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คํานํา 
 
สํานักงานสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาเปนหนวยงานภายในมีฐานะเทียบเทากอง 

สังกัดสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ซ่ึงรับผิดชอบเก่ียวกับภารกิจของ 
สภามหาวิทยาลัย อาทิ การจัดประชุมสภามหาวิทยาลัยและกรรมการอ่ืนท่ีเก่ียวของ สนับสนุน สงเสริมการ
ดําเนินงานดานตางๆ ประสานและอํานวยความสะดวกใหกับกรรมการสภามหาวิทยาลัย การจัดทํา
งบประมาณในการดําเนินกิจการของสภามหาวิทยาลัย ศึกษา รวบรวม จัดเก็บรักษา วิเคราะห กฎหมาย 
ขอบังคับ ระเบียบ ประกาศ ท่ีเก่ียวกับมหาวิทยาลัยเพ่ือเสนอเปนขอมูลประกอบการพิจารณาของ 
สภามหาวิทยาลัย  อีกท้ังปฏิบัติหนาท่ีตามท่ีนายกสภามหาวิทยาลัยมอบหมาย เพ่ือสรางความเขาใจและ
ความสัมพันธ  ปฏิบัติการรวมกันหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอ่ืนท่ีเ ก่ียวของกับ 
สภามหาวิทยาลัยท้ังภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 

งานกิจการคณะกรรมการ สํานักงานสภามหาวิทยาลัย จึงไดจัดรายงานการสรุปขอเสนอแนะจาก
การประชุมสภามหาวิทยาลัย  ประจําป พ.ศ. 2561  รวมท้ังไดรวบรวมขอสังเกตตางๆ ท่ีเปนประโยชนกับ
มหาวิทยาลัย  โดยจัดทําข้ึนเพ่ือใหหนวยงานภายในท่ีเก่ียวของสามารถนําขอมูลไปใชเปนแนวทาง 
ในการดําเนินงาน  การพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร  รวมถึงเปนขอมูลใหหนวยงานภายในองคกรสามารถ
ใชเปนแนวทางในการปฏิบัติงานไดอยางมประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน  

ผูจัดทําหวังเปนอยางยิ่งวารายงานการสรุปขอเสนอแนะจากการประชุมสภามหาวิทยาลัย  
ประจําป พ.ศ. 2561  จะเกิดประโยชนตอผูปฏิบัติงานและผูสนใจ ใหมีแนวทางในการพัฒนางานและ 
เกิดประโยชนสูงสุดตอทางราชการ หากมีขอผิดพลาดประการใด ผูจัดทําขออภัยมา ณ ท่ีนี้ดวย  

 

 
นางสาวกาญจนพิชญา  ภิญญา 

เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป 
ผูจัดทํา 
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อํานาจและหนาท่ีของสภามหาวิทยาลัย 

ตาม พรบ. มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 มาตรา 18 สภามหาวิทยาลัยมีอํานาจและหนาที่
ควบคุมดูแลกิจการทั่วไปของมหาวิทยาลัยและโดยเฉพาะใหมีอํานาจและหนาที่ ดังนี้ 

(1) กําหนดนโยบายและอนุม ัต ิแผนพัฒนาของมหาวิทยาลัย เ กี ่ยวกับการศึกษา  การวิจ ัย 
การใหบริการทางวิชาการแกสังคม การผลิตและสงเสริมวิทยฐานะครู การทะนุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม  
การอนุรักษสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ 

(2) ออกกฎ ระเบียบ ประกาศและขอบังคับของมหาวิทยาลัย และอาจมอบใหสวนราชการใดใน
มหาวิทยาลัยเปนผูออกกฎ ระเบียบ ประกาศและขอบังคับสําหรับสวนราชการหรือหนวยงานนั้นเปนเร่ืองๆ ก็ได 

(3) กํากับมาตรฐานการศึกษา การประกันคุณภาพการศึกษาการเปดสอนของมหาวิทยาลัยและติดตาม
ประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย 

(4) อนุมัติใหปริญญา ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ประกาศนียบัตรบัณฑิต อนุปริญญาและ
ประกาศนียบัตร 

(5) พิจารณาการจัดตั้ง การรวมและยุบเลิกสํานักงานวิทยาเขต บัณฑิตวิทยาลัย คณะ วิทยาลัย 
สถาบัน สํานัก ศูนย สวนราชการหรือหนวยงานที่เรียกชื่ออยางอ่ืนที่มีฐานะเทียบเทาคณะ รวมทั้งการแบงสวน
ราชการ หรือหนวยงานของสวนราชการดังกลาว 

(6) อนุมัติการรับสถาบันการศึกษาชั้นสูงหรือสถาบันอ่ืนเขาสมทบในมหาวิทยาลัยหรือยกเลิกการสมทบ 
(7) พิจารณาใหความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาใหสอดคลองกับมาตรฐานที่คณะกรรมการ 

การอุดมศึกษากําหนด 
(8) พิจารณา เสนอเ รื ่อ ง เพื ่อทรงพระกรุณาโปรด เกลาฯ  แตงตั ้ง และถอดถอนนายกสภา

มหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ อธิการบดี ศาสตราจารย และศาสตราจารยพิเศษ 
(9) แตงตั้งและถอดถอนรองอธิการบดี  คณบดี  ผู อํานวยการสถาบัน  ผู อํานวยการสํานักและ

ผู อํานวยการศูนย หัวหนาสวนราชการหรือหัวหนาหนวยงานที่เรียกชื่ออยางอ่ืนที่มีฐานะเทียบเทาคณะ 
ศาสตราจารยเกียรติคุณ รองศาสตราจารย รองศาสตราจารยพิเศษ ผูชวยศาสตราจารย และ ผูชวยศาสตราจารยพิเศษ 

(10) แตงตั้งและถอดถอนประธานกรรมการและกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 
(11) อนุมัติงบประมาณรายจายจากเงินรายไดของมหาวิทยาลยั 
(12) ออกระเบียบและขอบังคับตางๆ เก่ียวกับการบริหารการเงิน การจัดหารายไดและผลประโยชนจาก

ทรัพยสินของมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ โดยไมขัดหรือแยงกับกฎหมายหรือมติคณะรัฐมนตรีที่เก่ียวของ 
(13) พิจารณาดําเนินการเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัยตามกฎหมายวาดวยระเบียบ

ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา และตามที่คณะกรรมการขาราชการพลเรือนในสถาบัน อุดมศึกษา
มอบหมาย  

(14) แตงตั้งคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือบุคคลหนึ่งบุคคลใดเพื่อพิจารณาและเสนอความเห็น 
ในเร่ืองหนึ่งเร่ืองใดหรือมอบหมายใหปฏิบัติการอยางหนึ่งอยางใดอันอยูในอํานาจและหนาที่ของสภามหาวิทยาลัย 

(15) พิจารณาและใหความเห็นชอบในเร่ืองที่เก่ียวกับกิจการของมหาวิทยาลัยตามที่อธิการบดีหรือ 
สภาวิชาการเสนอ และอาจมอบหมายใหอธิการบดีหรือสภาวิชาการปฏิบัติการอยางหนึ่งอยางใด อันอยูในอํานาจ
และหนาที่ของสภามหาวิทยาลัยได 

(16) สงเสริม สนับสนุนและแสวงหาวิธีการเพื่อพัฒนาความกาวหนาของมหาวิทยาลัย ตลอดจน 
การปฏิบัติภารกิจรวมกับสถาบันอ่ืน 

(17) ปฏิบัติหนาที่อันเก่ียวกับกิจการของมหาวิทยาลัยที่มิไดระบุใหเปนหนาที่ของผูใดโดยเฉพาะ 
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หนา 

 
คํานํา               ก 

อํานาจหนาท่ีของสภามหาวิทยาลัย         ข 

สารบัญ               ค 

การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 1/2561   เม่ือวันพุธท่ี  10   มกราคม  พ.ศ. 2561            1  

การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 2/2561   เม่ือวันพุธท่ี  14   กุมภาพันธ  พ.ศ. 2561                 4 

การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 3/2561   เม่ือวันพุธท่ี  14    มีนาคม  พ.ศ. 2561          12 

การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 4/2561   เม่ือวันพุธท่ี    4    เมษายน  พ.ศ. 2561                  32 

การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 5/2561  เม่ือวันพุธท่ี    9   พฤษภาคม  พ.ศ. 2561           36 

การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 6/2561  เม่ือวันพุธท่ี  13   มิถุนายน  พ.ศ. 2561           51 

การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 7/2561   เม่ือวันพุธท่ี 11   กรกฎาคม  พ.ศ. 2561                  72 

การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 8/2561   เม่ือวันพุธท่ี    8    สงิหาคม  พ.ศ. 2561          88 

การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 9/2561   เม่ือวันพุธท่ี   12   กันยายน พ.ศ. 2561                  97 

การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 10/2561   เม่ือวันพุธท่ี   26  กันยายน พ.ศ. 2561                112 

การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 11/2561   เม่ือวันพุธท่ี  10   ตุลาคม  พ.ศ. 2561                128 

การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 12/2561   เม่ือวันพุธท่ี  14   พฤศจิกายน  พ.ศ. 2561                133 

การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 13/2561   เม่ือวันพุธท่ี  12   ธันวาคม  พ.ศ. 2561                139 
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รายงานการสรุปขอเสนอแนะจากการประชุมสภามหาวิทยาลัย  
ประจําป พ.ศ. 2561 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
 

 
 การประชุมสภามหาวิทยาลัย คร้ังที่ 1/2561  เมื่อวันพุธที่ 10  มกราคม 2561 
  

 ระเบียบวาระท่ี 4.1 ข อ ค ว า ม เ ห็ น ช อ บ  ( ร า ง )  ข อ บั ง คั บ ม ห า วิ ท ย า ลั ย ร า ช ภั ฏ
พระนครศรีอยุธยา วาดวย คณะกรรมการอุทธรณและรองทุกขประจํา
มหาวิทยาลัย พ.ศ.... 

 สาระสําคัญโดยยอ   

  โดยท่ีเปนการสมควรใหแกไขปรับปรุงขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  
วาดวย คณะกรรมการอุทธรณและรองทุกขประจํามหาวิทยาลัย พ.ศ.... เนื่องจากขอบังคับดังกลาวกําหนด
สัดสวนองคประกอบของคณะกรรมการอุทธรณและรองทุกขไมถวงดุลกัน กลาวคือ  กําหนดใหมีกรรมการ
ภายในจํานวน 7 คน และกรรมการภายนอกจํานวน 2 คน อาจทําใหการลงมติของกรรมการไมยุติธรรมได 
จึงเห็นสมควรปรับปรุงแกไขใหเหมาะสมยิ่งข้ึน 

 งานนิติการจึงไดปรับปรุงแกไข (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  
วาดวยคณะกรรมการอุทธรณและรองทุกขประจํามหาวิทยาลัย พ.ศ. .... โดยปรับแกองคประกอบของ
คณะกรรมการอุทธรณและรองทุกข จากเดิมกําหนดจํานวน 9 คน ลดเหลือจํานวน 7 คน ประกอบดวย  

  (1) ประธานกรรมการ ซ่ึงสภามหาวิทยาลัยแตงตั้งจากกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 
 (2) กรรมการจํานวน 1 คน ซ่ึงมหาวิทยาลยัคัดเลือกจากผูบริหาร  
 (3) กรรมการผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 3 คน ซ่ึงมหาวิทยาลัยแตงตั้งจากบุคคลภายนอก  

(4) กรรมการจากขาราชการหรือพนักงานสายวิชาการ จํานวน 1 คน ซ่ึงเลือกกันเอง 
(5)  กรรมการจากขาราชการสายสนบัสนุนหรือพนักงานสายสนับสนุน ซ่ึงเลือกกันเองจํานวน 

1 คน 
  (6) ใหสภามหาวิทยาลัยแตงตั้งขาราชการหรือพนักงานท่ีดํารงตําแหนงนิติกรหนึ่งคนเปน

เลขานุการและอาจแตงตั้งผูชวยเลขานุการไดไมเกิน 2 คน  
 

 โดยไดนําเสนอผานคณะกรรมการชุดตางๆ ดังตอไปนี้ 
 

ลําดับ ผานคณะกรรรมการ มติท่ีประชุม ครั้งท่ี วันท่ี 
1 คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย เห็นชอบ 12/2560 12 ธันวาคม 2560 

2 คณะกรรมการปรับปรุงและยกราง
กฎหมายของมหาวิทยาลยั 

เห็นชอบ 5/2560 16 ธันวาคม 2560 
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ท่ีประชุมมีขอเสนอแนะดังนี้ 
1. หนา 2 ขอ 4 คําวา “ซ่ึงมีวาระการดํารงตําแหนงตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ  

พ.ศ. 2547” ใหคงขอความนี้ไว 
2. หนา 3 ขอ 5 (4) ใหตัดคําวา “ท่ีไมดํารงตําแหนงผูบริหาร จํานวน 1 คน ซ่ึงเลือกกันเองจาก

กลุมศาสตราจารย หรือกลุมรองศาสตราจารย หรือกลุมผูชวยศาสตราจารย” 
3. หนา 3 (2) (3) (4) แกไขเพ่ิมเติมโดยใหมหาวิทยาลัยเสนอตอสภามหาวิทยาลัย 
4. หนา 4 ขอ 11 ใหตัดคําวา “ทําการ” ออก 
5. หนา 4 ขอ 11 (2) เปนคูหม้ันหรือคูสมรสของคูกรณี  คําวาคูสมรสท่ีไมไดจดทะเบียนสมรส 

อยูบานพักหลังเดียวกันแตไมไดจดทะเบียนสมรส มีบุตร จํานวน 2 คน นับหรือไม ประเด็นนี้ขอใหชัดเจน  
มหาวิทยาลัยกําหนดเชนนี้สามารถขยายความไดเพียงใด  

ผูชวยศาสตราจารยธาตรี มหันตรัตน  กลาววา กรณีเปนคูหม้ันและคูสมรสท่ีไมไดจดทะเบียนอาจ
แสดงตัวตนไดยาก แตอยางไรก็ตาม ในขอ 11 (6) ระบุขอความวา “เหตุอ่ืนใดท่ีมีสภาพรายแรงท่ีอาจทํา
ใหการพิจารณาไมเปนกลาง” สามารถใชขอนี้ในการพิจารณาได 

รองศาสตราจารย ดร.จิราภา วิทยาภิรักษ กลาววา  หนา 3 ขอ 5  (4)  คําวา  “กรรมการจาก
บุคลากรสายวิชาการ ท่ีไมดํารงตําแหนงผูบริหาร  จํานวน 1 คน ซ่ึงเลือกกันเองจากกลุมศาสตราจารย หรือ
กลุมรองศาสตราจารย หรือกลุมผูชวยศาสตราจารย โดยความยินยอมและสมัครใจตามลําดับ”   
หมายความวาอาจารยเปนกรรมการไมไดใชหรือไม 

ประธาน กลาววา ใหตัดคําวา “กลุมศาสตราจารย หรือกลุมรองศาสตราจารย หรือกลุมผูชวย
ศาสตราจารย” และใหใชคําวา “จากบุคลากรสายวิชาการท้ังหมด” 

นายอภิชาติ พานสุวรรณ  กลาววา  หนา 3 ขอ 5 (2) และ (3) หากผูท่ีอุทธรณและรองทุกข  
อุทธรณในเรื่องท่ีเกิดความไมเปนธรรมกับผูท่ีถูกรอง ผูท่ีจะพิจารณาไมควรเปนผูดํารงตําแหนงบริหาร   
ควรเปนผูอ่ืนแทนไดหรือไม 

ประธาน กลาวา “ผูดํารงตําแหนงบริหาร” นั้นจําเปนตองปรากฏไว   แตหากเลือกผู ท่ีเปน
กรรมการไมควรเลือกรองอธิการบดีฝายบริหารท่ีจะมาดําเนินการสอบสวน  

 มติท่ีประชุม 
  เห็นชอบ (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา วาดวย คณะกรรมการ
อุทธรณและรองทุกขประจํามหาวิทยาลัย พ.ศ.... โดยแกไขตามขอเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัย
กอนเสนอนายกสภามหาวิทยาลัยลงนาม 

 

 ระเบียบวาระท่ี 4.2 ขอความ เ ห็นชอบ  ( ร า ง )  ข อ บั งคั บมหา วิทยา ลั ยราชภั ฏ
พระนครศรีอยุธยา วาดวย มาตรฐานการกําหนดระดับตําแหนงและ
การแตงตั้งขาราชการและพนักงานมหาวิทยาลัยใหดํารงตําแหนง
สูงข้ึน (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. .... 

 สาระสําคัญโดยยอ  

  ตามท่ีมหาวิทยาลัย ไดออกขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา วาดวย มาตรฐาน
การกําหนดระดับตําแหนงและการแตงต้ังขาราชการและพนักงานมหาวิทยาลัยใหดํารงตําแหนงสูงข้ึน  
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พ.ศ. 2557 ขอ 31 กําหนด “ให ก.บ.ม. แตงตั้งคณะกรรมการประเมินเพ่ือแตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนง
สูงข้ึน โดยมีองคประกอบตามท่ี ก.บ.ม. กําหนด...” ซ่ึงไมสอดคลองกับประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง มาตรฐานการ
กําหนดระดับตําแหนงและการแตงตั้งขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาใหดํารงตําแหนงสูงข้ึน  
พ.ศ. 2553 ขอ 12 ท่ีกําหนดวา “การประเมินบุคคลเพ่ือแตงตั้งใหดํารงตําแหนงสูงข้ึนตามขอ 5 ใหสภา
สถาบันอุดมศึกษาแตงตั้งคณะกรรมการประเมินเพ่ือแตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนงสูงข้ึน โดยมีองคประกอบ
ตามท่ีสภาสถาบันอุดมศึกษากําหนด”  

ดังนั้น งานบริหารงานบุคคลและงานนิติการจึงไดจัดทํารางขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา วาดวย มาตรฐานการกําหนดระดับตําแหนงและการแตงต้ังขาราชการและพนักงาน
มหาวิทยาลัยใหดํารงตําแหนงสูงข้ึน (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. .... ข้ึน โดยยกเลิกความในขอ 31 และปรับแกใหม
เปน “ใหสภามหาวิทยาลัยแตงต้ังคณะกรรมการประเมินเพ่ือแตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนงสูงข้ึน โดยมี
องคประกอบตามท่ี สภามหาวิทยาลัย กําหนด”  

 

 โดยไดนําเสนอผานคณะกรรมการชุดตางๆ ดังตอไปนี้ 
 

ลําดับ ผานคณะกรรรมการ มติท่ีประชุม ครั้งท่ี วันท่ี 
1 คณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจํา

มหาวิทยาลัย 
เห็นชอบ 9/2560 28 พฤศจิกายน 2560 

2 คณะกรรมการปรับปรุงและยกราง
กฎหมายของมหาวิทยาลยั 

เห็นชอบ 5/2560 16 ธันวาคม 2560 

ท่ีประชุมมีขอเสนอแนะดังนี ้
 1. หนา 2  ขอ 1 ใหเพ่ิมคําวา “มาตรฐานการกําหนดตําแหนงและการแตงต้ังขาราชการและ

พนักงานมหาวิทยาลัย” 
 2. หนา 2 ขอ 31 (1) (2) คําวา “คนหนึ่ง” ใหแกไขเปน “จํานวนหนึ่งคน” 
  

 มติท่ีประชุม 
  เห็นชอบ (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา วาดวย มาตรฐานการกําหนด

ระดับตําแหนงและการแตงตั้งขาราชการและพนักงานมหาวิทยาลัยใหดํารงตําแหนงสูงข้ึน (ฉบับท่ี 3) 
พ.ศ. .... โดยแกไขตามขอเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัยกอนเสนอนายกสภามหาวิทยาลัยลงนาม 
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การประชุมสภามหาวทิยาลัย คร้ังที่ 2/2561  เมื่อวนัพุธที่ 14  กมุภาพันธ 2561 
 
 ระเบียบวาระท่ี 4.5 ขอความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร

ส่ิงแวดลอม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561)  

สาระสําคัญโดยยอ 
  ดวยคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี สาขาวิชาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม ไดดําเนินการ

ปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561) 
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2552 โดยปรับปรุงใหสอดคลองกับสถานการณ
ความเปลี่ยนแปลงเพ่ือใหหลักสูตรใหมีความทันสมัยมากข้ึน  

  ในการนี้สภาวิชาการมีมติเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร
สิ่งแวดลอม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561) โดยใหแกไขตามขอเสนอแนะของสภาวิชาการและใหนําเสนอ
สภามหาวิทยาลัยตอไป 

  โดยไดนําเสนอผานคณะกรรมการชุดตางๆ ดังตอไปนี้ 
 

ลําดับ ผานคณะกรรรมการ มติท่ีประชุม ครั้งท่ี วันท่ี 
1 คณะกรรมการประจําคณะวิทยาศาสตร

และเทคโนโลย ี
เห็นชอบ 4/2560 2 พฤศจิกายน 2560 

2 สภาวชิาการ เห็นชอบ 2/2561 17 มกราคม  2561 

ท่ีประชุมมีขอเสนอแนะดังนี้ 
อธิการบดี กลาววา หนา 10 สภาวิชาการขอใหทบทวน แผนการรับนักศึกษาและผูสําเร็จ

การศึกษา ท่ีหลักสูตรเสนอมาคือ คาดวาจะสําเร็จการศึกษา ปละจํานวน 20 คน ขอใหปรับเปลี่ยนเปน 
จํานวน 30 คน  เพ่ือลดคาใชจาย ดังนั้นคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีควรพยายามทําใหถึงเปาท่ีตั้งไว 

ประธาน กลาววา หนา 104 – 105  นั้น สภามหาวิทยาลัยไดมีมติไปเรียบรอยแลวเก่ียวกับ
คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรและคณะกรรมการวิพากษหลักสูตร วาไมควรเปนชุดเดียวกัน แตท่ีปรากฏ
ในเอกสารนั้นเปนชุดเดียวกัน  

นางวราภรณ  สีหนาท มีขอเสนอแนะดังนี้ 
1.  หลักการในการปรับปรุงหลักสูตรนั้น หากเปดเอกสารหนา 2 ควรระบุวาหลักสูตรนี้เปน

หลักสูตรปรับปรุงจาก พ.ศ. อะไร และท่ีเสนอมานั้นระบุสาเหตุท่ีตองปรับปรุงหลักสูตร 4 ประเด็น ซ่ึงไม
ปรากฏในเอกสาร จากการท่ีเปดสอนนั้นครบรอบแลวในแตละป ไดมีการรายงาน มคอ. 7 ตอมหาวิทยาลัย
หรือไม  ไดนําขอเสนอใน มคอ.7 มาเปนแนวทางในการปรับปรุงอยางไร และทางหลักสูตรไดหารือกับ
สถานประกอบการแลวหรือยังและเม่ือหารือแลวสถานประกอบการมีความเห็นอยางไร  เม่ือพิจารณาใน
เอกสารไมไดระบุไว ดังนั้น ขอใหปรับสวนหนาใหถูกตอง 

2. หนา 9 ขอ 2.2.1 และ ขอ 2.2.2  ควรตัดคําวาสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ออก เพราะสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาไมมีหลักเกณฑ   ซ่ึงเรื่องนี้เปนเรื่องท่ีมหาวิทยาลัย
กําหนด  
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ศาสตราจารย ดร.จํานงค อดิวัฒนสิทธิ์ มีขอเสนอแนะดังนี้  
1. หลักสูตรนี้ควรมีคํานํา ซ่ึงในคํานําควรระบุเหตุผลของการปรับปรุงหลักสูตร  ระบุ

กระบวนการในการปรับปรุงหลักสูตร จุดเดนของหลักสูตรเปนอยางไร  ปรับจากของเดิมเปนอยางไร 
รายละเอียดขางตนท่ีระบุมานั้นควรปรากฏในคํานํา จะทําใหหลักสูตรนี้ชัดเจนมากข้ึน  

2. จํานวนผูสนใจเรียนมีแนวโนมเปนอยางไร เพ่ิมข้ึน คงท่ี หรือลดลง  
3. บางรายวิชา เชน วิชาการวิจัยและจริยธธรรม  นั้น ควรแยกวิชาจริยธรรมเก่ียวกับ

สิ่งแวดลอม  เปนอีกวิชาหนึ่ง ดังนั้น ควรเพ่ิมอีกวิชาหนึ่งคือวิชา “จริยธรรมสําหรับสิ่งแวดลอม” จะทําให
หลักสูตรนี้มีความเดนชัด   และอาจแกไขวิชาการวิจัยและจริยธรรม  เปน การวิจัยหรือการทําแผนงาน/
โครงการ จะไดสอดคลองกัน  

ประธาน  กลาววา หนา 72 “วิชาการวิจัยและจริยธรรม” ระบุไวเพ่ืออะไร เนื้อหาขาดไป  
ระบุหัวขอแตเนื้อหาไมมี จะทําใหหลักสูตรนี้ไมสมบูรณ  

ศาสตราจารย ดร.ณรงคฤทธิ์ สมบัติสมภพ กลาววา คณะกรรมการวิพากษหลักสูตรและ
คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร เปนชุดเดียวกันนั้นไดหรือไม สามารถเดินหนาตอไดหรือไม  

รองศาสตราจารย ดร.เสนห จุยโต มีขอเสนอแนะดังนี้ 
1. หลักสูตรนี้เปดเพ่ือตอบสนองตอกลุมธรุกิจและการตลาดใด  จากหลักสูตรท่ีเสนอมีจุดเนน

ท่ีวิทยาศาสตรและหลักสูตรนี้เปนวิทยาศาสตรแทหรือวิทยาศาสตรเชิงประยุกต มหาวิทยาลัยควรพิจารณา
ตลาดตองการบัณฑิตในคุณลักษณะใด  

 2. หลักสูตรนี้ยังไมชัดเจนในเรื่องของอัตลักษณของบัณฑิต  วาเม่ือนักศึกษาสําเร็จการศึกษา
ไปแลวบัณฑิตจะทําวิจัยหรือไปทํางานอะไร   เพราะอัตลักษณไมสะทอนบัณฑิตท่ีพึงประสงค  ขอให
พิจารณาวัตถุประสงคและเรื่องของอัตลักษณ และเอกลักษณในเรื่องของการผลิตบัณฑิตมีการเรียน 
การสอนอยางไร ควรพัฒนาสมรรถนะของบุคลากร จากอัตลักษณสูเอกลักษณ 

3. หลักสูตรนี้มีวิธีการเรียนการสอนอยางไร  วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอมของมหาวิทยาลัยมี
เปาหมายดานวิชาการ และมีการวิจัยท่ีดีนําไปสูอัตลักษณของหลักสูตร 

รองศาสตราจารย ดร.จิราภา วิทยาภิรักษ มีขอเสนอแนะดังนี้ 
1.  การปรับปรุงหลักสูตรนี้สิ่งท่ีตองชัดเจนคือจํานวนนักศึกษาและกระบวนการท่ีดําเนินการ 

การปรับปรุงในครั้งนี้ไดพิจารณาและสํารวจความตองการของสังคมหรือไม ท้ังนี้เพ่ือเปนหลักในการ
ปรับปรุงหลักสูตรวาวิชาใดควรท่ีจะตองปรับปรุงเพ่ือตอบสนองความตองการของสังคม  

2. นักศึกษามีจํานวนนอยมาก  มหาวิทยาลัยมีนโยบายตอไปอยางไรหากจํานวนนักศึกษา
นอยลง บางมหาวิทยาลัยใหทํา Unit Cost  (ตนทุนตอหนวย) มาดวย วาจํานวนอาจารยตอจํานวนนักศึกษา
และคาใชจายตาง ๆ มหาวิทยาลัยมีนโยบายอยางไรท่ีจะสนับสนุนใหเกิดความสนใจหรือมีเครือขายกับ
มหาวิทยาลัยเอกชน เพ่ือใหมีนักศึกษาเขามา ดังนั้น มหาวิทยาลัยควรมีเครือขายกับบริษัทเอกชน หาก
จํานวนนักศึกษานอยลงมหาวิทยาลัยควรเชิญชวนคนท่ีทํางานอยูมาเรียนไดหรือไม  มหาวิทยาลัยควรมี
เครือขายกับบริษัทไดหรือไม เรื่องนี้เปนสิ่งท่ีตองคิดและเตรียมการ การนําเสนอหลักสูตรนั้น มหาวิทยาลัย
ควรนําเสนอประเด็นสําคัญ และควรนําเสนอวาหลักสูตรนี้สามารถตอบสนองความตองการของประเทศชาติ 
และตนทุนตอหนวยอยางไร   
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นายสุรพงษ  มาลี กลาววา  รายวิชาหนา 74 เรื่องของการประเมินผลกระทบและความเสี่ยง
ของสุขภาพ  เรื่องนี้ในปจจุบันมีความสําคัญมาก และปญหาในเรื่องการประเมินผลกระทบตาง ๆ  
เปนประโยชนท่ีนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาจะไดรับ ซ่ึงไมสมควรอยูในกลุมวิชาเลือก 
แตควรอยูในกลุมวิชาบังคับ  

นายธวัชชัย กิจรัตนะกุล กลาววา มหาวิทยาลัยควรกําหนดวาหากจะเสนอหลักสูตรใหมนั้น
ควรมีการสํารวจมากอน จะทําใหทราบวาสภาพตลาดเปนอยางไร ควรพิจารณาจํานวนนักศึกษา ตนทุนตอ
หนวย และหากจะนําเสนอนั้นควรมีขอมูล รายรับ – รายจาย คุมหรือไม บางวิชาตนทุนสูง มหาวิทยาลัย
ตองดํารงอยูแมวานักศึกษาจะนอย  แตในบางกรณีอาจตองพิจารณาวาตนทุนรายรับ – รายจาย ควรทํา
เปนหลักการเวลาจะเสนอหลักสูตรนั้นตลาดตองการอยางไร  

นายดํารง พุฒตาล กลาววา ควรพิจารณาความตองการของสังคม ตอไปนั้นจะมีการเสนอ
หลักสูตรใหม ควรเสนอความตองการและเม่ือนักศึกษาสําเร็จการศึกษาไปนั้นจะมีงานทําหรือไม 

นายอภิชาติ พานสุวรรณ กลาววา ในหลักสูตรนี้ไมมี มคอ.1 องคประกอบในรายวิชา
สอดคลองกับ มคอ.1 หรือไม ดังนั้น ควรแนบ มคอ.1 มาดวย จะไดพิจารณาวาโครงสรางรายวิชาครบถวน
หรือไม ชื่อรายวิชาสอดคลองกับ มคอ.1 หรือไมเพ่ือประกอบการพิจารณา 

นายสาโรช ปุริสังคหะ กลาววา หลักสูตรนี้มีหลายวิชาเปนทฤษฎี  ขอใหเนนปฏิบัติใหมากข้ึน  
ผูชวยศาสตราจารยวิภาวี ฝายเทศ มีขอเสนอแนะดังนี้ 
1. หนา 19  รหัสวิชา 4064205 การมีสวนรวมของชุมชนในการจัดการสิ่งแวดลอม  

คํา Public นั้น ควรเปลี่ยนเปนคําวา Community ถาใชคําวา Public  จะเนนการมีสวนรวมดานการออก
กฎหมาย   

2. หนา 76 จะพบวาเปนเรื่องของชุมชน ไมใช  Public  และอีกสวนหนึ่งคือควรเปนเรื่องของ
เผยแพร  ความรูหรือการรณรงคเก่ียวกับสิ่งแวดลอม ควรจะอยูในคําอธิบายรายวิชาดวย สวนในถอยคํา
ท่ีวา “วิธีการและเทคนิคการมีสวนรวมของชุมชนในกฎหมายสิ่งแวดลอมไทย” ควรแกไขเปน “วิธีการและ
เทคนิคการใหชุมชนมีสวนรวมในกฎหมายสิ่งแวดลอมหรือการดูแลสิ่งแวดลอม”  

ศาสตราจารย ดร.จํานงค อดิวัฒนสิทธิ์ กลาววา มหาวิทยาลัยควรสํารวจวาหลักสูตรท่ีตอง
ปรับปรุงนั้น มีจํานวนก่ีหลักสูตร 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.วิมลพรรณ รุงพรหม คณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กลาววา 
คณะกรรมการวิพากษหลักสูตรและคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรนั้นมีบางสวนท่ีไมซํ้าซอนกัน เดียวกัน
โดยเฉพาะประธาน และมีผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 3 ทาน เปนองคประกอบ มหาวิทยาลัยควรทํา Template  
ท่ีชัดเจนวาคณะกรรมการวิพากษหลักสูตรควรมีโครงสรางเปนอยางไร เพ่ือคณะไดจะไดถือปฏิบัติไดถูกตอง  

อธิการบดี กลาววา ขอบคุณกรรมการสภามหาวิทยาลัยทุกทานสําหรับขอเสนอแนะ 
มหาวิทยาลัยจะนําไปปรับปรุงแกไขตอไป  

ประธาน กลาววา รับขอสังเกตของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยและนําไปใหมหาวิทยาลัย
ปรับปรงุแกไขและนํามาเขาสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาอีกครั้งหนึ่งตอไป 

 มติท่ีประชุม 
 ท่ีประชุมใหปรับแกไขตามขอเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัยและใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัย

เพ่ือพิจารณาในครั้งตอไป  
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 ระเบียบวาระท่ี 4.6 ขอความเห็นชอบห ลัก สู ต ร บริ ห า ร ธุ ร กิ จ บัณ ฑิต  ส าขา วิ ช า 
การจัดการธุรกิจโรงแรม (หลักสูตรใหม พ.ศ.2561)  

สาระสําคัญโดยยอ  
  ดวยคณะวิทยาการจัดการไดดําเนินการพัฒนาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการ

จัดการโรงแรม (หลักสูตรใหม พ.ศ. 2561) ในการนี้สภาวิชาการมีมติเห็นชอบหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจโรงแรม (หลักสูตรใหม พ.ศ.2561) โดยใหแกไขตามขอเสนอแนะของสภา
วิชาการและใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยตอไป 

  โดยไดนําเสนอผานคณะกรรมการชุดตางๆ ดังตอไปนี้ 
 

ลําดับ ผานคณะกรรรมการ มติท่ีประชุม ครั้งท่ี วันท่ี 
1 คณะกรรมการประจําคณะวิทยาการ

จัดการ 
เห็นชอบ 3/2560 18 ตุลาคม 2560 

2 สภาวชิาการ เห็นชอบ 2/2561 17 มกราคม  2561 
 

ท่ีประชุมมีขอเสนอแนะดังนี้ 
นายดํารง พุฒตาล มีขอเสนอแนะดังนี้ 
1. หลักสูตรนี้เปนหลักสูตรท่ีดี แตอาจารยผูสอนหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการ

จัดการธุรกิจโรงแรม (หลักสูตรใหม พ.ศ.2561) ควรมีประสบการณโดยตรง มีความเชี่ยวชาญ มีความรู 
เพราะขณะนี้พฤติกรรมนักทองเท่ียวเปลี่ยนไป เชน ประเทศจีน เริ่มไปเท่ียวพักโรงแรมดี ๆ  ดังนั้น ควรเชิญ
อาจารยพิเศษมาจากโรงแรมตาง ๆ มีประสบการณโดยตรง  ขณะนี้บริษัททัวรมีความสําคัญนอยลง เพราะ
นักทองเท่ียวไทยสามารถติดตอประสานงานกับโรงแรมได  เนื่องจากมีเทคโนโลยีเขามาเก่ียวของ  
หากหลักสูตรยังไมทันสมัยจะทําใหตามท่ีอ่ืนไมทัน  และบัณฑิตของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
จะไมทันสมัย พฤติกรรมนักทองเท่ียวเปลี่ยนไปตามความเจริญทางดานเทคโนโลยี หลักสูตรนี้จึงควรเนน
เรื่องเทคโนโลยีของนักทองเท่ียว เม่ือลักษณะใชบริการไมเหมือนเดิม หลักสูตรก็จะเหมือนเดิมไมได  

2. ในเลมหลักสูตร มีหลายวิชา เชน การดําเนินการแมบาน ความรูพ้ืนฐาน การโรงแรม  ธุรกิจ
โรงแรม หลักเศรษฐศาสตร หลักการบัญชี กฎหมายธุรกิจ  ซ่ึงบางรายวิชาไมตรงกับบัณฑิตท่ีสําเร็จไปแลว
จะทํางานอะไร  บางวิชาควรตัดออก   

3. เรื่องทองเท่ียวเปนเรื่องใหญและกวางขวางมากบัณฑิตในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาควรไป
รับใชสังคม  ไมเพียงแตในประเทศแตควรไปโรงแรมตาง ๆ ท่ัวประเทศ และควรใหบัณฑิตบริหารท่ัวโลกดวย  

4. หลักสูตรนี้ดีมากเพราะมีการจัดการเรียนการสอนเปนภาษาอังกฤษ  
ศาสตราจารย ดร.จํานงค  อดิวัฒนสิทธิ์ มีขอเสนอแนะดังนี้ 
1. สนับสนุนใหมีการจัดเรียนการสอนใหเปนภาษาอังกฤษจะทําใหมีผลดีหลายดาน คือ พัฒนา

อาจารยดานภาษา พัฒนานักศึกษาใหใชภาษาอังกฤษ และควรดึงดูดนักศึกษาตางประเทศใหมาศึกษาท่ี
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาดวย ขณะนี้นักศึกษากระจายอยูในทองถ่ินจํานวนมาก ดังนั้นมหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยาควรเปนทางเลือกท่ีดี แตควรมีความชัดเจนวาหลักสูตรนี้นําไปใชในงานโรงแรมขนาดใด 
ขนาดเล็ก กลาง หรือใหญ ดังนั้น ควรมีการจัดคอรส หลักสูตรวาเปนระดับเล็ก ระดับกลาง หรือขนาดใหญ  
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 2. หลักสูตรนี้ควรมีเครือขายกับโรงแรมเพ่ือจะไดรับนักศึกษาไปฝกงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยาควร มี MOU กับสถานประกอบการท่ีจะรับนักศึกษาไปฝกงาน จะทําใหมีความนาเชื่อถือ 
ควรติดตอประสานกับผูท่ีมีประสบการณดานการโรงแรม และควรพิจารณาวาในอนาคตแนวโนมโรงแรมจะ
เปนอยางไร  

 3. ในหลักสูตรเขียนคําวา Hospitality กับ Service แตกตางกันอยางไร ขอใหแยก 2 คํานี้ให
มีความหมายชัดเจน 

 ประธาน กลาววา ในหลักสูตรจะพบวา เนน 3 ภาษา  คือ ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน และ
ภาษาญี่ปุน  ควรมีภาษาท่ีมากกวานี้ เหตุผลคือหากมีนักทองเท่ียวชาวอาหรับ และนักทองเท่ียวชาว
เวียดนาม เขามาพักจะทําอยางไร  และอาจารยผูสอนควรมีประสบการณดานการโรงแรมเปนอยางดี 

 นางวราภรณ สีหนาท มีขอเสนอแนะดังนี้ 
 1. วัตถุประสงคของหลักสูตรนี้ผลิตบัณฑิตไปเพ่ือไปเปนคนทํางานระดับปฏิบัติการ ระดับ

หัวหนางาน หรือไปเรื่องการจัดการธุรกิจจากโครงสรางหลักสูตรยังความสับสนวาจะผลิตบัณฑิตศิลปศาสตร
ไปทํางานตอนรับสวนหนาใชหรือไม 

 2. รายวิชายังไมชัดเจน  มหาวิทยาลัยจัดเตรียมอาจารยท่ีจะสอนภาษาอังกฤษอยางเปนระบบ
ดีแลวใชหรือไม  รายวิชาสอนเปนภาษาอังกฤษดวยหรือไม หากจะพัฒนาหลักสูตร ขอใหมหาวิทยาลัย
พิจารณาหลักสูตรวิชาชีพหรือปฏิบัติการ เริ่มแรกอาจจะยากแตหากสําเร็จการศึกษาแลวบัณฑิตจะเปนท่ี
ตองการของสังคม  สําเร็จไปแลวมีงานทํา และหลักสูตรนี้จะใชประโยชนของ MOU อยางไร หลักสูตรไมวา
จะพัฒนาหรือปรับปรุงขอใหเอ้ือกับผูท่ีทํางานแลว  หลักสูตรการโรงแรมมหาวิทยาลัยอ่ืนเปดจํานวนมาก 
ดังนั้น หลักสูตรการโรงแรมของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาเดนกวามหาวิทยาลัยอ่ืนอยางไร 
และเหตุใดนักศึกษาจึงเลือกท่ีจะมาเรียนท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ขอใหมีความชัดเจน 

  3. หากจะพัฒนาหลักสูตรใหมขอใหมหาวิทยาลัยพัฒนาหลักสูตรเขาวิชาชีพ ปฏิบัติการ  
อยางนอย 36 หนวยกิต  

 รองศาสตราจารย ดร.จิราภา  วิทยาภิรักษ ท่ีประชุมมีขอเสนอแนะดังนี้ 
 1. หนา 12 การแรกเขาของนักศึกษานั้น ขอ 2.2 คุณสมบัติของผูเขาศึกษา 2.2.2 มีเกณฑ

คะแนนภาษาอังกฤษ TOEIC อยางนอย 250 ซ่ึงคอนขางนอยมาก เพราะปริญญาตรีควร 400 – 450 
คะแนน ควรพัฒนาหลักสูตรใหไดระดับกอนท่ีนักศึกษาจะออกไปทํางาน ดังนั้น ขอ  2.2.3 ควรจะมี
ภาษาอังกฤษอยางอ่ืนท่ีเทียบเทา มากกวา TOEIC 

 2. คุณภาพการเรียนการสอนดานภาษา เปนสิ่งสําคัญ  มหาวิทยาลัยจะม่ันใจไดอยางไรวาการ
เรียนการสอนทุกวิชาเปนภาษาอังกฤษ หลักสูตรหรือมหาวิทยาลัยควรดูแลวาทําอยางไรใหอบรมอาจารย
สอนเปนภาษาอังกฤษไดอยางมีประสิทธิภาพ  

 3. หนา 13 คาบํารุงการศึกษา คิดเปน 20,400 บาทตอปอาจนอยเกินไป มหาวิทยาลัยได
เทียบเคียงกับมหาวิทยาลัยอ่ืนหรือไม วาหลักสูตรภาษาอังกฤษท่ีมหาวิทยาลัยอ่ืนกําหนดคาบํารุงการศึกษา
ไวเทาใดโดยประมาณเทาใด และหากมหาวิทยาลัยตองการอาจารยชาวตางชาติมาสอนเพ่ือให มี
ประสิทธิภาพ มหาวิทยาลัยไดคิดตนทุนของหลักสูตรในดานนี้ไวแลวใชหรือไม หากจะกําหนดคาบํารุง
การศึกษาใหสูงข้ึน มหาวิทยาลัยก็ตองประกันคุณภาพการผลิตบัณฑิตใหได 

 



9 
 

รายงานการสรุปขอเสนอแนะจากการประชุมสภามหาวิทยาลัย ประจาํป พ.ศ. 2561 
 

 
 4. ขอใหผลิตบัณฑิตไปแลวมีงานทํางานท่ัวโลก  ควรเนนคุณภาพและเตรียมนักศึกษาใหพรอม
กอนออกไปทํางานจะทําใหหลักสูตรนี้จะเปนหลักสูตรท่ีมีคุณคามากตอประเทศชาติ     
 ศาสตราจารย ดร.จํานงค  อดิวัฒนสิทธิ์ กลาววา ควรมีคําท่ีเดนชัดกวาคําวา “Service” วา
หมายถึงการบริการโดยรวมไปหมด   ควรแยกออกใหเห็นเดนชัดวา Service  เนนเรื่องของการบริการ 
“Hospitality”เปนเรื่องการการเนนท่ีใจ  ความมีน้ําใจ ความสุภาพ  
 ผูชวยศาสตราจารย ดร.ภาคิน โชติเวศยศิลป กลาววา หนา 19 - 21 โครงสรางหลักสูตร 
กลุมวิชาแกน  บางตัวเปนการจัดการผลิตและการดําเนินการ  มหาวิทยาลัยสามารถตัดและนําวิชาเฉพาะ
ดานใสแทนไดหรือไม จะพบวาวิชาบังคับคอนขางนอยมาก และหลักสูตรนี้จะสามารถผลิตนักศึกษาใหเปน
การจัดการโรงแรมไดหรือไม  
 อธิการบดี กลาววา ขอบคุณกรรมการสภามหาวิทยาลัยทุกทานสําหรับขอเสนอแนะ 
มหาวิทยาลัยจะนาํไปปรบัปรุงแกไข  

ประธาน กลาววา  ควรกําหนดวิชาบังคับ เรื่องท่ีนักศึกษาควรทราบบางรายวิชาเปนวิชาเลือก 
แตบางรายวิชาท่ีไมไดนําไปใชกลับเปนวิชาบังคับ  ขอใหทางหลักสูตรนํากลับไปปรับปรุงแกไขตาม
ขอเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัย ขอใหแกไขโดยใชเวลา  5 - 10 วันแลวสงไปใหกรรมการ 
สภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ (นายดํารง พุฒตาล, นายดุลยพิชัย  โกมลวานิช, นายปราจิน เอ่ียมลําเนา,  
นางวราภรณ สีหนาท และ รองศาสตราจารย ดร.จิราภา วิทยาภิรักษ)  พิจารณาและนําเขาท่ีประชุมสภา
มหาวิทยาลัยตอไป โดยเห็นชอบในหลักการแตขอใหปรับปรุงรายละเอียดเนื่องจากหลักสูตรนี้เปนหลักสูตร
นานาชาติหลักสูตรแรกของมหาวิทยาลัย   

 มติท่ีประชุม  
 ท่ีประชุมใหปรับแกไขตามขอเสนอแนะและดําเนินการตามท่ีกรรมการสภามหาวิทยาลัยและใหนําเสนอ

สภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาในครั้งตอไป  
 

 ระเบียบวาระท่ี 4.7 ขอความเห็นชอบ (ราง) พระราชกฤษฎ ีกาว าด วยปร ิญญาใน
สาขาวิชา อักษรยอสําหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ 
และครุยประจําตําแหนงของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
(ฉบับท่ี 3) พ.ศ. .... 

สาระสําคัญโดยยอ  
  ตามท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ไดเปด สอนหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาเศรษฐศาสตรการเงินการธนาคาร และหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุข
ศาสตร เพ่ิมข้ึน ซ่ึงหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิตไดผานความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ 
การอุดมศึกษาแลวเม่ือวันท่ี 16 พฤศจิกายน 2560 สําหรับหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต อยูระหวาง
การรออนุมัติจากสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  

  อนึ่ง หลักสูตรดังกลาวยังไมไดกําหนดไวในพระราชกฤษฎีกาวาดวยปริญญาในสาขาวิชา อักษร
ยอสําหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะและครุยประจําตําแหนงของมหาวิทยาลัย 
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ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2555 จึงจําเปนตองแกไขเพ่ิมเติมปริญญา อักษรยอ และสี
ประจําสาขาวิชากําหนดในพระราชกฤษฎีกา กองบริการการศึกษาจึงไดประสานกับงานนิติการจัดทํา (ราง) 
พระราชกฤษฎีกา วาดวย ปริญญาในสาขาวิชา อักษรยอสํ าหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ และ 
ครุยประจําตําแหนงของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. .... ข้ึน โดยกําหนดเนื้อหา
สาระเพ่ิมเก่ียวกับปริญญาในสาขาวิชา อักษรยอสําหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ และครุยประจําตําแหนงของ
สาขาวิชาสาขาวิชาเศรษฐศาสตรและสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร และไดนําเสนอผานคณะกรรมการ
ปรับปรุงและยกรางกฎหมายของมหาวิทยาลัย แลวมีรายละเอียดดังตารางตอไปนี้  

 

ลําดับ ผานคณะกรรรมการ มติท่ีประชุม ครั้งท่ี วันท่ี 
1 คณะกรรมการปรับปรุงและยกรางกฎหมาย

ของมหาวิทยาลยั 
เห็นชอบ 1/2561 21 มกราคม 2561 

ท่ีประชุมมีขอเสนอแนะคือ ใน (ราง) ขอ (12) และ (13)  นั้น เหตุใด สาขาวิชาสาธารณสุข
ศาสตรมีชื่อปริญญา 2 ชื่อ และเหตุใดเศรษฐศาสตรมีชื่อเดียว มหาวิทยาลัยควรไปหาคําตอบใหชัดเจน 

 มติท่ีประชุม 
 ท่ีประชุมอนุญาตใหมหาวิทยาลัยขอถอนเรื่องเพ่ือพิจารณาโดยนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาใน

โอกาสตอไป 

   
 ระเบียบวาระท่ี 4.8 ขอความเห็นชอบ (ราง) สัญญาความรวมมือระหวางมหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา กับบริษัทใหคําปรึกษาดานการศึกษา เจียงซีไทเคอจิ่น 
จํากัด สาธารณรัฐประชาชนจีนและขอความเห็นชอบ (ราง) หนังสือมอบ
อํานาจใหบริษัทใหคําปรึกษาดานการศึกษา เจียงซีไทเคอจิ่น จํากัด สาธารณ 
รัฐประชาชนจีน เปนตัวแทนในการรับสมัครนักศึกษา 

สาระสําคัญโดยยอ  
  ตามท่ีบริษัทใหคําปรึกษาดานการศึกษา เจียงซีไทเคอจิ่น จํากัด สาธารัฐประชาชนจีนได

เดินทางมาเจรจาความรวมมือในการเปนตัวแทนรับสมัครนักศึกษาชาวจีนมาศึกษาท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา เม่ือวันจันทรท่ี 18 ธันวาคม 2560 ณ หองอยุธยา – โปรตุเกส เวลา 14.00 น.   
โดยมติท่ีประชุมไดมอบหมายใหอาจารยดวงพร รื่นเรืองฤทธิ์ ประธานสาขาวิชาภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร เปนผูประสานงานในการจัดทําขอตกลงความรวมมือระหวางมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยากับบริษัทใหคําปรึกษาดานการศึกษา เจียงซีไทเคอจิ่น สาธารณรัฐประชาชนจีน ตาม
กรอบความรวมมือดังกลาว นั้น  

  โดยไดนําเสนอผานคณะกรรมการชุดตางๆ ดังตอไปนี้ 
 

ลําดับ ผานคณะกรรรมการ มติท่ีประชุม ครั้งท่ี วันท่ี 
1 คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย เห็นชอบ 1/2561 9 มกราคม 2561 
2 คณะกรรมการวิเทศสัมพันธ เห็นชอบ 3/2561 5 กุมภาพันธ 2561 
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3 สภาวิชาการ เห็นชอบ 3/2561 6 กุมภาพันธ 2561 

ท่ีประชุมมีขอเสนอแนะดังนี้ 
นายกฤษดา โรจนสุวรรณ มีขอเสนอแนะดังนี้ 
1. จากการท่ีมหาวิทยาลัยไดสง (ราง) สัญญาฉบับนี้ไปใหตรวจสอบ ในเบื้องตนพบวาความ

ผูกพันท่ีมหาวิทยาลัยไดทํากับบริษัทนั้น หากมีความผิดพลาดเกิดข้ึนมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ตองรับผิดชอบท้ังหมด บริษัทเปนเพียงตัวแทนในการรับสมัครใหแกมหาวิทยาลัยเทานั้น 

2. มหาวิทยาลัยไดตรวจสอบสถานะของบริษัทหรือไมวามีความม่ันคงอยางไร เชน สถานะทาง
การเงิน ผูบริหาร หรือประวัติ ท่ีบริษัทแจงวาเปนผูเชี่ยวชาญดานคําปรึกษานั้น  มีผลงานแคไหน อยางไร  
บริษัททราบขอมูลของมหาวิทยาลัย แตมหาวิทยาลัยไมทราบขอมูลของบริษัท เรื่องนี้มหาวิทยาลัยควรมี
การตรวจสอบใหรอบคอบ   

3. การท่ีบริษัทเปนตัวแทนนั้นระบุแตมณฑลเจียงซีไทเคอจิ่น  มณฑลนี้ตั้งท่ีประเทศจีน  
ซ่ึงประเทศจีนกวางมาก  เหตุใดจึงระบุมณฑลนี้ มณฑลอ่ืนมีจํานวนมาก  ความเห็นสวนตัวคือควรกวางกวา
นี้ควรไปท้ังประเทศจีนเลยไดหรือไม  

4. การจัดการเรียนการสอน ควรคํานึงถึงกฎหมาย ขอบังคับประกาศ คําสั่งและเกณฑ
มาตรฐาน การท่ีใหบริษัทนําเงินมาใหโดยท่ีนักศึกษาไมไดมีเครือขายกับมหาวิทยาลัยโดยตรง คือนักศึกษา
เวลามาลงทะเบียนมหาวิทยาลัยตองนําเงินไปจายใหมหาวิทยาลัยและลงทะเบียนเอง บริษัทท่ีเปนท่ีปรึกษา
หรือเปนนายหนาซ่ึงก็จะคิดคานายหนาซ่ึงเรื่องนี้มหาวิทยาลัยจะไมรับรู ในประเทศไทยก็มีการทําลักษณะ
เชนนี้ ยกตัวอยาง ท่ีจังหวัดยะลา  มีบริษัทในประเทศมาเลเซีย มีนักศึกษาเรียน 4 ป คิดคาใชจายเปน  
เปนจํานวนเงิน 2 แสนกวาบาท ปละ 60,000 บาท แตบริษัทใหนักศึกษามาลงทะเบียนเอง โดยไมผาน
นายหนา ดังนั้น เรื่องนี้มหาวิทยาลัยควรมีความรอบคอบ  

4. รางสัญญาฉบับนี้ไมสอดคลองกับประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เรื่อง แนวทางความตกลง
รวมมือทางวิชาการระหวางสถาบันอุดมศึกษาไทยกับสถาบันอุดมศึกษาตางประเทศ พ.ศ. 2550   

ประธาน มีขอเสนอแนะดังนี้ 
1. ควรจะไดหารือกับสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเก่ียวกับเรื่องนี้  ดังนั้น 

มหาวิทยาลัยควรทําหนังสือถึงเอกอัครทูตไทยประจํากรุงปกก่ิงใหตรวจสอบเก่ียวกับบริษัทนี้กอน 
 2. การลงทะเบียนเชนนี้ นั้น มีกรณีเกิดข้ึนท่ีมหาวิทยาลัยบางแหง เชน มหาวิทยาลัยธุรกิจ

บัณฑิตย ซ่ึงสุดทายแลวตองเลิก  เหตุผลคือการลงทะเบียนผานบริษัทแบบนี้ สิ่งท่ีบริษัทไปหารือกับ
นักศึกษาปรากฏวามหาวิทยาลัยตองจายท้ังหมด  มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตยใชเวลาในการทําความเขาใจกับ
นักศึกษาเกือบภาคการศึกษา เรื่องนี้ไมใชเรื่องงาย และท่ีระบุวา จํานวน  2,500 ดอลลาร ตอหัว  หากคาดอลลาร
ตกแลวมหาวิทยาลัยจะขาดทุนหรือไม   

 3. (ราง) สัญญาฉบับนี้ควรผานคณะกรรมการปรับปรุงและยกรางกฎหมายของมหาวิทยาลัย 
หรือมีหนังสือถึงสํานักงานอัยการสูงสูดใหพิจารณาเพราะเรื่องนี้เปนการผูกพันมหาวิทยาลัยกับบุคคลท่ี
ดําเนินธุรกิจภายนอก  

 อธิการบดี  กลาววา  บริษัทนี้ไดรับการแนะนํา โดยนายวิทยา บุรณศิริ อดีตรัฐมนตรีวา 
การกระทรวงสาธารณสุขนายกสมาคมศิษยเกาวิทยาลัยครูพระนครศรีอยุธยา ทานเปนท่ีปรึกษาของบริษัท
และเปนผูท่ีนําบริษัทนี้มาหารือ เรื่องนี้ไดมีการหารือกันมาระยะหนึ่ง และในสวนของการลงทะเบียนของ
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นักศึกษานั้น  มหาวิทยาลัยจะใหนักศึกษาดําเนินการเอง และการจะมาเรียนนั้นตองอยูในเง่ือนไขของ
มหาวิทยาลัย 

 นายสุรพงษ  มาลี กลาววา ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางความตกลง
รวมมือทางวิชาการระหวางสถาบันอุดมศึกษาไทยกับสถาบันอุดมศึกษาตางประเทศ พ.ศ. 2550  ขอ 4.3 
นั้นบริษัทนี้เปนสถาบันอุดมศึกษาใชหรือไม สอดคลองกับประกาศนี้อยางไร   

 ประธาน กลาววา เปนบริษัทไมใชสถาบันอุดมศึกษา  
รองศาสตราจารย ดร.จิราภา วิทยาภิรักษ กลาววา นักศึกษาจีนท่ีจะมาศึกษานั้น จะมาศึกษา

หลักสูตรอะไร นักศึกษาสําเร็จดานใด มาศึกษานานแคไหน  ในดานของวิชาการควรชัดเจน หากสอนจะ
สอนภาษาใด นักศึกษาสําเร็จการศึกษาไปแลวจะไดรับปริญญาใด ควรนําแงของวิชาการมาประกอบ  

ประธาน กลาววา  ควรหาขอมูลและสอบถามวาบริษัทนี้มีตัวตนเปนอยางไร   
นายธวัชชัย กิจรัตนะกุล กลาววา เหตุใดจึงเลือกประสานกับบริษัทนี้ เกิดข้ึนเพราะอะไร  

 นายอภิชาติ พานสุวรรณ กลาววา หากนายหนาไมรักษาสัญญาหรือละท้ิงหนาท่ีความ
รับผิดชอบ สภามหาวิทยาลัยตองรับผิดชอบ ดังนั้น ควรมีการตรวจสอบใหถูกตอง แตหากยังไมตรวจสอบ
คงไมเห็นชอบ 

 นายประพันธ แสงทองดี กลาววา เหตุใดจึงจํากัดอยูเพียงบริษัทนี้ เม่ือมหาวิทยาลัยเห็นชอบ
แลวแสดงวาบริษัทอ่ืนจะไมสามารถดําเนินการในมณฑลอ่ืนไดแลว หากมหาวิทยาลัยเห็นชอบไปอาจสงผล
ยอนมาท่ีสภามหาวิทยาลัย ขอใหผูประสานไปดําเนินการเพ่ือใหไดมาซ่ึงความชัดเจน วาบริษัทนี้มีตัวตนจริง
หรือไม มหาวิทยาลัยควรหาขอยืนยันวาบริษัทนี้มีตัวตนจริง  

 อธิการบดี กลาววา ขออนุญาตยุติวาระนี้เพ่ือความสบายใจของสภามหาวิทยาลัย ขอถอนวาระนี ้

 มติท่ีประชุม 
 ท่ีประชุมอนุญาตใหมหาวิทยาลัยถอนเรื่องเพ่ือพิจารณาทบทวนโดยนําเสนอสภามหาวิทยาลัยใน 

โอกาสตอไป 
 

การประชุมสภามหาวทิยาลัย คร้ังที่ 3/2561  เมื่อวนัพุธที่ 14  มนีาคม  2561 
 
 ระเบียบวาระท่ี 4.2 ขอความเห็นชอบ ( ร า ง )  ร ะ เ บี ย บ ม ห า วิ ท ย า ลั ย ร า ช ภั ฏ

พระนครศรี อ ยุธยา  ว าด วย  ก อ ง ท ุน ส ว ัส ด ิก า ร พ น ัก ง า น
มหาวิทยาลัย (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. .... 

สาระสําคัญโดยยอ 
  ดวยระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา วาดวย กองทุนสวัสดิการพนักงาน

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา พ.ศ. 2556 ท่ีใชบังคับอยูในปจจุบันไมสอดคลองกับสภาวการณ
สถานะทางการเงินในปจจุบันของมหาวิทยาลัย โดยคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัย
ไดเคยหารือกันและมีมติวาหากสํานักงบประมาณไมไดจัดสรรเงินงบประมาณมาจึงใหเห็นควรยกเลิกการนํา
เงินจากกองทุนสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัยมาจายเงินตอบแทนปรับคุณวุฒิตําแหนงทางวิชาการและ
วิชาชีพตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด ประกอบกับคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจํามหาวิทยาลัย  
ในคราวประชุมครั้งท่ี 1/2561 เม่ือวันท่ี 30 มกราคม 2561 ไดมีมติเห็นชอบใหแกไขระเบียบ
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มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา วาดวย กองทุนสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา พ.ศ. 2556 ขอ 13 (1) “เงินตอบแทนการปรับคุณวุฒิ ตําแหนงทางวิชาการ  
และวิชาชีพตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด” ดังนั้น จึงจําเปนตองแกไขระเบียบนี้  

   

  โดยไดนําเสนอผานคณะกรรมการชุดตางๆ ดังตอไปนี้ 
 

ลําดับ ผานคณะกรรรมการ มติท่ีประชุม ครั้งท่ี วันท่ี 
1 คณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจํา

มหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.)  
เห็นชอบ 1/2561 30 มกราคม 2561 

2 คณะกรรมการปรับปรุงและยกรางกฎหมาย
ของมหาวิทยาลยั 

เห็นชอบ 2/2561 17 กุมภาพันธ 2561 

ท่ีประชุมมีขอเสนอแนะดังนี้ 
นายธวัชชัย กิจรัตนะกุล กลาววา รางระเบียบบรรทัดท่ี 2 ใหตัดคําวา “สํานักงบประมาณ

ออก” โดยใหแกไขเปน  “ใหสอดคลองกับสถานะการเงินของมหาวิทยาลัย” 
นายกฤษดา โรจนสุวรรณ กลาววา วิธีการท่ีควรดําเนินการคือควรยกเลิกขอ 13 เดิม และให

ใชขอความใหมแทน 

 มติท่ีประชุม 
 เห็นชอบ (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา วาดวย กองทุนสวัสดิการ

พนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. .... โดยใหแกไขตามขอเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัย
กอนเสนอนายกสภามหาวิทยาลัยลงนามตอไป 
 

 ระเบียบวาระท่ี 4.3 ขอความเห็นชอบ (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
วาดวย การจายเงินประจําตําแหนงท่ีมีเหตุพิเศษสําหรับพนักงาน
ม ห า ว ิท ย า ล ัย ส า ย ส น ับ ส น ุน ว ิช า ก า ร  

(ฉบับท่ี 2) พ.ศ. .... 

สาระสําคัญโดยยอ 
  ดวยระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา วาดวย การจายเงินประจําตําแหนงท่ีมี

เหตุพิเศษ สําหรับพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ พ.ศ. 2557 ท่ีใชบังคับอยูในปจจุบันไม
สอดคลองกับสภาวการณทางการเงินของมหาวิทยาลัย ประกอบกับสํานักงบประมาณไมไดจัดสรรเงิน
งบประมาณการจายเงินคาตอบแทนสําหรับตําแหนงท่ีมีเหตุพิเศษของพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน
วิชาการ ในตําแหนงวิศวกร  วิศวกรไฟฟา  สถาปนิก และตําแหนงอ่ืนท่ี ก.บ.ม. เปนผูกําหนด สําหรับ
ตําแหนงนิติกร สามารถจายดวยเ งินงบประมาณแผนดินได  ซ่ึงในปงบประมาณ พ.ศ. 2562   
โดยกองนโยบายและแผน ไดเสนอขอต้ังงบประมาณไปยังสํานักงบประมาณเพ่ือขอรับการจัดสรรเงิน
งบประมาณแผนด ินมาใช จ ายเง ินประจําตําแหนงที ่ม ีเหต ุพ ิเศษสําหร ับพนักงานมหาว ิทยาล ัย 
สายสนับสนุนวิชาการแลว ดังนั้น จึงจําเปนตองแกไขระเบียบนี้  
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  โดยไดนําเสนอผานคณะกรรมการชุดตางๆ ดังตอไปนี้ 
 

ลําดับ ผานคณะกรรรมการ มติท่ีประชุม ครั้งท่ี วันท่ี 
1 คณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจํา

มหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.)  
เห็นชอบ 1/2561 30 มกราคม 2561 

2 คณะกรรมการปรับปรุงและยกรางกฎหมาย
ของมหาวิทยาลยั 

เห็นชอบ 2/2561 17 กุมภาพันธ 2561 

 

ท่ีประชุมมีขอเสนอแนะดังนี้ 
ประธาน กลาววา คําวา พ.ต.พ. ควรใชชื่อเต็ม คือ เงินเพ่ิมพิเศษสําหรับพนักงานมหาวิทยาลัย 

(พ.ต.พ.)  
นายธวัชชัย กิจรัตนะกุล กลาววา ในรางระเบียบ ควรควรตัดคําวา “สํานักงบประมาณออก” 

และใหใชคําวา “จัดสรรจากงบประมาณแผนดิน” และขอใหเพ่ิมเติมขอเท็จจริง คือ เงินประจําตําแหนงท่ีมี
เหตุพิเศษท่ีมหาวิทยาลัยจายนิติกรเบิกจายจากงบแผนดินถูกตองแลว  มหาวิทยาลัยควรตั้งเปนคาตอบแทน
อยูในงบดําเนินงาน  ซ่ึงเปนลักษณะเดียวกันกับท่ีมหาวิทยาลัยต้ังไวสําหรับเงินประจําตําแหนงผูบริหารจะ
อยูในงบดําเนินการวาดวยคาตอบแทน สวนอํานาจในการอนุมัติคาตอบแทนพิเศษสําหรับตําแหนงตาง ๆ 
นั้น  ในสวนท่ีเปนขาราชการพลเรือนหากเปนตําแหนงนิติกร มีเง่ือนไขวาควรไดรับความเห็นชอบจาก
กฤษฎีกา  แตในสวนของพนักงานมหาวิทยาลัย ผูใดเปนผูมีอํานาจออกระเบียบใหจายคาตอบแทนแตละ
วิชาชีพ ควรใหสภามหาวิทยาลัยเห็นชอบใชหรือไม 

ผูชวยศาสตราจารยธาตรี มหันตรัตน ชี้แจงวา  ตําแหนงนิติกรมหาวิทยาลัยไดออกระเบียบ
เรียบรอยแลว  แตตําแหนงวิศวกรหรือตําแหนงตามท่ี (ก.บ.ม.) กําหนดยังไมมีระเบียบกําหนด  

 
 ประธาน กลาววา หากตองจายใหตําแหนงวิศวกรหรือตําแหนงตามท่ี (ก.บ.ม.) กําหนด 
ควรนําเขาสภามหาวิทยาลัยเพ่ือใหสภามหาวิทยาลัยเห็นชอบระเบียบตอไป 

 มติท่ีประชุม 
 เห็นชอบ (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา วาดวย วาดวยการจายเงิน

ประจําตําแหนงที ่มีเหตุพิเศษสําหรับพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนวิชาการ (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ. .... โดยใหแกไขตามขอเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัยกอนเสนอนายกสภามหาวิทยาลัย 
ลงนามตอไป 
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 ระเบียบวาระท่ี 4.5 ขอความเห็นชอบ ( ร า ง )  ร ะ เ บี ย บ ม ห า วิ ท ย า ลั ย ร า ช ภั ฏ
พระนครศรีอยุธยา วาดวย การยกเลิกการจายเงินคาตอบแทน
นอกเหนือจากเงินคาจางสําหรับพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการที่
ดํารงตําแหนงทางวิชาการ พ.ศ. ....... 

สาระสําคัญโดยยอ  
  ดวยระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา วาดวย การจายเงินคาตอบแทน

นอกเหนือจากเงินคาจาง สําหรับพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการ  
พ.ศ. 2557 ท่ีใชบังคับอยูในปจจุบันสมควรไดรับการยกเลิก ท้ังนี้เนื่องจากสํานักงบประมาณไมไดจัดสรร
เงินงบประมาณการจายเงินคาตอบแทนนอกเหนือจากเงินคาจาง สําหรับพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ
ท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการ ใหกับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาเปนเวลาหลายปงบประมาณผาน
มาแลว ดังนั้น เม่ือคํานึงถึงความคุมคาและภาระคาใชจายท่ีจะผูกพันตอไปในอนาคตท่ีจะเกิดข้ึนจาก 
การจางพนักงานมหาวิทยาลัย  จึงเห็นสมควรยกเลิกระเบียบนี้เพ่ือประโยชนของราชการตอไป 

   

  โดยไดนําเสนอผานคณะกรรมการชุดตางๆ ดังตอไปนี้ 
 

ลําดับ ผานคณะกรรรมการ มติท่ีประชุม ครั้งท่ี วันท่ี 
1 คณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจํา

มหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.)  
เห็นชอบ 1/2561 30 มกราคม 2561 

2 คณะกรรมการปรับปรุงและยกรางกฎหมาย
ของมหาวิทยาลยั 

เห็นชอบ 2/2561 17 กุมภาพันธ 2561 

ท่ีประชุมมีขอเสนอแนะดังนี้ 
ศาสตราจารย ดร.ณรงคฤทธิ์ สมบัติสมภพ กลาววา ผูบริหารมหาวิทยาลัยท่ีดํารงตําแหนงทาง

วิชาการไดเงินคาตอบแทน 2 สวน คือ ไดเงินประจําตําแหนงทางวิชาการและไดเงินประจําตําแหนงบริหาร 
มหาวิทยาลัยดําเนินการอยางไร หากเปน รองศาสตราจารย และเปนคณบดี  เงินประจําตําแหนงคณบดีไดรับอยางไร  
 นายจิรศักดิ์  ชุมวรานนท  กลาววา กรณีของผูบริหารท่ีมีตําแหนงทางวิชาการ ตองเลือกอยางใด
อยางหนึ่ง เลือกรับไดทางเดียว 

ศาสตราจารย ดร.ณรงคฤทธิ์ สมบัติสมภพ  กลาววา หากมหาวิทยาลัยแจงวางบประมาณมีจํากัด
ควรพิจารณาเรื่องนี้ สวนไหนไดรับคาตอบแทน 2 สวน ควรใหชัดเจน ฝากมหาวิทยาลัยพิจารณาเงิน
คาตอบแทนสวนท่ี 2 ของผูบริหาร  ยกเวนในมหาวิทยาลัยท่ีกําหนดวา ตําแหนงวิชาการ ไดเงินคาตอบแทน 
2 สวน ตอเม่ือทําผลงาน  

นายอภิชาติ  พานสุวรรณ มีขอเสนอแนะดังนี้ 
1. ผูบริหารควรหาแนวทางวามหาวิทยาลัยจะจายเงินเพ่ิมอีกสวนหนึ่งอยางไร ควรมีแนวทาง และ

การจายเงินคาตําแหนงทางวิชาการท่ีมหาวิทยาลัยจาย 2 สวนสําหรับขาราชการ นั้น มหาวิทยาลัยยังไมมี
วิธีในการประเมินในสวนของผลงาน มหาวิทยาลัยจายกันนั้นทําใหเปน 2 มาตรฐาน ขณะนี้พนักงาน
มหาวิทยาลัยถูกตัด  เนื่องจากเงินไมมีงบประมาณ สวนแนวทางจะบริหารอยางไรใหมีนั้นฝากผูบริหาร
มหาวิทยาลัยพิจารณา 
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 2. ในสวนของสายวิชาการท่ีมีอยูนั้น มหาวิทยาลัยมีมาตรการอยางไรในการกํากับผลงานให
เปนไปตามเกณฑ ฝากผูบริหารดําเนินการในเรื่องนี้ 

 มติท่ีประชุม 
 เห็นชอบ (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา วาดวย การยกเลิกการจายเงิน

คาตอบแทนนอกเหนือจากเงินคาจางสําหรับพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการ  
พ.ศ. . . . . โดยใหแกไขตามขอเสนอแนะของ ศาสตราจารย ดร.ณรงคฤทธิ์ สมบัติสมภพ และใหนําเสนอ 
สภามหาวิทยาลัยในโอกาสตอไป 

 ระเบียบวาระท่ี 4.6 ขอความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร
ส่ิงแวดลอม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561)  

สาระสําคัญโดยยอ  
 ตามท่ีหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม (หลักสูตรปรับปรุง  

พ.ศ.2561) ไดดําเนินการปรับปรุงหลักสูตร และขอความเห็นชอบหลักสูตรเขาสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 
2/2561 เม่ือวันท่ี 14 กุมภาพันธ 2561 สภามหาวิทยาลัยไดมีมติใหปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะของ
คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยและใหนํ า เสนอสภามหาวิทยาลัย เ พ่ือพิจารณาในครั้ งต อ ไป  
ในประเด็นตอไปนี ้

  

ลําดับท่ี ขอเสนอแนะ การปรับแก 
1 ทบทวนแผนการรับนักศึกษา ปรับเพ่ิมจํานวนนักศึกษาจาก 20 คนเปน 30 คน ในแผนการรับ

นักศึกษา  
2 คณะกรรมการปรับปรุ งหลักสูตร  และ 

คณะกรรมการวิพากษหลักสูตรไมควรเปนชุด
เดียวกัน 

ปรับแกคณะกรรมการวิพากษหลักสูตรโดยเชิญกรรมการผูทรงคุณวุฒิ
ภายนอก ประกอบดวยบุคลากรทางการศึกษาท้ังในระดบัอุดมศกึษาและ
มัธยมศึกษา พนักงานในหนวยงานภาครัฐและเอกชนท่ีดําเนินงานในดาน
สิ่งแวดลอม อน่ึงคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีไดดําเนินการประชุม
คณะกรรมการวิพากษหลักสูตร สาขาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม ภายหลัง
จากไดรับขอเสนอแนะจากคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยแลว เมื่อวัน
จันทรท่ี 19 กุมภาพันธ พ.ศ. 2561 รายละเอียดตามเอกสารแนบ 

3 ขอซักถามเก่ียวกับสาเหตุของการปรับปรุง
หลักสูตร และกระบวนการในการปรับปรุง
หลักสูตร 

ปรับเพ่ิมคําอธิบายเก่ียวกับสาเหตุและเหตุผลของการปรับปรุงหลักสูตร
วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม ซึ่งประกอบดวย 1) ครบรอบระยะเวลาของ
การปรับปรุงหลักสูตร 2) ปรับปรุงตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญา
ตรี สาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสิ่งแวดลอม (มคอ.1) และ 3)  
การปรับปรุงหลักสูตรพิจารณาเน้ือหาจากรายงานผลการดําเนินการของ
หลักสูตร (ปการศึกษา 2557 - 2559) โดยระบุในเอกสาร มคอ. 2 
หมวดท่ี 1 ขอ 6 (สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ
หลักสูตร) และในหมวดท่ี 2 ขอ 2 แผนการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร  
 

4 ตัดคําวา “สํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา” ในขอ 2.2.1 และ 2.2.2   

ปรับแกโดยตัดคําวา "สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา"   
ในคุณสมบัติผูเขาศึกษา (ขอ 2.2.1 และ 2.2.2) 

ลําดับท่ี ขอเสนอแนะ การปรบัแก 
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5 ศึกษาแนวโนมของจํานวนผูสนใจเรียนใน
หลักสูตร  

จากผลการสํารวจขอมูลความสนใจศึกษาตอในหลักสูตรวิทยาศาสตร
สิ่งแวดลอมจากโรงเรียนมัธยมศึกษา ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  
และจังหวัดใกลเคียง พบวามีผูสนใจเขาศึกษาตอในหลักสูตรเพ่ิมข้ึน 
(เมื่อเปรียบเทียบผลการสํารวจเพ่ือพัฒนาหลักสูตรในป พ.ศ. 2556) 
ผลการสํารวจไดรายงานในเอกสาร มคอ. 2 หมวดท่ี 1 ขอ 11.3 และ
รายงานการศึกษาความเปนไปไดในการปรับปรุงหลักสูตร 

6 เน้ือหารายวิชา การวิจัยและจริยธรรมใน
คําอธิบายรายวิชาไมเนนการจัดการเรียนการ
สอนเก่ียวกับจริยธรรม ควรแยกวิชาจริยธรรม
เก่ียวกับสิ่งแวดลอมเปนอีกวิชาหน่ึง  

การกําหนดรายวิชาในหมวด การวิจัยและจริยธรรม ไดมีการปรับช่ือและ
คําอธิบายรายวิชา จากเดิมช่ือ "ระเบียบวิธีวิจัยทางวิทยาศาสตร
สิ่งแวดลอม" เปน "จริยธรรมและระเบียบวิธีวิจัยทางวิทยาศาสตร
สิ่งแวดลอม"และไดปรับเพ่ิมคําอธิบายรายวิชาใหมีการจัดการเรียนการ
สอนท้ังดานจริยธรรมและการวิจัย (ภาคผนวก ก) 

7 ลั กษณะของ บัณฑิ ต  ( อั ตลั กษณ )  เ พ่ื อ
พัฒนาการเรียนการสอนเพ่ือใหไดบัณฑิตท่ีมี
คุณลักษณะท่ีตองการ 

  วัตถุประสงคของการผลิตบัณฑิต ตามคําอธิบายในเอกสาร มคอ.2  
   ขอ 1.3 ไดระบุเก่ียวกับลักษณะของบัณฑิตท่ีพึงประสงค ซึ่งการ
จัดการเรียนการสอนในหลักสูตรไดเนนใหนักศึกษาสามารถทําวิจัยตาม
ศาสตรไดอยางถูกตอง เพ่ือนําไปสูกระบวนการการตรวจวิเคราะห 
ประเมินคุณภาพสิ่งแวดลอม ท้ังน้ีการดําเนินการของหลักสูตรโดยผาน
การจัดการเรียนการสอนรายวิชาท่ีมีเน้ือหาเก่ียวกับการประเมินคุณภาพ
สิ่งแวดลอมท้ังในระดับการวางแผน การทําวิจัย และการบริหารจัดการ
ทรัพยากร ไดแก 4063405 การเก็บและวิเคราะหตัวอยางสิง่แวดลอม, 
4063212 การวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม และ 4063213 การ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในเมืองมรดกโลก เปนตน 

8 ข อ เ สนอแนะและข อซั ก ถ าม เ ก่ี ย ว กับ
กระบวนการปรับปรุงหลักสูตรท่ีตอบสนอง
ตอความตองการของสังคม  

กระบวนการปรับปรุงหลักสูตรไดสํารวจความตองการศึกษาตอใน
หลักสูตรวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม ซึ่งพบวาเปนหลักสูตรท่ีตอบสนองตอ
ความตองการและความสนใจของชุมชน คิดเปนรอยละ 60  

9 การศึกษาตนทุนตอหนวย (unit cost) ของ
หลักสูตร และแนวทางการจัดการศึกษาของ
มหาวิทยาลัยเมื่อจํานวนนักศึกษานอยลง ควร
มีเครือขายกับบริษัทเอกชน 

หลักสูตรมีการดําเนินการวิเคราะหตนทุนตอหนวยเฉลี่ย 24,054 บาท/
คน/ป (เอกสาร มคอ. 2 หมวดท่ี 3 ขอ 2.6 งบประมาณรายจาย) ท้ังน้ี
ในปจจุบันหลักสูตรไดมีการดําเนินกิจกรรมรวมกับหนวยงานเอกชน
ภายนอก เพ่ือเปนการสรางเครือขายความรวมมือในการจัดการเรียนการ
สอนตอไปในอนาคต 

10 ควรจัดรายวิชาการประเมินผลกระทบและ
ความเสี่ยงของสุขภาพใหอยูในกลุมวิชาบังคับ  

เน้ือหาในรายวิชา 4063221 การประเมินผลกระทบและความเสี่ยง
ของสุขภาพมีเ น้ือหาเปนสวนหน่ึงของรายวิชา 4063212 การ
วิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม แตจัดรายวิชาไวเปนวิชาเลือกสําหรับ
นักศึกษาท่ีมีความสนใจเฉพาะดาน  
 

11 ในการเสนอหลักสูตรใหมควรศึกษาความ
ตองการและโอกาสในการมีงานทําของ
นักศึกษาเมื่อสําเร็จการศึกษา 

การปรับปรุงหลักสูตรไดมีการสํารวจความตองการใชบัณฑิตท่ีสําเร็จ
การศึกษาจากหลักสูตรวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม จากสถานประกอบการ
ใน จ. พระนครศรีอยุธยา และจังหวัดใกลเคียง พบวาสถานประกอบการ
มีความสนใจและตองการใชบัณฑิตท่ีสําเร็จการศึกษาจากหลักสูตร คิด
เปนรอยละ 86 (เอกสารรายงานการศึกษาความเปนไปไดในการ
ปรับปรุงหลักสูตร) 
 

ลําดับท่ี ขอเสนอแนะ การปรบัแก 
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12 พิจารณารายวิชาใหมีการฝกปฏิบัติมากข้ึน
นอกเหนือจากการจัดรายวิชาในหนวยกิต 
3(3-0-6) 

พิจารณารายวิชาเฉพาะดานวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม โดยไดปรับเพ่ิม
เ น้ือหาการฝกปฏิ บัติ ในราย วิชา 1) 4061102 นิ เวศ วิทยากับ
สิ่งแวดลอม, 2) 4063212 การวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม และ 
3) 4061104 หลักการจัดการสิ่งแวดลอมชุมชน โดยปรับคําอธิบาย
รายวิชาและการจัดหนวยกิต เปนหนวยกิต 3(2-2-5)  

13 เสนอใหแก ช่ือภาษาอังกฤษของ รายวิชา 
4064205 การมีสวนรวมของชุมชนในการ
จัดการสิ่งแวดลอม และปรับแกคําอธิบาย
รายวิชาหนา 76 จาก “วิธีการและเทคนิค
การมี ส วนร วมของ ชุมชน ในกฎหมาย
สิ่งแวดลอมไทย” เปน “วิธีการและเทคนิค
ก า ร ใ ห ชุ ม ช น มี ส ว น ร ว ม ใ น ก ฎ ห ม า ย
สิ่งแวดลอมหรือการดูแลสิ่งแวดลอม”  

ปรั บแก ช่ื อภาษา อั งกฤษของราย วิ ชา  4064205 จาก Public 
Participation in Environmental Management เ ป น  Community 
Participation in Environmental Management และปรับแกคําอธิบาย
รายวิชา “วิธีการและเทคนิคการใหชุมชนมีสวนรวมในการบริหารจัดการ
สิ่งแวดลอม” 

 

สาขาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีไดดําเนินการปรับปรุงแกไข
ตามท่ีคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยไดเสนอแนะเรียบรอยแลว และรองอธิการบดีฝายวิชาการไดทํา 
การตรวจสอบแลวนั้น จึงขอนําเสนอ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) เขาท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาตอไป 

  ในการนี้สภาวิชาการมีมติเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร
สิ่งแวดลอม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561) โดยใหแกไขตามขอเสนอแนะของสภาวิชาการและใหนําเสนอ
สภามหาวิทยาลัยตอไป 

  โดยไดนําเสนอผานคณะกรรมการชุดตางๆ ดังตอไปนี้ 
 

ลําดับ ผานคณะกรรรมการ มติท่ีประชุม ครั้งท่ี วันท่ี 
1 คณะกรรมการประจําคณะวิทยาศาสตร

และเทคโนโลย ี
เห็นชอบ 4/2560 2 พฤศจิกายน 2560 

2 สภาวชิาการ เห็นชอบ 2/2561 17 มกราคม  2561 
 

ผูชวยศาสตราจารยวิภาวี ฝายเทศ มีขอเสนอแนะดังนี้ 
1. หนา 71 วิชาวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมท่ีเปลี่ยนจากการประเมินมาเปนการวิเคราะห  ขอใหแกไข

ภาษาอังกฤษจาก Assessment แกไขเปน Analysis และขอใหเพ่ิมคําอธิบายรายวิชาท่ีระบุวามีการวิเคราะหดวย 
2. หนา 74 วิชาดัชนีชี้วัดทางชีวภาพสิ่งแวดลอม ระบุวาเปนวิชาบรรยายอยางเดียว แตในคําอธิบาย

รายวิชาระบุวา การฝกปฏิบัติในหองปฏิบัติการและภาคสนามเพ่ือการตรวจสอบดัชนีชี้วัดคุณภาพสิ่งแวดลอม   3(3 
– 0 -6) จะเปลี่ยนเปน 3 (2 – 2 – 5) ไดหรือไม 

3. หนา 76 วิชามาตรฐานการจัดการสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน  คําอธิบายรายวิชาไมพบคําวามาตรฐาน และ
ขอใหแกไขภาษาอังกฤษ จาก Sustainability and Environmental Management เปน  Sustainability and 
Environment  Management 
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มติท่ีประชุม 
 เห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม (หลักสูตรปรับปรุง 

พ.ศ.2561) โดยใหแกไขตามขอเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัยกอนเสนอไปยังสํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษาตอไป 

  
 ระเบียบวาระท่ี 4.7 ขอความเห็นชอบรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล

งานของมหา วิทยา ลัยและอธิการบดี  มหา วิทยา ลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560  

 สาระสําคัญโดยยอ   

  ตามท่ีสภามหาวิทยาลัยราชัฏพระนครศรีอยุธยา ไดแตงตั้งคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ 
และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ตามความในมาตรา 18 (14) มาตรา 49 และมาตรา 50 แหง
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 เม่ือวันท่ี 30 มิถุนายน 2557 

  บัดนี้ คณะกรรมการฯ ไดจัดทํารายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของ
มหาวิทยาลัยและอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 
เรียบรอยแลว ซ่ึงมีรายละเอียดดังนี้ (เอกสารแนบ) 
  1. บทสรุปผูบริหาร 

 สภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ไดแตงตั้งคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย เพ่ือดําเนินการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย
และอธิการบดี ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 โดยมีวัตถุประสงค ดังนี้ 

 1. เพ่ือติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยและอธิการบดี 
 2. เพ่ือรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยและอธิการบดี  

ตอสภามหาวิทยาลัยทุกสิ้นปงบประมาณ เพ่ือพิจารณาและใหขอเสนอแนะ 

 3. เพ่ือสงเสริม พัฒนา ปรับปรุงการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยและอธิการบดี 
 

 ผลการประเมินในภาพรวมของการดําเนินงานท้ัง 3 ดาน ของมหาวิทยาลัย ในชวงปงบประมาณ 
พ.ศ. 2560 มีผลการประเมินอยูในระดับมาก คะแนนประเมิน 3.56 คะแนน โดยดานยุทธศาสตรและ
การเงินงบประมาณ ผลประเมินอยูในระดับปานกลาง คะแนนประเมิน 3.00 คะแนน ประสิทธิภาพการใชจาย
งบประมาณ รอยละ 90.49 ต่ํากวาเปาหมายรอยละ 5.51 (เปาหมายรอยละ 96.00) ดานการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน ผลประเมินอยูในระดับดี คะแนนประเมิน 4.17 คะแนน สําหรับอธิการบดีมีคุณภาพ
การบริหารงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย ผลประเมินอยูในระดับมาก คะแนนประเมิน 3.51 คะแนน  

ขอเสนอแนะจากคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย 
คณะกรรมการติดตาม ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย มีขอเสนอแนะ 

ตอการบริหารงานของมหาวิทยาลัย ดังนี้ 
1. ดานการบริหารจัดการ  

1.1 การท่ีมหาวิทยาลัยมีท่ีตั้งอยูในเมืองประวัติศาสตรท่ีสําคัญของประเทศและเปนเมืองมรดก
โลก จึงควรปรับโครงสรางองคกรเพ่ือรองรับการบริหารงาน และยกระดับมหาวิทยาลัยใหมีความเชี่ยวชาญ
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ในการนาํศาสตรของพระราชาสูการพัฒนาทองถ่ินอยางเปนรูปธรรม เชน การเขาไปมีบทบาทในการบริหารจัดการ
และธํารงไวซ่ึงการเปนเมืองมรดกโลก โดยเนนการวิจัยอยางตอเนื่อง 

1.2 เพ่ือสรางศักยภาพในการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาสูองคกรท่ีมี
สมรรถนะสูง จึงควรมีการศึกษาเตรียมการเพ่ือเปนมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐตามนโยบายของรัฐบาล 
โดยเฉพาะการจัดทําระบบฐานขอมูลเพ่ือใชในการบริหารจัดการและการตัดสินใจใหมีความทันสมัยและเปน
ปจจุบัน เชน ฐานขอมูลดานยุทธศาสตรและงบประมาณ หลักสูตร บุคลากร นักศึกษาและบัณฑิต  
การบริการวิชาการ การวิจัย การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม โครงการตามแนวพระราชดําริ เปนตน 

1.3 ปจจุบันมหาวิทยาลัยมีงบประมาณจากเงินรายไดคอนขางต่ํา เพียงรอยละ 22.18  
ของงบประมาณรายจายในปงบประมาณ พ.ศ. 2560 จึงควรหาแนวทางในการเพ่ิมงบประมาณจากเงิน
รายไดใหสูงข้ึน เชน เพ่ิมหลักสูตรท่ีตลาดตองการ การบริการวิชาการ และงานวิจัยตามยุทธศาสตรจังหวัด
และกลุมจังหวัด การหารายไดจากการบริหารจัดการทรัพยสิน รวมถึงการทํางานวิจัยรวมกับภาคเอกชน 

1.4 การจัดสรรงบประมาณควรแยกการจัดสรรงบประมาณตามยุทธศาสตรออกจากการจัด 
สรรงบประมาณท่ีเปนงบรายจายประจําและงบดําเนินงาน โดยใชงบประมาณท่ีจัดสรรตามยุทธศาสตรไป
ขับเคลื่อนการดําเนินงานท่ีมุงบรรลุเปาหมายตามตัวชี้วัด 

1.5 วิเคราะหตําแหนงทางยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย วางเปาหมายในการขับเคลื่อน
มหาวิทยาลัยท่ีทาทาย สรางอัตลักษณ มองหากลยุทธท่ีเปนไปไดและเหมาะสมท่ีจะใหบรรลุผลสําเร็จ 
มอบหมายและถายทอดการกํากับดูแลรับผิดชอบใหกับทีมบริหาร ติดตามผลการดําเนินการอยางตอเนื่อง 

1.6 ควรปรับปรุงบริเวณภายในมหาวิทยาลัยโดยจัดสภาพแวดลอมภูมิทัศน สิ่งอํานวย 
ความสะดวก อาคารสถานท่ีใหมีสภาพเอ้ือตอการเรียนรู และสรางบรรยากาศท่ีดี เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพตอ 
การเรียนการสอน และการปฏิบัติงานของบุคลากร 

 

2. ดานการจัดการศึกษา  
2.1 ควรใหความสําคัญกับการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรใหสอดคลองกับความตองการของ

ตลาดแรงงานและยุทธศาสตรชาติ และเนนการปรับกระบวนการจัดการเรียนการสอน เพ่ือใหนักศึกษาเปน
บัณฑิตท่ีมีคุณภาพตามพระบรมราโชบายดานการศึกษาของสมเด็จพระเจาอยูหัวรัชกาลท่ี 10 และควรสราง
ความรวมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยท้ังในและตางประเทศ เพ่ือพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาให
บัณฑิตมีคุณภาพ 

2.2 เนื่องจากประชากรวัยเรียนในระดับตางๆ ของประเทศลดลง มหาวิทยาลัยควรทบทวน
แผนการจัดการศึกษา แผนการรับนักศึกษา และการพัฒนาหลักสูตรใหมๆ ท่ีเปนหลักสูตรนานาชาติ (International 
Program) รวมถึงหลักสูตรบูรณาการระหวางศาสตรใหสอดคลองกับแนวทางการพัฒนาประเทศไทย 4.0 
อีกท้ังควรทบทวนการปดหรือยุบหลักสูตรท่ีจะไมเปนท่ีตองการในอนาคต และเนนการปฏิบัติงานจริงตรง
กับความตองการของตลาดแรงงาน   

2.3 ควรเรงพัฒนาอาจารยประจําใหมีคุณวุฒิระดับปริญญาเอก และมีตําแหนงทางวิชาการ 
ใหเพ่ิมมากข้ึน ตามเปาหมายของแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาของประเทศ เชน สงเสริมและ
สนับสนุนใหอาจารยผลิตผลงานทางวิชาการท่ีมีคุณภาพ เพ่ือใชในการขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ โดย
จัดใหมีท่ีปรึกษาเปนพ่ีเลี้ยงในการผลิตผลงานทางวิชาการอยางตอเนื่อง และใหแตละคณะมีแผนพัฒนา
อาจารยและบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการใหสอดคลองกันดวย 
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2.4 มหาวิทยาลัยควรปรับระบบการเรียนการสอน โดยจัดการสอนเปนภาษาอังกฤษในทุก
หลักสูตรและวิชาตางๆ ใหมากข้ึน เพ่ือสรางบัณฑิตท่ีมีศักยภาพในการใชภาษาอังกฤษ รวมถึงการพัฒนา
ทักษะดานเทคโนโลยีดิจิทัล เพ่ือเพ่ิมโอกาสในการแขงขันท่ีสูงข้ึน 

2.5 เนื่องจากแผนการรับนักศึกษาสวนใหญไมเปนไปตามเปาหมาย เชน คณะวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี มีแผนการรับนักศึกษา 2,040 คน แตรับจริง 1,012 คน ซ่ึงต่ํากวาแผนมาก และนักศึกษา
คงอยูเหลือเพียง 891 คน มหาวิทยาลัยจึงควรทบทวนระบบการดูแลและใหคําปรึกษาแกนักศึกษาอยาง
ใกลชิด และหาขอมูลวาทําไมนักศึกษาจึงไมเลือกเรียนหลักสูตรท่ีรับนักศึกษาไดต่ํากวาแผน เพ่ือนําไป
แกปญหาใหตรงจุดตรงประเด็น  

2.6 ควรเพ่ิมความรวมมือกับสถาบันท่ีเนนการพัฒนาทักษะทางวิชาชีพหรือบุคคลท่ีมีความ
เชี่ยวชาญและมีประสบการณตรง เขามามีสวนรวมในกระบวนการเรียนการสอนและพัฒนาทักษะใหกับ
นักศึกษา เชน วิทยาลัยพยาบาล วิทยาลัยนาฏศิลปอางทอง และสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป เปนตน 

2.7 ควรมีระบบพัฒนาครูในโรงเรียนการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เพ่ือพัฒนารูปแบบการจัดการเรียน 
การสอนท่ีทันสมัย โดยเฉพาะในโรงเรียนขนาดเล็ก เพ่ือชวยเปนพ่ีเลี้ยงในการพัฒนาการศึกษาข้ันพ้ืนฐานตามนโยบาย
ของรัฐบาล 

3. ดานการวิจัยและนวัตกรรม  
3.1 มหาวิทยาลัยควรเนนการทําวิจัยท่ีตอบโจทยการพัฒนาทองถ่ินใหสอดคลองกับแผนยุทธศาสตร

การวิจัยและนวัตกรรมแหงชาติ 20 ป ท้ังภาคเกษตรกรรม ภาคอุตสาหกรรม และภาคอุตสาหกรรมบริการ 

รวมถึงการวิจัยเพ่ือสรางเอกลักษณดานศิลปะและวัฒนธรรมของอยุธยาใหเดนชัดข้ึน 

3.2 ปจจุบันงบประมาณท่ีสนับสนุนดานวิจัยของมหาวิทยาลัยคิดเปนรอยละ 1.89 ของ

งบประมาณท้ังหมด มหาวิทยาลัยควรตั้งเปาใหมีงบประมาณท่ีสนับสนุนงานวิจัยใหไดรอยละ 5.00 ของ

งบประมาณรายจายแตละป เพ่ือสรางความโดดเดนทางวิชาการและการวิจัยใหเพ่ิมข้ึน 

3.3 ควรปรับปรุงระบบและกลไกการบริหารงานวิจัยท่ีเนนตอบโจทยการพัฒนาประเทศ  และ

สามารถตอยอดไปพัฒนาในเชิงพาณิชยใหมากข้ึน โดยเนนการเขียนขอเสนอโครงการวิจัยเชิงบูรณาการ

ใหกับอาจารย และสรางงานวิจัยท่ีเปนทีมวิจัย และใหผลตอบแทนเพ่ือสรางแรงจูงใจใหบุคลากรไดทําวิจัย

เพ่ิมข้ึน 

3.4 ควรจัดใหมี Research and Innovation Hub เพ่ือสรางฐานความรวมมือกับภาคธุรกิจ/

ทองถ่ิน 

3.5 ควรเพ่ิมโครงการ/กิจกรรม การถายทอดงานวิจัย องคความรูท่ีจะนําไปสูการพัฒนา และ

การแกไขปญหาทองถ่ิน เชน หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การทําเกษตรทฤษฎีใหม การสรางมูลคาเพ่ิม

จากผลิตภัณฑการเกษตร การคิดคนผลิตภัณฑชุมชน โลจิสติกสดานการคมนาคมขนสงในจังหวัด  

การบริหารจัดการเมืองมรดกโลกใหเปนเมือง Smart City เปนตน 
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4. ดานการบริการวิชาการ  
4.1 ตามพระบรมราโชบายของสมเด็จพระเจาอยูหัวรัชกาลท่ี 10 ทรงเนนย้ําใหมหาวิทยาลัย 

ราชภัฏท่ัวประเทศเปนมหาวิทยาลัยเพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน จึงควรแสดงบทบาทการเปนมหาวิทยาลัย 

เพ่ือการพัฒนาทองถ่ินใหเห็นเปนรูปธรรมอยางชัดเจน เนนสรางผลผลิตและผลงานท่ีจับตองได โดยให

มหาวิทยาลัยรวมมือกับประชาชนในทองถ่ินในการจัดโครงการ/กิจกรรม เพ่ือการพัฒนาทองถ่ินอยางยั่งยืน 

และมีการประชาสัมพันธโครงการ/กิจกรรมตอสาธารณะอยางตอเนื่อง 

4.2 มหาวิทยาลัยควรขยายการโครงการ/กิจกรรม การพัฒนาทองถ่ินใหครอบคลุมพ้ืนท่ี

เปาหมายท่ีมหาวิทยาลัยรับผิดชอบ โดยเนนโครงการตามแนวพระราชดําริ การยกระดับคุณภาพชีวิต 

โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยเสนอโครงการเพ่ือขอรับการจัดสรรงบประมาณจาก 

งบบูรณาการจังหวัดและกลุมจังหวัดใหมากข้ึน  

4.3 ควรเพ่ิมหลักสูตรการอบรมดานการบริการวิชาการท่ีสรางรายไดใหกับมหาวิทยาลัยและ

การบริการประชาชนใหมากข้ึน 

4.4 ควรเพ่ิมบทบาทในการบริการวิชาการเพ่ือสงเสริมใหเกิดการเรียนรูตลอดชีวิตของ

ประชาชนในทองถ่ิน พัฒนาระบบการศึกษาทางไกล โดยเนนใหอนุรักษ สงเสริม เผยแพร สืบสาน

ศิลปวัฒนธรรมทองถ่ิน และสงเสริมการสรางอาชีพ/เพ่ิมรายไดท่ีสามารถพ่ึงพาตัวเองได  

5. ดานการพัฒนานักศึกษา 
5.1 มหาวิทยาลัยกําหนดอัตลักษณในการพัฒนานักศึกษา คือ “ใฝรู อุตสาหะ สํานึกดี มีจิตอาสา” 

จึงควรจัดกิจกรรมในการพัฒนานักศึกษา และกิจกรรมการเรียนการสอนใหสอดคลองกับอัตลักษณ รวมถึง
การพัฒนาคุณภาพบัณฑิตท่ีพึงประสงคตามเกณฑท่ีคณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด  

5.2 ควรมีการกํากับติดตามและประเมินผลการพัฒนานักศึกษาในดานการเรียนการสอน  
การจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนานักศึกษาอยางตอเนื่อง และนํามาใชในการปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนและ
พัฒนานักศึกษาใหมีประสิทธิภาพและคุณภาพเพ่ิมข้ึน  

5.3 ควรพัฒนานักศึกษามีทักษะความสามารถดานภาษาอังกฤษ คอมพิวเตอรและเทคโนโลยี
สารสนเทศ ทักษะการเปนผูนํา การทํางานรวมกับผูอ่ืน และสงเสริมใหนักศึกษาเขาไปจัดกิจกรรมการพัฒนา
รวมกับทองถ่ินเพ่ือใหเกิดความรักและหวงแหนถ่ินเกิด มีความภาคภูมิใจในความเปน“คนของพระราชา ขาของ
แผนดิน” 

5.4 มหาวิทยาลัยควรสงเสริมใหสมาคมศิษยเกามีบทบาทในการพัฒนานักศึกษา รวมถึง 
การถายทอดทักษะและประสบการณการทํางานใหกับนักศึกษาปจจุบันอยางตอเนื่อง 

6.  ดานศิลปะและวัฒนธรรม 

6.1 มหาวิทยาลัยมีท่ีตั้งอยูภายในเมืองมรดกโลก ดังนั้นมหาวิทยาลัยควรเปนแหลงรวบรวม 

และเผยแพรองคความรูทางวิชาการท่ีเก่ียวของกับจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและชุมชนใกลเคียงใหกับ

ประชาชน  

6.2 มหาวิทยาลัยควรเพ่ิมโครงการ/กิจกรรมรวมกับทองถ่ิน เพ่ือเปนการสืบสานประวัติศาสตร

และศิลปวัฒนธรรม  
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6.3 มหาวิทยาลัยควรพัฒนาหลักสูตรท่ีเก่ียวของกับประวัติศาสตรของพระนครศรีอยุธยา 

6.4 มหาวิทยาลัยควรเนนการทําวิจัยดานศิลปวัฒนธรรมและการจัดการมรดกโลก เพ่ือสราง

เอกลักษณดานศิลปะและวัฒนธรรมของอยุธยาใหเดนชัดข้ึน 

ท่ีประชุมมีขอเสนอแนะดังนี้ 
 รองศาสตราจารย ดร.เสนห จุยโต มีขอเสนอแนะดังนี้  

 1. ดานการบริหารจัดการ  นั้น สภามหาวิทยาลัยมีความคลองตัวในการปรับโครงสราง แตการวาง

ตําแหนงในอนาคต คือ หากมีหลักสูตรพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยควรดําเนินการในการปรับปรุง

โครงสรางองคกร  

 2. องคการสมรรถนะสูง บุคลากรหลัก คณาจารยท่ีควรพัฒนาในสวนเหลานี้ ประกันคุณภาพควร

ใหความสําคัญสวนนี้  และเรื่องหลักสูตรเปนหลักสูตรท่ีมาตรฐานและเปนไปตามความตองการของสังคม  

เรื่องนี้จะไปสอดคลองกับการประกันคุณภาพ  การพัฒนาบุคลากรใหสอดคลองกับการรองรับใน 

การปรับยุทธศาสตร  

 3. การวางตําแหนงของมหาวิทยาลัย ขณะนี้มหาวิทยาลัยจะเนนการพัฒนาทองถ่ิน ถือโอกาส  

ควรนําไปพิจารณาในการปรับโครงสราง มหาวิทยาลัยมีการหารายไดเขามหาวิทยาลัยคอนขางนอย  ดังนั้น

ควรเพ่ิมบทบาทใหกับฝายการจัดหารายไดใหกับมหาวิทยาลัยโดยเนนการพัฒนาอาจารยเปนหลัก 

 4. การประเมินโครงการท่ีฝายกองนโยบายและแผนไดดําเนินการสําเร็จในผลสัมฤทธิ์ในเรื่องใด 

ควรพิจารณาเครื่องมือในดานการประเมิน  

 5. การจัดการศึกษา พัฒนาหลักสูตร การพัฒนายุทธศาสตรดานทองถ่ิน การประเมินผลสัมฤทธิ์

โครงการตามแผนยุทธศาสตรของฝายกองนโยบายและแผนควรมีการประเมินความสําเร็จของของโครงการ 

 ผูชวยศาสตราจารยกรองทิพย เนียมถนอม  กลาววา ดานการวิจัยควรมีการกระตุนนักวิจัยหนา

ใหมใหเพ่ิมข้ึน มหาวิทยาลัยควรสนับสนุน เชน ควรมีการอบรมใหความรูกับนักวิจัยรุนใหม และกําหนด

คาตอบแทนผูอาน ตรวจและประเมินคุณภาพรายงานการวิจัยและบทความวิจัย   

 รองศาสตราจารย ดร.จิราภา วิทยาภริักษ  มีขอเสนอแนะดังนี้ 

 1. มหาวิทยาลัยควรจัดทํายุทธศาสตรในการบริหารตอไปขางหนาจากการประเมิน ควรมี

การศึกษาวา จํานวนการพักการเรียนและการลาออกของนักศึกษา ทําอยางไรมหาวิทยาลัยจะรักษาจํานวน

นักศึกษาใหอยูกับมหาวิทยาลัย  จํานวนของนักศึกษาท่ีเลิกเรียนไประหวางภาคการศึกษา ควรมีการทําวิจัย

เพ่ือศึกษาวาเหตุใดนักศึกษาจึงเลิกเรียน เพ่ือหาวิธีการแกปญหา 

 2. มหาวิทยาลัยไดมีการขอทุนหรือของบประมาณเก่ียวกับงบบูรณาการบางหรือไม เพราะงบ

บูรณาการเปนงบท่ีใหญ  ควรนําสถิติวามหาวิทยาลัยจะเขาไปชวยทองถ่ินอยางไรและของบบูรณการใหมาก

ข้ึน กองนโยบายและแผน ควรไปกําหนด KPI กับคณบดี คณบดีแตละทานจะชวยทํา KPI เชน คณะใด

สามารถของบบูรณาการไดจะมาเก่ียวของกับเรื่องข้ึนเงินเดือน จะทําใหมีการบริหารท่ีมีแรงจูงใจมากข้ึน 
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สวนเรื่องของการวิจัย นั้น ควรหาผูท่ีจะมาเปนพ่ีเลี้ยงใหกับอาจารยรุนใหมๆ ในการทําวิจัยและขอผลงาน

ทางวิชาการ  

 นายประพันธ แสงทองดี มีขอเสนอแนะดังนี้ 

 1. ขอขอบคุณคณะกรรมการติดตามตรวจสอบและประเมินมหาวิทยาลัย ทุกทาน สิ่งท่ีจะฝากคือ 

มหาวิทยาลัยมีการดําเนินการอยางไรในประเด็นตาง ๆ ท่ีเปนขอเสนอแนะจากคณะกรรมการติดตามฯ  เชน 

3 - 4 ปท่ีผานมาเรื่องของหลักสูตรแบบหารายได คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบฯ มีขอเสนอแนะวาควร

มีการจัดหลักสูตรบริการวิชาการแบบหารายได  ขอสอบถามวาขณะนี้มหาวิทยาลัยมีหลักสูตรเกิดข้ึนหรือไม 

 2. ดานงานวิจัยท่ีเปนในลักษณะตอยอดเชิงพาณิชย ตนเองไดเสนอในท่ีประชุมวา มหาวิทยาลัย

ควรเปนเจาภาพในการใหนักวิจัยและและผูประกอบการมาพบกัน  เพ่ือตอยอดในเชิงพาณิชย เชน ไอศกรีม

จากดอกโสน  และจากขอมูลของกรรมการประเมินจากเรื่องของผูทําวิจัยอาจารย 326 คน มหาวิทยาลัยมี

นักวิจัย 89 ทาน และเปนนักวิจัยทานเดิม ดังนั้น ขอสอบถามวามหาวิทยาลัยจะดําเนินการอยางไรกับ

อาจารยจํานวน  326 คน ท่ีไมผลิตงานวิจัย  มหาวิทยาลัยควรนํารายชื่อเหลานั้นมาพิจารณาวาผูใดยังไมมี

รายชื่อวิจัย คณบดีแตละทานควรไปตรวจสอบวาอาจารยทานใดยังไมมีผลงานวิจัย ควรหาวิธีดําเนินการ

เก่ียวกับผูท่ีไมทํางานวิจัย 

 ศาสตราจารย ดร.จํานงค อดิวัฒนสิทธิ์  มีขอเสนอแนะดังนี้ 

 1. ควรเพ่ิมการประเมินเก่ียวกับการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยเพ่ือสังคม  การดําเนินการเพ่ือ

สวนรวม บริบทของสังคม สิ่งแวดลอม ภูมิศาสตร/ภูมิทัศนโดยรอบมหาวิทยาลัย ควรมีการประเมินจุดเดน

ของมหาวิทยาลัยในฐานะท่ีเปนสถาบันเพ่ือทองถ่ิน   

 2. ควรมีการวิเคราะหความพรอมของมหาวิทยาลัยในการเผชิญกับสถานการณในอนาคต ความ

พรอมของมหาวิทยาลัย และควรมีการพัฒนาบุคลากร  

 นายธวัชชัย กิตรัตนะกุล กลาววา ในเอกสารหนา 81 ขอใหแกไขตําแหนงคณะกรรมการติดตาม 

ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยใหถูกตอง และตรวจสอบคําถูกคําผิด 

 นายสุรพงษ มาลี กลาววา ควรมีการติดตามความพรอมของมหาวิทยาลัย หากเพ่ิมเติมในสวนนี้ได

จะทําใหรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยและอธิการบดี 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 ฉบับนี้มีความสมบูรณมากข้ึน  

 มติท่ีประชุม 
  เห็นชอบรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยและ
อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 โดยใหแกไขตาม
ขอเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัยกอนจัดทําเปนรูปเลมเพ่ือเผยแพรตอไป 
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 ระเบียบวาระท่ี 4.8 ขอความเห็นชอบห ลัก สู ต ร บริ ห า ร ธุ ร กิ จ บัณ ฑิต  ส าขา วิ ช า 
การจัดการธุรกิจโรงแรม (หลักสูตรใหม พ.ศ.2561)  

สาระสําคัญโดยยอ  
  ตามท่ีคณะวิทยาการจัดการไดนําเสนอหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ

โรงแรม (หลักสูตรใหม พ.ศ. 2561)  เขาท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งท่ี 2/2561 เม่ือวันท่ี 14 
กุมภาพันธ 2561 ท่ีประชุมมีมติใหปรับแกตามขอเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัยและใหนําเสนอ
สภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาในครั้งตอไป 

 คณะวิทยาการจัดการ ไดดําเนินการปรับแกไขหลักสูตรตามขอเสนอแนะของกรรมการสภา
มหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 2/2561 วันท่ี 14 กุมภาพันธ 2561 และนําสงใหรองอธิการบดีฝายวิชาการตรวจสอบ
เรียบรอยแลว ดังนี้  

 
ขอเสนอแนะ การปรบัแก หมายเหตุ 

  1. หลักสูตรน้ีเปนหลักสูตรท่ีดี แตอาจารยผูสอนหลักสูตรบริหารธุรกิจ
บัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจโรงแรม (หลักสูตรใหม พ.ศ.2561) ควรมี
ประสบการณโดยตรง มีความเช่ียวชาญ มีความรู เพราะขณะน้ีพฤติกรรม
นักทองเท่ียวเปลี่ยนไป เชน ประเทศจีน เริ่มไปเท่ียวพักโรงแรมดี ๆ  ดังน้ัน 
ควรเชิญอาจารยพิเศษมาจากโรงแรมตาง ๆ ควรประสบการณโดยตรง  ขณะน้ี
บริษัททัวรมีความสําคัญนอยลง เพราะนักทองเท่ียวไทยสามารถติดตอ
ประสานงานกับโรงแรมได  เน่ืองจากมีเทคโนโลยีเขามาเก่ียวของ หาก
หลักสูตรยังไมทันสมัยจะทําใหตามท่ีอ่ืนไมทัน  และบัณฑิตของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยาจะไมทันสมัย พฤติกรรมนักทองเท่ียวเปลี่ยนไปตาม
ความเจริญทางดานเทคโนโลยีหลักสูตรน้ีควรเนนเรื่องเทคโนโลยีของ
นักทองเท่ียว และใชบริการท่ีไมเหมือนเดิม หลักสูตรจะเหมือนเดิมไมได  

สาขาวิชาดําเนินการแนบประวัติการ
ทํางานของอาจารยประจําหลักสูตรทุก
ทานเรียบรอยแลว และหลักสูตรไดมกีาร
ติดตอผู ทรงคุณวุฒิ เมื่อการประชุม
วิพากษหลักสูตรเรียบรอยแลว ในการ
เชิญมาเปนวิทยากรใหความรูในรายวิชา
เรียน 

เลมหลักสตูร 
ภาคผนวก ข. 

2. ในเลมหลักสูตร มีรายวิชา เชน การดําเนินการแมบาน ความรูพ้ืนฐานการ
โรงแรม  ธุรกิจโรงแรม หลักเศรษฐศาสตร หลักการบัญชี กฎหมายธุรกิจ  ซึ่ง
บางรายวิชาไมตรงกับบัณฑิตท่ีออกไปแลวจะทํางานอะไร  วิชาบางวิชาควรจะ
ตัดออก   

ดําเนินการปรับแกไขดังน้ี  
1. ตัดรายวิชาในหมวดวิชาแกน คือรายวิชา 
สถิติ ธุ รกิ จ การจั ดการผลิตและการ
ดําเนินงาน  
2. เปลี่ยนรายวิชากฎหมายธุรกิจเปน วิชา
กฎหมายธุรกิจโรงแรม 
3. เพ่ิมรายวิชาในหมวดกลุมวิชาบังคับเรียน 
วิชาการจัดการสปา 
 

เลมหลักสตูร  
หนา 19-20 

3.  เ รื่ อ งท อง เ ท่ียว เปน เ รื่ อ ง ใหญและกว า งมาก บัณฑิต ในจั งห วัด
พระนครศรีอยุธยาควรไปรับใชสังคม  ไมเพียงแตในประเทศแตควรไปโรงแรม
ตาง ๆ ท่ัวประเทศ และไมอยากใหมองวาผลิตบัณฑิตไปบริการท่ีจังหวัด
พระนครศรีอยุธยาอยางเดียวควรใหบัณฑิตบริหารท่ัวโลกดวย 

  - - 

4. หลักสูตรน้ีดีมากเพราะมีการจัดการเรียนการสอนเปนภาษาอังกฤษ 
 

  - - 
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ขอเสนอแนะ การปรบัแก หมายเหตุ 
5. ศาสตราจารย ดร.จํานงค  อดิวัฒนสิทธ์ิ   มีขอเสนอแนะดังน้ี 
  1. สนับสนุนใหมีการจัดเรียนการสอนใหเปนภาษาอังกฤษจะมีผลดีหลาย
ดาน คือ พัฒนาอาจารยดานภาษา พัฒนานักศึกษาใหใชภาษาอังกฤษ  และ
ควรดึ งดูด นักศึกษาต างประเทศใหมาศึกษา ท่ีมหา วิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยาดวยไดบางหรือนักศึกษาท่ีอ่ืนท่ีกระจายอยูในทองถ่ิน 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาควรเปนทางเลือกท่ีดี สิ่งท่ีกังวล คือ 
หลักสูตรน้ีนําไปใชในงานโรงแรมขนาดใด ขนาดเล็ก กลางหรือใหญ เรื่องน้ี
เปนสิ่งท่ีนาเปนหวง  ดังน้ัน ควรมีการจัดคอรส หลักสูตรวาเปนระดับเล็ก 
ระดับกลาง หรือขนาดใหญ จะทําใหเดนชัด และจะทําใหทองถ่ินมีงานทําใน
เรื่องธุรกิจโรงแรม  
  2. หลักสูตรน้ีควรมีเครือขายกับโรงแรมเพ่ือจะไดรับนักศึกษาไปฝกงาน 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา มี MOU กับสถานประกอบการท่ีจะ
รับนักศึกษาไปฝกงาน จะทําใหมีความนาเช่ือถือ ควรติดตอประสานกับผูท่ีมี
ประสบการณดานการโรงแรมและควรพิจารณาวาในอนาคตแนวโนมโรงแรม
จะเปนอยางไร  
3. ในหลักสูตรเขียนคําวา Hospitality กับ service แตกตางกันอยางไร ขอให
แยก 2 คําน้ีใหมีความหมายชัดเจน  
   ประธาน กลาววา ในหลักสูตรจะเห็นวา เนน 3 ภาษา  คือ ภาษาอังกฤษ 
ภาษาจีน และภาษาญี่ ปุน  ควรมีภาษาท่ีมากกวา น้ี เหตุผลคือหากมี
นักทองเท่ียวชาวอาหรับ และนักทองเท่ียวชาวเวียดนาม เขามาพักจะทํา
อยางไร  และอาจารยผูสอนควรมีประสบการณ 

1. หลักสูตรไดมีการติดตอผูทรงคุณวุฒิ
เ มื่ อ ก า รป ระ ชุ ม วิพ ากษ หลั ก สู ต ร
เ รี ยบร อยแล ว  ในการ เ ชิญมา เปน
วิทยากรใหความรูในรายวิชาเรียน 
2. หลักสูตรไดเสนอในการทํา MOU กับ
สถานประกอบการแลว แตเน่ืองจากทาง
สถานประกอบการอยูระหวางรอการ
เปดหลักสูตร  

 

6. นางวราภรณ สีหนาท มีขอเสนอแนะดังน้ี 
   1. วัตถุประสงคของหลักสูตรน้ีผลิตบัณฑิตไปเพ่ือไปเปนคนทํางานระดับ
ปฏิบัติการ ระดับหัวหนางาน หรือไปเรื่องการจัดการธุรกิจคอนขางสับสนวาจะ
ผลิตบัณฑิตศิลปศาสตรไปทํางานท่ี Front รายวิชายังไมชัดเจน  มหาวิทยาลัย
จัดเตรียมอาจารยท่ีจะสอนภาษาอังกฤษอยางเปนระบบดีแลวใชหรือไม 
รายวิชาสอนเปนภาษาอังกฤษดวยหรือไม หากจะพัฒนาหลักสูตร ขอให
มหาวิทยาลัยพิจารณาหลักสูตรวิชาชีพหรือปฏิบัติการ เริ่มตนอาจลําบากแต
หากสําเร็จการศึกษาแลวบัณฑิตจะเปนท่ีตองการของสังคม สําเร็จไปแลวมี
งานทํา และหลักสูตรน้ีจะใชประโยชนของ MOU อยางไร หลักสูตรไมวาจะ
พัฒนาหรือปรับปรุงขอใหเอ้ือกับผู ท่ีทํางานแลว  หลักสูตรการโรงแรม
มหาวิทยาลัยอ่ืนเปดจํานวนมาก ดังน้ัน หลักสูตรการโรงแรมของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยาเดนกวามหาวิทยาลัยอ่ืนอยางไร เหตุใดนักศึกษาจึงเลือกท่ีจะ
มาเรียนท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ขอใหชัดเจน 
   2. หากจะพัฒนาหลักสูตรใหมขอใหมหาวิทยาลัยพัฒนาหลักสูตรเขาวิชาชีพ
ปฏิบัติการ อยางนอย 36 หนวยกิต หลักสูตรไมวาจะพัฒนาหรือปรับปรงุ ควร
เอ้ือกับผูท่ีทํางานดวย 

เ น่ื อ ง จ า ก ห ลั ก สู ต ร เ ป น ห ลั ก สู ต ร
บริหารธุรกิจบัณฑิต 
จึงเนนใหนักศึกษาตองรอบรูท้ังงานดาน
การปฏิบัติการ และงานบริหาร ควบคู
กันไปกับในศาสตรเฉพาะดานท่ีมุงเนน
ท้ัง 4 ดาน คือ 
1. งานตอนรับสวนหนา 
2. งานอาหารและเครื่องดื่ม 
3. งานสัมมนาและการจัดการ 
4. งานแมบาน 

 

 7. รองศาสตราจารย ดร.จิราภา วิทยาภิรักษ ท่ีประชุมมีขอเสนอแนะดังน้ี 
  1. หลักสูตรน้ีเปนความตองการของประเทศ และคุณภาพของบุคลากรยัง
ไมไดระดับนานาชาติ  สนับสนุนหลักสูตรน้ี  
   2. หนา 12 การแรกเขาของนักศึกษาน้ัน ขอ 2.2 คุณสมบัติของผูเขา

-  หลักสูตรไดดํา เ นินการปรับแกไข 
คุณสมบัติของผูเขาศึกษา เกณฑคะแนน
ภาษาอังกฤษ เปน  
TOEIC 250-350 

เลมหลักสตูร 
หนา 12 
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ขอเสนอแนะ การปรบัแก หมายเหตุ 
ศึกษา 2.2.2 มีเกณฑคะแนนภาษาอังกฤษ TOEIC อยางนอย 250 ซึ่ง
คอนขางนอยมาก เพราะปริญญาตรีตอง 400 – 450 คะแนน หลักสูตรควร
พัฒนาหลักสูตรใหไดระดับกอนท่ีนักศึกษาจะออกไปทํางาน ดังน้ัน ขอ  2.2.3 
ควรจะมีภาษาอังกฤษอยางอ่ืนท่ีเทียบเทา มากกวา TOEIC 
  3. ภาษาของอาจารย คุณภาพการเรียนการสอนเปนสิ่งสําคัญ  มหาวิทยาลัย
จะมั่นใจไดอยางไรวาการเรียนการสอนทุกวิชาเปนภาษาอังกฤษ หลักสูตรหรือ
มหาวิทยาลัยควรตองดูแลวาทําอยางไรใหอบรมอาจารยสอนเปนภาษาอังกฤษ
ไดอยางมีประสิทธิภาพ  
   4. คาบํารุงการศึกษาหนา 13 คิดเปน 24,000 บาทตอป มหาวิทยาลัยได
เทียบเคียงกับท่ีอ่ืนหรือไม วาหลักสูตรภาษาอังกฤษท่ีมหาวิทยาลัยอ่ืนคิด
ประมาณเทาใด และหากมหาวิทยาลัยตองการอาจารยชาวตางชาติมาสอน
เพ่ือใหมีประสิทธิภาพ มหาวิทยาลัยไดคิดคอรสหลักสูตรเหลาน้ีไวแลวใช
หรือไม ถูกไปหรือไม หากจะเพ่ิม มหาวิทยาลัยควรมีอะไรท่ีจะการันตีคุณภาพ   
   5. ไมอยากใหผลิตบัณฑิตเพื่อจังหวัดพระนครศรีอยุธยาอยางเดียว
อยากใหผลิตบัณฑิตท่ีสําเร็จไปแลวมีงานทํางานท่ัวโลก  ควรเนนคุณภาพและ
เตรียมนักศึกษาใหพรอมกอนออกไปทํางานหลักสูตรน้ีจะเปนหลักสูตรท่ีมีคา
มากตอประเทศ   

IELTS 2-2.5 และ TOEFL 19-29 หรือ
กรณีทีไมมีผลคะแนนภาษาอังกฤษมายื่นให
นักศึกษามาทําการทดสอบภาษาอังกฤษ
ตามระเบียบของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 
- หลักสูตรมีการเก็บคาธรรมเนียม เพ่ิม
นอกเหนือจากคาบํารุงการศึกษา เทอมละ 
10,000 บาท เพ่ือเปนคาใชจายในการ
เดินทางไปศึกษาต อท่ี  มหาวิทยาลัย  
ณ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนท่ีทํา 
MOU รวมกัน 

 
 
 
 
 
 

   8. ศาสตราจารย ดร.จํานงค  อดิวัฒนสิทธ์ิ กลาววา ควรมีคําท่ีเดนชัดกวา
คําวา Service (บริการ)   ควรแยกออกใหเห็นเดนชัด ไมควรซ้ํากับคําวา Service 
เพราะ Service  เนนเรื่องของการบริหาร Hospitality เปนเรื่องการการเนนท่ีใจ 
ความมีนํ้าใจ ความสุภาพ   

- - 

  9. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ภาคิน โชติเวศยศิลป กลาววา หนา 19-21 
โครงสรางหลักสูตร กลุมวิชาแกน  บางตัวเปนการจัดการผลิตและการ
ดําเนินการ  มหาวิทยาลัยสามารถตัดและนําวิชาเฉพาะดานใสแทนไดหรือไม 
จะเห็นไดวาวิชาบังคับคอนขางนอยมาก และหลักสูตรน้ีจะสามารถผลิต
นักศึกษาใหเปนการจัดการโรงแรมไดหรือไม  

ดําเนินการปรับแกไขดังน้ี  
1. ตัดรายวิชาในหมวดวิชาแกน คือรายวิชา 
สถิติ ธุ รกิ จ การจั ดการผลิตและการ
ดําเนินงาน  
2. เปลี่ยนรายวิชากฎหมายธุรกิจเปน วิชา
กฎหมายธุรกิจโรงแรม 
3. เพ่ิมรายวิชาในหมวดกลุมวิชาบังคับเรียน 
วิชาการจัดการสปา 

เลมหลกัสตูร 
หนา19-20 

  10. ประธาน กลาววา ควรกําหนดวิชาบังคับ เรื่องท่ีควรจะควรรูบางรายวิชา
เปนวิชาเลือก แตบางรายวิชาท่ีไมนําไปใชกลับเปนวิชาบังคับ  ขอใหทาง
หลักสูตรนํากลับไปปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะของกรรมการสภา
มหาวิทยาลัย และขอความกรุณา 5 - 10 วัน ดําเนินการแกไขใหเสร็จ
เรียบรอย และสงไปใหกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิพิจารณาและ
นําเขาท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยตอไป โดยหลักการเห็นดวยแตขอใหปรับปรุง
รายละเอียดเน่ืองจากหลักสูตรน้ีจะเปนหลักสูตรนานาชาติ  หลักสูตรแรกของ
มหาวิทยาลัย   

 

ดําเนินการปรับแกไขดังน้ี  
1. ตัดรายวิชาในหมวดวิชาแกน คือรายวิชา 
สถิติธุรกิจ การจัดการผลิตและการดําเนินงาน  
2. เปลี่ยนรายวิชากฎหมายธุรกิจเปน วิชา
กฎหมายธุรกิจโรงแรม 
3. เพ่ิมรายวิชาในหมวดกลุมวิชาบังคับเรียน 
วิชาการจัดการสปา 

เลมหลักสตูร 
หนา19-20 
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 ตามรายงานการประชุมวิพากษหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (เพ่ิมเติม) สาขาวิชาการจัดการธุรกิจโรงแรม 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) ครั้งท่ี 1/2561 วันท่ี 12 มีนาคม 2561 

 
ขอเสนอแนะ การปรบัแก หมายเหตุ 

รศ.ดร.จิราภา วิทยาภิรักษ 
1. เปนหลักสูตรท่ีดี การจัดการเรียนการสอนเปนภาษาอังกฤษน้ัน
เปนสิ่งท่ีดี แตควรเนนใหนักศึกษาเลือกเรียนภาษาจนีหรือภาษาญีปุ่น
เปนภาษาท่ี 3 น้ัน การสงเสริมใหนักศึกษาเรียนภาษาอังกฤษเพ่ิมเติม
นอกเหนือจากภาษาตางประเทศเปนสิ่งท่ีควรปฏิบัติเพ่ือเสริมสราง
ทักษะในภาษาอังกฤษเพ่ิมมากข้ึน 
2. หลักสูตรควรมุงเนนดานสหกิจศึกษาเพ่ือใหนักศึกษาสามารถ
ปฏิบัติงานไดอยางเต็มท่ี รวมท้ังในระหวางเรียนมีความจําเปนให
นักศึกษาฝกปฏิบัติในหองปฏิบัติการกอนท่ีจะทํางานในสถาน
ประกอบการจริง 
3. หลักสูตรตองมุงเนนใหนักศึกษาเขาใจทฤษฎีกอนท่ีจะใหนักศึกษา
ไปทําโครงงานเองโดยมีอาจารยเปนท่ีปรึกษา 
4. หลักสูตรควรมีความสัมพันธท่ีดีกับสถานประกอบการ โรงแรมใน
ทองถ่ิน จัดหาวิทยากรภายนอก เชน เจาของโรงแรม ผูจัดการ มาให
ความรูเก่ียวในงานบริการใหกับนักศึกษา 
5. ควรมีการจัดสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ TOEIC สําหรับนักศึกษา
กอนจบการศึกษา ในการจัดสอบควรใหนักศึกษาสอบในทุกๆป เพ่ือ
เปนการเตรียมความพรอมกอนนักศึกษาสอบวัดระดับจริง 
6. ควรมีการจัดการในเรื่องแผนการพัฒนาภาษาอังกฤษนักศึกษา ท้ัง
กอนเขาเรียน ระหวางเรียน และกอนจบการศึกษา 

 

 
1.1 มีการกําหนดกลุมวิชาเลือกภาษาตางประเทศ
ในเลมหลักสูตรเรียบรอยแลว  
1.2 ใหนักศึกษาไดเลือกเรียนภาษาอังกฤษใน
หมวดวิชาศึกษาท่ัวไปในหมวดกลุมวิชาภาษา มี 3 
รายวิชา ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร ภาษาอังกฤษ
เพ่ือการเรียนรู ภาษาอังกฤษเพ่ือการสอบวัด
มาตรฐาน และมีการอบรมภาษาอังกฤษเสริมของ
คณะเพ่ิมเติม 
2. ไดมีรายวิชาสหกิจศึกษาในเลมหลักสูตร 
3. ไดมีการจัดการเรียนการสอนภาคทฤษฎีใน
ช้ันปท่ี 1 และ2 กอนท่ีจะทําโครงงานจริงในช้ัน
ปท่ี 3 
4. ทางหลักสูตรไดจัดทํา MOU กับสถาน
ประกอบการท้ังในและนอกทองถ่ิน 
5. ทางหลักสูตรมีการอบรมเพ่ิมเติมและทดสอบ
สอบวัดระดับในทุกป 
6. กอนเขาเรียนหลักสูตรมีการสอบวัดระดับ
ภาษาอังกฤษ และจัดอบรมในระหวางเรียน และ
เมื่อครบ 1 ป จัดสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ 

 
1.1 เลมหลักสูตรหนา 21 
1.2 เลมหลักสูตรหนา 16 
2. เลมหลักสูตรหนา 22 

 
 

นายดุลยพิชัย  โกมลวานิช 
1. หลักสูตรควรสงเสริมเรื่อง creative ลงไปในรายวิชาเพราะ
การบริการน้ันไมใชเรื่องของการบริการอยางเดียวแตตองมี
ความคิดสรางสรรคลงไปในงานบริการดวย คือ ตองเปนการ
สรางสรรคงานบริการ 
2. หลักสูตรควรมุงเนนเรื่องการบริหารการจัดการ การจัดการท่ี
พักอาศัย การวิเคราะหทองถ่ินศึกษา กฎหมายท่ีเก่ียวของ
เก่ียวกับท่ีพักอาศัย บางรายวิชาควรมีความจําเปนตองให
วิทยากรภายนอก เชน ผู นําทองถ่ินมาใหความรู เรื่องการ
ประกอบการ วิศวกรและสถาปนิกมาใหความรูเรื่องโครงสราง
และฐานในการออกแบบโรงแรม 
3. เนนการศึกษาเพ่ือสงเสริมความสามารถดานการเปนเจาของ
ธุรกิจและเพ่ิมรายวิชาในเรื่องการสรางสรรคผลงานการบริการ 

 

1. สอดแทรกเรื่ อง creative กับรายวิชาท่ี
เก่ียวของในศาสตรโรงแรม วิชาความรูพ้ืนฐานใน
งานโรงแรมและธุรกิจบริการ 
2.1 เรื่องการบริหารการจัดการ การจัดการ
ท่ีพักอาศัย การวิเคราะหทองถ่ินศึกษา 
เน้ือหารายวิชาไดอยูในวิชาการวางแผนและ
พัฒนาในธุรกิจบริการ ไดมีอยูแลวในรายวิชา
น้ี 
2.2 กฎหมายท่ีเก่ียวของเก่ียวกับท่ีพักอาศัย 
เน้ือหารายวิชาไดอยูในวิชากฎหมายธุรกิจ
โรงแรม  
2.3 ทางหลักสูตรจะมีการเชิญวิทยากรภายนอก
ท่ีมีความรูและประสบการณในรายวิชาน้ัน 
3. มีวิชาแนวทางการเปนผูประกอบการอยูแลว 
และไดเพ่ิมเน้ือหาการสรางสรรคผลงานการ
บริการ ในรายวิชาน้ี 

ปรับคําอธิบายรายวิชา 
หนา 71 เปน “แนวโนม
ก า ร พั ฒ น า แ ล ะ ก า ร
ส ร า ง ส ร ร ค ใ น ธุ ร กิ จ
บริการ” 
3. หน า  75 เ ป น“กา ร
ว า ง แ ผ น แ ล ะ ก า ร
สร า งสรรค ผลงานทาง
ธุรกิจ” 
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ขอเสนอแนะ การปรบัแก หมายเหตุ 
ดร.ดํารง พุฒตาล 
1. ผูประกอบการมีความเห็นวาบัณฑิตท่ีจบจากสาขาน้ีตองมี
การบริการท่ีดีเพราะเปนสิ่งท่ีลูกคาตองการ 
2. นักศึกษาตองมีความรอบรูในเรือ่งเทคโนโลยีใหทันตามยคุสมัย เชน 
ลูกคาตองการสั่งแซนวิชตองโทรไปท่ี Room service แตปจจุบันบาง
โรงแรมในกรุงเทพฯ นํามือถือของลูกคาท่ีเขาพักมาตดิตั้ง application 
ของทางโรงแรมเพ่ือท่ีลูกคาตองการอะไรสามารถเลือกไดผาน 
application บนมือถือโดยท่ีไมตองโทรแจง Room service ทุกอยาง
จะรวมในใบเสร็จเลย 
3. ลูกคาสวนใหญจะเลือกโรงแรมจากราคาและสถานท่ีตั้ง ดังน้ัน
บัณฑิตจึงจําเปนตองมีความรูและความสามารถในดานการตลาดเพ่ือ
จะไดวางแผนธุรกิจได 
4. เนนใหนักศึกษามีความรูในเรื่องการใช website และ application เพ่ือ
จะไดมีการประชาสัมพันธจากทางโรงแรมโดยตรงมีการสรางสื่อของ
ตนเองโดยท่ีไมตองผาน Online travel agent (OTA) อีกท้ังในการ
สงเสริมการขายควรจะเปน Clip video เพ่ือใหลูกคาไดเห็นความ
เคลื่อนไหวเพ่ือเพ่ิมความตอเน่ืองในการนําเสนอ และมีระบบ 
payment ใชจายเงิน online โดยท่ีลูกคาไมตองถือเงินสดหรือจาย
บัตรเครดิตเพ่ือเพ่ิมความสะดวกสบายใหกับลูกคา 
5. ใหนักศึกษามีภาษาท่ี 3 เพ่ิมคือ ภาษาจีน เพราะทางผูประกอบการ
เล็งเห็นวานักทองเท่ียวชาวจีนใชจายในการทองเท่ียวมากกวา
นักทองเท่ียวทางแถบยุโรปจึงทําใหเปนการเพ่ิมโอกาสในการมีงานทํา
ของบัณฑิตท่ีสูงข้ึน 
6. การบริการตองจับใจลูกคาเพ่ือสราง returning guest 

1. การบริการท่ีดีมีการสอดแทรกในรายวิชาใน
หลักสูตรเรียบรอยแลว 
2. อยูในรายวิชาการตลาดและการใชเทคโนโลยีใน
ธุรกิจบริการ 
3. อยูในรายวิชาการตลาดและการใชเทคโนโลยีใน
ธุรกิจบริการ และวิชาการวางแผนและพัฒนาใน
ธุรกิจบริการ 
4. อยูในรายวิชาการตลาดและการใชเทคโนโลยีใน
ธุรกิจบริการ และวิชาลูกคาสัมพันธในธุรกิจ
บริการ 
5. นักศึกษาสามารถเลือกเรียนภาษาท่ี 3 ท่ีเปด
อยูในหลักสูตรท่ีมีในมหาวิทยาลัย เลน เลือกเรียน
วิชาภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร ในหมวดวิชาศึกษา
ท่ัวไป   
6. มีรายวิชาท่ีมุงเนนการบริการจับใจลูกคาเพ่ือ
สราง returning guest อยูในรายวิชาจิตบริการ 
และวิชาพฤติกรรมนักทองเท่ียวและการสื่อสาร
ขามวัฒนธรรม 

 

2. เลมหลักสูตร หนา 75 
3 .  เ ล ม ห ลั ก สู ต รหน า 
75,78 
4. เลมหลักสูตร  
หนา 75,77 
6. เลมหลักสูตร 
หนา 73,78 

นายปราจิน เอ่ียมลําเนา 
1. หลักสูตรออกแบบไดครอบคลุมเน้ือหาทางดานโรงแรม
ครบถวน แตควรจะมีการสอดแทรกเน้ือหาหรือเหตุการณเฉพาะ
หนาเพ่ือใหนักศึกษาไดมีโอกาสในการคิดแกไขสถานการณท่ี
จําเปนได 
2. ในรายวิชาการดําเนินงานสวนหนาตองมุงเนนใหนักศึกษามี
ทักษะในเรื่องการมีมนุษยสัมพันธ ความกระตือรือรนในการ
ทํางาน การมีจิตบริการท่ีดี  
3. กอนท่ีนักศึกษาจะเปนผูบริหารได นักศึกษาจําเปนตอง
ปฏิบัติงานจริงไดกอน ลงมือปฏิบัติ เรียนรูจริง และนําการปฏบัิติ
น้ันไปฝกทักษะการเปนผูบริหารในอนาคตได 
4. ในทุกรายวิชาท่ีเก่ียวของกับงานโรงแรม ตองใหนักศึกษา
ปฏิบัติและลงพ้ืนท่ีจริง 
5. ควรใหนักศึกษาฝกปฏิบัติกับสถานประกอบการจริงหลงัจาก
ท่ีไดเรียนมาแลว เชน การฝกงานในชวงปดภาคฤดรูอน โดยเริ่ม
ตั้งแตปดภาคฤดูรอนกอนข้ึนช้ันปท่ี 2 เพ่ือใหนักศึกษาคนพบ
ตนเองวาชอบทํางานทางดานไหน พอถึงเวลาสมัครงานนักศึกษา

1. ในการคิดแกไขสถานการณท่ีจําเปนไดอยู
ในเน้ือหารายวิชาการดําเนินงานสัมมนาและ
งานกิจกรรม และวิชาการดําเนินงานสวน
หนา 
 
2. ไดอยูในรายวิชาการดําเนินงานสวนหนา 
 
3. รายวิชาสวนใหญเปนภาคปฏิบัติและไดมีการ
ฝกปฏิบัติจริงในรายวิชาน้ันๆ และมีการออกสห
กิจศึกษากอนจบการศึกษา 
4. รายวิชาสวนใหญเปนภาคปฏิบัติและไดมีการ
ฝกปฏิบัติจริงในรายวิชาน้ันๆ และมีการออกสห
กิจศึกษากอนจบการศึกษา 
5. ทางหลักสูตรไดมีแผนการฝกงานภาคฤดูรอน
ในทุกป 
6. ไดมีการสอดแทรกเรื่องจิตบริการในทุก ๆ 
รายวิชาแลว 

1.หลักสูตรหนา 74,75 
2. หลักสูตรหนา 75 
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ขอเสนอแนะ การปรบัแก หมายเหตุ 
จะไดสมัครงานตามท่ีตนเองชอบ และเมื่อชอบงานท่ีตนเองทํา
แลว จะมีความสุขกับการทํางานและทําใหงานน้ันออกมาไดดี 
6. ควรมีการสอดแทรกในเรื่องจิตบริการในทุกๆ รายวิชา เพราะเปน
หัวใจสําคัญของการทํางานบริการ 

 
 
 

นางวราภรณ สีหนาท 
1. วิชาสนทนาภาษาจีนเบ้ืองตนและวิชาสนทนาภาษาจีนใน
ชีวิตประจําวัน ในคําอธิบายรายวิชาควรเนนการฟงและการพูด 
2. วิชาสนทนาภาษาจีนในชีวิตประจําวัน เน้ือหารายวิชายังไมมี
เน้ือหาท่ีเก่ียวของในชีวิตประจําวัน 
3. อาชีพท่ีสามารถประกอบได (ขอ 8) ไมสอดคลองกับช่ือ
สาขาวิชา (8.1 และ 8.2) ถาจะผลิตใหเปนพนักงานระดับ
ปฏิบัติการ จะมีระดับ ปวช. ปวส. และโรงเรียนเอกชนเฉพาะ
ทางรวมท้ัง ททท. ผลิตอยูแลว ควรตั้งเปาใหสาขาบริหารจัดการ
งานสวนตางๆ ในธุรกิจโรงแรม 
4. ถาวัตถุประสงคของหลักสูตรไมชัด จะมองภาพบัณฑิตท่ีผลิต
ออกไปไมชัด ซึ่งจะสงผลโดยตรงตอการออกแบบหลักสตูร ในขอ 
8.3 ระบุใหบัณฑิตสามารถเปนผูประกอบการในธุรกิจโรงแรมได 
แตในวัตถุประสงคหลักสูตรไมไดระบุวาจะผลิตบัณฑิตใหมีทักษะ
ในการเปนผูประกอบการ สามารถวิเคราะหวางแผนและ
พัฒนาการดําเนินธุรกิจโรงแรมไว 
5. รายวิชาไมคอยสะทอนสาขาวิชา ควรพิจารณากลุมวิชาสาขา
โรงแรมท่ีอยูใน TQF สาขาการทองเท่ียวและการโรงแรม มา
กําหนดในหลักสูตร เพราะรายวิชาท่ีนาสนใจและมีนํ้าหนักมาก
พอท่ีจะทําใหผูเรียนมีความรูและทักษะในการประกอบอาชีพ 
6. ควรพิจารณา GE วา นักศึกษาควรเรียนอะไรเพ่ือเช่ือมตอกับ
สาขาวิชา อยางเชน กลุมวิทยาศาสตรจะกําหนดใหเรียน Basic 
web design and Application เปนตน 
7. เน่ืองจากศาสตรไปเร็ว ควรพิจารณาในเชิงบูรณาการระหวาง
ศาสตรท่ีเก่ียวของ 
8. หลักสูตรภาษาอังกฤษ ควรพิจารณา input เปนเรื่องสําคัญ 
การจัด ใหมี  placement test เ พ่ือปรับ พ้ืนฐานจะชวยให
นักศึกษาไดจัดใหเรียนกอนเปดเทอม ควรพิจารณาเรียนระดับ 
ENG กอนจบวาควรเปนเทาใด (สูงกวาหลักสูตรภาคไทย) 
9. รับคนท่ีทํางานแลวมาเรียนไดหรือไม 

1. ไดมีการปรับแก “ฟง พูด เนนใหผูเรียนสนทนา
โตตอบระหวางกันในหัวขอและสถานการณท่ี
กําหนดใหไดอยางคลองแคลวเหมาะสมและ
ใชไดจริง” 
2. ไดมีการปรับแก “ฟง พูด เนนทักษะการฟงและ
การพูด สามารถนําคําศัพทมาเรียบเรียงเพ่ือสนทนา
โตตอบและสื่ อสารเบ้ืองตนในเรื่ องท่ัวไปใน
ชีวิตประจําวัน” 
3. ทางหลักสูตรมองวาบัณฑิตท่ีจบออกไปแลวตอง
ปฏิบัติไดหลายตําแหนงเพราะเน่ืองจากการท่ี
ปฏิบัติงานไดแลวและมีความรูตรงสวนน้ัน กอนท่ี
จะเปนหัวหนางานตองเริ่มจากการเปนพนักงาน
ระดับลางกอน ในหลักสูตรจึงใสอาชีพท่ีนักศึกษา
สามารถประกอบไดในหลายระดับ 
4.ทางหลักสูตรไดเพ่ิมวัตถุประสงคใหมี Outcome 
based education โดยใหมีทักษะดานผูปฏิบัติการ
และผูบริหาร โดยประยุกตใชความรูทางวิชาการสู
การปฏิบัติงานจริง 
5. ทางหลักสูตรไดพิจารณา TQF ในกลุมวิชาการ
โรงแรมเรียบรอยแลวโดยผูทรงคุณวุฒิ กรรมการ
สภาวิชาการใหคําแนะนําในการปรับเปลี่ยนช่ือ
รายวิชาในหมวดกลุมวิชาการโรงแรมให
ทันสมัยมากข้ึน  
6. ในกลุม GE นักศึกษาสามารถเลือกเรียนรายวิชา
ในกลุมวิทยาศาสตรไมนอยกวา 6 หนวยกิต โดย
สามารถเลือกเรียนในรายวิชาดังกลาวได  
7. ทางหลักสูตรไดมีการบูรณาการระหวางศาสตร
อยูแลวเชน รายวิชาเก่ียวกับเทคโนโลยีและ
การตลาด การทองเท่ียวเชิงสุขภาพ 
8.ทางหลักสูตรมีแผนการอบรมภาษาอังกฤษกอน
เขาเรียน โดยการสอบวัดระดับภาษาอังกฤษเพ่ือ
ปรับพ้ืนฐานกอนเรียนและจัดอบรมในระหวางเรียน 
และเมื่อครบ 1 ป จัดสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ
เพ่ือใหนักศึกษาสอบวัดระดับกอนจบตามนโยบาย
การยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษสํ าหรับ
นักศึกษา 

1. เลมหลักสูตรหนา 79 
 

 
 

2. เลมหลักสูตรหนา 79 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. เลมหลักสูตรหนา 9 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7.เลมหลักสูตรหนา 20 
 
 
8. ตามประกาศในผาค
ผนวก ง. 

 
 
 
 
 

9. เลมหลักสูตรหนา 12 
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ขอเสนอแนะ การปรบัแก หมายเหตุ 
9. ในเบ้ืองตนหลักสูตรไดกําหนดคุณสมบัติของผู
เขาศึกษาตามขอบังคับของมหาวิทยาลัย 

 

โดยไดนําเสนอผานคณะกรรมการชุดตางๆ ดังตอไปนี้ 
 

ลําดับ ผานคณะกรรรมการ มติท่ีประชุม ครั้งท่ี วันท่ี 
1 คณะกรรมการประจําคณะวิทยาการ

จัดการ 
เห็นชอบ 3/2560 18 ตุลาคม 2560 

2 สภาวชิาการ เห็นชอบ 2/2560 17 มกราคม  2561 

3 สภามหาวิทยาลัยใหขอเสนอแนะ ปรับแกตาม
ขอเสนอแนะ 

2/2561 14 กุมภาพันธ 2561 

4 กรรมการวิพากษหลักสูตรบริหารธุรกิจ
บัณฑิต 

เห็นชอบ 1/2561 12 มีนาคม 2561 

 

ท่ีประชุมมีขอเสนอแนะดังนี้ 
นางวราภรณ  สีหนาท มีขอเสนอแนะดังนี้ 
1.  หนา 9 มหาวิทยาลัยควรผลิตบัณฑิตใหมีทักษะเปนผูปฏิบัติการ จะทําใหสอดคลองกัน 

และขอใหสะทอนวาหลักสูตรผลิตไปเปนนักบริหารจัดการ  
2. มหาวิทยาลัยควรมุงเนนวานักศึกษาควรมีทักษะในการเปนผูประกอบการ สามารถ

วิเคราะห วางแผน พัฒนา การดําเนินการธุรกิจทางดานโรงแรม ดังนั้น มหาวิทยาลัยควรระบุใหชัดเจน  
ประธาน กลาววา ควรมีคําวาพัฒนาภายหลังการทํางาน   
ศาสตราจารย ดร.จํานงค อดิวัฒนสิทธิ์ กลาววา  ปรัชญาของหลักสูตรควรระบุใหม ท่ีระบุไว

นั้นไมขยายเปาหมายและวัตถุประสงคควรระบุวาผลิตบัณฑิตท่ีรอบรูและพรอมท่ีจะปฏิบัติงานดานโรงแรม  
นายดํารง พุฒตาล มีขอเสนอแนะดังนี้ 
1. เม่ือบัณฑิตสําเร็จการศึกษาไปแลวตองทํางานในโรงแรมได  มหาวิทยาลัยควรไปสอบถาม

ทางโรงแรมวาโรงแรมตองการบัณฑิตอยางไร  
2. ขอใหนักศึกษาท่ีสําเร็จการศึกษาหลักสูตรนี้พูดภาษาจีนไดดวย เพราะคนจีนจะไมพูด

ภาษาอังกฤษ 
3. ควรมี Free Wifi ในโรงแรม การใชเทคโนโลยีสรางความสะดวกใหกับลูกคาและบัณฑิตควร

มีความเขาใจในเทคโนโลยีใหม ๆ  
4. ควรมี ฮาลาลโฮเทล เพราะชาวมุสลิมมีบางคนเครงมากเขาอาจตองการโรงแรมท่ีเปนของ

มุสลิม 
5. เพ่ิมชองทางการขาย  เชน Fackbook ,Line, IG , Vchat และควรใหลูกคาจองหองพัก

แบบจองโดยตรง ไมควรใหไปติดตอ OTA (Online Travel Agent) เพราะขณะนี้เทคโนโลยีสําคัญมาก 
6. ทางหลักสูตรควรเพ่ิมการขายแบบ Real time  ติดตอลูกคาโดยตรง  ลูกคาสามารถถาม

และจองหองแบบ Real time   โรงแรมจะไดลูกคาโดยตรง เพ่ือแยงลูกคามาจาก OTA ซ่ึงจะไดเงิน รอยละ 
30 จากโรงแรม  ทําอยางไรใหบัณฑิตติดตอกับลูกคาไดโดยตรง และควรมีโปรโมชั่นเพ่ือดึงดูดลูกคา 
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ประธาน กลาวา หากจะปฐมนิเทศนักศึกษาหลักสูตรนี้ขอใหเชิญ นายดํารง พุฒตาล  มาดวย 
รองศาสตราจารย ดร.จิราภา วิทยาภิรักษ มีขอเสนอแนะดังนี้ 
1. หลักสูตรนี้เปนหลักสูตรนานาชาติหลักสูตรแรก ดังนั้น ตองมีการเรียนการสอนเปน

ภาษาอังกฤษ ในตารางท่ีเสนอมา  Toeic คอนขางนอย และควรระบุดวยวา Toefl  อะไร  และในสวนของ
คาเทอมและคาธรรมเนียมพิเศษนั้น เปนอยางไร ขอใหชัดเจน  

2.  MOU นั้นคณบดีสามารถดําเนินการได ไมควรรอหลักสูตร และควรทํา MOU กับโรงแรมท่ี
ไดมาตรฐาน เม่ือนักศึกษาปดเทอมควรใหนักศึกษาไปฝกงาน นอกจากจะทํา MOU กับจีนแลวควรทํากับ
โรงแรมในประเทศไทยท่ีไดมาตรฐาน  

อธิการบดี กลาววา ประเด็นคาธรรมเนียมพิเศษ นั้น ท่ีระบุวา 10,000 บาท ตอภาค
การศึกษา หรือตอครั้ง หรือตอป นั้น คาเทอมเปนไปตามท่ีกําหนด  ในสวนของคาธรรมเนียมพิเศษนั้นจะ
ขอรับไปหารือกับคณะอีกครั้งหนึ่ง  

 

มติท่ีประชุม 
 เห็นชอบหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจโรงแรม (หลักสูตรใหม  

พ.ศ.2561) โดยใหแกไขตามขอเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัยกอนเสนอไปยังสํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษาตอไป 
 

การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 4/2561  เมื่อวันพุธท่ี 4  เมษายน  2561 

 ระเบียบวาระท่ี 4.7   ขอความเห็นชอบ  ( ร า ง )  ข อ บั งคั บมหา วิทยา ลั ยราชภั ฏ
พระนครศรีอยุธยา วาดวย วาดวย หลักเกณฑและวิธี การ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการของขาราชการและพนักงาน
มหาวิทยาลัย พ.ศ.... 

สาระสําคัญโดยยอ 
  ตามท่ีคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจํามหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) มีมติมอบหมายใหงานนิติ

การจัดทําประกาศสภามหาวิทยาลัยเพ่ือแกไข ขอ 9 ในประกาศสภามหาวิทยาลัย เรื่อง หลักเกณฑ และ
วิธีการประเมินผลการปฏิบั ติราชการของขาราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย โดยกําหนดให 
สภามหาวิทยาลัยมอบอํานาจให ก.บ.ม. เปนผูกําหนดแบบประเมินฯ นั้น 

 จากการตรวจสอบประกาศสภามหาวิทยาลัยฉบับดังกลาว พบวา  
 (1) สภามหาวิทยาลัยออกขอบังคับวาดวย หลักเกณฑและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติ

ราชการของขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๔ ซ่ึงใชบังคับเฉพาะขาราชการ 
 (2) สภามหาวิทยาลัยออกประกาศเรื่อง หลักเกณฑ และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการ

ของขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา และพนักงานมหาวิทยาลัย เม่ือวันท่ี 19 กันยายน 2555  
ใชกับขาราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย โดยอางฐานอํานาจตามประกาศ ก.พ.อ. ขอ ๑๑ (๑) “กอนเริ่ม 
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การประเมินใหสถาบันอุดมศึกษาประกาศหลักเกณฑและวิธีการประเมินการปฏิบัติราชการใหขาราชการ 
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาในสังกัดทราบโดยท่ัวกัน” (ประกาศ ก.พ.อ. ใหสภามหาวิทยาลัยกําหนด
องคประกอบการประเมินดานผลสัมฤทธิ์ของงานและดานพฤติกรรมการการปฏบิัติราชการการกําหนดชวง
คะแนนและการจัดกลุมผลคะแนนเปนหาระดับแบบประเมินและแบบสรุปการประเมิน) 

 (3) ในขอบังคับ และ ประกาศสภามหาวิทยาลัยดังกลาวขางตน ออกโดยอาศัยอํานาจ 
ตามความของประกาศ ก.พ.อ. วาดวย หลักเกณฑและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของขาราชการ
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓ โดยเนื้อหาสาระเหมือนกันและใชฐานอํานาจแหง
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 มาตรา 18 ออกโดยสภามหาวิทยาลัยเชนกัน 

 ดังนั้น เพ่ือใหถูกตอง และเปนประโยชนในการบังคับใชกฎหมายอยางมีประสิทธิภาพ และ
เปนไปตามมติ ก.บ.ม. ในคราวประชุมเม่ือวันท่ี 27 กุมภาพันธ 2561 มหาวิทยาลัยจึงขอเสนอใหปรับปรุง
แกไขขอบังคับและประกาศสภามหาวิทยาลัยดังกลาว ท้ังนี้ ไดหารือคณะกรรมการกฎหมายเม่ือคราว
ประชุมในวันท่ี 17 กุมภาพันธ 2561 ซ่ึงท่ีประชุมเห็นควรใหปรับปรุงแกไขตามท่ีงานนิติการนําเสนอ  
โดยใหนําเขาท่ีประชุม (ก.บ.ม.) พิจารณา แลวนําเขากรรมการปรับปรุงและยกรางกฎหมาย ในวันท่ี  
17 มีนาคม 2561 กอนนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา  

   

  โดยไดนําเสนอผานคณะกรรมการชุดตางๆ ดังตอไปนี้ 
 

ลําดับ ผานคณะกรรรมการ มติท่ีประชุม ครั้งท่ี วันท่ี 
1 คณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจํา

มหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.)  
เห็นชอบ 2/2561 27 กุมภาพันธ 2561 

2 คณะกรรมการปรับปรุงและยกรางกฎหมาย
ของมหาวิทยาลยั 

เห็นชอบ 3/2561 17 มีนาคม 2561 

 

  ท่ีประชุมมีขอเสนอแนะดังนี้ 
  นายสุรพงษ   มาลี  มีขอเสนอแนะดังนี้ 
  1. ขอบังคับหนา 3 ขอ 7 มีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของสัดสวน แตเดิมในประกาศใชคําวา
สัดสวนคะแนน ไมเกินรอยละ 70 และไมเกินรอยละ 30 แตในรางขอบังคับฉบับนี้ระบุวา รอยละ 70 กับ 
30  ซ่ึงขอบังคับฉบับเดิมใชคําวาไมนอยกวาหรือไมเกิน เพ่ือใหเกิดความยืดหยุน และสอดคลองกับลักษณะ
งาน  แตหากมหาวิทยาลัยระบุเชนนี้มหาวิทยาลัยจะไมใหมีความยืดหยุนสวนนี้เลยใชหรือไม  
  2. ขอ 7 เรื่องขององคประกอบของการประเมินนั้น คือประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน และ
ประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ ในขอบังคับนี้ใหประเมินจากสมรรถนะ 3 อยางคือ สมรรถนะหลัก 
สมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงาน และสมรรถนะทางการบริหาร และกําหนดคาไวในตาราง 5, 4,3,2 และ 
1 ในขอนี้ ใชปจจัยอ่ืนมาประเมิน แตไมไดใชความตั้งใจในการทํางาน เชน  ปวย  ลา มาสาย  แสดงวา
มหาวิทยาลัยไมไดใหความสนใจสวนนี้ แตพิจารณาองคประกอบ 3 ประการ  ขอพึงระวังคือในการให  
คํานิยาม ของสมรรถนะ 3 ระดับนั้น ครอบคลุมและสอดคลองกับงานเพียงใด สวนนี้มีคําอธิบายหรือไม  
 รองศาสตราจารย ดร.จิราภา วิทยาภิรักษ มีขอเสนอแนะดังนี้ 
 1. เอกสารแนบทายขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา หนา 5 ขอ 1 ผลสัมฤทธิ์ของ
งาน และรายการประเมินนั้น  ภาระงานการสอน คุณภาพการสอน คุณภาพการวิจัย และปริมาณภาระงาน
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อ่ืน และดานขวาระบุความคาดหวังเปนตัวเลขจะเห็นไดวา ศาสตราจารย คาดหวังท่ี 5   อาจารยคาดหวัง 
3  ไมเห็นวาการเทียบคา 5 กับ 3 นั้นอยูตรงไหน  การเทียบคา 3,4,5 คืออะไร จะเทียบอยางไร  
 2. มหาวิทยาลัยใชการประเมินของขาราชการและพนักงานมหาวิทยาลัยแบบเดียวกันใชหรือไม 
พนักงานมหาวิทยาลัยนั้น มีขอกําหนดในการทํางานเหมือนขาราชการหรือไม  และเหตุใดจึงใชแบบ
เดียวกัน 
 ศาสตราจารย ดร.ณรงคฤทธิ์ สมบัติสมภพ มีขอเสนอแนะดังนี้ 
 1.  ในขอบังคับ หนา 5 จะพบวา ศาสตราจารย ไดรับเงินเดือนมากวา และเปนตําแหนงสูงกวาก็
จริงเหตุใดจําเปนตองทํางานมากกวาอาจารย ซ่ึงหากจะคิดแบบนี้เปนความคิดท่ีผิด  เพราะไมวาจะเปน
อาจารยหรือศาสตราจารยทํางานเทากัน  มหาวิทยาลัยบางแหงนั้นงานหลักของอาจารยคือสอนกับวิจัย 
หากเปนศาสตราจารยนั้น งานวิจัยตองมีไมมาก เพราะตองทํางานชวยพัฒนาสวนอ่ืน ๆ  ดังนั้น ควรถามผู
ท่ีตั้งเกณฑวาตองการใหอาจารยเปนอะไร  อาจารยตองทํางานวิจัยและสอนมาก  เพ่ือใหเขาเติบโตทาง
วิชาการ  ตัวเลข 3, 4, และ5  นั้น แบบนี้ไมมีน้ําหนัก  คุณภาพงานอาจารยตองดี จึงจะเติบโตได 
ศาสตราจารยบางทีคุณภาพตกลงเพราะไปชวยผูอ่ืน  จึงควรพิจารณาแบบนี้  
 2. หนา 6 เรื่องของจริยธรรม และความถูกตอง ศาสตราจารยควรมีมากกวาอาจารยไมวาตําแหนง
อยูในระดับใดก็ควรมีจริยธรรมและยึดถือความถูกตอง  แบบนี้ถูกตองใชหรือไม  และอาจารยตองทํางาน
เปนทีมมากกวาศาสตราจารย   
 รองศาสตราจารย ดร.เสนห จุยโต มีขอเสนอแนะดังนี้  
 1. สัดสวนท่ีประเมิน หากใชรอยละ 70 และรอยละ 30  นั้น  อีกสวนหนึ่งจะเปนความอุทิศ 
ทุมเท และความขยัน ท่ีอ่ืนจะใช คือ 6 ผลสัมฤทธิ์   3 สมรรถนะ และ 1 เรื่องของความขยัน  
 2. สมรรถนะหลักไปใชของ ก.พ. เวลามหาวิทยาลัยไปหาคาในการวัดนั้น มีพจนานุกรมสมรรถนะ 
หากไมมีนั้น จะใหคะแนนดุลพินิจ ให 5, 4, 3, 2, และ 1  และผลสัมฤทธิ์มีความหมายวาอยางไร  
 3. สมรรถนะทางการบริหาร ในสวนท่ีสําคัญ คือ ระดับควรขยับข้ึนมา คือ จาก 4 ควรเปน  5 
หัวหนางานควรอยูในระดับ 3 ระดับ 4 ควรเปนคณบดี หรือรองอธิการบดี หากเปนผูบริหารระดับสูงควร
เปนระดับ 5  
 อธิการบดี กลาววา กอนหนานี้มหาวิทยาลัยมีขอบังคับ จํานวน 2 ฉบับ คือประเมินขาราชการและ
ประเมินพนักงานมหาวิทยาลัย  ทีมงานแจงวาไมควรแยก ควรเปนขอบังคับเดียวกัน  ประเด็นท่ีวาเหตุใดจึง
ใชฉบับเดียวกัน ในการประเมินนั้นทางคณะทํางานพิจารณาวากลุมงานท่ีเปนสายวิชาการเหมือนกัน 
มาตรฐานการทํางานเหมือนกันควรใชขอบังคับฉบับเดียวกัน  ตัวเลขท้ังหมดท่ีมีอยูนั้น กําลังใหคณะทํางาน
ตรวจสอบวาอยูสวนใด ตัวเลข 100 คะแนน คือ สมรรถนะพฤติกรรม 30 ผลสัมฤทธิ์ของงาน 70 ตัวเลข
นี้มาจากประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของขาราชการพลเรือน
ในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2553  การประเมินสมรรถนะนั้นยอมรับวาเปนสวนของการใชดุลยพินิจเปน
สวนใหญ  ตัวเลขเหลานี้มหาวิทยาลัยไมไดปรับเปลี่ยนเปนประกาศของ ก.พ.อ. ท่ีมหาวิทยาลัยดําเนินการ
ตามนั้น ท้ังหมดมหาวิทยาลัยดําเนินการตามประกาศ ของ ก.พ.อ. ท่ีใหมหาวิทยาลัยนํามาปฏิบัติ   
 ผูชวยศาสตราจารยธาตรี  มหันตรัตน กลาววา  
 1. การประเมินสวนนี้เปนการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรสายวิชาการ ซ่ึงเปนผูท่ี
ทําหนาท่ีในการสอนโดยกําหนดไวเพ่ือไมใหเกิดกระบวนการประเมินท่ีมีความแตกตางกันสําหรับสถานะ
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บุคคลสองประเภท ซ่ึงจะสงผลใหเปนการเลือกปฏิบัติท่ีไมเปนธรรม ฉะนั้นจึงเปนการประเมินภายใต
พ้ืนฐานความเสมอภาคกัน   
 2. ในสวนหลักเกณฑและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการและตารางคาคะแนน ผลสัมฤทธิ์
ของงานและสมรรถนะพฤติกรรม จะปรากฏในเอกสาร ประกาศ ก.พ.อ. ป พ.ศ.  2553 ประกอบกับ
หนังสือท่ี ศธ0509 (2)/ว ว2 ลงวันท่ี 24 มกราคม 2554 เรื่องแนวทางกําหนดสมรรถนะความรู
ความสามารถและทักษะท่ีจําเปนในการปฏิบัติงานสําหรับตําแหนงขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
ซ่ึงประกาศนี้ความเดิม ในสมัยสภามหาวิทยาลัยและผูบริหารชุดเดิม นั้น มหาวิทยาลัยไดดําเนินการรับฟง
ความคิดเห็นจากประชาคม มีการตกลงรวมกับระหวางฝายบริหารและฝายวิชาการเพ่ือกําหนดสัดสวนนี้ 
เพ่ือใหมีความชัดเจนในการปฏิบัติ  หลังจากนั้นสภามหาวิทยาลัยสามารถออกประกาศและดําเนินการ
ภายใตขอบังคับดังกลาวไดตอไป 
 นายสุรพงษ  มาลี กลาววา หากพิจารณาประกาศ ก.พ.อ หนา 25 ขอ 6 นั้น ระบุวา “การ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการใหประเมินอยางนอยสององคประกอบไดแก ผลสัมฤทธิ์ของงานและ
พฤติกรรมการปฏิบัติราชการ โดยผลสัมฤทธิ์ของงาน จะตองมีสัดสวนคะแนนไมนอยกวารอยละ 70”   
เดิมมหาวิทยาลัยใชคําวา ไมนอยกวา ชี้ประเด็นวา เหตุใดจึงมาเปลี่ยนตอนนี้ มหาวิทยาลัยใชรอยละ 70 
และรอยละ 30 ของเดิมท่ีระบุไวนั้นเพ่ือเจตนารมณคือความยืดหยุนตามลักษณะงาน รวมกันแลวเปน 
จํานวน 100 แตในจํานวน 100 นั้นสามารถระบุน้ําหนักได  แตมหาวิทยาลัยระบุชัดเจนวารอยละ 70 กับ
รอยละ 30  หากเปนเชนนั้นขอใหมหาวิทยาลัยชี้แจง สวนปจจัยในการประเมิน 2 สวนนั้น คือ ในเรื่องของ
สมรรถนะตัวเลขท่ีระบุนั้นเชื่อมโยงกับมาตรฐานกําหนดตําแหนงของขาราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย 
จึงระบุไวเชนนั้น  หากตองการแกไขควรแกมาตรฐานกําหนดตําแหนง และแกไขผลสัมฤทธิ์ของงาน ภาระ
งานของอาจารย เพราะสวนนี้จะไมมีเกณฑท่ีชัดเจน มหาวิทยาลัยสามารถกําหนดไดเลย  
 ประธาน กลาววา ขอ 10 กอนเริ่มการประเมิน  คําวากอนเริ่มการประเมินนั้นรอบตอไปหรือใน
รอบนั้น ขอความนี้หมายความวาอยางไร ดังนั้น ควรใชขอความวา “กอนการประเมินในรอบตอไป”  
หากไมเพ่ิมเติมสวนนี้จะมีปญหาในอนาคต 
 ประธาน กลาววา มหาวิทยาลัยควรนําไปตรวจสอบและแกไขตามขอเสนอแนะของกรรมการสภา
มหาวิทยาลัย เพราะความเห็นของกรรมการนั้นมีประโยชนมาก  ควรนํากลับไปทบทวนและนําเขาท่ีประชุม
สภามหาวิทยาลัยในครั้งตอไป 
   
 มติท่ีประชุม 

 ที่ประชุมใหนํากลับไปปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัย
และใหนําเขาท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยเดือนพฤษภาคมตอไป 
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การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 5/2561  เมื่อวันพุธท่ี 9  พฤษภาคม  2561 
  

ระเบียบวาระท่ี 3.2 ขอความเห็นชอบ  (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา วาดวย 
หลักเกณฑและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของขาราชการ
และพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.... 

สาระสําคัญโดยยอ 
  ตามท่ีคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจํามหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) มีมติมอบหมายให 

งานนิติการจัดทําประกาศสภามหาวิทยาลัยเพ่ือแกไข ขอ 9 ตามประกาศสภามหาวิทยาลัย เรื่อง 
หลักเกณฑ และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของขาราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย โดย
กําหนดใหสภามหาวิทยาลัยมอบอํานาจให ก.บ.ม. เปนผูกําหนดแบบประเมินฯ ความละเอียดทราบแลวนั้น 

 
 จากการตรวจสอบประกาศสภามหาวิทยาลัยฉบับดังกลาว พบวา  
 (1) สภามหาวิทยาลัยออกขอบังคับวาดวย หลักเกณฑและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติ

ราชการของขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๔ ซ่ึงใชบังคับเฉพาะขาราชการ 
 (2) สภามหาวิทยาลัยออกประกาศเรื่อง หลักเกณฑ และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการ

ของขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา และพนักงานมหาวิทยาลัย เม่ือวันท่ี 19 กันยายน 2555  
ใชกับขาราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย อางฐานอํานาจตาม ขอ ๑๑ (๑) “กอนเริ่มการประเมินให
สถาบันอุดมศึกษาประกาศหลักเกณฑและวิธีการประเมินการปฏิบัติราชการใหขาราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษาในสังกัดทราบโดยท่ัวกัน” (ประกาศ ก.พ.อ. ใหสภามหาวิทยาลัยกําหนดองคประกอบ 
การประเมินดานผลสัมฤทธิ์ของงานและดานพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ การกําหนดชวงคะแนนและการ
จัดกลุมผลคะแนนเปนหาระดับ,แบบประเมินและแบบสรุปการประเมิน) 

 (3) ขอบังคับและประกาศสภามหาวิทยาลัยดังกลาวขางตน ออกโดยอาศัยอํานาจตามความ
ของประกาศ ก.พ.อ. วาดวย หลักเกณฑและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของขาราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓ โดยใชฐานอํานาจแหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 
มาตรา 18 เหมือนกัน จึงเห็นสมควรปรับปรุงแกไข 

 ดังนั้น เพ่ือใหถูกตอง และเปนประโยชนในการบังคับใชกฎหมายอยางมีประสิทธิภาพ และ
เปนไปตามมติ ก.บ.ม. ตอมาจึงขอเสนอใหปรับปรุงแกไขขอบังคับและประกาศสภามหาวิทยาลัยดังกลาว 
ท้ังนี้ ไดหารือคณะกรรมการปรับปรุงยกรางกฎหมายเม่ือคราวประชุมในวันท่ี 17 กุมภาพันธ 2561 ซ่ึงท่ี
ประชุมเห็นควรใหปรับปรุงแกไขตามท่ีงานนิติการนําเสนอ โดยใหนําเขาท่ีประชุม ก.บ.ม. พิจารณา แลว
นําเขาพิจารณาในคณะกรรมการปรับปรุงและยกรางกฎหมาย ในวันท่ี 17 มีนาคม 2561 กอนนําเสนอ
สภามหาวิทยาลัยพิจารณาตอไป  

 มหาวิทยาลัยไดนําเสนอรางขอบังคับเขาท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งท่ี 
4/2561 เม่ือวันท่ี 4 เมษายน 2561 ท่ีประชุมมีมติใหนํากลับไปทบทวนวาเอกสารแนบทายรางขอบังคับ
ดังกลาวกําหนดข้ึนอยางไร และใหนํากลับเขาท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยเดือนพฤษภาคม 

  งานนิติการไดตรวจสอบแลวพบวา เอกสารแนบทายรางขอบังคับการกําหนดระดับ 
การประเมินผลการปฏิบัติราชการดานผลสัมฤทธิ์ของงานและดานพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ สําหรับ
ขาราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. .... นั้น ไดนําขอมูลมาจากประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ
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พระนครศรีอยุธยา เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของขาราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา และพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2555 ซ่ึงเทียบเคียงจากเกณฑของสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ตามหนังสือท่ี ศธ 0509(2)/ว2 ลงวันท่ี 24 มกราคม 2554 เรื่อง แนว
ทางการกําหนดสมรรถนะ ความรูความสามารถ และทักษะท่ีจําเปนในการปฏิบัติงานสําหรับตําแหนง
ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ปรากฏตามเอกสารท่ีแนบทายวาระการประชุม  

 โดยไดนําเสนอผานคณะกรรมการชุดตางๆ ดังตอไปนี ้
 

ลําดับ ผานคณะกรรรมการ มติท่ีประชุม ครั้งท่ี วันท่ี 
1 คณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจํา

มหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.)  
เห็นชอบ 2/2561 27 กุมภาพันธ 2561 

2 คณะกรรมการปรับปรุงและยกรางกฎหมาย
ของมหาวิทยาลยั 

เห็นชอบ 3/2561 17 มีนาคม 2561 

3 สภามหาวิทยาลัย ท่ีประชุมใหนํากลับไป
ปรั บปรุ งแก ไขตาม
ขอเสนอแนะแนะและ
นําเขาท่ีประชุมสภา
มหาวิทยาลัยตอไป 

4/2561 4 เมษายน 2561 

 ท่ีประชุมมีขอเสนอแนะดังนี้ 
 ศาสตราจารย ดร.ณรงคฤทธิ์  สมบัติสมภพ กลาววา เอกสารหนา 2  คะแนนคาความคาดหวัง
มาตรฐานระดับการประเมินสมรรถนะ  5, 4, 3, 2,  คืออะไร เชน ความชอบธรรม จริยธรรม การบริการ
ตาง ๆ เหตุใดอาจารยเปน 3 และเหตุใดศาสตราจารยเปน 5  ขอใหอธิบายตัวเลขใหกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยเขาใจ 
 นายจิรศักดิ์  ชุมวรานนท  ชี้แจงวา  ท่ีมาของการกําหนดคาระดับคะแนนตัวเลขท่ีแตกตางกัน  
คาระดับคะแนน  5, 4, 3, 2 นั้น เปนไปตามเอกสารหนา 28  เรื่องแนวทางการกําหนดสมรรถนะ ความรู
ความสามารถ และทักษะท่ีจําเปนในการปฏิบัติงานสําหรับตําแหนงขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  
เปนหนังสือจากสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา   ซ่ึงการกําหนดสมรรถนะมีตัวอยางมาให หนา 38 
ขอ 4  (การยึดม่ันในความถูกตองชอบธรรมและจริยธรรม) แนวทางปฏิบัติคือสํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาใหกําหนดคาคะแนนตามระดับตําแหนง หมายความวา  หากตําแหนงตางกันจะมีคาคะแนนท่ี
แตกตางกัน   
 ผูชวยศาสตราจารยวิภาวี  ฝายเทศ  กลาววา เอกสารหนา 6  ขอ  2.2 สมรรถนะเฉพาะตาม
ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ  ขอ 3 การใสใจและพัฒนาผู อ่ืน นั้น พิจารณาจากคู มือหนา 43 นั้น ผูชวย
ศาสตราจารยและรองศาสตราจารย ควรไดคาน้ําหนักคะแนนเทากับ 4  เนื่องจากผู ท่ีมีตําแหนง 
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ทางวิชาการดังกลาวตองทําหนาท่ีเปนผูตรวจผลงานท่ีใชเขาสูตําแหนงทางวิชาการของอาจารยจึงไมควรได
คาน้ําหนักคะแนนเทากับ 3 ซ่ึงเปนระดับเดียวกับท่ีใหอาจารย 
 ศาสตราจารย ดร.ณรงคฤทธิ์ สมบัติสมภพ กลาววา หากแกไขตัวเลขไดควรแกไข แตหากแกไข
ไมไดก็ไมควรนําเขาท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัย 
 รองศาสตราจารย ดร.เสนห จุยโต กลาววา 
 1.  สมรรถนะหลักนั้นทุกคนตองมี  เหตุใดมหาวิทยาลัยจึงใหคาน้ําหนักท่ีแตกตางกัน ประเด็นท่ี
หลายมหาวิทยาลัยเปนปญหาคือเรื่องการตีคาน้ําหนัก ซ่ึงในสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาแจงวา
ใหสภามหาวิทยาลัยแตละแหงพิจารณากําหนดตามความเหมาะสมเปนดุลยพินิจ ในการพิจารณา  
 2. สมรรถนะ ตามลักษณะงานท่ีปฏิบัติ มหาวิทยาลัยมี 2 สาย คือ สายวิชาการและสายสนับสนุน  
เม่ือพิจารณาตามความยืดหยุน ผอนปรน  มหาวิทยาลัยแยกเปน 2 กลุม ดังนั้น ใหมหาวิทยาลัยแตละแหง
กําหนดตามความเหมาะสมสมรรถนะตามลักษณะงานท่ีปฏิบัติ สมรรถนะทางการบริหาร หากไปประเมิน
หรือกําหนดคาน้ําหนักนั้น ควรอธิบายใหเหตุผลวามหาวิทยาลัยจะใชในสวนใด บางมหาวิทยาลัยต้ัง
คณะทํางานเพ่ือไปศึกษา สมรรถนะหลักอาจเพ่ิมเติมไดในบางสวน หรืออีกสวนหนึ่งคือสมรรถนะลักษณะ
งานท่ีควรปฏิบัติ     

 อธิการบดี  กลาววา  จุดเริ่มตนของเรื่องนี้คือไดรับรายงานวาขอใหพนักงานมหาวิทยาลัยมาใช
ขอบังคับเดียวกับขาราชการ คณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจํามหาวิทยาลัย (กบม.) อาจไมได
พิจารณาในรายละเอียดในเอกสารแนบทาย หากท่ีประชุมใหนํากลับไปปรับปรุงแกไขก็ยินดี 
 ศาสตราจารย ดร.จํานงค  อดิวัฒนสิทธิ์ กลาววา มหาวิทยาลัยควรสรางเครื่องมือในการประเมิน
และนิยามตัวเลขในเชิงปฏิบัติ  โดยท่ัวไปในการประเมินนั้น มีตัวเลข ดังนั้น ควรนิยามความหมายของ
ตัวเลขดวย 
 นายจิรศักดิ์ ชุมวรานนท กลาววา ขอบังคับเดิมไมไดครอบคลุมในกลุมของพนักงานมหาวิทยาลัย 
หากจะนําเรื่องนี้กลับไปพิจารณาใหม ควรมีการแตงตั้งคณะกรรมการในพิจารณาคาคะแนนตัวเลข เพ่ือหา
ขอสรุปในเรื่องระดับคาคะแนนตาง ๆ 
 นายไพบูลย  เสียงกอง ประธาน กลาววา  มหาวิทยาลัยควรกลับไปพิจารณาแตงตั้งคณะกรรมการ
พิจารณาคาคะแนนตัวเลข และรับขอเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัยเพ่ือไปปรับปรุงแกไข 
 ศาสตราจารย ดร.ณรงคฤทธิ์ สมบัติสมภพ กลาววา ในเอกสารหนาแรกเห็นดวย แตในเรื่องของ   
จริยธรรม ระดับคาคะแนนไมควรตางกัน ในเรื่องนี้มหาวิทยาลัยสามารถใหผานได  โดยไปปรับ คือ สิ่งใดท่ี
ไมไดเก่ียวกับตําแหนงวิชาการ ควรใหระดับท่ีเทากันได ควรพิจาณาในระดับท่ีเทากัน จริยธรรม การบริการ 
ควรให 5 ทุกคนควรได 5  ตองบริการดีหมดทุกทาน   สิ่งใดท่ีไมใชเรื่องวิชาการ ควรไดคะแนนเต็ม เชน 
ทํางานมุงสัมฤทธิ์ผลของงานนั้น ทุกคนควรได 5 สามารถผานได  ในสวนของคําอธิบายไมตองเปลี่ยน 
 อธิการบดี กลาววา จะนําเรื่องนี้เขาท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจํามหาวิทยาลัย 
(กบม.) อีกครั้งหนึ่ง และนําเขาสภามหาวิทยาลัยตอไป 

 มติท่ีประชุม 
 ท่ีประชุมเห็นชอบในหลักการโดยใหมหาวิทยาลัยนํากลับไปพิจารณากําหนดคาคาดหวังมาตรฐานระดับ

การประเมินใหม  โดยนําเรื่องนี้เขาท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจํามหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) 
และบรรจุวาระเขาสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาอีกครั้ง 
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ระเบียบวาระท่ี 4.2 ขอความเห็นชอบหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีสากล  
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561)  

สาระสําคัญโดยยอ 
 ดวยหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีสากล ไดมีการปรับปรุงหลักสูตรตาม

เกณฑมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาศิลปกรรมศาสตร พ.ศ. 2558 และไดเสนอตอสภาวิชาการ 
ครั้งท่ี 5/2561 เม่ือวันท่ี 28 มีนาคม 2561 ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบใหนําเสนอตอท่ีประชุมสภา
มหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาตอไป 

สาขาวิชาดนตรีสากล (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)  คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
ไดดําเนินการปรับปรุงแกไขตามท่ีสภาวิชาการไดเสนอแนะ และรองอธิการบดีฝายวิชาการไดทําการ
ตรวจสอบแลว จึงนําเสนอหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีสากล  (หลักสูตรปรับปรุง  
พ.ศ. 2561) นําเขาท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาตอไป  สําหรับหลักสูตรครุศาสตร สาขาการ
สอนดนตรี ขณะนี้ทางสาขาวิชาดนตรีไทย ไดทําการพัฒนาหลักสูตรและวิพากษหลักสูตรเสร็จเรียบรอยแลว 
โดยจัดทําเปนแขนงวิชาการสอนดนตรีไทย และการสอนดนตรีสากล ขณะนี้อยูในข้ันตอนการรอนําเสนอ
คณะกรรมการประจําคณะครุศาสตร และคณะกรรมการประจําคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร สภา
วิชาการ และสภามหาวิทยาลัยตามลําดับตอไป 

  ในการนี้สภาวิชาการมีมติเห็นชอบหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีสากล  
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) โดยใหแกไขตามขอเสนอแนะของสภาวิชาการและใหนําเสนอ 
สภามหาวิทยาลัยตอไป 

  ไดนําเสนอผานคณะกรรมการชุดตางๆ มาแลวดังตอไปนี้ 
 

ลําดับ ผานคณะกรรรมการ มติท่ีประชุม ครั้งท่ี วันท่ี 
1 คณะกรรมการประจําคณะมนุษยศาสตร

และสังคมศาสตร 
เห็นชอบ 1/2561 31 มกราคม 2561 

2 สภาวชิาการ เห็นชอบ 5/2561 28 มีนาคม  2561 
 
 

ท่ีประชุมมีขอเสนอแนะดังนี้ 
ศาสตราจารย ดร.จํานงค  อดิวัฒนสิทธิ์  มีขอเสนอแนะดังนี้ 
1. ในการรางหลักสูตร นั้น ควรมีคํานํา ในคํานําควรระบุวาเนื้อหาและเหตุผลในการปรับปรุงหลักสูตร 

สาระสําคัญมีอะไรบาง กระบวนการปรับปรุงทําอยางไร   สิ่งเหลานี้ควรปรากฏอยูในคํานําของเลมหลักสูตร 
2. Western Music คําวาดนตรีสากล นั้น สากลไมใชตะวันตก หากจะใชคําวา Western Music ควรปรับ

เปน ดนตรีตะวันตก   
3. ปรัชญาของหลักสูตรควรครอบคลุมเนื้อหาท่ีอยูในหลักสูตรวาสอนอะไร มุงพัฒนานักศึกษาใหมีความรู 

ความเชี่ยวชาญทางดนตรี มีความสามารถในการใชดนตรี มีความสามารถในการประยุกตใชดนตรี  
นายไพบูลย เสียงกอง ประธาน  กลาววา ในเอกสารหนา 1 การรับเขาศึกษา ไดนิยามไววา การรับ

นักศึกษาไทย และนักศึกษาตางชาติท่ีสามารถฟง พูด อาน เขียน และเขาใจภาษาไทยไดเปนอยางดีนั้น ทําใหเขาใจ
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วานักศึกษาตางชาติท่ีสมัครเขามาสามารถเขามาศึกษาและพัฒนาตนเองในกลุมนั้นได และมหาวิทยาลัยตองการ
นักศึกษาตางชาติท่ีมีความกระตือรือรน  

 นางวราภรณ   สีหนาท  กลาววา  โครงสรางของหลักสูตรนั้นมหาวิทยาลัยมีมาตรฐานวิชาการกับวิชาชีพ 
หรือปฏิบัติการ หลักสูตรนี้ควรเปนวิชาการหรือวิชาชีพในเชิงปฏิบัติการ   ความเห็นสวนตัวควรจะเปนปฏิบัติการ 
เม่ือนักศึกษาสําเร็จการศึกษาแลวสามารถทํางานไดทันที  เม่ือพิจารณาโครงสรางแลวพบวา มีวิชาเอกเลือกกลุม  ก  
การแสดงดนตรีและการสอน และกลุม ข  การผลิตผลงานทางดนตรี หากนับรวมรายวิชาท่ีนับหนวยกิตมีสวน
ปฏิบัติการแลว ท้ัง 2 กลุม  มีอยูแลว 29 หนวยกิต  แตหากกลุม ก  ได 35 หนวยกิต กลุม  ข ได 33  หนวยกิต 
ในเกณฑของมาตรฐานหลักสูตรกลุมปฏิบัติการตองมีวิชาการท่ีปฏิบัติไมนอยกวา 36 หนวยกิต หากไปพิจารณาวา
ยังมีรายวิชาท่ีเรียกวา วิชาเลือกซ่ึงไมนอยกวา 9 หนวยกิต ใน 9 หนวยกิต นั้น จะมีวิชาบรรยายกับปฏิบัติ  หาก
นักศึกษาเลือกในกลุมนี้ หรือจัดใหนักศึกษา สามารถมีวิชาในเชิงปฏิบัติ 1 ถึง 3 หนวยกิตนั้น จะสามารถเปน
หลักสูตรในเชิงปฏิบัติการโดยแทจริง   ซ่ึงขอดีคือสามารถเชิญหนวยงานภายนอกมาเปนอาจารย และสามารถเปด
ปริญญาตรีตอเนื่อง การเปนหลักสูตรปฏิบัตินั้นเปนการสรางความเชื่อมันวาใหผูใชบัณฑิต นักศึกษาของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาเกงท้ังทฤษฎีและปฏิบัติ  จึงฝากไปปรับสวนนี้ดวย 

นายดุลยพิชัย  โกมลวานิช กลาววา ขอชื่นชมผูจัดทําหลักสูตรนี้  ปรัชญาของมหาวิทยาลัยนั้น 
มหาวิทยาลัยจะเปนเลิศในเรื่องศิลปะและวัฒนธรรม  ซ่ึงเปนตัวบงชี้วามหาวิทยาลัยสามารถดําเนินการสวนนั้นได  
มหาวิทยาลัยควรหาคําอธิบายเพ่ิมเติมเขาไป และในสวนของเพลงสากลกับเพลงไทย ควรมีความเชื่อมโยงกัน  

นางวราภรณ  สีหนาท กลาววา  หนา 10 แผนการรับนักศึกษา นักศึกษาป พ.ศ. 2561 มีจํานวน 3 คน 
นั้น ขอใหตรวจสอบ 

ผูชวยศาสตราจารยวิภาวี   ฝายเทศ  มีขอเสนอแนะดังนี้ 
1. หนา 12 รหัสวิชาหลักท่ี 5  เลข 7 หมายถึง วิชาสนับสนุนวิชาชีพดนตรี  (วิชาเลือก) แตพบวาวิชา

บังคับหนา 17  ใน 2 วิชาสุดทายคือ วิชาบทเพลงพระราชนิพนธ  และวิชาธุรกิจดนตรีสรางสรรค  รหัสวิชาหลักท่ี 
5 นั้น  เปนเลข 7 จึง ขอสอบถามวาควรจะตัดคําวาวิชาเลือกท่ีวงเล็บไวออกหรือไม  

2. ธุรกิจดนตรีสรางสรรค 2 หนวยกิต นอยไปหรือไม 
3. วิชาดนตรีลูกทุง  ภาษาอังกฤษควรใชคําวา “ Look” 
4. หนา 100 รหัสวิชา 2073709  วรรคทาย ควรแกไขเปน “เปนบุคลิกภาพของนักดนตรีท่ีสอดคลอง

กับลักษณะการจัดการแสดง” 
5. หนา 24  วิชาการออกแบบ กราฟกสาํหรับงานดนตร ีการออกแบบกราฟกและการถายภาพสําหรับงาน

ดนตรี และวิชาการถายภาพสําหรับงานดนตรี นั้น ควรเปนวิชาเดียวกัน  และวิชาการผลิตวีดีทัศนดนตรี ควรเรียน
หลัง  วิชากลุมนี้จะอยูในเรื่องการสื่อสารการตลาดจึงควรเรียนหลังจากท่ีไดเรียนวิชาดานธุรกิจดนตรีเสียกอน 

6. วิชากฎหมายธุรกิจดนตรี ควรเปนวิชาบังคับหากเรียงลําดับอาชีพผูประกอบการธุรกิจดนตรีไวเปน
ลําดับท่ี 1 ของการจัดลําดับอาชีพท่ีบัณฑิตประกอบไดหลังจากจบการศึกษา 

7. หนา 103  คําอธิบายรายวิชาการเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพทางดนตรีสากล ควรระบุวาตองเรียน
วิชาการเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพทางดนตรีสากลหรือเตรียมสหกิจศึกษามากอน มิฉะนั้นนักศึกษาท่ีเรียนวิชา
เตรียมสหกิจศึกษาแลวไมสามารถเรียนวิชาสหกิจศึกษาได  จะไมสามารถจบการศึกษาดวยการเลือกเรียนวิชาการ 
ฝกประสบการณวิชาชีพทางดนตรีสากลแทน 
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 มติท่ีประชุม 
 เห็นชอบหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีสากล  (หลักสูตรปรับปรุง  

พ.ศ. 2561) โดยใหปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัยกอนสงไปยังสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาตอไป 

 ระเบียบวาระท่ี 4.3 ขอความเห็นชอบหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตร
และการสอน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561)  

สาระสําคัญโดยยอ  
 ดวยตามท่ีหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการเรียนรู ดําเนินการพัฒนา

หลักสูตร เปนหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน (หลักสูตรปรับปรุง  
พ.ศ.2561) ใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 และแนวทาง 
การบริหารเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558  

ในการนี้สภาวิชาการมีมติเห็นชอบหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการ
สอน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561) โดยใหแกไขตามขอเสนอแนะของสภาวิชาการและใหนําเสนอสภา
มหาวิทยาลัยตอไป 

ไดนําเสนอผานคณะกรรมการชุดตางๆ มาแลวดังตอไปนี้ 
 

ลําดับ ผานคณะกรรรมการ มติท่ีประชุม ครั้งท่ี วันท่ี 
1 คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา เห็นชอบ 1/2561 31 มกราคม 2561 

2 สภาวชิาการ เห็นชอบ 5/2561 28 มีนาคม  2561 
 

ท่ีประชุมมีขอเสนอแนะดงนี้ 
ศาสตราจารย ดร.จํานงค  อดิวัฒนสิทธิ กลาววา  หลักสูตรนี้ขอใหมีคํานํา  โดยระบุเหตุผล สาระสําคัญ 

และกระบวนการในการปรับปรุงหลักสูตร และปรัชญาหลักสูตรไมกระชับ ดังนั้น ควรแกไขปรัชญาเปน “นักวิชาการ
ท่ีมีความรู  มีคุณธรรม” ซ่ึงจะทําใหสอดคลองกับปรัชญาของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
 ศาสตราจารย ดร.ณรงคฤทธิ์ สมบัติสมภพ กลาววา อาจารยท่ีเปนอาจารยประจําหลักสูตรท้ัง 5 ทานนั้น 
มีคุณสมบัติตรงตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 หรือไม มีงานวิจัยท่ีสอดคลอง
ยอนหลัง  5 ป การเผยแพรตรงตามเกณฑมาตรฐานป 2558 หรอืไม ขอใหตรวจสอบอาจารย 3 ทาน คือ  อาจารย
ลําดับท่ี 1 นายวัชรภัทร เตชะวัฒนศิริดํารง  อาจารยลําดับท่ี 2 นางสาวปารณีย  ขาวเจริญ และอาจารยลําดับท่ี 5 
นายสุวิทย ไวยกุล อาจารยท้ัง 3 ทานนี้มีคุณสมบัติตรงตามเกณฑหรือไม หากยังไมตรงขอใหมหาวิทยาลัยตรวจสอบ 
 อธิการบดี กลาววา ในระเบียบวาระนี้ขอใหกรรมการสภามหาวิทยาลัยพิจารณาในเนื้อหา หลักการ  
ใหขอเสนอแนะ โดยยังไมอนุมัติ จนกวาจะมีความชัดเจนดานอาจารยประจําหลักสูตร หรือใชผูท่ีมีประสบการณมา
เติมเต็ม  และจะนําเขาท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยตอไป   
 ศาสตราจารย ดร.ณรงคฤทธิ์ สมบัติสมภพ กลาววา  หลักสูตรนี้ยังไมอนุมัติ เพราะวาคุณวุฒิของอาจารย
เปนสิ่งสําคัญมากในการอนุมัติหลักสูตร 
 รองศาสตราจารย ดร.เสนห จุยโต กลาววา  
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 1.  ความคาดหวังวาผูท่ีจบการศึกษาหลกัสูตรนี้  นอกจากจะอยูในศาสตรของครุศาสตรแลวควรไปชวยใน
การทําหลักสูตรของสาขาอ่ืน ๆ 
 2. หลักสูตรนี้เปลี่ยนชื่อการจัดการการเรียนรู เปนสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน อัตลักษณของทาง
หลักสูตรและการสอนนั้น หลักสูตรและการสอน ตองเปนหลักสูตรใหม ๆ  หลักสูตรบูรณาการ   ดังนั้น ควรแกไข 
อัตลักษณ เปน   “ รอบรูลึก สรางสรรค นวัตกรรม และทําเปน 
 ผูชวยศาสตราจารยวิภาวี  ฝายเทศ มีขอเสนอแนะดังนี้ 

1. หนา 16  วิชา 1021203 นวัตกรรมหลักสูตรและการเรียนการสอน ไมตรงกับคําอธิบายรายวชิาการ 
หนา 52 ขอใหตรวจสอบ ผิดท่ีรหัสวิชาซ่ึงควรจะเปนหมวดนวัตกรรม  

2. หนา 15  ขอ 3.1.3 ความหมายของระบบรหัสวิชา 104 , 105 และ 106 ใสมาเพราะอะไร และ 
คําวา เลขตัวท่ี 4 เปน ชั้นป (5,6,7) หมายความวาอะไร  

3. หนา 31  ลําดับท่ี 4 และลําดับท่ี 6 หมายความวาอะไร  
4.  หลักสูตรกําหนดชั้นปสําหรับวิชาท่ีจะใหนักศึกษาเรียนในแผนการศึกษาอยูแลวก็ควรกําหนดรหัสวิชา

ในหลักท่ีระบุชั้นปใหตรงกับแผนการศึกษา   

มติท่ีประชุม 
 ท่ีประชุมใหนํากลับไปตรวจสอบวาอาจารยผูสอนมีคุณวุฒิและคุณสมบัติถูกตองตามประกาศ

กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 หรือไม และเม่ือมี
ความชัดเจนใหนําเขาท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยพิจารณาตอไป 

 ระเบียบวาระท่ี 4.5 ขอความเห็นชอบ (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
วาดวย เครื่องแบบและเครื่องแตงกายพนักงานมหาวิทยาลัยและ
ผูทรงคุณวุฒิ พ.ศ... 

สาระสําคัญโดยยอ 
  ตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา วาดวย เครื่องแบบพนักงานมหาวิทยาลัย 

พ.ศ. 2553 ไมไดกําหนดเครื่องแบบปฏิบัติราชการ (สีกากี) ของพนักงานมหาวิทยาลัยไว งานบริหารงาน
บุคคลจึงเห็นควรใหพนักงานมหาวิทยาลัยมีเครื่องแบบปฏิบัติราชการ เพ่ือใหสอดคลองกับระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรี ฉบับท่ี 71 (พ.ศ. 2523) ซ่ึงออกตามความในพระราชบัญญัติเครื่องแบบขาราชการฝายพล
เรือน พ.ศ. 2478  ท่ีกําหนดเครื่องแบบขาราชการประจํามี 2 ชนิด คือ เครื่องแบบพิธีการ และเครื่องแบบ
ปฏิบัติราชการ (สีกากี)  จึงไดจัดทํา (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง เครื่องแบบ
ปฏิบัติราชการพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.... เสนอตอท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจํา
มหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งท่ี 8/2560 เม่ือวันท่ี 31 ตุลาคม 2560 ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบใน
หลักการ และใหออกเปนระเบียบแทนประกาศดังกลาว โดยใหปรับปรุงเนื้อหาสาระใหครอบคลุมถึง
พนักงานมหาวิทยาลัยทุกประเภทและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ และไดมอบใหงาน
บริหารงานบุคคลประสานกับงานนิติการปรับปรุงแกไขระเบียบดังกลาว 

 
งานบริหารงานบุคคลไดประสานกับงานนิติการ จัดทํา (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา วาดวย เครื่องแบบ เครื่องแตงกายพนักงานมหาวิทยาลัยและผูทรงคุณวุฒิ พ.ศ. .... ข้ึน 
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โดยยกเลิกระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา วาดวย เครื่องแบบพนักงานมหาวิทยาลัย  
พ.ศ. 2553 และรวมเนื้อหาสาระเก่ียวกับเครื่องแบบ การแตงเครื่องแบบ เครื่องแตงกาย และการแตง
เครื่องแตงกาย ของพนักงานมหาวิทยาลัยและผูทรงคุณวุฒิไวในระเบียบเดียวกัน เพ่ือใหสอดคลองกับ
เครื่องแบบของขาราชการ  

รางระเบียบดังกลาวไดผานความเห็นชอบจากท่ีประชุมคณะกรรมการยกรางกฎหมายและนําเสนอ
เพ่ือบรรจุวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมประจําเดือน ธันวาคม 2560 และ 
เดือนมกราคม 2561 แตเนื่องจากนายกสภามหาวิทยาลัยเห็นสมควรใหตรวจสอบเพ่ือความรอบคอบ
เก่ียวกับการยกรางระเบียบดังกลาว งานนิติการจึงนํารางระเบียบเขาหารือตอท่ีประชุมคณะกรรมการ
ปรับปรุงและยกรางกฎหมาย และท่ีประชุมไดมีมติตอบขอหารือ ปรากฏตามรายงานการประชุมครั้งท่ี 
1/2561 ลงวันท่ี 20 มกราคม 2561 ท่ีแนบมาพรอมนี้  

   

  ไดนําเสนอผานคณะกรรมการชุดตางๆ มาแลวดังตอไปนี้ 
 

ลําดับ ผานคณะกรรรมการ มติท่ีประชุม ครั้งท่ี วันท่ี 
1 คณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจํา

มหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.)  
เห็นชอบ 8/2560 31 ตุลาคม 2560 

2 คณะกรรมการปรับปรุงและยกรางกฎหมาย
ของมหาวิทยาลยั 

เห็นชอบ 4/2560 และ 
1/2561 

18 พฤศจิกายน 2560  
20 มกราคม  2561 

 

  ท่ีประชุมมีขอเสนอแนะดังนี้ 
  นายนพดล  ปรางคทอง มีขอเสนอแนะดังนี้ 
  1. หนา 2 ขอ 4 คํานิยาม  ขอใหแกไขเปน “พนักงาน” หมายความวา พนักงานมหาวิทยาลัย 
  2. เอกสารแนบทาย หนา 14 จะพบวานายกสภามหาวิทยาลัยไดเคยดําริไววา ใหมีการ
ทบทวนเพ่ิมเติม คือ เรื่องอินทรธนู ของพนักงานมหาวิทยาลัย  เวลาไปปฏิบัติงานกับมหาวิทยาลัยอ่ืนนั้นจะ
มีความแตกตางจากท่ีอ่ืนมาก  จะสังเกตไดวา แบบอินทรธนู เดิมนั้นมี ดอกโสน  กับ ตราสัญลักษณ
มหาวิทยาลัย  ขอเสนอแนะวาควรเปนดอกโสนท้ังแผนโดยไมตองมีตราสัญลักษณของมหาวิทยาลัยในสวนนี้  
  นายประพันธ แสงทองดี กลาววา ขอใหสภามหาวิทยาลัยเปลี่ยนแปลงแบบอินทรธนู เพ่ือ
สามารถเขาไปปฏิบัติงานโดยรวมกับหนวยงานอ่ืนได  จะทําใหไมเห็นถึงความแตกตาง 
  นายอภิชาติ พานสุวรรณ มีขอเสนอแนะสวนเอกสารแนบทายดังนี้ 
  1. หนา 14 เครื่องแบบปฏิบัติราชการ มหาวิทยาลัยใชสัญลักษณเสมาธรรมจักร  ขอเสนอให
ปรับใหสอดคลองกับหนา 23 เครื่องแบบปกติขาวควรใชตราสัญลักษณเสมาธรรมจักรแทนจะทําให
สอดคลองและดูดีดวย 
  2. หนา 25 ตําแหนงผูบริหารหายไป คือ ตําแหนงรองคณบดี รองผูอํานวยการหายไปจาก
ตาราง ผูชวยอธิการบดี ควรนํามาลงไวในตารางรองศาสตราจารย หรือผูชวยศาสตราจารย ขอใหทบทวน
และเพ่ิมเติมตําแหนงท่ีขาดหายไป  
 
  นายกฤษดา โรจนสุวรรณ กลาววา เห็นดวยท่ีควรแกไขหนา 14 เอกสารแนบทาย แบบอินธนู  
โดยปกติแลวสัญลักษณของหนวยงานควรอยูท่ีคอ และใสดอกโสนไปใหเต็ม เพ่ือเปนเกียรติและดูสงางาม
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โดยไมแตกตางจากท่ีอ่ืน  
  นายไพบูลย เสียงกอง ประธาน กลาววา ในระหวางนี้ใหใชแบบเดิมไปกอน และใหนําระเบียบ
นี้กลับไปปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะของกรรมการ และนําเขาท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยเปนวาระแจง
เพ่ือทราบตอไป 

 มติท่ีประชุม 
 เห็นชอบในหลักการ (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา วาดวย เครื่องแบบ

และเครื่ องแต งกายพนักงานมหาวิทยาลัยและผูทรงคุณวุฒิ  พ.ศ...โดยใหปรับแกขอความสํ าคัญ 
ในรางและเอกสารแนบทายหมายเลข  1 เครื่องแบบพิธีการ และเอกสารหมายเลข 2 เครื่องแบบปฏิบัติ
ราชการและแบบอินทรธนู สําหรับพนักงานมหาวิทยาลัยชาย หญิง และผูทรงคุณวุฒิใหสัมพันธกันและ
นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือรับทราบตอไป 

   
 ระเบียบวาระท่ี 4.6 ขอความเห็ นชอบ ( ร า ง )  ร ะ เ บี ย บ ม ห า วิ ท ย า ลั ย ร า ช ภั ฏ

พระนครศรีอยุธยา วาดวย เงินบํารุงการศึกษาและคาธรรมเนียมอ่ืน
เพ่ือจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. .... 

สาระสําคัญโดยยอ 
  โดยท่ีเปนการสมควรปรับปรุงระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา วาดวย  

การเก็บเงินบํารุงการศึกษาและการจายเงินเพ่ือจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและ ปริญญาตรี ภาคปกติ  
พ.ศ. 2549 เพ่ือใหการบริหารจัดการศึกษาสอดคลองกับสภาพการณในปจจุบัน ประกอบกับระเบียบดังกลาว
ประกาศใชมานาน จึงเห็นสมควรปรับปรุงแกไขดังนี้ 

 1. จากเดิมกําหนดเงินคาบํารุงการศึกษาแตละคณะไมเทากัน ปรับแกใหมเปน กําหนดเงิน 
คาบํารุงการศึกษาของทุกคณะแบบเหมาจายโดยใหเปนไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย  

2. กําหนดคาลงทะเบียนบัณฑิตนักศึกษาเม่ือสําเร็จการศึกษาจากเดิม กําหนด 500 บาท 
ปรับใหมเปน “ใหเปนไปตามอัตราท่ีมหาวิทยาลัยประกาศกําหนดในแตละป 

   

  ไดนําเสนอผานคณะกรรมการชุดตางๆ มาแลวดังตอไปนี้ 
 

ลําดับ ผานคณะกรรรมการ มติท่ีประชุม ครั้งท่ี วันท่ี 
1 คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 

(ก.บ.)  
เห็นชอบ 2/2561 13 กุมภาพันธ 2561 

2 คณะกรรมการปรับปรุงและยกรางกฎหมาย
ของมหาวิทยาลยั 

เห็นชอบ 4/2561 21 เมษายน 2561 

 

มติท่ีประชุม 
เห็นชอบ (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา วาดวย เงินบํารุงการศึกษาและ

คาธรรมเนียมอ่ืนเพ่ือจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. .... 
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 ระเบียบวาระท่ี 4.7 ขอความเห็นชอบ ( ร า ง )  ข อ บั ง คั บ ม ห า วิ ท ย า ลั ย ร า ช ภั ฏ
พระนครศรีอยุธยา วาดวย การบริหารงานบุคคลสําหรับพนักงาน
มหาวิทยาลัย พ.ศ... 

สาระสําคัญโดยยอ 
  โดยท่ีเปนการสมควรปรับปรุงแกไขขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  

วาดวย การบริหารงานบุคคลสําหรับพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2551 เนื่องจากไดประกาศใชมาต้ังแตป 
พ.ศ. 2551 ประกอบกับบทบัญญัติเก่ียวกับโครงสรางและกระบวนการดําเนินงานไมสอดคลองกับบริบท
ของมหาวิทยาลัยในปจจุบันเก่ียวกับการกําหนดชวงอายุของสัญญาจาง การบรรจุแตงตั้ง การยายตําแหนง 
การประ เ มินผลการปฏิบั ติ ง าน  การลา  และการพนสภาพการ เป นพนั กงานมหาวิทยาลัย  
เปนตน งานนิติการจึงไดจัดทํา (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา วาดวย  
การบริหารงานบุคคลสําหรับพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ....ข้ึน  โดยศึกษาขอมูลและกําหนดเนื้อหาสาระ
เ ทียบเ คียง กับมหาวิทยาลัย อ่ืน และจัดประชุมบุคลากรเ พ่ือรับฟ งขอ คิดเห็นจากผู เ ก่ียวของ 
ทุกฝายแลว สรุปรายละเอียดตอไปนี้ 

(1)  กําหนดตําแหนงพนักงานมหาวิทยาลัยออกเปน 3 ประเภท ไดแก 1) ตําแหนงทางวิชาการ 
2) ตําแหนงผูบริหาร และ 3) ตําแหนงท่ัวไป วิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ 

กรณีหนวยงานใดมีเหตุผลและความจําเปนท่ีจะจางบุคคลท่ีเกษียณอายุราชการ หรือพนจาก
การจางงานในภาคเอกชน ซ่ึงมีความรู ความสามารถ ประสบการณ หรือความชํานาญงานใดเปนพิเศษ เปน
พนักงานมหาวิทยาลัย ใหเสนอคณะกรรมการ (ก.บ.ม.) พิจารณาอนุมัติการจางตามมาตรฐานกําหนด
ตําแหนงท่ีจะจางตามความตองการของมหาวิทยาลัย 

(2)  กําหนดชวงระยะของอายุสัญญาจางพนักงานมหาวิทยาลัย ออกเปน 2 ชวง คือ ชวงท่ี 1 
ทดลองปฏิบัติงาน 1 ป และชวงท่ี 2 ทําสัญญาจางประจําจนครบ 60 ป เพ่ือใหพนักงานมหาวิทยาลัย สาย
วิชาการมีความม่ันใจ ในการลาศึกษาตอ ฝกอบรม หรือดูงาน และการทําผลงานทางวิชาการ หรือตําแหนง
ทางวิชาการ ไดอยางตอเนื่อง สอดคลองกับเกณฑมาตรฐานของ สมศ. และสกอ. ท่ีกําหนดโดยไมตอง
คํานึงถึงการหมดสัญญาจางเม่ือใด และกําหนดวันเกษียณอายุราชการของพนักงานมหาวิทยาลัย เม่ือครบ 
60 ป ในวนัสิ้นปงบประมาณ  

(3)  กําหนดเง่ือนไขการถูกเลิกจางของพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ หากยังไมสามารถ
เขาสูตําแหนงทางวิชาการภายในระยะเวลาท่ีกําหนด  

(4)  กําหนดใหพนักงานมหาวิทยาลัยมีการยาย การตัดโอนตําแหนง หรือการเปลี่ยนตําแหนง
ภายในมหาวิทยาลัยได แตท้ังนี้ใหเปนไปตามประกาศหลักเกณฑ วิธีการและเง่ือนไขท่ี ก.บ.ม. กําหนด 
เพ่ือใหมหาวิทยาลัยสามารถบริหารจัดการบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยไดอยางคลองตัวมากข้ึน 

(5)  กําหนดหลักเกณฑและวิธีการประเมินผลงานของพนักงานมหาวิทยาลัยใหมีความชัดเจน
เพ่ิมมากข้ึน โดยพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ จะตองทําผลงานทางวิชาการภายในระยะเวลาท่ีกําหนด 
จึงจะมีสิทธิไดรับการเลื่อนคาจาง   

(6)  กําหนดสวัสดิการ สิทธิประโยชน เ ก้ือกูล และเ งินตอบแทนในลักษณะตาง ๆ  
แกพนักงานมหาวิทยาลัยตามความจําเปนและเหมาะสม ตามหลักเกณฑท่ี ก.บ.ม. กําหนด 
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(7)  กําหนดการพนสภาพพนักงานมหาวิทยาลัย ใหสอดคลองตามพระราชบัญญัติระเบียบ
ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547 และฉบับท่ีแกไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2551 โดยนํามาปรับ
บังคับใชกับพนักงานมหาวิทยาลัย 

(8)  กําหนดวัน เวลาการปฏิบัติงาน วันหยุด และการลาของพนักงานใหเปนไปตาม ก.บ.ม. กําหนด 
อนึ่ง รางขอบังคับดังกลาวไดผานการพิจารณาจากท่ีประชุมคณะกรรมการปรับปรุงและ 

ยกรางกฎหมายแลว และไดนําเสนอเพ่ือเขาระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุม
ประจําเดือนมิถุนายน 2560 เดือนธันวาคม 2560 และเดือนกุมภาพันธ 2561 แตเนื่องจากรอ 
การตอบขอหารือจากหนวยงานท่ีเก่ียวของเรื่องการจายเงินสวัสดิการเก่ียวกับเงินประกันสังคม การจาย
คาตอบแทนของพนักงานมหาวิทยาลัย (1.5 และ 1.7) จึงเห็นควรใหชะลอเรื่องไวกอนโดยยังไมบรรจุวาระ
เขาท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัย 

บัดนี้ มหาวิทยาลัยมีความชัดเจนในเรื่องการจายเงินสวัสดิการเก่ียวกับเงินประกันสังคม 
กลาวคือมหาวิทยาลัยไดนําเงินจากกองทุนสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัยจายเปนเงินสมทบเขากองทุน
ประกันสังคมใหกับพนักงานมหาวิทยาลัยทุกคนแลว และงานนิติการไดปรับปรุงแกไขรางขอบังคับ 
ตามขอเสนอแนะเรียบรอยแลว จึงขอเสนอตอสภามหาวิทยาลัยไดพิจารณา  

   

  โดยไดนําเสนอผานคณะกรรมการชุดตางๆ ดังตอไปนี้ 
 

ลําดับ ผานคณะกรรรมการ มติท่ีประชุม ครั้งท่ี วันท่ี 
1 เห็นชอบในหลักการโดยการจัดทํา

ประชาพิจารณ  
เห็นชอบ - 25 กุมภาพันธ 2558 

2 คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
(ก.บ.) 

เห็นชอบ 2/2560 7 กุมภาพันธ 2560 

3 คณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจํา
มหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) 

เห็นชอบ 4/2560 11 เมษายน 2560 

4 คณะกรรมการปรับปรุงและยกรางกฎหมาย
ของมหาวิทยาลยั 

เห็นชอบ   5/2560   6 พฤษภาคม 2560 

 

ท่ีประชุมมีขอเสนอแนะดังนี้ 
อธิการบดี มีขอเสนอแนะ ดังนี้  
1. หนา 6 ขอ 23 ใหใชขอความดังนี้   “พนักงานมหาวิทยาลัยผูใดมีกรณีดังตอไปนี้   

ใหอธิการบดีสั่งใหออกจากงานได โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจํา
มหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.)”  

2. หนา 6 ขอ 29 ขอใหใชคําวา “ ใหมหาวิทยาลัยจัดสรรงบประมาณแผนดิน ในหมวดเงิน
อุดหนุนท่ัวไป และรายการเงินอุดหนุนคาใชจายบุคลากร จํานวนไมเกินรอยละ 15 โดยนําเงินเขากองทุน
สวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัย  เพ่ือใชเปนเงินสวัสดิการแกพนักงานมหาวิทยาลัย” 

3. หนา 2 บทเฉพาะกาลนั้น ขอแกไขเปน ขอบังคับนี้ใหนับเริ่มตนนับจากวันท่ีลงนาม  
เพ่ือความเปนธรรมกับทุกฝาย 
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นายนพดล  ปรางคทอง มีขอเสนอแนะ ดังนี้ 
 1. หนา 2 ขอ 4  คํานิยาม คําวาพนักงานมหาวิทยาลัย ควรเพ่ิมขอความดังนี้ “ หมายความ

วา บุคคลท่ีไดรับการจางตามสัญญาจางใหเขาทํางานในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เปน
พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ หรือพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนวิชาการ ท่ีจางดวยเงิน
งบประมาณแผนดิน และเงินรายไดของมหาวิทยาลัย” เพ่ือใหสอดคลองกับขอท่ี 24 ท่ีเพ่ิมมา 

2. หนา 5 ขอ 20 ใหใชขอความดังนี้ “ เครื่องแบบ เครื่องหมายของพนักงานมหาวิทยาลัยให
เปนไปตามท่ีสภามหาวิทยาลัยกําหนด” 

3. หนา 6 ขอ 25 ใหใชขอความดังนี้ “ พนักงานมหาวิทยาลัย คนใดท่ีพนจากตําแหนง และ
ออกจากงานโดยมิใชเพราะเหตุกระทําความผิดวินัย อาจสมัครเขาปฏิบัติงานอีกก็ไดในกรณีท่ีมหาวิทยาลัย
ประสงคจะรับเขาปฏิบัติงาน ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการโดยประกาศของมหาวิทยาลัย” 

4. หนา 6 ขอ 24  (1) “อาจารยภายใน 7 นับตั้งแตวันท่ีดํารงตําแหนงอาจารยหากไม
สามารถเขาสูตําแหนงผูชวยศาสตราจารย ใหปฏิบัติงานตออีก  2 ป โดยไมมีสิทธิไดรับการพิจารณาเลื่อน
คาจางประจําป”  คําวา โดยไมมีสิทธิไดรับการพิจารณาเลื่อนคาจางประจําปในทางกฎหมาย สามารถตัด
สิทธิของพนักงานในประเด็นนี้ไดหรือไมเนื่องจากการเลื่อนคาจางมาจากการประเมินภาพรวมการปฏิบัติ
ราชการไมใชการมีหรือไมมีตําแหนงทางวิชาการ 

5. หนา 6 ขอ 28  การเลื่อนคาจางพนักงานมหาวิทยาลัย ใหเลื่อนคาจางปละ 1 ครั้งนั้น 
เปนไปไดหรือไมท่ีจะปรับเปน 2 รอบ ควรทําใหเปนแบบแผนเดียวกันกับขาราชการ หากเปนไปไดขอให 
แกไข แตหากเปนไปไมไดขอใหชี้แจงตอสภามหาวิทยาลัย 

นายจิรศักดิ์ ชุมวรานนท กลาววา กรณีท่ีอาจารยนพดล  ปรางคทอง ไดกลาววา   ขอ 24 (1) 
(2) หากมหาวิทยาลัยจะตัดขอความออก  นั้น ทางออกคือควรนําไปบังคับในขอบังคับอ่ืน เสนอใหเปนการ
กําหนดเพดานเงินเดือน คลาย ๆกับขาราชการ ขาราชการคือหากไมเสนอขอการเขาสูตําแหนงทางวิชาการ
เงินเดือนจะตัน ถูกบังคับดวยกรอบเงินเดือนหรือเพดานเงินเดือนซ่ึงมหาวิทยาลัยมีเจตนาและสามารถท่ีจะ
คงไวซ่ึงขอความนี้ไดเพียงแตไมนําขอความนี้มาใส  กรณีนี้เปนทางออกในขอท่ี 1  

สวนประเด็นขอท่ี 2 คือ การเลื่อนเงินเดือน 2 ครั้งนั้น คําตอบคือ มหาวิทยาลัยสามารถ
ดําเนินการได มหาวิทยาลัยทําตามกรอบท่ีสํานักงบประมาณจัดสรรมาให มหาวิทยาลัยคิดระบบกลไก
เพ่ือใหอยูในกรอบ ซ่ึงขาราชการรอยละ 6 ถูกแบงชัดเจน คูณจากคากลางสําหรับพนักงานมหาวิทยาลัยนั้น
การเลื่อนเงินเดือนนั้นจะคูณฐานเงินเดือน มหาวิทยาลัยสามารถควบคุมกรอบวงเงินไมใหเกินไดเชนกัน  
แตการเลื่อนเงินเดือนของพนักงานมหาวิทยาลัยนั้น ตองไมใหเกินวงเงินท่ีสํานักงบประมาณจัดสรรมาให  

อธิการบดี กลาววา  มหาวิทยาลัยตองการมีมาตรการเพ่ือใหทุกคนไดตระหนัก หากระบุเชนนี้
ไวจะมีประโยชน ในสวนของการข้ึนเงินเดือน 2 ครั้งนั้นประเด็นนี้มหาวิทยาลัยเคยหารือกันแลว โดยใหงาน
การเงินและบัญชี และงานนโยบายและแผนมาชี้แจง  พอเงินเดือนข้ึนครั้งแรกแลว ครั้งหลังไมสามารถท่ีจะ
เปนรอยละ 4 ได กรอบแตละครั้งคือรอยละ  4 โดยในแตละครั้งนั้นตองไมเกินรอยละ  4 สวนการข้ึน
เงินเดือนครั้งหลังเหลือจํานวนไมมาก ทําใหการข้ึนเงินเดือนของรอบหลังดําเนินการไมได คือประเมิน  
2 ครั้ง แตข้ึนเงินเดือนเพียงครั้งเดียว  มหาวิทยาลัยจึงเห็นวา 1 ปข้ึนครั้งเดียวจะเปนภาพท่ีชัดเจนในการ
การปฏิบัติงานของแตละคน  
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นายกฤษดา  โรจนสุวรรณ มีขอเสนอแนะดังนี้ 
1. ขอ 24 ขอความท่ีวา พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการอาจถูกเลิกจาง นั้น ระบุเชนนี้

ถูกตองหรือไม  แตรายละเอียดขางในระบุวา ไมไดรับการพิจารณาเลื่อนคาจางประจําป  ไมใชเลิกจางใช
หรือไม 

2. ขอ 24 (1)  นั้น หากระบุเชนนี้ ลักษณะท่ีนํามาใชนั้นหากอาจารยไมสามารถนํามาสู
ตําแหนงทางวิชาการจะไมไดรับการพิจารณาเลื่อนคาจางนั้น ขอสอบถามวา ท่ีมหาวิทยาลัยอ่ืนทําลักษณะนี้
หรือไม และมีตัวอยางหรือไม เพราะตําแหนงทางวิชาการตองเปนตําแหนงท่ีตองปรับปรุงตัวเองตลอดเวลา  
 อธิการดี  ชี้แจงวา ประเด็นลักษณะเชนนี้ ท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรคไดดําเนินการ และ
ประเด็นนี้ท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจํามหาวิทยาลัยใชคําวา อาจจะถูกเลิกจาง และ
ไมไดรับการตอสัญญา    

นายกฤษดา โรจนสุวรรณ กลาววา  คําวา อาจถูกเลิกจางไมสอดคลองกับเนื้อหาขางใน เพราะ
ในเนื้อหาขางในเปนเรื่องของการอาจไมมีสิทธิไดรับการเลื่อนคาจางประจําป  หากมีวัตถุประสงคท่ีจะไมให
พนักงานมหาวิทยาลัยไมไดรับพิจารณาเลื่อนคาจาง ควรระบุในขอ 24 วาอาจไมไดรับการเลื่อนคาจาง  
โดยมีเหตุดังตอไปนี้ แตการท่ีระบุวาไดตําแหนงทางวิชาการแลวเลิกจางนั้นจะทําใหขัดกับกฎหมายหลัก   
ขอ 24 หากวัตถุประสงคตองการท่ีจะไมใหการพิจารณาเลื่อนข้ัน ควรระบุใหสอดคลองกับ ขอ 24 (1)  

อธิการบดี กลาววา รับไดกับความเห็นของนายกฤษดา  โรจนสุวรรณ  คือ ใชคําวา มีสิทธิไมได
รับการพิจารณาการเลื่อนคาจาง  

นายธาตรี  มหันตรัตน กลาววา การท่ีจะนํากฎเกณฑไปบังคับใชนั้นเปนดุลยพินิจ   การระบุ
เชนนี้ ไมเสียหาย โดยสามารถท่ีจะใหฝายบริหารมีอํานาจใชดุลยพินิจเปนทางเลือกเพ่ือใหบรรลุ
วัตถุประสงคของการกําหนดนโยบาย 

อธิการบดี กลาววา กระบวนท่ีผานคณะกรรมการตาง ๆ มานั้น มหาวิทยาลัยใชคํานี้ คือ 
อาจจะถูกเลิกจาง  

นายอภิชาติ  พานสุวรรณ กลาววา ในขอ 24 นั้น คําวาพนักงานมหาวิทยาลัยอาจถูกเลิกจาง
ได นั้น ไดมีการหารือกันในคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจํามหาวิทยาลัย และไดมีความกังวลในบาง
ประเด็นเชนอาจารยในมหาวิทยาลัยในแตละหลักสูตรมีอาจารยคอนขางจํากัด และอาจารยท่ีสอนมาแลว
นั้นยังไมสามารถทําผลงานทางวิชาการไดตามขอบังคับใหม หากอธิการบดีสั่งใหออกจากราชการ ผลท่ี
ตามมาคือหาอาจารยแทนอาจารยประจําหลักสูตรไมได จะทําใหหลักสูตรมีปญหา ทําใหกลายเปนวงจร
วิกฤติ รับอาจารยไมไดตองหยุดรับนักศึกษา จึงควรมีหัวขอ 24 คืออาจถูกเลิกจาง  ซ่ึงตองเปนดุลยพินิจใน
โอกาสตอไปวาจะดําเนินการเชนไร  

นายประพันธ แสงทองดี กลาววา เนื่องจากขอบังคับนี้ เปนขอบังคับท่ีเก่ียวพนักงาน
มหาวิทยาลัยสายวิชาการ แตในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยามีพนักงานมหาวิทยาลัย 2 ประเภท 
คือ พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ และพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนวิชาการ แตขอ 24 นั้น
บังคับใชกับสายวิชาการ  ผูทรงคุณวุฒิไดเคยกลาวไววาสายสนับสนุนวิชาการสามารถเขาสูตําแหนงไดไม
เกิน 12 คน แตสามารถเขาสูชํานาญการพิเศษไดแตไมเห็นปรากฎในขอบังคับนี้ หมายถึงสายวิชาการหาก
ไมไดตําแหนงทางวิชาการ ผูชวยศาสตราจารย และรองศาสตราจารยนั้น อาจถูกเลิกจาง และไมไดรับการ
เลื่อนข้ันเงินเดือน  แลวพนักงานสายสนับสนุนวิชาการ อาจตองเขียนไวหรือไม จะทําใหสอดคลองกับใหมี
การทําคูมือ เพ่ือเขาสูระดับชํานาญการตอไป  
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อธิการบดี กลาววา ขอบังคับในสวนนี้ใชกับพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ สวนพนักงาน
มหาวิทยาลัยสายสนับสนุน มีกรอบเพดาน แตวาระดับชํานาญการท่ีมหาวิทยาลัยดําเนินการอยูนั้น 
มหาวิทยาลัยไดมีหนังสือใหพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนวิชาการทุกคนตองเสนอผลงานสงภายใน
เดือนมิถุนายน 2561  จึงเปนเหตุท่ีไมไดระบุเง่ือนไขกับพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนวิชาการใน
ขอบังคับนี้  

 นายไพบูลย เสียงกอง ประธาน  กลาววา เห็นชอบขอบังคับนี้โดยรับขอสังเกตไปสูการปฏิบัติ  
และสรุปประเด็นสําคัญๆ เพ่ือเสนอนายกสภามหาวิทยาลัย 

นายประพันธ แสงทองดี กลาววา ขอบคุณผูบริหารท่ีไดพยายามผลักดันขอบังคับนี้ใหผานเพ่ือ
เปาหมายและความม่ันคงประโยชนของราชการ ตนเองในฐานะประธานสภาคณาจารยและขาราชการตอง
ทําหนาท่ีรักษาผลประโยชนของมหาวิทยาลัยบางความเห็นมาจากมติของสภาคณาจารย บางความเห็น
ตนเองไดรวมกับคณะกรรมการปรับปรุงและยกรางกฎหมายขอมหาวิทยาลัย สิ่งท่ีเปนท้ังคุณและโทษนั้น
ดวยความมองเปนกลางและเพ่ือประโยชนของมหาวิทยาลัยเปนหลัก  

 
มติท่ีประชุม 
 เห็นชอบ (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา วาดวย การบริหารงานบุคคล

สําหรับพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ... โดยใหปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัย
กอนเสนอนายกสภามหาวิทยาลัยลงนาม 

 
 ระเบียบวาระท่ี 4.8 ขอความเห็นชอบ ( ร า ง )  ข อ บั ง คั บ ม ห า วิ ท ย า ลั ย ร า ช ภั ฏ

พระนครศรีอยุธยา วาดวย ช้ัน สาขาวิชา และหลักเกณฑการให
ปริญญากิตติมศักดิ์  พ.ศ. .... 

สาระสําคัญโดยยอ  
  โดยท่ีเปนการสมควรปรับปรุงแกไขขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา วาดวย  

ชั้น สาขาวิชา และหลักเกณฑการใหปริญญากิตติมศักดิ์  พ.ศ. 2559 เพ่ือใหผูมีสวนเก่ียวของของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยามีสวนในการเลือกสรรผูสมควรไดรับปริญญากิตติมศักด์ิอยาง
ครอบคลุมและเหมาะสม งานนิติการจึงไดจัดทํา (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา วา
ดวย ชั้น สาขาวิชา และหลักเกณฑการใหปริญญากิตติมศักดิ์  พ.ศ. .... ข้ึน โดยปรับแกในประเด็นดังตอไปนี ้

  (1)  กําหนดใหนายกสภามหาวิทยาลัยหรือกรรมการสภามหาวิทยาลัยเสนอรายชื่อ 
ผูสมควรไดรับการเลือกสรรใหไดรับปริญญากิตติมศักดิ์โดยตรงตอคณะกรรมการเลือกสรร 

  (2)  จากเดิม “ผูเสนอรายชื่อสาขาละไมเกิน 2 รายชื่อ” ปรับใหมเปน “สาขาละไมเกิน 3 
รายชื่อในแตละชั้นปริญญา”   

  (3) จากเดิม “ผูเสนอรายชื่อมากกวา 2 รายชื่อ ใหคณะกรรมการประจําคณะกลั่นกรอง
รายชื่อเหลือสาขาวิชาละ 2 รายชื่อ และผูไดรับการเสนอชื่อตองไดรับคะแนนเสียงไมนอยกวา 2 ใน 3 ของ
ผูมาประชุม” 
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    ปรับใหมเปน “ผูเสนอรายชื่อมากกวา 3 รายชื่อ ใหคณะกรรมการประจําคณะกลั่นกรองรายชื่อ
เหลือสาขาวิชาละ 3 รายชื่อ และผูไดรับการเสนอชื่อตองไดรับคะแนนเสียงไมนอยกวาก่ึงหนึ่งของผูมา
ประชุม” 

  (4) รายละเอียดอ่ืน ๆ ปรากฏตาม (ราง) ขอบงัคับมหาวิทยาลัยท่ีเสนอมาพิจารณามาดวยนี้ 
   

  โดยไดนําเสนอผานคณะกรรมการชุดตางๆ ดังตอไปนี้ 
 

ลําดับ ผานคณะกรรรมการ มติท่ีประชุม ครั้งท่ี วันท่ี 
1 คณะผูบริหารอธิการบดีและรองอธิการบด ี เห็นชอบ -   19 เมษายน 2561 
2 คณะกรรมการปรับปรุงและยกรางกฎหมาย

ของมหาวิทยาลยั 
เห็นชอบ   4/2561   21 เมษายน 2561 

 

ท่ีประชุมมีขอเสนอแนะดังนี้ 
 นายนพดล ปรางคทอง มีขอเสนอแนะดังนี้ 
 1. ในรางขอบังคับฉบับนี้จะพบวา ขอ 5 ขอความหายไป ขอใหตรวจสอบ 
 2.  หนา 2 ขอ 4 คํานิยาม คณะกรรมการเลือกสรร นั้นยังไมครบถวน คือวา ผูทรงคุณวุฒิท่ีสภา
มหาวิทยาลัยมอบหมาย ตาม ขอ  8 (2) มีผูทรงคุณวุฒิ แตในคณะกรรมการเลือกสรรยังไมปรากฏคําวา
ผูทรงคุณวุฒิท่ีมีอยู  ในคํานิยามควรเพ่ิมคําวา ผูทรงคุณวุฒิท่ีสภามหาวิทยาลัยเลือก จํานวน 2 คน ให
ครบถวน  
 3. หนา 2 ขอ 4 คํานิยาม ใหแกไขเปน คณะกรรมการเลือกสรร หมายความวา “คณะกรรมการ
เลือกสรรผูสมควรไดรับปริญญากิตติมศักดิ์ ซ่ึงประกอบดวย อธิการบดีเปนประธาน...”  
 4. หนา 2 คํานิยาม คณะกรรมการเลือกสรร ใหแกไขคําวา “ผูแทนคณาจารยในมหาวิทยาลัย”
เปนคําวา “กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผูแทนคณาจารย จํานวน 2 คน” เพ่ือใหสอดคลองกับขอ  
8 (5)  
 5. หนา 3 ขอ 8 ขอใหพิจารณาการจัดลําดับใหถูกตอง ควรนํา (5) คือ กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ประเภทผูแทนคณาจารย  ข้ึนมาอยูเปนลําดับท่ี (3) 
 6. หนา 3 ขอ 9 (3) ขอเสนอใหใชขอความดังนี้ “ใหอธิการบดีหรือรองอธิการบดีท่ีอธิการบดี
มอบหมาย รวบรวมรายชื่อผูท่ีไดรับการเสนอชื่อตาม (2) แลวมอบหมายใหคณะกรรมการประจําคณะท่ีมี
การเรียนการสอนในสาขาวิชาซ่ึงจะมอบปริญญากิตติมศักดิ์นั้นพิจารณา 
 7. หนา 3 ขอ 9 (4) วรรคสอง ขอใหเพ่ิมคําวา “กวา” เปน “ไมนอยกวาก่ึงหนึ่ง” 
 อธิการบดี มีขอเสนอแนะดังนี้ 
 1. หนา 3 ขอ 8 นั้น ขอเสนอใหเพ่ิม “ประธานคณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย” 
 2. หนา 4 ขอ 10 “ในแตละปการศึกษา ใหมีจํานวนผูไดรับปริญญากิตติมศักด์ิในแตละชั้น
ปริญญา ไมเกิน 2 เทา ของรายวิชาท่ีเปดสอนในมหาวิทยาลัย” ดังนั้น  คําวาไมเกิน 2 เทา นั้น  เสนอวา
ควรระบุเปนตัวเลขไดหรือไม เชน ใน 1 ป ไมเกิน จํานวน  5 คน   
 3. ปริญญาท่ีใหตอปนั้น เปนไปไดหรือไมท่ีมหาวิทยาลัยจะใหปริญญาสาขาละไมเกิน 1 คน  และ
ในแตละสาขาตองไมควรซํ้ากัน  ซํ้าคณะได แตไมควรซํ้าปริญญา 
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มติท่ีประชุม  
 เห็นชอบ (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา วาดวย ชั้น สาขาวิชา และ

หลักเกณฑการใหปริญญากิตติมศักดิ์  พ.ศ. .... โดยใหปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะของกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยกอนเสนอนายกสภามหาวิทยาลัยลงนาม 

 

การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 6/2561  เมื่อวันพุธท่ี 13  มิถุนายน  2561 
  

 ระเบียบวาระท่ี 4.1 ขออนุมัติใหปริญญาบัตรแกผูสําเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  
ระดับปริญญาเอก จํานวน 4 ราย และระดับปริญญาโท จํานวน 17 ราย 
ประจําภาคเรียนท่ี 2/2560 รวมท้ังส้ิน 21 ราย  

สาระสําคัญโดยยอ 
  ตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา วาดวย การจัดการศึกษาระดับ

บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2549 ขอ 33 การขออนุมัติปริญญา  
  33.2 นักศึกษาท่ีจะไดรับการพิจารณาเสนอชื่อจากสํานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา 

เพ่ือขออนุมัติปริญญาตอสภามหาวิทยาลัย ตองมีคุณสมบัติ ดังนี้ 
          33.2.1 เปนผูสําเร็จการศึกษาตามขอ 31 
          33.2.2 ไมคางชําระคาธรรมเนียมตางๆ หรือมีหนี้สินกับมหาวิทยาลัย หรือสํานักงาน
คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา 
        33.2.3 เปนผูไมอยูในระหวางถูกลงโทษทางวินัยนักศึกษา 
                33.2.4 สงวิทยานิพนธหรือรายงานการคนควาอิสระและเอกสารอ่ืนๆท่ีเก่ียวของท่ีจัดทํา
ตามรูปแบบและจํานวนท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 
        33.2.5 การเสนอชื่อผูสําเร็จการศึกษาเพ่ือขออนุมัติปริญญาตอสภามหาวิทยาลัยใหเปนไป
ตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 
  ประกอบกับขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา วาดวย การจัดการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2560 ซ่ึงจากการตรวจสอบโดยผานความเห็นชอบของคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา 
และสํานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาพบวานักศึกษาท่ีมีคุณสมบัติตามเกณฑดังกลาวมีจํานวน 21 ราย 
จึงจําแนกตามระดับปริญญา ดังนี้ 

1. ระดับปริญญาเอก จํานวน 4 ราย 
    2. ระดับปริญญาโท จํานวน 17 ราย 

  ท้ังนี้ ผูสําเร็จการศึกษาดังกลาว สภาวิชาการไดพิจารณาเสนอการใหปริญญาโดยความ
เห็นชอบในคราวประชุมครั้งท่ี 7/2561 เม่ือวันท่ี 23 พฤษภาคม 2561 เรียบรอยแลว 
  บัดนี้ สํานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาไดดําเนินการตามกระบวนการและข้ันตอนท่ี
กําหนดไวครบถวนแลว จึงขออนุญาตนํารายชื่อนักศึกษาผูมีคุณสมบัติตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา   พ.ศ. 2549 เสนอตอสภามหาวิทยาลัยเพ่ืออนุมัติใหปริญญาแกผูสําเร็จการศึกษาตอไป 
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  ระดับปริญญาเอก 
 

ลําดับ ช่ือนักศึกษา หลักสูตร แผนการศึกษา แหลงตีพิมพ ฐานขอมูล 
1 นายชูชาติ มงคลเมฆ 

ช่ือวิทยานิพนธ การพัฒนา
รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะ
ค รู แ บ บ มี ส ว น ร ว ม ข อ ง
โรงเรียน ในสังกัดสํานักงาน
เ ข ต พ้ื น ท่ี ก า ร ศึ ก ษ า
มัธยมศึกษา เขต 3 

ค.ด.สาขาวิชาการบริหาร
การศึกษา 

แบบ 2.1 วารสารวิจัยราชภัฏกรุงเกา 
ม ห า วิ ท ย า ลั ย ร า ช ภั ฏ
พระนครศรีอยุธยา  ปท่ี 5 
ฉบับท่ี 2 เดือนพฤษภาคม – 
สิงหาคม 2561 

ฐานขอมูล 
TCI กลุม 2 

2 นางสาวนันทิชา มารแพ 
ช่ือวิทยานิพนธ การนําเสนอ
รู ปแบบการวางแผนการ
จัดการอาชีวศึกษาระบบทวิ
ภาคีของวิ ทยาลั ยเทคนิ ค 
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา 

ค.ด.สาขาวิชาการบริหาร
การศึกษา 

แบบ 2.1 วารสารวิจัยบัณฑิตศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
ป ท่ี  ๑ ๖  ฉ บั บ ท่ี  ๗ ๓ 
ประจํ าเดื อนเมษายน – 
มิถุนายน ๒๕๖๒ 

ฐานขอมูล 
TCI กลุม 2 

3 นายสมปอง  คงออน 
ช่ื อ วิ ท ย า นิ พ น ธ  ก า ร
นําเสนอระบบบริหารผลการ
ปฏิบั ติงานตามมาตรฐาน
ของสํ านั ก ง าน เขต พ้ืน ท่ี
การศึกษาประถมศึกษา 

ค.ด.สาขาวิชาการบริหาร
การศึกษา 

แบบ 2.1 วารสารการบริหารปกครอง
คณะรัฐประศาสนศาสตรและ
นิ ติศาสตร  มหาวิทยาลัย
กาฬสินธุ  ป ท่ี 7 ฉบับท่ี 2 
(กรกฎาคม – ธันวาคม พ.ศ. 
2561) 
 

ฐานขอมูล 
TCI กลุม 1 

4 นายสําราญ  ทองมี 
ช่ือวิทยานิพนธ การนําเสนอ
รูปแบบการมีสวนรวมในการ
จัดการศึกษาสําหรับสถาน
พินิจและคุมครองเด็กและ
เยาวชน 

ค.ด.สาขาวิชาการบริหาร
การศึกษา 

แบบ 2.1 วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏ
รอยเอ็ด มหาวทิยาลัยราชภัฏ
รอยเอ็ด ปท่ี 12 ฉบับท่ี 1 
เดือน มกราคม – มิถุนายน 
พ.ศ. 2561 

ฐานขอมูล 
TCI กลุม 2 

ระดับปริญญาโท 

ลําดับ ช่ือนักศึกษา หลักสูตร แผนการศึกษา แหลงตีพิมพ ฐานขอมูล 
1 นายกฤษดา นิ่มทับทิม 

 
ช่ือวิทยานิพนธ การศึกษาผลการ
ดําเนินงานของสถานศึกษาพอเพียง

ค.ม.สาขาวิชาการ
บริหารการศึกษา 

แผน ก แบบ ก2 วารสารครุศาสตรปริทรรศน 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิ ทยาลั ย ป ท่ี   

ฐานขอมูล 
TCI กลุม 2 
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ลําดับ ช่ือนักศึกษา หลักสูตร แผนการศึกษา แหลงตีพิมพ ฐานขอมูล 
ในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 

5 ฉบับท่ี 2 พฤษภาคม – 
สิงหาคม 2561 

2 วาท่ีรอยตรีหญิงกิรติภาพัชร กษิดิศ 
 

ช่ื อ วิ ท ย า นิ พ น ธ  ก า ร ศึ ก ษ า
ความสัมพันธระหวางแรงจูงใจใฝ
สัมฤทธิ์ของผูบริหารสถานศึกษากับ
อ งค ป ร ะก อ บ ข อง บร รย า ก า ศ
องคการในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 

ค.ม.สาขาวิชาการ
บริหารการศึกษา 

แผน ก แบบ ก2 ว า รสารวิ จั ย ร าชภั ฏ          
กรุงเกา มหาวิทยาลัยราช
ภัฏพระนครศรี อยุ ธยา        
ป ท่ี  5 ฉบับท่ี  3 เดือน
กั นยายน – ธั นวาคม 
2561 

ฐานขอมูล 
TCI กลุม 2 

3 นายจักรวาล นาคชุม 
 

ช่ือวิทยานิพนธ สภาพการบริหาร
หลักสูตรอาเซียนตามความคิดเห็น
ขอ งผู บ ริ ห า ร และครู โ ร ง เ รี ย น
มัธยมศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 

ค.ม.สาขาวิชาการ
บริหารการศึกษา 

แผน ก แบบ ก2 ว า ร ส า ร ค รุ ศ า ส ต ร
ปริทรรศน มหาวิทยาลัย
มหาจุ ฬาลงกรณราช
วิทยาลัย ปท่ี 5 ฉบับท่ี 2 
พฤษภาคม – สิ งหาคม 
2561 

ฐานขอมูล 
TCI กลุม 2 

4 นางสาวณัฐชา มังกะลัง 
 

ช่ื อ วิ ท ย า นิ พ น ธ  ก า ร ศึ ก ษ า
ความสัมพันธ ระหว างวิ ธีการใช
อํานาจของผูบริหารสถานศึกษาการ
รับรูของครูกับความพึงพอใจในการ
ปฏิบัติงานของครู สังกัดสํานักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
พระนครศรีอยุธยา เขต 1 
 

ค.ม.สาขาวิชาการ
บริหารการศึกษา 

แผน ก แบบ ก2 วารสารวิจัยราชภฏั       กรงุ
เกา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา          ป
ท่ี  5 ฉบั บท่ี  3 เดื อน
กันยายน – ธันวาคม 2561 

ฐานขอมูล 
TCI กลุม 2 

5 นางสาวเบญจรัตน อุปนันท 
 

ช่ือวิทยานิพนธ การศึกษาบทบาท
ของผู บ ริ ห าร ในฐานะผู นํ า ทา ง
วิชาการตามความคิดเห็นของครู
วิชาการในโรงเรียนมัธยมศึกษา 
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 5 

ค.ม.สาขาวิชาการ
บริหารการศึกษา 

แผน ก แบบ ก2 ว า ร ส า ร ค รุ ศ า ส ต ร
ปริทรรศน มหาวิทยาลัย
มหาจุ ฬาลงกรณราช
วิทยาลัย ปท่ี 5 ฉบับท่ี 2 
พฤษภาคม – สิ งหาคม 
2561 

ฐานขอมูล 
TCI กลุม 2 

6 นางลดาวรรณ  นิ่มทับทิม 
 

ช่ือวิทยานิพนธ บทบาทของคณะ
คณะกรรมการสถาน ศึกษา ข้ัน
พ้ืนฐานในการสนับสนุนแหลงเรียนรู

ค.ม.สาขาวิชาการ
บริหารการศึกษา 

แผน ก แบบ ก2 ว า ร ส า ร ค รุ ศ า ส ต ร
ปริทรรศน มหาวิทยาลัย
มหาจุ ฬาลงกรณราช
วิทยาลัย ปท่ี 5 ฉบับท่ี 2 

ฐานขอมูล 
TCI กลุม 2 
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ลําดับ ช่ือนักศึกษา หลักสูตร แผนการศึกษา แหลงตีพิมพ ฐานขอมูล 
ในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขต
พ้ื น ท่ี ก า ร ศึ ก ษ า ประถม ศึ กษา
พระนครศรีอยุธยา เขต 2 

พฤษภาคม – สิ งหาคม 
2561 

7 นายเอกพล พันธุโชต ิ
 

ช่ื อ วิ ท ย า นิ พ น ธ  ก า ร ศึ ก ษ า
คว ามสั ม พั น ธ ร ะห ว า ง มิ ติ ก า ร
เสริมสรางพลังอํานาจครูกับความ
ผูก พันตอองค กรของครู  สั ง กัด
สํ า นั ก ง าน เ ขต พ้ื น ท่ี ก า ร ศึ ก ษ า
ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 
1 

ค.ม.สาขาวิชาการ
บริหารการศึกษา 

แผน ก แบบ ก2 วารสารวิจัยราชภัฏกรุงเกา 
มหาวิ ทยาลั ยราชภั ฏ
พระนครศรีอยุธยา          ป
ท่ี  5 ฉบั บ ท่ี  3 เดื อน
กั นยายน – ธั นวาคม 
2561 

ฐานขอมูล 
TCI กลุม 2 

8 นายชัชพิสิฐพงษ ธาดาสุขเกษม 
 

ช่ือวิทยานิพนธ การศึกษาสภาพ 
ปญหา และแนวทางการแกไขปญหา
การปฏิบัติวินัยและการรักษาวินัย
ของขาราชการครูในสังกัดสํานักงาน
เขตพ้ืน ท่ีการศึกษาประถมศึกษา
พระนครศรีอยุธยา เขต 1 

ค.ม.สาขาวิชาการ
บริหารการศึกษา 

แผน ก แบบ ก2 วารสารวิจัยราชภัฏ       กรุง
เกา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พ ร ะ น ค ร ศ รี อ ยุ ธ ย า             
ป ท่ี  5 ฉบับท่ี  2 เดือน
พฤษภาคม – สิ งหาคม 
2561 

ฐานขอมูล 
TCI กลุม 2 

9 นางสาวนัฐธิดา วงษรอด 
 

ช่ื อ วิ ท ย า นิ พ น ธ  ก า ร ศึ ก ษ า
ความสัมพันธระหวางองคประกอบ
ของการ ทํ า งานเปน ทีม กับการ
ดําเนินงานวิชาการของสถานศึกษา 
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 5 

ค.ม.สาขาวิชาการ
บริหารการศึกษา 

แผน ก แบบ ก2 วารสารวิจัยราชภัฏกรุงเกา 
มหาวิ ทยาลั ยราชภั ฏ
พระนครศรีอยุธยา ปท่ี 5 
ฉบับท่ี 3 เดือนกันยายน – 
ธนัวาคม 2561 

ฐานขอมูล 
TCI กลุม 2 

10 นายวสุ อังศุเกียรติถาวร 
 

ช่ือ วิทยานิพนธ  การศึกษาการ
บริหารหลักสูตรรายวิชาการศึกษา
คนควาดวยตนเองของโรงเรียน
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา   เขต 4 

ค.ม.สาขาวิชาการ
บริหารการศึกษา 

แผน ก แบบ ก2 ว า ร ส า ร ค รุ ศ า ส ต ร
ปริทรรศน มหาวิทยาลัย
มหาจุ ฬาลงกรณราช
วิทยาลัย ปท่ี 5 ฉบับท่ี 2 
พฤษภาคม – สิ งหาคม 
2561 

ฐานขอมูล 
TCI กลุม 2 

11 นางวันวิสาข อังศุเกียรติถาวร 
 

ช่ือวิทยานิพนธ การเปรียบเทียบ
บทบาทท่ีเปนจริงและบทบาทท่ี
คาดหวังของผูบริหารสถานศึกษาใน
การสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต

ค.ม.สาขาวิชาการ
บริหารการศึกษา 

แผน ก แบบ ก2 ว า ร ส า ร ค รุ ศ า ส ต ร
ปริทรรศน มหาวิทยาลัย
มหาจุ ฬาลงกรณราช
วิทยาลัย ปท่ี 5 ฉบับท่ี 2 
พฤษภาคม – สิ งหาคม 
2561 

ฐานขอมูล 
TCI กลุม 2 
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ลําดับ ช่ือนักศึกษา หลักสูตร แผนการศึกษา แหลงตีพิมพ ฐานขอมูล 
ของครู สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 3 

12 นางสาวศิรริัตน เรืองฉาย 
 

ช่ื อ วิ ท ย า นิ พ น ธ  ก า ร ศึ ก ษ า
ความสัมพันธระหวางการดําเนินงาน
แ ท็ บ เ ล็ ต เ พ่ื อ ก า ร ศึ ก ษ า กั บ
ผ ล สั ม ฤ ท ธิ์  ท า ง ก า ร เ รี ย น ใ น
ระดับชาติ (NT) ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปท่ี 3 

ค.ม.สาขาวิชาการ
บริหารการศึกษา 

แผน ก แบบ ก2 ว า รสารวิ จั ย ร าชภั ฏ         
กรุงเกา มหาวิทยาลัยราช
ภัฏพระนครศรีอยุธยา ปท่ี 
5  ฉ บั บ ท่ี  3  เ ดื อ น
พฤษภาคม – สิ งหาคม 
2561 

ฐานขอมูล 
TCI กลุม 2 

13 นางสาวสุกัญญา กายแกว 
 

ช่ือวิทยานิพนธ แนวทางการพัฒนา
หองสมุดโรงเรียนเพ่ือสงเสริมนิสัย
รักการอานของผูบริหารสถานศึกษา 
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา 
เขต 2 

ค.ม.สาขาวิชาการ
บริหารการศึกษา 

แผน ก แบบ ก2 การประชุมวิชาการของ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
ก ร ณ ร า ช วิ ท ย า ลั ย  
ท่ี มีรายงานการประชุม 
(Proceedings) ในวันเสาร
ท่ี 7 เมษายน 2561 

- 

14 นางสาวอมาวตี ประไพพงษ 
 

ช่ื อ วิ ท ย า นิ พ น ธ  ก า ร ศึ ก ษ า
ความสัมพันธระหวางภาวะผูนําเชิง
จ ริ ย ธ ร ร ม ข อ ง ผู บ ริ ห า ร กั บ
บรรยากาศองคกรในสถานศึกษา
ตามการรับรูของครูสังกัดสํานักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
พระนครศรีอยุธยา เขต 1 

ค.ม.สาขาวิชาการ
บริหารการศึกษา 

แผน ก แบบ ก2 การประชุมวิชาการของ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬา 
ลงกรณราชวิทยาลัยท่ีมี
ร าย ง านการประชุ ม 
(Proceedings) ในวันเสาร
ท่ี 7 เมษายน 2561 

- 

15 นางสาวจงกล  ปทุมานนท 
 

ช่ือวิทยานิพนธ การศึกษาแนวทาง
เ ส ริ ม ส ร า ง บ ท บ า ท ผู บ ริ ห า ร
สถานศึกษาในการสงเสริมการวิจัย
ในชั้นเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษาอางทอง 

ค.ม.สาขาวิชาการ
บริหารการศึกษา 

แผน ก แบบ ก2 วารสารวิ จั ย ร าชภั ฏ         
กรุงเกา มหาวิทยาลัยราช
ภัฏพระนครศรีอยุ ธยา           
ป ท่ี  5 ฉบับท่ี  2 เดือน
พฤษภาคม – สิงหาคม 
2561 

ฐานขอมูล 
TCIกลุม 2 

16 นางสาวแพทอง  สามพันธ 
 

ช่ือวิทยานิพนธ การศึกษาผลการ
จัดการเรียนรูแบบซิปปาท่ีมีผลตอ
ทักษะการสรางเว็บเพจและคุณ
ลักษณธใฝเรียนรูของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปท่ี 6 

ค.ม.สาขาวิชาการ
จัดการการเรียนรู 

แผน ก แบบ ก2 ว า ร ส า ร ค รุ ศ า ส ต ร
ปริทรรศน มหาวิทยาลัย
มหาจุ ฬาลงกรณราช
วิทยาลัย ปท่ี 5 ฉบับท่ี 1 
มกราคม – เมษายน 2561 

ฐานขอมูล 
TCIกลุม 2 



56 
 

รายงานการสรุปขอเสนอแนะจากการประชุมสภามหาวิทยาลัย ประจาํป พ.ศ. 2561 
 

ลําดับ ช่ือนักศึกษา หลักสูตร แผนการศึกษา แหลงตีพิมพ ฐานขอมูล 
17 นางสาวอัญชลิตา วิชัย 

 
ช่ือการคนควาอิสระ คุณภาพชีวิต
การทํางานของข าราชการกรม
พัฒนาฝมือแรงงาน 

รป.ม. สาขาวิชารัฐ
ประศาสนศาสตร 

แผน ข ว า ร ส า ร วิ ช า ก า ร
ม นุ ษ ย ศ า ส ต ร แ ล ะ
สังคมศาสตร มหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
ปท่ี 4 ฉบับท่ี 2 (กรกฎาคม 
– ธันวาคม 2559) 

- 

 โดยไดนําเสนอผานคณะกรรมการชุดตางๆ ดังตอไปนี ้
 
 

ลําดับ ผานคณะกรรรมการ มติท่ีประชุม ครั้งท่ี วันท่ี 
1 คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา เห็นชอบ 3/2561 18 เมษายน 2561 

2 สภาวิชาการ เห็นชอบ 7/2561 23 พฤษภาคม 2561 

       ศาสตราจารย ดร.ณรงคฤทธิ์ สมบัติสมภพ มีขอเสนอแนะดังนี้ 
 1. แหลงตีพิมพสวนใหญจะเปนวารสารราชภัฏกรุงเกา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

และวารสารครุศาสตรปริทรรศน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และไมได เปลี่ยนไปจากท่ี 
สภามหาวิทยาลัยไดเคยใหขอเสนอแนะซ่ึงไมถือวาผิดเกณฑ แต TCI จะจับตาดู 2 วารสารนี้เปนพิเศษ  
วากระบวนการเปนมาอยางไร   

 2. กระบวนการประเมินคุณภาพบทความของวารสาร และนักศึกษากลุมนี้ท่ีมาจากกลุม
มหาวิทยาลัยราชภัฏ เกณฑคือตองสงใบประเมินของผูทรงคุณวุฒิเขาสูกระบวนการประเมิน TCI หากใบ
ประเมินนั้นไมมีขอเสนอแนะและผูประเมินคนเดิมประเมินตลอดจะทําใหคะแนนบางสวนหายไป   

 มติท่ีประชุม 
 อนุมัติใหปริญญาบัตรแกผูสําเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  ระดับปริญญาเอก จํานวน  

4 ราย และระดับปริญญาโท จํานวน 17 ราย รวมท้ังสิ้น 21 ราย 
  
ระเบียบวาระท่ี 4.4 ขอความเห็นชอบการเปล่ียนแปลงแผนการรับสมัครนักศึกษาภาคปกติ หลักสูตร

ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญ่ีปุน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
2559) เพ่ือรับนักศึกษาภาคปกติ ประจําปการศึกษา 2561  

สาระสําคัญโดยยอ  
 ดวยหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญ่ีปุน มีความประสงคเปลี่ยนแปลง

แผนการรับสมัครนักศึกษาภาคปกติ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญ่ีปุน (หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ .  2559) เ พ่ือรับนัก ศึกษาภาคปกติ  ประจํ าปการ ศึกษา 2561 จากเดิม 35 คน เปน  
55 คน โดยเพ่ิมหมูเรียนในการรับสมัครนักศึกษาใหม ปการศึกษา 2561 จากเดิม 1 หมูเรียน เปน  
2 หมูเรียน ท้ังนี้แบงเปนหมูเรียนท่ี 1 สําหรับผูท่ีมีพ้ืนฐานภาษาญี่ปุนมาแลว จํานวน 35 คน และหมูเรียน
ท่ี  2  สํ าหรับ ท่ียั ง ไม มี พ้ืนฐานภาษา ญ่ีปุ น  จํ านวน 20 คน และได เสนอต อคณะกรรมการ 
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สภาวิชาการ ครั้งท่ี 4/2561 เม่ือวันท่ี 28 กุมภาพันธ 2561 ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบใหนําเขาท่ีประชุม
สภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาตอไป 

  โดยไดนําเสนอผานคณะกรรมการชุดตางๆ ดังตอไปนี้ 
 

ลําดับ ผานคณะกรรรมการ มติท่ีประชุม ครั้งท่ี วันท่ี 
1 คณะกรรมการประจําคณะมนุษยศาสตร

และสังคมศาสตร 
เห็นชอบ 1/2561 31 มกราคม  2561 

2 สภาวชิาการ เห็นชอบ 4/2561 28 กุมภาพันธ  2561 

ท่ีประชุมมีขอเสนอแนะดังนี้ 
ประธาน กลาววา เพราะเหตุใดจึงขอเพ่ิมเปน จํานวน  55 คน  ใหความเห็นวาควรอนุญาตให เพ่ิม

จํานวน 60 คน กลาวคือ  นักศึกษาท่ีเขามาเรียนภาษาญี่ปุนมี 2 ประเภท คือ มีพ้ืนฐานภาษาญี่ปุนกับไมมี
พ้ืนฐาน  สภามหาวิทยาลัยจึงวางหลักการใหท้ังภาษาญี่ปนและภาษาจีนท่ีมีสอนในมหาวิทยาลัยสามารถรับ
นักศึกษาเพ่ิมเปนจํานวน 60 คน  

 มติท่ีประชุม 
 เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงแผนการรับสมัครนักศึกษาภาคปกติ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาภาษาญ่ีปุน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) เพ่ือรับนักศึกษาภาคปกติ ประจําปการศึกษา 
2561) เปนจํานวน 60 คน ท้ังนี้เห็นชอบในหลักการใหนําไปใชกับแผนการรับสมัครนักศึกษาภาคปกติ
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน (หลักสูตรใหม พ.ศ. 2558) ดวย  

 ระเบียบวาระท่ี 4.5 ขอความเห็นชอบการปดหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการ
จัดการการเรียนรู (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556) แบบมีเง่ือนไข                          

สาระสําคัญโดยยอ 
 ตามท่ีหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการเรียนรู ไดดําเนินการปรับปรุง

เปนหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน ตามกระบวนการและข้ันตอนท่ีกําหนด
ไว และเสนอเขาสูการพิจารณาของสภามหาวิทยาลัย  ครั้งท่ี 5/2561 เม่ือวันท่ี 9 พฤษภาคม 2561 มติ
ท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยใหนํากลับไปตรวจสอบอาจารยประจําหลักสูตรและผูรับผิดชอบหลักสูตรมี
คุณวุฒิและคุณสมบัติถูกตองตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 ซ่ึงหลักสูตรดังกลาวเปนหลักสูตรท่ีปรับปรุงมาจากหลักสูตรครุศาสตรมหา
บัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการเรียนรูท่ีครบระยะเวลาในการปรับปรุงหลักสูตรในปการศึกษา 2560  

  ดังนั้น เพ่ือไมใหเกิดความเสี่ยงตอการท่ีหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
การเรียนรูไดรับการประเมินจากสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และอาจจะไมผานเกณฑการ
ประเมินคุณภาพของคณะครุศาสตร และสํานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาอาจเกิดความเสียหายข้ึนได   
จึงขอปดหลักสูตรดังกลาวแบบมีเง่ือนไขโดยจะมีผลสมบูรณเม่ือนักศึกษา จํานวน 24 ราย สําเร็จการศึกษา
หรือพนสภาพการเปนนักศึกษา  

   



58 
 

รายงานการสรุปขอเสนอแนะจากการประชุมสภามหาวิทยาลัย ประจาํป พ.ศ. 2561 
 

  โดยไดนําเสนอผานคณะกรรมการชุดตางๆ ดังตอไปนี้ 
 

ลําดับ ผานคณะกรรรมการ มติท่ีประชุม ครั้งท่ี วันท่ี 
1 คณะกรรมการประจําคณะครุศาสตร เห็นชอบ 4/2561 18 พฤษภาคม 2561 

2 คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา (วาระพิเศษ) เห็นชอบ 4/2561 18 พฤษภาคม 2560 

3 สภาวชิาการ เห็นชอบ 7/2561 23 พฤษภาคม  2561 
 

  ท่ีประชุมมีขอเสนอแนะดังนี้  
  ประธาน กลาววา นักศึกษา จํานวน 24 คน  ขณะนี้ถึงข้ันตอนใด  
  นางนริสานันท  เดชสุระ ชี้แจงวา  นักศึกษาจํานวน 24 ราย นั้น แบงเปน 3 รุนคือ   

1. รุนป 2557 จํานวน 15 ราย  
2. รุนป 2558  เตรียมสอบวิทยานิพนธ จํานวน 3 ราย  

  3.  รุนป 2559 ขณะนี้ สอบ 3 บทเรียบรอยแลว อยูระหวางการออกเครื่องมือในการวิจัย 
จํานวน 6 ราย   
  โดยจะดูแลนักศึกษาจนกวาจะสําเร็จการศึกษาทุกราย 
  นางวราภรณ  สีหนาท กลาววา ในระเบียบวาระการประชุมวาระนี้ ในเรื่องเดิมขอเท็จจริง  
วรรคสองนั้น ไดระบุวา “คณะครุศาสตรและสํานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ไดกลับมาตรวจสอบ
พบวาอาจารยท่ีจะมาเปนอาจารยประจําหลักสูตร และอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรจํานวน 2 คน ไมมี
ผลงานวิชาการตามเกณฑของสํานักงานคณะกรรมการการอุดญมศึกษา คือ งานวิจัย และบทความวิชาการ 
ในรอบ 5 ป หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน ซ่ึงเปนหลักสูตรปรับปรุงและ
ยังไมผานการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย   ซ่ึงหากหลักสูตรดังกลาวไมผานการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย 
กระบวนการตรวจประกันคุณภาพหลักสูตรจําเปนตองรับการตรวจประกันคุณภาพการศึกษาจากหลักสูตร
เดิม คือ หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการเรียนรู” 

 ดังนั้น ขอใหตัดวรรคนี้ออก เนื่องจากเหตุผลท่ีปดหลักสูตรนี้ คืออาจารยยังมีคุณสมบัติไม
เปนไปตามเกณฑท่ีกําหนด จึงไมสามารถท่ีจะเปดได ไมควรนําการประกันคุณภาพมาเปนเหตุผลในการปด
หลักสูตร 

 ประธาน กลาววา หากยังไมปดหลักสูตรสามารถเปดรับนักศึกษาหลักสูตรการจัดการการ
เรียนรูตอไปไดหรือไม มหาวิทยาลัยจะปดหรือไมปดหลักสูตรนั้น ควรปรึกษาหารือกัน  หากตองการจะปด
หลักสูตรสภามหาวิทยาลัยจะอนุมัติแตหากไมปดหลักสูตรก็ควรถอนเรื่องนี้   
  นางนริสานันท  เดชสุระ กลาววา ไดมีการหารือกันวาในเม่ือมหาวิทยาลัยมีหลักสูตรแลว ขาด
เพียงอาจารยผูรับผิดชอบจํานวน 2 ราย ในคณะครุศาสตรไมมีอาจารยผูสอนท่ีเปนไปตามเกณฑ   หาก
เปนไปไดจะทําสัญญาจางอาจารยภายนอกท่ีเกษียณแลวมาสอน โดยใชงบประมาณการจางของสํานักงาน
คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา 
  อธิการบดี กลาววา งบประมาณไมใชประเด็นสําคัญ มหาวิทยาลัยพรอมท่ีจะดําเนินการ
ตามนั้น แตท่ีกังวลคือเรื่องประกันคุณภาพ  เม่ือมีผูมาประเมินไมตองการใหหลักสูตรไมผาน เพราะหาก
หลักสูตรไมไดมาตรฐานจะมีผลตอนักศึกษา 
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  นางวราภรณ   สีหนาท กลาววา  เนื่องจากในการประเมินปนี้จะเปนการประเมินผลการจัด
การศึกษาของปการศึกษา 2560 ผูประเมินอาจมีขอสังเกตสอบถามแตไมไดมีผลวาหลักสูตรจะผานหรือไม  
ซ่ึงมหาวิทยาลัยสามารถอธิบายไดวากําลังอยูระหวางการเสนอสภามหาวิทยาลัย  ผูประเมินท่ีจะเขามาในป
การศึกษาหนานั้นจะเปนผูตรวจสอบวาหลักสูตรท่ีมหาวิทยาลัยจัดในปการศึกษา 2561 เปนหลักสูตรท่ีได
ปรับปรุงแลวหรือยัง หากมหาวิทยาลัยมีความเห็นท่ีตางไปจากผูประเมินนั้น มหาวิทยาลัยสามารถทักทวงไปท่ี
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได   
  นายสุทัศน อูทอง กลาววา  หากเปนหลักสูตรปรับปรุงใชชื่อเดิม สามารถดําเนินการได  แต
หากเปนหลักสูตรใหม ตองปดหลักสูตรนี้  
  อธิการบดีจึงขออนุญาตสภามหาวิทยาลัยขอถอนวาระนี้ 
 
 มติท่ีประชุม 

 ท่ีประชุมอนุญาตใหมหาวิทยาลัยถอนเรื่องขอความเห็นชอบการปดหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการจัดการการเรียนรู (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556) แบบมีเง่ือนไข เพ่ือตรวจสอบความถูกตอง
ตามเกณฑมาตรฐานสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากอนดําเนินการตอไป       

     
 

 ระเบียบวาระท่ี 4.6 ขอความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561)  

สาระสําคัญโดยยอ  
 ดวยหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)  

ไดดําเนินการปรับปรุงหลักสูตร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีไดนําเสนอหลักสูตรตามลําดับข้ันตอน 
ตาง ๆ เรียบรอยแลว จึงขอนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาตอไป 

  โดยไดนําเสนอผานคณะกรรมการชุดตางๆ ดังตอไปนี้ 
 

ลําดับ ผานคณะกรรรมการ มติท่ีประชุม ครั้งท่ี วันท่ี 
1 คณะกรรมการประจาํคณะวิทยาศาสตร

และเทคโนโลย ี
เห็นชอบ 2/2561 2 มีนาคม 2561 

2 สภาวชิาการ เห็นชอบ 6/2561 25 เมษายน  2561 

ท่ีประชุมมีขอเสนอแนะดังนี้ 
ประธาน กลาววา วิชานิติวิทยาศาสตรจะใหอาจารยทานใดสอน  
ผูชวยศาสตราจารย ดร.วิมลพรรณ รุงพรหม  ชี้แจงวา ทางสาขานิติศาสตร นั้น มีอาจารย

กาญจณา  สุขาบูรณ ทานจบนิติวิทยาศาสตร และตํารวจจากกองพิสูจนหลักฐานฯ กองกํากับการ
ตํารวจภูธรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไดเขารวมโครงการเรียนการสอนวิทยาศาสตรและคณิตศาสตรแบบ
บูรณาการ, (STEM) ซ่ึงมีความยินดีท่ีจะมาชวยสอนในรายวิชาดังกลาว 

ผูชวยศาสตราจารยวิภาวี ฝายเทศ กลาววา หนา 81 คําอธิบายรายวิชาของวิชาภาษาอังกฤษ
สําหรับเคมี ไมปรากฏคําวาภาษาอังกฤษ และควรเพ่ิมเรื่องของการอาน 



60 
 

รายงานการสรุปขอเสนอแนะจากการประชุมสภามหาวิทยาลัย ประจาํป พ.ศ. 2561 
 

 ประธาน กลาววา ควรเติมขอความและการเขียนการทํางานเปนภาษาอังกฤษ และวิชา
ภาษาอังกฤษสําหรับเคมี ควรอานดวยหรือไม ควรใชทักษะท้ัง 4 ดาน ใชหรือไมควรระบุใหชัดเจน 

 มติท่ีประชุม 
 เห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561) โดยให

ปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัยและมอบหมายเลขานุการสภาวิชาการ
ตรวจสอบเลมหลักสูตรวาไดดําเนินการแกไขตามมติสภามหาวิทยาลัยหรือไมกอนสงไปยังสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา 

  
 ระเบียบวาระท่ี 4.7 ขอความเห็นชอบหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

ศิลปะการแสดง (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561)  

สาระสําคัญโดยยอ  
 ดวยหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการแสดง ไดมีการปรับปรุงหลักสูตร

ตามเกณฑมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาศิลปกรรมศาสตร พ.ศ. 2558 และไดเสนอตอ
คณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งท่ี 6/2561 เม่ือวันท่ี 25 เมษายน 2561 ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบใหนําเขา
ท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาตอไป 

โดยไดนําเสนอผานคณะกรรมการชุดตางๆ ดังตอไปนี้ 

ลําดับ ผานคณะกรรรมการ มติท่ีประชุม ครั้งท่ี วันท่ี 
1 คณะกรรมการประจําคณะมนุษยศาสตร

และสังคมศาสตร 
เห็นชอบ 2/2561 2   มีนาคม  2561 

2 สภาวชิาการ เห็นชอบ 6/2561 25 เมษายน  2561 

  ท่ีประชุมมีขอเสนอแนะดังนี้ 
  ศาสตราจารย ดร.ณรงคฤทธิ์ สมบัติสมภพ กลาววา ฝากผูนําเสนอหลักสูตรอาจารยท้ัง 5 คน  
ตีพิมพท่ีเดียวกัน ท่ีประชุมเดียวกัน เทาท่ีพิจารณานั้นเปนการประชุมคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประเด็นคือ ถูกตองตามเกณฑของสํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา และ กพอ.หรือไมในเรื่องการเผยแพร  เพราะนิยามของการเผยแพรการประชุมวิชาการนั้น  
ควรเผยแพรอยูในสาขาวิชาและมีผูทรงคุณวุฒิจากหลากหลายสถาบัน ดังนั้น ขอสําเนาหนาแรกของการ
ประชุมวิชาการดังกลาว   
  ประธาน กลาววา หนา 15 สาขาตรงหรือไม  หรือมหาวิทยาลัยพิจารณาจากปริญญาตรีอยางเดียว 
  นายณัฐพร นิรังสรรค  ชี้แจงวา ไดไปท่ีสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ซ่ึงทาง
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาแจงวาหากปริญญาโทไมตรง แตปริญญาตรีตรงก็ไดหากมีผลงาน
ทางวิชาการรับรอง  
  ศาสตราจารย ดร.จํานงค อดิวัฒนสิทธิ์ กลาววา หนา 1 คําวา Fine and Applied Arts 
Performing Arts)   ภาษาไทยกับภาษาอังกฤษไมตรงกัน ขอใหตรวจสอบ เพราะมีคําวา Applied เขามาดวย 
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  นายณัฐพร นิรังสรรค  ชี้แจงวา ตาม มคอ. ในภาษาอังกฤษ จะใชชื่อวา   Fine and Applied 
Arts  แตให วงเล็บ (Performing Arts)   
  นางวราภรณ  สีหนาท กลาววา ท้ัง 3 หลักสูตรนั้นในหัวขอของแผนการรับนักศึกษาใสเฉพาะ
ป 2561  ซ่ึงในความจริงจํานวนนักศึกษาในป 2561 มีทุกชั้นป หากระบุเชนนี้ ทําใหประมาณการรายรับ 
ประมาณการแตชั้นปท่ี 1 จํานวน 30 คนเทานั้น  ซ่ึงไมตรงกับความเปนจริง รายรับควรมาจากท้ัง 4 ป   
สําหรับหลักสูตรปฏิบัติการควรตรวจสอบใหไดวามีจํานวน 36 หนวยกิต โดยไมจําเปนตองมีสหกิจศึกษา  
หากมหาวิทยาลัยสามารถพัฒนารายวิชาท่ีเนนปฏบิัติ  มหาวิทยาลัยอาจไมตองมีสหกิจศึกษา  7 หนวยกิต   
สหกิจศึกษานั้นสามารถมีก็ไดหรือไมมีก็ได  และหนา 17 กลุมวิชาแกน ได 3 หนวยกิต   กลุมวิชาบังคับได 
18 หนวยกิต  สหกิจศึกษา 7 หนวยกิต  ขณะนี้ขาด  8 หนวยกิต จึงจะครบ 36 หนวยกิต   วิชาท่ีทาง
หลักสูตรสรางข้ึนมามี 2 หนวยกิต และ 3 หนวยกิต  ดังนั้น นักศึกษาตองเรียนถึง 8 วิชาหรือไม  หนวยกิ
ตแทนท่ีจะไมนอยกวา 16  หนวยกิตนั้น เม่ือไมพอควรมาพิจารณาจํานวนรวมขางหนา  จํานวนหนวยกิ
ตสูง แสดงวานักศึกษาตองเรียน 140 หนวยกิต ฝากพิจารณาวาอาจารยจะทําอยางไรใหนักศึกษาใหเลือก
เรียนวิชาเลือกใหเปนวิชาปฏิบัติไมต่ํากวา 8 หนวยกิต  ดังนั้น ควรปรับตัวเลขหนวยกิตหรือไม 
 นายณัฐพร นิรังสรรค  ชี้แจงวา ในสวนของวิชาบังคับและวิชาปฏิบัตินั้นเกิน 36 หนวยกิต 
เชน นาฏศิลปรวมสมัย 1 และนาฏศิลปรวมสมัย  2 นั้น เปนวิชาปฏิบัติ 
 นางวราภรณ  สีหนาท กลาววา วิชาบังคับนับรวมแลวมีวิชาปฏิบัติเพียง 18 หนวยกิตเทานั้น 
เพราะหากพิจารณาบางวิชาปฏิบัติไดมากกวานี้อาจารยสามารถปรับเพ่ือใหเขาเกณฑ ขอใหตรวจสอบ 

ประธาน กลาววา มอบหมายรองอธิการบดีฝายวิชาการตรวจสอบ และใหสาขาวิชาไปทบทวน  
 นายดุลยพิชัย โกมลวานิช กลาววา  เรื่องการออกแบบและการกํากับการแสดง สามารถเชื่อมโยง
อะไรไดบาง ท้ังหมดไววาจะภายในประเทศหรือตางประเทศ  สุดทายแลวผูเรียนจะมีการวิเคราะหท่ีทําให
เกิดกระบวนการใหม  รวมไปถึงการออกแบบทาทาง การออกแบบดนตรี  ซ่ึงวิชานี้ไปอยูในหมวดวิชาใด 
แนวทางแบบนี้เปนแนวทางท่ีตอบสนองเยาวชนรุนใหม และวิชาการออกแบบและวิชาการกํากับการแสดง
จึงเปนประเด็นท่ีคอนขางสําคัญในศาสตร และวิชานี้เหตุใดทางหลักสูตรจึงยกเลิก วิชานี้ไมมีความจําเปน
แลวใชหรือไม  
 นายณัฐพร นิรังสรรค   ชี้แจงวา วิชากํากับการแสดงท่ีผานมา  เปนการกํากับละคร ซ่ึงในตัวนี้มี
วิชาการผลิต มีการสรางละครเวทีแลว จะมีหลักการสรางละครบนเวทีหรือรูปแบบท่ีจะออกไปเลนนอก
สถานท่ี แตหลักสูตรเกาจําเปนตองใสเพราะแยกแขนงอยางชัดเจน  ดังนั้น การกํากับการแสดงนั้นจะเปน
การกํากับการแสดงละครเพียงอยางเดียว  วิชาท่ีนํามาแทนนั้นคือ “วิชาหลักการสรางละครและงานบน
เวที”   
 ประธาน กลาววา ในรายวิชา  2053404 ขอความกรุณาอาจารยใหทางหลักสูตรนําเนื้อหาไป
หารือกับนายดุลยพิชัย  โกมลวานิช  ประธานคณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย เพ่ือจะปรับเพ่ิม
หรือเห็นชอบตามนี้    

ศาสตราจารย ณรงคฤทธิ์ สมบัติสมภพ กลาววา หลักสูตรศิลปะการแสดง ในเอกสารท่ีเสนอมานั้น 
ไมสมบูรณ ควรมีการระบุวันท่ีดวย ในอนาคตหากเสนอหลักสูตรควรแนบผลงานอาจารยข้ันต่ํา ขอเปนแนว
ปฏิบัติใหทานนายกสภามหาวิทยาลัยไดแจงในท่ีประชุม 

ประธาน กลาววา มอบหมายรองอธิการบดีฝายวิชาการ ไปทําความเขาใจกับแตละสาขาและแตละ
คณะ เอกสารเขาท่ีประชุมใหปรับลักษณะนี้และตรวจสอบความถูกตองดวย  
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ผูชวยศาสตราจารยวิภาวี ฝายเทศ มีขอเสนอแนะดังนี้ 
1. หนา 17 ชื่อวิชา นาฏศิลปไทย 1 (Classical Thai Dance)  และวิชา ประวัตินาฏศิลปไทย 

History of Thai Classical Dance  ควรใหคําวา   Thai อยูขางหนา Classical 
2. วิชา Na Path ใหระบุวา Ram Na Path 
3. หนา 17 วิชานาฏศิลปตะวันตก 1   มีคําวา Western Dance Training  แตนาฏศิลปไมมีคําวา 

Training  ดังนั้น ควรมีคําวา Training  เหมือนกันหรือไม   
4. หนา 18 วิชาการผลิตสื่อเ พ่ือใชในงานศิลปะการแสดง Media and Technology for 

Performing Arts   ในชื่อภาษาไทยไมปรากฺฏคําวา  Technology   อยู 
5. หนา 70 คําอธิบายรายวิชา มีพิมพผิด ความรูเบื้องตนเก่ียวกับนาฏศิลปอาเซีย คําวา อาเซียน  

ตก  “น” 
6. หนา 73 วิชาหลักการสรางละครและงานบนเวที ตก “ก”  และไมเห็นการปรากฏคําวาหลักการ 

คําอธิบายรายวิชาไม มี คําว าหลักการ การผลิตสื่ อนั้น  แต คําอธิบายรายวิชาใช คําว า  การใช   
สื่อขอใหตรวจสอบ 

 7. หนา 74 ระเบียบวิธีวิจัยทางศิลปะการแสดงนั้น  สภาวิชาการใหขอเสนอแนะวาควรทําให
กวางข้ึน  แตกลับมีคําวานาฏศิลป  ดังนั้น ควรตัดคําวา  นาฏศิลปออก และควรแกเปนศิลปะการแสดง  

 8. หนา 75 ระบําเบ็ดเตล็ด นั้น คือในคําอธิบายรายวิชาไมมีคําวาระบําเบ็ดเตล็ด แตใน
หลักสูตรเกาใสคําวาระบําเบ็ดเตล็ด 

 9. หนา 75 วิชานาฏศิลปพ้ืนเมืองตะวันตก Western Folk Dances คําวา Dances ไมควร
เติม s  

 10. หนา 77 การผลิตภาพยนตรสั้น Short Film Maker คําวา Maker นั้น ควรจะแกไขเปน 
“Production” หรือ “Making” 

  11. หนา 78 การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพทางศิลปะการแสดง ควรเพ่ิมคําวาหรือ
เตรียมฝกสหกิจศึกษาดวย เปนเง่ือนไขกอนเรียนวิชาการฝกประสบการณวิชาชีพทางศิลปะการแสดง 
  ผูชวยศาสตราจารย ดร.กรองทิพย เนียมถนอม มีขอเสนอแนะดังนี้ 
  1.  หนา 2 ขอ 7 ความพรอมในการเผยแพรหลักสูตรท่ีมีคุณภาพและมาตรฐาน ปการศึกษา 
2561 นั้น จะเร็วไปหรือไม ดังนั้น  ควรแกไขเปน ปการศึกษา 2563  
  2. หนา 9 การจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรีนั้น สวนนี้ไมไดมีแนบ   
  3. หนา 16 วิชาวิทยาศาสตรกับชีวิตยุคใหม Science and Modern Life นั้น เปนวิชาท่ีสอน
เปนภาษาอังกฤษ ไมไดใส* ใหกับนักศึกษา     

 มติท่ีประชุม 
 เห็นชอบหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการแสดง (หลักสูตรปรับปรุง  

พ.ศ.2561) โดยใหปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัยและมอบหมายเลขานุการ 
สภาวิชาการตรวจสอบเลมหลักสูตรวาไดดําเนินการแกไขตามมติสภามหาวิทยาลัยหรือไมกอนสงไปยัง
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
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 ระเบียบวาระท่ี 4.8 ขอความเห็นชอบหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประยุกต
ศิลป (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561)  

สาระสําคัญโดยยอ  
 ดวยหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปกรรม ไดมีการปรับปรุงหลักสูตรรวมถึง

เปลี่ยนชื่อสาขาวิชาตามเกณฑมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี  สาขาวิชาศิลปกรรมศาสตร   
พ.ศ. 2558   และไดเสนอตอสภาวิชาการ ครั้งท่ี 7/2561 เม่ือวันท่ี 23 พฤษภาคม 2561 ท่ีประชุมมี
มติเห็นชอบใหนําเขาท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาตอไป 

  โดยไดนําเสนอผานคณะกรรมการชุดตางๆ ดังตอไปนี้ 
 

ลําดับ ผานคณะกรรรมการ มติท่ีประชุม ครั้งท่ี วันท่ี 
1 คณะกรรมการประจําคณะมนุษยศาสตร

และสังคมศาสตร 
เห็นชอบ 3/2561 

4/2561 
18 เมษายน 2561 
2 พฤษภาคม 2561 

2 สภาวชิาการ เห็นชอบ 7/2561 23 พฤษภาคม  2561 

  ท่ีประชุมมีขอเสนอแนะดังนี้ 
 นายดุลยพิชัย  โกมลวานิช กลาววา  จํานวนนักศึกษาท่ีสนใจมาเรียนสาขาวิชาประยุกตศิลปมี

จํานวนเทาใด 
นางเกตุวดี  หิรัญพงษ ชี้แจงวา ท่ีมารายงานตัวมีจํานวน 16 คน 
นายดุลยพิชัย โกมลวานิช กลาววา ในฐานะท่ีทํางานทางดานนี้  หวงใยภาควิชานี้  ในหลักสูตร

กําหนดเนื้อหาคอนขางนอย อาจารยผูสอนมีจํากัด  อาจารยสวนใหญท่ีมาสอนนั้นจบดานการพิมพ งานดาน
ประยุกต จึงทําใหการเชื่อมโยงของอาจารยท่ีเขามาทํางานมีขอจํากัด  ซ่ึงทําใหเห็นถึงจุดออน พยายาม
เสนอแนะในดานวิชาการ  ขณะนี้นักศึกษานอยลง ดังนั้น มหาวิทยาลัยควรออกแบบหลักสูตรเพ่ือไปกระตุน
ผูเรียนใชในเรื่องของทองถ่ิน เรื่องของอยุธยา สาขาวิชาไมควรนําปญหาของสาขาวิชาเปนหลัก สาขาวิชา
ควรเสนอเสนอความตองการมาท่ีสภามหาวิทยาลัยเพ่ือใหสภามหาวิทยาลัยแกปญหา ในสวนของ
รายละเอียดรายวิชา Art Shop จะแสดงออกถึงตัวทักษะประยุกตไปสูการปฏิบัติเพ่ือทําใหเกิดรายได เกิด
การยอมรับ จะทําใหนักศึกษาสนใจมาเรียนมากยิ่งข้ึน 

ประธาน  กลาววา หนา 19 วิชาคอมพิวเตอรเพ่ือการออกแบบ 2 มิติ และวิชาคอมพิวเตอรเพ่ือ
การออกแบบ 3 มิติ  แตกตางกันอยางไร  

นางสาวเกตุวดี  หิรัญพงษ  ชี้แจงวา ในหลักสูตรท่ีปรับปรุงนั้นจะเนนชัดไปเลยวาคอมพิวเตอรเพ่ือ
การออกแบบ 2 มิติ และวิชาคอมพิวเตอรเพ่ือการออกแบบ 3 มิติ 

ประธาน กลาววา วิชาศิลปศึกษา ใสไวเพ่ืออะไร  ควรใหนักศึกษาไดเรียนเปนวิชาเลือก 
นางเกตุวดี  หิรัญพงษ  ชี้แจงวา  ผูทรงคุณวุฒิท่ีวิพากษหลักสูตรใหระบุเชนนี้ โดยใหนักศึกษาได

เรียนกอนเพ่ือจะไดมีพ้ืนความรู ซ่ึงเปนวิชาเลือก 
ผูชวยศาสตราจารยวิภาวี ฝายเทศ มีขอเสนอแนะดังนี้ 
1. หนา 1 จํานวนหนวยกิต นั้น ขอใหแกไขจาก 133 หนวยกิต เปน 139 หนวยกิต 
2. หนา 7 จะพบวาในหลักสูตรอ่ืนจะเปดใหนักศึกษาเลือกเสรีไดแตหลักสูตรนี้ไมไดระบุไว 
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3. หนา 18   วิชาเขียนแบบเบื้องตน ตองมีคําวา “การ” อยูขางหนาหรือไม และวิชาภูมิปญญา
ทองถ่ินกับการสรางสรรค Thai Local Wisdom and Creativity  เราเติมคําวาทองถ่ิน ดังนั้นจะตองมีคํา
วา “ไทย” ดวยหรือไม 

4. หนา 18 ชื่อวิชาจิตรกรรมพ้ืนฐานเพ่ือการสรางสรรค Basic Painting for Creativity และวิชา 
ภาพพิมพพ้ืนฐานเพ่ือการสรางสรรค นั้น ชื่อภาษาอังกฤษเหมือนกัน ขอใหตรวจสอบ 

5. หนา 19 การสรางสื่อผสมทางการพิมพ  Multi – Media Creation ขอใหตรวจสอบชื่อ
ภาษาอังกฤษ วาตองมีคําวา Silkscreen หรือไม   

6. หนา 60  กรณีหลักสูตรศิลปกรรมหรือหลักสูตรใดท่ีใชคําวาทองถ่ินหรืออยุธยา  ควรเพ่ิม 
อยุธยาศึกษา เปนแหลงทรัพยากรเพ่ิมเติมดวย 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.กรองทิพย เนียมถนอม มีขอเสนอแนะดังนี้ 
1. หนา 3 ขอใหแกไขเปน การประชุมสภาวิชาการ ครั้งท่ี 7/2561 วันท่ี 23 พฤษภาคม 2561  
2. หนา 14 -17 หนาหมายเหตุตองมีเครื่องหมาย *  
นายสาโรช ปุริสังคหะ มีขอเสนอแนะดังนี้ 
1. หนา 20  รหัสวิชา ท้ัง 2 หลักสูตร รหัสวิชา  3013801 และ 9014802 หลักสูตรนี้

หมายถึงชั้นป หากตอไปในหนาท่ีเปนตารางการเรียน จะใสเปนชั้นปท่ี 4 ดังนั้น การเรียงลําดับรหัสวิชา 
ผิดหรือไม ขอใหตรวจสอบ  

2. หนา 19 คอมพิวเตอรเพ่ือการออกแบบ 2 มิติ และวิชาคอมพิวเตอรเพ่ือการออกแบบ 3 มิตินั้น 
ไดกลาวถึง ซอฟตแวรท่ีเปนลิขสิทธิ์  หากเปนวิชาบังคับ สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศจะได
เตรียมจัดซ้ือ   

ผูชวยศาสตราจารย ดร.กรองทิพย เนียมถนอม กลาววา หนา 41  (Curriculum Mapping)   
ใน 2 วิชาคือ 2500128 ชื่อวิชาจิตสาธารณะกับการทํางานเพ่ือสังคม และ 1500137 ชื่อวิชา
สุนทรียศาสตร ท้ัง 2 วิชานี้ ไมเหมือนกัน เพราะเปนวิชาแกนซ่ึงควรออกมาจากคณะ ดังนั้นขอใหตรวจสอบ 

นายสุทัศน อูทอง กลาววา ชื่อปริญญาศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต จะแบงเปน 2 อยาง คือ วิจิตรศิลป 
และประยุกตศิลป  ดังนั้น ไมควรใชชื่อวาสาขาประยุกตศิลป ควรใชชื่อวา สาขาวิชาการออกแบบ ชื่อสาขา
ไมสอดคลองกับ มคอ.1 เพราะหลักสูตรนี้นําชื่อกลุมวิชาไปเปนชื่อสาขาวิชา 

นางเกตุวดี  หิรัญพงษ  ชี้แจงวา ผูทรงคุณวุฒิใหปรับชื่อเปนสาขาวิชาประยุกตศิลป   

 มติท่ีประชุม 
 เห็นชอบหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประยุกตศิลป (หลักสูตรปรับปรุง  

พ.ศ.2561)  โดยใหปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัยและมอบหมาย
เลขานุการสภาวิชาการตรวจสอบเลมหลักสูตรวาไดดําเนินการแกไขตามมติสภามหาวิทยาลัยหรือไมกอน
สงไปยังสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
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 ระเบียบวาระท่ี 4.9 ขอความเห็นชอบรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล
งานของคณบดี และผูอํานวยการสถาบัน/สํานัก มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560  

 สาระสําคัญโดยยอ   
 ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 มาตรา 39 การติดตาม ตรวจสอบ และ

ประเมินผลงานในตําแหนงคณบดีใหเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา และใหนํา
บทบัญญัติในหมวด 4 มาใชบังคับโดยอนุโลม ซ่ึงในหมวด 4 วาดวย การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล 
ประกอบดวย  มาตรา 49 และมาตรา 50 โดยสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ไดแตงตั้ง
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ตามความในมาตรา 18 (14) 
มาตรา 49 และมาตรา 50 แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 เม่ือวันท่ี 30 มิถุนายน 
พ.ศ. 2557 

บัดนี้ คณะกรรมการฯ ไดจัดทํารายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของ
คณบดีและผูอํานวยการสถาบัน/สํานัก มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจําปงบประมาณ  
พ.ศ. 2560 ประกอบไปดวยคณบดี 4 คณะ ผูอํานวยการสถาบัน/สํานัก 3 หนวยงาน ประกอบดวย คณะ
ครุศาสตร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี คณะวิทยาการจัดการ คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
สถาบันวิจัยและพัฒนา สถาบันอยุธยาศึกษา และสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เรียบรอยแลว 
ซ่ึงมีรายละเอียดดังนี้  

  บทสรุปผูบริหาร 

 ตาม ท่ีคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเ มินผลงานของมหาวิทยาลั ย  
ไดดําเนินการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานคณบดีผูอํานวยการสถาบันและสํานัก สังกัดมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 โดยมีวัตถุประสงคดังนี ้

 1. เพ่ือติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของคณบดี ผูอํานวยการสถาบันและสํานัก 

 2. เพ่ือสงเสริม พัฒนา และปรับปรุงการดําเนินงานของคณะและสถาบันและสํานัก  
 3. เพ่ือจัดทํารายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของคณบดี ผูอํานวยการสถาบัน

และสํานัก เสนอตอสภามหาวิทยาลัยและขอความเห็นชอบพรอมใหขอเสนอแนะตอการพัฒนาและ
ยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการและการดําเนินงานตามพันธกิจของคณะและสถาบันและสํานัก  

 สรุปผลประเมินการบริหารงานของคณบดี ผูอํานวยการสถาบันและสํานัก 7 หนวยงาน 
ประกอบดวย คณบดีคณะครุศาสตร คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร คณบดีคณะวิทยาการจัดการ คณบดี
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ผูอํานวยการสถาบันอยุธยาศึกษา และ
ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยพิจารณาจากผลการดําเนินงาน 3 ดาน คือ ดาน
ยุทธศาสตรและงบประมาณการเงิน (คาน้ําหนัก 0.35) ดานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (คาน้ําหนัก 
0.35) และดานคุณภาพการบริหารงาน (คาน้ําหนัก 0.30) มีผลประเมินการบริหารงานดังนี้  

- คณบดีคณะครุศาสตร (นางอมรรัตน  สนั่นเสียง)  

 ผลประเมินอยูในระดับมาก    คะแนนประเมิน 4.24 คะแนน  

- คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร (ผูชวยศาสตราจารยหทัยรัตน  ทรรพวสุ)  

 ผลประเมินอยูในระดับมาก    คะแนนประเมิน 3.85 คะแนน 

- คณบดีคณะวิทยาการจัดการ (นายศานติ  เล็กมณี)  
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 ผลประเมินอยูในระดับมาก    คะแนนประเมิน 3.51 คะแนน 

- คณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (รองศาสตราจารยศานิต  สวัสดิกาญจน)  

 ผลประเมินอยูในระดับมาก    คะแนนประเมิน 3.60 คะแนน 

- ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา (รองศาสตราจารย ดร.ชูสิทธิ์  ประดับเพ็ชร) 

 ผลประเมินอยูในระดับมากท่ีสุด  คะแนนประเมิน 4.94 คะแนน 

- ผูอํานวยการสถาบันอยุธยาศึกษา (นางสาวจงกล  เฮงสุวรรณ)  

 ผลประเมินอยูในระดับมากท่ีสุด  คะแนนประเมิน 4.71 คะแนน 

- ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (ผูชวยศาสตราจารยธนู บุญญานุวัตร) 

 ผลประเมินอยูในระดับมาก    คะแนนประเมิน 4.42  คะแนน 

 โดยผลประเมินการบริหารงานของคณบดี ผู อํานวยการสถาบันและสํานัก มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 ท้ัง 3 ดาน มีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

1. คณบดีคณะครุศาสตร (นางอมรรัตน สนั่นเสียง) ภาพรวมอยูในระดับมาก (4.24 คะแนน) 
ประกอบดวย ดานยุทธศาสตร ผลประเมินอยูในระดับมากท่ีสุด (5 คะแนน) ผลการเบิกจายงบประมาณ รอยละ 
93.76 (ต่ํากวาเปาหมายรอยละ 2.24) ดานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ผลประเมินอยู
ในระดับดี (3.99 คะแนน) และดานคุณภาพการบริหารงาน ผลประเมินอยูในระดับมาก (3.62 คะแนน)  

2. คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร (ผูชวยศาสตราจารยหทัยรัตน ทรรพวสุ)
ภาพรวมอยูในระดับมาก (3.85 คะแนน) ประกอบดวย ดานยุทธศาสตร ผลประเมินอยูในระดับมาก  
(4 คะแนน) ผลการเบิกจายงบประมาณรอยละ 91.97 (ต่ํากวาเปาหมายรอยละ 4.03) ดานการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน ระดับคณะ ผลประเมินอยูในระดับดี (3.79 คะแนน) และดานคุณภาพการบริหารงาน ผล
ประเมินอยูในระดับมาก (3.74 คะแนน)  

3. คณบดีคณะวิทยาการจัดการ (นายศานติ เล็กมณี) ภาพรวมอยูในระดับมาก (3.51 คะแนน) 
ประกอบดวย ดานยุทธศาสตร ผลประเมินอยูในระดับปานกลาง (3 คะแนน) ผลการเบิกจายงบประมาณ รอยละ 
89.61 (ต่ํากวาเปาหมายรอยละ 6.39) ดานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ ผลประเมินอยู
ในระดับดี (3.64 คะแนน) และดานคุณภาพการบริหารงาน ผลประเมินอยูในระดับมาก (3.98 คะแนน) 

4. คณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (รองศาสตราจารยศานิต สวัสดิกาญจน) ภาพรวม
อยู ในระดับมาก (3.60 คะแนน) ประกอบดวย ดานยุทธศาสตร  ผลประเมินอยู ในระดับปานกลาง  
(3 คะแนน) ผลการเบิกจายงบประมาณรอยละ 93.64 (ต่ํากวาเปาหมายรอยละ 2.46) ดานการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน ระดับคณะ ผลประเมินอยูในระดับดี (4.35 คะแนน) และดานคุณภาพการบริหารงาน  
ผลประเมินอยูในระดับปานกลาง (3.43 คะแนน)  

5. ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา (รองศาสตราจารย ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร) ภาพรวมอยูใน
ระดับมากท่ีสุด (4.94 คะแนน) ประกอบดวย ดานยุทธศาสตร ผลประเมินอยูในระดับมากท่ีสุด  
(5 คะแนน) ผลการเบิกจายงบประมาณรอยละ 99.12 (สูงกวาเปาหมายรอยละ 3.12) ดานการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน ระดับสถาบันและสํานัก ผลประเมินอยูในระดับดีมาก (5.00 คะแนน) และดานคุณภาพการ
บริหารงาน ผลประเมินอยูในระดับมากท่ีสุด (4.79 คะแนน) 
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6. ผูอํานวยการสถาบันอยุธยาศึกษา (นางสาวจงกล เฮงสุวรรณ) ภาพรวมอยูในระดับมากท่ีสุด 
(4.71 คะแนน) ประกอบดวย ดานยุทธศาสตร ผลประเมินอยูในระดับมากท่ีสุด (5 คะแนน) ผลการเบิกจาย
งบประมาณรอยละ 86.44 (ต่ํากวาเปาหมายรอยละ 9.56) ดานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
ระดับสถาบันและสํานัก ผลประเมินอยูในระดับดีมาก (5.00 คะแนน) และดานคุณภาพการบริหารงาน  
ผลประเมินอยูในระดับมาก (4.03 คะแนน) 

7. ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (ผูชวยศาสตราจารยธนู บุญญานุ
วัตร) ภาพรวมอยูในระดับมาก (4.42 คะแนน) ประกอบดวย ดานยุทธศาสตร ผลประเมินอยูในระดับมาก
ท่ีสุด (5 คะแนน) ผลการเบิกจายงบประมาณรอยละ 86.23 (ตํ่ากวาเปาหมายรอยละ 9.77) ดานการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบันและสํานัก ผลประเมินอยูในระดับดี (4.50 คะแนน) และดานคุณภาพ
การบริหารงาน ผลประเมินอยูในระดับมาก (3.64 คะแนน) 

ขอเสนอแนะจากคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย 
 คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย มีขอเสนอแนะจากผล

การประเมินการปฏิบัติงานของคณบดี ผูอํานวยการสถาบันและสํานัก มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ดังนี้ 

1. ดานการผลิตบัณฑิต /การจัดการศึกษา  
1.1 เนื่องจากจํานวนนักศึกษามีแนวโนมลดลงเปนผลมาจากประชากรวัยเรียนท่ีลดลง และมี

ผลสะทอนตอการจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษาท้ังประเทศ ดังนั้นทุกคณะควรกําหนดยุทธศาสตร 
การรับนักศึกษาจากแผนท่ีตั้งไวเดิมใหเหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลง โดยมีการปรับจํานวนการรับเขาใหม  
ใหสอดคลองกับจํานวนท่ีคาดวาจะเกิดข้ึนในอนาคต เพ่ือวางแผนการใชทรัพยากร เชน งบประมาณ อาคาร
สถานท่ี หองปฏิบัติการ และกิจกรรมตางๆ ใหสอดคลองกับจํานวนนักศึกษาท่ีจะเกิดข้ึนตามหลักสูตรตางๆ  

1.2 นักศึกษาในทุกคณะมีอัตราการออกกลางคัน (Drop Out) ในอัตราท่ีสูง ประมาณรอยละ 40.00 ของ
จํานวนท่ีรับเขา เปนผลใหการวางแผนการผลิตบัณฑิตในสาขาตางๆ ต่ํากวาเปาหมาย โดยเฉพาะคณะ
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร และคณะวิทยาการจัดการ เห็นสมควรใหมี
การศึกษาวิจัยสถาบัน (Institutional Research) และวางระบบ เพ่ือลดอัตราการออกกลางคัน  

1.3 เนื่องจากประชากรในวัยเรียนลดลงจากเดิม และมีประชากรวัยสูงอายุ (Ageing) มากข้ึน คณะ
ควรมีการวางแผนการใหโอกาสคนท่ีอยูในวัยแรงงานและวัยสูงอายุไดเขามาเรียนในคณะเพ่ิมข้ึน โดยการจัด
หลักสูตรท่ีหลากหลาย เชน หลักสูตรระยะสั้น การจัดการศึกษานอกเวลา การโอนประสบการณ การจัดสหกิจ
ศึกษา และการจัดการเรียนการสอนแบบ Work Integrated Learning มาเปนสวนหนึ่งของการศึกษา และมี
หลักสูตรพัฒนาผูสูงอายุตามนโยบายของรัฐบาลท้ังในเรื่องการสรางอาชีพเสริม การพัฒนาสุขภาพ และการ
ใชภูมิปญญาของผูสูงอายุท่ีมีคาของสังคม  

1.4 เนื่องจากสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทยท้ังของรัฐและเอกชนมีจํานวนมาก  
มีการแขงขันในเรื่องการรับนักศึกษา การจัดหลักสูตรท่ีตอบสนองความตองการของประเทศ  
การจัดการดานการบริหารท่ีมีความคลองตัว และการแขงขันในรูปแบบตางๆ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา ควรมีการระดมแนวคิดจากบุคลากร ผูทรงคุณวุฒิ กรรมการสภามหาวิทยาลัย  
สภาวิชาการ และผูมีสวนไดสวนเสีย (Stake holders) เพ่ือวางแผนการทํางานเชิงรุกในบริบทท่ีเก่ียวของกับการ
เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว โดยการสรางฐานขอมูลเพ่ือการตัดสินใจท่ีดีข้ึนในมหาวิทยาลัย 
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1.5 ทุกคณะควรมีการวางแผนพัฒนาอาจารยประจําใหมีคุณวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอกและ
ตําแหนงทางวิชาการใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาท่ีกําหนดไว 

1.6 ทุกคณะสถาบันและสํานัก ควรมีแผนพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการใหมีศักยภาพในการ
ทํางานท่ีสูงข้ึน และมีความกาวหนาในสายงาน 

 
 

2. ดานการวิจัย 
2.1  คณะควรเพ่ิมศักยภาพการวิจัยของอาจารยและบุคลากรใหมากข้ึน โดยกําหนดขอตกลงใน

การปฏิบัติงานในการทําการวิจัยแตละป และใชเปนสวนหนึ่งของผลการประเมินการปฏิบัติงาน 
2.2  คณะจะตองมีแผนการทําวิจัยท่ีตอบโจทยการพัฒนาพ้ืนท่ี/จังหวัด ท่ีอยูในพ้ืนท่ีรับผิดชอบ

ของมหาวิทยาลั ย  เช น  การ เกษตร  การท อง เ ท่ี ยว เชิ งอนุ รั กษ  โ ดยประสาน กับหน วยงาน 
ท่ีรับผิดชอบในพ้ืนท่ี และสนองตอบโจทยการพัฒนาประเทศไทยของรัฐบาล (Thailand 4.0)  

2.3  คณะควรจัดทําฐานขอมูลความเชี่ยวชาญของอาจารยในแตละสาขา เ พ่ือจัดทํา
โครงการวิจัย งานท่ีปรึกษา และงานบริการวิชาการ ในการของบประมาณชุดโครงการตามนโยบายของ
สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ 

2.4  คณะควรมีการจัดสรรงบประมาณเพ่ือสงเสริมงานวิชาการและงานวิจัยเพ่ิมข้ึน เชน การ
สงเสริมการทําวิจัย เขียนตํารา การเขียนบทความทางวิชาการ และงานสรางสรรคอ่ืนๆ รวมท้ังสงเสริมให
อาจารยไปแสวงหาแหลงทุนวิจัยภายนอกเพ่ิมข้ึน 

2.5  คณะควรสงเสริมใหมีการทําวิจัยอยางตอเนื่อง โดยใชระบบนักวิจัยพ่ีเลี้ยง (Mentor) และ
สรางแรงจูงใจในการทําวิจัย เพ่ือใหเกิดนักวิจัยรุนใหมและเกิดการวิจัยอยางตอเนื่อง 

 

3. ดานการบริการวิชาการ 
3.1 คณะควรสํารวจความตองการของทองถ่ินและองคกรภาคธุรกิจ เพ่ือจัดทําแผน 

การบริการวิชาการท่ีตอบสนองความตองการของพ้ืนท่ีตามแนวทางการพัฒนาของจังหวัด กลุมจังหวัด และ
ยุทธศาสตรการพัฒนาเชิงพ้ืนท่ี 

3.2  คณะควรจัดทําหลักสูตรอบรมระยะสั้น โดยมีกลุมเปาหมายเปนผู ทํางานในภาค
เกษตรกรรม ภาคอุตสาหกรรม และภาคบริการ ฯลฯ ใหมีทักษะในการทํางาน เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถและ
ศักยภาพในการผลิต ตามนโยบายของรัฐบาล 

4. ดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
4.1 คณะควรมีแผนพัฒนางานดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม โดยรวมกับหนวยงานตางๆ  

ในจังหวัดและพ้ืนท่ีใกล เ คียง เ พ่ือกําหนดจุดเนนการพัฒนาทางดานศิลปวัฒนธรรม การสราง 
ขุมกําลังปญญาของภูมิปญญาในทองถ่ิน และถอดบทเรียนมาใหกับนักศึกษาไดเรียนรู 

4.2 คณะควรเพ่ิมโครงการและกิจกรรมรวมกับทองถ่ิน เพ่ือเปนการสืบสานประวัติศาสตรและ
ศิลปวัฒนธรรม 

4.3 ควรมีการจัดทําฐานขอมูลดานศิลปวัฒนธรรมและภู มิปญญาทอง ถ่ิน เ พ่ือใช ใน 
การสงเสริมและพัฒนาการทองเท่ียวเชิงประวัติศาสตรอยางยั่งยืน 
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5. ดานการบริหารจัดการองคการ  
5.1 เนื่องดวยสมเด็จพระเจาอยูหัว รัชกาลท่ี 10 มีพระราโชบายท่ีเนนใหมหาวิทยาลัยราชภัฏท่ัวประเทศ

จัดทําโครงการท่ีสอดคลองกับการพัฒนาทองถ่ิน และลดความเหลื่อมล้ําทางการศึกษา การใหโอกาสกับ
ผูเรียนเขามาเรียนในมหาวิทาลัย ดังนั้นมหาวิทยาลัยจึงควรมีแผนการทํางานท้ังระยะสั้นและระยะยาวให
สอดคลองกับพระราโชบายดังกลาว โดยมีหนวยรับผิดชอบทําโครงการนี้ข้ึนเปนการเฉพาะ เพ่ือความรวดเร็วและ
ประสิทธิภาพในการประสานงานกับหนวยงานภายนอกในลักษณะ One stop service 

5.2 เนื่องจากรัฐบาลมีแนวนโยบายในการจัดต้ังกระทรวงการอุดมศึกษาข้ึน และคาดวาจะมี
ผลกระทบตอการพัฒนาอุดมศึกษาของมหาวิทยาลัยท้ังในเรื่องการใชอํานาจของสภามหาวิทยาลัย การอนุมัติหลักสูตร 
และการประกันคุณภาพการศึกษา คณะควรมีการเตรียมการกําหนดแนวทางในการดําเนินงานท้ังในระดับ
สภามหาวิทยาลัยและระดับคณะโดยเร็ว  

5.3 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาควรศึกษารูปแบบการบริหารจัดการ ระเบียบ 
ขอบังคับท่ีเก่ียวของกับการบริหารงาน เพ่ือเตรียมความพรอมสูการเปนมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ ตาม
นโยบายรัฐบาล ท้ังนี้เพ่ือใหเกิดความคลองตัวในการบริหารงานดานตาง  ๆใหมีอิสระยิ่งข้ึน 

5.4 รัฐบาลมีแนวโนมในการลดอัตราพนักงานของรัฐ และจํานวนนักเรียนท่ีอยูในระบบ
การศึกษาภาคบังคับมีแนวโนมลดลง จึงควรจัดทําแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากรใหสอดคลองกับ 
การเปลี่ยนแปลง โดยเนนการพัฒนาบุคลากรใหมีศักยภาพและสมรรถนะท่ีสูงข้ึน สามารถทํางานแบบ
บูรณาการรวมกับหนวยงานอ่ืนท้ังภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยใหสามารถตอบสนองความตองการของ
ตลาดแรงงาน  

5.5 ในคณะท่ีมีหลักสูตรและสาขาวิชาท่ีไมมีนักศึกษาหรือมีจํานวนนอย ควรรวมมือกัน 
ใชศักยภาพของอาจารยท่ีมีอยูพัฒนาหลักสูตรใหมท่ีตอบสนองความตองการของตลาดแรงงาน เชน  
การสรางความรวมมือของอาจารยแบบขามศาสตร ขามคณะ ขามมหาวิทยาลัย และการบูรณาการระหวาง
สาขาวิชา (Cross - disciplinary) 
  ท่ีประชุมมีขอเสนอแนะดังนี้ 
  นายธวัชชัย   กิจรัตนะกุล กลาววา ในเอกสารขอมูลการรับนักศึกษาในชวงป 2558 – 2561 
ของแตละคณะหากพิจารณาจากเอกสารแผนรับของมหาวิทยาลัยคงท่ีตลอด และผลการรับนักศึกษา จะ
พบวามหาวิทยาลัยรับไมบรรลุตามประมาณการ หากพิจารณาโดยเฉลี่ยคือเทาทุน  
  คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ประมาณการวาจะรับ จํานวน 645 คน แตรับไดไมถึง 
ตามท่ีประมาณการไว 
  คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ประมาณการวาจะรับ จํานวน  700 กวาคน หากพิจารณา
ตัวเลขนั้นตองใชเวลาถึง 4 ป  
  คณะวิทยาการจัดการ ประมาณการไวสูงกวารับจริงรอยละ  50  
  ในการรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของคณบดี ผูอํานวยการสถาบันและ
สํานัก มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560  เปนประโยชนมากควร
นําไปเผยแพรใหคณะไดรับทราบ เพ่ือการจัดการเรียนการสอนตอไป 
  นายอภิชาติ พานสุวรรณ  กลาววา ขอใหตรวจสอบเอกสารท่ีนํามาแจกคือ ขอมูลการรับ
นักศึกษา   เชน คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร สาขาวิชาการปกครองทองถ่ิน ขอมูลตั้งแตปการศึกษา 
2558 และปการศึกษา 2559 ตัวเลขผิด ขอใหตรวจสอบ   
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  รองศาสตราจารย ดร.เสนห จุยโต มีขอเสนอแนะดังนี้ 
  1.  กรอบการประเมินยุทธศาสตร ในเอกสารหนา 9  ประเมินยุทธศาสตรโดยใชกรอบ คณะ
ครุศาสตรและคณะอ่ืน ๆ มีกรอบไมเหมือนกัน หากพิจารณาแลวเครื่องมือท่ีใชทําใหขาดหายไป คือเรื่อง
ของจํานวนนักศึกษา ดังนั้น การประเมินในสวนของยุทธศาสตรจะมี 4 ประการ ดังนี้ 
   1. ยุทธศาสตรดานประสิทธิผลตามพันธกิจ   
   2. ยุทธศาสตรดานการใหคุณภาพบริการ 
   3. ยุทธศาสตรประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
   4. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาองคกร   
   ยุทธศาสตรท่ีควรนําไปใชในการประเมินรอบถัดไป มี 3 ขอดังนี้  
   1. ยุทธศาสตรโดยอิงดัชนีสมดุล สวนของ Balanced Scorecard  (BSC)   
   2. ยุทธศาสตร QA 
   3. ยุทธศาสตร PMQA การบริหาร  
  2. การจัดสรรงบประมาณ หากยุทธศาสตรชัดเจนจะลงมายังคณะ และอีกสวนหนึ่งท่ีใชในการ
พิจารณา คือ unit cost บางคณะนักศึกษาลดแตจํานวนบุคลากรเทาเดิม ดังนั้นควรจัดสรรงบประมาณตาม
ยุทธศาสตร 
  3. การประเมินผล สิ่งท่ีสําคัญคือกระบวนการบางอยางไมไดมุงไปท่ีผลสัมฤทธิ์ ประเมิน
โครงการวาเกิดผลสัมฤทธิ์มากนอยเพียงใด ขอเสนอกรอบแนวคิดในการประเมิน Balanced Scorecard  
(BSC)   
  ศาสตราจารย ดร.จํานงค  อดิวัฒนสิทธิ กลาววา ในเอกสารรายงานผลการประเมินฯ นั้นผล
การประเมินยังมีความเกรงใจซ่ึงกันและกัน เรื่องใดท่ีเปนคุณภาพของการบริหารการศึกษา การจะพัฒนา
คุณภาพอาจารยตองดําเนินการอยางเขมแข็ง  
  นายนพดล  ปรางคทอง  กลาววา ในเอกสารการประเมิน หนา 138 เปนตนไป  หลังจากท่ี
คณะกรรมการประเมินฯ มีขอเสนอแนะ คณะไดมีการดําเนินอยางไรบาง คณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร พบวาขอมูลผลการดําเนินงานท้ังหมด เปนการดําเนินงานของคณบดีคนปจจุบัน เม่ือพิจารณา
แหลงขอมูลคณะกรรมการใชขอมูลสิ้นสุดเดือนกันยายนป 2560 ซ่ึงเปนชวงการปฏิบัติงานของคณบดี 
คนเกาประมาณ 8 เดือน แตไมมีขอมูลในชวงดังกลาว ดังนั้น ขอใหตรวจสอบและแกไขขอมูลใหถูกตอง 
  อธิการบดี  มีขอเสนอแนะ 5 ประเด็น ดังนี้ 
  1. ขอบคุณคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยและ
อธิการบดี ทุกทาน  

 2. มหาวิทยาลัยจะรับขอเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินไปหารือกับหัวหนาหนวยงาน 
ขอใหคณะและหนวยงานใชตัวเลขขอมูลการรายงานผลการประเมินเพ่ือเปนขอมูลในการประเมิน ป 2561 
ตอไป   

 3. การประเมินตามยุทธศาสตรของแตละหนวยงาน การทําแผนยุทธศาสตรท่ีผานมาแตละ
หนวยจะพิจารณาเฉพะงานของตัวเอง  จากนี้ไปในเรื่องของการจัดทําแผนควรเปนกรอบเดียวกัน จะทําใหมี
ความตอเนื่อง และสัมพันธกัน  
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 4. กรอบการประเมินขอใหบันทึกตามท่ี รองศาสตราจารย ดร.เสนห จุยโต  ไดกลาวไว เปนไป
ตามกรอบท่ีสภามหาวิทยาลัยอนุมัติโดยจะใชกรอบ  ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และการพัฒนาองคกร 
Balanced Scorecard  (BSC)   

 5.  เรื่องการทบทวนเปาหมาย สภามหาวิทยาลัยไดมอบนโยบายชัดเจนคือ  หากหลักสูตรใดมี
นักศึกษาจํานวนนอย  มหาวิทยาลัยจะปดหลักสูตร  

 ประธาน กลาววา ขอใหคณบดีและผูอํานวยการสถาบัน สํานัก ใหความรวมมือกับอธิการบดี
ในการดําเนินการ  
  อธิการบดี ขอหารือเพ่ิมเติมวา ขออนุญาตในหลักการจากสภามหาวิทยาลัย  แผนรับนักศึกษา
ในชวงป 2558 – 2561 นั้น ทุกหลักสตูรระบุไว จํานวน  30 คน บางหลักสูตรรับ 2 หอง กอนหนานี้ จะ
พบวามหาวิทยาลัยรับตามเกณฑคือไมเกิน 30 คน ท้ัง ๆ ท่ีมีนักศึกษาสมัคร จํานวน 1,000 กวาคน  ใน
สวนของคณะครุศาสตรนั้นมหาวิทยาลัยรับไดไมเกินสาขาละ 30 คน ขออนุญาตในหลักการ จะขออนุญาต
สาขาละ 35 คน สวน 5 คนท่ีเกินมานั้น ในระหวางศึกษาอยูสวนหนึ่งอาจจะมีการ Drop Out  หากเปน
เชนนี้มหาวิทยาลัยจะมีความคลองตัวและใหโอกาสนักศึกษา จึงเรียนเสนอขออนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย
วาหากแผนการรับนักศึกษา จํานวน  30 คน แตจะขอรับเพ่ิมเปนจํานวน 35 คน พอจะเปนไปไดหรือไม 
  ประธาน กลาวา หากนักศึกษาไมมีการ Drop Out   จะทําอยางไร ดังนั้น คณะวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยีควรมารวมกับคณะครุศาสตรในการผลิตบัณฑิต จะทําใหมีนักศึกษาเพ่ิมข้ึนอีก จํานวน  
30 คน มหาวิทยาลัยควรสํารวจคนกอนวามีความพรอมเพียงใด  และมีคุณสมบัติตามท่ี กกอ. กําหนด
หรือไมหากไมมีคุณสมบัติตามท่ี กกอ. กําหนด มหาวิทยาลัยควรขออนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย เพ่ือขอเพ่ิม  
โดยการนําตัวเลขความตองการครูจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และจังหวัดอางทองเขามา  ไมขัดของใน
ความคิดเห็นของอธิการบดีท่ีจะเพ่ิม จํานวน 5 คน แตมีความกังวลวาหากมหาวิทยาลัยรับเกินมาตั้งแตตน 
จะเปดปญหา  และใครคือ 5 คนท่ีจะไมไดใบประกอบวิชาชีพ  แตหากระบุวารับมาจํานวนเทาใด และให
นักศึกษาไปสอบเหมือนวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต หากเปนเชนนั้นก็เห็นดวย 
  ศาสตราจารย ดร.จํานงค  อดิวัฒนสิทธิ์ กลาววา มหาวิทยาลัยควรใชนโยบายการเกลี่ยผูสมัคร
คณะท่ีมีจํานวนนักศึกษามาสมัครเกิน  โดยมีเ ง่ือนไขของแตละคณะ เชน คณะครุศาสตรรับเกิน
มหาวิทยาลัยไมตองการใหนักศึกษาเสียสิทธิ โดยขอความกรุณาจากคณะอ่ืน ๆ ท่ีมีนักศึกษาจํานวนนอย 
โดยมีขอตกลงรวมกันเบื้องตนวามหาวิทยาลัยจะฝกสอนใหนักศึกษาเปนครูไดอยางไรขอความรวมมือในเชิง
บูรณาการ   
  ประธาน กลาววา ในสวนของแผนการรับนักศึกษานั้นประธานขอปรึกษาหารือกับอธิการบดีตอไป 

 มติท่ีประชุม 
  เห็นชอบรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของคณบดี ผูอํานวยการสถาบัน
และสํานัก มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 โดยใหปรับปรุงแกไข
ตามขอเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัยกอนจัดทํารูปเลมเพ่ือเผยแพรตอไป 
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การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 7/2561  เมื่อวันพุธท่ี 11  กรกฎาคม  2561 

 ระเบียบวาระท่ี 4.2  ขอความเห็นชอบการเปล่ียนแปลงอาจารยประจํา ห ลั ก สู ต ร ศิ ล ป 
   ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจนี (ฉบับป พ.ศ. 2558) (สมอ.08)  

สาระสําคัญโดยยอ  
  ดวยคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ไดขอความเห็นชอบการเปลีย่นแปลงอาจารยประจํา
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน (ฉบับป พ.ศ. ๒๕๕๘) โดยดําเนินการปรับปรุงแกไขอาจารย
ประจําหลักสูตรใหเปนปจจุบันตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรท่ีสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
กําหนด เนื่องจากนางสาวดวงพร  รื่นเรืองฤทธิ์ ไดลาออกจากราชการ  จึงปรับเปลี่ยนเปน นางสาวชะเอม 
สังสีแกว   และปรับเปลี่ยนอาจารยท่ีมีคุณวุฒิระดับปริญญาโท แทน Mrs.  Zhang Jue ท่ีมีคุณวุฒิสูงสุด
ระดับปริญญาตรี จึงขอเสนอชื่อ นางสาวนภัสสรณ  เหลืองศักดิ์ศรี ทดแทนตําแหนงอาจารยประจํา
หลักสูตรดังกลาว และไดเสนอตอคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งท่ี ๘/๒๕๖๑ เม่ือวันท่ี ๒๗ มิถุนายน 
๒๕๖๑ ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบใหนําเขาท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา 
  สาระในการปรับปรุ งแก ไข  ปรับรายชื่ ออาจารยประจํ าหลักสูตร ให เปนปจจุบัน  
(เลมหลักสูตรหนาท่ี 28 รายการท่ี 3.2.1) 

 

โดยไดนําเสนอผานคณะกรรมการชุดตางๆ ดังตอไปนี้ 
 

ลําดับ ผานคณะกรรรมการ มติท่ีประชุม ครั้งท่ี วันท่ี 
1 คณะกรรมการประจาํคณะมนุษยศาสตร

และสังคมศาสตร 
เห็นชอบ 3/2561 18 เมษายน 2561 

2 สภาวิชาการ เห็นชอบ 8/2561 27 มิถุนายน 2561 

ท่ีประชุมมีขอเสนอแนะดังนี้ 
นายอภิชาติ พานสุวรรณ กลาววา การเปลี่ยนแปลงอาจารยประจําหลักสูตร (สมอ.08) ควร

แนบเอกสารวาอาจารยท่ีเปลี่ยนมีคุณสมบัติและมีผลงานเปนไปตามเกณฑหรือไม 
นางวราภรณ  สีหนาท กลาววา เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรีป 2558 ไดระบุวา

ใชกับหลักสูตรท่ีพัฒนาใหมและหลักสูตรปรับปรุง ดังนั้น หากหลักสูตรครบรอบควรปรับปรุงและ
ผูรับผิดชอบหลักสูตรควรเปนไปตามเกณฑป 2558   

 
ประธาน กลาววา อาจารยควรมีคุณสมบัติใหเปนไปตามท่ี ก.ก.อ. กําหนด  

มติท่ีประชุม 
  เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารยประจําหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน 

(ฉบับป พ.ศ. 2558) (สมอ.08) ดังนี้ 
 ลําดับท่ี 1 จากเดิม นางสาวดวงพร รื่นเรืองฤทธิ์ เปลี่ยนเปน นางสาวชะเอม สังสีแกว 
 ลําดับท่ี 5 จากเดิม Mrs.  Zhang Jue  เปลี่ยนเปน นางสาวนภัสสรณ  เหลืองศักดิ์ศรี 
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 ระเบียบวาระท่ี 4.6 ขอความเห็นชอบการเปล่ียนแปลงรายละเอียดหลักสูตรวิศวกรรม
ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา (ฉบับป พ.ศ. 2559) 
(สมอ.08) 

สาระสําคัญโดยยอ  
 เพ่ือใหการปรับเปลี่ยนรายละเอียดหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา 

(ฉบับป พ.ศ.2558) (สมอ.08) เปนไปดวยความเรียบรอย จึงขอเสนอเรื่องเพ่ือนําเขาระเบียบวาระ 
การประชุมสภามหาวิทยาลัย  

 
 
 โดยมีสาระในการปรับปรุงแกไข ดังนี้ 
 1. เรื่อง ปรับเพิ่มคุณวุฒิการศึกษา ตําแหนงทางวิชาการของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

และอาจารยประจําหลักสูตร คือ นายกรุง ลือวัฒนา 
  2. เพ่ิมอาจารยประจําหลักสูตร จํานวน 1 ทาน และปรับรายชื่ออาจารยประจําหลักสูตรให
เปนปจจุบัน (เลมหลักสูตรหนาท่ี 22 รายการท่ี 3.2.1 อาจารยประจําหลักสูตร และเลมหลักสูตรหนา 
104 ประวัติคุณวุฒิการศึกษาของอาจารยประจําหลักสูตร) ลําดับท่ี 6 คือ นายสุขรักษ  แซเจี่ย 
  3. ปรับรหัสวิชา ชื่อวิชา และคําอธิบายรายวิชาในหมวดเฉพาะใหเปนไปตามเกณฑขอบังคับ
ของสภาวิศวกร 
  4. ปรับจํานวนการรับนักศึกษา รายการท่ี 2.5 แผนการรับนักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษาใน
ระยะ5 ป หนา 8 เพ่ือใหอัตราสวนอาจารยประจําหลักสูตรมีอัตราอาจารยประจําหลักสูตร 1 คน ตอ
นักศึกษา 20 คน ตามเกณฑขอบังคับของสภาวิศวกร 
  5. เพ่ิมเติมอาจารยประจํา รายการท่ี 3.2.2 (อาจารยประจํา) หนา 25 ใหครอบคลุมรายวิชา
ท่ีมีการเรียนการสอนในหลักสูตร 

   คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีนําเสนอตามข้ันตอนตางๆ ตามลําดับ คือ ผานความเห็นชอบ
จากกรรมการประจําคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ในการประชุม ครั้งท่ี 3/2561 เม่ือวันท่ี 18 
มิถุนายน  2561 สภาวิชาการในการประชุม ครั้งท่ี 8/2561 วันท่ี 27 มิถุนายน 2561 และขอนําเสนอ
สภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาใหความเห็นชอบหลักสูตร 
    

โดยไดนําเสนอผานคณะกรรมการชุดตางๆ ดังตอไปนี้ 
 

ลําดับ ผานคณะกรรรมการ มติท่ีประชุม ครั้งท่ี วันท่ี 
2 คณะกรรมการประจําคณะวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลย ี
เห็นชอบ 3/2561 18 มิถุนายน 2561 

2 สภาวิชาการ เห็นชอบ 8/2561 27 มิถุนายน 2561 
 

ท่ีประชุมมีขอเสนอแนะดังนี้ 
ผูชวยศาสตราจารยวิภาวี ฝายเทศ มีขอเสนอแนะดังนี้ 
1. หนา 6 วิชาท่ี 6 คําอธิบายรายวิชาใหม  คําวา แก็ส ขอใหแกไขเปน “แกส” ไมจําเปนตอง
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มี , ในการแบงวรรคตอน และคําวา พรีเซนเทรทีฟ ขอใหแกไขเปน “พรีเซนเททีฟ” 
2. หนา 10 ในสวนของคําอธิบายรายวิชาใหม ขอ 10 คําวา การวัดคาความดานทาน  

ใหแกไขเปน “การวัดความตานทาน” 
นายสุทัศน  อูทอง กลาววา คําถูกคําผิดนั้นทางหลักสูตรจะดําเนินการแกไข ขอชี้แจงวา   

สภาวิศวกร ทําหนาท่ีเหมือนบรรณารักษ ตองเหมือนทุกอยางถึงจะใหผาน ดังนั้นตองเหมือนกันท้ังหมด  
คําถูกคําผิดจะรับไปแกไขใหถูกตอง  แตคําอธิบายรายวิชาขออนุญาตทําเหมือนสภาวิศวกร  

มติท่ีประชุม 
  เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

วิศวกรรมไฟฟา (ฉบับป พ.ศ. 2559) (สมอ.08) ดังนี้ 
 1) ปรับเพิ่มคุณวุฒิการศึกษาจากเดิมปริญญาโท (วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต วศ.ม. 

วิศวกรรมไฟฟา)  เปนปริญญาเอก (ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ปร.ด. วิศวกรรมไฟฟา) และปรับเพิ่มตําแหนง 
ทางวิชาการของอาจารยผู รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจําหลักสูตรเปนผู ชวยศาสตราจารย  
ราย นายกรุง ลือวัฒนา 

 2)  เพ่ิมอาจารยประจําหลักสูตร จํานวน 1 ทาน และปรับรายชื่ออาจารยประจําหลักสูตรให
เปนปจจุบัน (เลมหลักสูตรหนาท่ี 22 รายการท่ี 3.2.1 อาจารยประจําหลักสูตร และเลมหลักสูตรหนา 
104 ประวัติคุณวุฒิการศึกษาของอาจารยประจําหลักสูตร) ลําดับท่ี 6 คือ นายสุขรักษ  แซเจี่ย 

 3) ปรับรหัสวิชา ชื่อวิชา และคําอธิบายรายวิชาในหมวดเฉพาะใหเปนไปตามเกณฑขอบังคับ
ของสภาวิศวกร 

 4) ปรับจํานวนการรับนักศึกษา รายการท่ี 2.5 แผนการรับนักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษาใน
ระยะ 5 ป หนา 8 เพ่ือใหอัตราสวนอาจารยประจําหลักสูตรมีอัตราอาจารยประจําหลักสูตร 1 คน ตอ
นักศึกษา 20 คน ตามเกณฑขอบังคับของสภาวิศวกร 

 5) เพ่ิมเติมอาจารยประจํา รายการท่ี 3.2.2 (อาจารยประจํา) หนา 25 ใหครอบคลุมรายวิชา
ท่ีมีการเรียนการสอนในหลักสูตร 

 ระเบียบวาระท่ี 4.7 ขอความเห็นชอบหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ
การคาสมัยใหม (หลักสูตรใหม พ.ศ.2561)  

สาระสําคัญโดยยอ  
 ดวยหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการคาสมัยใหม (หลักสูตรใหม  

พ.ศ.2561) ไดดําเนินการจัดทําหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการคาสมัยใหม
(หลักสูตรใหม พ.ศ. 2561) คณะวิทยาการจัดการนําเสนอหลักสูตรตามข้ันตอนตาง ๆ เรียบรอยแลว  
จึงขอนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาใหความเห็นชอบหลักสูตรตอไป 
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  โดยไดนําเสนอผานคณะกรรมการชุดตางๆ ดังตอไปนี้ 
 

ลําดับ ผานคณะกรรรมการ มติท่ีประชุม ครั้งท่ี วันท่ี 
1 คณะกรรมการประจาํคณะวิทยาการจัดการ เห็นชอบ 1/2561 23 พฤษภาคม 2561 

2 สภาวชิาการ เห็นชอบ 8/2561 27 มิถุนายน  2561 

ท่ีประชุมมีขอเสนอแนะดังนี้ 
นายธวัชชัย กิจรัตนะกุล กลาววา หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ

การคาสมัยใหม ชื่อสาขาจําเปนตองระบุคําวาสมัยใหมดวยหรือไม  มีเหตุผลและความจําเปนอยางไร 
นางสาวกิติมา ทามาลี ชี้แจงวา จากเดิมหลักสูตรนี้บริษัทซีพีออลล จํากัด (มหาชน) ไดทํา

รวมกับสถาบันอ่ืน ๆ เปนการคาปลีก ซ่ึงหากเปนการคาปลีกจะแคบและเนนเฉพาะรานสะดวกซ้ือ นอกจาก
จะอยูรานสะดวกซ้ือ บัณฑิตยังสามารถไปทํางานท่ีอ่ืนได ดังนั้นหลักสูตรท่ีพัฒนารวมกับบริษัทซีพีออลล 
จํากัด (มหาชน) จะเปนธุรกิจการคาสมัยใหม   

นายสุรพงษ มาลี มีขอเสนอแนะดังนี้ 
1. มหาวิทยาลัยไดทํา MOU กับสถาบันการจัดการปญญาภิวัฒน  ซ่ึงสถาบันการจัดการ

ปญญาภิวัฒน  มีตลาดของนักศึกษาดานนี้อยู ดังนั้น มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยามีการแบง
ตลาดกันอยางไรบาง  

2. กลุมวิชาปฏิบัติการในลักษณะท่ีเปนการเรียนรู นอกจากนักศึกษาจะไดไปฝกปฏิบัติงานใน
รานสะดวกซ้ือเซเวนอีเลฟเวน  (Seven Eleven) หรือธุรกิจอ่ืน ๆ แลว มหาวิทยาลัยไดมีการหารือเรื่องการ
วางแผนอยางไรบาง  

นางสาวกิติมา ทามาลี ชี้แจงวา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาไดทําความรวมมือกับ 
บริษัทซีพีออลล จํากัด (มหาชน) ซ่ึงสถาบันการจัดการปญญาภิวัฒน จะมีอีกตลาดอีกกลุมหนึ่ง สวน CP All 
จะมีวิทยาลัยเทคนิคดูแลในสวนของหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในกลุมนี้มหาวิทยาลัยสามารถ
รับในกลุมของ CP All เขาสูโครงการความรวมมือนี้ได และสามารถรับนักศึกษาในพ้ืนท่ีท่ีจะรับทุนการศึกษา 
บริษัทซีพีออลล จํากัด (มหาชน) สนับสนุนในเรื่องทุนการศึกษา นักศึกษาเรียนในมหาวิทยาลัย 3 เดือน 
และอีก 3 เดือนปฏิบัติงานกับบริษัทซีพีออลล จํากัด (มหาชน) แลวแตระดับชั้น และในปท่ี 4 จะเปนผูชวย
ผูจัดการ 

รองศาสตราจารย ดร.เสนห จุยโต  มีขอเสนอแนะดังนี้ 
1. ชื่อหลักสูตรคือการจัดการธุรกิจการคาสมัยใหม  ชื่อหลักสูตรคอนขางระบุกวางแตใน

เนื้อหาหลักสูตรยังไมชัดเจน เพราะมหาวิทยาลัยวางตําแหนงวาจะเปนคาปลีก  
2. หลักสูตรนี้ไมมีอัตลักษณท่ีชัดเจน  หลักสูตรนี้มีอัตลักษณหรือคุณลักษณะบัณฑิตอยางไร

เพราะยังไมชัดเจนในเรื่องของการออกแบบหลักสูตร 
3. หลักสูตรนี้เปนหลักสูตรการคาสมัยใหม ดังนั้นเนื้อหาควรสมัยใหมเพราะคนจะคาดหวังวา

จะตองเปนหลักสูตรสมัยใหมและมหาวิทยาลัยไมไดระบุวานักศึกษาท่ีสําเร็จการศึกษาไปนั้นจะเกงในดานใด 
มีสมรรถนะอยางไรท่ีพึงประสงคอยางไร 
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ศาสตราจารย ดร.จํานงค  อดิวัฒนสิทธิ์ มีขอเสนอแนะดังนี้ 
 1. ธุรกิจการคาสมัยใหมนั้นเปนเรื่องท่ีดี แตควรตระหนักในเรื่องธุรกิจชุมชน มหาวิทยาลัยควร

รวมมือกับองคกรท่ีเปนธุรกิจใหม ๆ เชน หาง Top Supermarket  ซ่ึงเขามีสถาบันในการพัฒนามี
โรงเรียนในการฝกพนักงานและมีนโยบายท่ีจะเขาไปพัฒนาธุรกิจในชุมชน ซ่ึงไมไดมีเพียงแคบริษัท 
ซีพีออลล จํากัด (มหาชน ) หากมหาวิทยาลัยมีโอกาสขอความรวมมือหรือขอความอนุเคราะห
หางสรรพสินคาตาง ๆ จะเปนเรื่องท่ีดีมากและจะทําใหนักศึกษามีประสบการณมากข้ึน  

 2. ปรัชญาของหลักสูตร ควรเปลี่ยนเปน “มุงสรางหรือผลิตบัณฑิตใหมีความรูความสามารถใน
วิชาการคาสมัยใหม พรอมกับสงเสริมใหมีการพัฒนาบุคลิกภาพ คุณธรรม จริยธรรมท่ีดี สําหรับ 
การบริการท่ีดีการคาสมัยใหมตอไป”  

 ศาสตราจารย ดร.ณรงคฤทธิ์ สมบัติสมภพ  กลาววา หากจะมีหลักสูตรใหมหรือหลักสูตร
ปรับปรุงเขาสภามหาวิทยาลัยนั้น ทางหลักสูตรควรแนบผลงานอยางนอยข้ันต่ํา 1 เรื่อง และในหลักสูตรนี้ 
1 ใน 5 ทาน อาจารยลําดับท่ี 5 นางอังคณา อังสนานนท  ไมมีคุณสมบัติตรงอาจารยประจําหลักสูตร 
เพราะไมไดระบุผลงานทางวิชาการ   

 อธิการบดี ชี้แจงและตอบขอซักถามดังนี้ 
 1.  หลักสูตรใหมนั้นเม่ือนําเขาท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยควรแนบผลงานอยางนอยจํานวน  

1 เรื่อง ใหทุกคณะถือเปนแนวปฏิบัติ 
 2. หลักสูตรนี้เปนหลักสูตรภาคทฤษฎี และภาคปฺฏิบัติโดยใหใชเกณฑไดคืออาจารยของ

มหาวิทยาลัย จํานวน 3 คน และอาจารยท่ีอยูในภาคปฏิบัติสถานประกอบการอีก 2 ทาน  
 3.  การแบงตลาดกันอยางไรนั้น ขอชี้แจงวา หลักสูตรนี้เปนอีกทางเลือกหนึ่งของนักศึกษาท่ี

อยูในพ้ืนท่ีของมหาวิทยาลัย หลักสูตรนี้เหมาะกับเด็กท่ีขอจํากัดจบแลวมีงานทํา หลักสูตรนี้ตอบสนองคนท่ี
อยูในพ้ืนท่ีของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา คนท่ีอยูในหลักสูตรนี้บริษัทจะมีทุนให นักศึกษาจะ
เรียนฟรีในแตละภาคเรียนนั้น ในสวนของ 3 เดือนแรกอยูในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เปน
ภาคทฤษฎี  สวนอีก 3 เดือนหลังนั้นอยูภาคปฏิบัติ   

 4. สวนดานอัตลักษณนักศึกษา ทางบริษัทซีพีออลล จํากัด (มหาชน)  ไดแจงวามีเทคโนโลยีท่ี
ทันสมัย สิ่งท่ีนักศึกษาจะไดนั้น คือดานทฤษฎี  เรียนในมหาวิทยาลัย 3 เดือน และปฏิบัติ 3 เดือน  อนาคต
นักศึกษาเหลานี้สามารถเปนผูชวยผูจัดการได  หลังจากมีประสบการณ และหากนักศึกษาพรอมและ
ตองการจะเปนผูประกอบการเองก็สามารถทําได   

 5. หลักสูตรนี้เม่ือนักศึกษาเขามาเรียนตามเกณฑจะไดรับทุนจากบริษัท แตหากออกจาก
มหาวิทยาลัยกลางคัน นักศึกษาตองคืนเงินใหกับบริษัท อธิการบดีไดหารือกับทางทีมงานวาควรชี้แจง
เง่ือนไขตาง ๆ ใหนักศึกษาไดรับทราบ สวนกรณีท่ีนักศึกษาจะไมรับทุนนั้น ประเด็นนี้อธิการบดีจะไปหารือ
กับทางบริษัทตอไป  

 นางวราภรณ  สีหนาท มีขอเสนอแนะดังนี้ 
 1.  หากนักศึกษารับทุนทุกคนหมายความวามหาวิทยาลัยผลิตนักศึกษาใหกับบริษัทซีพีออลล 

จํากัด (มหาชน) ใชหรือไม มหาวิทยาลัยพิจารณาวาบริษัทซีพีออลล จํากัด (มหาชน) คือการจัดการธุรกิจ
การคาสมัยใหม ผานกระบวนการเรียนรูจากภาคปฏิบัติท่ีรานสะดวกซ้ือ (Seven Eleven)  และนักศึกษา
สําเร็จการศึกษาแลวสามารถไปทํางานท่ีอ่ืนไดหรือไม บริษัทฯ ทําความรวมมือกับมหาวิทยาลัยหลายแหง  
หลักสูตรของมหาวิทยาลัยอ่ืนเหมือนกับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาหรือไม หากไมเหมือนกัน
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จุดเดนของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาอยูตรงไหน บริษัทจะสงเสริมใหอาจารยเขารวมอบรม
สงเสริมการเรียนรู แตกตางกับท่ีอ่ืนอยางไร  

 2. อาจารยประจําหลักสูตรท้ัง 2 ทาน คือ นางอังคณา อังสนานนท   และนายเจนวิชญ  
ทองออน  เปนบุคลากรของ CP ALL  ดังนั้นควรระบุหัวขางบนดวยวาเปนอาจารยจาก CP ALL  ท่ีสงมา
เปนอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 

 รองศาสตราจารย ดร.จิราภา วิทยาภิรักษ มีขอเสนอแนะดังนี้ 
 1. หลักสูตรนี้เปนหลักสูตรท่ีนาสนใจและทันสมัย ในแงของความรวมมือระหวางภาครัฐและ

เอกชน  
 2. สถาบันราชภัฏเปนสถาบันของปวงชน เห็นดวยท่ีนักศึกษาจบแลวมีงานทํา แตหาก

นักศึกษาตองการเรียนหลักสูตรนี้โดยไมตองการรับทุนและไมตองการไปทํางานกับ CP ไดหรือไม 
มหาวิทยาลัยควรจะเปดโอกาสใหกับนักศึกษาท่ีตองการเรียนสาขานี้โดยไมตองการรับทุนดวย ดังนั้น 
มหาวิทยาลัยไมจําเปนตองรับ 100 คน ตามท่ี CP All ตองการ จะเห็นวา CP All ลงทุนนอยแตไดท้ังหมด 
หากรับ 100 คน เด็กจะไปท่ี CP All ท้ังหมด นักศึกษาตองทํางานครึ่งหนึ่ง และเรียนครึ่งหนึ่ง นักศึกษา
ตองเขารูปแบบของอุตสาหกรรมของบริษัทซีพีออลล จํากัด (มหาชน)  และ MOU ท่ีแนบมายังไมไดลงนาม  
ในรายละเอียดกรอบความรวมมือ (จํานวนรอยละ 70 ของคาใชจายตลอดหลักสูตร) จํานวน 100 ทุนตอ
รุน หมายความวามหาวิทยาลัยรับนักศึกษาจํานวนเทาใด คาใชจายเทาใด นอกจากนั้นยังรับผิดชอบ 
เบี้ยเลี้ยงในการใหนักศึกษาปฏิบัติงานเทาใด และสวัสดิการตาง ๆ  แสดงวานักศึกษาตองทํางานและเรียนดวย   

 3. หลักสูตรนี้ควรเปดโอกาสใหนักศึกษาท่ัวไปไดเขาไปศึกษาดวย  
 4. ตองการทราบแผนการรับนักศึกษา และคาใชจาย Unit cost และจํานวนการรับนักศึกษา

แตละรุนอยางไรบาง  
 5. มาตรฐานหลักสูตรนี้ไมใชหลักสูตรของ CP All แตเปนหลักสูตรของมหาวิทยาลัย ซ่ึงตอง

ตรงตามมาตรฐานของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา อาจารยประจําหลักสูตรควรมีคุณสมบัติตาม
เกณฑดังนั้น อาจารย 2 ทานนี้จบจากสถาบันการจัดการปญญาภิวัฒน นั้น คือนางอังคณา อังสนานนท  
อาจารยไม มีบทความวิจัย บทความวิชาการ ควรใหอาจารยผูรับผิดชอบมีคุณสมบัติกอนท่ีจะนําเสนอ 
สภามหาวิทยาลัย 

 นายดุลยพิชัย โกมลวานิช กลาววา  ควรเพ่ิมรายวิชาเก่ียวกับการออกแบบธุรกิจเพ่ือเปนการ
ปกปองนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา สวนเรื่องการรับทุนในการเรียนนั้น 
มหาวิทยาลัยควรตอรองเพ่ือใหนักศึกษามีอิสระในการเรียนรู  

 อธิการบดี ชี้แจงและตอบขอซักถามดังนี้ 
 1. ประเด็นท่ี รองศาสตราจารย ดร.จิราภา วิทยาภิรักษ ตองการทราบแผนการรับนักศึกษา 

และคาใชจาย และ Unit cost รายละเอียดอยูในหนา 11 และนักศึกษาท่ีจบการศึกษาจากหลักสูตรนี้ตอง
ทํางานกับบริษัทซีพีออลล จํากัด (มหาชน) เพราะเนื่องจากนักศึกษารับเงินจากบริษัท ดังนั้นนักศึกษาตอง
ทํางานกับบริษัทระยะหนึ่ง เม่ือจบแลวนักศึกษาสามารถไปทํางานท่ีอ่ืนได  

 2. เรื่องการรับทุนท่ีกรรมการสภามหาวิทยาลัยสอบถามวาไมจําเปนตองรับทุกคนไดหรือไม
นั้น ประเด็นนี้อธิการบดีจะรับไปหารือกับบริษัทซีพีออลล จํากัด (มหาชน) ตอไป  
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 3. อาจารยท้ัง 2 ทานท่ีไมมีคุณสมบัติตามเกณฑนั้น หลักสูตรนี้เปนท้ังทฤษฎี และปฏิบัติ 
ดังนั้นอาจารยท้ัง 2 ทาน ของ CP ALL นั้น มีคุณสมบัติเปนไปตามเกณฑท่ีสํานักงานคณะกรรมการ 
การอุดมศึกษากําหนด   

 4. ประเด็นท่ี นายดุลยพิชัย โกมลวานิช เสนอใหมีวิชาการออกแบบธุรกิจนั้น เห็นดวยท่ีจะให
มีวิชานี้และใหเปนสวนหนึ่งของวิชาเลือก  

 5. จุดเดนของหลักสูตรนี้คือมีวิชาเฉพาะประกอบไปดวยวิชาแกน  ซ่ึงสิ่งนี้ทําใหแตกตางจาก
มหาวิทยาลัยอ่ืน หลักสูตรนี้เปนทางเลือกใหกับนักศึกษา ดังนั้นทางหลักสูตรควรชี้แจงกับนักศึกษาและ
ผูปกครองใหชัดเจน 

 ผูชวยศาสตราจารย ดร.กรองทิพย  เนียมถนอม มีขอเสนอแนะดังนี้ 
 1.  กรอบและแนวคิดทางความรวมมือในบันทึกขอตกลงความรวมมือสาขาวิชาท่ีระบุนั้นไมใช

สาขาวิชาของหลักสูตรนี้ ดังนั้นควรระบุใหชัดเจน และใหตรงจึงจะเปนไปตามเง่ือนไขนี้  
 2. หลักสูตรนี้ในกลุมวิชาปฏิบัติการมีจํานวน 8 วิชา ซ่ึงแตละวิชาจะเปนการฝกปฏิบัติ

ตามลําดับข้ันของการเปนผูบริหารจนถึงคอรสท่ี 8 นักศึกษาจะตองไปฝกปฏิบัติการในตําแหนงเทียบเทา
ผูจัดการเขต แสดงวานักศึกษาจะไดฝกจริงใชหรือไม ถาใชนักศึกษาจะตองมีศักยภาพท่ีพรอม ในการท่ีจะ
เปนผูท่ีมองเห็นปญหาและวางแผนไดแตเม่ือพิจารณาหนา 27 ขอ 5  ขอกําหนดเก่ียวกับการทําโครงงาน
หรืองานวิจัยใชขอกําหนดในการทํางานวิจัย รายวิชา 3643803 การวิจัยพฤติกรรมผูบริโภคถอยคําใน
หัวขอดังกลาวแสดงวางานวิจัยตองสําเร็จเพราะมุงผลการวิจัย แตเม่ือมาพิจารณาในหนา 80 คําอธิบายรายวิชา 
รายวิชาดังกลาวเปนวิชาทฤษฎีนั้นควรจะเปลี่ยนเปนวิชาปฏบิัต ิและในคําอธิบายรายวิชาเปนเพียงระเบียบ
วิธีวิจัย แตชื่อวิชาใชคําวาการวิจัยพฤติกรรมผูบริโภค ดังนั้น คําอธิบายรายวิชาควรมีความสอดคลองและ
เม่ือพิจารณาจากคําอธิบายรายวิชาแลวหากขอมูลท่ีเก็บรวบรวมเปนขอมูลเชิงปริมาณจะพบวาเนื้อหาจาก
การวิเคราะหขอมูลนอยเกินไปท่ีจะทําใหนักศึกษาสามารถเลือกสถิติท่ีเหมาะสมกับขอมูลไดทางสาขาควรมี
การเตรียมพรอมใหกับนักศึกษาในหัวขอนี้เพ่ือใหนักศึกษามีบุคลิกภาพท่ีดีมากข้ึน  

 3. นักศึกษาท่ีศึกษาหลักสูตรนี้ควรแกไขปญหาท่ีเกิดข้ึนในงานท่ีปฏิบัติไดโดยใชขอสนเทศ 
จากการวิจัย 

 นายสุทัศน อูทอง มีขอเสนอแนะดังนี้ 
 1. ในสวนของอาจารยประจําหลักสูตรและผูรับผิดชอบหลักสูตรขอใหขอมูลวาตามประกาศ

ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษานั้น มีขอความดังนี้ “กรณีรวมผลิตหลักสูตรกับหนวยงานอ่ืนท่ี
ไมใชสถาบันอุดมศึกษา หากจําเปนบุคลากรท่ีมาจากหนวยงานนั้น อาจไดรับการยกเวนคุณวุฒิปริญญาโท
และผลงานวิชา ตองมีคุณวุฒิปริญญาตรีหรือเทียบเทาหรือมีประสบการณอยางนอย 6 แหง  ดังนั้น 
อาจารยท้ัง 2 ทานมีคุณสมบัติตามประกาศของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

 2. หนา 27 นั้น ในการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตรนี้แตกตางจากการเรียนการสอนของ
มหาวิทยาลัย เพราะเนื่องจากในหลักสูตรของมหาวิทยาลัยเรียน 4 เดือน แตหลักสูตรนี้เรียนทฤษฎี 3 และ
ปฏิบัติ 3 คือ 1 ภาคเรียน  ปฏิทินการเรียนการสอนจะเลื่อน ดังนั้น หากหลักสูตรนี้ผานควรจัดการเรียน
การสอนใหรอบคอบ 
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 นายธวัชชัย  กิจรัตนะกุล  มีขอเสนอแนะดังนี้  
  1. ในหลักการเห็นดวยกับแนวคิดและวิธีการท่ีทํางาน วิธีคิดเปนการระดมทรัพยากรของ

ภาครัฐและภาคเอกชน มหาวิทยาลัยมีบุคลากรและสิ่งอํานวยความสะดวก มีอาคารสถานท่ีเปนสถาบันท่ีจะ
สรางบุคลากรของรัฐเม่ือมหาวิทยาลัยไดภาคเอกชนมารวมมือดานทรัพยากรจะเปนประโยชนและสามารถ
ใชสิ่งอํานวยความสะดวกท่ีมีอยูท่ีรัฐลงทุนมาใชใหเกิดประโยชน สิ่งนี้เปนวิธีคิดของการบูรณาการระหวาง 
องความรูท่ีจะสรางคนเพ่ือนํามามาปฏิบัติไดจริง 

 2. มหาวิทยาลัยควรบูรณาการทองถ่ิน ควรไปดูแลเด็กท่ีดอยโอกาส  เพ่ือใหมีวิชาชีพมีความรู 
และสามารถรับผิดชอบในครอบครัว และไมตองไปทํางานในเมืองใหญ  

 3.  มหาวิทยาลัยควรจะมีตลาดใหม ๆ มีเด็กใหม ๆ เพ่ือสรางโอกาสใหกับนักศึกษา  สิ่งนี้เปน
โครงการท่ีตอบสนองการทํางาน ดังนั้นขอใหทางหลักสูตรนําขอเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ไปเพ่ิมเติมใหรอบคอบ  

 นางวราภรณ  สีหนาท มีขอเสนอแนะดังนี้ 
 1. CP All ควรพิจารณาวามหาวิทยาลัยแตละแหงเชี่ยวชาญอะไร  เม่ือมหาวิทยาลัยไปหารือ

กับ CP All  มหาวิทยาลัยควรแจงดวยวามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยามีจุดเดนอยางไร  
 2. เรื่องแผนการศึกษานั้น หลักสูตรนี้จัดการเรียนการสอนเปน 3+3 แสดงวานักศึกษาไมมีปด

ภาคเรียนใชหรือไม เด็กทํางาน 12 เดือน 2 ป และในกลุมวิชาตองสอนใหเสร็จภายในเวลา 3 เดือน ดังนั้น
ตองการใหทางหลักสูตรพิจารณาวากอนท่ีลงไปเรียนรู ภาคปฏิบัติ 1 นั้น ทางสถานประกอบการตองการให
นักศึกษามีความรูอะไรบาง และควรออกแบบแผนการสอน 

 3.  สภามหาวิทยาลัยควรมีนโยบายของมหาวิทยาลัยเพ่ือไปเจรจา MOU วาผูอ่ืนสนใจจะมา
เรียนหรือไม ไมใชแลวแตบริษัท แตควรเปนนโยบายของสภามหาวิทยาลัย 

 ประธาน มีขอเสนอแนะดังนี้ 
 1.  ในราง MOU ขอ 3.1 บริษัทบริจาคเงินเพ่ือสนับสนุนการศึกษาใหกับนักศึกษาในหลักสูตร

บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจคาปลีก มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (จํานวนรอย
ละ 70 ของคาใชจายตลอดหลักสูตร) จํานวน 100 ทุน ตอปการศึกษาตอรุน ดังนั้นบริจาค 100 ทุนนั้น 
นั้นหมายความวาอยางไร  

 2. หากนักศึกษาเรียนไปแลวมีเหตุทําใหตองการเลิกเรียน แสดงวานักศึกษาตองคืนเงินใช
หรือไมแลวนักศึกษาจะนําเงินท่ีไหนมาคืน 

 นายกฤษดา  โรจนสุวรรณ มีขอเสนอแนะดังนี้ 
 1.  หลักสูตรนี้บังคับวาตองทํางานกับบริษัทจํานวน 2 ป ซ่ึงใน 2 ป นั้น นักศึกษาจะไดรับเงิน 

ไดรับสวัสดิการ ซ่ึงหลักสูตรนี้เปนหลักสูตรท่ีดีมาก  
 2. ขอ 3.1 MOU ยังไมไดลงนาม นําเขาสภามหาวิทยาลัยเพ่ือใหสภามหาวิทยาลัยตรวจสอบ

ใชหรือไม ขอ 3.1 นั้น ระบุวา จํานวน 100 ทุน จํานวนรอยละ 70  หากระบุแบบนี้ไมไดเปนการผูกมัด   
 3. หนา 129  ขอ 3.1 เงินท่ี บริษัทซีพีออลล จํากัด (มหาชน) ใหมานั้นเม่ือพิจารณาแลวไมใช

ทุน แตเปนเงินบริจาค คือ เงินบริจาคนั้นบริษัทสามารถนําไปเคลมภาษีได 2 เทา หมายความวาไมใชเปน
การใหทุนแตคือเงินใหสถานศึกษาเงินบริจาคใหเปลา  
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 4.  ขอใหอธิการบดีสอบถามกับทางบริษัทวาหากเปนเงินบริจาคหมายความวาคือเงินใหเปลา
ใชหรือไม หากบริจาคใหสถานศึกษาถือวาใหเปลาไมมีขอผูกมัด  และเม่ือนักศึกษาออกกลางคันคือยุติไม
ตองคืน  และเม่ือพิจารณาในเนื้อหาของ MOU ก็ระบุวาไมตองใช แตตองทํางานให CP All  จํานวน 2 ป  
 อธิการดี ชี้แจงวา อธิการบดีจะไปหารือกับทางบริษัทวาหากนักศึกษามาเรียนแตไมขอรับทุน
นั้น ควรจะตองจายเต็มหรือไม คาใชจายอาจสูง ขณะนี้อยูระหวางการเจรจา 

 ประธาน กล าวว า  รอยละ  30 ท่ี เหลือนั้น  นัก ศึกษาจะไมสามารถไปกูยืม  กยศ.  
ไดในขณะเดียวกันหากนักศึกษาเรียนไปและมีเหตุทําใหตองหยุดเรียนกลางคันซ่ึงทําใหผิดเง่ือนไขในการ 
รับทุน แลวนักศึกษาตองใชคืนนั้น นักศึกษาจะนําเงินจากท่ีไหนมาคืน  และประเด็นนี้มหาวิทยาลัยไดชี้แจง
ใหนักศึกษาไดรับทราบเง่ือนไขแลวใชหรือไม  

 ศาสตราจารย ดร.จํานงค อดิวัฒนสิทธิ์ กลาววา มหาวิทยาลัยควรไปตรวจดูวามีมหาวิทยาลัย
อ่ืน ๆ ท่ีเปดหลักสูตรเชนนี้หรือไม และมีรายวิชาท่ีคลายกับมหาวิทยาลัยรภัฏพระนครศรีอยุธยาบางหรือไม 

 นางสาวกิติมา ทามาลี  กลาววา มีมหาวิทยาลัยหลายแหง ท่ีเปดหลักสูตรเชนนี้  คือ  
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร มหาวิทยาลัย
ราชภัฏจอมบึง มหาวิทยาลัยราชัฏชัยภูมิ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครพนม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 
มหาวิทยาลัยรังสิต 

 นายอภิชาติ พานสุวรรณ กลาววา  มหาวิทยาลัยตาง ๆ ท่ีนางสาวกิติมา ทามาลี กลาววานั้น 
ขอใหมหาวิทยาลัยตรวจสอบวามีการหยุดเรียนกลางคันเทาใด  

 นายธวัชชัย กิจรัตนะกุล กลาววา แตละรุน Unit cost เทาใด และนํามาคูณรอยและให
มหาวิทยาลัยจัดการ สวนการจัดสรรทุนใหเปนเง่ือนไขท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด มหาวิทยาลัยควรไปตอรอง
เพ่ือมหาวิทยาลัยจะไดประโยชนมากยิ่งข้ึน  

 รองศาสตราจารย ดร.จิราภา  วิทยาภิรักษ กลาววา สนับสนุนหลักสูตรนี้เพราะเปนหลักสูตรท่ี
ทันสมัยและตอบโจทยของตลาดได แตขอใหเปดกวางสําหรับใหนักศึกษาท่ัวไปไดมาเรียน  ทําอยางไรให
นักศึกษาไมจําเปนตองไปฝกงานท่ี CP All อยางเดียวไดหรือไม หากมหาวิทยาลัยมองตามหลักวิชาการนั้น 
บัณฑิตท่ีจบจากมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาจะเปนบัณฑิตของสังคมของสังคมและเปนวงกวาง 

 ผูชวยศาสตราจารยวิภาวี ฝายเทศ มีขอเสนอแนะดังนี้ 
 1. หนา 22 นั้น ควรนําวิชา  การจัดการผลิตภัณฑอาหารสําหรับธุรกิจการคาสมัยใหม  

มาเรียนในชั้นปท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 2 และควรนําวิชาการจัดการธุรกิจการคาสมัยใหม ไปเรียนในชั้นปท่ี 
2 ภาคการศึกษาท่ี 1  ควรเรียนหลักโดยกวางกอน ดังนั้นควรเรียงลําดับใหถูกตอง 

 2. ใน มคอ.2 ระบุวารับนักศึกษาตางชาติดวย กรณีนักศึกษาตางชาติสมัครเขามาเรียนจะ
กระทบตอโควตานักศึกษาไทยหรือไม 

 ประธาน กลาววา เห็นชอบโดยใหปรับแกไขตามขอเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผูทรงคุณวุฒิ สวนปญหาขอผูกมัดตาง ๆ จากบันทึกขอตกลงความรวมมือ (MOU) หรือจากสัญญาท่ี
นักศึกษาตองทํากับมหาวิทยาลัยนั้น ขอใหผูชวยศาสตราจารยธาตรี  มหันตรัตน และนายกฤษดา  
โรจนสุวรรณ ตรวจสอบ และทําอยางไรใหนักศึกษาอ่ืน ๆ ท่ีไมประสงคจะรับทุนจะสามารถมาเรียนได
หรือไม ฝากอธิการบดีหารือกับบริษัทซีพีออลล จํากัด (มหาชน) ดวย 
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 มติท่ีประชุม 
 เห็นชอบหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการคาสมัยใหม (หลักสูตรใหม 

พ.ศ.2561) โดยใหแกไขตามขอเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัยและใหเลขานุการสภาวิชาการ
ตรวจสอบเลมหลักสูตรกอนสงไปยังสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาตอไป และมอบหมายอธิการบดี
หารือเพ่ิมเติมกับบริษัทซีพีออลล จํากัด (มหาชน) เก่ียวกับขอมูล MOU เพ่ือใหเกิดความชัดเจนในการปฏิบัติ
ตอไป 

 ระเบียบวาระท่ี 4.8 ขอความเห็นชอบหลักสูตรบริหารธุร กิจมหาบัณฑิต สาขาวิชา
บริหารธุรกิจ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)                           

สาระสําคัญโดยยอ  
 ตามท่ีหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตสาขาวิชาบริหารธุรกิจ จะดําเนินการปรับปรุงหลักสูตร 

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) ใหเปนไปตามเกณฑ
มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558 และแนวทางการบริหารเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา 
พ.ศ. 2558 ซ่ึงไดผานกระบวนการแกไขตามคําแนะนําของสภาวิชาการเรียบรอยแลว จึงขอนําเสนอ 
สภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาใหความเห็นชอบหลักสูตรตอไป 

 
โดยไดนําเสนอผานคณะกรรมการชุดตางๆ ดังตอไปนี้ 
 

ลําดับ ผานคณะกรรรมการ มติท่ีประชุม ครั้งท่ี วันท่ี 
1 คณะกรรมการประจาํคณะวิทยาการจัดการ เห็นชอบ 1/2561 23 พฤษภาคม 2561 

2 คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา เห็นชอบ 5/2561 20 มิถุนายน 2561 

3 สภาวชิาการ เห็นชอบ 8/2561 27 มิถุนายน  2561 
 

 ท่ีประชุมมีขอเสนอแนะดังนี้ 
 ศาสตราจารย ดร.ณรงคฤทธิ์ สมบัติสมภพ กลาววา  หนา 64 อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร นางสาว
กิติมา ทามาลี อาจารยทานนี้ไมใชอาจารยประจําหลักสูตร แตอาจารยประจําหลักสูตร ในหลักสูตรนี้มี 6 คนหาก
นําชื่อทานสุดทายออก ก็นาจะได   
 รองศาสตราจารยดร.จิราภา วิทยาภิรักษ มีขอเสนอแนะดังนี้ 

1. หนา 47 นั้น วิชาภาษาอังกฤษสําหรับบัณฑิตศึกษา English for Graduate Students คําวา 
Students  ควรแกไขเปน “Study” 
 2. ขอใหปรับปรุงเรื่องภาษาอังกฤษสําหรับบัณฑิตท้ังหมด เพราะขอสอบคอนขางยาก  แตหากระบุ 
2 – 1 - 2- 3 นั้น คิดวาคงไมพอสําหรับบัณฑิตศึกษาแลวขอใหภาษาอังกฤษแข็งแรงข้ึน  เพราะมหาวิทยาลัยอ่ืนจะ
มีให course description  (คําอธิบายรายวิชา) ประมาณ 4 วิชา เพ่ือใหนักศึกษาสามารถเขียนบันทึกได หรือ
การนําเสนอในท่ีประชุมนานาชาติ ใหนักศึกษาสามารถไปนําเสนอไดจริง จะทําใหการเรียนการสอน การชวยพัฒนา
ทักษะเขียนบทความวิชาการ และสามารถนําเสนอในท่ีประชุมความนานาชาติ วิชา English for Graduate Study 
ควรมีอะไรท่ีเก่ียวของกับเรียนปริญญาโท  หากมหาวิทยาลัยเสริมภาษาอังกฤษกับบัณฑิตนั้น จะทําใหวิชาการของ
มหาวิทยาลยัดูดีข้ึน  
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 อธิการบดี กลาววา วิชาท่ีกลาวถึงนั้นอธิการบดีและทีมงานไดกําหนดไวเพ่ือเปนทดสอบ
ความสามารถภาษาอังกฤษระดับหนึ่ง เพ่ือตรวจสอบวาผูท่ีจะมาศึกษาปริญญาโทนั้นสามารถ ฟง พูด อาน เขียน
ภาษาอังกฤษไดหรือไม สวนรายวิชาท่ี รองศาสตราจารยดร.จิราภา วิทยาภิรักษ เสนอนั้นเห็นดวยท่ีจะมีวิชาเหลานี้
เพ่ือเติมเต็มแตขออนุญาตเปนรายวิชาไมนับหนวยกิตและจัดเปนวิชาเลือก ขอใหผูรับผิดชอบดําเนินการดวย 
 นางวราภรณ สีหนาท กลาววา โครงสรางหลักสูตร แบงเปน 3 แผนนั้น ผูมาสมัครนั้นตองการเขา
แผน ก หรือ แผน ข นั้น มหาวิทยาลัยจะเปนผูบอกวาสมควรจะอยูแผนใดใชหรือไม 
 นางสาวกิตติมา ทามาลี กลาววา มหาวิทยาลัยเปนผูพิจารณาวาจะอยูแผนใด 
 ผูชวยศาสตราจารย ดร.กรองทิพย เนียมถนอม มีขอเสนอแนะดังนี้ 
 1. หนา 2 ขอ 7 นั้นความพรอมในการเผยแพรหลักสูตรท่ีมีคุณภาพและมาตรฐาน ปการศึกษา 
2562 ตกลงจะเปนปการศึกษา 2561 หรือ 2562 
 2. หนา 12 ใน ตารางคอลัมภ แผน ก แบบ ก 1   รวมหนวยกิต  36 หนวยกิตนั้น ขอใหแกไขเปน 
42 หนวยกิต 
 3. หนา 18 ตารางสุดทาย ตารางชั้นปท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 1 แกเปน ภาคการศึกษาท่ี 2 และ  
คําวาวิทยานิพนธ (สอบปองกัน) แกไขเปน  วิทยานิพนธ (เผยแพร) 
 4. หนา 25 หัวขอ 5.4 จํานวนหนวยกิต เขียนไมสอดคลองกับแผนการเรียน และรหัสวิชา  
5.4.2 ปการศึกษา 1 ภาคการศึกษาท่ี 2 เสนอหัวขอ/เคาโครงวิทยานิพนธ  จํานวน 6 หนวยกิต  
แกเปน  
  ปการศึกษา 1 ภาคการศึกษาท่ี 2 เสนอหัวขอ/เคาโครง 
  ปการศึกษา 2 ภาคการศึกษาท่ี 1 สอบปองกัน 
  ปการศึกษา 2 ภาคการศึกษาท่ี 1 สอบปากเปลาวิทยานิพนธแกเปน ปการศึกษาท่ี 2  
ภาคการศึกษาท่ี 2  
  และ 5.4.3 วิชา 100691 ปการศึกษา 1 ภาคการศึกษาท่ี 2 ควรแกเปนปการศึกษาท่ี 2 ภาค
การศึกษาท่ี 1  และปการศึกษา 2  ภาคการศึกษาท่ี 1 ใหแกเปนภาคการศึกษาท่ี 2 ควรตรวจสอบกับแผนการ
เรียนท่ีระบุไวดวยและควรเขียนแยกเปนภาคปกติหรือภาคพิเศษจะไดชัดเจน     
 5. หนา 45 วิชาวิธีวิจัยทางธุรกิจข้ันสูง คําอธิบายรายวิชาไมมีสวนใดท่ีบอกวาอะไรเปนข้ันสูง ดังนั้น
ควรเพ่ิมเติมรายละเอียดใหสอดคลอง 
 ผูชวยศาสตราจารยวิภาวี ฝายเทศ กลาววา หนา 13 แนวทางการกําหนดรหัสวิชานั้น เนื้อหารหัส
วิชา ใหตัด เลข 3 เลข 4 เลข 5 และ เลข 6 ออก แตไมตองขยับรหัสวิชาหลังจากเลข 6 ตามข้ึนไปใชรหัสวิชาเดิม 
 รองศาสตราจารย ดร.จิราภา วิทยาภิรักษ กลาววา หนา 13  ขอ 2.1 รายวิชาบังคับ รหัสวิชา วิธี
วิจัยทางธุรกิจข้ันสูง คําวา Advance ใหเติม d มีหลายจุด ดังนั้นขอใหตรวจสอบ 
 รองศาสตราจารย ดร.เสนห จุยโต กลาววา เนื่องจากมหาวิทยาลัยจะเสริมคุณลักษณะท่ีเปนผูนํา เม่ือ
พิจารณาเนื้อหาขางในไดอธิบายหรือไมวาวาเปนผูประกอบการยุคใหม และในสวนของคําวา เขาไปสู Thailand  
4.0 และมีคําวา Modern  ไปขยายในหลายสวน ไมวาจะเปนยุคใหม แนวใหม และวิชาท่ีเปนการเปลี่ยนแปลงแนว
ใหมนั้น จะใชเปนดานการจัดการนวัตกรรม  101 ท่ีระบุหนานั้นเกรงวาจะไปทับซอนการจัดการแนวใหม แปลวา
เปนภาพรวมของวิชาอ่ืน ๆ ดวยหรือไมเปนขอสังเกตเชิงเนื้อหา 
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 นายสุรพงษ  มาลี กลาววา คําวา Modern Trade  ในหลักสูตรกอนหนานี้เปนคําท่ีมีความหมาย
เฉพาะ ซ่ึงถูกตอง แตหลักสูตรนี้ มีคําวา Modern ระบุไว ถึง 9 วิชา อยากใหพิจารณาเรื่องชื่อ ของคําวา Modern 
ใหถูกตอง ซ่ึงเม่ือพิจารณาจากเนื้อหาซ่ึงไมไดแตกตางจากท่ีเปนอยูในปจจุบัน อยากใหพิจารณาเรื่องชื่อดวย 
 

มติท่ีประชุม 
 เห็นชอบหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (หลักสูตรปรับปรุง  

พ.ศ. 2561)  โดยใหแกไขตามขอเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัยและใหเลขานุการสภาวิชาการ
ตรวจสอบเลมหลักสูตรกอนสงไปยังสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาตอไป                         
 
 ระเบียบวาระท่ี 4.10 ขอความ เ ห็ นชอบ  ( ร า ง )  ข อ บั งคั บมหา วิ ทยา ลั ยร า ชภั ฏ

พระนครศรีอยุธยา วาดวย การเปล่ียนตําแหนง การเปล่ียนระดับ
ตําแหนง และการตัดโอนตําแหนงของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. .... 

สาระสําคัญโดยยอ  
  โดยท่ีเปนการสมควรให มีขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา วาดวย 

การเปลี่ยนตําแหนง การเปลี่ยนระดับตําแหนง และการตัดโอนตําแหนงของพนักงานมหาวิทยาลัย  
เพ่ือกําหนดหลักเกณฑและวิธีการเก่ียวกับการเปลี่ยนตําแหนง การเปลี่ยนระดับตําแหนงและการตัดโอน
ตําแหนงของพนักงานมหาวิทยาลัยใหสอดคลองกับประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง มาตรฐานการเปลี่ยนตําแหนง 
การเปลี่ยนระดับตําแหนง และการตัดโอนตําแหนงของขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  

   

  โดยไดนําเสนอผานคณะกรรมการชุดตางๆ ดังตอไปนี้ 
 

ลําดับ ผานคณะกรรรมการ มติท่ีประชุม ครั้งท่ี วันท่ี 
1 คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) เห็นชอบใน

หลักการ 
5/2561 15 พฤษภาคม 2561  

2 คณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจํา
มหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) 

เห็นชอบ 4/2561 30 พฤษภาคม 2561 

3 คณะกรรมการปรับปรุงและยกราง
กฎหมาย 

เห็นชอบ 6/2561 16 มิถุนายน 2561 

 
ท่ีประชุมมีขอเสนอแนะดังนี้ 
นายสุรพงษ มาลี  มีขอเสนอแนะดังนี้ 
1. หนา 2 ขอ 4 ใหเปลี่ยนจากคําวา “และจํานวนของบุคลากรท่ีพึงมีในมหาวิทยาลัย” เปนคําวา 

และจํานวนของพนักงานมหาวิทยาลัยท่ีพึงมีในมหาวิทยาลัย”  
2. หนา 3 ขอ 2 นั้นระบุวาใหเปลี่ยนระดับตําแหนงเทานั้น แตประเด็นอ่ืน ๆ เชน ชื่อตําแหนง ชื่อ

ประเภทตําแหนงไมไดระบุไว ดังนั้นขอใหชัดเจน 
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3. ขอ 6 การเปลี่ยนชื่อตําแหนงใหเปนอํานาจของอธิการบดี โดยความเห็นชอบของ ก.บ.ม. 
หมายความวา อํานาจของอธิการบดีเปลี่ยนเฉพาะตําแหนงเทานั้น หากเปลี่ยนตําแหนงเปนอํานาจของผูใด 
เพราะในรางขอบังคับนี้ไมชัดเจน  

นายสุทัศน อูทอง กลาววา อํานาจของอธิการบดีคือเปลี่ยนชื่อตําแหนง สวนอํานาจอ่ืน ๆ ใหเปนไป
ตามประกาศของคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจํามหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) 

 

 มติท่ีประชุม 
 เ ห็ น ช อ บ  ( ร า ง )  ข อบั ง คั บมห า วิ ท ย าลั ย ร า ช ภั ฏ พ ร ะน ครศ รี อ ยุ ธ ย า  ว า ด ว ย  

การเปลี่ยนตําแหนง การเปลี่ยนระดับตําแหนง และการตัดโอนตําแหนงของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ....
โดยใหแกไขตามขอเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัยกอนเสนอนายกสภามหาวิทยาลัยลงนาม 

 

 ระเบียบวาระท่ี 4.11 ขอค ว า ม เ ห็ น ชอบ  ( ร า ง )  ร ะ เ บี ยบมหา วิ ทย า ลั ย ร า ชภั ฏ
พระนครศรีอยุธยา วาดวย การบริหารโรงเรียนสาธิต สังกัด
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา พ.ศ. ....   

สาระสําคัญโดยยอ  
  โดยท่ีเปนการสมควรใหมีระเบียบวาดวยการบริหารโรงเรียนสาธิต สังกัดมหาวิทยาลัย 

ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เนื่องจากโรงเรียนสาธิตท้ังสามประเภท เปนหนวยงานท่ีมีบุคลากรในสังกัด
จํานวนมากและมีฐานะเปนงานตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง การแบงสวน
ราชการภายในของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา พ.ศ. 2555 

1.  งานนิติการไดเสนอ (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา วาดวย  
การบริหารโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา พ.ศ. .... เพ่ือนําเขาระเบียบวาระการ
ประชุมสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมประจําเดือน เมษายน 2561 ซ่ึงนายกสภามหาวิทยาลัยยังไม
บรรจุวาระและขอใหรวบรวมประกาศจัดต้ังโรงเรียนสาธิตท้ังสามแหง บทบาท ขอบขาย อํานาจหนาท่ีและ
สายบังคับบัญชาระหวางมหาวิทยาลัยกับคณบดีคณะครุศาสตร เสนอนายกสภามหาวิทยาลัยเพ่ือ
ประกอบการพิจารณา และคณบดีคณะครุศาสตรไดรวบรวมเอกสารสงมาท่ีงานนิติการเพ่ือเสนอนายกสภา
มหาวิทยาลัย ประกอบดวย 1) ประวัติสถานศึกษา 2) ประวัติโรงเรียนสาธิตมัธยม ขอมูล บทบาท หนาท่ี 
เปาหมาย และสายการบังคับบัญชาของโรงเรียนสาธิตมัธยม 3) ประวัติความเปนมาโรงเรียนประถมสาธิต 
4) ประวัติ โรงเรียนสาธิตปฐมวัย บทบาท ขอบขาย อํานาจหนาท่ี และ 5) ระเบียบ ประกาศ ท่ีเก่ียวของ 
จํานวน 8  ฉบบั  

  2. ตอมา งานนิติการไดรวบรวมเอกสารตามขอเสนอแนะและนําเสนอรางระเบียบดังกลาว
เสนอตอท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมประจําเดือนมีนาคม 2561 นายกสภามหาวิทยาลัยยัง
ไมบรรจุวาระและมีขอเสนอแนะใหปรับปรุงแกไขอีกครั้ง ซ่ึงอธิการบดีไดเชิญคณบดีและผูเก่ียวของประชุม
พิจารณาปรับปรุงแกไขรางระเบียบตามขอเสนอแนะของนายกสภามหาวิทยาลัยเรียบรอยแลว 
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ลําดับ ผานคณะกรรรมการ มติท่ีประชุม ครั้งท่ี วันท่ี 
1 คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) เห็นชอบ 7/2559 26 กรกฎาคม 2559 

2 ประชาพิจารณจากผูบรหิาร บุคลากรของ
คณะครุศาสตร และบุคลากรของโรงเรียน
สาธิต 

เห็นชอบ - 4 พฤศจิกายน 2559 

3 คณะกรรมการปรับปรุงและยกรางกฎหมาย
ของมหาวิทยาลยั 

เห็นชอบ 1/2561 20 มกราคม 2561 

 

ท่ีประชุมมีขอเสนอแนะดังนี้ 
เลขานุการ กลาววา ขอ 15 ขอ  16 และ ขอ 18 เปนการพิมพผิดในเรื่องการอางอิงขอโดย 

ขออนุญาตนําไปปรับปรุงแกไขตอไป 
ประธาน  กลาววา ชื่อโรงเรียนมีครบ 3 ชื่อเลย โรงเรียนสาธิตปฐมวัย โรงเรียนประถมสาธิต 

และโรงเรียนสาธิตมัธยม 
ผูชวยศาสตราจารยสุวิทย ไวยกุล กลาววา มีหลายทานถามถึงชื่อโรงเรียนท้ัง 3 ชื่อ สอบถาม

เบื้องตนก็ไมมีผูใดทราบ ดังนั้นมหาวิทยาลัยควรจะเปลี่ยนชื่อใหเปนทิศทางเดียวกัน 
ประธาน มีขอเสนอแนะดังนี้ 
1. หนา 6 ขอ 18 (3) ใหแกไขเปน ขาดคุณสมบัติการตามขอ 14  
2. หนา 6 หมวด 3  (22) คําวาโรงเรียนมัธยมสาธิต ใหแกไขเปน “โรงเรียนสาธิตมัธยม” 
รองศาสตราจารย ดร.เสนห จุยโต กลาววา  หนา5 ขอ 14 (2) ใหแกไขขอความดังนี้ “มี

วิสัยทัศนและกลยุทธท่ีจะนําความเจริญและชื่อเสียงมาสูโรงเรียนสาธิต 
นายสุทัศน อูทอง กลาววา หนา 3 ขอ 6 (4) ใหตัดคําวา “หลาน”ออก จํานวน 2 ท่ี 
อธิการบดี กลาววา หนา 3 ขอ 6 (4) นั้นขออนุญาตใชคําวาบุตรหลานเหมือนเดิมเพ่ือใหมี

ชองทางออก แตในความเปนจริงผูท่ีจะเขามาไมมีผูใชอภิสิทธิ์ใด ๆ ท้ังสิ้น ดังนั้นขอใชคําวาบุตรหลาน
เหมือนเดิม โดยทานสามารถตรวจสอบไดวาจะไมมีการใชอภิสิทธิ์นอกเหนือเกณฑ 

นายสุทัศน อูทอง กลาววา หากจะไมตัดคําวาหลาน ดังนั้น ควรระบุจํานวนดวยวาไดปละ 
จํานวน 1 คน 

 อธิการบดี กลาววา แนวปฏิบัติท่ีผานมาอธิการบดีมีโควตา จํานวน 3 คน แตสามารถฝากได
จํานวน 1 – 2 คนเทานั้น ไมเกินจากนี้  ดังนั้นไมควรระบุใหเปนเรื่องของการบริหารจัดการของ
มหาวิทยาลัย 

ศาสตราจารย ดร.จํานงค  อดิวัฒนสิทธิ์ กลาววา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาได
ศึกษาองคประกอบของโรงเรียนสาธิตจากท่ีอ่ืนวาเหมือนหรือแตกตางกับของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยาอยางไร 

นางวราภรณ  สีหนาท กลาววา  ขอ 11  คําวาเสนอตอผูอํานวยการเขตพ้ืนท่ีการศึกษาลง
นามแตงตั้งนั้น แสดงวาผูแทนผูปกครอง ครู ตองเสนอเขตพ้ืนท่ีการศึกษาดวยหรือไม 

ประธาน กลาววา ควรเสนอ แตหากมหาวิทยาลัยจะไมปฏิบัติตามมหาวิทยาลัยควรมีมติ 
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นางวราภรณ  สีหนาท กลาววา หนา 4 ขอ 11  หากสาธิตข้ึนอยูกับคณะครุศาสตรนั้นแสดง
วาเปนการบริหารของมหาวิทยาลัย 

ประธาน กลาววา ควรยึดตามกฎหมาย ดังนั้น มหาวิทยาลัยควรเสนอแตงตั้ง 
นายอภิชาติ พานสุวรรณ  กลาววา หนา 5 ขอ 16 วรรค 2 ใหผูอํานวยการเสนอรายชื่อรอง

ผูอํานวยการหรือผูชวยผูอํานวยการท่ีมีคุณสมบัติตามขอ 16 ตอคณะกรรมการประจําคณะ สวนนี้ไมไดระบุ
แสดงวาเสนอจํานวนเทาใด  

อธิการบดี กลาววา จํานวน 3 คน  
ประธาน กลาววา จํานวน 3 คนนั้น แตจะเพ่ิมเติมสวนใดนั้นมอบหมายใหเลขานุการนําไป

ปรับแกไข  
 

 มติท่ีประชุม 
เห็นชอบ (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา วาดวย การบริหารโรงเรียน

สาธิตสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา พ.ศ. ....  โดยใหแกไขตามขอเสนอแนะของกรรมการ
สภามหาวิทยาลัยกอนเสนอนายกสภามหาวิทยาลัยลงนาม 

 ระเบียบวาระท่ี 4.13 ขอความ เ ห็ นชอบ  ( ร า ง )  ข อ บั งคั บมหา วิ ทยา ลั ยร า ชภั ฏ
พระนครศรีอยุธยา วาดวย หลักเกณฑและวิธีการเขาสูตําแหนงทาง
วิชาการ ตําแหนงผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย  และ
ศาสตราจารย พ.ศ. .... 

สาระสําคัญโดยยอ  
  ดวยมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ไดออกขอบัง คับมหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา วาดวย หลักเกณฑและวิธีการเขาสูตําแหนงทางวิชาการ ตําแหนงผูชวยศาสตราจารย 
รองศาสตราจารย และศาสตราจารย พ.ศ. 2560 เม่ือวันท่ี 6 ตุลาคม พ.ศ. 2560 โดยอาศัยอํานาจออก
ตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547 ซ่ึงแกไขเพ่ิมเติมโดย
พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2551 (ฉบับท่ี 3)  
พ.ศ. 2550 (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2551 (ฉบับท่ี 5) พ.ศ. 2552 (ฉบับท่ี 6) พ.ศ. 2555 (ฉบับท่ี 7)  
พ.ศ. 2555 (ฉบับท่ี 8) พ.ศ. 2555 (ฉบับท่ี 9) พ.ศ. 2556 (ฉบับท่ี 10) พ.ศ. 2556  

  ตอมา วันท่ี 31 ตุลาคม พ.ศ. 2560 ก.พ.อ. ไดออกประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑและ
วิธีการพิจารณาแตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และศาสตราจารย  
พ.ศ. 2560 โดยใหยกเลิกประกาศ ก.พ.อ. และเอกสารแนบทายประกาศ ก.พ.อ. (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2550 (ฉบับท่ี 
4) พ.ศ. 2551 (ฉบับท่ี 6) พ.ศ. 2555 (ฉบับท่ี 8) พ.ศ. 2555 และฉบับท่ี 9 พ.ศ. 2556  
จึงจําเปนตองแกไขขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา วาดวย หลักเกณฑและวิธีการเขาสู
ตําแหนงทางวิชาการ ตําแหนงผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และศาสตราจารย พ.ศ. 2560 
เพ่ือใหสอดคลองกับประกาศ ก.พ.อ.  

  รองศาสตราจารย ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร รองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษาและวิจัยและ
พัฒนา จึงไดประสานกับงานนิติการจัดทํา (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  
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วาดวย หลักเกณฑและวิธีการเขาสูตําแหนงทางวิชาการ ตําแหนงผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย 
และศาสตราจารย พ.ศ. .... ข้ึน และนําเขาท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาตอไป 

   

  โดยไดนําเสนอผานคณะกรรมการชุดตางๆ ดังตอไปนี้ 
 

ลําดับ ผานคณะกรรรมการ มติท่ีประชุม ครั้งท่ี วันท่ี 
1 คณะกรรมการปรับปรุงและยกรางกฎหมาย

ของมหาวิทยาลยั 
เห็นชอบ 6/2561 16 มิถุนายน 2561 

 

ท่ีประชุมมีขอเสนอแนะดังนี้ 
อธิการบดี  มีขอเสนอแนะดังนี้ 
1. ขอบังคับนี้ยังไมไดผานกระบวนการจากฝายปฏิบัติ มีหลายสวนท่ีควรจะไปพิจารณา 
2. หนา 4 ขอ 9 ความสามารถในการประเมินความรูความเขาใจของผูเรียนในวิชาท่ีสอน 

ขอใหพิจารณาสวนนี้ 
3. หนา 5 ขอ ค คําวาเสนอตอหัวหนาภาควิชา นั้น บางคณะไมมีภาควิชา หากจะใหชัดเจน

นั้นควรปรับคําวาเสนอตอหัวหนาภาควิชา เปน “เสนอตอประธานสาขาวิชา” 
4. หนา 5 ขอ 10 วรรค 2 คําวา ขอ 9 (จ) อาจกําหนดยกเวนการประชุม นั้น อยากจะใหมี

กระบวนการท่ีชัดเจนกวานี้  
รองศาสตราจารย ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร  กลาววา ประเด็นท่ีอธิการบดีกลาวนั้น คําวา  

อาจกําหนดยกเวนการประชุม  มหาวิทยาลัยคัดลอกจากประกาศ ก.พ.อ. มา  
ประธาน หนา 3 คณะกรรมการหมายถึง คณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ 

(ก.พ.ว.) และกรรมการ หมายความวา กรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ (ก.พ.ว.) คําวา (ก.พ.ว.) 
หมายความวาอยางไร   

รองศาสตราจารย ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร กลาววา จะนําไปปรับตัวยอ (ก.พ.ว.) 
นายสุทัศน  อูทอง กลาววา คําจํากัดความของหัวหนาภาควิชา ใหเพ่ิมคําวา “และใหหมาย

รวมถึงประธานบริหารหลักสูตร” และขอบังคับนี้ผานคณะกรรมการปรับปรุงและยกรางกฎหมายของ
มหาวิทยาลัย แตยังไมไดผานคณะกรรมการชุดอ่ืน ๆ   

ประธาน กลาววา เรื่องนี้ยังไมเรงดวน ขอใหนําไปปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะของ
กรรมการสภามหาวิทยาลัย 

 
 มติท่ีประชุม 

 ท่ีประชุมอนุญาตใหมหาวิทยาลัยถอนวาระการประชุมเรื่อง (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา วาดวย หลักเกณฑและวิธีการเขาสูตําแหนงทางวิชาการ ตําแหนงผูชวยศาสตราจารย รอง
ศาสตราจารย  และศาสตราจารย พ.ศ. ....  เพ่ือดําเนินการนําเขาคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.)
พิจารณาตามข้ันตอน แลวเสนอใหสภามหาวิทยาลัยพิจารณาตอไป 
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การประชุมสภามหาวทิยาลัย คร้ังที่ 8/2561  เมื่อวนัพุธที่ 8  สงิหาคม 2561 

 ระเบียบวาระท่ี 4.1 แตงตั้งคณะกรรมการพิจารณากําหนดอัตราเงินเดือนเริ่มตนของผูบริหาร 
(ตําแหนงอธิการบดี) 

 สาระสําคัญโดยยอ   
  ดวยขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ท่ีดํารงตําแหนงผูบริหาร คือนายเกษม บํารุงเวช 
ตํ าแหน งอธิ การบดีมหาวิทยาลั ยราชภัฏพระนครศรีอยุ ธยาจะเกษียณอายุ ราชการในวัน ท่ี   
1 ตุลาคม 2561 โดยจะครบวาระการดํารงตําแหนงผูบริหารในวันท่ี 9 มิถุนายน 2562 ซ่ึงจะตอง 
มีการดําเนินการเพ่ือกําหนดอัตราเงินเดือนเริ่มตนท่ีจะปฏิบัติราชการต้ังแตวันท่ี 1 ตุลาคม 2561  
เปนตนไป ตามความในขอ 7 ของขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา วาดวย คาตอบแทน 
ผูดํารงตําแหนงประเภทผูบริหารท่ีมิไดเปนขาราชการในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2555 ท่ีระบุวา  
  “ใหสภามหาวิทยาลัยแตงตั้งคณะกรรมการจากสภามหาวิทยาลัย จํานวน 5 คน ประกอบดวย 
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ ไมนอยกวา 3 คน ท่ีมิไดเปนผูมีสวนไดสวนเสียกับผูท่ีเขามาดํารง
ตําแหนงผูบริหาร เพ่ือทําหนาท่ีพิจารณากําหนดอัตราเงินเดือนเริ่มตนของผูบริหาร แลวเสนอใหสภา
มหาวิทยาลัยพิจารณาเห็นชอบ และจัดทําประกาศสภามหาวิทยาลัยเปนคราวๆ ไป” 
   ดังนั้น สํานักงานอธิการบดีจึงเสนอสภามหาวิทยาลัยแตงตั้งคณะกรรมการพิจารณากําหนด
อัตราเงินเดือนเริ่มตนของผูบริหาร (ตําแหนงอธิการบดี) เพ่ือมหาวิทยาลัยจักไดดําเนินการจัดสรรเงิน
งบประมาณกําหนดคาตอบแทนของอธิการบดีตอไป 

   ท่ีประชุมมีขอเสนอแนะดังนี้ 
  ประธาน กลาววา  ขอความอนุเคราะหกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิในการปฏิบัติ
หนาท่ีคณะกรรมการฯ ดังกลาว 
  ท่ีประชุมเสนอแตงตั้งคณะกรรมการพิจารณากําหนดอัตราเงินเดือนเริ่มตนของผูบริหารท่ีจะ
เกษียณอายุราชการในปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ราย นายเกษม บํารุงเวช 

 1) นายธวัชชัย  กิจรัตนะกุล   ประธานกรรมการ 
 2) นายกฤษดา  โรจนสุวรรณ   กรรมการ 
 3) นายสุรพงษ  มาลี    กรรมการ 
 4) นายดุลยพิชัย  โกมลวานิช   กรรมการ 
 5) รองศาสตราจารย ดร.เสนห  จุยโต  กรรมการและเลขานุการ 

  นายสุทัศน อูทอง กลาววา หลังจากวันท่ี 30 กันยายน 2561 อธิการบดีจะเกษียณอายุ
ราชการ สถานะเปนเพียงลูกจางชั่วคราว และไดมีหนังสือเวียนจากกรมบัญชีกลาง วาดวย หลักเกณฑและ
วิธีการปฏิบัติจายคาตอบแทนในการปฏิบัติงานแกผูมีอายุครบ 60 ป ดังนั้นจะเห็นวาระเบียบวาระนี้เขา
สภามหาวิทยาลัยคอนขางลาชา  การดําเนินการเรื่องนี้ควรยึดตามระเบียบหนังสือฉบับนี้ท่ีไดเวียนกลับมา
ในเดือนเมษายน 2561 มีหลักเกณฑและวิธีการปฏิบัติคือ ควรแจงกระทรวงการคลังในการจางอธิการบดี
กอนลวงหนา 30 วัน  ในการประชุมวันนี้คือแตงตั้งคณะกรรมการพิจารณากําหนดอัตราเงินเดือนเริ่มตนของ
ผูบริหาร (ตําแหนงอธิการบดี) และในการประชุมครั้งหนาเดือนกันยายนจะเปนการกําหนดเงินเดือน ซ่ึงอาจ
ดําเนินการไมทันตามหลักเกณฑ ดังนั้นในเดือนนี้สภามหาวิทยาลัยอาจตองประชุม 2 ครั้ง และ



89 
 

รายงานการสรุปขอเสนอแนะจากการประชุมสภามหาวิทยาลัย ประจาํป พ.ศ. 2561 
 

คณะกรรมการชุดนี้ควรรีบดํา เนินการใหแลว เสร็จ เรื่องนี้ ข้ึนอยู กับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 
  นายไพบูลย เสียงกอง กลาววา ระเบียบท่ีนายสุทัศน อูทอง กลาวมานั้น เปนระเบียบท่ีควร
ปฏิบัติ มหาวิทยาลัยดําเนินการลาชา ดังนั้น มหาวิทยาลัยควรแจงวาครั้งตอไปมหาวิทยาลัยจะรีบ
ดําเนินการใหเปนไปตามข้ันตอน แตเรื่องนี้ เปนเรื่องจําเปนและเรงดวน อาจจะตองมีการประชุม 
สภามหาวิทยาลัยมากข้ึน  
  ประธาน กลาววา  มอบหมายคณะกรรมการท้ัง 5 ทาน หารือกันตอไป 
  เลขานุการสภามหาวิทยาลัย กลาววา เนื่องจากกรรมการผูทรงคุณวุฒิเปนบุคคลภายนอก
ดังนั้นขอใหมีฝายผูชวยเลขานุการเปนบุคคลภายในมหาวิทยาลัย  
  ประธาน กลาววา ไมจําเปนตองเปนผูชวยเลขานุการ แตมอบหมายใหเจาหนาท่ีปฏิบัติงาน 
เพราะเจตนารมณคือ ตองการใหกรรมการชุดนี้มีความเปนอิสระจากอํานาจใหคุณใหโทษของอธิการบดี 
  นายธวัชชัย  กิจรัตนะกุล กลาววา ไมจําเปนตองมีคณะกรรมการชุดนี้หากท่ีประชุม 
สภามหาวิทยาลัยหารือวาจะจางเดือนละเทาใด สถานะปรับเปลี่ยนจากขาราชการเปนขาราชการบํานาญ  
ท่ีมหาวิทยาลัยอ่ืนสามารถตกลงกันไดในท่ีประชุม เพราะการกําหนดคาตอบแทนมีผลยอนหลังได และหาก
จะมีคณะกรรมการพิจารณากําหนดอัตราเงินเดือนเริ่มตนของผูบริหาร (ตําแหนงอธิการบดี) นั้น  ขอใหมี
ฝายผูชวยเลขานุการเพ่ือจะเปนประโยชนในดานการประสานงาน 
 
 มติท่ีประชุม 
  แตงตั้งคณะกรรมการพิจารณากําหนดอัตราเงินเดือนเริ่มตนของผูบริหาร (ตําแหนงอธิการบดี) 

 1) นายธวัชชัย  กิจรัตนะกุล   ประธานกรรมการ 
 2) นายกฤษดา  โรจนสุวรรณ   กรรมการ 
 3) นายสุรพงษ  มาลี    กรรมการ 
 4) นายดุลยพิชัย  โกมลวานิช   กรรมการ 
 5) รองศาสตราจารย ดร.เสนห  จุยโต  กรรมการและเลขานุการ 

 ระเบียบวาระท่ี 4.2 ขอค ว า ม เ ห็ น ชอบ  ( ร า ง )  ร ะ เ บี ยบมหา วิ ท ย า ลั ย ร า ช ภั ฏ
พระนครศรอียุธยา วาดวย การจัดตั้งและการบริหารบัณฑิตศึกษา 

สาระสําคัญโดยยอ  
  เนื่องดวยมหาวิทยาลัยไดออกขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา วาดวย  

การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2560 ข้ึน จึงสมควรใหมีการปรับปรุงแกไขระเบียบมหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา วาดวย การจัดตั้งและการบริหารบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ... ข้ึน เพ่ือใหสอดคลองกับ
ขอบังคับท่ีมีการปรับปรุงใหม โดยมีการปรับปรุงแกไขดังนี้ 

 1. ปรับปรุงแกไขคํานิยาม คําวา “ คณะกรรมการบริหารหลักสูตร” “อาจารยประจํา” 
“อาจารยประจําหลักสูตร” และ “อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร” เพ่ือใหสอดคลองกับบริบทของ
มหาวิทยาลัยในปจจุบัน 

 2. ปรับปรุงแกไของคประกอบของคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา เพ่ือใหมีความชัดเจนมากยิ่งข้ึน 
 3. กําหนดวาระการดํารงตําแหนงของคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ใหมีวาระ 4 ป  
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โดยไดนําเสนอผานคณะกรรมการชุดตางๆ ดังตอไปนี้ 
 

ลําดับ ผานคณะกรรรมการ มติท่ีประชุม ครั้งท่ี วันท่ี 
1 คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา เห็นชอบ 3/2560 30  สิงหาคม 2560 
2 สภาวิชาการ เห็นชอบ 10/2560 22  พฤศจิกายน 2560 

3 คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) เห็นชอบ 3/2561 13  มีนาคม 2561 

4 สภาวิชาการ เห็นชอบ 8/2561 27  มิถุนายน 2561 

5 คณะกรรมการปรับปรุงและยกรางกฎหมาย 
ของมหาวิทยาลยั 

เห็นชอบ 3/2561 21  กรกฎาคม 2561 

 

ท่ีประชุมมีขอเสนอแนะดังนี้ 
นางวราภรณ สีหนาท กลาวา  หนา 7 ขอ 4 คําวา อาจารยประจํา หมายความวา บุคคลท่ีดํารง

ตําแหนงอาจารย ผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และศาสตราจารย ดังนั้นควรเพ่ิมคําวา “ท่ีเปดสอน
หลักสูตรนั้น” ดวยหรือไม  

ประธาน กลาววา  อาจารยประจําก็คืออาจารยประจําหลักสูตร แตเอกสารใชคําวาอาจารยประจํา 
ดังนั้นขอใหแกไขเปนอาจารยประจําหลักสูตร 

รองศาสตราจารย ดร.จิราภา วิทยาภิรักษ มีขอเสนอแนะดังนี้ 
1. ชื่อระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา วาดวย การจัดตั้งและการบริหาร

บัณฑิตศึกษา ควรใสการจัดตั้งดวยหรือไม เพราะในอนาคตคือการบริหารบัณฑิตศึกษา 
2. หนา 7 ขอ 4 อาจารยประจํากับอาจารยประจําหลักสูตร คอนขางสับสน ควรระบุใหมีความ

ชัดเจน 
 3. องคประกอบของคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ขณะนี้ท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

มีบัณฑิตก่ีคณะและมีจํานวนก่ีหลักสูตร   
นางนริสานันท  เดชสุระ ชี้แจงวา มีท้ังหมด 3 คณะวิชา คือคณะครุศาสตร คณะวิทยาการจัดการ 

และคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  และมีหลักสูตร จํานวน 3 หลักสูตร 
รองศาสตราจารย ดร.จิราภา วิทยาภิรักษ กลาวา การนําเสนอเรื่องควรนําเสนอหลักการและ

เหตุผลในการปรับเปลี่ยน หากมหาวิทยาลัยจะใชระเบียบนี้ในอนาคตจํานวนขององคประกอบจะเติบโต 
หากมีหลักสูตรมากข้ึนกรรมการก็จะมีจํานวนมาก  เชน กรรมการประเภทคณบดี ดังนั้น ขอสอบถามวา
ขณะนี้กรรมการมีท้ังหมดก่ีคน และเม่ือมีระเบียบฉบับนี้ผานนี้จะมีกรรมการท้ังหมดก่ีคน 

นางนริสานันท  เดชสุระ ชี้แจงวา  กรรมการชุดเดิมมีอธิการบดีเปนประธาน รองอธิการบดี 
ฝายวิชาการเปนรองประธาน คณบดี 4 คณะเปนกรรมการ ตัวแทนจากกรรมการอาจารยประจําหลักสูตร 
หลักสูตรละ 1 คน กรรมการผูทรงคุณวุฒิภายนอก 4 คน จาก 4 คณะวิชา  และผูอํานวยการสํานักงาน
คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาเปนเลขานุการ   แตในรางระเบียบฉบับใหม จะเพ่ิมอาจารยประจําหลักสูตร 
และดวยเหตุท่ีในระเบียบเดิมมิไดกําหนดวาระการดํารงตําแหนงคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัย
จึงกําหนดวาใหมีวาระจํานวน 4 ป ใหจํานวนเทากับระยะเวลาการดํารงตําแหนงของคณบดี และมีวาระ
ตอเนื่องไมเกิน 2 วาระ 



91 
 

รายงานการสรุปขอเสนอแนะจากการประชุมสภามหาวิทยาลัย ประจาํป พ.ศ. 2561 
 

อธิการบดี ชี้แจงวา หลักสูตรของสํานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษามีท้ังหมด 4 หลักสูตร และมี
หลักสูตรประกาศนียบัตรอยูในสาขานี้ เม่ือมีการประชุมจะมีตัวแทนของแตละหลักสูตร 4 หลักสูตร จํานวน 
8 คน สวนผูทรงคุณวุฒิเปนไปตามสาขาหลักสูตร เหตุผลในการปรับปรุงระเบียบมีดังนี้ 

 1. ปรับเปลี่ยนความหมายของคําเพ่ิมเติมเพ่ือใหสอดคลองตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง 
เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558  

2. ในระเบียบฉบับเกาไมไดกําหนดวาระการดํารงตําแหนงของผูทรงคุณวุฒิ แตในระเบียบ 
ฉบับใหมไดมีการกําหนดวาระการดํารงตําแหนงของผูทรงคุณวุฒิ  

รองศาสตราจารย ดร.จิราภา วิทยาภิรักษ กลาววา ผูทรงคุณวุฒิภายนอกมีคุณสมบัติอยางไร และ 
หนา 8 ขอ 5 อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรเหมือนเปนผูบริหารหลักสูตร  อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร  
ควรสําคัญกวาอาจารยประจําหลักสูตร เพราะอาจารยประจําหลักสูตรเปนผูสอน แตอาจารยผูรับผิดชอบจะ
บริหารหลักสูตร ดังนั้นในขอ 5 นั้นควรเชิญผูรับผิดชอบหลักสูตรมากกวา  

อธิการบดี ชี้แจงวา หลักสูตรเปนผูพิจารณาคัดเลือกในการเลือกผูทรงคุณวุฒิภายนอก  
ผูชวยศาสตราจารย ดร.อดิศร ภูสาระ ชี้แจงวา  อาจารยประจําหลักสูตรคืออาจารยท่ีอยูใน

มหาวิทยาลัย  สวนอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรตามเกณฑของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษามี
ผูรับผิดชอบ 3 คน ดูแลบริหารหลักสูตร สวนอาจารยประจําหลักสูตรนอกจากเปนผูสอนแลวจะเปนผูดูแล
วิทยานิพนธ มหาวิทยาลัยมีอาจารยประจําคอนขางมากหากอาจารยมีคุณวุฒิตรงสามารถเปนอาจารย
ประจําหลักสูตรได  

รองศาสตราจารย ดร.จิราภา วิทยาภิรักษ กลาววา กังวลเรื่องของจํานวนขององคประกอบ
กรรมการมีจํานวนมากเกินไปหรือไม  

นางวราภรณ สีหนาท กลาววา  หนา 9 ขอ (4) คําวา “กรรมการมีหนาท่ีพิจารณาคุณสมบัติของ
อาจารยประจําหลักสูตร อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร อาจารยผูสอน และผูทรงคุณวุฒิภายนอก”  คําวา
ผูทรงคุณวุฒิ หมายถึงผูใดประเด็นนี้คอนขางสับสน 

อธิการบดี กลาววา ขอเพ่ิมคําผูทรงคุณวุฒิหมายถึงผูท่ีรับเชิญมา 
นายไพบูลย เสียงกอง กลาววา คณะกรรมการควรมีความชัดเจน ดังนั้นควรออกประกาศจํานวน

กรรมการ และควรประกาศกรรมการบริหารหลักสูตรจึงจะเริ่มทํางานได ในการประชุมครั้งแรกองคประชุม
ควรครบ คําวาหลักสูตรอาจเพ่ิมข้ึนในอนาคต 

นายอภิชาติ  พานสุวรรณ กลาววา หนา 9 ขอ 7 วาระของกรรมการชุดนี้ใหเปนไปตามวาระของ
อธิการบดี ดังนั้นหากอธิการบดีหมดวาระ กรรมการชุดนี้จะหมดวาระตามใชหรือไม  

อธิการบดี ชี้แจงวา หากเปนศูนยของบัณฑิตศึกษานั้นใหเปนวาระของอธิการบดี เพราะอธิการบดี
เปนผูแตงตั้ง สวนนี้ถูกตองแลว  

นายอภิชาติ พานสุวรรณ กลาววา หนา 9 ขอ 7 วรรคทาย ใหแกไขขอความดังนี้ โดยมีวาระตาม
วาระของอธิการบดี และอาจใหมีรองผูอํานวยการสํานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาคนหนึ่งก็ได  

นายสุทัศน อูทอง มีขอเสนอแนะดังนี้  
1. ขอใหตรวจสอบการเรียงลําดับขอ  
2. คําวาผูทรงคุณวุฒิ และผูทรงคุณวุฒิภายนอก แตกตางกันอยางไร  จํานวนกรรมการมีจํานวน

มากเกินไปหรือไม 
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3. ในอนาคตหลักสูตรบัณฑิตศึกษาจะใหญมาก จะพบวาเม่ือมีประธานบริหารหลักสูตรมาเปน
ตัวแทนแลวจําเปนตองนําอาจารยบริหารผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจําหลักสูตรมาเขารวมเปน
คณะกรรมการดวยอีกใชหรือไม  

4. ขอ 8 คําวาผูทรงคุณวุฒิภายนอก ควรมีคําจัดความหรือไม ดังนั้นขอใหตรวจสอบ 
อธิการบดี กลาววา ขอถอนวาระนี้และใหผูรับผิดชอบไปปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะของ

กรรมการสภามหาวิทยาลัยและนําเขาท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาตอไป 
 

มติท่ีประชุม 
 ท่ีประชุมอนุญาตใหมหาวิทยาลัยถอนวาระการประชุมเรื่อง  (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา วาดวย การจัดตั้งและการบริหารบัณฑิตศึกษา โดยใหนําไปปรับปรุงแกไขตาม
ขอเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัย และนําเขาท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาตอไป 

 ระเบียบวาระท่ี 4.3 ขอความเห็นชอบ (ราง) โครงการจัดตั้งศูนยการศึกษานานาชาติ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา   

สาระสําคัญโดยยอ 
  ดวยมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยามีการดําเนินการสรางเครือขายและความรวมมือ

กับหนวยงานตางประเทศ สงเสริม สนับสนุน การดําเนินงานเก่ียวกับทุนการศึกษาตางประเทศ และ
กิจกรรมทางดานวิชาการอ่ืนๆ กับหนวยงานตางประเทศ เพ่ือสรางความเขมแข็งทางดานวิชาการใหกับ
บุคลากรและนักศึกษาใหมีความรูความสามารถแขงขันไดในระดับชาติและระดับนานาชาติและยกระดับ
มหาวิทยาลัยสูความเปนสากล ซ่ึงสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรระยะ 5 ป พ.ศ. 2560-2564 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (ฉบับปรับปรุง ครั้งท่ี 1 พ.ศ.2560) ยุทธศาสตรท่ี 3 ยกระดับ
คุณภาพการศึกษาการวิจัยและนวัตกรรม กลยุทธท่ี 3.4 พัฒนาศักยภาพผูบริหาร คณาจารยและบุคลากร 
กลยุทธท่ี 3.5 พัฒนาคุณภาพนักศึกษาใหสอดคลองกับนโยบายรัฐบาลดานการศึกษาและการเรียนรูโดยจัด
ใหมีการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรูเพ่ือสรางคุณภาพของคนไทยใหสามารถเรียนรู พัฒนาตนไดเต็มตาม
ศักยภาพ และรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษในทุกหลักสูตร 
เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษใหผูเรียนมีความรูความสามารถใชภาษาอังกฤษเปนเครื่องมือ
ศึกษาคนควาองคความรูท่ีเปนสากลและกาวทันโลก เพ่ือรองรับการเขาสูประชาคมอาเซียนและการเพ่ิมขีด
ความสามารถในการแขงขันของประเทศ ไทยแลนด 4.0 ตอไป 

  อนึ่งการบริหารจัดการโครงการจัดตั้งศูนยการศึกษานานาชาติ ในดานบุคลากรจะใช
อัตรากําลังของงานศูนยภาษาและการจัดการเรียนรูดวยตนเอง คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรเปน
หลักและเสริมดวยการแตงต้ังบุคลากรของมหาวิทยาลัยใหไปปฏิบัติราชการอีกหนาท่ีหนึ่ง สําหรับใน 
ดานงบประมาณ มหาวิทยาลัยจะจัดสรรงบประมาณเงินรายได สนับสนุนการบริหารจัดการโครงการ 
นอกจากนี้ในปงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยยังไดรับการจัดสรรงบประมาณแผนดินภายใต
แผนงานโครงการยุทธศาสตรเพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน โครงการยอยโครงการพัฒนาความรู ทักษะ 
ดานภาษาอังกฤษ ในศตวรรษท่ี 21 สําหรับนักศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  
กรอบวงเงินเบื้องตน 6 ลานบาท ซ่ึงภายใตโครงการดังกลาวนี้ มหาวิทยาลัยไดมอบหมายใหโครงการจัดตั้ง
ศูนยการศึกษานานาชาติเปนผูขับเคลื่อนการดําเนินงาน  
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  ท่ีผานมามีกระบวนการการดําเนินการเพ่ือการจัดตั้งศูนยการศึกษานานาชาติ ดังนี้ 
  ๑. ผูบริหารมหาวิทยาลัย ศึกษาวิเคราะหขอมูลผลการดําเนินงานดานการพัฒนาความรู และ

ทักษะดานภาษาอังกฤษของนักศึกษา คณาจารย และบุคลากรของมหาวิทยาลัย 
  ๒. ผูบริหารกําหนดนโยบายการพัฒนาศูนยภาษาและการจัดการเรียนรูดวยตนเอง 
  ๓. นําเสนอ ชี้แจงเหตุผล ความจําเปนและประกาศนโยบายตอท่ีประชุมใหญของคณาจารย

และบุคลากร ในคราวเปดภาคเรียนท่ี ๒/๒๕๖๐ เม่ือวันพฤหัสบดีท่ี ๔ มกราคม ๒๕๖1 
  4. มอบรองอธิการบดีท่ีกํากับดูแลงานวิเทศสัมพันธ และทีมงานไปรวบรวมขอมูล จัดทํา

รายละเอียดเสนอมหาวิทยาลัย 
  5. มอบคณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรประชุมเพ่ือหาแนวทางการยกระดับศูนย

ภาษารวมกับคณาจารยภาษาอังกฤษ แยกกลุมอาจารยภาษาอังกฤษเปน ๒ กลุมคือ กลุมท่ีทําหนาท่ี บริหาร
หลักสูตรภาษาอังกฤษ และกลุมท่ัวไปท่ีไมไดเปนกรรมการบริหารหลักสูตร 

  6. รองอธิการบดีท่ีกํากับดูแลงานวิเทศสัมพันธ และทีมงานรวบรวมสังเคราะหเสนอขอมูลตอ
มหาวิทยาลัย 

  7. มหาวิทยาลัยจัดประชุมทีมงาน ไดขอสรุปแนวทางในการพัฒนาศูนยภาษา ประชุม 
เม่ือวันท่ี 4 พฤษภาคม 2561 

 8. นําเขาปรึกษาหารือในท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) ในคราวประชุมครั้งท่ี 
5/2561 เม่ือวันท่ี 15 พฤษภาคม 2561 

  ๙. นําเขาพิจารณาในท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารบุคคล ก.บ.ม.  ครั้งท่ี 4/2561  
เม่ือวันพุธท่ี ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เพ่ือเห็นชอบในสวนท่ีเก่ียวกับการเปลี่ยนแปลงการบริหารบุคคล  

 

โดยไดนําเสนอผานคณะกรรมการชุดตางๆ ดังตอไปนี้ 
 
 

ลําดับ ผานคณะกรรรมการ มติท่ีประชุม ครั้งท่ี วันท่ี 
1 คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) เห็นชอบ 5/2561 15 พฤษภาคม 2561 

2 คณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจํา
มหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) 

เห็นชอบ 4/2561 30 พฤษภาคม 2561 

ท่ีประชุมมีขอเสนอแนะดังนี ้
ศาสตราจารย ดร.จํานงค  อดิวัฒนสิทธิ์ กลาววา  เรื่องศูนยภาษานั้นมหาวิทยาลัยทุกแหงใน

ประเทศไทยมีอยูและมีหนาท่ีคือใหบริการ เปนหนวยงานท่ีชวยทดสอบภาษาอังกฤษของอาจารยใหม  และ
สรางมาตรฐานในการรวมมือกับศูนยภาษาอ่ืนๆ เพ่ือใหไดมาตรฐานระดับสากล  ความเห็นสวนตัวอยากให
ใชชื่อวาศูนยภาษาเหมือนเดิม สวนการเรียนการสอนเปนภาษาอังกฤษนั้นควรเปนหนวยงานระดับคณะ 
หรืออาจต้ังเปนวิทยาลัยนานาชาติ ใหมีศักยภาพเพ่ือรองรับนักศึกษาดานการเรียนการสอนโดยตรง   
หากการจัดตั้งเปนศูนยหรือเปนวิทยาลัยนานาชาติพิจารณาแลวจะกลมกลืนกับการจัดการเรียนการสอน  
ซ่ึงอาจจําเปนตองมีบุคลากรเพ่ิมดวยในอนาคตจะเปนประโยชนเพ่ิมมากข้ึน 
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 นายนพดล ปรางคทอง มีขอสังเกตและขอเสนอแนะ ดังนี้ 
  ๑. การเสนอโครงการนี้ไดระบุลักษณะหนวยงานวา เปนการพัฒนางานจากงานศูนยภาษาและ

การจัดการเรียนรูดวยตนเอง โดยเปลี่ยนชื่อมาเปน โครงการจัดตั้งศูนยการศึกษานานาชาติ และจะยังอยู
ภายใตคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร แตเม่ือพิจารณาโครงสรางใหม กลับกําหนดใหรายงานผลการ
ดําเนินงานข้ึนตรงตออธิการบดี และมอบใหรองอธิการบดีท่ีรับผิดชอบงานวิเทศสัมพันธมากํากับ แลวจะอยู
ภายใตคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรตามประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง การแบงสวนราชการ  
พ.ศ. ๒๕๕๖ ไดอยางไร เนื่องจากคณบดีคณะมนุษยศาสตรแทบไมมีอํานาจกํากับดูแลอะไรเลย ประเด็น
เหลานี้ตองชัดเจนวาจะปรับโครงสรางกอน หรือจะดําเนินการอยางไรใหถูกตอง  

  ๒. การใชชื่อวา “ศูนยการศึกษานานาชาติ” ยังไมสัมพันธกับภารกิจท่ีอธิการบดีชี้แจง เพราะมี
เฉพาะเรื่องการพัฒนาภาษาอังกฤษเปนหลัก ซ่ึงเปนเรื่องของ “ศูนยภาษา” เทานั้น ยังไมมีขอเสนอ
โครงการใดเลยท่ีเก่ียวกับการจัดการศึกษาระดับนานาชาติ ตามชื่อท่ีตั้งข้ึนใหม เม่ือพิจารณาเอกสารในหนา 
๔ ซ่ึงเปนภาระงานของฝายวิชาการ ระบุเพียงวา “การจัดหลักสูตรนานาชาติ (เม่ือมีความพรอม)” 
หมายความวาในขณะนี้ยังไมมีความพรอมหรือแผนงานอะไรท่ีชัดเจนใชหรือไม ดังนั้น จึงไมควรใชชื่อใหไกล
เกินไปกวาบริบทท่ีแทจริงของมหาวิทยาลัย หรือมากไปกวาสิ่งท่ีมหาวิทยาลัยกําลังเสนอตอสภา
มหาวิทยาลัยเพ่ือขอความเห็นชอบ 

ศาสตราจารย ดร.ณรงคฤทธิ์ สมบัติสมภพ มีขอเสนอแนะดังนี้ 
1. การเรียนการสอนยังคงเปนหนาท่ีของคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรใชหรือไม  

ในอนาคตหากจะมีศูนยการศึกษานานาชาติ การระบุเชนนี้จะทําใหไมชัดเจน    
2. คําวานานาชาติ หมายถึงภาษาจีน และภาษาอ่ืนดวยหรือไม เพราะคําวานานาชาติคือทุก

ภาษา โครงสรางนี้อาจไมถูกตองเม่ือเปรียบเทียบกับชื่อ  “ศูนยการศึกษานานาชาติ” 
3. เหตุผลท่ีระบุในแบบฟอรมอานแลวไมเห็นดวย เชน 4.1.1.3  “การใชบุคลากรและ

ศักยภาพรวมกันท้ังมหาวิทยาลัยลมเหลว เนื่องจากบางครั้งหนวยงานอ่ืนท่ีไมไดสังกัดคณะมนุษยศาสตร
และสังคมศาสตรรองขอความชวยเหลือจากสาขาวิชาภาษาอังกฤษ แตไมไดรับการตอบสนองดวยเหตุผลมี
ภารกิจมากท่ีตองดําเนินการ จึงไมสามารถไปดําเนินการใหกับหนวยงานคณะอ่ืน ๆ ได มีผลทําใหหนวยงาน
คณะอ่ืน ๆ จําเปนตองแกไขปญหาตามสภาพ  คือคําแบบนี้ไมควรปรากฏในเอกสารแตควรนําเรื่อง
งบประมาณใหมและพัฒนาปรับปรุงการเรียนการสอน มาระบุในเอกสาร  ดังนั้นควรแกไขการเขียนเหตุผล
และความจําเปนในการจัดตั้งหนวยงาน 

4. หนา 2 วัตถุประสงค 5.1 – 5.7 ผูท่ีเขียนไมสามารถอธิบายไดในความแตกตางของขอ 
5.1 – 5.7 วาเหมือนกันอยางไร ดังนั้นควรนํามารวมกันใหเหลือ 2 - 3 ขอ มหาวิทยาลัยควรจัดแบง
ภารกิจหนวยงานนี้ไมใหซับซอนอยางไร  เห็นดวยท่ีศูนยการศึกษานานาชาติอิสระและข้ึนตรงกับอธิการบดี  

นายดํารง พุฒตาล กลาววา มหาวิทยาลัยกาวหนาและพัฒนา เปนอีกกาวหนึ่งท่ียกระดับไปสู 
ระดับนานาชาติ ชื่อของศูนยการศึกษานานาชาตินั้นเห็นดวยท่ีควรใชชื่อนี้ ในเอกสารระบุวามุงเนนการสอน
ภาษาอังกฤษเปนหลักแตเม่ือพิจารณาภารกิจหลักของหนวยงาน ไมไดมีการเรียนนอกเหนือจากการเรียน
การสอนเลย  และเนื่องจากหลักสูตรสหวิทยาการอิสลามกําลังจะเสนอใหสภามหาวิทยาลัยพิจารณา  
ซ่ึงอาจารยผูสอนหลักสูตรสหวิทยาการอิสลามก็สามารถพูดภาษาอาหรับได ดังนั้นควรใหอาจารยมีสวนรวม
อยูในศูนยภาษา  ตนยินดีท่ีจะมาชวย แตศูนยภาษามุงแตการเรียนการสอนแคภาษาอังกฤษเพียงอยางเดียว 
ดังนั้นขอใหมีภาษาท่ีหลากหลาย 



95 
 

รายงานการสรุปขอเสนอแนะจากการประชุมสภามหาวิทยาลัย ประจาํป พ.ศ. 2561 
 

 
 
นายสุรพงษ มาลี  มีขอเสนอแนะดังนี้ 
1. เห็นดวยท่ีจะมีศูนยภาษาแตควรเปนหนวยงานท่ีข้ึนตรงกับอธิการบดี ไมควรแฝงอยูท่ีคณะ

มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
2. ภารกิจอ่ืน ๆ ไมวาจะเปนในเรื่องของการแลกเปลี่ยนเรื่องกิจกรรมวิชาการ ซ่ึงไมสอดคลอง

กันกับภารกิจหลัก หากมีศูนยภาษาควรเนนภารกิจเหลานี้ใหชัดเจนมากยิ่งข้ึน และควรพิจารณาภารกิจ 
อ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของกับนานาชาติมากข้ึนจะทําใหมีความชัดเจนมากยิ่งข้ึน  

รองศาสตราจารย ดร.เสนห จุยโต มีขอเสนอแนะดังนี้ 
ประเด็นพันธกิจจะมีอยู 3 ประการ คือ  
1. ศูนยภาษาหรือทดสอบทางภาษา  
2. วิทยาลัยการศึกษานานาชาติ  
3. หนวยงานท่ีจะอบรมบุคคลภายนอกเก่ียวกับภาษาอังกฤษและจะหารายไดประเด็นท่ีสําคัญ

คือ พันธกิจ  วัตถุประสงค  ภารกิจหลัก  จะเห็นวา 3 ดานนี้ยังไมสอดคลองกัน และยังไมชัดเจน โครงสราง
ภายในเปนลักษณะหนึ่งของศูนยทดสอบภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษา  แตขณะนี้ขยายขอบเขตไปถึง
บุคลากรและบุคคลภายนอก ดังนั้นหากจะจัดตั้งศูนยการศึกษานานาชาติควรมีทรัพยากร และมหาวิทยาลัย
ควรใชทรัพยากรท่ีมีอยูใหคุมคา  

รองศาสตราจารย ดร.จิราภา วิทยาภิรักษ มีขอเสนอแนะดังนี้  
1. ในศูนยภาษาควรแบงเปน 3 กลุม ดังนี้ 

1) ภารกิจฝกอบรมภาษาตาง ๆ  
2) ภารกิจศูนยการเรียนรู นักศึกษาจะเขามาเรียนเม่ือนักศึกษาวาง    
3) test center  (ศูนยประเมิน) ศูนยภาษาจะสามารถเลี้ยงตัวเองได  

2. เห็นดวยท่ีจะมีการจัดตั้งศูนยภาษานานาชาติ มหาวิทยาลัยควรมีภาษาจีน ภาษาอาหรับ  
ท่ีควรเสริมเขาไป   

3. มหาวิทยาลัยควรจัดกลุมในภารกิจ test center (ศูนยประเมิน) เพราะสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาใหมหาวิทยาลัยทดสอบภาษาอังกฤษ  มหาวิทยาลัยควรรวมเรื่องศูนยภาษา 
และเรื่องบริการวิชาการ แตสิ่งท่ีกังวลคือควรนําอาจารยสวนหนึ่งออกมาและมาสอนวิชาเลือก 

4. ภารกิจฝกอบรมภาษาตาง ๆ คือ ทานรองอธิการบดี (ท่ีดูแลงานวิเทศสัมพันธ) จะทําหนาท่ี
ประสานงานระหวางตางประเทศ และในอนาคตจะมีหลักสูตรนานาชาติ หากมหาวิทยาลัยแบงโครงสราง
เปน 4 สวนนั้นควรจะจัดกลุมภารกิจ สนับสนุนศูนยนานาชาตินี้เกิดข้ึนแตการระบุเชนนี้จะเกิดความสับสน
ในแงของภารกิจ  

5. การเขียนแผนผังการบริหารงาน หนา 4 ยังไมชัดเจน โดยคําอธิบายกับแผนผังไมสอดคลองกัน  
6. ศูนยจะอยูในระดับเดียวกับคณะหรือไม จะเทียบเทาคณะไดหรือไม ดังนั้น ควรพิจารณา 

แผนผังการบริหารงานอีกครั้งหนึ่ง 
อธิการบดี มีขอเสนอแนะดังนี้ 
1.  ขณะนี้มหาวิทยาลัยกําลังวางโครงสรางใหม วิเคราะหกรอบอัตรากําลังใหม เรื่องของศูนย

ภาษานั้นในสวนของงบประมาณมีอยูแลว  จากเดิมมหาวิทยาลัยนํางานศูนยภาษาและคณะมนุษยศาสตร
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และสังคมศาสตรรวมอยูดวยกัน มหาวิทยาลัยตองการใหการบริหารจัดการมีบุคลากรกลุมหนึ่งทําหนาท่ี
รับผิดชอบ เพ่ือแบงเบาภาระงานใหอาจารยภาษาอังกฤษของคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรไดทํา
หนาท่ีตามภาระงานสอนใหเต็มท่ี มหาวิทยาลัยจึงนําศูนยภาษามาเปนงานของสวนกลาง จากการหารือกับ
รองอธิการบดีฝายกิจการพิเศษและกฎหมาย แลวไดรับแจงวายังคงเปนหนวยงานภายในโครงสรางของ
มหาวิทยาลัยและมีลักษณะเปนโครงการจัดตั้ง  สวนเหตุผลท่ีไมกลาวถึงภาษาอ่ืน ๆ เนื่องจากมีอยูตาม
ภารกิจแตอาจารยเหลานั้นยังคงอยูในสาขาเดิม แตหากมีศูนยการศึกษานานาชาติ  ก็จะขอความรวมมือไป
ยังอาจารยเหลานั้นมาชวย มหาวิทยาลัยตองการเปลี่ยนศูนยภาษาเพ่ือใหเกิดความชัดเจนมากข้ึนและเพ่ือ
รองรับในอนาคตจึงใชชื่อวา ศูนยการศึกษานานาชาติ  หากชื่อมีความหมายเกินภารกิจเบื้องตนไป จะใชชื่อ
ศูนยภาษาเหมือนเดิมไมขัดของ และมหาวิทยาลัยจะนําขอเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัยไป
ปรับปรุงแกไข 

2. ในสวนของ test center   (ศูนยประเมิน) นั้น มหาวิทยาลัยไดลงนามกับศูนยสอบ TOEFL 
(เปนการทดสอบวัดความรูภาษาอังกฤษ) เรียบรอยแลว โดยมหาวิทยาลัยจะใหบุคลากรในโครงการนี้มาเปน
ผูสอน  

3. โครงสรางศูนยภาษาเทียบเทากับคณะนั้นขอเปนเรื่องในอนาคต  
นายสุทัศน อูทอง กลาววา คณะกรรมการบริหารศูนยภาษายังคงสังกัดเดิมใชหรือไม  หากคง

เดิมศูนยนี้ก็ดําเนินการตอได  
นายนพดล ปรางคทอง กลาววา กรอบอัตรากําลังของศูนยนี้ยังไมมีเปนของตนเองชัดเจน  

ตองประสานหลายหนวยงาน หลายคณะเขามาทํางานรวมกัน ซ่ึงเหมือนจะเปนการพยายามบูรณาการ แต
จะทําใหเลื่อนลอยและกํากับดูแลยาก และในอนาคตอาจไมตอบโจทยอะไร เพราะทุกคนมีงานหลักหรืองาน
ประจําท่ีตองรับผิดชอบอยูแลว ดังนั้น อาจตองคิดวา ถาไมมีศูนยนี้เกิดข้ึน ภาระในการรับผิดชอบพัฒนา
ภาษาอังกฤษของนักศึกษา อาจารย เจาหนาท่ี หรือบุคคลท่ัวไป เปนของหนวยงานใด งานของฝายบริหาร 
ฝายวิชาการ หรือคณะ ซ่ึงแตกตางกันออกไปตามกลุมเปาหมาย ในปจจุบันหนวยงานซ่ึงมีความรับผิดชอบ
หลักเหลานั้นไดดําเนินงานเต็มศักยภาพแลวหรือไม ท่ีผานมาถายังไมเต็มท่ี ดําเนินการไปแลวมีปญหา
อุปสรรค มหาวิทยาลัยจะใชการบริหารจัดการชวยเสริมเพ่ิมศักยภาพใหบรรลุผลไดอยางไร ท่ีไมใชการมาตั้ง
หนวยงานใหม ท้ังในเรื่องการจัดงบประมาณ หรือการกํากับดูแลติดตาม ควรตองกลับไปท่ีจุดนั้น การมี
หนวยงานใหมในลักษณะท่ีบุคลากรหลายหนวยงานมาเกาะเก่ียวกันทํางานแบบหลวม ๆ เชนนี้ ไมคิดวาจะ
มีรูปแบบวิธีการทํางานท่ีตางออกไปจากเดิมมากนัก ดังนั้น จึงอาจไมใชหนทางแกปญหาหรือพัฒนาท่ี
แทจริง เม่ือพิจารณาจากบริบทการดําเนินงานท่ีผานมาของมหาวิทยาลัย 

 นายจิรศักดิ์ ชุมวรานนท มีขอเสนอแนะดังนี้ 
1.  โครงการนี้มีเปาหมายใหญไมใชเฉพาะภาษาอังกฤษ เหตุผลคือ  เรื่องการจัดกลุมภารกิจ

งานท่ีเกิดความซับซอน และซํ้าซอน  เกิดการยุงยากในการบริหารจัดการ งานกระจายไปอยูในหนวยงาน
ตาง ๆ ทําใหเกิดการซับซอน  ท้ังเรื่องงบประมาณ เรื่องบุคลากร เรื่องการพัฒนานักศึกษานั้นเปนงานของ 
กองบริการการศึกษา หากเปนเรื่องของอาจารยจะเปนเรื่องของงานบริหารงานบุคคล  ซ่ึงบางครั้งใช
ทรัพยากรบางอยาง เงิน คน และสถานท่ี  หากมหาวิทยาลัยจัดกลุมภารกิจนี้มาอยูดวยกันจะทําให
มหาวิทยาลัยใชสิ่งท่ีอยูรวมกันใหเกิดประโยชน 
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2. สรางเครือขาย มหาวิทยาลัยมีผูท่ีทํางานในเรื่องนี้ จํานวน  20 คน แตกระจายไปยังคณะ 
หนวยงานตาง ๆ คนเหลานี้พรอมท่ีจะมาชวยทํางาน  แตขาดหนวยท่ีจะอยูมหาวิทยาลัยไมสามารถขยาย
เปนหนวยงานใหญได  จึงคิดวาการรวมกลุมภารกิจระดมสรรพกําลังตางๆ เพ่ือใหบรรลุเปาหมายการเปน
นานาชาติ จึงตอบสนองกับโจทยท่ีไดคิดวามหาวิทยาลัยควรปรับเปลี่ยนหรือไมท่ีจะกาวไปขางหนา   
เพ่ือตอบสนองยุทธศาสตรชาติ ยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยท่ีทําแผนใหม  สวนขอเสนอแนะของกรรมการ
สภามหาวิทยาลัยนั้นมหาวิทยาลัยจะนําไปปรับปรุงแกไข  

นางวราภรณ  สีหนาท มีขอเสนอแนะดังนี้ 
1. สภามหาวิทยาลัยไดเคยมีมติเห็นชอบเก่ียวกับรายวิชาจํานวน 10 วิชา  เชน วิชา เงิน เงิน 

เงิน วิชานี้ผูใดจะประกันไดวาสามารถวาสอนเปนภาษาอังกฤษได มหาวิทยาลัยไดมีการเตรียมอาจารย
ผูสอนเปนภาษาอังกฤษหรือไม มหาวิทยาลัยควรเตรียมอาจารยผูสอนท่ีจะสอนในหลักสูตรนานาชาติดวย   
 2. หนา 2 ขอ 6.6 บริการจัดหลักสูตรนานาชาติ (เม่ือมีความพรอม) หลักสูตรนี้เปนของผูใด 
หากเปนของคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรและศูนยนี้นํามาบริหารจัดการใชหรือไม หรือวาศูนย
การศึกษานานาชาติสามารถดําเนินการจัดทําหลักสูตรเอง  

นายดํารง พุฒตาล กลาววา  เห็นดวยท่ีจะใหใชชื่อ  ศูนยการศึกษานานาชาติ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  

อธิการบดี กลาววา  ขอบคุณกรรมการสภามหาวิทยาลัยทุก และขอตอบคําถามในเรื่องการ
บริหารจัดการ  ศูนยการศึกษานานาชาตินั้น มีอาจารยคณะวิทยาการจัดการ จํานวน 1 คน  
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร จํานวน 2 ทาน ท่ีอาสาสมัครมาชวยเต็มตัว และอาจารยชาวตางชาติ 
สัญญาปตอป จํานวน 5 คน และเจาหนาท่ีอีก 1 คน  เนื่องจากยังไมไดเปนศูนยฯ โดยสมบูรณ  จึงใชวิธียืม
คนมาปฏิบัติงาน แค 1 คน  

            มติท่ีประชุม 
 เห็นชอบในหลักการ (ราง) โครงการจัดตั้งศูนยการศึกษานานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา โดยใหปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัยและใหนํา
ผลการดําเนินการมารายงานใหสภามหาวิทยาลัยไดรับทราบตอไป 

 
การประชุมสภามหาวทิยาลัย คร้ังที่ 9/2561  เมื่อวนัพุธที่ 12  กนัยายน  2561 

 ระเบียบวาระท่ี 4.1 ขอความเห็นชอบ (ราง) คําส่ังแตงตั้งคณะกรรมการการเลือกสรร 
ผูสมควรไดรับปริญญากิตติมศักดิ์ ประจําป พ.ศ. 2561 

สาระสําคัญโดยยอ  
  เพ่ือใหการเลือกสรรผูสมควรไดรับปริญญากิตติมศักดิ์ ประจําป พ.ศ. 2561  เปนไปตาม
ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา วาดวย ชั้น สาขาวิชา และหลักเกณฑการใหปริญญา
กิตติมศักดิ์ พ.ศ. 2561  จึงเสนอขอความเห็นชอบ (ราง) คําสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการการเลือกสรรผูสมควรไดรับปริญญากิตติมศักดิ์ ประจําป พ.ศ. 2561  โดยผู
สมควรไดรับการพิจารณาใหปริญญากิตติมศักดิ์ตองมีคุณสมบัติตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา วาดวย ชั้น สาขาวิชา และหลักเกณฑการใหปริญญากิตติมศักดิ์ พ.ศ. 2561 
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โดยไดนําเสนอผานคณะกรรมการชุดตางๆ ดังตอไปนี้ 
 

ลําดับ ผานคณะกรรรมการ มติท่ีประชุม ครั้งท่ี วันท่ี 
1 คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) เห็นชอบ 7/2561 10 กรกฎาคม 2561 

2 สภาวิชาการ เห็นชอบ 9/2561 22 สิงหาคม 2561 
 

           
  ท่ีประชุมมีขอเสนอแนะคือ ในรางคําสั่งหนา 2 ใหแกไขจากคําวา เพ่ือเสนอคณะกรรมการ
ประจาํคณะ  เปน “เพ่ือเสนอตอสภาวิชาการ และสภามหาวิทยาลัยเห็นชอบตอไป” 

 มติท่ีประชุม 
 เห็นชอบ (ราง) คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการการเลือกสรรผูสมควรไดรับปริญญากิตติมศักดิ์ 

ประจําป พ.ศ. 2561 ดังนี้  
1) อธิการบด ี ประธาน 
2) นายสุรัฐ    ศิลปอนันต กรรมการ 
3) นายนัทธี   บอสุวรรณ กรรมการ 
4) ผูชวยศาสตราจารย ดร.กรองทิพย  เนียมถนอม กรรมการ 
5 ผูชวยศาสตราจารยวิภาว ี ฝายเทศ กรรมการ 
6) ประธานคณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย กรรมการ 
7) รองอธิการบดีฝายบริหาร กรรมการ 

8) รองอธิการบดีฝายนโยบายและแผน กรรมการ 
9) รองอธิการบดีฝายกิจการพิเศษและกฎหมาย กรรมการ 
10) รองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษาและวิจัยและพัฒนา กรรมการ 
11) คณบดีคณะครุศาสตร กรรมการ 
12) คณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี กรรมการ 
13) คณบดีคณะวิทยาการจัดการ กรรมการ 
14) คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร กรรมการ 
15) ผูอํานวยการสถาบันอยุธยาศึกษา กรรมการ 
16) ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา กรรมการ 
17) ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ กรรมการ 
18) ผูอํานวยการสํานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา กรรมการ 
19) ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบด ี กรรมการ  
20) รองอธิการบดีฝายวิชาการ    กรรมการและเลขานุการ 
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 ระเบียบวาระท่ี 4.2 ขอความเห็นชอบ (ราง) คําส่ังแตงตั้งคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจํา
มหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) 

สาระสําคัญโดยยอ  
  ตามท่ีสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาไดมีคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการบริหารงาน
บุคคลประจํามหาวิทยาลัย (ตามคําสัง่สภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาท่ี 15/2558 ลงวันท่ี 15 กรกฎาคม 
2558) นั้น บัดนี้กรรมการผูทรงคุณวุฒิภายนอกตามคําสั่งดังกลาวขางตน ไดครบวาระการดํารงตําแหนงเม่ือวันท่ี 15 
กรกฎาคม 2561 จํานวน 2 ราย ดังมีรายชื่อตอไปนี้ 
  1. รองศาสตราจารยสุรชัย ขวัญเมือง (ผูทรงคุณวุฒิดานบริหารงานบุคคล)  กรรมการ 
  2. นายราชัย อัศเวศน (ผูทรงคุณวุฒิดานกฎหมาย)     กรรมการ 
  ซ่ึงตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา วาดวย คณะกรรมการบริหารงานบุคคล
ประจํามหาวิทยาลัย พ.ศ. 2551 กําหนดไววา 
  ขอ 4 ใหสภามหาวิทยาลัยแตงตั้งคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจํามหาวิทยาลัยเรียกโดย 
ยอวา ก.บ.ม. ประกอบดวย 
  (10) ผูทรงคุณวุฒิซ่ึงสภามหาวิทยาลัยแตงตั้งจากบุคคลภายนอกท่ีมีความรูดานการบริหารงาน
บุคคล 1 คน เปนกรรมการ 
  (11) ผูทรงคุณวุฒิซ่ึงสภามหาวิทยาลัยแตงตั้งจากบุคคลภายนอกท่ีมีความรูดานกฎหมาย 1 คน เปน
กรรมการ 
  ในการนี้ มหาวิทยาลัยจึงขอเสนอรายชื่อกรรมการโดยแตงตั้งใหบุคคลตอไปนี้ดํารงตําแหนง
คณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิภายนอกดังมีรายชื่อ 
  1. ผูทรงคุณวุฒิดานบริหารงานบุคคล     กรรมการ 
      (รองศาสตราจารยสุรชัย ขวัญเมือง) 
  2. ผูทรงคุณวุฒิดานกฎหมาย      กรรมการ 
      (ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุรพงษ ดุลยอนุกิจ) 
 
  ท่ีประชุมมีขอเสนอแนะดังนี้ 
  นายนพดล ปรางคทอง กลาววา หากจําเปนตองปรับเปลี่ยนคณะกรรมการบริหารงานบุคคล
ประจํามหาวิทยาลัยนั้น มหาวิทยาลัยควรเปลี่ยนท้ัง 2 ทาน  บางทานเปนมาหลายวาระยาวนาน บางทาน
เพ่ิงเปนวาระเดียวแตกําลังจะเปลี่ยนออก ดังนั้นควรปรับเปลี่ยนดวยเหตุและผลท่ีสามารถรับฟงได  ดังนั้น
ขอใหมหาวิทยาลัยชี้แจงเหตุผลในการปรับเปลี่ยนครั้งนี้ 
  อธิการบดี  ชี้แจงวา  รองศาสตราจารยสุรชัย  ขวัญเมือง เปนบริหารงานบุคคลและอาจารย
ทานนี้เปนอาจารยท่ีอยูในมหาวิทยาลัยราชภัฏดวยกัน ทานจะเขาใจในบริบทของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
มีมุมมองท่ีชัดเจน ดังนั้นกลุมใดท่ีทํางานใหมหาวิทยาลัยไดดีและมีประสิทธิภาพมหาวิทยาลัยจึงอยากเชิญ
ใหมาชวยมหาวิทยาลัย  
  นายอภิชาติ พานสุวรรณ  กลาววา ผูทรงคุณวุฒิภายนอกอยูในพ้ืนท่ีท่ีไกลกับมหาวิทยาลัย 
หากเชิญทานมาเปนผูทรงคุณวุฒิจะลําบากในการเดินทางหรือไม ตนทุนตาง ๆ มหาวิทยาลัยควรพิจารณา 
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และในสภามหาวิทยาลัยมีผูทรงคุณวุฒิท่ีมีลักษณะงานท่ีเก่ียวของกับงานบุคคลสามารถหาเครือขายได
หลายทาน   
  นายสุทัศน อูทอง กลาววา นายราชัย อัศเวศน  เปนกรรมการในมหาวิทยาลัยเกือบทุกชุด ตาม
อํานาจของคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจํามหาวิทยาลัยนั้นผูท่ีมาใหคําปรึกษาทานควรหารือกับ
ทานอธิการบดีได  กรณีท่ีเปลี่ยนจาก นายราชัย อัศเวศน   เปน ผูชวยศาสตราจารย ดร.สมพงษ ดุลยอนุกิจ
เพราะ นายราชัย อัศเวศน  เปนกรรมการในมหาวิทยาลัยหลายชุด ดังนั้นดุลยพินิจในการพิจารณาจะเปน
แนวทางเดียวกัน สาเหตุนี้คงเปนเหตุผลในการปรับเปลี่ยน ดังนั้นในเรื่องนี้ควรใหอธิการบดีเปนผูตัดสินใจ
ในการเลือกคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจํามหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) 
 

          มติท่ีประชุม 
 เห็นชอบ (ราง) คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจํามหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) 
 1)   ผูทรงคุณวุฒิดานบริหารงานบุคคล     กรรมการ 
       (รองศาสตราจารยสุรชัย  ขวัญเมือง)  
 2)  ผูทรงคุณวุฒิดานกฎหมาย      กรรมการ 
      (ผูชวยศาสตราจารย ดร.สมพงษ  ดุลยอนุกิจ)  

 

 ระเบียบวาระท่ี 4.3 ขอความเห็นชอบในการกําหนดสาขาวิชาท่ีจะเปดรับนักศึกษาภาค
ปกติ ประจําปการศึกษา 2562  

สาระสําคัญโดยยอ  
  ตามท่ีสภามหาวิทยาลัยมีขอเสนอใหมหาวิทยาลัยพิจารณาหลักสูตรท่ีมีผูสมัครต่ํากวา  
10 คน โดยใหหลักสูตรดําเนินการปรับปรุงหลักสูตรเพ่ือใหตรงกับความตองการของผูเรียน โดยทาง
มหาวิทยาลัยไดประชุมชี้แจงกับผูบริหารมหาวิทยาลัยในวันท่ี 30 ตุลาคม 2560 ประกอบกับการประชุม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพบนายกสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 1/2561 เม่ือวันท่ี 25 มิถุนายน 
2561 ใหหลักสูตรท่ีมีผูสมัครเขาเรียนนอยปรับปรุงหลักสูตรใหทันสมัย 
  มหาวิทยาลัยจึงขอนําเสนอยอดรวมของผูสมัครเขาศึกษาตอท่ีมาลงทะเบียนประกอบกับ
จํานวนนักศึกษาท่ีคงอยูของแตละสาขาวิชาตอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือใหความเห็นและขอเสนอแนะ ดังนี้ 
  1. การกําหนดสาขาวิชาท่ีจะเปดรับสมัครนักศึกษาในปการศึกษา 2562  
  2. การกําหนดจํานวนข้ันต่ําของผูสมัคร กรณีมีผูสมัครต่ํากวาจํานวนผูสมัคร ข้ันต่ํ า 
มหาวิทยาลัยจะไมเปดการเรียนการสอนโดยใหผูสมัครยายไปศึกษาในสาขาวิชาท่ีเปดสอน ประจําป
การศึกษา 2562  
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  โดยไดนําเสนอผานคณะกรรมการชุดตางๆ ดังตอไปนี ้
 

ลําดับ ผานคณะกรรรมการ มติท่ีประชุม ครั้งท่ี วันท่ี 
1 การประชุมผูบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏั

พระนครศรีอยุธยา 
เห็นชอบ 1/2561 30 ตุลาคม 2560 

2 การประชุมคณะกรรมการบรหิารมหาวทิยาลัย 
(ก.บ.) พบนายกสภามหาวิทยาลยั 

เห็นชอบ 1/2561 25 มิถุนายน 2561 

 

ท่ีประชุมมีขอเสนอแนะดงันี้ 
นายอภิชาติ  พานสุวรรณ มีขอเสนอแนะดังนี้ 
1.  ในสวนของคณะครุศาสตรนั้นสภามหาวิทยาลัยไดเคยมีแนวทางใหไปปรับปรุงเพ่ิมเติม

เก่ียวกับหลักสูตรครุศาสตร ไมทราบวาดําเนินการถึงไหนอยางไรบาง  เพราะขณะนี้คณะครุศาสตรมี
นักศึกษามาเรียนจํานวนมาก 

 2. คณะครุศาสตรนั้นมหาวิทยาลัยไดเคยมีนโยบายใหรับไมเกิน 30 คน แตเหตุใดในแผนการ
รับนั้นระบุจํานวน  32 คน และหากนักศึกษาสําเร็จการศึกษาไปจะมีปญหาหรือไม 

อธิการบดี กลาววา ท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยไดเคยอนุมัติเพ่ิมเปน จํานวน 35 คน เรียบรอยแลว 
ประธาน กลาววา บางสาขามีตัวเลขท่ีนักศึกษาเพ่ิมมากข้ึน เปนมาตรการท่ีสภามหาวิทยาลัย

ควรใหมหาวิทยาลัยนําไปปฏิบัติ 
นายสุทัศน อูทอง กลาววา เอกสารประกอบวาระนี้ไมใชตัวเลขท่ีรับเขา ในป 2557 – 2560 

แตเปนตัวเลขท่ีนักศึกษาเหลืออยู หากสภามหาวิทยาลัยจะไมเปดรับและปดหลักสูตรมหาวิทยาลัยควรมี
มาตรการเพ่ือถือเปนแนวปฏิบัติดวย และขณะนี้เนื่องจากการสอบบรรจุครูลาสุด  นักศึกษาสอบติดจํานวน
มาก  แตข้ึนบัญชี 400 คน รับ 1 คน  นักศึกษาจบครุศาสตรหากไมเปนครูสามารถเปนอะไรไดอีก  
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาอนุญาตใหเรียนควบ 2 ปริญญา คือมหาวิทยาลัยพะเยา  ทํา 2 
ปริญญาควบ สําเร็จการศึกษา 5 ปเชนกัน  และเหตุใดมหาวิทยาลัยไมเปดปริญญาควบ นักศึกษาจะไดมี
ทางเลือก บางหลักสูตรมีนักศึกษาเพ่ิมข้ึน บางสาขานักศึกษาลดลง หากจะปดหลักสูตรคณาจารยท่ีอยูใน
หลักสูตรจะลําบาก ดังนั้นหากมหาวิทยาลัยจะปดหลักสูตรก็ควรมีมาตรการในการปดหลักสูตรดวย 

นางวราภรณ  สีหนาท กลาววา สาขาท่ีมหาวิทยาลัยเปดอยูนั้นเปนสาขาท่ีตรงไปตรงมา  
เปนศาสตรท่ีไมสามารถทํางานขามคณะได   มหาวิทยาลัยสามารถนํามาเปดเปนหลักสูตรสั้น ๆ ในดานการ
พัฒนาคนจะเห็นวาสาขาการทองเท่ียวมีนักศึกษาจํานวน 17 คน สาขาการจัดการการโรงแรม มีนักศึกษา
จํานวน 1 คน สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษามีกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแทนท่ีจะปดหลักสูตร
มหาวิทยาลัยควรนํามาทําหลักสูตรใหม เชน การทองเท่ียวและการโรงแรมดวยหรือไม ดังนั้นในเรื่องนี้
มหาวิทยาลัยควรหารือกันทําใหเกิดศาสตรใหมเพ่ือตอบสนองยุทธศาสตรชาติท่ีตองการ   

อธิการบดี กลาววา ในการเปดหลักสูตรคูนั้นขอฝากคณบดีดวย สวนหลักสูตรการจัดการธุรกิจ
โรงแรมเปนหลักสูตร EP มีนักเรียนมาสมัครจํานวน 1  คน และขณะนี้ไดเปดการเรียนการสอนเรียบรอยแลว 

นายนพดล ปรางคทอง กลาววา ในเอกสารหนา 3  ของการจัดการนั้นขอมูลยังไมเปนปจจุบัน 
ควรนาํหลักสูตรธุรกิจการคาสมัยใหมมารวมในตารางนี้ดวย  

อาจารยเมธารัตน จันตะนี   ชี้แจงวา หลักสูตรธุรกิจการคามัยใหมมีนักศึกษามาสมัครจํานวน  
8 คน และมาเรียนจํานวน 6 คน ขณะนี้มีการเรียนการสอนเรียบรอยแลว  
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ประธาน กลาววา การเปดปริญญาคูนั้น ประธานไดพูดมาหลายครั้ง แตมหาวิทยาลัยยังไม
ดําเนินการ ดังนั้นในเรื่องนี้ขอใหมหาวิทยาลัยนําไปดําเนินการใหเปนรูปธรรม 

ศาสตราจารย ดร.จํานงค อดิวัฒนสิทธิ์ กลาววา  เรื่องนี้ควรเปลี่ยนหัวขอเรื่องเปน “ขอความ
เห็นชอบในการเปดรับนักศึกษาท่ีมีอยูในมหาวิทยาลัย” ดังนั้นในรายวิชาท่ีเสนอมาควรยืนยันไปตามนี้แต
กรณีท่ีจะปดนั้นควรเปนวาระพิเศษท่ีวิกฤติและควรอภิปรายกันอยางกวางขวางและใชเวลานาน    

อธิการบดี กลาววา การใชชื่อวาระไมตรงประเด็น  ในเรื่องนี้มหาวิทยาลัยตองการตัวเลขข้ันต่ํา
วาตัวเลขเทาใดจึงจะปดหลักสูตร  ดังนั้นขอนําเรื่องนี้ไปปรับปรุงแกไข 

ศาสตราจารย ดร.ณรงคฤทธิ์ สมบัติสมภพ กลาววา เรื่องนี้ควรนําเขาคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย สภาวิชาการ เพ่ือใหไดขอมูลและนําเขาสภามหาวิทยาลัยตอไป  

ผูชวยศาสตราจารย ดร.กรองทิพย เนียมถนอม กลาววา การกําหนดจํานวนข้ันต่ํานั้น
มหาวิทยาลัยตองประกาศไปในใบสมัครซ่ึงอาจจะมีผลในการตัดสินของนักศึกษาหรือไม 

ศาสตราจารย ดร.จํานงค อดิวัฒนสิทธิ์ กลาววา ควรอยูในดุลยพินิจของอาจารยไมควรเทากัน 
เชน สาขานี้อาจ 10 คน บางสาขาอาจ  5 – 10 คน ควรยืดหยุนตามสถานการณท่ีควรจะเปน 

ศาสตราจารย ดร.ณรงคฤทธิ์ สมบัติสมภพ กลาววา ควรระบุวา หากเปนสาขาแบบนี้ต่ํากวา 
10 คน  สาขานี้ต่ํากวา 5 จึงจะปด ควรมีตัวเลขแตละคณะ แตไมควรเปนตัวเลขเดียวกัน  

ประธาน กลาววา  มอบหมายมหาวิทยาลัยดําเนินการตามท่ี ศาสตราจารย ดร.ณรงคฤทธิ์ 
สมบัติสมภพ  เสนอแนะ มหาวิทยาลัยควรไปหารือกันเม่ือไดขอสรุปใหนําเขาสภามหาวิทยาลัย  

ผูชวยศาสตราจารย ดร.อดิศร ภูสาระ กลาววา การกําหนดตัวเลขนั้น   1 ใน 3 ของเลขท่ี
กําหนดใน มคอ.2 คือ 10 คน ดังนั้น คําวา 1 ใน 3  คือ จํานวน 10 คน   

อธิการบดี กลาววา มหาวิทยาลัยควรมีมาตรการท่ีแตกตางกัน เกณฑท้ังหมดขอใหคณะ
ดําเนินการและกําหนดตัวเลข และนําขอมูลแตละคณะเขาคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย สภาวิชาการ 
และเม่ือไดขอสรุปแลวใหนําเขาสภามหาวิทยาลัยตอไป 

 มติท่ีประชุม 
  ท่ีประชุมมีมติมอบหมายใหมหาวิทยาลัยดําเนินการนําขอมูลแตละคณะเขาท่ีประชุม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย สภาวิชาการ เม่ือไดขอสรุปแลวใหนําเขาท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัย
ตอไป 

 ระเบียบวาระท่ี 4.4 ขอค ว า ม เ ห็ น ชอบ  ( ร า ง )  ข อ บั งคั บมหา วิ ทยา ลั ย ร าชภั ฏ
พระนครศรีอยุธยา วาดวย หลักเกณฑและวิธีการเขาสูตําแหนงทาง
วิชาการ ตําแหนงผูชวยศาสตราจารยรองศาสตราจารย  และ
ศาสตราจารย พ.ศ. .... 

 สาระสําคัญโดยยอ   
  ดวยมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ไดออกขอบัง คับมหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา วาดวย หลักเกณฑและวิธีการเขาสูตําแหนงทางวิชาการ ตําแหนงผูชวยศาสตราจารย 
รองศาสตราจารย และศาสตราจารย พ.ศ. 2560 เม่ือวันท่ี 6 ตุลาคม พ.ศ. 2560 โดยอาศัยอํานาจออก
ตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547 ซ่ึงแกไขเพ่ิมเติมโดย
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พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2551 (ฉบับท่ี 3)  
พ.ศ. 2550 (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2551 (ฉบับท่ี 5) พ.ศ. 2552 (ฉบับท่ี 6) พ.ศ. 2555 (ฉบับท่ี 7)  
พ.ศ. 2555 (ฉบับท่ี 8) พ.ศ. 2555 (ฉบับท่ี 9) พ.ศ. 2556 (ฉบับท่ี 10) พ.ศ. 2556  

  ตอมา วันท่ี 31 ตุลาคม พ.ศ. 2560 ก.พ.อ. ไดออกประกาศ เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการ
พิจารณาแตงต้ังบุคคลใหดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และศาสตราจารย พ.ศ. 2560 โดย
ใหยกเลิกประกาศ ก.พ.อ. และเอกสารแนบทายประกาศ ก.พ.อ. (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2550 (ฉบับท่ี 4)  
พ.ศ. 2551 (ฉบับท่ี 6) พ.ศ. 2555 (ฉบับท่ี 8) พ.ศ. 2555 และฉบับท่ี 9 พ.ศ. 2556 จึงจําเปนตอง
แกไขขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา วาดวย หลักเกณฑและวิธีการเขาสูตําแหนงทาง
วิชาการ ตําแหนงผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และศาสตราจารย พ.ศ. 2560 เพ่ือใหสอดคลอง
กับประกาศ ก.พ.อ.  

  รองศาสตราจารย ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร รองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา และวิจัยและ
พัฒนา จึงไดประสานกับงานนิติการจัดทํา (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  
วาดวย หลักเกณฑและวิธีการเขาสูตําแหนงทางวิชาการ ตําแหนงผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย 
และศาสตราจารย พ.ศ. .... ข้ึน 

โดยไดนําเสนอผานคณะกรรมการชุดตางๆ ดังตอไปนี้ 
 

ลําดับ ผานคณะกรรรมการ มติท่ีประชุม ครั้งท่ี วันท่ี 
1 คณะกรรมการปรับปรุงและยกราง

กฎหมายของมหาวิทยาลยั (ครัง้ท่ี 1) 
เห็นชอบ 6/2561 16 มิถุนายน 2561 

2 คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) เห็นชอบ 8/2561 14 สิงหาคม 2561 

3 คณะกรรมการปรับปรุงและยกรางกฎหมาย
ของมหาวิทยาลยั (ครั้งท่ี 2) 

เห็นชอบ 8/2561 18 สิงหาคม 2561 

 

 ท่ีประชุมมีขอเสนอแนะดังนี้ 
 ผูชวยศาสตราจารยวิภาวี ฝายเทศ  มีขอเสนอแนะดังนี้ 
 1. หนา 3 ควรแกไขคํานิยามคําวา คณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิ หมายความวา “คณะกรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิเพ่ือทําหนาท่ีประเมินผลงานทางวิชาการ และจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการของผูยื่น
ขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ” 
 2. หนา 4 ขอ (1) ใหใชคําวา “มีการวางแผนการสอนอยางเปนระบบ โดยกําหนดจุดมุงหมายของ
การสอนใหชัดเจนและคัดเลือกการเรียนการสอนใหเหมาะสม เพ่ือใหผลการสอนเปนไปตามจุดมุงหมายท่ี
วางไว โดยเสนอเอกสารหลักฐานท่ีสามารถประเมินไดในทุกหัวขอท่ีผูขอกําหนดตําแหนงเปนผูสอน”   
 นางวราภรณ  สีหนาท กลาววา หนา 4  ขอ 9 (ก) ควรใชขอความดังนี้ “ใหผูขอยื่นคําขอรับการ
ประเมินผลการสอนตามแบบท่ีคณะกรรมการกําหนดพรอมดวยเอกสารหลักฐานประกอบการสอนหรือ
เอกสารคําสอนจํานวนเจ็ดชุด”  
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 อธิการบดี กลาววา หนา 5 ขอ 10 ใหใชขอความดังนี้ “การพิจารณาผลงานทางวิชาการของ
คณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิตองมีการประชุมโดยมีกรรมการผูทรงคุณวุฒิเขารวมประชุมไมนอยกวา 3 ถึง  
5 คน ของจํานวนกรรมการท้ังหมด และใหดําเนินการอยูในชั้นความลับทุกข้ันตอน” 
 ศาสตราจารย ดร.ณรงคฤทธิ์ สมบัติสมภพ กลาววา หนา 5 ขอ 10 ประกาศรัดกุมสอดคลองกับ
ประกาศ ก.พ.อ. และในการประชุมนั้นสามารถใชวีดีโอคอลไดหรือไม    
 ฝายกฎหมายของมหาวิทยาลัย แจงเรื่องประกาศคณะรักษาความสงบแหงชาติ ฉบับท่ี 74/2557 
เรื่องการประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส ประกาศ ณ วันท่ี 27 มิถุนายน 2557 โดยพลเอกประยุทธ จันทร
โอชา หัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ   
 นายกฤษดา  โรจนสุวรรณ กลาววา ตามประกาศคณะรักษาความสงบแหงชาติ ฉบับท่ี 74/2557 
เรื่องการประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส ประกาศ ณ วันท่ี 27 มิถุนายน 2557 โดยพลเอกประยุทธ จันทร
โอชา หัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ  ขอ 8 ใหถือวาการประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกสตามประกาศ
คณะรักษาความสงบแหงชาตินี้เปนการประชุมโดยชอบดวยกฎหมาย และหามมิใหปฏิเสธการรับฟงขอมูล
อิเล็กทรอนิกสตามประกาศคณะรักษาความสงบแหงชาตินี้เปนพยานหลักฐานในกระบวนการพิจารณาตาม
กฎหมายท้ังในคดีเพง คดีอาญา หรือคดีอ่ืนใด เพียงเพราะเหตุวาเปนขอมูลอิเล็กทรอนิกส เพ่ือใหการ
ดําเนินการเดินตอไปได  
 
 

 มติท่ีประชุม 

   เห็นชอบ (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา วาดวย หลักเกณฑและวิธีการ
เขาสูตําแหนงทางวิชาการ ตําแหนงผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย  และศาสตราจารย พ.ศ. .... โดย
ใหปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัยกอนเสนอนายกสภามหาวิทยาลัย 
ลงนาม 

 ระเบียบวาระท่ี 4.5 ขออนุมัติกําหนดช่ือสาขาวิชาในการกําหนดตําแหนงทางวิชาการ
สําหรับคณาจารยท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการ ใหเปนไปตามประกาศ 
ก.พ.อ. เรื่อง การกําหนดช่ือสาขาวิชาสําหรับการเสนอขอกําหนด
ตําแหนงทางวิชาการ และการเทียบเคียงสาขาวิชาท่ีเคยกําหนดไปแลว 
พ.ศ. 2561 

สาระสําคัญโดยยอ  
  ดวย ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง การกําหนดชื่อสาขาวิชาสําหรับการเสนอขอกําหนดตําแหนงทาง
วิชาการ และการเทียบเคียงสาขาวิชาท่ีเคยกําหนดไปแลว พ.ศ. 2561 ไดกําหนดชื่อสาขาวิชาสําหรับการ
ขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ และการเทียบเคียงสาขาวิชาท่ีเคยกําหนดไปแลวเพ่ือใหสถาบันอุดมศึกษา
ถือปฏิบัติเปนมาตรฐานเดียวกัน ตามขอ 1 ประกาศ ก.พ.อ. นี้ ใหใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวันประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป และตามขอ 4 กรณีท่ีผูดํารงตําแหนงทางวิชาการในปจจุบัน ไดรับการกําหนด
ตําแหนงทางวิชาการโดยไมระบุสาขาวิชา หรือระบุสาขาวิชาแตกตางไปจากเกณฑนี้ หรือระบุสาขาวิชาท่ีไม
สะทอนความเชี่ยวชาญของผูนั้นอยางแทจริง ใหสภาสถาบันอุดมศึกษาพิจารณาเทียบเคียงสาขาวิชาท่ีเคย
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กําหนดไปแลว ใหเปนไปตามเอกสารแนบทายประกาศนี้ ภายในวันท่ี 1 พฤศจิกายน 2561 โดยไมถือเปน
การขามสาขาวิชา อันเปนเหตุใหตองกําหนดตําแหนงทางวิชาการโดยวิธีพิเศษ 
  โดยคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ (ก.พ.ว. ) ได ดําเนินการพิจารณา                 
การขอกําหนดชื่อสาขาวิชาในการกําหนดตําแหนงทางวิชาการสําหรับคณาจารยท่ีดํารงตําแหนงทาง
วิชาการตามหลักเกณฑท่ีกําหนดไวในประกาศ ก.พ.อ. และคณะกรรมการสภาวิชาการมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ไดพิจารณาเห็นชอบเก่ียวกับการกําหนดชื่อสาขาวิชาในการกําหนดตําแหนง 
ทางวิชาการสําหรับคณาจารยท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการ ในคราวการประชุม ครั้งท่ี 9/๒๕61 วันพุธท่ี 22 
สิงหาคม ๒๕61 
  ดังนั้นจึงขอความเห็นชอบกําหนดชื่อสาขาวิชาในการกําหนดตําแหนงทางวิชาการสําหรับ
คณาจารยท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการ ใหเปนไปตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง การกําหนดชื่อสาขาวิชาสําหรับ
การเสนอขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ และการเทียบเคียงสาขาวิชา ท่ี เคยกําหนดไปแลว  
พ.ศ. 2561 ดังนี้ 
  คณะครุศาสตร มีผูดํารงตําแหนงทางวิชาการ ระดับผูชวยศาสตราจารย จํานวน 6 ราย 
  คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มีผูดํารงตําแหนงทางวิชาการ ระดับ ผูชวยศาสตราจารย 
จํานวน 18 ราย 
  คณะวิทยาการจัดการ มีผู ดํารงตําแหนงทางวิชาการ จํานวน 9 ราย แบงเปนระดับ 
รองศาสตราจารย จํานวน 2 ราย และระดับผูชวยศาสตราจารย จํานวน 7 ราย 
  คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มีผูดํารงตําแหนงทางวิชาการ จํานวน 30 ราย แบงเปน 
ระดับรองศาสตราจารย จาํนวน 3 ราย และระดับผูชวยศาสตราจารย จํานวน 27 ราย  

 

  ท่ีประชุมมีขอเสนอแนะดังนี้ 
  ศาสตราจารย ดร.ณรงคฤทธิ์ สมบัติสมภพ กลาววา  ลําดับท่ี 15 ราย ผูชวยศาสตราจารย ดร.
บุญล้ํา  สุนทร  และลําดับท่ี 24 ผูชวยศาสตราจารยเลิศชาย สถิตยพนาวงศ ขอใหระมัดระวังเรื่อง 
การเทียบเคียง  ฝากคณบดีเรื่องการเทียบเคียง มหาวิทยาลัยอยูในสังกัดใดไมสําคัญ เพราะขณะนี้สํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาตรวจสอบวาสาขาตรงหรือไม ดังนั้นรองศาสตราจารย ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร 
ควรไปหารือกับคณาจารยในมหาวิทยาลัยใหเขาใจใหม เกณฑนี้ไมไดใหทานหลีกหนีวิธีพิเศษ  
  รองศาสตราจารย ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร กลาววา รับประเด็น ศาสตราจารย ดร.ณรงคฤทธิ์ 
สมบัติสมภพ และจะไปทบทวน 2 ราย คือ ลําดับท่ี 15 ราย ผูชวยศาสตราจารย ดร.บุญล้ํา  สุนทร  และ
ลําดับท่ี 24 ผูชวยศาสตราจารยเลิศชาย สถิตยพนาวงศ 
  ประธาน กลาววา การกําหนดชื่อสาขาวิชาสําหรับการเสนอขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ และ
การเทียบสาขาวิชาท่ีเคยกําหนดไปแลว พ.ศ. 2561 จํานวน 61 ราย สวนอีก 2 ราย คือ ลําดับท่ี 15 ราย 
ผูชวยศาสตราจารย ดร.บุญล้ํา  สุนทร  และลําดับท่ี 24 ผูชวยศาสตราจารยเลิศชาย สถิตยพนาวงศ  
ท่ีประชุมขอใหมหาวิทยาลัยนําไปทบทวนสาขาท่ีขอเทียบเคียงตามประกาศ ก.พ.อ. ขางตน แลวนําเขา 
สภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาอีกครั้งตอไป  และขอฝากศาสตราจารย ดร.จํานงค อดิวัฒนสิทธิ์ ประธาน
คณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ ตรวจสอบอีกครั้งหนึ่ง 
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          มติท่ีประชุม 
 ท่ีประชุมมีมติอนุมัติกําหนดชื่อสาขาวิชาในการกําหนดตําแหนงทางวิชาการสําหรับคณาจารย

ท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการ ใหเปนไปตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง การกําหนดชื่อสาขาวิชาสําหรับการเสนอขอ
กําหนดตําแหนงทางวิชาการ และการเทียบสาขาวิชาท่ีเคยกําหนดไปแลว พ.ศ. 2561 จํานวน 61 ราย สวนอีก  
2 ราย คือ ลําดับท่ี 15 ราย ผูชวยศาสตราจารย ดร.บุญล้ํา  สุนทร  และลําดับท่ี 24 ผูชวยศาสตราจารย 
เลิศชาย สถิตยพนาวงศ ท่ีประชุมขอใหมหาวิทยาลัยนําไปทบทวนสาขาท่ีขอเทียบเคียงตามประกาศ ก.พ.อ. 
ขางตน แลวนําเขาสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาอีกครั้งตอไป 

 ระเบียบวาระท่ี 4.6  ขอค ว า ม เ ห็ น ชอบ  ( ร า ง )  ข อ บั งคั บมหา วิ ทยา ลั ย ร า ชภั ฏ
พระนครศรีอยุธยา วาดวย คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย พ.ศ. .... 

สาระสําคัญโดยยอ  
  โดยท่ีเปนการสมควรปรับปรุง แกไขขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  

วาดวย คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย พ.ศ.2556  ใหมีความ
เหมาะสมและชัดเจนมากยิ่งข้ึน 

  รองอธิการบดีฝายนโยบายและแผน ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการติดตาม ตรวจสอบและ
ประเมินผลไดประสานกับงานนิติการจัดทํา (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา วาดวย 
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย พ.ศ. .... โดยปรับปรุง แกไข ดังนี้ 

2.1  ปรับแกองคประกอบของคณะกรรมการจากเดิม “จํานวน 6 คน”  เปน “จํานวน 
5 คน”  

2.2  ปรับแกใหสํานักงานอธิการบดีเปนหนวยธุรการแทนสํานักงานสภามหาวิทยาลัย 
2.3  ปรับแกหลักเกณฑและวิธีการไดมาของประธานและกรรมการ  เปน  
      (1) การไดมาซ่ึงประธาน ใหมหาวิทยาลัยเสนอรายชื่อจํานวน 2 รายชื่อ ตอสภา

มหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาคัดเลือกใหเปนประธาน  
      (2) การไดมาซ่ึงกรรมการ ใหแตละหนวยงานของผูรับการประเมินเสนอรายชื่อผูท่ีมี

คุณสมบัติเปนคณะกรรมการไมเกินหนวยงานละสามรายชื่อ และใหมหาวิทยาลัยคัดเลือกจัดทําบัญชีเสนอ
รายชื่อจํานวน 10 รายชื่อ เพ่ือเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาคัดเลือกใหเปนกรรมการจํานวน 5 รายชื่อ 

2.4 ปรับแกคุณสมบัติของประธานและกรรมการ เปน “ผูทรงคุณวุฒิ ท่ีมีความรูและมี
ประสบการณดานการศึกษา ดานการบริหารการศึกษาในระดับอุดมศึกษา ดานงบประมาณการจัดการศึกษา 
และดานการวิจัย” เพ่ือใหสอดคลองกับพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 มาตรา 50 

2.5 ปรับแกใหคณะกรรมการฯ ท่ีไดรับการแตงตั้งเปนผูกําหนดหลักเกณฑและวิธีการติดตาม 
ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยแลวเสนอสภามหาวิทยาลัย จากเดิมท่ีใหสภามหาวิทยาลัยเปนผู
กําหนดเอง  

2.6  กําหนด ใหประธานและกรรมการท่ีพนจากตําแหนงตามวาระยังคงปฏิบัติหนาท่ีตอไป
จนกวาจะไดประธานและกรรมการชุดใหม  เพ่ือใหคณะกรรมการชุดเดิมปฏิบัติหนาท่ีตอไปไดจนกวางานจะ
สําเร็จ 
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โดยไดนําเสนอผานคณะกรรมการชุดตางๆ ดังตอไปนี้ 
 

ลําดับ ผานคณะกรรรมการ มติท่ีประชุม ครั้งท่ี วันท่ี 
1 คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) เห็นชอบ 8/2561 14 สิงหาคม 2561 
2 คณะกรรมการปรับปรุงและยกรางกฎหมาย 

ของมหาวิทยาลยั 
เห็นชอบ 8/2561 18 สิงหาคม 2561 

 

ท่ีประชุมมีขอเสนอแนะดังนี้ 
ผูชวยศาสตราจารยวิภาวี ฝายเทศ กลาววา หนา 2 คํานิยามคําวา ผูอํานวยการ ใหใชขอความ

ดังนี้ “ผูอํานวยการ หมายความวา ผูอํานวยการสถาบัน สํานัก ศูนย หรือหนวยงานอ่ืนท่ีเรียกชื่ออยางอ่ืนท่ี
มีฐานะเทียบเทาคณะ ในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา” 

นายนพดล ปรางคทอง กลาววา หนา 3 คํานิยามของคําวาการไดมาซ่ึงกรรมการ ระบุวา  
ใหแตละหนวยงานของผูรับการประเมินเสนอรายชื่อผูท่ีมีคุณสมบัติเปนคณะกรรมการไมเกินหนวยงาน 
ละสามรายชื่อนั้น  คําวา แตละหนวยงานของผูรับการประเมิน นั้นหมายถึงใครระดับคณะ หมายถึง คณบดี 
หรือวาคณะกรรมการประจําคณะ กรณีประเมินอธิการบดีใครเสนอ ควรเขียนใหชัดเจน 

อธิการบดี ชี้แจงวา คําวา “แตละหนวยงาน” หมายความวา คณะ/สถาบัน/สํานัก 
เลขานุการ กลาววา เพ่ิมคํานิยาม คําวา หนวยงาน หมายความวา “หนวยงานท่ีประกอบไป

ดวย คณะ/สถาบัน/สํานัก” 

มติท่ีประชุม 
 เห็นชอบ (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา วาดวย คณะกรรมการติดตาม 

ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย พ.ศ. .... โดยใหปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะของ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยกอนเสนอนายกสภามหาวิทยาลัยลงนาม 

 ระเบียบวาระท่ี 4.8 ขอค ว า ม เ ห็ น ชอบ  ( ร า ง )  ร ะ เ บี ยบมหา วิ ท ย า ลั ย ร า ช ภั ฏ
พระนครศรีอยุธยา วาดวย เครื่องแบบและเครื่องแตงกายพนักงาน
มหาวิทยาลัยและผูทรงคุณวุฒิ พ.ศ. .... 

สาระสําคัญโดยยอ  
  ตามท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งท่ี ๕/๒๕๖๑ เม่ือวันพุธท่ี ๙ พฤษภาคม 

๒๕๖๑ มีมติเห็นชอบในหลักการ (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา วาดวย เครื่องแบบ
และเครื่องแตงกายพนักงานมหาวิทยาลัยและผูทรงคุณวุฒิ พ.ศ. .... โดยใหปรับแกและแกไขขอความสําคัญ
ในรางและเอกสารแนบทายหมายเลข ๑ เครื่องแบบพิธีการ และเอกสารหมายเลข ๒ เครื่องแบบปฏิบัติราชการ 
และแบบอินทรธนู สําหรับพนักงานมหาวิทยาลัยชาย หญิง และผูทรงคุณวุฒิใหสัมพันธกันและนําเสนอสภา
มหาวิทยาลัยเพ่ือรับทราบตอไป นั้น 

งานบริหารงานบุคคล ไดปรับแกตามขอเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัย ดังนี้ 
(๑) หนา ๒ ขอ ๔ ปรับแกคํานิยามจากเดิม “พนักงาน” หมายความวา พนักงานท่ีไดรับการจาง

ตามสัญญาจางใหทํางานในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยไดรับคาจางจากเงินงบประมาณ
แผนดินหรือรายไดของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยแกไขเปน “พนักงาน” หมายความวา 
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พนักงานมหาวิทยาลัยท่ีไดรับการจางตามสัญญาจางใหทํางานในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดย
ไดรับคาจางจากเงินงบประมาณแผนดินหรือรายไดของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  

(๒) กรณีเสนอใหสภามหาวิทยาลัยเปลี่ยนแปลงแบบอินทรธนูสําหรับเครื่องแบบพิธีการ เพ่ือ
สามารถเขาปฏิบัติงานโดยรวมกับหนวยงานอ่ืนแลวทําใหไมเห็นถึงความแตกตาง และหนา ๒๓ เครื่องแบบ
ชุดพิธีการ (ปกติขาว) บริเวณปกคอควรใชตราแสดงสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ (เสมาธรรมจักร) เพ่ือให
สอดคลองกับหนา ๑๔ เครื่องแบบปฏิบัติราชการ นั้น  

งานบริหารงานบุคคล เสนอวา การแตงกายชุดพิธีการของพนักงานมหาวิทยาลัยในสวนของ
เครื่องหมาย ขอใหมหาวิทยาลัยพิจารณาใชเครื่องหมายตามแบบเดิม เนื่องจากเครื่องแบบพิธีการสําหรับ
พนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ไดมีการใชบังคับโดยออกเปนระเบียบ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุ ธยา ว าด วย เครื่ องแบบพนักงานมหาวิทยาลัย  ตั้ งแตป   
พ.ศ. ๒๕๕๓ มาจนถึงปจจุบัน และมหาวิทยาลัยฯ ไดดําเนินการสั่งทําเครื่องหมายเพ่ือเก็บไวสวนกลาง
สําหรับใหพนักงานฯ สามารถยืมประดับเนื่องในโอกาสตางๆ ได และมีพนักงานมหาวิทยาลัยบางสวนได
ขอใหมหาวิทยาลัยดําเนินการสั่งทําเพ่ิมเติมเพ่ือเก็บไวใชสวนบุคคลโดยพนักงานมหาวิทยาลัยท่ีมีความ
ประสงคนั้นไดเปนผูออกคาใชจายเองท้ังหมด ซ่ึงมีคาใชจายจํานวนมากแลว โดยในสวนของเครื่องแบบพิธี
การงานบริหารงานบุคคลขอเปลี่ยนแปลงเพียงเครื่องหมายหนาหมวกจากเดิมตราสัญลักษณประจํา
มหาวิทยาลัยเปลี่ยนเปนตราครุฑพาหเพ่ือสะดวกในการจัดหาใชงานในโอกาสตางๆ  

(๓) หนา ๒๕ ตําแหนงผูบริหารหายไป คือ ตําแหนงรองคณบดี รองผูอํานวยการหายไปจากตาราง 
ผูชวยอธิการบดี ควรนํามาลงไวในตารางรองศาสตราจารย หรือผูชวยศาสตราจารย จึงขอใหทบทวนและ
เพ่ิมเติมตําแหนงท่ีขาดหายไป นั้น  

งานบริหารงานบุคคล เสนอวา ในสวนของอินทรธนูชุดปฏิบัติราชการ (สีกากี) งานบริหารงานบุคคล
ไดดําเนินการโดยเทียบระดับตําแหนงของพนักงานมหาวิทยาลัยกับระดับตําแหนงของขาราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา ตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ท่ี นร ๑๐๐๘/ว๙ ลงวันท่ี ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เรื่อง 
หลักเกณฑและเง่ือนไขการเทียบตําแหนงอยางอ่ืนเทากับการดํารงตําแหนงขาราชการพลเรือนสามัญตาม
พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ งานบริหารงานบุคคลจึงขอเสนอมหาวิทยาลัย
แกไขขอความหนา ๒๕ ในสวนของผูบริหารโดยตัดอาจารยท่ีเปนกรรมการสภามหาวิทยาลัยออกเนื่องจาก
อาจารยท่ีเปนกรรมการสภามหาวิทยาลัยไมใชตําแหนงทางการบริหารแตเปนเพียงตําแหนงท่ีไดรับการ
คัดเลือกเพ่ือเปนตัวแทนของพนักงานมหาวิทยาลัยเทานั้น และสําหรับขอเสนอแนะ ตําแหนงรองคณบดี/
รองผูอํานวยการสํานัก/สถาบัน งานบริหารงานบุคคลไดดําเนินการแกไขตามขอเสนอแนะโดยเพ่ิมตําแหนง 
รองคณบดี/รองผูอํานวยการสํานัก/สถาบัน ในตารางของ ผูอํานวยการกองหรือเทียบเทา/รองศาสตราจารย/
ผูชวยศาสตราจารย  
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โดยไดนําเสนอผานคณะกรรมการชุดตางๆ ดังตอไปนี้ 
 

ลําดับ ผานคณะกรรรมการ มติท่ีประชุม ครั้งท่ี วันท่ี 
1 คณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจํา

มหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) 
เห็นชอบ 8/2560 31 ตุลาคม 2560 

2 คณะกรรมการปรับปรุงและยกราง
กฎหมายของมหาวิทยาลัย 

เห็นชอบ 4/2560 18 พฤศจิกายน 2560 

3 คณะกรรมการปรับปรุงและยกรางกฎหมาย
ของมหาวิทยาลยั 

เห็นชอบ 1/2561 20 มกราคม 2561  

       
     ท่ีประชุมมีขอเสนอแนะดังนี้ 
  นายอภิชาติ พานสุวรรณ กลาววา อยากทราบแนวปฏิบัตวิาหากสภามหาวิทยาลัยมีมติแลวคํา
วา ปฏบิัติยากคืออะไร ขอใหขยายความใหชัดเจน 
  นายจิรศักดิ์ ชุมวรานนท  ชี้แจงวา ในสวนของอินธนูและหมวก ในชุดขาวมีท้ังพนักงาน
มหาวิทยาลัยท่ีไดซ้ือเปนสวนตัวจํานวน 64 ราย และสวนกลางท่ีมีไวสําหรับยืม จํานวน 100 กวาชุด 
มหาวิทยาลัยไมมีผลกระทบแตท่ีกระทบคือบุคคลท่ีไดซ้ือไปแลว มูลคาเกือบ 2 แสนกวาบาท หากเปลี่ยน
ใหมพนักงานมหาวิทยาลัยจะตองเสียเงินซ้ือใหมท้ังหมด   
  นายอภิชาติ พานสุวรรณ  กลาววา โดยสวนตัวผมยินดีซ้ือ หากในการปรับครั้งนี้เปนการปรับ
ใหดูดีกวาเดิม ซ่ึงเรื่องนี้ไดผานท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยไปเรียบรอยแลวโดยไมมีผูใดคัดคาน  ดังนั้นขอให
ปฏิบัติตามมติสภามหาวิทยาลัย   
  นายสุทัศน อูทอง  กลาววา ในการประชุมครั้งท่ี 5/2561 นั้น ตนเองยังไมไดเปนประธานสภา
คณาจารยและขาราชการ ขอชี้แจงในเรื่องนี้ในสวนเครื่องแบบชุดปกติขาว ของมหาวิทยาลัยตองสั่งทําเปน
กรณีพิเศษ มีพนักงานสวนหนึ่งซ้ือไว สิ่งท่ีตามมาคือหากมหาวิทยาลัยสั่งทําใหม หมายความวาสิ่งท่ีทํา
มาแลวคือท้ิง เสียเงินโดยใชเหตุ และชุดปกติขาวท่ีใสอยูนั้นตนเองก็ไมเห็นวาจะไมสงางาม และพนักงาน
มหาวิทยาลัยสวนใหญยังไมมีหมวก พนักงานมหาวิทยาลัยยังไมมีชุดกากีหากไปเปลี่ยนเครื่องแบบชุดปกติ
ขาวท้ังหมด จะทําใหมหาวิทยาลัยเสียเงินจํานวนมาก  เรื่องนี้ข้ึนอยูกับสภามหาวิทยาลัยและการท่ีงาน
บริหารงานบุคคลเสนอมาใหทบทวนนั้นเปนผลดีกับพนักงานมหาวิทยาลัยท้ังหมด  พนักงานมหาวิทยาลัย
ตองสั่งเปนกรณีพิเศษ  หากสั่งทํานอยจะมีราคาสูง  ดังนั้นตองสั่งเปนจํานวนมาก 
   นายนพดล ปรางคทอง กลาววา วาระนี้สภามหาวิทยาลัยเคยพิจารณาและมีมติเห็นชอบไป
แลว ในการประชุมครั้งท่ี ๕/๒๕๖๑ จึงขอใหมหาวิทยาลัยดําเนินการใหเปนไปตามมติสภามหาวิทยาลัยใน
ครั้งนั้น ซ่ึงเห็นชอบท่ีจะใหมีการเปลี่ยนแปลงอินทรธนูท่ีใชกับชุดปกติขาว การนําเรื่องท่ีผานการพิจารณา
ไปแลวมาพิจารณาซํ้าดวยเหตุผลท่ีออน จะทําใหมติไมเปนมติ หรือไมศักดิ์สิทธิ์ เม่ือมีมติใด ๆ ไปแลวก็จะให
กลับมาพิจารณาใหม โดยอางวาปฏิบัติตามไมไดดวยเหตุผลตาง ๆ อยูเรื่อยไป การอางเหตุผลวาควรตองใช
ของเดิม เพราะจะตองใชงบประมาณในการจัดซ้ือของใหม และของเกาท่ีมีอยูจะเสียประโยชน เปนเหตุผลท่ี
รับฟงไมได เนื่องจากเปนเรื่องปกติท่ีเม่ือจะดําเนินการใหมีอะไรใหม ก็ตองสละของเดิมไป การทําถนนใหม 
โรงอาหารใหมก็จําเปนตองทุบท้ิงของเกา ซ่ึงสิ่งท่ีทุบท้ิงไปลวนแตมีมูลคาดวยกันท้ังนั้น และรองอธิการบดี
ฝายบริหารก็ไดชี้แจงแลววา ไมมีปญหาในเรื่องของงบประมาณสวนนี้ สวนงบประมาณท่ีบุคลากรแตละคน
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จะตองซ้ือไวเปนทรัพยสินสวนตัว เม่ือเปลี่ยนแปลงรูปแบบแลวทําใหสวยงาม สงาข้ึน และปฏิบัติหนาท่ี
รวมกับสวนราชการอ่ืน ๆ ไดอยางภาคภูมิ คิดวาแตละคนก็ยินดีท่ีจะรับคาใชจายในสวนนั้นอยูแลว 
  นายสุทัศน อูทอง  มติในเรื่องนี้ควรนําไปทบทวนข้ึนอยูกับสภามหาวิทยาลัย  ทาน 2 คน 
อาจจะไมติดขัด แตพนักงานมหาวิทยาลัยท่ีเหลืออยูจะติดขัดหรือไม เพราะอาจจะทําใหเสียเงิน และในราง
ระเบียบนี้มหาวิทยาลัยไดเคยมีการประชาพิจารณหรือยัง 
  อธิการบดี กลาววา ในเดือนเมษายน พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยจะมีงานพระราชทานปริญญา
บัตร หากจะปรับเปลี่ยนระเบียบนั้นอาจไมทัน ขอใหชะลอไวกอนเรื่องนี้มหาวิทยาลัยยังไมไดมีการประชา
พิจารณ ดังนั้นควรนํากลับไปใหประธานสภาคณาจารยและขาราชการดําเนินการ 
  ประธาน กลาววา ระเบียบและขอบังคับใดท่ีเห็นวาไมเหมาะสมนั้นหากนายกสภามหาวิทยาลัย
ไดลงนามไปแลวก็สามารถแกไขได ประเด็นนี้เม่ือมีความเห็นตางกันในมหาวิทยาลัยทําใหยากตอการปฏิบัติ 
ดังนั้น มหาวิทยาลัยควรนําประชาพิจารณกอนเพ่ือรับฟงความคิดเห็น 
 
 มติท่ีประชุม 
  สภามหาวิทยาลัยเห็นควรใหมหาวิทยาลัยนํา (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  
วาดวย เครื่องแบบและเครื่องแตงกายพนกังานมหาวิทยาลัยและผูทรงคุณวุฒิ พ.ศ. .... ไปดําเนินการรับฟง
ความเห็นแลวนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาตอไป 

 ระเบียบวาระท่ี 4.10 ขอความเ ห็นชอบแผนปฏิ บัติ ราชการประจํ าป งบประมาณ  
พ.ศ. 2562 

สาระสําคัญโดยยอ  
  ตามบทบัญญัติของพระราชกฤษฎีการวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี 
พ.ศ. 2546 มาตรา 9 และมาตรา 16 กําหนดใหสวนราชการและหนวยงานของรัฐในแตละปงบประมาณ
ใหจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําป เพ่ือใหการดําเนินงานขององคกรบรรลุตามเปาหมาย และการบริหาร
งบประมาณเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ รวมท้ังมีการติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการปฏิบัติราชการ
ไดอยางถูกตองรวดเร็ว 
  ตามบทบัญญัติของพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 มาตรา 31 อธิการบดีมี
อํานาจและหนาท่ี (1) บริหารกิจการของมหาวิทยาลัยใหเปนไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศและ
ขอบังคับของทางราชการและของมหาวิทยาลัย ท้ังนี้ ใหสอดคลองกับนโยบายและวัตถุประสงคของ
มหาวิทยาลัย 
  กองนโยบายและแผน สาํนักงานอธิการบดี จึงไดจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 ข้ึนตามบทบัญญัติของมหาวิทยาลัย เพ่ือใหการบริหารราชการของมหาวิทยาลัยเกิดผลสัมฤทธิ์ 
สอดคลองกับนโยบายการบริหารราชการแผนดินของรัฐบาล นโยบายดานการศึกษา ตลอดจนยุทธศาสตร
สําคัญของประเทศ และยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ตอบสนองตอความตองการของ
ประเทศและทองถ่ินไดอยางเปนรูปธรรม 
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โดยไดนําเสนอผานคณะกรรมการชุดตางๆ ดังตอไปนี้ 
 

ลําดับ ผานคณะกรรรมการ มติท่ีประชุม ครั้งท่ี วันท่ี 
1 คณะกรรมการบริหารงบประมาณและการเงิน  เห็นชอบ 2/2561 23 สิงหาคม 2561 

 
 

          ท่ีประชุมมีขอเสนอแนะดังนี้ 
 รองศาสตราจารยดร.เสนห จุยโต มีขอเสนอแนะดังนี้  

1. ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาทองถ่ินการจัดหมวดหมูในเรื่องของยุทธศาสตร เชน ยุทธศาสตร 
การพัฒนาทองถ่ินในเชิงของการปฏิบัตินั้นเห็นดวย  สิ่งท่ีมหาวิทยาลัยดําเนินการทําคือ 1.การพัฒนา
เศรษฐกิจ 2. การพัฒนาสังคม 3. การพัฒนาสิ่งแวดลอม และ 4. การพัฒนาดานการศึกษาโดยจําแนกตาม
ลักษณะโครงการตามพันธกิจ สวนหัวขอของโครงการสงเสริมความรักสามัคคี จะพบวาในเอกสารท่ีระบุนั้น
จะเปนผูสูงอายุดังนั้นควรบูรณาการใหสอดคลองกับยุทธศาสตรการพัฒนาทองถ่ินหากพิจารณาในเชิงของ
การพัฒนา  
 2. ยุทธศาสตรท่ี 2 หัวขอใชคําวาการผลิตและพัฒนาครูทางการศึกษาแตในโครงการคือสุขภาพ
สําหรับนักเรียน เม่ือพิจารณาในคํานิยามคือผลิตพัฒนาครู สวนนี้ควรจะอยูใน ยุทธศาสตรท่ี 3 คือยกระดับ
ทางการศึกษา การจัดหมวดหมูยังไมสอดคลอง 
 3. ยุทธศาสตรท่ี 3  เรื่องวิจัยและนวัตกรรมประเด็นคือยกระดับคุณภาพทางการศึกษา ควรมีการ
จําแนก และนวัตกรรมควรเปนนวัตกรรมทางการศึกษา  มีขอสังเกตคือควรจะแยกวิจัยและนวัตกรรมเพราะ
ขณะนี้มหาวิทยาลัยจะดําเนินการทํายุทธศาสตรทางดานนี้  
 4. ยุทธศาสตรท่ี 4  การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ จะมีในเรื่องของการบริหารทรัพยากร
บุคคล บริหารทรัพยากรมนุษย  และอีกสวนหนึ่งคือเครื่องมือในการออกแบบ เพราะขณะนี้มหาวิทยาลัย
ควรมีการทบทวนโครงการและสวนราชการ สวนนี้ไมไดปรากฏการปรับปรุงสวนราชการขณะนี้เปนอยางไร 
สวนนี้จะอยูในระบบบริหารจัดการคือเรื่องการบริหารทรัพยากรมนุษย   ขณะนี้มีโครงการ 2 โครงการ  
Green University  กับ  Smart University  ไมทราบวา 2 สวนนี้จะอยูสวนใด  มหาวิทยาลัยควรวาง
ตําแหนงจะเปนอะไรในอนาคต จะเปน Green University  หรือ  Smart University   
 นายสุรพงษ มาลี กลาววามติคณะรัฐมนตรี เม่ือวันท่ี  21 สิงหาคม 2561  มีมติวารัฐบาลไมตอง
ทําแผนบริหารราชการตามพระราชกฤษฎีกาบานเมืองท่ีดี เนื่องจากจะมีแผนยุทธศาสตรชาติ แผนปฏิรูป
ประเทศแตสิ่งนั้นคือระดับของรัฐบาล แตมหาวิทยาลัยอางในมาตราท่ีใหสวนราชการดําเนินการตาม แตใน
การดําเนินการนั้นควรพิจารณาดูแผนบริหารราชการ แผนของมหาวิทยาลัยจะไปอยูในสวนใด สิ่งท่ีควรเนน
คือถือปฏิบัติกับยุทธศาสตรชาติและแผนปฏิรูปประเทศ เม่ือพิจารณาในเอกสารจะเปนลักษณะของ
แผนงานงานประจําเปนสวนใหญท่ีดําเนินการมา แตยังไมได มีบทบาทท่ีแสดงใหเห็นวาแผนของ
มหาวิทยาลัยยึดโยงกับยุทธศาสตรชาติ ดังนั้นขอใหทราบวารัฐบาลจะไมมีแผนบริหารราชการตาม
พระราชบัญญัติฉบับนี้  และใหใชแผนยุทธศาสตรแทน 
 ผูชวยศาสตราจารยอราม  ชนะโชติ  ชี้แจงวา ตามมติคณะรัฐมนตรีนั้นยกเลิกเฉพาะแผนปฏิบัติ
ราชการ 4 ป  แตแผนปฏิบัติราชการประจําปยังคงดําเนินการตามปกติ  เรื่องนี้เปนการถอดจากยุทธศาสตร
ของมหาวิทยาลัยในระยะ 20 ป  และยุทธศาสตร 5 ป ประกอบกับท่ีมหาวิทยาลัยดําเนินการในภาพรวม
ของท่ีประชุมอธิการบดี มีการทําโครงการรวมกันของกลุมราชภัฏซ่ึงในกลุมราชภัฏนั้น มีโครงการตาง ๆ 
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และมีการเสนอจากงบประมาณแผนดิน เชน  โครงการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน OTOP  โครงการแกปญหา
ความยากจน ของประชาชนในชนบท โครงการสงเสริมความรักความสามัคคี  โครงการการแกปญหาความ
ยากจน โครงการสงเสริมพัฒนาอานออกเขียนได เปนโครงการตามมติท่ีประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏ 38 
แ ห ง  ซ่ึ ง จ ะ บ ร ร จุ อ ยู ใ น แ ผ น ป ฏิ บั ติ ร า ช ก า ร  ส ว น ร า ย ล ะ เ อี ย ด ค ว ร ร ะ บุ ต า ม ท่ี   
นายสุรพงษ   มาลี ใหขอเสนอแนะ   
 อธิการบดี กลาววา ท่ีประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ ไดจัดทํายุทธศาสตรใหมมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพ่ือการพัฒนาทองถ่ินตามพระบรมราโชบาย ระยะ 20 ป (พ.ศ. 2560 – 2579) เพ่ือใชเปน
กรอบแนวทางการขับเคลื่อนการดําเนินการของมหาวิทยาลัยราชภัฏทุกแหง ในการยกระดับการศึกษาและ
พัฒนาทองถ่ินในทองถ่ินในทองท่ีของตนประกอบดวย 4  ยุทธศาสตรดังนี้   
 ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาทองถ่ิน  
 ยุทธศาสตรท่ี 2 ผลิตครูและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 ยุทธศาสตรท่ี 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา การวิจัยและนวัตกรรม 
 ยุทธศาสตรท่ี 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ 
 เพ่ือเปนการยกระดับของการบริหารจัดการ จะมีท้ังหมด 4 กรอบ และนํางานท่ีมหาวิทยาลัยมีอยู
ระบุใหตรงกับกรอบ 4 กรอบ รองศาสตราจารย ดร.เสนห จุยโต เสนอวามหาวิทยาลัยอาจวางกรอบไมตรง 
แตรายละเอียดท้ังหมดกิจกรรมทุกกิจกรรมนั้นมหาวิทยาลัยไดศึกษาจากระดับบนสุดมาถึงระดับจังหวัด 
และเรื่อง Green University  และSmart University  จะอยูในกรอบของการบริหารจัดการ มหาวิทยาลัย
จะเปนมหาวิทยาลัยท่ีสวยงาม  โดยมหาวิทยาลัยจะดําเนินการทําเรื่องนี้ตอไป 
   
 มติท่ีประชุม 

 เห็นชอบแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยใหปรับปรุงแกไขตาม
ขอเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัยกอนจัดทํารูปเลมตอไป 

 

การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 10/2561  เมื่อวันพุธท่ี 26  กันยายน  2561 

 ระเบียบวาระท่ี 4.2 ขอค ว า ม เ ห็ น ชอบ  ( ร า ง )  ร ะ เ บี ยบมหา วิ ท ย า ลั ย ร า ช ภั ฏ
พระนครศรีอยุธยา วาดวย การบริหารบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ... 

สาระสําคัญโดยยอ  
 ตามมติท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งท่ี 8/2561 เม่ือวันท่ี 8 สิงหาคม พ.ศ. 

2561 อนุญาตใหมหาวิทยาลัยถอนวาระการประชุมเรื่อง (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา วาดวย การจัดตั้งและการบริหารบัณฑิตศึกษา โดยใหนํากลับไปปรับปรุงแกไขตาม
ขอเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัย และนําเขาท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาตอไป บัดนี้ 
สํานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ไดนํา (ราง) ระเบียบ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา วาดวย การจัดตั้งและการบริหารบัณฑิตศึกษา ปรับปรุงแกไขตาม
ขอเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัยเรียบรอยแลว จึงขออนุญาตนําเสนอตอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือ
พิจารณาตอไป 
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โดยไดนําเสนอผานคณะกรรมการชุดตางๆ ดังตอไปนี้ 
 

ลําดับ ผานคณะกรรรมการ มติท่ีประชุม ครั้งท่ี วันท่ี 
1 คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา เห็นชอบ 3/2560 30 สิงหาคม 2560 
2 สภาวิชาการ เห็นชอบ 10/2560 22 พฤศจิกายน 2560 
3 คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) เห็นชอบ 3/2561 13 มีนาคม 2561 

4 สภาวิชาการ เห็นชอบ 8/2561 27 มิถุนายน 2561 

5 คณะกรรมการปรับปรุงและยกรางกฎหมาย
ของมหาวิทยาลยั 

เห็นชอบ 7/2561 21 กรกฎาคม 2561  

 

     ท่ีประชุมมีขอเสนอแนะดังนี้ 
 นายสุทัศน อูทอง กลาววา ขอ 5 (6)  ในกรณีท่ีกรรมการตาม (5) และ (6) พนจากตําแหนง

กอนครบวาระใหนายกสภามหาวิทยาลัย โดยความเห็นชอบสภามหาวิทยาลัยแตงตั้งผูดํารงตําแหนง
กรรมการแลวแตกรณีแทน เวนแตวาระของกรรมการท่ีพนจากตําแหนงนั้นเหลืออยูนอยกวาเกาสิบวัน 
ใหไดรับแตงตั้งอยูในตําแหนงเทากับวาระท่ีเหลืออยูของผูซ่ึงตนแทน ขอความนี้ หมายความวาอยางไร 
ผิดหรือไมควรตรวจสอบ  

 ประธาน กลาววา ควรเปลี่ยนจากคําวานอยกวาเปนคําวามากกวา ใชหรือไม   
 นายกฤษดา โรจนสุวรรณ กลาววา  อาจจะตกคําวา ไม  ดังนั้น ควรแกไขขอความเปน  

“ไมนอยกวา 90 วัน”   

 มติท่ีประชุม 
 เห็นชอบ (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา วาดวย การบริหาร

บัณฑิตศึกษา พ.ศ. ... โดยใหแกไขตามขอเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัยกอนเสนอนายก 
สภามหาวิทยาลัยลงนามตอไป 

 

 ระเบียบวาระท่ี 4.3 ขอความเห็นชอบการปรับโครงสรางการแบงสวนราชการภายในสังกัด
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

สาระสําคัญโดยยอ  
  ตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการออกกฎกระทรวง วาดวย จัดตั้งสวนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2548 และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องการแบงสวนราชการใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  พ.ศ. 2549 ไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาและมีผลบังคับใชตั้งแต
วันท่ี 4 สิงหาคม พ.ศ. 2549 แลวนั้น 
  เนื่องจากปจจุบันมหาวิทยาลัยไดมีภารกิจทีเปลี่ยนแปลงข้ึนมีการยุบเลิกงานและเพ่ิมงานบาง
หนวยงานเพ่ือใหสอดคลองกับสถานการณในปจจุบัน และเพ่ือประโยชนในการบริหารของมหาวิทยาลัย
เปนไปตามวัตถุประสงคดานระบบการบริหารงานบุคคล ของมหาวิทยาลัย จึงไดมีการปรับโครงสรางการ
แบงสวนราชการภายในสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
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  โดยคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) เม่ือคราวประชุมครั้งท่ี 8/2561 วันท่ี 14 
สิงหาคม 2561 และคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจํามหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) เม่ือคราวประชุมครั้งท่ี 
6/2561 วันท่ี 28 สิงหาคม 2561 มีมติเห็นชอบการปรับโครงสรางการแบงสวนราชการภายใน สังกัด
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาตาม ดังนี้ 
 1. สํานักงานอธิการบดี  มีการปรับโครงสรางภายใน ดังนี้ 

 1) กองกลาง  
   - ขอแยกสวนงาน 4 งาน คือ 1) งานการเงินและบัญชี 2) งานอาคารสถานท่ีและภูมิ 
สถาปตย 3) งานประชาสัมพันธ 4) งานบริหารงานท่ัวไป  
   - ขอปรับปรุงชื่องาน 3 งาน คือ งานบริหารงานบุคคล งานสวัสดิการและหารายได  
งานกิจการคณะกรรมการ 

  - ขอจัดตั้งหนวยงานภายในข้ึนใหม 1 งาน คือ ศูนยหนังสือ* 
  2) กองนโยบายและแผน ขอจัดตั้งหนวยงานภายในข้ึนใหม คือ ศูนยการศึกษานานาชาติ 
  3) กองบริการการศึกษา ขอจัดตั้งหนวยงานภายในข้ึนใหม 2 งาน คือ 1) งานบริการ
การศึกษา 2) ศูนยสหกิจศึกษา  
 2. คณะครุศาสตร ขอเปลี่ยนแปลงชื่องาน 1 งาน คือ ศูนยการศึกษาการพัฒนาครู ผูบริหาร และ
บุคลากรทางการศึกษา 

3. คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มีการปรับโครงสรางภายใน ดังนี้ 
 - ขอยุบงาน 1 งาน คือ ศูนยภาษาและการจัดการเรียนรูดวยตนเอง  
 - ขอยุบงานในภาควิชามนุษยศาสตร เหลือ 1 งาน คือ งานบริหารงานท่ัวไป 
 - ขอยุบงานในภาควิชาสังคมศาสตร เหลือ 1 งาน คือ งานบริหารงานท่ัวไป  

 4. คณะวิทยาการจัดการ ขอจัดตั้งหนวยงานภายในข้ึนใหม 3 งาน คือ งานฝกประสบการณวิชาชีพ
และสหกิจศึกษา ศูนยสงเสริมและพัฒนาการทองเท่ียว และศูนยฝกประสบการณวิชาชีพธุรกิจ (อาคารสวน
หลวง) 

5. คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มีการปรับโครงสรางภายใน ดังนี้ 
 - ขอจัดตั้งหนวยงานภายในข้ึนใหม 1 งาน คือ ศูนยสะเต็มศึกษา 
 - ขอปรับปรุงชื่อใหม 1 งาน คือ ศูนยวิทยาศาสตรและวิทยาศาสตรประยุกต 

  - ขอยุบงานภาควิชาวิทยาศาสตร เหลือ 2 งาน คือ 1) งานบริหารงานท่ัวไป 2) งาน
หองปฏิบัติการวิทยาศาสตร 
  - ขอยุบงานภาควิชาวิทยาศาสตรประยุกต เหลือ 1 งาน คือ 1) งานบริหารงานท่ัวไป  
2) งานหองปฏิบัติการวิทยาศาสตรประยุกต 
 6. สถาบันวิจัยและพัฒนาขอจัดต้ังหนวยงานภายในข้ึนใหม 2 งาน คือ 1) งานวารสารวิชาการ
และฐานขอมูลวิจัย 2) งานจริยธรรมวิจัยในมนุษย 
 7. สถาบันอยุธยาศึกษา มีการปรับโครงสรางภายใน ดังนี้ 

 - ปรับปรุงชื่องานใหม 2 งาน 
 - ขอยุบงาน 2 งาน คือ 1) ศูนยทองเท่ียวทางวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถ่ินจังหวัด

พระนครศรีอยุธยา 2) หอศิลปจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
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8. สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีการปรับโครงสรางภายใน ดังนี้ 
 - ขอปรับปรุงชือ่งานใหม 2 งาน 
 - จัดตั้งหนวยงานภายในข้ึนใหม 2 งาน 

 โดยไดนําเสนอผานคณะกรรมการชุดตางๆ ดังตอไปนี้ 
 

ลําดับ ผานคณะกรรรมการ มติท่ีประชุม ครั้งท่ี วันท่ี 
1 คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 

(ก.บ.) 
เห็นชอบ 8/2561 14 สิงหาคม 2561 

2 คณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจํา
มหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) 

เห็นชอบ 6/2561 28 สิงหาคม 2561 

     
  ท่ีประชุมมีขอเสนอแนะดังนี้ 

 ประธาน กลาววา  งานบางสวนระบุวา “ยุบงาน”   เชน งานกิจการพิเศษ เม่ือยุบแลวนํางาน
ไปไวตรงสวนใด  

 นายจิรศักดิ์ ชุมวรานนท ชี้แจงวา งานกิจการพิเศษ เชน  ศูนยหนังสือ การจัดหารายได อาคาร
สวนหลวง เปนหนวยงานยอย หากปรับโครงสรางจะแยกงานสวนนี้ออกมาอยางชัดเจน 

 ประธาน กลาววา  หากยุบงานกิจการพิเศษมาจัดตั้งเปนศูนยหนังสือ และภารกิจอ่ืน ๆ ไปอยู
ตรงสวนใดในเอกสารไมมีคําอธิบาย   

 นายจิรศักดิ์   ชุมวรานนท ชี้แจงวา  ยกตัวอยางงานกิจการพิเศษ งานนี้จะมีงานเกิดข้ึนและ
วิเคราะหออกมาเปนงาน เชน ศูนยหนังสือ ศูนยฝกประสบการณวิชาชีพธุรกิจ (อาคารสวนหลวง) และงาน
พิเศษอ่ืน ๆ จะมีคนมากํากับ แตในความจริงแลวงานเหลานี้ไมไดมีคนมากํากับ แตจะมีคณะกรรมการกํากับ 
งานนี้จึงไมมีความจําเปนท่ีจะวิเคราะหใหมีอัตรากําลังจึงใหยุบไป  

 ประธาน  กลาววา  ศูนยฝกประสบการณวิชาชีพธุรกิจ (อาคารสวนหลวง) ไดมีการจัดตั้ง
หนวยงานภายในข้ึนใหมในคณะวิทยาการจัดการ ใหเอกสารหนา 7 สถาบันอยุธยาศึกษา ในเอกสาร 
หนา 7 ระบุวาศูนยทองเท่ียวทางวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถ่ินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และหอศิลป
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา นั้น เม่ือยุบงานแลวนําไปอยูตรงสวนใด   

 นางสาวจงกล  เฮงสุวรรณ ชี้แจงวา ศูนยทองเท่ียวทางวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถ่ินจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา และหอศิลปจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  จะไปอยูตรงงานสงเสริมแหลงเรียนรูดาน
วัฒนธรรมอยุธยายา  

 ประธาน  กลาววา ควรหมายเหตุดวยวายุบงานโอนไปเปน (4) และหากยุบงานแลวผูใดจะเปน
ผูรับผิดชอบ เพราะหากไมระบุไวผูท่ีมาอานจะไมเขาใจวางานไปอยูตรงสวนใด  และหนา 4 ภาควิชา
สังคมศาสตร ลําดับท่ี 2 – 5 นั้น ระบุวายุบงาน สรุปวางานยังทําอยูใชหรือไม 

 ผูชวยศาสตราจารย ดร.ภาคิน  โชติเวศยศิลป  กลาววา  หนา 5 ลําดับท่ี  (2)  - (5) นั้น มี
งานกิจกรรมเสริมหลักสูตรท้ัง 2 ภาควิชาคือ ภาควิชามนุษยศาสตรและภาควิชาสังคมศาสตร นั้น  จะมีงาน
ท่ีเหมือนกัน โดยจะรวบงานไปอยูท่ีสํานักงานคณบดี เปนงานบริหารวิชาการและพัฒนาการเรียนการสอน  

 ประธาน กลาววา  ศูนยภาษายกจากคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรไปอยูท่ีสํานักงาน
อธิการบดี แตในคณะวิทยาการจัดการศูนยบมเพาะธุรกิจเปลี่ยนเปนศูนยบมเพาะวิสาหกิจ (ปรับปรุง



116 
 

รายงานการสรุปขอเสนอแนะจากการประชุมสภามหาวิทยาลัย ประจาํป พ.ศ. 2561 
 

หนวยงาน) และตั้งงานเพ่ิมคือศูนยฝกประสบการณวิชาชีพและสหกิจศึกษา เปนหนวยงานท่ีจัดตั้งข้ึน 
มาใหม ซ่ึงตามท่ีมหาวิทยาลัยดําเนินการในลักษณะท่ีเปนการเกลี่ยกําลังคนเพ่ือไมเกิดความเดือดรอน ใน
วาระตอไปควรเสนอกรอบอัตรากําลังใหมในอีก 2 - 3 ปขางหนา  จะทําใหเกิดความเขาใจท่ีตรงกันคือการ
จัดตั้งใหมเปนการดึงงานจากสวนตาง ๆ มาจัดตั้งเปนท่ีใหม บางงานเกิดข้ึนมาใหม เชน ศูนยสะเต็มศึกษา  
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ซ่ึงเปนการรองรับตามนโยบายของรัฐบาล  แตในสวนงานติดตามบัณฑิต
มหาวิทยาลัยยุบหมดทุกคณะจะเปนหนาท่ีของผูใดเปนผูรับผิดชอบ   

 นายจิรศักดิ์ ชุมวรานนท ชี้แจงวา  งานติดตามบัณฑิตเปนงานวิชาการ เดิมตั้งเปนงานจะ
กลายเปนการนําคนเขาไปใสในงาน  แตโครงสรางใหมภารกิจงานนั้นยังคงอยูเพียงแตเปนการควบรวมงาน
ตามท่ีไดกลาวขางตนเชนเดียวกัน 

 ผูชวยศาสตราจารยกรองทิพย เนียมถนอม กลาววา  หนา 6  ภาควิชาวิทยาศาสตร 6) งาน
หองปฏิบัติการวิทยาศาสตร  นํามาใสในชองการแบงสวนราชการท่ีขอปรับปรุงใหม 2) งานหองบริการ
วิทยาศาสตร  สวนท่ีปรับปรุงยังเปนของเดิม แตหมายเหตุระบุวา ยุบงาน และในสวน 3) งานติดตาม
บัณฑิต 4) งานปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร 5) งานฝกประสบการณวิชาชีพและสหกิจศึกษา ระบุวาบุงาน 
นํามาควบรวมเปน 2) งานหองปฏิบัติการวิทยาศาสตรดวยหรือไม ประเด็นนี้ผิดหรือไมขอใหตรวจสอบ  

 นายสุทัศน อูทอง กลาววา   อาจจะเปนการพิมพผิด หนา 6  งานหองปฏิบัติการ วิทยาศาสตร
จะไปหองขางลาง ซ่ึงไมไดปรับปรุงใหมยังคงเดิม ดังนั้นขอ 6 คงเดิม และหนา 7 ของภาควิชาวิทยาศาสตร
ประยุกตยังคงอยู 

 รองศาสตราจารย ดร.เสนห จุยโต มีขอสังเกตดังนี้  
 1. การปรับโครงสรางของสวนงานท่ีเปนระดับคณะ สํานัก หากพิจารณาเรื่องการทํา

ยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยนั้นจะปรับเปลี่ยนในสวนท่ีเปนคณะและสํานักดวยหรือไม ขณะนี้มีเรื่องการหา
รายไดไปแฝงไวท่ีบริการวิชาการ ท่ีอยูในสวนของสถาบันวิจัยและบริการวิชาการ การรื้อปรับระบบ 
(Reengineering) เรื่องงานตลาดนัดและลูกคาสัมพันธ สวนงานใดท่ีเปนผูดูแลบริหารจัดการ หากพิจารณา
ในตารางหัวขอการแบงสวนราชการท่ีขอปรับปรุงใหมคือยุทธศาสตรจะอยูในสวนงานกองนโยบายและแผน 
แตงานทรัพยากรมนุษย เปนการเปลี่ยนแตชื่อในเรื่องของความสําคัญควรจะปรับอยางไร ซ่ึงเปนสวน
ราชการใหญคือสวนราชการสํานักงานอธิการบดี และอีกสวนคือของคณะขณะนี้สถานการณเปลี่ยน 

Mission คือ พันธกิจ หรือ ภารกิจ จะเปลี่ยนดวยหรือไม พิจารณาในโครงสรางการปรับเปลี่ยน เฉพาะสวน
ในท่ีเปนตัวงาน โครงงานเดิมยังอยูจะปรับเฉพาะชื่อ จึงขอเสนอเปนขอสังเกตดังนี้  

  (1) เรื่องกองกลาง หากจะใหชัดเจนนั้นควรนําพันธกิจของกองกลางเขามาพิจารณาวา
ดําเนินการทําอะไร หนา 2 ขอ 2) – 15) เปนพันธกิจโดยตรงซ่ึงเปนงานหลัก กับการมีงานท่ีรองรับคือ  
1) งานบริหารงานท่ัวไป  กองกลางจะอํานวยการในเรื่องใดบาง การมีงานมากจะทําใหมีตําแหนงของคน
เขาไปครอง ปจจุบันนี้คนเพียงคนเดียวควรทํางานไดหลายอยาง ฉะนัน้ควรจะควบรวมงานตาง ๆ ใหนอยลง 
เชนงานบางอยางสามารถรวมกันได และ 2) งานบริหารงานบุคคล หากมหาวิทยาลัยเห็นควรเปนงานสําคัญ  
ควรเปลี่ยนชื่อจากงานบริหารงานบุคคลเปน “งานทรัพยากรบุคคล”       

  (2) หนา 3 กองนโยบายและแผน งานแผนงานและงบประมาณ ขอเสนอใหเปน “งาน
แผนยุทธศาสตร”  3) งานติดตามและประเมินผล  และ 4) งานสถิติการศึกษาและสารสนเทศ สามารถ
ควบรวมกันได สวนงานวิเทศนสัมพันธควรนําไปรวมในกองนโยบายและแผนดวยหรือไม   
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      (3) หนา 3 กองบริการการศึกษา ซ่ึงชื่อ 4) กองบริการการศึกษา เปนชื่อเดียวกันจึงขอ
สอบถามวาตกลงแลวกองบริการการศึกษามีพันธกิจ (Mission) อะไร 

  (4) งานคณะหากจัดตาม พันธกิจ (Mission) การเรียนการสอน การวิจัย ซ่ึงการวิจัยจะมี
สวนหนึ่งท่ีสถาบันวิจัยและพัฒนาเปนผูรับผิดชอบ  และการบริการวิชาการ  ฉะนั้นในคณะจะจัดในลักษณะ
งานท่ีมีความเหมือนกันหรือตางกัน ประกอบกับมีภาควิชาคณะจะมีการบริหารโครงสรางท่ีไมซับซอน
อยางไร มหาวิทยาลัยควรมีการประสานจัดการในเรื่องเหลานี้  หากจะทําใหครบถวนควรนําเสนอขอมูลใน
เรื่องตาง ๆ ดังนี้ 1) พันธกิจของแตละสวนงาน  2) การจัดโครงสรางภายในโดยยึดหลักอะไร เชน ยึดพันธกิจ 
ยึดพ้ืนท่ีการใหบริการ หรือยึดกลุมนักศึกษา/ลูกคา  แตท่ีเสนอใหพิจารณาเปนเพียงแคการปรับเปลี่ยนงาน
จะทําใหจํานวนงานมีจํานวนมากเกินไป 

 ผูชวยศาสตราจารย ดร.อภิชาติ  พานสุวรรณ มีขอเสนอแนะดังนี้ 
 1. หนา 2 การแบงสวนราชการท่ีขอปรับปรุงใหม  ในสวนของกองบริการการศึกษา 6) มีศูนย

สหกิจศึกษา  หัวขอท่ี 6 สหกิจศึกษาบางคณะมี แตบางคณะไมมีรูปแบบการบริหารเหตุใดไมเหมือนกัน  
 2. งานชวยอํานวยการผูบริหารนั้นไมทราบวาลักษณะงานเปนแบบใด   
 นายจิรศักดิ์ ชุมวรานนท ชี้แจงดังนี้  
 1. สหกิจศึกษาจะมี 2 ลักษณะ คือ 1) จากการประชุมสภามหาวิทยาลัย ในครั้งท่ี 7/2561 

วันท่ี 11 กรกฎาคม 2561 ไดเห็นชอบหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการคา
สมัยใหม (หลักสูตรสหกิจศึกษา) 2) สหกิจศึกษาเดิมท่ีอยูในคณะวิทยาการจัดการเนนในเรื่องของสหกิจ
ศึกษาตามท่ีไดวิเคราะหงานออกมาจะยกสหกิจศึกษาใหเปนงานท่ีสําคัญ สวนคณะอ่ืนนั้น ๆ เห็นวา 
การทําสหกิจศึกษาจะไมไดเปนจุดท่ีคณะมุงเนน  เชน คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีมีการฝกปฏิบัติการ
สอนถือวาเปนสวนหนึ่งของหลักสูตร  ใชชั่วโมงในการฝกเพียงพอแลว  แตสหกิจศึกษาก็ยังมีอยู  

 2. งานชวยอํานวยการผูบริหารจะเปนตําแหนงงานท่ีเปนเลขานุการบริหารซ่ึงปจจุบันยังไมมี
งานนี้เกิดข้ึน จึงนําไปฝากไวในงานบริหารงานท่ัวไป จึงแยกออกมาใหเห็นชัดเจน 

 ผูชวยศาสตราจารย ดร.อภิชาติ พานสุวรรณ กลาววา สหกิจศึกษานั้นในสวนของคณะ
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตรมีสาขาการปกครองทองถ่ิน ไมเห็นมีงานสหกิจศึกษา คณะวิทยาการจัดการ
เนนสหกิจศึกษา คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรก็เนนสหกิจศึกษาเชนกัน  แตรูปแบบบริหารตางกัน 
ดังนั้นควรมีรูปแบบท่ีเหมือนกันใหชัดเจน    

 นางวราภรณ   สีหนาท กลาวา การเริ่มตนในอดีต รูปแบบในการแบงสวนงานนั้นเปนมา
อยางไร  บางคณะมีภาควิชา บางคณะไมมี หากทบทวนควรพิจารณาในภาพรวม งานมีจํานวนมากเนื้องาน
เปนอยางไร งานหนึ่งงานมีจํานวนคนก่ีคน สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีจํานวน 10 งาน 
และท้ังสํานักมีท้ังหมดก่ีคน  งานบางอยางสามารถรวมกันไดหรือไม และงานทรัพยากรสารสนเทศ กับงาน
เทคโนโลยีสารสนเทศแตกตางกันอยางไร   

 ผูชวยศาสตราจารยสาโรช ปุริสังคหะ ชี้แจงวา หนา 8  งานบริหารทรัพยากรสารสนเทศจะ
เปนงานเก่ียวกับหองสมุด  สวนงานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศเปนงานดานไอที  งานท่ี 7 งานเครือขาย 
นั้นตองการแยกใหตรงกับบทบาทหนาท่ีของเจาหนาท่ี  จึงมีการแยกงานออกเพ่ือความชัดเจน  
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 นายนพดล ปรางคทอง มีขอเสนอแนะ ดังนี้  
 1. ศูนยสหกิจศึกษานั้น พิจารณาแลวนาจะบริการเปนการท่ัวไปกับทุกคณะ ดังนั้น

มหาวิทยาลัยควรใชหลักเดียวกับโครงการจัดตั้งศูนยการศึกษานานาชาติ ท่ีตองการลดความซํ้าซอนของการ
ทํางานในลักษณะเดียวกันใหมารวมอยูท่ีสวนกลาง เพราะฉะนั้น ไมควรจะมีสวนงานสหกิจในระดับคณะอีก 
ขอใหไปรวมกันท่ีเดียวและคิดและดําเนินการไปในแนวทางเดียวกัน  

 2. วิชาศึกษาท่ัวไปเปนวิชาท่ีสําคัญซ่ึงถูกกําหนดใหนักศึกษาแตละหลักสูตรตองเรียนไมนอย
กวา 30 หนวยกิต ดังนั้น จึงควรจะจัดตั้งสํานักวิชาศึกษาท่ัวไปข้ึนมา โดยมีฐานะเทียบเทาคณะ เพราะท่ี
ผานมาการดําเนินการเก่ียวกับวิชาศึกษาท่ัวไปไมมีเจาภาพท่ีชัดเจน เปนเพียงสวนหนึ่งของงานท่ีกองบริการ
การศึกษารับผิดชอบ ขณะนี้ในหลายมหาวิทยาลัยราชภัฏมีสํานักวิชาศึกษาท่ัวไปแลว เชน มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏเลย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เปนตน ดังนั้น มหาวิทยาลัยจึง
ควรจะดําเนินการเรื่องนี้ดวย แมวาอาจดําเนนิการไมทันในการปรับคราวนี้ ก็ควรจะมีแผนดําเนินการตอไป
ในอนาคต   

 ศาสตราจารย ดร.จํานงค อดิวัฒนสิทธิ์  มีขอเสนอแนะดังนี้ 
 1. สํานักงานอธิการบดี งานอาคารสถานท่ี งานยานพาหนะ อยากทราบขอมูลวายานพาหนะมี

จํานวนเทาใด บางมหาวิทยาลัยไดรวมงานอาคารสถานท่ีกับงานยานพาหนะไวกลุมเดียวกัน  
 2. จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเปนแหลงมรดกโลก เอกลักษณขององคกรจะมีเรื่องแหลงเรียนรู 

ภูมิปญญาเชิดชูมรดกโลก ดังนั้นสาขาท่ีควรเก่ียวของกับมรดกโลกควรเปนสาขาวิชาท่ีเก่ียวของกับวัดและวัง   
การจัดกลุมสาขาไมมีเรื่องของศาสนาเขามาเก่ียวของ  โดยเฉพาะสาขาปรัชญาและศาสนา  ซ่ึงเปนหัวใจ
สําคัญของมหาวิทยาลัยแตจัดเปนกลุมโดยไมมีการจัดเปนสาขาวิชาเอก มหาวิทยาลัยควรเนนวิชาศึกษา
ท่ัวไป เนนเรื่องของการจัดการมรดกโลก เนน วัด กับ วัง    

 นายสุรพงษ มาลี กลาววา โดยภาพรวมไมขัดของ แตการแบงงานออกเปนหลายงานนั้นขอให
ระมัดระวังเรื่องการเชื่อมโยง ไมใช  1 งาน มีหัวหนางาน 1 คน  ดังนั้น 1 คน อาจมี 4 งานก็ได 

 รองศาสตราจารย ดร.จิราภา วิทยาภิรักษ มีขอเสนอแนะดังนี้ 
 1.  ภาควิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตรซ่ึงของเดิมดีแลว เห็นดวยท่ีจะมีสํานักวิชาศึกษา

ท่ัวไปเพราะเปนหัวใจของทุกคณะ ปรับศูนยการศึกษานานาชาติ ไปอยู ท่ีกองนโยบายและแผนบาง
หนวยงานปรับแลวดูดีข้ึน เชน คณะวิทยาการจัดการเนนสหกิจศึกษาเปนพิเศษ 

 2. หนวยงานระดับศูนยในมหาวิทยาลัยเทียบเทากับอะไร บางกองมีงานมาก แตบางกองมีงาน
นอย  

 3. กองนโยบายและแผนจะดูแลศูนยการศึกษานานาชาติไดหรือไมและเรื่องท่ีเก่ียวกับ
ตางประเทศจะไปอยูท่ีกองนโยบายและแผนใชหรือไม   

 4. งานประกันคุณภาพจะดูแลในเรื่องวิชาการไปอยูในกองนโยบายและแผน งานบางงานอยู
ผิดท่ีหรือไม ควรนําไปปรับ   

 นายดุลยพิชัย โกมลวานิช มีขอเสนอแนะดังนี้ 
 1.  งานท่ีเดน ๆ ควรนําออกมาโชว ไมควรนําไปซอนหรือแฝงไวท่ีหนวยงานอ่ืน  
 2. หอศิลปจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและสถาบันอยุธยาศึกษานั้นมหาวิทยาลัยไมควรนํางาน

ใหญๆ ไปแฝงไวท่ี ควรนําออกมาโชว  
 3. ในเอกสารระบุวา ยุบงาน ขอใหใชคําอ่ืนไดหรือไม 
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 นางวราภรณ สีหนาท มีขอเสนอแนะดังนี้ 
 1. มหาวิทยาลัยมีหนวยงานท่ีดูแลวิชาการ งานหลักสูตรและแผนการเรียนอยูกับกองบริการ

การศึกษาใชหรือไม    
 2. ในทุกมหาวิทยาลัยตองมีฝายวิชาการ  งานมีจํานวนมาก แตเม่ือมองหาชื่อกองวิชาการ คือ

ไมมี สวนใดท่ีดูแลงานดานวิชาการ หลายมหาวิทยาลัยใชคําวา “กองวิชาการ”  
 เลขานุการ กลาววา  แผนการปรับปรุงโครงสรางนั้น โดยอํานาจสภามหาวิทยาลัยมีกฎหมาย

หลายระดับท่ีเก่ียวของมีพระราชบัญญัติจัดต้ังมหาวิทยาลัย กฎกระทรวง ประกาศกระทรวงแตท่ีกําลัง
พิจารณานั้นเปนไปตามอํานาจท่ีกําลังดําเนินการตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ  มาตรา 11 คือ
ทุกสวนท่ีมหาวิทยาลัยพิจารณามีฐานะเทียบเทางานเทานั้น หากพิจารณาเกินกวานี้จะเปนอํานาจของกระ
ทวงตามท่ีผูทรงคุณวุฒิใหขอเสนอแนะเรื่องสถานะของศูนยนั้นโดยเนื้อหาในวาระนี้ท้ังหมด  ศูนยมีสถานะ
เปนงานเทานั้นจึงเปนการแบงสวนราชการเปนงาน สวนรายละเอียดและความเปนมาของการปรับ
โครงสรางการแบงสวนราชการภายในมหาวิทยาลัยนี้ไดดําเนินการเปนไปตามท่ีประชาคมในหนวยงาน 
ตาง ๆ ใหความคิดเห็นมาแลว 

 นายนพดล ปรางคทอง มีขอเสนอแนะ ดังนี้  
 1. สนับสนุนสงเสริมเรื่องการคงหอศิลปมหาวิทยาลัย หรือหอศิลปจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ไวในโครงสรางการแบงสวนราชการของมหาวิทยาลัย เม่ือพิจารณาเอกสารแลว ไมชัดเจนวาไปอยูสวนใด 
ท้ังท่ี มหาวิทยาลัยเรามีการเรียนการสอนและเนนหนักเรื่องศิลปวัฒนธรรม และหอศิลปนั้นไมไดมีทุก
มหาวิทยาลัย แตมหาวิทยาลัยของเรามีอยูแลว ก็ควรใหปรากฏชัดเจนเปนภารกิจหรือผังโครงสราง
หนวยงานของมหาวิทยาลัย แตไมทราบวาการบริหารจัดการมีปญหาอะไร ซ่ึงควรจะมีการแกไขตรงนั้น
มากกวา   

 2. หากดูในภาพรวมของการปรับโครงสราง จะเห็นวาศูนยภาษา หรือสถาบันภาษานั้นหายไป 
ซ่ึงผิดปกติท่ีมหาวิทยาลัยจะไมมีหนวยงานดานนี้ หากมหาวิทยาลัยยืนยันเนื้อหาเดิมวาเรื่องของการพัฒนา
ภาษาจะไปอยูในศูนยการศึกษานานาชาติ ขอใหเพ่ิมใหปรากฏในชื่อหนวยงานวา “ศูนยภาษาและ
การศึกษานานาชาติ” จะทําใหภารกิจสวนนี้ไมหายไปจากโครงสรางสวนราชการของมหาวิทยาลัย และสอด
รับกับภารกิจท่ีแทจริงของหนวยงานดังกลาว  

 นายจิรศักดิ์  ชุมวรานนท ชี้แจงดังนี้ 
 1. บางงานตั้งข้ึนตามกฎกระทรวง และประกาศกระทรวง ภาควิชามี 2 คณะ ตามประกาศ

กระทรวงมหาวิทยาลัยไมสามารถยุบได จึงไดวิเคราะหนํางานดึงมาจากภาควิชา   
  2. ผูทรงคุณวุฒิเปนหวงวางานบางหนวยมีจํานวนมากเกินไป  เชน งานกองกลาง ขอชี้แจงวา 

งานกองกลางมีจํานวนมากแตเม่ือพิจารณาโครงสรางการบริหารงานจะมีโครงสรางการบริหารอีกชุดหนึ่ง 
งานบางหนวยไมไดข้ึนตรงตอหนวยกองกลาง เชน งานตรวจสอบข้ึนตรงตออธิการบดี  หากพิจารณาตาม
ประกาศของมหาวิทยาลัยมีการกระจายการบริหารงานไดคอนขางสมดุล  

 นายดุลยพิชัย โกมลวานิช  มีขอเสนอแนะดังนี้ 
 1.  ไมเห็นดวยท่ีจะนําหอศิลปแหงชาติไปแฝงไว เพราะสิ่งนี้เปนผลจากการเรียนการสอนท่ี

สัมฤทธิ์และมีคุณภาพ 
 2. มหาวิทยาลัยกําลังพัฒนาบุคลากรมากกวาพัฒนานักศึกษา  อาจารยเติบโตเปนผูชวย

ศาสตราจารย รองศาสตราจารย  มีงานวิจัยมากมายและบุคคลนั้นก็หายไป  
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 3.  ไมควรยุบหอศิลปจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและไมควรนําไปแฝงไวท่ีอ่ืน สวนนี้ไมเห็นดวย 
ควรนําสถาบันอยุธยาศึกษา ออกมาโชวใหเดนชัด 

 นายสุทัศน อูทอง  มีขอเสนอแนะดังนี้ 
 1. บางงานไมควรแยก เชน งานอาคารสถานท่ีกับงานยานพาหนะ  ในสวนของงาน

ยานพาหนะ หากมีหัวหนางานยานพาหนะจะเปนผูใด เพราะลูกจางประจําจะเกษียณอายุราชการจะเหลือ
แตลูกจางชั่วคราว  ควรนําคนเปนตัวตั้ง และอีกงานหนึ่งคืองานชวยอํานวยการผูบริหาร งานนี้ตําแหนง
เลขานุการของอธิการบดีและรองอธิการบดี ซ่ึงมี 2 อัตรา จะเห็นวางานบริหารงานท่ัวไปวาดวยงานสาร
บรรณ ดูแลเอกสารท้ังมหาวิทยาลัย เหลือเพียง 3 คน สวนงานชวยอํานวยการผูบริหารมี 2 คน เหตุใดจึง
ไมนํางานบริหารงานท่ัวไปและงานชวยผูอํานวยการ  รวมกันจะทําใหงานไมหาย สามารถตั้งเปนฝายอยู
ภายในได มีหลายงานท่ีไมเห็นดวย ควรพิจารณาอีกครั้ง 

 รองศาสตราจารย ดร.เสนห จุยโต มีขอเสนอแนะดังนี้  
 1. เรื่องนี้มีความจําเปนเรงดวนหรือไม หากไมจําเปนควรนํากลับไปปรับปรุงแกไขตาม

ขอเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัยและนําเขาสภามหาวิทยาลัยอีกครั้งหนึ่ง   
 2. มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาควรเปนเมืองแหงการเรียนรูมรดกโลก  

ท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตจะมีในเรื่องของวิทยาลัยทองเท่ียว ซ่ึงในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
จะไปซอนอยูท่ีคณะวิทยาการจัดการ 

 3. มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาเนนบริการเพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน บางหนวยงานจะ
เปนสํานักบริการวิชาการ และการบริการเพ่ือหารายได หนาท่ีของเรื่องนี้เปนอยางไร  

 อธิการดี กลาววา  ขอบคุณทุกความเห็นของกรรมการสภามหาวิทยาลัย ขอชี้แจงประเด็น
ตางๆ ดังตอไปนี้   

 1. สถาบันอยุธยาศึกษาเปนสถาบันท่ีเปนจุดเดนของมหาวิทยาลัย บางมหาวิทยาลัยอาจเสนอ
เปนศูนยศิลปและวัฒนธรรม และสิ่งเหลานี้กฎหมายไดกําหนดไวเปนกฎกระทรวงศึกษาธิการเรียบรอยแลว 

 2. มหาวิทยาลัยอยูในสวนของมรดกโลก ดังนั้น ควรมีหนวยงานหนึ่งท่ีจัดการเรื่องมรดกโลก 
เรื่องนี้มหาวิทยาลัยไมมีคณะหรือสาขานี้โดยตรง มหาวิทยาลัยจึงมอบภารกิจไปท่ีสถาบันอยุธยาศึกษา  

 3. เรื่องปรัชญานั้นผูทรงคุณวุฒิสอบถามวาเหตุใดจึงเปนสาขาวิชานี้ ปรัชญาและศาสนาไมไดมี
นักศึกษาจึงเปนกลุมหนึ่งท่ีอยูในคณะ 

 4. การจัดวิชาศึกษาท่ัวไปของมหาวิทยาลัยนั้นกระจายอยูตามคณะในอนาคตหาก
มหาวิทยาลัยจัดกลุมวิชาศึกษาท่ัวไปมาอยูตรงกลางและนํามารวมกันเพ่ือจัดตั้งเปนสํานักได สําหรับ
ประเด็นเรื่องนี้ควรเปนภาระของการดําเนินการตามกรอบอัตรากําลังใหม 

 5. งานกิจการสภามหาวิทยาลัย มีเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบจํานวน 4 คน ดังนั้นขอใชชื่อวา  
งานกิจการสภามหาวิทยาลัยและคณะกรรมการ 

 6. งานชวยอํานวยการนั้น มหาวิทยาลัยมีรองอธิการบดีจํานวน 5 คน ผูชวยอธกิารบดีจํานวน
2 คน ในแตละวันจะมีการตรวจเอกสาร ตรวจแฟมจํานวนมาก ภาระงานมาก ขณะนี้อยูในกลุมของงาน 
บริหารงานท่ัวไป มหาวิทยาลัยมีงานชวยอํานวยการในสวนของทีมอํานวยการผูบริหาร ตามกรอบภาระงาน
ตองมีจํานวน 4 – 5 คน แตขณะนี้มหาวิทยาลัยมีเพียง 2 คน  เห็นวางานสวนนี้คอนขางชัดเจน  

 7. งานแผนงานและงบประมาณเพ่ือความชัดเจน จะใชชื่อวางานแผนงานยุทธศาสตรและงาน
งบประมาณ 
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 8. ขอ 7 หนา 2 ศูนยการศึกษานานาชาตินั้น   ใหแกไขชื่อเปน “ศูนยภาษาและการศึกษา
นานาชาติ” 

 9. งานกองบริการ งานท่ี 4 นั้น ขออนุญาตวา ปรับชื่อวา “งานพัฒนาขอมูลและใหบริการ” 
 10. ศูนยสหกิจศึกษา เหตุผลท่ีนํามาไวท่ีกองบริการการศึกษาคือสหกิจศึกษากับการฝก

ประสบการณวิชาชีพคือเรื่องเดียวกัน และเพ่ือเปนการวางกรอบและกติกา ขอสอบถามท้ัง 2 คณะท่ียังไมมี
งานสหกิจทานตองการจะมีสหกิจศึกษาอยูในคณะหรือไม  

 11. หนา 7 สถาบันอยุธยาศึกษา ในเรื่องนี้ผูทรงคุณวุฒิเห็นวาการท่ีจะยุบรวมบางงานทําให
งานโดดเดนนอยลง ขอสอบถามนางสาวจงกล เฮงสุวรรณ ผูอํานวยการสถาบันอยุธยาศึกษา วาทานมี
ความคิดเห็นอยางไร   

 12.  ศูนยทองเท่ียวไปแทรกอยูในกลุมสงเสริมวัฒนธรรม สวนหอศิลปจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  
ไมทราบเหตุผลวาทําไมหายไป มีความจําเปนอยางไร หากไมกระทบใด ๆ การแยกมาเปนอีกงานเพ่ือความ
ชัดเจนนั้น จะเปนสิ่งท่ีดีมาก  

 13. โครงสรางนี้มหาวิทยาลัยไดมีการหารือกระบวนการตั้งแตรางสุดจนถึงบนสุด ดังนั้นขอให
กรรมการสภามหาวิทยาลัยเห็นชอบในหลักการเรื่องโครงสรางและจะนําขอเสนอแนะของกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยไปปรับปรุงแกไขตอไป 

 นายกฤษดา โรจนสุวรรณ มีขอเสนอแนะดังนี้ 
 1. สถาบันอยุธยาศึกษา เรื่องศูนยทองเท่ียวและหอศิลปหายไปทําใหไมสอดคลองกับนโยบาย

ของมหาวิทยาลัย คือ เชิดชูมรดกโลก  งานท่ีเดนๆ หายไปเหลือแตงานดานวิชาการ ดังนั้น ควรนํากลับไป
ปรับปรุงเพ่ือใหสอดคลองกับนโยบายของมหาวิทยาลัย 

 2. การนําคําวา “ศูนย มาเปนชื่อของงานตาง ๆ นั้นจะไมสอดคลองกับพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ มาตรา 10  วรรคหา และวรรคหก   เพราะศูนยจะเทียบเทาสถาบัน สํานัก ควรเปลี่ยนชื่อ
เทียบเทาใหเปนงาน 

 นายสุทัศน กลาววา หนา 3 งานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาอยูภายใตกองบริการการศึกษา
นั้น ในการประชุมจะมีระเบียบวาระเรื่องขอความเห็นชอบ (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา วาดวย การบริหารบัณฑิตศึกษา หมายความวาหนวยงานนี้ไมมีแลว เพราะเปนงาน
คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาผูอํานวยการจะไมมี จะมีแตหัวหนางาน ดังนั้น หนา 18 ขอใหพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง  

 ประธาน  มีขอเสนอแนะดังนี้ 
 1. หนังสือสั่งการขอกรมบัญชีกลาง เรื่องตรวจสอบภายใน ใหเปนหนวยงานท่ีข้ึนตรงกับสวน

ราชการ คือ อิสระ  หัวหนาตรวจสอบภายในข้ึนตรงกับอธิการบดี  
 2. เอกสารหนา 18 ขอ 10 มี 3 หนวยไมมีท่ีไป 10.1.2 สํานักพิมพ 10.1.4 อิสลามศึกษา 

และ 10.1.5 สโมสรคณาจารยและเจาหนาท่ี  3 หนวยนี้อยูตรงสวนใด   
 3. เรื่องนี้เห็นชอบในหลักการแตขอใหมหาวิทยาลัยไปปรับปรุงตอบขอสังเกตและนําเขาสภา

มหาวิทยาลัยอีกครั้งหนึ่ง 
  4. ตองการเห็นเนื้องานของแตละองคกรยอย งานการเงินและบัญชี มีการแบงงานอยางชัดเจน 

มหาวิทยาลัยทําไดดี  และงานตรวจสอบภายในข้ึนตรงกับอธิการบดี  
 เลขานุการ กลาววา งานบัณฑิตศึกษาเปนงานอยูในกองบริการการศึกษา ตามประกาศเดิม

ระบุวาเทียบเทาคณะนั้น ท่ีผานมาดําเนินการยังไมถูกตองตามเกณฑท่ีสํานักงานคณะกรรมการการ
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อุดมศึกษากําหนดจึงยังไมสอดคลองและเปนไปตามพระราชบัญญัติการบริหารสวนงานภายในของ
สถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2550 

 ประธาน กลาววา เรื่องนี้ควรนําไปหารือกันภายในมหาวิทยาลัยและนําเขาสภามหาวิทยาลัย
อีกครั้งหนึ่ง 

 นายไพบูลย เสียงกอง กลาววา ควรเปลี่ยนคําวายุบเปนปรับปรุง และควรระบุดวยวาไปอยูตรง
สวนสวนใด 

 นายธวัชชัย กิจรัตนะกุล มีขอเสนอแนะดังนี้ 
 1.  ผูบริหารมีวัตถุประสงคใดท่ีตองปรับปรุงโครงสรางการแบงสวนราชการ โครงสรางของเดิม

ไมเอ้ืออํานวยใชหรือไม และควรจะนําไปสูการตั้งโจทยในการปรับปรุง  ขอบเขตของคณะ ภาควิชาหายไป   
 2. งานบริหารงานท่ัวไปโครงสราง มีจํานวน 15 งาน กระจายอยูท้ังองคกรจะเห็นไดวา

มหาวิทยาลัยใชทรัพยากรคอนขางมากนอกจากจะใชทรัพยากรจํานวนมาก ยังมีอุปกรณ วัสดุ คาถาย
เอกสารตางๆ ตามมา ทําใหเปลืองทรัพยากร ดังนั้นมหาวิทยาลัยควรตั้งโจทย แตโครงสรางนี้ไมไดมีโจทยวา
นักศึกษาจะไดอะไรจากโครงสรางนี้ เชน ไดเทคโนโลยีใหม ๆ  ไดทักษะใหม   ไดวิชาชีพใหม และได
งานวิจัยใหม ๆ และควรดูกฎกระทรวงท่ีมหาวิทยาลัยควรยึดและควรพิจารณาทิศทางของมหาวิทยาลัย    

 3. มหาวิทยาลัยควรนําขอเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัยไปปรับปรุงแกไข  
 นายดํารง พุฒตาล กลาววา ตนเองเปนคนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จึงเขาใจเรื่องมรดกโลก

พอสมควร มหาวิทยาลัยมีสถาบันอยุธยาศึกษา หรือศูนยทองเท่ียว อาจารยหรือนักศึกษาสามารถท่ีจะตอบ
ไดหรือไมวาท่ีองคกรยูเนสโกประกาศใหจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเปนเมืองมรดกโลกนั้นเปนเพราะ 
เหตุผลใด  

          มติท่ีประชุม 
 เห็นชอบในหลักการเรื่องการปรับโครงสรางการแบงสวนราชการภายในสังกัดมหาวิทยาลัย 

ราชภัฏพระนครศรีอยุธยาโดยใหปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัยและ
มอบหมายมหาวิทยาลัยหารือใหไดขอสรุปและแนวทางดําเนินการและนําเขาท่ีประชุมสภามหาวิทยาลยัอีกครั้ง 

 ระเบียบวาระท่ี 4.4 ขอความเห็นชอบการกําหนดกรอบอัตรากําลัง 4 ป (ปงบประมาณ  
พ.ศ. 2561 – 2564) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

สาระสําคัญโดยยอ 
  ตามคว าม ในมาตร า  20 แห ง พ ร ะ ร าช บ ัญญ ัต ิร ะ เบ ีย บข า ร า ชก า รพล เ ร ือน ใน
สถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547 ไดบัญญัติไววา “ใหสภาสถาบันอุดมศึกษากําหนดกรอบของตําแหนง 
อันดับเ งินเดือนของตําแหนงและจํานวนของขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาท่ีพึงมีใน
สถาบันอุดมศึกษานั้น รวมท้ังภาระหนาท่ีความรับผิดชอบของตําแหนง และคุณสมบัติเฉพาะตําแหนง” การ
กําหนดตามวรรคหนึ่งใหกําหนดคราวละ 4 ป โดยตองคํานึงถึงความมีประสิทธิภาพ ความไมซํ้าซอน ความ
ประหยัด และตองสอดคลองกับหลักเกณฑ วิธีการและเง่ือนไขท่ี ก.พ.อ. กําหนด  
  ในการดังกลาวมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ไดมีการวิเคราะหและวางแผน
อัตรากําลังระยะ ๔ ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) โดยมีคณะทํางานท่ีมหาวิทยาลัยมีคําสั่ง
แตงตั้ง เพ่ือศึกษา วิเคราะห และจัดทํากรอบอัตรากําลังในระยะ 4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 
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2564) ท่ีพึงมีในสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ท้ังนี้ เพ่ือใหการดําเนินการเก่ียวกับ
อัตรากําลังของมหาวิทยาลัยเปนไปตามมาตรา 20 และมาตรา 65/1 แหงพระราชบัญญัติระเบียบ
ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547 และท่ีแกไขเพ่ิมเติมฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2551 เปนไป
ดวยความเหมาะสมกับภารกิจ และยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย 
  การกําหนดกรอบอัตรากําลัง 4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา ไดผานความเห็นชอบจากท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) เม่ือคราว
ประชุมครั้งท่ี 8/2561 เม่ือวันท่ี 14 สิงหาคม 2561 และท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล
ประจํามหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) ในการประชุมครั้งท่ี 6/2561 เม่ือวันท่ี 28 สิงหาคม 2561 เรียบรอยแลว 
โดยมีขอมูลการวิเคราะหกรอบอัตรากําลังสรุปดังนี้ 

    1) สถานภาพอัตรากําลังของบุคลากรสายผูสอนและสายสนับสนุน(เอกสาร 1) 
 2) ตารางสรุปจํานวนบุคลากรสายผูสอนจําแนกตามคุณวุฒิ (เอกสาร 2) 
 3) ขอมูลการเกษียณอายุและการลาศึกษาตอฯ   (เอกสาร 3) 
 4) ขอมูลจํานวนนักศึกษาจําแนกตามคณะ/ภาควิชา/โปรแกรมวิชา เอกสาร 4) 
 5) แผนการรับนักศึกษาจําแนกตามคณะ       (เอกสาร 5) 
 6) ตารางสรุปการกําหนดกรอบอัตรากําลังสายวิชาการฯ  (เอกสาร 6) 
 7) ตารางสรุปการกําหนดกรอบอัตรากําลังสายสนับสนุนฯ  (เอกสาร 7) 
 8) สรุปการกําหนดกรอบอัตรากําลังฯ     
 9) (ราง) กรอบกําหนดระดับตําแหนงฯ 

 

 ท่ีประชุมมีขอเสนอแนะดังนี้ 
 อธิการบดี กลาววา กรอบอัตรากําลังเชื่อมโยงกับโครงสราง ดังนั้นในวันนี้ขอใหกรรมการสภา

มหาวิทยาลัยใหขอ เสนอแนะ เ พ่ือความรอบคอบมหาวิทยาลัยจะนํา ไปพิจารณาและนํา เขา 
สภามหาวิทยาลัยตอไป  

 ประธาน มีขอเสนอแนะดังนี้ 
 1. หนา 47 ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดีระดับตําแหนงคือ ผูอํานวยการสํานัก ดังนั้น 

คําวา “งานอธิการบดีควรตัดออก”  เพราะผูอํานวยการสํานัก คือผูอํานวยการระดับสูง 
  2. งานอาคารสถานท่ีและภูมิสถาปตย  หัวหนาหนวยงานเปนสถาปนิก  ในงานมี 2 คน คือ 

สถาปนิกและวิศวกร หากมหาวิทยาลัยไประบุเปนสถาปนิก ความเจริญกาวหนาของวิศวกรจะหายไป ดังนั้น
ควรใชคําวา “เจาหนาท่ีบริหารงานการชาง”  

 3. งานนิติการ กับตรวจสอบภายในนั้น นิติการเปนสายงานปด ควรธํารงความรูความ
เชี่ยวชาญทักษะไว ควรกําหนดถึงชํานาญการพิเศษทุกตําแหนงหากผูมีศักยภาพ เพราะเปนตําแหนงเฉพาะ 
เหตุผลคือคนกลุมนี้ไปท่ีอ่ืนไมไดสํานักงานคณะกรรมการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (สพฐ.) มีมากท่ีสุด แตทุก
ตําแหนงสามารถทําชํานาญพิเศษได  

 ศาสตราจารย ดร.จํานงค  อดิวัฒนสิทธิ์ มีขอเสนอแนะดังนี้ 
 1. เรื่องของสถานภาพอัตรากําลังบุลการ ชื่อกลุมอาจารย ในคณะตาง ๆ มีเปนสาขาวิชา  

บางสาขาวิชาไมใชชื่อวาสาขาแตใชชื่อวากลุมวิชา คณะคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร กลุมวิชา



124 
 

รายงานการสรุปขอเสนอแนะจากการประชุมสภามหาวิทยาลัย ประจาํป พ.ศ. 2561 
 

ปรัชญาและศาสนาเปนกลุมวิชาซ่ึงไมสอดคลองกับชื่อในวงเล็บ กลุมวิชาไมใชสาขาวิชา ดังนั้นขอให
ตรวจสอบ 

 2. การวิเคราะหสถานการณและการใชคําสภาพแวดลอมภายนอก เรื่องนี้เปนเรื่องใหญ  
สวนท่ีขาดไปและสงผลกระทบตอนักศึกษาและจํานวนประชากร คือโครงสรางประชากรแหงชาติท่ี
เปลี่ยนแปลงไปสวนนี้เปนผลกระทบตอการจัดหลักสูตรการเรียนการสอนและปญหาของประเทศท่ีกําลัง
ตามมาจํานวนมาก 

 นายกฤษดา โรจนสุวรรณ มีขอเสนอแนะดังนี้ 
 1. ศูนยการศึกษานานาชาติท่ีสภามหาวิทยาลัยไดอนุมัติไป ไมมีในเอกสาร ศูนยท่ีไดรับอนุมัติ

จากสภามหาวิทยาลัยใหตั้งเปนศูนยท่ีมีฐานะเทียบเทาสํานัก  ขาดหายไป  ดังนั้นควรใสใหครบ 
 2. ชื่อหัวหนาหนวยงาน หากงานใชหัวหนาหนวยงาน ในขอ 6 สถาบันวิจัยและพัฒนา ระดับ

สถาบันระบุวาหัวหนาผูอํานวยการ สรุปจะเปนหัวหนางานหรือหัวหนาผูอํานวยการ ดังนั้น ควรใชชื่อวา
ผูอํานวยการมหาวิทยาลัย ตั้งแตขอ 6 ขอ 7 และขอ 8  เปนคําซอน ขอใหตรวจสอบ 

 นายสุรพงษ  มาลี  มีขอเสนอแนะดังนี้ 
 1. ในภาพรวมมีบางคณะท่ีเพ่ิมอัตรากําลังแตเม่ือพิจารณาแผนการรับนักศึกษา นักศึกษาไมได

เพ่ิมข้ึน เชนคณะครุศาสตร สวนคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีและคณะวิทยาการจัดการเพ่ิมข้ึน  ขอ
คําอธิบายวาเหตุใดจึงเพ่ิมเพ่ือใหเกิดความชัดเจน   

 2. การแยกประเภทของบุคลากรท่ีจะจาง  ระบุวาพนักงานมหาวิทยาลัย และพนักงานราชการ  
เพราะพนักงานราชการนั้น คือ 4 ป ซ่ึงไดวิเคราะหไปเรียบรอยแลว ดังนั้นขอใหตรวจสอบวาเหตุใดจึงเลือก
ท่ีจะเปนพนักงานราชการหรือพนักงานมหาวิทยาลัยแยกกันอยางไร  

 3. หนา 10 ขอใหแกไขขอความจาก  ยุทธศาสตรการปรับขนาดกําลังภาครัฐ เปน “มาตรการ
บริหารและพัฒนาคนภาครัฐ” ดังนั้นควรแกไขใหถูกตอง 

 นายจิรศักดิ์ ชุมวรานนท  กลาววา  ขอบคุณกรรมการสภามหาวิทยาลัยสําหรับขอเสนอแนะ 
และขอชี้แจงประเด็นตางๆ ดังนี้ 

 1. เรื่องการแบงกลุมวิชาในเอกสารท่ีปรากฏวาในคณะจะมีสาขาวิชาและกลุมวิชา ขอเท็จจริง
คือ สาขาวิชาไมใชโครงสรางการบริหารงาน  อาจารยท่ีเปนอาจารยสายบุคลากรทุกคณะสังกัดคณะ แต
มหาวิทยาลัยจําแนกใหชัดเจนวาอาจารยทานนี้สอนสาขาใด  กลุมวิชาปรัชญาและศาสนานั้นมหาวิทยาลัย 

 ไมมีหลักสูตรวิชาเอกปรัชญาและศาสนา ดังนั้น อาจารยท่ีอยูในหลักสูตรจึงไมสามารถไปอยูใน
สาขาวิชาใดได  

 2. ชื่อตําแหนง เชน หัวหนาสํานักงานผูอํานวยการและหัวหนาสํานักงานคณบดีนั้นเปน
ตําแหนงชื่อท่ีเปนทางการมหาวิทยาลัยมีโครงสรางการแบงสวนราชการ หัวหนาสํานักงานหากเปนคณบดี 
จะเรียกวาหัวหนาสํานักงานคณบดี หากเปนสถาบัน สํานัก จะเรียกวาหัวหนาสํานักงานผูอํานวยการ และ
หัวหนาสํานักงานอธิการบดีจะไมมีวาระ 

  3. การเพ่ิมอัตราของคณะครุศาสตร ในคณะครุศาสตรไมไดมีจํานวนนักศึกษาท่ีเพ่ิมข้ึน 
เนื่องจากติดในเรื่องของกรอบ เรื่องของคุรุสภาตาง ๆ แตท่ีเพ่ิมข้ึนคือครูโรงเรียนสาธิต ครูโรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยจางเปนสัญญาปตอปซ่ึงไมม่ันคง มหาวิทยาลัยจึงอยากมีโครงสรางเปนระบบบุคลากรท่ีทําให
เกิดความม่ันคงในอาชีพ  มหาวิทยาลัยตองการใหครูเกงไดอยูกับมหาวิทยาลัยนาน ๆ สัญญาปตอปทําใหไม
มีแรงดึงดูดจึงจะทําโครงสรางเปนพนักงานเพ่ือใหอยูในกรอบอัตรากําลัง   
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 4. ในสวนของพนักงานมหาวิทยาลัยท่ีไดรับอนุมัติในรอบ 4 นั้น มหาวิทยาลัยไดรับการตรวจ
จากสํานักงานตรวจเงินเขามาเพ่ือเตรียมเรียกคืนเงินท่ีไดรับจัดสรรงบมหาวิทยาลัยไมไดตั้งตามกรอบ  
โดยมหาวิทยาลัยไดเตรียมเงินไวขณะนี้มหาวิทยาลัยรอระบบในการคืน ดังนั้นตําแหนงพนักงาน
มหาวิทยาลัยท้ังหมดเปนตําแหนงท่ีมหาวิทยาลัยไดจัดสรรงบประมาณมาเรียบรอยแลว  

 
        มติท่ีประชุม 
  เห็นชอบในหลักการเรื่องการกําหนดกรอบอัตรากําลัง 4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาโดยใหปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัยและ
นําเขาท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยอีกครั้ง  

 ระเบียบวาระท่ี 4.5 ขอความเ ห็นชอบใหทบทวนขอ บังคับมหา วิทยา ลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา วาดวย การบริหารงานบุคคลสําหรับพนักงาน
มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2561 

สาระสําคัญโดยยอ  
  ตามท่ีคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจํามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (ก.บ.ม.) 
ไดเคยพิจารณา (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา วาดวย การบริหารงานบุคคล
สําหรับพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. .... เม่ือคราวประชุมครั้งท่ี 2/2560 เม่ือวันท่ี 28 กุมภาพันธ 2560 
และครั้งท่ี 4/2560 เม่ือวันท่ี 11 เมษายน 2560 โดยไดมีขอเสนอแนะเก่ียวกับการดําเนินการจัดทํา 
(ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา วาดวย การบริหารงานบุคคลสําหรับพนักงาน
มหาวิทยาลัย พ.ศ. ...กอนนําเสนอตอคณะกรรมการปรับปรุงและยกรางกฎหมายของมหาวิทยาลัยพิจารณา
ขอกฎหมาย และนําเสนอสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาพิจารณาใหความเห็นชอบตอไป นั้น ซ่ึง 
(ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา วาดวย การบริหารงานบุคคลสําหรับพนักงาน
มหาวิทยาลัย พ.ศ. .... ไดผานความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาเรียบรอยแลว 
เปนขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา วาดวย การบริหารงานบุคคลสําหรับพนักงานมหาวิทยาลัย 
พ.ศ. 2561 ฉบับลงวันท่ี 13 มิถุนายน 2561 และตอมาประธานสภาคณาจารยและขาราชการมีความประสงค
ขอใหท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจํามหาวิทยาลัยและสภามหาวิทยาลัยพิจารณาทบทวน
ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา วาดวย การบริหารงานบุคคลสําหรับพนักงาน
มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2561 ใหมอีกครั้ง เนื่องจากขอบังคับมหาวิทยาลัยดังกลาวมีขอความคลาดเคลื่อนใน
บางเรื่องไมสามารถนําไปปฏิบัติไดอยางคลองตัว จึงนําเสนอตอท่ีประชุมเพ่ือใหมีการทบทวนและแกไข
ตอไป 
  ในการนี้ คณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจํามหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) เม่ือคราวประชุมครั้งท่ี 
6/2561 เม่ือวันท่ี 28 สิงหาคม 2561 มีมติเห็นชอบใหทบทวนขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา วาดวย การบริหารงานบุคคลสําหรับพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2561 ขอ 24  
ขอ 50 และขอ 51 และขอใหสภามหาวิทยาลัยทบทวนและแกไขขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา วาดวย การบริหารงานบุคคลสําหรับพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2561  
ใหสอดคลองตามมติสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุม ครั้งท่ี 5/2561 
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  ท้ังนี้ มหาวิทยาลัยพิจารณาแลวเห็นสมควรเพ่ือใหการบริหารราชการในระยะแรกเริ่มการ
บังคับใชขอบังคับดังกลาวเปนไปดวยความเรียบรอยและมีประสิทธิภาพ จึงดําเนินการรวบรวมขอมูล
ประเด็นความเห็นจากท่ีประชุมกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย คณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจํา
มหาวิทยาลัย และจากประธานสภาคณาจารยและขาราชการเพ่ือนําเสนอตอสภามหาวิทยาลัยไดพิจารณา
ทบทวนและไดเพ่ิมเติมอีกครั้งหนึ่งรายละเอียดปรากฎตามเอกสารท่ีแนบมาดวยนี้ 

  โดยไดนําเสนอผานคณะกรรมการชุดตางๆ ดังตอไปนี้ 
 

ลําดับ ผานคณะกรรรมการ มติท่ีประชุม ครั้งท่ี วันท่ี 
1 คณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจํา

มหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.)   
เห็นชอบ 6/2561 28 สิงหาคม 2561 

 

ท่ีประชุมมีขอเสนอแนะดังนี้ 
นายสุทัศน  อูทอง  กลาววา 
1.  วาระนี้ไดเสนอผานคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย นายกสภามหาวิทยาลัยใหบรรจุวาระ

เขาท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัย ประธานสภาคณาจารยและขาราชการไดเสนอเรื่องเขาสภามหาวิทยาลัย
เชนเดียวกัน แตเปนเรื่องใหยกเลิกขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา วาดวย การบริหารงาน
บุคคลสําหรับพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2561 และใหใชขอบังคับ ป 2551 แทน  แตปรากฏวาวันนี้ไม
มีระเบียบวาระเขาท่ีประชุม ซ่ึงนายกสภามหาวิทยาลัยไดลงนามใหนําเขาท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัย และ
วาระของประธานสภาคณาจารยและขาราชการหายไป เปนเพราะอะไร 

และไดกลาวเพ่ิมเติมโดยขอเรียนตอท่ีประชุมวาตนเองเปนประธานคณะกรรมการสรรหากรรมการ
สภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิท่ีนั่งอยูในท่ีประชุมแหงนี้ ผมเชื่อวาทานทํางานอยางตรงไปตรงมา เม่ือ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยพิจารณาเนื้อหาเม่ือใด นั่นหมายความวานายกสภามหาวิทยาลัยสั่งแกไขเอกสาร
โดยไมเปนไปตามติสภามหาวิทยาลัยมีฐานะเทียบเทาปลอมแปลงเอกสารราชการ  วันนี้สภามหาวิทยาลัย
ควรพิจารณากอนวาสภามหาวิทยาลัยจะพิจารณาหรือไมวาขอบังคับนี้ไดแกไข และตารางขวางท่ีแกไขนั้น
ประธานสภาคณาจารยและขาราชการไดจัดทําข้ึน  ขอความใดท่ีไมไดแกไขตามมติจะปรากฏในตารางขวาง  

2. หากกรรมการสภามหาวิทยาลัยพิจารณาใหปรับแกตามนี้หมายถึงเปนการยืนยันตอกย้ําวา
นายกสภามหาวิทยาลัยเปนคนทํา การท่ีตนเองขอเสนอวาระใหยกเลิกนั้น ไมใชเห็นวานายกสภา
มหาวิทยาลัยสั่งแกไมเปนไปตามมติ แตเปนการขอยกเลิกขอบังคับป 2561 เพราะขอบังคับป 2561 นั้น
ใชไมได จึงขอยกเลิกและกลับไปใชขอบังคับป 2551 แทน กฎหมายเดินหนาไปแลวถอยหลังไมได  แต
วันนี้ทําแบบนั้นไมได ปญหาคือทานนายกผิดจริง ตั้งแตมาตรา 157 ปฏิบัติหนาท่ีโดยไมชอบ แกไขโดยไม
เปนไปตามมติสภามหาวิทยาลัย  แกไขเอกสารทางราชการ ถือวาเปนการปลอมแปลง งานนิติการไมไดราง
ขอบังคับฉบับนี้ ผูรางคือคือนายกสภามหาวิทยาลัย ดังนั้น มีผูใดการันตีไดบางวา มีอะไรท่ีไมเปนไปตาม 
มติอีก ตนเองทําตารางขวางมา จะทําใหเห็นวาสวนใดแกไขตามมติสภามหาวิทยาลัย และสวนใดไมไดแกไข
ตามมติสภามหาวิทยาลัย ขอบังคับแนบทายนั้น นิติกรตอบวา ไมไดเปนผูรางฉบับท่ี 2 ดังนั้น เพ่ือไมใหเกิด
ปญหา ขอบังคับป 2551 นั้นยังสามารถใชได   
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 4. ขอบังคับนี้ไดผานสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งท่ี 5/2561 ดังนั้น ขอใหยกเลิก
ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา วาดวย  การบริหารงานบุคคลสําหรับพนักงาน
มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2561    

 นายไพบูลย เสียงกอง  อุปนายก ปฏิบัติหนาท่ีแทนประธาน กลาววา เรื่องนี้เปนเรื่องสําคัญ
และเก่ียวของกับนายกสภามหาวิทยาลัย แตเนื่องจากนายกสภามหาวิทยาลัยมีภารกิจไมไดอยูในท่ีประชุม 
ดังนั้น วาระนี้ควรจะขอถอน เพ่ือใหนายกสภามหาวิทยาลัยรวมประชุมพิจารณาจะไดเกิดความรอบคอบ
และทานนายกสภามหาวิทยาลัยจะไดชี้แจงเหตุผล   

 นายดํารง พุฒตาล กลาววา กรณีท่ีเกิดข้ึนนี้มีเหตุจากอะไร  
 นายสุทัศน อูทอง กลาววา ไมไดตองการจะหาเรื่องหรือวาจะปวนใดๆ แตสภามหาวิทยาลัยผิด 

ดังนั้น สภามหาวิทยาลัยควรยอมรับผิด เม่ือสภามหาวิทยาลัยมีมติเรียบรอยแลว แตไมไดดําเนินการตามมติ 
ทานจะคิดอยางไร  ท่ีประชุมมีมติอยางหนึ่ง แตขอบังคับออกมาอีกอยางหนึ่ง ดังนั้น ขอบังคับท่ีประกาศไป
นั้นใชบังคับไมได  สภามหาวิทยาลัยไมไดใหอํานาจนายกสภามหาวิทยาลัยในการพิจารณาใดๆ นายกสภา
มหาวิทยาลัยก็ไปเพ่ิมเติมอํานาจ  มีมติแลวไมเปนมตินั้นตอไปก็ไมตองมีมติสภามหาวิทยาลัย  สอบถามทุก
ทานวาระเบียบหรือขอบังคับท่ีนายกสภามหาวิทยาลัยไดลงนามไปแลวนั้น กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผูทรงคุณวุฒิไดเคยเห็นเอกสารอีกครั้งหรือไม  

 อธิการบดี กลาววา เรื่องนี้อยากใหจบท่ีคณะกรรมการบริหารงานบุคลประจํามหาวิทยาลัย แต
เนื่องจากมีหลายประเด็นไมไดพูดในสภามหาวิทยาลัยแตมีการแกไข หากมหาวิทยาลัยพิจารณาวันนี้จะ
พบวามีการแกไขเอกสารจริง ทานนายกสภามหาวิทยาลัยอาจเติมดวยประสบการณของทาน และอาจจะ
มองวาจะเปนประโยชนตอสวนรวม หากพิจารณาวันนี้จะเปนการตอกย้ําวาไดมีการแกไขขอบังคับจริงจะมี
ผลโดยตรงกับนายกภามหาวิทยาลัย ดังนั้น คําตอบชัดอยูแลวไมจําเปนตองชี้แจง จะเปนไปไดหรือไมท่ีจะ
ยกเลิกขอบังคับป 2561 และใชขอบังคับฉบับ ป 2551 แทน  และควรนําไปทบทวนในสิ่งท่ีผิดพลาดและ
เขาสภามหาวิทยาลัยใหม เปนทางออกท่ีดีกับทุกฝาย  

 นายนพดล ปรางคทอง กลาววา เรื่องนี้มีประเด็นปญหาอยูจริง จึงไดมีการบรรจุวาระขอ
ทบทวนขอบังคับวาดวยการบริหารงานบุคคลสําหรับพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2561 เขามาพิจารณาใน
การประชุมครั้งนี้ และประเด็นท่ีประธานสภาคณาจารยและขาราชการกลาวเสมือนขอหารือ วาจะทบทวน
หรือยกเลิกขอบังคับนั้น ท่ีประชุมก็สามารถพิจารณาได อยางไรก็ตาม ไมเห็นดวยถาหากจะตองยกเลิก
ขอบังคับนี้แลวไปใชฉบับเกา  การเสนอยกเลิกขอบังคับอาจไมไดชวยใหใครพนผิด ถาขอเท็จจริงเปนอยาง
นั้น สภาไมควรพิจารณาดวยเหตุผลแบบนี้ และประธานสภาคณาจารยและขาราชการก็ไดฟองคดีตอศาล
ปกครองไปแลว แตเห็นดวยท่ีจะใหมีการพิจารณาทบทวนสิ่งท่ีเห็นวาคลาดเคลื่อนหรือไมถูกตอง ซ่ึงถาพบ
เชนนั้นจริงก็ตองแกไข และไมคิดวาเปนการตอกย้ําความผิดใคร แตหากจะพิจารณาเปนประการใด หรือ
หากจะพาดพิงถึงนายกสภามหาวิทยาลัยก็ควรใหนายกสภามหาวิทยาลัยอยูในท่ีประชุมดวย  
  นายกฤษดา โรจนสุวรรณ มีขอเสนอแนะดังนี้ 

 1. ขอบังคับป  2561 บังคับใชอยูตามหลักการคือควรใชตอไป หากจะประสงคใหยกเลิกท้ัง
ฉบับนั้นจะตองผานกระบวนการการข้ันตอนตาง ๆ ของมหาวิทยาลัย เพ่ือนําเขาสภามหาวิทยาลัยอีกครั้ง
หนึ่ง แตกรณีท่ีจะใหยกเลิกขอบังคับฉบับ ป 2561 นี้ โดยท่ีไมมีขอบังคับฉบับใหมมาใชนั้นไมสามารถทําได 
หากจะใชฉบับใหม จะตองรางใหมและนําเขาสภามหาวิทยาลัย แตหากจะนํากฎหมายเกามาบังคับใชแทน
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กฎหมายใหมนั้น ใชไมได และไมชอบดวยกฎหมาย  เพราะขอบังคับป 2561 ระบุวา ใหยกเลิกขอบังคับป 
2551 

 2. การท่ีจะมาอางวาผูใดผิดนั้น เขาขายขมขู ไมสมควรดวยมารยาท หากคุณจะไปฟองก็เปน
สิทธิของคุณ แตมากลาวแบบนี้ ถือวาหม่ินประมาท และผิดจรรยาบรรณ ควรรักษากันดวย  หากจะฟองก็
ฟองเลย ไมควรขมขู  และไมควรพูดลักษณะดูหม่ินเหยียดหยาม พูดแลวไมควรพูดซํ้า ไมควรมาตอกย้ํา ใคร
ทําผิดก็วาไปตามกฎหมาย ผมเปนกรรมการสภามหาวิทยาลัยเม่ือเขามาทํางานก็จะทําหนาท่ีใหดีท่ีสุด ใน
การประชุมในคนหมูมาก ขอใหทุกทานรักษามารยาทดวย  

 เลขานุการ กลาววา นายกสภามหาวิทยาลัยไมไดอยูในหองประชุม จะไมเปนธรรมกับทาน 
(ราง) ขอบังคับฉบับท่ีแกไขเพ่ิมเติม ฉบับท่ี  2 นั้น นิติกรเปนผูรางและรองอธิการบดีฝายกฎหมายเปนผู
ตรวจสอบวาสิ่งท่ี คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย คณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจํามหาวิทยาลัย 
เห็นวามีขอท่ีควรแกไขมีอะไรบางจึงไดนําวาระเสนอมาใหท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยไดพิจารณาดังกลาว 

 

        มติท่ีประชุม 
  มอบหมายมหาวิทยาลัยดําเนินการพิจารณาทบทวนขอบั งคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา วาดวย การบริหารงานบุคคลสําหรับพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2561 โดยดําเนินการ
ตามกระบวนการข้ันตอนคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  คณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจํา
มหาวิทยาลัย คณะกรรมการปรับปรุงและยกรางกฎหมายของมหาวิทยาลัย และสภามหาวิทยาลัยเพ่ือ
พิจารณาและใหความเห็นชอบตอไป 

 

การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 11/2561  เมื่อวันพุธท่ี 10  ตุลาคม 2561 

 ระเบียบวาระท่ี 4.3 ขอความเห็นชอบหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสหวิทยาการ
อิสลามเพ่ือการพัฒนา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562)  

สาระสําคัญโดยยอ  
 ดวยหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสหวิทยาการอิสลามไดดําเนินการปรับปรุงหลักสูตร

ตามรอบระยะเวลาการปรับปรุงหลักสูตรในปการศึกษา 2561 และไดเสนอตอสภาวิชาการ ในคราว
ประชุม ครั้งท่ี 10/2561 เม่ือวันท่ี 3 ตุลาคม 2561 ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบใหนําเขาท่ีประชุมสภา
มหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาตอไป  

  โดยไดนําเสนอผานคณะกรรมการชุดตางๆ ดังตอไปนี้ 
 

ลําดับ ผานคณะกรรรมการ มติท่ีประชุม ครั้งท่ี วันท่ี 
1 คณะกรรมการประจําคณะมนุษยศาสตร

และสังคมศาสตร 
เห็นชอบ 6/2561 18 กรกฎาคม 2561 

2 สภาวชิาการ เห็นชอบ 10/2561  3 ตุลาคม  2561 
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ท่ีประชุมมีขอเสนอแนะดังนี้ 
ผูชวยศาสตราจารยวิภาวี ฝายเทศ  มีขอเสนอแนะดังนี้ 
1. หนา 9 ขอ 13.2 กลุมวิชา/รายวิชาในหลักสูตรท่ีเปดสอนใหสาขาวิชา/หลักสูตรอ่ืนมา

เรียน ซ่ึงในเอกสารระบุวาไมมี  ดังนั้นควรเปดเปนวิชาเลือกเสรีใหกับสาขาวิชาอ่ืนได  
2. หนา 18  และ หนา 21  คําวา Principle นั้น จะมีคําวา S หรือไมมี  ขอใหตรวจสอบ  
3. หนา 20 คําวา Nask ขอใหแกไขเปน  Naskh 
4. หนา 22 คําวา Leaning ควรแกไขเปน Learning 
5. หนา 80 จิตสาธารณะกับการทํางานเพ่ือสังคม คําวา Pubic ขอใหแกไขเปน Public 
6. หนา 39  ทักษะวิชาเฉพาะมี 3 ดาน  คือ 1) ความสามารถในการสื่อสารไดอยางมี

ประสิทธิภาพ  2) มีความสามารถในการใชภาษาเพ่ือการสื่อสารและการอธิบายความหมายเปนอยางดี และ 
3) มีความสามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศไดอยางเหมาะสม  ดังนั้นขอใหเ พ่ิมอีก 1 ชอง คือ 
การวิเคราะหทักษะเชิงตัวเลข   

รองศาสตราจารย ดร.จิราภา วิทยาภิรักษ กลาววา หลักสูตรสหวิทยาการอิสลามเพ่ือ 
การพัฒนาปรับปรุงป 2562 เปนหลักสูตรท่ีมีคุณภาพ  รูสึกประทับใจ ผูจัดทําหลักสูตรทําไดดี วิชาตาง ๆ 
นาสนใจ และทันสมัย เชน วิชาวิถีโลก พลเมืองไทยและพลเมืองโลก ดังนั้นสภามหาวิทยาลัยควรให 
การสนับสนุน หลักสูตรนี้รับนักศึกษาจํานวน 30 คน ตอกลุม แตคุณภาพของอาจารยมีมาก เม่ือนักศึกษา
สําเร็จการศึกษาไปนั้นสามารถทํางานท่ีโรงพยาบาลและธนาคารได ดังนั้นมหาวิทยาลัยควรเปดเปน
หลักสูตรสั้น ๆ และฝกอบรมหากมีผูท่ีสนใจอยากจะมาเรียนเพ่ิมเติม  

นางวราภรณ  สีหนาท  มีขอเสนอแนะดังนี้ 
1. ขอชื่นชมคณะกรรมการจัดทําหลักสูตร  ซ่ึงดําเนินการเตรียมความพรอมมาเปนอยางด ี

ในการปรับปรุงหลักสูตรแสดงใหเห็นถึงความตั้งใจ โดยมีรูปแบบการจัดกลุมวิชาท่ีนาเรียน ในหลักสูตรระบุ
กลุมวิชาภาษามี จํานวน 42 หนวยกิตซ่ึงอาจไมเพียงพอ โดยหลักสูตรท่ีสมบูรณนั้นสามารถนํามาจัดเปน
หลักสูตรประกาศนียบัตร 1 ป หรือฝกอบรมเฉพาะดานมุงเนนในเรื่องของการเงิน เศรษฐศาสตร และ
เศรษฐกิจ ท้ังนี้ขอใหพิจารณาผูท่ีอยูไกลและสนใจมาเรียนจะทําอยางไร หรืออาจจะเปนลักษณะของ การ
เรียนรูท่ีผสมผสานกัน สะสมความรู สะสมประสบการณและมาเทียบโอนเขากับหลักสูตรปริญญาตรีหาก
นักศึกษาพรอมก็มาขอรับปริญญาโดยใชหลักการเทียบโอน หากมหาวิทยาลัยดําเนินการเชนนี้ไดจะทําให
หลักสูตรของมหาวิทยาลัยนาสนใจและทันสมัยมากยิ่งข้ึน 

นายสุทัศน อูทอง มีขอเสนอแนะดังนี้ 
1. หนา 11 ขอ 1.2 เนื่องจากหลักสูตรมีหนวยกิต เพียงจํานวน 136 หนวยกิต หลักสูตรระบุ

วาไมมีการจัดการศึกษาภาคฤดูรอน ดังนั้นควรระบุวาเปนไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย จะทําให
นักศึกษาสําเร็จการศึกษาไดเร็วและจะเปนผลดีตอนักศึกษา หลักสูตรนี้จะมีความนาสนใจและนาเรียน 
ดังนั้นนักศึกษาอาจไปลงในภาคฤดูรอน 

2. มีการจัดการเรียนการสอนเปนสหกิจศึกษาแตจํานวนชั่วโมง 320 ชั่วโมง ดังนั้นควรเปน  
560 ชั่วโมง ขอใหตรวจสอบจํานวนชั่วโมง 
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ศาสตราจารย ดร.ณรงคฤทธิ์ สมบัติสมภพ มีขอเสนอแนะดังนี้ 
1. หากมีการนําเสนอหลักสูตรควรแนบบทความของอาจารยเพ่ือใหกรรมการพิจารณา ดังนั้น

หลักสูตรนี้ขอดูบทความของนายฟารุก  ขันราม และนายวิวัฒน รอยศรี วาเปนบทความอะไรและท่ีประชุม
วิชาการมีชื่อวาอะไร  

2. นอกจากอาจารย 5 ทานนี้แลว ขอทราบรายชื่อของอาจารยทานอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของกับ
หลักสูตรนี้  

3. หนา 73 – 74 นั้น เหตุใดบางรายวิชาจึงมีการจัดการเรียนการสอนเปนภาษาอังกฤษ 
เพราะในเนื้อหาไมไดระบุวาตองเปนภาษาอังกฤษ  

4. หนา 77 มีวิชาท่ีเปนภาษาอังกฤษ สวนคําแปลคือความเปนเจาบาน  คําแปลนี้ความหมาย
ไมสื่อ ดังนั้นขอใหใชคําอ่ืนไดหรือไม  

5. หนา 81  ชื่อวิชาเปนภาษาอังกฤษแตในเนื้อหาไมไดสอนภาษาอังกฤษ ขอสอบถามวาเหตุ
ใดตองเปนภาษาอังกฤษและเหตุใดไมตองเปนภาษาอังกฤษ 

6. หนา 81 วิชาไวยากรณอาหรับ 1 เปนวิชาบังคับใหนักศึกษาป 1 เรียนแตเหตุใดจึงไม
บังคับวิชาไวยากรณอาหรับ 2 ขอใหทางหลักสูตรชี้แจง 

นายดํารง พุฒตาล กลาววา อาจารยท้ัง 5 ทานนี้จบปริญญาตรีท่ีประเทศไทย แตเหตุใดเลม
หลักสูตรนี้ชื่ออาจารยจึงหายไป ขอใหทางหลักสูตรตรวจสอบ 

อธิการบดี  ชี้แจงประเด็นตาง ๆ ดังนี้ 
1. จํานวนหนวยกิต 320 ชั่วโมง นั้น ถือครบตามเกณฑ สวนท่ีไมเทากับหลักสูตรอ่ืน เชน  

หลักสูตรการคาปลีกสมัยใหมมหาวิทยาลัยมีเง่ือนไขวานักศึกษาตองไปอยูในศูนยฝกงานอยางนอย 2 เดือน  
ดังนั้นชั่วโมงจึงตองเพ่ิมตามความจําเปนของหลักสูตร ดังนั้นหลักสูตรนี้อยูในเกณฑท่ีสามารถดําเนินการได 
เปนหนวยกิตตามท่ีหลักสูตรเสนอ 

2. รายวิชาท่ีสอนเปนภาษาอังกฤษนั้น เนื่องจากวิชานี้เปนกลุมวิชาศึกษาท่ัวไปไดผาน 
สภามหาวิทยาลัยเรียบรอยแลว กลุมวิชาแตละกลุมมหาวิทยาลัยมีรายวิชาศึกษาท่ัวไปท่ีสอนเปน
ภาษาอังกฤษ จะเปนการรองรับสําหรับนักศึกษา EP หรือหลักสูตรท่ีจะเปนนักศึกษาตางชาติท่ีจะมาเรียน 
ซ่ึงจะเปนหนวยกลางของมหาวิทยาลัย 

2. ในสวนของอาจารยผูสอน ผูรับผิดชอบใสมาเฉพาะอาจารยประจําหลักสูตร แตยังมีอาจารย
ในมหาวิทยาลัยอีกหลายสวน หากจะใหสมบูรณและเปนท่ีเชื่อม่ันควรนํารายชื่ออาจารยผูสอนมาใสเพ่ิมเติม 

3. วิชาไวยากรณอาหรับ 2 เหตุใดจึงไมบังคับใหนักศึกษาเรียน ขอใหทางหลักสูตรไดชี้แจง 
ผูชวยศาสตราจารย ดร.นิพล แสงศรี ชี้แจงวา วิชาไวยากรณอาหรับ 1 เปนวิชาตองให

นักศึกษาเรียนเปนวิชาพ้ืนฐานท่ีนักศึกษาตองทราบ สวนวิชาไวยากรณอาหรับ 2 ไมจําเปนตองเรียนก็ได 
แตหากสภามหาวิทยาลัยเห็นวาควรบรรจุใหเปนวิชาบังคับก็สามารถดําเนินการได 

ศาสตราจารย ดร.ณรงคฤทธิ์ สมบัติสมภพ กลาววา ควรเปลี่ยนชื่อจาก วิชาไวยากรณอาหรับ 
1 และ 2 เปน ภาษาอาหรับเบื้องตน หรือภาษาอาหรับข้ันสูง ดังนั้นไมควรมีคําวา 1 กับ 2  

ผูชวยศาสตราจารย ดร.กรองทิพย เนียมถนอม กลาววา ใหระบุวารหัสวิชาท่ีกําหนดในหนา 
14 ใชกําหนดเฉพาะวิชาของหลักสูตรสหวิทยาการอิสลามเพ่ือการพัฒนาเทานั้น 
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 นางวราภรณ สีหนาท มีขอเสนอแนะดังนี้ 
 1. หนา 11 ขอ 2.2.2  ควรตัดคําวา ผานการคัดเลือกตามเกณฑของสํานักงานคณะกรรมการ

การอุดมศึกษา และ/หรือเปนไปตามเกณฑการคัดเลือกท่ีมหาวิทยาลัยกําหนดเพราะสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ไมเคยมีเกณฑในดานการคัดเลือก 

 2. ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งตอไปเม่ือมีหลักสูตรเขาท่ีประชุม หากชื่อหลักสูตร พ.ศ. 
กับป พ.ศ. ไมตรงกัน สามารถนํากลับมาและขอเปลี่ยนเปนหลักสูตร พ.ศ. ท่ีเปดสอนไดเพราะสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาใหดําเนินการเชนนี้ได  

 นายดํารง พุฒตาล กลาววา หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสหวิทยาการอิสลามเพ่ือ
การพัฒนาเปนหลักสูตรท่ีดีมาก ดังนั้นคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรควรเปดสอนภาษาอาหรับในตอน
เย็น เพราะภาษาอาหรับงายกวาภาษาอังกฤษ 

 ศาสตราจารย ดร.ณรงคฤทธิ์ สมบัติสมภพ กลาววา ตรวจสอบบทความของนายฟารุก ขันราม 
และนายวิวัฒน รอยศรี  เรียบรอยแลว บทความของอาจารยท้ัง 2 ทาน เปนไปตามเกณฑดังนั้นหลักสูตรนี้
เห็นชอบ 

 ประธาน กลาววา เห็นชอบและขอใหทางหลักสูตรไปปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะของ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยและนําเขาท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือรับทราบผลการดําเนินงานตอไป 

 มติท่ีประชุม 
 เห็นชอบหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสหวิทยาการอิสลามเพ่ือการพัฒนา (หลักสูตร

ปรับปรุง พ.ศ.2562) โดยใหแกไขตามขอเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัยตอไป 

 ระเบียบวาระท่ี 4.5 ขอความเห็นชอบผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับ
หลักสูตร และระดับคณะ ปการศึกษา 2560 (1 สิงหาคม 2560-31 
กรกฎาคม 2561) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

สาระสําคัญโดยยอ  
ตามท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ไดกําหนดดําเนินการประเมินคุณภาพการศึกษา

ภายใน ประจําปการศึกษา 2560 ระดับหลักสูตร ในระหวางวันท่ี 1-15 กรกฎาคม 2561 จํานวน  

54 หลักสูตร และระดับคณะ ในระหวางวันท่ี 29 สิงหาคม – 1 กันยายน พ.ศ.2561 จํานวน 4 คณะ  

โดยคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประกอบดวยคณะกรรมการ ซ่ึงเปนผูข้ึน

ทะเบียนผูประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) /หรือผาน

การอบรมหลักสูตรผูประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 

(รายละเอียดปรากฎตามขอมูลผูตรวจประเมินฯ แนบทายเลมผลการประเมิน) นั้น  
 
 

บัดนี้การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร และระดับคณะ ประจําปการศึกษา 

2560 ไดดําเนินการเสร็จสิ้นแลว งานประกันคุณภาพจึงไดจัดทํารายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษา

ภายใน ระดับหลักสูตร ระดับคณะ ปการศึกษา 2560 (1 สิงหาคม 2560-31 กรกฎาคม 2561) 
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มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา นําเสนอสภามหาวิทยาลัย เพ่ือพิจารณาใหความเห็นและ

ขอเสนอแนะ เพ่ือเปนแนวทางในการปรับปรุงการดําเนินงานในปการศึกษา 2561 ตอไป 
  

  โดยไดนําเสนอผานคณะกรรมการชุดตางๆ ดังตอไปนี้ 
 

ลําดับ ผานคณะกรรรมการ มติท่ีประชุม ครั้งท่ี วันท่ี 
1 คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 

(ก.บ.) 
เห็นชอบ 9/2561 14 กันยายน 2561 

2 คณะกรรมการพัฒนาและดําเนินงาน
ประกันคุณภาพการศึกษา 

เห็นชอบ 4/2561 25 กันยายน 2561 

 

ท่ีประชุมมีขอเสนอแนะดังนี้ 
  นางวราภรณ  สีหนาท  กลาววา ตนเองเปนกรรมการประกันคุณภาพของสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ซ่ึงไดประชุมเม่ือวันจันทรท่ีผานมาและไดพบกรณีของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรี อยุ ธ ย า เ ก่ี ย ว กับอาจารย หลั กสู ต รภาษาจี น เป น อาจารย ท่ี ซํ้ า กับอ าจาร ย ข อ ง 
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาไดรับแจงเรื่องนี้ จึงไดขอหลักฐาน
ท้ัง 2 มหาวิทยาลัย  และปรากฏวาอาจารยทานนี้เปนอาจารยประจําภาษาจีนสอนในภาคฤดูรอนทํางานท่ี
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาได 4 เดือน  โดยสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจะแจงผล
อยางเปนทางการวาอาจารยทานนี้มีคุณสมบัติไมครบท่ีจะเปนอาจารยประจําหลักสูตรภาษาจีน  

ผูชวยศาสตราจารย ดร.ภาคิน  โชติเวศยศิลป ชี้แจงวา ชวงท่ีตนเองเขามาดํารงตําแหนง
คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรนั้นมีการเปลี่ยนถายบุคลากรจํานวนมาก โดยมีอาจารยภาษาจีน 
จํานวน 2 ทาน ไดลาออกไปแลว  เรื่องนี้จะกลับไปตรวจสอบอีกครั้งหนึ่ง 

อธิการบดี กลาววา อาจารยท่ีสอนภาษาจีนมีอาจารย 2 ทาน เกงมาก อยูกับมหาวิทยาลัยมา
สักระยะหนึ่ง และไดมีบริษัทเอกชนจางอาจารยจึงขอลาออก มหาวิทยาลัยจึงเปดรับสมัครอาจารยทานใหม
ทันที ขอชี้แจงวาอาจารยไมไดขาดชวง อาจารยครบ แตอยูไมครบปการศึกษา  

นางวราภรณ  สีหนาท  กลาววา มหาวิทยาลัยควรเตรียมขอมูลชวงเวลาท่ีขาดอาจารยไปนั้น
เปนระยะเวลาเทาใด 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.ภาคิน โชติเวศยศิลป ชี้แจงวา  ไมเกิน 3 เดือน เม่ืออาจารยลาออก 
มหาวิทยาลัยไดดําเนินการประกาศรับสมัครทดแทนทันที   

นางวราภรณ  สีหนาท  กลาววา มหาวิทยาลัยควรมีหลักฐานวามหาวิทยาลัยประกาศรับสมัคร
แตอยูในกระบวนการสรรหาอาจารย ดังนั้นมหาวิทยาลัยควรชี้แจงไปยังสํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา  

          มติท่ีประชุม 
 เห็นชอบผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร และระดับคณะ  

ปการศึกษา 2560 (1 สิงหาคม 2560-31 กรกฎาคม 2561) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
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การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 12/2561  เมื่อวันพุธท่ี 14 พฤศจิกายน 2561 
 
 ระเบียบวาระท่ี 4.2 ขอความเ ห็นชอบการเปล่ียนแปลงอาจารยประจําหลักสูตร

สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร  (ฉบับป 
พ.ศ. 2561) (สมอ.08) และขอความเห็นชอบการเปล่ียนแปลง
อาจารยประจําหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน  (ฉบับป 
พ.ศ. 2558) (สมอ.08) 

สาระสําคัญโดยยอ 
  1. ดวยหลักสูตรหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร   
ไดดําเนินการปรับปรุงแกไขรายชื่ออาจารยประจําหลักสูตรใหเปนปจจุบันตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรท่ี
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด เนื่องจาก  นางสาวอัมมันดา  ไชยกาญจน ไดลาศึกษาตอ
ระดับปริญญาเอก จึงขอเสนอชื่อนางสาวเนตรนภา สาสังข ทดแทนตําแหนงอาจารยประจําหลักสูตร
ดังกลาว ท้ังนี้ไดเสนอตอคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งท่ี 10/2561 เม่ือวันท่ี 3 ตุลาคม 2561  
ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบใหนําเขาท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาตอไป 
  สาระในการปรับปรุงแกไข เปลีย่นแปลงรายชื่ออาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและเปลี่ยนแปลง
อาจารยประจําหลักสูตรเพ่ือทดแทนอาจารยท่ีลาศึกษาตอระดับปริญญาเอก (เลมหลักสูตรหนาท่ี 4 ขอท่ี 9 
ลําดับท่ี 2) 

โดยไดนําเสนอผานคณะกรรมการชุดตางๆ ดังตอไปนี้ 
 

ลําดับ ผานคณะกรรรมการ มติท่ีประชุม ครั้งท่ี วันท่ี 
1 คณะกรรมการประจําคณะวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลย ี
เห็นชอบ 4/2561 23 สิงหาคม 2561 

2 สภาวิชาการ เห็นชอบ 10/2561 3 ตุลาคม 2561 
 
 

  2. ดวยหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน ไดดําเนินการปรับปรุงแกไขรายชื่อ
อาจารยประจําหลักสูตรใหเปนปจจุบันตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรท่ีสํานักงานคณะกรรมการ 
การอุดมศึกษากําหนด เนื่องจากนายกิตต์ิธเนศ วิวรรธนโชติ ไดลาออกจากราชการ จึงขอเสนอชื่อนางสาว 
สุชนา หลงเจริญ ทดแทนตําแหนงอาจารยประจําหลักสูตรดังกลาว ท้ังนี้ไดเสนอตอคณะกรรมการสภา
วิชาการ ครั้งท่ี 10/2561 เม่ือวันท่ี 3 ตุลาคม 2561 ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบใหนําเขาท่ีประชุมสภา
มหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาตอไป 
  สาระในการปรับปรุงแกไข คือ ปรับรายชื่ออาจารยประจําหลักสูตรให เปนปจจุบัน  
(เลมหลักสูตรหนาท่ี 28 รายการท่ี 3.2.1) 
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 โดยไดนําเสนอผานคณะกรรมการชุดตางๆ ดังตอไปนี้ 
 

ลําดับ ผานคณะกรรรมการ มติท่ีประชุม ครั้งท่ี วันท่ี 
1 คณะกรรมการประจําคณะมนุษยศาสตรและ

สังคมศาสตร 
เห็นชอบ 7/2561 15 สิงหาคม 2561 

2 สภาวิชาการ เห็นชอบ 10/2561 3 ตุลาคม 2561 

ท่ีประชุมมีขอเสนอแนะดังนี้ 
 ศาสตราจารย ดร.ณรงคฤทธิ์ สมบัติสมภพ กลาววา นางสาวสุชนา หลงเจริญ มีคุณสมบัติเปนไป

ตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา ป 2558 หรือไม ขอใหตรวจสอบ 
 ผูชวยศาสตราจารย ดร.ภาคิน โชติเวศยศิลป กลาววา  เปนหลักสูตรป 2548 ตองเปนเกณฑ

ป 2548 แตหลักสูตรใชปรับปรุงในป 2558 
 นางวราภรณ  สีหนาท กลาววา กรณีท่ีมีอาจารยลาศึกษาตอหรือยาย การแตงตั้งอาจารยควรมี

คุณสมบัติเปนไปตามเกณฑ 2558  ไมวาจะเปนหลักสูตรปใดก็ควรเปลี่ยนตามเกณฑป 2558 
 ศาสตราจารย ดร.ณรงคฤทธิ์ สมบัติสมภพ กลาววา สรุปคือ นางสาวสุชนา หลงเจริญ ไมผาน 

เพราะไมมีเอกสาร  
 ประธาน กลาววา  นางสาวสุชนา หลงเจริญ จบปริญญาโท และไมมีผลงานภายหลังการเรียน 
  นางวราภรณ สีหนาท กลาววา เกณฑป 2558 ใชกับหลักสูตรท่ีพัฒนาใหมรวมท้ังหลักสูตรท่ี

ปรับปรุง ดังนั้น หลักสูตรตองเคลื่อนเขาสูเกณฑป 2558 ท้ังหมด 
 อธิการบดี กลาววา ขอเรียนปรึกษา นางวราภรณ  สีหนาท ในกรณีเชนนี้คืออาจารยลาออกไป

มหาวิทยาลัยมีทางออกอยางไร   
 นางวราภรณ สีหนาท กลาววา มหาวิทยาลัยควรประกาศหาอาจารยท่ีมีคุณสมบัติตามนี้ จะทํา

ใหมีหลักฐานวามหาวิทยาลัยไดดําเนินการประกาศไปเรียบรอยแลว  เม่ือมีอาจารยลาออกมหาวิทยาลัยควร
เปดรับสมัคร   

 ศาสตราจารย ดร.ณรงคฤทธิ์ สมบัติสมภพ มีวิธีใดบางท่ีจะให นางสาวสุชนา หลงเจริญ มีชองวาง
ลงประมาณ 6 เดือน เพ่ือใหอาจารยทานนี้ทําผลงานวิชาการ ควรเปนการพัฒนาอาจารยใหเปนไปตาม
เกณฑสามารถทําไดหรือไม 

 นางวราภรณ  สีหนาท กลาววา ขณะนี้มหาวิทยาลัยยังไมสามารถนําชื่ออาจารยมาใส แมวา
มหาวิทยาลัยเปดรับสมัครเรียบรอยแลว แตเนื่องจากยังหาอาจารยท่ีมีคุณสมบัติตามเกณฑยังไมได 
มหาวิทยาลัยควรใหอาจารยมีผลงานไปตีพิมพ และหากอาจารยมีผลงานจึงประกาศรับ ดังนั้นควรเรงให
นางสาวสุชนา หลงเจริญ มีผลงานตีพิมพ  

 ประธาน มอบหมายคณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรดําเนินการ  

 มติท่ีประชุม 
 1. ขอความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารยประจําหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร  (ฉบับป พ.ศ. 2561) (สมอ.08) จากเดิม นางสาวอัมมันดา ไชยกาญจน 
เปลี่ยนเปน นางสาวเนตรนภา สาสังข  
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 2. เรื่องขอความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารยประจําหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ภาษาจีน  (ฉบับป พ.ศ. 2558) (สมอ.08) จากเดิม นายกิตติ์ธเนศ วิวรรธนโชติ เปลี่ยนเปน นางสาวสุชนา  
หลงเจริญ ท่ีประชุมมีมติไมเห็นชอบ เนื่องจากนางสาวสุชนา หลงเจริญ มีคุณสมบัติไมเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน
หลักสูตรระดับอุดมศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ป 2558 

 
ระเบียบวาระท่ี 4.7 ขอค ว า ม เ ห็ น ชอบ  ( ร า ง )  ร ะ เ บี ยบมหา วิ ทย า ลั ย ร า ช ภั ฏ

พระนครศรีอยุธยา วาดวย การจายเงินสวัสดิการคารักษาพยาบาล
ใหกับบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา พ.ศ. ....  

สาระสําคัญโดยยอ  
  ดวยมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาไดจัดสรรงบประมาณไวสําหรับเบิกจายเงิน

สวัสดิการคารักษาพยาบาลใหกับบุคลากรไวประจําปงบประมาณ 2562 แลว แตเนื่องจากมหาวิทยาลัยได
ออกระเบียบเก่ียวกับการเบิกจายเงินสวัสดิการคารักษาพยาบาลใหกับบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา เฉพาะเปนรายปงบประมาณเทานั้น ฉะนั้นเพ่ือใหเปนขวัญและกําลังใจการปฏิบัติงาน
ของบุคลากรและสามารถเบิกจายเงินสวัสดิการคารักษาพยาบาลเปนไปดวยความถูกตองเรียบรอยและมี
ประสิทธิภาพ ประจําปงบประมาณ 2562 ได  

 งานบริหารงานบุคคลจึงไดประสานกับงานนิติการจัดทํา (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา วาดวย การเบิกจายเงินสวัสดิการคารักษาพยาบาลใหกับบุคลากรมหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา พ.ศ. ....  ข้ึน รายละเอียดปรากฏตามรางระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา วาดวย การจายเงินสวัสดิการคารักษาพยาบาลใหกับบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา พ.ศ...ท่ีแนบมาดวยนี้ 

 โดยไดนําเสนอผานคณะกรรมการชุดตางๆ ดังตอไปนี้ 
 

ลําดับ ผานคณะกรรรมการ มติท่ีประชุม ครั้งท่ี วันท่ี 
1 คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) เห็นชอบ 10/2561  9   ตุลาคม  2561 

2 คณะกรรมการปรับปรุงและยกรางกฎหมายของ
มหาวิทยาลัย 

เห็นชอบ 10/2561  20 ตุลาคม  2561 

 

ท่ีประชุมมีขอเสนอแนะดังนี้ 
นายสุรพงษ มาลี กลาววา เหตุใดจึงตองออกระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  

วาดวย การจายเงินสวัสดิการคารักษาพยาบาลใหกับบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา พ.ศ.... 
ทุกป 

อธิการบดี ชี้แจงวา เหตุผลท่ีออกขอบังคับทุกปเนื่องจากพิจารณาจากสถานะการเงินของ
มหาวิทยาลัยหากมีใดมีงบประมาณก็จะบริหารจัดการจัดสรรงบประมาณให เปนนโยบายท่ีไมตอเนื่อง
แลวแตสถานะทางการเงินของมหาวิทยาลัย โดยจัดสรรงบประมาณปละ 200,000 บาท จากเงินรายได
ของมหาวิทยาลัย 
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นายธวัชชัย กิจรัตนะกุล กลาววา เรื่องนี้ควรใหสภามหาวิทยาลัยอนุมัติในหลักการ  หากดําเนินการ
ไดเชนนี้จะทําใหไมตองนําเขาสภามหาวิทยาลัยทุกป  และคํานิยามคําวาบุคลากร หมายความวา ครูโรงเรียน
สาธิต และเจาหนา ท่ีประจําตามสัญญา ซ่ึงไดจัดทําสัญญาจางและปฏิบัติงานกับมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  

 
มติท่ีประชุม 
 1. เห็นชอบ (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา วาดวย การจายเงิน

สวัสดิการคารักษาพยาบาลใหกับบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา พ.ศ.... และใหนํา
ขอสังเกตของกรรมการสภามหาวิทยาลัยไปปรับปรุงแกไขตอไป  

 2. เห็นชอบในหลักการใหมหาวิทยาลัยดําเนินการออกระเบียบขางตนในปตอไป 
 
ระเบียบวาระท่ี 4.8 ขอหารือสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยากรณีจํานวนผู

ไดรับปริญญากิตติมศักดิ์  

สาระสําคัญโดยยอ  
 ตามท่ีสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยามีคําสั่งท่ี 7/2561 ลงวันท่ี 13 กันยายน 2561 
เรื่ อง แต งตั้ งคณะกรรมการเลื อกสรรผู สมควรได รั บปริญญากิตติมศักดิ์  ประจํ าป  พ.ศ. 2561  
ความละเอียดทราบแลวนั้น 
 บัดนี้คณะกรรมการเลือกสรรผูสมควรไดรับปริญญากิตติมศักด์ิ ประจําป พ.ศ. 2561 ดังกลาวได
ดําเนินการเสร็จสิ้นแลวในคราวประชุมครั้งท่ี 2/2561 เม่ือวันท่ี 31 ตุลาคม 2561 เวลา 09.00 น.  
เม่ือตรวจสอบขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  วาดวย ชั้น สาขาวิชาและหลักเกณฑการให
ปริญญากิตติมศักดิ์ พ.ศ. 2561 พบวา ความในขอ 10 และขอ 11 ของขอบังคับดังกลาวอาจสงผลใหการ
พิจารณาอนุมัติใหปริญญากิตติมศักดิ์แกผูทรงคุณวุฒิท่ีเหมาะสมแกปริญญานั้นมีปญหาในการบังคับใชใน
กรณีจํานวนผูไดรับปริญญากิตติมศักดิ์ของมหาวิทยาลัย รายละเอียดปรากฏตามขอบังคับท่ีแนบมาดวยนี้ 

ท่ีประชุมมีขอเสนอแนะดังนี้ 
ศาสตราจารย ดร.จํานงค  อดิวัฒนสิทธิ์ กลาววา  อยากทราบเหตุผลในขอ 10 วาเหตุใด

จํานวนผูไดรับปริญญากิตติมศักดิ์ จึงไมเกิน 5 คน  ควรมีเหตุผลประกอบดวย และขอ 11 ใชคําวา 
สภามหาวิทยาลัยอนุมัติใหปริญญากิตติมศักดิ์แกพระบรมวงศานุวงศ คํานี้ไมเห็นดวย ควรแกไขเปน  
สภามหาวิทยาลัยมีมติทูลเกลาทูลกระหมอมถวายปริญญากิตติมศักดิ์ ควรปรับปรุงการใชคําพูด และควร
แยกออกมาอีก 1 ขอ อาจจะเปนขอ 12  ควรใชถอยคําใหเหมาะสม 

นายนพดล ปรางคทอง กลาววา เหตุผลท่ีกําหนดจํานวนผูไดรับปริญญากิตติมศักดิ์ ไมเกิน  
5 คนนั้น สืบเนื่องจากท่ีนายกสภามหาวิทยาลัยไดไปรวมงาน พระราชทานปริญญาบัตรท่ีสวนอัมพร และใน
ปนั้นมีผูไดรับปริญญากิตติมศักดิ์จํานวนมาก มีผูใหญบางทานตั้งขอสังเกตวา มหาวิทยาลัยราชภัฎ
พระนครศรีอยุธยามีการมอบปริญญากิตติมศักดิ์จํานวนมากเกินไป จึงเปนท่ีมาท่ีไปของการกําหนดใน
ขอบังคับวา "ไมเกิน 5 คน" สวนความในขอ 11 ควรอยูภายใตขอ 10 คือ ไมวาจะมีรายชื่อผานชองทางใด
ก็ตาม รวมแลวตองไมเกิน 5 คน สําหรับประเด็นของการใชถอยคําในขอ 11 ซ่ึงมีการนําบุคคลหลายกลุม
มารวมอยูในขอเดียวกัน ควรจะมีการแกไขการใชถอยคําใหถูกตองในอนาคต 
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อธิการบดี กลาววา ปการศึกษานี้จะมีผูเขารับปริญญากิตติมศักดิ์ จํานวน 5 คน แตจะไดข้ึน
รับปริญญากิตติมศักดิ์จํานวน 4 คน เนื่องจากอีก 1 ทาน คือพระพุทไธศวรรยวรคุณ (หวล ภูริภทโท) ซ่ึงจะ
ไมไดข้ึนรับ มหาวิทยาลัยตองการจะใหปริญญากิตติมศักดิ์เพ่ิมอีก 1 ทานซ่ึงอยูในกลุมของบุคคลสําคัญ  
ซ่ึงเรื่องนี้ไมไดเปนความเห็นของอธิการบดี การดําเนินการเชนนี้จะขัดตอระเบียบหรือไม ขอใหสภา
มหาวิทยาลัยตีความเพ่ือใหเกิดความชัดเจน และอีก 1 ทานจะมีสิทธิหรือไม 

ศาสตราจารย ดร.จํานงค อดิวัฒนสิทธิ์ กลาววา ในบางปท่ีมหาวิทยาลัยมีความคิดท่ีจะ
ทูลเกลาฯ ถวายพระบรมวงศานุวงศพระองคใดพระองคหนึ่งนั้น จะไมสามารถมอบปริญญากิตติมศักดิ์ให
ทานอ่ืนได และบุคคลสําคัญท่ีอธิการบดีกลาวถึงนั้นเปนผูใด 

นายสุทัศน อูทอง กลาววา ทานหนึ่งท่ีอยากจะมอบปริญญากิตติมศักดิ์ใหนั้นหากเปนพระบรม
วงศานุวงศ หมายความวา กระบวนการท้ังหมดตองหยุดและมอบใหกับพระบรมวงศานุวงศเพียงทานเดียว 
หากไมใชและจะนับคนนี้ข้ึนมาเปนคนท่ี 6 และบอกวาพระไมไดข้ึนรับปริญญากิตติมศักดิ์นั้น สวนนี้ไมเห็น
ดวย เพราะเจตนารมณขอ 10 บอกวา ควรมีไดแค 5 คนเทานั้น  จะข้ึนรับปริญญาหรือไมข้ึนรับก็ได  

อธิการบดี ชี้แจงวา เรื่องนี้ไมไดเปนความเห็นของอธิการบดี  เปนเรื่องของมหาวิทยาลัยท่ี
ผูใหญไดหารือกัน  หากท่ีประชุมมีมติวาอยางไรอธิการบดีจะนําเรียนใหผูใหญไดรับทราบ 

ศาสตราจารย ดร.ณรงคฤทธิ์ สมบัติสมภพ กลาววา จํานวน 5 คนเพียงพอแลว และในขอ 11 
ขอใหตัดคําวา นักวิชาการชั้นนําท้ังในและตางประเทศ ออก เพราะคํานี้ตีความไดยาก  

นายดุลยพิชัย โกมลวานิช กลาววา ขอ 11 นั้นอยูในคําวินิจฉัยของสภามหาวิทยาลัย เปน
ชองวาง  ทายท่ีสุดผูทรงคุณวุฒิในสภามหาวิทยาลัยจะเปนผูพิจารณาวาควรไดหรือไมควรได 

อธิการบดี กลาววา  การใหปริญญากิตติมศักดิ์นั้น ในแตละปการศึกษาตองไมเกินจํานวน  
5 คน และในขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา วาดวย ชั้น สาขาวิชา และหลักเกณฑการให
ปริญญากิตติมศักดิ์ พ.ศ. 2561 ยกรางในปนี้ หลังจากท่ีไดบังคับใชมาแลวปรากฏวามีหลายประเด็นท่ีตอง
ดําเนินการแกไข ดังนั้นผูบริหารมหาวิทยาลัยจะนําไปปรับปรุงแกไขกอนท่ีจะบังคับใชในปถัดไป 

 มติท่ีประชุม 
 ท่ีประชุมมีคําวินิจฉัยในแตละปการศึกษาใหมีจํานวนไมเกิน 5 คน โดยหมายความรวมถึง
กระบวนการข้ันตอนและวิธีพิจารณาใหปริญญากิตติมศักดิ์ในขอ 11 แหงขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา วาดวย ชั้น สาขาวิชา และหลักเกณฑการใหปริญญากิตติมศักดิ์ พ.ศ. 2561 ดวยแลว 
ท้ังนี้เห็นควรใหมหาวิทยาลัยดําเนินการปรับปรุงแกไขขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  
วาดวย ชั้น สาขาวิชา และหลักเกณฑการใหปริญญากิตติมศักดิ์ พ.ศ. 2561 เพ่ือใหมีความชัดเจนในการบังคับ
ใชในปตอไป 
 

ระเบียบวาระท่ี 4.10 ขอความเ ห็นชอบ  ( ร า ง )  ข อ บั ง คั บ มห า วิ ทย า ลั ย ร า ช ภั ฏ
พระนครศรีอยุธยา วาดวย การบริหารงานบุคคลสําหรับพนักงาน
มหาวิทยาลัย (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. .... 
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 สาระสําคัญโดยยอ   
  จากการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งท่ี 10/2561 เม่ือวันท่ี 26 กันยายน พ.ศ. 2561  

ท่ีประชุม มีมติ ใหมหาวิทยาลั ยนํ าข อบั ง คับมหาวิทยาลั ยราชภัฏพระนครศรีอยุ ธยา  ว าด วย  
การบริหารงานบุคคลสําหรับพนักงานมหาวิทยาลัยไปทบทวน โดยใหผานการพิจารณาจากคณะกรรมการ 
ชุดตาง ๆ ตามกระบวนการและข้ันตอนของมหาวิทยาลัย นั้น 

กรณีมีปญหาในขอกฎหมายเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลสําหรับพนักงานมหาวิทยาลัย
เนื่องจากพนักงานมหาวิทยาลัยท่ีมีสถานะอยูกอนขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา วาดวย 
การบริหารงานบุคคลสําหรับพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2561 จะไมมีสถานภาพทางกฎหมายตามขอบังคับ
นี้ รองรับเก่ียวกับหลักเกณฑและวิธีการบริหารงานบุคคล ไดแก  การประเมินผลการปฏิบัติ งาน  
การเลื่อนเงินเดือนการดําเนินการทางวินัย การรักษาวินัยและจรรยาบรรณ การออกจากราชการ การอุทธรณ
และการรองทุกขรวมท้ังการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ เปนตน เพ่ือความชอบดวยกฎหมายเก่ียวกับการ
บริหารงานบุคคลท่ีบรรจุและแตงตั้งกอนขอบังคับมหาวิทยาลัยฯ  พ.ศ. 2561 ประกาศใช ซ่ึงมีบุคลากร
จํานวน 200 – 300 คน ให มีสถานภาพทางกฎหมาย ตามขอบังคับมหาวิทยาลัยฯ ดังกลาว  
จึงเห็นสมควรใหมีการพิจารณาแกไขขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา วาดวย การบริหารงาน
บุคคลสําหรับพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2561 ในขอ 24 ขอ 50 และขอ 51 ในการนี้มหาวิทยาลัยได
มอบหมายงานนิติการจัดทํา (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา วาดวย การบริหารงาน
บุคคลสําหรับพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. .... โดยดําเนินการปรับปรุงและแกไขตามมติ
คณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจํามหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) ในคราวประชุมครั้งท่ี 6/2561 เม่ือวันท่ี 28 
สิงหาคม พ.ศ. 2561 ประกอบกับขอความเห็นของกรรมการ ก.บ.ม. ในคราวประชุมครั้งท่ี 8/2561  
เม่ือวันท่ี 30 ตุลาคม 2561 เสนอตอสภามหาวิทยาลัยใหความเห็นชอบโดยเร็วตอไป 

 อนึ่งเพ่ือมิใหสงผลกระทบตอบุคลากรท่ีมีสถานะเปนพนักงานมหาวิทยาลัยอยูในวันกอนวันท่ี
ข อบั ง คับนี้ ใช บั ง คั บ  โดย  (ร า ง )  ข อบั ง คับมหาวิ ทยาลั ยราชภั ฏพระนครศรี อยุ ธยา  ว าด วย  
การบริหารงานบุคคลสําหรับพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. .... ไดผานความเห็นชอบท่ีประชุม
คณะกรรมการปรับปรุงและยกรางกฎหมายประจํามหาวิทยาลัย เม่ือคราวประชุมครั้งท่ี 11/2561 วันท่ี 10 
พฤศจิกายน 2561 โดยท่ีประชุมไดพิจารณาและอภิปรายอยางกวางขวางในกรณีปญหาดังกลาวท่ีประชุมจึงมี
มติเห็นชอบและปรับแกไขตามความเห็นของคณะกรรมการปรับปรุงและยกรางกฎหมายของมหาวิทยาลัย
เสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณารายละเอียดปรากฏตาม (ราง) ขอบังคับฯ ท่ีแนบมาพรอมวาระนี ้

โดยไดนําเสนอผานคณะกรรมการชุดตางๆ ดังตอไปนี้ 
 

ลําดับ ผานคณะกรรรมการ มติท่ีประชุม ครั้งท่ี วันท่ี 
1 คณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจํา

มหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) 
เห็นชอบ 6/2561  28 สิงหาคม  2561 

2 คณะกรรมการปรับปรุงและยกรางกฎหมายของ
มหาวิทยาลัย 

เห็นชอบ 11/2561  10 พฤศจิกายน  2561 
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นายสุทัศน อูทอง กลาววา ระเบียบวาระนี้ขออนุญาตออกจากหองประชุมเนื่องจากตนเองเปนผู
ฟองนายกสภามหาวิทยาลัย 

 
 ท่ีประชุมมีขอเสนอแนะดังนี ้
 1. ใหปรับแกโดยเพ่ิมเติมขอความในรางขอบังคับ ขอ 50 ดังนี้ “ใหพนักงานมหาวิทยาลัย
ผูใดท่ีไดรับการจางอยูในวันกอนวันท่ีขอบังคับนี้ใชบังคับใหผูนั้นเปนพนักงานมหาวิทยาลัยตามขอบังคับนี้ 
เวนแตการประเมินผลทดลองปฏิบัติงาน การประเมินผลการปฏิบัติงาน การประเมินเพ่ือตอสัญญาจาง และ 
การประเมินเลื่อนคาจาง หรือการดําเนินการอ่ืนใดท่ีเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลใหเปนไปตามหลักเกณฑ
เดิม จนกวาหลักเกณฑใหมจะแลวเสร็จ” 
 2. ใหปรับแกขอความในรางขอบังคับขอ 51 ดังนี้ “พนักงานมหาวิทยาลัยท่ีผานการทดลอง
ปฏิบัติงานมาแลว ใหทําสัญญาจางใหมมีกําหนดระยะเวลาจนถึงวันสุดทายของปงบประมาณท่ีบุคคลนั้นมี
อายุครบ 60 ป บริบูรณ ท้ังนี้ไมตองมีการประเมินการตอสัญญาจาง” ตามความเห็นของคณะกรรมการ
ปรับปรุงและยกรางกฎหมายของมหาวิทยาลัย 
 3. รางขอบังคับขอ 24 ใหใชขอความเดิมตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
วาดวย การบริหารงานบุคคลหรับพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2561 ตอไป โดยไมตองแกไข 

 มติท่ีประชุม 
 ท่ีประชุมมีมติใหปรับแกไขขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  วาดวย การ
บริหารงานบุคคลสําหรับพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.... โดยปรับแกไขเฉพาะขอ 50 และขอ 51  
สวนขอ 24 นั้นสภามหาวิทยาลัยใหความเห็นชอบใชขอความเดิมตอไป 

 

การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 13/2561  เมื่อวันพุธท่ี 12  ธันวาคม  2561 

 ระเบียบวาระท่ี 4.1 ขออนุมัติใหปริญญาบัตรแกผู สําเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
ประจําภาคเรียนท่ี 1/2561 (ครั้งท่ี 1 ) จํานวน 3 ราย   

สาระสําคัญโดยยอ 
  ตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา วาดวย การจัดการศึกษาระดับ

บัณฑิตศึกษา พ.ศ.  2549 ขอ 33 การขออนุมัติปริญญา      
    33.2 นักศึกษาท่ีจะไดรับการพิจารณาเสนอชื่อจากสํานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา          

เพ่ือขออนุมัติปริญญาตอสภามหาวิทยาลัยตองมีคุณสมบัติ ดังนี้  
             33.2.1 เปนผูสําเร็จการศึกษาตามขอ 31 
             33.2.2 ไมคางชําระคาธรรมเนียมตางๆ หรือมีหนี้สินกับมหาวิทยาลัย หรือสํานักงาน
คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา 
            33.2.3 เปนผูไมอยูในระหวางถูกลงโทษทางวินัยนักศึกษา 
                    33.2.4 สงวิทยานิพนธหรือรายงานการคนควาอิสระและเอกสารอ่ืนๆท่ีเก่ียวของท่ีจัดทํา
ตามรูปแบบและจํานวนท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 
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            33.2.5 การเสนอชื่อผูสําเร็จการศึกษาเพ่ือขออนุมัติปริญญาตอสภามหาวิทยาลัยให
เปนไปตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 

 ประกอบกับขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา วาดวยการจัดการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2560 จากการตรวจสอบโดยผานความเห็นชอบของคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาและ
สํานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาพบวานักศึกษาระดับปริญญาโทมีคุณสมบัติตามเกณฑดังกลาวจํานวน 
3 ราย ท้ังนี้ผูสําเร็จการศึกษาดังกลาวสภาวิชาการไดพิจารณาเสนอการใหปริญญาโดยความเห็นชอบใน
คราวประชุม ครั้งท่ี 11/2561 เม่ือวันท่ี 7 พฤศจิกายน 2561 เรียบรอยแลว บัดนี้ สํานักงาน
คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาไดดําเนินการตามกระบวนการและข้ันตอนท่ีกําหนดไวครบถวนแลว จึงขอ
อนุญาตนํารายชื่อนักศึกษาผูมีคุณสมบัติตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา พ.ศ. 2549 
เสนอตอสภามหาวิทยาลัยเพ่ืออนุมัติใหปริญญาแกผูสําเร็จการศึกษาตอไป 

 

ระดับปริญญาโท 

 

ลําดับ ชื่อนักศึกษา หลักสูตร แผนการศึกษา แหลงตีพิมพ ฐานขอมูล 
1 นายฉัตรภัทร  อุปธิ ค.ม.การบริหารการศึกษา แผน ก แบบ ก๒ วา รสา รวิ ช ากา ร  Veridian E – 

Journal ,Silpakorn University ฉบั บ
ภาษาไทย สาขามนุ ษยศาสตร  
สังคมศาสตร และศิลปะ ปที่ ๑๑ ฉบับ
ที่ ๑ เดือนมกราคม – เมษายน ๒๕๖๑ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ฐานขอมูล 
TCI กลุม ๑ 

2 นางสาวศิวพร ปานเกต ุ ค.ม.การบริหารการศึกษา แผน ก แบบ ก๒ การประชุมวิชาการดานนวัตกรรม
แ ล ะ เ ทค โน โลยี อ า ชี ว ศึ กษ า 
ระดับชาติคร้ังที่  ๑ สถาบันการ
อาชีวศึกษาภาคกลาง ในวันที่  ๑ 
มิถุนายน ๒๕๖๑ ณ โรงแรมไมดา แก
รนด ทวารวดี จังหวัดนครปฐม 

      - 

3 นายวีระยุทธ  ยะสาย รป.ม.รัฐประศาสนศาสตร แผน ก แบบ ก๒ วารสารวิจัยครุศาสตรปริทรรศนป
ที่  ๕  ฉบับที่  ๒  พฤษภาคม – 
สิงหาคม ๒๕๖๑ มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั 

ฐานขอมูล 
TCI กลุม ๒ 

 โดยไดนําเสนอผานคณะกรรมการชุดตางๆ ดังตอไปนี ้
 

ลําดับ ผานคณะกรรรมการ มติท่ีประชุม ครั้งท่ี วันท่ี 
1 คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา เห็นชอบ 6/2561 26 กันยายน    2561 

2 สภาวิชาการ เห็นชอบ 11/2561  7  พฤศจิกายน 2561 
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ท่ีประชุมมีขอเสนอแนะดังนี้ 
นายสุทัศน อูทอง กลาววา รายท่ี 2 คือ นางสาวศิวพร ปานเกตุ ตอนท่ีตีพิมพมหาวิทยาลัยเคย

มีมติไปหรือไมวาตองอยูในฐานขอมูล TCI กลุม 1 หรือ กลุม  2  
นางนริสานันท  เดชสุระ ชี้แจงวา เนื่องจากขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

วาดวย การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2549 ไมไดระบุไววาตองเผยแพรในฐานขอมูลกลุม  
1 หรือ กลุม 2 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.อดิศร ภูสาระ กลาววา นักศึกษารายนี้ใชเกณฑป 2548  ไมตอง
เผยแพรขอมูลในฐาน TCI 

ผูชวยศาสตราจารยวิภาวี ฝายเทศ กลาววา เอกสารการตอบรับบทความในรายท่ี 2 ไมไดระบุ
ชื่อเรื่องของการวิจัย ดังนั้นควรมีชื่อเรื่องการวิจัย 

ประธาน กลาววา รายละเอียดท่ีสงไปนั้นกรรมการสภามหาวิทยาลัยไมเห็นรายละเอียด ดังนั้น
ในการประชุมครั้งตอไปควรสรุปใหชัดเจน 

 มติท่ีประชุม 
 อนุมัติใหปริญญาบัตรแกผูสําเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจําภาคเรียนท่ี  1/2561  

(ครั้งท่ี 1) จํานวน 3 ราย ดังนี้ 1. นายฉัตรภัทร  อุปธิ  2. นางสาวศิวพร ปานเกตุ และ 3. นายวีระยุทธ  ยะ
สาย 

 ระเบียบวาระท่ี 4.2 ขอความเห็นชอบการกําหนดจํานวนข้ันต่ําของการรับนักศึกษา
สําหรับนักศึกษา ประจําปการศึกษา 2562 

สาระสําคัญโดยยอ  
 สืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งท่ี 11/2561 

วันท่ี 13 พฤศจิกายน 2561 ท่ีประชุมมีมติ เรื่องการกําหนดจํานวนข้ันต่ําของการรับนักศึกษาสําหรับ
นักศึกษา ประจําปการศึกษา 2562 มีรายละเอียดแยกตามคณะ ดังนี้ 

 1. คณะครุศาสตร 
 ท่ีประชุม กําหนดจํานวนข้ันต่ําของนักศึกษาสําหรับการรับนักศึกษา ประจําปการศึกษา 

2562 คือ 1 ใน 3 ของแผนการรับนักศึกษาของแตละสาขาวิชา 
 2. คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
 กําหนดจํานวนการรับนักศึกษาตามลักษณะของหลักสูตรดังนี้ 
 2.1 หลักสูตรท่ัวไป ท่ีประชุมกําหนดจํานวนข้ันต่ําของนักศึกษาสําหรับการรับนักศึกษา 

ประจําปการศึกษา 2562 คือ 1 ใน 2 ของแผนการรับนักศึกษาของแตละสาขาวิชา 
 2.2 หลักสูตรอัตลักษณเชิงพ้ืนท่ี ท่ีประชุมกําหนดจํานวนข้ันต่ําของนักศึกษาสําหรับการรับ

นักศึกษา ประจําปการศึกษา 2562 คือ 1 ใน 3 ของแผนการรับนักศึกษาของแตละสาขาวิชา 
 3. คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
 ท่ีประชุมพิจารณาจากงบประมาณแผนดินคาใชจายรายหัวท่ีรัฐบาลจัดใหนักศึกษาคณะ

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ปละ 3,000 บาท/ราย ในขณะท่ีนักศึกษาคณะอ่ืนไดรับ 800 บาท/ราย 
รวมท้ังการเก็บเงินคาบํารุงการศึกษาของนักศึกษาสายวิทยาศาสตรภาคเรียนละ 9,700 บาท ในขณะท่ี
นักศึกษาสาขาวิชาอ่ืน เรียกเก็บคาบํารุงการศึกษาภาคเรียนละ 7,000-8,000 บาท เม่ือคิดอัตราสวนการ
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รับนักศึกษาข้ันต่ําของนักศึกษาคณะอ่ืน 10 ราย จะไดรับการจัดสรรงบประมาณเม่ือเทียบเทากับนักศึกษา
คณะวิทยาศาสตรฯ 7 ราย 

 ท่ีประชุมจึงกําหนดจํานวนข้ันต่ําของนักศึกษาสําหรับนักศึกษาคณะวิทยาศาสตรฯ ประจําป
การศึกษา 2562 คือ 7 ราย 

 4. คณะวิทยาการจัดการ 
 ท่ีประชุม กําหนดจํานวนข้ันต่ําของนักศึกษาสําหรับการรับนักศึกษา ประจําปการศึกษา 

2562 คือ 1 ใน 3 ของแผนการรับนักศึกษาของแตละสาขาวิชา 
 ท้ังนี้ การสรุปยอดการรับนักศึกษาเพ่ือพิจารณาการรับนักศึกษาในปการศึกษา 2562  

ในวันท่ีนักศึกษามารายงานตัวในรอบการรับสมัครท่ี 5/2 คือวันท่ี 20 กรกฎาคม 2562 สําหรับนักศึกษา
ท่ีมารายงานตัวในสาขาวิชาท่ีมหาวิทยาลัยไมเปดการเรียนการสอน ใหนักศึกษาสามารถเลือกสาขาวิชาใหม
ท่ีกําหนดคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติของนักศึกษา และสาขาวิชานั้นยังมีจํานวนผูรายงานตัวไมครบตาม
แผนการรับนักศึกษาท่ีกําหนดไว 

 
โดยไดนําเสนอผานคณะกรรมการชุดตางๆ ดังตอไปนี้ 

 

ลําดับ ผานคณะกรรรมการ มติท่ีประชุม ครั้งท่ี วันท่ี 
1 คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย เห็นชอบ 11/2561 13 พฤศจิกายน  2561 

 

  ท่ีประชุมมีขอเสนอแนะดังนี้ 
  ผูชวยศาสตราจารยวิภาวี ฝายเทศ กลาววา จํานวนตัวเลขข้ันต่ําหนา 2 – 3 ถูกตองใชหรือไม
ขอใหตรวจสอบ 
  อธิการบดี กลาววา เรื่องการกําหนดจํานวนข้ันต่ําของการรับนักศึกษาสําหรับนักศึกษา 
ประจําปการศึกษา 2562 ไดนําเขาท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยเรียบรอยแลว และสภามหาวิทยาลัยมีมติ
มอบหมายมหาวิทยาลัยดําเนินการ ตัวเลขท่ีปรากฏในเอกสารมาจากคณะ  
  รองศาสตราจารย ดร.เสนห จุยโต กลาววา การกําหนดจํานวนนักศึกษาแผนท่ีตั้งรับ
วัตถุประสงคใชเพ่ืออะไร เชน คณะวิทยาการจัดการ สามารถเพ่ิมจํานวนได คณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีตัวเลขท่ีเสนอมาเปนไปได 
  นายธวัชชัย กิจรัตนะกุล กลาววา ตัวเลขท่ีมหาวิทยาลัยระบุนั้นแตละคณะมีบุคลากรท่ีนําไปใช
หรือไม ไมตองการใหการกําหนดตัวเลขนํามาใชใน KPI ไมควรพิจารณาวาคุมทุนหรือไมคุมทุน เพราะ
มหาวิทยาลัยไมใชมหาวิทยาลัยเอกชน 
  ศาสตราจารย ดร. จํานงค อดิวัฒนสิทธิ์ กลาววา คาใชจายและคาธรรมเนียมตลอดจนสําเร็จ
การศึกษาเฉลี่ยแตละคณะแตกตางกันอยางไร 
  รองศาสตราจารย ดร.จิราภา วิทยาภิรักษ มีขอเสนอแนะดังนี้ 
  1. หลักการและเหตุผลคืออะไรในการกําหนดจํานวนข้ันต่ํา มี 2 ปจจัยหลักคือ ปจจัยภายนอก
มหาวิทยาลัยเปนมหาวิทยาลัยของรัฐ มหาวิทยาลัยตอบสนองความตองการของประเทศมากนอยเพียงใด 
และปจจัยภายในคือความพรอมของแตละคณะ 
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  2. ตนทุนตอหนวยไมใชเพียงคาเลาเรียนเทานั้น จํานวนการรับนักศึกษามหาวิทยาลัยทําไว 
ข้ันต่ําเพ่ืออะไร เปน KPI ของคณะใชหรือไม ควรนําปจจัยตาง ๆ มาพิจารณาในการรับนักศึกษาเพราะ
จํานวนท่ีระบุมาเปนจํานวนท่ีเทากันในทุกสาขา เชน คณะครุศาสตรครูภาษาอังกฤษเปนท่ีตองการของ
ตลาด ควรมากกวาสังคมศึกษา ดังนั้น จํานวนท่ีผลิต ควรมากกวาสาขาอ่ืน ๆ  
  อธิการบดี กลาววา เรื่องนี้มหาวิทยาลัยไดหารือกันในภาพรวม ดังนั้นคณะจึงไดเสนอจํานวน
ข้ันต่ําของการรับนักศึกษาสําหรับนักศึกษา ประจําปการศึกษา 2562 เขาท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัย 
  ผูชวยศาสตราจารย ดร.อภิชาติ พานสุวรรณ กลาววา ไมเห็นดวยกับหลาย ๆ คณะท่ีกําหนด
นักศึกษาคอนขางต่ํา ดังนั้นแตละคณะควรปรับตัวเลขนักศึกษาใหเพ่ิมข้ึน 

 มติท่ีประชุม 
 เห็นชอบการกําหนดจํานวนข้ันต่ําของการรับนักศึกษาสําหรับนักศึกษา ประจําปการศึกษา 

2562 และใหนําขอเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัยไปปรับปรุงแกไข 
 

 ระเบียบวาระท่ี 4.4 ขอความเห็นชอบห ลัก สู ต ร วิ ทยาศ าสตร บัณ ฑิต  ส าขา วิช า 
      เทคโนโลยีการผลิตพืช (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562)  

สาระสําคัญโดยยอ  
 ดวยหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช (หลักสูตรปรับปรุง  

พ.ศ. 2562) ไดดําเนินการปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาการปรับปรุงหลักสูตรในปการศึกษา 
2561 และไดเสนอตอคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งท่ี 11/2561 เม่ือวันท่ี 7 พฤศจิกายน 2561  
ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบใหนําเขาท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาตอไป  

  โดยไดนําเสนอผานคณะกรรมการชุดตางๆ ดังตอไปนี้ 
 

ลําดับ ผานคณะกรรรมการ มติท่ีประชุม ครั้งท่ี วันท่ี 
1 คณะกรรมการประจาํคณะวิทยาศาสตร

และเทคโนโลย ี
เห็นชอบ 5/2561 20 กันยายน 2561 

2 สภาวชิาการ เห็นชอบ 11/2561  7 พฤศจิกายน 2561 
 

 ท่ีประชุมมีขอเสนอแนะดังนี้ 
 ผูชวยศาสตราจารยวิภาวี ฝายเทศ มีขอเสนอแนะดังนี้ 
 1. หนา 17 วิชาศิลปะในการดํารงชีวิต Art of Living ควรแกไขเปน Arts of Living 
 2. หนา 19 วิชาการประยุกตใชงานโปรแกรมสําเร็จรูปสําหรับวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  
Application for Software Package for Science and Technology คํ าแปลไม ตร ง กับ คํ าอธิ บ าย
รายวิชา ดังนั้นควรแกไขเปน Software Package Application for Science and Technology 

3. หนา 20 วิชาเทคโนโลยีหลังการเก็บเก่ียวและการแปรรูปพืช  Postharvest and Processing 
Technology of Plants ควรแกไขเปน Postharvest and Plants Processing Technology  
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4.หนา 21  วิชาเทคโนโลยีการผลิตไมน้ําเศรษฐกิจ Economic Aquatic Plant Production 
Technology ควรแกไขเปน Production Technology For Economic Aquatic Plant จะทําใหเปน
หนวยคําท่ีเขาใจมากข้ึน 

5. หนา 30 อาจารยพิเศษนั้น จากนายพรทิพย ตั้งกีรติ  ใหแกไขเปน นางพรทิพย ตั้งกีรติ  
6. หนา 87  หากมีสหกิจศึกษาการฝกประสบการณวิชาชีพดานเทคโนโลยีการผลิตพืชนั้น 

นอกจากตองผานวิชาเตรียมประสบการณวิชาชีพควรเติมวาหรือผานวิชาเตรียมฝกสหกิจศึกษา 
7.  หนา 97 เทคโนโลยีการผลิตพืชเบื้องตน แตคําอธิบายรายวิชาไมมีคําวาเทคโนโลยี ใชคําวา

วิทยาการจะชัดเจนมากข้ึน 
นายไพบูลย เสียงกอง มีขอเสนอแนะดังนี้ 
1. หนา20 เนื่องจากหลักสูตรนี้เปนสาขาวิชาเทคโนโลยกีารผลิตพืช แตเหตุใดจึงมีวิชาเทคโนโลยี

การผลิตสัตวเบื้องตน 
2.หนา 21 วิชาพันธุศาสตรและการปรับปรุงพันธพืช การพัฒนาสายพันธุอยูในวิชาใดควรอธิบาย

ใหชัดเจน 
ประธาน กลาววา คําอธิบายรายวิชาควรมีมากกวา  3 บรรทัด ควรอธิบายใหชัดเจน 
นางวราภรณ  สีหนาท กลาววา ในหนา 153 นั้น มีขอเสนอแนะของคณะกรรมการวิพากษ

หลักสูตร ขอ 5 “รายวิชา  การฝกประสบการณวิชาชีพ และสหกิจศึกษามีความแตกตางกัน แตจํานวน
หนวยกิต และจํานวนฝกงานไมแตกตางกัน ควรพิจารณาใหเห็นความแตกตางท้ังจํานวนหนวยกิต และ/
หรือชั่วโมงฝกประสบการณ”  ขอสอบถามวาขณะท่ีมหาวิทยาลัยจัดนักศึกษามหาวิทยาลัยพิจารณา
นักศึกษาอยางไรวากลุมใดจะอยูสหกิจศึกษา กลุมใดจะอยูการฝกประสบการณวิชาชีพ  

ศาสตราจารย ดร.จํานงค อดิวัฒนสิทธิ์  มีขอเสนอแนะดังนี้  
1. หลักสูตรนี้มีรายวิชาท่ียกเลิกและรายวิชาใหม ขอสอบถามวาจะยกเลิกรายวิชาเดิมนั้นได

ประเมินมาหรือไมวาวิชานี้มีผูสนใจนอยและไมทันสมัยใหมบางรายวิชานาสนใจ และรายวิชาใหมเกิดจาก
ความตองการของผูเรียนท่ีสําเร็จการศึกษาไปแลวหรือความตองการของลูกศิษย 

2. ชื่อหลักสูตรข้ึนตนดวยคําวาเทคโนโลยีซ่ึงจะเนนเรื่องวิศวกรรม และดานวิทยาศาสตรดานใด
ดานหนึ่งมากเกินไป การผลิตพืชทางการเกษตรอาจเปนเรื่องวิทยาการการผลิตพืชในวงกวาง ดังนั้น  
ควรปรับชื่อหลักสูตรใหทันสมัยมากข้ึน 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.กรองทิพย เนียมถนอม มีขอเสนอแนะดังนี้ 
1. วิชาสถิติสําหรับวิทยาศาสตรในตารางเปรียบเทียบหนา 94 ระบุวายกเลิกรายวิชา แตในหนา 

83  การวางแผนการทดลองทางการผลิตพืช Experimental Design in Plant Production  เปนสถิติ 
เชิงลึกนักศึกษาไมเคยเรียนมากอน แตจะเรียนถึงข้ันออกแบบการทดลอง นักศึกษาจะเรียนชั้นปท่ี 2  
โดยไมผานชั้น 1 จะทําใหนักศึกษาเรียกหนักเกินไปหรือไมและเลือกวิชาคณิตศาสตรเบื้องตนซ่ึงไมไดเก่ียว
กันอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรจะเพ่ิมเติมใหกับนักศึกษาใชหรือไม  

2. หนา 25  ชั้นปท่ี 3 ภาคการศึกษาท่ี 2 นักศึกษาเรียน 7 วิชาเตรียมฝกใชหรือไม ฝกป
การศึกษานี้หรือปการศึกษาหนา และหมวดวิชาเลือกเสรี ปกติจะไมระบุ แตในเอกสารระบุวาการเปน
ผูประกอบการ ขอใหตรวจสอบ 

นายพิชิต โชดก อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร ชี้แจงวา ฝกในปการศึกษานี้   



145 
 

รายงานการสรุปขอเสนอแนะจากการประชุมสภามหาวิทยาลัย ประจาํป พ.ศ. 2561 
 

ผูชวยศาสตราจารยสาโรช ปุริสังคหะ กลาววา หนา 24 ชั้นปท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 1 รหัสวิชา 
5163108 หลักการสงเสริมการเกษตร ขอใหแกไขเปน 5162108 

ประธาน กลาววา ควรเขียนคําอธิบายเพ่ิมเติมการใชสารเคมีหรือสารอินทรียในการควบคุมโรคพืช  
และใหคณะนําไปปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะของกรรมการและนําเขาท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยใน
เดือนตอไป 

อธิการบดี กลาววา เรื่องฝกประสบการณวิชาชีพกับสหกิจศึกษา ผูรับผิดชอบมีคําตอบหรือไม 
นายพิชิต โชดก อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร ชี้แจงวา ฝกประสบการณการวิชาชีพกับสหกิจศึกษา

นั้น มีความแตกตางกัน นักศึกษาจะมีความพรอมไมมากท่ีจะไปสหกิจศึกษาท้ังหมด  เนื่องจากในหลักสูตร
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยากําหนดจํานวนหนวยกิตไวเทากัน จึงตองลงไวเทากันท้ัง 2 
รายวิชา 

นางวราภรณ สีหนาท กลาววา มหาวิทยาลัยควรสงนักศึกษาไปสหกิจศึกษาทุกคน  ดังนั้น ไมวาจะ
หลักสูตรใดมหาวิทยาลัยควรสงนักศึกษาไปสหกิจศึกษา   

ประธาน กลาววา มอบหมายคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีและสาขาวิชานําไปปรับปรุงแกไข
ตามขอเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัยและใหนําเขาท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยในเดือนตอไป 

 มติท่ีประชุม 
 ท่ีประชุมใหมหาวิทยาลัยนําไปปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัยและ

ใหนําเขาสภามหาวิทยาลัยในเดือนมกราคม 2562 ตอไป        

  
 ระเบียบวาระท่ี 4.5 ขอความเห็นชอบการปรับโครงสรางการแบงสวนราชการภายใน

สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

สาระสําคัญโดยยอ  
  ดวยกฎกระทรวงจัดตั้งสวนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา กระทรวงศึกษาธิการ 
พ.ศ. 2548 และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องการแบงสวนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา  พ.ศ. 2549 ไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาและมีผลบังคับใชตั้งแตวันท่ี 4 สิงหาคม 
พ.ศ. 2549 แลวนั้น 
  แตเนื่องจากปจจุบันมหาวิทยาลัยไดมีภารกิจเพ่ิมมากข้ึนมีการยุบเลิกงานและเพ่ิมงานบาง
หนวยงานเพ่ือใหสอดคลองกับสถานการณในปจจุบัน และเพ่ือประโยชนในการบริหารของมหาวิทยาลัย
เปนไปตามวัตถุประสงคดานระบบการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย จึงไดมีการปรับโครงสรางการแบง
สวนราชการภายในสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
  และสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เม่ือคราวประชุมครั้งท่ี 10/2561 วันท่ี 26 
กันยายน 2561 ไดเห็นชอบในหลักการเรื่องการปรับโครงสรางการแบงสวนราชการภายในสังกัด
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยใหปรับแกตามขอเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัย 
และมอบหมายมหาวิทยาลัยดําเนินการหารือใหไดขอสรุปและแนวทางดําเนินการ และนําเขาท่ีประชุมสภา
มหาวิทยาลยัในคราวตอไป 
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  และคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) เม่ือคราวประชุมครั้งท่ี 10/2561 วันท่ี 9 
ตุลาคม 2561 ไดเห็นชอบการปรับโครงสรางการแบงสวนราชการภายในสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา โดยใหปรับแกตามขอเสนอแนะ และใหนําเสนอตอคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจํา
มหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) ตามข้ันตอนตอไป 
  บัดนี้ คณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจํามหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) ในคราวประชุมครั้งท่ี 
8/2561 วันท่ี 30 ตุลาคม 2561 เห็นชอบการปรับโครงสรางการแบงสวนราชการภายใน สังกัดมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยาตามท่ีคณะกรรมการเสนอแนะ และใหแกไขดังนี้ 
  1. หนวยงานใดถูกยุบงาน ใหระบุเหตุผล เชน หมดภารกิจ หรือควบรวมอยูในงานใด 

 2. แกไขชื่องานสํานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา เปน งานบัณฑิตศึกษา 
  3. ศูนยภาษาและการศึกษานานาชาติ ใหเปลี่ยนชื่อเปน โครงการจัดตั้งศูนยภาษาและการศึกษา
นานาชาติ โดยใหข้ึนตรงกับมหาวิทยาลัย 
  4. ใหปรับคําวายุบงานในกิจกรรมนักศึกษา สังกัดกองพัฒนานักศึกษา เปลี่ยนเปน รวมอยูใน
งานพัฒนานักศึกษา 
  5. ยุบงานศูนยภาษาและการจัดการเรียนรูดวยตนเองออกจากสังกัดคณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร และใชคําวาปรับโครงสรางเปนโครงการจัดตั้งศูนยภาษาและการศึกษานานาชาติ  
  6. สังกัดคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ภาควิชามนุษยศาสตรและภาควิชาสังคมศาสตร ให
ปรับคําวายุบงาน 4 งาน คือ งานกิจกรรมเสริมหลักสูตร งานติดตามบัณฑิต งานปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร 
งานฝกประสบการณวิชาชีพและสหกิจศึกษา โดยไปควบรวมอยูในงานสํานักงานคณบดี 
  7. สังกัดคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ภาควิชาวิทยาศาสตรและภาควิชาวิทยาศาสตร
ประยุกต ใหปรับคําวายุบงาน 5 งาน คือ งานติดตามบัณฑิต งานปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร งานฝก
ประสบการณวิชาชีพและสหกิจศึกษา งานหองปฏิบัติการวิทยาศาสตร งานหองปฏิบัติการวิทยาศาสตร
ประยุกต โดยไปควบรวมอยูในงานสํานักงานคณบด ี
 

 8. ใหสถาบันอยุธยาศึกษามีงาน 5 งาน ประกอบดวย  
 1) งานบริหารงานท่ัวไป  
 2) งานศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดลอม 
 3) งานอยุธยาศึกษา (รวมงาน 3 และงาน 4 เดิมไวแลว) 
 4) ศูนยทองเท่ียวทางวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถ่ินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
 5) หอศิลปจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

 
 โดยไดนําเสนอผานคณะกรรมการชุดตาง ๆ ดังตอไปนี้ 

 

ลําดับ ผานคณะกรรรมการ มติท่ีประชุม ครั้งท่ี วันท่ี 
1 คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย เห็นชอบ 10/2561 9   ตุลาคม  2561 

2 คณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจํา
มหาวิทยาลัย 

เห็นชอบ 8/2561 30 ตุลาคม  2561 
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ท่ีประชุมมีขอเสนอแนะดังนี้ 
 รองศาสตราจารย ดร.เสนห จุยโต  กลาววา โครงสรางเปนสวนสําคัญของการบริหารในการ

ทบทวนในเรื่องดังกลาวตนเองไดทําการศึกษา และไดจัดทําเอกสารเก่ียวกับเรื่องการปรับโครงสรางการแบง
สวนราชการภายในสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  เพ่ือใชประกอบวาระการประชุม แบงเปน 
2 สวน คือ 1. สวนท่ีทําหนาท่ีเปนท่ีปรึกษาปรับปรุงโครงสรางของสวนราชการ 2. สวนท่ีอยูในมหาวิทยาลัย 
มีขอสังเกต คือสํานักงานอธิการบดีเปนหนวยงานท่ีเปนแมงานดานอํานวยการ แผนผังของหนวยงานจะมี
กอง  คือ กองกลาง ถือวาสําคัญจะใชเปนสํานักบริหารกลาง แตเนื่องจากมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยาเปนหนวยงานท่ีไมใหญจึงยังใชกองกลางเชนเดิม ในการจัดหมวดหมูเพ่ือใหงานไปสูฝาย
ระบบบริหาร คือ หัวหนางาน และความกาวหนาในอาชีพจะข้ึนในระบบแทง   โดยงานท่ีแบงออกไปถือวา
เปนงานหลัก มีการแบงงานจํานวนมากควรจัดหมวดหมูงานใหนอยลง เม่ือพิจารณาจากอัตรากําลัง 
บางสวนมีการกระจายออกไปแบบหนึ่งตอหนึ่ง  จึงไดจัดหมวดหมูงานและนําเสนอตอท่ีประชุมสภา
มหาวิทยาลัยประกอบการพิจารณาในวาระดังกลาว   
  นายดุลยพิชัย โกมลวานิช มีขอเสนอแนะดังนี้ 
  1. งานท่ีมีความกาวหนาคืองานธุรกิจมหาวิทยาลัยสามารถบรรจุสวนนี้มาไดหรือไม สวนใดท่ี
เก่ียวกับกระบวนการธุรกิจ งานวิเทศนสัมพันธ งานประชาสัมพันธ และงานดานธุรกิจ   
  2. สถาบันอยุธยาศึกษาเปนเชิงทฤษฎี เชิงจินตนาการ แตงมีงานทองถ่ินศึกษาของ 16 อําเภอ
ซ่ึงมีความแตกตางกันในแตละทองท่ีและยังเปนตัวอยุธยาศึกษาท่ีมีความชัดเจนอยางยิ่ง สามารถตอบทัศนะ
ศาสตรทางสังคมไดเปนอยางดี งานวิจัยและงานเผยแพรงานวิจัยสถาบันอยุธยาศึกษาควรอยูรวมกัน  หรือ
นํางานเผยแพรจัดใหเปนงานอีก 1 งาน  
  3. ศูนยทองเท่ียวทางวัฒนธรรม ควรเพ่ิมเรื่องการทองเท่ียวทางศิลปะและวัฒนธรรมและภูมิ
ปญญา เรื่องของทองถ่ินศึกษา ควรนําคําวาทองถ่ินศึกษาใสลงไปจะทําใหชัดเจนมากข้ึน 
  นายสุรพงษ มาลี  มีขอเสนอแนะดังนี้ 
  1. รางประกาศขอ 1 กองกลาง งานตรวจสอบภายใน หากระบุไวภายใตกองกลางอาจไมถูก
หลักการ ควรแยกออกจากกัน งานพัสดุควรแยกเพราะภาระงานท่ีเกิดจากพระราชบัญญัติจัดซ้ือจัดจางจะ
เกิดข้ึนในสวนตรงนี้ 
  2.  รางประกาศ ขอ 8 การแบงสวนราชการในสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
โดยเฉพาะงานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ งานพัฒนาระบบและวิเคราะหขอมูล  เหตุใดจึงตองแยกกัน 
ควรนํามารวมกัน 
  3. ในเอกสารท่ีรองศาสตราจารย ดร.เสนห จุยโต เสนอมานั้นจะพบวาสถาบันอยุธยาศึกษามี
งานศูนยทองเท่ียวพัฒนาทองถ่ินและการจัดการมีศูนยทองเท่ียวมรดกโลก 2 สวนนี้เชื่อมโยงกันอยางไร 
และมีความแตกตางกันอยางไร ซ่ึงสามารถอยูคนละท่ีได เรื่องนี้ฝากเปนขอสังเกตดวย 
  นางวราภรณ สีหนาท กลาววา ในหนวยงานยอย ขอ 7 ศูนยฝกประสบการณวิชาชีพธุรกิจ 
(อาคารสวนหลวง) จะเนนในเชิงธุรกิจอยางเดียวใชหรือไม ซ่ึงปกติ UBI  (ศูนยบมเพาะวิสาหกิจ)  
ของมหาวิทยาลัยหากเขมแข็งจะทําหนาท่ีดูแลงานวิจัยไปสูงานวิจัยเชิงพาณิชยหรือสงเสริมวิสาหกิจชุมชน  
ซ่ึงหลายมหาวิทยาลัยจะตั้งหนวยงานท่ีไมไดอยูภายใตคณะ เบื้องตนอาจอยูภายใตคณะวิทยาการจัดการแต
ตอไปขางหนาหากมหาวิทยาลัยเขมแข็งเรื่องนี้อาจเปนหนวยงานภายใตสํานักงานอธิการบดีหรือข้ึนตรงตอ
อธิการบดีเพ่ือจะไดเนนใหสงเสริมบัณฑิตเกาใหสามารถเปนผูประกอบการอิสระไดดวยโดยทําหนาท่ีเปน
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ศูนยท่ีนําธุรกิจมาพบกับนักวิชาการและนักวิจัยเพ่ือสรางในเชิงพาณิชยข้ึนมาตามท่ีไดมีการอภิปรายเรื่อง
การทองเท่ียวซ่ึงมหาวิทยาลัยมีจุดเดนท่ีจะดําเนินการเรื่องนี้ไดดีเพ่ือนําไปสูเปาหมาย ดังนั้นควรตั้งออกมา
เปนศูนย UBI  ในอนาคต 
  รองศาสตราจารย ดร.จิราภา วิทยาภิรักษ มีขอเสนอแนะดังนี้ 
  1. แตละคณะโครงสรางหลักจะมี 3 สวน คือบริการวิชาการ พัฒนานักศึกษาและงาน
บัณฑิตศึกษา งานท่ีสําคัญอีกงานหนึ่งคืองานแผนและประกันคุณภาพ ซ่ึงอยากทราบวาอยูในงานบริหาร
วิชาการหรือไม ตองการใหพิจารณา เพราะจะสอดคลองกับงานกองแผนยุทธศาสตร ควรมีงานประกัน
คุณภาพท่ีตองไปดวยกัน และแตละคณะควรมีงานแผน เพ่ือจะไดสอดคลองกับแผนในอนาคตของ
มหาวิทยาลัย ในสวนของฝายตางประเทศนั้น จะพบวามีกองกลางกับกองแผนยุทธศาสตรท่ีเสนอมาและมี
งานวิเทศสัมพันธในกองนโยบายและแผน ในอนาคตจะเนนเรื่องตางประเทศ  ดังนั้นควรมีฝายวิเทศสัมพันธ
ท่ีประสานงานกับฝายตางประเทศซ่ึงจะตองเนนออกมา ควรอยูในกองแผนหรืออยูกองกลาง จะทําให
มหาวิทยาลัยเดินไปขางหนาในเรื่องนานาชาติ  
  2. งานบริหารสินทรัพยและรายได สวนนี้ซํ้ากับสวนอ่ืนหรือไม ควรจะเปนงานบริหารวิจัยและ
นวัตกรรม  ควรสนับสนุนสถาบันวิจัยและพัฒนาในดานการบริการวิชาการและนวัตกรรม 
  ศาสตราจารย ดร.จํานงค อดิวัฒนสิทธิ มีขอเสนอแนะดังนี้ 
  1. พิจารณาเอกสารของรองศาสตราจารย ดร.เสนห จุยโต ทําใหเห็นชัดเจนซ่ึงการแบงงาน
ท่ัวไปจะคํานึงถึงพันธกิจของหนวยงานนั้น ๆ และท่ีสําคัญมหาวิทยาลัยควรคํานึงถึงบุคลากรท่ีรับผิดชอบ 
ซ่ึงตองมีศักยภาพมีความรูความสามารถท่ีจะทําตามพันธกิจ และในการปรับโครงสรางการแบงสวนราชการ
ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา นั้น ควรคํานึงถึงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏและ
ระเบียบ ขอบังคับตาง ๆ 
  2. สถาบันอยุธยาศึกษาควรเปนสถาบันท่ีมีหนาท่ีในการรวบรวมขอมูลองคความรูจากคณะ 
ตาง ๆ ท่ีเก่ียวกับจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ดังนั้นควรรวบรวมท้ัง 4 คณะมาใสในสถาบันอยุธยาศึกษาและ
เผยแพรไปพรอม ๆ กัน คนท่ีมาเท่ียวสถาบันอยุธยาศึกษาจะไดความรูใหม ๆ  และงานอ่ืนท่ีรางออกมาไม
ทราบวาจะดําเนินการไดหรือไม บางงานซํ้าซอน 
  3. สถาบันอยุธยาศึกษาควรมีการใหความรูเก่ียวกับคติความเชื่อของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  
งานเผยแพรความรูจากงานวิจัย มหาวิทยาลัยมีหนวยงานท่ีรับผิดชอบในการเผยแพรผานคณะตาง ๆ แตละ
คณะควรมีวารสารทางวิชาการ แตวารสารทางวิชาการถูกบังคับใหอานเฉพาะคนบางคน เปนไปไดหรือไมท่ี
หนวยงานควรมีการสังเคราะหองคความรูจากงานวิจัยของแตละคณะ และนําไปแสดงไวท่ีสถาบันอยุธยา
ศึกษา 
  นายนพดล ปรางคทอง กลาววา ขอใหตรวจสอบเอกสารในรางประกาศ  งานตรวจสอบภายใน 
ศูนยบมเพาะวิสาหกิจ ศูนยภาษาและการศึกษานานาชาติ และศูนยภาษา ผังโครงสรางข้ึนตรงกับ
มหาวิทยาลัยแตในรางประกาศข้ึนอยูกับกองกลางนั้น ไมสอดคลองกับมติสภามหาวิทยาลัยดังนั้นขอให
แกไข  
  อธิการบดี กลาววา ใหสํานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษายังคงบริหารจัดการในรูปแบบเดิม
ไปพลางกอน  
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 มติท่ีประชุม  
 เห็นชอบการปรับโครงสรางการแบงสวนราชการภายในสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  

โดยใหปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัยตอไป 
  
 ระเบียบวาระท่ี 4.6 ขอความเห็นชอบการกําหนดกรอบอัตรากําลัง 4 ป (ปงบประมาณ  

พ.ศ. 2561 – 2564) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

สาระสําคัญโดยยอ 
  ตามมาตรา 20 แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  
พ.ศ. 2547 ไดบัญญัติไววา “ใหสภาสถาบันอุดมศึกษากําหนดกรอบของตําแหนง อันดับเงินเดือนของ
ตําแหนงและจํานวนของขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาท่ีพึงมีในสถาบันอุดมศึกษานั้น รวมท้ัง
ภาระหนาท่ีความรับผิดชอบของตําแหนง และคุณสมบัติเฉพาะตําแหนง” การกําหนดตามวรรคหนึ่งให
กําหนดคราวละ 4 ป โดยตองคํานึงถึงความมีประสิทธิภาพ ความไมซํ้าซอน ความประหยัด และตอง
สอดคลองกับหลักเกณฑ วิธีการและเง่ือนไขท่ี ก.พ.อ. กําหนด  
 สภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เม่ือคราวประชุมครั้งท่ี 10/2561 วันท่ี 26 กันยายน 
2561 ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบในหลักการเรื่องการกําหนดกรอบอัตรากําลัง 4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)  
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ไดใหปรับแกตามขอเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัย และ
มอบหมายมหาวิทยาลัยดําเนินการหารือใหไดขอสรุปและแนวทางดําเนินการ และนําเขาท่ีประชุมสภา
มหาวิทยาลัยในคราวตอไป 
 คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) เม่ือคราวประชุมครั้ง ท่ี 10/2561 วันท่ี  
9 ตุลาคม 2561 ไดมีมติเห็นชอบการโดยใหปรับแกตามขอเสนอแนะ และใหนําเสนอตอคณะกรรมการ
บริหารงานบุคคลประจํามหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) ตามข้ันตอนตอไป 
 กองกลาง สํานักงานอธิการบดี ไดดําเนินการปรับแกตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย (ก.บ.) เรียบรอยแลว จึงเสนอตอท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจํามหาวิทยาลัย 
(ก.บ.ม.) เพ่ือพิจารณาใหความเห็นชอบกลั่นกรองการกําหนดกรอบอัตรากําลัง การกําหนดตําแหนง ของ
ขาราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานราชการในสวนราชการตาง ๆ ในมหาวิทยาลัย 
 
 โดยไดนําเสนอผานคณะกรรมการชุดตางๆ ดังตอไปนี้ 

 

ลําดับ ผานคณะกรรรมการ มติท่ีประชุม ครั้งท่ี วันท่ี 
1 คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย เห็นชอบ 10/2561 9   ตุลาคม  2561 

2 คณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจํา
มหาวิทยาลัย 

เห็นชอบ 8/2561 30 ตุลาคม  2561 

 

  ท่ีประชุมมีขอเสนอแนะดังนี้ 
1. ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี ชื่อตําแหนง คือ ผูอํานวยการ ระดับตําแหนงคือ ระดับสูง  

เหตุผลเพราะขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษานําของขาราชการพลเรือนสามัญมาใช    
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2. ผูอํานวยการกองกลางชื่อตําแหนง คือ ผูอํานวยการกองกลาง ระดับตําแหนงคืออํานวยการ

ระดับตน  

3. มีความกังวลเก่ียวกับสายงานปด  คือ นิติกร ตรวจสอบภายใน วิเทศสัมพันธ สถิติ 

สถาปนิก วิศวกร  สวนงานควรตั้งไวถึงชํานาญการพิเศษไวซ่ึงเปนเรื่องจูงใจคนมาทํางาน และสะดวก

สําหรับนักบริหารในมหาวิทยาลัยท่ีจะหมุนเวียนคนเม่ือมีปญหา หรือเม่ือบุคคลเหลานี้เติบโตข้ึนสามารถทํา

ไดงาย  

4. งานอาคารสถานท่ีสามารถนํา ตําแหนงนักบริหารงานชางระดับตน มาใชไดซ่ึงจะตั้งเปน

สถาปนิกหรือวิศกรก็สามารถทําได แตในเอกสารระบุวา สถาปนิกเปนหัวหนางาน ซ่ึง กศน. มีปญหามาแลว  

ทุกตําแหนงของสถาปนิกและวิศวกรควรจะตั้งไวถึงชํานาญการพิเศษ 

5. สถิติมีตําแหนงเดียวและเหตุใดตองอยูในกองนโยบายและแผน ดังนั้นควรคํานึงถึงอนาคต  

6. งานเก่ียวกับแผนงาน งานนโยบายและแผนนอยในคณะ ปกติทางคณะจะมอบเจาหนาท่ี

บริหารงานท่ัวไปหรือนักวิชาการศึกษาทําแทนอยู มีผูรับผิดชอบงาน หากมหาวิทยาลัยเปลี่ยนชื่อตําแหนง

จากนักวิชาการศึกษาเปนนักวิเคราะหนโยบายและแผน คณะละ 1 คน ไดหรือไม 

7. โรงเรียนสาธิตมัธยม โรงเรียนประถมสาธิต และสาธิตปฐมวัย มหาวิทยาลัยควรกําหนด

กรอบอัตรากําลังเพ่ิมคนไวในอนาคต   

8. ตามเอกสารกรอบอัตรากําลังประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561-2564 มหาวิทยาลัย 

ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  หนา 18 หัวหนางานทุกงานเริ่มตั้งแตงานบริหารงานท่ัวไป ระดับตําแหนงเขียน

แคปฏิบัติการ -  ชํานาญการ  ทีมงานแจงวาขณะนี้เขียนไปก็ไมมีประโยชนอีก 3 - 4 ป ขางหนาจึงมาทํา

การวิเคราะหใหม แตในเอกสารหนา 23 โรงเรียนสาธิตมัธยม ระดับตําแหนงเจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป

เหมือนกัน เขียนระดับตําแหนงไวเปน ปฏิบัติการ-ชํานาญการ-ชํานาญการพิเศษ  ซ่ึงมีความลักลั่นกัน อาจ

ทําใหบุคลากรมีความกังวลวาตนเองจะไปไมถึงชํานาญการพิเศษหรือไม  และในขณะเดียวกันคณะ/

สถาบัน/สํานัก ตาง ๆ กําหนดระดับตําแหนงไวถึงชํานาญการพิเศษ ซ่ึงศักดิ์และสิทธิ์เทาเทียมกัน บาง

หนวยงานคุณสมบัติพรอมแลวนั้น หัวหนางานท้ังหมดมีสิทธิ์เปนถึงระดับตําแหนงชํานาญการพิเศษ  จึงขอ

อนุญาตในหลักการใหทุกหนวยงานเขียนระบุใหหัวหนางานทุกหนวยงาน ระบุระดับตําแหนงเปน 

ปฏิบัติการ-ชํานาญการ-ชํานาญการพิเศษ ใหระบุใหครบทุกตําแหนงเพ่ือความเทาเทียมกัน 

 มติท่ีประชุม 
 เห็นชอบการกําหนดกรอบอัตรากําลัง 4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) มหาวิทยาลัยราช

ภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยใหปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัยตอไป  
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 ระเบียบวาระท่ี 4.7 ขอความเห็นชอบเกณฑและวิธีการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล
งานของมหาวิทยาลัย อธิการบดี คณบดี และผูอํานวยการสถาบัน/
สํานัก มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. 2561 

สาระสําคัญโดยยอ  
   ตามคําสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาท่ี 10/2561 ลงวันท่ี 14 พฤศจิกายน 
พ.ศ. 2561 เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย เพ่ือทํา
หนาท่ีติดตามตรวจสอบและประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยตามขอ 9 และขอ 10 แหง
ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา วาดวย คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล
งานของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2561 

 บัดนี้ คณะกรรมการติดตามฯ ไดกําหนดเกณฑ และวิธีการในการติดตาม ตรวจสอบและ
ประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย อธิการบดี คณบดี และผู อํานวยการสถาบัน/สํานัก  
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรอียุธยา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561  

 ท่ีประชุมมีขอเสนอแนะดังนี้ 
 รองศาสตราจารย ดร.เสนห จุยโต มีขอเสนอแนะดังนี้ 
 1.  การจัดการกระบวนการ ควรมีการกําหนดกระบวนการหลักและกระบวนการสนับสนุน เชน 

การพิจารณาถึงสภาพแวดลอม และผูมีสวนไดสวนเสียในการปฏิบัติงาน 
 2.  การพัฒนาองคการ การเปลี่ยนแปลงใหเจริญกาวหนาหรือดีกวาเดิม เพ่ือทําใหองคการมี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 3.  การใหความสําคัญตอตัวนักศึกษา มุงเนนการใหการศึกษาแกนักศึกษาดวยทักษะท่ีจําเปน

และความรูความสามารถนําไปตอยอดได การเพ่ิมยอดนักศึกษา 
 4.  การใหความสําคัญตัวผูบริหาร (อธิการบดี คณบดี และผูอํานวยการสถาบัน/สํานัก) ภาวะ

ผูนําของผูบริหารกับการดําเนินงานปฏิรูปการศึกษา 
 5.  การวัดโดยใชความคิดเห็น การสังเคราะหเครื่องมือและประเภทคุณภาพของเครื่องมือท่ีใช

ในการวัดผล 
 6. การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล การจัดมาตรฐานสมรรถนะ 
  นายสุรพงษ มาลี  กลาววา ไมขัดของเกณฑการประเมิน 3 ดาน ดาน 1 และดาน 2 เห็นดวย 

แตในดานท่ี 3 ควรเพ่ิมวิธีประเมินในดานท่ี 3 ดานคุณภาพการบริหารงาน คุณลักษณะ และประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผลการบริหารงานตามพันธกิจ ใหชัดเจนมากยิ่งข้ึน 

 ศาสตราจารย ดร.จํานงค อดิวัฒนสิทธิ์ มีขอเสนอแนะดังนี้ 
 1. ชื่อกรรมการคือคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ แตเนื้อหาขางในเปนเพียงการประเมิน

ไมใชเปนการติดตาม ตรวจสอบ ดังนั้นเพ่ือใหไดขอมูลการดําเนินการตาง ๆ ควรมีการสังเกตวาดําเนินการ
ตามแผนยุทธศาสตรจริงหรือไม และตองมีการเปรียบเทียบวาน้ําหนักท่ีไดในทุก 3 เดือน เชน 3 เดือนแรก 
และ 3 เดือนหลังมีการเปรียบเทียบแลวเปนอยางไร  ขอใหมีความสมบูรณตามชื่อของคณะกรรมการ  
การติดตาม ตรวจสอบ ตรวจสอบขอเท็จจริง ตรวจสอบเปนระยะควรเพ่ิมวิธีการสังเกตและการเปรียบเทียบ   

 2. ควรมีการตรวจเยี่ยมหนวยงานท่ีรับการประเมิน เพ่ือรับทราบปญหาและมีความเขาใจท่ีมาก
ข้ึนเนื่องจากท่ีผานมาเปนเพียงการประเมินและตรวจสอบเทานั้น 

 นายธวัชชัย กิจรัตนะกุล กลาววา ขอใหพิจารณาวาจะปรับเพ่ิมน้ําหนักของดานท่ี 3 คุณภาพ
การบริหารงานไดหรือไม 
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 นางวราภรณ  สีหนาท กลาววา  ขอใหมีสวนของการดําเนินการตามแผนมาเปนสวนหนึ่งของ
การประเมินการทํางาน  หากมหาวิทยาลัยมีเปาหมายมีแผน  KPI จะไดระดับใด และควรมีขอมูลจากสวน
ตางๆ มาพิจารณา 
  อธิการบดี กลาววา แตละหนวยงานวิเคราะหวาจะประเมินตาม Function ของหนวยงาน 
ในสวนของมหาวิทยาลัยขอเพ่ิมเติมงานท่ีไดรับมอบหมายจากมหาวิทยาลัยซ่ึงเปนภารกิจพิเศษเปนการ
รายงานความคืบหนาการดําเนินงานยุทธศาสตรการพัฒนาทองถ่ิน  

  
 มติท่ีประชุม 

 เห็นชอบเกณฑและวิธีการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย อธิการบดี 
คณบดี และผูอํานวยการสถาบัน/สํานัก มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจําปงบประมาณ  
พ.ศ. 2561 
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ประวัติผูจัดทํา 

 

ชื่อ – นามสกุล    นางสาวกาญจนพิชญา  ภิญญา 

ประวัติการศึกษา 

 พ.ศ.  2554    บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

ตําแหนงหนาท่ีการงานปจจุบัน  เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป 

ท่ีทํางานปจจุบัน    งานกิจการสภามหาวิทยาลัยและคณะกรรมการ 

      มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
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	2.1 ควรให้ความสำคัญกับการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานและยุทธศาสตร์ชาติ และเน้นการปรับกระบวนการจัดการเรียนการสอน เพื่อให้นักศึกษาเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพตามพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10 และค...

	เห็นชอบรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยและอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 โดยให้แก้ไขตามข้อเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัยก่อนจัดทำเป็นรูปเล่มเพื่อเผยแพร่ต่อไป
	นายธวัชชัย   กิจรัตนะกุล กล่าวว่า ในเอกสารข้อมูลการรับนักศึกษาในช่วงปี 2558 – 2561 ของแต่ละคณะหากพิจารณาจากเอกสารแผนรับของมหาวิทยาลัยคงที่ตลอด และผลการรับนักศึกษา จะพบว่ามหาวิทยาลัยรับไม่บรรลุตามประมาณการ หากพิจารณาโดยเฉลี่ยคือเท่าทุน
	คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประมาณการว่าจะรับ จำนวน 645 คน แต่รับได้ไม่ถึง ตามที่ประมาณการไว้
	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประมาณการว่าจะรับ จำนวน  700 กว่าคน หากพิจารณาตัวเลขนั้นต้องใช้เวลาถึง 4 ปี
	คณะวิทยาการจัดการ ประมาณการไว้สูงกว่ารับจริงร้อยละ  50
	ในการรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของคณบดี ผู้อำนวยการสถาบันและสำนัก มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  เป็นประโยชน์มากควรนำไปเผยแพร่ให้คณะได้รับทราบ เพื่อการจัดการเรียนการสอนต่อไป
	นายอภิชาติ พานสุวรรณ  กล่าวว่า ขอให้ตรวจสอบเอกสารที่นำมาแจกคือ ข้อมูลการรับนักศึกษา   เช่น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น ข้อมูลตั้งแต่ปีการศึกษา 2558 และปีการศึกษา 2559 ตัวเลขผิด ขอให้ตรวจสอบ
	รองศาสตราจารย์ ดร.เสน่ห์ จุ้ยโต มีข้อเสนอแนะดังนี้
	1.  กรอบการประเมินยุทธศาสตร์ ในเอกสารหน้า 9  ประเมินยุทธศาสตร์โดยใช้กรอบ คณะครุศาสตร์และคณะอื่น ๆ มีกรอบไม่เหมือนกัน หากพิจารณาแล้วเครื่องมือที่ใช้ทำให้ขาดหายไป คือเรื่องของจำนวนนักศึกษา ดังนั้น การประเมินในส่วนของยุทธศาสตร์จะมี 4 ประการ ดังนี้
	1. ยุทธศาสตร์ด้านประสิทธิผลตามพันธกิจ
	2. ยุทธศาสตร์ด้านการให้คุณภาพบริการ
	3. ยุทธศาสตร์ประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ
	4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาองค์กร
	ยุทธศาสตร์ที่ควรนำไปใช้ในการประเมินรอบถัดไป มี 3 ข้อดังนี้
	1. ยุทธศาสตร์โดยอิงดัชนีสมดุล ส่วนของ Balanced Scorecard  (BSC)
	2. ยุทธศาสตร์ QA
	3. ยุทธศาสตร์ PMQA การบริหาร
	2. การจัดสรรงบประมาณ หากยุทธศาสตร์ชัดเจนจะลงมายังคณะ และอีกส่วนหนึ่งที่ใช้ในการพิจารณา คือ unit cost บางคณะนักศึกษาลดแต่จำนวนบุคลากรเท่าเดิม ดังนั้นควรจัดสรรงบประมาณตามยุทธศาสตร์
	3. การประเมินผล สิ่งที่สำคัญคือกระบวนการบางอย่างไม่ได้มุ่งไปที่ผลสัมฤทธิ์ ประเมินโครงการว่าเกิดผลสัมฤทธิ์มากน้อยเพียงใด ขอเสนอกรอบแนวคิดในการประเมิน Balanced Scorecard  (BSC)
	ศาสตราจารย์ ดร.จำนงค์  อดิวัฒนสิทธิ กล่าวว่า ในเอกสารรายงานผลการประเมินฯ นั้นผลการประเมินยังมีความเกรงใจซึ่งกันและกัน เรื่องใดที่เป็นคุณภาพของการบริหารการศึกษา การจะพัฒนาคุณภาพอาจารย์ต้องดำเนินการอย่างเข้มแข็ง
	นายนพดล  ปรางค์ทอง  กล่าวว่า ในเอกสารการประเมิน หน้า 138 เป็นต้นไป  หลังจากที่คณะกรรมการประเมินฯ มีข้อเสนอแนะ คณะได้มีการดำเนินอย่างไรบ้าง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ พบว่าข้อมูลผลการดำเนินงานทั้งหมด เป็นการดำเนินงานของคณบดีคนปัจจุบัน เมื่อพิจารณาแ...
	อธิการบดี  มีข้อเสนอแนะ 5 ประเด็น ดังนี้
	1. ขอบคุณคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยและอธิการบดี ทุกท่าน
	2. มหาวิทยาลัยจะรับข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินไปหารือกับหัวหน้าหน่วยงาน ขอให้คณะและหน่วยงานใช้ตัวเลขข้อมูลการรายงานผลการประเมินเพื่อเป็นข้อมูลในการประเมิน ปี 2561 ต่อไป
	3. การประเมินตามยุทธศาสตร์ของแต่ละหน่วยงาน การทำแผนยุทธศาสตร์ที่ผ่านมาแต่ละหน่วยจะพิจารณาเฉพะงานของตัวเอง  จากนี้ไปในเรื่องของการจัดทำแผนควรเป็นกรอบเดียวกัน จะทำให้มีความต่อเนื่อง และสัมพันธ์กัน
	4. กรอบการประเมินขอให้บันทึกตามที่ รองศาสตราจารย์ ดร.เสน่ห์ จุ้ยโต  ได้กล่าวไว้ เป็นไปตามกรอบที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติโดยจะใช้กรอบ  ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และการพัฒนาองค์กร Balanced Scorecard  (BSC)
	5.  เรื่องการทบทวนเป้าหมาย สภามหาวิทยาลัยได้มอบนโยบายชัดเจนคือ  หากหลักสูตรใดมีนักศึกษาจำนวนน้อย  มหาวิทยาลัยจะปิดหลักสูตร
	ประธาน กล่าวว่า ขอให้คณบดีและผู้อำนวยการสถาบัน สำนัก ให้ความร่วมมือกับอธิการบดีในการดำเนินการ
	เห็นชอบรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของคณบดี ผู้อำนวยการสถาบันและสำนัก มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 โดยให้ปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัยก่อนจัดทำรูปเล่มเพื่อเผยแพร่ต่อไป

