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รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
ครั้งที่ 2/2556 

วันพุธที่ 20 กุมภาพันธ์ 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. รศ.ดร.พงศ์ หรดาล ผู้ทรงคุณวุฒิ                       กรรมการ 
5. ศ.นพ.สมเกียรติ  วัฒนศิริชัยกุล ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
6. นายศุทธนะ ธีวีระปัญญา ผู้ทรงคุณวุฒิ                                           กรรมการ 
7. ดร.จิระพันธุ์  พิมพ์พันธุ์ ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย กรรมการ 
8. ดร.บูรพาทิศ พลอยสุวรรณ์ อธิการบดี กรรมการ 
9. นายธาตรี มหันตรัตน์ (แทน)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. ดร.สุภัทรา คงเรือง ผู้แทนคณาจารย์                                     กรรมการ 
17. ผศ.อร่าม  ชนะโชติ ผู้แทนคณาจารย์                                      กรรมการ 
18. ผศ.ดร.วิมลพรรณ รุ่งพรหม รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เลขานุการ 

ผู้ที่ลาการประชุม  

1. ดร.สุชาติ เมืองแก้ว ผู้ทรงคุณวุฒิ     กรรมการ 
2. ผศ.ดร.สาโรช ธีรศิลป ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
4. นางสาวิตรี สุวรรณสถิตย์ ผู้ทรงคุณวุฒิ                   กรรมการ 
5.ดร.ชาญวิทย์ เกษตรศิริ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
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ผู้เข้าร่วมประชุม  
1. รศ.สุวิทย์ เฑียรทอง ที่ปรึกษาอธิการบดี 
2. ดร.พรเทพ รู้แผน รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร 
3. อาจารย์ทวีศักดิ์ จริตควร ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร 
4. นางสาวชุติมา นิ่มนวล หัวหน้าส านักงานสภามหาวิทยาลัย 
5. นางสาววนิดา อินทรลักษณ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษและตรวจสอบภายใน 
6. นางสุนทรี โพธิกุล ผู้อ านวยการกองกลาง 
7. นางสาวศราริตา บุญฤทธิ์ นิติกร 

เร่ิมประชุม เวลา 09.45น. 

ประธานพิจารณาจ านวนกรรมการที่มาประชุมและเห็นว่าครบองค์ประชุมแล้วจึงเปิดการประชุม และ
ด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม  

ระเบียบวาระที่ 1 เร่ืองที่ประธานแจ้งให้ทราบ 

ประธานมอบหมายให้เลขานุการ แจ้งเรื่องเพ่ือทราบ ดังนี้ 
 1.  รายชื่อกรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ  ที่ลาการประชุมคือผศ.ดร.สาโรช ธีรศิลป นางสาวิตรี  
สุวรรณสถิตย์ ดร.สุชาติ เมืองแก้ว และ ดร.ชาญวิทย์ เกษตรศิริ 
 2.  รายงานผลการประชุมของคณะกรรมการพิจารณากลั่ นกรองวาระก่อนการประชุม  
สภามหาวิทยาลัยฯ 

 มติที่ประชุม 
รับทราบ  

สาระส าคัญ 
  เลขานุการสภามหาวิทยาลัยฯ น าเสนอผลการประชุมการพิจารณากลั่นกรองวาระก่อน  
การประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2556 ณ ห้องประชุม 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา โดยคณะกรรมการฯ ผู้เข้าร่วมประชุม 6 ราย ดังต่อไปนี้ 1. ดร.บูรพาทิศ  พลอยสุวรรณ์  
2. นายจิรศักดิ์ ชุมวรานนท์ 3. รศ.ดร.นพวรรณ  ธีระพันธ์เจริญ 4. ผศ.พันทิพา มาลา 5.ผศ.ดร.วิวัฒน์  
หามนตรี 6. ผศ.ดร.วิมลพรรณ รุ่งพรหม  
  ได้พิจารณากลั่นกรองตามวาระที่ฝ่ายเลขานุการสภามหาวิทยาลัยฯ ได้เสนอ และที่ประชุม 
มีมติเห็นชอบและให้น าระเบียบวาระท่ีผ่านการพิจารณาเสนอเข้าที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ในการประชุม 
ครั้งที่ 2/2556 วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2556                          
 
 มติที่ประชุม 

รับทราบ  
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ระเบียบวาระที่ 2 เร่ืองรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 1/2556 

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

สภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 1/2556 สภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
ได้พิจารณารายงานการประชุมครั้งท่ี 1/2556 เมื่อวันพุธที่ 23 มกราคม 2556 

มติที่ประชุม 
รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2556 โดยไม่มีแก้ไข  

ระเบียบวาระที่ 3  เรื่องสืบเนื่องจากการประชุม คร้ังที่ 1/2556 

ระเบียบวาระที่ 3.1 ผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
ครั้งที่ 1/2556 

สาระส าคัญโดยย่อ 
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย น าเสนอ ข้อมูลการด าเนินงานและผลการปฏิบัติงานตามมติ 

ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 1/2556 โดยได้แจ้งและมอบให้หน่วยงานและ 
องค์คณะบุคคล/บุคคลที่เกี่ยวข้องด าเนินงานและปฏิบัติตามที่สภามหาวิทยาลัยมีมติแล้ว 

มติที่ประชุม     
รับทราบ  

ระเบียบวาระที่ 4 เร่ืองน าเสนอเพ่ือทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 4.1 เรื่องน าเสนอเพื่อทราบจากอธิการบดี 
 1.ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องขอความร่วมมือในการก าหนดจ านวนแห่งและระยะเวลาใน
การด ารงต าแหน่งของนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัย (ฉบับท่ี 2) 

 สาระส าคัญโดยย่อ 
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา มีหนังสือที่ศธ0509 (5).3/ว74 ลงวันที่ 22 มกราคม 

2556 เรื่อง ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องขอความร่วมมือในการก าหนดจ านวนแห่งและระยะเวลา  
ในการด ารงต าแหน่งของนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 2) โดยมีประเด็นที่
ส าคัญเกี่ยวกับการก าหนดหลักเกณฑ์ในการก าหนดจ านวนแห่งและระยะเวลาในการด ารงต าแหน่ง  
นายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยได้คนละไม่เกิน 2 แห่ง และไม่เกิน 2 วาระติดต่อกัน 
เพ่ือให้เป็นตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ ป.ป.ช.บัดนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้พิจารณา
ยกเลิกประกาศประทรวงศึกษาธิการฉบับดังกล่าว และได้ออกประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องขอควา ม
ร่วมมือในการก าหนดจ านวนแห่งและระยะเวลาในการด ารงต าแหน่งของนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการ
สภามหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 2 ) โดยก าหนดหลักเกณฑ์ในการก าหนดจ านวนและระยะเวลาในการด ารงต าแหน่ง
ของนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัย ดังนี้ 
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1.กรณีด ารงต าแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยให้ด ารงต าแหน่งในเวลาเดียวกันได้ไม่เกิน  
สามแห่ง 

2. กรณีด ารงต าแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยให้ด ารงต าแหน่งในเวลาเดียวกันได้ไม่  
เกินห้าแห่ง 

3. กรณีด ารงต าแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยในเวลาเดี่ยวกันให้
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังนี้ 

3 .1  กรณีต าแหน่ งนายกสภามหาวิทยาลั ยหนึ่ ง แห่ ง  จะด า ร งต า แหน่ งกรรมการ 
สภามหาวิทยาลัยได้อีกไม่เกินหนึ่งแห่ง 

3.2 กรณีด ารงต าแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยสองแห่ง จะด ารงต าแหน่งกรรมการ  
สภามหาวิทยาลัยได้อีกไม่เกินหนึ่งแห่ง 

3.3 กรณีด ารงต าแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยรวมสามแห่ง ไม่อาจด ารงต าแหน่งกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยอีกได้ 

มติที่ประชุม     
รับทราบ  

2. วาระการด ารงต าแหน่งของผู้บริหารที่แต่งตั้งโดยสภามหาวิทยาลัย 
สาระส าคัญโดยย่อ 
ส านักงานสภามหาวิทยาลัยฯ ได้ตรวจสอบและรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับวาระการด ารง 

ต าแหน่งของผู้บริหาร เพ่ือเตรียมการส าหรับการสรรหาผู้บริหารตามอ านาจหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัย  
ซึ่งข้อมูลวาระการด ารงต าแหน่งของผู้บริหารมีรายละเอียดดังนี้  

 
ต าแหน่ง วันที่แต่งตั้ง หมดวาระ 

อธิการบดี 25 พ.ค.2552 24 พ.ค.2556 
รองอธิการบดี 1 มิ.ย. 2552 24 พ.ค.2556 
คณบดี 25 เม.ย.2552 24 เม.ย.2556 
ผอ.สถาบันวิจัยและพัฒนา 25 เม.ย.2552 24 เม.ย.2556 
ผอ.สถาบันอยุธยาศึกษา 25 เม.ย.2552 24 เม.ย.2556 
ผอ.ส านักวิทยบริการ 24 ก.ค.2552 21ก.ค.2556 

มติที่ประชุม     
รับทราบ  

 3. การลงนามค ารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ.2556 
 สาระส าคัญโดยย่อ 
 ตามที่สถาบันอุดมศึกษาได้ด าเนินการจัดท าค ารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2556 ตามกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการของส านักงาน ก.พ.ร.  
เสนอต่อเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา เพ่ือพิจารณาลงนามในค ารับรองการปฏิบัติราชการของ 
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สถาบันอุดมศึกษา นั้น บัดนี้คณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ลงนามค ารับรองการปฏิบัติราชการของ
สถาบันอุดมศึกษาแล้ว ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจึงขอส่งค ารับรองการปฏิบัติราชการและ
เอกสารประกอบของสถาบันอุดมศึกษา  

มติที่ประชุม     
รับทราบ 

 4. ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่ง 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์  รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับท่ี 8 ) 

 สาระส าคัญโดยย่อ 
 ตามท่ีส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้แจ้งประกาศ ก.พ.อ. เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการ
พิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ 8 )
พ.ศ.2555 ก าหนดให้การบังคับใช้หลักเกณฑ์การแต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์ให้มีผลบังคับกับผู้ที่ยืนค าขอไว้
ก่อนที่ได้มีการปรับปรุงหลักเกณฑ์ดังกล่าว  ท าให้เกิดผลกระทบกับผู้ที่ยื่นค าขอไว้แล้ว ก.พ.อ. จึงเห็นสมควร
ปรับปรุงการบังคับใช้หลักเกณฑ์การแต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์เสียใหม่ให้เหมาะสม จึงก าหนดหลักเกณฑ์และ
วิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการเพ่ิมเติม ดังต่อไปนี้ “ข้อ 4 หลักเกณฑ์การแต่งตั้ง
บุคคลให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ตามข้อ 4.1.3 ตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการ
พิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ 2 ) 
พ.ศ.2550 ที่ได้ปรับปรุงตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารง
ต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2555 ให้มีผลบังคับใช้  

มติที่ประชุม     
รับทราบ 

5. มหาวิทยาลัยขอขอบคุณกรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ ที่ได้เข้าร่วมงานวันพระราชทานนาม
สถาบันราชภัฏ 

 สาระส าคัญโดยย่อ 
 อธิการบดีได้กล่าวแสดงความขอบคุณ นายกสภามหาวิทยาลัยฯ และกรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ ที่
ร่วมงาน วันสถาปนานามสถาบันราชภัฏ ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2556 ที่ผ่านมา  

มติที่ประชุม     
รับทราบ 
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ระเบียบวาระท่ี 4.3 เรื่องน าเสนอเพื่อทราบจากประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ 

สาระส าคัญโดยย่อ 
 อาจารย์ธาตรี มหันตรัตน์ รองประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ ได้รับมอบหมายให้ 

จากประธานสภาคณาจารย์ฯให้เข้าร่วมประชุมแทน เนื่องจากติดภารกิจ มีเรื่องแจ้งเพ่ือทราบ ดังนี้ 
 รายงานการด าเนินงานของสภาคณาจารย์และข้าราชการเกี่ยวกับการแก้ไขข้อบังคับว่าด้วย  

การได้มาของกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจ า โดยให้พนักงานมหาวิทยาลัยได้มีส่วนร่วม  
  ทั้งนี้มีข้อเสนอจากประธาน ในกรณีที่เสนอเป็นวาระขอให้ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ

น าเอกสารประกอบวาระเสนอเข้าวาระตามระเบียบเพ่ือเป็นการประหยัดเวลา จะท าให้เกิดความถูกต้อง  
มากขึ้น 

มติที่ประชุม   
รับทราบ  

ระเบียบวาระที่  4.4 เรื่องน าเสนอเพื่อทราบจากประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการ
มหาวิทยาลัยฯ  

สาระส าคัญโดยย่อ 
 ดร.จิระพันธ์ พิมพ์พันธุ์ ประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยฯมีเรื่องแจ้ง 
เพ่ือทราบดังนี้ 
 1. คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ได้มอบรางวัลให้แก่อาจารย์ พนักงาน และ
ลูกจ้างประจ า จ านวน 3 ท่าน ในโอกาสวันครบรอบวันพระราชทานนามราชภัฏ เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2556  
 2. คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยได้เสนอมหาวิทยาลัยฯ ให้เข้าร่วมโครงการจิตอาสา 
ร่วมบริการนักท่องเที่ยวซึ่งจัดโดย สภอ.พระนครศรีอยุธยา  
 3.คณะกรรมการส่งเสริมได้ประสานงานกับอุตสาหกรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยาให้แจ้งข้อมูล
ต าแหน่งงานว่างเพ่ือประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษาที่ก าลังจบการศึกษาให้ได้รับทราบ   

 มติที่ประชุม  
 รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 4.5 เรื่องน าเสนอเพื่อทราบจากกรรมการสภามหาวิทยาลัย  

สาระส าคัญโดยย่อ 

ประธานได้เสนอให้กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ ได้เสนอแนวทางการพัฒนาซึ่งจะเป็นประโยชน์
ต่อการด าเนินงานของสภามหาวิทยาลัยในอนาคต ซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยได้มีข้อเสนอ สามารถสรุป
ประเด็นได้ดังนี้ 

1. ให้ฝ่ายบริหารและสภาคณาจารย์และข้าราชการร่วมกันพัฒนามหาวิทยาลัยฯ โดยเสนอให้มี
การประสานความร่วมมือของทุกฝ่าย ทั้งสภามหาวิทยาลัย/ฝ่ายบริหาร/ฝ่ายคณาจารย์  

2.จัดสรรกองทุนวิจัยให้เพิ่มข้ึนเพื่อสร้างนวัตกรรมที่สามารถเป็นต้นทุนทางด้านปัญญา 
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3. การเสนอวาระเข้าที่ประชุมควรมีความชัดเจนเป็นลายลักษณ์ อักษรมีรายละเอียดและ 
มีผลการประชุมของคณะกรรมการชุดที่เกี่ยวข้อง เพ่ือที่จะเสนอวาระให้คณะกรรมการฯได้พิจารณามาก่อน
ล่วงหน้า 

ประธาน กล่าวว่า ประธานจะให้ความส าคัญกับวาระนี้มาก เพราะผู้ทรงคุณวุฒิได้สละเวลามา
ประชุม ซึ่งท่านหวังดีต่อมหาวิทยาลัยฯ ผู้ทรงคุณวุฒิได้แสดงความคิดเห็น และเสนอแนะแนวทางนั้น  
มีประโยชน์กับมหาวิทยาลัยฯ โดยตรง 

ระเบียบวาระที่ 5 เร่ืองน าเสนอเพ่ือพิจารณา 

 ระเบียบวาระที่ 5.1 ขอความเห็นชอบในหลักการในการแก้ไขข้อบังคับที่เกี่ยวกับการได้มาซึ่ง 
องค์คณะบุคคลหรือคณะกรรมการและผู้บริหารในมหาวิทยาลัยฯ ให้พนักงานมหาวิทยาลัยมีสิทธิ์และมี 
ส่วนร่วมเช่นเดียวกับข้าราชการ 

สาระส าคัญโดยย่อ 
 เลขานุการสภามหาวิทยาลัย ขออนุญาตที่ประชุมให้อธิการบดี น าเสนอ ขอความเห็นชอบ 
ในหลักการในการแก้ไขข้อบังคับที่เกี่ยวกับการได้มาซึ่งองค์คณะบุคคลหรือคณะกรรมการและผู้บริหารใน
มหาวิทยาลัยฯ ให้พนักงานมหาวิทยาลัยมีสิทธิ์และมีส่วนร่วมเช่นเดียวกับข้าราชการ 

ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
 ผศ.อร่าม ชนะโชติ กล่าวว่า ให้ตรวจสอบข้อบังคับที่มีอยู่ ให้วิเคราะห์ดูข้อบังคับทั้งหมดและจัด

กลุ่ม ว่าการมีส่วนร่วมของบุคลากรมีขอบข่ายแค่ไหน และกลุ่มไหนบ้าง แล้วเสนอสภามหาวิทยาลัยฯ พิจารณา 
ในครั้งเดียวกัน  

 ประธาน กล่าวว่า ขั้นตอนการเสนอกฎระเบียบขึ้นมานั้น ระเบียบใดที่จ าเป็นต้องออกโดยอ านาจ
ใครให้เสนอระเบียบนั้นขึ้นมาเพ่ือพิจารณาที่สภามหาวิทยาลัย ระเบียบใดที่จ าเป็นที่จะต้องออก หน่วยงานนั้น
เสนอเรื่องขึ้นมา โดยผ่านคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ แต่ไม่ให้อ านาจของคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยฯ อ านาจหน้าที่ในการออกระเบียบ ข้อบังคับเป็นของสภามหาวิทยาลัยฯ  
 มติที่ประชุม  
     เห็นชอบในหลักการ ในการแก้ไขข้อบังคับที่ เกี่ยวกับการได้มาซึ่ งองค์คณะบุคคลหรือ
คณะกรรมการและผู้บริหารในมหาวิทยาลัยฯ ให้พนักงานมหาวิทยาลัยมีสิทธิ์และมีส่วนร่วมเช่นเดียวกับ
ข้าราชการโดยมอบหมายให้คณะกรรมการปรับปรุงและยกร่าง กฎ ระเบียบ ประกาศ และข้อบังคับของ
มหาวิทยาลัย เป็นผู้ด าเนินการ และให้เสนอมหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งต่อไป   

 ระเบียบวาระที่ 5.2 ขออนุมัติให้ปริญญาบัตร แก่ผู้ส าเร็จการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา 
ประจ าภาคเรียนที่ 2/2555 

สาระส าคัญโดยย่อ 
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย  ขออนุมัติให้ปริญญาบัตร แก่ผู้ส าเร็จการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา 

ประจ าภาคเรียนที่ 2/2555 
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ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง  

สภาวิชาการได้มีมติเห็นชอบเสนอให้ปริญญาบัตร ในการประชุมครั้งที่ 2/2556 เมื่อวันที่ 6 
กุมภาพันธ์ 2556 จ านวน 28 ราย  

1. คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาได้มีมติเห็นชอบ จากการประชุมครั้งที่ 1/2556 วันที่ 9 มกราคม 
2556  

2. สภาวิชาการมีมติเห็นชอบจากการประชุม ครั้งที่ 2/2556 เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2556 
3.คณะกรรมการกลั่นกรองวาระก่อนการประชุมสภามหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2556 

มีมติเห็นชอบตามที่เลขานุการเสนอ 
จ าแนกตามวุฒิการศึกษาได้ตามตารางท่ี 1 ดังต่อไปนี้ 

ตารางท่ี 1 จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาจ าแนกตามระดับปริญญาและวุฒิการศึกษา 

ระดับปริญญา สาขาวิชา/วุฒกิารศึกษา จ านวน(ราย) 
ระดับบัณฑิตศึกษา ค.ม. (การบริหารการศึกษา) 6 
 ค.ม. (การจัดการการเรียนรู้) 1 
 บธ.ม. (การจัดการทั่วไป) 3 
 บธ.ม. (บริหารธุรกิจ) 18 

รวมทั้งสิ้น  28 

 มติที่ประชุม    
อนุมัติให้ปริญญาบัตร แก่ผู้ส าเร็จการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ประจ าภาคเรียนที่ 2/2555 

 ระเบียบวาระที่ 5.3 ขอความเห็นชอบการก าหนดอัตราค่าตอบแทนของผู้บริหารที่มิได้
เป็นข้าราชการในสถาบันอุดมศึกษา 

สาระส าคัญโดยย่อ 
  ตามที่สภามหาวิทยาลัยฯ ได้แต่งตั้ง คณะกรรมการก าหนดอัตราค่าตอบแทนของผู้บริหารที่มิได้
เป็นข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตามค าสั่งที่ 12/2556 เรียบร้อยแล้ว นั้นโดยได้รับความเห็นชอบ 
จากคณะกรรมการชุดต่างๆที่เก่ียวข้อง ดังนี้  
  1. คณะกรรมการก าหนดอัตราค่าตอบแทนของผู้บริหารที่มิได้เป็นข้าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา มีมติเห็นชอบจากการประชุม ครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันจันทร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2556  
ณ ห้องประชุม 1 
  2. คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยมีมติเห็นชอบจากการประชุม ครั้งที่ 3/2556 เมื่อวันที่ 5 
กุมภาพันธ์ 2556 

3. คณะกรรมการกลั่นกรองวาระก่อนการประชุมสภามหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 
2556 มีมติเห็นชอบตามที่เลขานุการฯได้น าเสนอ 

 มติที่ประชุม   
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เห็นชอบการก าหนดอัตราค่าตอบแทนของผู้บริหารที่มิได้เป็นข้าราชการในสถาบันอุดมศึกษา
โดยเสนอเป็นประกาศมหาวิทยาลัยฯ 

 ระเบียบวาระที่ 5.4 ขอความเห็นชอบการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณะกรรมการส่งเสริม
กิจการมหาวิทยาลัย 

สาระส าคัญโดยย่อ 
 ตามที่ประธานคณะกรรมการสรรหาคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ได้แจ้งให้
ทราบว่า ว่าที่ร้อยตรี สมทรง สรรพโกศลกุล ได้ขอลาออกจากคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยฯ
เนื่องจากมีภารกิจในการปฏิบัติงานราชการบริหารกิจการของเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยาในฐานะ
นายกเทศมนตรีนครพระนครศรีอยุธยา ซึ่งท าให้ไม่มีเวลาเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการ
มหาวิทยาลัยได้อย่างต่อเนื่องได้นั้น เพ่ือให้การด าเนินงานของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีความต่อเนื่อง จึงขอเสนอให้สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้ง คณะกรรมการ 
สรรหาคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการกลั่นกรอง
วาระก่อนการประชุมสภามหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2556  

มติที่ประชุม  
เห็นชอบการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 

ตามองค์ประกอบในข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏฯ ว่าด้วยคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย  
พ.ศ. 2547 ข้อ 7ให้สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นคณะหนึ่งเรียกว่า คณะกรรมการส่งเสริม
กิจการมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2547  

 ระ เบี ยบวาระที่  5 .5 ขอความ เห็ นชอบแต่ ง ตั้ ง หั วหน้ า ภ าค วิช ามนุ ษยศาสตร์  
และหัวหน้าภาควิชาสังคมศาสตร์ 

สาระส าคัญโดยย่อ 
  ตามที่สภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา มีค าสั่งที่  6/2555 แต่งตั้งคณะกรรมการ 
สรรหาหัวหน้าภาควิชาสังคมศาสตร์และหัวหน้าภาควิชามนุษยศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
ได้ด าเนินการดังนี้  
 
  1. ประกาศรับสมัครและให้มีการเสนอรายชื่อผู้จะด ารงต าแหน่งหัวหน้าภาควิชาสังคมศาสตร์
และหัวหน้าภาควิชามนุษยศาสตร์ 
  2. มีผู้สมัครเข้ารับการสรรหาเป็นหัวหน้าภาควิชามนุษยศาสตร์ จ านวน 1 ราย คือ 
นางสาวบวรศรี มณีพงษ์ และมีผู้เสนอชื่อผู้จะด ารงหัวหน้าภาควิชาสังคมศาสตร์ จ านวน 1 ราย คือ  
นายธาตรี มหันตรัตน์ 
  3. คณะกรรมการสรรหาหัวหน้าภาควิชาได้พิจารณาแล้วว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมตาม
ข้อบังคับฯข้อ 4 ทุกประการ และตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาว่าด้วยคุณสมบัติ 
หลักเกณฑ์ วิธีการได้มาและอ านาจหน้าที่ของหัวหน้าภาควิชา พ.ศ. 2549 ข้อ 6 วรรคสอง หากมีผู้สมัคร
เพียงคนเดียวให้คณะกรรมการสรรหา เสนอรายชื่อให้สภามหาวิทยาลัยพิจารณา โดยไม่ต้องจัดให้มี 
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การหยั่งเสียงคณะกรรมการสรรหาหัวหน้าภาควิชามนุษยศาสตร์ และหัวหน้าภาควิชาสังคมศาสตร์ 
ได้ด าเนินการตามขั้นตอนต่าง ๆ ที่ได้ก าหนดไว้ในข้อบังคับฯ ครบถ้วนแล้ว จึงเรียนมาเพ่ือขอความ
เห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยในการแต่งตั้ง หั ว หน้ าภ าควิ ช ามนุ ษยศาสตร์  จ า น วน  1  ร า ย  คื อ 
นางสาวบวรศรี มณีพงษ์ และมีผู้เสนอชื่อผู้จะด ารงต าแหน่งหัวหน้าภาควิชาสังคมศาสตร์ จ านวน 1 ราย 
คือ นายธาตรี มหันตรัตน์ 
  เลขานุการสภามหาวิทยาลัยได้ตรวจสอบตามกระบวนการครบถ้วนตามข้อกฎหมายเรียบร้อย
แล้วและผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการกลั่นกรองวาระก่อนการประชุมสภามหาวิทยาลัย เมื่อวันที่  
18 กุมภาพันธ์ 2556  
   

มติที่ประชุม 
  เห็นชอบการแต่งตั้งนางสาวบวรศรี มณีพงษ์ เป็นหัวหน้าภาควิชามนุษยศาสตร์และเห็นชอบ
การแต่งตั้งนายธาตรี มหันตรัตน์เป็นหัวหน้าภาควิชาสังคมศาสตร์ โดยเสนอร่างค าสั่งเพ่ือลงนามแต่งตั้ง  
ตามร่างที่แนบ 

 ระเบียบวาระที่ 5.6ขอความเห็นชอบโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการภายในมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

สาระส าคัญโดยย่อ  
  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาได้จัดท าโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการภายใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา และ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  
เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เพ่ือสอดคล้องกับกรอบแผน
อัตราก าลังและต าแหน่งเพ่ิมใหม่ ระยะ 4 ปี พ.ศ. 2555 – 2558 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
โดยผ่านความเห็นชอบ ดังนี้ 
  1. คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย มีมติเห็นชอบจากการประชุม ครั้งที่ 20/2555 เมื่อวันที่      
16  ตุลาคม  2555  
  2. สภามหาวิทยาลัยมีมติอนุมัติในหลักการโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการภายในมหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา และให้แก้ไขตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ จากการประชุมครั้งที่ 8/2555  
เมื่อวันพุธที่ 19 กันยายน 2555 กองนโยบายและแผนน าเสนอโครงการแบ่งส่วนราชการภายใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา และ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  
เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา พ.ศ.2555 ต่อที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยครั้งที่ 20/2555 เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2555 เพ่ือขอความเห็นชอบ มติที่
ประชุมเห็นชอบโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา และ (ร่าง) 
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา พ.ศ.2555 มอบกองนโยบายและแผน จัดท าข้อมูลให้ละเอียดครบถ้วน ทั้งนี้ขอความ
ร่วมมือหน่วยงานทุกส่วนราชการจัดส่งข้อมูลรายละเอียดของงานและหน้าที่ความรับผิดชอบ จัดท าให้เสร็จ
ครบถ้วนสมบูรณ์น าเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป 
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 ขณะนี้กองนโยบายและแผนได้ด าเนินการเรียบร้อยแล้ว จึงน าเสนอสภามหาวิทยาลัยฯ เพ่ือขอ
ความเห็นชอบต่อไป   

มติที่ประชุม 
  เห็นชอบโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาและ
เสนอประกาศโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
ตามร่างที่แนบ 

 ระเบียบวาระท่ี 5.7 ขอความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขอาจารย์ประจ าหลักสูตร จ านวน 3 
สาขาวิชา คือ รัฐประศาสนศาสตร์ ภาษาญี่ปุ่น และนิเทศศาสตร์ 

สาระส าคัญโดยย่อ  
เนื่องจากสภาวิชาการได้ เห็นชอบการปรับปรุงแก้ ไขอาจารย์ประจ าหลักสูตรของ  

คณะมนุษยศาสตร์ และสั งคมศาสตร์ตามที่ คณะกรรมการประจ าคณะเสนอ 3  หลั กสู ตร  
ซึ่งกองบริการการศึกษาได้ตรวจสอบคุณสมบัติและวุฒิการศึกษาของอาจารย์ประจ าหลักสูตรทุกหลักสูตร
เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2548 ข้อ 9 ดังต่อไปนี้     

จ านวนและคุณวุฒิของอาจารย์ ต้องมีอาจารย์ประจ าหลักสูตรตลอดระยะเวลาที่จัด 
การศึกษาตามหลักสูตรนั้น ซึ่งมีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิดสอนไม่น้อยกว่า 5 คน  

ผู้มีคุณวุฒิไม่ต่ ากว่าปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือเป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ า 
กว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ อย่างน้อย 2 คน        

อาจารย์ประจ าในแต่ละหลักสูตรจะเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรไม่เกินกว่า 1 หลักสูตรใน
เวลาเดียวกัน 

สภาวิชาการมีมติเห็นชอบในการประชุมครั้งที่ 2/2556 เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2556 
มีข้อสังเกตเกี่ยวกับการจัดอาจารย์ประจ าหลักสูตร โดยมอบให้คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ทบทวนการบริหารจัดการอัตราก าลัง โดยเสนอข้อมูลแผนอัตราก าลัง การบริหารจัดการและยืนยันข้อมูล
การจัดอัตราก าลังแล้วเสนอมาในครั้งต่อไป เนื่องจากพบว่ามีอาจารย์ที่เกษียณอายุราชการ อาจารย์
อาสาสมัครอาจารย์ที่มีคุณวุฒิระดับปริญญาเอกที่ไม่ตรงกับสาขาที่เป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตร หรือ  
คณะมีแผนจะพัฒนาอาจารย์ประจ าหลักสูตรอ่ืน ๆ หรือไม่อย่างไร รวมทั้งข้อสังเกตในการรับอาจารย์ใหม่
ควรรับอาจารย์ที่มีคุณวุฒิตรงกับหลักสูตร 

มติที่ประชุม 
  เห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขอาจารย์ประจ าหลักสูตร3 สาขาวิชา คือรัฐประศาสนศาสตร์ 
ภาษาญี่ปุ่น และนิเทศศาสตร์ ซึ่งมอบหมายให้แต่ละคณะไปพิจารณาการก าหนดต าแหน่งอาจารย์  
ให้สอดคล้องกับหลักสูตรในกรอบอัตราก าลังของคณะ  
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ระเบียบวาระที่  6 เรื่องอื่นๆ  
 ระเบียบวาระที่ 6.1 ก าหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 
3/2556 

สาระส าคัญโดยย่อ 
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย น าเสนอปฏิทินเพ่ือหารือเรื่องก าหนดการประชุมสภา

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 3/2556 

ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง 
 สภามหาวิทยาลัย มีมติเป็นหลักการให้มีการประชุมทุกวันพุธในสัปดาห์ที่สามของเดือน 

ส าหรับเดือนมีนาคม ตรงกับวันพุธที่ 20 มีนาคม 2556 

ข้อเสนอ/ญัตติ    
ขอความเห็นชอบก าหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 

3/2556ในวันพุธที่ 20 มีนาคม 2556 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมอยุธยา – อาเซียน อาคารส านักงาน
อธิการบดี (อาคารใหม่) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  

มติที่ประชุม    
 เห็นชอบ 

ระเบียบวาระที่ 6.2 ขอความเห็นชอบหลักการและเหตุผล (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย คุณสมบัติและวิธีการสรรหาอธิการบดี พ.ศ. ... 

 สาระส าคัญโดยย่อ 
 เลขานุการคณะกรรมการปรับปรุงยกร่างกฎ ระเบียบ ประกาศ และข้อบังคับของ
มหาวิทยาลัย  น าเสนอ ขอความเห็นชอบหลักการและเหตุผล (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย คุณสมบัติและวิธีการสรรหาอธิการบดี พ.ศ....  โดยคณะกรรมการ
ปรับปรุงฯ ได้มีการประชุมครั้งที่ 2/2556 วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2556 มีมติให้น าเสนอประเด็นเชิง
หลักการต่อสภามหาวิทยาลัย เนื่องจากเป็นประเด็นที่ได้ให้ความเห็นอย่างกว้างขวาง มาแล้ว โดยให้
ถอดเทปและสรุปความเห็นจากท่ีประชุมคราวก่อน ประกอบกับเรื่องนี้เป็นอ านาจของสภามหาวิทยาลัย
ตามกฎหมาย และร่างข้อบังคับที่สภาคณาจารย์ได้น าเสนอได้ปรับหลักเกณฑ์วิธีการและขั้นตอน ซึ่ง
ประเด็นที่ปรับแก้นั้นเป็นการเปลี่ยนแปลงหลักการที่เป็นสาระส าคัญทั้งหมด และเป็นการจ ากัดการใช้
ดุลพินิจของสภามหาวิทยาลัย ดังนั้นเพื่อให้ร่างข้อบังคับเป็นไปอย่างชัดเจน และถูกต้องจึงควรน าเสนอ
สภามหาวิทยาลัยเพ่ือขอความเห็นชอบหลักการที่น าเสนอปรับแก้ข้อบังคับ โดยให้สภามหาวิทยาลัย
ก าหนดหลักการที่จะปรับแก้ที่เกี่ยวกับหลักเกณฑ์ วิธีการและขั้นตอนก่อน คณะกรรมการชุดนี้จะได้น า
หลักการที่ผ่านความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยมาด าเนินการยกร่างข้อบังคับ ซึ่งในวันนี้ ที่ประชุม
คณะกรรมการปรับปรุง ยกร่างกฎระเบียบ ข้อบังคับของมหาวิทยาลัยฯ จะยังไม่พิจารณา  
ที่ประชุมมีการอภิปรายในประเด็นต่างๆดังนี้ 
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 ประธาน ได้แสดงความเห็นเกี่ยวกับการด าเนินการในเรื่องดังกล่าวนั้นเป็นอ านาจของ 
สภามหาวิทยาลัยซึ่งตามหลักสากลการเลือกผู้บริหารหรืออธิการบดีนั้นต้องปราศจากอ านาจอ่ืนใด   
เป็นอ านาจของสภามหาวิทยาลัยที่ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติฯ โดยตรง  
 อธิการบดี กล่าวว่า ในฐานะที่เป็นบุคลากรคนหนึ่งของมหาวิทยาลัยไม่ได้รับข้อมูล 
การด าเนินการในเรื่องนี้แต่อย่างใด และพบว่าในหลายภาคส่วนยังไม่ได้รับทราบข้อมูลเช่นเดียวกัน  
เช่น ในกรณีข้อสังเกตเกี่ยวกับสิทธิและการมีส่วนร่วมของครูสาธิต อีกทั้งไม่แน่ใจว่าได้เสนอแก้ไข
ข้อบังคับในเรื่องใดบ้าง  
 ผู้แทนสภาคณาจารย์ฯ กล่าวว่า ได้รับการอนุมัติ ให้ด าเนินการตามมติที่ประชุม 
สภามหาวิทยาลัยฯ และได้รวบรวมเอกสารรวมทั้งรายงานการด าเนินการทั้งหมดไว้ที่ส านักงาน  
สภามหาวิทยาลัย ทั้งนี้กรณีสิทธิและการมีส่วนร่วมของครูสาธิตก็สามารถเพ่ิมเข้ามาได้  
 ดร. เกษม บ ารุงเวช กล่าวว่า กรรมการสภาวิชาการบางท่านได้เข้าร่วมประชุม และเสนอ
ให้กรรมการสรรหามีองค์ประกอบจากกรรมการสภาวิชาการ 
 ผศ.ดร.วิวัฒน์ หามนตรี กล่าวว่า หากคิดว่ากรรมการที่มาจากองค์คณะต่างๆ ไม่เหมาะสม
ก็สามารถตัดออกได้  
 เลขานุการสภามหาวิทยาลัยได้เสนอเป็นข้อสังเกต ในระเบียบวาระที่ 5.1สภามหาวิทยาลัย
มีมตเิห็นชอบในหลักการในการแก้ไขข้อบังคับที่เกี่ยวกับการได้มาซึ่งองค์คณะบุคคลหรือคณะกรรมการ
และผู้บริหารในมหาวิทยาลัยฯ ให้พนักงานมหาวิทยาลัยมีสิทธิ์และมีส่วนร่วมเช่นเดียวกับข้าราชการ 
และประเด็นที่พิจารณาอยู่นั้นเป็นการพิจารณารายละเอียด ซึ่งมีมติในการด าเนินการไปแล้วตามมติ 5.1 
 เลขานุการสภามหาวิทยาลัยได้แจ้งว่า ตรวจสอบรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย
ตามที่สภาคณาจารย์ฯ อ้าง พบว่าเป็นวาระที่ประธานสภาคณาจารย์ฯ แจ้งให้ทราบและขออนุญาต
ด าเนินการรวบรวมข้อมูลและรับฟังความคิดเห็น (รายงานการประชุมครั้งที่ 4/2555) และในครั้งต่อมา
ประธานที่ประชุม (คุณหญิงดร.กษมา วรวรรณ ณ อยุธยา) ได้เสนอให้องค์ประกอบของกรรมการยกร่าง
ข้อบังคับฯมีผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรทุกประเภทมีส่วนร่วมในการด าเนินการด้วย (รายงานการ
ประชุมครั้งที่ 5/2555) 
 อธิการบดี กล่าวว่า อธิการบดีและคณะผู้บริหารทั้งหมดไม่มีใครขัดข้อง ในเรื่องของ 
การแก้ไขให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ยินดีและพร้อมที่จะสนับสนุนอย่างเต็มที่  แต่ต้องเป็นไป 
ตามหลักเกณฑ์ที่กล่าว  ดังนั้นในเรื่องนี้อธิการบดีจะไปประสานงานกับหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง 
ในการด าเนินการจัดท ารายละเอียดเพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการปรับปรุงและยกร่าง กฎ ระเบียบ 
ประกาศ และข้อบังคับของมหาวิทยาลัยฯ ต่อไป ทั้งนี้ได้สรุปแนวทางในการด าเนินการดังนี้  
  โดยสรุปแนวทางการด าเนินการดังนี้ 
  1. ประเด็นการแก้ไขข้อบังคับนั้นต้องไม่ขัดกับกฎหมายแม่ (พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ พ.ศ. 2547) ที่มีอยู่  
  2. หลักการและเหตุผลส าคัญที่เกี่ยวกับการแก้ไข คือ หลักการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน
ของมหาวิทยาลัย 
  3.ข้อมูลที่น ามาพิจารณาเพ่ือแก้ไขนั้นต้องใช้หลักวิทยาศาสตร์ เป็นข้อมูลที่มีความชัดเจน
เป็นเหตุเป็นผล ไม่น าไปสู่ปัญหาในเรื่องการตีความ  
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  มีความยินดีที่จะรับไปด าเนินการโดยมอบหมายให้คณะกรรมการปรับปรุง ยกร่างกฎ 
ระเบียบ ประกาศและข้อบังคับของมหาวิทยาลัย รวบรวมและด าเนินการต่อไป 

มติที่ประชุม    
 รับทราบหลักการและเหตุผล ในการแก้ไขข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ว่าด้วยคุณสมบัติและวิธีการสรรหาอธิการบดี พ.ศ... และมอบหมายให้ คณะกรรมการปรับปรุง และ 
ยกร่างฯ รวบรวมข้อสังเกตจากสภามหาวิทยาลัยฯ ในประเด็นส าคัญ คือ องค์ประกอบและการมีส่วน
ร่วมของบุคลากรในมหาวิทยาลัย เพ่ือเป็นข้อมูลในการยกร่างแก้ไขข้อบังคับ ทั้งนี้ต้องไม่ขัดต่ออ านาจ  
สภามหาวิทยาลัยที่ก าหนดไว้ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ. ศ. 2547  

ระเบียบวาระที่ 6.3 ขอความเห็นชอบ (ร่าง) เอกสารแนบท้ายข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา ว่าด้วยกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ 

สาระส าคัญโดยย่อ 
 ตามที่คณะกรรมการปรับปรุงและยกร่างกฎ ระเบียบ ประกาศ และข้อบังคับของ

มหาวิทยาลัยได้จัดให้มีการประชุมครั้งที่ 2/2556 เมื่อวันจันทร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2556 นั้น  ได้ม ี
การพิจารณาและมีมติเห็นชอบ(ร่าง) เอกสารแนบท้ายข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  
ว่าด้วยกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ กลุ่มมหาวิทยาลั ยราชภัฏ ซึ่งจดทะเบียนแล้วและให้น าเสนอ 
สภามหาวิทยาลัยฯ ต่อไป 

มติที่ประชุม    
 เห็นชอบ (ร่าง) เอกสารแนบท้ายข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

กองทุนส ารองเลี้ยงชีพ กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ ตามท่ีคณะกรรมการปรับปรุงและยกร่างได้เสนอ 

ระเบียบวาระที่ 6.4 ขออนุมัติงบประมาณในการจัดซื้อที่ดินเพื่อจัดตั้งศูนย์นวัตกรรมบริหาร
จัดการน้ าและสิ่งแวดล้อม 

สาระส าคัญโดยย่อ 
 กองนโยบายและแผนขอเสนอให้มหาวิทยาลัยฯ เสนอเรื่องเข้าระเบียบวาระการประชุม 

สภามหาวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 2/2556 ในวันพุธที่ 20 กุมภาพันธ์ โดยผ่านความเห็นชอบ ดังนี้ 
 1. คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย มีมติเห็นชอบในการประชุมครั้งนี้ 4/2556 เมื่อวันที่ 19

กุมภาพันธ์ 2556 และมอบหมายให้รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา และ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ฯไป
เจรจาต่อรองราคา  

 2. คณะกรรมการบริหารงบประมาณและการเงิน มีมติเห็นชอบในการประชุมครั้งที่ 3/2556  
เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2556 ภายหลังจากที่คณะกรรมการบริหารฯและ 

ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
 อธิการบดี กล่าวว่า วาระที่เสนอในวันนี้คือการขออนุมัติงบประมาณ แต่เมื่อพิจารณาแล้วมี

ข้อสังเกต จึงขอความเห็นชอบในหลักการ หากเห็นชอบในหลักการโดยให้มีการใช้พ้ืนที่ในลักษณะ  
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Multi-function และการซื้อที่ดินนั้นไม่ขัดต่อระเบียบกฎหมาย โดยให้มีการรวมรวบข้อมูลเพ่ิมเติมในกรณีที่
ยังพบว่าข้อมูลยังไม่สมบูรณ์ และรวมทั้งการเจรจาต่อรองราคาเพ่ิมเติม หากเห็นชอบในหลักการแล้ว
อธิการบดีจะด าเนินการต่อ แต่จะอนุมัติในวงเงินเท่าใดนั้นจะพิจารณาจากการไปเจราจา หรืออาจจะไม่
อนุมัติหากไปรวบรวมข้อมูลแล้วพบว่า ข้อมูลขัดต่อระเบียบกฎหมายที่มีอยู่ ทั้งนี้ขอให้เห็นชอบในหลักการ
ก่อน 

 ประธาน กล่าวว่า เห็นชอบในหลักการแต่ให้มีการปรับเปลี่ยนในเรื่องของการใช้ประโยชน์
ของที่ดินให้สมศักยภาพ ประโยชน์ใช้สอยตรงกับนโยบายของมหาวิทยาลัยฯ  นี้ เป็นMultifunction 
เป็นการปรับเปลี่ยนไม่ใช่จัดการน้ าและสิ่งแวดล้อมเพียงอย่างเดียว รวมทั้งการไปต่อรองราคาด้วย  
หากต่อรองราคาไม่ได้ ตอนเสนอเรื่องขออนุมัติอาจจะไม่อนุมัติได้  และมีความเห็นเพ่ิมเติมว่าการซื้อ
ที่ดินถอืเป็นการลงทุน เนื่องจากปัจจุบันที่ดินมีราคาสูงขึ้น อีกทั้งในอนาคตแม้มีเงินอาจไม่สามารถหาซื้อ
ที่ดินติดริมแม่น้ าได้  

 ดร.เกษม บ ารุงเวช กล่าวว่า ไม่เห็นด้วยในการซื้อที่ดิน เนื่องจากการจัดตั้งศูนย์ดังกล่าว 
อาจจัดตั้งในมหาวิทยาลัย  

 ผศ.วิชชุกร นาคธน กล่าวว่า โครงการที่เสนอนั้นควรจะเสนอมหาวิทยาลัยอ่ืนๆ เช่น
เกษตรศาสตร์ให้เป็นผู้ด าเนินการโครงการดังกล่าวซึ่งมีความเชี่ยวชาญมากกว่า รวมทั้งยังมีความเห็นว่า
มหาวิทยาลัยมีพ้ืนที่ บริเวณ ต าบลสามบัณฑิต และศูนย์อุดมศึกษาอ่างทอง แต่ยังไม่มีการใช้ประโยชน์
ในพ้ืนที่ดังกล่าวอย่างเต็มที ่ 

 ประธานจึงเสนอให้ลงคะแนนเสียงเพ่ือพิจารณา เป็นดังต่อไปนี้ 
 

มติ รายชื่อ 
เห็นชอบในหลักการ 1. ดร.บูรพาทิศ  พลอยสุวรรณ์ 

2. ผศ.อร่าม   ชนะโชติ 
3. อาจารย์จิรศักดิ์ ชุมวรานนท์  
4. รศ.ดร.นพวรรณ ธีระพันธ์เจริญ 
5. ผศ.พันทิพา  มาลา 
6. ผศ.ดร.วิวัฒน์  หามนตรี 
7. ดร.สุภัทรา  คงเรือง 
8. ผศ.วิชชุกร  นาคธน 

หาข้อมูลเพ่ิมเติม 1. ผศ.วิชชุกร  นาคธน 
2. ผศ.อร่าม   ชนะโชติ 
3. อาจารย์ธาตรี  มหันตรัตน์ 
4. นายสุพล   คุณาภรณ์ 

ไม่ออกเสียง 1. นายศุทธนะ  ธีวีระปัญญา 
2. ดร.จิระพันธุ์  พิมพ์พันธุ์ 

ไม่เห็นด้วย 1.ดร.เกษม   บ ารุงเวช 
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มติที่ประชุม    

 เห็นชอบในหลักการด้วยเสียงข้างมาก และมีข้อเสนอให้หาข้อมูลเพ่ิมเติมตามที่กรรมการ
สภามหาวิทยาลัยฯ ได้เสนอ ได้แก่ การพัฒนาการใช้งาน และประโยชน์ใช้สอย รวมทั้งการต่อรองราคา 
พร้อมทั้งตรวจสอบระเบียบกฎหมายและด าเนินการให้ถูกต้องตามระเบียบราชการ 

  
ระเบียบวาระที่ 6.5 ขออนุมัติงบประมาณในการก่อสร้างที่พักบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา 

สาระส าคัญโดยย่อ 
 กองนโยบายและแผนขอเสนอให้มหาวิทยาลัยฯ เสนอเรื่องเข้าระเบียบวาระการประชุม 

สภามหาวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 2/2556 ในวันพุธที่ 20 กุมภาพันธ์ 2556 โดยผ่านความเห็นชอบ ดังนี้ 
 1. คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย มีมติเห็นชอบในการประชุมครั้งนี้ 4/2556 เมื่อวันที่ 19

กุมภาพันธ์ 2556  
 2. คณะกรรมการบริหารงบประมาณและการเงิน มีมติเห็นชอบในการประชุมครั้ งที่ 3/2556  

เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2556 

มติที่ประชุม    
 อนุมัติงบประมาณในการก่อสร้างที่พักบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 ระเบียบวาระที่ 6.5 การก าหนดอัตราค่าจ้างแรกบรรจุของพนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดมหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

สาระส าคัญโดยย่อ 

 ตามท่ีคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจ ามหาวิทยาลัยฯ ได้มีมติเห็นชอบให้ปรับอัตราเงินค่าจ้าง
พนักงานมหาวิทยาลัย และก าหนดอัตราค่าจ้างแรกบรรจุของพนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยาเพ่ือให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับระบบบริหารงานบุคคลใหม่ นั้น 

มติที่ประชุม 
 รับทราบการก าหนดอัตราค่าจ้างแรกบรรจุของพนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา ตามทีค่ณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจ ามหาวิทยาลัยฯ เสนอ 
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ปิดประชุมเวลา  13.30 น. 
 
 

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

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

(ศาสตราจารย์ ดร.ศุภมาศ พนิชศักดิ์พัฒนา) 
ประธานการประชุม 

 
 
 

 


