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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
2. ศ.ดร.นิพนธ์ ศุขปรีดี
3. นายสุพล คุณาภรณ์
4. ศ.ดร.ศุภมาศ พนิชศักดิ์พัฒนา
5. รศ.ดร.พงศ์ หรดาล
6. นายศุทธนะ ธีวีระปัญญา
7. ดร.จิระพันธุ์ พิมพ์พันธุ์
8. ดร.บูรพาทิศ พลอยสุวรรณ์
9. รศ.ไพฑูรย์ สมัครกิจ
10. รศ.ดร.นพวรรณ ธีระพันธ์เจริญ
11. ผศ.วิชชุกร นาคธน
12. ผศ.พันทิพา มาลา
13. นายจิรศักดิ์ ชุมวรานนท์
14. ผศ.ดร.วิวัฒน์ หามนตรี
15. ดร.สุภัทรา คงเรือง
16. ดร.เกษม บารุงเวช
17. ผศ.อร่าม ชนะโชติ
18. รศ.วันทนีย์ แสนภักดี

นายกสภามหาวิทยาลัย
อุปนายก
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ประธานคณะกรรมการส่งเสริมฯ
อธิการบดี
ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ
ผู้แทนผู้บริหาร
ผู้แทนผู้บริหาร
ผู้แทนผู้บริหาร
ผู้แทนผู้บริหาร
ผู้แทนคณาจารย์
ผู้แทนคณาจารย์
ผู้แทนคณาจารย์
ผู้แทนคณาจารย์
รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร

ประธาน
รองประธาน
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ

ผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้ทรงคุณวุฒิ

ลาการประชุม
ลาการประชุม
ลาการประชุม
ลาการประชุม
ลาการประชุม

ผู้ที่ไม่มาประชุม
1. ดร.ชาญวิทย์ เกษตรศิริ
2. ศ.นพ.สมเกียรติ วัฒนศิริชัยกุล
3. นางสาวิตรี สุวรรณสถิตย์
4. ผศ.ดร.สาโรช ธีรศิลป
5. ดร.สุชาติ เมืองแก้ว
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ผู้เข้าร่วมประชุม
1. รศ.สุวิทย์ เฑียรทอง
2. ผศ.ดร.วิมลพรรณ รุ่งพรหม
3. นางสาวเพลินตา โมสกุล
4. นางสาวชุติมา นิ่มนวล
5. นายสราวุธ คาสัตย์
6. นางสาวศราริตา บุญฤทธิ์

ที่ปรึกษาอธิการบดี
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
ผู้อานวยการกองนโยบายและแผน
หัวหน้าสานักงานสภามหาวิทยาลัย
พนักงานราชการ
นิติกร

เปิดประชุม เวลา 09.30 น.
ประธานพิจารณาจานวนกรรมการที่มาประชุมและเห็นว่าครบองค์ประชุมแล้วจึงเปิดการประชุม และ
ดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ
ประธานมอบหมายให้เลขานุการสภามหาวิทยาลัยแจ้งเรื่องเพื่อทราบ คือ กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ที่ลาการประชุมวันนี้ คือ ดร.ชาญวิทย์ เกษตรศิริ ศ.นพ.สมเกียรติ วัฒนศิริชัยกุล นางสาวิตรี สุวรรณสถิตย์
ผศ.ดร.สาโรช ธีรศิลป และดร.สุชาติ เมืองแก้ว
มติที่ประชุม
รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 4/2555
สาระสาคัญโดยย่อ
เลขานุ ก ารสภามหาวิ ท ยาลั ย น าเสนอรายงานการประชุ ม สภามหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
พระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 4/2555 เพื่อขอให้ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยพิจารณารับรองรายงานการประชุม
ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง
สภามหาวิทยาลั ย ราชภัฏ พระนครศรีอยุธยา ได้มีการประชุมครั้งที่ 4/2555 เมื่อวันพุธที่ 25
เมษายน 2555 ณ ห้ อ งประชุ ม 1 มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ พระนครศรี อ ยุ ธ ยา และเลขานุ ก ารสภาฯ
ได้จัดทารายงานการประชุมบรรจุเข้าระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 4/2555
มติที่ประชุม
รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2555 โดยให้แก้ไขข้อความที่ศ.ดรนิพนธ์
ศุขปรีดี กล่าวว่า กรรมการ สมศ.ไม่มีความรู้เรื่องการศึกษา เป็นกรรมการ สมศ.บางท่าน
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ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุม ครั้งที่ 4/2555
ระเบียบวาระที่ 3.1 ผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ครั้งที่ 4/2555
สาระสาคัญโดยย่อ
เลขานุ ก ารสภามหาวิ ท ยาลั ย น าเสนอข้ อ มู ล การด าเนิ น งานและผลการด าเนิ น งานตามมติ
ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 4/2555 โดยได้แจ้งและมอบให้หน่วยงานและ
องค์คณะบุคคล/บุคคลที่เกี่ยวข้องดาเนินงานและปฏิบัติตามที่สภามหาวิทยาลัยมีมติแล้ว
ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง
1. สภามหาวิทยาลัย ราชภัฏพระนครศรีอยุธ ยา ได้มีมติกาหนดเป็นแนวปฏิบัติให้ เลขานุการ
น าเสนอให้ ที่ ป ระชุ ม ทราบความคื บ หน้ า หรื อ ข้ อ มู ล การด าเนิ น งานและผลการ ด าเนิ น งานตามมติ
สภามหาวิทยาลัยทุกครั้งเป็นเรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อนด้วย
2. สภามหาวิทยาลัย ราชภัฏพระนครศรีอยุธ ยา มีการประชุมครั้งที่ 4/2555 เมื่อวันพุธที่ 25
เมษายน 2555 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาโดยมีสาระตาม
รายงานการประชุมฯ ในระเบียบวาระที่ 2
3. เลขานุ ก ารสภามหาวิ ท ยาลั ย ได้ แ จ้ ง และมอบให้ ห น่ ว ยงานและองค์ ค ณะบุ ค คล/บุ ค คล
ที่เกี่ยวข้องดาเนินงานและปฏิบัติตามที่สภามหาวิทยาลัยมีมติแล้ว ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารที่นาเสนอ
ประกอบการประชุมระเบียบวาระที่ 3
มติที่ประชุม
รับทราบ
ระเบี ย บวาระที่ 3.2 รายงานผลการด าเนิ น งานตามกรอบแผนพั ฒ นามหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
พระนครศรีอยุธยาปีงบประมาณ พ.ศ.2553-2555 (1 ตุลาคม 2552 – 30 กันยายน 2555)
สาระสาคัญโดยย่อ
เลขานุ การสภามหาวิทยาลั ย ขออนุญาตที่ประชุมให้ นางสาวเพลิ นตา โมสกุล ผู้ อานวยการ
กองนโยบายและแผน น าเสนอ รายงานผลการด าเนิ น งานตามกรอบแผนพั ฒ นามหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
พระนครศรีอยุธยาปีงบประมาณ พ.ศ.2553-2555 (1 ตุลาคม 2552 – 30 กันยายน 2555)
ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง
จากการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 4/2555 วันพุธที่ 25 เมษายน 2555 สภามหาวิทยาลัย
มีมติ ดังนี้
1. ประธานมอบหมายให้ ก รรมการสภามหาวิ ท ยาลั ย ฯ น ากลั บ ไปศึ ก ษาเพื่ อ ให้ ข้ อ คิ ด และ
ข้อเสนอแนะต่อไป
2. ขอให้ ม หาวิ ท ยาลั ย ฯ สรุ ป ผลการติ ด ตามให้ ชั ด เจนให้ เ ห็ น ถึ ง จุ ด เด่ น จุ ด ด้ อ ยและผล
การดาเนินงานว่าสาเร็จลุล่วงเป้าหมายมากน้อยเพียงใด มีปัญหาอุปสรรคอย่างไร
กองนโยบายและแผนขอนาเสนอรายงานผลการดาเนินงานตามกรอบแผนพัฒนามหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยาปีงบประมาณ พ.ศ.2553-2555 (1 ตุลาคม 2552 – 30 กันยายน 2555)
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ข้อเสนอ/ญัตติ
รายงานผลการด าเนิ น งานตามกรอบแผนพั ฒ นามหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ พระนครศรี อ ยุ ธ ยา
ปีงบประมาณ พ.ศ.2553-2555 (1 ตุลาคม 2552 – 30 กันยายน 2555)
ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะดังนี้
ศ.ดร.นิพนธ์ ศุขปรีดี กล่าวว่า หลายมหาวิทยาลัยได้รับการเปลี่ยนเกณฑ์ของสมศ. มหาวิทยาลัย
ราชภัฏควรใช้เกณฑ์เดียวกัน
ศ.ดร.นิพนธ์ ศุขปรีดี กล่าวว่า หากมีอาจารย์ที่จบปริญญาเอกเกษียณอายุแล้ว สามารถสมัครเป็น
อาจารย์สอนได้หรือไม่ ผู้ที่รับประโยขน์สูงสุดคือมหาวิทยาลัยเอกชน หากมหาวิทยาลัยฯ ไม่พัฒนาอาจารย์
ปริญญาเอกหรือให้เกียรติไม่ดีพอจะไม่มีคนอยู่
รศ.ดร.พงศ์ หรดาล กล่าวว่า ในรายงานหน้า 10 ข้อ 8.1 ได้คะแนนเพียง 1.0 เรื่องร้อยละของ
อัตราการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน มหาวิทยาลัยฯ ควรมีมาตรการในการกากับดูแล เพื่อให้ผู้ที่ขอ
โครงการใช้เงินอย่างเต็มที่ และหน้า 11 มาตรการในการประหยัดพลังงานทาได้ง่าย ๆ ควรหาวิธีการดู เช่น
ควรเริ่มเปิดเครื่องปรับอากาศในเวลา 10.00 น. ได้หรือไม่ หรือตอนกลางวันพักรับประทานอาหารกลางวัน
ควรปิดเครื่องปรับอากาศ
รศ.ดร.นพวรรณ ธีระพันธ์เจริญ กล่าวว่า มหาวิทยาลัยฯ มีการประกาศให้อาจารย์ทุกท่านทา
เอกสารวิชาการหรือผลงานวิจัย ปัญหาคือเวลาประกาศรับ สมัครอาจารย์มักจะไม่มีอาจารย์ปริญญาเอกมา
สมัคร มหาวิทยาลัยฯ มีแนวทางในการติดตามการทาผลงานทางวิชาการ ถ้าดาเนินการให้เต็มที่ ควรมีการ
พัฒนาอาจารย์ของมหาวิทยาลัยฯ แม้ไม่มอี าจารย์จบปริญญาเอกก็ควรมีตาแหน่งทางวิชาการเพิ่มขึ้น
ผศ.อร่าม ชนะโชติ กล่าวว่า แนวทางแก้ไขคือ นาข้อเสนอปรับปรุงในแผนปฏิบัติการเพื่อ นามา
แก้ปัญหาเรื่องนี้ มหาวิทยาลัยฯ ดูว่าจะต้องทาอะไรบ้างเพื่อแก้ไข การตั้งเป้าหมายเช่น มหาวิทยาลัย จัดอยู่ใน
กลุ่ม ข และ ค เน้นด้านผลิตบัณฑิต ศิลปและวัฒนธรรม ควรตั้งเป้าหมายในลักษณะของความก้าวหน้า ว่าปีนี้
เพิม่ ขึ้นกี่เปอร์เซ็นต์
ประธาน กล่าวว่า เรื่องบัณฑิตของมหาวิทยาลัยฯ ที่ยังไม่ได้ผ่านเกณฑ์มีมาก ในการประชุมสภา
มหาวิทยาลัยฯ อาจจะนาเรื่องนี้กลับมาพิจารณาในการทาแผนปฏิบัติการ
ผศ.วิชชุกร นาคธน กล่าวว่า หน้า 7 ตัวเลขไม่ควรรวมระดับ การศึกษาขั้นพื้นฐาน ทาให้ตัวเลข
รวมสู ง เกิ น ความเป็ น จริ ง และเรื่ อ งงบประมาณรายได้ ห น้ า 8 มี ตั ว เลขของงบประมาณรายได้ ปี 2553
มากขึ้น และ ปี 2554 ลดลง ปัญหาคือมหาวิทยาลัยฯ เก็บค่าหน่วยกิตของนักศึกษาภาคปกติ 7,000 บาท
ซึ่งตัวเลขนี้สะท้อนความเป็นจริงหรือไม่ นักศึกษาภาค กศ.บป. เก็บค่าหน่วยกิตถูกกว่าภาคปกติ ควรมีการ
วิเ คราะห์ ต้น ทุ น ว่า ตั ว เลขนี้ มีก ารสะท้ อนตั ว เลขที่ แท้ จริ ง หรื อไม่ ถ้า ไม่ค วรปรับ ปรุ ง ควรมี การพูด ถึ ง
การพัฒนาให้อาจารย์ที่เรียนปริญญาโทแล้วให้ไปเรียนต่อปริญญาเอก
รศ.ดร.นพวรรณ ธีระพันธ์เจริญ กล่าวว่า ต้องการเห็นอัตราข้าราชการ ตอนนี้มหาวิทยาลัยฯ
มีทรัพยากรบุคคลที่มีค่า เช่น ท่านอภิชาติ จีระวุฒิ เลขาธิการ สกอ. และท่านวิทยา บูรณศิริ รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงสาธารณสุข ซึ่งจะช่วยผลักดันให้มหาวิทยาลัย ฯ เกิดความก้าวหน้า หากมีทรัพยากรมากขึ้นปัญหา
ต่าง ๆ จะลดลง
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ผศ.วิชชุกร นาคธน กล่าวว่า ตารางหน้า 8 เรื่องงบประมาณ งบประมาณรายได้มีตัวเลขหลาย
ตัวที่ สวนทางกันอยู่ งบประมาณรายได้ ล ดลง แต่งบประมาณด้านบุคลากรเพิ่มขึ้นมาก งบดาเนินงานของ
มหาวิทยาลัยฯ อยู่ในเกณฑ์ที่สูงมาก ส่วนงบลงทุนเป็นงบผูกพันลดลงงบรายจ่ายอื่น ๆ เพิ่มขึ้น ควรพิจารณาให้
งบประมาณไปในทิศทางเดียวกับรายได้
ประธาน กล่าวว่า ควรดาเนินการต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยฯ ได้ รับข้อเสนอแนะจากกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยที่มีประโยชน์ มอบหมายให้เลขานุการสภามหาวิทยาลัยสรุปประเด็นต่าง ๆ และต้องการให้นา
เรื่องนี้กลับมาพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง ต้องการเห็นการร่วมมือร่วมใจกันในการแก้ไข
มติที่ประชุม
รับทราบรายงานผลการดาเนินงานตามกรอบแผนพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ปีงบประมาณ พ.ศ.2553-2555 (1 ตุลาคม 2552 – 30 กันยายน 2555)
ระเบียบวาระที่ 3.3 รายงานผลการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
สาระสาคัญโดยย่อ
-ประชุมลับ-

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องนาเสนอเพื่อทราบ
ระเบียบวาระที่ 4.1 เรื่องนาเสนอเพื่อทราบจากอธิการบดี
สาระสาคัญโดยย่อ
อธิการบดี นาเสนอเรื่องให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้
1.การเตรี ย มการรั บ เสด็จ พระบาทสมเด็จ พระเจ้ าอยู่หั ว และสมเด็จ พระนางเจ้า ฯ พระบรม
ราชินีนาถ พร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์ จะเสด็จฯ เป็นการส่ วนพระองค์เพื่อสักการะพระราชานุสาวรีย์
สมเด็ จ พระศรี สุ ริ โ ยทั ย
ณ ทุ่ ง มะขามหย่ อ ง ต าบลบ้ า นป้ อ ม อ าเภอพระนครศรี อ ยุ ธ ยา จั ง หวั ด
พระนครศรีอยุธยา ในวันศุกร์ที่ 25 พฤษภาคม 2555 นั้น พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดาเนิน
จากโรงพยาบาลศิริราชและเสด็จพระราชดาเนินมาถึงเวลา ประมาณ 17.00 น. ช่วงที่ประทับอยู่ที่ทุ่งมะขาม
หย่ องจะมีการชมการนาเสนอของจังหวัด พระนครศรีอยุธยาเกี่ยวกับการดาเนินงานของโครงการแก้มลิ ง
โดยทางจั ง หวั ด ได้ เ ตรี ย มการจั ด แสดง จั ด ให้ มี ป ระชาชนเตรี ย มการรั บ เสด็ จ หลั ง จากนั้ น จะเสด็ จ มาที่
พระตาหนักสิริยาลัย เพื่อเสวยพระกระยาหาร และในเวลา 21.00 น.ทรงเสด็จพระราชดาเนินกลับกรุงเทพฯ
ซึง่ เป็นหมายกาหนดการคร่าว ๆ และวันนี้ช่วงบ่ายจะมีประชุมทีจ่ ังหวัดพระนครศรีอยุธยา มหาวิทยาลัยฯ ได้มี
ส่วนร่วม 3 ส่วนคือ
1.1 จัดนักศึกษาจานวนประมาณ 100 คนไปร่วมขบวนช้าง กับปางช้างแลเพนียด เพื่อรับ
เสด็จและร่วมการแสดงที่ทุ่งมะขามหย่องเป็นกิจกรรมแรก
1.2 เตรียมคณาจารย์และเจ้าหน้าที่รับเสด็จ ประมาณ 600 คน มหาวิทยาลัยฯ ได้ จัดทาเสื้อ
จานวน 600 ตัวเพื่อให้อาจารย์และเจ้าหน้าที่ ที่รับเสด็จในบริเวณเส้นทางเสด็จพระราชดาเนิน บริเวณ
สี่แยกวรเชษฐ์
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1.3 เวลา 20.00-21.00 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประทับที่พระตาหนักสิริยาลัย
ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้มีข้อเสนอว่า ควรมีการทาอะไรที่เคลื่อนไหวในแม่น้า ผู้ว่าราชการ
จึงเสนอให้มีการทากระทงสาย จึงมอบหมายให้มหาวิทยาลัยฯ จัดทากระทงสาย จานวน 3,000 กระทง
เพื่อลอยในแม่น้า ซึ่งปล่อยจากสะพานวัดกษัตราฯ ให้อยู่ในช่วงวัดไชยวัฒนาราม โดยจะปล่อยกระทง
ในช่ว งที่พระองค์ ประทับ อยู่ ในตาหนัก และได้ทราบอย่างไม่เป็นทางการว่าในวันที่ 6 มิถุนายน 2555
พระองค์ ท่านอาจจะเสด็จ มาที่อาเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธ ยาอีกครั้งหนึ่ง มหาวิทยาลั ย ฯ
ขอเชิ ญชวนกรรมการสภามหาวิ ท ยาลั ย ฯ ทุก ท่ านในการร่ว มรั บเสด็จ และรศ.วัน ทนี ย์ แสนภัก ดี ได้
จัดเตรียมเสื้อ เพื่อมอบให้กับกรรมการสภามหาวิทยาลัยทุกท่าน
2. การติดตามโครงการงบฟื้นฟู มหาวิทยาลัยฯ ได้รับโครงการติดตามเป็นงบติดตามงบกลางใน
พื้นที่ปลายน้าตอนบน มหาวิทยาลัยฯ ดูแลโครงการทั้งหมด จานวน 200 กว่าโครงการ ใช้อาจารย์ จานวน
40 คนทาหน้าที่ในการติดตามดูแล โครงการนี้เป็นโครงการที่สาคัญ สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ได้ไว้วางใจที่จะให้มหาวิทยาลัยฯ ดาเนินการเรื่องนี้ และขณะนี้โครงการได้ลงนามในสัญญาครบถ้วนแล้ว
ประธาน กล่ า วว่า การรับ เสด็ จ ในครั้ง นี้ ถือ ว่ า เป็น สิ ริม งคลแต่ ท าอย่ า งไรให้ นั กศึ ก ษาเข้า ใจ
ประเด็นการรับเสด็จ ในเรื่องของโครงการแก้มลิง สิ่งที่มหาวิทยาลัยฯ พึงถ่ายทอดเป็นสิ่งที่สาคัญ ทาให้เกิดการ
จงรักภักดี ขอให้ถ่ายทอดให้นักเรียนโรงเรียนสาธิตด้วย และเรื่องน้าท่วม ต้องการให้มหาวิทยาลัยฯ ให้ความรู้
เรื่องน้าท่วม เช่น ต้นไม้ประเภทใดน้าท่วมแล้วไม่ตาย ควรทาคู่มือสอนนักศึกษา
ศ.ดร.นิ พนธ์ ศุขปรีดี กล่ าวว่า การที่พระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว ฯ เสด็จที่ทุ่งมะขามหย่อง
มหาวิทยาลัยควรเขียนเป็นบทความเพื่อเผยแพร่
รศ.สุ วิ ท ย์ เฑี ย รทอง กล่ า วว่ า มหาวิ ท ยาลั ย ฯ ได้ ท าวารสารราชภั ฏ กรุ ง เก่ า มี เ รื่ อ งเกี่ ย วกั บ
ทุ่งมะขามหย่องและโครงการแก้มลิงไว้แล้ว
ผศ.พั น ทิ พ า มาลา กล่ า วว่ า วารสารราชภั ฏ กรุ ง เก่ า สถาบั น อยุ ธ ยาศึ ก ษาได้ น าขึ้ น เว็ ป ไซต์
เรียบร้อยแล้ว
3. รายงานจานวนนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2555 ที่มารายงานตัวแล้ว จานวนทั้งสิ้น 1,508 คน
4. รายงานบัญชีรายชื่อหลักสูตรที่เปิดสอนและกาหนดการปรับปรุงหลักสูตร ตามเอกสาร
ระเบียบวาระที่ 4.1
มติที่ประชุม
รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 4.2 เรื่องนาเสนอเพื่อทราบจากสภาคณาจารย์และข้าราชการ
สาระสาคัญโดยย่อ
รศ.ไพฑู ร ย์ สมัค รกิ จ ประธานสภาคณาจารย์และข้า ราชการ กล่ าวว่า สภาคณาจารย์ และ
ข้าราชการจะแก้ไขระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยฯ ให้เป็นปัจจุบัน โดยได้รับการอนุมัติจากสภา
มหาวิ ท ยาลั ย ฯ ให้ ไ ปด าเนิ น การ สภาคณาจารย์ แ ละข้ า ราชการมี ร องประธานที่ เ ป็ น นั ก กฎหมายคื อ
อาจารย์ธาตรี มหันตรัตน์ ซึ่ง จะเป็นผู้ดาเนินการยกร่างของสภาคณาจารย์และข้าราชการ หลังจากร่าง
ข้อบังคับแล้วจะทาประชาพิจารณ์โดยจะเชิญคณาจารย์ทั้งมหาวิทยาลัยฯ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 317
และจะขอเรียนเชิญ ศ.ดร.ศุภมาศ พนิชศักดิ์พัฒนา มาให้ความรูใ้ นฐานะที่ท่านจะเป็นนายกสภามหาวิทยาลัยฯ
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คนต่อไป เพื่อชี้แจงว่าเหตุใดต้องดาเนินการเรื่องนี้ และจะนาเสนอสภามหาวิทยาลัยฯ เพื่อให้ความเห็นชอบ
และลงนามต่อไป จากการประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ มีกรรมการซึ่งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยฯ ได้รับ
ฟังปัญหาจากอาจารย์หลาย ๆ ท่านที่เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ว่าปัจจุบันมหาวิทยาลัยฯ ยังไม่มีระเบียบ ว่า
ด้วย กองทุนสารองเลี้ยงชีพสาหรับพนักงานมหาวิทยาลัย อาจารย์ที่เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ก็ห่วงอนาคต
ของตนเอง อาจารย์ ที่ เ ป็ น ข้ า ราชการอาจไม่ มี ผ ลกระทบ มหาวิ ท ยาลั ย ฯ จะด าเนิ น การอย่ า งไร และ
คณะกรรมการอุทธรณ์ร้องทุกข์ประจามหาวิทยาลัย ฯ ซึ่งขณะนี้มหาวิทยาลัยฯ มีระเบียบข้อบังคับแล้วแต่
ปัจจุบันยังไม่มีคณะกรรมการและไม่มีผู้ดาเนินการ
อธิการบดี กล่าวว่า เรื่องกองทุนสารองเลี้ยงชีพสาหรับพนักงานมหาวิทยาลัยขณะนี้ มอบหมายให้
พนักงานมหาวิทยาลั ยเลือ กตัว แทนเพื่อดาเนินการ มหาวิทยาลั ย ฯ ร่วมกันกับ มหาวิทยาลัย ราชภัฏ อื่น ๆ
ทาเป็นโครงการ เป็นกองทุนใหญ่ให้ธนาคารแห่งหนึ่งเป็นผู้บริหารจัดการกองทุน มอบหมายให้ผู้อานวยการ
กองกลาง พนักงานมหาวิทยาลัย คัดเลือกตัวแทนเพื่อไปเป็นกรรมการกองทุน
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย กล่าวว่า มหาวิทยาลัยฯ กาลังดาเนินการอยู่ มหาวิทยาลัยได้สมัคร
เข้าร่วมกับกองทุนใหญ่แล้ว มหาวิทยาลัยฯ จะต้องออกข้อบังคับกองทุนสารองเลี้ยงชีพของมหาวิทยาลัยฯ เอง
นิติกรนาเรื่องเสนออธิการเรียบร้อยแล้ว และมหาวิทยาลัยฯ อยู่ระหว่างดาเนินการออกข้อบังคับ
ศ.ดร.ศุภมาศ พนิชศักดิ์พัฒนา กล่าวว่า การออกกฎระเบียบใดจะต้องได้รับการยอมรับ และต้อง
ผ่านคณะกรรมการบริ หารมหาวิ ทยาลั ยฯ ก่อน การทาประชาพิจารณ์ มีห ลายรูปแบบ แต่การทาประชา
พิจารณ์ที่ดีทมี่ ีผู้คนยอมรับคือใช้ระบบประชุมการพูดคุยกัน อาจจะเสียเวลา แต่จะทาให้เกิดความสามัคคี
ประธาน กล่าวว่า ควรพิจารณาให้มีความหลากหลายและร่างข้อบังคับให้ครอบคลุม
มติที่ประชุม
รับทราบ
ระเบี ย บวาระที่ 4.3 เรื่ อ งน าเสนอเพื่ อ ทราบจากประธานคณะกรรมการส่ ง เสริ ม กิ จ การ
มหาวิทยาลัยฯ
สาระสาคัญโดยย่อ
ดร.จิ ร ะพั น ธุ์ พิ ม พ์ พั น ธุ์ ประธานคณะกรรมการส่ ง เสริ ม กิ จ การมหาวิ ท ยาลั ย กล่ า วว่ า
คณะกรรมการส่งเสริมฯ ได้มีการประชุมเพื่อจัดวาระเรียบร้อยแล้ว มี 4 เรื่องคือ
1. ปีนี้เป็นปีที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระชนมพรรษา ครบ 84 พรรษา มหาวิทยาลัย ฯ
ควรมี ห้ อ งจั ด นิ ท รรศการ พระบาทสมเด็ จ พระเจ้ า อยู่ หั ว ท่ า นมี พ ระปรี ช าสามารถทุ ก ด้ า น เช่ น เรื่ อ งน้ า
เรื่องเกษตรกร ควรจัดรวมไว้เป็นห้องจัดนิทรรศการเพื่อเป็นการเชิดชู สดุดี
2. ต้องการให้มีห้องอาเซียน มีประวัติ ของประเทศต่าง ๆ และควรมีการปักธงประเทศอาเซียนไว้
หน้ามหาวิทยาลัยฯ เนื่องจากที่ติดอยู่ด้านในคนทั่วไปมองไม่เห็น
3. มหาวิทยาลัยควรมีวิชาเลือกทีเ่ ป็นอิสลาม มีห้องละหมาดให้กับนักศึกษาที่เป็นอิสลาม
4. การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด คณะกรรมการส่งเสริมฯ ให้ความสาคัญเกี่ยวกับเรื่องนี้
มากทั้งภายนอก และภายในมหาวิทยาลัยฯ คณะกรรมการส่งเสริมฯ จะหาทุนเพื่อดาเนินการในเรื่องนี้ รอบ ๆ
มหาวิทยาลัยอาจจะมีการซื้อขายยาเสพติด มหาวิทยาลัยฯ ควรมีตารวจช่วยเหลือ
ประธาน กล่าวว่า เรื่องของนิทรรศการ ควรทาเป็นนิทรรศการเคลื่อนที่ ส่วนในเรื่องของยาเสพติด
มหาวิทยาลัยฯ มีมาตรการอย่างไร ในการประชุมครั้งต่อไปควรหารือในเรื่องของยาเสพติด
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มติที่ประชุม
รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องนาเสนอเพื่อพิจารณา
สาระสาคัญโดยย่อ
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย แจ้งว่า เนื่องจากไม่มีหน่วยงานใดเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาให้กับ
สานักงานสภามหาวิทยาลัยตามวันที่กาหนดในปฏิทิน และหลังจากเกินกาหนดได้มีหน่วยงานเสนอเรื่องเพื่อ
พิจารณาเข้าสภามหาวิทยาลัย เลขานุการสภามหาวิทยาลัยจึงขอนาเรื่องดังกล่าวไว้ในระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่น ๆ

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ
ระเบียบวาระที่ 6.1 กาหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 6/2555
สาระสาคัญโดยย่อ
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยนาเสนอปฏิทินเพื่อหารือเรื่องกาหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 6/2555 สภามหาวิทยาลัยมีมติกาหนดเป็นหลักการให้มีการประชุมทุกวันพุธ
ในสัปดาห์ที่สามของเดือน
ข้อเสนอ/ญัตติ
ขอความเห็นชอบกาหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 6/2555
วัน พุธ ที่ 20 มิถุ น ายน 2555 เวลา 09.30 น. ณ ห้ อ งประชุ ม 1 อาคาร 2 มหาวิ ทยาลั ยราชภั ฏ
พระนครศรีอยุธยา
มติที่ประชุม
เห็นชอบ
ระเบี ย บวาระที่ 6.2 ขอความเห็ น ชอบการขยายแผนการรั บ นั ก ศึก ษาภาคปกติ สาขาวิ ช า
สาธารณสุขชุมชน ปีการศึกษา 2555
สาระสาคัญโดยย่อ
ดร.บูรพาทิศ พลอยสุวรรณ์ อธิการบดี นาเสนอขอความเห็นชอบการขยายแผนการรับนักศึกษา
ภาคปกติ สาขาวิ ช าสาธารณสุ ข ชุ ม ชน ปี ก ารศึ ก ษา 2555 เนื่ อ งจากสาขาวิ ช าสาธารณสุ ข ชุ ม ชน
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีแผนการรับนักศึกษาภาคปกติจานวน 40 คนต่อห้อง จานวน 3 ห้อง รวม
เป็น 120 คน แต่เนื่องจากมีนั กศึกษาให้ความสนใจสมัครเข้ าศึกษาต่อเกินจานวนที่กาหนดจากแผนการรับ
นักศึกษาจาก 120 คน เป็น 155 คน จึงมีความจาเป็นต้องขยายแผนการรับนักศึกษาเกินแผนที่กาหนด ซึ่งได้
ผ่านคณะกรรมการประจาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ ว.2/2555 เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2555
มติที่ประชุม
เห็นชอบการขยายแผนการรับนักศึกษาภาคปกติ สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน ปีการศึกษา
2555 และให้ประสานงานกับฝ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อไม่ให้เกิดปัญหา
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ระเบียบวาระที่ 6.3 ขออนุมัติในหลักการเพิ่มงบประมาณตกแต่งห้องประชุมและระบบห้องประชุม
สภามหาวิทยาลัย
สาระสาคัญโดยย่อ
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย นาเสนอ ขออนุมัติในหลักการเพิ่มงบประมาณตกแต่งห้องประชุม
และระบบห้องประชุมประกอบอาคารใหม่ อาคาร 44 สานักงานอธิการบดี เนื่องจากการตกแต่งห้องประชุม
และระบบห้องประชุม จะต้องใช้งบประมาณทั้งสิ้น 7,630,000 บาท สภามหาวิทยาลัยได้อนุมัติแผนการใช้จ่าย
งบประมาณรายจ่ ายไว้ เพี ยง 3,300,000 บาท ท าให้ งบประมาณไม่ เพี ยงพอต้ องใช้ งบประมาณเพิ่ มเติ มอี ก
4,330,000 บาท มหาวิทยาลัยฯ จึงขออนุมัติในหลักการเพิ่มงบประมาณตกแต่งห้องประชุมและระบบเสี ยงใน
ห้องประชุมโดยมหาวิทยาลัยจะใช้งบประมาณอย่างประหยัด และใช้ห้องประชุมให้เกิดประโยชน์สูงสุด
มติที่ประชุม
อนุมัติเพิ่มงบประมาณตกแต่งห้องประชุมและระบบห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย อาคาร 44
สานักงานอธิการบดี

ปิดประชุมเวลา 12.00 น.

...........................................
(รศ.วันทนีย์ แสนภักดี)
ผู้บันทึกรายงานการประชุม
...........................................
(คุณหญิง ดร.กษมา วรวรรณ ณ อยุธยา)
ประธานการประชุม

