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รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
ครั้งที่ 5/2556 

วันพุธที่ 15 พฤษภาคม 2556 เวลา 09.30 – 13.00 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. ศ.นพ.สมเกียรติ  วัฒนศิริชัยกุล ผู้ทรงคุณวุฒิ                       กรรมการ 
5. ผศ.ดร.สุชาติ  ตันธนะเดชา ผู้ทรงคุณวุฒิ                      กรรมการ 
6. ดร.อุทัย  ดุลยเกษม ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
7. นายโสภณ  สุภาพงษ์ 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. นายธาตรี  มหันตรัตน์ ผู้แทนคณาจารย์ กรรมการ 
13. นายนพดล  ปรางค์ทอง ผู้แทนคณาจารย์ กรรมการ 
14. นายสุทัศน์  อู่ทอง ผู้แทนคณาจารย์ กรรมการ 
15. ผศ.อร่าม  ชนะโชติ ผู้แทนคณาจารย์ กรรมการ 
16. ผศ.ดร.วิมลพรรณ  รุ่งพรหม รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เลขานุการ 

ผู้ที่ลาการประชุม  

1. ดร.พลสัณห์  โพธิ์ศรีทอง อุปนายก  รองประธาน 
2. ดร.ทวีศักดิ์  กออนันตกูล ผู้ทรงคุณวุฒิ     กรรมการ 
3. นายอภิชาติ  จีระวุฒิ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
4. นายวิบูลย์   สงวนพงศ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ                       กรรมการ 
5. ศ.ดร.สุภางค์  จันทวานิช ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
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ผู้เข้าร่วมประชุม  
1. รศ.สุวิทย์  เฑียรทอง ที่ปรึกษาอธิการบดี 
2. ดร.พรเทพ  รู้แผน รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร 
3. ดร.ชิดชัย  สนั่นเสียง รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ 
4. นางสาววนิดา  อินทรลักษณ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษและตรวจสอบภายใน 
5. นางสุนทรี  โพธิกุล ผู้อ านวยการกองกลาง 
6. นางสารภี พูลศิร ิ ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี 
7. นางสาวศราริตา  บุญฤทธิ์ นิติกร 

เร่ิมประชุม เวลา 09.30 น. 

ประธานพิจารณาจ านวนกรรมการที่มาประชุมและเห็นว่าครบองค์ประชุมแล้วจึงเปิดการประชุม และ
ด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม  

ระเบียบวาระที่ 1 เร่ืองที่ประธานแจ้งให้ทราบ 

  ระเบียบวาระท่ี 1.1 กล่าวต้อนรับกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 

สาระส าคัญโดยย่อ 
 นายกสภามหาวิทยาลัย กล่าวต้อนรับกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ นายโสภณ  

สุภาพงษ์  ในโอกาสที่มาประชุมเป็นครั้งแรก  

 มติที่ประชุม 
รับทราบ  

 ระเบียบวาระที่ 1.2 ประธานมอบหมายให้เลขานุการ แจ้งรายชื่อกรรมการสภามหาวิทยาลัย 
ที่ลาการประชุม จ านวน 5 ราย ดังนี้  

สาระส าคัญโดยย่อ 

ประธานมอบหมายให้เลขานุการแจ้งรายชื่อคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยที่ลาการประชุมโดยมี
รายชื่อกรรมการที่ลาการประชุม ดังนี้ 

1) ดร.พลสัณห์ โพธิ์ศรีทอง 
2) ดร.ทวีศักดิ์  กออนันตกูล  
3) นายอภิชาติ  จีระวุฒิ  
4) นายวิบูลย์  สงวนพงศ์  
5) ศ.ดร.สุภางค์  จันทวานิช  

 มติที่ประชุม 
รับทราบ  
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 ระเบียบวาระท่ี 1.3  การจัดระเบียบวาระการประชุม 

สาระส าคัญ 
  เลขานุการ  แจ้งเพ่ือทราบ ว่าในการประชุมครั้งนี้ได้ปรับล าดับระเบียบวาระการประชุม  
โดยน าวาระเรื่องเสนอเพ่ือพิจารณาขึ้นมาพิจารณาก่อน ต่อจากวาระรับรองรายงานการประชุม 

 มติที่ประชุม 
รับทราบ  

 ระเบียบวาระท่ี 1.4 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 4/2556 

สาระส าคัญโดยย่อ 
เลขานุการ น าเสนอ รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  

ครั้งที่ 4/2556 เมื่อวันพุธที่ 24 เมษายน 2556 

มติที่ประชุม 
รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2556  
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ระเบียบวาระที่ 3 เร่ืองน าเสนอเพ่ือพิจารณา 

 ระเบียบวาระที่ 3.1 ออกข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาว่าด้วย คุณสมบัติ 
หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหาคณบดี (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2556  

สาระส าคัญโดยย่อ 
ดร.พรเทพ รู้แผน เลขานุการคณะกรรมการปรับปรุงและยกร่าง กฎ ระเบียบ ประกาศ และ

ข้อบังคับของมหาวิทยาลัย น าเสนอ ร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาว่าด้วย คุณสมบัติ 
หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหาคณบดี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556 

1. สภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาได้มีการประชุมครั้งที่ 3/2556 เมื่อวันพุธที่ 20 
มีนาคม 2556 มีมติเห็นชอบให้ออกข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย คุณสมบัติ
หลักเกณฑ์และวิธีการได้มาของกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจ า (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2556 
ซึ่งแก้ไขจากข้อบังคับฉบับเดิม ในประเด็นส าคัญดังนี ้

(1) ให้แก้ไขค านิยาม "คณาจารย์ประจ า" ให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการ
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ 2) 

(2) ให้แก้ไขระยะเวลาการด าเนินการตามข้อบังคับเดิมจากหกสิบวันเป็นเก้าสิบวัน 

2. เลขานุการ ได้แจ้งและมอบให้คณะกรรมการปรับปรุงและยกร่างกฎ ระเบียบ ประกาศ และ
ข้อบังคับของมหาวิทยาลัย ด าเนินการและปฏิบัติตามท่ีสภามหาวิทยาลัยมีมติแล้ว ตั้งแต่วันที่ 28 เมษายน 
2556 

มติที่ประชุม 
เห็นชอบร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาว่าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และ

วิธีการสรรหาคณบดี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556 ที่แก้ไขตามมติสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 3/2556 เมื่อวันที่ 20 
มีนาคม 2556 และเสนอร่างข้อบังคับให้นายกสภามหาวิทยาลัยลงนามเพ่ือออกเป็นข้อบังคับต่อไป 

 ระเบียบวาระที่ 3.2  ออกข้อบังคับมหาวิทยาลัยว่าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหา
ผู้อ านวยการสถาบัน ส านัก ศูนย์ หรือหัวหน้าส่วนราชการหรือหน่วยงานที่เรียกอย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบ  
เท่าคณะ  (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2556  

สาระส าคัญโดยย่อ 
ดร.พรเทพ รู้แผน เลขานุการคณะกรรมการปรับปรุงและยกร่าง กฎ ระเบียบ ประกาศ และ

ข้อบังคับของมหาวิทยาลัย น าเสนอร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยว่าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหา
ผู้อ านวยการสถาบัน ส านัก ศูนย์ หรือหัวหน้าส่วนราชการหรือหน่วยงานที่เรียกอย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่า
คณะ  (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556  

1. สภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาได้มีการประชุมครั้งที่ 3/2556 เมื่อวันพุธที่ 20 
มีนาคม 2556 มีมติเห็นชอบให้ออกข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาว่าด้วย คุณสมบัติ
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หลักเกณฑ์และวิธีการได้สรรหาคณบดี (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2556 ซึ่งแก้ไขจากข้อบังคับฉบับเดิม ในประเด็นส าคัญ
ดังนี้ 

(1) ให้แก้ไขค านิยาม "คณาจารย์ประจ า"ให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการ
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ 2) 

(2) ให้ตัดข้อความในวรรคท้ายของร่างข้อบังคับเดิม “ให้ผู้ได้รับแต่งตั้งวรรคหนึ่ง อยู่ใน
ต าแหน่งเท่ากับวาระท่ีเหลืออยู่ของผู้ซึ่งตนแทน” ออก 

2. เลขานุการสภามหาวิทยาลัย ได้แจ้งและมอบให้คณะกรรมการปรับปรุงและยกร่างกฏระเบียบ 
ประกาศ และข้อบังคับของมหาวิทยาลัย ด าเนินการและปฏิบัติตามที่สภามหาวิทยาลัยมีมติแล้ว ตั้งแต่วันที่ 28 
เมษายน 2556 

มีข้อสังเกตจากท่ีประชุมว่าได้มีมติเรื่องข้อบังคับมหาวิทยาลัยว่าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และ
วิธีการสรรหาผู้อ านวยการสถาบัน ส านัก ศูนย์ หรือหัวหน้าส่วนราชการหรือหน่วยงานที่เรียกอย่างอ่ืนที่มีฐานะ
เทียบเท่าคณะ  (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556  ไปเรียบร้อยแล้ว แต่เลขานุการชี้แจงว่าเพ่ือให้เกิดความรัดกุมและถือ
ปฏิบัติจึงเสนอคณะกรรมการได้พิจารณาร่วมกันอีกครั้งก่อนเสนอนายกสภามหาวิทยาลัยลงนาม 

 มติที่ประชุม   
เห็นชอบร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยว่าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหาผู้อ านวยการ

สถาบัน ส านัก ศูนย์ หรือหัวหน้าส่วนราชการหรือหน่วยงานที่เรียกอย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ  (ฉบับที่ 2)  
พ.ศ. 2556 ที่แก้ไขตามมติสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 3/2556 เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2556 และเสนอร่างข้อบังคับ
ให้นายกสภามหาวิทยาลัยลงนามเพ่ือออกเป็นข้อบังคับต่อไป  

 ระเบียบวาระที่ 3.3  ออกข้อบังคับมหาวิทยาลัยว่าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการ 
สรรหาอธิการบดี (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2556 

สาระส าคัญโดยย่อ 
ดร.พรเทพ รู้แผน เลขานุการคณะกรรมการปรับปรุงและยกร่าง กฎ ระเบียบ ประกาศ และ

ข้อบังคับของมหาวิทยาลัย น าเสนอร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัย ว่าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการสรร
หาอธิการบดี (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2556 

1. สภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาได้มีการประชุมครั้งที่ 4/2556 เมื่อวันพุธที่ 24 
เมษายน 2556 มีมติเห็นชอบให้ใช้ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย คุณสมบัติและ
วิธีการสรรหา อธิการบดี พ.ศ.2547 (ฉบับเดิม) ให้แก้ไขเรื่องการมีส่วนร่วมของบุคลากรโดยแก้ไขให้
พนักงานมหาวิทยาลัยมีสิทธิ์และมีส่วนร่วมเช่นเดียวกับข้าราชการ 

2. เลขานุการสภามหาวิทยาลัย ได้แจ้งและมอบให้คณะกรรมการปรับปรุงและยกร่าง กฎ 
ระเบียบ ประกาศ และข้อบังคับของมหาวิทยาลัย ด าเนินการและปฏิบัติตามที่สภามหาวิทยาลัยมีมติแล้ว 

3. งานนิติการได้เสนอร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัย ว่าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการสรร
หาอธิการบดี (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2556 ที่ได้แก้ไขตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย 

 



[2-6] 
 

เอกสารการประชุมสภามหาวิทยาลยัราชภัฏพระนครศรีอยธุยา ครั้งที่ 6 
 
 

 มติที่ประชุม   
มอบให้มหาวิทยาลัยไปด าเนินการแก้ข้อบังคับมหาวิทยาลัย ว่าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และ

วิธีการสรรหาอธิการบดี ในประเด็นดังต่อไปนี้ 
 1. ตรวจสอบการมีส่วนร่วมของบุคลากรให้สอดคล้องกับสถานะและความรับผิดชอบของ

บุคลากรแต่ละประเภท 
 2. การแก้ไขค านิยามให้ผู้ที่ไม่มีสิทธิ์ได้มีสิทธิ์จะต้องสัมพันธ์กับประเด็นอ่ืน ๆ ที่ปรากฏอยู่

ในข้อบังคับตามหลักการมีส่วนร่วม 
 3. ให้สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งกรรมการด าเนินงานด้านกฎหมายของมหาวิทยาลัย 

โดยที่ประชุมเสนอให้ ดร.อุทัย ดุลยเกษม เป็นประธานคณะกรรมการชุดดังกล่าว 

 ระเบียบวาระที่ 3.4 แต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของ
มหาวิทยาลัยและคณบดี 

สาระส าคัญโดยย่อ 
เลขานุการ กล่าวว่า ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 มาตรา 49  ให้มี

คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย และการที่ได้มีประกาศส านัก
นายกรัฐมนตรี  เรื่ องแต่งตั้ งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของมห าวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา  ท าให้มีการเปลี่ยนแปลงตัวบุคคลที่เป็นองค์ประกอบของกรรมการชุดดังกล่าว 

มติที่ประชุม  
ยังไม่พิจารณาและให้น าเสนอสภามหาวิทยาลัยในการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งต่อไป  

 ระเบียบวาระที่ 3.5 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของสภามหาวิทยาลัย 
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

สาระส าคัญโดยย่อ 
 ตามที่มหาวิทยาลัยได้แต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของ

มหาวิทยาลัยและคณบดี นั้น เพ่ือให้การปฏิบัติงานของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ด าเนิน
ไปตามเกณฑ์มาตรฐานการประเมินคุณภาพสถาบันอุดมศึกษาของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
และส านักงานรับรองมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา และมีแนวทางในการปรับปรุง 
การปฏิบัติงานให้ได้ผลดียิ่งขึ้น อีกทั้งองค์ประกอบของคณะกรรมการที่ได้แต่งตั้งนั้นครบวาระการด ารง
ต าแหน่งลงแล้ว จึงจ าเป็นต้องแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยธุยา 

มติที่ประชุม 
ยังไม่ได้พิจารณาแต่งตั้งประธานและกรรมการ ทั้งนี้ให้มหาวิทยาลัยพิจารณารายชื่อ

ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญในสาขาต่าง ๆ เพ่ือน าเสนอสภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งในการประชุม  
สภามหาวิทยาลัยครั้งต่อไป 
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ระเบียบวาระที่ 4  เร่ืองสืบเนื่องจากการประชุม คร้ังที่ 4/2556 

 ระเบียบวาระที่ 4.1 ผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  
ครั้งที่ 3/2556 

สาระส าคัญโดยย่อ 
เลขานุการ รายงานข้อมูลการด าเนินงานและผลการปฏิบัติงานตามมติที่ประชุมสภา

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 4/2556 โดยได้แจ้งและมอบให้หน่วยงานและองค์คณะ
บุคคล/บุคคลที่เกี่ยวข้องด าเนินงานและปฏิบัติตามที่สภามหาวิทยาลัยมีมติแล้ว 
 ที่ประชุมได้มีข้อเสนอให้มหาวิทยาลัยด าเนินการ คือ เร่งรัดการด าเนินการตามข้อบังคับโดย
ให้มีคณะกรรมการสรรหาคณบดี ภายในวันที่ 24 พฤษภาคม 2556 

มติที่ประชุม  
 รับทราบ 

  

ระเบียบวาระที่ 5 เร่ืองน าเสนอเพ่ือทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 5.1 เรื่องน าเสนอเพื่อทราบจากอธิการบดี 

ระเบียบวาระท่ี 5.1.1 การจัดงานวันวิสาขบูชา ณ วัดมหาธาตุ 

สาระส าคัญโดยย่อ 
อธิการบดี กล่าวว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาร่วมกับจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

จัดงานวันวิสาขบูชา ระหว่างวันที่  21 – 23 พฤษภาคม 2556  วัดหลังคาขาว ณ วัดมหาธาตุ  การจัดแสดง
ในครั้งนี้ให้เห็นถึงวิถีชีวิตของศรีลังกา  ขอเรียนเชิญกรรมการสภามหาวิทยาลัยทุกท่าน การด าเนินงานของ
สภามหาวิทยาลัยนั้นยังต้องการให้ด าเนินการสิ่งต่าง ๆ มากมายนัน้ 

ระเบียบวาระที่ 5.1.2 การจัดงานความสัมพันธ์ระหว่างจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและประเทศ
อิหร่าน 

สาระส าคัญโดยย่อ 
อธิการบดี กล่าวว่า จังหวัดพระนครศรีอยุธยาร่วมมือกับมหาวิทยาลัยราชภัฏระนครศรีอยุธยา 

จัดงานความสัมพันธ์ระหว่างอยุธยา - เปอร์เซีย (อิหร่าน)  ซึ่งจะจัดงานที่มหาวิทยาลัย ระหว่างวันที่ 17 - 
2 0  พฤ ษภาค ม  25 56  ภ าคบ่ า ย ชมส ถาน ที่ ต่ า ง  ๆ  แล ะ ภ าคค่ า จ ะมี ก า ร ศิ ล ป วัฒ นธ ร ร ม  
มีการออกร้าน  ส่วนกิจกรรมส าคัญคือในวันศุกร์ที่ 17 พฤษภาคม 256 จังหวัดพระนครศรีอยุธยากับ 
เมืองกุมของประเทศอิหร่าน จะมีการลงนามข้อตกลงความร่วมมือทางด้านวัฒนธรรมทางด้านการศึกษา 
ศาสนา เศรษฐกิจ ระหว่าง 2 เมือง  โดยจัดที่ห้องประชุมอยุธยา – อาเซียน และเปิดห้องอยุธยา - 
เปอร์เซียน (อิหร่าน) หรือห้องอิหร่านศึกษา  ที่อาคาร 3 และร่วมกิจกรรมเคารพสถานที่ฝังศพ กิจกรรม
สัมมนาท่านเฉกอะหมัด และขอเรียนเชิญกรรมการสภามหาวิทยาลัยทุกท่านเข้าร่วมงานดังกล่าว  



[2-8] 
 

เอกสารการประชุมสภามหาวิทยาลยัราชภัฏพระนครศรีอยธุยา ครั้งที่ 6 
 
 

มติที่ประชุม    
 รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 5.2 เรื่องน าเสนอเพื่อทราบจากประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ 

สาระส าคัญโดยย่อ 
 -ไม่มี- 

มติที่ประชุม    
 -ไม่มี- 

ระเบียบวาระที่ 5.3 เรื่องน าเสนอเพื่อทราบจากประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการ
มหาวิทยาลัยฯ  

สาระส าคัญโดยย่อ 
    ผศ.สุธรรม ชาตะสิงห์ รองประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย เข้าร่วมประชุม

แทนประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย แจ้งให้ทราบ เกี่ยวกับการด าเนินการของ
คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย   

มติที่ประชุม    
 รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 5.4 เรื่องน าเสนอเพื่อทราบจากกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒ ิ

สาระส าคัญโดยย่อ 
      -ไม่มี- 

มติที่ประชุม    
 -ไม่มี- 
 

ระเบียบวาระที่  6 เรื่องอื่นๆ  

 ระเบียบวาระที่  6.1 ก าหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  
ครั้งที่ 6/2556 

สาระส าคัญโดยย่อ 
เลขานุการ แจ้งว่าสภามหาวิทยาลัยได้มีมติเป็นหลักการให้มีการประชุมสภามหาวิทยาลัย 

ทุกวันพุธในสัปดาห์ที่ 3 ของเดือน แต่เนื่องจากกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิติดภารกิจ 
จึงขอความเห็นชอบก าหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 6/2556  
ในวันพฤหัสบดีที่ 20 มิถุนายน 2556 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมอยุธยา – อาเซียน อาคารส านักงาน
อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  
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มติที่ประชุม    
 เห็นชอบ ก าหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 6/2555 

 ระเบียบวาระท่ี 6.2 ขอแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนอธิการบดี 

สาระส าคัญโดยย่อ 
 ตามที่ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง นายบูรพาทิศ พลอยสุวรรณ์ ให้ด ารง

ต าแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ตั้งแต่วันที่ 25 พฤษภาคม 2552 อธิการบดี 
มีวาระครบการด ารงต าแหน่งคราวละ 4 ปี และจะครบวาระการด ารงต าแหน่ง ในวันที่ 24 พฤษภาคม 
2556 ดังนั้นเพ่ือให้การบริหารงานของมหาวิทยาลัยเป็นไปอย่างต่อเนื่อง มีผู้ท าหน้าที่อธิการบดีเป็น
ผู้บังคับบัญชาสูงสุดและรับผิดชอบการบริหารงานของมหาวิทยาลัย ตั้งแต่วันที่ 25 พ.ค.2556 เป็นต้นไป 
แต่ต้องไม่เกิน 180 วัน (วันที่ 25 พฤษภาคม 2556 – 20 พฤศจิกายน 2556)  

 กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ กล่าวว่า การพิจารณาในวาระนี้ควรให้อธิการบดี
และรองอธิการบดีที่ เกี่ยวข้องออกจากห้องประชุมยกเว้น ผศ.ดร.วิมลพรรณ รุ่งพรหม และปิด 
การถ่ายทอดสด 

 รศ.ไพฑูรย์ สมัครกิจ ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ เสนอ ดร.อุทัย ดุลยเกษม  
เป็นผู้รักษาราชการแทนอธิการบดี  

 นายโสภณ สุภาพงษ์ กล่าวว่า ผู้รักษาราชการแทนอธิการบดีต้องเป็นแบบอย่างที่ดี ใน 
เรื่องความซื่อตรงต้องระมัดระวังเรื่องทับซ้อน และควรรักษาการเป็นระยะเวลาสั้นที่สุด 

 ศ.นพ.สมเกียรติ วัฒนศิริชัยกุล กล่าวว่า ต้องการผู้ที่เชี่ยวชาญ เช่น ดร.อุทัย ดุลยเกษม  
เป็นผู้มีประสบการณ์ในการบริหารมหาวิทยาลัย มาช่วยเหลือมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
และให้สถานการณ์ของมหาวิทยาลัยด าเนินการไปด้วยดี 

มติที่ประชุม    
แต่งตั้ง ดร.อุทัย ดุลยเกษม กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นผู้รักษาราชการแทน

อธิการบดี ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 25 พฤษภาคม 2556 

 ระเบียบวาระท่ี 6.3 ขอแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนรองอธิการบดี 

สาระส าคัญโดยย่อ 
ตามที่อธิการบดีมีวาระครบการด ารงต าแหน่งคราวละ 4 ปี และจะครบวาระการด ารง

ต าแหน่ง ในวันที่ 24 พฤษภาคม 2556 โดยเมื่ออธิการดีพ้นจากต าแหน่ง ให้รองอธิการบดีพ้นจาก
ต าแหน่งด้วยซึ่งการด าเนินสรรหาอธิการบดีนั้น ไม่สามารด าเนินการได้ทันก่อนที่อธิการบดีจะครบวาระ 
ดังนั้นเ พ่ือการบริหารงานของมหาวิทยาลัยเป็นไปอย่างต่อเนื่อง มีผู้ท าหน้าที่และรับผิดชอบ  
ในการปฏิบัติงานตามที่อธิการบดีมอบหมาย จึงอาศัยอ านาจตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏพ.ศ. 2547 มาตรา 32 ให้สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งรองอธิการบดีโดยค าแนะน าของอธิการบดีจาก 
ผู้มีคุณสมบัติตามมาตรา 29 ทั้งนี้สภามหาวิทยาลัยมีข้อเสนอว่า ผู้ที่มีคุณสมบัติดังกล่าวไม่ควรเข้ารับ 
การสรรหาเพื่อเป็นผู้บริหารในต าแหน่งต่างๆ ระหว่างที่รักษาราชการในต าแหน่งรองอธิการบดีอยู่ เพ่ือให้
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เอกสารการประชุมสภามหาวิทยาลยัราชภัฏพระนครศรีอยธุยา ครั้งที่ 6 
 
 

กระบวนการสรรหาเป็นไปด้วยความยุติธรรม ไม่ใช้อ านาจหน้าที่เอ้ือประโยชน์ให้ได้มาซึ่งต าแหน่งบริหาร 

มติที่ประชุม    
 เห็นชอบให้ผู้รักษาราชการแทนอธิการบดีเสนอแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนรองอธิการบดีซึ่งมี

คุณสมบัติตามมาตรา 29 และเห็นชอบให้ใช้วิธีการเวียนหนังสือในการแต่งตั้งผู้รักษาการรองอธิการบดี 
เนื่องจากหากรอการประชุมสภามหาวิทยาลัย(ครั้งที่ 6/2556 วันที่ 20 มิถุนายน 2556) จะไม่มี
ผู้รับผิดชอบงานในหน้าที่ต่าง ๆ ตามที่ผู้รักษาราชการแทนอธิการบดีจะได้มอบหมายระหว่างวั นที่  
(25 พฤษภาคม – 20 มิถุนายน 2556)   

 
 

  
ปิดประชุมเวลา  13.00 น. 
 

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

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

(ศาสตราจารย์ ดร.ศุภมาศ พนิชศักดิ์พัฒนา) 
ประธานการประชุม 

  
 


