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รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
ครั้งที่ 1/2556 

วันพุธที่ 23 มกราคม 2556 เวลา 09.30 –12.00 น. 
ณ ห้องประชุม 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

-------------------------------------------------- 

ผู้ที่มาประชุม 

1. ศ.ดร.ศุภมาศ พนิชศักดิ์พัฒนา นายกสภามหาวิทยาลัย                            ประธาน 
2. ศ.ดร.นิพนธ์ ศุขปรีดี อุปนายก รองประธาน 
3. นายสุพล คุณาภรณ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ                                           กรรมการ 
4. รศ.ดร.พงศ์ หรดาล ผู้ทรงคุณวุฒิ                       กรรมการ 
5. ศ.นพ.สมเกียรติ  วัฒนศิริชัยกุล ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
6. ดร.ชาญวิทย์ เกษตรศิริ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
7. นายศุทธนะ ธีวีระปัญญา ผู้ทรงคุณวุฒิ                                           กรรมการ 
8. ดร.จิระพันธุ์  พิมพ์พันธุ์ ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย กรรมการ 
9. ดร.บูรพาทิศ พลอยสุวรรณ์ อธิการบดี กรรมการ 
10. รศ.ไพฑูรย์ สมัครกิจ ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ กรรมการ 
11. รศ.ดร.นพวรรณ ธีระพันธ์เจริญ ผู้แทนผู้บริหาร                                        กรรมการ 
12. ผศ.วิชชุกร นาคธน ผู้แทนผู้บริหาร กรรมการ 
13. นายจิรศักดิ์ ชุมวรานนท์ ผู้แทนผู้บริหาร กรรมการ 
14. ผศ.พันทิพา มาลา ผู้แทนผู้บริหาร กรรมการ 
15. ดร.เกษม บ ารุงเวช ผู้แทนคณาจารย์             กรรมการ 
16. ผศ.ดร.วิวัฒน์ หามนตรี ผู้แทนคณาจารย์ กรรมการ 
17. ดร.สุภัทรา คงเรือง ผู้แทนคณาจารย์                                     กรรมการ 
18. ผศ.อร่าม  ชนะโชติ ผู้แทนคณาจารย์                                      กรรมการ 
19. ผศ.ดร.วิมลพรรณ รุ่งพรหม รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เลขานุการ 

ผู้ที่ลาการประชุม  

1. ดร.สุชาติ เมืองแก้ว ผู้ทรงคุณวุฒิ     กรรมการ 
2. ผศ.ดร.สาโรช ธีรศิลป ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
4. นางสาวิตรี สุวรรณสถิตย์ ผู้ทรงคุณวุฒิ                   กรรมการ 
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ผู้เข้าร่วมประชุม  
1. รศ.สุวิทย์เฑียรทอง ที่ปรึกษาอธิการบดี 
2. นางสาวชุติมา นิ่มนวล หัวหน้าส านักงานสภามหาวิทยาลัย 
3. นางสาววนิดา อินทรลักษณ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษและตรวจสอบภายใน 
4. นางสุนทรี โพธิกุล ผู้อ านวยการกองกลาง 
5. นางสาวศราริตา บุญฤทธิ์ นิติกร 

เร่ิมประชุม เวลา 09.45น. 

ประธานพิจารณาจ านวนกรรมการที่มาประชุมและเห็นว่าครบองค์ประชุมแล้วจึงเปิดการประชุม และ
ด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม  

ระเบียบวาระที่ 1 เร่ืองที่ประธานแจ้งให้ทราบ 

ประธานมอบหมายให้เลขานุการ แจ้งเรื่องเพ่ือทราบ คือกรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ  ที่ลาการประชุม
คือผศ.ดร.สาโรชธีร ศิลปะ นางสาวิตรี สุวรรณสถิต และ ดร.สุชาติ เมืองแก้ว 

ประธานแจ้งเรื่องเพ่ือทราบ คือรศ.ดร.พงศ์ หรดาล กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา ได้รับการสรรหาเป็นอธิการบดีของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ซึ่งขณะนี้รอการโปรดเกล้าฯ 
อยู่เป็นเรื่องทีน่่ายินดี สภามหาวิทยาลัยฯ ขอแสดงความยินดีด้วย  

  
 มติที่ประชุม 

รับทราบ  

ระเบียบวาระที่ 2 เร่ืองรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 11/2555 

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

สภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 11/2555 สภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
ได้พิจารณารายงานการประชุมครั้งที่ 11/2555 เมื่อวันพุธที่ 26 ธันวาคม 2555 

มติที่ประชุม 
รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 11/2555 โดยไม่มีแก้ไข  
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ระเบียบวาระที่ 3  เรื่องสืบเนื่องจากการประชุม คร้ังที่ 11/2555 

ระเบียบวาระที่ 3.1 ผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
ครั้งที่ 11/2555 

สาระส าคัญโดยย่อ 
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย น าเสนอ ข้อมูลการด าเนินงานและผลการปฏิบัติงานตามมติ 

ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 11/2555 โดยได้แจ้งและมอบให้หน่วยงานและ 
องค์คณะบุคคล/บุคคลที่เกี่ยวข้องด าเนินงานและปฏิบัติตามที่สภามหาวิทยาลัยมีมติแล้ว 

มติที่ประชุม     
รับทราบ  

ระเบียบวาระที่ 4 เร่ืองน าเสนอเพ่ือทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 4.1 เรื่องน าเสนอเพื่อทราบจากผู้ทรงคุณวุฒิ 
ประธาน ได้เสนอให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเสนอประเด็นที่จะเป็นประโยชน์กับมหาวิทยาลัยฯ  

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิได้เสนอประเด็นโดยสรุปดังนี้  
1. การจัดหลักสูตรอนุภาคี ในระดับปริญญาโท หรือหลักสูตรนานาชาติ  
2. การพัฒนาหลักสูตร non degree program หรือหลักสูตรระยะสั้นส าหรับผู้ที่สนใจ 
3. การปรับปรุงหรือบูรณะซากปรักหักพังให้เห็นเป็นรูปธรรมแสดงถึงความเจริญรุ่งเรืองให้เป็นแหล่ง

เรียนรู้ที่ส าคัญของชาติ 

ระเบียบวาระท่ี 4.2 เรื่องน าเสนอเพื่อทราบจากอธิการบดี 
 4.1.1 การเดินทางไปเจรจาความร่วมมือด้านวัฒนธรรมที่ประเทศอิหร่าน 

 สาระส าคัญโดยย่อ 
อธิการดีได้รับเชิญร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดในการเจรจาความร่วมมือการพัฒนางานทางด้าน

วัฒนธรรมทีป่ระเทศอิหร่าน โดยผู้ว่าราชการเมืองกุม ซ่ึงเป็นจังหวัดบ้านเกิดของท่านเฉกอะหมัดได้มาที่จังหวัด
พระนครศรีอยุ ธยา และได้แวะมาคารวะ ได้หารือกันว่ าควรจะมีกิ จกรรมพัฒนาความสัมพันธ์ 
ด้านศิลปวัฒนธรรมร่วมกัน จึ งมีความคิดว่าควรจะท าข้อตกลงความร่วมมือกันระหว่างจังหวัด
พระนครศรีอยุธยาและผู้ ว่ าราชการ เมืองกุมโดยมีก าหนดการเดินทางวันที่  31 มกราคม 2556 -  
5 กุมภาพันธ์ 2556 

มติที่ประชุม     
รับทราบ 
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 4.1.2การเตรียมการจัดงาน World Expo 2020 

สาระส าคัญโดยย่อ 
 ผู้แทนจาก BIE ได้มีก าหนดการมาตรวจติดตามการเสนอตัวเป็นเจ้าภาพการจัดงาน World Expo 

2020 ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ระหว่างวันที่ 28 - 31 มกราคม 2556 โดยในก าหนดการนั้นจะตรวจ
เยี่ยมที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในวันที่  30 มกราคม 2556 คณะกรรมการชุดนี้จะมาตรวจติดตามว่าจังหวัด
พระนครศรีอยุธยามีความพร้อมมากน้อยเพียงใด ประชาชนรับรู้ เข้าใจ และมีส่วนร่วมอย่างไร เรื่องนี้มี
ผลกระทบอย่างยิ่ง ต่อจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและประเทศไทย เนื่องจากหากกรรมการชุดนี้คัดเลือก
ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจะท าให้มีการพัฒนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  จะมีการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพ
โครงสร้างพ้ืนฐานของจังหวัด รัฐบาลได้มีแนวทางในเรื่องของการเตรียมการ เช่น โครงการโครงสร้างพ้ืนฐาน
ยกระดับโทลเวย์ รถไฟรางคู่ ใช้เงินลงทุน 3-4 หมื่นล้านบาทในส่วนของมหาวิทยาลัยฯ ได้มีส่วนร่วมใน 
การเตรียมความพร้อมเป็นคณะกรรมการในส่วนของการจัดงาน มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ไปยังบุคลากร  

มติที่ประชุม     
รับทราบ 
 

4.1.3 โครงการกองทุนการศึกษา  

สาระส าคัญโดยย่อ  
 โครงการกองทุนการศึกษา เป็นโครงการในพระราชด าริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  

มีแนวคิดที่จะช่วยเหลือโรงเรียนที่ขาดแคลน เป็นการท างานร่วมกันของผู้ที่มีจิตศรัทธา มีโรงเรียนเป้าหมาย 
คือ โรงเรียนขนาดเล็ก เช่น โรงเรียนมาลาอีสงเคราะห์ อ าเภอลาดบัวหลวง และโรงเรียนวัดจุฬามณ ี
อ าเภอบางบาล หากกรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ มีข้อแนะน าใดที่เกี่ยวกับการด าเนินการของโครงการ
สามารถแจ้งมหาวิทยาลัยฯ ได ้

มติที่ประชุม     
รับทราบ  

4.1.4 วันครบรอบวันพระราชทานนาม “มหาวิทยาลัยราชภัฏ”  

สาระส าคัญโดยย่อ  
 ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2556 ของทุกปีจะเป็นวันครบรอบวันพระราชทานนามสถาบันราชภัฏ  

ในปีนี้ครบรอบ 21 ปี มหาวิทยาลัยฯ จะจัดงานร าลึก และส านึกในพระมหากรุณาธิคุณ ขอเรียนเชิญกรรมการ 
สภามหาวิทยาลัยฯ ทุกท่านเข้าร่วมงาน 

มติที่ประชุม     
รับทราบ  
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4.1.5 การด าเนินงานเกี่ยวกับเรื่องการจัดสรรกรอบอัตราก าลังของพนักงานมหาวิทยาลัยฯ  

สาระส าคัญโดยย่อ  
 การด าเนินงานเกี่ยวกับการจัดสรรกรอบอัตราก าลัง มีอัตราก าลังที่ก าหนดต าแหน่งไว้ปริญญาเอก
และปริญญาโท 50-50 ในทางปฏิบัติจริงมหาวิทยาลัยฯ รับสมัครอาจารย์คุณวุฒิได้ไม่เป็นไปตามเกณฑ์
ปริญญาเอกเนื่องจากมีผู้ที่ตรงกับสาขาน้อย ดังนั้นจึงท าให้สัดส่วนของปริญญาโท – ปริญญาเอกมีไม่สมดุลกัน 
ตามเกณฑ์มาตรฐานมหาวิทยาลัยฯ จึงได้พยายามก าหนดเงื่อนไขโดยแจ้งกับคณบดีว่าต่อไปหากจะบรรจุ
แต่งตั้งให้มีเงื่อนไขเป็นข้อตกลงว่าภายใน 2-3 ปีขอให้พนักงานมหาวิทยาลัยฯ พัฒนาตนเองให้มีวุฒิเป็น
ปริญญาเอกให้ได้ตามต าแหน่งนั้น 

 มติที่ประชุม     
รับทราบ  

ระเบียบวาระท่ี 4.3 เรื่องน าเสนอเพื่อทราบจากประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ 

สาระส าคัญโดยย่อ 
 รศ.ไพฑูรย์ สมัครกิจ ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ มีเรื่องแจ้งเพ่ือทราบคือ  รายงานผล

การด าเนินงานของสภาคณาจารย์และข้าราชการเก่ียวกับการเสนอร่างข้อบังคับเรื่องการสรรหาอธิการบดีเข้าที่
ประชุมคณะกรรมการยกร่างกฎ ระเบียบ ประกาศ และข้อบังคับมหาวิทยาลัยฯ เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2556 
และมีข้อสังเกตุจากที่ประชุมเก่ียวกับหลักการและเหตุผลในการพิจารณาแก้ไขข้อบังคับดังกล่าว ทั้งนี้ให้น าเข้า
หารือที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ                                                                                                                                                                                                                                                  

ประธาน กล่าวว่าให้น าเรื่องการสรรหาอธิการดีเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย   
และต้องการให้แสดงตารางเปรียบเทียบว่าข้อบังคับเก่าทั้งฉบับเก่าและฉบับใหม่เป็นอย่างไร ท าตาราง
เปรียบเทียบมาให้เห็นชัดเจน 

อธิการบดี กล่าวว่า ต้องการให้การด าเนินการในเรื่องดังกล่าวเป็นมาตรฐานการท างานที่เป็น
ระบบในการเสนอข้อมูลข้อกฎหมายเพ่ือให้องค์คณะต่าง ๆ ได้พิจารณาได้อย่างครบถ้วนถูกต้องตามอ านาจ
หน้าที่ที่ก าหนดไว้ 

มติที่ประชุม   
รับทราบ 

ระเบียบวาระที่  4.4 เรื่องน าเสนอเพื่อทราบจากประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการ
มหาวิทยาลัยฯ  

สาระส าคัญโดยย่อ 
 ดร.จิระพันธ์ พิมพ์พันธุ์ ประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยฯมีเรื่องแจ้ง 
เพ่ือทราบดังนี้ 
 1.  การลาออกของกรรมการส่ง เสริมกิจการมหาวิทยาลัยฯ ตามที่ว่าที่ร้อยตรีสมทรง  
สรรพโกศลกุล  ได้ขอลาออก และประธานคณะกรรมการส่งเสริมได้ไปหารือเป็นการส่วนตัวเรียบร้อยแล้ว  
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แต่ว่าที่ร้อยตรี สมทรง สรรพโกศลกุล ท่านมีภารกิจมากแต่ยังยินดีสนับสนุนกิจการของมหาวิทยาลัยฯ 
ต้องการได้คณะกรรมการทีม่าจากท้องถิ่นจะท าให้การท างานสะดวกข้ึน  
 2. การสนับสนุนโครงการประชุมองค์การนักศึกษาภาคกลาง เรื่องพฤติกรรมน าชีวิตสู่ความสดใส
ของคนวัยรุ่น ผ่านนายวรากร มลฑาทิพย์ เป็นจ านวนเงิน 20,000 บาท 
 3. คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยฯ ได้แบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบใน  4 เรื่อง  
ซึ่งแบ่งกลุ่มๆ ละ 5-6 คน ให้แต่ละท่านท าหน้าที่ของตนเอง และจัดท าเป็นยุทธศาสตร์เสนอในที่ประชุม  
 4. ดร.จิระพันธุ์ พิมพ์พันธุ์ ประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยฯ ได้รับรางวัลผู้ที่มี
คุณูปการของชาติปี 2556 ซึ่งที่ประชุมได้ร่วมแสดงความยินดีด้วย   

 มติที่ประชุม  
 รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 4.4 เรื่องน าเสนอเพื่อทราบจากกรรมการสภามหาวิทยาลัย  
-ไม่มี- 

ระเบียบวาระที่ 5 เร่ืองน าเสนอเพ่ือพิจารณา 

 ระเบียบวาระที่ 5.1 ขอความเห็นชอบการลาออกจากต าแหน่งผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 

สาระส าคัญโดยย่อ  
  1. ตามท่ีผู้ช่วยศาสตราจารย์จินตนา เวชมี ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ได้รับการแต่งตั้งให้
ด ารงต าแหน่งผู้บริหารในต าแหน่งผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ตั้งแต่วันที่ 25 เมษายน 2552 ถึงวันที่ 
26 เมษายน 2556 ตามค าสั่งสภามหาวิทยาลัยฯ ที่ 9/2552 ลงวันที่ 10 เมษายน 2552 
  2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์จินตนา เวชมี ได้ยื่นหนังสือลาออกจากต าแหน่งผู้อ านวยการสถาบันวิจัย
และพัฒนาเสนออธิการบดี และนายกสภามหาวิทยาลัยเ พ่ือพิจารณาตั้ งแต่วันที่  1 มกราคม 2556  
นายกสภามหาวิทยาลัยฯ อนุญาตให้น าเข้าที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ โดย ให้
น าเสนอข้อมูลและข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพ่ือประกอบการพิจารณาด้วยพร้อมทั้งเสนอแนวทางด าเนินการตาม
ข้อบังคับต่อไป  
  ขอความเห็นชอบการลาออกของผู้ช่วยศาสตราจารย์จินตนา เวชมี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2556 
และขอความเห็นชอบแต่งตั้งให้ นายชิดชัย สนั่นเสียง เป็นผู้รักษาราชการแทนผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและ
พัฒนา  
  เลขานุการสภามหาวิทยาลัยขอเสนอแนวทางการด าเนินการ ดังนี้ 

 1.ให้ด าเนินการตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 มาตรา 40  ในกรณีที่ผู้ด ารง
ต าแหน่งคณบดีไม่อยู่  หรือไม่อาจปฏิบัติราชการได้  หรือไม่มีผู้ด ารงต าแหน่งคณบดี ให้อธิการบดีแต่งตั้ง 
ผู้มีคุณสมบัติตามมาตรา 37 วรรคหนึ่ง เป็นผู้รักษาราชการแทนคณบดีแต่ต้องไม่เกิน180 วัน  

 2. เนื่องจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์จินตนา เวชมี ได้ลาออกตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2556 เมื่อนับ
ระยะเวลาแล้วไม่เกิน 180 วัน และตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย คุณสมบัติ และ
วิธีการสรรหาผู้อ านวยการสถาบัน ส านัก ศูนย์ หรือหัวหน้าส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่า
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คณะ พ.ศ.2547 ข้อ 5 วรรค 2  การแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาตามวรรคหนึ่งให้ด าเนินการภายในระยะเวลา
อันสมควรก่อนที่ผู้อ านวยการจะครบวาระ หรือหลังจากผู้อ านวยการพ้นจากต าแหน่งภายในหกสิบวัน แล้วแต่
กรณ ี
 มติที่ประชุม   
       เห็นชอบการลาออกจากต าแหน่งผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ผู้ช่วยศาสตราจารย์
จินตนา เวชมี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2556 และแต่งตั้งให้ นายชิดชัย สนั่นเสียง เป็นผู้รักษาราชการแทน
ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 

 ระเบียบวาระที่  5.2 ขอความเห็นชอบแต่งตั้ งคณะกรรมการเลือกตั้ งกรรมการ 
สภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจ า 

สาระส าคัญโดยย่อ 
  ตามที่มหาวิทยาลัยฯ ได้ออกประกาศเรื่อง รายชื่อกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์
ประจ า ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2552 โดยมีคณะกรรมการ ดังนี้ 

1. ผศ.ดร.วิวัฒน์ หามนตรี  
2. ดร.เกษม บ ารุงเวช 
3. ผศ.อร่าม ชนะโชติ 
4. ดร.สุภัทรา คงเรือง  
ซึ่งคณะกรรมการชุดดังกล่าวหมดวาระในวันที่ 28 ธันวาคม 2555 ซึ่งตามพระราชบัญญัติ

มหาวิทยาลัยราชภัฏ (17) นายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยตามมาตรา 16 (3) (4) และ 
(5) มีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละสามปี 

เลขานุการสภามหาวิทยาลัยจึงขอเสนอให้สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการเลือกตั้ง
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจ าเพ่ือด าเนินการตามข้อบังคับ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มาของกรรมการสภามหาวิทยาลัยจาก
คณาจารย์ประจ า พ.ศ.2547   

 มติที่ประชุม    
เห็นชอบการแต่งตั้งคณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจ า 

ซึ่งมีองค์ประกอบ ดังนี้ 
 1.  นายศุทธนะ  ธีวีระปัญญา  ประธาน 
 2.  รศ.ดร.นพวรรณ  ธีระพันธ์เจริญ กรรมการ 
 3.  รศ.ไพฑูรย์  สมัครกิจ  กรรมการ 
 4.  ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี เลขานุการ 

 ส านักงานสภามหาวิทยาลัยฯ เสนอร่างค าสั่งที่แนบเพื่อลงนามแต่งตั้งต่อไป 
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 ระเบียบวาระที่ 5.3 ขออนุมัติแผนรองรับภาวะฉุกเฉิน (Emergency Plan) มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 

สาระส าคัญโดยย่อ  
กองนโยบายและแผน ได้จัดท า (ร่าง) แผนรองรับภาวะฉุกเฉิน (Emergency Plan) มหาวิทยาลัย

ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เพ่ือให้สอดคล้องกับการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) หมวด 6 
การจัดการกระบวนการก าหนดให้ส่วนราชการต้องมีระบบรองรับภาวะฉุกเฉินต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้น  และมี
ผลกระทบต่อการจัดการกระบวนการ  เพ่ือให้มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา มีแผนรองรับภาวะ
ฉุกเฉินต่าง ๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย โดยกองนโยบายและแผนได้จัดท า
แบบสอบถามแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ (ร่าง) แผนรองรับภาวะฉุกเฉิน (Emergency Plan) 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จากคณะกรรมการจัดท าแผนรองรับภาวะฉุกเฉิน (Emergency Plan) 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  ผลการพิจารณามีมติเห็นชอบ (ร่าง) แผนรองรับภาวะฉุกเฉิน 
(Emergency Plan) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา และได้ผ ่านความเห็นชอบจาก  
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย จากการประชุมครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2556  

 

 มติที่ประชุม   
  อนุมัติแผนรองรับภาวะฉุกเฉิน (Emergency Plan)มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  

 ระเบียบวาระที่ 5.4 ขอความเห็นชอบรายงานผลการปฏิบัติราชการ ประจ าปี งบประมาณ  
พ.ศ. 2555 

สาระส าคัญโดยย่อ 
  กองนโยบายและแผนรายงานผลการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 
(1 ตุลาคม 2554 ถึง 30 กันยายน 2555) มีวัตถุประสงค์เพ่ือติดตามและประเมินผลคุณภาพของตัวชี้วัด/ 
ตัวบ่งชี้ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ซึ่งมีหน่วยงานผู้รับผิดชอบในการด าเนินการ
ให้เป็นไปตามแผน วิธีการประเมินโดยวิเคราะห์จากผลการปฏิบัติงานที่หน่วยงานผู้รับผิดชอบเป็นผู้รายงาน  
แล้วสรุปประเมินความส าเร็จในภาพรวมของการด าเนินงานตาม ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์และกลยุทธ์ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ซึ่งสะท้อนถึงผลสัมฤทธิ์  ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์หรือนโยบาย
ขององค์กร  โดยวัดการบรรลุผลตามเป้าหมายในแต่ละตัวชี้วัด/ตัวบ่งชี้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเป้าหมาย 
จึงถือว่าบรรลุผล 
  จากการติดตามผลการปฏิบัติราชการ พบว่า ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : เสริมสร้างศักยภาพ 
การจัดการศึกษาเพ่ือความเข้มแข็งด้านวิชาการ ผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับปานกลาง ร้อยละความส าเร็จ 
72.97 ส่วนประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2: การเป็นแหล่งจัดการความรู้ท้องถิ่น มรดกโลกที่สร้างความเข้มแข็งให้
สังคม และประเด็นยุทธศาสตร์ที่  3 : การพัฒนาองค์การสู่ความเป็นสากล ทุกเป้าหมาย/กลยุทธ์มี 
ผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับดีมาก ร้อยละความส าเร็จ 100 ยุทธศาสตร์ที่ 1 /กลยุทธ์ที่ 8 พัฒนาและขยาย  
การศึกษาวิจัย และสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชด าริและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้
กว้างขวางและต่อเนื่องมีตัวชี้วัดที่ไม่บรรลุ จ านวน 5 ตัวชี้วัด ซึ่งเป็นตัวชี้วัดที่เก่ียวข้องกับงานวิจัย  
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  1. คณะกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติราชการ พ.ศ. 2556 ได้ให้ความเห็นชอบ เมื่อวันจันทร์ที่ 7 
มกราคม 2556 ณ ห้องประชุม 1  
  2. คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ได้ให้ความเห็นชอบเมื่อการประชุม ครั้งที่ 1/2556  
เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2556 

มติที่ประชุม    
  เห็นชอบรายงานผลการปฏิบัติราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2555 

 ระเบียบวาระที่ 5.5 ขออนุมัติแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี (พ.ศ. 2555-2558) มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 

สาระส าคัญโดยย่อ 
  ตามท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ได้จัดการประชุมคณะกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติ 

ราชการประจ าปี พ.ศ. 2556 ทบทวนและวิเคราะห์ผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา และน าเสนอ (ร่าง) แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี (พ.ศ. 2555 -2558) 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ปรับปรุงครั้งที่ 1 พ.ศ. 2556 มติที่ประชุมเห็นชอบ ซึ่งแผนดังกล่าวได้
ใช้ด าเนินงานมาแล้วเป็นเวลา 1 ปีงบประมาณและมีการปรับปรุงเป้าหมายการให้บริการของกระทรวง/
หน่วยงาน และตัวชี้วัดตามนโยบายของรัฐบาล ตลอดจนการปรับปรุงข้อมูลรายละเอียดของแผนให้สอดคล้อง
กับการรายงานค าของบประมาณที่ได้ปรับปรุงเข้าในระบบ e-budjeting ของส านักงบประมาณ เพ่ือใช้เป็น
แนวทางในการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ซึ่งแสดงถึงแนวทางการบริหารนโยบาย
และปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการจัดท าแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี ผลการประเมินการด าเนินงานโดยหน่วยงานต่าง 
ๆ ในรอบปีที่ผ่านมา และแผนงบประมาณตามนโยบายเป้าหมายการให้บริการ และตัวชี้วั ดของส านัก
งบประมาณ ในส่วนของงบประมาณรายจ่าย (งบแผ่นดิน) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาอย่างมี
ประสิทธิภาพ และเป็นแนวทางในการจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. 2556 มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยได้ให้ความเห็นชอบในการประชุมครั้งที่ 1/2556  
เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2556 

มติที่ประชุม    
  อนุมัติแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี (พ.ศ.2555 - 2558) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 ระเบียบวาระที่ 5.6 ขออนุมัติ (ร่าง) แผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. 2556 มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

สาระส าคัญโดยย่อ   
  ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ได้จัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี  
พ.ศ. 2556 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการบริหาร
จัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  ซึ่งแสดงถึงหลักการ ข้อกฎหมายที่ เกี่ยวข้อง 
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ในการจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ ตัวชี้วัด  
ค่าเป้าหมายงาน/โครงการ งบประมาณ และหน่วยงานที่รับผิดชอบในการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติ
ราชการ ตลอดจนใช้เป็นแนวทางในการแปลงนโยบายสู่การปฏิบัติในระดับหน่วยงาน ช่วยให้  
การบริหารงาน  และการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย บรรลุเป้าหมาย วิสัยทัศน์ ตามพันธกิจของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาอย่างมีประสิทธิภาพ และคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  
ได้ให้ความเห็นชอบในการประชุมครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2556  

มติที่ประชุม    
อนุมัติ (ร่าง) แผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. 2556 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 ระเบียบวาระที่  5.7 ขอความเห็นชอบการจัดท าค ารับรองการปฏิบัติราชการของ
สถาบันอุดมศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2556 

สาระส าคัญโดยย่อ 
   กองนโยบายและแผนน าเสนอข้อมู ลการจัดท าค ารับรองการปฏิบัติราชการของ
สถาบันอุดมศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2556 ตามที่ส านักงาน ก.พ.ร. ได้ส่งกรอบการประเมินผล 
การปฏิบัติการตามท าค ารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2556
พร้อมทั้งแนวทางการจัดท าค ารับรองการปฏิบัติราชการฯ และได้จัดส่งค าอธิบายรายละเอียดตัวชี้วัดและ
เกณฑ์การให้คะแนนตามค ารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2556 เพ่ือให้มหาวิทยาลัยฯ ใช้เผยแพร่และด าเนินการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  

มติที่ประชุม    
เห็นชอบการจัดท าค ารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ.2556    
 
 
 

 ระเบียบวาระที่  6 เรื่องอื่นๆ  
ระเบียบวาระที่ 6.1 ก าหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 2/2556 

สาระส าคัญโดยย่อ 
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย น าเสนอปฏิทินเพ่ือหารือเรื่องก าหนดการประชุมสภา

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 2/2556 

ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง 
 สภามหาวิทยาลัย มีมติเป็นหลักการให้มีการประชุมทุกวันพุธในสัปดาห์ที่สามของเดือน 

ส าหรับเดือนกุมภาพันธ์ ตรงกับวันพุธที่ 20 กุมภาพันธ์ 2556 

ข้อเสนอ/ญัตติ    
ขอความเห็นชอบก าหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 2/2556 

ในวันพุธที่ 20 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมอยุธยา – อาเซียน อาคารส านักงานอธิการบดี 
(อาคารใหม่) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  
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มติที่ประชุม    
 เห็นชอบ 

          ระเบียบวาระที่ 6.2  แนวทางการด าเนินการตามระเบียบและข้อบังคับของมหาวิทยาลัยใน
ระหว่างที่ยังไม่มีข้อบังคับใหม่ 

สาระส าคัญโดยย่อ 
อธิการบดี น าเสนอ แนวทางการด าเนินการตามระเบียบและข้อบังคับของมหาวิทยาลัยใน

ระหว่างที่ยังไม่มีข้อบังคับใหม่ 

ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง 
ตามที่ ผศ.อร่าม ชนะโชติ ได้เสนอขอความชัดเจนในการด าเนินการของสภามหาวิทยาลัย

ตามระเบียบและข้อบังคับของมหาวิทยาลัยฯ ในระหว่างที่ยังไม่มีข้อบังคับใหม่ ในระหว่างนี้จะด าเนินการ
อย่างไร  

อธิการบดีได้เสนอแนวทางการด าเนินการตามระเบียบและข้อบังคับของมหาวิทยาลัยฯ  
ในระหว่างที่ยังไม่มีข้อบังคับใหม่ ว่าขณะนี้ยังไม่มีข้อบังคับให้ใช้กฎหมายเดิมที่มีอยู่จะมีผลบังคับใช้ให้ถือ
ปฏิบัติตามนี้ 

มติที่ประชุม    
 เห็นชอบ  

  

ปิดประชุมเวลา  12.00 น.  
 
 

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

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

(ศาสตราจารย์ ดร.ศุภมาศ พนิชศักดิ์พัฒนา) 
ประธานการประชุม 

 


