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รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
ครั้งที่ 5/2555 

วันพุธที่  23 พฤษภาคม  2555 เวลา 09.30 – 12.00 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. นายศุทธนะ ธีวีระปัญญา ผู้ทรงคุณวุฒิ                                          กรรมการ 
7. ดร.จิระพันธุ์ พิมพ์พันธุ์ ประธานคณะกรรมการส่งเสริมฯ กรรมการ 
8. ดร.บูรพาทิศ พลอยสุวรรณ์ อธิการบดี กรรมการ 
9. รศ.ไพฑูรย์ สมัครกิจ ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ กรรมการ 
10.  รศ.ดร.นพวรรณ ธีระพันธ์เจริญ ผู้แทนผู้บริหาร                                        กรรมการ 
11. ผศ.วิชชุกร นาคธน ผู้แทนผู้บริหาร กรรมการ 
12. ผศ.พันทิพา มาลา ผู้แทนผู้บริหาร กรรมการ 
13. นายจิรศักดิ์ ชุมวรานนท์ ผู้แทนผู้บริหาร กรรมการ 
14. ผศ.ดร.วิวัฒน์ หามนตรี ผู้แทนคณาจารย์ กรรมการ 
15. ดร.สุภัทรา คงเรือง ผู้แทนคณาจารย์                                     กรรมการ 
16. ดร.เกษม บ ารุงเวช ผู้แทนคณาจารย์             กรรมการ 
17. ผศ.อร่าม  ชนะโชติ ผู้แทนคณาจารย์                                     กรรมการ 
18. รศ.วันทนีย์ แสนภักดี รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร                           เลขานุการ 

ผู้ที่ไม่มาประชุม 

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

1. รศ.สุวิทย์ เฑียรทอง ที่ปรึกษาอธิการบดี 
2. ผศ.ดร.วิมลพรรณ รุ่งพรหม รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
3. นางสาวเพลินตา โมสกุล ผู้อ านวยการกองนโยบายและแผน 
4. นางสาวชุติมา นิ่มนวล หัวหน้าส านักงานสภามหาวิทยาลัย 
5. นายสราวุธ ค าสัตย์ พนักงานราชการ 
6. นางสาวศราริตา บุญฤทธิ์  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 
ผศ.ดร.สาโรช ธีรศิลป  และดร.สุชาติ เมืองแก้ว  

 มติที่ประชุม 
รับทราบ  

ระเบียบวาระที่ 2 เร่ืองรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 4/2555 

สาระส าคัญโดยย่อ 
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย น าเสนอรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 4/2555 เพ่ือขอให้ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยพิจารณารับรองรายงานการประชุม 

ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง 
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ได้มีการประชุมครั้งที่ 4/2555 เมื่อวันพุธที่ 25 

เมษายน 2555 ณ ห้องประชุม 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา และเลขานุการสภาฯ  
ได้จัดท ารายงานการประชุมบรรจุเข้าระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที ่4/2555 

มติที่ประชุม 
รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2555 โดยให้แก้ไขข้อความที่ศ.ดรนิพนธ์  

ศุขปรีดี กล่าวว่า กรรมการ สมศ.ไม่มีความรู้เรื่องการศึกษา เป็นกรรมการ สมศ.บางท่าน 
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ระเบียบวาระที่ 3  เรื่องสืบเนื่องจากการประชุม คร้ังที่ 4/2555 

ระเบียบวาระที่ 3.1 ผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
ครั้งที่ 4/2555 

สาระส าคัญโดยย่อ 
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย น าเสนอข้อมูลการด าเนินงานและผลการด าเนินงานตามมติ  

ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 4/2555 โดยได้แจ้งและมอบให้หน่วยงานและ 
องค์คณะบุคคล/บุคคลที่เกี่ยวข้องด าเนินงานและปฏิบัติตามที่สภามหาวิทยาลัยมีมติแล้ว  

ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง 
1. สภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ได้มีมติก าหนดเป็นแนวปฏิบัติให้เลขานุการ

น าเสนอให้ที่ประชุมทราบความคืบหน้าหรือข้อมูลการด าเนินงานและผลการ ด าเนินงานตามมติ 
สภามหาวิทยาลัยทุกครั้งเป็นเรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อนด้วย 

2. สภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา มีการประชุมครั้งที่ 4/2555 เมื่อวันพุธที่ 25 
เมษายน 2555 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาโดยมีสาระตาม
รายงานการประชุมฯ ในระเบียบวาระที่ 2 

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

มติที่ประชุม     
รับทราบ 

 ระเบียบวาระที่  3.2 รายงานผลการด าเนินงานตามกรอบแผนพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยาปีงบประมาณ พ.ศ.2553-2555 (1 ตุลาคม 2552 – 30 กันยายน 2555) 

สาระส าคัญโดยย่อ 
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย ขออนุญาตที่ประชุมให้ นางสาวเพลินตา โมสกุล ผู้อ านวยการ 

กองนโยบายและแผน น าเสนอ รายงานผลการด าเนินงานตามกรอบแผนพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยาปีงบประมาณ พ.ศ.2553-2555 (1 ตุลาคม 2552 – 30 กันยายน 2555) 

ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง 
จากการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 4/2555 วันพุธที่ 25 เมษายน 2555 สภามหาวิทยาลัย 

มีมต ิดังนี้   
1. ประธานมอบหมายให้กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ น ากลับไปศึกษาเพ่ือให้ข้อคิดและ

ข้อเสนอแนะต่อไป 
2. ขอให้มหาวิทยาลัย ฯ สรุปผลการติดตามให้ชัดเจนให้เห็นถึงจุดเด่น จุดด้อยและผล  

การด าเนินงานว่าส าเร็จลุล่วงเป้าหมายมากน้อยเพียงใด มีปัญหาอุปสรรคอย่างไร 
กองนโยบายและแผนขอน าเสนอรายงานผลการด าเนินงานตามกรอบแผนพัฒนามหาวิทยาลัย

ราชภัฏพระนครศรีอยุธยาปีงบประมาณ พ.ศ.2553-2555 (1 ตุลาคม 2552 – 30 กันยายน 2555)  
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ข้อเสนอ/ญัตติ 

รายงานผลการด าเนินงานตามกรอบแผนพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ปีงบประมาณ พ.ศ.2553-2555 (1 ตุลาคม 2552 – 30 กันยายน 2555) 

ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะดังนี้ 
ศ.ดร.นิพนธ์ ศุขปรีดี กล่าวว่า หลายมหาวิทยาลัยได้รับการเปลี่ยนเกณฑ์ของสมศ.  มหาวิทยาลัย

ราชภัฏควรใช้เกณฑเ์ดียวกัน   
ศ.ดร.นิพนธ์ ศุขปรีดี กล่าวว่า หากมีอาจารย์ที่จบปริญญาเอกเกษียณอายุแล้ว สามารถสมัครเป็น

อาจารย์สอนได้หรือไม่  ผู้ที่รับประโยขน์สูงสุดคือมหาวิทยาลัยเอกชน  หากมหาวิทยาลัยฯ ไม่พัฒนาอาจารย์
ปริญญาเอกหรือให้เกียรติไมด่ีพอจะไม่มีคนอยู่ 

รศ.ดร.พงศ์ หรดาล กล่าวว่า ในรายงานหน้า 10 ข้อ 8.1 ได้คะแนนเพียง 1.0 เรื่องร้อยละของ
อัตราการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน มหาวิทยาลัยฯ ควรมีมาตรการในการก ากับดูแล เพ่ือให้ผู้ที่ขอ
โครงการใช้เงินอย่างเต็มที่ และหน้า 11 มาตรการในการประหยัดพลังงานท าได้ง่าย ๆ ควรหาวิธีการดู เช่น 
ควรเริ่มเปิดเครื่องปรับอากาศในเวลา  10.00 น. ได้หรือไม่ หรือตอนกลางวันพักรับประทานอาหารกลางวัน 
ควรปิดเครื่องปรับอากาศ 

รศ.ดร.นพวรรณ  ธีระพันธ์เจริญ กล่าวว่า มหาวิทยาลัยฯ  มีการประกาศให้อาจารย์ทุกท่านท า 
เอกสารวิชาการหรือผลงานวิจัย ปัญหาคือเวลาประกาศรับสมัครอาจารย์มักจะไม่มีอาจารย์ปริญญาเอกมา
สมัคร มหาวิทยาลัยฯ มีแนวทางในการติดตามการท าผลงานทางวิชาการ ถ้าด าเนินการให้เต็มที่ ควรมีการ
พัฒนาอาจารย์ของมหาวิทยาลัยฯ  แม้ไม่มีอาจารย์จบปริญญาเอกก็ควรมีต าแหน่งทางวิชาการเพ่ิมข้ึน 

 ผศ.อร่าม ชนะโชติ  กล่าวว่า แนวทางแก้ไขคือน าข้อเสนอปรับปรุงในแผนปฏิบัติการเพ่ือน ามา
แก้ปัญหาเรื่องนี้ มหาวิทยาลัยฯ ดูว่าจะต้องท าอะไรบ้างเพ่ือแก้ไข การตั้งเป้าหมายเช่น มหาวิทยาลัยจัดอยู่ใน
กลุ่ม ข และ ค  เน้นด้านผลิตบัณฑิต ศิลปและวัฒนธรรม ควรตั้งเป้าหมายในลักษณะของความก้าวหน้า ว่าปีนี้
เพ่ิมข้ึนกี่เปอร์เซ็นต์ 

ประธาน  กล่าวว่า เรื่องบัณฑิตของมหาวิทยาลัยฯ ที่ยังไม่ได้ผ่านเกณฑ์มีมาก ในการประชุมสภา
มหาวิทยาลัยฯ อาจจะน าเรื่องนี้กลับมาพิจารณาในการท าแผนปฏิบัติการ 

ผศ.วิชชุกร นาคธน กล่าวว่า หน้า 7 ตัวเลขไม่ควรรวมระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ท าให้ตัวเลข
รวมสูงเกินความเป็นจริง และเรื่องงบประมาณรายได้หน้า 8 มีตัวเลขของงบประมาณรายได้ ปี 2553  
มากขึ้น และ ปี 2554 ลดลง ปัญหาคือมหาวิทยาลัยฯ เก็บค่าหน่วยกิตของนักศึกษาภาคปกติ  7,000 บาท  
ซึ่งตัวเลขนี้สะท้อนความเป็นจริงหรือไม่ นักศึกษาภาค กศ.บป. เก็บค่าหน่วยกิตถูกกว่าภาคปกติ ควรมีการ
วิเคราะห์ต้นทุน ว่าตัวเลขนี้มีการสะท้อนตัวเลขที่แท้จริงหรือไม่  ถ้าไม่ควรปรับปรุง   ควรมีการพูดถึง 
การพัฒนาให้อาจารย์ที่เรียนปริญญาโทแล้วให้ไปเรียนต่อปริญญาเอก    

รศ.ดร.นพวรรณ ธีระพันธ์เจริญ กล่าวว่า ต้องการเห็นอัตราข้าราชการ ตอนนี้มหาวิทยาลัยฯ  
มีทรัพยากรบุคคลที่มีค่า เช่น ท่านอภิชาติ จีระวุฒิ เลขาธิการ สกอ. และท่านวิทยา บูรณศิริ รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงสาธารณสุข ซึ่งจะช่วยผลักดันให้มหาวิทยาลัยฯ เกิดความก้าวหน้า หากมีทรัพยากรมากขึ้นปัญหา
ต่าง ๆ จะลดลง 
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ผศ.วิชชุกร นาคธน  กล่าวว่า ตารางหน้า 8 เรื่องงบประมาณ งบประมาณรายได้มีตัวเลขหลาย 
ตัวที่สวนทางกันอยู่ งบประมาณรายได้ลดลง แต่งบประมาณด้านบุคลากรเพ่ิมขึ้นมาก งบด าเนินงานของ
มหาวิทยาลัยฯ อยู่ในเกณฑ์ที่สูงมาก ส่วนงบลงทุนเป็นงบผูกพันลดลงงบรายจ่ายอ่ืน ๆ เพิ่มขึ้น ควรพิจารณาให้
งบประมาณไปในทิศทางเดียวกับรายได ้

ประธาน กล่าวว่า  ควรด าเนินการต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยฯ ได้รับข้อเสนอแนะจากกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยที่มีประโยชน์  มอบหมายให้เลขานุการสภามหาวิทยาลัยสรุปประเด็นต่าง ๆ และต้องการให้น า
เรื่องนี้กลับมาพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง  ต้องการเห็นการร่วมมือร่วมใจกันในการแก้ไข  

 มติที่ประชุม   
รับทราบรายงานผลการด าเนินงานตามกรอบแผนพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

ปีงบประมาณ พ.ศ.2553-2555 (1 ตุลาคม 2552 – 30 กันยายน 2555)  

 ระเบียบวาระที่ 3.3 รายงานผลการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
สาระส าคัญโดยย่อ  

  -ประชุมลับ- 

ระเบียบวาระที่ 4 เร่ืองน าเสนอเพ่ือทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 4.1 เรื่องน าเสนอเพื่อทราบจากอธิการบดี 

สาระส าคัญโดยย่อ 
 อธิการบดี น าเสนอเรื่องให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้ 

  1.การเตรียมการรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรม 
ราชินีนาถ พร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์ จะเสด็จฯ เป็นการส่วนพระองค์เพ่ือสักการะพระราชานุสาวรีย์ 
สมเด็จพระศรีสุริ โยทัย  ณ ทุ่งมะขามหย่อง ต าบลบ้านป้อม อ าเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ในวันศุกร์ที่ 25 พฤษภาคม 2555 นั้น พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชด าเนิน
จากโรงพยาบาลศิริราชและเสด็จพระราชด าเนินมาถึงเวลา ประมาณ 17.00 น.  ช่วงที่ประทับอยู่ที่ทุ่งมะขาม
หย่องจะมีการชมการน าเสนอของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเกี่ยวกับการด าเนินงานของโครงการแก้มลิง 
โดยทางจังหวัดได้เตรียมการจัดแสดง  จัดให้มีประชาชนเตรียมการรับเสด็จ หลังจากนั้นจะเสด็จมาที่ 
พระต าหนักสิริยาลัย เพ่ือเสวยพระกระยาหาร และในเวลา 21.00 น.ทรงเสด็จพระราชด าเนินกลับกรุงเทพฯ  
ซ่ึงเป็นหมายก าหนดการคร่าว ๆ และวันนี้ช่วงบ่ายจะมีประชุมทีจ่ังหวัดพระนครศรีอยุธยา มหาวิทยาลัยฯ ได้มี
ส่วนร่วม 3 ส่วนคือ  

   1.1 จัดนักศึกษาจ านวนประมาณ 100 คนไปร่วมขบวนช้าง กับปางช้างแลเพนียด เพ่ือรับ
เสด็จและร่วมการแสดงที่ทุ่งมะขามหย่องเป็นกิจกรรมแรก 
   1.2 เตรียมคณาจารย์และเจ้าหน้าที่รับเสด็จ ประมาณ 600 คน มหาวิทยาลัยฯ ได้จัดท าเสื้อ 
จ านวน  600 ตัวเพ่ือให้อาจารย์และเจ้าหน้าที่ ที่รับเสด็จในบริเวณเส้นทางเสด็จพระราชด าเนินบริเวณ 
สี่แยกวรเชษฐ์  
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   1.3  เวลา 20.00-21.00 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประทับที่พระต าหนักสิริยาลัย  
ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้มีข้อเสนอว่า ควรมีการท าอะไรที่เคลื่อนไหวในแม่น้ า ผู้ว่าราชการ 
จึงเสนอให้มีการท ากระทงสาย จึงมอบหมายให้มหาวิทยาลัยฯ จัดท ากระทงสาย จ านวน 3,000 กระทง 
เพ่ือลอยในแม่น้ า  ซึ่งปล่อยจากสะพานวัดกษัตราฯ  ให้อยู่ในช่วงวัดไชยวัฒนาราม โดยจะปล่อยกระทง
ในช่วงที่พระองค์ประทับอยู่ในต าหนัก และได้ทราบอย่างไม่เป็นทางการว่าในวันที่ 6 มิถุนายน 2555 
พระองค์ท่านอาจจะเสด็จมาที่อ าเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยาอีกครั้งหนึ่ง  มหาวิทยาลัยฯ  
ขอเชิญชวนกรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ ทุกท่านในการร่วมรับเสด็จ และรศ.วันทนีย์ แสนภักดี ได้
จัดเตรียมเสื้อ เพ่ือมอบให้กับกรรมการสภามหาวิทยาลัยทุกท่าน 
  2. การติดตามโครงการงบฟ้ืนฟู มหาวิทยาลัยฯ  ได้รับโครงการติดตามเป็นงบติดตามงบกลางใน
พ้ืนที่ปลายน้ าตอนบน มหาวิทยาลัยฯ ดูแลโครงการทั้งหมด จ านวน 200 กว่าโครงการ  ใช้อาจารย์ จ านวน 
40 คนท าหน้าที่ในการติดตามดูแล โครงการนี้เป็นโครงการที่ส าคัญ ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ได้ไว้วางใจที่จะให้มหาวิทยาลัยฯ ด าเนินการเรื่องนี้ และขณะนี้โครงการได้ลงนามในสัญญาครบถ้วนแล้ว  

ประธาน กล่าวว่า การรับเสด็จในครั้งนี้ถือว่าเป็นสิริมงคลแต่ท าอย่างไรให้นักศึกษาเข้าใจ 
ประเด็นการรับเสด็จ ในเรื่องของโครงการแก้มลิง สิ่งที่มหาวิทยาลัยฯ พึงถ่ายทอดเป็นสิ่งที่ส าคัญ ท าให้เกิดการ
จงรักภักดี  ขอให้ถ่ายทอดให้นักเรียนโรงเรียนสาธิตด้วย และเรื่องน้ าท่วม ต้องการให้มหาวิทยาลัยฯ ให้ความรู้
เรื่องน้ าท่วม เช่น ต้นไม้ประเภทใดน้ าท่วมแล้วไม่ตาย ควรท าคู่มือสอนนักศึกษา 
  ศ.ดร.นิพนธ์ ศุขปรีดี กล่าวว่า การที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เสด็จที่ทุ่งมะขามหย่อง
มหาวิทยาลัยควรเขียนเป็นบทความเพ่ือเผยแพร่ 

  รศ.สุวิทย์ เฑียรทอง กล่าวว่า มหาวิทยาลัยฯ ได้ท าวารสารราชภัฏกรุงเก่ามีเรื่องเกี่ยวกับ 
ทุ่งมะขามหย่องและโครงการแก้มลิงไว้แล้ว 
   ผศ.พันทิพา มาลา กล่าวว่า วารสารราชภัฏกรุงเก่า สถาบันอยุธยาศึกษาได้น าขึ้นเว็ปไซต์
เรียบร้อยแล้ว 

3. รายงานจ านวนนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2555 ที่มารายงานตัวแล้ว จ านวนทั้งสิ้น 1,508 คน 
4. รายงานบัญชีรายชื่อหลักสูตรที่เปิดสอนและก าหนดการปรับปรุงหลักสูตร ตามเอกสาร 

ระเบียบวาระท่ี 4.1 

 มติที่ประชุม   
รับทราบ  

ระเบียบวาระท่ี 4.2 เรื่องน าเสนอเพื่อทราบจากสภาคณาจารย์และข้าราชการ 

สาระส าคัญโดยย่อ 
 รศ.ไพฑูรย์ สมัครกิจ ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ กล่าวว่า  สภาคณาจารย์และ

ข้าราชการจะแก้ไขระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยฯ ให้เป็นปัจจุบัน โดยได้รับการอนุมัติจากสภา
มหาวิทยาลัยฯ ให้ไปด าเนินการ สภาคณาจารย์และข้าราชการมีรองประธานที่ เป็นนักกฎหมายคือ  
อาจารย์ธาตรี มหันตรัตน์  ซึ่งจะเป็นผู้ด าเนินการยกร่างของสภาคณาจารย์และข้าราชการ   หลังจากร่าง
ข้อบังคับแล้วจะท าประชาพิจารณ์โดยจะเชิญคณาจารย์ทั้งมหาวิทยาลัยฯ เข้าร่วมประชุม  ณ ห้องประชุม 317 
และจะขอเรียนเชิญ ศ.ดร.ศุภมาศ พนิชศักดิ์พัฒนา มาให้ความรูใ้นฐานะที่ท่านจะเป็นนายกสภามหาวิทยาลัยฯ 
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คนต่อไป เพ่ือชี้แจงว่าเหตุใดต้องด าเนินการเรื่องนี้ และจะน าเสนอสภามหาวิทยาลัยฯ เพ่ือให้ความเห็นชอบ
และลงนามต่อไป จากการประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ มีกรรมการซึ่งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยฯ ได้รับ
ฟังปัญหาจากอาจารย์หลาย ๆ ท่านที่เป็นพนักงานมหาวิทยาลัยว่าปัจจุบันมหาวิทยาลัยฯ ยังไม่มีระเบียบ ว่า
ด้วย กองทุนส ารองเลี้ยงชีพส าหรับพนักงานมหาวิทยาลัย  อาจารย์ที่เป็นพนักงานมหาวิทยาลัยก็ห่วงอนาคต
ของตนเอง อาจารย์ที่ เป็นข้าราชการอาจไม่มีผลกระทบ  มหาวิทยาลัยฯ จะด าเนินการอย่างไร และ
คณะกรรมการอุทธรณ์ร้องทุกข์ประจ ามหาวิทยาลัยฯ ซึ่งขณะนี้มหาวิทยาลัยฯ มีระเบียบข้อบังคับแล้วแต่
ปัจจุบันยังไม่มีคณะกรรมการและไม่มีผู้ด าเนินการ  

 อธิการบด ีกล่าวว่า เรื่องกองทุนส ารองเลี้ยงชีพส าหรับพนักงานมหาวิทยาลัยขณะนี้มอบหมายให้
พนักงานมหาวิทยาลัยเลือกตัวแทนเพ่ือด าเนินการ  มหาวิทยาลัยฯ ร่วมกันกับมหาวิทยาลัยราชภัฏอ่ืน ๆ  
ท าเป็นโครงการ เป็นกองทุนใหญ่ให้ธนาคารแห่งหนึ่งเป็นผู้บริหารจัดการกองทุน มอบหมายให้ผู้อ านวยการ
กองกลาง พนักงานมหาวิทยาลัย คัดเลือกตัวแทนเพ่ือไปเป็นกรรมการกองทุน  

 เลขานุการสภามหาวิทยาลัย กล่าวว่า มหาวิทยาลัยฯ ก าลังด าเนินการอยู่ มหาวิทยาลัยได้สมัคร
เข้าร่วมกับกองทุนใหญ่แล้ว มหาวิทยาลัยฯ จะต้องออกข้อบังคับกองทุนส ารองเลี้ยงชีพของมหาวิทยาลัยฯ เอง  
นิติกรน าเรื่องเสนออธิการเรียบร้อยแล้ว และมหาวิทยาลัยฯ อยู่ระหว่างด าเนินการออกข้อบังคับ 

 ศ.ดร.ศุภมาศ พนิชศักดิ์พัฒนา กล่าวว่า การออกกฎระเบียบใดจะต้องได้รับการยอมรับ และต้อง
ผ่านคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ ก่อน  การท าประชาพิจารณ์มีหลายรูปแบบ แต่การท าประชา
พิจารณ์ที่ดีทีม่ีผู้คนยอมรับคือใช้ระบบประชุมการพูดคุยกัน อาจจะเสียเวลา แต่จะท าให้เกิดความสามัคคี 

 ประธาน กล่าวว่า ควรพิจารณาให้มีความหลากหลายและร่างข้อบังคับให้ครอบคลุม  

มติที่ประชุม   
รับทราบ  

 ระเบียบวาระที่  4.3 เรื่องน าเสนอเพื่อทราบจากประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการ
มหาวิทยาลัยฯ  

สาระส าคัญโดยย่อ 
 ดร.จิระพันธุ์  พิมพ์พันธุ์  ประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย กล่าวว่า 
คณะกรรมการส่งเสริมฯ ได้มีการประชุมเพ่ือจัดวาระเรียบร้อยแล้ว มี 4 เรื่องคือ 
 1. ปีนี้เป็นปีที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระชนมพรรษา ครบ 84 พรรษา มหาวิทยาลัย ฯ
ควรมีห้องจัดนิทรรศการ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวท่านมีพระปรีชาสามารถทุกด้าน เช่น เรื่องน้ า  
เรื่องเกษตรกร ควรจัดรวมไว้เป็นห้องจัดนิทรรศการเพ่ือเป็นการเชิดชู สดุดี                                       
 2. ต้องการให้มีห้องอาเซียน มีประวัติของประเทศต่าง ๆ และควรมีการปักธงประเทศอาเซียนไว้
หน้ามหาวิทยาลัยฯ เนื่องจากท่ีติดอยู่ด้านในคนทั่วไปมองไม่เห็น                                                  
 3. มหาวิทยาลัยควรมีวิชาเลือกทีเ่ป็นอิสลาม มีห้องละหมาดให้กับนักศึกษาที่เป็นอิสลาม 
 4. การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด คณะกรรมการส่งเสริมฯ ให้ความส าคัญเกี่ยวกับเรื่องนี้
มากทั้งภายนอก และภายในมหาวิทยาลัยฯ คณะกรรมการส่งเสริมฯ จะหาทุนเพ่ือด าเนินการในเรื่องนี้ รอบ ๆ  
มหาวิทยาลัยอาจจะมีการซื้อขายยาเสพติด มหาวิทยาลัยฯ ควรมีต ารวจช่วยเหลือ  
 ประธาน กล่าวว่า เรื่องของนิทรรศการ ควรท าเป็นนิทรรศการเคลื่อนที่ ส่วนในเรื่องของยาเสพติด
มหาวิทยาลัยฯ มีมาตรการอย่างไร ในการประชุมครั้งต่อไปควรหารือในเรื่องของยาเสพติด 
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มติที่ประชุม   

รับทราบ  

ระเบียบวาระที่ 5 เร่ืองน าเสนอเพ่ือพิจารณา 

สาระส าคัญโดยย่อ 
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย แจ้งว่า เนื่องจากไม่มีหน่วยงานใดเสนอเรื่องเพ่ือพิจารณาให้กับ

ส านักงานสภามหาวิทยาลัยตามวันที่ก าหนดในปฏิทิน และหลังจากเกินก าหนดได้มีหน่วยงานเสนอเรื่องเพ่ือ
พิจารณาเข้าสภามหาวิทยาลัย เลขานุการสภามหาวิทยาลัยจึงขอน าเรื่องดังกล่าวไว้ในระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอ่ืน ๆ  

ระเบียบวาระที่  6 เร่ืองอื่นๆ 
ระเบียบวาระที่ 6.1 ก าหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 6/2555 

สาระส าคัญโดยย่อ 
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยน าเสนอปฏิทินเพ่ือหารือเรื่องก าหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย

ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 6/2555 สภามหาวิทยาลัยมีมติก าหนดเป็นหลักการให้มีการประชุมทุกวันพุธ
ในสัปดาห์ที่สามของเดือน  

ข้อเสนอ/ญัตติ    
ขอความเห็นชอบก าหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 6/2555

วันพุธที่ 20 มิถุนายน 2555 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม 1 อาคาร 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 

มติที่ประชุม    
เห็นชอบ 

ระเบียบวาระที่ 6.2 ขอความเห็นชอบการขยายแผนการรับนักศึกษาภาคปกติ สาขาวิชา
สาธารณสุขชุมชน ปีการศึกษา 2555 

สาระส าคัญโดยย่อ 
ดร.บูรพาทิศ พลอยสุวรรณ์ อธิการบดี น าเสนอขอความเห็นชอบการขยายแผนการรับนักศึกษา

ภาคปกติ สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน ปีการศึกษา 2555  เนื่องจากสาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน  
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีแผนการรับนักศึกษาภาคปกติจ านวน 40 คนต่อห้อง จ านวน 3 ห้อง รวม
เป็น 120 คน แต่เนื่องจากมีนักศึกษาให้ความสนใจสมัครเข้าศึกษาต่อเกินจ านวนที่ก าหนดจากแผนการรับ
นักศึกษาจาก 120 คน เป็น 155 คน จึงมีความจ าเป็นต้องขยายแผนการรับนักศึกษาเกินแผนที่ก าหนด ซึ่งได้
ผ่านคณะกรรมการประจ าคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ ว.2/2555 เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2555 

มติที่ประชุม    
เห็นชอบการขยายแผนการรับนักศึกษาภาคปกติ สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน ปีการศึกษา 

2555 และให้ประสานงานกับฝ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเพ่ือไม่ให้เกิดปัญหา  
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ระเบียบวาระท่ี 6.3 ขออนุมัติในหลักการเพิ่มงบประมาณตกแต่งห้องประชุมและระบบห้องประชุม

สภามหาวิทยาลัย 

สาระส าคัญโดยย่อ 
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย  น าเสนอ  ขออนุมัติในหลักการเพ่ิมงบประมาณตกแต่งห้องประชุม

และระบบห้องประชุมประกอบอาคารใหม่ อาคาร 44 ส านักงานอธิการบดี เนื่องจากการตกแต่งห้องประชุม
และระบบห้องประชุม จะต้องใช้งบประมาณทั้งสิ้น 7,630,000 บาท สภามหาวิทยาลัยได้อนุมัติแผนการใช้จ่าย
งบประมาณรายจ่ายไว้เพียง 3,300,000 บาท ท าให้งบประมาณไม่เพียงพอต้องใช้งบประมาณเพ่ิมเติมอีก 
4,330,000 บาท มหาวิทยาลัยฯ จึงขออนุมัติในหลักการเพ่ิมงบประมาณตกแต่งห้องประชุมและระบบเสียงใน 
ห้องประชุมโดยมหาวิทยาลัยจะใช้งบประมาณอย่างประหยัด และใช้ห้องประชุมให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

มติที่ประชุม    
อนุมัติเพ่ิมงบประมาณตกแต่งห้องประชุมและระบบห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย อาคาร 44 

ส านักงานอธิการบดี 
 
 
 

ปิดประชุมเวลา  12.00 น. 
 
 

 
 

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

ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
 

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

ประธานการประชุม 




