
 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
ครั้งที่ 3/2556 

วันพุธที่ 20 มีนาคม 2556 เวลา 09.30 –13.30 น. 
ณ ห้องประชุม อยุธยา – อาเซียน อาคารส านักงานอธิการบดี 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
-------------------------------------------------- 

ผู้ที่มาประชุม 

1. ศ.ดร.ศุภมาศ พนิชศักดิ์พัฒนา นายกสภามหาวิทยาลัย                            ประธาน 
2. ศ.ดร.นิพนธ์ ศุขปรีดี อุปนายก รองประธาน 
3. นายสุพล คุณาภรณ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ                                           กรรมการ 
4. ศ.นพ.สมเกียรติ  วัฒนศิริชัยกุล ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
5. นายศุทธนะ ธีวีระปัญญา ผู้ทรงคุณวุฒิ                                           กรรมการ 
6. นางสาวิตรี สุวรรณสถิตย์ ผู้ทรงคุณวุฒิ                   กรรมการ 
7. ดร.จิระพันธุ์  พิมพ์พันธุ์ ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 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. นายจิรศักดิ์ ชุมวรานนท์ ผู้แทนผู้บริหาร กรรมการ 
13. ผศ.พันทิพา มาลา ผู้แทนผู้บริหาร กรรมการ 
14. ดร.เกษม บ ารุงเวช ผู้แทนคณาจารย์             กรรมการ 
15. ผศ.ดร.วิวัฒน์ หามนตรี ผู้แทนคณาจารย์ กรรมการ 
16. ผศ.อร่าม  ชนะโชติ ผู้แทนคณาจารย์                                      กรรมการ 
17. ผศ.ดร.วิมลพรรณ รุ่งพรหม รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เลขานุการ 

ผู้ที่ลาการประชุม  

1. ดร.สุชาติ เมืองแก้ว ผู้ทรงคุณวุฒิ     กรรมการ 
2. ผศ.ดร.สาโรช ธีรศิลป ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
3. รศ.ดร.พงศ์ หรดาล ผู้ทรงคุณวุฒิ                       กรรมการ 
4. ดร.ชาญวิทย์ เกษตรศิริ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
5. ดร.สุภัทรา คงเรือง ผู้แทนคณาจารย์                                     กรรมการ 
 
 
 
 



 

ผู้เข้าร่วมประชุม  
1. ดร.พรเทพ รู้แผน รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร 
2. นางสุนทรี โพธิกุล ผู้อ านวยการกองกลาง 
3. นายสมเกียรติ แดงเจริญ รองคณบดีคณะวิทยาการจัดการ 
4. อาจารย์ภัทราพร จันตะนี อาจารย์คณะวิทยาการจัดการ 
5. นางสาวศราริตา บุญฤทธิ์ นิติกร 

เร่ิมประชุม เวลา 09.45 น. 

ประธานพิจารณาจ านวนกรรมการที่มาประชุมและเห็นว่าครบองค์ประชุมแล้วจึงเปิดการประชุม และ
ด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม  

ระเบียบวาระที่ 1 เร่ืองที่ประธานแจ้งให้ทราบ 

ประธานมอบหมายให้เลขานุการ แจ้งเรื่องเพ่ือทราบ ดังนี้ 
 ระเบียบวาระที่ 1.1  แจ้งรายช่ือกรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ  ที่ลาการประชุม จ านวน 5 ราย ดังนี้ 

1) ผศ.ดร.สาโรช  ธีรศิลป 

2) ดร.สุชาติ  เมืองแก้ว  

3) รศ.ดร.พงศ์  หรดาล  
4) ดร.ชาญวิทย์  เกษตรศิริ  
5) ดร.สุภัทรา  คงเรือง 

 มติที่ประชุม 
รับทราบ  

 ระเบียบวาระที่ 1.2 รายงานผลการประชุมของคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองวาระ 
ก่อนการประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 3/2556 เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2556  

สาระส าคัญโดยย่อ 
  เลขานุการสภามหาวิทยาลัยฯ รายงานผลการประชุมการพิจารณากลั่นกรองวาระ 
ก่อนการประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 3/2556 เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2556 ณ ห้องประชุมอยุธยา – 
โปรตุเกส อาคารส านักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  พิจารณาวาระการประชุม 
จ านวน 10 วาระ โดยคณะกรรมการฯ ผู้เข้าร่วมประชุม จ านวน 6 ราย ดังต่อไปนี้ 1. ดร.บูรพาทิศ   
พลอยสุวรรณ์ 2. ผศ.พันทิพา มาลา 3.ผศ.ดร.วิวัฒน์ หามนตรี 4. ผศ.อร่าม ชนะโชติ  5. ผศ.ดร.วิมลพรรณ  
รุ่งพรหม  
  คณะกรรมการได้พิจารณากลั่นกรองตามวาระการประชุมที่ฝ่ายเลขานุการสภามหาวิทยาลัยฯ 
ได้เสนอ และที่ประชุมมีมติเห็นชอบและให้น าระเบียบวาระที่ผ่านการพิจารณาเสนอเข้าที่ประชุมสภา
มหาวิทยาลัยฯ ในการประชุมครั้งที่ 3/2556 วันที่ 20 มีนาคม 2556                          
 
 



 
 มติที่ประชุม 

รับทราบ  

ระเบียบวาระที่ 2 เร่ืองรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 2/2556 

สาระส าคัญโดยย่อ 
ผศ.ดร.วิมลพรรณ รุ่งพรหม เลขานุการสภามหาวิทยาลัย  น าเสนอ รายงานการประชุม 

สภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 2/2556 สภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
ได้พิจารณารายงานการประชุมครั้งที่ 2/2556 เมื่อวันพุธที่ 20 กุมภาพันธ์ 2556 

มติที่ประชุม 
รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2556 โดยไม่มีแก้ไข  

ระเบียบวาระที่ 3  เร่ืองสืบเนื่องจากการประชุม คร้ังที่ 2/2556 

ระเบียบวาระที่ 3.1 ผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
ครั้งที่ 2/2556 

สาระส าคัญโดยย่อ 
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย  น า เสนอ ข้อมูลการด า เนินงานและผลการปฏิบัติ งาน 

ตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 2/2556 โดยได้แจ้งและมอบให้หน่วยงาน
และองค์คณะบุคคล/บุคคลที่เกี่ยวข้องด าเนินงานและปฏิบัติตามที่สภามหาวิทยาลัยมีมติแล้ว 

มติที่ประชุม     
รับทราบ  

ระเบียบวาระที่ 4 เร่ืองน าเสนอเพ่ือทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 4.1 เรื่องน าเสนอเพื่อทราบจากอธิการบดี 
 ระเบียบวาระท่ี 4.1.1 วาระการด ารงต าแหน่งของกรรมการสภามหาวิทยาลัย 

 สาระส าคัญโดยย่อ 
 เ ลขานุ กา รสภามหาวิทยาลั ย ได้ ตรวจสอบวาระการด า ร งต าแหน่ งของ กรรมการ 

สภามหาวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 มาตรา  16  และแจ้งมหาวิทยาลัย 
เพ่ือทราบ วาระการด ารงต าแหน่งของกรรมการสภามหาวิทยาลัยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
  



 
   รายชื่อ      ต าแหน่ง วันที่แต่งต้ัง วันที่ครบวาระ 

1. ศ.ดร.ศุภมาศ พนิชศักดิ์พัฒนา นายกสภามหาวิทยาลัยประธาน 31 ส.ค.2555 30 ส.ค.2558 
2. ศ.ดร.นิพนธ์  ศุขปรีด ี อุปนายก   รองประธาน 11 พ.ย.2551 10 พ.ย.2554 
3. นายสุพล คณุาภรณ ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ  กรรมการ 11 พ.ย.2551 10 พ.ย.2554 
4. ศ.นพ.สมเกียรติ วัฒนศิริชัยกลุ ผู้ทรงคุณวุฒิ  กรรมการ 11 พ.ย.2551 10 พ.ย.2554 
5. ดร.สุชาติ เมืองแก้ว ผู้ทรงคุณวุฒิ  กรรมการ 11 พ.ย.2551 10 พ.ย.2554 
6. รศ.ดร.พงศ์ หรดาล ผู้ทรงคุณวุฒิ  กรรมการ 11 พ.ย.2551 10 พ.ย.2554 
7. นางสาวิตรี สุวรรณสถิตย ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ  กรรมการ 11 พ.ย.2551 10 พ.ย.2554 
8. ดร.ชาญวิทย์ เกษตรศิร ิ ผู้ทรงคุณวุฒิ  กรรมการ 11 พ.ย.2551 10 พ.ย.2554 
9. ผศ.ดร.สาโรช ธีรศิลป ผู้ทรงคุณวุฒิ  กรรมการ 11 พ.ย.2551 10 พ.ย.2554 
10. นายศุทธนะ ธีวีระปัญญา ผู้ทรงคุณวุฒิ  กรรมการ 11 พ.ย.2551 10 พ.ย.2554 
11. ดร.จิระพันธ์ุ พิมพ์พันธุ ์ ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย

   กรรมการ  
11 มี.ค.2554 10 มี.ค.2557 

12. ดร.บูรพาทิศ พลอยสุวรรณ์ อธิการบดี  กรรมการ 25 พ.ค.2552 24 พ.ค.2556 
13. รศ.ไพฑูรย์ สมัครกิจ ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ

   กรรมการ 
21 มี.ค.2555 20 มี.ค.2558 

14. นายจิรศักดิ์ ชุมวรานนท์ ผู้แทนผู้บริหาร       กรรมการ 17 มิ.ย.2552 16 มิ.ย. 2555 
15. รศ.ดร.นพวรรณ ธีระพันธ์เจริญ ผู้แทนผู้บริหาร       กรรมการ 23 พ.ค.2552 22 พ.ค.2555 
16. ผศ.วิชชุกรนาคธน ผู้แทนผู้บริหาร       กรรมการ 23 พ.ค.2552 22 พ.ค.2555 
17. ผศ.พันทิพา  มาลา ผู้แทนผู้บริหาร       กรรมการ 18 พ.ย.2552 17 พ.ย.2555 
18. ดร.เกษม บ ารุงเวช ผู้แทนคณาจารย์ กรรมการ 28 ธ.ค.2552 28 ธ.ค.2555 
19. ดร.สุภัทรา คงเรือง ผู้แทนคณาจารย์ กรรมการ 28 ธ.ค.2552 28 ธ.ค.2555 
20. ผศ.อร่าม ชนะโชติ ผู้แทนคณาจารย์ กรรมการ 28 ธ.ค.2552 28 ธ.ค.2555 
21. ผศ.ดร.วิวัฒน์ หามนตรี ผู้แทนคณาจารย์ กรรมการ 28 ธ.ค.2552 28 ธ.ค.2555 
22. ผศ.ดร.วิมลพรรณ รุ่งพรหม รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เลขานุการ 1 ต.ค.2555 24 พ.ค.2556 

 

มติที่ประชุม     
รับทราบ  
 

 ระเบียบวาระที่ 4.1.2 รายงานข้อมูลหลักสูตรที่ผ่านสภามหาวิทยาลัยเห็นชอบและส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบแล้ว 

สาระส าคัญโดยย่อ 
 กองบริการการศึกษา แจ้งเพ่ือทราบเกี่ยวกับจ านวนหลักสูตรที่ผ่านสภามหาวิทยาลัยเห็นชอบ
และส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบในปีการศึกษา 2555 – 2556 แต่ละคณะดังนี้ 

หลักสูตรคณะครุศาสตร์    จ านวน 9 หลักสูตร 
หลักสูตรคณะมนุษยศาสตร์    จ านวน 9 หลักสูตร 
หลักสูตรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  จ านวน 13 หลักสูตร 
หลักสูตรคณะวิทยาการจัดการ   จ านวน 8 หลักสูตร 



 
มติที่ประชุม     

รับทราบ  

 4.1.3 การด าเนินการเลือกสรรผู้สมควรได้รับการพิจารณาให้ปริญญากิตติมศักดิ์ประจ าปี  
พ.ศ.2556 
 สาระส าคัญโดยย่อ 
 มหาวิทยาลัยฯ จะด าเนินการตามข้อบังคับฯ ว่าด้วยชั้น สาขาวิชา และหลักเกณฑ์การให้ปริญญา
กิตติมศักดิ์ โดยเสนอนายกสภามหาวิทยาลัยลงนามแต่งตั้งกรรมการเลือกสรรผู้สมควรได้รับการพิจารณา 
ให้ปริญญากิตติมศักดิ์ประจ าปี พ.ศ.2556 ซึ่งจะต้องด าเนินการให้เสร็จสิ้นทันพระราชทานปริญญาบัตร 
ในเดือนกรกฎาคม 2556 

มติที่ประชุม     
รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 4.1.4  โครงการความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทย – อิหร่าน 
สาระส าคัญโดยย่อ 

อธิการบดีแจ้งว่า มหาวิทยาลัยฯ ได้ร่วมมือกับจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในการท าโครงการ
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยกับประเทศอิหร่าน ในเดือนพฤษภาคม 2556 ในชื่องาน “ความสัมพันธ์
อยุ ธยา -เปอร์ เซีย " และความสัมพันธ์อยุ ธยา -ศรีลั งกา อธิการบดี ได้มอบหมายให้  นายจิรศักดิ์ 
ชุมวรานนท์ รองอธิการบดีฯ เข้าประชุมร่วมกับจังหวัดหารือถึงแนวทางการด าเนินงาน  

มติที่ประชุม     
รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 4.1.5 การอบรม “หลักสูตรการพัฒนาผู้บริหารระดับสูงมหาวิทยาลัย (นบม.)  
รุ่นที่ 24” 

สาระส าคัญโดยย่อ 
อธิการบดีแจ้งว่า จะเข้าร่วมอบรม“หลักสูตรการพัฒนาผู้บริหารระดับสูงมหาวิทยาลัย (นบม.)  

รุ่นที่ 24” ระหว่างวันที่ 20 มีนาคม – 16 พฤษภาคม 2556 ซึ่งจัดโดยส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ร่วมกับมูลนิธิส่งเสริมทบวงมหาวิทยาลัยด าเนินการจัดฝึกอบรม โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาและเสริมสร้าง
วิสัยทัศน์ความรู้ ทักษะการบริหาร/จัดการสถาบันอุดมศึกษา ของผู้บริหารระดับสูงสายวิชาการมหาวิทยาลัย 
เพ่ือเตรียมบุคลากรให้มีศักยภาพความพร้อมที่จะเป็นผู้บริหาร  

มติที่ประชุม     
รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 4.2 เรื่องน าเสนอเพื่อทราบจากประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ 

สาระส าคัญโดยย่อ 
 -ไม่มี- 



 
ระเบียบวาระที่  4.3 เรื่องน าเสนอเพื่อทราบจากประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการ

มหาวิทยาลัยฯ  

สาระส าคัญโดยย่อ 
 ดร.จิระพันธ์ พิมพ์พันธุ์ ประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยฯมีเรื่องแจ้ง 
เพ่ือทราบดังนี้ 
 1.เสนอมหาวิทยาลัยฯ ให้เข้าร่วมโครงการจิตอาสา เพ่ือบริการนักท่องเที่ยวซึ่งจัดโดย  
สภ.พระนครศรีอยุธยา  
 2. เสนอให้อาจารย์แต่ละคณะช่วยบูรณาการเรื่องสังคมไทยกับรายวิชาที่สอน เช่นเรื่องเกี่ ยวกับ 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยาในฐานะท่ีเป็นเมืองมรดกโลก 
 ประธาน กล่าวว่า การบูรณาการท้องถิ่นของจังหวัดพระนครศรีอยุธยามีความส าคัญมาก ต้องการ
ให้มีส่วนนี้เข้าไปในหมวดศึกษาทั่วไปด้วย โดยมอบหมายอธิการบดี รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ คณบดี 
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ให้ไปด าเนินการ  

 มติที่ประชุม  
 รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 4.4 เรื่องน าเสนอเพื่อทราบจากกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  

สาระส าคัญโดยย่อ 

ประธานได้เสนอให้กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ ได้เสนอแนวทางการพัฒนาซึ่งจะเป็นประโยชน์
ต่อการด าเนินงานของสภามหาวิทยาลัยในอนาคต กรรมการสภามหาวิทยาลัยได้มีข้อเสนอ สรุปประเด็น 
ได้ดังนี ้

 1. การเสนอวาระการประชุมล่วงหน้า เพ่ือให้คณะกรรมการได้มีการพิจารณาเอกสารการประชุม
เนื่องจากบางเรื่องที่ส าคัญเมื่อพิจารณาไม่ถี่ถ้วนอาจท าให้เกิดความเสียหาย  

2. เสนอให้มหาวิทยาลัย ฯ มีนิติกรที่มีความรู้ในเรื่องกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับให้มากข้ึน 
3. ให้มหาวิทยาลัยมุ่งเน้นการจัดการศึกษา เพ่ือสร้างบัณฑิตที่มีคุณภาพ  
4. การเป็นมหาวิทยาลัยฯ ที่ดีนั้น ต้องเป็นแหล่งที่รวบรวมความรู้ เป้าหมายของมหาวิทยาลัย 

คือการรับใช้สังคม  
 5.ให้มหาวิทยาลัยน าเอาความเป็นมรดกโลกมาบูรณาการ การเรียนการสอน จังหวัด

พระนครศรีอยุธยามีความเป็นอัตลักษณ์ และมีความเป็นเลิศ มีวัตถุดิบมากมาย สามารถเป็นต้นแบบ  
ในการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบใหม่ได้เป็นอย่างดี   

ประธาน กล่าวว่า ผู้ทรงคุณวุฒิเป็นคลังสมองที่มหาวิทยาลัยฯ จะขอค าแนะน าได้ ผู้ทรงคุณวุฒิ
ทุกท่านคงไม่ขัดข้องที่จะช่วยเหลือในโอกาสต่อไป 

 มติที่ประชุม  
 รับทราบ 



 
ระเบียบวาระท่ี 4.5 เรื่องน าเสนอเพื่อทราบจากคณะกรรมการเลือกตั้ง 

 สาระส าคัญโดยย่อ 
 ตามท่ีคณะกรรมการการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจ า ได้ขอหารือ 
การด าเนินการเลือกตั้ งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจ า  โดยการเสนอบันทึกต่อ 
นายกสภามหาวิทยาลัยผ่านอธิการบดี ตามบันทึกข้อความที่ศธ0550/349 ลงวันที่ 5 มีนาคม 2556 

“ตามข้อ 9 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย คุณสมบัติและวิธีการ
ได้มาของกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจ า พ.ศ.2547 ก าหนดว่าการเลือกตั้ ง  
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจ า ให้ด าเนินการภายในระยะเวลาอันสมควรก่อนที่กรรมการ  
สภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจ าจะครบวาระ หรือหลังจากที่กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์
ประจ าพ้นจากต าแหน่งภายในหกสิบวันแล้วแต่กรณี คณะกรรมการเลือกตั้งดังกล่าวได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่ 
20 กุมภาพันธ์ 2556 และจะต้องด าเนินการเลือกตั้งให้เป็นไปตามข้อบังคับดังกล่าว (หกสิบวัน) แต่กรรมการ
สภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจ า (ชุดเดิม) ครบวาระแล้ว เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2555 คณะกรรมการ
เลือกตั้งฯ ไม่สามารถด าเนินการเลือกตั้งได้ทันตามก าหนด เนื่องจากขั้นตอนการด าเนินงานใช้เวลาประมาณ 
18-20 วัน ซึ่งจะเกินก าหนดเวลา 60 วันที่ก าหนด”  

เ ล ข า นุ ก า ร ส ภ า ม ห า วิ ท ย า ลั ย ฯ  น า เ ส น อ น า ย ก ส ภ า ม ห า วิ ท ย า ลั ย พิ จ า ร ณ า 
นายกสภามหาวิทยาลัยได้รับทราบ และมีข้อสั่งการให้ด าเนินการตามพระราชบัญญัติ และข้อกฎหมายที่
ก าหนดไว้ เพราะขณะนี้ยังอยู่ในช่วงที่พระราชบัญญัติก าหนด และด าเนินการแก้ไขข้อบังคับได้ทันหากรีบ
ด าเนินการตามมติสภาฯโดยด่วน โดยมอบหมายให้เลขานุการแจ้งประธานคณะกรรมการ เลือกตั้งกรรมการ
สภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจ า และเสนอเป็นวาระเพ่ือทราบต่อสภามหาวิทยาลัย 

 มติที่ประชุม  
 รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 5 เร่ืองน าเสนอเพ่ือพิจารณา 

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

สาระส าคัญโดยย่อ  
 นักศึกษาคณะครุศาสตร์ชั้นปีที่ 5 จ านวน 105 ราย ได้ยื่นค าร้องขอส าเร็จการศึกษาตามประกาศ

มหาวิทยาลัยฯ  ทั้งนี้คณะครุศาสตร์ได้เสนอขอให้มหาวิทยาลัยฯ ด าเนินการโดยด่วนเพ่ือให้นักศึกษาสามารถ
สมัครเข้ารับราชการได้ทัน  กองบริการการศึกษาได้ตรวจสอบตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยร าชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย การจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี  พ.ศ.2549 ข้อ 24  
การส าเร็จการศึกษาและการขอรับปริญญา นักศึกษาที่เรียนภาคการศึกษาสุดท้ายและจะส าเร็จการศึกษาต้อง
ยื่นค าร้อง ส าเร็จการศึกษาตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด และไดผ้่านคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องพิจารณาแล้วดังนี้  
 1. คณะกรรมการอนุมัติการประเมินผลการศึกษา มีมติเห็นชอบจากการประชุมครั้งที่  1/2556  
เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2556 

2. สภาวิชาการมีมติเห็นชอบการเสนอให้ปริญญาจากการประชุมครั้งที่ 4/2556 เมื่อวันที่ 18 
มีนาคม 2556 (มติเวียน) 



 
3.คณะกรรมการกลั่นกรองวาระก่อนการประชุมสภามหาวิทยาลัย มีมติเห็นชอบตามที่เลขานุการ

เสนอในการประชุมครั้ง 3/2556 เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2556 
จ าแนกตามวุฒิการศึกษาได้ตามตารางท่ี 1 ดังต่อไปนี้ 

ตารางท่ี 1 จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาจ าแนกตามระดับปริญญาและวุฒิการศึกษา 

ระดับปริญญา สาขาวิชา/วุฒกิารศึกษา จ านวน(ราย) 
ระดับปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต  สาขาการศึกษาปฐมวัย   21 
 คณิตศาสตร์ 21 
 คอมพิวเตอร์ศึกษา 35 
 พลศึกษา  6 

 วิทยาศาสตร์  4 
 ศิลปนาฏดุริยางค์ 1 
 สังคมศึกษา  17 

รวมทั้งสิ้น  105 
 
 มติที่ประชุม  
 เห็นชอบอนุมัติให้ปริญญาบัตร แก่ผู้ส าเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรีประจ าภาคเรียนที่ 
2/2555 ตามท่ีสภาวิชาการเสนอ  

 ระเบี ยบวาระที่  5 .2 ขออนุ มั ติ ใ ห้ ป ร ะกาศนี ยบั ต รบัณ ฑิตสาขา วิชาชีพครู  ประจ า 
ภาคเรียนที่ 2/2555 

สาระส าคัญโดยย่อ  
นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพครู ตามโครงการความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยฯ 

และคณะกรรมการศึกษาเอกชน จ านวน 60 ราย ได้ยื่นค าร้องขอส าเร็จการศึกษา ผู้อ านวยการส านักงาน
คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาในฐานะนายทะเบียนได้ตรวจสอบคุณสมบัติการจบการศึกษาแล้ ว เห็นสมควร
น าเสนอรายชื่อนักศึกษา จ านวน  60 ราย เสนออนุมัติให้ประกาศนียบัตรบัณฑิต โดยผ่านคณะกรรมการที่
เกี่ยวข้องพิจารณาแล้ว ดังต่อไปนี้ 

1. คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาได้มีมติเห็นชอบ จากการประชุมครั้งที่ 4/2556 เมื่อวันที่ 15 
มีนาคม 2556 

2. สภาวิชาการ มีมติเห็นชอบเสนอให้ประกาศนียบัตรบัณฑิต จากการประชุมครั้งที่ 4/2556  
เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2556 (มติเวียน) 

3.คณะกรรมการกลั่นกรองวาระก่อนการประชุมสภามหาวิทยาลัย จากการประชุมครั้งที่ 3/2556
เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2556 มีมติเห็นชอบตามที่เลขานุการสภาวิชาการน าเสนอ 

 
 
 
 
 



 
จ าแนกตามวุฒิการศึกษาได้ตามตารางท่ี 1 ดังต่อไปนี้ 

ตารางท่ี 1 จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาจ าแนกตามระดับปริญญาและวุฒิการศึกษา 

ระดับปริญญา สาขาวิชา/วุฒกิารศึกษา จ านวน(ราย) 
ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู 60 

รวมทั้งสิ้น  60 

 มติที่ประชุม    
อนุมัติให้ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ประจ าภาคเรียนที่ 2/2555 ตามที่สภาวิชาการ

เสนอ 

 ระเบียบวาระที่ 5.3 ขอความเห็นชอบหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
ธุรกิจ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2556  

สาระส าคัญโดยย่อ 
 คณะวิทยาการจัดการได้เสนอหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ ซึ่งได้

ผ่านความเห็นชอบจากสภาวิชาการ ครั้งที่ 2/2556 ลงวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2556 โดยมีเงื่อนไข ข้อสังเกตจาก
สภาวิชาการดังต่อไปนี้ 

 
  1. หากหลักสูตรไม่บรรลุวัตถุประสงค์ภายใน 1 ปี ให้สาขาวิชายุบรวมหรือบูรณาการศาสตร์

ระหว่างคณะเพ่ือพัฒนาหลักสูตรอ่ืน ทั้งนี้ต้องเป็นนโยบายของสภามหาวิทยาลัยอนุมัติด้วย 
  2. ควรพัฒนาหลักสูตรใหม่ที่ทันสมัยที่จะสามารถพัฒนาคนให้อยู่ ในสังคมอนาคตได้  

เช่น หลักสูตรที่สอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิจ 
  3. การก าหนดอาชีพ อาจวิเคราะห์ได้จากรายวิชาที่ก าหนดในหลักสูตรซึ่งจะบ่งบอกว่าจะไป

ประกอบอาชีพอะไร 
 4. ให้ปรับปรุงแก้ไข การเขียนความส าคัญ และอาชีพหลังส าเร็จการศึกษา ซึ่งควรแสดงให้เห็น

ว่าหลักสูตรมุ่งผลิตบัณฑิตด้านเศรษฐศาสตร์ที่บูรณาการความรู้เศรษฐศาสตร์และการบริหารธุรกิจไป
ประยุกต์ใช้เพื่อการประกอบอาชีพ อันจะน าไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นและประเทศชาติ  

 5. วิชาสัมมนาควรจะมีเพียงวิชาสัมมนาทางเศรษฐศาสตร์ธุรกิจกรรมการบริหารหลักสูตรฯ  
ได้ประชุมพิจารณาและปรับปรุงแก้ไขตามข้อสังเกตของสภาวิชาการแล้ว เลขานุการสภาวิชาการ  
ได้ตรวจสอบการแก้ไขของสภาวิชาการแล้ว พบว่าบางประเด็นของหลักสูตรนั้นจะต้องพิจารณาประกอบกับ
สภาพเศรษฐกิจสังคมที่เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในเชิงศักยภาพของพ้ืนที่ และกระแสภายนอก เช่น 
การแข่งขันในภูมิภาคอาเซียน ซึ่งอาจส่งผลให้การจัดหลักสูตรและการบริหารหลักสูตรไม่เป็นไป  
ตามวัตถุประสงค์ 

6.คณะกรรมการกลั่นกรองวาระก่อนการประชุมสภามหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2556 
มีมติเห็นชอบ ตามท่ีเลขานุการเสนอ 

 
 
 



 

 มติที่ประชุม   
เห็นชอบหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ หลักสูตรปรับปรุง  

พ.ศ.2556 ทั้งนี้ให้คณะมีมาตรการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร เพ่ือให้
บัณฑิตมีความรู้ความสามารถได้งานท าภายหลังจบการศึกษา 

 ระเบียบวาระที่ 5.4 ขอความเห็นชอบปฏิทินการด าเนินการสรรหาคณบดีและผู้อ านวยการ
ส านัก/สถาบัน 

สาระส าคัญโดยย่อ 
ตามท่ีเลขานุการสภามหาวิทยาลัยได้รายงานการครบวาระการด ารงต าแหน่งของผู้บริหารซึ่งใน

เดือนเมษายน 2556 จะมีผู้บริหาร ได้แก่ คณบดี 4 คณะ ผู้อ านวยการสถาบัน 2 สถาบัน ได้แก่ สถาบัน
อยุธยาศึกษา  สถาบันวิจัยและพัฒนา  ซึ่งตามข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการสรรหา คณบดี และผู้อ านวยการ 
ก าหนดให้ด าเนินการภายในระยะเวลาอันสมควรก่อนที่คณบดี/ผู้อ านวยการจะครบวาระ หรือหลังจาก
คณบดีพ้นจากต าแหน่งภายในหกสิบวันแล้วแต่กรณี ซึ่งกระบวนการสรรหานั้น สามารถด าเนินการสรรหาฯ
ได้ตั้งแต่บัดนี้ และไม่เกินเดือนมิถุนายน 2556 ดังนั้นจึงขอเสนอปฏิทินการด าเนินการ (เอกสารประกอบ
วาระการประชุมที่ 5.4)  เพ่ือให้สภามหาวิทยาลัยได้พิจารณาก าหนดระยะเวลาในการสรรหาคณบดีและ
ผู้อ านวยการส านัก/สถาบันให้ถูกต้องตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 และข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหาคณบดี พ.ศ.2547 
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหาคณบดี 
พ.ศ.2547 และข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย คุณสมบัติ และวิธีการสรรหา
ผู้อ านวยการสถาบัน ส านัก ศูนย์ หรือหัวหน้าส่วนราชการหรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะ
เทียบเท่าคณะ พ.ศ.2547 ต่อไป 

คณะกรรมการกลั่นกรองวาระก่อนการประชุมสภามหาวิทยาลัย  เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2556 
มีมติเห็นชอบตามที่เลขานุการเสนอ 

มติที่ประชุม  
เห็นชอบปฏิทินให้ด าเนินการสรรหาคณบดีและผู้อ านวยการส านัก/สถาบัน 

 ระเบี ยบวาระที่  5 .5 ขอความ เห็นชอบการด า เนิน การ เพื่ อ ให้ ไ ด้ มาซึ่ งก รรมการ 
สภามหาวิทยาลัยจากผู้ด ารงต าแหน่งบริหาร 

สาระส าคัญโดยย่อ  
   ตามที่เลขานุการสภามหาวิทยาลัยได้ตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับวาระการด ารงต าแหน่ง 

ของผู้บริหาร กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทต่างๆ ที่ เป็นองค์ประกอบตามพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ซึ่งได้ตรวจสอบแล้วพบว่า  

1. กรรมการสภามหาวิทยาลัยจ านวนสี่คน ซึ่งเลือกจากผู้ด ารงต าแหน่งรองอธิการบดี 
คณบดี ผู้อ านวยการสถาบัน ผู้อ านวยการส านัก ผู้อ านวยการศูนย์ หัวหน้าส่วนราชการ หรือหัวหน้า
หน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะมีรายชื่อ และรายละเอียดการน าเสนอรายชื่อต่อ  
สภามหาวิทยาลัยดังต่อไปนี้ 



 
 

รายชื่อ ผู้แทนผู้บริหาร 
วันที่อธิการบดีไดป้ระกาศผลการเลือก 

และน าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย 
เพือ่ทราบ 

1)  ผศ.วิชชุกร   นาคธน กลุ่มคณบด ี
วันท่ี 23 พฤษภาคม 2552 
(รายงานการประชุมสภาฯ  
ครั้งท่ี 5/2552) 

2) รศ.ดร. นพวรรณธีระพันธ์เจรญิ 
ผู้แทนผู้บรหิาร 
ที่ได้รับคดัเลือกจากผู้แทน 
ผู้บริหารสามคน 

วันท่ี 23 พฤษภาคม 2552 
(รายงานการประชุมสภาฯ  
ครั้งท่ี 5/2552) 

3) นายจิรศักดิ์   ชุมวรานนท์ กลุ่มรองอธิการบด ี
17 มิถุนายน 2552 
(รายงานการประชุมสภาฯ  
ครั้งท่ี 6/2552) 

4) ผศ. พันทิพา   มาลา 
กลุ่มผู้อ านวยการสถาบัน/
ส านัก 

18 พฤศจิกายน 2552 
(รายงานการประชุมสภาฯ  
ครั้งท่ี 10/2552) 

2. กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ สี่คน ตามรายชื่อข้างต้นนั้น มีวาระการด ารงต าแหน่ง 
คราวละ 3 ปี ซึ่งนับจากวันที่อธิการบดี ได้ประกาศผลการเลือกและน าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ 
บัดนี้กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ ทั้งสี่คน ครบวาระการเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยแล้ว  
 3. การด าเนินการให้ได้มาซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ด ารงต าแหน่งบริหารจ านวน  
สี่คนนั้นให้ด าเนินการตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการ
ได้มาของกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ด ารงต าแหน่งบริหาร พ.ศ. 2547 
 คณะกรรมการกลั่นกรองวาระก่อนการประชุมสภามหาวิทยาลัย เมื่อวันที่  18 มีนาคม 2556 
มีมติเห็นชอบตามที่เลขานุการเสนอ   

มติที่ประชุม 
ทราบและเห็นชอบให้ด าเนินการ เพ่ือให้ได้มาซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ด ารง

ต าแหน่งบริหาร 

ระเบียบวาระที่ 5.6 ขอความเห็นชอบ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  
ว่าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มาของกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจ า  
พ.ศ...(เอกสารแจกระหว่างการประชุม) 

สาระส าคัญโดยย่อ 
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยได้แจ้งที่ประชุมและขอความเห็นชอบการบรรจุวาระที่เสนอ 

จากคณะกรรมการปรับปรุงและยกร่างกฏ ระเบียบ ประกาศ และข้อบังคับของมหาวิทยาลัย เกี่ยวกับ  
การแก้ไขข้อบังคับ(ตามบันทึกข้อความที่ไม่มีเลขหนังสือออกซึ่งเสนอมายังส านักงานสภามหาวิทยาลัย เมื่อ
วันที่ 19 มีนาคม 2556) โดยเลขานุการสภามหาวิทยาลัยได้รับทราบข้อสั่งการของอธิการบดี ให้น าเสนอที่
ประชุมสภามหาวิทยาลัย ซึ่งวาระดังกล่าวนี้ไม่ได้ผ่านพิจารณาจากที่ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองฯ  
เมื่อวันที่ 18 มีนาคม  2556  โดยเอกสารการประชุมในวาระนี้ได้ส่งถึงส านักงานสภามหาวิทยาลัย 
ใน เวลา  16.17 น.ของวันที่ 19 มีนาคม  2556 เลขานุการสภามหาวิทยาลัย ให้ข้อสังเกตว่าการพิจารณา



 
ข้อบังคับเป็นเรื่องส าคัญไม่สามารถตรวจสอบข้อกฎหมาย และเรื่องที่เสนอประกอบด้วยร่างข้อบังคับ 
จ านวน 4 ร่าง และผลการพิจารณาของคณะกรรมการชุดก่อนหน้านี้ได้อย่างครบถ้วนทั้งนี้ประธานสภา
คณาจารย์ได้ทวงถามเก่ียวกับการเสนอวาระดังกล่าว นายกสภามหาวิทยาลัยอนุญาตให้บรรจุวาระดังกล่าว
เป็นกรณีพิเศษและให้แจ้งให้กรรมการสภามหาวิทยาลัยรับทราบ และมอบหมายให้ดร.พรเทพ รู้แผน 
เลขานุการคณะกรรมการปรับปรุงและยกร่างกฏระเบียบฯ เป็นผู้เสนอ  

มติที่ประชุม     
เห็นชอบให้ออกข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์

และวิธีการได้มาของกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจ า (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2556 ซึ่งแก้ไขจาก
ข้อบังคับฉบับเดิม ในประเด็นส าคัญดังนี้ 

(1) ให้แก้ไขค านิยาม "คณาจารย์ประจ า"และ "ผู้บริหาร" ให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ 2) 

(2) ให้แก้ไขระยะเวลาการด าเนินการตามข้อบังคับเดิมจากหกสิบวันเป็นเก้าสิบวัน 

ระเบียบวาระที่ 5.7 ขอความเห็นชอบ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  
ว่าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการได้สรรหาคณบดี (ฉบับที่ 2) พ.ศ...(เอกสารแจกระหว่าง  
การประชุม) 

สาระส าคัญโดยย่อ  
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยได้ขออนุญาตที่ประชุม ให้ดร.พรเทพ รู้แผน เลขานุการเลขานุการ

คณะกรรมการปรับปรุงและยกร่างกฏระเบียบฯ เป็นผู้เสนอ  

มติที่ประชุม 
เห็นชอบให้ออกข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์

และวิธีการได้สรรหาคณบดี (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2556ซึ่งแก้ไขจากข้อบังคับฉบับเดิม ในประเด็นส าคัญดังนี้ 
(1) ให้แก้ไขค านิยาม "คณาจารย์ประจ า"ให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติระเบียบ

ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ ๒) 
(2) ให้ตัดข้อความในวรรคท้ายของร่างข้อบังคับเดิม “ให้ผู้ได้รับแต่งตั้งวรรคหนึ่ง อยู่ใน 

ต าแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของผู้ซึ่งตนแทน” ออก 

ระเบียบวาระที่ 5.8 ขอความเห็นชอบ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  
ว่าด้วย คุณสมบัติ และวิธีการสรรหาผู้อ านวยการสถาบัน ส านัก ศูนย์ หรือหัวหน้าหน่วยงานที่เรียกชื่อ
อย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ (เอกสารแจกระหว่างการประชุม) 

สาระส าคัญโดยย่อ 
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยได้ขออนุญาตที่ประชุม ให้ดร.พรเทพ รู้แผน เลขานุการเลขานุการ

คณะกรรมการปรับปรุงและยกร่างกฏระเบียบฯ เป็นผู้เสนอ 

มติที่ประชุม 
  เห็นชอบให้ออกข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาว่าด้วย คุณสมบัติและ



 
วิธีการสรรหาผู้อ านวยการสถาบัน ส านัก ศูนย์ หรือหัวหน้าส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่า
คณะ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2556 ซึ่งแก้ไขจากข้อบังคับฉบับเดิม ในประเด็นส าคัญดังนี้ 

(1) ให้แก้ไขค านิยาม "คณาจารย์ประจ า" ให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ 2) 

(2) ให้ตัดข้อความในวรรคท้ายของร่างข้อบังคับเดิม “ให้ผู้ได้รับแต่งตั้งวรรคหนึ่ง อยู่ใน
ต าแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของผู้ซึ่งตนแทน” ออก   

ระเบียบวาระที่ 5.9 ขอความเห็นชอบ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  
ว่าด้วย คุณสมบัติ และวิธีการสรรหาอธิการบดี (เอกสารแจกระหว่างการประชุม) 

สาระส าคัญโดยย่อ 
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยได้ขออนุญาตที่ประชุม ให้ดร.พรเทพ รู้แผน เลขานุการ

คณะกรรมการปรับปรุงและยกร่างกฏระเบียบฯ เป็นผู้เสนอ  
 ตามที่สภามหาวิทยาลัยได้มีมติการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2556 วันที่ 20 

กุมภาพันธ์  2556 รับทราบหลักการและเหตุผล  ในการแก้ ไขข้อบั งคับมหาวิทยาลั ยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย คุณสมบัติ และวิธีการสรรหาอธิการบดี พ.ศ... และมอบหมายให้คณะกรรมการ
ปรับปรุง และยกร่างฯ รวบรวมข้อสังเกตจากสภามหาวิทยาลัยฯ ในประเด็นส าคัญ คือ องค์ประกอบและ
การมีส่วนร่วมของบุคลากรในมหาวิทยาลัย เพ่ือเป็นข้อมูลในการยกร่างแก้ไขข้อบังคับ ทั้งนี้ต้องไม่ขัดต่อ
อ านาจสภามหาวิทยาลัยที่ก าหนดไว้ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ. ศ. 2547 

คณะกรรมการปรับปรุง และยกร่างฯ ได้ประชุมพิจารณาตามมติสภามหาวิทยาลัยได้เห็นชอบ (ร่าง) 
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย คุณสมบัติ และวิธีการสรรหาอธิการบดี   
ในการประชุมครั้งที่ 3/2556 เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2556  

ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
ดร.เกษม บ ารุงเวช กล่าวว่า ข้อบังคับนี้ส าคัญมาก มีหลายส่วนยังไม่มีรายละเอียด  

ไม่จ าเป็นต้องพิจารณาในวันนี้ เพ่ือให้เกิดความรอบคอบ การแก้ไขให้ด าเนินการตามปกติตามกระบวนการ 
เพียงแต่เลื่อนจากการพิจารณาในครั้งนี้เป็นการพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป เพ่ือให้กรรมการ  
สภามหาวิทยาลัย ฯ ได้มีเวลาได้อ่าน  

ผศ.อร่าม ชนะโชติ กล่าวว่า ในข้อบังคับ ว่าด้วย การสรรหาอธิการบดีไม่ต้องเร่งรีบ 
ในการพิจารณา เอกสารควรแจกให้กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ ได้อ่านก่อน 1 สัปดาห์ ข้อบังคับฉบับนี้
คณาจารย์ทั้งมหาวิทยาลัยฯ มีส่วนร่วม เห็นด้วยว่าให้น าข้อบังคับว่าด้วย การสรรหาอธิการบดี น าเสนอ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ ชุดใหม่ ควรน าวาระนี้ไปพิจารณาในครั้งต่อไป 

นายสุพล คุณาภรณ์ กล่าวว่า เป็นประธานคณะกรรมการปรับปรุง และยกร่างกฎระเบียบ 
ประกาศฯ มีส่วนร่วมรับผิดชอบด้วย ยอมรับว่าเรื่องนี้ไม่ได้ทราบมาก่อนในการประชุมแต่ละครั้งเร่งรีบ   
ในการเข้าร่วมประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ไม่เห็นเอกสาร คิดว่ามหาวิทยาลัยฯ ควรใช้ข้อบังคับเดิมก่อน และ
แก้ไขเฉพาะส่วนที่เป็นสาระส าคัญ  ส่วนข้อบังคับฉบับนี้ควรให้เป็นหน้าที่ของกรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ 
ชุดใหม่ เพ่ือด าเนินการจะเหมาะสม และหากยังด าเนินการต่อไป นายสุพล คุณาภรณ์ ต้องขอลาออกจาก
การเป็นประธานคณะกรรมการปรับปรุงและยกร่างกฎ ระเบียบ ประกาศฯ  

ประธาน กล่าวว่า ในการประชุมคณะกรรมการปรับปรุงและยกร่างฯ แต่ละครั้งมีความ  



 
ตึงเครียด ประธานสภาคณาจารย์ท าระเบียบนี้ไม่ง่าย ข้อเรียกร้องมีมาก จะสรุปอย่างไรให้ถูกใจทุกคน  
คือบทเรียนส าคัญ และเหมือนไม่ไว้ใจสภามหาวิทยาลัย ฯ  อ านาจการตัดสินใจอยู่ที่สภามหาวิทยาลัยฯ  
ในต่างประเทศการเลือกอธิการบดี ให้สิทธิ์กับสภามหาวิทยาลัยฯ อย่างเต็มที่ อาจารย์ไม่มีสิทธิ์ออกเสียง  
แต่หากมหาวิทยาลัยฯ ต้องการให้ทุกคนมีส่วนร่วมก็เป็นสิ่งที่ดี  เหตุใดต้องบังคับสภามหาวิทยาลัยว่าต้อง  
3 ใน 4  หรือ 4 ใน 5 ท าให้ล าบากใจ  เหมือนอยู่ท่ามกลางความไม่ไว้ใจซึ่งกันและกัน โดยเอาระเบียบมา
เป็นตัวจับ ท าให้บรรยากาศในการประชุมไม่ดี  เสนอทางออกเหมือนนายสุพล คุณาภรณ์ คือ ควรใช้
ข้อบังคับฉบับเดิมไปก่อน และแก้ไขผู้ที่ไม่มีสิทธิ์ก็ให้มีสิทธิ์ 

ศ.นพ.สมเกียรติ วัฒนศิริชัยกุล กล่าวว่า  มหาวิทยาลัยฯ รีบร้อนเกินไปหรือไม่ในการที่จะ
ด าเนินการเรื่องใหญ่ขนาดนี้ ในขณะที่กรรมการสภามหาวิทยาลัยชุดใหม่ยังไม่ได้รับการโปรดเกล้าฯ  

นางสาวิตรี สุวรรณสถิตย์ กล่าวว่า ร่างข้อบังคับฉบับนี้มีการแก้ไขในหลายส่วน ซึ่งท าให้
บทบาทของกรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ ถูกกระทบจ านวนมาก  

ประธาน กล่าวว่า ข้อบังคับนี้ต้องการให้ผู้ทรงคุณวุฒิชุดใหม่เป็นผู้พิจารณาโดยเสนอให้ใช้กฎ
เดิม เพียงแต่แก้ไขค านิยามว่าผู้ใดไม่มสีิทธิ์ก็ให้มีสิทธิ์ 

อธิการบดี กล่าวว่า พยายามไม่ยุ่งเกี่ยว หรือแม้แต่ก าหนดสิ่งใด ๆ เลย ไม่ต้องการให้มองว่า
ด าเนินการเพื่อปกป้องตนเอง จะยึดมั่นในหลักการนั้น เรื่องของการด าเนินการ สามารถด าเนินการได้ทันกับ
ก าหนด หากใช้ข้อบังคับเดิมแต่เปลี่ยนแปลงเฉพาะมติสภามหาวิทยาลัยฯ  คือพนักงานมหาวิทยาลัยฯ และ
ผู้ที่เกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วม แต่หากแก้ไขร่างข้อบังคับทั้งฉบับ ไม่ทันแน่นอน และจะกระทบสิทธิ์กับสภา
มหาวิทยาลัยชุดใหม่ และจะไม่เป็นธรรมในการที่จะด าเนินการ 

อธิการบดี กล่าวว่า มีประเด็นที่ผู้แทนคณาจารย์พูดถึงผู้บริหารว่าผู้บริหารไม่รับฟังเสียงของ
บุคลากร ซึ่งกระทบกับอธิการบดีโดยตรง เป็นความเข้าใจที่ไม่ตรงกับข้อเท็จจริง และหากประเด็นนี้
แพร่กระจายไปยังบุคคลภายนอกเป็นความเสื่อมเสียที่อธิการบดีมีอยู่  การที่ระบุว่าอธิการบดีไม่ฟังเสียง
บุคลากรนั้นไม่เป็นความจริง อธิการบดีได้ใช้ช่องทางทุกอย่างในการท า เพียงแต่ว่าการตัดสินใจจะตอบสนอง
ความต้องการนั้นหรือไม่ การตัดสินใจโดยประโยชน์ของส่วนรวม บางเรื่องตามใจบุคคลใดบุคคลหนึ่งไม่ได้ 
ให้มองภาพรวมของมหาวิทยาลัยฯ   เคารพในเรื่องบางเรื่อง  การไม่พูดน าไปสู่การไม่เข้าใจของบุคคล  
บางกลุ่ม จึงท าให้ไม่ตอบสนอง การท างานของอธิการบดี จะกระจายอ านาจไปยังหน่วยงาน  สิ่งที่อธิการบดี
ตัดสินใจไม่เคยกระทบต่อบุคคลใดในมหาวิทยาลัยฯ   ขอความกรุณา ไม่ได้มีเจตนาแบบนั้น และสิ่งที่ท า
ไม่ได้มีผลแบบนั้น  อธิการบดีรับฟัง ท าบันทึก ค าร้อง ด้วยมือของอธิการบดีเอง นัดประชุมอาจารย์เทอมละ 
2 ครั้งแต่บางครั้งบางประเด็นอาจารย์เสนอประเด็นที่ไม่ครบ จึงต้องละไว้ ต้องการให้เข้าใจ อธิการบดีไม่ได้
มีเจตนาที่จะท าแบบนั้นและไม่เคยท าให้บุคคลเสียหาย 

ประธาน กล่าวว่า ใช้เวลากับเรื่องนี้มานานมาก มี 2 ทางคือ ใช้ข้อบังคับฉบับเดิม โดยแก้ไข
เฉพาะผู้มีสิทธิ์ และรอให้กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ ชุดใหม่เข้ามา  หากอธิการบดีหมดวาระก็ให้แต่งตั้ง
ผู้รักษาการแทน ทุกคนควรดูองค์กรเป็นหลัก  

 
 
 
 
 



 

มติที่ประชุม 
ความเห็นของกรรมการฯ ส่วนใหญ่เห็นว่ายังไม่ควรพิจาณาเรื่องดังกล่าวในครั้งนี้ เนื่องจาก

ไม่ได้มีการศึกษาเอกสารล่วงหน้า และมีทางเลือก 2 ทาง คือ  
1. ให้ใช้ข้อบังคับฯ ฉบับเดิมและแก้ไขค านิยาม 
2. ให้คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยชุดใหม่เป็นผู้พิจารณาแนวทางในการด าเนินการสรรหา

อธิการบดี  

ระเบียบวาระที่  6 เรื่องอื่นๆ  

 ระเบียบวาระที่  6.1 ก าหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  
ครั้งที่ 3/2556 

สาระส าคัญโดยย่อ 
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย น า เสนอปฏิทินเ พ่ือหารือเรื่องก าหนดการประชุม 

สภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 3/2556 

ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง 
 สภามหาวิทยาลัย มีมติเป็นหลักการให้มีการประชุมทุกวันพุธในสัปดาห์ที่สามของเดือน 

ส าหรับเดือนมีนาคม ตรงกับวันพุธที่ 20 มีนาคม 2556 

ข้อเสนอ/ญัตติ    
ขอความเห็นชอบก าหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 3/2556

ในวันพุธที่ 20 มีนาคม 2556 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมอยุธยา – อาเซียน อาคารส านักงานอธิการบดี 
(อาคารใหม่) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  

มติที่ประชุม    
 เห็นชอบ 
 

  
ปิดประชุมเวลา  13.30 น. 
 

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

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

(ศาสตราจารย์ ดร.ศุภมาศ พนิชศักดิ์พัฒนา) 
ประธานการประชุม 

 

  


