
[2-1] 
 

เอกสารการประชุมสภามหาวิทยาลยัราชภัฏพระนครศรีอยธุยา ครั้งที่ 7 
 
 

 
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ครั้งที่ 6/2556 
วันพฤหัสบดีที ่20 มิถุนายน 2556 เวลา 09.30 – 13.15 น. 
ณ ห้องประชุม อยุธยา – อาเซียน อาคารส านักงานอธิการบดี  

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. นายโสภณ  สุภาพงษ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
7. ศ.ดร.สุภางค์  จันทวานิช ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
8. ผศ.สุธรรม  ชาตะสิงห์  (แทน) ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย กรรมการ  
9. ดร.อุทัย ดุลยเกษม รักษาราชการแทนอธิการบดี กรรมการ 
10. รศ.ไพฑูรย ์ สมัครกิจ ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ กรรมการ 
11. นายธาตรี  มหันตรัตน์ ผู้แทนคณาจารย์ กรรมการ 
12. นายนพดล  ปรางค์ทอง ผู้แทนคณาจารย์ กรรมการ 
13. ผศ.อร่าม  ชนะโชติ ผู้แทนคณาจารย์ กรรมการ 
14. ผศ.ดร.วิมลพรรณ  รุ่งพรหม รองอธิการบดีฝุายวิชาการ เลขานุการ 

ผู้ที่ลาการประชุม  

1. ดร.พลสัณห์  โพธิ์ศรีทอง อุปนายก  รองประธาน 
2. ดร.ทวีศักดิ์  กออนันตกูล ผู้ทรงคุณวุฒิ     กรรมการ 
3. นายอภิชาติ  จีระวุฒิ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
4. นายวิบูลย์   สงวนพงศ ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ                       กรรมการ 
5. นายสุทัศน์  อู่ทอง ผู้แทนคณาจารย์  กรรมการ 
 
 
 
 
  



[2-2] 
 

เอกสารการประชุมสภามหาวิทยาลยัราชภัฏพระนครศรีอยธุยา ครั้งที่ 7 
 
 

 
ผู้เข้าร่วมประชุม  
1. ดร.พรเทพ  รู้แผน รองอธิการบดีฝุายบริหาร 
2. ดร.ชิดชัย  สนั่นเสียง รองอธิการบดีฝุายวิจัยและบริการวิชาการ 
3. นายจิรศักดิ์  ชุมวรานนท์ รองอธิการบดีฝุายวางแผนและพัฒนา  
4. นางสุนทรี  โพธิกุล ผู้อ านวยการกองกลาง 
5. นางสารภี พูลศิริ ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี 
6. อาจารย์ชุมพล พืชพันธ์ไพศาล ประธานศูนย์ฝึกปฏิบัติการวิชาชีพสวนหลวง 
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 ศาสตราจารย์ 

ดร.สุภางค์ จันทวานิช  ในโอกาสที่ร่วมประชุมสภามหาวิทยาลัยเป็นครั้งแรก  
 ศาสตราจารย์  ดร.สุภางค์ จันทวานิช กล่าวว่า มีความยินดีที่ ได้ เข้ามาเป็นกรรมการ 

สภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาซึ่งจะพยายามน าความรู้ความสามารถ
ที่มีมาพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาอย่างเต็มที่  

 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 



[2-3] 
 

เอกสารการประชุมสภามหาวิทยาลยัราชภัฏพระนครศรีอยธุยา ครั้งที่ 7 
 
 

5) นายสุทัศน์ อู่ทอง  

 มติที่ประชุม 
รับทราบ  

 ระเบียบวาระที่ 1.3  รายงานผลการประชุมของคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองวาระ 
การประชุมสภามหาวิทยาลัย 

สาระส าคัญโดยย่อ 
  เลขานุการ  รายงานผลการประชุมการพิจารณากลั่นกรองวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัย 
ครั้งที่ 6/2556 เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2556 ณ ห้องประชุมอยุธยา – โปรตุเกส อาคารส านักงานอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา พิจารณาวาระการประชุม จ านวน 7 ระเบียบวาระ คณะกรรมการได้
พิจารณากลั่นกรองตามวาระการประชุมที่ฝุายเลขานุการได้เสนอ และที่ประชุมมีมติเห็นชอบและให้น า
ระเบียบวาระที่ผ่านการพิจารณากลั่นกรองแล้วเสนอเข้าที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยในการประชุม  
ครั้งที่ 6/2556 วันที่ 20 มิถุนายน 2556   

 มติที่ประชุม 
รับทราบ  

 ระเบียบวารที่  1.4 เร่งรัดการด าเนินการปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552 

สาระส าคัญโดยย่อ 
  ตามที่ได้มีประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ.2552 เพื่อให้สถาบันอุดมศึกษาใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตร จัดการเรียนการสอน
และพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้สามารถผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ โดยก าหนดให้สถาบันอุดมศึกษาปรับปรุง
หลักสูตรให้สอดคล้องตามประกาศดังกล่าว ภายในปีการศึกษา 2555 ส านักงานคณะกรรมการ 
การอุดมศึกษาได้มีหนังสือขอความร่วมมือมายังสถาบันอุดมศึกษาให้เร่งรัดการด าเนินการปรับปรุงหลักสูตร
ให้สอดคล้องตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิให้แล้วเสร็จทุกหลักสูตรภายในปีการศึกษา 2555 ส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาขอความร่วมมือให้ติดตามตรวจสอบการปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิได้ด าเนินการแล้วเสร็จทุกหลักสูตรภายในปีการศึกษา 2555 เพ่ือน า ไปใช้ใน 
การจัดการเรียนการสอนในปี 2556 
 
 มติที่ประชุม 

รับทราบ  
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 ระเบียบวาระท่ี 1.5 รายงานผลการแต่งตั้งรักษาราชการแทนรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 

สาระส าคัญโดยย่อ 
  เลขานุการ น าเสนอ ข้อมูลรายงานผลการแต่งตั้งรักษาราชการแทนรองอธิการบดี ตามที่ได้มี 
การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 5/2556  เมื่อวันพุธที่ 15 พฤษภาคม 2556   
สภามหาวิทยาลัยมีมติ เกี่ยวกับการแต่งตั้ งผู้ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา  
 ตามที่ได้มีการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 5/2556  เมื่อวันพุธที่ 15 
พฤษภาคม 2556  สภามหาวิทยาลัยมีมติเกี่ยวกับการแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัย  
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา และรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ดังนี้ 
 1 .แต่ งตั้ ง  ดร . อุทัย   ดุ ลย เกษม กรรมการผู้ ท รงคุณวุฒิ สภามหาวิทยาลั ย ราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา  เป็นผู้รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  ตั้งแต่วันที่   
25 พฤษภาคม 2556  จนกว่าจะมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 
 2. เห็นชอบ ให้รักษาราชการแทนอธิการบดี (ดร.อุทัย  ดุลยเกษม) เสนอแต่งตั้งรักษาราชการ
แทนรองอธิการบดี  ซึ่งมีคุณสมบัติตามมาตรา 29  และเห็นชอบให้ใช้วิธีการเวียนหนังสือ เนื่องจากหากรอ
การประชุมสภามหาวิทยาลัยในครั้งต่อไป (ครั้งที่ 6/2556  ในวันพฤหัสบดีที่ 20 มิถุนายน 2556)   
จะไม่มีผู้รับผิดชอบงานในหน้าที่ต่าง ๆ ตามที่ผู้รักษาราชการแทนอธิการบดีจะมอบหมาย (ระหว่างวันที่ 25 
พฤษภาคม - 20 มิถุนายน 2556) 

3. ดร.อุทัย  ดุลยเกษม  รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา   
ได้พิจารณารองอธิการบดีที่ด ารงต าแหน่งในปัจจุบัน (จ านวน 5 ต าแหน่ง)  ซึ่งเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตามมาตรา 29  
และเป็นผู้ที่ตอบรับที่จะด ารงต าแหน่งรักษาราชการแทนรองอธิการบดี  โดยไม่ประสงค์ท่ีจะเข้ารับการสรรหา
เพ่ือเป็นผู้บริหารในต าแหน่งต่าง ๆ ระหว่างที่รักษาราชการในต าแหน่งรองอธิการบดี  ซึ่งมีรายชื่อดังต่อไปนี้ 

3.1 ดร.ชิดชัย  สนั่นเสียง รองอธิการบดีฝุายวิจัยและและบริการวิชาการ 
3.2 ดร.พรเทพ   รู้แผน รองอธิการบดีฝุายบริหาร 
3.3 ผศ.ดร.วิมลพรรณ         รุ่งพรหม รองอธิการบดีฝุายวิชาการ 
3.4 นายจิรศักดิ์   ชุมวรานนท์ รองอธิการบดีฝุายวางแผนและพัฒนา 
3.5 นายสุนทร    โภชฌงค ์ รองอธิการบดีฝุายกิจการนักศึกษา 

4. เลขานุการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (ผศ.ดร.วิมลพรรณ  รุ่งพรหม) ได้รับ
มอบหมายจาก ดร.อุทัย  ดุลยเกษม  รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  
ให้ด าเนินการ ขอความเห็นชอบคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย  โดยวิธีการจัดท าหนังสือเวียน เรื่อง แต่งตั้ง
รักษาราชการแทนรองอธิการบดี เวียนให้คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยพิจารณา  โดยกรรมการ 
สภามหาวิทยาลั ยมีมติ เห็นชอบให้แต่ งตั้ ง  บุคคลที่ มี ร ายชื่ อต่ อ ไปนี้ เป็นผู้ รั กษาราชการแทน  
รองอธิการบดี 

4.1 ดร.ชิดชัย  สนั่นเสียง รองอธิการบดีฝุายวิจัยและและบริการวิชาการ 
4.2 ดร.พรเทพ   รู้แผน รองอธิการบดีฝุายบริหาร 
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4.3 ผศ.ดร.วิมลพรรณ  รุ่งพรหม รองอธิการบดีฝุายวิชาการ 
4.4 นายจิรศักดิ์   ชุมวรานนท์ รองอธิการบดีฝุายวางแผนและพัฒนา 
4.5 นายสุนทร    โภชฌงค ์ รองอธิการบดีฝุายกิจการนักศึกษา 

  5. นายกสภามหาวิทยาลัยได้ลงนามค าสั่งแต่งตั้งเรียบร้อยแล้ว ตั้งแต่วันที่ 25 พฤษภาคม 2556 

 มติที่ประชุม 
รับทราบ  

 ระเบียบวาระที่ 1.6 รายงานผลการพิจารณาหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ศิลปกรรม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) จากคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

สาระส าคัญโดยย่อ 
  เลขานุการ น าเสนอ ข้อมูลรายงานผลการที่มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาได้เสนอ
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปกรรม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) เพ่ือให้คณะกรรมการ
การอุดมศึกษาพิจารณารับทราบการให้ความเห็นชอบหลักสูตร  
                บัดนี้ ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้แจ้งให้ทราบว่า คณะกรรมการการอุดมศึกษา
ได้พิจารณารับทราบการให้ความเห็นชอบหลักสูตรดังกล่าวแล้ว เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2556 โดยมี
ข้อเสนอแนะให้มหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรตามแนวทางกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 ต้องประกอบด้วยอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอย่างน้อย 2 คน 
ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญสาขา/สาขาวิชานั้น ๆ  ซึ่งเป็นบุคคลภายนอก อย่างน้อย 2 คน หากมีองค์กร
วิชาชีพให้มีผู้แทนอย่างน้อย 1 คน ตามหนังสือที่ ศธ 0506(1)/7182 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2556 

 มติที่ประชุม 
รับทราบ  

ระเบียบวาระที่ 2 เร่ืองรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 5/2556 

สาระส าคัญโดยย่อ 
เลขานุการ น าเสนอ รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  

ครั้งที่ 5/2556 เมื่อวันพุธที่ 15 พฤษภาคม 2556 

มติที่ประชุม 
รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5/2556  
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ระเบียบวาระที่ 3 เร่ืองน าเสนอเพ่ือพิจารณา 

 ระเบียบวาระท่ี 3.1 ขอแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดี 

สาระส าคัญโดยย่อ 
   ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วยคุณสมบัติหลักเกณฑ์ และวิธีการสรร

หาคณบดี พ.ศ. 2547  ข้อ 5 ให้สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นคณะหนึ่ง เรียกว่า “คณะกรรมการ
สรรหาคณบดี” จ านวน ห้าคน ประกอบด้วย 

     (1) ผู้แทนจากสภาวิชาการท่ีคณาจารย์ประจ าเลือก ซึ่งคัดเลือกกันเองจ านวนหนึ่งคน 
     (2) ผู้แทนสภาคณาจารย์และข้าราชการ ให้คัดเลือกกันเอง จ านวนหนึ่งคน 
     (3) ผู้แทนคณาจารย์ประจ าของคณะที่มีการสรรหาคณบดี จ านวนสามคน ซึ่งเลือกตั้งจาก

คณาจารย์ประจ าที่มีการสรรหคณบดี โดยให้มหาวิทยาลัยเป็นผู้ด าเนินการ 
  ให้คณะกรรมการตามวรรคแรก เลือกกรรมการคนหนึ่ง เป็นประธาน และให้ประธานเลือกบุคคล
อ่ืนที่อยู่ในคณะนอกจากบุคคลในข้อ 5(1) ข้อ 5(2) และข้อ 5(3) เป็นเลขานุการ 
  การแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาตามวรรคหนึ่ง ให้ด าเนินการภายในระยะเวลาอันสมควรก่อนที่
คณบดีจะครบวาระ หรือหลังจากคณบดีพ้นจากต าแหน่งภายในหกสิบวันแล้วแก่กรณี 

   และข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการ
สรรหาคณบดี (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2556 
      ส านักงานอธิการบดีขอรายงานผลการด าเนินการดังต่อไปนี้ 

   1)  มหาวิทยาลัยออกค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ที่ 420/2556 เรื่อง แต่งตั้ง
คณะกรรมการเลือกตั้งเป็นผู้แทนคณาจารย์ประจ าคณะครุศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะ
วิทยาการจัดการ และคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพ่ือเป็นกรรมการสรรหาคณบดี 

   2)  ประชุมคณะกรรมการเลือกตั้งผู้แทนคณาจารย์ประจ าคณะฯ เพ่ือสรรหาคณบดี เพ่ือก าหนด
แนวทางการด าเนินงานร่วมกัน เพ่ือให้ได้มาซึ่งผู้แทนคณาจารย์ประจ าของคณะที่มีการสรรหาคณบดี เมื่อวันที่ 
19 พฤษภาคม 2556  

   3)  ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เลขที่ 172 เรื่อง การเลือกตั้งผู้แทน
คณาจารย์ประจ าคณะเพ่ือเป็นกรรมการสรรหาคณบดี 

   4)  ค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ที่ 426/2556 เรื่อง ให้คณาจารย์ประจ าเข้าร่วม
ประชุมและเลือกตั้งผู้แทนคณาจารย์ประจ าคณะ เพ่ือเป็นกรรมการสรรหาคณบดี 

   5)  คณะกรรมการเลือกตั้งเป็นผู้แทนคณาจารย์ประจ าของคณะที่มีการสรรหาคณบดี  รายงานผล
การเลือกตั้งผู้แทนคณาจารย์ประจ าคณะครุศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ 
และคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพ่ือเป็นกรรมการสรรหาคณบดี เสนอต่อมหาวิทยาลัยเพ่ือรับทราบเมื่อ
วันที่ 

   6)  สภาคณาจารย์และข้าราชการได้ด าเนินการคัดเลือกผู้แทนประจ าคณะของแต่ละคณะใน  
การประชุม ครั้งที่ 5/2556 เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2556 ตามบันทึกข้อความ ที่ ศธ 0550.12.1/198 ลงวันที่ 
31 พฤษภาคม 2556    
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   7)  สภาวิชาการได้ด าเนินการคัดเลือกผู้แทนประจ าคณะของแต่ละคณะตามบันทึกข้อความ  
ที่ ศธ 050.12.1/205  ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2556  

   8)   ส านักงานอธิการบดีเสนอเรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดี จ านวน 4 คณะ น าเข้าที่
ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือขอความเห็นชอบแต่งตั้งค าสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  
ในการประชุม ครั้งที่ 6/2556 ในวันที่ 20 มิถุนายน 2556 ตามเอกสารที่แนบเลขที่ สภา 1 - 4 และบันทึก
รายงานผลการคัดเลือกผู้แทนของแต่ละองค์คณะบุคคล ตามเอกสารแนบเลขท่ี สภา 5-18 
   9) คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบให้เสนอให้ที่
ประชุมสภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งกรรมการสรรหาคณบดี ในการประชุมครั้งที่ 6/2556 วันที่ 20 มิถุนายน 2556 
และมีข้อสังเกต ให้คณะกรรมการตามวรรคแรก เลือกกรรมการคนหนึ่ง เป็นประธาน และให้ประธานเลือก
บุคคลอื่นที่อยู่ในคณะนอกจากบุคคลในข้อ 5(1) ข้อ 5(2) และข้อ 5(3) เป็นเลขานุการ  

  ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะดังนี้ 
1. ให้แต่งตั้งคณะกรรมการโดยก าหนดให้มีประธานและเลขานุการ  โดยมอบหมายให้

มหาวิทยาลัยด าเนินการ 
2. น ามติและความเห็นของสภามหาวิทยาลัยไปเป็นแนวทางในการด าเนินการให้ปราศจาก 

การ Conflict of intent และผู้ที่เป็นกรรมการสรรหาคณบดีต้องแสดงเจตจ านงที่จะไม่เข้ารับการสรรหา 
ศ.นพ.สมเกียรติ วัฒนศิริชัยกุล กล่าวว่า คณะกรรมการสรรหาคณบดีเคยผ่านสภามหาวิทยาลัยไป 

มหาวิทยาลัยควรน ามติของสภามหาวิทยาลัยแจ้งไปที่คณะกรรมการสรรหาคณบดีทั้ง 4 ชุด ได้รับทราบว่าผู้ที่
เป็นกรรมการต้องตั้งกฎเกณฑ์อะไรบ้าง  และต้องไม่เป็นกรรมการอยู่ด้วยตามมติสภามหาวิทยาลัย ควรน าไป
แก้ไขข้อบังคับของมหาวิทยาลัยว่าคณะกรรมการสรรหาไม่ควรเป็นบุคคลที่ถูกเสนอชื่อด้วย เพราะมติ 
สภามหาวิทยาลัยจะอยู่เหนือข้อบังคับไม่ได้ และควรมีการด าเนินการแก้ไขให้มีความโปร่งใส 

ประธาน  ให้มหาวิทยาลัยเชิญกรรมการสรรหาคณบดีทั้ง 4 คณะมาประชุมเพ่ือเลือกประธาน 
และให้ประธานเลือกเลขานุการ 

 มติที่ประชุม 
  เห็นชอบร่างค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดี โดยมอบหมายให้มหาวิทยาลัยด าเนินการ
จัดประชุมกรรมการที่จะเลือกประธานและเลขานุการให้เรียบร้อยก่อนเสนอให้นายกสภามหาวิทยาลัยลงนาม 

 ระเบียบวาระท่ี 3.2 ขอแต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงและยกร่างกฎหมายของมหาวิทยาลัย 

สาระส าคัญโดยย่อ 
  ตามที่มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 5/2556 เมื่อวันที่ 15 
พฤษภาคม พ.ศ. 2556 ให้มหาวิทยาลัยแต่งตั้งกรรมการด าเนินงานด้านกฎหมายของมหาวิทยาลัย โดยที่
ประชุมให้ ดร.อุทัย ดุลยเกษม กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นกรรมการชุดดังกล่าว นิติกรได้
ตรวจสอบแนวทางการด าเนินการที่ผ่านมาเกี่ยวกับเรื่องกฏหมายของมหาวิทยาลัย ที่ด าเนินการโดยอาศัย
อ านาจตามความในมาตรา 18 (14)  แต่งตั้งคณะกรรมการ  คณะอนุกรรมการหรือบุคคลหนึ่งบุคคลใดเพ่ือพิจารณาและ
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เสนอความเห็นในเรื่องหนึ่งเรื่องใดหรือมอบหมายให้ปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใดอันอยู่ในอ านาจและหน้าที่ของ 
สภามหาวิทยาลัย โดยมีองค์ประกอบตามที่สภามหาวิทยาลัยก าหนด ดังนี้ 

 1. กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 2 คน ท าหน้าที่ประธาน กับ รองประธาน 
 2. ผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมายจากบุคคลภายนอก จ านวน 3 คน 
 3. ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ 
 4. กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้แทนผู้บริหาร จ านวน 1 คน 
 5. กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้แทนคณาจารย์ประจ า จ านวน 1 คน 
 6. รองอธิการบดีฝุายบริหาร ท าหน้าที่เป็นกรรมการและเลขานุการ 
 7. นิติกร ท าหน้าที่เป็นผู้ช่วยเลขานุการ 
 ซึ่งงานนิติการได้ยกร่าง ค าสั่งคณะกรรมการปรับปรุงและยกร่างกฏหมายของมหาวิทยาลัย  

ตามองค์ประกอบข้างต้นเพ่ือเสนอขอให้สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งค าสั่งดังกล่าว 
 คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัยได้มีการประชุมพิจารณา

กลั่นกรองวาระการประชุม เมื่อวันพุธที่ 12 มิถุนายน 2556 ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะจากประธาน (ดร. อุทัย 
ดุลยเกษม) และนายธาตรี มหันตรัตน์ ให้สภามหาวิทยาลัยก าหนดองค์ประกอบของกรรมการดังกล่าวเสียใหม่ 
เพ่ือให้เกิดความคล่องตัวในการด าเนินการ และก าหนดอนุกรรมการชุดย่อยลงไปด าเนินการเฉพาะเรื่อง และ
เห็นชอบให้บรรจุวาระการประชุมครั้งที่ 6/2556 วันที่ 20 มิถุนายน 2556   

 มติที่ประชุม   
เห็นชอบองค์ประกอบของคณะกรรมการและเห็นชอบแต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงและยกร่าง

กฎหมายของมหาวิทยาลัย ดังรายชื่อต่อไปนี้ 
 1. นายอุทัย ดุลยเกษม    ประธานกรรมการ 
 2. ผศ.ดร.สุชาติ ตันธนะเดชา    รองประธานกรรมการ 
 3. นายราชัน อัศเวศน์   กรรมการ 
 4. นายฉัตรชัย จรูญพงศ์   กรรมการ 
 5.นายสุทน เฉื่อยพุก   กรรมการ 
 6. ผศ.อร่าม ชนะโชติ   กรรมการ 
 7. นายธาตรี มหันตรัตน์   กรรมการ 
 8. ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ กรรมการ 
 9. รองอธิการบดีฝุายบริหาร  กรรมการและเลขานุการ 
 10. นางสาวศราริตา บุญฤทธิ์  ผู้ช่วยเลขานุการ 

 ระเบียบวาระที่ 3.3  ขออนุมัติแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา พ.ศ.2556 - 2559 

สาระส าคัญโดยย่อ 
ตามที่มหาวิทยาลัยได้แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและ 

การสื่อสารของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา พ.ศ. 2556-2559 เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม พ.ศ.2555  
ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ในฐานะฝุายเลขานุการได้ด าเนินการร่วมกับกองนโยบาย 
และแผน ได้จัดท า (ร่าง) แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยราชภัฏ
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พระนครศรีอยุธยา พ.ศ.2556 – 2559 เพื่อเป็นการเตรียมการรองรับกับภารกิจด้านการจัดการศึกษาพัฒนา
ด้าน ICT มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยได้ผ่านความเห็นชอบดังนี้ 

1. คณะกรรมการจัดท าแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา พ.ศ.2556 – 2559 ครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2556 ที่ประชุมเห็นชอบใน
เบื้องต้นและแก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการจัดท าแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ  และ 
การสื่อสาร มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา พ.ศ.2556 – 2559 ซึ่งได้ด าเนินการเรียบร้อยแล้ว 

2. การประชุมคณะกรรมการจัดท าแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา พ.ศ.2556 – 2559 ครั้งที่ 2/2556 เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2556  
มติที่ประชุมเห็นชอบในเบื้องต้นและแก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการจัดท าแผนแม่บทเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา พ.ศ.2556 – 2559 ซึ่งได้ด าเนินการ
เรียบร้อยแล้ว 

3. การประชุมคณะกรรมการจัดท าแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา พ.ศ.2556 – 2559 ครั้งที่ 3/2556 เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2556 
มติที่ประชุมเห็นชอบให้แก้ไขตามข้อเสนอแนะและน าเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพ่ือ
ขอความเห็นชอบ ก่อนน าเสนอท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อขออนุมัติ ซึ่งได้ด าเนินการเรียบร้อยแล้ว 

4. การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 10/2556 เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2556 
มติที่ประชุมเห็นชอบ และหากมีข้อเสนอแนะในการปรับแก้ไข (ร่าง) แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและ 
การสื่อสาร มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา พ.ศ. 2556-2559 ให้ส่งข้อเสนอแนะตามแบบพิจารณา
ให้ความเห็นชอบฯ กลับมายังส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และ กองนโยบายและแผน 
ภายในวันศุกร์ที่ 7 มิถุนายน 2556 เพ่ือท าการแก้ไขปรับปรุงก่อนน าเสนอต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย
ต่อไป 

5. คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัยได้มีการประชุม
พิจารณากลั่นกรองวาระการประชุม เมื่อวันพุธที่ 12 มิถุนายน 2556 มีข้อเสนอแนะ เกี่ยวกับงบประมาณที่
ใช้ในการขับเคลื่อนแผนแม่บท เลขานุการสภามหาวิทยาลัยจึงเสนอให้น าเอกสารไปพิจารณาก่อน และ
กรรมการอาจเสนอข้อคิดเห็นไปยังผู้จัดท าร่างแผนแม่บทดังกล่าว หรือเสนอให้ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยได้
พิจารณาก่อน โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้บรรจุวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 6/2556 วันที่ 20 
มิถุนายน 2556   

6. การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 11/2556 เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 
2556 มติที่ประชุมเห็นชอบและให้น าเข้าที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 6/2556 วันที่ 20 มิถุนายน 2556 
เพ่ือขอความเห็นชอบต่อไป 

ประธาน กล่าวว่า สภามหาวิทยาลัยขอชมเชยการด าเนินงานเรื่องแผนแม่บทเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา พ.ศ.2556 – 2559 

 มติที่ประชุม   
อนุมัติแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

พ.ศ.2556 – 2559 โดยมีข้อสังเกต ดังนี้ 
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 1. Bussiness Intelligence ที่ก าหนดนั้นเป็นยุทธศาสตร์ที่สามารถน ามาใช้ประกอบการ
ตัดสินใจของผู้บริหาร 
  2. ความคุ้มค่าของการใช้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเทคนิค เช่นระบบ SAP ที่มีค่าใช้จ่ายสูงควรใช้ให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด 
  3. พัฒนาระบบสารสนเทศรองรับนักศึกษาและบุคลากร ได้แก่ฐานข้อมูลทางวิชาการ E-
Journal และ E-book/ ฐานข้อมูลทางภาษา/ฐานข้อมูลของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาหรือสถาบันอยุธยา
ศึกษา 
  4. ให้มีการพัฒนาบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญทางระบบสารสนเทศที่สามารถเป็นผู้สร้าง
นวัตกรรมมากกว่าที่จะเป็นผู้ใช้และลอกเลียนแบบ 
  5. การใช้ระบบสารสนเทศเป็น Interface เชื่อมต่อไปยังส่วนต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย 
ทั้งระบบอินเตอร์เน็ต โทรศัพท์มือถือ เข้าถึงระบบสารสนเทศแบบ Realtime 

 ระเบียบวาระที่  3 .4  ขอความเห็นชอบ (ร่ าง) ประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา เรื่อง นโยบายมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา และข้อมูลพื้นฐานส าหรับ
ก าหนดแนวนโยบาย สภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

สาระส าคัญโดยย่อ 
กองนโยบายและแผน ได้จัดท า (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  

เรื่อง นโยบายมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เพ่ือเป็นไปตามเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐ (PMQA) หมวด 1 การน าองค์การ LDP4 สถาบันอุดมศึกษามีการก าหนด ทบทวน และ
ปรับปรุงนโยบายการก ากับดูแลองค์กรที่ดี (Organizational Governance) โดยค านึงถึงหลักธรรมาภิบาล
ของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เพ่ือประโยชน์ของส่วนรวมและตอบสนองต่อความต้องการของ
ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา 
ระดับอุดมศึกษา องค์ประกอบที่ 1 ตัวบ่งชี้ 1.1 กระบวนการพัฒนาแผนมหาวิทยาลัยจ าเป็นต้องมี  
การก าหนดทิศทางการพัฒนาและการด าเนินงานของสถาบัน เพ่ือให้มหาวิทยาลัยด าเนินการสอดคล้อง
กับอัตลักษณ์หรือจุดเน้น มีคุณภาพมีความเป็นสากล และเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน  

กองนโยบายและแผนได้จัดท าข้อมูลพ้ืนฐานส าหรับการก าหนดแนวนโยบายสภามหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการก าหนด (ร่าง) นโยบายมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา ประจ าปี พ.ศ. 2556 - 2558  

มติที่ประชุม   
  เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง นโยบาย
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ตามร่างที่แนบท้าย  โดยให้แก้ไขตามข้อเสนอแนะของกรรมการ 
สภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ โดยแก้ไขและมีรายละเอียดดังนี้ 
  1. เร่งรัดการผลิตบัณฑิต การจัดการศึกษาให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน ยกระดับสู่ความ
เป็นเลิศ และสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน 
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 2. ส่งเสริมให้มีการผลิตงานวิจัย การสร้างสรรค์นวัตกรรม องค์ความรู้ สืบสานโครงการ 
อันเนื่องมาจากแนวพระราชด าริ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่ตอบสนองความต้องการของสังคม และ
สามารถแข่งขันได้ในระดับกลุ่มประชาคมอาเซียน 
  3. เป็นศูนย์กลางการบริการ และเผยแพร่ข้อมูลด้านศิลปวัฒนธรรม เพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยว 
ที่เป็นเอกลักษณ์ของอยุธยาเมืองมรดกโลก อย่างยั่งยืน 
  4. ส่งเสริม การสร้างเครือข่ายของการพัฒนาศักยภาพครู ผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษา
ตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ เหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพชั้นสูง ที่สามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่าง  
มีคุณภาพ 
  5. สนับสนุน ร่วมมือ พัฒนาคุณภาพของมหาวิทยาลัยให้สามารถเป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีคุณภาพ  
และการให้บริการทางวิชาการ เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต   
  6. สนับสนุน พัฒนาถ่ายทอดเทคโนโลยีที่เหมาะสมเพ่ือตอบสนองความต้องการของท้องถิ่น  
และสังคม สนับสนุนภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่ภูมิปัญญาสากล 
  7. ส่งเสริม สนับสนุนการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติของท้องถิ่น ชุมชน อย่างคุ้มค่า 
เพ่ือให้เกิดการจัดการบ ารุงรักษาสิ่งแวดล้อม พัฒนาสภาพแวดล้อมอย่างยั่งยืน  
  8. สนับสนุน พัฒนาการสร้างความร่วมมือในการพัฒนามหาวิทยาลัยสู่ความเป็นสากล โดยใช้  
หลักธรรมาภิบาล และน าวิธีการบริหารจัดการแนวใหม่มาใช้ในการพัฒนามหาวิทยาลัย 
  9. เร่งรัดให้มีอาจารย์คุณวุฒิปริญญาเอกและต าแหน่งทางวิชาการ เพ่ือพัฒนาศักยภาพ 
ด้านการสอนและการวิจัยสู่ระดับสากล 
  10. เร่งรัดการพัฒนาคุณภาพของงานวิจัยที่สามารถตอบสนองความต้องการของท้องถิ่น 
สามารถแข่งขันได้ในระดบัสากล 
  11. ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนเพ่ือเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน  
ด้านภาษาอังกฤษและภาษาในกลุ่มประเทศอาเซียน 

 ระเบียบวาระท่ี 3.5  ขอความเห็นชอบ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
ว่าด้วย คุณสมบัติ และวิธีการสรรหาอธิการบดี พ.ศ.... 

สาระส าคัญโดยย่อ 
 อ้างถึงมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้ งที่  4/2556 เมื่อวันที่  24 เมษายน 2556  

สภามหาวิทยาลัยมีมติเห็นชอบการด าเนินการสรรหาอธิการบดี โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
  1) เห็นชอบปฏิทินการด าเนินการสรรหาอธิการบดีตามที่เลขานุการสภามหาวิทยาลัยเสนอ 
  2) เห็นชอบให้ใช้ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย คุณสมบัติและ

วิธีการสรรหา อธิการบดี พ.ศ.2547 (ฉบับเดิม) โดยแก้ไขเรื่องการมีส่วนร่วมของบุคลากรโดยแก้ไขให้
พนักงานมหาวิทยาลัยมีสิทธิ์และมีส่วนร่วมเช่นเดียวกับข้าราชการ 

  3) เห็นชอบการแต่งตั้งคณะกรรมการเลือกตั้ง ซึ่งมีองค์ประกอบดังนี้ 
   3.1 กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ คือ นายอภิชาติ จีระวุฒิ 
   3.2 กรรมการสภาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจ า คือ ผศ.อร่าม ชนะโชติ 
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   3.3 กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้แทนผู้บริหารโดยมอบหมายให้อธิการบดีไป
ด าเนินการ 

   3.4 ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี เป็นเลขานุการ 
  โดยได้ เสนอให้นายกสภามหาวิทยาลัยลงนามค าสั่ งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยาที่ 11/2556 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการเลือกตั้ง ลงวันที่  24  เมษายน พ.ศ. 2556 
    และมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 5/2556 เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2556 มอบให้
มหาวิทยาลัยไปด าเนินการแก้ไขข้อบังคับมหาวิทยาลัยว่าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหา
อธิการบดี ในประเด็นต่างๆดังนี้ 

     1) ตรวจสอบการมีส่วนร่วมของบุคคลากรให้สอดคล้องกับสถานะและความรับผิดชอบ
ของบุคลากรแต่ละประเภท 
     2)  การแก้ไขค านิยามให้ผู้ไม่มีสิทธิ์ได้มีสิทธิ์จะต้องสัมพันธ์กับประเด็นอ่ืนที่ปรากฏอยู่ใน
ข้อบังคับตามหลักการมีส่วนร่วม  
     3) ให้สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการด้านกฎหมายของมหาวิทยาลัย
โดยที่ประชุมเสนอให้ ดร.อุทัย ดุลยเกษม เป็นประธานคณะกรรมการชุดดังกล่าว  
    เลขานุการสภามหาวิทยาลัยได้แจ้งมติไปยังส านักงานอธิการบดี ให้ด าเนินการเมื่อวันที่   
27 พฤษภาคม  2556 
    ดร.อุทัย ดุลยเกษม รักษาราชการแทนอธิการบดี (กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ)  
ได้เรียกประชุมคณะกรรมการด าเนินการแก้ไขข้อบังคับมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2556  พร้อมทั้ง
เสนอวาระเพ่ือพิจารณา เรื่อง ขอความเห็นชอบ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  
ว่าด้วย คุณสมบัติ และวิธีการสรรหาอธิการบดี โดยให้น าเสนอคณะกรรมการกลั่นกรองวาระการประชุม  
ในวันที่ 12 มิถุนายน 2556 โดยมีประเด็นการแก้ไขดังนี้ 

1) บุคลากรที่มีสิทธิ์ในการสรรหาคณะกรรมการสรรหาอธิการบดี 
     “ข้อ 3 ให้ยกเลิกความในข้อ 3 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  

ว่าด้วย คุณสมบัติ และวิธีการสรรหาอธิการบดี พ.ศ.2547 โดยให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
     “มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
     “สภามหาวิทยาลัย” หมายความว่า สภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
     “อธิการบดี” หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
     “หน่วยงาน” หมายความว่า คณะ ส านัก สถาบัน ซึ่งเป็นส่วนราชการที่จัดตั้งหรือแบ่ง

ส่วนราชการตามกฎ กระทรวง ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ และมติสภามหาวิทยาลัย รวมถึงหน่วยงานที่
เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ 

     “บุคลากรสายวิชาการ” หมายความว่า ผู้ที่ท าหน้าที่สอนและวิจัย โดยด ารงต าแหน่ง
อาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ ศาสตราจารย์ ที่เป็นข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 
พนักงานมหาวิทยาลัย อาจารย์ประจ าตามสัญญา ในสังกัดมหาวิทยาลัย 

     “บุคลากรสายสนับสนุน” หมายความว่า ที่ท าหน้าที่ในสายงานสนับสนุนงานวิชาการ  
ซึ่งเป็นข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พนักงานมหาวิทยาลัย  พนักงานราชการ ลูกจ้างประจ าใน
สังกัดมหาวิทยาลัยที่มิใช่บุคลากรสายวิชาการ และไม่รวมถึงครูอัตราจ้างโรงเรียนสาธิต 
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     “คณะกรรมการเลือกตั้ง” หมายความว่า คณะกรรมการด าเนินการให้ได้มาซึ่ ง
คณะกรรมการสรรหา 

     “คณะกรรมการสรรหา” หมายความว่า คณะกรรมการสรรหาอธิการบดี 
     “นักศึกษา”หมายความว่า นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
     “บุคลากรในท้องถิ่น” หมายความว่า บุคลากรในท้องถิ่นที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกิจการของ

มหาวิทยาลัย 
  2) สัดส่วนและองค์ประกอบของคณะกรรมการสรรหาอธิการบดี (เป็นส่วนที่แก้ไข
นอกเหนือจากมติสภามหาวิทยาลัย) 

ข้อบังคับฯ พ.ศ 2547 ร่างข้อบังคับที่อยู่ระหว่างการด าเนินการ 

ผู้แทนคณาจารย์ประจ าคณะต่างๆ ที่ไม่เป็น
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจ านวน  6 คน โดย
คณาจารย์ประจ าที่ปฏิบัติหน้าที่ในหน่วยงานอื่น
ให้สังกัดคณะ  

ผู้แทนจากบุคลากรสายวิชาการ ที่ไม่เป็น
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจ านวน 5 คน 

ผู้แทนข้าราชการพลเรือนที่ไม่เป็นกรรมการ 
สภามหาวิทยาลัยจ านวน  1 คน โดยข้าราชการ 
พลเรือนที่ปฏิบัติหน้าที่ในหน่วยงานอื่นให้สังกัด
ส านักงานอธิการบดี  

ผู้แทนจากบุคลากรสายสนับสนุน ที่ไม่เป็น
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจ านวน  2 คน 

บุคลากรในท้องถิ่นที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกิจการ
มหาวิทยาลัย ที่ไม่เป็นกรรมการสภา
มหาวิทยาลัย จ านวน 4 คน  

บุคลากรในท้องถิ่นที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกิจการ
ม ห า วิ ท ย า ลั ย  ที่ ไ ม่ เ ป็ น ก ร ร ม ก า ร ส ภ า
มหาวิทยาลัย จ านวน 2 คน  

จ านวนรวม  11 คน  จ านวนรวม  9 คน 

  ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการด าเนินการแก้ไขข้อบังคับมหาวิทยาลัย (นิติกร) น าเสนอต่อที่
ประชุมว่า สภามหาวิทยาลัยมีมติมอบหมายให้คณะกรรมการด าเนินการโดยให้แก้ไขในเรื่องของการมี
ส่วนร่วมของบุคลากร ให้พนักงานมหาวิทยาลัยมีสิทธิ์และมีส่วนร่วมเช่นเดียวกับข้าราชการ เพ่ือให้
เป็นไปตามหลักประกันสิทธิเสรีภาพ ความเสมอภาคและการมีส่วนร่วมของบุคลากรตามที่กฎหมาย
ก าหนด ดังนั้น หากท่ีประชุมมีมติหรือข้อเสนอแนะเรื่ององค์ประกอบและสัดส่วนคณะกรรมการสรรหาที่
แตกต่างไปจากของเดิมที่ก าหนด เห็นสมควรน าเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาให้ความ
เห็นชอบก่อน เพราะอาจเป็นการปฏิบัติงานเกินขอบเขตที่สภามหาวิทยาลัยมอบหมาย 
  อีกท้ังที่ประชุมมีข้อสรุปเห็นควรตั้งเป็นข้อสังเกต และข้อเสนอแนะต่อสภามหาวิทยาลัย โดยให้
มีการปรับแก้องค์ประกอบและสัดส่วนจ านวนคณะกรรมการสรรหาอธิการบดีให้เหลือ 9 คน
ประกอบด้วย 

1. กรรมการที่มาจากบุคลากรสายวิชาการ จ านวน 5 คน 
2. กรรมการที่มาจากบุคลากรสายสนับสนุน จ านวน 2 คน 
3. กรรมการที่มาจากบุคลากรท้องถิ่นซึ่งเป็นบุคลากรภายนอก จ านวน 2 คน 
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  มติที่ประชุม เห็นชอบ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัย ว่าด้วย คุณสมบัติ และวิธีการสรรหา
อธิการบดี โดยให้เสนอข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ เพ่ือขอความเห็นชอบต่อสภามหาวิทยาลัย  

  คณะกรรมการกลั่นกรองวาระการประชุมพิจารณากลั่นกรองวาระการประชุมเมื่อวันที่ 12 
มิถุนายน 2556 มีประเด็นพิจารณา ดังนี้ 
    1.ประธานคณะกรรมการกลั่นกรองได้ขอเสนอแก้ไขเพ่ิมเติมจากการประชุมคณะท างาน
แก้ไขข้อบังคับฯ ในประเด็นเกี่ยวกับอ านาจหน้าที่ของกรรมการสรรหาตามข้อ 9 (1) คณะกรรมการ
กลั่นกรองวาระการประชุมได้พิจารณามีข้อเสนอเกี่ยวกับการแก้ไขที่นอกเหนือจากมติสภามหาวิทยาลัย 
นั้นให้สภามหาวิทยาลัยเป็นผู้พิจารณา  

   2. การแก้ไขข้อบังคับในส่วนที่ไม่เป็นไปตามมติสภามหาวิทยาลัยครั้งก่อนหน้านี้ควรมี 
การชี้แจงเหตุผลของการปรับสัดส่วนและองค์ประกอบของคณะกรรมการสรรหาอธิการบดี ให้ 
สภามหาวิทยาลัยได้รับทราบ 

ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยมีข้อเสนอแนะดังนี้ 
ศาสตราจารย์  นพ.สมเกียรติ  วัฒนศิริชัยกุล  กล่าวว่า  กระบวนการสรรหาล่าช้ามาก  

มติสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ผ่านมาชัดเจน คือให้ด าเนินการแก้ไขประเด็นเดียว คือ การมีส่วนร่วม  
หากองค์ประกอบมีการเปลี่ยนแปลง  อาจไม่สอดคล้องกับข้อบังคับเดิม ดังนั้นถ้าต้องการให้ได้อธิการบดี
โดยเร็ว มหาวิทยาลัยควรใช้ข้อบังคับฉบับเดิม ควรให้ได้อธิการบดีก่อนแล้วหลังจากนั้นหากต้องการ
ด าเนินการในเรื่องอ่ืน ๆ ก็ด าเนินการต่อจากการได้อธิการบดีคนใหม่เรียบร้อยแล้ว 

ประธาน กล่าวว่า การด าเนินการแก้ไขข้อบังคับ ว่าด้วย การสรรหาอธิการบดี ควรด าเนินการ
เสร็จนานแล้ว เนื่องจากกรรมการสภามหาวิทยาลัยชุดเก่าหมดวาระไปตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2554 
เป็นเรื่องไม่ง่ายที่แก้ไขออกมาแล้วลงตัว จะถูกใจทุกท่านหากด าเนินการแก้ไขต่อไปคงไม่ทันการเพราะจะ
เกิดความล่าช้าต่อไป ข้อบังคับฉบับเดิมได้พิสูจน์มาแล้วว่าสามารถด าเนินการได้และดี ตามที่พิจารณา
จากอธิการบดี ที่ผ่านมา เช่น รศ.สุวิทย์ เฑียรทอง  รศ.ดร.บุหงา วัฒนะ มติสภามหาวิทยาลัยขอให้แก้ใน
เรื่องของการมีส่วนร่วมเท่านั้น ถ้าแก้ไขในเรื่องของสัดส่วนและองค์ประกอบก็เหมือนกับว่าเป็นการฝืนมติ
สภามหาวิทยาลัย สภามหาวิทยาลัยยืนยันในหลักการเดิมคือแก้เฉพาะผู้มีสิทธิ์และด าเนินการไปตาม
ข้อบังคับฉบับเดิม  

เลขานุการ ได้ตรวจสอบแล้วพบว่ามีการแก้ไขเกินกว่ามติสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2556  
และ ครั้งท่ี 5/2556 ในหลักการแก้ไขได้เสนอให้แก้ไขในเรื่องของการมีส่วนร่วม  

ผศ.อร่าม ชนะโชติ กล่าวว่า  สภามหาวิทยาลัยอนุมัติแก้ไขในส่วนของการมีส่วนร่วมส่วนแบบ
อ่ืนเหมือนเดิม และให้นายกสภามหาวิทยาลัยลงนามและด าเนินการได้เลย มหาวิทยาลัยต้องการได้
ผู้บริหารเร็วที่สุด สภามหาวิทยาลัยมีอ านาจตามข้อบังคับ  ต้องการให้รับรองในส่วนที่แก้ค านิยาม  
แตส่ัดส่วนและองค์ประกอบเหมือนเดิม  

ประธาน กล่าวว่า ยังไม่เห็นชอบตามประเด็นที่เสนอของข้อบังคับในการประชุมครั้งนี้  และ      
ที่ประชุมเห็นชอบให้แก้ในส่วนของการมีส่วนร่วม ส่วนประเด็นอ่ืนรวบรวมเพ่ือเป็นข้อมูลในการปรับปรุง
แก้ไขต่อไป 
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มติที่ประชุม 
 1.ไม่เห็นชอบ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย คุณสมบัติ และ
วิธีการสรรหาอธิการบดี พ.ศ.... ที่คณะกรรมการปรับปรุงและยกร่างกฎหมายของมหาวิทยาลัย เสนอ  
เนื่องจากมีการแก้ไขเกินไปจากหลักการและมติที่สภามหาวิทยาลัยได้เคยให้ความเห็นชอบแล้ว ในประเด็น
เกี่ยวกับสัดส่วนและองค์ประกอบของกรรมการสรรหา  
 2. ให้ประธานคณะกรรมการปรับปรุงและยกร่างฯ  แก้ไข (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย คุณสมบัติและวิธีการสรรหาอธิการบดีพ.ศ. ...โดยแก้ไขเรื่องการมีส่วนร่วมของ
บุคลากรในประเด็นของค านิยามให้ถูกต้องและส่วนอื่นในข้อบังคับให้คงไว้ตามเดิม 
 3. ให้ด าเนินการแก้ไขข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ที่เกี่ยวกับการสรรหา
ผู้บริหารทั้งฉบับภายหลังจากท่ีมีการสรรหาอธิการบดี คณบดี ผู้อ านวยการ/ส านัก ในคราวนี้เรียบร้อยแล้ว 
 

 ระเบียบวาระที่ 3.6 ขออนุมัติโครงการและงบประมาณงานบริหารจัดการศูนย์ฝึกปฏิบัติการ
วิชาชีพธุรกิจ (อาคารสวนหลวง) 

สาระส าคัญโดยย่อ 
 ตามบันทึกข้อความที่ ศธ 0550.1.2/298 ลงวันที่ 12 พฤษภาคม 2556 เรื่องขอเสนอเรื่องเพ่ือ
น าเข้าระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยได้มอบหมายให้คณะกรรมการด าเนินงาน  
ศูนย์ฝึกปฏิบัติการวิชาชีพธุรกิจ (อาคารสวนหลวง) พิจารณา ทบทวน และปรับปรุงแก้ไขหลักการและ
เหตุผล ของโครงการพัฒนาศูนย์ฝึกปฏิบัติการวิชาชีพธุรกิจ (อาคารสวนหลวง) พ.ศ. 2556 -2558 โดยให้
สอดคล้องกับความต้องการ ความจ าเป็นในการพัฒนา หรือกลยุทธ์ในการพัฒนาศูนย์ฝึกปฏิบัติการวิชาชีพ
ธุรกิจ และให้ระบุแหล่งงบประมาณ และข้อมูลประกอบ ซึ่งคณะกรรมการด าเนินงานศูนย์ฝึกปฏิบัติการ
วิชาชีพธุรกิจ ได้ด าเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว นั้น  
 เรื่องดังกล่าวได้ผ่านการพิจารณา ของบุคคล/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ 
 (1) น าเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 8/2556 วันอังคารที่ 7 
พฤษภาคม 2556 มีมติเห็นชอบ 
 (2)  น าเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงบประมาณและการเงิน ครั้งที่ 5/2556 วันศุกร์ที่ 
10 พฤษภาคม 2556 มีมติเห็นชอบ 
 

มติที่ประชุม 
อนุมัติโครงการและงบประมาณงานบริหารจัดการศูนย์ฝึกปฏิบัติการวิชาชีพธุรกิจ (อาคารสวน

หลวง) 
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 ระเบียบวาระที่ 3.7  ขออนุมัติโครงการและงบประมาณพัฒนาศูนย์ฝึกปฏิบัติการวิชาชีพธุรกิจ 
(อาคารสวนหลวง) ระยะ 3 ปี 

สาระส าคัญโดยย่อ 
 ตามบันทึกข้อความที่ ศธ 0550.1.2/298 ลงวันที่ 12 พฤษภาคม 2556 ขอเสนอเรื่องเพ่ือ
น าเข้าระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยได้มอบหมายให้คณะกรรมการด าเนินงาน
ศูนย์ฝึกปฏิบัติการวิชาชีพธุรกิจ (อาคารสวนหลวง) พิจารณา ทบทวน และปรับปรุงแก้ไขข้อมูลเกี่ยวกับ
สภาพปัจจุบัน ปัญหาความต้องการในหลักการและเหตุผล รวมทั้งเพ่ิมเติมข้อมูลประมาณการรายได้
ประมาณค่าใช้จ่าย แหล่งงบประมาณที่ซึ่งคณะกรรการด าเนินงานศูนย์ฝึกปฏิบัติการวิชาชีพธุรกิจ  
ได้ด าเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว นั้น  
 เรื่องดังกล่าวได้ผ่านการพิจารณา ของบุคคล/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ 
 (1) น าเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 8/2556 วันอังคารที่ 7 
พฤษภาคม 2556 มีมติเห็นชอบ 
 (2)  น าเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารงบประมาณและการเงิน ครั้งที่ 5/2556 วันศุกร์ที่ 
10 พฤษภาคม 2556 มีมติเห็นชอบ 

มติที่ประชุม 
อนุมัติโครงการและงบประมาณงานบริหารจัดการศูนย์ฝึกปฏิบัติการวิชาชีพธุรกิจ (อาคารสวน

หลวง) ระยะ 3 ปี 

ระเบียบวาระที่ 4  เร่ืองสืบเนื่องจากการประชุม คร้ังที่ 5/2556 

 ระเบียบวาระที่ 4.1 ผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  
ครั้งที่ 5/2556 

สาระส าคัญโดยย่อ 
เลขานุการ รายงานข้อมูลการด าเนินงานและผลการปฏิบัติงานตามมติที่ประชุม 

สภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 5/2556 โดยได้แจ้งและมอบให้หน่วยงานและองค์
คณะบุคคล/บุคคลที่เกี่ยวข้องด าเนินงานและปฏิบัติตามที่สภามหาวิทยาลัยมีมติแล้ว  

มติที่ประชุม  
 รับทราบ 
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ระเบียบวาระที่ 5 เร่ืองน าเสนอเพ่ือทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 5.1 เรื่องน าเสนอเพื่อทราบจากอธิการบดี 

ระเบียบวาระท่ี 5.1.1 ผู้รักษาราชการแทนอธิการบดี 

สาระส าคัญโดยย่อ 
 ตามที่สภามหาวิทยาลัยได้แต่งตั้ง ดร.อุทัย ดุลยเกษม เป็นผู้รักษาราชการแทนอธิการบดี 

ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 25 พฤษภาคม 2556 ซึ่งดร.อุทัย ดุลยเกษม ได้ยื่นหนังสือลาออกจากการเป็นรักษาราชการ
แทนอธิการบดีที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2556 และมารับงานที่
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2556   

มติที่ประชุม    
 รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 5.1.2 การประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจร 

สาระส าคัญโดยย่อ 
อธิการบดี กล่าวว่า  จังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้มอบหมายให้มหาวิทยาลัยด าเนินการจัด

ประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจร แต่เนื่องจากมหาวิทยาลัยมีข้อจ ากัดในหลายประเด็น  จึงเปลี่ยนแผนการ
ด าเนินงานไปจัดที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (ศูนย์หันตรา) แต่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ได้มอบหมายให้มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาด าเนินการในเรื่องการจัดการแสดงช่วงเย็น โดยมี
ก าหนดจะจัดขึ้นวันที่ 18 -19 กรกฎาคม 2556  

ระเบียบวาระท่ี 5.1.3 การจัดพิธีท าบุญมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

สาระส าคัญโดยย่อ 
อธิการบดี กล่าวว่า ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2556 เป็นวันสถาปนามหาวิทยาลัยครบรอบ 108 ปี 

โดยจะมีพิธีสงฆ์ และท าบุญมหาวิทยาลัย  จึงขอเรียนเชิญกรรมการสภามหาวิทยาลัยทุกท่านเข้าร่วมงานใน
วันดังกล่าว 

มติที่ประชุม    
 รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 5.1.4 พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจ าปีการศึกษา 2554 - 2555 

สาระส าคัญโดยย่อ 
อธิการบดี กล่าวว่า วันที่ 11 กรกฎาคม 2556 เป็นวันพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัย

ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  ในเวลา 11.30 น. มหาวิทยาลัยจะมีหนั งสือเรียนเชิญกรรมการ 
สภามหาวิทยาลัยทุกท่านเข้าร่วมงาน ในวันที่ 9 กรกฎาคม 2556 เวลา 08.00 น. ณ สนามหญ้า 
หน้าอาคาร 2 เพ่ือร่วมถ่ายภาพหมู่กับบัณฑิต 
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มติที่ประชุม    
 รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 5.1.5 การจัดเวทีเสวนาร่วมหาทางออกประเทศไทย  

สาระส าคัญโดยย่อ 
อธิการบดี กล่าวว่า จังหวัดพระนครศรีอยุธยาจะจัดเวทีเสียงประชาชนร่วมหาทางออก 

ประเทศไทย  โดยต้องการให้มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาเป็นเจ้าภาพจัดเวทีเสวนาดังกล่าว   
แต่มหาวิทยาลัยไม่สะดวกในเรื่องของการใช้สถานที่และบุคลากร  จึงย้ายสถานที่จัดไปยังมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (ศูนย์หันตรา) ในวันที่ 30 มิถุนายน 2556 

มติที่ประชุม    
 รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 5.2 เรื่องน าเสนอเพื่อทราบจากประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ 

สาระส าคัญโดยย่อ 
 -ไม่มี- 

มติที่ประชุม    
 -ไม่มี- 

 

ระเบียบวาระที่ 5.3 เรื่องน าเสนอเพื่อทราบจากประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

สาระส าคัญโดยย่อ 
    ผศ.สุธรรม ชาตะสิงห์ รองประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย เข้าร่วมประชุม

แทนประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย น าเสนอเรื่องแจ้งเพ่ือทราบ จ านวน  3 เรื่องคือ 
1. คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยได้ด าเนินการเกี่ยวกับโครงการอาสาสมัคร

ช่วยเหลือนักท่องเที่ยว 
2. โครงการสหกิจศึกษาต้องการให้มหาวิทยาลัยด าเนินการให้เป็นรูปธรรม 
3. คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยต้องการให้ครูอาสาสมัครจากประเทศนิวซีแลนด์

มาสอนนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏจะมีความเป็นไปได้หรือไม่ 

มติที่ประชุม    
 รับทราบ ทั้งนี้ เลขานุการได้แจ้งให้ทราบว่ามหาวิทยาลัยได้มีการด าเนินการในส่วนที่

คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยเสนอทั้ง 3 ประเด็นแล้ว 
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ระเบียบวาระท่ี 5.4 เรื่องน าเสนอเพื่อทราบจากกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 

สาระส าคัญโดยย่อ 
      -ไม่มี- 

มติที่ประชุม    
 -ไม่มี- 
 
 

ระเบียบวาระที่  6 เร่ืองอื่นๆ  

 ระเบียบวาระที่  6.1 ก าหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  
ครั้งที่ 7/2556 

สาระส าคัญโดยย่อ 
เลขานุการ แจ้งว่าสภามหาวิทยาลัยได้มีมติเป็นหลักการให้มีการประชุมสภามหาวิทยาลัย 

ทุกวันพุธในสัปดาห์ที่ 3 ของเดือน จึงขอความเห็นชอบก าหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 7/2556 ในวันพุธที่ 24 กรกฎาคม 2556 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมอยุธยา – 
อาเซียน อาคารส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  

มติที่ประชุม    
 เห็นชอบ ก าหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 7/2555 

 ระเบียบวาระที่ 6.2 การตรวจสอบองค์ประกอบของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

สาระส าคัญโดยย่อ 
นายนพดล ปรางค์ทอง กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้แทนคณาจารย์ ขอให้ที่ประชุม

พิจารณาตรวจสอบองค์ประกอบของสภามหาวิทยาลัยตามมาตรา 16 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ พ.ศ.2547 ว่าครบถ้วนหรือไม่ เนื่องจากกรรมการสภามหาวิทยาลัยในส่วนของผู้แทนผู้บริหารไม่มี
รายชื่อในเอกสารการประชุมและไม่ได้เข้าร่วมประชุม ซึ่งอาจท าให้องค์ประกอบของสภามหาวิทยาลัยไม่
ครบและมีผลกระทบต่อการด าเนินการหรือลงมติใด ๆ ของสภามหาวิทยาลัยได้ 

นายธาตรี มหันตรัตน์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้แทนคณาจารย์แสดงความเห็นว่า
องค์ประกอบของสภามหาวิทยาลัยจะต้องครบถ้วนอยู่ตลอดเวลา เว้นแต่กฎหมายบัญญัติไว้เป็นอย่างอ่ืน  
แม้การประชุมแต่ละครั้งองค์ประชุมจะครบก็ต้องพิจารณาองค์ประกอบของสภามหาวิทยาลัยเป็นล าดับ
แรกก่อน กรณีเช่นนี้ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 มาตรา 17 วรรคห้า ก าหนดว่า
ในกรณีที่กรรมการสภามหาวิทยาลัยตามมาตรา 16 (3) พ้นจากต าแหน่งตามวาระ แต่ยังมิได้ด าเนินการ
ให้ได้มาซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยใหม่ ให้กรรมการสภามหาวิทยาลัยซึ่งพ้นจากต าแหน่งปฏิบัติหน้าที่
ต่อไป จนกว่าจะได้กรรมการสภามหาวิทยาลัยใหม่แล้ว ดังนั้น หากสภามหาวิทยาลัยยังยืนยันว่าสามารถ
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ประชุมต่อไปได้ โดยไม่ค านึงถึงหลักกฎหมายข้างต้น จะขอสงวนสิทธิไม่เห็นด้วยกับการด าเนินการของ
สภามหาวิทยาลัยดังกล่าว 

 มติที่ประชุม  
รับทราบให้มหาวิทยาลัยพิจารณาตรวจสอบประเด็นทางกฎหมายดังกล่าวให้ชัดเจนต่อไป 

 ระเบียบวาระท่ี 6.2 ขอความเห็นชอบแต่งตั้งคณะกรรมการก าหนดอัตราค่าตอบแทนส าหรับ
ผู้ด ารงต าแหน่งอธิการบดีซึ่งมิได้เป็นข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 

สาระส าคัญโดยย่อ 
ตามค าสั่งสภามหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาที่ 10/2556 เรื่องแต่งตั้ง

ผู้รักษาราชการแทนอธิการบดีและผู้รักษาราชการแทนรองอธิการบดี ลงวันที่ 25 พฤษภาคม 2556  
ซึ่งตามค าสั่งดังกล่าวสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ได้แต่งตั้งนายอุทัย ดุลยเกษม  
เป็นผู้รักษาราชการแทนอธิการบดี ตั้งแต่วันที่ 25 พฤษภาคม 2556 นั้น 

ผู้อ านวยการกองกลางได้เสนอมหาวิทยาลัยให้ด าเนินการตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย ค่าตอบแทนของผู้ด ารงต าแหน่งประเภทผู้บริหารที่มิได้เป็นข้าราชการ  
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2555 ข้อ 7 ให้สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการจาก 
สภามหาวิทยาลัย จ านวน 5 คน เพ่ือท าหน้าที่พิจารณาก าหนดอัตราเงินเดือนเริ่มต้นของผู้บริหาร 
(ต าแหน่งอธิการบดี) ต่อไป 

รักษาราชการแทนอธิการบดี กล่าวว่า ขอเพ่ิมเติมระเบียบวาระ 6.2 การรับรองรายงาน  
การประชุมหน้า 2-21 มีข้อความดังนี้  นายอุทัย ดุลยเกษม ขออนุญาตออกจากห้องประชุมสภา
มหาวิทยาลัย 

มติที่ประชุม    
  เห็นชอบการแต่งตั้งคณะกรรมการก าหนดอัตราค่าตอบแทบส าหรับผู้ด ารงต าแหน่ง
อธิการบดีซึ่งมิได้เป็นข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา โดยมีรายนามคณะกรรมการดังนี้ 

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ ตันธนะเดชา  ประธาน 
2. ศาสตราจารย์ นพ.สมเกียรติ วัฒนศิริชัยกุล  กรรมการ 
3. ศาสตราจารย์ ดร.จ านงค์ อดิวัฒนสิทธิ์  กรรมการ 
4. รองศาสตราจารย์ไพฑูรย์ สมัครกิจ   กรรมการ 
5. นายธาตรี มหันตรัตน์    กรรมการและเลขานุการ 
6. นางสุนทรี โพธิกุล    ผู้ช่วยเลขานุการ 
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 ระเบียบวาระที่ 6.3 ขอความเห็นชอบการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจ า
มหาวิทยาลัย (เพิ่มเติม) 

สาระส าคัญโดยย่อ 
 ตามท่ีกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจ าตามมาตรา 16 (4) จ านวน 2 คน ได้

หมดวาระลง และมหาวิทยาลัยได้เลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจ าเรียบร้อยแล้ว 
ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ลงวันที่ 28 มีนาคม 2556 เ พ่ือให้การด าเนินงาน
บริหารงานบุคคลเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย คณะกรรมการ
บริหารงานบุคคลประจ ามหาวิทยาลัย พ.ศ.2551 จึงเห็นสมควรแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานบุคคล
ประจ ามหาวิทยาลัยแทนต าแหน่งที่ว่างลง 

มติที่ประชุม    
 เห็นชอบการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจ ามหาวิทยาลัย (เพ่ิมเติม) ดังนี้ 

1. นายสุทัศน์ อู่ทอง  กรรมการ 
2. นายนพดล ปรางค์ทอง  กรรมการ 

 ระเบียบวาระที่ 6.4 ขอความเห็นชอบแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้อ านวยการสถาบันและ
ส านัก 

สาระส าคัญโดยย่อ 
 ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และ

วิธีการสรรหาผู้อ านวยการสถาบัน ส านัก ศูนย์ หรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ 
พ.ศ.2547 ข้อ 5 ให้สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นคณะหนึ่ง เรียกว่า “คณะกรรมการสรรหา
ผู้อ านวยการสถาบัน” จ านวนห้าคนประกอบด้วย 

1. อธิการบดี หรือรองอธิการบดีที่ได้รับมอบหมายเป็นประธาน 
2. ผู้แทนจากสภาวิชาการท่ีคณาจารย์ประจ าเลือก ซึ่งคัดเลือกกันเอง จ านวนสองคน 
3. ผู้แทนจากสภาคณาจารย์และข้าราชการ ซึ่งคัดเลือกกันเอง จ านวนสองคน 

ให้ประธานเลือกบุคคลอ่ืนนอกจากบุคคลในข้อ 5 (2) และข้อ 5 (3) เป็นเลขานุการ 
การแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาตามวรรคหนึ่ง ให้ด าเนินการภายในระยะเวลาอันสมควรก่อนที่
ผู้อ านวยการจะครบวาระ หรือหลังจากผู้อ านวยการพ้นจากต าแหน่งภายในหกสิบวัน แล้วแต่กรณี นั้น 

มติที่ประชุม   
  แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้อ านวยการสถาบันและส านัก โดยเห็นชอบให้รักษาราชการ
แทนอธิการบดีหรือรักษาราชการแทนรองอธิการบดีที่ได้รับมอบหมายเป็นประธานคณะกรรมการสรรหา 
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 ระเบียบวาระที่ 6.5 ขอความเห็นชอบแต่งตั้งประธานคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์
ประจ ามหาวิทยาลัย (ก.อ.ม.) 

สาระส าคัญโดยย่อ 
  ตามที่ศาสตราจารย์ นพ.สมเกียรติ วัฒนศิริชัยกุล ได้ขอลาออกจากการเป็นประธาน
คณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจ ามหาวิทยาลัย (ก.อ.ม.)  นั้น และจากการประชุมสภา
มหาวิทยาลัยครั้งที่ 6/2556 เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2556 สภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยามี
มติเห็นชอบให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ ตันธนะเดชา เป็นประธานคณะกรรมการอุทธรณ์และ 
ร้องทุกข์ประจ ามหาวิทยาลัย (ก.อ.ม.) 

มติที่ประชุม  
  แต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ ตันธนะเดชา กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
เป็นประธานคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจ ามหาวิทยาลัย (ก.อ.ม.) แทนศาสตราจารย์  
นพ.สมเกียรติ วัฒนศิริชัยกุล 
 

 
 

  
   ปิดประชุมเวลา  13.15 น. 
 

........................................... 
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิมลพรรณ รุ่งพรหม) 

ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
 

     ............................................... 
(ศาสตราจารย์ ดร.ศุภมาศ พนิชศักดิ์พัฒนา) 

ประธานการประชุม 

 


