป
งบประมาณ พ.ศ.2555-2558 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ความเปนมา/เรื่องเดิม/ขอเท็จจริง 
กองนโยบายและแผนไดจัดทํา (ราง) กรอบอัตรากําลังและตําแหนงเพ่ิมใหม ระยะ 4 ป 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2555-2558 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา และไดนําเสนอตอท่ี
ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 13/2555 เม่ือวันอังคารท่ี 10 กรกฎาคม 2555  
เพ่ือพิจารณามติท่ีประชุมเห็นชอบใหกองนโยบายและแผนประสานงานกับหนวยงานเพ่ือทบทวนกรอบ
อัตรากําลังในรายตําแหนงตามขอสังเกตและขอเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และ
เสนอ (ราง)กรอบอัตรากําลังฯ ตอท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยาเม่ือวันจันทรท่ี 23 กรกฎาคม 2555 เพ่ือพิจารณาขอความเห็นชอบในกรอบอัตรากําลัง
ดังกลาวซ่ึงกองนโยบายและแผนไดดําเนินการปรับปรุงขอมูลตามขอเสนอแนะจากท่ีประชุมคณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัยและคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจํามหาวิทยาลัย พรอมกับแจงใหคณะ สํานัก  
สถาบัน กอง ตรวจสอบขอมูลใหถูกตอง ครบถวน สมบูรณ นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือขอขอเสนอแนะ
ในการดําเนินการตอไป 

อธิการบดี กลาววา  เรื่องนี้มีความเก่ียวพันธกับการเสนอกรอบอัตรากําลัง ถายังไมมีมติ
เห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยฯ จะสงผลดังนั้นมหาวิทยาลัยฯ จะนําเอาความเห็นจากสภามหาวิทยาลัยฯ 
ท้ังหมดไปดําเนินการแกไขและขอความเห็นชอบตามความเห็นนี้จากสภามหาวิทยาลัย และจะนําเสนอ
สภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบตอไป 

มติท่ีประชุม 
อนุมัติในหลักการและใหแกไขตามขอเสนอแนะของกรรมการผูทรงคุณวุฒิ และนําเสนอสภา

มหาวิทยาลัยเพ่ือทราบตอไป   
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 ระเบียบวาระที่  6 เร่ืองอ่ืนๆ 

 ระเบียบวาระท่ี 6.1ขอความเห็นชอบการแตงตั้งคณะกรรมการสรรหาหัวหนาภาควิชาวิทยาศาสตร
ประยุกต 

ความเปนมา/เรื่องเดิม/ขอเท็จจริง 
เนื่องจากผูชวยศาสตราจารยศานิต สวัสดิกาญจน ไดปฏิบัติหนาท่ีหัวหนาภาควิชาวิทยาศาสตร

ประยุกต จนครบวาระ และไดหมดวาระเม่ือวันท่ี 15 มิถุนายน 2555 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีจึงได
ดําเนินการตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา วาดวย คุณสมบัติ หลักเกณฑ วิธีการไดมา 
และอํานาจหนาท่ีของหัวหนาภาค พ.ศ.2549 ขอ 5 วรรค 2 โดยคณะไดมีคําสั่งท่ี 108/2555 ใหคณาจารย
ภาควิชาวิทยาศาสตรประยุกต ประชุมในวันท่ี 2 กรกฏาคม 2555 เวลา 16.00 น. ณ หองประชุม 1  
เพ่ือคัดเลือกอาจารยในภาควิชา จํานวน 2 คน เปนคณะกรรมการสรรหาหัวหนาภาควิชา ซ่ึงผลการคัดเลือก
ผูแทนคณาจารยจากภาควิชาไดแก รองศาสตราจารยสายันต เสาวฤกษ และนายเลิศชาย สถิตยพนาวงศ 

มติท่ีประชุม    
 เห็นชอบการแตงตั้งคณะกรรมการหัวหนาภาควิชาวิทยาศาสตรประยุกต ดังนี้ 

1. คณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  ประธาน 
2. รองศาสตราจารยสายันต เสาวฤกษ กรรมการ 
3. นายเลิศชาย สถิตพนาวงศ   กรรมการ 

 ระเบียบวาระท่ี 6.2 ขอความเห็นชอบแบบประเมินและคูมือประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
สําหรับขาราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ และขอความเห็นชอบ รางประกาศ
มหาวิทยาลัย เรื่อง กําหนดระดับการประเมินผลการปฏิบัติราชการ และการกําหนดระดับสมรรถนะข้ัน
ต่ําของสมรรถนะหลัก สมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานท่ีปฏิบัติ และสมรรถนะทางการบริหารสําหรับ
ขาราชการ และพนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา พ.ศ.... 

ความเปนมา/เรื่องเดิม/ขอเท็จจริง 
ตามท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา มีคําสั่งท่ี 480/2555 ลงวันท่ี 18 เมษายน 2555 

เรื่องแตงตั้งคณะกรรมการจัดทําแบบประเมินและคูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการสําหรับขาราชการ 
และพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ โดยมีหนาท่ี จัดทําแบบประเมินและคูมือประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ สําหรับขาราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ซ่ึงคณะกรรมการฯ ไดดําเนินการตาม
ประกาศ ก.พ.อ. และขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา วาดวย หลักเกณฑและวิธีการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการของขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2554คณะกรรมการได
ดําเนินการเรียบรอยแลวและไดนําเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยและคณะกรรมการบริหารงาน
บุคคลแลว และไดมีการทําประชาพิจารณเรียบรอยแลว จึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัยฯ เพ่ือโปรดพิจารณา 
 ประธาน กลาววา  อนุมัติในหลักการและมหาวิทยาลัยฯ ควรจะทําความเขาใจกับบุคลากรใหเขาใจ 
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มติท่ีประชุม    
1. เห็นชอบแบบประเมินและคูมือประเมินผลการปฏิบัติราชการ สําหรับขาราชการและ

พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ  
2. เห็นชอบ รางประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง กําหนดระดับการประเมินผลการราชการ และ

การกําหนดระดับสมรรถนะข้ันต่ําของสมรรถนะหลัก สมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานท่ีปฏิบัติ และ
สมรรถนะทางการบริหารสําหรับขาราชการ และพนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา พ.ศ....  

 ระเบียบวาระท่ี 6.3 การถอดถอนปริญญา 

สาระสําคัญโดยยอ 
-วาระลับ- 

 ระเบียบวาระท่ี 6.4 กําหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ครั้งท่ี 9/2555 

สาระสําคัญโดยยอ 
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย นําเสนอปฏิทินเพ่ือหารือเรื่องกําหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย

ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ครั้งท่ี 9/2555 

ความเปนมา/เรื่องเดิม/ขอเท็จจริง 
 สภามหาวิทยาลัย มีมติเปนหลักการใหมีการประชุมทุกวันพุธในสัปดาหท่ีสามของเดือน   

ขอเสนอ/ญัตติ    
ขอความเห็นชอบกําหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ครั้งท่ี 9/2555 

ในวันพุธท่ี 17 ตุลาคม 2555 เวลา 09.30 น. ณ หองประชุม 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  

มติท่ีประชุม    
 เห็นชอบ 

 
 

ปดประชุมเวลา  12.00 น. 
 

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

ผูบันทึกรายงานการประชุม 
 

........................................... 
(ศาสตราจารย ดร.ศุภมาศ พนิชศักดิ์พัฒนา) 

ประธานการประชุม 
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