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การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 

รายงานการประชมุสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
ครัง้ที่ 7/2553 

วันพุธที่ 21 กรกฎาคม 2553 เวลา 09.30 - 12.30 น. 
ณ หองประชมุ 1 มหาวิทยาลยัราชภัฏพระนครศรีอยธุยา 

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

ผูที่มาประชุม 

1.  คุณหญิง ดร.กษมา วรวรรณ ณ อยุธยา  นายกสภามหาวิทยาลัย  ประธาน 
2.  ศ.ดร.นิพนธ ศุขปรีดี  อุปนายก  รองประธาน 
3.  รศ.ดร.พงศ หรดาล  ผูทรงคุณวุฒิ  กรรมการ 
4.  นายสุพล คุณาภรณ  ผูทรงคุณวุฒิ  กรรมการ 
5.  นายยงยุทธ ตรีเมฆ  (แทน)ประธานกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย กรรมการ 
6.  ดร.บูรพาทิศ พลอยสุวรรณ  อธิการบดี  กรรมการ 
7.  รศ.อภินันท จันตะนี  ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ  กรรมการ 
8.  รศ.ดร.นพวรรณ ธีระพันธเจริญ  ผูแทนผูบริหาร  กรรมการ 
9.  นายจิรศักดิ์ ชุมวรานนท  ผูแทนผูบริหาร  กรรมการ 
10. ผศ.วิชชุกร นาคธน  ผูแทนผูบริหาร  กรรมการ 
11. ผศ.พันทิพา มาลา  ผูแทนผูบริหาร  กรรมการ 
12. ผศ.วิวัฒน หามนตรี  ผูแทนคณาจารย  กรรมการ 
13. ผศ.อราม  ชนะโชติ  ผูแทนคณาจารย  กรรมการ 
14. ดร.สุภัทรา คงเรือง  ผูแทนคณาจารย  กรรมการ 
15. รศ.วันทนีย แสนภักดี  รองอธิการบดีฝายบริหาร  เลขานุการ 

ผูที่ไมมาประชุม 

1. ศ.ดร.ศุภมาศ พนิชศักดิ์พัฒนา  ผูทรงคุณวุฒิ  ลาการประชุม 
2. ศ.ดร.วิรุณ  ตั้งเจริญ  ผูทรงคุณวุฒิ  ลาการประชุม 
3. ศ.นพ.สมเกียรติ วัฒนศิริชัยกุล  ผูทรงคุณวุฒิ  ลาการประชุม 
4. ดร.ชาญวิทย เกษตรศิริ  ผูทรงคุณวุฒิ  ลาการประชุม 
5. ดร.สุชาติ  เมืองแกว  ผูทรงคุณวุฒิ  ลาการประชุม
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6. ผศ.ดร.สาโรช ธีรศิลป  ผูทรงคุณวุฒิ  ลาการประชุม 
7. นางสาวิตรี สุวรรณสถิตย  ผูทรงคุณวุฒิ  ลาการประชุม 
8. นายศุทธนะ  ธีวีระปญญา  ผูทรงคุณวุฒิ  ลาการประชุม 
9. ดร.เกษม บํารุงเวช  ผูแทนคณาจารย  ลาการประชุม 

ผูเขารวมประชุม 

1.  ผศ.ดร.วิมลพรรณ รุงพรหม  รองอธิการบดีฝายวิชาการ 
2.  รศ.ลํายอง ปลั่งกลาง  คณบดีคณะวิทยาการจัดการ 
3.  ดร.อมรรัตน สนั่นเสียง  คณบดีคณะครุศาสตร 
4.  ดร.ภควดี สุขอนันต  ผูอํานวยการสํานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา 
5.  นางสาวเพลินตา โมสกุล  ผูอํานวยการกองนโยบายและแผน 
6.  นายเลิศชาย สถิตยพนาวงศ  รองผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
7.  ผศ.ธิดา พาหอม  หัวหนาสํานักงานสภามหาวิทยาลัย 
8.  นางสุนทรี โพธิกุล  ผูอํานวยการกองกลาง 
9.  นางสาวศราริตา บุญฤทธิ์  นิติกร 
10.นายสราวุธ คําสัตย  นักวิเคราะหนโยบายและแผน 

เปดประชุม เวลา 09.30 น. 

ประธานพิจารณาจํานวนกรรมการที่มาประชุมและเห็นวาครบองคประชุมแลวจึงเปดการประชุม 
และดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม
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ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจงใหทราบ 

1. กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ ที่ลาการประชุมวันนี้คือ ศ.ดร.ศุภมาศ พนิชศักดิ์พัฒนา ศ.ดร.วริณุ 
ตั้งเจริญ ศ.นพ.สมเกียรติ วัฒนศิริชัยกุล  ดร.ชาญวิทย เกษตรศิริ ดร.สุชาติ  เมืองแกว ผศ.ดร.สาโรช 
ธีรศิลป นางสาวิตรี สุวรรณสถิตย นายศุทธนะ  ธีวีระปญญา และดร.เกษม บํารุงเวช 

2.  ขอแสดงความยินดีกับ  ดร.บูรพาทิศ  พลอยสุวรรณ  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
พระนครศรีอยุธยา ที่ไดเปนศิษยเกาเกียรติยศของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ซึ่งเปนเรื่องที่นาชื่นชมมาก 
และนําความภาคภูมิใจแกมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

3. นายกสภามหาวิทยาลัยไดมีโอกาสเขารวมสัมมนากับสถาบันอยุธยาศึกษาในหัวขอเร่ือง 
ยอนรอยอริยธรรมสยามสูโลกตะวันตก  ซึ่งเปนการสัมมนาที่ดีและมีประโยชน และนาภาคภูมิใจ ขอให 
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยนําเร่ืองนี้มาพูดคุยในที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ซึ่งไดเคยมีขอเสนอแนะวา 
ตองการใหป พ.ศ.2554 ซึ่งครบรอบ 500 ปของโปรตุเกส  การจัดสัมมนาของสถาบันอยุธยาศึกษามีหัวขอ 
บรรยายเปนเรื่องที่นาสนใจและสามารถนําไปสูการทํางานวิจัยยอย ๆ ของนักศึกษาหรือคณาจารยใน 
มหาวิทยาลัยฯ  เพื่อเปนการสานตอมหาวิทยาลัยฯ ควรจะดําเนินการเรื่องนี้และสถาบันอยุธยาศึกษาจัด 
งานไดดีมากทั้งดานวิทยากร ผูเขารวมสัมมนา มหาวิทยาลัยฯ ควรจะดําเนินการเกี่ยวกับเร่ืองนี้ใหมากขึ้น 
จะทําใหเกียรติคุณของมหาวิทยาลัยฯ เปนที่รูจัก 

มติที่ประชุม 
รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 6/2553 

สาระสําคัญโดยยอ 
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย นําเสนอรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ 

พระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 6/2553 เพื่อขอใหที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยพิจารณารับรองรายงานการประชุม 

ความเปนมา/เรื่องเดิม/ขอเท็จจริง 
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาไดมีการประชุมครั้งที่ 6/2553 เมื่อวันพุธที่ 16 

มิถุนายน  2553 ณ หองประชุม 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา และเลขานุการสภาฯ 
ไดจัดทํารายงานการประชุมบรรจุเขาระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 6/2553
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ขอกฎหมาย 
ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาวาดวยการประชุมสภามหาวิทยาลัย 

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

ขอเสนอ/ญัตติ 
ขอรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่  6/2553 วันพุธที่  16 มิถุนายน 

2553 ณ หองประชุม 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

มติที่ประชุม 
รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6/2553 โดยใหแกไขหนา 2-6 ขอ 5 ใหเพิ่ม 

เติ่มคําวา “โครงการ” 

ระเบียบวาระที่ 3  เรื่องสืบเนื่องจากการประชุม ครั้งที่ 6/2553 

ระเบียบวาระที่ 3.1  ผลการปฏิบั ติ ตามมติที่ ป ระชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ 
พระนครศรีอยุธยา คร้ังที่ 6/2553 

สาระสําคัญโดยยอ 
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย นําเสนอขอมูลการดําเนินงานและผลการดําเนินงานตามมติ 

ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา คร้ังที่ 6/2553 โดยไดแจงและมอบใหหนวยงานและ 
องคคณะบุคคล/บุคคลที่เกี่ยวของดําเนินงานและปฏิบัติตามที่สภามหาวิทยาลัยมีมติแลว 

ความเปนมา/เรื่องเดิม/ขอเท็จจริง 
1. สภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาไดมีมติกําหนดเปนแนวปฏิบัติใหเลขานุการ 

นําเสนอใหที่ประชุมทราบความคืบหนาหรือขอมูลการดําเนินงานและผลการดําเนินงานตามมติ 
สภามหาวิทยาลัยทุกครั้งเปนเรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งกอนดวย 

2. สภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา มีการประชุมครั้งที่ 6/2553 เมื่อวันพุธที่ 16 
มิถุนายน 2553 เวลา 09.30 น. ณ หองประชุม 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยมีสาระตาม 
รายงานการประชุมฯ 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 6/2553 

มติที่ประชุม 
รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 3.2  รายงานผลความกาวหนาการประชาสัมพันธในการเขาถึ ง 
นักศึกษา และเรื่องการขายซีดีเพลงมหาวิทยาลัย 

สาระสําคัญโดยยอ 
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย นําเสนอรายงานผลความกาวหนาการประชาสัมพันธใน 

การเขาถึงนักศึกษา และเรื่องการขายซีดีเพลงมหาวิทยาลัย 

ความเปนมา/เรื่องเดิม/ขอเท็จจริง 
ขณะนี้นักศึกษาไดวางแผนดําเนินการจําหนายซีดีเพลงมหาวิทยาลัย และจะนําเสนอ 

ความกาวหนาตอสภามหาวิทยาลัยในการประชุมคร้ังตอไป 

ขอกฎหมาย 
-ไมมี- 

ขอเสนอ/ญัตติ 
ขอเสนอใหที่ประชุมรับทราบรายงานผลความกาวหนาการประชาสัมพันธในการเขาถึง 

นักศึกษาและเร่ืองการขายซีดีเพลงมหาวิทยาลัย 

มติที่ประชุม 
รับทราบ
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ระเบียบวาระที่ 3.3  ขอความเห็นชอบการพิจารณาการตอเวลาราชการประจําป 
งบประมาณ พ.ศ.2553 

สาระสําคัญโดยยอ 
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย นําเสนอขอความเห็นชอบการพิจารณาการตอเวลาราชการ 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2553 

มติที่ประชุม 
เห็นชอบการพิจารณาการตอเวลาราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ.2553 จํานวน 1 ราย คือ 

รศ.วราภรณ  สุขสุชะโน 

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องนําเสนอเพื่อทราบ 

ระเบียบวาระที่ 4.1 เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากอธิการบดี 

สาระสําคัญโดยยอ 
อธิการบดี นําเสนอเรื่องใหที่ประชุมทราบดังนี้ 
1. รายงานการขอโอนกรรมสิทธิ์ที่ราชพัสดุ  ตําบลสามบัณฑิต อําเภออุทัย จังหวัด 

พระนครศรีอยุธยา มหาวิทยาลัยฯ ไดดําเนินการทําเรื่องขอโอนกรรมสิทธิ์เรียบรอยแลวแตไมไดรับการโอน 
กรรมสิทธิ์ เนื่องจากเปนที่ ราชพัสดุมอบให เพื่อวัตถุประสงคทางดานการศึกษา  ซึ่งมหาวิทยาลัยฯ 
ไดดําเนินการคือการเปลี่ยนชื่อคูสัญญาจากเดิมเปนสถาบัน  เปลี่ยนเปน  มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
พระนครศรีอยุธยา ในสวนของที่ดินที่เชาที่ตําบลสามบัณฑิตนั้นยังมีสถานะการเชาอยูโดยเปลี่ยนชื่อผูเชา 
เปนมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

2. รายงานผลการเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จากคณะทูตตะวันออก 
กลางจํานวน 10 ประเทศ พรอมผูสื่อขาวที่ติดตามคณะทูต เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2553 โดยคณะทูตที่ 
เดินทางมาจั งหวัดพระนครศรีอยุ ธยาและ เยี่ ยมชมมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศ รีอยุธยา 
ซึ่งมหาวิทยาลัยฯ ไดเสนอแนวคิดในการจัดตั้งศูนยอิสลามศึกษา ไดรับความสนใจจากคณะทูตและ 
ผูสื่อขาวที่ติดตาม  ไดดําเนินการจัดทําโครงการการจัดตั้งศูนยอิสลามศึกษา และไดเสนอผานสภาวิชาการ 
เรียบรอยแลวโดยจะนําเสนอสภามหาวิทยาลัยในระเบียบวาระที่ 5.5 ตอไป 

3. รายงานความกาวหนาการจัดทําแผนแมบท  (Master  Plan) และแผนการซอมอาคาร 
ของมหาวิทยาลัยฯ  มหาวิทยาลัยฯ ไดเชิญอาจารยจากคณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน เปน 
ที่ปรึกษาในการจัดทําแผนแมบท  และไดดําเนินการยกรางแผนแมบทเรียบรอยแลวโดยจะใหคณาจารย



[2-9] 

การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 

และเจาหนาที่ไดมีสวนรวมพิจารณาและทําประชาพิจารณแผนแมบทตอไปเมื่อไดขอมูลแลวจะนําเสนอ 
สภามหาวิทยาลัยเพื่อใหความเห็นชอบ 

4. การดําเนินงานโครงการ 105 ป จากโรงเรียนฝกหัดครูสูมหาวิทยาลัยราชภัฏ มหาวิทยาลัยฯ 
ไดมอบหมายกิจกรรมใหทุกหนวยงานไดจัดทํากิจกรรมตลอดทั้งป จํานวน 35 กิจกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับ 
การเปน 105 ป 

5. การพิจารณาดําเนินการตามระบบการติดตามประเมินผลตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2553  มหาวิทยาลัยฯ 
ไดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการใหกับสวนราชการตาง ๆ ทั้ง 8 หนวยงานไดลงนามเรียบรอยแลว 

6. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา วาดวย การเก็บเงินบํารุงการศึกษาและ 
คาธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรีเพื่อการจัดการศึกษาสําหรับบุคลากรประจําการ (กศ.บป.) 
พ.ศ.2553 สาระสําคัญคือการเก็บเงินบํารุงการศึกษาและคาธรรมเนียมการศึกษายังคงเหมือนเดิมทุกคณะ 
ยกเวน คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ที่ลดลงจากจํานวน 
เดิมคือ 2,000 บาท เปนจํานวน 500 บาท 

7. การจัดตารางเรียนตารางสอน กศ.บป. ภาคเรียนที่ 1/2553 เนื่องจากในการจัดการเรียน 
การสอนภาคพิเศษบางสาขามีความจําเปนตองขยายเวลาการจัดการเรียนการสอนเพิ่มใหเปนไปตามแผน 
ที่กําหนดใหนักศึกษาไดเทียบโอนรายวิชา  จึงจําเปนตองขยายระยะเวลาในชวงเย็นวันจันทร-พุธ-ศุกรเพิ่ม 
เพื่อนักศึกษาจะไดมีเวลาเรียนมากขึ้นในแตละภาคเรียน และสําเร็จการศึกษาตามแผนที่กําหนดไว 

8. การชี้แจงงบประมาณและความคืบหนาในการพิจารณางบประมาณประจําป พ.ศ.2554 
ของกรรมาธิการงบประมาณในสวนของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา อธิการบดีและคณะไดไป 
รวมชี้แจงงบประมาณประจําป 2554 ตอคณะกรรมาธิการงบประมาณของสภาฯ โดยมีสาระสําคัญ ดังนี้ 

8.1  งบประมาณที่ผานการพิจารณาของสํานักงานงบประมาณไดนําเสนอเขาสู 
คณะอนุกรรมาธิการฯ ดานการศึกษาไดถูกปรับลดลง งบที่ไดรับเปนเงิน 216,338,800 บาท (ปรับลดจาก 
งบประมาณที่มหาวิทยาลัยเสนอขอรับการจัดสรรฯ ตอสํานักงบประมาณครั้งแรกซึ่งตั้งไวทั้งหมดประมาณ 
400 ลานบาท) 

8.2 งบประมาณที่ผานการพิจารณาของคณะอนุกรรมาธิการฯ เปนเงิน 211,557,800 
บาท (ปรับลด 5,441,000 บาท)  ในสวนของการปรับลดเปนการปรับลดตามเกณฑที่อนุกรรมาธิการได 
กําหนดไว  โดยขออนุญาตปรับลดในหมวดคาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง  10 เปอรเซ็นต เปนจาํนวนเงนิ 
ที่ปรับลด  5 ลานบาท  รวมทั้งครุภัณฑบางรายการและขยายงวดงานของคาที่ดินสิ่งกอสรางอาคารคณะ 
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  2 งวด  ในวงเงินที่ปรับลด 5 ลานบาทนั้นเปนการขยายงวดงาน  4 ลานบาท 
สวนอีก 1 ลานบาท เปนคาครุภัณฑอื่น ๆ



[2-10] 

การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 

8.3 นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยฯ ไดทําเร่ืองขอแปรญัตติ จํานวน 4 รายการ ประกอบดวย 
ซอมอาคาร 4 หลัง ไดแก อาคารนาฏศิลป อาคารคหกรรม อาคารดนตรี  และปรับปรุงรั้วใหสอดคลองกับ 
ภูมิทัศนของอุทยานประวัติศาสตรมรดกโลก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  เปนเงินจํานวน 85 ลานบาท โดย 
เสนอผานสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และเสนอขอมูลใหคณะอนุกรรมาธิการฯ พิจารณาอีก 
ชองทางหนึ่ง 

9. การประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลฯ  (ก.บ.ม.) ของมหาวิทยาลัยฯ  จะมกีารประชมุ 
ในวันที่ 10 สิงหาคม 2553 เวลา 09.00 น. ณ หองประชุม 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

10. ประกาศเร่ืองการเทียบโอนความรู ทักษะและประสบการณ ตามที่มหาวิทยาลัยฯ 
ไดมอบหมายใหคณะกรรมการดําเนินการจัดทํารางระเบียบวาดวยการโอนผลการเรียน เทียบโอนผลการ 
เรียนและเทียบโอนความรู ทักษะและประสบการณตามหลักสูตรระดับปริญญาตรีนั้น คณะกรรมการฯ 
ดังกลาวไดดําเนินการยกรางประกาศเรื่องการเทียบโอนความรู ทักษะและประสบการณจากการศกึษานอก 
ระบบหรือการศึกษาตามอัธยาศัยเขาสูการศึกษาในระบบ ระดับปริญญาตรี พ.ศ.2553 และเสนอตอ 
คณะกรรมการสภาวิชาการในการประชุม ครั้งที่ 4/2553 เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2553 ที่ประชุมมีมติ 
เห็นชอบ 

รศ.ดร.นพวรรณ ธีระพันธเจริญ  คณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี แจงวา  ในวันที่ 
16-18 สิงหาคม 2553 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีจะมีการจัดงานสัปดาหวิทยาศาสตรแหงชาติ 
ดังนั้นจึงขอเรียนเชิญกรรมการสภามหาวิทยาลัยทุกทานเขารวมถวายพานพุม ในเวลา 09.30 น. 

ผศ.วิชชุกร นาคธน คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร แจงวา  ในวันที่ 25-26 
สิงหาคม  2553 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรจะมีการจัดงานวิชาการมนุษยศาสตรและ 
สังคมศาสตรประจําป  ซึ่งจะจัดขึ้นที่คุมขุนแผน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยในงานจะมีการนําเสนอ 
บทความทางวิชาการจากมหาวิทยาลัย PARODA ของประเทศอินเดีย  ดังนั้นขอเรียนเชิญกรรมการสภา 
มหาวิทยาลัยและคณะกรรมการสง เส ริมกิจการมหา วิทยาลัย  รวมทั้ งผู มี เ กี ยรติขอ งจังห วัด 
พระนครศรีอยุธยาไดเขารวมงานในคร้ังนี้ดวย 

ผศ.พันทิพา มาลา ผูอํานวยการสถาบันอยุธยาศึกษา  รายงานเกี่ยวกับการจัดประชุมสัมมนา 
ใหหัวขอเรื่อง ยอนรอยอริยธรรมสยามสูโลกตะวันตก ซึ่งสถาบันอยุธยาศึกษาในฐานะที่เปนหนวยอนุรักษ 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ไดรับมอบหมายจากสํานักงานนโยบายและแผน  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดลอม ใหเปนเจาภาพจัดประชุมผูนําหนวยอนุรักษทั่วประเทศ ในวันที่ 27-28 สิงหาคม 2553 
โดยสํานักงานนโยบายและแผน ไดโอนงบประมาณจํานวน  650,000 บาทใหและในวันที่ 27 สิงหาคม 
2553  ไดจัดประชุมที่โรงแรมกรุงศรีริเวอร หนวยอนุรักษจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจึงขอเรียนเชิญกรรมการ
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สภามหาวิทยาลัยไดเขารวมงานและงานเลี้ยงรับรองในคร้ังนี้ดวย  สวนกําหนดการจะแจงใหทราบในการ 
ประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งตอไป 

มติที่ประชุม 
รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 4.2  เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากประธานสภาคณาจารยและขาราชการ 

สาระสําคัญโดยยอ 
รศ.อภินันท จันตะนี ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ มีเรื่องแจงใหที่ประชุมทราบ ดังนี้ 
1.  ตามที่สภามหาวิทยาลัยไดมอบหมายใหสภาคณาจารยและขาราชการไดแกไขขอบังคับ 

สภาคณาจารยและขาราชการ เพื่อใหพนักงานมหาวิทยาลัยหรือพนักงานราชการเขามาเปนกรรมการไดนัน้ 
สภาคณาจารยและขาราชการไดประชุมและไดเชิญฝายนิติกรมาปรึกษาหารือ  หากแกไขขอบังคับเสร็จ 
เรียบรอยแลวสภาคณาจารยและขาราชการ  จ ะใหนิติกรตรวจสอบความถูกตองและทําการ 
ประชาพิจารณตอไป 

2. สภาคณาจารยและขาราชการไดขอตั้งงบประมาณเพื่อดําเนินกิจกรรมตามพันธกิจของ 
มหาวิทยาลัยฯ  เปนจํานวนเงิน 150,000 บาท ขณะนี้อยูระหวางดําเนินการเขียนโครงการเพื่อนําเสนอ 

มติที่ประชุม 
รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 4.3  เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากประธานคณะกรรมการสงเสริมกิจการ 
มหาวิทยาลัย 

สาระสําคัญโดยยอ 
นายยงยุทธ  ตรีเมฆ  หัวหนาฝายแผนของคณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัยเขารวม 

ประชุมแทน  ดร.จิ ระพันธุ  พิมพพันธุ  ประธานคณะกรรมการส ง เส ริมกิ จการมหาวิทยาลัย 
เนื่องจากติดภารกิจ  โดยมีเรื่องแจงใหที่ประชุมทราบ ดังนี้ 

1. การขายซีดีเพลงมหาวิทยาลัย ขณะนี้นักศึกษากําลังดําเนินการจําหนายและคณะกรรมการ 
สงเสริมฯ ที่อยูในเขตพื้นที่ 1 และเขตพื้นที่ 2  จะชวยประชาสัมพันธโดยการนําไปเผยแพรเปดตามสถานี 
วิทยุชุมชนตาง ๆ ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

2. กําหนดยุทธศาสตร/โครงการ สงเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรอียธุยา ประจาํป 
พ.ศ.2553  รายละเอียด ดังนี้ 

ยุทธศาสตรที่ 1 สงเสริม  สนับสนนุ การบริหารมหาวิทยาลัย
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-  โครงการจัดเวทีประชาธิปไตย ( เยาวชนวัยใสใสใจบานเมือง ) 
-  โครงการยอนรอยอดีต  ผูบริหาร และคณาจารย 
-  โครงการสงเสริม สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของคณาจารย 
ยุทธศาสตรที่  2 สงเสริม  สนับสนนุ วิชาการมหาวิทยาลัย 
-  โครงการสหกิจศึกษา 
-  โครงการสรรหาอาจารยผูสอนดีเดน 
-  โครงการสงเสริมเสริมความเปนเลิศทางวิชาการ 
ยุทธศาสตรที่  3 สงเสริม  สนับสนนุ  การพัฒนานกัศึกษา 
-  โครงการจัดหาทุนเพื่อพัฒนานกัศึกษา 
-  โครงการสนับสนนุทนุการศึกษา 
-  โครงการแขงขนัทักษะความเปนเลิศทางวชิาการ 
-  โครงการหารายไดระหวางเรยีนของนกัศึกษา 
-  โครงการสรางคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงคตามนโยบายของมหาวิทยาลัย 
ยุทธศาสตรที่ 4 สงเสรมิสนับสนุนสรางความสัมพนัธและการเรียนรูระหวางมหาวิทยาลัยกับทองถิ่น 
-  โครงการสงเสริมความเขมแขง็ของทองถิ่น 
-  โครงการสงเสริมเศรษฐกิจพอเพียงในทองถิ่น 
-  โครงการสงเสริม  สนับสนุน นําผลงานวิจัยพัฒนาทองถิ่น 
-  โครงการสงเสริม  อนุรักษ มรดกโลก  อทุยานประวัติศาสตร พระนครศรีอยุธยา 

มติที่ประชุม 
รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องนําเสนอเพื่อพิจารณา 

ระเบียบวาระที่ 5.1  ขอความเห็นชอบแผนกลยุทธการพัฒนาสถาบันสูสากล 

สาระสําคัญโดยยอ 
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย  ขออนุญาตที่ประชุมให นายสราวุธ คําสัตย นัก วิเคราะห 

นโยบายและแผน  นําเสนอ ขอความเห็นชอบแผนกลยุทธการพัฒนาสถาบันสูสากล 

ความเปนมา/เรื่องเดิม/ขอเท็จจริง 
การจัดทําแผนกลยุทธการพัฒนาสถาบันสูสากลครั้งนี้มีวัตถุประสงคหลักในการสื่อสารและ 

ถายทอดยุทธศาสตร กลยุทธตามกรอบแผนพัฒนามหาวิทยาลัย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553-2555
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ซึ่งผานการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยในการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่  9 /2552  เมื่อ วันที่ 
22 กันยายน 2552  เพื่อนําสูการปฏิบัติที่มีประสิทธิภาพ และเปนการจัดทํากลยุทธเพื่อรองรับ 
การดําเนินการจัดทําโครงการที่ตอบสนองประเด็นยุทธศาสตรตาง ๆ โดยใชเทคนิควิธีการจัดทําแผน 
กลยุทธ หรือ Strategy map ซึ่งเปนการนําเอาแนวความคิดเรื่อง Balance Scorecard หรือการบริหารงาน 
เพื่อใหเกิดผลสําเร็จอยางรอบดาน และเปนเหตุเปนผลตอกัน อีกทั้งยังสอดคลองกับการดําเนินงานตาม 
ประเด็นในการประเมินความสําเร็จของตัวชี้วัด “ระดับความสําเร็จของการพัฒนาสถาบันสูระดับสากล” 
ซึ่งรายละเอียดประเด็นในการประเมินความสําเร็จ ระบุใหมหาวิทยาลัยฯ ตองทบทวนแผนงานพัฒนา 
สถาบันสูสากล ซึ่งเปนแผนระยะยาว และจัดทําแผนพัฒนาประจําปงบประมาณ เพื่อพัฒนาวิชาการระดับ 
สาขาวิชาหรือสถาบันใหไดรับการยอมรับในระดับภูมิภาคหรือนานาชาติ ที่ไดรับการอนุมัติจากสภาสถาบนั 

ขอกฎหมาย 
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 มาตรา 18 สภามหาวิทยาลัยมีอํานาจหนาที่ 

ควบคุมดูแลกิจการทั่วไปของมหาวิทยาลัย 

ขอเสนอ/ญัตติ 
เพื่อใหการดําเนินการเปนไปตามระบบ  สามารถตอบประเด็นการประเมินความสําเร็จ และใช 

เปนแนวทางในการถายทอดยุทธศาสตร กลยุทธ นําสูการปฏิบัติที่มีประสิทธิภาพ รวมทั้งสอดคลองกบัมตทิี่ 
ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2553 และมติที่ประชุมสรุปผล 
การดําเนินงานหลังการประเมิน (Post Audit Meeting) เมื่อวันที่ 9 และ 12 กรกฎาคม 2553 ซึ่งเสนอใหนํา 
แผนกลยุทธการพัฒนาสถาบันสูสากล เสนอสภามหาวิทยาลัยใหความเห็นชอบตอไป 

มติที่ประชุม 
เห็นชอบแผนกลยุทธการพัฒนาสถาบันสูสากล 

ระเบียบวาระที่ 5.2  ขอความเห็นชอบแผนกลยุทธด านการพัฒนากําลั งคนให 
สอดคลองกับการพัฒนางานของมหาวิทยาลัย 

สาระสําคัญโดยยอ 
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย  ขออนุญาตที่ประชุมใหนายสราวุธ คําสัตย นักวิเคราะหนโยบาย 

และแผน  นําเสนอ ขอความเห็นชอบแผนกลยุทธดานการพัฒนากําลังคนใหสอดคลองกับการพัฒนางาน 
ของมหาวิทยาลัย 

ความเปนมา/เรื่องเดิม/ขอเท็จจริง 
การจัดทําแผนกลยุทธดานการพัฒนากําลังคนใหสอดคลองกับการพัฒนางานของ 

มหาวิทยาลัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคหลักในการสื่อสารและถายทอดยุทธศาสตร  กลยุทธตามกรอบ
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แผนพัฒนามหาวิทยาลัย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553-2555 ซึ่งผานการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย 
ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 9/2552 เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2552  เพื่อนําสูการปฏิบัติที่มี 
ประสิทธิภาพ และเปนการจัดทํากลยุทธเพื่อรองรับการดําเนินการจัดทําโครงการที่ตอบสนองประเด็น 
ยุทธศาสตรตาง ๆ โดยใชเทคนิควิธีการจัดทําแผนกลยุทธ หรือ Strategy  map ซึ่งเปนการนําเอา 
แนวความคิดเรื่อง Balance Scorecard หรือการบริหารงานเพื่อใหเกิดผลสําเร็จอยางรอบดาน และเปน 
เหตุเปนผลตอกัน อีกทั้งยังสอดคลองกับการดําเนินงานตามประเด็นในการประเมินความสําเร็จของตวัชีว้ดั 
“ระดับความสําเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ”ในหมวดที่ 5 การมุงเนนทรัพยากร 
บุคคล ซึ่งรายละเอียดประเด็นในการประเมินความสําเร็จ ระบุใหมหาวิทยาลัยฯ ตองดําเนินการจัดทําแผน 
กลยุทธดานการบริหารทรัพยากรบุคคลใหสอดคลองกับแผนปฏิบัติราชการ 4 ป และแผนปฏิบัติราชการ 
ประจําป ของมหาวิทยาลัยฯ  รวมทั้งมีการวางแผนเตรียมการจัดสรรทรัพยากรอื่น  ๆ เพื่อรองรับ 
การดําเนินการตามแผนปฏิบัติราชการ  ที่ตองครอบคลุมในดานการวางแผนและบริหารกําลังคน 
แผนพัฒนาบุคลากร  แผนการบริหารทรัพยากรบุคลากรที่มีทักษะหรือสมรรถนะสูง ในสายงานหลัก 
แผนการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศดานการบริหารทรัพยากรบุคคล 

ขอกฎหมาย 
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 มาตรา 18 สภามหาวิทยาลัยมีอํานาจหนาที่ 

ควบคุมดูแลกิจการทั่วไปของมหาวิทยาลัย 

ขอเสนอ/ญัตติ 
เพื่อใหการดําเนินการเปนไปตามระบบ  สามารถตอบประเด็นการประเมินความสําเร็จ และใช 

เปนแนวทางในการถายทอดยุทธศาสตร กลยุทธ นําสูการปฏิบัติที่มีประสิทธิภาพ รวมทั้งสอดคลองกบัมตทิี่ 
ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2553 และมติที่ประชุมสรุปผล 
การดําเนินงานหลังการประเมิน (Post Audit Meeting) เมื่อวันที่ 9 และ 12 กรกฎาคม 2553 ซึ่งเสนอใหนํา 
แผนกลยุทธดานการพัฒนากําลังคนใหสอดคลองกับการพัฒนางานของมหาวิทยาลัยฯ  เสนอสภา 
มหาวิทยาลัยฯ ใหความเห็นชอบตอไป 

มติที่ประชุม 
เห็นชอบแผนกลยุทธดานการพัฒนากําลังคนใหสอดคลองกับการพฒันางานของมหาวทิยาลยั 

ระเบียบวาระที่ 5.3  ขออนุมั ติ ง บป ระม าณรายจ ายก ารจัด ก ารศึ ก ษา  ระดับ 
บัณฑิตศึกษา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 (เพิ่มเติม) 

สาระสําคัญโดยยอ
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เลขานุการสภามหาวิทยาลัย ขออนุญาตที่ประชุมให นางสาวเพลินตา โมสกุล ผูอํานวยการ 
กองนโยบายและแผน นําเสนอขออนุมัติงบประมาณรายจายการจัดการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 (เพิ่มเติม) 

ความเปนมา/เรื่องเดิม/ขอเท็จจริง 
ตามที่สํานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา  ขออนุมัติงบประมาณรายจายการจัดการศึกษา 

ระดับบัณฑิตศึกษา ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2553  (เพิ่มเติม) สําหรับหลักสูตร ป.บัณฑิตวิชาชีพครู 
บธ.ม.สาขาบริหารธุรกิจ ค.ม.สาขาการบริหารการศึกษา ศศ.ม.สาขายุทธศาสตรการพัฒนา ทั้งภาคปกติ 
และภาคพิเศษ เนื่องจากการจัดการศึกษาในปงบประมาณดังกลาว มีจํานวนนักศึกษาเพิ่มขึ้นเปนจํานวน 
188 คน สํานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา จึงจําเปนตองขอเสนองบประมาณรายจายการจัด 
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาปงบประมาณ พ.ศ. 2553 (เพิ่มเติม) โดยงบประมาณดังกลาวไดดําเนินการ 
ตามขั้นตอนดังนี้

1. ผานที่ประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาเมื่อคราวประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา 
ครั้งที่ 2/2553 เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2553 ซึ่งมติที่ประชุมเห็นชอบงบประมาณรายจายการจัดการศึกษา 
ระดับบัณฑิตศึกษาปงบประมาณ พ.ศ. 2553 (เพิ่มเติม) 

2. นําเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) เมื่อคราวประชุมครั้งที่  12/2553 
เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2553 มติที่ประชุม เห็นชอบและใหนําเสนอคณะกรรมการบริหารงบประมาณและ 
การเงิน 

3. นําเสนอคณะกรรมการบริหารงบประมาณและการเงิน เมื่อคราวประชุมครั้งที่ 1/2553 
เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2553 มติที่ประชุมเห็นชอบและใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัย 

ขอกฎหมาย 
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2548 มาตรา 18 (11) อนุมัติงบประมาณรายจาย 

จากเงินรายไดของมหาวิทยาลัย 

ขอเสนอ/ญัตติ 
ขอความเห็นชอบงบประมาณรายจายการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจําป 

งบประมาณ พ.ศ. 2553 (เพิ่มเติม) จํานวน 3,256,000 บาท 

มติที่ประชุม 
เห็นชอบงบประมาณรายจายการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจําปงบประมาณ 

พ.ศ. 2553 (เพิ่มเติม) จํานวน 3,256,000 บาท
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การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 

ระเบียบวาระที่ 5.4  ขอความเห็นชอบรายชื่อวารสารเพื่อเปนแหลงตีพิมพเผยแพร 
ผลงานทางวิชาการ 

สาระสําคัญโดยยอ 
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย  ขออนุญาตที่ประชุมให  ผศ.ดร.วิมลพรรณ รุ งพรหม 

รองอธิการบดีฝายวิชาการ นําเสนอ ขอความเห็นชอบรายชื่อวารสารเพื่อเปนแหลงตีพิมพเผยแพรผลงาน 
ทางวิชาการ

ความเปนมา/เรื่องเดิม/ขอเท็จจริง 
ตามที่ขอกฎหมายเกี่ยวกับการกําหนดมาตรฐานภาระงาน  ไดกําหนดใหมหาวิทยาลัยฯ 

ประกาศรายชื่อวารสารทางวิชาการเพื่อเปนแหลงตีพิมพเผยแพรผลงานทางวิชาการสําหรับคณาจารย และ 
ความเห็นของสภามหาวิทยาลัยฯ เกี่ยวกับการจัดทําวารสารทางวิชาการเพื่อการตีพิมพเผยแพรผลงานทาง 
วิชาการนั้น มหาวิทยาลัยฯ ไดดําเนินการรวบรวมขอมูลเพื่อเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาออก 
ประกาศรายชื่อวารสารทางวิชาการเพื่อเปนแหลงตีพิมพเผยแพรผลงานทางวิชาการสําหรับคณาจารย โดย 
ใหแตละคณะแจงรายชื่อวารสารที่ไดรับการยอมรับในวงวิชาการแตละสาขาวิชา ทั้งระดับชาติและ 
นานาชาติ ที่นอกเหนือจากฐานขอมูลวารสาร ของ สกอ. สกว. หรือฐานขอมูลสากล ISI Science Citation 
Index (SCI) ACS Ei INSREC Science Direct IEEE IEICE Pubmed AGRICOLA (Agricultural Online 
Access) ERIC (Education Database) TIAC 

ขอกฎหมาย 
1.พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 มาตรา 22 (11) เสนอความเห็นเกี่ยวกับ 

การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานดานวิชาการของมหาวิทยาลัย 
2. ประกาศ ก.พ.อ. เรื่องมาตรฐานภาระงานทางวิชาการของผูดํารงตําแหนงอาจารย ผูชวย 

ศาสตราจารย และรองศาสตราจารย ขอ 6 การเผยแพรผลงานทางวิชาการตามขอ 2 ขอ 3 และขอ 4 
ใหเปนไปตามเกณฑที่ ก.พ.อ. ในเอกสารแนบทายประกาศ ก.พ.อ.  เรื่องหลักเกณฑและวิธีการพิจารณา 
แตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย  รองศาสตราจารย  และศาสตราจารย (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ. 2550  โดยใหสภาสถาบันอุดมศึกษาประกาศรายชื่อวารสารทางวิชาการโดยพิจารณาจากวารสารที่มี 
กระบวนการกลั่นกรองโดยผูทรงคุณวุฒิ (peer  review)  กอนการเผยแพร และเปนวารสารที่ไดรับ 
การยอมรับในวงวิชาการแตละสาขาวิชา และแจงให ก.พ.อ ทราบ 

3. ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา วาดวยการกําหนดมาตรฐานภาระงาน 
ทางวิชาการของผูดํารงตําแหนงอาจารย ผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และศาสตราจารย 
พ.ศ. 2552
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การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 

ขอเสนอ/ญัตติ 
ขอความเห็นชอบรายชื่อวารสารเพื่อเปนแหลงตีพิมพเผยแพรผลงานทางวิชาการ 

มติที่ประชุม 
เห็นชอบรายชื่อวารสารเพื่อเปนแหลงตีพิมพเผยแพรผลงานทางวิชาการ 

ระเบียบวาระที่ 5.5  ขอความเห็นชอบโครงการและจัดตั้งศูนยตะวันออกกลางและ 
อิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

สาระสําคัญโดยยอ 
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย นําเสนอ ขอความเห็นชอบโครงการและจัดตั้งศูนยตะวันออก 

กลางและอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ความเปนมา/เรื่องเดิม/ขอเท็จจริง 
จากการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่11/2553 เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 

2553  ไดใหความเห็นชอบในการเสนอรางโครงการจัดตั้งศูนยตะวันออกกลางและอิสลามศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ซึ่งมีวัตถุประสงคเพื่อจัดตั้งศูนยตะวันออกกลางและอิสลามศึกษา 
ที่มีหนาที่หลักในการเชื่อมโยงและประสานงานการศึกษา การวิจัย การใหบริการดานวิชาการ และ 
การปฏิบัติการทางวิชาการเฉพาะเร่ืองเกี่ยวกับตะวันออกกลางและอิสลามศึกษา 

ขอกฎหมาย 
พระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยราชภัฏ มาตรา 22 (6) วาดวยพิจารณาเสนอการจัดตั้ง ยุบรวม 

และการยุบเลิกคณะ สถาบัน สํานัก ศูนย สวนราชการหรือหนวยงานที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทา 
คณะ รวมทั้งเสนอแบงสวนราชการ หรือสวนงานในหนวยงานดังกลาว (9) เสนอแนวทางการประสานงาน 
การระดมสรรพกําลังเพื่อการพัฒนาทองถิ่น การทําขอตกลงระหวางมหาวิทยาลัยในความรวมมือทาง 
วิชาการประสานการใชบุคคลากร ทรัพยากร และความชํานาญรวมกันในการปฏิบัติหนาที่ของ 
มหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาทองถิ่น 

ขอเสนอ/ญัตติ 
ขอความเห็นชอบโครงการและจัดตั้งศูนยตะวันออกกลางและอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัย 

ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

มติที่ประชุม 
เห็นชอบโครงการและจัดตั้ งศูนยตะวันออกกลางและอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัย 

ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
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การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 

ระเบียบวาระที่  6  เรื่องอื่นๆ 

ระเบียบวาระที่ 6.1 กําหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 
8/2553 

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

สภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 8/2553 

ความเปนมา/เรื่องเดิม/ขอเท็จจริง 
สภามหาวิทยาลัยมีมติเปนหลักการใหมีการประชุมทุกวันพุธในสัปดาหที่สามของเดือน 

ขอกฎหมาย 
ขอบังคับวาดวยการประชุมสภามหาวิทยาลัย พ.ศ.2547 ขอ 8 การประชุมใหมีตามกําหนด 

ที่สภามหาวิทยาลัยไดมีมติไว 
ขอเสนอ/ญัตติ 

ขอความเห็นชอบกําหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 
8/2553  ในวันพุธที่  18  สิงหาคม 2553  เวลา  09.30 น. ณ หองประชุม  1  มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
พระนครศรีอยุธยา 

มติที่ประชุม 
เห็นชอบ 

ปดประชุมเวลา  12.30 น. 

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

ผูบนัทึกรายงานการประชุม 

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

ประธานการประชุม




