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รายงานการประชมุสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
ครัง้ที่ 8/2553 

วันพุธที่ 18 สงิหาคม 2553 เวลา 09.30 - 12.45 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.  ศ.นพ.สมเกียรติ วัฒนศิริชัยกุล  ผูทรงคุณวุฒิ  กรรมการ 
5.  ดร.ชาญวิทย เกษตรศิริ  ผูทรงคุณวุฒิ  กรรมการ 
6. ผศ.ดร.สาโรช ธีรศิลป  ผูทรงคุณวุฒิ  กรรมการ 
7. นางสาวิตรี สุวรรณสถิตย  ผูทรงคุณวุฒิ  กรรมการ 
8.  นายสุพล คุณาภรณ  ผูทรงคุณวุฒิ  กรรมการ 
9.  ดร.จิระพันธุ พิมพพันธุ  ประธานกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย  กรรมการ 
10. ดร.บูรพาทิศ พลอยสุวรรณ  อธิการบดี  กรรมการ 
11. รศ.อภินันท จันตะนี  ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ  กรรมการ 
12. รศ.ดร.นพวรรณ ธีระพันธเจริญ  ผูแทนผูบริหาร  กรรมการ 
13. นายจิรศักดิ์ ชุมวรานนท  ผูแทนผูบริหาร  กรรมการ 
14. ผศ.วิชชุกร นาคธน  ผูแทนผูบริหาร  กรรมการ 
15. ผศ.พันทิพา มาลา  ผูแทนผูบริหาร  กรรมการ 
16. ผศ.วิวัฒน หามนตรี  ผูแทนคณาจารย  กรรมการ 
17. ดร.สุภัทรา คงเรือง  ผูแทนคณาจารย  กรรมการ 
18. รศ.วันทนีย แสนภักดี  รองอธิการบดีฝายบริหาร  เลขานุการ
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ผูที่ไมมาประชุม 

1. ศ.ดร.ศุภมาศ พนิชศักดิ์พัฒนา  ผูทรงคุณวุฒิ  ลาการประชุม 
2. ศ.ดร.วิรุณ  ตั้งเจริญ  ผูทรงคุณวุฒิ  ลาการประชุม 
3. ดร.สุชาติ  เมืองแกว  ผูทรงคุณวุฒิ  ลาการประชุม 
4. นายศุทธนะ  ธีวีระปญญา  ผูทรงคุณวุฒิ  ลาการประชุม 
5. ดร.เกษม บํารุงเวช  ผูแทนคณาจารย  ลาการประชุม 
6. ผศ.อราม  ชนะโชติ  ผูแทนคณาจารย  ลาการประชุม 

ผูเขารวมประชุม 

1.  ผศ.ดร.วิมลพรรณ รุงพรหม  รองอธิการบดีฝายวิชาการ 
2.  นายสุนทร โภชฌงค  รองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา 
3.  ดร.อมรรัตน สนั่นเสียง  คณบดีคณะครุศาสตร 
4.  ดร.ภควดี สุขอนันต  ผูอํานวยการสํานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา 
5.  ผศ.ธิดา พาหอม  หัวหนาสํานักงานสภามหาวิทยาลัย 
6.  ผศ.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร  อาจารยคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
7.  นายสุทัศน อูทอง  อาจารยคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
8.  นางสาวศราริตา บุญฤทธิ์  นิติกร 

เปดประชุม เวลา 09.30 น. 

ประธานพิจารณาจํานวนกรรมการที่มาประชุมและเห็นวาครบองคประชุมแลวจึงเปดการประชุม 
และดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม 

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจงใหทราบ 

ประธานมอบหมายใหอธิการบดีแจงเร่ืองเพื่อทราบดังนี้ 
1. กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ ที่ลาการประชุมวันนี้คือ  ศ.ดร.ศุภมาศ พนิชศักดิ์พัฒนา และ 

ศ.ดร.วิรุณ  ตั้งเจริญ



[2-5] 

การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 9 

2. ตามที่มหาวิทยาลัยฯ ไดจัดสัมมนาทางวิชาการเร่ืองยอนรอยอริยธรรมสยามสูโลกตะวันตก 
ซึ่งทางสถาบันอยุธยาศึกษาไดจัดทําซีดีจํานวน 3 แผน และไดมอบใหกรรมการสภามหาวิทยาลัยทุกทาน 

มติที่ประชุม 
รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 7/2553 

สาระสําคัญโดยยอ 
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย นําเสนอรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ 

พระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 7/2553 เพื่อขอใหที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยพิจารณารับรองรายงานการประชุม 

ความเปนมา/เรื่องเดิม/ขอเท็จจริง 
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาไดมีการประชุมครั้งที่ 7/2553 เมื่อวันพุธที่ 21 

กรกฎาคม 2553 ณ หองประชุม  1 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา และเลขานุการสภาฯ 
ไดจัดทํารายงานการประชุมบรรจุเขาระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 7/2553 

ขอกฎหมาย 
ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาวาดวยการประชุมสภามหาวิทยาลัย 

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

ขอเสนอ/ญัตติ 
ขอรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ค ร้ังที่  7/2553 วันพุธที่  21 กรกฎาคม 

2553 ณ หองประชุม 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

มติที่ประชุม 
รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 7/2553 โดยไมมีการแกไข
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ระเบียบวาระที่ 3  เรื่องสืบเนื่องจากการประชุม ครั้งที่ 7/2553 

ระเบียบวาระที่ 3.1  ผลการปฏิบั ติ ตามมติที่ ป ระชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ 
พระนครศรีอยุธยา คร้ังที่ 7/2553 

สาระสําคัญโดยยอ 
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย นําเสนอขอมูลการดําเนินงานและผลการดําเนินงานตามมติ 

ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา คร้ังที่ 7/2553 โดยไดแจงและมอบใหหนวยงานและ 
องคคณะบุคคล/บุคคลที่เกี่ยวของดําเนินงานและปฏิบัติตามที่สภามหาวิทยาลัยมีมติแลว 

ความเปนมา/เรื่องเดิม/ขอเท็จจริง 
1. สภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาไดมีมติกําหนดเปนแนวปฏิบัติใหเลขานุการ 

นําเสนอใหที่ประชุมทราบความคืบหนาหรือขอมูลการดําเนินงานและผลการดําเนินงานตามมติ 
สภามหาวิทยาลัยทุกครั้งเปนเรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งกอนดวย 

2. สภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา มีการประชุมครั้งที่ 7/2553 เมื่อวันพุธที่ 21 
กรกฎาคม 2553 เวลา 09.30 น. ณ หองประชุม 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยมีสาระตาม 
รายงานการประชุมฯ ในระเบียบวาระที่ 2 

3. เลขานุการสภามหาวิทยาลัย ไดแจงและมอบใหหนวยงานและองคคณะบุคคล/บุคคล 
ที่เกี่ยวของดําเนินงานและปฏิบัติตามที่สภามหาวิทยาลัยมีมติแลว ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารที่นําเสนอ 
ประกอบการประชุมระเบียบวาระที่ 3 

ขอกฎหมาย 
ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาวาดวยการประชุมสภามหาวิทยาลัย 

พ.ศ.2547 ขอ 7 เลขานุการสภามหาวิทยาลัยมีอํานาจหนาที่ตาม (2) จัดทํารายงานการประชุม สภามหาวิทยาลัย 
และ (4) รับผิดชอบเอกสารของการประชุมสภามหาวิทยาลัย 

ขอเสนอ/ญัตติ 
ขอเสนอใหที่ ประชุมรับทราบขอมูลการดํา เนินงานและผลการดํา เนินงานตามมติ 

สภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 7/2553 

มติที่ประชุม 
รับทราบ 
ประธาน  แจงวา ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ครั้งที่ผานมาไดมีการพูดคุยกันถึงเรื่องการ 

สัมมนาทางวิชาการของสถาบันอยุธยาศึกษา  โดยผศ.พันทิพา มาลาไดเสนอเรื่องของการอนุรักษอยุธยา
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มรดกโลกซึ่งนางสาวิตรี สุวรรณสถิตย กรรมการผูทรงคุณวุฒิ ไดเสนอวามหาวิทยาลัยฯ ควรจะมีสวนรวม 
ในการจัดทําหลักสูตรเกี่ยวกับมรดกโลก  ซึ่งไมไดปรากฏอยูในรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย 
และในวันที่  27 สิงหาคม 2553 สถาบันอยุธยาศึกษาจะจัดประชุมประจําปเครือขายหนวยอนุรักษ 
สิ่งแวดลอมและศิลปกรรมทองถิ่น พ.ศ.2553 ณ โรงแรมกรุงศรีริเวอร  มหาวิทยาลัยฯ ควรจะมีโอกาสหารือ 
กับทานรัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม วามหาวิทยาลัยฯ มีความสนใจใน 
เรื่องมรดกโลก 

ผศ.พันทิพา มาลา  ผูแทนผูบริหาร แจงวา ยังไมไดรับการตอบรับจากทานรัฐมนตรีที่จะมา 
รวมงาน  สํานักงานเลขาธิการของนโยบายและแผนกําลังติดตามเรื่องหากทานนายกรัฐมนตรีฯ มาไมได 
อาจจะมอบหมายทานอื่นมาเขารวมประชุมแทน 

ประธาน  แจงวา หากรัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมมารวมงาน 
ขอใหสถาบันอยุธยาศึกษาแจงใหกรรมการสภามหาวิทยาลัยรับทราบดวย 

ระเบียบวาระที่ 3.2  รายงานผลความกาวหนาการประชาสัมพันธในการเขาถึ ง 
นักศึกษา และเรื่องการขายซีดีเพลงมหาวิทยาลัย 

สาระสําคัญโดยยอ 
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย นําเสนอรายงานผลความกาวหนาการประชาสัมพันธใน 

การเขาถึงนักศึกษา และเรื่องการขายซีดีเพลงมหาวิทยาลัย 

ความเปนมา/เรื่องเดิม/ขอเท็จจริง 
นายกองคการบริหารนักศึกษาภาคปกติไดทํารายงานผลการจําหนายซีดีเพลงมหาวิทยาลัย 

โดยสรุปประเด็นตาง ๆ ดังนี้ 
1. ขอใหมหาวิทยาลัยฯ ทําหนังสือแจงไปยังคณะหนวยงานภายในมหาวิทยาลัยตลอดจน 

นักศึกษาภาคปกติ และนักศึกษาภาค กศ.บป.ในการจัดจําหนายซีดีเพลงมหาวิทยาลัย 
2. ควรมีการปรับปรุงรูปลักษณของกลองบรรจุภัณฑใหมีความสวยงามและนาสนใจ โดยมี 

การพิมพปกพรอมเนื้อหาของเพลง และหุมพลาสติก (เหมือนซีดีที่จําหนายทั่วไป) 
3. ขอใหมหาวิทยาลัยฯ ไดกําหนดใหแผนซีดีเพลงนั้นเปนสวนหนึ่งในคากิจกรรมพิเศษ หรือ 

คาบํารุงการศึกษา 

ขอกฎหมาย 
-ไมมี-
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ขอเสนอ/ญัตติ 
ขอเสนอใหที่ประชุมรับทราบรายงานผลความกาวหนาการประชาสัมพันธในการเขาถึง 

นักศึกษาและเร่ืองการขายซีดีเพลงมหาวิทยาลัย 

มติที่ประชุม 
รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องนําเสนอเพื่อทราบ 

ระเบียบวาระที่ 4.1 เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากอธิการบดี 

สาระสําคัญโดยยอ 
อธิการบดี นําเสนอเรื่องใหที่ประชุมทราบดังนี้ 
1.กระทรวงศึกษาธิการไดออกประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องมาตรฐานคุณวุฒิระดับ 

ปริญญาตรีสาขาวิชาการทองเที่ยวและการโรงแรม พ.ศ.2553 ซึ่งเปนสาขาที่มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
พระนครศรีอยุธยามีหลักสูตรนี้อยู ดังนั้นมหาวิทยาลัยฯ จะปรับปรุงหลักสูตรใหสอดคลองกับมาตรฐาน 
คุณวุฒิตามที่กระทรวงศึกษาธิการประกาศตอไป 

2. ไดมีการประกาศพระราชกฤษฎีกา วาดวย ปริญญาในสาขาวิชา อักษรยอสําหรับสาขาวิชา 
ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจําตําแหนงของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
พ.ศ.2553  ในราชกิจจานุเบกษาเรียบรอยแลว  และมหาวิทยาลัยฯ มีกฤษฎีกาที่เปนของมหาวิทยาลัยฯ 
อยางเปนทางการ 

3. สรุปสาระสําคัญจากการประชุมสัมมนาแลกเปลี่ยนและรับฟงความคิดเห็นการจัดทํา 
แผนพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 15 ป (พ.ศ.2554-2568) กองนโยบายและแผนไดสรุป 
สาระสําคัญและไดแจงใหกับคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยไดรับทราบโดยมีสาระสําคัญ ดังนี้ 

3.1 การรองรับการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วทางดานโครงสรางประชากร เทคโนโลยี 
สารสนเทศการเกิดอุตสาหกรรมใหมและการขยายตัวของกรุงเทพฯ ออกสูปริมณฑล 

3.2 เรื่องของอาเซียนที่ตองมองทั้งมุมที่เปนโอกาสและคูแขง 
3.3 รูปแบบการเรียนการสอนในอนาคตที่ตองมุงการเรียนรูคูการปฏิบัติ และมุงเนนสาย 

อาชีพเพิ่มมากขึ้น เชน อิเล็กทรอนิกส วิศวกรรมศาสตร ฯลฯ รวมทั้งการจัดการศึกษาแบบสหกิจศึกษา 
3.4 การพัฒนาครู การผลิตครู ตองสรางความเปนผูนําและความเขมแข็งทางการศึกษา 

สายครู 
3.5 ความเปนมรดกโลกตองเชี่ยวชาญทั้งเร่ืองอยุธยาศึกษาและมรดกโลกโดยรวม
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3.6  การปรับเปลี่ยนจากมหาวิทยาลัยดานสังคมศาสตร เปนมหาวิทยาลัยดาน 
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีใหมากขึ้น 

3.7 การเปดคณะแพทยศาสตรและคณะพยาบาลศาสตร โดยอาจจะเปดในลักษณะรวม 
กับหนวยอื่น 

3.8 การพัฒนาบุคลากรในดานคุณภาพทางวิชาการ พัฒนาผูสอนใหมีคุณวุฒิปริญญา 
เอกทั้งหมด 

3.9 การเปดสอนหลักสูตรดานศาสนาหรือภาษาอาหรับ อิสลามศึกษา 
3.10  การพัฒนาคุณภาพบัณฑิตใหสอดคลองและตรงตามความตองการขอ ง 

ตลาดแรงงาน 
3.11 การขยายวิทยาเขต (Campus) โดยรวมมือกับชุมชนทองถิ่น 
3.12 การเปดหรือจัดตั้งศูนยฝกอบรมหรือศูนยเศรษฐกิจพอเพียงในศูนยสามบัณฑิต 
3.13 การทําผลงานวิจัยเพื่อชวยแกปญหาสังคมและชุมชน 
3.14 การบริหารงานในเชิงรุก 
3.15 การขยายหรือกระจายอํานาจในการบริหารจัดการใหชัดเจนมากขึ้น 

ประธาน กลาววา ขอเสนอแนะที่ไดจากการประชุม  มหาวิทยาลัยฯ มีกระบวนการดําเนิน 
การอยางไร ตองการใหมหาวิทยาลัยฯ รายงานผลการดําเนินงานไปยังผูรวมประชุมทุกทานไดรับทราบ 
ความคืบหนา 

อธิการบดี  กลาววา หลังจากที่ไดระดมความคิดเห็นเรียบรอยแลว มหาวิทยาลัยฯ ไดมีการยก 
รางกรอบทิศทางของแผน 15 ป เมื่อยกรางเสร็จเรียบรอยแลวจะมีประชุมเพื่อพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง 
เพื่อดําเนินการใหแลวเสร็จกอนตุลาคม พ.ศ. 2554 

นายสุพล  คุณาภรณ  ผูทรงคุณวุฒิ กลาววา แผนนี้เปนแผนระยะยาว 15 ป ควรมีการกําหนด 
ระยะเวลาเปน  2 ป หรือ 3 ป เพื่อจะไดมีการปรับแผนพัฒนามหาวิทยาลัยครั้งหนึ่ง 

รศ.ดร.พงศ หรดาล ผูทรงคุณวุฒิ  กลาววา แผนระยะยาว 15 ปเปนแผนระยะยาว ควรนําไป 
วิเคราะหวาอะไรเรงดวนที่ตองดําเนินการ  ซึ่งเปนนโยบายของสภามหาวิทยาลัย  ควรจะประชุมสภา 
มหาวิทยาลัยฯ อาจจะ 2 เดือนครั้งหรือ 3 เดือนครั้ง  โดยพิจารณาเฉพาะเรื่องนโยบายที่เปนประเด็น 
เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยกาวสูอนาคต 

รศ.อภินันท จันตะนี  ประธานสภาคณาจารยฯ กลาววา ตองการใหสอดคลองกับผลการตรวจ 
ประเมิน
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ศ.นพ.สมเกียรติ  วัฒนศิริชัยกุล  ผูทรงคุณวุฒิ กลาววา แผนระยะยาว 15 ปควรมีตัวชี้วัด 
และมีคณะกรรมการตรวจสอบภายใน ซึ่งตรวจสอบวาเปนไปตามแผนและมีการปรับตามแผนหรือไม 
เพื่อที่จะนํามารายงานในที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ตอไป 

ประธาน  กลาววา มหาวิทยาลัยฯ ควรนําความคิดเห็นที่ไดจากการประชุมในวันนี้ไประดม 
ความคิดเห็น และรายงานความคืบหนาใหสภามหาวิทยาลัยทราบทุกเดือน และหากมขีอมลูพอสมควรแลว 
ควรจัดประชุมในชวงบาย เพื่อพิจารณาเรื่องนี้เปนพิเศษ 

4. รางแผนแมบททางกายภาพ เกิดขึ้นจากการที่มหาวิทยาลัยฯ ยังไมมีแผนแมบทที่ชัดเจน 
และมีพื้นที่ในการดําเนินงานรวม 4 แหงคือ 

4.1 พื้นที่มหาวิทยาลัย ตําบลประตูชัยซึ่งเปนสวนหลักในการจัดการศึกษา  มีที่ดิน 169 ไร 
4.2 พื้นที่หอพักอูทอง ตําบลหอรัตนไชย ซึ่งเปนสวนที่พักอาศัย 
4.3 พื้นที่ศูนยการศึกษาอางทอง จํานวน  10 ไร 
4.4 พื้นที่เชาตําบลสามบัณฑิต  อําเภออุทัย 

พื้นที่ทั้ง 4 แหงมีการดําเนินงานใชพื้นที่อยางตอเนื่องเพียง 3 แหงคือ พื้นที่มหาวิทยาลัยตําบล 
ประตูชัย พื้นที่หอพักอูทอง ตําบลหอรัตนไชย และพื้นที่ศูนยการศึกษาอางทอง สวนพื้นที่เชาตําบล 
สามบัณฑิต อําเภออุทัย ยังไมไดใชพื้นที่ ซึ่งในชวงที่ผานมาปรากฏวาทั้ง 4 พื้นที่นั้นมีการวางแผนแมบท 
ทางกายภาพที่เปนระบบและชัดเจนเพียงที่เดียวคือพื้นที่เชาตําบลสามบัณฑิต อําเภออทุยั สวนอีก 3 แหงที่ 
ดําเนินงานอยูนั้นยังไมมีแผนแมบทที่เปนระบบและชัดเจน ทําใหเกิดปญหาและประสทิธภิาพในการพฒันา 
คุณภาพการจัดการศึกษา ดังนั้นสภามหาวิทยาลัยจึงไดอนุมัติใหคณะผูบริหารทบทวนและจัดทําแผน 
แมบทดานกายภาพของพื้นที่ทั้งสี่แหงขึ้นเพื่อเปนแนวทางในการพัฒนาการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยฯ 
ตอไป คณะผูบริหารมหาวิทยาลัยฯ จึงไดเชิญคณะวิศวกรรมศาสตรมหาวิทยาลัยขอนแกน เปนที่ปรกึษาใน 
การจัดทําแผนแมบทดังกลาว โดยทําการศึกษาสภาพปจจุบันและความตองการการพัฒนาในอนาคตแลว 
ยกรางและนําเสนอแผนแมบทใหผูมีสวนไดเสียของมหาวิทยาลัยไดมีสวนรวมในการพิจารณาหรือทําการ 
ประชาพิจารณ เพื่อทําการปรับปรุงพัฒนาและประกาศใชเปนแผนแมบทของมหาวิทยาลัยฯ ตอไป โดย 
ขณะนี้คณะที่ปรึกษาจากมหาวิทยาลัยขอนแกนไดยกรางแผนแมบททั้ง 3 พื้นที่ที่ยังไมมีแผนแมบทแลว 
และไดสงใหทุกสวนราชการพิจารณาใหความเห็นในเบื้องตน 

จุดเนนของแนวคิดพื้นฐานและหลักการเบื้องตนที่สําคัญในการวางแผนแมบททางกายภาพ 
ของมหาวิทยาลัยฯ  คือ 

- เนนการอนุรักษและการปรับปรุงอาคารสถานที่และสิ่งกอสรางที่มีอยูใหเปนระบบและมี 
ประโยชนใชสอยสูงสุด
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- การปรับปรุงและพัฒนาอาคารสถานที่ ตอ งสอดคลองกลมกลืนกับภูมิทัศนและ 
สถาปตยกรรมของโบราณสถานและอุทยานประวัติศาสตรพระนครศรีอยุธยา และความเปนมรดกโลก 

- ตองสรางเสริม สนับสนุน และเอื้อประโยชนสูงสุดตอทองถิ่นและการอยูรวมกันในพื้นที่ 
อุทยานประวัติศาสตรและเมืองมรดกโลก 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิมีขอเสนอแนะ ดังนี้ 
ประธาน กลาววา มหาวิทยาลัยฯ อาจจะใชประโยชนพื้นที่ที่มีอยูไดหลายอยางนอกเหนือจาก 

หอพักโดยตรง 
นางสาวิตรี สุวรรณสถิตย ผูทรงคุณวุฒิ  กลาววา ควรเปนสวนหนึ่งของแผนพัฒนาเมืองมรดก 

โลกทั้งหมด   มหาวิทยาลัยฯ ควรดําเนินการ 3 ประเด็นคือ ดานกายภาพ ดานการคนควาวิจัย และสราง 
ความตระหนักใหกับประชาชน 

ดร.ชาญวิทย เกษตรศิริ ผูทรงคุณวุฒิ  กลาววา ควรจะทําพื้นที่ของมหาวิทยาลัยฯ ใหดีและให 
มีชีวิต 

ผศ.วิวัฒน หามนตรี ผูแทนคณาจารย  กลาววา ตองการใหเผยแพรแนวคิดของผูทรงคุณวุฒิ 
ซึ่งเปนสวนหนึ่งในการสรางความเขาใจ  และตองการใหมหาวิทยาลัยฯ จัดสัมมนาโดยเชิญผูทรงคุณวุฒิ 
คือ นางสาวิตรี สุวรรณสถิตย และ ดร.ชาญวิทย เกษตรศิริ เพื่อเปนภาพรวมที่เกิดประโยชนรวมกัน 

ประธาน  เสนอวากระบวนการของมหาวิทยาลัยฯ เปนกระบวนการที่เปนแบบอยางของการหา 
ทางเลือกที่จะมีความสมดุลของความเปนเมืองมรดกโลก เมืองที่มีชีวิตชีวา และมีมหาวิทยาลัยฯ อยูได 
และขอใหอธิการบดีพิจารณาการดําเนินการตอไปและประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของ 

อธิการบดี  กลาววา จะนําเสนอแนวคิดทั้งหมดไปประมวลและเปนสวนหนึ่งของการวางแผน 
ตอไป 

5. ตามเอกสารระเบียบวาระการประชุม คณะกรรมการบริหารจัดการ กํากับ และควบคุมดูแล 
นครประวัติศาสตรพระนครศรีอยุธยา  คณะกรรมการไดรับการแตงตั้งจากคณะอํานวยการอุทยาน 
ประวัติศาสตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และไดประชุมครั้งแรกเมื่อวันจันทรที่ 16 สิงหาคม 2553  ซึง่มเีรือ่ง 
ที่เกี่ยวของกับการประชุมในวันนื้คือเร่ืองแผนแมบท  ผูวาราชการจังหวัดไดมอบใหกรมศิลปากร ทําการ 
ทบทวนแผนแมบทใหม  ซึ่งในชวงนี้มหาวิทยาลัยฯ ก็ไดจัดทําแผนแมบทและจะนําแนวคิดนี้ไปเสนอตอไป 

6. คณะกรรมาธิการการทองเที่ยววุฒิสภาจะมาจัดเสวนาเรื่องอยุธยา : มรดกไทยมรดกโลก 
ในวันศุกรที่ 27 สิงหาคม 2553 เวลา 09.00-12.00 น. ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
จึงขอเรียนเชิญกรรมการสภามหาวิทยาลัยเขารวมเสวนาในครั้งนี้ดวย 

มติที่ประชุม 
รับทราบ
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ระเบียบวาระที่ 4.2  เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากประธานสภาคณาจารยและขาราชการ 

สาระสําคัญโดยยอ 
รศ.อภินันท จันตะนี ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ มีเรื่องแจงใหที่ประชุมทราบ ดังนี้ 
1. การปรับปรุงแกไขขอบังคับสภาคณาจารยฯ ขณะนี้อยูระหวางการดําเนินการและหากแกไข 

ขอบังคับเสร็จเรียบรอยแลวสภาคณาจารยและขาราชการ จะใหนิติกรตรวจสอบความถูกตองเพื่อทํา 
การประชาพิจารณและเสนอสภามหาวิทยาลัยฯ ตอไป 

2. สภาคณาจารยและขาราชการไดจัดทําโครงการเพื่อจัดทําคําขอตั้งงบประมาณประจําป 
2554  ขณะนี้อยูระหวางดําเนินการเขียนโครงการ 

3. สภาคณาจารยและขาราชการ จะจัดประชุมสภาคณาจารยทั่วไป ในวันที่ 8 กันยายน 2553 
ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ซึ่งขณะนี้สภาคณาจารยและขาราชการไดจัดทําแบบ 
สํารวจผูเขารวมประชุมและหัวขอเรื่องที่คณาจารยตองการใหนํามาพิจารณาในที่ประชุม 

4.  คณะวิทยาการจัดการไดทําวารสารทางวิชาการทุกป  (Peer  review)  ซึ่ งขณะนี้มี 
คณะกรรมการแลวสวนหนึ่ง คือ 

4.1 ศ.ดร.เกรียงศักดิ์  เจริญวงศศักดิ์  กรรมการ 
4.2 รศ. ดร.อภินันท  จันตะนี  กรรมการ 
4.3 รศ.ดร.สุนันทา  เลาหนันท  กรรมการ 
4.4 รศ.ดร.ดวงตา  สราญรมย  กรรมการ 
4.5 รศ.ลํายอง  ปลั่งกลาง  กรรมการและเลขานุการ 

คณะวิทยาการจัดการขอเรียนเชิญ ศ.ดร.นิพนธ  ศุขปรีดี  อุปนายก เปนประธานคณะกรรมการ 
ศ.ดร.นิพนธ  ศุขปรีดี  ยินดีที่จะใหความรวมมือ 

มติที่ประชุม 
รับทราบและเห็นชอบ 

ระเบียบวาระที่ 4.3  เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากประธานคณะกรรมการสงเสริมกิจการ 
มหาวิทยาลัย 

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

มีเรื่องแจงใหที่ประชุมทราบ ดังนี้
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1.  คณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัยไดมีการประชุมเมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2553 
ที่ผานมาและจากการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ผานมาไดมอบหมายให นายยงยุทธ ตรีเมฆ เขารวม 
ประชุมแทน และไดนําเสนอยุทธศาสตร/โครงการ สงเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
ประจําป พ.ศ.2553 ทั้งหมด จํานวน  4  ยุทธศาสตร และที่ประชุมสภามหวิทยาลัยไดมอบหมายให 
คณะกรรมการสงเสริมฯ ดําเนินการตามยุทธศาสตรตาง ๆ และนํามาพิจารณาในที่ประชุมของ 
คณะกรรมการสงเสริมฯ โดยมีประเด็นที่นาสนใจคือเรื่องของสหกิจศึกษา 

2.  คณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัยไดมอบทุนสนับสนุนการเดินทางไปประเทศ 
ญี่ปุนใหกับนักศึกษาจํานวน 2 ทุน ทุนละ 10,000 บาท และไดมอบทุนการศึกษาเปนทุนตอเนื่องใหกับ 
นักศึกษาที่เรียนดีแตขาดแคลนทุนทรัพย จํานวน 2 ทุน ทุนละ 5,000 บาท โดยใหนักศึกษาที่ไดรับทุนทั้ง 2 
ประเภทมารายงานผลใหคณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัยไดรับทราบ 

3.  ประธานคณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัยไดมีโอกาสเขารวมประชุมวันครูโลก 
และไดมีการเสวนากันในเร่ืองของสหกิจศึกษา  ซึ่งเปนประเด็นเดียวกันกับที่คณะกรรมการสงเสริมฯ ไดมี 
การประชุม 

4.  มหาวิทยาลัยฯ  ควรเปดหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตหรือหลักสูตรการพยาบาล 
ระยะสั้น จํานวน 1 ป หรือ 6 เดือน เพื่อดูแลเด็กและคนชรา 

ประธาน กลาววา ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งตอไปใหนํา 2 เรื่องนี้เปนเรื่องสืบเนื่อง 
ดังนี้ 

1. อยุธยาศึกษากับมรดกโลกที่เปนรูปธรรมวาการเรียนการสอนจะเปนอยางไร หนังสือเสริม 
ความรูจะเปนอยางไร 

2. สหกิจศึกษา สภามหาวิทยาลัยตองการเห็นภาพรวมของทั้งมหาวิทยาลัยฯ วาแตละคณะได 
ดําเนินการมากนอยเพียงใด มีปญหาอุปสรรคอะไรบางและควรจะปรับปรุงใหดีขึ้นอยางไร 

มติที่ประชุม 
รับทราบ



[2-14] 

การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 9 

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องนําเสนอเพื่อพิจารณา 

ระเบียบวาระที่ 5.1  ขออนุมัติใหปริญญาบัตร แกผูสําเร็จการศึกษา ระดับปริญญา 
บัณฑิต ประจําภาคเรียนที่ 3/2552 

สาระสําคัญโดยยอ 
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย  นําเสนอ ขออนุมัติใหปริญญาบัตร แกผูสําเร็จการศึกษา ระดับ 

ปริญญาบัณฑิต ประจําภาคเรียนที่ 3/2552 จํานวน 360 ราย 

ความเปนมา/เรื่องเดิม/ขอเท็จจริง 
สภาวิชาการไดมีมติเห็นชอบเสนอใหปริญญาบัตร ในการประชุมคร้ังที่ 5/2553 เมื่อวันที่ 11 

สิงหาคม 2553  จํานวน 360  ราย จําแนกตามวุฒิการศึกษาไดตามตารางที่ 1 ดังตอไปนี้ 
ตารางที่ 1  จํานวนผูสําเร็จการศึกษาจําแนกตามระดับปริญญาและวุฒิการศึกษา 

ระดับปริญญา  สาขาวิชา/วุฒิการศึกษา  จํานวน(ราย) 
ระดับปริญญาบัณฑิต (ภาคปกติ)  ครุศาสตรบัณฑิต  1 

วิทยาศาสตรบัณฑิต  9 
นิเทศศาสตรบัณฑิต  1 
ศิลปศาสตรบัณฑิต  9 
บริหารธุรกิจบัณฑิต  65 
บัญชีบัณฑิต  27 

รวม  112 
ระดับปริญญาบัณฑิต (ภาค กศ.บป.)  ครุศาสตรบัณฑิต  1 

รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  11 
วิทยาศาสตรบัณฑิต  31 
ศิลปศาสตรบัณฑิต  6 
บริหารธุรกิจบัณฑิต  199 

รวม  248 
รวมทั้งสิ้น  360
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ขอกฎหมาย 
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 กําหนดใหสภามหาวิทยาลัยมีอํานาจและ 

หนาที่ตามมาตรา 18 (4) อนุมัติใหปริญญา ประกาศนียบัตรชั้นสูง ประกาศนียบัตร อนุปริญญา และ 
ประกาศนียบัตรแกผูสําเร็จการศึกษา 

ขอเสนอ/ญัตติ 
ขออนุมัติใหปริญญาบัตร แกผูสําเร็จการศึกษา ระดับปริญญาบัณฑิต ประจําภาคเรียนที่ 

3/2552 จํานวน 360 ราย 

มติที่ประชุม 
อนุมัติใหปริญญาบัตร แกผูสําเร็จการศึกษา ระดับปริญญาบัณฑิต ประจําภาคเรียนที่ 3/2552 

จํานวน 360 ราย 

ระเบียบวาระที่ 5.2  ขอความเห็นชอบการกําหนดตําแหนงและแตงตั้งผูชวยศาสตราจารย 

สาระสําคัญโดยยอ 
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย  ขออนุญาตที่ประชุมให  ผศ.ดร.วิมลพรรณ  รุ งพรหม 

ผูชวยเลขานุการคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ นําเสนอ ขอความเห็นชอบการกําหนด 
ตําแหนงและแตงตั้งผูชวยศาสตราจารย 

ความเปนมา/เรื่องเดิม/ขอเท็จจริง 
1. คณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการประเมินผลงานทางวิชาการ มีมติเห็นชอบ 

การกําหนดตําแหนงและแตงตั้งผูชวยศาสตราจารยและรองศาสตราจารยในคราวประชุมครั้งที่ 3/2553 
วันที่ 28 กรกฎาคม  2553 แลวเห็นสมควรใหนําเสนอตอสภามหาวิทยาลัยฯ  เพื่ออนุมัติการกําหนดตําแหนง 
และแตงตั้งขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาใหดํารงตําแหนงทางวิชาการ 

2.  สภาวิชาการมีมติเห็นชอบการกําหนดตําแหนงและแตงตั้งผูชวยศาสตราจารยและ 
รองศาสตราจารยในการประชุมคร้ังที่ 5/2553 เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2553 

ขอกฎหมาย 
1. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ มาตรา 22 (6) วาดวยเรื่อง อํานาจและหนาที่ของสภา 

วิชาการ วาพิจารณาใหความเห็นเกี่ยวกับการแตงตั้งและถอดถอน ผูดํารงตําแหนง ศาสตราจารย 
รองศาสตราจารย และผูชวยศาสตราจารย 

2. ขอบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา วาดวยหลักเกณฑ และวิธีการ 
พิจารณาแตงตั้งคณาจารยประจําใหดํารงตําแหนงทางวิชาการ พ.ศ.2551
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3. ประกาศ ก.พ.อ. เรื่องหลักเกณฑและวิธีการพิจารณาแตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนง ผูชวย 
ศาสตราจารย รองศาสตราจารย และ ศาสตราจารย ฉบับ ที่ 1-5 

ขอเสนอ/ญัตติ 
ขอความเห็นชอบการกําหนดตําแหนงและแตงตั้งผูชวยศาสตราจารย จํานวน 1 ราย 

มติที่ประชุม 
เห็นชอบการกําหนดตําแหนงและแตงตั้งใหนายชาญณรงค นอยบางยาง อาจารยระดบั 6 เปน 

ผูชวยศาสตราจารย  สาขาวิชาไฟฟากําลัง 

ระเบียบวาระที่ 5.3  ขอความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารยประจําหลักสูตรใน 
สาขาวิชาตางๆ 

สาระสําคัญโดยยอ 
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย  ขออนุญาตที่ประชุมให  ผศ.ดร.วิมลพรรณ รุ งพรหม 

รองอธิการบดีฝายวิชาการ นําเสนอ ขอความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารยประจาํหลกัสตูรในสาขาวชิา 
ตาง ๆ 

ความเปนมา/เรื่องเดิม/ขอเท็จจริง 
ดวยในระยะ 4 ปที่ผานมา มหาวิทยาลัยไดมีการเปลี่ยนแปลงคณาจารย และคุณสมบัติของ 

อาจารยประจําหลักสูตรในหลักสูตรสาขาวิชาตาง ๆ เนื่องจากการเกษียณอายุราชการ การเปลี่ยนแปลง 
ตําแหนงทางวิชาการ คุณวุฒิทางการศึกษา เพื่อปรับฐานขอมูลอาจารยประจําหลักสูตรใหเปนปจจุบัน 
คณะกรรมการประจําคณะครุศาสตร คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร คณะวิทยาศาสตรและ 
เทคโนโลยี และคณะวิทยาการจัดการ ไดเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารยประจําหลักสูตร และ 
สภาวิชาการมีมติเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารยประจําหลักสูตรในสาขาวิชาตาง ๆ  ในการประชุม 
ครั้งที่ 5/2553 วันที่ 11 สิงหาคม 2553 

ขอกฎหมาย 
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ.2548 

ขอ  9 จํานวนและคุณวุฒิของอาจารย ตองมีอาจารยประจําหลักสูตรตลอดระยะเวลาหลักสูตรที่จัด 
การศึกษาตามหลักสูตรนั้น ซึ่งมีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธกับสาขาวิชาที่เปดสอนไมนอยกวา 5 คน 

ขอเสนอ/ญัตติ 
ขอความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารยประจําหลักสูตรในสาขาวิชาตาง ๆ
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มติที่ประชุม 
เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารยประจําหลักสูตรในสาขาวิชาตาง ๆ 

ระเบียบวาระที่ 5.4  ขอความเห็นชอบหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขา 
วิศวกรรมไฟฟา 

สาระสําคัญโดยยอ 
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย  ขออนุญาตที่ประชุมให  ผศ.ดร.วิมลพรรณ รุ งพรหม 

รองอธิการบดีฝายวิชาการ  นําเสนอ ขอความเห็นชอบหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขา 
วิศวกรรมไฟฟา 

ความเปนมา/เรื่องเดิม/ขอเท็จจริง 
ตามที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา เสนอ 

ขอความเห็นชอบหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา (อิเล็กทรอนิกส) หลักสูตร 
ใหม พ.ศ.2554 ตอสภาวิชาการครั้งที่ 3/2553 วันที่ 21 มิถุนายน 2553 นั้น ที่ประชุมมีมติใหคณะกรรมการ 
บริหารหลักสูตร ปรับปรุงแกไขตามที่คณะกรรมการสภาวิชาการเสนอแนะ กอนนําเขาสภาวิชาการใน 
ครั้งตอไป 

ขอกฎหมาย 
1.ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 

2552 
2. ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เร่ืองแนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 

ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2552 
3. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องเกณฑมาตรฐานหลักสูตร พ.ศ.2548 
4. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 มาตรา 22 (10) สภาวิชาการมีอํานาจและ 

หนาที่พิจารณาใหความเห็นตอสภามหาวิทยาลัยเกี่ยวกับงานดานวิชาการของมหาวิทยาลัย 

ขอเสนอ/ญัตติ 
ขอความเห็นชอบหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟา 

มติที่ประชุม 
อนุมัติในหลักการหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟา และขอใหปรับแกไข 

ใหสมบูรณกอนสงสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
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ระเบียบวาระที่ 5.5  ขออนุมัติโครงการจางเหมาบริการรักษาความปลอดภัยบริเวณ 
มหาวิทยาลัยและบริเวณหอพักนักศึกษา 

สาระสําคัญโดยยอ 
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย นําเสนอ ขออนุมัติโครงการจางเหมาบริการรักษาความปลอดภยั 

บริเวณมหาวิทยาลัยและบริเวณหอพักนักศึกษา 

ความเปนมา/เรื่องเดิม/ขอเท็จจริง 
ตามที่มหาวิทยาลัยฯ มอบหมายกองกลาง สํานักงานอธิการบดีใหดําเนินการจัดทําโครงการ 

รักษาความปลอดภัยบริเวณมหาวิทยาลัยฯ และบริเวณหอพักนักศึกษา  (หอพักอูทอง) ประจําป 
งบประมาณ พ.ศ.2554 โดยมติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเห็นชอบใหจางเหมาบริการรักษาความ 
ปลอดภัยบริเวณมหาวิทยาลัยและบริเวณหอพักนักศึกษา  (หอพักอูทอง) ในวงเงิน 3,433,200 บาท 
(สามลานสี่แสนสามหมื่นสามพันสองรอยบาทถวน) 

ขอกฎหมาย 
1.มาตรา 31 (2)  แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 อธิการบดีมีหนาที่ 

ควบคุมดูแลบุคลากร การเงิน การพัสดุ สถานที่และทรัพยสินอื่นของมหาวิทยาลัยใหเปนไปตามกฎหมาย 
กฎ ระเบียบ ประกาศและขอบังคับของทางราชการและของมหาวิทยาลัย 

2. ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ.2535 และที่แกไขเพิ่มเติม 
3. หนังสือ กห 0400/17581 ลงวันที่ 29 สิงหาคม 2553 

ขอเสนอ/ญัตติ 
ขออนุมัติโครงการจางเหมาบริการรักษาความปลอดภัยบริเวณมหาวิทยาลัยฯ และบริเวณ 

หอพักนักศึกษา 

มติที่ประชุม 
อนุมัติโครงการจางเหมาบริการรักษาความปลอดภัยบริเวณมหาวิทยาลัยฯ และบริเวณหอพัก 

นักศึกษา
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ระเบียบวาระที่  6  เรื่องอื่นๆ 

ระเบียบวาระที่ 6.1 กําหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 
9/2553 

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

สภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 9/2553 

ความเปนมา/เรื่องเดิม/ขอเท็จจริง 
สภามหาวิทยาลัยมีมติเปนหลักการใหมีการประชุมทุกวันพุธในสัปดาหที่สามของเดือน 

ขอกฎหมาย 
ขอบังคับวาดวยการประชุมสภามหาวิทยาลัย พ.ศ.2547 ขอ 8 การประชุมใหมีตามกําหนด 

ที่สภามหาวิทยาลัยไดมีมติไว 
ขอเสนอ/ญัตติ 

ขอความเห็นชอบกําหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 
9/2553 ในวันพุธที่  15  กันยายน 2553  เวลา  09.30 น. ณ หองประชุม  1  มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
พระนครศรีอยุธยา 

มติที่ประชุม 
เห็นชอบ 

ปดระชุมเวลา  12.45 น. 

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

ผูบนัทึกรายงานการประชุม 

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

ประธานการประชุม




