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รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
ครั้งที่ 10/2555 

วันพุธที่ 21 พฤศจิกายน 2555 เวลา 09.30 – 11.30 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. นายศุทธนะ ธีวีระปัญญา ผู้ทรงคุณวุฒิ                                           กรรมการ 
6. ดร.จิระพันธุ์ พิมพ์พันธุ์  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. นายจิรศักดิ์ ชุมวรานนท์ ผู้แทนผู้บริหาร กรรมการ 
12. ดร.เกษม บ ารุงเวช ผู้แทนคณาจารย์             กรรมการ 
13. ผศ.ดร.วิวัฒน์ หามนตรี ผู้แทนคณาจารย์ กรรมการ 
14. ดร.สุภัทรา คงเรือง ผู้แทนคณาจารย์                                     กรรมการ 
15. ผศ.อร่าม  ชนะโชติ ผู้แทนคณาจารย์                                      กรรมการ 
16. ผศ.ดร.วิมลพรรณ รุ่งพรหม รองอธิการบดีฝุายวิชาการ เลขานุการ 

ผู้ที่ลาการประชุม  

1. ศ.นพ.สมเกียรติ  วัฒนศิริชัยกุล ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
2. ดร.สุชาติ เมืองแก้ว ผู้ทรงคุณวุฒิ     กรรมการ 
3. ดร.ชาญวิทย์ เกษตรศิริ ผู้ทรงคุณวุฒิ                           กรรมการ 
4. ผศ.ดร.สาโรช ธีรศิลป ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
5. นางสาวิตรี สุวรรณสถิตย์ ผู้ทรงคุณวุฒิ                   กรรมการ 
6. ผศ.พันทิพา มาลา ผู้แทนผู้บริหาร กรรมการ 
  
ผู้เข้าร่วมประชุม  
1. รศ.สุวิทย์ เฑียรทอง ที่ปรึกษาอธิการบดี 
2. นางสาวชุติมา นิ่มนวล หัวหน้าส านักงานสภามหาวิทยาลัย 



[2] 
 

3. ดร.อมรรัตน์ สนั่นเสียง คณบดีคณะครุศาสตร์ 
4. อาจารย์อมันดา ไชยกาญ ประธานหลักสูตรสาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน 
5. ผศ.พวงชมพู พงษ์ชัย ประธานหลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร 
6. อาจารย์อรพิน สุขสุวรรณ ์ ประธานหลักสูตรสาขาวิชาศิลปกรรม 
7. นางสุนทรี โพธิกุล ผู้อ านวยการกองกลาง 
8. นางสาวศราริตา บุญฤทธิ์ นิติกร 

เร่ิมประชุม เวลา 09.45 น. 

ประธานพิจารณาจ านวนกรรมการที่มาประชุมและเห็นว่าครบองค์ประชุมแล้วจึงเปิดการประชุม และ
ด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม  

ระเบียบวาระที่ 1 เร่ืองที่ประธานแจ้งให้ทราบ 

ประธานมอบหมายให้เลขานุการสภามหาวิทยาลัยแจ้งเรื่องเพ่ือทราบ ดังนี้ 
กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ  ที่ลาการประชุม คือ ศ.นพ.สมเกียรติ  วัฒนศิริชัยกุล ดร.ชาญวิทย์ 

เกษตรศิริ ผศ.ดร.สาโรช ธีรศิลป นางสาวิตรี สุวรรณสถิตย์ ดร.สุชาติ เมืองแก้ว และผศ.พันทิพา มาลา 
   

 มติที่ประชุม 
รับทราบ  

ระเบียบวาระที่ 2 เร่ืองรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 9/2555 

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

สภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 9/2555 สภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
ได้พิจารณารายงานการประชุมครั้งที่ 9/2555 เมื่อวันพุธที่ 17 ตุลาคม 2555 

มติที่ประชุม 
รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 9/2555 โดยไม่มีแก้ไข  

ระเบียบวาระที่ 3  เรื่องสืบเนื่องจากการประชุม คร้ังที่ 9/2555 

ระเบียบวาระที่ 3.1 ผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
ครั้งที่ 9/2555 

สาระส าคัญโดยย่อ 
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย น าเสนอ ข้อมูลการด าเนินงานและผลการปฏิบัติงานตามมติ 

ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 9/2555 โดยได้แจ้งและมอบให้หน่วยงานและ 
องค์คณะบุคคล/บุคคลที่เกี่ยวข้องด าเนินงานและปฏิบัติตามที่สภามหาวิทยาลัยมีมติแล้ว 
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มติที่ประชุม     

รับทราบ   

ระเบียบวาระที่ 4 เร่ืองน าเสนอเพ่ือทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 4.1 เรื่องน าเสนอเพื่อทราบจากอธิการบดี 
 4.1.1 แนวทางปฏิบัติกรณีที่สภาสถาบันอุดมศึกษามีมติให้ผู้ได้รับโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งพ้นจาก
ต าแหน่ง 
 สาระส าคัญโดยย่อ 
 ด้วยส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้แจ้งแนวทางปฏิบัติกรณีที่สภาสถาบันอุดมศึกษามี
มติให้ผู้ที่ได้รับโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งพ้นจากต าแหน่ง อธิการบดี เนื่องจากสภามหาวิทยาลัยมีมติให้ออกเพราะมี
ความประพฤติ เสื่ อมเสียหรือบกพร่องต่อหน้าที่  หรือหย่อนความสามารถ ตามมาตรา 30 (3 )  
แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 หรือมาตรา 25 (6) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ.2548 ว่าสภามหาวิทยาลัยมีหน้าที่จะต้องน าความกราบบังคมทูลโปรดเกล้าฯ  
ถอดถอนอธิการบดีต่อไป พิจารณาตามหลักกฎหมายทั่วไปที่ว่า “ผู้มีสิทธิก่อตั้งมีสิทธิยกเลิก” ด้วยแล้ว จึงเห็น
ว่า เมื่อการแต่งตั้งอธิการบดีจะต้องน าความกราบบังคมทูลพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งแล้ว การถอดถอน
อธิการบดีจึงต้องด าเนินการเพ่ือทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ถอดถอนด้วย เว้นแต่กฎหมายจะบัญญัติไว้ชัดเจน
ว่าให้บุคคลใดหรือองค์กรอ่ืนใดเป็นผู้มีอ านาจถอดถอน ดังนั้น เมื่อกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งมหาวิทยาลัย
บัญญัติให้การแต่งตั้งอธิการบดีจะต้องด าเนินการน าความกราบบังคมทูลพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งแล้ว 
การที่สภามหาวิทยาลัยมีมติถอดถอนอธิการบดี สภามหาวิทยาลัยจึงมีหน้าที่จะต้องน าความกราบบังคม 
พระกรุณาโปรดเกล้าฯ ถอดถอนอธิการบดีด้วย 

มติที่ประชุม     
รับทราบ 

4.1.2 การรับรองหลักสูตรผู้สอบไล่ได้ปริญญาตรีทางนิติศาสตร์ 

สาระส าคัญโดยย่อ 
 คณะกรรมการสภาทนายความ ได้พิจารณาเรื่องที่มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ขอให้

ส านักฝึกอบรมวิชาว่าความแห่งสภาทนายความพิจารณารับรองหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต เพ่ือให้ผู้ส าเร็จ
การศึกษานิติศาสตรบัณฑิต เข้าเป็นผู้รับการอบรมวิชาว่าความ ของส านักฝึกอบรมวิชาว่าความ แห่งสภา
ทนายความ ตามข้อบังคับสภาทนายความพ.ศ. 2529 ข้อ 5 (2) ความละเอียดแจ้งแล้วนั้นนี้แล้ว และมีมติใน
การประชุมครั้งที่ 9/2555เมื่อวันศุกร์ที่ 28 กันยายน 2555 เห็นชอบอนุมัติรับรองหลักสูตรนิติศาสตร์ และ
มาตรฐานการศึกษาผู้สอบไล่ได้ปริญญาตรีทางนิติศาสตร์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  
ตามข้อบังคับสภาทนายความว่าด้วยการฝึกอบรมวิชาว่าความ พ.ศ.2529 ข้อ 5 (2) 

มติที่ประชุม     
รับทราบ 
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4.1.3 รายงานผลการประชาพิจารณ์ (ร่าง) แผนกลยุทธ์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2555 -2559) 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
สาระส าคัญโดยย่อ  
 ตามที่กองนโยบายและแผนได้ด าเนินการประชาพิจารณ์ (ร่าง) แผนกลยุทธ์ ระยะ 5 ปี  

(พ.ศ.2555-2559) บัดนี้กองนโยบายและแผนได้รวบรวมประมวล วิเคราะห์ การประชาพิจารณ์ (ร่าง)  
แผนกลยุทธ์ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2555-2559)  เรียบร้อยแล้ว อธิการบดีมอบหมายให้กองนโยบายและแผน 
น าเสนอสภามหาวิทยาลัยฯ เพ่ือทราบ 

มติที่ประชุม     
รับทราบ 

4.1.4 รายงานความคืบหน้ากรอบอัตราก าลังและต าแหน่งเพิ่มใหม่ ระยะ 4 ปี ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2555-2558 

สาระส าคัญโดยย่อ 

 ตามที่มหาวิทยาลัยฯ ได้รับมอบหมายให้กองนโยบายและแผนเป็นเลขานุการและด าเนินการ  
เรื่องการจัดท าแผนการใช้งบประมาณประจ าปี 2556 และแผนอัตราก าลังฯ ระยะ 4 ปี โดยให้กองนโยบาย
และแผนด าเนินการ  

 มติที่ประชุม     
รับทราบ 

4.1.5 การประชุมคณาจารย์ประจ าภาคเรียนที่ 2/2555 

สาระส าคัญโดยย่อ 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จัดเป็นแนวปฏิบัติให้มีการประชุมทุกภาคเรียนเพ่ือชี้แจง

ท าความเข้าใจ และสอบถามปัญหาในการท างานเพ่ือพัฒนาระบบการท างานของอาจารย์ โดยจัดประชุม
คณาจารย์ประจ าภาคเรียนที่ 2/2555 ในวันที่ 21 พฤศจิกายน 2554 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมอาคาร 
100 ปี 

 มติที่ประชุม     
รับทราบ 
 

4.1.6 มหาวิทยาลัยฯ จะจัดพิธีวางศิลาฤกษ์ อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมหลังใหม่  

สาระส าคัญโดยย่อ 
 มหาวิทยาลัยฯ จะจัดพิธีวางศิลาฤกษ์ อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมหลังใหม่เพ่ือทดแทนอาคาร

หลังเก่า จะจัดพิธีวางศิลาฤกษ์ ในวันศุกร์ที่ 23  พฤศจิกายน 2555 ก่อสร้างอาคารหลังใหม่ด้านข้างสนามกีฬา 
สนามฟุตบอล  ขอเรียนเชิญกรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ ทุกท่านเข้าร่วมพิธีตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว 

 มติที่ประชุม     
รับทราบ 
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4.1.7 การจัดงานกฐินสามัคคีของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

สาระส าคัญโดยย่อ 
 มหาวิทยาลัยฯ ได้ร่วมจัดกฐินสามัคคีมหากุศล ณ วัดลอดช่อง อ าเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา ในวันเสารที่ 24 พฤศจิกายน 2555  เวลา 09.00 น. ขอเรียนเชิญกรรมการ 
สภามหาวิทยาลัยฯ ทุกท่านเข้าร่วมพิธีตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว 

 มติที่ประชุม     
รับทราบ  

4.1.8 การแต่งตั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี  

สาระส าคัญโดยย่อ 
 มหาวิทยาลัยฯ มีแนวคิดให้ผู้อ านวยการกองต่าง ๆ ซึ่ งเป็นผู้บริหารของมหาวิทยาลัย  

ได้หมุนเวียนเรียนรู้งานโดยเฉพาะอย่างยิ่งในต าแหน่งผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี  ให้ผู้อ านวยการ  
กองทั้ง 4 กอง ได้แก่ กองกลาง/กองบริการการศึกษา/กองนโยบายและแผน/กองพัฒนานักศึกษา หมุนเวียน
กันมาปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี  โดยแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่คนละประมาณ 2 
เดือน  

 ประธาน กล่าวว่า เรื่องการแต่งตั้งผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี มีหลักการอย่างไร 
 อธิการบดี  กล่าวว่า ต าแหน่งผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี เป็นต าแหน่งที่ว่างอยู่ และ

อธิการบดีได้แต่งตั้งกรรมการขึ้นมาเพ่ือวิเคราะค่างานของต าแหน่งและก าหนดต าแหน่ง ตามหลักเกณฑ์ที่ กพ.
ก าหนด แต่ยังไม่มีผู้ที่มีคุณสมบัติที่จะเข้าสู่ต าแหน่งนี้ได้   มหาวิทยาลัยฯ มีผู้อ านวยการกองอยู่ 4 คน 
เพ่ือที่จะให้มีผู้ปฎิบัติงานในต าแหน่งผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี จึงให้ผู้อ านวยการกองทั้ง 4 คน 
หมุนเวียนกันปฏิบัติหน้าที่คนละ 2 เดือน คือ ซึ่งระยะเวลาในการปฏิบัติงานของอธิการบดีเหลือ 6 เดือน  
หากมีผู้บริหารท่านอ่ืนมาอาจมีการปรับเปลี่ยน 

 มติที่ประชุม     
รับทราบ 

4.1.9 การจัดงานแสดงแสงสีเสียง ยอ ยศ ยิ่งฟ้า อยุธยามรดกโลก ปี 2555  

สาระส าคัญโดยย่อ 
มหาวิทยาลัยฯ ได้รับคัดเลือกจากจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ให้เป็นผู้รับชอบในการจัดงานแสงสีเสียง 

ยอ ยศ ยิ่งฟูา อยุธยามรดกโลก ปี 2555 ในระหว่างวันที่ 7-16 ธันวาคม 2555 โดยมหาวิทยาลัยฯ นั้น
รับผิดชอบ 3 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 จ าลองวิถีชีวิตวัฒนธรรมของอยุธยาและบรรยากาศหน้างาน  มหาวิทยาลัยฯ 
ได้มอบหมายสถาบันอยุธยาศึกษาเป็นผู้ด าเนินการ ส่วนที่ 2 พิธีเปิดงานยอยศยิ่งฟูาอยุธยามรดกโลก  และส่วน
ที่ 3 คือการจัดแสดงแสงสีเสียง  ได้มอบหมาย ผศ.สุมิตร เทพวงศ์ เป็นผู้ด าเนินการดังนั้น จึงขอเรียนเชิญ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ ทุกท่านเข้าร่วมงานในช่วงเวลาดังกล่าว 

มติที่ประชุม     
รับทราบ 
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4.1.10 การจัดท าเอกสารประกอบการสอนในรายวิชาศึกษาทั่วไป 

 สาระส าคัญโดยย่อ  
 มหาวิทยาลัยฯ ได้ก าหนดเป็นเงื่อนไขให้อาจารย์ผู้สอนวิชาศึกษาทั่วไป การจัดท าเอกสาร

ประกอบการสอนในรายวิชาศึกษาท่ัวไป โดยมอบหมายให้ ผศ.ดร.วิมลพรรณ  รุ่งพรหม เป็นผู้รวบรวมเอกสาร 
ภายในเดือนพฤศจิกายนจะมีต้นฉบับเอกสารวิชาศึกษาทั่วไปทุกวิชา เพ่ือให้นักศึกษาได้ใช้เป็น เอกสาร
ประกอบการเรียนการสอนต่อไป  

มติที่ประชุม   
รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 4.2 เรื่องน าเสนอเพื่อทราบจากสภาคณาจารย์และข้าราชการ 

สาระส าคัญโดยย่อ 
 รศ.ไพฑูรย์ สมัครกิจ ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ น าเสนอเรื่องให้ที่ประชุมทราบ คือ 

 รายงานความก้าวหน้าเกี่ยวกับการด าเนินงาน สภาคณาจารย์และข้าราชการได้จัดประชุมเพ่ือ  
รับฟังความคิดเห็น (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และ
วิธีการได้มาของอธิการบดี พ.ศ.2555   

มติที่ประชุม   
รับทราบ  

ระเบียบวาระที่  4.3 เรื่องน าเสนอเพื่อทราบจากประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการ
มหาวิทยาลัยฯ  

สาระส าคัญโดยย่อ 
 ดร.จิระพันธุ์ พิมพ์พันธุ์ ประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยฯ  มีเรื่องแจ้ง 
เพ่ือทราบ 3 เรื่องดังนี้ 
 4.3.1 คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยมีมติการจัดสรรทุนการศึกษาเพ่ิมจาก 2 ทุนเป็น 
4 ทุน ซึ่งเป็นทุนการศึกษาตลอดหลักสูตร โดยให้แต่ละคณะเป็นผู้สรรหานักศึกษาที่มีคุณสมบัติ 
 4.3.2 การสรรหาบุคลากรดีเด่นของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยมอบหมาย  
สภาคณาจารย์และข้าราชการเป็นผู้ด าเนินการ   
 4.3.3 การจัดโครงการแข่งขันประกวดเรียงความ เรื่องเยาวชนของมหาวิทยาลัยราชภัฏฯ ก าลัง
ก้าวสู่ประชาคมอาเซียนโดยมีรางวัล เกียรติบัตร และเงินรางวัล จ านวน 5,000 บาท  

 มติที่ประชุม   
 รับทราบ 
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ระเบียบวาระท่ี 4.4 เรื่องน าเสนอเพื่อทราบจากกรรมการสภามหาวิทยาลัย  

สาระส าคัญโดยย่อ 
 รศ.ดร.นพวรรณ ธีระพันธ์เจริญ มีเรื่องแจ้งเพ่ือทราบ 2 เรื่อง ดังนี้  
 4.4.1 การน าเสนอผลการวิจัยลงสู่การปฏิบัติเป็นการน าผลงานวิจัยการต่อยอดผลงานวิจัยของ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เช่น น างานวิจัยเกี่ยวกับดอกโสนมาท าเค้ก                                                                                                                                                                 
 4.4.2 ความก้าวหน้าในการด าเนินงานสหกิจศึกษา มีการประชุมครั้งที่ 1 โดยรองอธิการบดีฝุาย
กิจการนักศึกษาเป็นประธาน 
 4.43 การวิจัยเกี่ยวกับเรื่องยาเสพติดโครงการ สสส.ของนักศึกษาสาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

 มติที่ประชุม   
 รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 5 เร่ืองน าเสนอเพ่ือพิจารณา 

 ระเบียบวาระที่  5.1  ขอความเห็นชอบแต่งตั้งหัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์  
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

สาระส าคัญโดยย่อ 
ตามที่สภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา มีค าสั่งที่  7/2555 แต่งตั้งคณะกรรมการ  

สรรหาหัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
  คณะกรรมการสรรหาหัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ได้ด าเนินการตามขั้นตอนต่าง ๆ ที่ได้
ก าหนดไว้ในข้อบังคับฯ ครบถ้วนถูกต้องแล้ว จึงเรียนมาเพ่ือขอความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยใน 
การแต่งตั้ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์ ด ารงต าแหน่งหัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์  
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีต่อไป   

มติที่ประชุม    
เห็นชอบให้แต่งตั้ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชูสิทธิ์  ประดับเพ็ชร์  เป็นหัวหน้าภาควิชา

วิทยาศาสตร์ประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มีข้อสังเกตเกี่ยวกับข้อบังคับการสรรหาหัวหน้า
ภาควิชา ซึ่งอาจต้องมีการแก้ไขข้อบังคับเพ่ือให้มีความชัดเจนและลดขั้นตอน  

 ระเบียบวาระที่ 5.2 ขอความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555) 

สาระส าคัญโดยย่อ 
ตามที่สภามหาวิทยาลัยฯ ได้ให้ความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุข

ชุมชน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555) โดยได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ 10/2554  
เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2554 เพ่ือให้คณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณารับทราบหลักสูตรดังกล่าวนั้น และ
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ส่งคืนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสาธารณสุขชุมชน 
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(หลักสูตรปรับปรุงพ.ศ.2555) ตามเอกสารที่ ศธ 0506 (2) /9370 โดยส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
พิจารณาแล้วพบว่าหลักสูตรดังกล่าวข้างต้นเป็นหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการบริการสุขภาพที่มีกฎหมายวิชาชีพ
ควบคุมก ากับ ซึ่งกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ โดยกองการประกอบโรคศิลป์  แจ้งขอความร่วมมือจาก
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าหลักสูตรที่เกี่ยวกับการสาธารณสุขที่มีกฎหมายวิชาชีพควบคุมก ากับ
ควรให้สภาวิชาชีพร่วมพิจารณาในขั้นตอนการร่างหลักสูตรหรือขอความเห็นประกอบการพิจารณาเพ่ือปูองกัน
การก้าวล่วงหรือซ้ าซ้อนในวิชาชีพก่อนเสนอส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  

มหาวิทยาลัยฯ ได้รับทราบผลการพิจารณา และได้ด าเนินการตามที่ส านักงานคณะกรรมการ  
การอุดมศึกษาได้เสนอ ดังต่อไปนี้  

(1) ก ร รมการบริ ห า รหลั ก สู ต ร วิ ทย าศ าสตรบัณฑิ ต  ส าข าวิ ช า ส าธ า รณสุ ข ชุ มชน 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้เสนอหลักสูตรไปยังกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เพื่อพิจารณา เมื่อวันที่ 11 
พฤษภาคม 2555 ส านักสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ แจ้งให้ทราบว่า สภาการพยาบาลได้
พิจารณาแล้วเห็นว่า มีรายวิชาที่ก้าวล่วงวิชาชีพการพยาบาลและผดุงครรภ์ 3 รายวิชา นอกจากนี้ยังมีรายวิชา
ที่ก้าวล้วงวิชาชีพอ่ืน ๆ ได้แก่ ทันตกรรมพ้ืนฐาน เวชศาสตรฟ้ืนฟู และการแพทย์ทางเลือก จึงไม่เห็นด้วยที่จะ
เปิดสอน หลักสูตรดังกล่าว รายละเอียดตามแนบ  (เอกสารที่ สธ.0702.03/1311 ลงวันที่ 11 พ.ค.2555) 

(2) ก ร รมการบริ ห า รหลั ก สู ต ร วิ ทย าศ าสตรบัณฑิ ต  ส าข าวิ ช า ส าธ า รณสุ ข ชุ มชน 
ค ณ ะ วิ ท ย า ศ า ส ต ร์ แ ล ะ เ ท ค โ น โ ล ยี  จึ ง ไ ด้ แ ก้ ไ ข ต า ม ข้ อ เ ส น อ แ น ะ  แ ล ะ ไ ด้ เ ส น อ ต่ อ  
ที่กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (เอกสารที่ ศธ.0550.5/2048) 

(3) ส านักสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ได้แจ้ง 
ผลการพิจารณาว่า รายวิชาที่มีการเรียนการสอนในภาพรวม ไม่คาบเกี่ยวกับสาขาวิชาชีพ ตามพระราชบัญญัติ
การประกอบโรคศิลปะ พ.ศ. 2542 (เอกสารที่สธ.0702.03/2894 ลงวันที่ 16 ตุลาคม 2555)  

(4) คณะกรรมการประจ าคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้ประชุมมีมติเห็นชอบหลักสูตร
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555) ในการประชุมครั้งที่ 
6/2555 เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2555 และให้เสนอต่อสภาวิชาการต่อไป 

(5) สภาวิชาการได้มีมติเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555) ในการประชุมครั้งที่ 9/2555 เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2555  

เลขานุการสภาวิชาการได้ตรวจสอบหลักสูตรที่คณะเสนอโดยละเอียดแล้ว พบว่ามีข้อมูลครบถ้วน 
ถูกต้อง สอดคล้องกับมาตรฐานที่คณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนดและเป็นไปตามนโยบายของ
มหาวิทยาลัย รวมทั้งขั้นตอนการเสนอหลักสูตรเป็นไปตามแนวปฏิบัติที่มหาวิทยาลัยก าหนด จึงเสนอ 
สภามหาวิทยาลัยเพื่อให้ความเห็นชอบ 

ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะดังนี้ 
1. อธิการบดี ประธานสภาวิชาการ ได้ชี้แจงว่า หลักสูตรนี้ได้เสนอผ่านคณะกรรมการประจ าคณะ 

และกรรมการสภาวิชาการเรียบร้อยแล้ว โดยมีมติเห็นชอบและให้เสนอแก้ไขตามที่ประชุมสภาวิชาการได้มี
ข้อเสนอแนะ โดยมอบหมายให้คณบดี และเลขานุการสภาวิชาการได้ตรวจสอบรายละเอียดหลักสูตรให้
ครบถ้วนถูกต้อง ซึ่งมีบางประเด็นทีย่ังไม่ครบถ้วนดังนี้ 
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 1.1 โครงสร้างหลักสูตรตามประกาศของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเกี่ยวกับวิชาแกน/
วิชาชีพเฉพาะ 

 1.2 แผนการเรียนของแต่ละภาคเรียนมีข้อมูลไม่ครบถ้วน 
2. ผศ.อร่าม ชนะโชติ ผู้แทนคณาจารย์ มีข้อสังเกตดังต่อไปนี้  
 2.1 อาจารย์ประจ าหลักสูตร อาจารย์ผู้สอนในรายวิชาต่าง ๆ ควรมีคุณสมบัติและคุณวุฒิ 

ตามเกณฑ์ที่ก าหนด 
 2.2 แผนการรับนักศึกษาในปีที่ผ่านมาและการรับนักศึกษาในอนาคตขอให้มีความชัดเจน 
ประธาน กล่าวว่า ให้แก้ไขตามข้อเสนอแนะของสภาวิชาการ ให้ตั้งข้อสังเกตไว้ 3 ใน 5 อาจารย์

ประจ าหลักสูตร ผู้สอนควรให้ตรงตามวุฒิ และให้แก้ไขตามที่สภาวิชาการให้ข้อสังเกตไว้ 

 มติที่ประชุม    
เห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน (หลักสูตรปรับปรุง  

พ.ศ.2555) และให้แก้ไขตามข้อเสนอแนะของกรรมการสภาวิชาการและข้อสังเกตจากการประชุม 
สภามหาวิทยาลัยฯ ให้ครบถ้วน ก่อนเสนอคณะกรรมการการอุดมศึกษาเพ่ือรับทราบต่อไป 

 ระเบียบวาระที่ 5.3 ขอความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการอาหาร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555) 

สาระส าคัญโดยย่อ 
ตามที่สาขาวิชาและเทคโนโลยีการอาหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ด าเนินการ

ปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร (หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ.2555) และได้เสนอหลักสูตรตามขั้นตอนต่อไปนี้  

(1) คณะกรรมการประจ าคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้ประชุมและมีมติเห็นชอบหลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555) ใน 
การประชุมครั้งที่ 4/2555 เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2555  

(2) สภาวิชาการได้มีมติเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการอาหาร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555) ในการประชุม ครั้งที่  7/2555 เมื่อวันพุธที่ 5 กันยายน 
2555 โดยได้มอบคณะและกรรมการบริหารหลักสูตรได้แก้ไขตามข้อเสนอแนะของสภาวิชาการ  

เลขานุการสภาวิชาการได้ตรวจสอบหลักสูตรที่คณะเสนอโดยละเอียดแล้ว พบว่ามีข้อมูลครบถ้วน 
ถูกต้อง สอดคล้องกับมาตรฐานที่คณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนดและเป็นไปตามนโยบายของ
มหาวิทยาลัย รวมทั้งขั้นตอนการเสนอหลักสูตรเป็นไปตามแนวปฏิบัติที่มหาวิทยาลัยก าหนด จึงเสนอ 
สภามหาวิทยาลัยเพื่อให้ความเห็นชอบ  
 ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะดังนี้ 
 1. อธิการบดี ประธานสภาวิชาการ ได้ชี้แจงว่า หลักสูตรนี้ได้เสนอผ่านคณะกรรมการประจ าคณะ 
และกรรมการสภาวิชาการเรียบร้อยแล้ว โดยมีมติเห็นชอบและให้เสนอแก้ไขตามที่ประชุมสภาวิชาการได้มี
ข้อเสนอแนะ โดยมอบหมายให้คณบดี และเลขานุการสภาวิชาการได้ตรวจสอบรายละเอียดหลักสูตรให้
ครบถ้วนถูกต้อง ซึ่งมีบางประเด็นที่ยังไม่ครบถ้วนดังนี้ 
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 1.1 ประกาศโครงสร้างหลักสูตรตามประกาศของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเกี่ยวกับ
วิชาแกน/วิชาชีพเฉพาะ 

 1.2 โครงสร้างของหลักสูตรในหมวดวิชาเฉพาะนี้สอดคล้องกับที่คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีได้มีประกาศขอให้ไปตรวจสอบ และร่าง มคอ.1 ของสาขาวิชา 

ประธาน กล่าวว่า ให้แก้ไขตามข้อสังเกตของสภาวิชาการ และหากน าเสนอหลักสูตรปรับปรุง  
ให้น าเสนอเฉพาะส่วนที่ปรับปรุง เพ่ือลดขั้นตอนและถือว่าสภาวิชาการได้พิจารณามาแล้ว 

มติที่ประชุม    
เห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรบัณฑิตและเทคโนโลยีการอาหาร 

(หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2555) และให้แก้ไขตามข้อเสนอแนะของกรรมการสภาวิชาการและข้อสังเกตจาก
การประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ให้ครบถ้วน ก่อนเสนอคณะกรรมการการอุดมศึกษาเพ่ือรับทราบต่อไป 

 ระเบียบวาระที่ 5.4 ขอความเห็นชอบหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปกรรม 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555) 

สาระส าคัญโดยย่อ 
ตามที่สาขาวิชาศิลปกรรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้ด าเนินการปรับปรุงหลักสูตร

ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปกรรม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555) และได้เสนอหลักสูตร 
ตามข้ันตอนต่อไปนี้  

(1) คณะกรรมการประจ าคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้ประชุมมีมติเห็นชอบหลักสูตร
ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปกรรม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555)  ในการประชุมครั้งที่ 4/2555 
เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2555  และ  ในการประชุมครั้งที่ 7/2555  วันที่ 1 พฤศจิกายน 2555  

(2) สภาวิชาการได้มีมติเห็นชอบหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปกรรม 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555) ในการประชุม ครั้งที่ 5/2555 เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2555  และได้มอบหมาย
ให้คณะและกรรมการบริหารหลักสูตรแก้ไขตามข้อเสนอของสภาวิชาการ ตามแนวปฏิบัติที่มหาวิทยาลัยฯ 
ก าหนด ในกรณีที่แก้ไขหลักสูตรใช้เวลาเกิน 60 วัน จึงต้องน าเข้าสภาวิชาการพิจารณาใหม่อีกครั้งหนึ่ง และ
สภาวิชาการได้มีมติเห็นชอบในการประชุม ครั้งที่ 9/2555 วันที่ 7 พฤศจิกายน 2555 และได้มอบคณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์และเลขานุการสภาวิชาการ ได้ตรวจสอบหลักสูตรโดยละเอียด ให้มีข้อมูล
ครบถ้วน ถูกต้อง และข้ันตอนการเสนอหลักสูตรเป็นไปตามแนวปฏิบัติที่ก าหนด  

เลขานุการสภาวิชาการได้ตรวจสอบหลักสูตรที่คณะเสนอโดยละเอียดแล้ว พบว่ามีข้อมูล
ครบถ้วน ถูกต้อง สอดคล้องกับมาตรฐานที่คณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนดและเป็นไปตามนโยบายของ
มหาวิทยาลัยฯ รวมทั้งขั้นตอนการเสนอหลักสูตรเป็นไปตามแนวปฏิบัติที่มหาวิทยาลัยก าหนด จึงเสนอสภา
มหาวิทยาลัยฯ เพ่ือให้ความเห็นชอบ 

มติที่ประชุม    
เห็นชอบหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปกรรม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555) 

และให้แก้ไขตามข้อเสนอแนะของกรรมการสภาวิชาการ และให้แก้ไขตามข้อเสนอแนะของกรรมการ 
สภาวิชาการและข้อสังเกตจากการประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ให้ครบถ้วน ก่อนเสนอคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาเพ่ือรับทราบต่อไป 
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 ระเบียบวาระท่ี 5.5 ขอความเห็นชอบการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต
วิชาชีพครูเพื่อพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาในสังกัดต่าง ๆ  

สาระส าคัญโดยย่อ 
ด้วยคุรุสภาได้มีมติรับรองมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาให้สามารถจัดการเรียนการ

สอนหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู เพ่ือพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาในสังกัด 
ต่าง ๆ ที่ยังไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ปีการศึกษา  2555  โดยจะต้องด าเนินการ 
ตามหลักเกณฑ์ที่คุรุสภาก าหนด การจัดการศึกษาในหลักสูตรนี้จะต้องจัด  ณ สถานที่ตั้งหลักของสถาบัน
เท่านั้นในการรับนักศึกษา จ านวนนักศึกษา การจัดการเรียนการสอน ต้องเป็นไปตามแนวปฏิบัติของ 
คุรุสภา  คณะได้ด าเนินการตามมติคณะกรรมการคุรุสภา ครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ ดังนี้  

 ปีการศึกษาท่ีเปิดรับปี 2555 ภาคเรียนที่ 2/2555 และ 3/2555 
การจัดการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ที่คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัย

ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  ซึ่งเป็นสถานที่ตั้งหลักของสถาบัน 
การรับนักศึกษา/จ านวนนักศึกษา จ านวน  100 คน  
 มีแผนการจัดการศึกษาครบถ้วน 
จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตร /อาจารย์นิเทศ /อาจารย์ผู้สอน เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน

หลักสูตรและมาตรฐานวิชาชีพ    
  คณะครุศาสตร์ได้เสนอเพ่ือขอความเห็นชอบ โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ 

ต่าง ๆ ดังนี้ 
1. กรรมการบัณฑิตศึกษามีมติ ให้ความเห็นชอบการจัดการเรียนการสอนหลักสูตร

ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครูฯ ในการประชุมครั้งที่ 5/2555 เมื่อวันพุธที่ 31 ตุลาคม  2555   
2. สภาวิชาการมีมติเห็นชอบการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพ 

ครูฯ เมื่อการประชุม ครั้งที่ 9/2555 วันที่ 7 พฤศจิกายน 2555 

มติที่ประชุม    
เห็นชอบการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครูเพ่ือพัฒนา 

ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาในสังกัดต่าง ๆ มีข้อสังเกตเกี่ยวกับสังกัดของผู้สมัคร เช่น จากสถานศึกษา
เอกชน ควรจะพิจารณาให้ครอบคลุมโดยจะมอบหมายให้คณบดี ไปประสานกับคุรุสภาเพ่ือด าเนินการ
ต่อไป 

 ระเบียบวาระที่ 5.6 ขอให้พิจารณาทบทวนการเสนอขอโปรดเกล้า ฯ แต่งตั้งกรรมการ 
สภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 

 สาระส าคัญโดยย่อ 
ตามที่สภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยามีมติเลือกและให้เสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ 

จ านวน 11 คน เป็นผู้สมควรด ารงต าแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  และ
อาศัยอ านาจตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 มาตรา 18 (8)พิจารณาเสนอเรื่อง 
เพ่ือทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ แต่งตั้งและถอดถอนนายกสภามหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัย
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ผู้ทรงคุณวุฒิ อธิการบดี ศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์พิเศษ มหาวิทยาลัยได้ด าเนินการในเรื่องการขอ
เสนอโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ตามข้ันตอนต่อไปนี้  

(1) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ได้มีหนังสือถึงส านักงานคณะกรรมการ 
การอุดมศึกษา เพื่อเสนอขอเสนอโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 11 
รายตามหนังสือ ที่ ศธ 0550/1439  ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2555 

(2) ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้มีหนังสือแจ้งที่ ศธ 0509(5).6/13317  
ลงวันที่ 29 สิงหาคม 2555 ได้พิจารณาเห็นว่า ในการปฏิบัติหน้าที่ของนายกสภาและกรรมการ 
สภามหาวิทยาลัยนั้น จะต้องทุ่มเทการก ากับดูแลนโยบายของสถาบันอุดมศึกษารวมถึงสนับสนุนภารกิจ
ด้านต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ หากนายกสภาและกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยมีภารกิจมากเกินไปจนไม่มีเวลาเพียงพอในการก ากับดูแลนโยบายของสถาบันอุดมศึกษาก็จะ
ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาโดยตรง และอาจเกิดปัญหาในเรื่อง
ผลประโยชน์ทับซ้อนได้ จึงมีข้อเสนอแนะแนวปฏิบัติการแต่งตั้งผู้ด ารงต าแหน่งนายกสภาและกรรม 
การสภามหาวิทยาลัยว่า ไม่ควรมีการด ารงต าแหน่งนายกสภาและกรรมการสภามหาวิทยาลัยเกิน 5 แห่ง
ในเวลาเดียวกัน และไม่ควรมีการด ารงต าแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยเกินกว่า 2 แห่งประกอบกับการ
แต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจะต้องค านึงถึงผลประโยชน์ทับซ้อนด้วย ซึ่งกรณีการเสนอขอ 
โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  
ได้เสนอชื่อนายขจร จิตสุขุมมงคล เป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งปัจจุบันท่านผู้ทรงคุณวุฒิ
ดังกล่าวได้ด ารงต าแหน่งกรรมการสภาสถาบันอุดมศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาต่าง ๆ เกิน 5 แห่งแล้ว จึง
ขอให้มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา พิจารณาทบทวนเรื่องดังกล่าวให้เป็นไปตามข้อเสนอแนะ
แนวปฏิบัติของคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

(3) สภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยารับทราบและได้พิจารณาทบทวนการเสนอขอ
โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งและได้ด าเนินการเพ่ือให้ได้มาซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิตามที่
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้เสนอให้ถือปฏิบัติ โดยมีมติจากสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุม 
ครั้งที่ 8/2555 เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2555 ได้พิจารณาแล้ว มีมติเลือกและให้เสนอชื่อนายอุทัย ดุลยเกษม  
เป็นผู้สมควรด ารงต าแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  โดยมีหนังสือถึงส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาที่ ศธ 0550/2251 ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2555 เพ่ือเสนอขอโปรดเกล้าฯ 
แต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ดังกล่าวต่อไป 

(4) ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา มีหนังสือชี้แจงให้ทราบว่า รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการได้ออกประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องขอความร่วมมือในการก าหนดจ านวนและ
ระยะเวลาในการด ารงต าแหน่งของนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ โดยก าหนดให้เป็นนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยได้ราย  
ละไม่เกิน 2 แห่ง และไม่เกิน 2 วาระติดต่อกัน ซึ่งกรณีการเสนอขอโปรดเกล้าฯ ได้เสนอชื่อนาย 
อุทัย ดุลยเกษม และนายพลสัณฑ์ โพธิ์ศรีทอง ปัจจุบันบุคคลทั้งสองรายได้ด ารงต าแหน่งนายก 
สภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยในสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน จ านวน 2 แห่ง และ 6  
แห่งตามล าดับแล้วจึงขอให้มหาวิทยาลัยพิจารณาทบทวนเรื่องดังกล่าวอีกครั้ง ก่อนน าเสนอส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาเพ่ือด าเนินการเสนอขอโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งต่อไป 
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  ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะดังนี้ 
 สภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาได้พิจารณาทบทวนแล้วด้วยเหตุผลและความ
จ าเป็นดังนี้  
  1. กระบวนการและผลการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิตามข้อบังคับของ
มหาวิทยาลัย ได้ด าเนินการเสร็จสิ้นก่อนที่จะมีประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ขอความร่วมมือในการ
ก าหนดจ านวนระยะเวลาในการด ารงต าแหน่งของนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัย 
และสภามหาวิทยาลัยได้ทบทวนตามที่ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้แจ้งไปส่วนหนึ่งแล้ว  
  2. ขณะนี้กรรมการสภามหาวิทยาลัยชุดเก่าหมดวาระและรักษาการแทนนานแล้ว หากต้อง
ด าเนินกระบวนการใหม่จะต้องใช้เวลาอีกมากพอสมควร และส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติงานของ  
สภามหาวิทยาลัยและการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยหลายประการ 
  3. ผู้ทรงคุณวุฒิทั้งสองรายนั้นเป็นผู้ที่ผ่านกระบวนการสรรหา และเป็นผู้ที่มีความเหมาะสมดังนี้ 

3.1 เป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความสามารถ มีความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ใน
การบริหารงานอุดมศึกษา ซึ่งจะก่อให้เกิดผลดีต่อการด าเนินงานตามภาระหน้าที่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา   

3.2 เป็นผู้ที่ตอบรับและสามารถให้เวลาในการปฏิบัติหน้าที่ ได้ เต็มที่ เพราะเป็น 
ผู้ที่เกษียณอายุราชการแล้ว และไม่มีภาระงานประจ าที่เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติหน้าที่กรรมการสภา
มหาวิทยาลัย   

มติที่ประชุม    
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาได้พิจารณาแล้ว มีมติยืนยันมติเดิมและขอความ

อนุเคราะห์ให้ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเสนอชื่อเพ่ือขอโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งนายอุทัย  
ดุลยเกษม และนายพลสัณห์ โพธิ์ศรีทอง เป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นกรณีพิเศษ  

 
 
 

 ระเบียบวาระที่  6 เรื่องอื่นๆ  
ระเบียบวาระที่ 6.1 ก าหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 11/2555 

สาระส าคัญโดยย่อ 
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย น าเสนอปฏิทินเพ่ือหารือเรื่องก าหนดการประชุมสภา

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 11/2555 

ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง 
 สภามหาวิทยาลัย มีมติเป็นหลักการให้มีการประชุมทุกวันพุธในสัปดาห์ที่สามของเดือน 

ส าหรับเดือนธันวาคม ตรงกับวันพุธที่ 19 ธันวาคม 2555 

ข้อเสนอ/ญัตติ    
ขอความเห็นชอบก าหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 11/2555 

ในวันพุธที่ 19 ธันวาคม 2555 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  
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มติที่ประชุม    
 เห็นชอบ  

  

ปิดประชุมเวลา  11.30 น. 
  

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

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

(ศาสตราจารย์ ดร.ศุภมาศ พนิชศักดิ์พัฒนา) 
ประธานการประชุม  

 


