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รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
ครั้งที่ 3/2555 

วันพุธที่  21 มีนาคม  2555 เวลา 09.30 – 13.00 น. 
ณ ห้องประชุม 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

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

ผู้ที่มาประชุม 

1. คุณหญิง ดร.กษมา วรวรรณ ณ อยุธยา นายกสภามหาวิทยาลัย ประธาน 
2. ศ.ดร.นิพนธ์ ศุขปรีดี อุปนายก รองประธาน 
3. นายสุพล คุณาภรณ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ                                          กรรมการ 
4. ศ.ดร.ศุภมาศ พนิชศักดิ์พัฒนา ผู้ทรงคุณวุฒิ                                       กรรมการ 
5. รศ.ดร.พงศ์ หรดาล ผู้ทรงคุณวุฒิ                       กรรมการ 
6. ดร.สุชาติ เมืองแก้ว ผู้ทรงคุณวุฒิ     กรรมการ 
7. นายศุทธนะ ธีวีระปัญญา ผู้ทรงคุณวุฒิ                                          กรรมการ 
8. ผศ.สุธรรม ชาตะสิงห์  (แทน)ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย กรรมการ 
9. ดร.บูรพาทิศ พลอยสุวรรณ์ อธิการบดี กรรมการ 
10. ผศ.หทัยรัตน์ ทรรพวสุ ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ กรรมการ 
11.  รศ.ดร.นพวรรณ ธีระพันธ์เจริญ ผู้แทนผู้บริหาร                                        กรรมการ 
12. ผศ.วิชชุกร นาคธน ผู้แทนผู้บริหาร กรรมการ 
13. ผศ.พันทิพา มาลา ผู้แทนผู้บริหาร กรรมการ 
14. นายจิรศักดิ์ ชุมวรานนท์ ผู้แทนผู้บริหาร กรรมการ 
15. ผศ.ดร.วิวัฒน์ หามนตรี ผู้แทนคณาจารย์ กรรมการ 
16. ดร.สุภัทรา คงเรือง ผู้แทนคณาจารย์                                     กรรมการ 
17. ดร.เกษม บ ารุงเวช ผู้แทนคณาจารย์             กรรมการ 
18. ผศ.อร่าม  ชนะโชติ ผู้แทนคณาจารย์                                     กรรมการ 
19. รศ.วันทนีย์ แสนภักดี รองอธิการบดีฝุายบริหาร                           เลขานุการ 

ผู้ที่ไม่มาประชุม 

1. ดร.ชาญวิทย์ เกษตรศิริ ผู้ทรงคุณวุฒิ                           ลาการประชุม 
3. ศ.นพ.สมเกียรติ  วัฒนศิริชัยกุล ผู้ทรงคุณวุฒิ ลาการประชุม 
4. นางสาวิตรี สุวรรณสถิตย์ ผู้ทรงคุณวุฒิ                                            ลาการประชุม          
5. ผศ.ดร.สาโรช ธีรศิลป ผู้ทรงคุณวุฒิ ลาการประชุม 
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ผู้เข้าร่วมประชุม  

1. ผศ.ดร.วิมลพรรณ รุ่งพรหม รองอธิการบดีฝุายวิชาการ 
2. ดร.อมรรัตน์ สนั่นเสียง คณบดีคณะครุศาสตร์ 
3. รศ.สุวิทย์ เฑียรทอง ที่ปรึกษาอธิการบดี 
4. ดร.ชมพูนุท สุขหวาน รองคณบดีคณะครุศาสตร์ 
5. ดร.จันทร์เพ็ญ คล้ายมุข ประธานคณะกรรมการสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิ 
6. ผศ.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร คณะกรรมการสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิ 
7. ดร.กิติมา ทามาลี คณะกรรมการสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิ 
8. ผศ.กรองทิพย์ เนียมถนอม คณะกรรมการสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิ 
9.ผศ.วิภาวี ฝูายเทศ คณะกรรมการสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิ 
10.นางเบญญาภา สอนพรม คณะกรรมการสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิ 
11. นางสาวชุติมา นิ่มนวล         หัวหน้าส านักงานสภามหาวิทยาลัย 
12. นายสราวุธ ค าสัตย์ พนักงานราชการ 
13. นายจิรพัฒน์ มั่งตา นิติกร 

เปิดประชุม เวลา 09.30 น. 

ประธานพิจารณาจ านวนกรรมการที่มาประชุมและเห็นว่าครบองค์ประชุมแล้วจึงเปิดการประชุม และ
ด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม  

ระเบียบวาระที่ 1 เร่ืองที่ประธานแจ้งให้ทราบ 

ประธานมอบหมายให้เลขานุการสภามหาวิทยาลัยแจ้งเรื่องเพ่ือทราบ คือ กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ที่ลาการประชุมวันนี้  คือ ดร.ชาญวิทย์  เกษตรศิริ  ศ.นพ.สมเกียรติ   วัฒนศิริชัยกุล  นางสาวิตรี  
สุวรรณสถิตย์ และผศ.ดร.สาโรช ธีรศิลป   

 

 มติที่ประชุม 
รับทราบ  

ระเบียบวาระที่ 2 เร่ืองรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 2/2555 

สาระส าคัญโดยย่อ 
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย น าเสนอรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 2/2555 เพ่ือขอให้ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยพิจารณารับรองรายงานการประชุม 

ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง 
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ได้มีการประชุมครั้งที่ 2/2555 เมื่อวันพุธที่ 15 

กุมภาพันธ์ 2555 ณ ห้องประชุม 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา และเลขานุการสภาฯ  
ได้จัดท ารายงานการประชุมบรรจุเข้าระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที ่2/2555 
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มติที่ประชุม 

รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2555 โดยไม่มีการแก้ไข 

ระเบียบวาระที่ 3  เรื่องสืบเนื่องจากการประชุม คร้ังที่ 2/2555 

ระเบียบวาระที่ 3.1 ผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
ครั้งที่ 2/2555 

สาระส าคัญโดยย่อ 
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย น าเสนอข้อมูลการด าเนินงานและผลการด าเนินงานตามมติ  

ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 2/2555 โดยได้แจ้งและมอบให้หน่วยงานและ 
องค์คณะบุคคล/บุคคลที่เกี่ยวข้องด าเนินงานและปฏิบัติตามที่สภามหาวิทยาลัยมีมติแล้ว  

ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง 
1. สภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ได้มีมติก าหนดเป็นแนวปฏิบัติให้เลขานุการ

น าเสนอให้ที่ประชุมทราบความคืบหน้าหรือข้อมูลการด าเนินงานและผลการด าเนินงานตามมติ  
สภามหาวิทยาลัยทุกครั้งเป็นเรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อนด้วย 

2. สภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา มีการประชุมครั้งที่ 2/2555 เมื่อวันพุธที่ 15 
กุมภาพันธ์ 2555 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาโดยมีสาระตาม
รายงานการประชุมฯ ในระเบียบวาระที่ 2 

3. เลขานุการสภามหาวิทยาลัย ได้แจ้งและมอบให้หน่วยงานและองค์คณะบุคคล/บุคคล   
ที่เกี่ยวข้องด าเนินงานและปฏิบัติตามที่สภามหาวิทยาลัยมีมติแล้ว ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารที่น าเสนอ
ประกอบการประชุมระเบียบวาระที่ 3 

มติที่ประชุม     
รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี 3.2 รายงานผลการเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ 

สาระส าคัญโดยย่อ 
ตามท่ีสภาคณาจารย์และข้าราชการได้หมดวาระลงและมหาวิทยาลัยฯได้ด าเนินการตามข้อบังคับ

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย สภาคณาจารย์และข้าราชการ พ.ศ.2554 ตามข้ันตอนดังนี้ 
1. ส านักงานอธิการบดีมีหนังสือแจ้งไปยังคณะวิชา เพ่ือให้ด าเนินการเลือกตั้งกรรมการประเภท

คณาจารย์ที่เป็นตัวแทนคณะ คณะละ 1 คน โดยให้คณาจารย์เลือกตั้งจากคณะที่ตนเองสังกัด 
2. ส านักงานอธิการบดีประกาศรับสมัครกรรมการประเภทคณาจารย์ที่ไม่ใช่ตัวแทนจากคณะ 

จ านวน 8 คน โดยให้คณาจารย์เลือกตั้งจากคณาจารย์ทั้งมหาวิทยาลัยฯ  
3. ส านักงานอธิการบดีประกาศรับสมัครกรรมการประเภทข้าราชการจ านวน 1 คน โดยให้

ข้าราชการเลือกตั้งจากข้าราชการ 
4. อธิการบดีประกาศผลการเลือกตั้ง 
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5. ส านักงานอธิการบดีเชิญกรรมการในข้อ 1,2 และ 3 ประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็น
ประธาน เลือกกรรมการอีกคนหนึ่งเป็นรองประธาน และเลือกกรรมการอีกคนหนึ่งเป็นเลขานุการ 

มติที่ประชุม 
รับทราบรายงานผลการเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการและเห็นชอบการแต่งตั้ง

คณะกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้ 
 1. รองศาสตราจารย์ไพฑูรย์ สมัครกิจ  ประธานกรรมการ 
 2. นายธาตรี มหันตรัตน์   รองประธาน 
 3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดวงรัตน์ โพธิ์เงิน  กรรมการ 
 4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์จรูญ รัตนกาล  กรรมการ 
 5. นายเฉลิมพล พลมุข   กรรมการ 
 6. นายประวิทย์ ประมาน   กรรมการ 
 7. ดร.ศานติ เล็กมณี    กรรมการ  
 8. นายเลิศชาย สถิตย์พนาวงศ ์  กรรมการ 
 9. นางสาววัชรินทร์ เสมามอญ   กรรมการ 
 10. นางสาวชะกาแก้ว สุดสีชัง   กรรมการ 
 11. ดร.กิติมา ทามาลี    กรรมการ 
 12. นางสาวเกษรา ศรีวิเชียร   กรรมการ 
 13. นายประพันธ์ แสงทองดี    กรรมการและเลขานุการ 

ระเบียบวาระที่ 4 เร่ืองน าเสนอเพ่ือทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 4.1 เรื่องน าเสนอเพื่อทราบจากอธิการบดี 

สาระส าคัญโดยย่อ 
 อธิการบดี น าเสนอเรื่องให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้ 

1. วันที่ 20 มีนาคม 2555 มหาวิทยาลัยฯ ได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง การเป็นเครือข่ายการ
บริการวิชาการของสถาบันอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย มีสถาบันอุดมศึกษา จ านวน 36 แห่ง เป็นเครือข่ายใน
การให้บริการวิชาการ เชื่อมโยงเครือข่ายการบริการวิชาการกับประชาคมอาเซียน  หลังจากนี้จะขยายเครือข่าย
ไปยังประเทศสมาชิกอาเซียน จ านวน 10 ประเทศ 

2. ความคืบหน้าการด าเนินงานงบฟ้ืนฟู งบกลาง งบน้ าท่วม มหาวิทยาลัยฯ ได้รับการจัดสรร
งบประมาณ จ านวน 185 ล้านบาท แบ่งเป็น 2 ส่วนคือ งบครุภัณฑ์กับงบซ่อมบ ารุง  ขณะนี้ได้แบ่งให้
หน่วยงานต่าง ๆที่ดูแลครุภัณฑ์และดูแลสถานที่ อนุมัติด าเนินการทั้งหมดแล้ว เหลืออีก 2 รายการที่อยู่ระหว่าง
การตรวจสอบ เมื่ออนุมัติแล้วจึงท าสัญญา ขณะนี้มีหนังสือแจ้งไปยังผู้รับเหมาเพ่ือท าการเสนอราคาเพ่ือที่จะได้
ท าสัญญาต่อไปและอีก 2 รายการที่เหลืออยู่ระหว่างการตรวจสอบ คือรายการที่ 1 รั้วมหาวิทยาลัย เนื่องจาก
วงเงินเกินอ านาจของอธิการบดีที่จะพิจารณา ได้หารือกับส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  และได้รับ
แจ้งว่าได้มีหนังสือสั่งการให้ขยายวงเงินอ านาจของอธิการบดีมากกว่า 25 ล้านบาทได้  รายการที่ 2 ปรับปรุง
ลานอเนกประสงค์ คาดว่าสัปดาห์นี้ทั้ง 2 รายการจะด าเนินการซื้อจ้างได้ ภายในเดือนสิงหาคม 2555 จะ
ด าเนินการแล้วเสร็จทุกโครงการ  
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 มติที่ประชุม   
รับทราบ  

ระเบียบวาระท่ี 4.2 เรื่องน าเสนอเพื่อทราบจากสภาคณาจารย์และข้าราชการ 

สาระส าคัญโดยย่อ 
 ผศ.หทัยรัตน์ ทรรพวสุ ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ กล่าวขอบคุณท่านนายกสภา

มหาวิทยาลัยฯ และกรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ ทุกท่านที่ได้ให้ความร่วมมือผลักดันท าให้ข้อบังคับ 
สภาคณาจารย์และข้าราชการ พ.ศ.2554 ผ่านพ้นไปได้ และมหาวิทยาลัยฯ ได้จัดการเลือกตั้งเรียบร้อยแล้ว  
สภาคณาจารย์และข้าราชการชุดเกา่ได้เตรียมเอกสารสรุปผลการด าเนินงาน และนัดประชุมกับคณะกรรมการ
สภาคณาจารย์ฯ ชุดใหม่ในวันพฤหัสบดีที่ 22 มีนาคม 2555 เพ่ือมอบหมายงาน ในการประชุมครั้งต่อไป 
ประธานสภาคณาจารย์คนใหม่จะมาด าเนินการต่อ ขอขอบคุณกรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ ที่ได้ให้โอกาสให้
ข้อเสนอแนะจนข้อบังคับสภาคณาจารย์ฯ ส าเร็จไปได้ด้วยดี ประธานสภาคณาจารย์ฯ ได้เรียนรู้ในสิ่งต่าง ๆ 
จากการเข้าร่วมประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ  ได้รับฟังประสบการณ์ และข้อคิดเห็นต่าง ๆ จ านวนมาก   

มติที่ประชุม   
รับทราบ และขอบคุณประธานสภาคณาจารย์ทุกท่าน 

ระเบียบวาระที่  4.3 เรื่องน าเสนอเพื่อทราบจากประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการ
มหาวิทยาลัยฯ  

สาระส าคัญโดยย่อ 
 ผศ.สุธรรม ชาตะสิงห์ รองประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยฯ กล่าวว่า 
เนื่องจาก ดร.จิระพันธุ์ พิมพ์พันธุ์ ติดภารกิจ จึงมอบหมายให้รองประธานท าหน้าที่แทน โดยมีเรื่องแจ้งเพ่ือ
ทราบ ดังนี้ 
 1.คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยได้มีการประชุมกันในทุกเดือน และจากการประชุมที่
ผ่านมาได้ให้ความส าคัญกับเรื่องของยาเสพติดโดยมีพันต ารวจเอกสมบัติ ชูชัยยะ ผู้ก ากับการสภ. จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ซึ่งเป็นคณะกรรมการส่งเสริมฯ ช่วยหาวิธีการปูองกันและปราบปรามในบริเวณ
มหาวิทยาลัยฯและบริเวณรอบ ๆ คณะกรรมการส่งเสริมฯ จะผลักดันในเรื่องนีต้่อไป 
 2. คณะกรรมการส่งเสริมฯ ต้องการให้มีการจัดบรรยายพิเศษเรื่องมหาวิทยาลัยฯ กับประชาคม
อาเซียน โดยจะเรียนเชิญวิทยากรที่มีความรู้พิเศษ มีประสบการณ์ในเรื่องนี้  ซึ่งจากการประชุมที่ผ่านมาได้
เสนอรายชื่อมา 3-4 ท่าน ต้องขออนุญาตอธิการบดีในการจัดกิจกรรมนี้ 
 3. คณะกรรมการส่งเสริมฯ ได้จัดท าเอกสารคู่มือการปฏิบัติงานของคณะกรรมการส่งเสริมฯ 
ขณะนี้ด าเนินการใกล้จะเรียบร้อยแล้ว รวมทั้งคณาจารย์ผู้บริหารมหาวิทยาลั ยฯ จะได้รับทราบว่า
คณะกรรมการส่งเสริมฯ ท างานอย่างไร ความส าเร็จของคณะกรรมการส่งเสริมฯ ขึ้นอยู่กับความร่วมมือของ
ผู้บริหาร  

มติที่ประชุม   
รับทราบ 
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ระเบียบวาระที่ 5 เร่ืองน าเสนอเพ่ือพิจารณา 

ระเบียบวาระท่ี 5.1 ขออนุมัติโครงการของศูนย์ฝึกปฏิบัติการวิชาชีพธุรกิจ (อาคารสวนหลวง) 

สาระส าคัญโดยย่อ 
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย  ขออนุญาตที่ประชุมให้ ผศ.ดร.ยุวดี วงษ์ทน ประธานคณะท างาน

ศูนย์ฝึกปฏิบัติการวิชาชีพธุรกิจ น าเสนอ ขออนุมัติโครงการของศูนย์ฝึกปฏิบัติการวิชาชีพธุรกิจ (อาคารสวน
หลวง) 

ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง 
 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงบประมาณและการเงิน ครั้งที่ 2/2555 วันพฤหัสบดีที่ 8 
มีนาคม 2555 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยามีมติเห็นชอบให้
น าเสนอเข้าที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ในวันพุธที่ 21 มีนาคม 2555 
 ที่ประชุมมีการอภิปรายอย่างกว้างขวางและมีข้อเสนอแนะดังนี้ 

ผศ.อร่าม ชนะโชติ กล่าวว่า การเสนองบประมาณต่าง ๆ ควรเสนอในภาพรวมของหน่วยงาน 
โครงสร้างของศูนย์ฝึกปฏิบัติการวิชาชีพธุรกิจ (อาคารสวนหลวง) ได้มีการจัดอยู่ในสังกัดหน่วยงานใดหรือไม่
หากยังไม่มีขอให้มหาวิทยาลัยฯ จัดโครงสร้างและให้มีความชัดเจนว่าเป็นหน่วยงานภายใน  และให้เสนอผ่าน
หน่วยงานที่สังกัดโดยตรง เช่น แผนกลยุทธ์ และแผนงบประมาณ  

นายสุพล คุณาภรณ์ ได้สอบถามเหตุผลของการน าเงอนไปฝากธนาคารธนชาต 
ดร.ยุวดี วงษ์ทน ให้เหตุผลว่าธนาคารธนชาตให้ดอกเบี้ยมากกว่าธนาคารอ่ืน 

มติที่ประชุม    
อนุมัติโครงการของศูนย์ฝึกปฏิบัติการวิชาชีพธุรกิจ (อาคารสวนหลวง)  ขอให้มหาวิทยาลัย 

รับข้อสังเกตไปพิจารณาเพื่อประกอบการด าเนินงาน 

ระเบียบวาระที่ 5.2 ขออนุมัติงบประมาณและแผนการใช้จ่ายโครงการพัฒนามาตรฐานความรู้ 
ผู้ประกอบวิชาชีพของโรงเรียนเอกชน พ.ศ.2555 

สาระส าคัญโดยย่อ 
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย  น าเสนอ ขออนุมัติงบประมาณและแผนการใช้จ่ายโครงการพัฒนา

มาตรฐานความรู้ผู้ประกอบวิชาชีพของโรงเรียนเอกชน พ.ศ.2555 

ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง 
 คณะครุศาสตร์และส านักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาเปิดรับนักศึกษาหลักสูตร
ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครูโครงการพัฒนามาตรฐานความรู้ผู้ประกอบวิชาชีพครูของโรงเรียนเอกชนโดย
มีนักศึกษาจ านวน 120 คน และได้น าเสนองบประมาณและแผนการใช้จ่ายเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
งบประมาณและการเงิน ครั้งที่ 1/2555 เมื่อวันศุกร์ที่ 2 ธันวาคม 2554 โดยขออนุมัติงบประมาณทั้งสิ้น 
2,520,000 บาท (สองล้านห้าแสนสองหมื่นล้านบาทถ้วน) มติที่ประชุมเห็นชอบงบประมาณและแผนการใช้
จ่ายเรียบร้อยแล้ว แต่เนื่องจากทางคณะครุศาสตร์ได้ท าบันทึกแจ้งมายังส านักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา
ว่าขณะนี้มีจ านวนนักศึกษาที่ก าลังศึกษาอยู่จริงเพียง 66 คน จึงได้ท าการปรับแก้ไขแผนการใช้จ่ายเงินที่ได้รับ
อนุมัติไปแล้วนั้น เป็นจ านวนเงินงบประมาณทั้งสิ้น 1,980,000 บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนแปดหมื่นบาทถ้วน) 
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มติที่ประชุม    

อนุมัติงบประมาณและแผนการใช้จ่ายโครงการพัฒนามาตรฐานความรู้ผู้ ประกอบวิชาชีพของ
โรงเรียนเอกชน พ.ศ.2555 

ระเบียบวาระท่ี 5.3 ขอความเห็นชอบนโยบายการจัดท าและการบริหารงบประมาณของมหาวิทยาลัย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2556 

สาระส าคัญโดยย่อ 
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย  ขออนุญาตที่ประชุมให้ นางสาวเพลินตา โมสกุล ผู้อ านวยการ  

กองนโยบายและแผน น าเสนอ ขอความเห็นชอบนโยบายการจัดท าและการบริหารงบประมาณของมหาวิทยาลัย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2556 

ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง 
 เ พ่ื อ ให้ การจั ดท าค าขอตั้ ง งบประมาณรายจ่ าย  ประจ าปี งบประมาณ พ .ศ . 2556  
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล 
นโยบายการพัฒนามหาวิทยาลัยและสอดคล้องกับภารกิจของมหาวิทยาลัย กองนโยบายและแผนได้จัดท า
นโยบายการจัดท าและการบริหารงบประมาณของมหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2556 
 ที่ประชุมมีการอภิปรายอย่างกว้างขวางและมีข้อเสนอแนะดังนี้ 
  1. ส่วนที่เป็นเปูาหมาย มหาวิทยาลัยฯ ได้ก าหนดเป็นเปูาหมายนโยบายวิชาการ เปูาหมายใน
เรื่องของหลักสูตร เปูาหมายการจัดการเรียนการสอน  เปูาหมายคุณลักษณะของการพัฒนานักศึกษา ทุก
หนว่ยงานหากตั้งงบประมาณก็ต้องให้สอดคล้องกับนโยบายนี้ 
  2. การให้ความส าคัญในการด าเนินการของมหาวิทยาลัยฯ นั้น ควรเพ่ิมเติมให้สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด   
  3. ควรจะมีการเปรียบเทียบให้เห็นว่านโยบายหรือแผนของมหาวิทยาลัยฯ ในปีนี้ได้ตอบสนอง
นโยบายของผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้เสนอในการประชุมหลาย ๆ ครั้ง นโยบายเร่งด่วนที่ผู้ทรงคุณวุฒิได้แนะน ามี
อะไรบ้าง 
  4. ในการท าแผนแต่ละครั้ง กองนโยบายและแผนจะต้องท าการวิเคราะห์ความเชื่อมโยงของ
โครงการ ตามนโยบายที่สภามหาวิทยาลัยฯ ก าหนดทั้งหมด  และจัดท ารายงานประจ าปี   
  5. อธิการบดีควรตั้ งเปูาหมายเฉพาะเรื่องว่าต้องการขับเคลื่อนอย่างไรให้ส าเร็จได้  เช่น 
ภาษาอังกฤษ 
  อธิการบดี  ได้แจ้งว่าตามที่ท่านประธานเสนอมานั้นอธิการบดีได้มอบหมายให้นายจิรศักดิ์  
ชุมวรานนท์ รองอธิการบดีฝุายวางแผนและพัฒนา และกองนโยบายและแผนไปแล้ว  และหากโครงการใดไม่มี
เปูาหมายตรงกับตัวชี้วัดที่ก าหนด มหาวิทยาลัยฯ จะตัดโครงการนั้น ส่วนโครงการเก่าของปีนี้  อยู่ระหว่าง
กระบวนการ หากไมด่ าเนินการตามก าหนดไว้ในไตรมาสจะเรียกคืนงบประมาณของโครงการที่ไม่ด าเนินการ 

มติที่ประชุม    
เห็นชอบในหลักการนโยบายการจัดท าและการบริหารงบประมาณของมหาวิทยาลัย ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ.2556  
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ระเบียบวาระที่  5.4 ขอความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไข รายวิชา/ค าอธิบายรายวิชา  

กลุ่มวิชาชีพครู หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2554 

สาระส าคัญโดยย่อ 
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย  ขออนุญาตที่ประชุมให้ดร.ชมพูนุท สุขหวาน รองคณบดีคณะ 

ครุศาสตร์  น าเสนอ ขอความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไข รายวิชา/ค าอธิบายรายวิชา กลุ่มวิชาชีพครู หลักสูตร
ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2554 

ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง 
ตามที่คณะครุศาสตร์ได้จัดท าหลักสูตรครุศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย หลักสูตร

ใหม่ พ.ศ.2554 และได้ผ่านการรับรองการให้ความเห็นชอบจากส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึ กษา  
เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2554 แล้วนั้น ต่อมาได้มีประกาศมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ (มคอ.1) สาขาวิชาครุ
ศาสตร์และสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ และประกาศคุรุสภา เรื่อง การรับรองปริญญาทางการศึกษาเพ่ือการ
ประกอบ ปี พ.ศ.2554 ซึ่งมีข้อก าหนดเกี่ยวกับการจัดรายวิชา จ านวนหน่วยกิต  (ทฤษฎี-ปฏิบัติ)ที่ต้อง
ด าเนินการให้สอดคล้องกับประกาศและเกณฑ์ดังกล่าว 

ที่ประชุมมีการอภิปรายอย่างกว้างขวางและมีข้อเสนอแนะดังนี้ 
ผศ.อร่าม ชนะโชติ กล่าวว่า มีหลักสูตรหลายหลักสูตรที่ผ่านสภามหาวิทยาลัยฯ ไปเรียบร้อยแล้ว 

ในกรณีแบบนี้ในหลักสูตรอ่ืน ๆ ต้องการให้ด าเนินการเช่นเดียวกัน บางหลักสูตรยังไม่มี มคอ.ของแต่ละ
หลักสูตร แต่เนื่องจากมหาวิทยาลัยฯ ต้องท าหลักสูตรให้ผ่านจึงจะรับนักศึกษาได้ ดังนั้นมหาวิทยาลัยฯ  
ควรมีการส ารวจทั้งหมดว่าหลักสูตรใดที่ควรปรับปรุงเพื่อให้สอดรับกับมาตรฐานที่ก าหนดตามมาในภายหลัง 

มติที่ประชุม 
เห็นชอบการปรับปรุงแก้ไข รายวิชา/ค าอธิบายรายวิชา กลุ่มวิชาชีพครู หลักสูตรครุศาสตร

บัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2554  

ระเบียบวาระที่ 5.5 ขอความเห็นชอบรายชื่ออาจารย์ประจ าหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555 

สาระส าคัญโดยย่อ 
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย  ขออนุญาตที่ประชุมให้คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

น าเสนอ ขอความเห็นชอบรายชื่ออาจารย์ประจ าหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555 

ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง 
ตามท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ได้เสนอหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการ

พัฒนาชุมชน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555 ให้ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา พิจารณาเมื่อวันที่ 16 
กุมภาพันธ์ 2555 และส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้พิจารณาแล้วมีข้อสังเกตว่าอาจารย์ประจ า
ห ลั ก สู ต ร ล า ดั บ ที่  4  แ ล ะ  5  มี คุ ณ วุ ฒิ ไ ม่ ต ร ง ห รื อ สั ม พั น ธ์ กั บ ห ลั ก สู ต ร แ ล ะด า ร ง ต า แ ห น่ ง  
ทางวิชาการต่ ากว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ จึงไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ.2548 
จึงได้แจ้งให้มหาวิทยาลัยปรับปรุงแก้ไขและน าเสนอสภามหาวิทยาลัยก่อนส่งหลักสูตร ให้ส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา นั้น มหาวิทยาลัยได้มอบให้คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ด าเนินการแก้ไข
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โดยด่วนที่สุด ซึ่งคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้ด าเนินการปรับปรุงโดยบริหารจัดการอาจารย์ในคณะที่
มีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ.2548 มาแทนอาจารย์ประจ า
หลักสูตรล าดับที่ 4 และ 5  

มติที่ประชุม    
เห็นชอบรายชื่ออาจารย์ประจ าหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555 ในที่นี้คือ นางสาวกานดา เต๊ะขันหมาก และ นางศศิปภา ทิพย์ประภา  

ระเบียบวาระที่ 5.6 ขอความเห็นชอบการปิดหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555 

สาระส าคัญโดยย่อ 
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย  ขออนุญาตที่ประชุมให้คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

น าเสนอ ขอความเห็นชอบการปิดหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2549 

ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง 
สาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ขอปิดหลักสูตรเพ่ือที่จะได้ใช้ศักยภาพของ

คณาจารย์ที่มีอยู่ไปใช้เพ่ือการพัฒนาหลักสูตรใหม่ที่สอดรับกับความต้องการก าลังคนของสังคม ซึ่งด าเนินการ
ตามกระบวนการดังนี้ 

 1. คณะกรรมการประจ าคณะมีมติเห็นชอบในการประชุมครั้งที่ 6/2554 เมื่อวันที่ 19 กันยายน 
2554 เรียบร้อยแล้ว 

 2. สภาวิชาการมีมติเห็นชอบในการประชุมครั้งที่ 4/2555 เมื่อวันศุกร์ที่ 16 มีนาคม 2555 และ
สาขาวิชาได้แก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากสภาวิชาการเรียบร้อยแล้ว 

 3. กองบริการการศึกษาได้ตรวจสอบและด าเนินการตามขั้นตอนการเสนอเพ่ือปิดหลักสูตร
ถูกต้องเรียบร้อยแล้ว 

มติที่ประชุม 
เห็นชอบการปิดหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2549 และ

แจ้งให้ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาทราบด้วย   

  ระเบียบวาระที่  6 เร่ืองอื่นๆ 
ระเบียบวาระที่ 6.1 รายงานผลการสรรหาผู้สมควรด ารงต าแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา (ประชุมลับ) 

สาระส าคัญโดยย่อ 
-ประชุมลับ- 

 
ระเบียบวาระท่ี 6.2 รายงานผลการสรรหาผู้สมควรด ารงกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 

(ประชุมลับ) 

สาระส าคัญโดยย่อ 
-ประชุมลับ- 
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ระเบียบวาระที่ 6.3 ขอความเห็นชอบการเสนอให้ปริญญากิตติมศักดิ์ ประจ าปีการศึกษา 2554-2555 

สาระส าคัญโดยย่อ 
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย  ขออนุญาตที่ประชุมให้ ผศ.ดร.วิมลพรรณ รุ่งพรหม รองอธิการบดี

ฝุายวิชาการ น าเสนอ ขอความเห็นชอบการเสนอให้ปริญญากิตติมศักดิ์ ประจ าปีการศึกษา 2554-2555  

ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง 
 -ประชุมลับ- 

 
ระเบียบวาระที่ 6.4 ขอความเห็นชอบการแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อพิจารณาการต่อเวลาราชการของ

ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งจะเกษียณอายุราชการในปีงบประมาณ พ.ศ.2555 

สาระส าคัญโดยย่อ 
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย  น าเสนอ ขอความเห็นชอบการแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อพิจารณา 

การต่อเวลาราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งจะเกษียณอายุราชการในปีงบประมาณ พ.ศ.
2555 

ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง 
 ตามท่ีข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ที่จะ

เกษียณอายุราชการในปีงบประมาณ 2555 มีจ านวน 6 ท่าน และที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล
ประจ ามหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) ในคราวประชุมครั้งที่  1/2555 เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2555 มีมติรับทราบต่อ
กระบวนการและขั้นตอนการพิจารณาการต่อเวลาราชการของผู้เกษียณอายุราชการ ประจ าปีงบประมาณ 
2555 และมอบให้มหาวิทยาลัย ด าเนินการตามข้ันตอนกระบวนการและแนวปฏิบัติเพื่อให้ทันก าหนดเวลาและ
ให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. ก าหนด ดังนั้น เพ่ือให้กระบวนการและขั้นตอนการพิจารณาการต่อเวลา
ราชการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ทันก าหนดเวลาและสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในประกาศ 
ก.พ.อ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการต่อเวลาราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 
พ.ศ. 2550 มหาวิทยาลัยจึงขอเสนอสภามหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบต่อการแต่งตั้งคณะกรรมการเพ่ือ
พิจารณาการต่อเวลาราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาที่จะเกษียณอายุราชการ ใน
ปีงบประมาณ 2555 ตามขั้นตอนในประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการต่อเวลาราชการ
ของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2550 

มติที่ประชุม    
เห็นชอบการแต่งตั้งคณะกรรมการเพ่ือพิจารณาการต่อเวลาราชการของข้าราชการพลเรือนใน

สถาบันอุดมศึกษา ซึ่งจะเกษียณอายุราชการในปีงบประมาณ พ.ศ.2555  
 

ระเบียบวาระท่ี 6.5 ขอความเห็นชอบหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสน
ศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555) 

สาระส าคัญโดยย่อ 
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย  ขออนุญาตที่ประชุมให้นางสาวณิศรา ประดิษฐ์ด้วง น าเสนอ ขอความ

เห็นชอบหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555) 
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ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง 
 ตามที่สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้ด าเนินการปรับปรุง

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555 ซึ่งด าเนินการ
ตามกระบวนการ ดังนี้ 

 1. คณะกรรมการประจ าคณะมีมติเห็นชอบในการประชุมครั้งที่ 2/2555 เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2555 
 2. สภาวิชาการมีมติเห็นชอบในการประชุมครั้งที่ 4/2555 เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2555 และ

สาขาวิชาได้แก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากสภาวิชาการเรียบร้อยแล้ว 
 3. กองบริการการศึกษาได้ตรวจสอบความถูกต้องเรียบร้อยแล้ว 

มติที่ประชุม    
 เห็นชอบหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง  

พ.ศ.2555)  และปรับแก้ตามมติสภามหาวิทยาลัยฯ ให้ข้อเสนอแนะ 

ระเบียบวาระที่ 6.6 ขอความเห็นชอบการใช้หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพครู หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ.2550 

สาระส าคัญโดยย่อ 
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย  ขออนุญาตที่ประชุมให้ ดร.ชมพูนุท สุขหวาน รองคณบดี 

คณะครุศาสตร์ น าเสนอ ขอความเห็นชอบการใช้หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพครู  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.
2550 

ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง 
 ตามที่คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนได้จัดท าโครงการ พัฒนามาตรฐานความรู้

ประกอบการวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษาและผู้ประกอบการวิชาชีพครูของโรงเรียนเอกชน โดยความร่วมมือกับ 
คุรุสภา และคณะครุศาสตร์ได้เข้าร่วมโครงการนี้ไปแล้ว 1 รุ่นและคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนได้ขยาย
โครงการความร่วมมือต่อไปอีกรุ่น โดยมีแผนการรับจ านวน 80 คน และขอใช้หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพครู 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2550 ในการรับนักศึกษาตามโครงการดังกล่าว คณะครุศาสตร์จึงเสนอโครงการดังกล่าวโดย
ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการประจ าคณะ คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา สภาวิชาการได้เห็นชอบในหลักการ
แล้วในการประชุมครั้งที่ 5/2555 

มติที่ประชุม    
 เห็นชอบการใช้หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพครู หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2550 
 
ระเบียบวาระที่ 6.7 ก าหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 4/2555 

สาระส าคัญโดยย่อ 
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยน าเสนอปฏิทินเพ่ือหารือเรื่องก าหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย

ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 4/2555 
 
 



[12] 
 
ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง 

สภามหาวิทยาลัยมีมติก าหนดเป็นหลักการให้มีการประชุมทุกวันพุธในสัปดาห์ที่สามของเดือน  

ข้อกฎหมาย     
ข้อบังคับว่าด้วยการประชุมสภามหาวิทยาลัย พ.ศ.2547ข้อ 8 การประชุมให้มีตามก าหนดที่สภา

มหาวิทยาลัยได้มีมติไว้ 

ข้อเสนอ/ญัตติ    
ขอความเห็นชอบก าหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 4/2555

วันพุธที่  25 เมษายน 2555  เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม 1 อาคาร 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 

มติที่ประชุม    
เห็นชอบ 
 

 

ปิดประชุมเวลา  13.00 น. 
 
 

........................................... 
(รศ.วันทนีย์  แสนภักดี) 

ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
 

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

ประธานการประชุม 



 

 


