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รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ครั้งที่ 4/2556 
วันพุธที่ 24 เมษายน 2556 เวลา 13.30–17.30 น. 

ณ ห้องประชุม อยุธยา – อาเซียน อาคารส านักงานอธิการบดี (อาคารใหม่) 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
-------------------------------------------------- 

ผู้ที่มาประชุม 

1. ศ.ดร.ศุภมาศ   พนิชศักดิ์พัฒนา นายกสภามหาวิทยาลัย ประธาน 
2. ศ.ดร.จ านงค์  อดิวัฒนสิทธิ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
3. นายด ารง  พุฒตาล ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
4. ดร.พลสัณห์  โพธิ์ศรีทอง ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
5. ศ.นพ.สมเกียรติ  วัฒนศิริชัยกุล ผู้ทรงคุณวุฒิ                       กรรมการ 
6. ผศ.ดร.สุชาติ  ตันธนะเดชา ผู้ทรงคุณวุฒิ                      กรรมการ 
7. ดร.อุทัย  ดุลยเกษม ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
8. ผศ.สุธรรม  ชาตะสิงห์  (แทน) ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย กรรมการ  
9. ดร.บูรพาทิศ  พลอยสุวรรณ์ อธิการบดี กรรมการ 
10. รศ.ไพฑูรย ์ สมัครกิจ ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ กรรมการ 
11. นายจิรศักดิ์  ชุมวรานนท์ ผู้แทนผู้บริหาร กรรมการ 
12. รศ.ดร.นพวรรณ  ธีระพันธ์เจริญ ผู้แทนผู้บริหาร กรรมการ 
13. ผศ.วิชชุกร  นาคธน ผู้แทนผู้บริหาร กรรมการ 
14. ผศ.พันทิพา  มาลา ผู้แทนผู้บริหาร กรรมการ 
15. นายธาตรี  มหันตรัตน์ ผู้แทนคณาจารย์ กรรมการ 
16. นายนพดล  ปรางค์ทอง ผู้แทนคณาจารย์ กรรมการ 
17. นายสุทัศน์  อู่ทอง ผู้แทนคณาจารย์ กรรมการ 
18. ผศ.อร่าม  ชนะโชติ ผู้แทนคณาจารย์ กรรมการ 
19. ผศ.ดร.วิมลพรรณ  รุ่งพรหม รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เลขานุการ 

ผู้ที่ลาการประชุม  

1. ดร.ทวีศักดิ์  กออนันตกูล ผู้ทรงคุณวุฒิ     กรรมการ 
2. นายอภิชาติ  จีระวุฒิ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
3. นายวิบูลย์   สงวนพงศ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ                       กรรมการ 
4. ศ.ดร.สุภางค์  จันทวานิช ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
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5. นายโสภณ  สุภาพงษ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
 
ผู้เข้าร่วมประชุม  
1. รศ.สุวิทย์  เฑียรทอง ที่ปรึกษาอธิการบดี 
2. ดร.พรเทพ  รู้แผน รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร 
3. ดร.ชิดชัย  สนั่นเสียง รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ 
4. นายสุนทร  โภชฌงค ์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา 
5. นายทวีศักดิ์  จริตควร ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร 
6. นางสาววนิดา  อินทรลักษณ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษและตรวจสอบภายใน 
7. นางสุนทรี  โพธิกุล ผู้อ านวยการกองกลาง 
8. นางสาวเพลินตา  โมสกุล ผู้อ านวยการกองนโยบายและแผน 
9. นางลักขณา  เตชวงษ์ ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี 
10. นางสาวศราริตา  บุญฤทธิ์ นิติกร 

เร่ิมประชุม เวลา 13.30 น. 

ประธานพิจารณาจ านวนกรรมการที่มาประชุมและเห็นว่าครบองค์ประชุมแล้วจึงเปิดการประชุม และ
ด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม  

ระเบียบวาระที่ 1 เร่ืองที่ประธานแจ้งให้ทราบ 

  ระเบียบวาระที่ 1.1 ประกาศส านักนายกรัฐมนตรี เรื่องแต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

สาระส าคัญโดยย่อ 
 นายกสภามหาวิทยาลัย  แจ้ งประกาศส านักนายกรัฐมนตรี  เรื่ องแต่ งตั้ งกรรมการ 

สภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  ให้ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย
ได้รับทราบ 

 มติที่ประชุม 
รับทราบ  

 ระเบียบวาระที่ 1.2 ประธานมอบหมายให้เลขานุการ แจ้งรายชื่อกรรมการสภามหาวิทยาลัย 
ที่ลาการประชุม จ านวน 5 ราย ดังนี้  

สาระส าคัญโดยย่อ 

ประธานมอบหมายให้เลขานุการแจ้งรายชื่อคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยที่ลาการประชุมโดยมี
รายชื่อกรรมการที่ลาการประชุม ดังนี้ 

1) ดร.ทวีศักดิ ์ กออนันตกูล  
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2) นายอภิชาติ  จีระวุฒิ  
3) นายวิบูลย์  สงวนพงศ์  
4) ศ.ดร.สุภางค์  จันทวานิช  
5) นายโสภณ  สุภาพงษ์  

 มติที่ประชุม 
รับทราบ  

 ระเบียบวาระท่ี 1.3 รายงานผลการประชุมของคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองวาระการประชุม
สภามหาวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 4/2556 เมื่อวันที ่22 เมษายน 2556 

สาระส าคัญโดยย่อ 
  เลขานุการ รายงานผลการประชุมการพิจารณากลั่นกรองวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัย  
ครั้งที่ 4/2556 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2556 ณ ห้องประชุมอยุธยา – โปรตุเกส อาคารส านักงานอธิการบดี  
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  พิจารณาวาระการประชุม จ านวน 15 ระเบียบวาระ คณะกรรมการ
ได้พิจารณากลั่นกรองตามวาระการประชุมที่ฝ่ายเลขานุการได้เสนอ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบและให้น าระเบียบ
วาระที่ ผ่ านการ พิจารณากลั่ นกรองแล้ ว เสนอเข้ าที่ ป ระชุ มสภามหาวิทยาลั ย ในการประชุ ม 
ครั้งที่ 4/2556 วันที่ 24 เมษายน 2556                 
 
 มติที่ประชุม 

รับทราบ  

ระเบียบวาระที่ 2 เร่ืองรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 3/2556 

สาระส าคัญโดยย่อ 
เลขานุการ น าเสนอ รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  

ครั้งที่ 3/2556 เมื่อวันพุธที่ 20 มีนาคม 2556 

มติที่ประชุม 
รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2556 โดยไม่มีแก้ไข  

ระเบียบวาระที่ 3  เรื่องสืบเนื่องจากการประชุม คร้ังที่ 3/2556 

 ระเบียบวาระที่ 3.1 ผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  
ครั้งที่ 3/2556 

สาระส าคัญโดยย่อ 
เลขานุการ รายงานข้อมูลการด าเนินงานและผลการปฏิบัติงานตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย

ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 3/2556 โดยได้แจ้งและมอบให้หน่วยงานและองค์คณะบุคคล/บุคคลที่
เกี่ยวข้องด าเนินงานและปฏิบัติตามที่สภามหาวิทยาลัยมีมติแล้ว 
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มติที่ประชุม     

รับทราบและให้ เ พ่ิม เติมข้อมูล เกี่ ยวกับระยะเวลาการด า เนินการตามมติที่ ประชุม 
สภามหาวิทยาลัย 

 ระเบียบวาระท่ี 3.2 รายงานการด าเนินการแก้ไขข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ที่เกี่ยวกับการสรรหาอธิการบดี  

สาระส าคัญโดยย่อ 
ตามที่คณะกรรมการปรับปรุง และยกร่างกฎ ระเบียบ ประกาศ และข้อบังคับของมหาวิทยาลัย  

ได้เสนอร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วยคุณสมบัติและวิธีการสรรหาอธิการบดี  
พ.ศ... ต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งท่ี 3/2556 เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2556 

ความเห็นของกรรมการสภามหาวิทยาลัยส่วนใหญ่เห็นว่ายังไม่ควรพิจาณาเรื่องดังกล่าวในครั้งนี้ 
เนื่องจากการเสนอเรื่องเข้าระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัยในเวลากระชั้นชิด โดยไม่ผ่าน
คณะกรรมการกลั่นกรองวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัย ท าให้กรรมการสภามหาวิทยาลัยไม่ได้ศึกษา
เอกสารก่อนล่วงหน้า ทั้งนี้กรรมการสภามหาวิทยาลัยได้เสนอทางเลือก โดยสรุปได้ 2 แนวทางคือ   

1. ให้ใช้ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วยคุณสมบัติและวิธีการสรรหา
อธิการบดี พ.ศ.2547 (ฉบับเดิม) และแก้ไขค านิยามให้ผู้ที่ไม่มีสิทธิ์ได้มีสิทธิ์ 

2. ให้คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยชุดใหม่เป็นผู้พิจารณาแนวทางในการด าเนินการสรรหา
อธิการบดี 

มติที่ประชุม     
รับทราบ และให้พิจารณาเรื่องขอความเห็นชอบการสรรหาอธิการบดีในระเบียบวาระที่ 5.11 

ระเบียบวาระที่ 4 เร่ืองน าเสนอเพ่ือทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 4.1 เรื่องน าเสนอเพื่อทราบจากอธิการบดี 

ระเบียบวาระท่ี 4.1.1 แนะน าคณะผู้บริหารของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

สาระส าคัญโดยย่อ 
  อธิการบดี แนะน าคณะผู้บริหารของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ต่อสภามหาวิทยาลัย
เพ่ือให้ได้รับทราบ เนื่องจากได้มีกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิชุดใหม่ ได้เข้าร่วมการประชุม  
สภามหาวิทยาลัยเป็นครั้งแรก 

 มติที่ประชุม     
รับทราบ  

 4.1.2 ประกาศผลการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจ า 

 สาระส าคัญโดยย่อ 
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อธิการบดีประกาศผลการเลือกตั้งและน าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบและขออนุญาตที่
ประชุมสภามหาวิทยาลัยให้คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจ าเข้าร่วมประชุม  
สภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2556 วันที่ 24 เมษายน 2556 ดังรายนามต่อไปนี้ 

1. นายธาตรี มหันตรัตน์ 
2. นายสุทัศน์ อู่ทอง 
3. นายนพดล  ปรางค์ทอง 
4. ผศ.อร่าม ชนะโชติ 

 มติที่ประชุม     
รับทราบ  

 4.1.3 รายงานความคืบหน้าการเสนอให้ปริญญากิตติมศักดิ์  

สาระส าคัญโดยย่อ 
 อธิการบดี รายงานความคืบหน้าการเสนอให้ปริญญากิตติมศักดิ์  มหาวิทยาลัยอยู่ระหว่าง 

การพิจารณาของคณะกรรมการเลือกสรรผู้สมควรได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ ประจ าปี พ.ศ.2556 เนื่องจากมี  
ผู้เสนอรายชื่อผู้สมควรได้รับปริญญากิตติมศักดิ์จ านวนมาก คณะกรรมการได้พิจารณากลั่นกรองและจะ
พิจารณาอนุมัติให้ปริญญากิตติมศักดิ์ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งต่อไป 

 มติที่ประชุม     
รับทราบ 

 4.1.4 การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาและ
มหาวิทยาลัยชนชาติกวางสี ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน 

สาระส าคัญโดยย่อ 
  อธิการบดี แจ้งเพ่ือทราบเกี่ยวกับการลงนามบันทึกข้อตกลงแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่าง
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยากับมหาวิทยาลัยชนชาติกวางสี  ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน  
ฉบับที่ 3 ซึ่งได้ด าเนินการโครงการความร่วมมือระหว่างสองมหาวิทยาลัยมาแล้วเป็นเวลา 9 ปี สาระส าคัญของ
บันทึกข้อตกลงฉบับนี้เน้นการขยายความร่วมมือการจัดการศึกษาให้ครอบคลุมทุกสาขาวิชาที่เปิดสอน 
ในมหาวิทยาลัยโดยมหาวิทยาลัยได้ก าหนดนโยบายให้แต่ละคณะพัฒนาหลักสูตรภาษาต่างประเทศและ
หลักสูตรนานาชาติเพ่ือรองรับการจัดการศึกษาตามบันทึกข้อตกลงที่ได้ท าร่วมกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ 
 
 มติที่ประชุม     

รับทราบ 
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ระเบียบวาระที่ 4.1.5 การมอบทุนการศึกษาของท่านวุฒิสมาชิกจังหวัดพระนครศรีอยุธยาให้กับ

นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

สาระส าคัญโดยย่อ 
อธิการบดี แจ้งว่าวุฒิสมาชิกจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้มอบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ที่ห้องประชุมต้นโมกอาคารบรรณราชนครินทร์ 
ในวันที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2556 ในช่วงเวลาเดียวกับการประชุมสภามหาวิทยาลัย 

มติที่ประชุม     
รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 4.1.6 การจัดงานความสัมพันธ์ทางด้านวัฒนธรรมระหว่างอยุธยา – อิหร่าน  

สาระส าคัญโดยย่อ 
 อธิการบดี  แจ้งว่า จังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้มอบหมายให้มหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยาเป็นหน่วยงานหลักในงานจัดงานความสัมพันธ์ทางด้านวัฒนธรรมระหว่างอยุธยา – อิหร่าน
ระหว่างวันที่ 17 -20 พฤษภาคม 2556 สถานที่จัดงานมีสองส่วน คือบริเวณหลุมฝังศพ ปฐมจุฬาราชมนตรี
(เฉกอะหมัด) ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา และบริเวณศาลากลางจังหวัดหลังเก่าในช่วงเย็น 

มติที่ประชุม     
 รับทราบ 

ระเบียบวาระที่  4.1.7 การจัดงานสัปดาห์ความสัมพันธ์ทางด้านวัฒนธรรมอยุธยา – 
ศรีลังกา 

 สาระส าคัญโดยย่อ 
 อธิการบดี  แจ้ งว่ า  จั งหวัดพระนครศรีอยุธยามอบหมายให้มหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยาร่วมกับบริษัทผู้จัด (Organizer) จัดงานสัปดาห์ความสัมพันธ์ทางด้านวัฒนธรรมอยุธยา –  
ศรีลังกา ระหว่างวันที่ 21-23 พฤษภาคม 2556 ตรงกับสัปดาห์ที่เป็นวันวิสาขบูชาและในวาระครบรอบ 260 ปี 
พระอุบาลีซึ่งเป็นพระจากจังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่เดินทางไปเผยแพร่พระพุทธศาสนาสยามนิกายที่ประเทศ
ศรีลังกา 

มติที่ประชุม     
 รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 4.2 เรื่องน าเสนอเพื่อทราบจากประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ 

สาระส าคัญโดยย่อ 
  -ไม่มี- 
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ระเบียบวาระที่  4.3 เรื่องน าเสนอเพื่อทราบจากประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการ

มหาวิทยาลัยฯ  

สาระส าคัญโดยย่อ 

       -ไม่มี-  

ระเบียบวาระท่ี 4.4 เรื่องน าเสนอเพื่อทราบจากกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 

สาระส าคัญโดยย่อ 
       -ไม่มี- 

ระเบียบวาระที่ 5 เร่ืองน าเสนอเพ่ือพิจารณา 

 ระเบียบวาระที่ 5.1 ขออนุมัติให้ปริญญาบัตร แก่ผู้ส าเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจ า 
ภาคเรียนที่ 2/2555 (เพิ่มเติม) 

สาระส าคัญโดยย่อ  
 ตามที่นักศึกษาระดับปริญญาตรีที่เรียนภาคการศึกษาสุดท้ายและจะส าเร็จการศึกษา ได้ยื่น 

ค าร้องส าเร็จการศึกษาตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด จ านวน 380 ราย นั้น 
 กองบริการการศึกษาได้ตรวจสอบตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย 

การจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ.2549 ข้อ 24 การส าเร็จการศึกษาและการขอรับ
ปริญญา นักศึกษาที่เรียนภาคการศึกษาสุดท้ายและจะส าเร็จการศึกษาต้องยื่นค าร้อง ส าเร็จการศึกษาตามที่
มหาวิทยาลัยก าหนด 
 1. คณะกรรมการอนุมัติการประเมินผลการศึกษามี มติเห็นชอบ จากการประชุมครั้งที่ 2/2556  
เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2556 

2. สภาวิชาการมีมติเห็นชอบ จากการประชุมครั้งที่ 4/2556 เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2556 
3. คณะกรรมการกลั่นกรองวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่  4/2556 เมื่อวันที่ 

22 เมษายน 2556 มีมติเห็นชอบให้เสนอเข้าวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2556 วันที่ 24 
เมษายน 2556  

 จ าแนกวุฒิการศึกษาตามตารางท่ี 1 ดังต่อไปนี้ 

ตารางท่ี 1 จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาจ าแนกตามระดับปริญญาและวุฒิการศึกษา 

ระดับปริญญา สาขาวิชา/วุฒิการศึกษา จ านวน(ราย) 
ระดับปริญญาตรี (ภาคปกติ) ครุศาสตรบัณฑิต 1 
 นิติศาสตรบัณฑิต 8 
 นิเทศศาสตรบัณฑิต 22 
 รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 36 

 ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต 4 
 ศิลปศาสตรบัณฑิต 46 
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 วิทยาศาสตรบัณฑิต 29 
 วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 7 
 บริหารธุรกิจบัณฑิต 95 
 บัญชีบัณฑิต 9 

รวม  257 
ระดับปริญญาตรี (ภาค กศ.บป) นิติศาสตรบัณฑิต 4 

 รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 1 
 ศิลปศาสตรบัณฑิต 3 
 บริหารธุรกิจบัณฑิต 96 
 บัญชีบัณฑิต 19 

รวม  123 
รวมทั้งสิ้น  380 

 
 มติที่ประชุม  
 อนุมัติให้ปริญญาบัตร แก่ผู้ส าเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจ าภาคเรียนที่ 2/2555 
(เพ่ิมเติม) จ านวน  380  ราย  

 ระเบียบวาระที่ 5.2 ขออนุมัติให้ปริญญาบัตร แก่ผู้ส าเร็จการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ประจ าภาค
เรียนที่ 3/2555 

สาระส าคัญโดยย่อ  
ตามที่นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์การส าเร็จการศึกษา ตามข้อบังคับ

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2549 นั้น ได้มีการ
ยื่นค าร้องขอจบการศึกษา จ านวน 9 ราย ผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาในฐานะนาย
ทะเบียนได้ตรวจสอบคุณสมบัติ และหลักเกณฑ์ตามข้อบังคับดังกล่าว เห็นสมควรน ารายชื่อเสนอเพ่ืออนุมัติให้
ปริญญา โดยผ่านคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องพิจารณาแล้วดังต่อไปนี้   

1. คณะกรรมการบัณฑิตศึกษามีมติเห็นชอบให้น ารายชื่อเสนอต่อสภาวิชาการ จากการประชุม
ครั้ง  4/2556 เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2556 

2. สภาวิชาการมีมติเห็นชอบการเสนอให้ปริญญา จากการประชุมสภาวิชาการครั้งที่ 4/2556 
เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2556 

3. คณะกรรมการกลั่นกรองวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่  4/2556 เมื่อวันที่  
22 เมษายน 2556 มีมติเห็นชอบในเสนอเข้าวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2556 วันที่ 24 
เมษายน 2556  
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จ าแนกตามวุฒิการศึกษาตามตารางท่ี 1 ดังต่อไปนี้ 

ตารางท่ี 1 จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาจ าแนกตามระดับปริญญาและวุฒิการศึกษา 

ระดับปริญญา สาขาวิชา/วุฒกิารศึกษา จ านวน(ราย) 
ระดับบัณฑิตศึกษา ค.ม.(การบริหารการศึกษา) 2 
 ค.ม.(การจัดการการเรียนรู้) 3 
 บธ.ม.(การจัดการท่ัวไป) 1 
 บธ.ม.(บริหารธุรกิจ) 3 

รวมทั้งสิ้น  9 

 มติที่ประชุม    
อนุมัติให้ปริญญาบัตร แก่ผู้ส าเร็จการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษาประจ าภาคเรียนที่ 3/2555 

จ านวน 9 ราย 

ระเบียบวาระที่ 5.3 ขอความเห็นชอบการแต่งตั้งอุปนายกสภามหาวิทยาลัย 

สาระส าคัญโดยย่อ 
  เลขานุการ เสนอให้สภามหาวิทยาลัยเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิคนหนึ่งเป็น
อุปนายกสภามหาวิทยาลัย ท าหน้าที่แทนนายกสภามหาวิทยาลัย เมื่อนายกสภามหาวิทยาลัยไม่อาจปฏิบัติ
หน้าที่ได้ หรือไม่มีผู้ด ารงต าแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัย 
 ในที่ประชุมมีผู้ได้รับการเสนอรายชื่อ 2 ราย ดังนี้  

 1. ดร.พลสัณห์ โพธิ์ศรีทอง 
 2. ศ.นพ.สมเกียรติ วัฒนศิริชัยกุล 

  เสียงส่วนใหญ่สนับสนุน ดร.พลสัณห์ โพธิ์ศรีทอง เนื่องจากมีประสบการณ์ในการบริหาร 
การอุดมศึกษา โดยเฉพาะอย่างยิ่งการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏ ซึ่งท่านเคยด ารงต าแหน่งเลขาธิการ  
สภาสถาบันราชภัฏ 

 มติที่ประชุม   
เลือก นายพลสัณห์ โพธิ์ศรีทอง กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิเป็น อุปนายก 

สภามหาวิทยาลัย และให้ด าเนินการออกค าสั่งแต่งตั้งตามระเบียบราชการต่อไป  

 ระเบียบวาระที่ 5.4 ขอความเห็นชอบการแต่งตั้งประธานคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่ง 
ทางวิชาการ  

สาระส าคัญโดยย่อ  
  เลขานุการ ขอแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ โดยการเสนอแนะของ
อธิการบดี ซึ่งประกอบด้วย  
  1. ประธานคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ ซึ่งแต่งตั้งจากคณะกรรมการ  
สภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 1 คน  
  2. คณะกรรมการพิจารณาต าแหน่ งทางวิชาการ จ านวน 5-10 คน ซึ่ งแต่งตั้ งจาก
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บุคคลภายนอกมหาวิทยาลัยซึ่งมีรายชื่ออยู่ในบัญชีผู้ทรงคุณวุฒิของ ก.พ.อ.   
  3. เลขานุการ จ านวน 1 คน และผู้ช่วยเลขานุการ จ านวน 3 คน ซึ่งแต่งตั้งจากคณาจารย์
ประจ าของมหาวิทยาลัย 

มติที่ประชุม  
 แต่งตั้งนายพลสัณห์ โพธิ์ศรีทอง กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ ทรงคุณวุฒิเป็นประธาน

คณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ  และเห็นชอบแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งเป็น
บุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย จากบัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิของ ก.พ.อ. ดังนี้  

 1) ศาสตราจารย์ ดร.ศุภมาศ พนิชศักดิ์พัฒนา  
2) ศาสตราจารย์ นพ.สมเกียรติ วัฒนศิริชัยกุล  
3) ศาสตราจารย์ วิจิตร อาวะกุล    
4) ศาสตราจารย์ ดร.ชัยยงค์ พรหมวงศ์   
5) ศาสตราจารย์ วัฒนะ จูฑะวิภาต   
6) ศาสตราจารย์ ดร.จ านงค์ อดิวัฒนสิทธิ์ 

 และให้อธิการบดี เสนอรายชื่อบุคคลจากคณาจารย์ประจ า หรือบุคลากรประจ าของ
มหาวิทยาลัยให้สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งเป็นเลขานุการ จ านวน  1 คน และเป็นผู้ช่วยเลขานุการอีกไม่เกิน  
จ านวน 3 คนและให้ด าเนินการออกค าสั่งแต่งตั้งตามระเบียบราชการต่อไป 

 ระเบียบวาระที่ 5.5 ขออนุมัติโครงการและงบประมาณการจัดการเรียนการสอนหลักสูตร
ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครูเพื่อพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาในสังกัดต่าง ๆ  

สาระส าคัญโดยย่อ 
 ส านักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาเสนอขออนุมัติโครงการและงบประมาณการจัดการเรียน

การสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู เพ่ือพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาในสังกัด
ต่างๆ ซึ่งโครงการดังกล่าวได้รับการรับรองให้จัดการศึกษาจากคุรุสภาและมหาวิทยาลัยได้ด าเนินการ
ประกาศคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา และด าเนินการคัดเลือกเรียบร้อยแล้ว จึงได้เสนอโครงการเพ่ืออนุมัติ  
ตามแนวปฏิบัติของมหาวิทยาลัย  
 ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะดังนี้ 
  1. ให้มีการค านวณจุดคุ้มทุนในการจัดการศึกษาตามโครงการดังกล่าวนี้ เพ่ือเป็นข้อมูลในการรับ
นักศึกษาในครั้งต่อไป 
  2. เสนอให้จัดท าหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครูส าหรับครูชาวต่างประเทศ ที่จะต้องมี
ใบอนุญาตในการประกอบวิชาชีพครู  

มติที่ประชุม 
 อนุมัติโครงการและงบประมาณโครงการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต

วิชาชีพครูเพ่ือพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาในสังกัดต่าง ๆ 
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ระเบียบวาระที่ 5.6 การแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนคณบดี 4 คณะ 

สาระส าคัญโดยย่อ 
  เลขานุการ เสนอขอแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนคณบดี 4 คณะ ที่ครบวาระการด ารงต าแหน่ง
ในวันที่ 24 เมษายน 2556 ซึ่งการด าเนินสรรหาคณบดียังไม่สามารถด าเนินการได้ทันก่อนที่คณบดี 
จะครบวาระ ดังนั้นเพ่ือให้มีผู้บังคับบัญชาและรับผิดชอบในคณะ ตามอ านาจและหน้าที่ที่ก าหนดไว้ตาม
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 มาตรา 40 ในกรณีที่ผู้ด ารงต าแหน่งคณบดีไม่อยู่ หรือไม่
อาจปฏิบัติราชการได้ หรือไม่มีผู้ด ารงต าแหน่งคณบดี ให้อธิการบดีแต่งตั้งผู้มีคุณสมบัติตามมาตรา 37  
วรรคหนึ่ง เป็นผู้รักษาราชการแทนคณบดี  
  มีข้อเสนอในที่ประชุมควรวางกรอบหลักการและเหตุผลเรื่องการแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน
คณบดี 4 คณะที่ครบวาระการด ารงต าแหน่งเพ่ือเป็นการช่วยให้การใช้อ านาจดุลพินิจของอธิการบดีมีความ
รอบคอบรัดกุมมากยิ่งขึ้น 
 กรรมการสภามหาวิทยาลัยส่วนใหญ่มีความเห็นว่าพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ  
พ.ศ. 2547 มาตรา 40 ได้ให้อ านาจอธิการบดีในการแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนคณบดีไว้ชัดเจน  
ซึ่งการเสนอบรรจุวาระเข้ามาเพ่ือพิจารณานั้น สภามหาวิทยาลัยจะรับทราบถึงการด าเนินการ และให้
อธิการบดีไปด าเนินการตามที่อธิการบดีเห็นสมควร  

มติที่ประชุม     
รับทราบเรื่องการแต่งตั้งผู้ รักษาราชการแทนคณบดี ตามอ านาจหน้าที่  หลักการและ

กระบวนการที่อธิการบดีเสนอ 

 ระเบียบวาระที่ 5.7 การแต่งตั้งผู้รักษาการแทนผู้อ านวยการสถาบันอยุธยาศึกษา  

สาระส าคัญโดยย่อ 
  เลขานุการ เสนอขอความเห็นชอบการแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อ านวยการสถาบันอยุธยา
ศึกษา ตามที่ผู้อ านวยการสถาบันอยุธยาศึกษา ที่ครบวาระการด ารงต าแหน่งในวันที่ 24  เมษายน 2556  
ซึ่งการด าเนินสรรหาผู้อ านวยการสถาบันอยุธยาศึกษาไม่สามารถด าเนินการได้ทันก่อนการครบวาระ  
การด ารงต าแหน่ง ตามอ านาจและหน้าที่ที่ก าหนดไว้ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 
มาตรา 37 มาตรา 40 และ มาตรา 41 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อ านวยการสถาบันอยุธยาศึกษา 

มติที่ประชุม 
 รับทราบเรื่องการแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อ านวยการสถาบันอยุธยาศึกษาตามอ านาจ
หน้าที่ หลักการและกระบวนการที่อธิการบดีเสนอ 

 ระเบียบวาระที่ 5.8  ขอความเห็นชอบการด าเนินการสรรหาคณบดี 4 คณะ 

สาระส าคัญโดยย่อ  
   เลขานุการเสนอขอความเห็นชอบการด าเนินการสรรหาคณบดี 4 คณะ ตามข้อบังคับฯ  
ของมหาวิทยาลัย 
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มติที่ประชุม 
 เห็นชอบการด าเนินการสรรหาคณบดี 4 คณะ และมอบให้อธิการบดีด าเนินการให้ได้มา 
ซึ่งผู้แทนคณาจารย์ประจ าของคณะที่มีการสรรหาคณบดี จ านวน 3 คน ซึ่งเลือกตั้งจากคณาจารย์ประจ าที่มี 
การสรรหาคณบดี   

 ระเบียบวาระท่ี 5.9 ขอความเห็นชอบการด าเนินการสรรหาผู้อ านวยการสถาบันอยุธยาศึกษา 
ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา และผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  

สาระส าคัญโดยย่อ 
  เลขานุการเสนอขอความเห็นชอบการด าเนินการสรรหาผู้อ านวยการสถาบันอยุธยาศึกษา 
ผู้อ านวยการสถาบันวิจัย และพัฒนาและผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยฯ  

มติที่ประชุม 
 เห็นชอบการด าเนินการสรรหาผู้อ านวยการสถาบันอยุธยาศึกษา ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและ
พัฒนาและผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และมอบหมายให้ผู้เกี่ยวข้องด าเนินการ  
ตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 

 ระเบียบวาระที่ 5.10 ขอความเห็นชอบการแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อพิจารณาก าหนด
จ านวนและตัวบุคคลในสถาบันอุดมศึกษาให้ต่อเวลาราชการ ประจ าปีงบประมาณ 2557 

สาระส าคัญโดยย่อ 
มหาวิทยาลัยเสนอขอความเห็นชอบการแต่งตั้งคณะกรรมการเพ่ือพิจารณาก าหนดจ านวนและ

ตัวบุคคลในสถาบันอุดมศึกษาให้ต่อเวลาราชการในปีงบประมาณ 2557 ตามประกาศ ก.พ.อ. 
เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการต่อเวลาราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  
พ.ศ.2550  

มติที่ประชุม 
เห็ นชอบการแต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการ เ พ่ือ พิจ ารณาก าหนดจ านวนและตั วบุ คคล 

ในสถาบันอุดมศึกษาให้ต่อเวลาราชการ ในปีงบประมาณ 2557 ตามท่ีมหาวิทยาลัยเสนอ 
  
 ระเบียบวาระที่ 5.11 ขอความเห็นชอบการด าเนินการสรรหาอธิการบดี  

สาระส าคัญโดยย่อ 
             เลขานุการเสนอขอความเห็นชอบการด าเนินการสรรหาอธิการบดี เนื่องจากอธิการบดีจะครบ
วาระการด ารงต าแหน่ง ในวันที่ 24 พฤษภาคม 2556  
 1. เลขานุการได้ตรวจสอบขั้นตอนการด าเนินการสรรหาอธิการบดีตามพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 และข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย คุณสมบัติ 
หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหาอธิการบดี พ.ศ.2547 การคัดเลือกคณะกรรมการสรรหาตามข้อ7(1) ข้อ7 (2) 
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และข้อ7 (3) ให้ด าเนินการภายในระยะเวลาอันสมควรก่อนที่อธิการบดีมหาวิทยาลัยจะครบวาระหรือ
หลังจากอธิการบดีมหาวิทยาลัยพ้นจากต าแหน่งภายในหกสิบวันแล้วแต่กรณี 
 2. เลขานุการจึงจัดท าปฏิทินการด าเนินการสรรหาอธิการบดี เพ่ือเสนอสภามหาวิทยาลัย
พิจารณาซึ่งได้ปฏิบัติตามข้อบังคับเดิมที่มีอยู่  
 3. การแก้ไขข้อบังคับเก่ียวกับเรื่องการสรรหาอธิการบดีนั้น เป็นเรื่องที่คณะกรรมการปรับปรุง 
และยกร่าง กฎ ระเบียบ ประกาศ และข้อบังคับของมหาวิทยาลัย เป็นผู้ปรับแก้ร่างข้อบังคับ และในการ
ประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 3/2556 และมีทางเลือก 2 ทาง คือ  
  (1) ให้ใช้ข้อบังคับฯ ฉบับเดิมและแก้ไขค านิยาม  
  (2) ให้คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยชุดใหม่เป็นผู้พิจารณาแนวทางในการด าเนินการ 
สรรหาอธิการบดี   
 จากการประชุมมีข้อเสนอแนะดังนี้  
 คณะกรรมการเสนอว่ากรณีที่เสนอให้มีการหยั่งเสียงของประชาคมนั้นไม่จ าเป็นต้องแก้ไข
ข้อบังคับฯ เนื่องจากเป็นอ านาจของคณะกรรมการสรรหาที่จะพิจารณาด าเนินการ 

มติที่ประชุม 
เห็นชอบการด าเนินการสรรหาอธิการบดี โดยมีรายละเอียดดังนี้  

  1. เห็นชอบปฏิทินการด าเนินการสรรหาอธิการบดีตามที่เลขานุการสภามหาวิทยาลัยเสนอ 
  2. เห็นชอบให้ใช้ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย คุณสมบัติและวิธีการ
สรรหา อธิการบดี พ.ศ.2547 (ฉบับเดิม) โดยแก้ไขเรื่องการมีส่วนร่วมของบุคลากรโดยแก้ไขให้พนักงาน
มหาวิทยาลัยมีสิทธิ์และมีส่วนร่วมเช่นเดียวกับข้าราชการ  และก าหนดรายละเอียดเกี่ยวกับกระบวนการ 
สรรหาไว้ในประกาศหรือระเบียบของคณะกรรมการสรรหาอธิการบดีต่อไป 
  3. เห็นชอบการแต่งตั้งคณะกรรมการเลือกตั้งซึ่งมีองค์ประกอบดังนี้ 

 (1) กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ คือ นายอภิชาติ จีระวุฒิ 
 (2) กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจ าคือ ผศ.อร่าม ชนะโชติ  
 (3) กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้แทนผู้บริหารโดยมอบหมายให้อธิการบดีไปด าเนินการ 
 และให้ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดีเป็นเลขานุการตามข้อบังคับฯ  

 ระเบียบวาระที่ 5.12 ขอความเห็นชอบปิดหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาสังคมศาสตร์
เพื่อการพัฒนา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2549) 

สาระส าคัญโดยย่อ 
  ประธานหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศาสตร์เพ่ือการพัฒนา เสนอขอความ
เห็นชอบปิดหลักสูตร  เนื่องจากในขณะนี้หลักสูตรมีการด าเนินการไม่สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร  
พ.ศ. 2548  และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ  ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2552  เช่น คุณวุฒิและจ านวน
อาจารย์ประจ าหลักสูตรไม่เป็นไปตามเกณฑ์ ทั้งนี้ได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องแล้ว
ดังนี้ 
  1. คณะกรรมการบัณฑิตศึกษามีมติเห็นชอบให้ปิดหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขา
สั งคมศาสตร์ เ พ่ื อการ พัฒนา (หลั กสู ตรปรั บปรุ ง  พ.ศ.2549) ในการประชุ มครั้ งที่  4 / 2556   
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วันที่  4  เมษายน  2556 
  2. สภาวิชาการมีมติให้ปิดหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาสังคมศาสตร์เพ่ือการพัฒนา 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2549) ในการประชุมครั้งที่ 4/2556 เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2556  

มติที่ประชุม 
เห็นชอบการปิดหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาสังคมศาสตร์ เพ่ือการพัฒนา (หลักสูตร

ปรับปรุง พ.ศ.2549) 

 ระเบียบวาระที่ 5.13 ขอความเห็นชอบในหลักการของร่างโครงการและข้อตกลงความร่วมมือ 
ในการเปิดโรงเรียนประถมสาธิต ที่จังหวัดอ่างทอง 

สาระส าคัญโดยย่อ  
 ด้วยเทศบาลเมืองอ่างทองมีนโยบายในการพัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษาในเทศบาล

เมืองอ่างทอง รวมทั้งมีความเชื่อมั่นในระบบการจัดโรงเรียนสาธิตของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 
ศรีอยุธยาว่ามีคุณภาพเป็นที่ยอมรับอย่างสูง  จึงได้น าเสนอร่างโครงการและข้อตกลงความร่วมมือในการเปิด
โรงเรียนสาธิตที่จังหวัดอ่างทองให้มหาวิทยาลัยพิจารณาซึ่งมีล าดับการด าเนินงาน  ดังนี้ 

 1.  มอบคณะครุศาสตร์พิจารณาน าเสนอขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจ าคณะ  
และมีมติเห็นชอบในหลักการ  โดยข้อเสนอแนะให้แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณารายละเอียดให้เหมาะสม
สอดคล้องกับสภาพ ความต้องการ  และแนวโน้ม  รวมทั้งเป็นไปตามข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

 2.  คณะครุศาสตร์น าเสนอขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (กบ.) 
และมีมติให้ขอข้อมูลรายละเอียดเพ่ิมเติม 

 3.  เทศบาลเมืองอ่างทอง  น าเสนอข้อมูลเพ่ิมเติม  จึงได้น าเสนอต่อคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบในหลักการของร่างโครงการและข้อตกลงความร่วมมือดังกล่าว 

 4.  กรรมการบริหารมหาวิทยาลัย มีมติเห็นชอบในหลักการของร่างโครงการและข้อตกลง
ความร่วมมือกับเทศบาลเมืองอ่างทองในการเปิดโรงเรียนประถมสาธิตที่จังหวัดอ่างทอง คือ “หลักการความ
ร่วมมือกับท้องถิ่นในการพัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของท้องถิ่ น
เทศบาลเมืองอ่างทอง” และมอบให้คณะครุศาสตร์เสนอให้อธิการบดีแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณา
ปรับปรุงพัฒนารายละเอียดของร่างดังกล่าว 

5.  คณะกรรมการพิจารณาปรับปรุงพัฒนารายละเอียดได้รวบรวมข้อมูล แก้ไขปรับปรุงร่าง
ต า มที่ ไ ด้ รั บ ม อบห มา ย จ า กม ห าวิ ท ย า ลั ย แล้ ว  จึ ง ข อ เ ส นอ ใ ห้ ส ภ า วิ ช า ก า ร ให้ ค ว า ม เ ห็ น  
เพ่ือประกอบการเสนอสภามหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบต่อไป 

6. สภาวิชาการมีมติเห็นชอบในหลักการในการประชุมครั้งที่ 4/2556 วันที่ 10 เมษายน 2556 
และมีข้อเสนอแนะดังนี้ 

   1) การเปิดโรงเรียนประถมสาธิตที่จังหวัดอ่างทอง ต้องมีมาตรฐานการศึกษาและ 
การควบคุมคุณภาพ เท่าเทียมกับโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  

   2) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาต้องได้ประโยชน์จากการด าเนินโครงการและ
ข้อตกลงความร่วมมือกับเทศบาลเมืองอ่างทองในการเปิดโรงเรียนประถมสาธิตที่จังหวัดอ่างทองทั้งในเรื่อง
ของการจัดการศึกษา การวิจัย และการบริการวิชาการอย่างชัดเจนเป็นรูปธรรม 
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   3) ผู้บริหาร และอาจารย์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาต้องเข้าไปมีส่วนร่วม

ในการบริหารจัดการ และจัดการเรียนการสอนอย่างน้อย ร้อยละ 80 
  4)  เทศบาลเมือง อ่างทองควรมีหน้ าที่ สนับสนุนและส่ ง เสริมการจัดการศึกษา  

เช่น งบประมาณ อาคารสถานที่ ฯลฯ 
   5) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาต้องศึกษารายละเอียดการด าเนินงานเปิด

โรงเรียนสาธิตให้ชัดเจน ควรศึกษาตัวอย่างการจัดการเรียนการสอนของจังหวัดสระบุรี มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เทพสตรี และมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช  

   6) มอบคณบดีคณะครุศาสตร์เป็นผู้เสนอร่างโครงการและข้อตกลงข้อตกลงความร่วมมือ
ในการเปิดโรงเรียนประถมสาธิต ที่จังหวัดอ่างทอง 
    7) คณะกรรมการกลั่นกรองวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 4/2556 เมื่อวันที่ 22 
เมษายน 2556 มีมติเห็นชอบให้เสนอเข้าวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2556 วันที่ 24 
เมษายน 2556 

ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะดังนี้ 
รายละเอียดข้อตกลงความร่วมมือมี 2 ประเด็นคือความร่วมมือทางวิชาการ และการบริหาร

จัดการ ข้อความในร่างข้อตกลงความร่วมมือ ที่มหาวิทยาลัยต้องเข้าไปมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ และ
จัดการเรียนการสอนอย่างน้อย ร้อยละ 80 อาจไม่สามารถท าได้จริงและเป็นการผูกมัด ควรเขียนว่าเข้าไป
สนับสนุนในเชิงวิชาการน่าจะเหมาะสมมากกว่า  

เสนอให้มหาวิทยาลัยน าร่างบันทึกข้อตกลงที่มหาวิทยาลัยท าไว้กับหน่วยงาน อ่ืนๆ  
แจ้งสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบก่อน ซึ่งเลขานุการแจ้งว่าโดยปกติแล้วร่างบันทึกข้อตกลงทุกฉบับจะต้อง
น าเข้าคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาทุกครั้งก่อนการลงนาม 

มติที่ประชุม 
 เห็นชอบในหลักการและร่างโครงการและข้อตกลงความร่วมมือในการเปิดโรงเรียน 

ประถมสาธิต ที่จังหวัดอ่างทอง   

 ระเบียบวาระที่ 5.14 ขออนุมัติงบประมาณจัดซื้อที่ดินเพื่อจัดท าโครงการขยายการจัดการศึกษา 
การวิจัย การบริการวิชาการ และท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมสู่พื้นที่ริมแม่น้ าเจ้าพระยา 

สาระส าคัญโดยย่อ  
  ตามที่สภามหาวิทยาลัยมีมติเห็นชอบในหลักการด้วยเสียงข้างมากและมีข้อเสนอให้ 
หาข้อมูลเพิ่มเติมตามที่กรรมการสภามหาวิทยาลัยได้เสนอ ได้แก่ การพัฒนาการใช้งานและประโยชน์ใช้สอย 
รวมทั้งการต่อรองราคา พร้อมทั้งตรวจสอบระเบียบกฎหมายและด าเนินการให้ถูกต้องตามระเบียบ  
ราชการ นั้น 

อธิการบดีได้ด าเนินการรวบรวมข้อมูลเพ่ิมเติม รวมทั้งปรับปรุงแนวทางการใช้งานและใช้
ประโยชน์ รวมทั้งการต่อรองราคา พร้อมทั้งตรวจสอบระเบียบกฎหมายแล้ว โดยสามารถสรุปข้อมูลได้ดังนี้ 

1. ข้อมูลราคาประเมิน ตารางวาละ 20,000 บาท 
2. ราคาซื้อขายตามที่ระบุในข้อมูลของส านักงานที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีการซื้อขาย

กันน้อย และซื้อขายกันมานานแล้ว และระบุราคาใกล้เคียงกับราคาประเมิน  
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3. เจ้าพนักงานที่ดิน ให้ข้อมูลว่าราคาซื้อขายจริงจะสูงกว่าราคาประเมินมาก แต่ไม่แจ้งหรือ
ระบุราคาซ้ือขายจริงเพราะจะท าให้การเสียค่าธรรมเนียมสูง 

4. ได้สอบถามข้อมูลด้วยวาจาจากคุณด ารง พุฒตาล ซึ่งเป็นผู้ที่ได้ซื้อที่ดินริมแม่น้ าเจ้าพระยา
ในลักษณะเดียวกัน (ห่างจากที่ดินที่จะขอซื้อประมาณ 1 กม.) เนื้อที่ประมาณ 1 ไร่พร้อมบ้านทรงไทย 
หนึ่งหลัง ราคาซื้อขายเมื่อประมาณ 10 ปีที่แล้ว ราคาซื้อขายประมาณ 18 ล้านบาท 

 
 
5. คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยได้สอบถามและต่อรองราคากับผู้ขายแล้ว ผู้ขายแจ้งว่าซื้อมาใน

ราคา 12 ล้านบาท เมื่อ 5-6 ปีที่แล้ว และได้ถมที่สูงขึ้นแล้ว โดยตั้งราคาไว้ 15  ล้านบาท และได้ลดราคาให้
เหลือ 14 ล้านบาทแล้ว 

6. อธิการบดีได้สรุปแนวคิดของโครงการแจ้งคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัยทราบ
ทั้งด้วยวาจาในที่ประชุม และเอกสารตามเอกสารสรุปสาระส าคัญ/แนวคิดหลักของโครงการขยายการจัด
การศึกษา การวิจัย การบริการวิชาการ และท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมสู่พ้ืนที่ริมแม่น้ าเจ้าพระยา 

7. มหาวิทยาลัยได้แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาโครงการขยายการจัดการศึกษาการวิจัย  
การบริการวิชาการ และท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมสู่พ้ืนที่ริมแม่น้ าเจ้าพระยา คณะกรรมการชุดดังกล่าวได้
รวบรวมข้อมูลและพัฒนาโครงการตามที่ได้รับมอบหมายแล้ว จึงขอเสนอให้สภามหาวิทยาลัยเห็นชอบและ
อนุมัติต่อไป 

ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
 ให้หาแหล่งเงินทุนอ่ืนนอกเหนือจากเงินงบประมาณของมหาวิทยาลัยเพ่ิมเติม รวมทั้ง

ระยะเวลาการคืนทุน การใช้ประโยชน์จากที่ดิน ซึ่งควรมีแผนการด าเนินการที่ชัดเจน 
 
มติที่ประชุม 

รับทราบและการด าเนินการพัฒนาโครงการจัดซื้อที่ดินเพ่ือขยายการจัดการศึกษา โดยให้ 
หาข้อมูลราคาประเมินที่ดินจากสถาบันการเงินอีก จ านวน 2 แห่ง พร้อมทั้งเพ่ิมเติมข้อมูลเกี่ยวกับการใช้
ประโยชน์ที่ดิน และเมื่อมีข้อมูลครบถ้วนแล้วให้เสนอขออนุมัติงบประมาณเพ่ือด าเนินการจัดซื้อต่อไป  
โดยการด าเนินการนั้นต้องเป็นไปตามข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
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ระเบียบวาระที่  6 เรื่องอื่นๆ  

 ระเบียบวาระที่  6.1 ก าหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  
ครั้งที่ 5/2556 

สาระส าคัญโดยย่อ 
เลขานุการ แจ้งว่าสภามหาวิทยาลัยได้มีมติเป็นหลักการให้มีการประชุมสภามหาวิทยาลัย 

ทุกวันพุธในสัปดาห์ที่ 3 ของเดือน เนื่องจากการประชุมสภามหาวิทยาลัยในครั้งนี้เป็นการประชุมครั้งแรก
ของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิชุดใหม่ จึง ขอความเห็นชอบก าหนดการประชุม 
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 5/2556 ในวันพุธที่ 15 พฤษภาคม2556 เวลา 09.30 น.  
ณ ห้องประชุมอยุธยา – อาเซียน อาคารส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  

มติที่ประชุม    
 เห็นชอบ ก าหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 5/2555 

 ระเบียบวาระที่ 6.2 ขอความเห็นชอบการแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองวาระการประชุม 
สภามหาวิทยาลัย 

สาระส าคัญโดยย่อ 
เลขานุการ น าเสนอขอแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัย  

ซึ่งตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 มาตรา 18 ให้สภามหาวิทยาลัยมีอ านาจหน้าที่
ควบคุมดูแลกิจการทั่วไปของมหาวิทยาลัย โดยก าหนดอ านาจและหน้าที่ไว้ จ านวน 17 ข้อ ซึ่ งบางข้อนั้น 
ก าหนดให้ถือปฏิบัติเป็นวาระประจ าได้แก่ การอนุมัติให้ปริญญาฯ และบางข้อนั้นได้ผ่านการพิจารณา  
จากองค์คณะบุคคลที่ก าหนด อ านาจหน้าที่ไว้อย่างชัดเจนแล้ว เช่น สภาวิชาการ และคณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัย ดังนั้นเพ่ือให้พิจารณาวาระการประชุมของสภามหาวิทยาลัย เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพรวดเร็ว ซึ่งก่อให้เกิดผลดีกับการด าเนินการตามอ านาจและหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัย  
จึงขอเสนอแต่งตั้งกรรมการกลั่นกรองวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัย โดยมีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
  1. พิจารณากลั่นกรองและให้ความเห็นชอบระเบียบวาระการประชุม เพ่ือเสนอต่อที่ประชุม
สภามหาวิทยาลัย 
  2. ตรวจสอบรายละเอียดของระเบียบวาระการประชุม รวมทั้งข้อกฎหมาย ระเบียบ
ข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้องกับวาระท่ีเสนอ 
  3. เสนอแนวทางในการพิจารณาต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย และลงมติ ให้ความเห็นใน
เรื่องท่ีสภามหาวิทยาลัยมอบอ านาจให้ปฏิบัติแทน 
  4. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่สภามหาวิทยาลัยมอบหมาย 
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มติที่ประชุม    
เห็นชอบการแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัย  

ซึ่งมีองค์ประกอบ ดังนี้ อธิการบดี เป็นประธาน กรรมการสภามหาวิทยาลัยได้แก่ ผู้แทนผู้บริหาร ผู้แทน
คณาจารย์ประจ า ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ และให้เลขานุการสภามหาวิทยาลัย  
เป็นเลขานุการ โดยให้มีอ านาจหน้าที่ตามท่ีเลขานุการสภามหาวิทยาลัยเสนอ 

 
 

  
ปิดประชุมเวลา  17.30 น. 
 
 

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

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

(ศาสตราจารย์ ดร.ศุภมาศ พนิชศักดิ์พัฒนา) 
ประธานการประชุม 

 


