รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ครั้งที่ 3/2556
วันพุธที่ 20 มีนาคม 2556 เวลา 09.30 –13.30 น.
ณ ห้องประชุม อยุธยา – อาเซียน อาคารสานักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
--------------------------------------------------

ผู้ที่มาประชุม
1. ศ.ดร.ศุภมาศ พนิชศักดิ์พัฒนา
2. ศ.ดร.นิพนธ์ ศุขปรีดี
3. นายสุพล คุณาภรณ์
4. ศ.นพ.สมเกียรติ วัฒนศิริชัยกุล
5. นายศุทธนะ ธีวีระปัญญา
6. นางสาวิตรี สุวรรณสถิตย์
7. ดร.จิระพันธุ์ พิมพ์พันธุ์
8. ดร.บูรพาทิศ พลอยสุวรรณ์
9. รศ.ไพฑูรย์ สมัครกิจ
10. รศ.ดร.นพวรรณ ธีระพันธ์เจริญ
11. ผศ.วิชชุกร นาคธน
12. นายจิรศักดิ์ ชุมวรานนท์
13. ผศ.พันทิพา มาลา
14. ดร.เกษม บารุงเวช
15. ผศ.ดร.วิวัฒน์ หามนตรี
16. ผศ.อร่าม ชนะโชติ
17. ผศ.ดร.วิมลพรรณ รุ่งพรหม

นายกสภามหาวิทยาลัย
อุปนายก
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
อธิการบดี
ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ
ผู้แทนผู้บริหาร
ผู้แทนผู้บริหาร
ผู้แทนผู้บริหาร
ผู้แทนผู้บริหาร
ผู้แทนคณาจารย์
ผู้แทนคณาจารย์
ผู้แทนคณาจารย์
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ

ประธาน
รองประธาน
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ

ผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้แทนคณาจารย์

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

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

ผู้เข้าร่วมประชุม
1.
2.
3.
4.
5.

ดร.พรเทพ รู้แผน
นางสุนทรี โพธิกุล
นายสมเกียรติ แดงเจริญ
อาจารย์ภัทราพร จันตะนี
นางสาวศราริตา บุญฤทธิ์

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
ผู้อานวยการกองกลาง
รองคณบดีคณะวิทยาการจัดการ
อาจารย์คณะวิทยาการจัดการ
นิติกร

เริ่มประชุม เวลา 09.45 น.
ประธานพิจารณาจานวนกรรมการที่มาประชุมและเห็นว่าครบองค์ประชุมแล้วจึงเปิดการประชุม และ
ดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ
ประธานมอบหมายให้เลขานุการ แจ้งเรื่องเพื่อทราบ ดังนี้
ระเบียบวาระที่ 1.1 แจ้งรายชื่อกรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ ที่ลาการประชุม จานวน 5 ราย ดังนี้
1) ผศ.ดร.สาโรช ธีรศิลป
2) ดร.สุชาติ
เมืองแก้ว
3) รศ.ดร.พงศ์
หรดาล
4) ดร.ชาญวิทย์ เกษตรศิริ
5) ดร.สุภัทรา
คงเรือง
มติที่ประชุม
รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 1.2 รายงานผลการประชุมของคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองวาระ
ก่อนการประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 3/2556 เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2556
สาระสาคัญโดยย่อ
เลขานุ ก ารสภามหาวิ ท ยาลั ย ฯ รายงานผลการประชุ ม การพิ จ ารณากลั่ น กรองวาระ
ก่อนการประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 3/2556 เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2556 ณ ห้องประชุมอยุธยา –
โปรตุเกส อาคารสานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา พิจารณาวาระการประชุม
จานวน 10 วาระ โดยคณะกรรมการฯ ผู้ เข้าร่ว มประชุม จานวน 6 ราย ดังต่อไปนี้ 1. ดร.บูรพาทิศ
พลอยสุวรรณ์ 2. ผศ.พันทิพา มาลา 3.ผศ.ดร.วิวัฒน์ หามนตรี 4. ผศ.อร่าม ชนะโชติ 5. ผศ.ดร.วิมลพรรณ
รุ่งพรหม
คณะกรรมการได้พิจารณากลั่นกรองตามวาระการประชุมที่ฝ่ายเลขานุการสภามหาวิทยาลัยฯ
ได้เสนอ และที่ป ระชุมมีมติเห็ น ชอบและให้ นาระเบียบวาระที่ผ่ านการพิจารณาเสนอเข้าที่ ประชุมสภา
มหาวิทยาลัยฯ ในการประชุมครั้งที่ 3/2556 วันที่ 20 มีนาคม 2556

มติที่ประชุม
รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 2/2556
สาระสาคัญโดยย่อ
ผศ.ดร.วิ ม ลพรรณ รุ่ ง พรหม เลขานุ ก ารสภามหาวิ ท ยาลั ย น าเสนอ รายงานการประชุ ม
สภามหาวิทยาลัย ราชภัฏ พระนครศรีอยุธ ยา ครั้งที่ 2/2556 สภามหาวิทยาลั ยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ได้พิจารณารายงานการประชุมครั้งที่ 2/2556 เมื่อวันพุธที่ 20 กุมภาพันธ์ 2556
มติที่ประชุม
รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2556 โดยไม่มีแก้ไข

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุม ครั้งที่ 2/2556
ระเบียบวาระที่ 3.1 ผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ครั้งที่ 2/2556
สาระสาคัญโดยย่อ
เลขานุ ก ารสภามหาวิ ท ยาลั ย น าเสนอ ข้ อ มู ล การด าเนิ น งานและผลการปฏิ บั ติ ง าน
ตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 2/2556 โดยได้แจ้งและมอบให้หน่วยงาน
และองค์คณะบุคคล/บุคคลที่เกี่ยวข้องดาเนินงานและปฏิบัติตามที่สภามหาวิทยาลัยมีมติแล้ว
มติที่ประชุม
รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องนาเสนอเพื่อทราบ
ระเบียบวาระที่ 4.1 เรื่องนาเสนอเพื่อทราบจากอธิการบดี
ระเบียบวาระที่ 4.1.1 วาระการดารงตาแหน่งของกรรมการสภามหาวิทยาลัย
สาระสาคัญโดยย่อ
เลขานุ ก ารสภามหาวิ ท ยาลั ย ได้ ต รว จสอบวาระการด ารงต าแหน่ ง ของ กรรมการ
สภามหาวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 มาตรา 16 และแจ้งมหาวิทยาลัย
เพื่อทราบ วาระการดารงตาแหน่งของกรรมการสภามหาวิทยาลัยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

รายชื่อ
1. ศ.ดร.ศุภมาศ พนิชศักดิ์พัฒนา
2. ศ.ดร.นิพนธ์ ศุขปรีดี
3. นายสุพล คุณาภรณ์
4. ศ.นพ.สมเกียรติ วัฒนศิริชัยกุล
5. ดร.สุชาติ เมืองแก้ว
6. รศ.ดร.พงศ์ หรดาล
7. นางสาวิตรี สุวรรณสถิตย์
8. ดร.ชาญวิทย์ เกษตรศิริ
9. ผศ.ดร.สาโรช ธีรศิลป
10. นายศุทธนะ ธีวีระปัญญา
11. ดร.จิระพันธุ์ พิมพ์พันธุ์

ตาแหน่ง
วันที่แต่งตั้ง
นายกสภามหาวิทยาลัยประธาน
31 ส.ค.2555
อุปนายก
รองประธาน
11 พ.ย.2551
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
11 พ.ย.2551
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
11 พ.ย.2551
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
11 พ.ย.2551
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
11 พ.ย.2551
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
11 พ.ย.2551
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
11 พ.ย.2551
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
11 พ.ย.2551
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
11 พ.ย.2551
ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
11 มี.ค.2554
กรรมการ
12. ดร.บูรพาทิศ พลอยสุวรรณ์
อธิการบดี
กรรมการ
25 พ.ค.2552
13. รศ.ไพฑูรย์ สมัครกิจ
ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ
21 มี.ค.2555
กรรมการ
14. นายจิรศักดิ์ ชุมวรานนท์
ผู้แทนผู้บริหาร กรรมการ
17 มิ.ย.2552
15. รศ.ดร.นพวรรณ ธีระพันธ์เจริญ ผู้แทนผู้บริหาร กรรมการ
23 พ.ค.2552
16. ผศ.วิชชุกรนาคธน
ผู้แทนผู้บริหาร กรรมการ
23 พ.ค.2552
17. ผศ.พันทิพา มาลา
ผู้แทนผู้บริหาร กรรมการ
18 พ.ย.2552
18. ดร.เกษม บารุงเวช
ผู้แทนคณาจารย์ กรรมการ
28 ธ.ค.2552
19. ดร.สุภัทรา คงเรือง
ผู้แทนคณาจารย์ กรรมการ
28 ธ.ค.2552
20. ผศ.อร่าม ชนะโชติ
ผู้แทนคณาจารย์ กรรมการ
28 ธ.ค.2552
21. ผศ.ดร.วิวัฒน์ หามนตรี
ผู้แทนคณาจารย์ กรรมการ
28 ธ.ค.2552
22. ผศ.ดร.วิมลพรรณ รุ่งพรหม
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เลขานุการ 1 ต.ค.2555

วันที่ครบวาระ
30 ส.ค.2558
10 พ.ย.2554
10 พ.ย.2554
10 พ.ย.2554
10 พ.ย.2554
10 พ.ย.2554
10 พ.ย.2554
10 พ.ย.2554
10 พ.ย.2554
10 พ.ย.2554
10 มี.ค.2557
24 พ.ค.2556
20 มี.ค.2558
16 มิ.ย. 2555
22 พ.ค.2555
22 พ.ค.2555
17 พ.ย.2555
28 ธ.ค.2555
28 ธ.ค.2555
28 ธ.ค.2555
28 ธ.ค.2555
24 พ.ค.2556

มติที่ประชุม
รับทราบ
ระเบี ย บวาระที่ 4.1.2 รายงานข้ อมู ลหลั กสู ตรที่ ผ่ านสภามหาวิ ทยาลั ย เห็ นชอบและส านั กงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบแล้ว
สาระสาคัญโดยย่อ
กองบริการการศึกษา แจ้งเพื่อทราบเกี่ยวกับจานวนหลักสูตรที่ผ่านสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบ
และสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบในปีการศึกษา 2555 – 2556 แต่ละคณะดังนี้
หลักสูตรคณะครุศาสตร์
จานวน 9 หลักสูตร
หลักสูตรคณะมนุษยศาสตร์
จานวน 9 หลักสูตร
หลักสูตรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จานวน 13 หลักสูตร
หลักสูตรคณะวิทยาการจัดการ
จานวน 8 หลักสูตร

มติที่ประชุม
รับทราบ
4.1.3 การด าเนิ น การเลื อ กสรรผู้ ส มควรได้ รั บ การพิ จ ารณาให้ ป ริ ญ ญากิ ต ติ ม ศั ก ดิ์ ป ระจ าปี
พ.ศ.2556
สาระสาคัญโดยย่อ
มหาวิทยาลัยฯ จะดาเนินการตามข้อบังคับฯ ว่าด้วยชั้น สาขาวิชา และหลักเกณฑ์การให้ปริญญา
กิตติมศักดิ์ โดยเสนอนายกสภามหาวิทยาลัยลงนามแต่งตั้งกรรมการเลือกสรรผู้สมควรได้รับการพิจารณา
ให้ ป ริ ญญากิตติมศักดิ์ ป ระจ าปี พ.ศ.2556 ซึ่งจะต้องดาเนินการให้ เสร็จสิ้ นทันพระราชทานปริญญาบัตร
ในเดือนกรกฎาคม 2556
มติที่ประชุม
รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 4.1.4 โครงการความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทย – อิหร่าน
สาระสาคัญโดยย่อ
อธิการบดีแจ้งว่า มหาวิทยาลัยฯ ได้ร่วมมือกับจังหวัดพระนครศรีอยุธ ยา ในการทาโครงการ
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยกับ ประเทศอิหร่าน ในเดือนพฤษภาคม 2556 ในชื่องาน “ความสัมพันธ์
อยุ ธ ยา -เปอร์ เ ซี ย " และความสั ม พั น ธ์ อ ยุ ธ ยา-ศรี ลั ง กา อธิ ก ารบดี ไ ด้ ม อบหมายให้ นายจิ ร ศั ก ดิ์
ชุมวรานนท์ รองอธิการบดีฯ เข้าประชุมร่วมกับจังหวัดหารือถึงแนวทางการดาเนินงาน
มติที่ประชุม
รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 4.1.5 การอบรม “หลักสูตรการพัฒนาผู้บริหารระดับสูงมหาวิทยาลัย (นบม.)
รุ่นที่ 24”
สาระสาคัญโดยย่อ
อธิการบดีแจ้งว่า จะเข้า ร่วมอบรม“หลักสูตรการพัฒนาผู้บริหารระดับสูงมหาวิทยาลัย (นบม.)
รุ่นที่ 24” ระหว่างวันที่ 20 มีนาคม – 16 พฤษภาคม 2556 ซึ่งจัดโดยสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ร่วมกับมูลนิธิส่งเสริมทบวงมหาวิทยาลัยดาเนินการจัดฝึกอบรม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและเสริมสร้าง
วิสัยทัศน์ความรู้ ทักษะการบริหาร/จัดการสถาบันอุดมศึกษา ของผู้บริหารระดับสูงสายวิชาการมหาวิทยาลัย
เพื่อเตรียมบุคลากรให้มีศักยภาพความพร้อมที่จะเป็นผู้บริหาร
มติที่ประชุม
รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 4.2 เรื่องนาเสนอเพื่อทราบจากประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ
สาระสาคัญโดยย่อ
-ไม่ม-ี

ระเบี ย บวาระที่ 4.3 เรื่ อ งน าเสนอเพื่ อ ทราบจากประธานคณะกรรมการส่ ง เสริ ม กิ จ การ
มหาวิทยาลัยฯ
สาระสาคัญโดยย่อ
ดร.จิ ร ะพั น ธ์ พิ ม พ์ พั น ธุ์ ประธานคณะกรรมการส่ ง เสริ ม กิ จ การมหาวิ ท ยาลั ย ฯมี เ รื่ อ งแจ้ ง
เพื่อทราบดังนี้
1.เสนอมหาวิ ท ยาลั ย ฯ ให้ เ ข้ า ร่ ว มโครงการจิ ต อาสา เพื่ อ บริ ก ารนั ก ท่ อ งเที่ ย วซึ่ ง จั ด โดย
สภ.พระนครศรีอยุธยา
2. เสนอให้อาจารย์แต่ละคณะช่วยบูรณาการเรื่องสังคมไทยกับรายวิชาที่สอน เช่นเรื่องเกี่ ยวกับ
จังหวัดพระนครศรีอยุธยาในฐานะที่เป็นเมืองมรดกโลก
ประธาน กล่าวว่า การบูรณาการท้องถิ่นของจังหวัดพระนครศรีอยุธยามีความสาคัญมาก ต้องการ
ให้ มี ส่ ว นนี้ เข้ าไปในหมวดศึ กษาทั่ ว ไปด้ว ย โดยมอบหมายอธิ การบดี รองอธิ การบดีฝ่ ายวิช าการ คณบดี
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ให้ไปดาเนินการ
มติที่ประชุม
รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 4.4 เรื่องนาเสนอเพื่อทราบจากกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
สาระสาคัญโดยย่อ
ประธานได้เสนอให้กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ ได้เสนอแนวทางการพัฒนาซึ่งจะเป็นประโยชน์
ต่อการดาเนิ นงานของสภามหาวิทยาลัยในอนาคต กรรมการสภามหาวิทยาลัยได้มีข้อเสนอ สรุปประเด็น
ได้ดังนี้
1. การเสนอวาระการประชุมล่วงหน้า เพื่อให้คณะกรรมการได้มีการพิจารณาเอกสารการประชุม
เนื่องจากบางเรื่องที่สาคัญเมื่อพิจารณาไม่ถี่ถ้วนอาจทาให้เกิดความเสียหาย
2. เสนอให้มหาวิทยาลัย ฯ มีนิติกรที่มีความรู้ในเรื่องกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับให้มากขึ้น
3. ให้มหาวิทยาลัยมุ่งเน้นการจัดการศึกษา เพื่อสร้างบัณฑิตที่มีคุณภาพ
4. การเป็นมหาวิทยาลั ยฯ ที่ดีนั้น ต้องเป็นแหล่งที่รวบรวมความรู้ เป้าหมายของมหาวิทยาลัย
คือการรับใช้สังคม
5.ให้ ม หาวิ ท ยาลั ย น าเอาความเป็ น มรดกโลกมาบู ร ณาการ การเรี ย นการสอน จั ง หวั ด
พระนครศรี อ ยุ ธ ยามี ค วามเป็ น อั ต ลั ก ษณ์ และมี ค วามเป็ น เลิ ศ มี วั ต ถุ ดิ บ มากมาย สามารถเป็ น ต้ น แบบ
ในการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบใหม่ได้เป็นอย่างดี
ประธาน กล่าวว่า ผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นคลังสมองที่มหาวิทยาลัยฯ จะขอคาแนะนาได้ ผู้ทรงคุณวุฒิ
ทุกท่านคงไม่ขัดข้องที่จะช่วยเหลือในโอกาสต่อไป
มติที่ประชุม
รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 4.5 เรื่องนาเสนอเพื่อทราบจากคณะกรรมการเลือกตั้ง
สาระสาคัญโดยย่อ
ตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจา ได้ขอหารือ
การด าเนิ น การเลื อ กตั้ ง กรรมการสภามหาวิ ท ยาลั ย จากคณาจารย์ ป ระจ า โดยการเสนอบั น ทึ ก ต่ อ
นายกสภามหาวิทยาลัยผ่านอธิการบดี ตามบันทึกข้อความที่ศธ0550/349 ลงวันที่ 5 มีนาคม 2556
“ตามข้อ 9 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย คุณสมบัติและวิธีการ
ได้ ม าของกรรมการสภามหาวิ ท ยาลั ย จากคณาจารย์ ป ระจ า พ.ศ.2547 ก าหนดว่ า การเลื อ กตั้ ง
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจา ให้ดาเนินการภายในระยะเวลาอันสมควรก่อนที่กรรมการ
สภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจาจะครบวาระ หรือหลังจากที่กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์
ประจาพ้นจากตาแหน่งภายในหกสิบวันแล้วแต่กรณี คณะกรรมการเลือกตั้งดังกล่าวได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่
20 กุมภาพันธ์ 2556 และจะต้องดาเนินการเลือกตั้งให้เป็นไปตามข้อบังคับดังกล่าว (หกสิบวัน) แต่กรรมการ
สภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจา (ชุดเดิม) ครบวาระแล้ว เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2555 คณะกรรมการ
เลือกตั้งฯ ไม่สามารถดาเนินการเลือกตั้งได้ทันตามกาหนด เนื่องจากขั้นตอนการดาเนินงานใช้เวลาประมาณ
18-20 วัน ซึ่งจะเกินกาหนดเวลา 60 วันที่กาหนด”
เ ล ข า นุ ก า ร ส ภ า ม ห า วิ ท ย า ลั ย ฯ น า เ ส น อ น า ย ก ส ภ า ม ห า วิ ท ย า ลั ย พิ จ า ร ณ า
นายกสภามหาวิทยาลั ยได้รั บทราบ และมี ข้อสั่งการให้ ดาเนินการตามพระราชบัญญัติ และข้อกฎหมายที่
กาหนดไว้ เพราะขณะนี้ยังอยู่ในช่วงที่พระราชบัญญัติกาหนด และดาเนินการแก้ไขข้อบังคับได้ทันหากรีบ
ดาเนินการตามมติสภาฯโดยด่วน โดยมอบหมายให้เลขานุการแจ้งประธานคณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการ
สภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจา และเสนอเป็นวาระเพื่อทราบต่อสภามหาวิทยาลัย
มติที่ประชุม
รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องนาเสนอเพื่อพิจารณา
ระเบียบวาระที่ 5.1 ขออนุมัติ ให้ปริ ญญาบัตร แก่ผู้สาเร็จการศึกษา ระดับ ปริ ญญาตรี ประจา
ภาคเรียนที่ 2/2555
สาระสาคัญโดยย่อ
นักศึกษาคณะครุศาสตร์ชั้นปีที่ 5 จานวน 105 ราย ได้ยื่นคาร้องขอสาเร็จการศึกษาตามประกาศ
มหาวิทยาลัยฯ ทั้งนี้คณะครุศาสตร์ได้เสนอขอให้มหาวิทยาลัยฯ ดาเนินการโดยด่วนเพื่อให้นักศึกษาสามารถ
สมั ค รเข้ า รั บ ราชการได้ ทั น กองบริ ก ารการศึ ก ษาได้ ต รวจสอบตามข้ อ บั ง คั บ มหาวิ ท ยาลั ย ร าชภั ฏ
พระนครศรี อ ยุ ธ ยา ว่ า ด้ ว ย การจั ด การศึ ก ษาระดั บ อนุ ป ริ ญ ญาและปริ ญ ญาตรี พ.ศ.2549 ข้ อ 24
การสาเร็จการศึกษาและการขอรับปริญญา นักศึกษาที่เรียนภาคการศึกษาสุดท้ายและจะสาเร็จการศึกษาต้อง
ยื่นคาร้อง สาเร็จการศึกษาตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด และได้ผ่านคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องพิจารณาแล้วดังนี้
1. คณะกรรมการอนุมัติการประเมินผลการศึกษา มีมติเห็นชอบจากการประชุมครั้งที่ 1/2556
เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2556
2. สภาวิชาการมี มติเห็นชอบการเสนอให้ปริญญาจากการประชุมครั้งที่ 4/2556 เมื่อวันที่ 18
มีนาคม 2556 (มติเวียน)

3.คณะกรรมการกลั่นกรองวาระก่อนการประชุมสภามหาวิทยาลัย มีมติเห็นชอบตามที่เลขานุการ
เสนอในการประชุมครั้ง 3/2556 เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2556
จาแนกตามวุฒิการศึกษาได้ตามตารางที่ 1 ดังต่อไปนี้
ตารางที่ 1 จานวนผู้สาเร็จการศึกษาจาแนกตามระดับปริญญาและวุฒิการศึกษา
ระดับปริญญา
ระดับปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต

รวมทั้งสิ้น

สาขาวิชา/วุฒกิ ารศึกษา
สาขาการศึกษาปฐมวัย
คณิตศาสตร์
คอมพิวเตอร์ศึกษา
พลศึกษา
วิทยาศาสตร์
ศิลปนาฏดุริยางค์
สังคมศึกษา

จานวน(ราย)
21
21
35
6
4
1
17
105

มติที่ประชุม
เห็ น ชอบอนุ มัติ ให้ ป ริ ญญาบัต ร แก่ผู้ ส าเร็ จการศึ กษา ระดั บ ปริญ ญาตรี ป ระจาภาคเรี ยนที่
2/2555 ตามที่สภาวิชาการเสนอ
ระเบี ย บวาระที่ 5.2 ขออนุ มั ติ ให้ ป ระก าศ นี ย บั ต รบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าชี พ ค รู ประจ า
ภาคเรียนที่ 2/2555
สาระสาคัญโดยย่อ
นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพครู ตามโครงการความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยฯ
และคณะกรรมการศึกษาเอกชน จานวน 60 ราย ได้ยื่นคาร้องขอสาเร็จการศึกษา ผู้อานวยการสานักงาน
คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาในฐานะนายทะเบียนได้ตรวจสอบคุณสมบัติการจบการศึกษาแล้ ว เห็นสมควร
นาเสนอรายชื่อนักศึกษา จานวน 60 ราย เสนออนุมัติให้ประกาศนียบัตรบัณฑิต โดยผ่านคณะกรรมการที่
เกี่ยวข้องพิจารณาแล้ว ดังต่อไปนี้
1. คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาได้มีมติเห็นชอบ จากการประชุมครั้งที่ 4/2556 เมื่อวันที่ 15
มีนาคม 2556
2. สภาวิชาการ มีมติเห็นชอบเสนอให้ประกาศนียบัตรบัณฑิต จากการประชุม ครั้งที่ 4/2556
เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2556 (มติเวียน)
3.คณะกรรมการกลั่นกรองวาระก่อนการประชุมสภามหาวิทยาลัย จากการประชุมครั้งที่ 3/2556
เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2556 มีมติเห็นชอบตามที่เลขานุการสภาวิชาการนาเสนอ

จาแนกตามวุฒิการศึกษาได้ตามตารางที่ 1 ดังต่อไปนี้
ตารางที่ 1 จานวนผู้สาเร็จการศึกษาจาแนกตามระดับปริญญาและวุฒิการศึกษา
ระดับปริญญา
ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต
รวมทั้งสิ้น

สาขาวิชา/วุฒกิ ารศึกษา
ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู

จานวน(ราย)
60
60

มติที่ประชุม
อนุมัติให้ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ประจาภาคเรียนที่ 2/2555 ตามที่สภาวิชาการ
เสนอ
ระเบียบวาระที่ 5.3 ขอความเห็นชอบหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
ธุรกิจ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2556
สาระสาคัญโดยย่อ
คณะวิทยาการจัดการได้เสนอหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ ซึ่งได้
ผ่านความเห็นชอบจากสภาวิชาการ ครั้งที่ 2/2556 ลงวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2556 โดยมีเงื่อนไข ข้อสังเกตจาก
สภาวิชาการดังต่อไปนี้
1. หากหลักสูตรไม่บรรลุวัตถุประสงค์ภายใน 1 ปี ให้สาขาวิชายุบรวมหรือบูรณาการศาสตร์
ระหว่างคณะเพื่อพัฒนาหลักสูตรอื่น ทั้งนี้ต้องเป็นนโยบายของสภามหาวิทยาลัยอนุมัติด้วย
2. ควรพั ฒ นาหลั ก สู ต รใหม่ ที่ ทั น สมั ย ที่ จ ะสามารถพั ฒ นาคนให้ อ ยู่ ใ นสั ง คมอนาคตได้
เช่น หลักสูตรที่สอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิจ
3. การกาหนดอาชีพ อาจวิเคราะห์ได้จากรายวิชาที่กาหนดในหลักสูตรซึ่งจะบ่งบอกว่าจะไป
ประกอบอาชีพอะไร
4. ให้ปรับปรุงแก้ไข การเขียนความสาคัญ และอาชีพหลังสาเร็จการศึกษา ซึ่งควรแสดงให้เห็น
ว่าหลั กสูตรมุ่งผลิตบั ณฑิตด้านเศรษฐศาสตร์ ที่บูรณาการความรู้เศรษฐศาสตร์และการบริห ารธุรกิจไป
ประยุกต์ใช้เพื่อการประกอบอาชีพ อันจะนาไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นและประเทศชาติ
5. วิชาสัมมนาควรจะมีเพียงวิชาสัมมนาทางเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ กรรมการบริหารหลักสูตรฯ
ได้ ป ระชุ ม พิ จ ารณาและปรั บ ปรุ ง แก้ ไ ขตามข้ อ สั ง เกตของสภาวิ ช าการแล้ ว เลขานุ ก ารสภาวิ ช าการ
ได้ตรวจสอบการแก้ไขของสภาวิชาการแล้ว พบว่าบางประเด็นของหลักสูตรนั้นจะต้องพิ จารณาประกอบกับ
สภาพเศรษฐกิจสังคมที่เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในเชิงศักยภาพของพื้นที่ และกระแสภายนอก เช่น
การแข่ ง ขั น ในภู มิ ภ าคอาเซี ย น ซึ่ ง อาจส่ ง ผลให้ ก ารจั ด หลั ก สู ต รและการบริ ห ารหลั ก สู ต รไม่ เ ป็ น ไป
ตามวัตถุประสงค์
6.คณะกรรมการกลั่นกรองวาระก่อนการประชุมสภามหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2556
มีมติเห็นชอบ ตามที่เลขานุการเสนอ

มติที่ประชุม
เห็ น ชอบหลั ก สู ต รบริ ห ารธุ ร กิ จ บั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าเศรษฐศาสตร์ ธุ ร กิ จ หลั ก สู ต รปรั บ ปรุ ง
พ.ศ.2556 ทั้งนี้ให้คณะมีมาตรการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร เพื่อให้
บัณฑิตมีความรู้ความสามารถได้งานทาภายหลังจบการศึกษา
ระเบียบวาระที่ 5.4 ขอความเห็น ชอบปฏิทินการดาเนิน การสรรหาคณบดีแ ละผู้อานวยการ
สานัก/สถาบัน
สาระสาคัญโดยย่อ
ตามที่เลขานุการสภามหาวิทยาลัยได้รายงานการครบวาระการดารงตาแหน่งของผู้บริหารซึ่งใน
เดือนเมษายน 2556 จะมีผู้บริหาร ได้แก่ คณบดี 4 คณะ ผู้อานวยการสถาบัน 2 สถาบัน ได้แก่ สถาบัน
อยุธยาศึกษา สถาบันวิจัยและพัฒนา ซึ่งตามข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการสรรหา คณบดี และผู้ อานวยการ
กาหนดให้ดาเนินการภายในระยะเวลาอันสมควรก่อนที่คณบดี /ผู้อานวยการจะครบวาระ หรือหลังจาก
คณบดีพ้นจากตาแหน่งภายในหกสิบวันแล้วแต่กรณี ซึ่งกระบวนการสรรหานั้น สามารถดาเนินการสรรหาฯ
ได้ตั้งแต่บัดนี้ และไม่เกินเดือนมิถุนายน 2556 ดังนั้นจึงขอเสนอปฏิทินการดาเนินการ (เอกสารประกอบ
วาระการประชุมที่ 5.4) เพื่อให้สภามหาวิทยาลัยได้พิจารณากาหนดระยะเวลาในการสรรหาคณบดีและ
ผู้อานวยการสานัก/สถาบันให้ถูกต้องตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 และข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย คุ ณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหาคณบดี พ.ศ.2547
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหาคณบดี
พ.ศ.2547 และข้อบั งคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธ ยา ว่าด้ว ย คุณสมบัติ และวิธีการสรรหา
ผู้ อานวยการสถาบั น ส านั ก ศูน ย์ หรือหั ว หน้าส่ ว นราชการหรือหน่ ว ยงานที่เรียกชื่ออย่ างอื่นที่ มีฐ านะ
เทียบเท่าคณะ พ.ศ.2547 ต่อไป
คณะกรรมการกลั่นกรองวาระก่อนการประชุมสภามหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2556
มีมติเห็นชอบตามที่เลขานุการเสนอ
มติที่ประชุม
เห็นชอบปฏิทินให้ดาเนินการสรรหาคณบดีและผู้อานวยการสานัก/สถาบัน
ระเบี ย บวาระที่ 5.5 ขอค วามเห็ น ชอบการด าเนิ น การเพื่ อ ให้ ไ ด้ ม าซึ่ ง กรรมการ
สภามหาวิทยาลัยจากผู้ดารงตาแหน่งบริหาร
สาระสาคัญโดยย่อ
ตามที่ เ ลขานุ ก ารสภามหาวิ ท ยาลั ย ได้ ต รวจสอบข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ วาระการด ารงต าแหน่ ง
ของผู้ บ ริ ห าร กรรมการสภามหาวิ ท ยาลั ย ประเภทต่ า งๆ ที่ เ ป็ น องค์ ป ระกอบตามพระราชบั ญ ญั ติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ซึ่งได้ตรวจสอบแล้วพบว่า
1. กรรมการสภามหาวิ ทยาลั ย จานวนสี่ คน ซึ่ งเลื อ กจากผู้ ดารงตาแหน่ง รองอธิก ารบดี
คณบดี ผู้อานวยการสถาบัน ผู้อานวยการส านัก ผู้อานวยการศูนย์ หั วหน้าส่ ว นราชการ หรือหั วหน้า
หน่ว ยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะมีรายชื่อ และรายละเอียดการนาเสนอรายชื่อต่อ
สภามหาวิทยาลัยดังต่อไปนี้

รายชื่อ

ผู้แทนผู้บริหาร

1) ผศ.วิชชุกร นาคธน

กลุ่มคณบดี

2) รศ.ดร. นพวรรณธีระพันธ์เจริญ

ผู้แทนผู้บริหาร
ที่ได้รับคัดเลือกจากผู้แทน
ผู้บริหารสามคน

3) นายจิรศักดิ์ ชุมวรานนท์

กลุ่มรองอธิการบดี

4) ผศ. พันทิพา มาลา

กลุ่มผู้อานวยการสถาบัน/
สานัก

วันที่อธิการบดีได้ประกาศผลการเลือก
และนาเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย
เพือ่ ทราบ
วันที่ 23 พฤษภาคม 2552
(รายงานการประชุมสภาฯ
ครั้งที่ 5/2552)
วันที่ 23 พฤษภาคม 2552
(รายงานการประชุมสภาฯ
ครั้งที่ 5/2552)
17 มิถุนายน 2552
(รายงานการประชุมสภาฯ
ครั้งที่ 6/2552)
18 พฤศจิกายน 2552
(รายงานการประชุมสภาฯ
ครั้งที่ 10/2552)

2. กรรมการสภามหาวิทยาลั ยฯ สี่ คน ตามรายชื่อข้างต้นนั้น มีว าระการดารงตาแหน่ง
คราวละ 3 ปี ซึ่งนับจากวันที่อธิการบดี ได้ประกาศผลการเลือกและนาเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ
บัดนี้กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ ทั้งสี่คน ครบวาระการเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยแล้ว
3. การดาเนินการให้ได้มาซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดารงตาแหน่งบริหารจานวน
สี่คนนั้นให้ดาเนินการตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการ
ได้มาของกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดารงตาแหน่งบริหาร พ.ศ. 2547
คณะกรรมการกลั่นกรองวาระก่อนการประชุมสภามหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2556
มีมติเห็นชอบตามที่เลขานุการเสนอ
มติที่ประชุม
ทราบและเห็ น ชอบให้ ดาเนิ น การ เพื่ อ ให้ ไ ด้ม าซึ่ ง กรรมการสภามหาวิ ท ยาลั ย จากผู้ ด ารง
ตาแหน่งบริหาร
ระเบียบวาระที่ 5.6 ขอความเห็นชอบ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ว่าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มาของกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจา
พ.ศ...(เอกสารแจกระหว่างการประชุม)
สาระสาคัญโดยย่อ
เลขานุ การสภามหาวิทยาลั ย ได้แจ้งที่ประชุมและขอความเห็ นชอบการบรรจุว าระที่เสนอ
จากคณะกรรมการปรับปรุงและยกร่างกฏ ระเบียบ ประกาศ และข้อบังคับของมหาวิทยาลัย เกี่ยวกับ
การแก้ไขข้อบังคับ(ตามบันทึกข้อความที่ไม่มีเลขหนังสือออกซึ่งเสนอมายังสานักงานสภามหาวิทยาลัย เมื่อ
วันที่ 19 มีนาคม 2556) โดยเลขานุการสภามหาวิทยาลัยได้รับทราบข้อสั่งการของอธิ การบดี ให้นาเสนอที่
ประชุมสภามหาวิทยาลัย ซึ่งวาระดังกล่ าวนี้ไม่ได้ผ่านพิจารณาจากที่ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองฯ
เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2556 โดยเอกสารการประชุมในวาระนี้ได้ส่งถึงสานักงานสภามหาวิทยาลัย
ใน เวลา 16.17 น.ของวันที่ 19 มีนาคม 2556 เลขานุการสภามหาวิทยาลัย ให้ข้อสังเกตว่าการพิจารณา

ข้อบั งคับ เป็ นเรื่ องสาคัญไม่ส ามารถตรวจสอบข้อกฎหมาย และเรื่องที่เสนอประกอบด้ว ยร่างข้อบังคับ
จานวน 4 ร่าง และผลการพิจารณาของคณะกรรมการชุดก่อนหน้านี้ได้อย่างครบถ้วนทั้งนี้ประธานสภา
คณาจารย์ได้ทวงถามเกี่ยวกับการเสนอวาระดังกล่าว นายกสภามหาวิทยาลัยอนุญาตให้บรรจุวาระดังกล่าว
เป็ น กรณีพิเศษและให้ แจ้งให้ กรรมการสภามหาวิทยาลัยรับทราบ และมอบหมายให้ดร.พรเทพ รู้แผน
เลขานุการคณะกรรมการปรับปรุงและยกร่างกฏระเบียบฯ เป็นผู้เสนอ
มติที่ประชุม
เห็นชอบให้ออกข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์
และวิธีการได้มาของกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจา (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2556 ซึ่งแก้ไขจาก
ข้อบังคับฉบับเดิม ในประเด็นสาคัญดังนี้
(1) ให้แก้ไขคานิยาม "คณาจารย์ประจา"และ "ผู้บริหาร" ให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ 2)
(2) ให้แก้ไขระยะเวลาการดาเนินการตามข้อบังคับเดิมจากหกสิบวันเป็นเก้าสิบวัน
ระเบียบวาระที่ 5.7 ขอความเห็นชอบ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ว่าด้ วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการได้สรรหาคณบดี (ฉบับที่ 2) พ.ศ...(เอกสารแจกระหว่า ง
การประชุม)
สาระสาคัญโดยย่อ
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยได้ขออนุญาตที่ประชุม ให้ดร.พรเทพ รู้แผน เลขานุการเลขานุการ
คณะกรรมการปรับปรุงและยกร่างกฏระเบียบฯ เป็นผู้เสนอ
มติที่ประชุม
เห็นชอบให้ออกข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์
และวิธีการได้สรรหาคณบดี (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2556ซึ่งแก้ไขจากข้อบังคับฉบับเดิม ในประเด็นสาคัญดังนี้
(1) ให้แก้ไขคานิยาม "คณาจารย์ประจา"ให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ ๒)
(2) ให้ตัดข้อความในวรรคท้ายของร่างข้อบังคับเดิม “ให้ผู้ได้รับแต่งตั้งวรรคหนึ่ง อยู่ใน
ตาแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของผู้ซึ่งตนแทน” ออก
ระเบียบวาระที่ 5.8 ขอความเห็นชอบ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ว่าด้วย คุณสมบัติ และวิธีการสรรหาผู้อานวยการสถาบัน สานัก ศูนย์ หรือหัวหน้าหน่วยงานที่เรียกชื่อ
อย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ (เอกสารแจกระหว่างการประชุม)
สาระสาคัญโดยย่อ
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยได้ขออนุญาตที่ประชุม ให้ดร.พรเทพ รู้แผน เลขานุการเลขานุการ
คณะกรรมการปรับปรุงและยกร่างกฏระเบียบฯ เป็นผู้เสนอ
มติที่ประชุม
เห็นชอบให้ออกข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาว่าด้วย คุณสมบัติ และ

วิธีการสรรหาผู้อานวยการสถาบัน สานัก ศูนย์ หรือหัวหน้าส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่า
คณะ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2556 ซึ่งแก้ไขจากข้อบังคับฉบับเดิม ในประเด็นสาคัญดังนี้
(1) ให้แก้ไขคานิยาม "คณาจารย์ประจา" ให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ 2)
(2) ให้ตัดข้อความในวรรคท้ายของร่างข้อบังคับเดิม “ให้ผู้ได้รับแต่งตั้งวรรคหนึ่ง อยู่ใน
ตาแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของผู้ซึ่งตนแทน” ออก
ระเบียบวาระที่ 5.9 ขอความเห็นชอบ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ว่าด้วย คุณสมบัติ และวิธีการสรรหาอธิการบดี (เอกสารแจกระหว่างการประชุม)
สาระสาคัญโดยย่อ
เลขานุ ก ารสภามหาวิ ท ยาลั ย ได้ ข ออนุ ญ าตที่ ป ระชุ ม ให้ ด ร.พรเทพ รู้ แ ผน เลขานุ ก าร
คณะกรรมการปรับปรุงและยกร่างกฏระเบียบฯ เป็นผู้เสนอ
ตามที่ส ภามหาวิ ทยาลั ย ได้ มี ม ติก ารประชุม สภามหาวิท ยาลั ย ครั้ งที่ 2/2556 วัน ที่ 20
กุ ม ภาพั น ธ์ 2556 รั บ ทราบหลั ก การและเหตุ ผ ล ในการแก้ ไ ขข้ อ บั ง คั บ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
พระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย คุณสมบัติ และวิธีการสรรหาอธิการบดี พ.ศ... และมอบหมายให้ คณะกรรมการ
ปรับปรุง และยกร่างฯ รวบรวมข้อสังเกตจากสภามหาวิทยาลัยฯ ในประเด็นสาคัญ คือ องค์ประกอบและ
การมีส่วนร่วมของบุคลากรในมหาวิทยาลัย เพื่อเป็นข้อมูลในการยกร่างแก้ไขข้อบังคับ ทั้งนี้ต้องไม่ขัดต่อ
อานาจสภามหาวิทยาลัยที่กาหนดไว้ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ. ศ. 2547
คณะกรรมการปรับปรุง และยกร่างฯ ได้ประชุมพิจารณาตามมติสภามหาวิทยาลัยได้เห็นชอบ (ร่าง)
ข้ อ บั ง คั บ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ พระนครศรี อ ยุ ธ ยา ว่ า ด้ ว ย คุ ณ สมบั ติ และวิ ธี ก ารสรรหาอธิ ก ารบดี
ในการประชุมครั้งที่ 3/2556 เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2556
ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะ ดังนี้
ดร.เกษม บ ารุ ง เวช กล่ า วว่ า ข้ อ บั ง คั บ นี้ ส าคั ญ มาก มี ห ลายส่ ว นยั ง ไม่ มี ร ายละเอี ย ด
ไม่จาเป็นต้องพิจารณาในวันนี้ เพื่อให้เกิดความรอบคอบ การแก้ไขให้ดาเนินการตามปกติตามกระบวนการ
เพี ย งแต่ เ ลื่ อ นจากการพิ จ ารณาในครั้ ง นี้ เ ป็ น การพิ จ ารณาในการประชุ ม ครั้ ง ต่ อ ไป เพื่ อ ให้ ก รรมการ
สภามหาวิทยาลัย ฯ ได้มีเวลาได้อ่าน
ผศ.อร่ า ม ชนะโชติ กล่ า วว่ า ในข้ อ บั ง คั บ ว่ า ด้ ว ย การสรรหาอธิ ก ารบดี ไ ม่ ต้ อ งเร่ ง รี บ
ในการพิจารณา เอกสารควรแจกให้กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ ได้อ่านก่อน 1 สัปดาห์ ข้อบังคับฉบับนี้
คณาจารย์ทั้งมหาวิทยาลัยฯ มีส่วนร่วม เห็นด้วยว่าให้นาข้อบังคับว่าด้วย การสรรหาอธิการบดี นาเสนอ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ ชุดใหม่ ควรนาวาระนี้ไปพิจารณาในครั้งต่อไป
นายสุพล คุณาภรณ์ กล่าวว่า เป็นประธานคณะกรรมการปรับปรุง และยกร่างกฎระเบียบ
ประกาศฯ มีส่วนร่วมรับผิดชอบด้วย ยอมรับว่าเรื่องนี้ไม่ได้ทราบมาก่อนในการประชุมแต่ละครั้งเร่งรีบ
ในการเข้าร่วมประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ไม่เห็นเอกสาร คิดว่ามหาวิทยาลัยฯ ควรใช้ข้อบังคับเดิมก่อน และ
แก้ไขเฉพาะส่วนที่เป็นสาระสาคัญ ส่วนข้อบังคับฉบับนี้ควรให้เป็นหน้าที่ของกรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ
ชุดใหม่ เพื่อดาเนินการจะเหมาะสม และหากยังดาเนินการต่อไป นายสุพล คุณาภรณ์ ต้องขอลาออกจาก
การเป็นประธานคณะกรรมการปรับปรุงและยกร่างกฎ ระเบียบ ประกาศฯ
ประธาน กล่ า วว่ า ในการประชุ ม คณะกรรมการปรั บ ปรุ ง และยกร่ า งฯ แต่ ล ะครั้ ง มี ค วาม

ตึงเครีย ด ประธานสภาคณาจารย์ทาระเบียบนี้ไม่ง่าย ข้อเรียกร้องมีมาก จะสรุปอย่างไรให้ถูกใจทุกคน
คือบทเรียนสาคัญ และเหมือนไม่ไว้ใจสภามหาวิทยาลัย ฯ อานาจการตัดสิ นใจอยู่ที่สภามหาวิทยาลัยฯ
ในต่างประเทศการเลือกอธิการบดี ให้สิทธิ์กับสภามหาวิทยาลัยฯ อย่างเต็มที่ อาจารย์ไม่มีสิทธิ์ออกเสียง
แต่หากมหาวิทยาลัยฯ ต้องการให้ทุกคนมีส่วนร่วมก็เป็นสิ่งที่ดี เหตุใดต้องบังคับสภามหาวิทยาลัยว่าต้อง
3 ใน 4 หรือ 4 ใน 5 ทาให้ลาบากใจ เหมือนอยู่ท่ามกลางความไม่ไว้ใจซึ่งกันและกัน โดยเอาระเบียบมา
เป็ น ตัว จั บ ทาให้ บ รรยากาศในการประชุมไม่ดี เสนอทางออกเหมือนนายสุ พล คุณาภรณ์ คือ ควรใช้
ข้อบังคับฉบับเดิมไปก่อน และแก้ไขผู้ที่ไม่มีสิทธิ์ก็ให้มีสิทธิ์
ศ.นพ.สมเกียรติ วัฒนศิริชัยกุล กล่าวว่า มหาวิ ทยาลั ยฯ รีบร้อนเกินไปหรือไม่ในการที่จะ
ดาเนินการเรื่องใหญ่ขนาดนี้ ในขณะที่กรรมการสภามหาวิทยาลัยชุดใหม่ยังไม่ได้รับการโปรดเกล้าฯ
นางสาวิตรี สุ ว รรณสถิตย์ กล่ าวว่า ร่ างข้อ บังคับฉบับนี้ มี การแก้ ไขในหลายส่ ว น ซึ่ งทาให้
บทบาทของกรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ ถูกกระทบจานวนมาก
ประธาน กล่าวว่า ข้อบังคับนี้ต้ องการให้ผู้ทรงคุณวุฒิชุดใหม่เป็นผู้พิจารณาโดยเสนอให้ใช้กฎ
เดิม เพียงแต่แก้ไขคานิยามว่าผู้ใดไม่มสี ิทธิ์ก็ให้มีสิทธิ์
อธิการบดี กล่าวว่า พยายามไม่ยุ่งเกี่ยว หรือแม้แต่กาหนดสิ่งใด ๆ เลย ไม่ต้องการให้มองว่า
ดาเนินการเพื่อปกป้องตนเอง จะยึดมั่นในหลักการนั้น เรื่องของการดาเนินการ สามารถดาเนินการได้ทันกับ
กาหนด หากใช้ข้อบังคับเดิมแต่เปลี่ยนแปลงเฉพาะมติสภามหาวิทยาลัยฯ คือพนักงานมหาวิทยาลัยฯ และ
ผู้ที่เกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วม แต่หากแก้ไขร่างข้อบั งคับทั้งฉบับ ไม่ทันแน่นอน และจะกระทบสิทธิ์ กับสภา
มหาวิทยาลัยชุดใหม่ และจะไม่เป็นธรรมในการที่จะดาเนินการ
อธิการบดี กล่าวว่า มีประเด็นที่ผู้แทนคณาจารย์พูดถึงผู้บริหารว่าผู้บริหารไม่รับฟังเสียงของ
บุ คลากร ซึ่ง กระทบกั บ อธิ การบดี โ ดยตรง เป็ นความเข้า ใจที่ ไม่ต รงกั บข้ อ เท็ จจริ ง และหากประเด็น นี้
แพร่กระจายไปยังบุคคลภายนอกเป็นความเสื่อมเสียที่อธิการบดีมีอยู่ การที่ระบุว่าอธิการบดีไม่ฟังเสียง
บุคลากรนั้นไม่เป็นความจริง อธิการบดีได้ใช้ช่องทางทุกอย่างในการทา เพียงแต่ว่าการตัดสินใจจะตอบสนอง
ความต้องการนั้นหรือไม่ การตัดสินใจโดยประโยชน์ของส่วนรวม บางเรื่องตามใจบุคคลใดบุคคลหนึ่งไม่ได้
ให้มองภาพรวมของมหาวิทยาลัยฯ เคารพในเรื่องบางเรื่อง การไม่พูดนาไปสู่การไม่เข้าใจของบุคคล
บางกลุ่ม จึงทาให้ไม่ตอบสนอง การทางานของอธิการบดี จะกระจายอานาจไปยังหน่วยงาน สิ่งที่อธิการบดี
ตัดสินใจไม่เคยกระทบต่อบุคคลใดในมหาวิทยาลัยฯ ขอความกรุณา ไม่ได้มีเจตนาแบบนั้น และสิ่งที่ทา
ไม่ได้มีผลแบบนั้น อธิการบดีรับฟัง ทาบันทึก คาร้อง ด้วยมือของอธิการบดีเอง นัดประชุมอาจารย์เทอมละ
2 ครั้งแต่บางครั้งบางประเด็นอาจารย์เสนอประเด็นที่ไม่ครบ จึงต้องละไว้ ต้องการให้เข้ าใจ อธิการบดีไม่ได้
มีเจตนาที่จะทาแบบนั้นและไม่เคยทาให้บุคคลเสียหาย
ประธาน กล่าวว่า ใช้เวลากับเรื่องนี้มานานมาก มี 2 ทางคือ ใช้ข้อบังคับฉบับเดิม โดยแก้ไข
เฉพาะผู้มีสิทธิ์ และรอให้กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ ชุดใหม่เข้ามา หากอธิการบดีหมดวาระก็ให้แต่งตั้ง
ผู้รักษาการแทน ทุกคนควรดูองค์กรเป็นหลัก

มติที่ประชุม
ความเห็นของกรรมการฯ ส่วนใหญ่เห็นว่ายังไม่ควรพิจาณาเรื่องดังกล่าวในครั้งนี้ เนื่องจาก
ไม่ได้มีการศึกษาเอกสารล่วงหน้า และมีทางเลือก 2 ทาง คือ
1. ให้ใช้ข้อบังคับฯ ฉบับเดิมและแก้ไขคานิยาม
2. ให้คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยชุดใหม่เป็นผู้พิจารณาแนวทางในการดาเนินการสรรหา
อธิการบดี

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ
ระเบี ย บวาระที่ 6.1 ก าหนดการประชุ ม สภามหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ พระนครศรี อ ยุ ธ ยา
ครั้งที่ 3/2556
สาระสาคัญโดยย่อ
เลขานุ ก ารสภามหาวิ ท ยาลั ย น าเสนอปฏิ ทิ น เพื่ อ หารื อ เรื่ อ งก าหนดการประชุ ม
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 3/2556
ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง
สภามหาวิทยาลั ย มีมติเป็นหลั กการให้มีการประชุมทุกวันพุธ ในสัปดาห์ ที่สามของเดือน
สาหรับเดือนมีนาคม ตรงกับวันพุธที่ 20 มีนาคม 2556
ข้อเสนอ/ญัตติ
ขอความเห็นชอบกาหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 3/2556
ในวันพุธที่ 20 มีนาคม 2556 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมอยุธยา – อาเซียน อาคารสานักงานอธิการบดี
(อาคารใหม่) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
มติที่ประชุม
เห็นชอบ

ปิดประชุมเวลา 13.30 น.
...........................................
(ผศ.ดร.วิมลพรรณ รุ่งพรหม)
ผู้บันทึกรายงานการประชุม
...............................................
(ศาสตราจารย์ ดร.ศุภมาศ พนิชศักดิ์พัฒนา)
ประธานการประชุม

