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รายงานการประชมุสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
ครัง้ที่ 9/2553 

วันพุธที่ 15 กันยายน 2553 เวลา 09.30 – 13.30 น. 
ณ หองประชมุ 1 มหาวิทยาลยัราชภัฏพระนครศรีอยธุยา 

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

ผูที่มาประชุม 

1.  ศ.ดร.นิพนธ ศุขปรีดี  อุปนายก  ประธาน 
2.  รศ.ดร.พงศ หรดาล  ผูทรงคุณวุฒิ  กรรมการ 
3.  ศ.นพ.สมเกียรติ วัฒนศิริชัยกุล  ผูทรงคุณวุฒิ  กรรมการ 
4.  ผศ.ดร.สาโรช ธีรศิลป  ผูทรงคุณวุฒิ  กรรมการ 
5.  นายศุทธนะ  ธีวีระปญญา  ผูทรงคุณวุฒิ  กรรมการ 
6.  นายสุพล คุณาภรณ  ผูทรงคุณวุฒิ  กรรมการ 
7.  ดร.จิระพันธุ พิมพพันธุ  ประธานกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย  กรรมการ 
8.  ดร.บูรพาทิศ พลอยสุวรรณ  อธิการบดี  กรรมการ 
9.  ผศ.หทัยรัตน ทรรพวสุ  (แทน)ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ  กรรมการ 
10. นายจิรศักดิ์ ชุมวรานนท  ผูแทนผูบริหาร  กรรมการ 
11. ผศ.วิชชุกร นาคธน  ผูแทนผูบริหาร  กรรมการ 
12. ผศ.พันทิพา มาลา  ผูแทนผูบริหาร  กรรมการ 
13. ดร.เกษม บํารุงเวช  ผูแทนคณาจารย  กรรมการ 
14. ผศ.อราม  ชนะโชติ  ผูแทนคณาจารย  กรรมการ 
15. ผศ.วิวัฒน หามนตรี  ผูแทนคณาจารย  กรรมการ 
16. รศ.วันทนีย แสนภักดี  รองอธิการบดีฝายบริหาร  เลขานุการ 

ผูที่ไมมาประชุม 

1. คุณหญิง ดร.กษมา วรวรรณ ณ อยุธยา  นายกสภามหาวิทยาลัย  ลาการประชุม 
2. ศ.ดร.ศุภมาศ พนิชศักดิ์พัฒนา  ผูทรงคุณวุฒิ  ลาการประชุม 
3. ศ.ดร.วิรุณ  ตั้งเจริญ  ผูทรงคุณวุฒิ  ลาการประชุม 
4. ดร.ชาญวิทย เกษตรศิริ  ผูทรงคุณวุฒิ  ลาการประชุม
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5. ดร.สุชาติ  เมืองแกว  ผูทรงคุณวุฒิ  ลาการประชุม 
6. นางสาวิตรี สุวรรณสถิตย  ผูทรงคุณวุฒิ  ลาการประชุม 
7. รศ.ดร.นพวรรณ ธีระพันธเจริญ  ผูแทนผูบริหาร  ลาการประชุม 
8. ดร.สุภัทรา คงเรือง  ผูแทนคณาจารย                                     ลาการประชุม 

ผูเขารวมประชุม 

1.  ผศ.ดร.วิมลพรรณ รุงพรหม  รองอธิการบดีฝายวิชาการ 
2.  รศ.ลํายอง ปลั่งกลาง  คณบดีคณะวิทยาการจัดการ 
3.  ดร.อมรรัตน สนั่นเสียง  คณบดีคณะครุศาสตร 
4.  ผศ.จินตนา เวชมี  ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
5.  นายทวีศักดิ์ จริตควร  ผูชวยอธิการบดีฝายบริหาร 
6.  นางสาวเพลินตา โมสกุล  ผูอํานวยการกองนโยบายและแผน 
7.  นางสาวศราริตา บุญฤทธิ์  นิติกร 

เปดประชุม เวลา 09.30 น. 

ประธานพิจารณาจํานวนกรรมการที่มาประชุมและเห็นวาครบองคประชุมแลวจึงเปดการประชุม 
และดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม 

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจงใหทราบ 

ประธานมอบหมายใหเลขานุการแจงเรื่องเพื่อทราบ คือ 
กรรมการสภามหาวิทยาลัย ฯ  ที่ ล าการประชุมวันนี้ คื อคุณหญิง  ดร .กษมา  วรวรรณ 

ณ อยุธยา ศ.ดร.ศุภมาศ พนิชศักดิ์พัฒนา ศ.ดร.วิรุณ  ตั้งเจริญ ดร.ชาญวิทย  เกษตรศิริ ดร.สุชาติ 
เมืองแกว นางสาวิตรี สุวรรณสถิตย รศ.ดร.นพวรรณ ธีระพันธเจริญ  และดร.สุภัทรา คงเรือง 

มติที่ประชุม 
รับทราบ
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ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 8/2553 

สาระสําคัญโดยยอ 
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย นําเสนอรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ 

พระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 8/2553 เพื่อขอใหที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยพิจารณารับรองรายงานการประชุม 

ความเปนมา/เรื่องเดิม/ขอเท็จจริง 
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาไดมีการประชุมครั้งที่ 8/2553 เมื่อวันพุธที่ 18 

สิงหาคม  2553 ณ หองประชุม  1 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา และเลขานุการสภาฯ 
ไดจัดทํารายงานการประชุมบรรจุเขาระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 8/2553 

ขอกฎหมาย 
ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาวาดวยการประชุมสภามหาวิทยาลัย 

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

ขอเสนอ/ญัตติ 
ขอรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ค ร้ังที่  8/2553 วันพุธที่  18  สิงหาคม 

2553 ณ หองประชุม 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

มติที่ประชุม 
รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 8/2553 โดยไมมีการแกไข 

ระเบียบวาระที่ 3  เรื่องสืบเนื่องจากการประชุม ครั้งที่ 8/2553 

ระเบียบวาระที่ 3.1  ผลการปฏิบั ติ ตามมติที่ ป ระชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ 
พระนครศรีอยุธยา คร้ังที่ 8/2553 

สาระสําคัญโดยยอ 
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย นําเสนอขอมูลการดําเนินงานและผลการดําเนินงานตามมติ 

ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา คร้ังที่ 8/2553 โดยไดแจงและมอบใหหนวยงานและ 
องคคณะบุคคล/บุคคลที่เกี่ยวของดําเนินงานและปฏิบัติตามที่สภามหาวิทยาลัยมีมติแลว
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ความเปนมา/เรื่องเดิม/ขอเท็จจริง 
1. สภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาไดมีมติกําหนดเปนแนวปฏิบัติใหเลขานุการ 

นําเสนอใหที่ประชุมทราบความคืบหนาหรือขอมูลการดําเนินงานและผลการดําเนินงานตามมติ 
สภามหาวิทยาลัยทุกครั้งเปนเรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งกอนดวย 

2. สภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา มีการประชุมครั้งที่ 8/2553 เมื่อวันพุธที่ 18 
สิงหาคม  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 
ขอเสนอใหที่ ประชุมรับทราบขอมูลการดํา เนินงานและผลการดํา เนินงานตามมติ 

สภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 8/2553 

มติที่ประชุม 
รับทราบ 
รศ.ดร.พงศ  หรดาล  สอบถามวา  การกําหนดตําแหนงผูชวยศาสตราจารยและรอง 

ศาสตราจารยที่ไมเปนขาราชการ มหาวิทยาลัยฯ มีระเบียบหรือขอบังคับรองรับหรือไม หากยังไมมีควรจะ 
นําเสนอเขาสภามหาวิทยาลัย เพื่อประกาศใชตอไป 

เลขานุการสภามหาวิทยาลัย  กลาววา ขณะนี้มหาวิทยาลัยฯ ไดดําเนินการเรียบรอยแลว 
เนื่องจากมหาวิทยาลัยฯ มีอาจารยที่เปนพนักงานมหาวิทยาลัย และเพื่อสงเสริมใหอาจารยไดเขาสู 
ตําแหนงทางวิชาการ 

ระเบียบวาระที่ 3.2  รายงานผลการดําเนินงานในเร่ืองมรดกโลก 

สาระสําคัญโดยยอ 
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย ขออนุญาตที่ประชุมให ผศ.พันทิพา มาลา ผูแทนผูบริหาร 

นําเสนอรายงานผลการดําเนินงานในเรื่องมรดกโลก
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ความเปนมา/เรื่องเดิม/ขอเท็จจริง 
ผศ.พันทิพา มาลา ผูแทนผูบริหาร กลาววา ขณะนี้อยูระหวางการดําเนินการที่จะแตงตั้ง 

คณะกรรมการใหมหาวิทยาลัยฯ ลงนาม และจะประชุมกําหนดกรอบแนวคิดซึ่งขณะนี้ยังไมเปนรูปธรรม 
โดยจะนําเสนอรายละเอียดใหสภามหาวิทยาลัย ไดรับทราบในการประชุมคร้ังตอไป 

ขอกฎหมาย 
-ไมมี- 

ขอเสนอ/ญัตติ 
ขอเสนอใหที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดําเนินงานในเรื่องมรดกโลก 

มติที่ประชุม 
รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 3.3  รายงานผลเกี่ยวกับการดําเนินงานสหกิจศึกษา 

สาระสําคัญโดยยอ 
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย  รายงานวา ขณะนี้คณะครุศาสตรไดดําเนินการเกี่ยวกบัครสูหกจิ 

ศึกษามาแลว  2 รุน สวนคณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และคณะมนุษยศาสตร 
และสังคมศาสตร ไดดําเนินการอยูแลวโดยเฉพาะคณะวิทยาการจัดการ และคณะวิทยาศาสตรและ 
เทคโนโลยี ไดมีการเตรียมการโดยการสงอาจารยเขารับการฝกอบรมของสหกิจศึกษามาหลายรุน ซึ่งเปน 
โครงการของ ศ.ดร.วิจิตร ศรีสอาน ในสวนของการเรียนการสอนคณะวิทยาการจัดการไดพัฒนาหลักสูตร 
ใหเปนสหกิจศึกษา ซึ่งดําเนินการไปแลวและจะเปดรับนักศึกษาในปการศึกษา 2554 และหลักสูตรเหลานี้ 
กําลังดําเนินการที่จะนําเขาสภามหาวิทยาลัยในโอกาสตอไป  และในขณะเดียวกันคณะวิทยาศาสตรและ 
เทคโนโลยี ไดเตรียมความพรอมในการฝกนักศึกษาใหมีความเขมแข็งและความชํานาญกอนจะออกฝก 
ประสบการณวิชาชีพ และขออนุญาตใหคณบดีคณะวิทยาการจัดการ นําเสนอเกี่ยวกับการดําเนินงาน 
สหกิจศึกษาเพิ่มเติม 

ความเปนมา/เรื่องเดิม/ขอเท็จจริง 
รศ.ลํายอง ปลั่งกลาง คณบดีคณะวิทยาการจัดการ  นําเสนอ  ความเปนมาของสหกิจศึกษา 

ของคณะวิทยาการจัดการ เนื่องจากไดรับแรงกระตุนจากสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาที่ได 
กําหนดหลักเกณฑวามหาวิทยาลัยฯ ตาง ๆ ควรจะมีสหกิจศึกษาเพื่อใหนักศึกษาไดมีงานทํา  ในสวนของ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาไดเห็นความสําคัญจึงสงอาจารยไปฝกอบรม โดยในชวงของ 
การฝกอบรมนั้น ยังไมมีหลักสูตรสหกิจศึกษา ซึ่งคณะวิทยาการจัดการไดบรรจุไวในหลักสูตรแลว แตยัง
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ไมไดนําเสนอตอสภามหาวิทยาลัยเนื่องจากมีปญหาตาง ๆ เชน อาจารยประจําหลักสูตร และรายวิชาหลัก 
คณะวิทยาการจัดการไดเตรียมอาจารยไปฝกอบรมโดยมหาวิทยาลัยฯ ใหการสนับสนุนเปนอยางดี สิ่งที่ 
คณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ได 
ดําเนินการคือการจัดทําคําสั่งโครงการ แตยังไมไดเสนอลงนาม  จึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัย และ 
ขอขอบคุณคณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัยที่ใหการสนับสนุนในเรื่องสหกิจศึกษาตลอดมา 

ขอกฎหมาย 
-ไมมี- 

ขอเสนอ/ญัตติ 
ขอเสนอใหที่ประชุมรับทราบรายงานผลเกี่ยวกับการดําเนินงานสหกิจศึกษา 

มติที่ประชุม 
รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องนําเสนอเพื่อทราบ 

ระเบียบวาระที่ 4.1 เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากอธิการบดี 

สาระสําคัญโดยยอ 
อธิการบดี นําเสนอเรื่องใหที่ประชุมทราบดังนี้ 
1. รายงานผลการประเมินตนเองประจําปการศึกษา 2552 ผลการประเมินทั้ง 9 องคประกอบ 

ไดคะแนนเฉลี่ย 2.51 และรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของมหาวิทยาลัยฯ ซึ่งประเมิน 
โดยผูทรงคุณวุฒิภายนอก ผลการประเมินทั้ง 9 องคประกอบไดคะแนนเฉลี่ย 2.54 อยูในระดับดีมาก 
ซึ่งมหาวิทยาลัยฯ ไดนําเสนอใหคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยทราบจํานวน 2 เลม 

2. ประกาศหลักเกณฑการเทียบโอนประสบการณการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา หลกัสตูร 
ประกาศนี ยบั ต รบัณฑิ ต วิช าชีพครู   ต ามโคร งการพัฒนาผู ป ระกอบวิช าชี พทางการศึ กษา 
คุรุสภาไดรับงบประมาณจากโครงการไทยเขมแข็ง 2552 ในการพัฒนาครูและจัดสรรไปตามมหาวิทยาลัย 
ตาง ๆ โดยมหาวิทยาลัยฯ ไดรับการจัดสรรจํานวน 19 ทุน ซึ่งในการจัดการศึกษาใหกับนักศึกษาคุรุสภาได 
กําหนดหลักเกณฑวาใหรับจากผูปฏิบัติที่เปนครู  โดยใหสถาบันการศึกษาทําการเทียบโอนประสบการณ ฯ 
ในการดําเนินการ  มหาวิทยาลัยฯ จะตองจัดทําประกาศเรื่องการเทียบโอนประสบการณฯ ซึ่งขณะนี้ 
มหาวิทยาลัยฯ ไดดําเนินการจัดทําประกาศเรียบรอยแลว และจะใชเฉพาะรุนที่ไดรับทุนการศกึษา และเปน 
รุนสุดทายที่มหาวิทยาลัยฯ จะทําการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรนี้
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3. วันที่ 15 กันยายน 2553 เวลา 13.30 น. มหาวิทยาลัยฯ เชิญผูบริหารและคณาจารยเขารับ 
ฟงการบรรยาย เรื่อง “การกําหนดตัวบงชี้รายบุคคล”โดยมี ศ.นพ.สมเกียรติ วัฒนศิริชัยกุล เปนวิทยากร 
บรรยาย 

มติที่ประชุม 
รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 4.2  เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากประธานสภาคณาจารยและขาราชการ 

สาระสําคัญโดยยอ 
ผศ.ทหัยรัตน ทรรพวสุ รองประธานสภาคณาจารยและขาราชการ มีเรื่องแจงใหที่ประชมุทราบ 

ดังนี้ 
1. ในวันที่ 8 กันยายน 2553 สภาคณาจารยและขาราชการไดจัดเสวนารวมกันในหัวขอเรื่อง 

“รวมกันสรรคสรางมหาวิทยาลัย เปดใจกาวไปดวยกัน” ผลการสัมมนาอยูระหวางการประเมินผล 
2. สภาคณาจารยและขาราชการไดเสนอโครงการของบประมาณ  เปนจํานวนเงิน 170,000 

บาท โดยมีกิจกรรม 3 กิจกรรม คือ จัดประชุมเพื่อดําเนินการประชาพิจารณ ปรับปรุง กฎระเบียบและ 
ขอบังคับของมหาวิทยาลัยฯ ที่ไมทันสมัย จัดเสวนาทางวิชาการบุคลากรในสังกัดมหาวิทยาลัยฯ 
และศึกษาดูงานสภาคณาจารยและขาราชการในสถาบันการศึกษาอื่น ๆ 

มติที่ประชุม 
รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 4.3  เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากประธานคณะกรรมการสงเสริมกิจการ 
มหาวิทยาลัย 

สาระสําคัญโดยยอ 
ดร .จิ ระพันธุ   พิมพ พั นธุ  ป ระธ านคณะกร รมการส ง เ ส ริมกิจ การมหาวิ ทยาลั ย 

มีเรื่องแจงใหที่ประชุมทราบ ดังนี้ 
1.  คณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัยไดเขารวมงานของคณะมนุษยศาสตรและ 

สังคมศาสตรในการจัดการแสดงศิลปวัฒนธรรม ณ คุมขุนแผน ในวันครบรอบ 105 ป ของมหาวิทยาลัยฯ 
ซึ่งสอดคลองกับตัวชี้วัดที่  6  คือการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม และขอชมเชยคณะมนุษยศาสตรและ 
สังคมศาสตรเปนอยางยิ่งที่ไดนําความสําเร็จในคร้ังนี้มายังมหาวิทยาลัยฯ และในงานนี้คณะกรรมการ 
สงเสริมไดสนับสนุนงบประมาณเปนจํานวน 30,000 บาท
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2. ตองการใหมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยามีการประชาสัมพันธ ในการเปดรับ 
นักศึกษาใหมและควรมีการประชาสัมพันธผานสื่อตาง ๆ ใหมากขึ้น และในโอกาสนี้ขอแสดงความยินดีกบั 
นายวรากร มลฑาทิพย นายกองคการนักศึกษาซึ่งเปนคณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย และ 
ไดรับคัดเลือกใหเปนเยาวชนดีเดนของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ซึ่งจะเขารับโลเกียรติยศจากสมเด็จ 
พระบรมโอรสาธิราชในวันจันทรที่ 20 กันยายน พ.ศ.2553 

3. ตองการใหมหาวิทยาลัยฯ เขาสูชุมชนใหมากยิ่งขึ้น 
4. คณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัยมีการประชุมกันทุกเดือนและขอขอบคุณ 

อธิการบดีที่เขารวมประชุมดวย  และหากอธิการบดีไมวางก็จะมอบหมายใหรองอธิการบดีเขารวมประชุม 
แทน 

มติที่ประชุม 
รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องนําเสนอเพื่อพิจารณา 

ระเบียบวาระที่ 5.1  ขออนุมั ติ ให ป ริญญาบัต ร   แ ก ผู สํ า เ ร็ จ ก ารศึ ก ษา  ระดับ 
บัณฑิตศึกษา ประจําภาคเรียนที่ 1/2553 

สาระสําคัญโดยยอ 
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย  นําเสนอ ขออนุมัติใหปริญญาบัตร แกผูสําเร็จการศึกษา ระดับ 

บัณฑิตศึกษา ประจําภาคเรียนที่ 1/2553 จํานวน 23 ราย 

ความเปนมา/เรื่องเดิม/ขอเท็จจริง 
สภาวิชาการไดมีมติเห็นชอบเสนอใหปริญญาบัตรแกผูสําเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

ในการประชุมครั้งที่ 6/2553 เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2553  จํานวน 23 ราย จําแนกตามวุฒิการศึกษาไดตาม 
ตารางที่ 1 ดังตอไปนี้ 

ตารางที่ 1  จํานวนผูสําเร็จการศึกษาจําแนกตามระดับปริญญาและวุฒิการศึกษา 

ระดับปริญญา  สาขาวิชา/วุฒิการศึกษา  จํานวน(ราย) 
ประกาศนียบัตรบัณฑิต  สาขาวิชาชีพครู  2 
ครุศาสตรมหาบัณฑิต  การบริหารการศึกษา  3 
ครุศาสตรมหาบัณฑิต  การจัดการการเรียนรู  5 
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  ยุทธศาสตรการพัฒนา  6



[2-11] 

การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ครั้งท่ี 10 

ระดับปริญญา  สาขาวิชา/วุฒิการศึกษา  จํานวน(ราย) 
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  สังคมศาสตรเพื่อการพัฒนา  2 
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  การบริหารธุรกิจ  5 

รวมทั้งสิ้น  23 

ขอกฎหมาย 
1.  ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา วาดวย การจัดการศึกษาระดับ 

บัณฑิตศึกษา พ.ศ.2549 
2. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 กําหนดใหสภามหาวิทยาลัยมีอํานาจและ 

หนาที่ตามมาตรา 18 (4) อนุมัติใหปริญญา ประกาศนียบัตรชั้นสูง ประกาศนียบัตร อนุปริญญา และ 
ประกาศนียบัตรแกผูสําเร็จการศึกษา 

ขอเสนอ/ญัตติ 
ขออนุมัติใหปริญญาบัตร แกผูสําเร็จการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ประจําภาคเรียนที่ 1/2553 

จํานวน 23 ราย 

มติที่ประชุม 
อนุมัติใหปริญญาบัตร แกผูสําเร็จการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ประจําภาคเรียนที่ 1/2553 

จํานวน 23 ราย 

ระเบียบวาระที่ 5.2  ขอความเห็นชอบการแตงตั้งคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาจาก 
อาจารยประจําหลักสูตร 

สาระสําคัญโดยยอ 
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย  ขออนุญาตที่ประชุมให  ผศ.ดร.วิมลพรรณ รุ งพรหม 

รองอธิการบดีฝายวิชาการ นําเสนอ ขอความเห็นชอบการแตงตั้งคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาจากอาจารย 
ประจําหลักสูตร 

ความเปนมา/เรื่องเดิม/ขอเท็จจริง 
ตามคําสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาที่ 5/2550 วันที่ 30 เมษายน 2550ได 

แตงตั้งรองศาสตราจารยลํายอง ปลั่งกลาง  เปนกรรมการบัณฑิตศึกษาจากอาจารยประจําหลักสูตร และ 
คําสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาที่  12/2551  วันที่  14 มิถุนายน 2553 ไดแตงตั้ง 
นางลัดดาวัลย แจมฤกษแจง เปนกรรมการบัณฑิตศึกษาจากอาจารยประจําหลักสูตร แต เนื่องจาก 
รองศาสตราจารยลํายอง ปลั่งกลาง ไดรับการแตงตั้งเปนคณบดีคณะวิทยาการจัดการ ซึ่งเปนกรรมการ
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บัณฑิตศึกษาโดยตําแหนง และนางลัดดาวัลย แจมฤกษแจง ไดทําบันทึกลาออกเนื่องจากจะเกษียณอายุ 
ราชการในเดือนกันยายน 2553  สํานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาไดทําบันทึกใหคณบดี 
คณะวิทยาการจัดการและคณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร เสนอชื่อกรรมการบัณฑิตศึกษาจาก 
อาจารยประจําหลักสูตรมาใหม และไดนําเสนอตอที่ประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาพิจารณาในการประชุม 
ครั้งที่ 3/2553 เมื่อวันที่  1  กันยายน  2553 มติที่ประชุมเห็นชอบใหแตงตั้ง นายปรีชา  วรารัตนไชย  เปน 
กรรมการบัณฑิตศึกษาจากอาจารยประจําหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต และนายเกษม บํารุงเวช เปน 
กรรมการบัณฑิตศึกษาจากอาจารยประจําหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขายุทธศาสตรการพัฒนา 
และจากการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่6/2553 เมื่อวันที่ 8 
กันยายน  2553  มติที่ประชุมใหความเห็นชอบรางคําสั ่งแตงตั ้งคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาจาก 
อาจารยประจําหลักสูตร ดังกลาว และสภาวิชาการมีมติเห็นชอบเมื่อคราวประชุมครั้งที่ 6/2553 เมื่อวันที่ 8 
กันยายน 2553 

ขอกฎหมาย 
ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  วาดวยการจัดตั้งและการบริหาร 

บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2549  ขอ 5(4) กรรมการบัณฑิตศึกษาซึ่งมหาวิทยาลัยแตงตั้งจากอาจารยประจํา 
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัย  และมิใชผูดํารงตําแหนงตาม (3) และ(6)  คณะที่เปดสอน 
ระดับบัณฑิตศึกษาคณะละ 1  คน  โดยคําแนะนําของคณบดีที่เปดสอนระดับบัณฑิตศึกษา 

ขอเสนอ/ญัตติ 
ขอความเห็นชอบการแตงตั้งคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาจากอาจารยประจําหลักสูตร 

มติที่ประชุม 
เห็นชอบการแตงตั้งคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาจากอาจารยประจําหลักสูตร 

ระเบียบวาระที่ 5.3  ขอความเห็นชอบหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2552 

สาระสําคัญโดยยอ 
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย  ขออนุญาตที่ประชุมให  ผศ.ดร.วิมลพรรณ รุ งพรหม 

รองอธิการบดีฝายวิชาการนําเสนอ ขอความเห็นชอบหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2552
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ความเปนมา/เรื่องเดิม/ขอเท็จจริง 
ดวยคณะครุศาสตร ไดเสนอหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา หลักสูตรใหม 

พ.ศ.2549 และสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบการใหความเห็นชอบหลักสูตรแลวเมือ่วนัที่ 
14 พฤษภาคม 2550 นั้น คณะครุศาสตรไดเสนอหลักสูตรตอคุรุสภาเพื่อใหการรับรอง แตคุรุสภาไมรับรอง 
เนื่องจากจํานวนหนวยกิตกลุมวิชาเฉพาะดานระบุเพียง 73 หนวยกิต ซึ่งเกณฑที่กําหนดคือ 74 หนวยกิต 

คณะครุศาสตรจึงไดปรับปรุงแกไข โดยเพิ่มจํานวนหนวยกิตวิชาเฉพาะดานและเสนอตอสภา 
วิชาการ สภามหาวิทยาลัยเห็นชอบ เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2552 เพื่อเสนอตอคณะกรรมการการอุดมศกึษา 
โดยคณะกรรมการการอุดมศึกษา มีหนังสือที่ ศธ 0506 (2) /2248 วันที่ 16 กุมภาพันธ 2553 แจงให 
มหาวิทยาลัยฯ ควรทําเปนหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2552 ซึ่งมีหัวขอและรายละเอียดตามที่สํานักงาน 
คณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด และจัดทําตารางเปรียบเทียบขอแตกตางระหวางหลักสูตรเดิมและ 
หลักสูตรปรับปรุง คณะครุศาสตรจึงไดดําเนินการแกไขตามที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาให 
ความเห็น และไดเสนอใหความเห็นชอบเพิ่มรายวิชา 1144901 สัมมนาทางพลศึกษา 1 (1-0-2) ซึ่งเปนวชิา 
เดิมในกลุมเนื้อหาเลือก แตจะจัดบังคับอยูในแผนการเรียนใหนักศึกษาปการศึกษา 2550-2553 ตองเรียน 
และสภาวิชาการมีมติเห็นชอบเมื่อคราวประชุมครั้งที่ 6/2553 วันที่ 8 กันยายน 2553 

ขอกฎหมาย 
1.  เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ.2548 
2.  ประกาศคุรุสภา เรื่องการรับรองปริญญาและประกาศนียบัตรทางการศึกษาเพื่อการ 

ประกอบวิชาชีพ มาตรฐานหลักสูตร โครงสรางหลักสูตร หมวดวิชาเฉพาะดานไมนอยกวา 74 หนวยกิต 

ขอเสนอ/ญัตติ 
ขอความเห็นชอบหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2552 

มติที่ประชุม 
เห็นชอบหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2552 และ 

เห็นชอบใหเพิ่มรายวิชา 1144901  สัมมนาทางพลศึกษา ซึ่งเปนรายวิชาในกลุมวิชาเฉพาะดานเนื้อหา 
เ ลื อ ก ใ นห ลั ก สู ต ร ค รุ ศ า ส ต ร บั ณฑิ ต   ส า ข า วิ ช า พ ล ศึ ก ษ า   ห ลั ก สู ต ร ใ ห ม   พ . ศ . 2 5 4 9 
เปนวิชาบังคับเรียนในแผนการเรียนของนักศึกษาครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา ปการศึกษา 
2550-2553 เพื่อใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานที่คุรุสภากําหนด
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ระเบียบวาระที่ 5.4  ขออนุมัติกรอบวงเงินงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ 
พ.ศ.2554 

สาระสําคัญโดยยอ 
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย ขออนุญาตที่ประชุมให นางสาวเพลินตา โมสกุล ผูอํานวยการ 

กองนโยบายและแผน นําเสนอ ขออนุมัติกรอบวงเงินงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2554 

ความเปนมา/เรื่องเดิม/ขอเท็จจริง 
เพื่อใหการใชจายงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2554 เปนไปตามวัตถุประสงคและ 

สอดคลองตามพันธกิจ มหาวิทยาลัยฯ จึงไดจัดทํากรอบวงเงินงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ.2554 ประกอบดวย งบประมาณแผนดิน งบบํารุงการศึกษา งบการจัดการศึกษาสําหรับบุคลากร 
ประจําการ และงบบัณฑิตวิทยาลัย เพื่อเสนอขออนุมัติกรอบวงเงินงบประมาณรายจาย ประจําป 
งบประมาณ พ.ศ.2554 โดยผานการพิจารณาดังนี้ 

1. นําเสนอตอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่  15/2553  เมื่อ วันที่ 
31 สิงหาคม 2553 

2. นําเสนอตอที่ประชุมคณะกรรมการวิเคราะหและประเมินโครงการ เพื่อจัดสรรงบประมาณ 
รายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2554 คร้ังที่ 1/2553 เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2553 และครั้งที่ 2/2553 
เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2553 

3. นําเสนอตอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงบประมาณและการเงิน ครั้งที่ 2/2553 เมื่อวันที่ 
13 กันยายน 2553 

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

อนุมัติงบประมาณรายจายจากเงินรายไดของมหาวิทยาลัย 

ขอเสนอ/ญัตติ 
ขออนุมัติกรอบวงเงินงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2554 

มติที่ประชุม 
อนุมัติกรอบวงเงินงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2554
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ระเบียบวาระที่ 5.5  การนําเสนอรางแผนแมบททางกายภาพ 

สาระสําคัญโดยยอ 
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย ขออนุญาตที่ประชุมให ผศ.ดร.ณรงค เหลืองบุตรนาค  อาจารย 

คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน นําเสนอรางแผนแมบททางกายภาพ 

ความเปนมา/เรื่องเดิม/ขอเท็จจริง 
อธิการบดี กลาววา ตามที่สภามหาวิทยาลัยไดอนุมัติใหมหาวิทยาลัยฯ จัดทําแผนแมบททาง 

กายภาพ  มหาวิทยาลัยฯ ไดติดตออาจารยจากคณะวิศวกรรมศาสตร ใหเปนที่ปรึกษาในการจัดทําผัง 
แมบททางกายภาพ ซึ่งขณะนี้ที่ปรึกษาโดยมหาวิทยาลัยขอนแกนไดยกรางแผนแมบทมาจํานวน 3-4 
ทางเลือก และนําเสนอเขาที่ประชุมคณาจารยและบุคลากรของมหาวิทยาลัยฯ เรียบรอยแลวทีป่ระชมุไดให 
ความเห็นและตกลงที่จะเลือกมา 1 แบบ คณะที่ปรึกษาไดนําแนวคิดของการจัด ZONING และ LAY OUT 
มาทํารายละเอียดเพิ่มเติม เพื่อมานําเสนอตอสภามหาวิทยาลัย  ขอเรียนเชิญคณะที่ปรึกษาจาก 
มหาวิทยาลัยขอนแกน นําเสนอ รางแผนแมบททางกายภาพ 

ผศ.ดร.ณรงค เหลืองบุตรนาค  อาจารยคณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน นาํเสนอ 
รางแผนแมบททางกายภาพ 

ขอกฎหมาย 
-ไมมี- 

ขอเสนอ/ญัตติ 
ขอนําเสนอรางแผนแมบททางกายภาพ 

มติที่ประชุม 
เห็นชอบรางแผนแมบททางกายภาพ 
อธิการบดี กลาววา  ขณะนี้อุทยานประวัติศาสตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยามีพื้นที่จํานวน 

3,000 ไรในบริเวณเกาะเมือง กําลังจะทําการทบทวนแผนแมบท และเมื่อวันจันทรที่ 13 กันยายน 2553 
ทานผูวาราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาไดมอบหมายใหอุทยานประวัติศาสตรใหทบทวนแผนแมบทอีก 
ครั้งหนึ่ง  โดยพื้นที่ของมหาวิทยาลัยฯ ก็เปนสวนหนึ่งในจํานวน 3,000  ไร  ซึ่งหากมหาวิทยาลัยฯ 
ไดดําเนินการจัดทําแผนแมบทเรียบรอยแลว จะนําเสนอตอคณะกรรมการบริหารจัดการกํากับควบคุมดูแล 
นครประวัติศาสตรพระนครศรีอยุธยาเพื่อเปนประโยชนในการพัฒนาตอไป ขอขอบคุณคณะที่ปรึกษาจาก 
มหาวิทยาลัยขอนแกนที่ชวยดําเนินการและหวังวาคณะที่ปรึกษาจะไดพัฒนาแผนแมบทของมหาวิทยาลัย 
ใหมีความสมบูรณตามขอเสนอแนะและแนวคิดของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ ตอไป



[2-16] 

การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ครั้งท่ี 10 

ระเบียบวาระที่  6  เรื่องอื่นๆ 

ระเบียบวาระที่ 6.1 กําหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 
10/2553 

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

สภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 10/2553 

ความเปนมา/เรื่องเดิม/ขอเท็จจริง 
สภามหาวิทยาลัยมีมติเปนหลักการใหมีการประชุมทุกวันพุธในสัปดาหที่สามของเดือน 

ขอกฎหมาย 
ขอบังคับวาดวยการประชุมสภามหาวิทยาลัย พ.ศ.2547 ขอ 8 การประชุมใหมีตามกําหนด 

ที่สภามหาวิทยาลัยไดมีมติไว 
ขอเสนอ/ญัตติ 

ขอความเห็นชอบกําหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 
10/2553  ในวันพุธที่  13  ตุลาคม 2553  เวลา  09.30 น. ณ หองประชุม  1  มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
พระนครศรีอยุธยา 

มติที่ประชุม 
เห็นชอบ 

ปดประชุมเวลา  13.30 น. 

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

ผูบนัทึกรายงานการประชุม 

........................................... 
(ศ.ดร.นิพนธ ศขุปรีดี) 

อุปนายกสภามหาวิทยาลยั 
ประธานการประชุม




