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รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
ครั้งที่ 11/2555 

วันพุธที่ 26 ธันวาคม 2555 เวลา 09.30 – 12.00 น. 
ณ ห้องประชุม 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

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

ผู้ที่มาประชุม 

1. ศ.ดร.ศุภมาศ พนิชศักดิ์พัฒนา นายกสภามหาวิทยาลัย                            ประธาน 
2. ศ.ดร.นิพนธ์ ศุขปรีดี อุปนายก รองประธาน 
3. นายสุพล คุณาภรณ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ                                           กรรมการ 
4. รศ.ดร.พงศ์ หรดาล ผู้ทรงคุณวุฒิ                       กรรมการ 
5. ศ.นพ.สมเกียรติ  วัฒนศิริชัยกุล ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
6. นายศุทธนะ ธีวีระปัญญา ผู้ทรงคุณวุฒิ                                           กรรมการ 
7. ผศ.สุธรรม ชาตะสิงห์  (แทน)ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย กรรมการ 
8. ดร.บูรพาทิศ พลอยสุวรรณ์ อธิการบดี กรรมการ 
9. รศ.ไพฑูรย์ สมัครกิจ ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ กรรมการ 
10. รศ.ดร.นพวรรณ ธีระพันธ์เจริญ ผู้แทนผู้บริหาร                                        กรรมการ 
11. ผศ.วิชชุกร นาคธน ผู้แทนผู้บริหาร กรรมการ 
12. นายจิรศักดิ์ ชุมวรานนท์ ผู้แทนผู้บริหาร กรรมการ 
13. ผศ.พันทิพา มาลา ผู้แทนผู้บริหาร กรรมการ 
14. ดร.เกษม บ ารุงเวช ผู้แทนคณาจารย์             กรรมการ 
15. ผศ.ดร.วิวัฒน์ หามนตรี ผู้แทนคณาจารย์ กรรมการ 
16. ดร.สุภัทรา คงเรือง ผู้แทนคณาจารย์                                     กรรมการ 
17. ผศ.อร่าม  ชนะโชติ ผู้แทนคณาจารย์                                      กรรมการ 
18. ผศ.ดร.วิมลพรรณ รุ่งพรหม รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เลขานุการ 

ผู้ที่ลาการประชุม  

1. ดร.สุชาติ เมืองแก้ว ผู้ทรงคุณวุฒิ     กรรมการ 
2. ดร.ชาญวิทย์ เกษตรศิริ ผู้ทรงคุณวุฒิ                           กรรมการ 
3. ผศ.ดร.สาโรช ธีรศิลป ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
4. นางสาวิตรี สุวรรณสถิตย์ ผู้ทรงคุณวุฒิ                   กรรมการ 
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ผู้เข้าร่วมประชุม  
1. รศ.สุวิทย์ เฑียรทอง ที่ปรึกษาอธิการบดี 
2. นางสาวชุติมา นิ่มนวล หัวหน้าส านักงานสภามหาวิทยาลัย 
3. ดร.อมรรัตน์ สนั่นเสียง คณบดีคณะครุศาสตร์ 
4. ดร.ชิดชัย สนั่นเสียง  รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนา 
5. ดร.พรเทพ รู้แผน รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร 
6. นางสุนทรี โพธิกุล ผู้อ านวยการกองกลาง 
7. นางสาวเกษรา ศรีวิเชียร หัวหน้าส านักงานสถาบันวิจัยและพัฒนา 
8. นางสาวศราริตา บุญฤทธิ์ นิติกร 

เร่ิมประชุม เวลา 09.45 น. 

ประธานพิจารณาจ านวนกรรมการที่มาประชุมและเห็นว่าครบองค์ประชุมแล้วจึงเปิดการประชุม และ
ด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม  

ระเบียบวาระที่ 1 เร่ืองที่ประธานแจ้งให้ทราบ 

ประธานแจ้งเรื่องเพ่ือทราบ คือ  ประธานกล่าวอวยพรปีใหม่แก่คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ และ
ผู้บริหาร มหาวิทยาลัยฯ พร้อมมอบของขวัญปีใหม่และเชิญให้อุปนายกสภามหาวิทยาลัยฯ ซึ่งเป็นผู้อาวุโสอวยพร 
ปีใหม่ให้กับกรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ  

เลขานุการแจ้งเรื่องเพ่ือทราบ คือ กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ  ที่ลาการประชุม คือ ดร.ชาญวิทย์ 
เกษตรศิริ ผศ.ดร.สาโรช ธีรศิลป นางสาวิตรี สุวรรณสถิตย์ และดร.สุชาติ เมืองแก้ว 

   
 มติที่ประชุม 

รับทราบ  

ระเบียบวาระที่ 2 เร่ืองรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 10/2555 

สาระส าคัญโดยย่อ 
ผศ.ดร.วิมลพรรณ รุ่งพรหม เลขานุการสภามหาวิทยาลัย  น าเสนอ รายงานการประชุม 

สภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 10/2555 สภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
ได้พิจารณารายงานการประชุมครั้งที่ 10/2555 เมื่อวันพุธที่ 21 พฤศจิกายน 2555 

มติที่ประชุม 
รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 10/2555 โดยไม่มีแก้ไข  
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ระเบียบวาระที่ 3  เรื่องสืบเนื่องจากการประชุม คร้ังที่ 11/2555 

ระเบียบวาระที่ 3.1 ผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
ครั้งที่ 11/2555 

สาระส าคัญโดยย่อ 
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย น าเสนอ ข้อมูลการด าเนินงานและผลการปฏิบัติงานตามมติ 

ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 11/2555 โดยได้แจ้งและมอบให้หน่วยงานและ 
องค์คณะบุคคล/บุคคลที่เกี่ยวข้องด าเนินงานและปฏิบัติตามที่สภามหาวิทยาลัยมีมติแล้ว 

มติที่ประชุม     
รับทราบ   

ระเบียบวาระที่ 4 เร่ืองน าเสนอเพ่ือทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 4.1 เรื่องน าเสนอเพื่อทราบจากอธิการบดี 
 4.1.1 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาในสาขา อักษรย่อส าหรับสาขาวิชาครุยวิทยฐานะ  
เข็มวิทยฐานะ และครุยประจ าต าแหน่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (ฉบับที่  2)
 สาระส าคัญโดยย่อ 

ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ขอเสนอร่างพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาใน
สาขา อักษรย่อส าหรับสาขาวิชาครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจ าต าแหน่งของมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (ฉบับที่ 2) ให้ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเพ่ือด าเนินการ และได้เสนอ
ต่อส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาให้ตรวจพิจารณาร่างพระราชกฤษฎีกาดังกล่าวเสร็จแล้ว มีการแก้ไข
เล็กน้อยเฉพาะถ้อยค า (ตามแบบการร่างกฎหมาย) และหน่วยงานดังกล่าวข้างต้นได้มีหนังสือยืนยันให้ 
ความเห็นชอบกับการแก้ไขเพ่ิมเติม ซึ่งส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้เสนอไปยังส านักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี บัดนี้ได้ประกาศพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาในสาขา อักษรย่อส าหรับสาขาวิชาครุย 
วิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจ าต าแหน่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (ฉบับที่ 2)  
พ.ศ.2555 ในราชกิจจานุเบกษาแล้ว ณ วันที่ 23 พฤศจิกายน 2555  
 

มติที่ประชุม     
รับทราบ 
 

 4.1.2 ตอบข้อหารือเกี่ยวกับข้อบังคับ ว่าด้วย หลักเกณฑ์ คุณสมบัติและวิธีการสรรหาอธิการบดี 

สาระส าคัญโดยย่อ 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ได้ขอหารือเกี่ยวกับข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ว่าด้วย 

หลักเกณฑ์ คุณสมบัติและวิธีการสรรหาอธิการบดี (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ.2551 ข้อ 3 วรรคสอง ว่าขัดหรือแย้งกับ
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 มาตรา 33 วรรคสอง หรือไม่ ส านักงานคณะกรรมการ 
การอุดมศึกษาพิจารณาแล้วเห็นควรแจ้งให้สถาบันอุดมศึกษาทุกแห่งเพ่ือโปรดทราบ และถือเป็นแนวปฏิบัติ
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ต่อไปส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา พิจารณาแล้วเห็นว่า การรักษาราชการแทนอธิการบดีเป็น
มาตรการชั่วคราวที่จะให้ผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดีในระหว่างที่ไม่มีผู้ ด ารงต าแหน่งอธิการบดีหรือมีแต่ไม่อาจ
ปฏิบัติหน้าที่ ได้ และอยู่ระหว่างการสรรหาและแต่งตั้งผู้ด ารงต าแหน่งอธิการบดีตามกฎหมายต่อไป  
ซึ่งการรักษาราชการในต าแหน่งอธิการบดีย่อมต้องเป็นไปตามที่มาตรา 33 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 บัญญัติไว้ที่ก าหนดให้ “ สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งผู้มีคุณสมบัติตามมาตรา 29 
คนหนึ่งเป็นผู้รักษาราชการแทนอธิการบดี” การที่ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ว่าด้วย หลักเกณฑ์ 
คุณสมบัติและวิธีการสรรหาอธิการบดี (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ.2551 ข้อ 3 วรรคสอง ก าหนดให้อธิการบดีที่พ้นจาก
ต าแหน่งเป็นผู้รักษาราชการแทนอธิการบดีต่อไปจนกว่าจะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งดังกล่าว นั้น  
จึงขัดกับมาตรา 33 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 ขอให้สภามหาวิทยาลัย
ยกเลิกข้อบังคับดังกล่าวและด าเนินการตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา 33 วรรคสองแห่งพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 ก าหนดไว้ต่อไป  

มติที่ประชุม     
รับทราบ 

4.1.3 วาระของกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจ าตามมาตรา 16 (3) และ (4) 
สาระส าคัญโดยย่อ  
 ผศ.อร่าม ชนะโชติ กรรมการสภามหาวิทยาลัยได้เสนอในที่ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองวาระ

ก่อนการประชุมสภามหาวิทยาลัย ให้ตรวจสอบวาระการเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจ า 
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยฯ ได้ตรวจสอบแล้ว พบว่าจะหมดวาระในวันที่ 28 ธันวาคม 2555 และขอให้
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยฯ ได้เสนอการด าเนินการสรรหาในการประชุมครั้งต่อไปให้สภามหาวิทยาลัยฯ 
รับทราบ 

มติที่ประชุม     
รับทราบ  

4.1.4 การจัดโครงการเวทีประชาเสวนาหาทางออกประเทศไทย   
สาระส าคัญโดยย่อ  
 อธิการบดีแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มหาวิทยาลัยฯ ได้รับการประสานงานจากจังหวัดพระนคร 

ศรีอยุธยา ในฐานะที่มหาวิทยาลัยฯ เข้าร่วมโครงการ 1 จังหวัด 1 มหาวิทยาลัย  ในการเป็นเจ้าภาพจัด
โครงการ เวที เสวนาหาทางออกประเทศไทย ตามมติของคณะรัฐมนตรี  ซึ่ ง ในส่ วนของจังหวัด
พระนครศรีอยุธยาให้มหาวิทยาลัยฯ เป็นเจ้าภาพในการจัดสถานที่รวมทั้งการด าเนินการและคัดเลือกบุคคลที่
จะเข้าร่วมเสวนา  โดยมีก าหนดการจัดงานในวันที่  23 มกราคม 2556 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

มติที่ประชุม     
รับทราบ  
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4.1.5 การจัดประชุมวิชาการนานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 85 พรรษา  
สาระส าคัญโดยย่อ  
ในวาระครบรอบ 120 ปี  การฝึกหัดครู ไทย ที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏทั้ ง  

40 แห่ง ได้ร่วมจัดการประชุมวิชาการ ระดับนานาชาติเฉลิมพระเกียรติ The Excellence in Teacher 
Education and Reseach Innovation ระหว่างวันที่  28 ธันวาคม 2555 ณ โรงแรมรอยัลออคิด เชอราตัน 
โดยมหาวิทยาลัยฯ ได้ร่วมจัดกิจกรรมด้วยใน 2 ส่วน คือ 

1. การเข้าร่วมน าเสนอผลงานทางวิชาการ  
2. การจัดทัศนศึกษาดูงานของคณะผู้เข้าร่วมประชุม ณ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

มติที่ประชุม     
รับทราบ  

 
4.1.6 การจัดงานยอยศยิ่งฟ้า ปี 2555 
สาระส าคัญโดยย่อ  
ในฐานะที่มหาวิทยาลัยฯ ได้รับมอบหมายจากจังหวัดพระนครศรีอยุธยาให้จัดการแสดงแสงสีเสียง 

ตั้งแต่วันที่  7-16 ธันวาคม 2555 ที่ผ่านมา การจัดงานในปีนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  และมีผู้ซื้อบัตรเข้า
ร่วมชมงานมากกว่าทุกปีที่ผ่านมา 

มติที่ประชุม     
รับทราบ  

 
4.1.7 การจัดงานปีใหม่มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
สาระส าคัญโดยย่อ  
ในช่วงเทศกาลปีใหม่ มหาวิทยาลัยฯ มอบหมายให้ส านักงานอธิการบดีจัดงานเลี้ยงปีใหม่ให้กับ 

บุคลากรของมหาวิทยาลัยฯ  ในวันที่ 27 ธันวาคม 2555 ณ สนามหญ้าหน้าอาคาร 2 ขอเรียนเชิญกรรมการ 
สภามหาวิทยาลัยฯ ร่วมงานในครั้งนี้ด้วย 

มติที่ประชุม     
รับทราบ  

ระเบียบวาระท่ี 4.2 เรื่องน าเสนอเพื่อทราบจากสภาคณาจารย์และข้าราชการ 

สาระส าคัญโดยย่อ 
 รศ.ไพฑูรย์ สมัครกิจ ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ น าเสนอเรื่องให้ที่ประชุมทราบ คือ 

รายงานผลการด าเนินการปรับปรุงแก้ไขข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับกรรมการสรรหาคณะกรรมการและผู้บริหาร  
ชุดต่าง ๆ  
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มติที่ประชุม   

รับทราบ  

ระเบียบวาระที่  4.3 เรื่องน าเสนอเพื่อทราบจากประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการ
มหาวิทยาลัยฯ  

สาระส าคัญโดยย่อ 
 ผศ.สุธรรม ชาตะสิงห์  รองประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยฯ แจ้งว่าได้รับ
มอบหมายจากประธานซ่ึงติดภารกิจ มีเรื่องแจ้งเพ่ือทราบ ดังนี้ 
 4.3.1 การลาออกของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ว่าที่ร้อยตรี สมทรง  
สรรพโกศลกุล ได้ขอลาออกจากคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยฯ เนื่องจากมีภารกิจในการ
ปฏิบัติงานราชการบริหารกิจการของเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยาในฐานะนายกเทศมนตรีนคร
พระนครศรีอยุธยา ซึ่งท าให้ไม่มีเวลาเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยได้อย่าง
ต่อเนื่องได ้
 4.3.2 คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยฯ  แจ้งก าหนดการประชุมในวันที่ 10 มกราคม 
2556 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา   
 ประธาน กล่าวว่า เรื่องการลาออกของกรรมการฯ ว่าที่ร้อยตรี สมทรง สรรพโกศลกุล  ประธาน
คณะกรรมการส่งเสริมควรจะไปหารือกับว่าที่ร้อยตรีสมทรง สรรพโกศลกุล เป็นการส่วนตัว   

 มติที่ประชุม  
 รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 4.4 เรื่องน าเสนอเพื่อทราบจากกรรมการสภามหาวิทยาลัย  
-ไม่มี- 

ระเบียบวาระที่ 5 เร่ืองน าเสนอเพ่ือพิจารณา 

 ระเบียบวาระที่ 5.1  ขออนุมัติให้ปริญญาบัตร แก่ผู้ส าเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี 
ประจ าภาคเรียนที่ 1/2555 

สาระส าคัญโดยย่อ  
สภาวิชาการได้มีมติเห็นชอบเสนอให้ปริญญาบัตร ในการประชุมครั้งที่  10/2555 เมื่อวันที่ 12 

ธันวาคม 2555 จ านวน 235 ราย จ าแนกตามวุฒิการศึกษาได้ตามตารางท่ี 1 ดังต่อไปนี้ 
 

ตารางท่ี 1 จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาจ าแนกตามระดับปริญญาและวุฒิการศึกษา 

ระดับปริญญา สาขาวิชา/วุฒกิารศึกษา จ านวน(ราย) 
ระดับปริญญาตรี (ภาคปกติ) ครุศาสตรบัณฑิต 6 
 นิติศาสตรบัณฑิต 3 
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ระดับปริญญา สาขาวิชา/วุฒกิารศึกษา จ านวน(ราย) 
 นิเทศศาสตรบัณฑิต 4 
 รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 1 

 ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต 7 
 ศิลปศาสตรบัณฑิต 22 
 วิทยาศาสตรบัณฑิต 6 
 วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 37 
 บริหารธุรกิจบัณฑิต 35 
 บัญชีบัณฑิต 3 

รวม  124 
(ภาค กศ.บป.) นิติศาสตรบัณฑิต 14 

 รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 56 
 ศิลปศาสตรบัณฑิต 11 
 วิทยาศาสตรบัณฑิต 14 
 บริหารธุรกิจบัณฑิต 13 
 บัญชีบัณฑิต 3 

รวม  111 
รวมทั้งสิ้น  235 

 ทั้งนี้มีข้อสังเกตจากสภาวิชาการเกี่ยวกับวันในการอนุมัติผลการประเมินผลการศึกษาในวันที่  9 
ธันวาคม 2555 ซึ่งเป็นวันอาทิตย์ กองบริการการศึกษาในฐานะนายทะเบียนได้ขอความเห็นจากกรรมการ
อนุมัติผลการประเมินผลการศึกษา คณะกรรมการมีมติยืนยันวันอนุมัติและถือปฏิบัติตามข้อสังเกตในการ
อนุมัติครั้งต่อไป   
 มติที่ประชุม   
     อนุมัติให้ปริญญาบัตร แก่ผู้ส าเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจ าภาคเรียนที่ 1/2555  

 ระเบียบวาระที่ 5.2  ขออนุมัติให้ปริญญาบัตร แก่ผู้ส าเร็จการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา 
ประจ าภาคเรียนที่ 1/2555 

สาระส าคัญโดยย่อ  
สภาวิชาการได้มีมติเห็นชอบเสนอให้ปริญญาบัตร ในการประชุมครั้งที่  10/2555 เมื่อวันที่ 12 

ธันวาคม 2555 จ านวน 22 ราย จ าแนกตามวุฒิการศึกษาได้ตามตารางท่ี 1 ดังต่อไปนี้ 

ตารางท่ี 1 จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาจ าแนกตามระดับปริญญาและวุฒิการศึกษา 

ระดับปริญญา สาขาวิชา/วุฒกิารศึกษา จ านวน(ราย) 
ระดับบัณฑิตศึกษา ค.ด. (การบริหารการศึกษา) 1 
 ค.ม. (การบริหารการศึกษา) 9 
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ระดับปริญญา สาขาวิชา/วุฒกิารศึกษา จ านวน(ราย) 
 ค.ม. (การจัดการการเรียนรู้) 2 
 ศศ.ม. (ยุทธศาสตร์การพัฒนา) 3 

 บธ.ม. (บริหารธุรกิจ) 7 
รวมทั้งสิ้น  22 

  มติที่ประชุม    
อนุมัติให้ปริญญาบัตร แก่ผู้ส าเร็จการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ประจ าภาคเรียนที่ 1/2555และ

ให้ส านักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาน าเสนอข้อมูลการจบการศึกษาในแต่ละปีการศึกษาต่อมหาวิทยาลัยฯ 
เพ่ือเป็นข้อมูลในการบริหารจัดการเรียนการสอน 

 ระเบียบวาระที่ 5.3 ขอความเห็นการแต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงและยกร่างกฎ ระเบียบ ประกาศ 
และข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 

สาระส าคัญโดยย่อ 
 ตามที่สภามหาวิทยาลัยฯ มีค าสั่งที่ 26/2552 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงและยกร่างกฎ 
ระเบียบ ประกาศ และข้อบังคับของมหาวิทยาลัย ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่วันที่ 22 กรกฎาคม 2552 เป็นต้นมา
นั้น องค์ประกอบของคณะกรรมการได้มีสถานภาพและตัวบุคคลที่เปลี่ยนแปลงไป ดังนี้ 

1. ประธานคณะกรรมการฯ คือ ศ.ดร.ศุภมาศ พนิชศักดิ์พัฒนา ซึ่งเลือกมาจากกรรมการ 
สภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิในขณะนั้น ได้รับการโปรดเกล้าแต่งตั้งเป็นนายกสภามหาวิทยาลัย ตั้งแต่วันที่ 
31 สิงหาคม 2555 

2. กรรมการรายที่ 4 และกรรมการรายที่ 9 ได้มีการเปลี่ยนแปลงตัวบุคคล เนื่องจากหมดวาระ
และเกษียณอายุราชการ แล้วได้รับความเห็นชอบให้ต่อเวลาราชการ โดยปฏิบัติหน้าที่ในฐานะอาจารย์ผู้สอน 

 มติที่ประชุม    
  เห็นชอบการแต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงและยกร่างกฎ ระเบียบ ประกาศ และข้อบังคับของ
มหาวิทยาลัย แทนกรรมการท่านเดิมที่หมดวาระ โดยมีคณะกรรมการดังนี้  
   นายกสภามหาวิทยาลัยฯ มอบหมายให้นายสุพล คุณาภรณ์ รองประธานปฏิบัติหน้าที่ประธาน
กรรมการ  
   รศ.ไพฑูรย์ สมัครกิจ   เป็นกรรมการ      แทน ผศ.หทัยรัตน์ ทรรพวสุ  
   นายพรเทพ รู้แผน  เป็นกรรมการและเลขานุการ แทน รศ.วันทนีย์ แสนภักดี 

 ระเบียบวาระที่ 5.4 ขอความเห็นชอบการแต่งตั้งคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์
ประจ ามหาวิทยาลัย (ก.อ.ม.) 

สาระส าคัญโดยย่อ 
  ตามที่สภามหาวิทยาลัยฯ เมื่อการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๑ วันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๕๑ ได้มีมติ
เห็นชอบข้อบังคับมหาวิทยาลัยว่าด้วย คณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจ ามหาวิทยาลัย และ
ข้อบังคับมหาวิทยาลัย ว่าด้วย การอุทธรณ์และการพิจารณาอุทธรณ์  และนิติกรได้เสนอร่างค าสั่งแต่งตั้ง
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คณะกรรมการฯ เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2555 อธิการบดีได้มีข้อสั่งการให้เลขานุการสภามหาวิทยาลัยใน
ขณะนั้นเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือโปรดพิจารณาอนุญาตน าหารือในสภาเพ่ือขอความเห็นชอบในหลักการ
ให้เสนอสภาชุดใหม่ได้พิจารณา  

     ขณะนี้กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิฯ ยังไม่ได้รับการโปรดเกล้าฯแต่งตั้ง ซึ่งหากรออาจ
ท า ให้ เ กิ ดความล่ าช้ า  อีกทั้ ง องค์ประกอบของกรรมการฯนั้ น เป็ นผู้ แทนจากองค์คณะต่ า ง  ๆ  
ซึ่งสามารถด าเนินการแต่งตั้ งให้ปฏิบัติหน้าที่ ไปพลางก่อน จนกว่าจะมีการโปรดเกล้าฯ กรรมการ  
สภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิชุดใหม่  

มติที่ประชุม    
  เห็นชอบการแต่งตั้งการแต่งตั้งคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจ ามหาวิทยาลัย  
(ก.อ.ม.) 

 ระเบียบวาระที่ 5.5 ขอความเห็นชอบหลักสูตรหมวดศึกษาทั่วไป (หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2555) ฉบับภาษาอังกฤษ   

สาระส าคัญโดยย่อ 
  คณะกรรมการบริหารหมวดวิชาศึกษาทั่วไปได้ด าเนินการพัฒนาหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554) ที่คณะกรรมการการอุดมศึกษาได้รับทราบการให้ความเห็นชอบแล้ว  
โดยจัดท าเป็นภาษาอังกฤษ เพ่ือให้สาขาวิชา/คณะได้น าไปพัฒนาหลักสูตรนานาชาติ หรือหลักสูตรที่เปิดสอน
เป็นภาษาอังกฤษ ทั้งนี้ได้ผ่านความเห็นชอบแล้วจากสภาวิชาการในการประชุมครั้งที่ 10/2555 เมื่อวันที่ 12 
ธันวาคม 2555 

มติที่ประชุม    
 เห็นชอบหลักสูตรหมวดศึกษาทั่วไป (หลักสูตรปรับปรุงพ.ศ. 2555) ฉบับภาษาอังกฤษ  

 ระเบียบวาระที่ 5.6 ขอความเห็นชอบตัวบ่งชี้เพิ่มเติมตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย  
 สาระส าคัญโดยย่อ 
 จากผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2551 ตัวบ่งชี้ สกอ.ที่ 9.1 ระบบ
และกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยฯ มีผลการด าเนินงานอยู่ที่ 4 คะแนน 
เนื่องจากยังขาดการจัดท าตัวบังชี้เพ่ิมเติมตามอัตลักษณ์ ดังนั้น กลุ่มงานประกันคุณภาพ กองนโยบายและ
แผน จึงได้จัดท า (ร่าง) ตัวบ่งชี้เพ่ิมเติมตามอัตลักษณ์ เพ่ือให้มีผลการด าเนินงานครบตามเกณฑ์การประเมิน 
และได้ท าการด าเนินงานตามกระบวนการจัดท าตัวบ่งชี้ เ พ่ิมเติมตามอัตลักษณ์ จนถึงขั้นตอนที่  7  
กองนโยบายและแผนน า (ร่าง) ตัวบ่งชี้เพ่ิมเติมตามอัตลักษณ์ เพ่ือเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
เพ่ือขอความเห็นชอบการก าหนดตัวบ่งชี้เพ่ิมเติมตามอัตลักษณ์ ในการประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย ครั้งที่ 24/2555 ในวันที่ 11 ธันวาคม 2555 วาระที่ 5.3  พิจารณาตัวบ่งชี้เพ่ิมเติมตาม 
อัตลักษณ์ของสถาบัน ซึ่งมีมติให้ทบทวนอัตลักษณ์ ค าอธิบาย และเกณฑ์มาตรฐานให้เป็นรูปธรรมและมี
ความชัดเจนขึ้นตามข้อเสนอของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย บัดนี้ กลุ่มงานประกันคุณภาพ  
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ได้ด าเนินการปรับแก้ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเรียบร้อยแล้ว จึงเสนอ 
สภามหาวิทยาลัยฯ เพื่อเห็นชอบต่อไป  
 

มติที่ประชุม    
เห็นชอบตัวบ่งชี้เพ่ิมเติมตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยฯ    
 

 ระเบียบวาระท่ี 5.7 ขออนุมัติงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ เพื่อเข้า
กองทุนวิจัย  

สาระส าคัญโดยย่อ 
  ตามที่ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาได้เสนอขออนุมัติงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้
ของมหาวิทยาลัยฯ เพ่ือเข้ากองทุนวิจัย  เพ่ือเป็นแหล่งเงินทุนสนับสนุนให้อาจารย์ได้มีงบประมาณเพ่ือท าวิจัย
ตามมาตรฐานภาระงานที่ก าหนด ทั้งนี้ได้เสนอผ่านคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยแล้วในการประชุมครั้ง
ที่ 24/2555 เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2555 และคณะกรรมการบริหาร การเงินและงบประมาณมีมติเห็นชอบ
แล้วเมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2555 

มติที่ประชุม    
อนุมัติงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ เพ่ือเข้ากองทุนวิจัย ตามที่

สถาบันวิจัยและพัฒนาเสนอ 

 ระเบียบวาระที่ 5.8 ขอความเห็นชอบกรอบอัตราก าลังของบุคลากรในมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา ระยะที่ 2 พ.ศ.2555-2560  

สาระส าคัญโดยย่อ 
ตามที่กองนโยบายและแผนได้เสนออัตราก าลังของบุคลากรในมหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา ระยะที่  2 พ.ศ.2555 -2560 ต่อสภามหาวิทยาลัยเพ่ือให้ความเห็นชอบใน 
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 8/2555 มีมติอนุมัติในหลักการและให้แก้ไขตามข้อเสนอแนะ 
ของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ทั้งนี้ได้มีหนังสือแจ้งจากมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามตามที่ได้
ประสานงานจากส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาให้ช่วยด าเนินการเกี่ยวกับการจัดท ากรอบ
อัตราก าลังบุคลาการในสถาบันอุดมศึกษา ระยะที่ 2 พ.ศ.2555-2560 มหาวิทยาลัยได้ด าเนินการปรับ
ตามที่ได้เข้าร่วมการจัดท ากรอบอัตราก าลังดังกล่าว และได้เสนอกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ 
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยได้ให้ความเห็นชอบในการประชุม  ครั้งที่ 25/2555 เมื่อวันที่ 25 
ธันวาคม 2555 และขอเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อขอความเห็นชอบต่อไป 

 

มติที่ประชุม    
เห็นชอบกรอบอัตราก าลังของบุคลากรในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  

ระยะที่ 2 พ.ศ.2555-2560 มีข้อสังเกตจากประธานเกี่ยวกับจ านวนบุคลากรที่เพ่ิมขึ้นเท่าตัวในอนาคต
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และความเป็นไปได้ที่จะได้รับการจัดสรรกรอบอัตราก าลัง และขอให้มหาวิทยาลัยฯ พิจารณาจัดท า
วิสัยทัศน์ว่าในปี 2560 มหาวิทยาลัยฯ มีสภาพเป็นเช่นไรให้มองภาพให้ชัดเจน รวมทั้งการจัดสรร
กรอบอัตราก าลังของโรงเรียนสาธิตว่าควรมีตัวอัตราก าลังเท่าไร  

 
 
 
 

 ระเบียบวาระท่ี 5.9 ขอความเห็นชอบค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการก าหนดอัตรา
ค่าตอบแทนของผู้บริหารที่มิได้เป็นข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  

สาระส าคัญโดยย่อ 
ตามที่สภามหาวิทยาลัยออกข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  

ว่าด้วย ค่าตอบแทนของผู้ด ารงต าแหน่งประเภทผู้บริหารที่มิ ได้ เป็นข้าราชการพลเรือใน
สถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2555 เพ่ือให้เป็นไปตามข้อบังคับก าหนด มหาวิทยาลัยฯ จึงเสนอแต่งตั้ง
คณะกรรมการก าหนดอัตราค่ าตอบแทนของผู้ บริหารที่ มิ ได้ เป็นข้ าราชการพลเรื อนใน
สถาบันอุดมศึกษาโดยมอบหมายให้นิติกรด าเนินการน าเสนอสภามหาวิทยาลัย 

มติที่ประชุม    
เห็นชอบค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการก าหนดอัตราค่าตอบแทนของผู้บริหารที่มิได้เป็น

ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  และมีข้อเสนอให้แก้ไขในข้อบังคับที่เกี่ยวข้องตาม
กระบวนการต่อไป     

 
 
 

 ระเบียบวาระที่  6 เรื่องอื่นๆ  
ระเบียบวาระที่ 6.1 ก าหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 1/2556 

สาระส าคัญโดยย่อ 
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย น าเสนอปฏิทินเพ่ือหารือเรื่องก าหนดการประชุมสภา

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 1/2556 

ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง 
 สภามหาวิทยาลัย มีมติเป็นหลักการให้มีการประชุมทุกวันพุธในสัปดาห์ที่สามของเดือน 

ส าหรับเดือนธันวาคม ตรงกับวันพุธที่ 23 มกราคม 2556 

ข้อเสนอ/ญัตติ    
ขอความเห็นชอบก าหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 1/2556 

ในวันพุธที่ 23 มกราคม  2556 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  

มติที่ประชุม    
 เห็นชอบ  
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ปิดประชุมเวลา  12.00 น. 
  
 

........................................... 
(ผศ.ดร.วิมลพรรณ รุ่งพรหม) 
ผู้บันทึกรายงานการประชุม 

 
               ....................................... 

(ศาสตราจารย์ ดร.ศุภมาศ พนิชศักดิ์พัฒนา) 
ประธานการประชุม  

 


