
รายงานการประชุมสภามหาวทิยาลัยราชภฏัพระนครศรีอยธุยา 
ครั้งที่ 3/2550 

วันจันทรที่ 22 มกราคม  พ.ศ. 2550   เวลา 14.00 น. 
ณ  หองประชุม 1  มหาวทิยาลัยราชภฏัพระนครศรีอยุธยา  

*************** 
 
ผูมาประชุม 
1. ดร.สุรพล กาญจนะจิตรา  อุปนายกสภามหาวิทยาลยั  ประธาน 

2. นายปญญา น้ําเพชร   ผูทรงคุณวุฒ ิ    กรรมการ  

3. นายรุงโรจน  ล้ิมวงษทอง  ผูทรงคุณวุฒ ิ    กรรมการ 

4  นายอนันต  ชูโชต ิ   ผูทรงคุณวุฒ ิ    กรรมการ 

5. ผศ.ดร.สาโรช  ธีรศิลป   ผูทรงคุณวุฒ ิ    กรรมการ 

6. ผศ.ดร.ธนากร   อวนออน  ผูทรงคุณวุฒ ิ    กรรมการ 

7. ดร.ยติ   กฤษณังกูร   ผูทรงคุณวุฒ ิ    กรรมการ 

8. นางจิระพนัธุ  พิมพพนัธุ  ประธานคณะกรรมการสงเสริมกิจการ ฯ กรรมการ 

9. ผศ.สุกิจ  สุวานิช    ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ กรรมการ    

10. ผศ.ดร.วิชา  ทรวงแสวง  ผูแทนผูบริหาร    กรรมการ 

11. ผศ.สุนทรศักดิ์  สุขสุชะโน  ผูแทนผูบริหาร    กรรมการ 

12. ผศ. วันทนีย    แสนภักดี  ผูแทนผูบริหาร    กรรมการ 

13. ดร.เกษม บํารุงเวช ผูแทนผูบริหาร กรรมการ 

14. ผศ.ดร.นพวรรณ  ธีระพันธเจริญ ผูแทนคณาจารย    กรรมการ 

15. ดร.รวีวัตร   สิริภูบาล    ผูแทนคณาจารย    กรรมการ 

16. นายวิชชุกร  นาคธน   ผูแทนคณาจารย    กรรมการ 

17. นายสุนทร    โภชฌงค  ผูแทนคณาจารย    กรรมการ 

18. ผศ.สุทิน กัลยพฤกษ  รองอธิการบด ี    เลขานุการ 

  
ผูที่ติดภารกจิหรือติดราชการ 
1. นายอารยี วงศอารยะ  นายกสภามหาวทิยาลยั   ติดราชการ 

2. ศ.ดร.เกรียงศักดิ์  เจริญวงศศักดิ์ ผูทรงคุณวุฒ ิ    ติดราชการ 

3. นายกอกิจ ดานชัยวิจิตร  ผูทรงคุณวุฒ ิ    ติดภารกิจ 

นายบัณฑูร/... 
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4. นายบัณฑูร  สุภัควณิช   ผูทรงคุณวุฒ ิ    ติดราชการ 

5. ดร.พลสัณห โพธิ์ศรีทอง  ผูทรงคุณวุฒ ิ    ติดราชการ 

6. ผศ.สุวิทย เฑียรทอง  อธิการบด ี    ติดราชการ 
  

ผูเขารวมประชุม  
1. นายธงชัย   รักซอน    รองอธิการบดฝีายวิชาการ 

2. นายมงคล    ชาวเรือ   รองอธิการบดฝีายวิจยัและบริการวิชาการ 

3. ดร.บูรพาทศิ   พลอยสวุรรณ  คณบดีคณะครุศาสตร 

4. นายทวีศักด์ิ  จริตควร   ผูชวยอธกิารบดีฝายบริหาร 

5. นายจิรศักดิ ์ ชุมวรานนท  ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการสารสนเทศและเทคโนโลยี 
 

เปดประชุม เวลา  14.00 น. 
 

  ประธาน   ตรวจนับจํานวนกรรมการที่เขาประชุม เมื่อเห็นวาครบองคประชุม               

ตามระเบียบขอบังคับแลว จึงกลาวเปดประชุมและดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม 
 
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจงใหทราบ 
 

  ประธาน    แจงเรื่องใหที่ประชุมทราบดังนี้  

  1. ขออภัยคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยทุกทานที่เล่ือนเวลาการประชุม 

เนื่องจากกระทรวงมหาดไทยไดเรียกประชุมผูวาการจังหวัดภาคกลางทุกจังหวัด และอุปนายกสภา

มหาวิทยาลัยในฐานะผูตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยจะตองเขารวมประชุมที่โรงแรมรามาการ

เดน เวลา 9.00 น.-13.00 น. จึงตองเลื่อนการประชุมสภามหาวิทยาลัยจากเวลา 9.30 น.เปนเวลา               

14.00 น. 

  2. กรรมการสภามหาวิทยาลัยที่ขอลาการประชุม 

  - ดร.พลสัณห   โพธิ์ศรีทอง 

  - ผศ.สุวิทย   เฑียรทอง เดินทางไปราชการที่ประเทศจีน ตามโครงการความ

รวมมือในการกอต้ังศูนยขงจื้อศึกษาในประเทศไทยกับมหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา  

 

 

ระเบียบวาระ/... 
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ระเบียบวาระที่ 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่  2/2550 
 

  เลขานุการสภามหาวิทยาลัย  นําเสนอ  รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย      

ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 2/2550   เมื่อวันจันทรที่ 15 มกราคม   2550 เวลา 09.30 น.                   

ณ หองประชุม 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา     
 

  ประธาน  ขอใหคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

ตรวจสอบรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา คร้ังที่ 2/2550               

เมื่อวันจันทรที่ 15 มกราคม 2550 เวลา 09.30 น. ณ หองประชุม 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา      

 

  มติที่ประชุม   รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่  2/2550            

เมื่อวันจันทรที่ 15 มกราคม 2550   เวลา 09.30 น. ณ หองประชุม 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา โดยไมมีการแกไข  

 

ระเบียบวาระที่ 3  เร่ืองสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่ 1/2550 
 

 3.1 เรื่องคณาจารยรองเรียนถึงนายกสภามหาวิทยาลัย 
 
  เลขานุการสภามหาวิทยาลัย  นําเสนอ  เร่ืองคณาจารยรองเรียนถึงนายกสภา

มหาวิทยาลัย  
 

  ประธาน ขอใหการอภิปรายในเรื่องนี้เปนการอภิปรายที่ไมมีการอางอิงถึงบุคคล

ที่ไมไดอยูในหองประชุมนี้ ใหอภิปรายในหลักการ ไมอภิปรายตัวบุคคล 
 

  นายรุงโรจน   ลิ้มวงษทอง   นําเสนอ   เร่ืองคณาจารยรองเรียนถึงนายกสภา

มหาวิทยาลัย ตามที่ไดมีการแตงตั้งคณะกรรมการการเลือกตั้งซึ่งมีนายรุงโรจน ล้ิมวงษทอง      

เปนประธาน  ผลการพิจารณาที่ไดคือ การเลือกตั้งที่ผานมานั้นเปนการเลือกตั้งที่ถูกตอง และเรื่อง

รองเรียนปกติถาหากเห็นวาคุณสมบัติไมครบไมวาจะเปนคุณสมบัติในการรับสมัครหรือคุณสมบัติ

ของบุคคลที่สมัครหากจะมีการคัดคานตองคัดคานภายในเวลาที่กําหนด ปรากฏวาผูที่รองเรียนนั้น

ไมไดคัดคานภายในเวลาที่กําหนด เมื่อผลการคัดเลือกหรือเลือกตั้งออกมาแลว   จึงมีการคัดคาน

ซึ่งเปนเรื่องที่ไมถูกตองตามขอบังคับหรือระเบียบที่ออก  จึงถือวาขอรองเรียนที่ไดมานั้นรับฟงไมข้ึน

และขอใหไมรับคํารองไวพิจารณา และอีกหนึ่งเร่ืองคือ ไดใหทางมหาวิทยาลัยดําเนินการเรื่อง

คุณสมบัติ/...  
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คุณสมบัติของรองคณบดีนั้นเปนผูบริหารหรือไมตามที่ประกาศรับ คงไมตองกลาวถึงวาเปนหรือไม

เปนเพราะเรื่องนี้ผานขั้นตอนมาแลวแตจะขอใหเปนขอบรรทัดฐานในครั้งตอไปวาควรพิจารณาถึง

เร่ืองนี้ดวย 
 

  ประธาน   กลาววา  กรณีนี้นายรุงโรจน   ล้ิมวงษทอง เปนกรรมการการเลือกตั้ง 

และที่ปรึกษาดานกฎหมายของสภามหาวิทยาลัย ไดวินิจฉัยวาเนื่องจากขอบังคับไดกําหนดไว

ชัดเจนวาเมื่อมีผูสมัคร  คณะกรรมการการเลือกตั้งก็จะตรวจสอบคุณสมบัติของผูสมัคร และทาง

ผูสมัครมีคุณสมบัติครบถวนก็จะมีการประกาศรายชื่อหากจะมีการคัดคานคุณสมบัติของผูสมัคร

ตองคัดคานตอคณะกรรมการการเลือกตั้งภายในเวลาที่กําหนด ปรากฏวาไมมีการรองคัดคานจึง

ถือวาคุณสมบัติของผูสมัครถูกตอง จึงมีการดําเนินการเลือกตั้ง คณะกรรมการเลือกตั้งจึง

ดําเนินการไปตามขอบังคับอยางถูกตอง    แลวมีการประกาศผลการเลือกตั้ง หลังประกาศผลก็ไม

มีใครคัดคานผลการเลือกตั้ง จนกระทั่งมีอาจารย 3 ทานไดทําหนังสือรองเรียนถึงนายกสภา

มหาวิทยาลัย  วาคุณสมบัติของผูสมัครที่ไดรับเลือกตั้งไมถูกตองเพราะดํารงตําแหนงรองคณบดี มี

กฎหมาย 2 ฉบับ คือ พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ กับ พระราชบัญญัติขาราชการพลเรือน

ในสถาบันอุดมศึกษา ซึ่ง 2 ฉบับนี้กําหนดไวตางกัน แตเมื่อมีการพิจารณาแลววาการคัดคานนั้น

เปนการคัดคานที่เกินระยะเวลาที่กําหนดไวในขอบังคับคณะกรรมการการเลือกตั้งจึงถือวาไม

ถูกตองตามขอบังคับก็ยกคํารอง นี่เปนความเห็นของคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
 

  ที่ประชุม    รวมอภิปรายในประเด็นเรื่องคุณสมบัติของรองคณบดีวาเปน

ผูบริหารหรือไม  
  

  ประธาน   ฝากใหสภาคณาจารยและขาราชการลองหยั่งเสียงวาประชาคมคิด

อยางไรกับคําวาผูบริหารจะรวมถึงใครบาง โดยที่ไมตองรบกวนหนวยงานภายนอก ประชาคมสวน

ใหญมีความเห็นอยางไรก็ใหแกขอบังคับของมหาวิทยาลัยตามความเห็นของประชาคม 
 

  มติที่ประ ชุม    เ ร่ืองคณาจารย ร อง เ รี ยนถึ งนายกสภามหาวิทยาลัย                     

ไดรองเรียนเกินระยะเวลาที่กําหนดจึงไมรับคํารองไวพิจารณา   

 
 3.2 แผนพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
 
  เลขานุการสภามหาวิทยาลัย  ขออนุญาตที่ประชุมให  ผศ. วันทนีย  แสนภักดี  

รองอธิการบดีฝายวิจัยและพัฒนา นําเสนอ  แผนพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ผศ.วันทนีย/... 
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  ผศ .  วันทนีย  แสนภักดี  รองอธิการบดีฝายวิจัยและพัฒนา  นําเสนอ  

แผนพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จากการประชุมสภามหาวิทยาลัยในครั้งที่ผาน

มานั้นกองแผนและนโยบายได นําคําแนะนําของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยไปพิจารณา

ปรับปรุงในการทําแผนพัฒนามหาวิทยาลัยตามแนวทางนโยบาย 4 ขอ ของมหาวิทยาลัย คือ 

   1 .  กา รพัฒนาคุณภาพกา รศึ กษ า ให ไ ด ต า ม เ กณฑ ม าต ร ฐ านขอ ง

กระทรวงศึกษาธิการ  

   2. สนับสนุนสงเสริมบุคลากรใหบุคลากรมีความรูสูงขึ้น และเขาสูตําแหนงทาง

วิชาการมากขึ้น โดยเนนการทําวิจัย  

  3. สงเสริมการมีสวนรวมของทองถิ่นและภารกิจเพื่อธํารงไวซึ่งเอกลักษณและวิถี

ชีวิตของทองถิ่น 

   4. พัฒนาระบบโครงสรางและการบริหารจัดการ เพื่อนําไปสูมหาวิทยาลัยยคุใหม

ระดับสากล 

   นอกจากนโยบาย 4 ขอ ดังกลาวยังไดมีการนําผลการประเมินของ สมศ. ผลการ

ประเมินของ ก.พ.ร. มาพิจารณาปรับปรุงแผนพัฒนามหาวิทยาลัยปรับปรุงในสวนของ SWOTตาม 

ที่คณะกรรมการไดเสนอแนะไว ดังนี้ 
    จุดแข็ง คือ 
   1. มหาวิทยาลัยตั้งอยูในพื้นที่ใจกลางเขตมรดกโลก สามารถผลิตบัณฑิตสาขา

ตาง ๆ เพื่อรองรับการเปนเมืองมรดกโลก  

   2. มหาวิทยาลัยมีความพรอมในดานอาคารสถานที่จึงเปนแหลงศึกษา คนควา

หาความรูที่เพียงพอเหมาะสม  

  3. มหาวิทยาลัยมีความใกลชิดกับประชาชนและชุมชน ทําใหทราบความตองการ

สามารถใหบริการแกทองถิ่นไดอยางมีประสิทธิภาพ   

  4. มหาวิทยาลัยมีการประสานงานกับชุมชนเปนอยางดี ทั้งดานบริการวิชาการ 

ดานศิลปวัฒนธรรมและการอนุลักษณส่ิงแวดลอม  

  5. มหาวิทยาลัยมีเทคโนโลยีที่ทันสมัย ใชระบบเครือขายในการบริหารจัดการและ

จัดการเรียนการสอน  

 

 

 

 

จุดออน/... 
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  จุดออน คือ 
   1. มหาวิทยาลัยมีจํานวนบุคลากรสายผูสอนลดลง และมีบุคลากรสายสนับสนุน

นอย ทําใหบุคลากรตองรับภาระงานมาก โดยบุคลากรสายผูสอนสวนหนึ่งตองชวยปฏิบัติงานสาย

สนับสนุน  เปนเหตุใหไมสามารถพัฒนางานดานวิชาการไดอยางเต็มที่   

  2. ศักยภาพบุคลากรสายผูสอนมีวุฒิการศึกษาและตําแหนงทางวิชาการต่ํากวา

เกณฑมาตรฐานการศึกษาของสถาบันการศึกษา  

  3. หลักสูตรจํานวนหนึ่งไมทันสมัย ไมจูงใจใหคนสนใจมาเรียน และไมสอดคลอง

กับความตองการกําลังคนของประเทศ  

   4. การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานทางวิชาการในการผลิตบัณฑิตบางสายต่ํา

กวามาตรฐาน ขาดการยอมรับของสังคม ทําใหสัดสวนจํานวนนักศึกษาลดลง 

   5. จํานวนบุคลากรสายผูสอนที่ทําวิจัยยังมีนอย ทําใหผลงานวิจัยมีจํานวนนอย

ไมเปนไปตามเกณฑมาตรฐานของสถาบันอุดมศึกษา  
  โอกาส คือ 
   1. มหาวิทยาลัยสามารถพัฒนาหลักสูตรใหม ๆ ใหสอดคลองกับความตองการ

ของสังคมและทองถิ่น   

  2. มหาวิทยาลัยสามารถสรางความสัมพันธและความรวมมือทางวิชาการกับ

มหาวิทยาลัยในประเทศและตางประเทศ ทําใหสามารถสรางความแข็งแกรงทางวิชาการได  

   3. มหาวิทยาลัยสามารถสรางความรวมมือกับองคกรทองถิ่นทั้งภาครัฐและ

เอกชนในการจัดการศึกษา การวิจัยและพัฒนาทองถิ่น 

    4. ความกาวหนาของเทคโนโลยีสารสนเทศ จะทําใหมหาวิทยาลัยสามารถใช

ประโยชนในการเพิ่มประสิทธิภาพในการดําเนินงาน ทั้งดานการบริหาร ดานวิชาการดานการเรียน

การสอน การวิจัยและการเชื่อมโยง สรางเครือขายและความรวมมือกันทางวิชาการกับสถาบันและ

องคการตาง ๆ  

   5. จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีนโยบายสงเสริมการทองเที่ยว มหาวิทยาลัย

สามารถผลิตบัณฑิตใหรองรับนโยบายของจังหวัดได 

    6. มหาวิทยาลัยมีโอกาสพัฒนารูปแบบการศึกษาไดหลากหลายและเหมาะสม

ตามความตองการของทองถิ่น และเปดโอกาสใหประชาชนสามารถตรวจสอบการทํางานของ

มหาวิทยาลัยและมีการนําระบบประกันคุณภาพมาใชในมหาวิทยาลัยเพื่อกํากับตรวจสอบ

คุณภาพของมหาวิทยาลัย และพัฒนาคุณภาพการศึกษาใหเปนไปตามมาตรฐานสากลได 

 

อุปสรรค/... 
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  อุปสรรค คือ 
   1. การปรับลดงบประมาณของรัฐบาล ทําใหมหาวิทยาลัยไดรับงบประมาณ

นอยลงสงผลตอการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและทําใหตองนํารายไดของมหาวิทยาลัยมาใชใน

การพัฒนามหาวิทยาลัย  

   2. รัฐบาลมีนโยบายปฏิรูประบบราชการ โดยเฉพาะการปรับลดอัตรากําลัง 

สงผลกระทบใหมหาวิทยาลัยขาดแคลนบุคลากรทั้งสายผูสอนและสายสนับสนุน  

   3.  มีสถาบันอุดมศึกษามาตั้งในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและเขตบริการของ

มหาวิทยาลัยเพิ่มมากขึ้น ทําใหมหาวิทยาลัยมีคูแขงทางการศึกษาเพิ่มมากขึ้น   

  หลังจากนั้นก็เสนอขอมูลสารสนเทศใหคณะกรรมการไดพิจารณา 
 

  ประธาน    ไดเชิญคณะกรรมการเสนอความเหน็คณะกรรมการหลายทานไดให

ขอคิดเห็นไดตั้งคําถามและใหขอแนะนําในการจัดทําแผนพัฒนามหาวิทยาลัย สรุปไดดังนี้ 

  1.การจัดทาํ  SWOT จุดแข็งจดุออนตองมาจากการทําวิจัยเพื่อชี้แจงแสดงเหตุผลได 

  2.ขอทราบผลการประเมินของ ก.พ.ร. เพื่อเปนแนวทางพิจารณาจัดทํา SWOT 

  3.มหาวิทยาลัยตั้งอยูในเขตมรดกโลกถือเปนจุดแข็งแตมีกิจกรรมในเรื่องนี้นอย

และไมชัดเจนควรแกไขดวยกิจกรรมการวิจัยเรื่องที่เกี่ยวกับอยุธยา 

  4.สถาบันอยุธยาศึกษาหรือมหาวิทยาลัยสมควรไดติดตอแลกเปลี่ยนการจัดทํา

วิจัยกับประเทศแถบยุโรป ไดแก โปรตุเกส , ฝร่ังเศส ที่มีประวัติศาสตรเกี่ยวเนื่องกับไทยมาตั้งแต

สมัยอยุธยา 

  5.จุดแข็งของมหาวิทยาลัยควรใหความสําคัญในฐานะเปนเมืองที่อยูในเขต

อุตสาหกรรมและควรตั้งเปาหมายเพื่อแกไขจุดออนเรื่องการผลิตกําลังคนทางดานวิทยาศาสตร 

  6.ขอมูลบุคลากรที่มีประกอบในเอกสารเปนขอมูลดิบ ควรวิเคราะหขอมูลให

สามารถนําไปใชได 

  7. เห็นวาฝายจัดทําแผน ฯ ทําไดคอนขางดี พัฒนาจากเดิมมาก แตขอใหเพิม่เร่ือง

การพัฒนาหลักสูตรดานเนื้อหาสาระ  กระบวนการจัดการเรียนรู การวัดและการประเมิน 

  8.เร่ืองเศรษฐกิจพอเพียงเปนประเด็นที่ควรจะนํามาบูรณาการเปนสวนหนึ่งของ

แผนพัฒนาไดหรือไม 

  9.ขอชื่นชมวามียุทธศาสตรทีมุงหาเปาแตเขียนกวางไปควรเขียนใหชัดเจน  ที่ดีใน

แผน เชน ยุทธศาสตรที่ 4  การพัฒนาดานการทํานุบํารุง สืบสานศิลปวัฒนธรรมและเอกลักษณ

ของทองถิ่นอยางนี้ชี้ชัดเลยวาตองจัดทําศูนยการทองเที่ยวทางวัฒนธรรม อยางนี้จับตองได  

เปนแผน/... 
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  10. เปนแผนพัฒนามหาวิทยาลัยที่มีการเปลี่ยนแปลงที่ดีข้ึนพอสมควรแตเร่ือง

เปาหมายยังเปนนามธรรมมากควรเขียนใหเปนรูปธรรมระบุละเอียดเปนตัวเลขไดยิ่งดี 

  11.ในแผนพัฒนามหาวิทยาลัยควรกําหนดใหมีเร่ืองของการพัฒนานักศึกษาและ

เร่ืองกระบวนการจัดการเรียนการสอน 

  12. จุดออนจากการประเมินของ สมศ.นํามาใชในการกําหนดเปาหมายตองให

ชัดเจนใหสอดคลองกับการวิเคราะห SWOT 

  13.แผนพัฒนามหาวิทยาลัยนอกจากเปาหมายชัดเจนแลวตองสามารถวัดและ

ตรวจสอบได ที่สําคัญตองกําหนดอัตราเรงในแตละเปาหมายได 

  14.แผนที่ทํามาถือวาพัฒนามากกวาคร้ังที่แลวแตตองใหชัดเจนปแรกบอกไดวา

เทาไหร   ปตอไปเทาไหร ถึงอยางไรก็ตามใหใชแผนนี้กําหนดทิศทาง รายละเอียดควรกําหนดที่

แผนปฏิบัติการ 

  15.ภาพรวมของแผนพัฒนามหาวิทยาลัยดีแตตัวโครงการไมสามารถรองรับตัว

เปาหมาย   กิจกรรมไมสอดคลองและงบนอยเกินไป 

  16. แผนพัฒนามหาวิทยาลัย การทําแผนจะมีลักษณะจากผูบริหารสูผูปฏิบัติ

นโยบาย   รวมทั้งการวิเคราะหองครวม ทิศทางควรจะไปทางไหน ควรจะแบงกลุมแลววิเคราะห   

ควรลงลึกถึงนโยบายสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  นโยบายสภามหาวิทยาลัย หรือ

นโยบายรัฐบาล ควรเขียนแผนแตละปข้ึนมาวาหนวยลางตองการจะทําอะไรบาง จะผลิตบัณฑิตไป

ทางแนวไหน คณะไหน  สาขาไหน  ตัวเลขจะตองชี้ใหเห็นอาจารยของมหาวิทยาลัยกับนักศึกษามี

สัดสวนเทาไหร 

  17. ควรจัดลําดับความสําคัญของปญหาเพื่อที่จะไดกําหนดอัตราเรงไดตรงเปา 

  18.แผนพัฒนามหาวิทยาลัยในกรอบแรกไมควรลงลึกไปถึงโครงการ และถาลงลกึ

ถึงโครงการก็ไมใชแผนพัฒนามหาวิทยาลัย   แผนพัฒนามหาวิทยาลัยเปนแผนยุทธศาสตร  

  19.แผนพัฒนามหาวิทยาลัยที่ถือวาเปนมาสเตอรแพลนเปนหลักเบื้องตน

มหาวิทยาลัยจะตองรีบทําแผนกอน ตอไปขางหนาคณะไหนรับผิดชอบก็ไปเสนอเปนโครงการ     

ทํารายละเอียด ใหแตละคณะไปเขียนโครงการใหสอดคลองกับแผนแมบท 

  20.เห็นดวยวาแผนพัฒนาชี้ทิศทางเปนไปทางใดของมหาวิทยาลัย เมื่อชี้ทิศทางก็

ตองแกไขจุดออนใหได โดยคณะและหนวยงานตองทําแผนปฏิบัติการที่สอดคลองกัน  

  21.ผลการประเมิน สมศ. เปนเพียงการแจงใหทราบ ฉบับจริงสมบูรณ สมศ.       

ยังไมไดสงมาให ถาสงเมื่อไหรก็ตองแจงในที่ประชุม สวนการประเมินผล กพร. ก็ยังไมไดแจงผล ได

แตมีขอคิดเห็นและขอเสนอแนะ เพราะตองวิเคราะหและใหคะแนนอีกครั้ง  ตามขอมูลของ

มหาวิทยาลัยที่สงเพิ่มเติมภายใน 2 กุมภาพันธ 2550 

 
การมีสวน/... 
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  22.การมีสวนรวมของทองถิ่นควรมองถึงภาคอุตสาหกรรมดวย  สาขาที่ขาดแคลน

คือภาษาญี่ปุนและคอมพิวเตอร เขาจะจาง  คนงานสวนใหญและเจาของโรงงานตองการอัพเกรด 

เพราะฉะนั้นถาเราสามารถจัดหลักสูตรไดตรงกับความตองการของเขา   เขาก็จะใหความรวมมือ

กับเราทางคณะนาจะมีสวนผลักดันเรื่องพวกนี้ใหเกิดขึ้นได เชน คณะวิทยาการจัดการมีความ

กระตือรือรนที่จะเปดปริญญาเอกซึ่งทรัพยากรของเราอาจจะยังไมพอ และจะตองทําอยางไรบาง 

สถานที่เรียนมีไหม อุปกรณการเรียนการสอนมีเพียงพอกับความตองการหรือไม เราจะตอง

ปรับปรุงควบคูไปกับการเพิ่มจํานวนนักศึกษา และตองระดมสมองอยางจริงจังเรื่องหลักสูตร        

ถาลาสมัยก็ตองตัดไป หลักสูตรไหนที่ทันสมัยและตรงกับความตองการเราอาจจะคิดเพิ่มข้ึนมา นี่

คือการวางแผนและตองฝากรองไวดวย  วาขอมูลตองชัดเจน และใหประชาคม ทุกคนมีสวนในการ

วางแผน  

  23.ในการจัดทําแผนควรมีขอกําหนดเรื่องเวลาการทําแผนใหชัดเจน  ดังนั้นสภา

มหาวิทยาลัยควรกําหนดเวลาใหชัดวาแผนจะเสร็จไดเมื่อไหร ถาไมเสร็จจะทําอยางไร ตองการ

ความชัดเจน 

  24.คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร   มีความพรอมที่จะเสนอแผนปฏิบัติการ

ของคณะ 

  25.ภายในหนึ่งอาทิตย ทางมหาวิทยาลัยรวมกับทางคณะชวยกันอยางจริงจัง     

ถาตกลงกันไดอาทิตยหนาก็ขอใหเปนอาทิตยที่จริงจังเรื่องแผน   จันทรหนาก็ประชุมเชาถึงเย็นให

แผนออกมา  โดยเสนอแผนพัฒนาพรอมแผนปฏิบัติการของคณะควบคูกันจะดีมากเพราะถา

แผนปฏิบัติการออกจะสงไปสํานักงบประมาณ เพื่อของบประมาณไดทันเวลาตอไป  

  26. แผนพัฒนามหาวิทยาลัยควรยึดนโยบาย 4 ประการของสภามหาวิทยาลัย 

สภามหาวิทยาลัยอยากจะเห็นคือ กลยุทธจะตองชัดเจนเห็นเปนรูปธรรม โดยมีการวิเคราะหจาก

ขอมูล และมีเปาหมาย  ในขบวนการควรใหคณบดี ผูอํานวยการสํานัก รวมกันทําแตอยางนอย

หลักตองคณบดี 4 คณะ และผูอํานวยการสถาบัน สํานัก 4 คน มารวมกันทําอยางจริงจังและจันทร

หนาเอามาเสนอตัวเลขและกลยุทธที่ชัดเจน ก็อาจจะผานสภาไดงายขึ้น  ดร.บูรพาทิศ ชวยเปนที่

ปรึกษา มติที่ประชุมก็ขอให วันจันทรที่ 29  มกราคม 2550 เวลา 9.30 น. มาพูดกันเรื่อง

แผนพัฒนามหาวิทยาลัย  และขอเชิญชวนทานคณบดีที่ เปนกรรมการสภามหาวิทยาลัย     

ผูอํานวยการสํานักขอใหมาใหครบ ถาติดสอนก็บอกนักศึกษาของดเพื่อประโยชนของนักศึกษาอีก 

3 ปขางหนา ทานคณาจารยทานใดสนใจเรื่องนี้ตองการขึ้นมาฟงก็ขอเชิญฟงได  
  

 

 

 

มติที่ประชุม/... 
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  มติที่ประชุม    ขอใหมหาวิทยาลัยไปทําขอมูลเพิ่มเติมตามขอเสนอแนะของ

กรรมการสภามหาวิทยาลัยเพื่อใหมีความชัดเจนในดานกลยุทธและเปาหมาย   เมื่อแผนพัฒนา

มหาวิทยาลัยไดรับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยแลว  ใหคณะ สํานักจัดทําแผนปฏิบัติการ 

โครงการ เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาตอไป  

   

 ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องนําเสนอเพื่อทราบ 
 
  4.1 เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากอธิการบดี 
    เนื่องจากอธิการบดีไปราชการตางประเทศ จึงมอบหมายให ผศ. วันทนีย        

แสนภักดี  รองอธิการบดีฝายวางแผนและพัฒนา รักษาราชการแทนอธิการบดี  นําเสนอเรื่องเพื่อ

ทราบตามที่สภามหาวิทยาลัยมีมติและส่ังการใหมหาวิทยาลัยดําเนินการ  ดังนี้ 

  1.ใหมหาวิทยาลัยดําเนินการปรับปรุงพัฒนาโรงแรมสวนหลวงใหอยูในระดับสาม

ถึงสี่ดาวใชเปนสถานที่ฝกปฏิบัติงานของนักศึกษาและหารายได และจัดตั้งคณะทํางานใน                

การปรับปรุงพัฒนาโรงแรมสวนหลวง โดยมีนายกอกิจ ดานชัยวิจิตร เปนที่ปรึกษา  

  2.ใหมหาวิทยาลัยรีบดําเนินการจัดการเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารยและ

ขาราชการโดยเร็ว และเชิญชวนคณาจารยทั้งหลายมารวมสมัครเพื่อเสนอความคิดเห็นพัฒนา

มหาวิทยาลัย 

  3.ให ดร.รวีวัตร   สิริภูบาล ชวยเขียนขอเสนอเรื่องปรัชญาของหลักสูตร

บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศทางธุรกิจ หลักสูตรใหม พ.ศ.2550 หรือหากทางคณะ

วิทยาการจัดการเห็นดวยก็นําไปปรับปรุงและดําเนินการตอไป หากคณะวิทยาการจัดการไมเห็น

ดวยใหเขียนปรัชญาใหมแลวนําเขาที่ประชุมคณะกรรมการบริหารกิจการของสภามหาวิทยาลัย

พิจารณา โดยไมตองนําเขาการประชุมสภามหาวิทยาลัยเพราะไดมีการอนุมัติไปแลว แตหากทาง                         

ดร.รวีวัตร สิริภูบาล ไมเขียนขอเสนอเรื่องปรัชญาใหคณะวิทยาการจัดการ ก็ใหผานไดเลย 

  4. ใหเพิ่มรูปแบบของการติดตั้งกลองถายทอดสดใหพรอมกับการปรับปรุงระบบ

สนับสนุนการประชุม ณ หองประชุม 1   

  5 .ใหมหาวิทยาลัยจัดทําแผนพัฒนามหาวิทยาลัยโดยใชนโยบายของ                       

สภามหาวิทยาลัยเปนแนวทางเขียนกวาง ๆ เปนนโยบายบริหารเพื่อใหหนวยงานตาง ๆ                         

ของมหาวิทยาลัยใชเปนกรอบในการเขียนนโยบายเชิงปฏิบัติ 

ประธาน/... 
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  ประธาน   ขอทราบความคืบหนาในการดําเนินการ 
 

  ผศ .  วันทนีย     แสนภักดี     รองอธิการบดีฝายวางแผนและพัฒนา             

รักษาราชการแทนอธิการบดี รายงานความคืบหนา ในขอ 1 คือ ไดแจงใหคณะกรรมการของ

อาคารสวนหลวงแลวเพื่อดําเนินการในสวนนี้ 
 

  ประธาน   ในการประชุมคร้ังตอไปขอใหคณะกรรมการของอาคารสวนหลวงมา

รายงานในสวนนี้ พรอมใหทําแผนในการดําเนินการปรับปรุงพัฒนานําเสนอสภามหาวิทยาลัย

พิจารณา 
 

  ผศ. วันทนีย    แสนภักดี  รองอธิการบดีฝายวางแผนและพัฒนา รักษาราชการ

แทนอธิการบดี รายงานความคืบหนา ในขอ2 คือ ขณะนี้มหาวิทยาลัยไดมีประกาศเลือกตั้ง

กรรมการสภาคณาจารยและขาราชการแลว  รับสมัครตั้งแตวันที่ 22 มกราคม  2550 ถึงวันที่ 2 

กุมภาพันธ  2550 เวลา 8.30 น. – 16.00 น. ลงคะแนนในวันที่ 5 กุมภาพันธ  2550 เวลา 8.00 น.   

-10.00 น.  

  เลขานุการสภามหาวิทยาลัย   รายงานความคืบหนาใน ขอ 3 คือ ไดประสาน

กับคณะวิทยาการจัดการวา ทาง  ดร.รวีวัตร สิริภูบาล ไดดําเนินการใหหรือไม ผลคือ ไมได

ดําเนินการจึงเลยเวลาตามที่กําหนด ใหถือวาหลักสูตรของคณะวิทยาการจัดการที่นําเสนอไดรับ

ความเห็นชอบแลว 
 

  นายจิรศักดิ์  ชุมวรานนท  ผู อํานวยการสํานักวิทยบริการสารสนเทศและ

เทคโนโลยี รายงานความคืบหนาใน ขอ 4 วาไดทําการศึกษาขอมูลพรอมสรุปไดวา มี 3 ราคา คือ 

ประมาณสองแสนกวาบาท  สามแสนกวาบาท  ส่ีแสนกวาบาท 
 

  ผศ. วันทนีย    แสนภักดี  รองอธิการบดีฝายวิจัยและพัฒนา รักษาการ

อธิการบดี รายงานความคืบหนา ขอ 5 คือ ไดดําเนินการและรายงานในการประชุมคร้ังนี้แลว 
 

 4.2 เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากประธานสภาคณาจารยและขาราชการ 
 
  -ไมมี- 
 
 
 

เร่ืองนําเสนอ/... 
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 4.3 เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากประธานคณะกรรมการสงเสริมกิจการ
มหาวิทยาลัย  
 

     ประธานคณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย  นําเสนอเพื่อทราบดังนี้ 

  1. เนื่องจากคณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัยไดเห็นถึงความสําคัญของ

บุคลิกภาพของนักศึกษาและความถูกตองตามระเบียบของมหาวิทยาลัยจึงไดมีการมอบเงิน

จํานวน  25,000  บาท ใหกับนักศึกษาคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี จํานวน 25 คน เพื่อนําไป

จัดการเรื่องชุดนักศึกษาใหมีความถูกตองตามระเบียบของมหาวิทยาลัย และเพื่อเปนตัวอยางใน

การแตงกายที่ถูกตองตอไป 

  2. คณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัยไดมอบเงินรวมกิจกรรมวันเด็กเปน

จํานวน 10,000 บาท ใหกับมหาวิทยาลัย 

  3. ไดมีการตรวจสอบความตองการของชุมชนในรอบเขตนครนครศรีอยุธยาที่มีตอ

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยมีกรรมการนครนครศรีอยุธยาจะเชิญชุมชนรอบเขต

นครทั้ง 48 ชุมชนมาประชุม และรับเปนผูจัดการประชุม โดยจะนําเรื่องของมหาวิทยาลัยเขา

ประชุมเพื่อหาความคิดเห็น ไดผลออกมาอยางไรก็จะนํามารายงานใหสภามหาวิทยาลัยไดทราบ  

  4. จะจัดตลาดนัดแรงงงานเพื่อที่จะใหนักศึกษาที่ใกลสําเร็จการศึกษามีชองทางมี

งานทํา หรือนักศึกษาที่กําลังศึกษามีงานทําระหวางศึกษา  
   

  ที่ประชุม    รับทราบ 

   

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องนําเสนอเพื่อพิจารณา 
 

 5.1  ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา วาดวย การใหผูสําเร็จ
การศึกษาชั้นปริญญาตรี ไดรับปริญญาตรีเกียรตินิยม อันดับ 1 และปริญญาตรีเกียรติ
นิยมอันดับ 2 พ.ศ.2550 
 

  มติที่ประชุม  ใหนําเขาที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยในครั้งตอไป 

   

ระเบียบวาระที่ 6  เรื่องอื่น ๆ   
 

  6.1 ประธาน  ขอปรึกษาวา ขณะนี้สภามหาวิทยาลัยไดเปลี่ยนบทบาทจากสภา

มหาวิทยาลัยในรูปแบบสถาบันราชภัฏเปนสภาที่จะเสนอเรื่องผานไปยังกระทรวงศึกษาธิการ    

ดังนั้นบทบาทความรับผิดชอบจะนอย บทบาทของอธิการบดีจะมาก แตในขณะนี้บทบาทของสภา

มหาวิทยาลยั/...  
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มหาวิทยาลัยตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏนั้นมีมากขึ้น  ตามมาตรา 18 มีหลาย

ประการ เชน เร่ืองเงินที่ตองอนุมัติในสวนที่เกินอํานาจของอธิการบดี เร่ืองการบริหารงานบุคคล

เร่ืองแผนตาง ๆ จึงมีความเห็นใจทานผูทรงคุณวุฒิ คณาจารยที่เขามาเปนกรรมการบริหารงาน

สภามหาวิทยาลัย ในเรื่องของคาเบี้ยประชุมนั้นไดกําหนดตั้งแตการเปนสถาบัน และใน1-2 เดือนที่

ผานมาไดมีการอนุมัติเร่ืองคาเบี้ยประชุมในการพิจารณาผลงานทางวิชาการ ก็ขอฝากทาง

มหาวิทยาลัยใหพิจารณาเทียบเคียงเรื่องนี้ใหไมนอยกวา มหาวิทยาลัยราชภัฏอื่น ๆ หรือ กรรมการ

พิจารณาผลงานทางวิชาการ ก็ขอใหทบทวน 
 

  ดร.รวีวัตร   สิริภูบาล  เสนอแนะวา เห็นดวยกับการขึ้นเบี้ยประชุมควรเปนการ

จัดทําเพื่อใหกับคณะกรรมการชุดตอไปเพื่อเปนการไมใหเกิดขอครหานินทา วาเปนการขึ้นเบี้ย

ประชุมใหกับตนเอง 
 

  ประธาน  แลวแตทางมหาวิทยาลัยจะพิจารณาเทียบเคียงตามความเหมาะสม 

อาจใหทางประชาคมตัดสินก็ได 
 

  ผศ.ดร.นพวรรณ   ธีระพันธเจริญ กลาววา  ในตําแหนงบริหารมีคาตอบแทน

คอนขางสูงและในการเปนผูแทนอาจารยยังอยูในเวลาปฏิบัติงานควรเสียสละมาทําได             

สวนกรรมการภายนอกเห็นควรปรับใหเหมาะสม 
 

  ผศ. วันทนีย    แสนภักดี  รองอธิการบดีฝายวางแผนและพัฒนา รักษาราชการ

แทนอธิการบดี  ขอแจงเพิ่มเติมในสวนนําเสนอเพื่อทราบจากอธิการบดี  มติที่ประชุมอธิการบดีทั้ง 

40 แหง  มีมติที่จะถวายปริญญาดุษฎีกิตติมศักดิ์สาขายุทธศาสตรเพื่อการพัฒนาใหกับ

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว มหาวิทยาลัยก็จะดําเนินการตามขั้นตอน แลวจะแจงใหกับสภา

มหาวิทยาลัยทราบอีกครั้ง 
 

  ประธาน  กลาววา   ตอนนี้สาขายุทธศาสตรเพื่อการพัฒนาของมหาวิทยาลัย   

ราชภัฏพระนครศรีอยุธยายังไมไดการรับรองจากสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จึงถือวา

ปริญญาตัวนี้ไมถูกตอง ขอใหดูความถูกตอง ดังนั้นควรเรงใหทาง สํานักงานคณะกรรมการการ

อุดมศึกษารับรอง หรือ เปลี่ยนเปนสังคมศาสตรเพื่อการพัฒนาที่ผานการรับรองแลว  
 

  ผศ.สุกิจ   สุวานิช  กลาววา  ในปนี้มีการมอบปริญญากิตติมศักดิ์ใหกับใครหรือไม 

 

ผศ.วันทนีย/... 
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  ผศ. วันทนีย    แสนภักดี  กลาววา  ในปนี้ไมมีการมอบปริญญากิตติมศักดิ์ 
 

  ประธาน   ฝากเรื่องอํานาจการตัดสินใจในการใหปริญญากิตติมศักดิ์เปนอํานาจ

ของสวนใดที่จะตัดสิน อยูที่กรรมการบริหารมหาวิทยาลัยหรือสภามหาวิทยาลัย 
  
  6.2 กําหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งตอไปวันจันทรที่ 29 มกราคม พ.ศ.

2550  เวลา 9.30 น. ณ หองประชุม 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา   
 
ปดประชุมเวลา 18.00 น.  
 

……………………………….     ……………………………….  

(ดร.สุรพล  กาญจนะจิตรา)       (ผศ.สุทิน    กัลยพฤกษ) 

อุปนายกสภามหาวิทยาลัย  ประธานการประชุม  เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

ผูรับรองรายงานการประชุม    ผูบันทึกรายงานการประชุม 
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