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รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
ครั้งที่ 9/2555 

วันพุธที่ 17 ตุลาคม 2555 เวลา 09.30 – 12.00 น. 
ณ ห้องประชุม 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

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

ผู้ที่มาประชุม 

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

ผู้ที่ลาการประชุม  

1. ศ.ดร.นิพนธ์ ศุขปรีดี อุปนายก รองประธาน 
2. ดร.สุชาติ เมืองแก้ว ผู้ทรงคุณวุฒิ     กรรมการ 
3. ดร.ชาญวิทย์ เกษตรศิริ ผู้ทรงคุณวุฒิ                           กรรมการ 
4. ผศ.ดร.สาโรช ธีรศิลป ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
5. นางสาวิตรี สุวรรณสถิตย์ ผู้ทรงคุณวุฒิ                   กรรมการ 
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ผู้เข้าร่วมประชุม  
1. รศ.สุวิทย์ เฑียรทอง ที่ปรึกษาอธิการบดี 
2. นางสาวชุติมา นิ่มนวล หัวหน้าส านักงานสภามหาวิทยาลัย 
3. นางสาววนิดา อินทรลักษณ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษและตรวจสอบภายใน 
4. นางสาวเพลินตา โมสกุล ผู้อ านวยการกองนโยบายและแผน 
5. นางสุนทรี โพธิกุล ผู้อ านวยการกองกลาง 
6. นายจิรพัฒน์ มั่งตา นิติกร 

เร่ิมประชุม เวลา 09.45 น. 

ประธานพิจารณาจ านวนกรรมการที่มาประชุมและเห็นว่าครบองค์ประชุมแล้วจึงเปิดการประชุม และ
ด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม  

อธิการบดี กล่าวว่า ตามที่ รศ.วันทนีย์ แสนภักดี รองอธิการบดีฝ่ายบริหารได้เกษียณอายุราชการ 
ตั้งแต่วันที่ 30 กันยายน 2555 และได้รับการพิจารณาให้ต่อเวลาราชการและให้รับราชการต่อไปจนถึงวันสิ้น
ปีงบประมาณที่ผู้นั้นมีอายุครบหกสิบห้าปีบริบูรณ์ จึงขออนุญาตน าระเบียบวาระที่ 5.3 ขอความเห็นชอบ  
การแต่งตั้งเลขานุการสภาสภามหาวิทยาลัย ขึ้นมาเพ่ือพิจารณาก่อน 

จึงขอความเห็นชอบแต่งตั้ง  ผศ.ดร.วิมลพรรณ รุ่งพรหม รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นเลขานุการ
สภามหาวิทยาลัยซึ่งที่ประชุมมีมติเห็นชอบ  

ระเบียบวาระที่ 1 เร่ืองที่ประธานแจ้งให้ทราบ 

ประธานมอบหมายให้เลขานุการสภามหาวิทยาลัยแจ้งเรื่องเพ่ือทราบ ดังนี้ 
กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ  ที่ลาการประชุมคือ ศ.ดร.นิพนธ์ ศุขปรีดี ดร.ชาญวิทย์ เกษตรศิริ   

ผศ.ดร.สาโรช ธีรศิลป นางสาวิตรี สุวรรณสถิตย์ และดร.สุชาติ เมืองแก้ว 
   

 มติที่ประชุม 
รับทราบ  

ระเบียบวาระที่ 2 เร่ืองรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 8/2555 

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

สภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 8/2555 สภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาได้
พิจารณารายงานการประชุมครั้งที่ 8/2555 เมื่อวันพุธที่ 19 กันยายน 2555 

มติที่ประชุม 
รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 8/2555 โดยให้แก้ไขหน้า 2-10 บรรทัดที่ 5 

แก้ไขเป็นหน่วยตรวจสอบภายในนั้นด้านงานธุรการและงานเอกสารการด าเนินงานขึ้นกับกองกลาง 
การพิจารณาประเมินผลการปฏิบัติงานและความดีความชอบให้ขึ้นตรงต่ออธิการบดี 
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ระเบียบวาระที่ 3  เรื่องสืบเนื่องจากการประชุม คร้ังที่ 8/2555 

ระเบียบวาระที่ 3.1 ผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
ครั้งที่ 8/2555 

สาระส าคัญโดยย่อ 
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย น าเสนอ ข้อมูลการด าเนินงานและผลการปฏิบัติงานตามมติที่

ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 8/2555 โดยได้แจ้งและมอบให้หน่วยงานและ 
องค์คณะบุคคล/บุคคลที่เกี่ยวข้องด าเนินงานและปฏิบัติตามที่สภามหาวิทยาลัยมีมติแล้ว 

มติที่ประชุม     
รับทราบและมีข้อเสนอแนะจาก  

 รศ.ดร.พงศ์ หรดาล กล่าวว่า ควรมีการรายงานการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยฯ ตามมติของ
สภามหาวิทยาลัยในระยะเวลา  2 ปี  
 อธิการบดี กล่าวว่า ในการประชุมวันนี้มีระเบียบวาระที่ 4 เรื่องน าเสนอเพ่ือทราบ จะมีเรื่อง  
การสัมมนาและประชุมองค์คณะบุคคลนอกสถานที่  และให้หน่วยงานแต่ละหน่วยงานน าเสนอผล  
การด าเนินงานตามมติของสภามหาวิทยาลัยที่ผ่านมาด้วย  

ระเบียบวาระที่ 4 เร่ืองน าเสนอเพ่ือทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 4.1 เรื่องน าเสนอเพื่อทราบจากอธิการบดี 

สาระส าคัญโดยย่อ 
 อธิการบดี น าเสนอเรื่องให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้ 
 4.1.1 ขอความร่วมมือปรับปฏิทินการเปิดภาคการศึกษาทุกหลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษา 

ตามหนังสือส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 สาระส าคัญโดยย่อ 
  อ้างถึงหนังสือ ที่ ศธ 0508/ว1141 ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้แจ้งเรื่องขอความ

ร่วมมือปรับปฏิทินการเปิดภาคการศึกษาทุกหลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งได้มีการประชุมหารือเรื่องของ
การปรับเวลาเปิดและปิดภาคการศึกษาตามนโยบายการเตรียมความพร้อมในการรวมตัวเป็นประชาคม
อาเซียน ซึ่งที่ประชุมได้มีการอภิปรายถึงผลการปรับเวลาเปิดและปิดภาคการศึกษาโดยเฉพาะมติของที่ประชุม
อธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ให้ปรับเวลาการเปิดภาคการศึกษาตามระบบสากล จากเดิมในช่วงเดือน
มิถุนายนเป็นช่วงระหว่างวันที่ 15 สิงหาคม –15 กันยายน โดยเริ่มตั้งแต่ปีการศึกษา 2557 และมหาวิทยาลัย
ได้มอบหมายให้กองบริการการศึกษาจัดท าปฏิทินวิชาการตามข้อเสนอและศึกษาถึงผลกระทบ ทั้งนี้อาจจะต้อง
ค านึงถึงการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่จะต้องส่งต่อนักเรียนสู่สถาบันอุดมศึกษาว่าได้ปรับปฏิทินวิชาการให้สอดคล้อง
กับข้อเสนอดังกล่าวแล้วหรือไม่   

 4.1.2 หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  
รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์  

 



[4] 
 
 
 สาระส าคัญโดยย่อ 
 ตามหนังสือส านักงานที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ ที่ ทปอ.มรภ.พิเศษ/2555  

ด้วยส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้แก้ไขเพ่ิมเติมประกาศ ก.พ.อ. เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการ
พิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ 6) 
พ.ศ.2555 เรียบร้อยแล้ว ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการประกาศในราชกิจจานุเบกษา และหากประกาศ ก.พ.อ.  
ทั้ง 2 ฉบับได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง
หนึ่ง 

 4.1.3 ขอความร่วมมือในการก าหนดจ านวนแห่งและระยะเวลาในการด ารงต าแหน่งนายก 
สภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัย   

 สาระส าคัญโดยย่อ  
 ตามที่ส านักงาน ป.ป.ช. ได้มีข้อเสนอแนะแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตเกี่ยวกับ  

การซื้อขายประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครูเสนอต่อคณะรัฐมนตรี โดยมีข้อเสนอแนะต่อส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาในส่วนที่เกี่ยวข้องกับสภามหาวิทยาลัย โดยขอให้ส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา ก าหนดจ านวนแห่งและระยะเวลาในการด ารงต าแหน่งของนายกสภามหาวิทยาลัย กรรมการสภา
มหาวิทยาลัย โดยก าหนดให้เป็นนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยได้คนละไม่เกิน 2  
แห่ง และไม่เกิน 2 วาระติดต่อกัน  

 4.1.4 โครงการประชุมสภามหาวิทยาลัยและสัมมนาผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกคณะกรรมการชุด  
ต่าง ๆ ร่วมกับผู้บริหารมหาวิทยาลัย 

 สาระส าคัญโดยย่อ 
 กองนโยบายและแผนได้เสนอโครงการประชุมสภามหาวิทยาลัยและสัมมนาคณะกรรมการและ

ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก คณะกรรมการชุดต่าง ๆ ร่วมกับผู้บริหารมหาวิทยาลัย โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือร่วมกัน
ทบทวนทิศทาง ผลการด าเนินงานที่ผ่านมา แผนงานโครงการที่จะด าเนินการในอนาคตของมหาวิทยาลัยฯ  
โดยต้องการให้ที่ประชุมได้โปรดพิจารณาโครงการและให้ข้อเสนอแนะเพ่ือที่จะปรับปรุงการสัมมนาให้
สอดคล้องเกิดประโยชน์สูงสุดต่อมหาวิทยาลัยต่อไป 

 ประธาน  กล่าวว่า หากเป็นเรื่องนโยบายนั้น  ควรประชุมร่วมกับกรรมการสภามหาวิทยาลัย  
ชุดใหม่ภายหลังจากที่คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิได้รับการโปรดเกล้า ฯ แล้ว 

 รศ.ดร.นพวรรณ ธีระพันธ์เจริญ กล่าวว่า  เห็นด้วยที่จะต้องมีการประชุมหากประชุมนอกสถานที่
เสนอให้คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยกล่าวถึงบทบาทหน้าที่และการท างานในช่วงที่ผ่านมานั้นว่า
มีปัญหาและอุปสรรคอย่างไรบ้าง และต้องการเห็นการติดตามและประเมินผลว่า ตามที่สภามหาวิทยาลัยได้มี
มติและมีข้อชี้แนะอย่างไร มหาวิทยาลัยฯ ด าเนินการอะไรไปแล้วบ้าง และมีประเด็นใดที่ยังไม่ได้ด าเนินการ
ตามมต ิ

มติที่ประชุม   
รับทราบ 
 
 



[5] 
 
ระเบียบวาระท่ี 4.2 เรื่องน าเสนอเพื่อทราบจากสภาคณาจารย์และข้าราชการ 

สาระส าคัญโดยย่อ 
 รศ.ไพฑูรย์ สมัครกิจ ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ น าเสนอเรื่องให้ที่ประชุมทราบ คือ 

ได้รายงานความก้าวหน้าในการเสนอร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย คุณสมบัติ 
หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มาของกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจ า พ.ศ.2555 เข้าที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และได้มีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมในประเด็นเกี่ยวกับสัดส่วนของพนักงาน
มหาวิทยาลัยฯ ในการเข้ามาเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัย  ระยะเวลาในการปฏิบัติงานอยู่ที่มหาวิทยาลัย 
และจะได้เชิญผู้ที่เกี่ยวข้องมาแสดงความคิดเห็นโดยจะประชุมอีก 1-2 ครั้ง และจะน าเสนอต่อคณะกรรมการ
ปรับปรุงและยกร่าง กฎ ระเบียบ ประกาศ และข้อบังคับของมหาวิทยาลัยฯ เพ่ือเสนอสภามหาวิทยาลัยฯ 
ต่อไป 

มติที่ประชุม   
รับทราบ  

ระเบียบวาระที่  4.3 เรื่องน าเสนอเพื่อทราบจากประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการ
มหาวิทยาลัยฯ  

สาระส าคัญโดยย่อ 
 ผศ.สุธรรม ชาตะสิงห์ รองประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยฯ ได้รับมอบหมาย
จากประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยฯ ให้เข้าร่วมประชุมแทน น าเสนอเรื่องให้ที่ประชุม
ทราบดังนี้  
 4.3.1 แจ้งมติคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยฯ การประชุม เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 
2555 เห็นชอบเพิ่มจ านวนทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาท่ีเรียนดี ประพฤติดี แต่ยากจน 
 4.3.2 รายงานการจัดกิจกรรมของคณะกรรมการส่งเสริมฯ ที่ได้จัดการแข่งขันโบว์ลิ่งโดยได้รับ
ความร่วมมือเป็นอย่างดีจากนายกสภามหาวิทยาลัยฯ และกรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ  อธิการบดีเป็น
ประธานในพิธีเปิดและปิด มีคณบดีและคณาจารย์เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้โดยมีจ านวนทีมเข้าร่วมแข่งขัน
ทั้งหมด 40 ทีม รายได้จากการแข่งขัน จะรายงานให้สภามหาวิทยาลัยฯ ได้รับทราบต่อไป  
 4.3.3 การสนับสนุนการจัดงาน World Expo 2020 ของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยฯ 
เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2555 ผศ.สุธรรม ชาตะสิงห์ พร้อมคณะกรรมการส่งเสริมฯ อีก 2 ท่านได้เข้าร่วมประชุม
กับหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยได้มีการหารือเรื่องแนวโน้มของการจัดงานเป็นเจ้าภาพ
ในนามประเทศไทย ซึ่งคณะกรรมการฯได้มีการหารือเรื่องนี้และจะน าผลการประชุมเสนอที่ประชุมใน  
ครั้งต่อไป   
 4.3.4 บทบาทของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ในการประสานงานในเรื่องต่างๆ  
ของมหาวิทยาลัยและสภามหาวิทยาลัย สภามหาวิทยาลัยมีความประสงค์ให้คณะกรรมการส่งเสริมฯ แสดง
บทบาทอย่างไรในการสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ตามบทบาทหน้าที่และกิจกรรมอ่ืนๆ คณะกรรมการฯ มีความ
ยินดีที่จะรับฟังและสนับสนุนกิจการของทั้งสภามหาวิทยาลัยและมหาวิทยาลัย   

 มติที่ประชุม   
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 รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 5 เร่ืองน าเสนอเพ่ือพิจารณา 

 ระเบียบวาระที่ 5.1 ขอเห็นชอบการด าเนินการเกี่ยวกับการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ 

สาระส าคัญโดยย่อ 
ตามค าสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ที่ 2/2554 ได้แต่งตั้งให้ ศ.ดร. ศุภมาศ 

พนิชศักดิ์พัฒนา ประธานคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ ตั้งแต่วันที่ 19 มกราคม 2554 ซึ่งมี
วาระด ารงต าแหน่ง 2 ปี และในขณะนี้ ศ.ดร.ศุภมาศ พนิชศักดิ์พัฒนา ได้รับการโปรดเกล้าฯ ให้เป็นนายกสภา
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ตั้งแต่วันที่ 31 สิงหาคม 2555 ซึ่งตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่องหลักเกณฑ์
และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ 
(ฉบับที่2) พ.ศ.2550 ข้อ 3 ให้สถาบันแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ ซึ่งประกอบด้วย 3.1 
ประธานกรรมการ ต้องเป็นกรรมการสภาสถาบันประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ และในระหว่างนี้มีเรื่องรอการพิจารณา
จ านวน 2 เรื่องได้แก่ 

(1) การขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ ระดับ รองศาสตราจารย์ 2 ราย และผู้ช่วยศาสตราจารย์ 1 ราย 
(2) การแก้ไขข้อบังคับตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ 

ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ 6) และ (ฉบับที่7) พ.ศ.2555 
 เพ่ือให้ เกิดความต่อเนื่องและความชัดเจนในการด าเนินงานระหว่างที่ยังไม่มีประธาน
คณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ ซึ่งต้องเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ  
ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างกระบวนการเสนอโปรดเกล้าฯ ดังนั้นจึงขอความเห็นจากสภามหาวิทยาลัยเพ่ือถือปฏิบัติ 
และแจ้งข้อความเห็นดังกล่าวให้ผู้เกี่ยวข้องทราบต่อไป 

 

มติที่ประชุม    
เห็นชอบการด าเนินการเกี่ยวกับการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ โดยแต่งตั้ง ศ.ดร.นิพนธ์  

ศุขปรีดี เป็นปฏิบัติหน้าที่ประธานคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ   

ระเบียบวาระที่ 5.2 ขอความเห็นชอบการแต่งตั้งรองอธิการบดีโดยค าแนะน าของอธิการบดีจาก 
ผู้ที่มีคุณสมบัติตามมาตรา 29 

สาระส าคัญโดยย่อ 
ตามท่ีรองศาสตราจารย์วันทนีย์ แสนภักดี รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ได้เกษียณอายุราชการตั้งแต่

วันที่  30 กันยายน 2555 และได้รับการพิจารณาให้ต่อเวลาราชการและให้รับราชการต่อไปจนถึง  
วันสิ้นปีงบประมาณที่ผู้นั้นมีอายุครบหกสิบห้าปีบริบูรณ์  และต้องปฏิบัติหน้าที่เฉพาะการสอนหรือวิจัยเท่านั้น
ไม่สามารถด ารงต าแหน่งทางการบริหารได้ ท าให้ต าแหน่งรองอธิการบดีได้ว่างลง 

มติที่ประชุม    
เห็นชอบให้แต่งตั้ง ดร.พรเทพ รู้แผน เป็นรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร  ตั้งแต่วันที่ 17 ตุลาคม 

2555 
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ระเบียบวาระท่ี 5.3 ขอความเห็นชอบการแต่งตั้งเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

สาระส าคัญโดยย่อ 
ตามท่ีรองศาสตราจารย์วันทนีย์ แสนภักดี รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ได้เกษียณอายุราชการตั้งแต่

วันที่  30 กันยายน 2555 และได้รับการพิจารณาให้ต่อเวลาราชการและให้รับราชการต่อไปจนถึง  
วันสิ้นปีงบประมาณที่ผู้นั้นมีอายุครบหกสิบห้าปีบริบูรณ์  และต้องปฏิบัติหน้าที่เฉพาะการสอนหรือวิจัยเท่านั้น 
ไม่สามารถด ารงต าแหน่งทางการบริหารได้ ท าให้ต าแหน่งรองอธิการบดีได้ว่างลง 

จึงขอความเห็นชอบให้แต่งตั้ง ผศ.ดร.วิมลพรรณ รุ่งพรหม รองอธิการบดี ซึ่งมิใช่กรรมการสภา
มหาวิทยาลัยตามข้อ 3 ให้เป็นเลขานุการสภามหาวิทยาลัยโดยค าแนะน าของอธิการบดี 

มติที่ประชุม    
เห็นชอบให้แต่งตั้ง ผศ.ดร.วิมลพรรณ รุ่งพรหม เป็นเลขานุการสภามหาวิทยาลัย ตั้งแต่วันที่ 17 

ตุลาคม 2555 

 ระเบียบวาระที่  6 เรื่องอื่นๆ 

 ระเบียบวาระที่ 6.1 ขออนุมัติแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2556 

สาระส าคัญโดยย่อ 

    ตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยได้อนุมัติกรอบวงเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2556 เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2555 นั้น ประกอบกับระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ.2548 
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) (ฉบับที่ 3) ข้อ 11 ให้ส่วนราชการจัดท าแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่าย
งบประมาณ เพ่ือให้สามารถด าเนินงานและใช้จ่ายงบประมาณให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่
ก าหนด ซึ่งกระบวนการจัดท าแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2556  
ได้ด าเนินการดังนี้ 

 1. จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการวิเคราะห์และประเมินโครงการ ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ.2556 

 2. น าเสนอแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2556 ต่อคณะกรรมการ
วิเคราะห์และประเมินโครงการฯ จ านวน 2 ครั้งดังนี้ 

 - ครั้งที่ 1/2555 เมื่อวันที่ 23-31 สิงหาคม 2555 
 - ครั้ งที่  2/2555 เมื่อวันที่  15 ตุลาคม 2555 มีมติ เห็นชอบและน าเสนอต่อคณะ

กรรมการบริหารงบประมาณและการเงินเพื่อพิจารณาต่อไป 
 3. น าเสนอต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 20/2555 มีมติเห็นชอบให้น าเสนอต่อ

คณะกรรมการบริหารงบประมาณและการเงินเพ่ือพิจารณาต่อไป 
 4. น าเสนอต่อคณะกรรมการบริหารงบประมาณและการเงิน ครั้งที่ 1/2555 มีมติเห็นชอบให้

น าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป 
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ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะดังนี้ 
รศ.ดร.นพวรรณ ธีระพันธ์เจริญ  กล่าวว่า การที่เสนอโครงการขึ้นมานั้นได้มีกระบวนการขั้นตอนเสนอ

กรอบที่มีการท้วงติงมากมาย มหาวิทยาลัยฯ ก็ได้แก้ไข  และเสนอมาอีกครั้งหนึ่ง ใช้เวลาพิจารณาเรื่องนี้
พอสมควร  

ดร.เกษม บ ารุงเวช กล่าวว่า ภาพรวมมองว่าทุกปีมีการจัดสรรงบประมาณ ทิศทางคือเหมือนเดิม 
วงเงินเท่าเดิม การจัดสรรงบประมาณไม่มีทิศทางใหม่ ๆ หน่วยงานบางหน่วย เช่น กองพัฒนานักศึกษาเทียบ
กับคณะแล้ว ซึ่งกองหนึ่งได้งบประมาณมากกว่าคณะ 

ประธาน กล่าวว่า งบประมาณจะต้องใช้นโยบายในการบริหารแผน ในการประชุมครั้งต่อไป
มหาวิทยาลัยฯ ควรจะได้แนวนโยบายในการจัดงบประมาณประจ าปีร่วมกับสภามหาวิทยาลัยฯ และเป็นไปได้
หรือไม่ที่จะมีตัวแทนคณาจารย์ และผู้ทรงคุณวุฒิจากสภามหาวิทยาลัยฯ ร่วมจัดท าแผน โดยสภามหาวิทยาลัยฯ 
ควรจะมีกรอบแนวนโยบาย เช่น 3 ปี หรือ 5 ปี ในช่วงวาระสภามหาวิทยาลัยฯ เพ่ือเป็นแนวทางให้ 
กองนโยบายและแผน 

 ผศ.อร่าม ชนะโชติ กล่าวว่า ไม่สามารถให้ความเห็นที่เป็นประโยชน์กับมหาวิทยาลัยฯเนื่องจากเวลา
ในการพิจารณานั้นมีน้อย  ควรมีการแจกเอกสารให้กรรมการฯได้อ่านล่วงหน้า  อย่างไรก็ดี ได้ให้สิทธิกับ
ผู้บริหารในการเสนอแผนงบประมาณ เพราะมีขั้นตอนกระบวนการการพิจารณาอย่างชัด เจน ได้ผ่านคณะ
กรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเรียบร้อยแล้ว  จึงเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยฯ 

รศ.ดร.พงศ์ หรดาล กล่าวว่า ควรมีอนุกรรมการกลั่นกรองเรื่องต่างๆ ก่อนถึงสภามหาวิทยาลัยฯ  
เหมือนกับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร จะท าให้สภามหาวิทยาลัยพิจารณาได้เร็วขึ้น  

นายจิรศักดิ์ ชุมวรานนท์ กล่าวว่า อธิการบดีได้พยายามท าความเข้าใจเกี่ยวกับการเสนอแผนงาน
โครงการ โดยแจ้งตามหน่วยงานด้วยบันทึกไปหลายฉบับ บางครั้งอาจมีปัญหาในเรื่องของการประสานงาน 
และมหาวิทยาลัยได้เปิดโอกาสให้บางหน่วยงานได้เสนอรับงบประมาณเพ่ิมเติมในกรอบวงเงินได้ มีซึ่งมีเสนอ
จ านวนทั้งสิ้น 6 โครงการ ได้รับการพิจารณาเหลือ 1 โครงการ หน่วยงานใดที่มีโครงการหรือกิจกรรมที่จะต้อง
รับการจัดสรรงบประมาณเพ่ิมเติม อาจเสนอของบยุทธศาสตร์หรืองบพัฒนาได้อีก 

ผศ.ดร.วิวัฒน์ หามนตรี กล่าวว่า มหาวิทยาลัยฯ ควรมีกลยุทธ์ที่จะน าไปสู่การเปลี่ยนแปลง  
มียุทธศาสตร์ที่จะน าไปสู่ความก้าวหน้าของมหาวิทยาลัยฯ    

อธิการบดี กล่าวว่า แผนงบประมาณรายจ่าย ขั้นตอนที่กองนโยบายและแผนเสนอเป็นกระบวนการที่
เป็นระบบการเสนองบประมาณโดยทั่วไปที่ถือปฏิบัติ การจัดสรรแผนงบประมาณต้องด าเนินการตามนโยบาย
ของสภามหาวิทยาลัยฯ เป็นบทบาทหน้าที่ตามกฎหมาย กองนโยบายและแผนและคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยฯ ได้น าเสนอตัวชี้วัดการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยฯ ได้ประมวลตัวชี้วัดทั้งหมด และน าเสนอ
ต่อสภามหาวิทยาลัยฯ  ดังนั้นเป้าหมายตัวชี้วัดจึงเป็นตัวส าคัญ มหาวิทยาลัยฯ ได้กระจายตัวชี้วัดไปตาม
หน่วยงานเพ่ือจะได้น าไปจัดสรรงบประมาณ ให้ตอบสนองตัวชี้วัด ตัวชี้วัดทั้งหมดมีเป้าหมายที่จะให้บรรลุ
ตัวชี้วัดทั้งหมดครบถ้วน  

มติที่ประชุม    
 อนุมัติแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2556  รายละเอียดที่
คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ฯ ได้เสนอให้กองนโยบายและแผนรวบรวมเป็นข้อสังเกตในการด าเนินการ
ต่อไป 
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ระเบียบวาระที่ 6.2 ขอความเห็นชอบแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ เพิ่มเติม 

สาระส าคัญโดยย่อ 

      ตามที่อธิการบดีได้แต่งตั้งนางสาววนิดา อินทรลักษณ์ เป็นผู้ช่วยอธิการบดี ให้มีอ านาจหน้าที่
และความรับผิดชอบในการบริหารงานด้านกิจการพิเศษ งานตรวจสอบภายในและงานอ่ืน ๆ ตามที่อธิการบดี
มอบหมาย ตามค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาที่ 983/2555 เรื่อง แต่งตั้งผู้ช่วยอธิการบดี  
ดังนั้นจึงขอความเห็นชอบ ให้แต่งตั้งนางสาววนิดา อินทรลักษณ์ เป็นคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ 
เพ่ิมเติม 

มติที่ประชุม    
 เห็นชอบให้แต่งตั้งนางสาววนิดา อินทรลักษณ์ ผู้ช่วยอธิการบดี เป็นคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยฯ เพ่ิมเติม  

ระเบียบวาระที่ 6.3 ก าหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 10/2555 

สาระส าคัญโดยย่อ 
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย น าเสนอปฏิทินเพ่ือหารือเรื่องก าหนดการประชุมสภา

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 10/2555 

ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง 
 สภามหาวิทยาลัย มีมติเป็นหลักการให้มีการประชุมทุกวันพุธในสัปดาห์ที่สามของเดือน   

ข้อเสนอ/ญัตติ    
ขอความเห็นชอบก าหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 10/2555 

ในวันพุธที่ 21 พฤศจิกายน 2555 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  

มติที่ประชุม    
 เห็นชอบ 
 

ระเบียบวาระที่ 6.4 ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ   
 ประธาน กล่าวว่า เนื่องจากยังมีเวลาเหลืออยู่ จึงขอรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจาก
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ซ่ึงจะก่อให้เกิดประโยชน์กับการพัฒนามหาวิทยาลัย  
 นายศุทธนะ ธีวีระปัญญา มีข้อเสนอแนะดังต่อไปนี้  
 (1) การบริหารงานของส านักงานสภามหาวิทยาลัยฯ  หัวหน้าส านักงานสภามหาวิทยาลัย ฯ 
จะต้องดูแลในเรื่องงานสภามหาวิทยาลัยฯ ทั้งหมด เมื่อหน่วยงานเสนอเรื่องเข้ามาจะต้องกลั่นกรอง 
ร่วมกับเลขานุการสภามหาวิทยาลัย จะหมดปัญหาเรื่องการเสนอวาระจะท าให้การท างานของสภา
มหาวิทยาลัยเป็นไปด้วยดี  
 (2) ปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติดของนักศึกษา ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และนักศึกษาใน
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จังหวัดอ่างทองนั้น มหาวิทยาลัยฯ ควรมีนโยบายเกี่ยวกับการป้องกันยาเสพติดอย่างชัดเจน 
 
 ศ.นพ.สมเกียรติ วัฒนศิริชัยกุล มีข้อเสนอแนะดังต่อไปนี้  มหาวิทยาลัยฯ ควรน าเสนอจุดเด่น
ที่แตกต่างจากราชภัฏแห่งอ่ืน จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นจังหวัดที่มีโบราณสถานที่หาดูได้ยาก มีความ
งดงามจากโบราณสถาน มรดกโลก  
 นายสุพล คุณาภรณ์ มีข้อเสนอแนะ คือ แผนการตรวจสอบภายใน ควรมีการตรวจสอบ 
การด าเนินงานบ้าง  และนอกจากนั้นจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเรื่องยาเสพติดมีมากในประเทศ  
 รศ.ดร.พงศ์ หรดาล มีข้อเสนอแนะ คือ มหาวิทยาลัยฯ ควรเข้าไปช่วยเหลือประชาชน
เกี่ยวกับเกษตรกรรมเนื่องจากจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นเมืองเกษตรกรรม และควรมีส านักงาน 
สภามหาวิทยาลัย และรวบรวมเอกสาร ข้อบังคับต่าง ๆ ให้ชัดเจน    
 ดร.สุภัทรา คงเรือง กล่าวว่า ท างานที่มหาวิทยาลัยฯ มา 15 ปี เห็นความเปลี่ยนแปลงใน 
เชิงการบริหาร เชิงคุณภาพ เชิงบุคลากร สิ่งที่มองว่าเป็นปัญหาคือการได้มาซึ่งคณาจารย์ สภาพปัจจุบัน
มหาวิทยาลัยฯ มีกรอบอัตราก าลังเพียงพอต่อการพัฒนา ต้องการให้บุคลากรมีความรักต่อมหาวิทยาลัย
 ผศ.วิชชุกร นาคธน กล่าวว่า  มหาวิทยาลัยฯ นี้ เป็นมหาวิทยาลัยฯ ที่มีความปรองดองกัน  
ไม่มีเรื่องของการเมือง การขัดแย้งก็เป็นเรื่องธรรมดา ความจริงใจต่อกันเป็นสุดยอดของการบริหารงาน
กระบวนการและระบบที่ดีของการบริหารงานคือการกระจายอ านาจที่เหมาะสม การประนีประนอม 
ยืดหยุ่น ลดความเป็นราชการลง ความยืดหยุ่นไม่ท าให้งานเสียไป มีขวัญและก าลังใจ สามารถสร้างระบบที่
มีความท้าทาย แต่ไม่ควรลดจินตนาการความคิดสร้างสรรค์ของคน มีโอกาสที่จะพูดคุยกันอย่างไม่เป็น
ทางการ เช่น นั่งกินกาแฟ ลองท าดู จะเกิดการเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจน  
 ผศ.อร่าม ชนะโชติ  กล่าวว่า ในเวลาที่มหาวิทยาลัยฯ มีการเปลี่ยนแปลงผู้บริหาร ความ
ต่อเนื่องการพัฒนามหาวิทยาลัยฯ จะขาดช่วง ทิศทางการปฏิบัติงานเปลี่ยนไป ต้องการเห็นว่ากลไกหลาย
อย่างได้มีการพัฒนาต่อเนื่อง เช่น มีผู้ทรงคุณวุฒิเสนอความเห็นมา อาจยังไม่ได้ด าเนินการ ต้องการเห็น
มหาวิทยาลัยฯ พัฒนา กรรมการทุกท่านเจตนาดีกับมหาวิทยาลัยฯ ทั้งหมด เครื่องมือหลายอย่างที่
ต้องการพัฒนาขึ้น การได้มาของกรรมการแต่ละชุด สามารถผลักดันแนวนโยบายต่าง ๆ มหาวิทยาลัยฯ  
จะพัฒนาก้าวขึ้นไปเรื่อย ๆ วัฒนธรรมองค์กรเป็นเรื่องที่ดีอยู่แล้ว เสนอให้มีการประชาสัมพันธ์ พูดคุยกัน
ในหน่วยงาน มีกิจกรรมร่วมกันบ่อย ๆ   
 ผศ.สุธรรม ชาตะสิงห์ กล่าวว่า คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยฯ ต้องการให้
ผู้บริหารเข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการส่งเสริมฯ การมีส่วนร่วมท างานเป็นทีมเป็นสิ่งส าคัญ 
 รศ.ดร.นพวรรณ ธีระพันธ์เจริญ กล่าวว่า  งานที่ท าส่วนใหญ่สภามหาวิทยาลัย ฯ อาจท างาน
ประจ ามากเกินไปยกตัวอย่างเช่น กลยุทธ์ต่าง ๆ ที่ประธานเคยพูดว่าครั้งหน้าให้น ากลับมาพิจารณา เสนอ
ให้น ากลับมาแจ้งผลการด าเนินการแต่จะไม่มีการน ามาพิจารณา นอกจากนั้นควรแก้ปัญหาอ่ืนๆ เช่น  
เรื่องอัตราก าลังว่าอาจารย์ที่มาสมัคร สมัครแล้วคนดีก็อยู่ไม่ได้  หรืออาจารย์ท าไมไม่ท าวิจัย ปัญหาเหล่านี้
อาจจะต้องเสนอเป็นประเด็นเพ่ือเสนอแนวทางแก้ไข  
 ประธาน กล่าวว่า ปัญหาหลักคือ การบรรจุอาจารย์ใหม่ และสถานภาพของบุคลากร  
 อธิการบดี กล่าวว่า ขอบคุณทุกท่านจะน าข้อเสนอแนะของท่านไปด า เนินการให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด 
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 ประธาน กล่าวแสดงความขอบคุณคณะกรรมการทุกท่านที่ให้ข้อเสนอแนะซึ่งจะเป็น
ประโยชน์กับสภามหาวิทยาลัย ฯ และเกิดประโยชน์กับผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา   

  

ปิดประชุมเวลา  12.00 น. 
 

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

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

(ศาสตราจารย์ ดร.ศุภมาศ พนิชศักดิ์พัฒนา 
ประธานการประชุม 

 


