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รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ครั้งที่ 7/2556
วันพุธที่ 24 กรกฎาคม 2556 เวลา 09.30 – 13.00 น.
ณ ห้องประชุม อยุธยา – อาเซียน อาคารสานักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
--------------------------------------------------

ผู้ที่มาประชุม
1. ศ.ดร.ศุภมาศ พนิชศักดิ์พัฒนา
2. ดร.พลสัณห์ โพธิ์ศรีทอง
3. ศ.ดร.จานงค์ อดิวัฒนสิทธิ์
4. ดร.ทวีศักดิ์ กออนันตกูล
5. ศ.นพ.สมเกียรติ วัฒนศิริชัยกุล
6. ผศ.ดร.สุชาติ ตันธนะเดชา
7. นายโสภณ สุภาพงษ์
8. ศ.ดร.สุภางค์ จันทวานิช
9. ดร.จิระพันธุ์ พิมพ์พันธุ์
10. ดร.อุทัย ดุลยเกษม
11. รศ.ไพฑูรย์ สมัครกิจ
12. นายธาตรี มหันตรัตน์
13. นายนพดล ปรางค์ทอง
14. ผศ.อร่าม ชนะโชติ
15. นายสุทัศน์ อู่ทอง
16. ผศ.ดร.วิมลพรรณ รุ่งพรหม

นายกสภามหาวิทยาลัย
อุปนายก
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
รักษาราชการแทนอธิการบดี
ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ
ผู้แทนคณาจารย์
ผู้แทนคณาจารย์
ผู้แทนคณาจารย์
ผู้แทนคณาจารย์
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ

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

ผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้ทรงคุณวุฒิ

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

ผู้ที่ลาการประชุม
1. นายดารง พุฒตาล
2. นายอภิชาติ จีระวุฒิ
3. นายวิบูลย์ สงวนพงศ์
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ผู้เข้าร่วมประชุม
1.
2.
3.
4.

ดร.พรเทพ รู้แผน
นายจิรศักดิ์ ชุมวรานนท์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วชิรา ปูชตรีรัตน์
นางสุนทรี โพธิกุล

5.
6.
7.
8.
9.

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิชชุกร นาคธน
ดร.เชาวฤทธิ์ เรืองปราชญ์
นายนิรันดร์ ขันธวิธิ
นางสาวศราริตา บุญฤทธิ์
นางศิขรินทร์ สุวรรณทัศน์

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา
รักษาราชการแทนคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้อานวยการกองกลางปฏิบัติหน้าที่ในตาแหน่งผู้อานวยการ
สานักงานอธิการบดี
อาจารย์ประจาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
อาจารย์ประจาหลักสูตรสาขาวิชาสหวิทยาการอิสลาม
อาจารย์ประจาหลักสูตรสาขาวิชาสหวิทยาการอิสลาม
รักษาการหัวหน้างานนิติการ
นิติกร

เริ่มประชุม เวลา 09.30 น.
ประธานพิจารณาจานวนกรรมการที่มาประชุมและเห็นว่าครบองค์ประชุมแล้วจึงเปิดการประชุม และ
ดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ
ระเบียบวาระที่ 1.1 แนะนาคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
สาระสาคัญโดยย่อ
ประธานกล่ า วต้ อ นรั บ กรรมการสภามหาวิ ท ยาลั ย ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ดร.ทวี ศั ก ดิ์ กออนั น ตกู ล
ผู้อานวยการสานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ในโอกาสที่ท่านได้เข้าร่วมประชุม
สภามหาวิทยาลัยเป็นครั้งแรก
มติที่ประชุม
รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 1.2 ผลการคัดเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้แทนผู้บริหาร
สาระสาคัญโดยย่อ
เลขานุการ นาเสนอ ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง ผลการเลือกกรรมการ
สภามหาวิทยาลัยจากผู้แทนผู้บริหาร พ.ศ.2556 อธิการบดีได้ดาเนินการให้ได้มาซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัย
จากผู้แทนผู้บริหารใน 2 กลุ่มดังนี้
1. นายจิรศักดิ์ ชุมวรานนท์
(ผู้แทนผู้บริหารกลุ่มรองอธิการบดี)
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วชิรา ปูตรีรัตน์
(ผู้แทนผู้บริหารกลุ่มคณบดี)
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ประธาน กล่าวต้อนรับกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้แทนผู้บริหาร ทั้ง 2 ท่าน
นายสุ ทัศน์ อู่ทอง กล่ าวว่า ในการประชุมสภามหาวิท ยาลั ยวัน นี้เหตุใดจึงไม่ เชิ ญ ให้ ผู้ แทน
ผู้บริหาร ชุดเก่า 4 คนเข้าประชุม
เลขานุการ กล่าวว่า ผู้ดารงตาแหน่งผู้บริหาร เมื่อหมดวาระการดารงตาแหน่งบริหารแล้ว ย่อม
ทาให้บุคคลนั้นพ้นจากตาแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้ดารงตาแหน่งบริหารทันที เนื่องจาก
ขาดคุณสมบัติ และมอบหมายให้นิติกรชี้แจง
นางสาวศราริตา บุญฤทธิ์ รักษาการหัวหน้างานนิติการ ชี้แจงว่าองค์ประกอบกับองค์ประชุม
กรรมการสภามหาวิทยาลัย และผู้รักษาราชการแทน ผู้ดารงตาแหน่งบริหาร เมื่อหมดวาระการดารงตาแหน่ง
บริหารนั้ นแล้ว ย่อมทาให้บุคคลนั้นพ้นจากตาแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้ดารงตาแหน่ง
ผู้บริหารทันที จึงไม่สามารถเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดารงตาแหน่งบริหารได้ เนื่องจากขาด
คุณบัติ
และมีแนวคานิจฉัยกฤษฎีกา ว่าการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้ดารง
ต าแหน่ ง ผู้ บ ริ ห าร แต่ ต่ อ มาพ้ น จากต าแหน่ ง บริ ห าร ย่ อ มท าให้ บุ ค คลนั้ น พ้ น จากต าแหน่ ง กรรมการ
สภามหาวิทยาลัยประเภทผู้ดารงตาแหน่งผู้บริหารทันที นอกจากนี้แม้บุคคลดังกล่าวได้รับการแต่งตั้งให้เป็น
ผู้บริหารอีกวาระหนึ่งต่อเนื่องกัน ก็ย่อมไม่สามารถดารงตาแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้ดารง
ตาแหน่งผู้บริหารได้อีกต่อไปด้วย (เรื่องเสร็จที่ 831/2547)
มติที่ประชุม
รับทราบ และสภามหาวิทยาลัยมีมติดังนี้
1) อนุญาตให้ นายจิรศักดิ์ ชุมวรานนท์ (ผู้แทนผู้บริหารกลุ่มรองอธิการบดี) ผู้ช่วยศาตราจารย์วชิรา
ปูชตรีรัตน์ (ผู้แทนผู้บริหารกลุ่มคณบดี) อยู่ในที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยตลอดระยะเวลาการประชุม
2) ให้สานักงานอธิการบดีทาหนังสือหารือสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเรื่ององค์ประกอบ
กรรมการสภามหาวิทยาลัย มาตรา 16 (3)
3) เมื่อตรวจสอบข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ว่าถูกต้องแล้ว ให้ อธิการบดีดาเนินการตามข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มาของกรรมการสภามหาวิทยาลัยจาก
ผู้ดารงตาแหน่งบริหาร พ.ศ. 2547
ระเบียบวาระที่ 1.2 ประธานมอบหมายให้เลขานุการ แจ้งรายชื่อกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ที่ลาการประชุม จานวน 3 ราย ดังนี้
สาระสาคัญโดยย่อ
เลขานุการแจ้งรายชื่อคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยที่ลาการประชุมโดยมีรายชื่อ ดังนี้
1. นายอภิชาติ จีระวุฒิ
2. นายวิบูลย์ สงวนพงศ์
3. นายดารง พุฒตาล
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มติที่ประชุม
รับทราบ
ระเบี ย บวาระที่ 1.3 รายงานผลการประชุ ม ของคณะกรรมการกลั่ น กรองวาระการประชุ ม
สภามหาวิทยาลัย
สาระสาคัญโดยย่อ
เลขานุ การได้จั ดประชุม คณะกรรมการกลั่นกรองวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่
7/2556 เมื่อวัน ที่ 19 กรกฎาคม 2556 ณ ห้ องประชุมอยุธยา – โปรตุเกส อาคารสานักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เพื่อทาหน้าที่พิจารณาวาระการประชุม จานวน 6 ระเบียบวาระ
แต่เนื่องจากคณะกรรมการหลายท่านติดประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล จึงไม่สามารถจัดประชุม
คณะกรรมการกลั่นกรองวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัยในวันดังกล่าวได้
มติที่ประชุม
รับทราบ
ระเบีย บวารที่ 1.4 การรายงานผลการเสนอปรับ ปรุ ง แก้ ไ ขหลั ก สู ต ร จากส านัก งาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา จานวน 4 หลักสูตร
สาระสาคัญโดยย่อ
เลขานุการ นาเสนอ ผลพิจารณาการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร ตามที่มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยาได้เสนอการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรจานวน 4 หลักสูตร ดังนี้
1. หลั กสู ตรนิ เทศศาสตรบัณ ฑิต สาขาวิช านิ เทศศาสตร์ ฉบับ ปี พ.ศ. 2554 ได้พิ จารณา
รับทราบการให้ความเห็นชอบหลักสูตรดังกล่าวแล้ว เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2556 โดยมีข้อเสนอแนะให้
พัฒนาอาจารย์ลาดับที่ 5 ให้มีคุณวุฒิ หรือตาแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้นในสาขาที่ตรงกับหลักสูตร
2. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น ฉบับปี พ.ศ. 2554 ได้พิจารณารับทราบ
การให้ความเห็นชอบหลักสูตรดังกล่าวแล้ว เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2556 โดยมีข้อเสนอแนะให้มหาวิทยาลัย
พัฒนาอาจารย์ประจาหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาโทไม่ตรงกับสาขา แต่มีคุณวุฒิระดับปริญญาตรีสัมพันธ์กับ
สาขาให้มีคุณวุฒิหรือตาแหน่งทางวิชาการสูงขึ้น
3. หลั กสู ตรรั ฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิช ารัฐ ประศาสนศาสตร์ ฉบับปี พ.ศ. 2555
ได้พิจารณารับทราบการให้ความเห็นชอบหลักสูตรดังกล่าวแล้ว เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2556
4. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2556)
ได้พิจารณารับทราบการให้ความเห็นชอบหลักสูตรดังกล่าวแล้ว เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2556
มติที่ประชุม
รับทราบ
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ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 6/2556
สาระสาคัญโดยย่อ
เลขานุ ก าร น าเสนอ รายงานการประชุ ม สภามหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ พระนครศรี อ ยุ ธ ยา
ครั้งที่ 6/2556 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 20 มิถุนายน 2556
มติที่ประชุม
รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6/2556 โดยให้แก้ไขเพิ่มเติมข้อความตามที่
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้แทนคณาจารย์ประจาได้เสนอ

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องนาเสนอเพื่อพิจารณา
ระเบียบวาระที่ 3.1 ขออนุมัติให้ปริญญาบัตร แก่ผู้สาเร็จการศึกษา ระดับ บัณฑิตศึกษา

ประจาภาคเรียนที่ 3/2555
สาระสาคัญโดยย่อ
ตามที่นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์การสาเร็จการศึกษา ตามข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2549 ได้ยื่นคาร้อง
ขอจบการศึกษา จานวน 25 ราย ผู้อานวยการสานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาในฐานะนายทะเบียนได้
ตรวจสอบคุณสมบัติ และหลักเกณฑ์ตามข้อบังคับฯ เห็นสมควรนารายชื่อเสนอเพื่ออนุมัติให้ปริญญา จาแนก
ตามวุฒิการศึกษาได้ตามตารางที่ 1 ดังต่อไปนี้
ตารางที่ 1 จานวนผู้สาเร็จการศึกษาจาแนกตามระดับปริญญาและวุฒิการศึกษา (22 พฤษภาคม 2556)
ระดับปริญญา
ระดับบัณฑิตศึกษา

สาขาวิชา/วุฒกิ ารศึกษา
ค.ม.(การบริหารการศึกษา)
บธ.ม.(การจัดการทั่วไป)
บธ.ม.(บริหารธุรกิจ)
รป.ม.(รัฐประศาสนศาสตร์)

รวมทั้งสิ้น
ตารางที่ 2

จานวน(ราย)
6
3
4
2
15

จานวนผู้สาเร็จการศึกษาจาแนกตามระดับปริญญาและวุฒิการศึกษา (26 มิถุนายน 2556)
ระดับปริญญา
สาขาวิชา/วุฒกิ ารศึกษา
จานวน(ราย)
ระดับบัณฑิตศึกษา
ค.ด.(การบริหารการศึกษา)
1
ค.ม.(การบริหารการศึกษา)
2
ค.ม.(การจัดการเรียนรู้)
2
บธ.ม.(บริหารธุรกิจ)
5
รวมทั้งสิ้น
10
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มติที่ประชุม
อนุ มัติให้ ป ริ ญญาบั ตร แก่ผู้ ส าเร็จการศึกษา ระดับ บัณฑิตศึกษาประจาภาคเรียนที่ 3/2555
จานวน 25 ราย และขอให้สานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้งหนึ่ง
ระเบียบวาระที่ 3.2 ขออนุมัติแผนกลยุทธ์ทางการเงิน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2554 - 2558
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
สาระสาคัญโดยย่อ
กองนโยบายและแผนได้จัดทาแผนกลยุทธ์ทางการเงิน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2554 - 2558
มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ พระนครศรี อ ยุธ ยา เพื่ อ ให้ มี แ นวทางจั ด หาทรั พยากรทางด้ า นการเงิ น หลั ก เกณฑ์
การจั ด สรร และการวางแผนการใช้ เ งิ น อย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ โปร่ ง ใส ตรวจสอบได้ และมี ง บประมาณ
ที่ส อดคล้ องกับ แผนปฏิบั ติราชการประจาปี ซึ่งกองนโยบายและแผนได้นาเสนอแผนกลยุทธ์ทางการเงิน
ต่อสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 7/2555 เมื่อวันพุธที่ 15 สิงหาคม 2555 มติที่ประชุมให้แก้ไขตามข้อเสนอแนะ
ของกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ และนาเสนอสภามหาวิทยาลัยชุดใหม่ นั้น บัดนี้กองนโยบายและ
แผนได้ปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะเรียบร้อยแล้ว
ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะดังนี้
ศ.ดร.สุภ างค์ จั นทวานิช กล่าวว่า มี 2 ยุทธศาสตร์ ที่ต้องการให้ แสดงความคิดเห็น ใช่ห รือไม่
ยุทธศาสตร์ที่ต้องดาเนินการถ่ายทอดมาเป็นเป้าประสงค์กลยุทธ์ ระบบที่จะทาให้องค์กรขับเคลื่อนออย่างมี
ประสิทธิภาพ มีธรรมาภิบาล จะต้องทาให้ละเอียดรอบคอบ หากมหาวิทยาลัยไปมุ่งเน้นผู้บริหารมีอานาจจะ
บริหารจัดการอะไรก็ได้ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาจะไปในทิศทางไหน จะขับเคลื่อนไปได้อย่างไร
ควรมีการพิจารณานากลับไปทบทวนใหม่ หากยุทธศาสตร์ชัดเจนถูกต้องเหมาะสม ใครมาเป็นผู้บริหารก็
สามารถบริหารไปได้ด้วยดี ดังนั้นควรมียุทธศาสตรที่ชัดเจน
ศ.ดร.จานงค์ อดิวัฒนสิทธิ์ กล่าวว่า แผนกลยุทธ์ ทางการเงิน การบริหารการเงิน ทุกด้านต้อง
สัมพันธ์กัน
ประธาน กล่าวว่า สภามหาวิทยาลัยควรมีการประชุมร่วมกับผู้บริหารเพื่อกาหนดกรอบนโยบาย
ของสภามหาวิทยาลัย ในช่วง 3 ปี สภามหาวิทยาลัยจะเน้นแผนในการดาเนินการอย่างไร สภามหาวิทยาลัย
สามารถกาหนดได้ในเรื่องของจุดเน้น ควรชะลอเรื่องนี้ไปก่อนดีหรือไม่ เพราะขณะนี้อยู่ระหว่างรักษาราชการ
แทนเกือบทุกตาแหน่ง
เลขานุการ กล่าวว่า เรื่องนี้ได้เคยผ่านสภามหาวิทยาลัย แล้วเมื่อปี พ.ศ.2555 ขณะนั้นยังไม่มี
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ และได้มีการเสนอให้สภามหาวิทยาลัยชุดใหม่พิจารณา บางส่ว นได้
พิจารณาแล้ว เรื่องนี้ควรรับฟังความเห็นของกรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิและนาไปปรับปรุงแก้ไข
ให้เป็นปัจจุบันมากขึ้น
ดร.พลสัณห์ โพธิ์ศรีทอง กล่าวว่า ในการประชุมวันนี้มีระเบียบวาระที่เกี่ยวกับแผนทั้งหมด 3
เรื่อง ดังนี้
1) ขออนุมัติแผนกลยุทธ์ทางการเงิน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2554 - 2558 มหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
2) ขออนุ มั ติ แ ผนกลยุ ท ธ์ ระยะ 5 ปี พ.ศ.2555 - 2559 มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
พระนครศรีอยุธยา
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3) ขออนุมัติแผนพัฒนาการศึกษา ระยะ 15 ปี (พ.ศ. 2555-2569) มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา
ทั้ง 3 หัวข้อย่อยนั้น กองนโยบายและแผนควรนามารวมกัน และพิจารณารายละเอียดเล็ก ๆ ที่ตั้ง
เป็นยุทธศาสตร์ส่วนใหญ่จะเน้นตามภารกิจ คนเก่ง ระบบดี แล้ว แผนกลยุทธ์ ไม่เห็นดูแลพัฒนาบุคลากร
คน ระบบ อยู่ตรงไหน โดยทั่วไปจะต้องมีพัฒนาตนเองว่าถ้าคนเก่งระบบดี รับรองว่า ยุทธศาสตร์ของท่านที่
ทาเป็นหลักประกันได้ ไม่เห็นนาเงินไปทากับคนและบุคลากรในมหาวิทยาลัย
ประธาน กล่าวว่า เรื่องนี้ได้ผ่านสภามหาวิทยาลัยชุดเดิมในปี 2555 นึงมาแล้ว จุดเน้นที่สาคัญคง
ได้ประชุมระหว่างสภามหาวิทยาลัย ร่วมกับผู้บริหาร เพื่อที่จะมาดูว่า ยุทธศาสตร์ 6 ยุทธศาสตร์ จุดเน้น อยู่
ตรงไหน ผศ.สุชาติ ตันธนะเดชา กล่าวว่า หากการนาเสนอวันนี้เพียงพิจารณากรอบยุทธศาสตร์ของการเงินก็
จะไม่กังวลใจ อนุมัติกรอบยุทธศาสตร์ไปก่อน และหากสรรหาอธิการบดีคนใหม่ได้แล้วจะจัดประชุมร่วมกับ
ผู้บริหารก็จะดีมาก
ผศ.อร่าม ชนะโชติ กล่าวว่า จุดเน้นไปอยู่ที่ยุทธศาสตร์ที่ 6 ค่อนข้างมาก ยุทธศาสตร์มุ่งสู่ความ
เป็นสากลมุ่งเน้นเรื่องของการพัฒนา ต้องการฝากประเด็นให้ผู้บริหารคนต่อไปต้องมานั่งพิจารณาการเงิน
ต้องการให้มคี วามยืดหยุ่นในส่วนของการเงิน
ศ.ดร.สุภางค์ จันทวานิช กล่าวว่า งบประมาณที่ลงไปยุทธศาสตร์ ที่ 6 มากจนไม่ได้สัดส่วนกับ
ยุทธศาสตร์อื่น ๆ โดยรวมยุทธศาสตร์ที่ 6 ได้งบประมาณสูง ต้องการคาชี้แจง รายละเอียดโครงการ แผนงาน
ประกอบด้วยอะไรบ้าง สิ่งเหล่านี้ควรทาเป็นการประชุมร่วมกันเป็นกลุ่ม ๆ (Work Shop) ก่อนที่จะถึงขั้นนี้
รักษาราชการแทนอธิการบดี กล่ าวว่า ได้มอบหมายให้ งานการเงิน และบัญชี และกองกลาง
นาเสนอสภาพทางการเงิน ให้ส ภามหาวิทยาลั ยได้รับทราบ มอบหมายให้ นายจิรศักดิ ชุมวรานนท์ จัดทา
รายงานการเงินแจ้งให้สภามหาวิทยาลัยได้รับทราบทุกไตรมาส เพื่อต้องการพิจารณาภาพรวมทางการเงินของ
มหาวิทยาลัยว่ามีรายได้เท่าไหร่และรายได้เริ่มลดลงมา เงินของปีนี้มหาวิทยาลัยจะใช้จ่ายไปในทางไหนบ้าง
ประธาน กล่าวว่า ในการประชุมครั้งต่อไปให้มีการรายงานสถานะการเงินทุกเดือน ไม่ว่าจะเป็น
เงินรายได้ เงินงบประมาณ มีการเบิกจ่ายเงินมากน้อยเพียงใด มีประสิทธิภาพมากน้อยเพียงใด เงินเข้าเท่าไหร่
เงินออกเท่าไหร่ มีการใช้จ่ายไปแล้วกี่เปอร์เซ็นต์
ดร.ทวีศักดิ์ กออนันตกูล กล่าวว่า ต้องการให้มีการ Work Shop จะช่วยได้มาก บัณฑิตที่จบไป
ต้องมีความสามารถอย่างไร มีงานทาหรือไม่ ควรพิจารณา SWOT Analysis มหาวิทยาลัยในภาพรวม
ต้องการให้พัฒนางานและพัฒนาคน
นายโสภณ สุภาพงษ์ กล่าวว่า ให้เพิ่มเติมข้อความด้วยว่าเป็น องค์กรที่มีชีวิตจิตใจสู่ สากลและ
ความสุข
ประธาน กล่าวว่า อนุมัติในหลักการ โดยมีข้อสังเกตและให้แก้ไขปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของ
กรรมการสภามหาวิทยาลัย ส่วนขั้นตอนการเสนอเรื่องนีไ้ ม่ได้ผ่านอธิการบดี ในครั้งต่อไปควรนาเรื่องเกี่ยวกับ
การอนุ มัติแผนผ่ านอธิการบดี ก่อนที่จะเสนอสภามหาวิทยาลั ย หากไม่ผ่ านอธิการบดี ก็ไม่ส ามารถนาเข้ า
สภามหาวิทยาลัยได้
ส่วนเรื่องการประชุมร่วมกันเป็นกลุ่ม ๆ ย่อย (Work Shop) ระหว่างสภามหาวิทยาลัยกับ
ผู้บริหารของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เพื่อกาหนดแผนและจุดเน้นประเด็นของเมืองมรดกโลก
ภัยพิบัติ ขอให้ผู้ทรงคุณวุฒิได้ให้ความอนุเคราะห์พิจารณาในจุดนี้ได้ อีกประมาณ 2 เดือน มหาวิทยาลัยสรรหา
ได้ อ ธิ ก ารบดี และอี ก 1 เดื อ น มหาวิ ท ยาลั ย จะสรรหาได้ ค ณบดี ดั ง นั้ น ประมาณ 3 เดื อ นต่ อ ไป
สภามหาวิทยาลัยกับผู้บริหารมหาวิทยาลัยจะทา Work Shop ร่วมกัน
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มติที่ประชุม
อนุ มั ติ แ ผนกลยุ ท ธ์ ท างการเงิ น ประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ.2554 - 2558 มหาวิ ท ยาลั ย
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยมอบหมายให้กองนโยบายและแผนรวบรวมข้อมูล และปรับปรุงข้อคิดเห็นจาก
คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยพร้อมทั้งแก้ไขปรับปรุงรายละเอียดของข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน และให้เสนอ
ทบทวนแผนดังกล่าวเมื่อมีผู้บริหารชุดใหม่แล้วอีกครั้ง
ระเบียบวาระที่ 3.3 ขออนุมัติแผนกลยุทธ์ ระยะ 5 ปี พ.ศ.2555 - 2559 มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา
สาระสาคัญโดยย่อ
กองนโยบายและแผนได้จัดทาแผนกลยุทธ์ ระยะ 5 ปี พ.ศ.2555 - 2559 มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา เพื่อเป็นแนวทางดาเนินงานของมหาวิทยาลัยในช่วงปี พ.ศ.2555 - 2559 เรื่องดังกล่าว
ได้ผ่านการพิจารณาจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงบประมาณและการเงิน ครั้งที่ 3/2555 เมื่อวันที่ 23
กรกฎาคม 2555 มติที่ประชุมเห็นชอบในหลักการและมีมติ ดังนี้
1. การจั ดทาประชาพิจารณ์ โดยการมีส่ว นร่วมพิจารณา (ร่าง) แผนฯ ระยะ 5 ปี ภายใน
มหาวิทยาลัยแล้วนาข้อมูลมาพิจารณาปรับปรุงแก้ไขเพื่อเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยต่อไป
2. ให้ น าข้ อ เสนอแนะของคณะกรรมการบริ ห ารมหาวิ ท ยาลั ย ไปพิ จ ารณาด าเนิ น การให้
สอดคล้องตามข้อเสนอแนะ ซึ่งกองนโยบายและแผนได้ดาเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
มติที่ประชุม
อนุมัติแผนกลยุทธ์ ระยะ 5 ปี พ.ศ.2555 - 2559 มหาวิทยาลัยราชภัฏ พระนครศรีอยุธยา
โดยมอบหมายให้ ก องนโยบายและแผนรวบรวมข้ อ มู ล และปรั บ ปรุ ง ข้ อ คิ ด เห็ น จากคณะกรรมการ
สภามหาวิทยาลัยพร้อมทั้งแก้ไขปรับปรุงรายละเอียดของข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน และให้เสนอทบทวนแผน
ดังกล่าวเมื่อมีผู้บริหารชุดใหม่แล้วอีกครั้ง
ระเบี ย บวาระที่ 3.4 ขออนุ มั ติ แ ผนพั ฒ นาการศึ ก ษา ระยะ 15 ปี (พ.ศ. 2555-2569)
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
สาระสาคัญโดยย่อ
ตามที่ กองนโยบายและแผน มหาวิท ยาลั ยราชภัฏ พระนครศรีอยุ ธ ยาได้จั ดทาแผนพัฒ นา
การศึกษา 15 ปี (พ.ศ. 2555-2569) มหาวิทยาลั ยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เพื่อใช้เป็นกรอบทิศทาง
การพัฒนามหาวิทยาลัยในช่วงเวลาดังกล่าวนั้น ซึ่งกองนโยบายและแผนได้นาเสนอแผนพัฒนาการศึกษา
ระยะ 15 ปี (พ.ศ.2555-2559) มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ พระนครศรี อ ยุ ธ ยาต่ อ สภามหาวิ ท ยาลั ย
ครั้ ง ที่ 7/2555 เมื่อวั น พุ ธ ที่ 15 สิ ง หาคม 2555 มติที่ ประชุม ให้ แก้ ไขตามข้ อเสนอแนะของกรรมการ
สภามหาวิทยาลัยและผู้ทรงคุณวุฒิ และนาเสนอสภามหาวิทยาลัยชุดใหม่ กองนโยบายและแผนได้ปรับปรุง
แก้ไขตามข้อเสนอแนะเรียบร้อยแล้ว
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มติที่ประชุม
อนุ มั ติ แ ผนพั ฒ นาการศึ ก ษา ระยะ 15 ปี (พ.ศ. 2555-2569) มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
พระนครศรีอยุ ธ ยา โดยมอบหมายให้ กองนโยบายและแผนรวบรวมข้อมูล และปรับปรุง ข้อคิดเห็ นจาก
คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยพร้อมทั้งแก้ไขปรับปรุงรายละเอียดของข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน และให้เสนอ
ทบทวนแผนดังกล่าวเมื่อมีผู้บริหารชุดใหม่แล้วอีกครั้ง
ระเบียบวาระที่ 3.5 ขอแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อานวยการสถาบัน /สานัก จานวน 3 ราย
สาระสาคัญโดยย่อ
ผู้อานวยการสานักงานอธิการบดี ได้เสนอขอแต่งตั้ง ผู้อานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
ผู้อานวยการสถาบันอยุธยาศึกษา ซึ่งหมดวาระในวันที่ 24 เมษายน 2556 และ ผู้อานวยการสานักวิทย
บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ หมดวาระในวันที่ 21 กรกฎาคม 2556
ในช่ว งระหว่างที่ไม่มีผู้รักษาราชการแทน รองอธิการบดีที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบใน
การกากับติดตามของสถาบันและสานักเป็นผู้พิจารณาสั่งการ ซึ่งไม่ได้ส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อราชการ
แต่อย่างไร
มติที่ประชุม
เห็นชอบแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อานวยการสถาบัน/สานัก จานวน 3 ราย ดังนี้
1. นายชิดชัย สนั่นเสียง เป็นผู้รักษาราชการแทนผู้อานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ตั้งแต่
วันที่ 24 กรกฎาคม 2556
2. นางสาวกันยารัตน์ โกมโลทก เป็นผู้รักษาราชการแทนผู้อานวยการสถาบันอยุธยาศึกษา
ตั้งแต่วันที่ 24 กรกฎาคม 2556
3. นายชัยพฤกษ์ ชูดา เป็นผู้รักษาราชการแทนผู้อานวยการสานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศตั้งแต่วันที่ 24 กรกฎาคม 2556
ระเบี ย บวาระที่ 3. 6 ขอความเห็ น ชอบหลั ก สู ต รศิ ล ปศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช า
สหวิทยาการอิสลาม หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2556
สาระสาคัญโดยย่อ
คณะมนุ ษ ยศาสตร์ แ ละสั ง คมศาสตร์ สาขาวิ ช าสหวิ ท ยาการอิ ส ลาม ได้ เ สนอหลั ก สู ต ร
ศิลปศาสตรบั ณฑิต สาขาวิชาสหวิทยาการอิสลาม หลักสู ตรใหม่ พ.ศ.2556 ซึ่งผ่ านความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการประจ าคณะมนุ ษยศาสตร์และสั งคมศาสตร์ ในการประชุมครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 23
มกราคม 2556 และสภาวิชาการเมื่อวันที่ 10 เมษายน 2556 โดยมีมติเห็นชอบในหลักการ และให้แก้ไข
ปรับปรุงสาระสาคัญของหลักสูตรตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ อาจารย์ประจาหลักสูตรได้แก้ไขตามที่
ผู้ทรงคุณวุฒิเสนอแนะในรูปเล่มหลักสูตร เพื่อนาเสนอเข้าที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยในวันที่ 24 เมษายน 2556
ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะดังนี้
นายสุทัศน์ อู่ทอง กล่าวว่า จุดแข็งของหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสหวิทยาการ
อิสลาม หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2556 คืออะไร และแตกต่างจากที่อื่นตรงไหน
เอกสารการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 8
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ผศ.วิชชุกร นาคธน กล่าวว่า บัณฑิตที่จบในหลักสูตรนี้สามารถประกอบอาชีพได้หลากหลาย
โดยมีความรู้ในหลักการพื้นฐานทางอิสลาม นักศึกษาที่เรียนหลักสูตรนี้ไม่จาเป็นต้องเป็นอิสลาม สามารถ
เป็นพุทธ หรือคริสต์ เพียงแต่นักศึกษาเหล่านี้มีความสนใจต้องการรู้หลักการของอิสลามเพื่อไปทางานกับคน
อิ ส ลาม หลั ก สู ต รนี้ ต้ อ งการให้ เ กิ ด ความหลากหลาย จุ ด แข็ ง หากมองในเชิ ง ของอาชี พ คื อ มี ค วาม
หลากหลาย เช่น รู้จักอาหารฮาลาล และสามารถนามาประกอบอาชีพได้
ศ.ดร.สุ ภ างค์ จั น ทวานิ ช กล่ า วว่ า หลั ก สู ต รสหวิ ท ยาการอิ ส ลามมี ค วามส าคั ญ ส าหรั บ
ประเทศชาติ ไม่ใช่เฉพาะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ขอแสดงความยินดีที่ได้จัดทาหลักสูตรดังกล่าว ถึงแม้จะ
มีอุปสรรคต่าง ๆ มีข้อเสนอแนะอยู่ 4 ประเด็น ดังนี้
1) หลักสูตรนี้มีกลุ่มวิชา 9 ด้าน มหาวิทยาลัยควรมีจุดมุ่งหมายว่าระยะแรกจะไปใน
ทิศทางใด เช่น ด้านวิทยาศาสตร์ ถ้าไม่มีพื้นฐานรองรับเราอาจทาให้ได้อะไรไม่มาก เรื่องคหกรรมอาหาร
ฮาลาล เป็นเรื่องที่สามารถทาได้ มหาวิทยาลัย ควรประสานไปยังศูนย์อาหารฮาลาล เช่น ส่งนักศึกษาไป
ฝึกงานที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ด้านปรัชญา สังคมประวัติศาสตร์ ส่วนนี้ ควรจะมีผลทาให้คนที่นับถื อ
ศาสนาอิสลามในประเทศไทยมีภาพโดยรวมที่ชัดเจนขึ้นกว่า 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้
2) เรื่ อ งภาษาที่ ค วรบุ ก เบิ ก จ านวน 3 ภาษา เช่ น ภาษาบาฮาซา ภาษาอาหรั บ
ภาษาเปอร์เซีย จะเป็นภาษาที่มีประโยชน์ ทาให้มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยามี คุณค่าสูงสุดใน
ประเทศไทย
3) รายละเอียดของหลักสูตร ส่วนที่เป็นกลุ่มหมวดวิชาศึกษาทั่วไปดูจะเปิดกว้าง เช่น
ดุริยางค์ นาฏศิลป์ ควรนาวิชาเฉพาะบางอย่างเข้าไปอยู่ในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
4) ควรมีวิชาพื้นฐานเปิดให้นักศึกษาทุกคนในมหาวิทยาลัยได้ศึกษาด้วย เช่นอิสลาม
ศึกษา ในประเทศไทย
ศ.ดร.จานงค์ อดิวัฒนสิทธิ์ กล่าวว่า การใช้ภาษาอังกฤษ ควรตรวจสอบด้วย ในด้านหลักการ
เห็นด้วยที่จะมีหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสหวิทยาการอิสลาม เนื้อหาเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ ของ
ชาวมุสลิม ได้บรรจุไว้ในวิชาใดหรือไม่
ดร.พลสัณห์ โพธิ์ศรีทอง กล่าวว่า ต้องการให้ ศึกษาดูที่มหาวิทยาลัยอื่นในประเทศไทย หรือ
กลุ่มอาเซียนด้วยกัน หลักสูตรอิสลามศึกษา ต้องคิดว่าสามารถนาไปใช้ในประเทศอินโดนีเซีย มาเลเซีย
ได้หรือไม่ วัตถุประสงค์ที่เขียนมา ค่อนข้างเป็นนามธรรม ต้องการให้ดูมหาวิทยาลัยที่ภาคใต้ว่าเป็นอย่างไร
บ้าง ควรศึกษาจากหลักสูตรของประเทศมาเลเซีย และนามาจัดการศึกษาให้เข้ากับเกณฑ์ของสานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา
ดร.สุชาติ ตันธนะเดชา กล่าวว่า หลักสูตรอิสลามศึกษาทาไมถึงเรียกว่าสหวิ ทยาการอิสลาม
หรือ เพราะอาจารย์ประจาหลักสูตรส่วนใหญ่ที่มาสอนจบมาทางอิสลามศึกษา มีความแตกต่างกันอย่างไร
รักษาราชการแทนอธิการบดี กล่าวว่า หากนักศึกษาที่เป็นมุสลิมเข้ามาศึกษา หลายรายวิชา
อาจเป็นวิชาพื้นฐานมากเกินไป เช่น ความรู้เรื่อ งอัลกุรอ่าน นักศึกษาที่เป็นมุสลิมมีความรู้ พื้นฐานอิสลาม
แล้ว รายวิชาเหล่านี้อาจเป็นวิชาที่น่าเบื่อ เป็นไปได้หรือไม่ทอี่ าจเป็นวิชาเลือกได้
มติที่ประชุม
เห็นชอบหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสหวิทยาการอิสลาม หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2556
โดยให้น าข้อเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลั ยผู้ทรงคุณวุฒิไปปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมก่อนเสนอ
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คณะกรรมการการอุดมศึกษาต่อไป

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุม ครั้งที่ 6/2556
ระเบียบวาระที่ 4.1 ผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ครั้งที่ 6/2556
สาระสาคัญโดยย่อ
เลขานุ ก าร รายงานข้ อ มู ล การด าเนิ น งานและผลการปฏิ บั ติ ง านตามมติ ที่ ป ระชุ ม
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏ พระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 6/2556 โดยได้แจ้งและมอบให้หน่วยงานและองค์
คณะบุคคล/บุคคลที่เกี่ยวข้องดาเนินงานและปฏิบัติตามที่สภามหาวิทยาลัยมีมติแล้ว
มติที่ประชุม
รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 4.2 รายงานผลการคัดเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้แทนผู้บริหาร
สาระสาคัญโดยย่อ
เลขานุการ รายงานผลการคัดเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้แทนผู้บริหาร ดังนี้
1. นายจิรศักดิ์ ชุมวรานนท์
(ผู้แทนผู้บริหารกลุ่มรองอธิการบดี)
2. ผศ.วชิรา ปูชตรีรัตน์
(ผู้แทนผู้บริหารกลุ่มคณบดี)
มติที่ประชุม
รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 4.3 รายงานเรื่องข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย
คุณสมบัติและวิธีการสรรหาอธิการบดี
สาระสาคัญโดยย่อ
ประธาน กล่ า วว่ า เรื่ อ งข้ อ บั ง คั บ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ พระนครศรี อ ยุ ธ ยา ว่ า ด้ ว ย
คุณสมบัติและวิธีการสรรหาอธิการบดี การดาเนินการสรรหาอธิการบดีส่วนในเรื่องของผูมีสิทธิ์ให้มี
สิทธิ์ นายกสภามหาวิทยาลัยมีมติที่ประชุมว่าให้ดาเนินการเหมือนข้อบังคับของการสรรหาคณบดี เรื่อง
นี้จะได้เรียบร้อยและดาเนินการต่อไปได้
นายสุทัศน์ อู่ทอง กล่าวว่า ข้อบังคับว่าด้วยการสรรหาอธิการบดีได้ผ่านสภามหาวิทยาลัย
ไปเรี ย บร้ อ ยแล้ ว เมื่ อ การประชุ ม ครั้ ง ที่ 6/2556 ดั ง นั้ น ด าเนิ น การตามมติ สภามหาวิ ท ยาลั ย
ครั้งที่ 6/2556 คือ แก้ไขให้ผู้ที่ไม่มีสิทธิ์ได้มีสิทธิ์
มติที่ประชุม
รับทราบ ให้ออกข้อบังคับว่าด้วยคุณสมบัติและวิธีการสรรหาอธิการบดี (ฉบับที่ 2) พ.ศ.
2556 โดยแก้ ไ ขในส่ ว นของค าจ ากั ด ความ “คณาจารย์ ป ระจ า” แก้ ไ ขให้ ผู้ ที่ ไ ม่ มี สิ ท ธิ์ ไ ด้ มี สิ ท ธิ์
เช่นเดียวกับข้อบังคับที่แก้ไขก่อนหน้านี้ 3 ฉบับ โดยไม่ต้องนาเข้าสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอีก
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ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องนาเสนอเพื่อทราบ
ระเบียบวาระที่ 5.1 เรื่องนาเสนอเพื่อทราบจากอธิการบดี
สาระสาคัญโดยย่อ
-ไม่ม-ี
มติที่ประชุม
-ไม่ม-ี
ระเบียบวาระที่ 5.2 เรื่องนาเสนอเพื่อทราบจากประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ
สาระสาคัญโดยย่อ
-ไม่ม-ี
มติที่ประชุม
-ไม่ม-ี
ระเบี ย บวาระที่ 5.3 เรื่ อ งน าเสนอเพื่ อ ทราบจากประธานคณะกรรมการส่ ง เสริ ม กิ จ การ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
สาระสาคัญโดยย่อ
-ไม่ม-ี
มติที่ประชุม
-ไม่ม-ี
ระเบียบวาระที่ 5.4 เรื่องนาเสนอเพื่อทราบจากกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
สาระสาคัญโดยย่อ
-ไม่ม-ี
มติที่ประชุม
-ไม่ม-ี
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ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ
ระเบี ย บวาระที่ 6.1 ขอความเห็ น ชอบก าหนดการประชุ ม สภามหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
พระนครศรีอยุธยาครั้งที่ 8/2556
สาระสาคัญโดยย่อ
เลขานุ ก าร รายงานต่ อ สภามหาวิ ท ยาลั ย ว่ า ได้ มี ม ติ เ ป็ น หลั ก การให้ มี ก ารประชุ ม
สภามหาวิ ท ยาลั ย ทุ ก วั น พุ ธ ในสั ป ดาห์ ที่ 3 ของเดื อ น จึ ง ขอความเห็ นชอบก าหนดการประชุ มสภา
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 8/2556 ในวันพุธที่ 21 สิงหาคม 2556 เวลา 09.30 น. ณ ห้อง
ประชุมอยุธยา – อาเซียน อาคารสานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
มติที่ประชุม
เห็นชอบกาหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 8/2556
ระเบี ย บวาระที่ 6.2 ขอความเห็ น ชอบ (ร่ า ง) ประกาศสภามหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
พระนครศรีอยุธยา เรื่อง กาหนดค่าตอบแทนสาหรับผู้ดารงตาแหน่ง รักษาราชการแทนอธิการบดี
ซึ่งมิได้เป็นข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2556
สาระสาคัญโดยย่อ
ดร.อุ ทั ย ดุ ล ยเกษม รั ก ษาราชการแทนอธิ ก ารบดี ขออนุ ญ าตออกจากห้ อ งประชุ ม
สภามหาวิทยาลัย
ผู้อานวยการสานักงานอธิการบดีได้เสนอขอความเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศสภามหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง กาหนดค่าตอบแทนสาหรับผู้ดารงตาแหน่ง รักษาราชการแทนอธิการบดี
ซึ่งมิได้เป็นข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2556 โดยผ่านกระบวนการ ดังนี้
คณะทางานได้ประชุมและมีมติดังนี้
1) เห็น ชอบอัตราค่าตอบแทนสาหรับผู้ดารงตาแหน่งรักษาราชการแทนอธิการบดี
ซึ่งมิได้เป็นข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ประกอบด้วยเงินค่าตาแหน่ง จานวน 30,000 บาท
เบิ ก จ่ า ยจากงบประมาณแผ่ น ดิ น และเงิ น เดื อ นจ านวน 90,000 บาท เบิ ก จ่ า ยจากเงิ น รายได้ ข อง
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (เงินบารุงการศึกษา) รวมเป็นเงินจานวน 120,000 บาท
2) เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง กาหนด
อัตราค่าตอบแทนสาหรับผู้ดารงตาแหน่ง รักษาราชการแทนอธิการบดี ซึ่งมิได้เป็นข้าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา
3) มอบหมายให้ ง านนิ ติ ก ารปรั บ ปรุ ง แก้ ไ ข ประกาศสภามหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
พระนครศรีอยุธยา เรื่อง กาหนดอัตราค่าตอบแทนสาหรับผู้ดารงตาแหน่ง รักษาราชการแทนอธิการบดี
ซึ่งมิได้เป็นข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ถูกต้อง ชัดเจน เพื่อขอความเห็นชอบต่อที่ประชุม
สภาวิทยาลัยต่อไป
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ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะดังนี้
ผศ.ดร.สุชาติ ตันธนะเดชา กล่าวว่า ต้องแบ่งเป็น 2 ช่วง รอบแรก 60 วันและต้องมีมติใน
การประชุม วัน นี้ หากมติที่ป ระชุมแต่งตั้ง ดร.อุทัย ดุลยเกษม เป็นรักษาราชการแทนอธิการบดี ต่อ
รวมแล้วต้องไม่เกิน 180 วัน หากไม่เป็นไปตามนั้นก็จะจ่ายเงินไม่ได้
ประธาน กล่าวว่า การรักษาราชการแทนต้องไม่เกิน 180 วัน ส่วน 60 วันที่ผ่านมามีมติให้
แต่งตั้งดร.อุทัย ดุลยเกษม ต่อ
เลขานุการ กล่าวว่า ในประกาศเขียนว่าจนกว่าจะมีการโปรดเกล้าใหม่ ดังนั้นควรแก้ให้เป็น
180 วัน หรือให้สอดคล้องกัน คณะทางานที่กาหนดค่าตอบแทนจะสบายใจขึ้น ซึง่ ในประกาศแต่งตั้งเดิมเขียน
ว่าจนกว่าจะมีการโปรดเกล้าควรแก้ตรงนั้น คณะกรรมการประเมินค่าตอบแทนต้องดาเนินการให้ละเอียดและ
ชัดเจน
มติที่ประชุม
เห็ นชอบให้ มี การก าหนดเงิ นเดื อนส าหรั บผู้ รักษาราชการแทนอธิ การบดี ส าหรั บนายอุ ทั ย
ดุลยเกษม กรรมการสภามหาวิทยาลั ยผู้ ทรงคุณวุฒิ ในอัตราเดื อนละ 90,000 บาท และมอบหมายให้
ผู้อานวยการสานักงานอธิการบดีเสนอร่างประกาศสภามหาวิทยาลัยให้เป็นไปตามข้อบังคับที่เกี่ยวข้องต่อไป
ระเบียบวาระที่ 6.3 การดาเนินการสรรหาคณบดี
สาระสาคัญโดยย่อ
นายสุทัศน์ อู่ทอง กล่าวว่า ต้องการให้สภามหาวิทยาลัยวางกรอบเรื่องการสรรหาคณบดีว่า
ผู้ทจี่ ะนาเสนอวิสัยทัศน์ต้องนาเสนอภายในเวลาจานวนกี่นาที และต้องเตรียมประวัติ วิสัยทัศน์ แนวทาง
บริหารคณะ เพื่อส่งให้กรรมการสภามหาวิทยาลัยอ่านก่อนหรือไม่
ประธาน กล่าวว่า ให้ผู้สมัครแสดงวิสัยทัศน์ ท่านละ 10 นาที นายกสภามหาวิทยาลัยจะเป็น
ผู้ตั้งคาถามไม่เกิน 3 คาถาม คาถามจะเหมือนกันหมดให้ผู้ ส มัครส่ งเล่ม ประวัติ แนวทาง การแสดง
วิสัยทัศน์ เพื่อส่งให้กรรมการสภามหาวิทยาลัยได้อ่านล่วงหน้าก่อน 7 วัน
เลขานุ ก าร กล่ า วว่ า จะใช้ ม ติ ก ารประชุ ม สภามหาวิ ท ยาลั ย ครั้ ง ที่ 7/2556 แจ้ ง ไปยั ง
คณะกรรมการสรรหาคณบดีของแต่ละคณะได้รับทราบ
มติที่ประชุม
รับทราบ
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ปิดประชุมเวลา 13.00 น.
...........................................
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิมลพรรณ รุ่งพรหม)
ผู้บันทึกรายงานการประชุม
...............................................
(ศาสตราจารย์ ดร.ศุภมาศ พนิชศักดิ์พัฒนา)
ประธานการประชุม
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