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รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
ครั้งท่ี 7/2554 

วันพุธท่ี 20 กรกฎาคม 2554 เวลา 09.30 – 12.20 น. 
ณ ห้องประชุม 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

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

ผู้ท่ีมาประชุม 

1. คุณหญิง ดร.กษมา วรวรรณ ณ อยุธยา นายกสภามหาวิทยาลัย                            ประธาน 
2. ศ.ดร.นิพนธ์ ศุขปรีดี อุปนายก รองประธาน 
3. รศ.ดร.พงศ์ หรดาล ผู้ทรงคุณวุฒิ                       กรรมการ 
4. ศ.ดร.ศุภมาศ พนิชศักด์ิพัฒนา ผู้ทรงคุณวุฒิ                                          กรรมการ 
5. ดร.สุชาติ เมืองแก้ว ผู้ทรงคุณวุฒิ                                           กรรมการ 
6. ผศ.ดร.สาโรช ธีรศิลป ผู้ทรงคุณวุฒิ          กรรมการ 
7. ศ.นพ.สมเกียรติ วัฒนศิริชัยกุล ผู้ทรงคุณวุฒิ                                           กรรมการ 
8. นายศุทธนะ ธีวีระปัญญา ผู้ทรงคุณวุฒิ                                           กรรมการ 
9. นายสุพล คุณาภรณ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ                                           กรรมการ 
10. ดร.จิระพันธ์ุ พิมพ์พันธ์ุ ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย กรรมการ 
11. ดร.บูรพาทิศ พลอยสุวรรณ์ อธิการบดี กรรมการ 
12. รศ.ดร.นพวรรณ ธีระพันธ์เจริญ ผู้แทนผู้บริหาร                                        กรรมการ 
13.  ผศ.วิชชุกร นาคธน ผู้แทนผู้บริหาร กรรมการ 
14. ผศ.พันทิพา มาลา ผู้แทนผู้บริหาร กรรมการ 
15. นายจิรศักด์ิ ชุมวรานนท์ ผู้แทนผู้บริหาร กรรมการ 
16. ดร.สุภัทรา คงเรือง ผู้แทนคณาจารย์                                     กรรมการ 
17. ผศ.วิวัฒน์ หามนตรี ผู้แทนคณาจารย์ กรรมการ 
18. ผศ.อร่าม  ชนะโชติ ผู้แทนคณาจารย์                                     กรรมการ 
19.  รศ.วันทนีย์ แสนภักดี รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เลขานุการ 

ผู้ท่ีไม่มาประชุม 

1. ศ.ดร.วิรุณ  ต้ังเจริญ ผู้ทรงคุณวุฒิ                       ลาการประชุม 
2. ดร.ชาญวิทย์ เกษตรศิริ ผู้ทรงคุณวุฒิ                           ลาการประชุม 
3. นางสาวิตรี สุวรรณสถิตย์ ผู้ทรงคุณวุฒิ                   ลาการประชุม            
4. ผศ.หทัยรัตน์ ทรรพวสุ ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ ลาการประชุม 
5. ดร.เกษม บํารุงเวช ผู้แทนคณาจารย์             ลาการประชุม            
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ผู้เข้าร่วมประชุม  

1. รศ.สุวิทย์ เฑียรทอง ที่ปรึกษาอธิการบดี 
2. ผศ.ดร.วิมลพรรณ รุ่งพรหม รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
3. ดร.กมลวรรณ วรรณธนัง รองผู้อํานวยการสํานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา 
4. นางสริตา เจริญทัศน์ พนักงานราชการ 
5. นายสราวุธ คําสัตย์ พนักงานราชการ 
6.  นางสาวศราริตา บุญฤทธ์ิ นิติกร 

เปิดประชุม เวลา 09.30 น. 

ประธานพิจารณาจํานวนกรรมการท่ีมาประชุมและเห็นว่าครบองค์ประชุมแล้วจึงเปิดการประชุม และ
ดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม  

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ทราบ 

ประธานมอบหมายให้เลขานุการสภามหาวิทยาลัยแจ้งเร่ืองเพ่ือทราบ คือ กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ที่ลาการประชุมวันน้ีคือ ศ.ดร.วิรุณ  ต้ังเจริญ ดร.ชาญวิทย์ เกษตรศิริ นางสาวิตรี สุวรรณสถิตย์ ผศ.หทัยรัตน์ 
ทรรพวสุ และดร.เกษม บํารุงเวช 
    
 มติที่ประชุม 

รับทราบ  

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งท่ี 6/2554 

สาระสําคัญโดยย่อ 
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย  นําเสนอรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 6/2554 เพ่ือขอให้ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยพิจารณารับรองรายงานการประชุม 

ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง 
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ได้มีการประชุมครั้งที่ 6/2554 เมื่อวันพุธที่ 22 

มิถุนายน 2554 ณ ห้องประชุม 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา และเลขานุการสภาฯ  
ได้จัดทํารายงานการประชุมบรรจุเข้าระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 6/2554 

ข้อกฎหมาย 
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย การประชุมสภามหาวิทยาลัย  

พ .ศ .  2547 ข้อ 7 เลขานุการสภามหาวิทยาลัยมี อํานาจหน้าที่ตาม (2) จัดทํารายงานการประชุม 
สภามหาวิทยาลัย และ (4) รับผิดชอบเอกสารของการประชุมสภามหาวิทยาลัย 
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ข้อเสนอ/ญัตติ  

ขอรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6/2554 วันพุธที่ 22 มิถุนายน 2554  
ณ ห้องประชุม 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

มติที่ประชุม     
รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6/2554 โดยไม่มีการแก้ไข 

ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่องสืบเนื่องจากการประชุม ครั้งท่ี 6/2554 

ระเบียบวาระที่ 3.1 ผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
ครั้งที่ 6/2554  

สาระสําคัญโดยย่อ 
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย นําเสนอข้อมูลการดําเนินงานและผลการดําเนินงานตามมติ 

ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 6/2554 โดยได้แจ้งและมอบให้หน่วยงานและ 
องค์คณะบุคคล/บุคคลที่เก่ียวข้องดําเนินงานและปฏิบัติตามท่ีสภามหาวิทยาลัยมีมติแล้ว 

ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง 
1. สภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ได้มีมติกําหนดเป็นแนวปฏิบัติให้เลขานุการ

นําเสนอให้ที่ประชุมทราบความคืบหน้าหรือข้อมูลการดําเนินงานและผลการดําเนินงานตามมติ 
สภามหาวิทยาลัยทุกคร้ังเป็นเรื่องสืบเน่ืองจากการประชุมครั้งก่อนด้วย 

2. สภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา มีการประชุมคร้ังที่ 6/2554 เมื่อวันพุธที่ 22 
มิถุนายน 2554 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยมีสาระตาม
รายงานการประชุมฯ ในระเบียบวาระที่ 2  

3. เลขานุการสภามหาวิทยาลัย ได้แจ้งและมอบให้หน่วยงานและองค์คณะบุคคล/บุคคล   
ที่เก่ียวข้องดําเนินงานและปฏิบัติตามท่ีสภามหาวิทยาลัยมีมติแล้ว ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารท่ีนําเสนอ
ประกอบการประชุมระเบียบวาระที่ 3 

ข้อกฎหมาย 
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่ าด้วยการประชุมสภามหาวิทยาลัย  

พ.ศ. 2547 ข้อ 7 เลขานุการสภามหาวิทยาลัยมีอํานาจหน้าที่ตาม (2) จัดทํารายงานการประชุม สภามหาวทิยาลยั และ 
(4) รับผิดชอบเอกสารของการประชุมสภามหาวิทยาลัย 

ข้อเสนอ/ญัตติ  

ขอเสนอใ ห้ที่ ประ ชุมรับทราบข้อมูลการ ดํา เ นินงานและผลการ ดํา เ นินงานตามมติ           
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 6/2554 

มติที่ประชุม     
รับทราบ  
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 ระเบียบวาระที่ 3.2 รายงานผลการดําเนินงานของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยและคณบดี 

สาระสําคัญโดยย่อ 
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย  ขออนุญาตที่ประชุมนําไปพิจารณาในระเบียบวาระที่ 5  

เรื่องนําเสนอเพ่ือพิจารณา  

มติที่ประชุม     
รับทราบ  

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องนําเสนอเพื่อทราบ 

ระเบียบวาระที่ 4.1 เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากอธิการบดี    

สาระสําคัญโดยย่อ 
 อธิการบดี นําเสนอเรื่องให้ที่ประชุมทราบ ดังน้ี 
 1. สรุปผลการประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในองค์คณะต่าง ๆ ร่วมกับ

ผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จัดประชุมเมื่อวันที่ 1-2 กรกฎาคม 2554 กองนโยบายและ
แผนได้จัดทําสรุปผลการดําเนินงานเชิงปฏิบัติงานดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว  ซึ่งสาระสําคัญโดยสรุป 
ขออนุญาตให้นายจิรศักด์ิ ชุมวรานนท์ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนาสรุปผลการประชุมให้กรรมการ
สภามหาวิทยาลัยได้รับทราบ 

 นายจิรศักด์ิ ชุมวรานนท์ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา กล่าวว่า จากการไปสัมมนา 
ในวันที่ 1-2 กรกฎาคม 2554  ณ Sir James Country Club อําเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี น้ัน กองนโยบาย
และแผนได้จัดทําสรุปผลเสนอข้อมูลการประเมินมหาวิทยาลัยฯ ดังน้ี 

 ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ จากผู้เข้าร่วมประชุมและสัมมนาฯ 
 1. การจัดทํา MOU ร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพ่ือจัดทําแผนร่วมกัน 
 2. ด้าน HR ลดปริมาณงานที่ไม่เก่ียวข้องโดยการจ้างเหมาบริษัท/สร้างทุนมนุษย์ 
 3. หลักสูตร การเปิด-ปิดหลักสูตรดําเนินการได้รวดเร็วสอดคล้องกับความต้องการ/จัดหน่วย

เฉพาะสําหรับการเปิด-ปิดหลักสูตร 
 4. ควรนําเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้กับการกําหนดภาระงานของอาจารย์ 
 5. การสํารวจนักศึกษาควรทําอย่างต่อเน่ือง 
 6. การวิจัยและงานบริการวิชาการควรทําควบคู่กัน 
 7. การเรียนรู้เรื่องอยุธยาอาจจะเป็นผลงานนักศึกษา คนในท้องถิ่น นําองค์ความรู้มาสอนให้กับ

นักศึกษา 
 8. การทําวิจัยและการจัดทําตําราให้ถือเป็นภารกิจหลักของคณาจารย์ 
 9. ควรส่งเสริมและสร้างองค์ความรู้เก่ียวกับของดีเมืองอยุธยาในประวัติศาสตร์ เช่น มีดอรัญญิก 

ปลาตะเพียน การแข่งเรือยาว การขนส่งทางเรือ เป็นต้น 
 10. การวางยุทธศาสตร์ กําหนด KPI ที่สามารถดําเนินการได้จริงตามบริบทของมหาวิทยาลยัฯ  
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 ผลการประชุมกลุ่มย่อยฯ 5 กลุ่ม เ พ่ือกําหนดทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยามีดังน้ี  
 กลุ่มที่ 1 การสร้างเสริมความเป็นเอกภาพ ความเข้าใจ และการยอมรับกันในองค์กร 

การพัฒนาการบริหาร/การจัดการ 
 กลุ่มที่ 2 การสรรหาและจูงใจบุคลากรท่ีมีคุณวุฒิสูงและการพัฒนาบุคลากร การแก้ปัญหา

เก่ียวกับการขาดแคลนบุคลากร (วุฒิ,อาจารย์ประจําหลักสูตร) 
- การจูงใจบุคลากรภายนอก 
- การพัฒนาบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยฯ  
- การแก้ปัญหาเกี่ยวกับการขาดแคลนบุคลากร (วุฒิฯ ,อาจารย์ประจําหลักสูตร) 

กลุ่มที่ 3 การจัดการเกี่ยวกับสาขาวิชาที่มีนักศึกษาน้อย 
- การจัดการเกี่ยวกับสาขาวิชาที่มีนักศึกษาออกกลางคันมาก 
- การพัฒนาการสอนภาษาอังกฤษ 
- สาเหตุการเรียนการสอนไม่เป็นไปตามเกณฑ์ 

ด้านนักศึกษา 
- ขาดความสนใจ/ไม่ต้ังใจ 
- ไม่ต้ังใจเรียน 
- พ้ืนฐานความรู้ที่เรียน 

ด้านอาจารย์/มหาวิทยาลัยฯ  
- ขาดทักษะการจัดการเรียนการสอน 
- ขาดทักษะในการให้คําปรึกษา 

การเงิน/ไม่ลงทะเบียนเรียน/พักการเรียน 
- นักศึกษาต้องหาเงินเรียนเองทําให้ขาดความเอาใจใส่ในการเรียน 

ปัญหาส่วนตัว 
- ปัญหาครอบครัวแตกแยก 
- โรคภัยไข้เจ็บ 
- ปัญหาทางเพศ ต้ังครรภ์ 

บรรยากาศในมหาวิทยาลัยฯ  
- ความแตกต่างของนักศึกษาในช้ันเรียน 
- อุปกรณ์/สื่อการเรียน 
- ไม่มีบริเวณให้นักศึกษาทํากิจกรรม/ที่น่ังพัก 
- ความเบ่ือหน่าย/ความศรัทธา 

จํานวนนักศึกษาน้อย 
- หลักสูตรไม่ตอบสนองกับความต้องการ 
- หลักสูตรที่มีได้สอนตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตรหรือไม่ 
- อาจารย์ผู้สอนยังไม่แสดงศักยภาพของตนเองอย่างเต็มที่ 
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การพัฒนาภาษาอังกฤษ 
- ศักยภาพของสาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
- การจัดการ:รวมหมู่ 
- ผลทางวิชาการ 

4. การพัฒนางานวิจัย บริการวิชาการและผลงานทางวิชาการ 
 ด้านการวิจัย 

- ผลการประเมินพบว่า งบประมาณ .... 10 % 
- กองทุนสนับสนุนการทําวิจัยไม่ชัดเจน 
- การกําหนดภาระงานด้านวิจัย 
- ไม่มีงบประมาณในการว่าจ้างนักวิจัยมืออาชีพ 
- ปัญหาด้าน Research Focus  
- การพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ 
ด้านบริการวิชาการ 
- อาจารย์ทําผลงานวิชาการน้อย ไม่มีผลงานเพ่ิม 
- การบริการวิชาการในลักษณะเรียกเก็บเงินหลักสูตรระยะสั้น 

5. การพัฒนาสร้างเสริมความเป็นท้องถิ่นอยุธยามรดกโลก 
 -   การพัฒนาหลักสูตรอยุธยาศึกษาเป็นหลักสูตรนานาชาติ 
 -   การพัฒนาสู่สากล (ประชาคมอาเซียนและนานาชาติ) 
 -   การจัดสัมมนาทางวิชาการนานาชาติ (500 ปีโปรตุเกส) การศึกษาดูงาน 
อธิการบดี กล่าวว่า กําหนดให้องค์กรและบุคลากรได้มีเป้าหมายและกระบวนการทํางาน

มหาวิทยาลัยฯ ควรจะได้มีการหารือกันว่ามีเป้าหมายอย่างไร แต่ละส่วนมีบทบาทหน้าที่อย่างไร ที่สําคัญคือ
เรื่องการกระจายอํานาจของการตัดสินใจ ขณะน้ีอธิการบดีได้จัดทําคําสั่งเรื่องการกระจายอํานาจเป็น  
2 ส่วน คือการพิจารณาการลา และการเดินทางไปราชการ ให้ส่วนราชการไปดําเนินการ เรื่องงบประมาณในปี 
พ.ศ. 2555 การจัดสรรงบประมาณให้สอดคล้องกับนโยบายเป้าหมาย ได้ทําเรื่องแจ้งไปที่ส่วนราชการ และได้มี
ข้อตกลงแจ้งในที่ประชุมให้ส่วนราชการเร่งดําเนินการ การกระจายอํานาจด้านการบริหารบุคคลและด้าน
งบประมาณจะทําให้มีประสิทธิภาพมากข้ึน โดยจะเช่ือมโยงมาถึงเรื่องการมีประสิทธิภาพในด้านภาพรวมของ
มหาวิทยาลัยฯ เป็นสิ่งที่ดําเนินการต่อเน่ืองมาจากแนวทางการแก้ไขปัญหา 5 กลุ่มย่อยที่จังหวัดสระบุรี 

ประธาน กล่าวว่า  ขอบคุณทีมเลขานุการในการที่ได้จัดทําสรุปผลและขอบคุณอธิการบดีที่
สรุปผลได้ชัดเจน อธิการบดีได้ดําเนินการในบางเรื่องเรียบร้อยแล้ว ซึ่งคิดว่าเป็นทิศทางที่ได้มีการพูดคุยกัน   
ในการประชุมวันน้ีอาจอภิปรายในภาพรวมเพ่ือให้มีประเด็นเพ่ิมเติมแต่ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้ง
ต่อไปให้จัดวาระเรื่องน้ีเป็นวาระพิเศษให้นํา  5-6 เรื่องที่ได้หารือกันว่ามีทิศทางอย่างไร  ทุกเรื่องไม่สามารถทํา
ได้หมด แต่คงมีบางเร่ืองที่ต้องดําเนินการต่อไป  ต้องการให้มีเจ้าภาพนําเสนอในแต่ละเรื่อง ว่าจากการท่ีไป
ประชุมที่จังหวัดสระบุรีได้มีอะไรที่เป็นรูปธรรม  และคาดว่าจะดําเนินการอย่างไรต่อไป 

ข้อ 1 เรื่องเอกภาพ การกระจายอํานาจ เรื่องงบประมาณ มหาวิทยาลัยฯ จะทําอะไรเพ่ิมเติม
หรือไม่ 

ข้อ 2 เรื่องบุคลากร อธิการบดีช่วยนําเสนอว่าจะทําอะไรในเร่ืองน้ีที่เป็นรูปธรรม 



[7] 
 

ข้อ 3 การดูแลสาขาวิชาที่มีนักศึกษาน้อย ต้องการให้คณบดีแต่ละคณะเสนอว่าคณะท่านเป็น
อย่างไร มีอะไรบ้างที่ได้ดําเนินการแล้ว และอะไรที่ยังไม่ได้ดําเนินการ 

ประธาน กล่าวว่า ต้องการให้ทีมบริหารมหาวิทยาลัยฯ มีความรับผิดชอบในส่วนน้ีร่วมกัน และ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยมีส่วนช่วยในการสนับสนุน บางเรื่องอาจเป็นเรื่องของคณบดีที่ต้องรับผิดชอบ โดย
มอบหมายงานดังน้ี  

ด้านนักศึกษาน้อย งานวิจัย  มอบหมายให้คณบดี 
ด้านเอกภาพ บุคลากร  มอบหมายให้อธิการบดี 
ด้านภาษาอังกฤษ   มอบหมายให้ ดร.เกษม บํารุงเวช  
ด้านมรดกโลก ภาพรวมของมหาวิทยาลัยฯ อธิการบดีจะมอบหมายบุคคลใดก็แล้วแต่ ขอความ

คิดเห็นจากที่ประชุม  ในการประชุมครั้งต่อไปแต่ละเรื่องต้องมีเจ้าภาพนําเสนอ 
ศ.ดร.ศุภมาศ พนิชศักด์ิพัฒนา กล่าวว่า  ประเทศที่เจริญแล้วมีตําราเรียนอยู่มาก เช่น ประเทศ

ญี่ปุ่น ประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษ เช่น ประเทศอินเดีย ปัญหาคือ ตําราในบ้านเรา ต้องการแยกวิจัยกับตํารา
ออกจากกัน มหาวิทยาลัยฯ ต้องสร้างระบบขึ้นมาเพ่ือจูงใจให้คนเขียนตํารา  วิชาที่เปิดสอนควรมีตําราท่ี
นักศึกษาสามารถจะพ่ึงได้  ควรทําตําราน้ีให้เกิดประโยชน์  

ศ.นพ.สมเกียรติ วัฒนศิริชัยกุล กล่าวว่า ถ้าจะให้สําเร็จไม่ควรมองที่ประสิทธิภาพ แต่ควรมองที่
ประสิทธิผล สามารถแปลงนโยบายน้ีออกมาให้สอดคล้องกับตัวช้ีวัดของ กพร. สมศ. หรือ สกอ. และสามารถ
นําผลลัพธ์สอดคล้องกับความก้าวหน้าของอาจารย์ ควรเร่งกระบวนการทั้งหมดตรงตามแผนท่ีวางไว้  KPI
รายบุคคล ควรจะเป็นคําตอบในการก้าวต่อไป 

ดร.สุชาติ เมืองแก้ว กล่าวว่า ขอเสนอ 4 ประเด็น ดังน้ี 
1. มหาวิทยาลัยฯ ต้องการทําอะไรใน 6 เรื่อง  เรื่องอะไรที่จะต้องทําเร่งด่วน และมีความสําคัญ

มากที่จะพัฒนา 
2. ดูว่าแต่ละเรื่องจะต้องดําเนินการอย่างไรให้ ดูรายละเอียดที่จะทํา 
3. ผู้รับผิดชอบ  
4. งบประมาณปี พ.ศ. 2554 อีก 2 เดือนข้างหน้าที่เหลือ มหาวิทยาลัยฯ ก็จัดสําหรับกิจกรรม

เรื่องน้ี  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2556 ก็ให้ขอความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยเพ่ือสนับสนุนในแต่ละ
เรื่อง  

รศ.ดร.พงศ์ หรดาล กล่าวว่า ควรจะมีทีมงานผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน เพราะทีมงานสําคัญมาก   
หาวิธีการจะทําอย่างไร เช่น งานบริการวิชาการดําเนินการได้ทันที  ต้องเป็นนโยบายของสภามหาวิทยาลัยและ
ทุกรายวิชาจะต้องมีตําราหรือเอกสารหลักประกอบการเรียน คณาจารย์จะต้องทํา และจะทําอย่างไรเพ่ือ
ส่งเสริมจะเห็นภาพรวมของอุดมศึกษา ส่วนวิจัย ควรนําองค์ความรู้ไปเขียนตํารา อาจารย์ใหม่จะต้องทําตํารา 
2 ปีต่อ 1 เรื่อง อาจารย์ที่เป็น ผศ.รศ. ต้องมีผลงานวิจัยอย่างน้อย 1 รายการ อาจารย์ใหม่ถ้าทํา ผศ. ได้ก็ควร
ต่อให้อีก 8 ปี และยินดีมาช่วยเป็นพ่ีเลี้ยง  

ผศ.วิชชุกร นาคธน กล่าวว่า ต้องการเสนอมุมมองของผู้ปฏิบัติในระดับคณะ เห็นด้วยที่จะต้องมี
การขับเคลื่อน  อาจจะต้องทบทวนวิธีการขับเคลื่อน ดังน้ี 

1. การกําหนดแนวทางการคิดภาระงานใหม่โดยเฉล่ีย อาจารย์แต่ละท่านต้องสอนอย่างตํ่า 12-15 
คาบ/สัปดาห์ หรืออาจจะเกินกว่าน้ัน เป็นเรื่องที่ค่อนข้างหนักอยู่เหมือนกันสําหรับอาจารย์ระดับมหาวิทยาลัยฯ  
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ทั้งจํานวนหน่วยกิตและจํานวนรายวิชา ในเรื่องของการเขียนตํารา บทความ งานวิจัย ควรคิดเกณฑ์ภาระงาน
ให้เหมาะสมควรสอนไม่เกิน 9-12 คาบ/สัปดาห์ และไม่เกิน 2 รายวิชา เพ่ือให้เกิดความลุ่มลึกในเชิงวิชาการ 

2. ต้องการให้มีระบบการ Training ผู้ที่จะเข้ามาเป็นอาจารย์ ใน 6 เดือนแรกต้องมีการ Training 
แต่มหาวิทยาลัยฯ ยังไม่มีในเรื่องของการสอน การทําตํารา และการทําวิจัย ควรมีระบบการ Training  
ที่เข้มแข็งจะทําให้อาจารย์สามารถพัฒนาคุณภาพการสอน และการทํางานเป็นเรื่องที่ดี และอาจต้องมีในเรื่อง
ของการใช้งบประมาณ ซึ่งต้องหารือกันในภาพรวม และควรต้องมีศาสตราจารย์หรือรองศาสตราจารย์เป็น
คณะทํางานเพ่ือ Training ให้กับคณะต่าง ๆ  

3. นักศึกษาจะได้อะไรกับการที่อาจารย์เขียนตําราและทํางานวิจัย สาขาบางสาขาอาจจะมีความ
จําเป็นไม่มากนัก  ต้องมีการทบทวนเป็นเรื่อง ๆ ไป  

ศ.ดร.ศุภมาศ พนิชศักด์ิพัฒนา กล่าวว่า ต้องการให้แก้ระเบียบให้จูงใจ เช่น ภาระงานของอาจารย์  
มหาวิทยาลัยฯ อาจไม่ต้องให้อาจารย์ไป Training ถึง 6 เดือน แต่ใช้ระบบอาจารย์พ่ีเลี้ยง 

 ศ.นพ.สมเกียรติ วัฒนศิริชัยกุล กล่าวว่า ระบบการเรียนการสอนในระดับมหาวิทยาลัยฯ  
นักศึกษาสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองได้ นักศึกษาสมัยน้ีมีทักษะค่อนข้างมากในการที่จะหาข้อมูล ในห้องเรียน
อาจารย์ไม่ควรสอนในวิธีเดิม ๆ ควรสร้างบรรยากาศที่สามารถจับต้องได้ นักเรียนควรมีส่วนร่วมจริง อาจารย์ 
ช้ีประเด็นให้เห็น การเรียนการสอนภายในช่ัวโมงเหล่าน้ีอาจารย์ควรสอนวิจัย บริการ และการเรียนการสอน
รวมอยู่ด้วยกัน  จะทําให้อาจารย์ไม่เหน่ือยมาก และจะได้ผลงานด้วย อัตราความพึงพอใจ อาจารย์ต้องปรับ
วิธีการคํานวณภาระงานของอาจารย์ใหม่  

ผศ.ดร.สาโรช ธีรศิลป กล่าวว่า  มีข้อเสนอแนะ 2 ประเด็น ดังน้ี  
1. จํานวนนักศึกษาน้อย ซึ่งเป็นปัญหาใหญ่ของมหาวิทยาลัยฯ ควรปรับปรุงพัฒนาภายใน

มหาวิทยาลัยฯ  เช่น หลักสูตร บุคลากร มหาวิทยาลัยฯ ควรทํากิจกรรมอย่างอ่ืนที่สามารถสื่อสารกับนักเรียนที่
จบมัธยมให้เข้าใจถึงคุณภาพของการให้การศึกษาของมหาวิทยาลัยฯ  เช่น มีห้อง Lab ที่ทันสมัย มีอาจารย์ที่มี
ความรู้ มีความสามารถ ควรที่จะฝากอนาคตไว้ที่มหาวิทยาลัยฯ แห่งน้ี ควรมีการจัด Camp ภาษาอังกฤษ 
ต้องการให้มีกิจกรรมทางปฏิบัติ เป็นรูปธรรมควรจะใช้หลักของการตลาดสื่อสารกับลูกค้าให้เข้าใจมากกว่าน้ี  

2. งานวิจัยที่เก่ียวข้องกับคุณภาพ เช่น การสอน การผลิตตํารา เกี่ยวข้องกับการวิจัยทั้งน้ันการที่
มีนโยบายให้อาจารย์ต้องทําตํารา ทําวิจัย เป็นเรื่องที่ต้องการให้อาจารย์ทําเป็นภาระงานหลัก กับการทําตํารา    
ไม่ใช่ทําวิจัยเพ่ือรู้  แต่ต้องทําให้เกิดประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและประเทศชาติ โดยเฉพาะมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เป็นมหาวิทยาลัยฯ เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น ควรจะจับประเด็นเพ่ือช่วยเหลือปัญหาของท้องถิ่นอย่างแท้จริง  
ไม่ว่าจะเป็นภาคอุตสาหกรรม ภาคเกษตรกรรม มหาวิทยาลัยฯ คงจะต้องคิดให้ไกล ไม่ใช่ทําวิจัยเพ่ือรู้ ทําแล้ว
ต้องให้ประโยชน์ต่อสังคม 

ผศ.อร่าม ชนะโชติ กล่าวว่า การประเมินมหาวิทยาลัยฯ ในส่วนของการประกันคุณภาพ เป็นส่วน
สําคัญของมหาวิทยาลัยฯ  ควรนําผลการประเมินรวมถึงข้อมูลน้ีประกอบในการจัดทําแผนปฏิบัติราชการต่อไป 

ประธาน กล่าวว่า ให้มหาวิทยาลัยฯ ปรึกษาหารือกันภายใน  และเสนอสภามหาวิทยาลัยให้เป็น
รูปธรรม อาจไม่ต้องพูดทุกเรื่องแต่เอาประเด็นที่สําคัญ เรื่อง ปัญหาอุปสรรคเป็นอย่างไร จะช่วยได้อย่างไร  
ให้นําเสนอในคร้ังต่อไป ซึ่งหลายเรื่องอธิการได้ดําเนินการไปแล้ว  

อธิการบดี กล่าวว่า ในประเด็นที่เป็นความคิดเห็นกลุ่มย่อยในการสัมมนา  ในหลายเรื่องเป็นสิ่งที่
มหาวิทยาลัยฯ ดําเนินการอยู่แล้ว และหลายเรื่องเช่ือมโยงกับเร่ืองอ่ืน เช่น เรื่องภาระงานการสอน   
ถ้าต้องการนักศึกษามากควรเพ่ิมภาระงานสอนของอาจารย์และการสนับสนุนตําแหน่งทางวิชาการ 
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2. ด้วยอธิการบดีได้กําหนดเป้าหมายด้านวิชาการในภาคเรียนที่ 1/2554 (จุดเน้นเพ่ิมเติม) 
เพ่ือให้การเตรียมการจัดการเรียนการสอน และประเมินผลของคณาจารย์ผู้สอน รวมทั้งการกํากับติดตาม 
เร่งรัด และประเมินผลการดําเนินงานของคณาจารย์และผู้บริหารแต่ละระดับ มีจุดเน้นการดําเนินการ รวมทั้งมี
เป้าหมาย แนวทางการปฏิบัติงาน การจัดสรรงบประมาณและทรัพยากรที่ ชัดเจน มีประสิทธิภาพ  
อันจะส่งผลต่อคุณภาพ และเป็นประโยชน์ต่อนักศึกษามากขึ้น 

3. ด้วยขณะนี้ใกล้สิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 และใกล้เริ่มปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 แล้ว  
ทุกส่วนราชการจะต้องเร่งเตรียมการจัดต้ังและจัดสรรงบประมาณ โดยเฉพาะงบประมาณเงินบํารุงการศึกษา
ให้แล้วเสร็จโดยเร็วตามที่กองนโยบายและแผนกําหนดเป็นปฏิทินงบประมาณไว้เพ่ือให้สามารถประมวล 
ผลและนําเสนอขออนุมัติจากคณะกรรมการชุดต่าง ๆ จนถึงสภามหาวิทยาลัยให้ทันภายในเดือนกันยายน  
พ.ศ.2554 

มติที่ประชุม   
รับทราบ  

ระเบียบวาระที่ 4.2  เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ 

สาระสําคัญโดยย่อ 
-ไม่มี- เน่ืองจากลาการประชุม 
เลขานุการ กล่าวว่า ขณะนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาได้ดําเนินการประกาศ 

รับสมัครสภาคณาจารย์และข้าราชการ ซึ่งการรับสมัครจะหมดเขตแล้ว แต่ยังไม่มีผู้ใดมาสมัคร  

มติที่ประชุม   
รับทราบ  

ระเบียบวาระที่ 4.3  เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการ
มหาวิทยาลัย 

สาระสําคัญโดยย่อ 
 ดร.จิระพันธ์ุ พิมพ์พันธ์ุ ประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยฯ มีเรื่องแจ้ง 
เพ่ือทราบ คือ คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยได้ประชุมเมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2554 มีวาระที่
น่าสนใจดังน้ี 
 1. คณะกรรมการส่งเสริมฯ มีความสนใจด้านการวิจัย และคณะกรรมการได้ดําเนินการอย่าง
ต่อเน่ืองมาแล้ว 2-3 สมัย อยากทราบว่าได้ดําเนินงานเป็นอย่างไร จึงต้องการทําวิจัย มหาวิทยาลัยฯ มีอาจารย์
ที่ทําวิจัยเก่ง ๆ หลายท่าน ต้องการให้มาทําวิจัยให้คณะกรรมการส่งเสริมฯ  ที่ประชุมมีมติจะจัดงบประมาณ
สําหรับทําวิจัยให้ด้วย  
 2. คณะกรรมการส่งเสริมฯ อนุมัติเงินให้แก่ผู้แทนนักศึกษาเพ่ือส่งเสริมประชาธิปไตย เพ่ือเทิดไท้
องค์ราชันย์ และต้องการให้นักศึกษามีความสามัคคีกัน 
 3. การประเมินคณะกรรมการภายนอกที่มาประเมินมหาวิทยาลัยฯ ดร.จิระพันธ์ุ พิมพ์พันพ์  
กล่าวว่า ได้มีโอกาสมาพูดคุยกับคณะกรรมการประเมิน และสอบถามว่า ในการประชุมสภามหาวิทยาลัย  
ได้มีการพูดคุยกันในเรื่องของการประเมินหรือไม่ มีการนําตัวช้ีวัดของปีที่แล้วมาดูกับปีน้ี  
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 4. เห็นด้วยที่อาจารย์ควรจะมีการ Training ก่อนการสอน ที่โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยาได้มี 
การ Training อาจารย์ที่จะเข้ามาสอนเป็นเวลา 1 เดือน ฝึกทุกเรื่อง อ่านระเบียบทุกอย่าง โรงเรียนไม่ได้ให้
เงินเดือน แต่จะให้เงินเป็นรายวัน วันละ  300 บาท  
 รศ.ดร.พงศ์ หรดาล กล่าวว่า การประเมินสภามหาวิทยาลัยต้องมีเพราะเป็นเกณฑ์ตาม กพร.  
สมศ. เป็น KPI สําหรับมหาวิทยาลัยฯ หากทําได้จะทําให้อาจารย์ได้มีการขยายผล เอกสารตํารา ถ้าขึ้น  
web site ได้ก็จะดี นักศึกษาไม่อยากเรียนกับอาจารย์ แต่ถ้าให้ค้นคว้านักศึกษาจะชอบ 
 ประธาน กล่าวว่า ในการประชุมคร้ังต่อไปให้หารือกันเรื่องการประเมินสภามหาวิทยาลัยฯ  
ดร.สุชาติ เมืองแก้ว ช่วยเตรียมแนวคิดน้ีด้วย  

มติที่ประชุม   
รับทราบ  

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องนําเสนอเพื่อพิจารณา 

ระเบียบวาระที่ 5.1 รายงานผลการดําเนินงานของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยและคณบดี  

สาระสําคัญโดยย่อ 
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย  ขออนุญาตที่ประชุมให้ ดร.สุชาติ เมืองแก้ว ประธานคณะกรรมการ

ติดตามฯ รายงานผลการประเมินอธิการบดี ดังน้ี 

ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง 
1.ข้อมูลทั่วไป 

   1.1 ข้อมูลมหาวิทยาลัยฯ  ปี 2553 
   - มีการแบ่งส่วนราชการเป็น 4 คณะ 

 มีการจัดการศึกษารวม 52 หลักสูตร 
- ปริญญาตรี 46 หลักสูตร 
- ปริญญาโท 5 หลักสูตร 
- ปริญญาเอก 1 หลักสูตร 

 มีนักศึกษา รวม 6,034 คน 
 มีบุคลากร รวม 332 คน 

- สายวิชาการ 235 คน  
- สายสนับสนุน 97 คน 

 2. การปฏิบัติงานในหน้าที่ของอธิการบดี 
  ต้ังแต่ 25 พฤษภาคม 2552 รวม 2 ปีเศษ 
 3. วิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
  3.1 วิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
   (1) ข้อมูลจากการประเมินของ สมศ 
   (2) ข้อมูลจากการประเมินของ ก.พ.ร. 
   (3) ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ผู้เก่ียวข้อง 
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   (4) ข้อมูลจากการตอบแบบสอบถามของบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย 
   (5) ข้อมูลจากเอกสารที่เก่ียวข้อง เช่น รายงานประจําปี รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย 
สารสนเทศของมหาวิทยาลัยฯ  
  3.2 วิเคราะห์และอภิปรายผลโดยคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของ
อธิการบดีและคณบดี 
 4. ผลการประเมิน 
  4.1 การประเมินของ ก.พ.ร. และ สมศ.  
                   ภาพรวมอยู่ในระดับดี 
  4.2 ความเห็นของบุคลากร  
                   อยู่ในระดับค่อนข้างดี 
  4.3 ผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของสภามหาวิทยาลัย  
                   อยู่ในระดับดี 
 5. ความเห็นของคณะกรรมการติดตามฯ 
  ผลการประเมินโดยรวมอยู่ในระดับดี  
  โดยมีข้อเสนอแนะที่สําคัญในประเด็นดังน้ี 

(1) เสนอให้เร่งรัดจัดทําแผนระยะยาว 10-15 ปี และแผนพัฒนาฉบับที่ 11 
(2) ให้มีกลยุทธ์การพัฒนางานวิชาการ 

- หลักสูตรใหม่ ๆ 
  - งานวิจัย 
  - งานวิจัยเชิงบูรณาการระหว่างประวัติศาสตร์เมืองมรดกโลก สภาพแวดล้อม ธรรมชาติ และ

การท่องเที่ยว 
(3) เร่งพัฒนาศูนย์สามบัณฑิต อําเภออุทัย ให้เป็นศูนย์การเรียนรู้และวิจัย ด้านเศรษฐกิจพอเพียง 

  (4) ทบทวนแผนพัฒนาบุคลากรทุกประเภทให้ได้ตามมาตรฐานอุดมศึกษาทั้งด้านการบริหาร
ทักษะวิชาการ 
  (5) รักษาบุคลากรโดยพยายามเพ่ิมสิ่งจูงใจและสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างบุคลากร ทีมงาน 
 

ที่ประชุมได้อภิปรายกันอย่างกว้างขวางดังน้ี 
  ศ.ดร.ศุภมาศ พนิชศักด์ิพัฒนา กล่าวว่า ผลการประเมินค่อนข้างเป็นกลาง มีประโยชน์อย่างมาก 
มีข้อเสนอแนะคือผู้ที่ประเมินยังเข้าไม่ถึง หนังสือของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เป็นหนังสือ
ที่ดีมากควรคู่แก่การเก็บรักษา ในบรรดาราชภัฏทั้งหมดหนังสือของราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เป็นหนังสือ
ที่ดีมาก  ตําราดี ๆ โอกาสจะเกิดขึ้น จะเกิดประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัยฯ โดยเฉพาะตําราที่ใกล้เคียงกัน จะ
ทําให้มหาวิทยาลัยอ่ืนสามารถนําไปใช้ได้ 
  ผศ.วิชชุกร นาคธน กล่าวว่า การประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยฯ ในภาพรวมค่อนข้างน้อย ต้องการ
ให้มีการประชาสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัยฯ อยู่ในรายงานด้วย  
  รศ.ดร.พงศ์ หรดาล กล่าวว่า ควรจะทําเรื่องมรดกโลก  อยุธยาควรจะทําคลังสมอง USR ตัวน้ีจะ
เผยแพร่ทั่วโลก  
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  อธิการบดี กล่าวว่า ขอบคุณกรรมการสภามหาวิทยาลัย และคณะกรรมการประเมินฯ ที่ได้
ดําเนินการซึ่งเป็นภารกิจที่ยุ่งยากมากในเร่ืองของการรวบรวมข้อมูล ซึ่งตามความเห็นคิดว่าไม่ว่าผลจะ
ออกมาอย่างไร อธิการบดียินดีน้อมรับข้อมูลด้วยความยินดีและขอขอบคุณในคําแนะนํา รวมทั้งกําลังใจ 
และจะได้นําข้อมูล ปัญหาต่าง ๆ ไปแก้ไข ส่วนดีก็จะพยายามยกระดับคุณภาพให้ดีย่ิงขึ้นต่อไปใน 2 ปีที่
เหลือ ขอบคุณที่ให้กําลังใจและช้ีแนะในเร่ืองของการทํางานอย่างชัดเจน เป็นประเด็นที่ผู้บริหารจะนําไป
ปฏิบัติในการดําเนินการให้เกิดคุณภาพ ทําอย่างไรที่จะยกระดับคุณภาพให้สูงขึ้นและแก้ไขปัญหาที่มีอยู่ให้
ลุล่วงไป อธิการบดีจะนําเรียนในแต่ละประเด็นในเชิงเรื่องของการแก้ไข การพัฒนา ให้กรรมการสภา
มหาวิทยาลัยได้รับทราบต่อไปตามที่ท่านนายกสภามหาวิทยาลัยได้มอบหมาย 
  ผศ.อร่าม ชนะโชติ กล่าวว่า ในข้อบังคับไม่ได้พูดถึงกรอบการประเมิน คณะกรรมการประเมินฯ  
ที่จะประเมินมหาวิทยาลัยฯ หากมีการกําหนดกรอบว่ามีการประเมินด้านไหนให้ชัดเจนในข้อบังคับจะเป็น
ประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย ฯ ในครั้งต่อไปเพ่ือประโยชน์ของมหาวิทยาลัยฯ ควรมีการเพ่ิมเติมในกรอบ 
การประเมินให้มีความชัดเจนมากย่ิงขึ้น 
  ดร.สุชาติ เมืองแก้ว กล่าวว่า ในการประชุมครั้งต่อไปจะนําเสนอผลการประเมินของคณบดี  
และนําเสนอกรอบของการประเมินครั้งต่อไปว่าควรจะเป็นอย่างไร เพ่ือให้กรรมการสภามหาวิทยาลัยได้ใช้
เป็นแนวทางสําหรับกรรมการชุดใหม่ต่อไป 
  ประธาน ขอบคุณ ดร.สุชาติ เมืองแก้ว ผลการประเมินเป็นประโยชน์สําหรับสภามหาวิทยาลัย
และมหาวิทยาลัยฯ โดยรวมด้วย  
  เรื่องกําหนดเอกลักษณ์และอัตลักษณ์ของผลผลิตมหาวิทยาลยัราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
  อธิการบดี  กล่าวว่า เน่ืองจากในการประเมินรอบที่ 3 มีตัวบ่งช้ีที่เก่ียวกับเอกลักษณ์และ 
อัตลักษณ์ ซึ่งเป็นประเด็นที่ยังไม่เข้าใจกัน เน่ืองจากในคําอธิบายของตัวช้ีวัดได้อธิบายโยงไปถึงปรัชญา
วิสัยทัศน์ พันธกิจ ของมหาวิทยาลัยฯ ซึ่งในตัวช้ีวัดกําหนดว่าเอกลักษณ์และอัตลักษณ์ต้องได้รับความ
เห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย แต่เน่ืองจากมหาวิทยาลัยยังไม่ได้มีการนําเสนอสภามหาวิทยาลัยฯ  
เพ่ือพิจารณา เอกลักษณ์และอัตลักษณ์ อย่างเป็นทางการ มหาวิทยาลัยฯ มีแต่การนําเสนอปรัชญา 
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักศึกษาตามที่ปรากฏในแผนพัฒนามหาวิาทยาลัย และแผนประจําปี  
ดังน้ัน ดร.สุชาติ เมืองแก้ว ประธานคณะกรรมการติดตามตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย
และคณบดี ได้ให้ข้อแนะนํารวมทั้งนําเสนอว่าควรจะได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย เพ่ือใช้เป็น
ฐานของสมศ.ดังน้ันจึงขออนุญาตที่ประชุมได้พิจารณา โดย ดร.สุชาติ เมืองแก้ว ได้ยกร่าง ความหมายของ
เอกลักษณ์และอัตลักษณ์ ดังน้ี  

  เอกลักษณ์ (Uniqueness) หมายถึง ความสําเร็จตามจุดเน้นและจุดเด่นที่สะท้อนให้เห็นเป็น
ลักษณะโดดเด่นเป็นหน่ึงของสถานศึกษา 

 อัตลักษณ์ (Identity) หมายถึง ผลผลิตของผู้เรียนตามปรัชญา ปณิธาน พันธกิจ และวัตถุประสงค์
ของการจัดต้ังสถานศึกษา ทีไ่ด้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาและหน่วยงานต้นสังกัด 

 ที่มา : คู่มืออภิธานศัพท์ ของสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคณุภาพการศึกษา (องค์การ
มหาชน) 
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  ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะดังนี ้
  ผศ.วิชชุกร นาคธน กล่าวว่า หากมหาวิทยาลัยฯ ไม่รีบดําเนินการจนเกินไป ควรจัดให้มี 

การประกวดเอกลักษณ์และอัตลักษณ์ โดยมาจากทุกภาคส่วน คณาจารย์ และนักศึกษา อาจมีกรรมการขึ้นมา
ชุดหน่ึง เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิทําการตัดสิน ถ้าทําได้จะเป็นการสร้างบรรยากาศภายในมหาวิทยาลัยฯ  

  อธิการบดี คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ได้มีการนําเสนอผู้ที่เก่ียวข้องได้พิจารณา 
  ประธาน กล่าวว่า อธิการบดีสามารถทําให้กลุ่มนักศึกษา กรรมการนักศึกษา มาเสวนากัน  

มากลั่นกรองด้วยกัน เป็นการสร้างอันหน่ึงอันเดียวกัน กระบวนการมีความสําคัญพอ ๆ กับผลที่ออกมา ควรจะ
มีกระบวนการที่มีส่วนร่วม  

  อธิการบดี กล่าวว่า สภามหาวิทยาลัยมีมติเห็นชอบในหลักการให้มีการจัดทําเอกลักษณ์และ 
อัตลักษณ์ ในเบ้ืองต้น และนําเข้าสู่ประชาคมเพ่ือให้ทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมในการพิจารณาและนําผลให้
กรรมการสภามหาวิทยาลัยพิจารณาในคร้ังต่อไป 

  ประธาน กล่าวยํ้าว่าของเดิมของมหาวิทยาลัยฯ ก็ใช้ได้ แต่บัดน้ีถึงเวลาที่จะเปลี่ยนแปลง 
 เห็นว่าควรมีการปรับปรุงจากเดิม 

มติที่ประชุม     
รับทราบรายงานผลการดําเนินงานของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของ

มหาวิทยาลัย 

ระเบียบวาระที่ 5.2 ขออนุมัติให้ปริญญาบัตร แก่ผู้สําเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจาํภาค
เรียนที่ 3/2553 

สาระสําคัญโดยย่อ 
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย  นําเสนอ ขออนุมัติให้ปริญญาบัตร แก่ผู้สําเร็จการศึกษา ระดับ

บัณฑิตศึกษา ประจําภาคเรียนที่ 3/2553 จํานวน 15 ราย  

ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง 
สภาวิชาการได้มีมติเห็นชอบเสนอให้ปริญญาบัตร ในการประชุมครั้งที่ 4/2554 เมื่อวันที่ 23 

มิถุนายน 2554 ระดับบัณฑิตศึกษา ประจําภาคเรียนที่ 3/2553 จํานวน 15 ราย จําแนกตามวุฒิการศึกษาได้
ตามตารางที่ 1 ดังต่อไปน้ี 

ตารางที่ 1 จํ า นวนผู้ สํ า เ ร็ จ ก า รศึ กษ า จํ า แนกตามร ะดั บบัณ ฑิตศึ กษาแล ะ วุ ฒิ ก า รศึ กษ า  
  ภาคเรียนที่ 3/2553 

ระดับปริญญา สาขาวิชา/วุฒิการศึกษา จํานวน(ราย) 
ระดับปริญญาบัณฑิตศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู  

(ภาคพิเศษ) 
2 

 ค.ม. (การบริหารการศึกษา) 4 
 ค.ม. (การจัดการเรียนรู้) 2 
 ศศ.ม.(ยุทธศาสตร์การพัฒนา) 2 

 บธ.ม. (สาขาบริหารธุรกิจ) 5 
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ระดับปริญญา สาขาวิชา/วุฒิการศึกษา จํานวน(ราย) 

 รวม 15 

ข้อกฎหมาย 
1. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

พ.ศ. 2549 
2. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 กําหนดให้สภามหาวิทยาลัยมีอํานาจและ

หน้าที่ตามมาตรา 18 (4) อนุมัติให้ปริญญา ประกาศนียบัตรช้ันสูง ประกาศนียบัตร อนุปริญญา และ
ประกาศนียบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษา 

ข้อเสนอ/ญัตติ 
ขออนุมัติให้ปริญญาบัตร แก่ผู้สําเร็จการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ประจําภาคเรียนที่ 3/2553 

จํานวน 15 ราย  

มติที่ประชุม     
อนุมัติให้ปริญญาบัตร แก่ผู้สําเร็จการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ประจําภาคเรียนที่ 3/2553 

จํานวน 15 ราย 

ระเบียบวาระท่ี 5.3 ขอความเห็นชอบแต่งต้ังคณะกรรมการสรรหาหัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์ 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

สาระสําคัญโดยย่อ 
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย  ขออนุญาตที่ประชุมให้คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

นําเสนอ ขอความเห็นชอบแต่งต้ังคณะกรรมการสรรหาหัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง 
ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาที่ 611/2552 ลงวันที่ 1  กรกฎาคม 2552 

แต่งต้ัง นายจําลอง  ศรีสง่า  เป็นหัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์ มีผลต้ังแต่วันที่ 17 มิถุนายน 2552 น้ัน 
เน่ืองจากนายจําลอง ศรีสง่า ได้ขอลาออกจากตําแหน่งหัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์ มีผลต้ังแต่วันที่ 31 พฤษภาคม 
2554 ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาที่ 438/2554 ลงวันที่ 3 มิถุนายน 2554  น้ัน   

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจึ งไ ด้ ดํา เ นินการตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยาว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการได้มา และอํานาจหน้าที่ของหัวหน้าภาค พ.ศ. 2549  
ข้อ 5 วรรค 2 โดยได้มีคําสั่งให้คณาจารย์ภาควิชาวิทยาศาสตร์ประชุม ในวันที่ 21  มิถุนายน 2554  
เวลา 11.00 น. ณ ห้องประชุม 1 เพ่ือคัดเลือกอาจารย์ในภาควิชา จํานวน  2 คน เพ่ือเป็นคณะกรรมการ 
สรรหาหัวหน้าภาควิชา ซึ่งผลการคัดเลือกโดยวิธีลงคะแนน  คือ นางศิริรัตน์  ศิริพรวิศาล และนายสาโรช  ปุริสังคหะ   

ข้อกฎหมาย 
 1. พรบ.มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ . 2547 มาตรา 18 สภามหาวิทยาลัยมีอํานาจหน้าที่

ควบคุมดูแลกิจการทั่วไปของมหาวิทยาลัย (14)  สภามหาวิทยาลัยมีอํานาจแต่งต้ังคณะกรรมการ 
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คณะอนุกรรมการหรือบุคคลหนึ่งบุคคลใดเพ่ือพิจารณาและเสนอความเห็นในเร่ืองหน่ึงเร่ืองใด หรือมอบหมาย
ให้ปฏิบัติการอย่างหน่ึงอย่างใดอันอยู่ในอํานาจและหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัย 
 2. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการได้มา 
และอํานาจหน้าที่ของหัวหน้าภาค พ.ศ. 2549 ข้อ 5 ให้สภามหาวิทยาลัยแต่งต้ังคณะกรรมการสรรหาหัวหน้า
ภาควิชา จํานวน 3 คน ตามคําแนะนําของคณบดี ประกอบด้วย (1) คณบดีเป็นประธาน  (2) ผู้แทนคณาจารย์
ประจําภาควิชา ซึ่งคัดเลือกกันเอง จํานวนสองคนเป็นกรรมการ (3) ให้กรรมการตาม (2) คัดเลือกกันเอง
จํานวนหน่ึงคน เป็นกรรมการและเลขานุการ   

ข้อเสนอ/ญัตติ 
ขอความเห็นชอบแต่งต้ังคณะกรรมการสรรหาหัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี  

มติที่ประชุม     
เห็นชอบแต่งต้ังคณะกรรมการสรรหาหัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี แต่ต้องการให้แก้ไขข้อบังคับโดยไม่ต้องให้ถึงสภามหาวิทยาลัย ต้องการให้สิ้นสุดที่คณะ เน่ืองจาก
หัวหน้าภาคไม่ได้เป็นผู้บริหารในฐานะมหาวิทยาลยัฯ  

ประธาน กล่าวว่า ขอให้มหาวิทยาลัยฯ ดําเนินการแก้ไขข้อบังคับน้ีด้วย 

ระเบียบวาระที่ 5.4 ขอความเห็นชอบการจัดการศึกษาภาคพิเศษ ภาคการศึกษาบุคลากร
ประจําการ (กศ.บป.) 

สาระสําคัญโดยย่อ 
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย  ขออนุญาตที่ประชุมให้ ผศ.ดร.วิมลพรรณ รุ่งพรหม รองอธิการบดี

ฝ่ายวิชาการ นําเสนอ ขอความเห็นชอบการจัดการศึกษาภาคพิเศษ ภาคการศึกษาบุคลากรประจําการ (กศ.บป.) 

ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาได้มีการจัดการศึกษาให้กับนักศึกษาภาคพิเศษเพ่ือสนอง

ความต้องการของมวลชนในท้องถิ่นอย่างต่อเน่ือง สอดคล้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย โดยได้ดําเนินการ
ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย การจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและ 
ปริญญาตรี ข้อ 5.2.3 มหาวิทยาลัยสามารถจัดการศึกษาภาคพิเศษให้กับบุคลากรทั้งภายนอกและภายใน
มหาวิทยาลัย โดยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัยโดยทุกหลักสูตรที่จัดการศึกษาภาคพิเศษ เป็นหลักสูตร
ที่ได้รับทราบการให้ความเห็นชอบจากสํานักงานอุดมศึกษาและแผนการรับได้ผ่านการเห็นชอบจาก
คณะกรรมการประจําคณะแล้วจํานวน 12 หลักสูตร 

ข้อกฎหมาย 
1. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 
2. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย การจัดการศึกษาระดับอนุปริญญา 

และปริญญาตรี พ.ศ. 2549 ข้อ 5.2 การจัดการศึกษาภาคพิเศษ 
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ข้อเสนอ/ญัตติ 

ขอความเห็นชอบการจัดการศึกษาภาคพิเศษ ภาคการศึกษาบุคลากรประจําการ (กศ.บป.)  
ในหลักสูตรดังต่อไปน้ี 

 

มติที่ประชุม     
เห็นชอบการจัดการศึกษาภาคพิเศษ ภาคการศึกษาบุคลากรประจําการ (กศ.บป.) 

ระเบียบวาระท่ี 5.5 ขออนุมัติงบประมาณรายจ่ายการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาประจําปี
งบประมาณ พ.ศ.2554 (ครั้งที่ 2)  

สาระสําคัญโดยย่อ 
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย  ขออนุญาตที่ประชุมให้ ดร.กมลวรรณ วรรณธนัง รองผู้อํานวยการ

สํานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา นําเสนอ ขออนุมัติงบประมาณรายจ่ายการจัดการศึกษาระดับ

ลําดับ หลักสูตร สาขาวิชา จํานวน 

คณะครศุาสตร์  

1 ครุศาสตรบัณฑิต การศึกษาปฐมวัย  70 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์  

1 ศิลปศาสตรบัณฑิต การพัฒนาชุมชน  150 

2 รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต รัฐประศาสนศาสตร์  80 

3 ศิลปศาสตรบัณฑิต การพัฒนาชุมชน (อ่างทอง) 25 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

1 วิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาการคอมพิวเตอร์  60 

2 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาธารณสุขชุมชน  50 

3 วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมไฟฟ้า  30 

4 วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต การจัดการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  55 

คณะวิทยาการจัดการ  

1 บริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการ  150 

2 บริหารธุรกิจบัณฑิต การบริหารทรัพยากรมนุษย์  60 

3 บัญชีบัณฑิต การบัญชี  60 

4 บริหารธุรกิจบัณฑิต คอมพิวเตอร์ธุรกิจ  60 

5 บริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการ (อ่างทอง)  50 
รวม 900 
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บัณฑิตศึกษาประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 (ครั้งที่ 2) จํานวน 2,982,520 บาท (สองล้านเก้าแสนแปดหมื่น
สองพันห้าร้อยย่ีสิบบาทถ้วน)  

ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง 
ตามที่สภามหาวิทยาลัยได้อนุมัติงบประมาณงบประมาณรายจ่ายการจัดการศึกษาระดับ

บัณฑิตศึกษา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2554 จํานวน 8,179,560 บาท น้ัน เน่ืองจากในปีการศึกษา 3/2553 
และ 1/2554 สํานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษามีจํานวนนักศึกษาสูงกว่าที่ประมาณการรายรับ  
จึงจําเป็นต้องขออนุมัติงบประมาณรายจ่ายการจัดการศึกษาระดับบัณฑิต ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 
(ครั้งที่ 2 ) และงบประมาณดังกล่าวได้รับการพิจารณาจากคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 3/2554  
เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2554 และได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเมื่อการประชุม
ครั้งที่ 15/2554 วันที่ 19 กรกฎาคม 2554 และได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการบริหารงบประมาณและ
การเงินเมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2554 ดังน้ันจึงขออนุมัติงบประมาณรายจ่ายการจัดการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554  (ครั้งที่ 2 ) รายละเอียดของการอนุมัติงบประมาณ (ครั้งที่ 2) 
ดังน้ี 

 
งบประมาณทีไ่ด้รับอนุมัติ 

ครั้งที่ 1 
งบประมาณทีข่ออนุมัติ 

ครั้งที่ 2 แหล่งงบประมาณ 
หลักสูตร/สาขา จํานวน 

(คน) 
จํานวน 
(บาท) 

จํานวน 
(คน) 

จํานวน 
(บาท) 

1. นักศึกษาภาคปกติ 36 266,544 34 518,880 
2. นักศึกษาภาคพิเศษ 696 7,913,016 99 2,463,640 

รวมทั้งสิน้ 732 8,179,560 133 2,982,520 
 

ข้อกฎหมาย 
 พระราชบัญญั ติมหา วิทยาลัยราชภัฏ  พ .ศ .  2547 มาตรา  27  กํ าหนดให้อ ธิการ ดี 
เป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุด  และรับผิดชอบการบริหารงานของมหาวิทยาลัย  มาตรา 31 (2) อธิการบดี 
มีอํานาจและหน้าที่ควบคุมดูแลการเงิน การพัสดุ ของมหาวิทยาลัยให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ 
ประกาศและข้อบังคับของทางราชการและของมหาวิทยาลัย 

ข้อเสนอ/ญัตติ 
ขออนุมัติงบประมาณรายจ่ายการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาประจําปีงบประมาณ พ.ศ.

2554 (ครั้งที่ 2) 
 ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะดังนี้ 

ผศ.วิชชุกร นาคธน กล่าวว่า งบประมาณของบัณฑิตศึกษากับโรงเรียนสาธิต ไม่ใช่ส่วนราชการ
ตามประกาศกระทรวงและไม่ได้เป็นหน่วยงานภายใน งบประมาณของบัณฑิตเป็นหลักสูตรทั่วไป ควรต้ังอยู่ที่
คณะ  ส่วนโรงเรียนสาธิตงบประมาณควรต้ังที่คณะครุศาสตร์ ควรจะถูกต้องตามโครงสร้างมากกว่า และควร
แก้ไขให้ถูกต้องตามระเบียบ 
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ประธาน กล่าวว่า ต้องการให้ท่านอธิการบดีปรึกษาหารือเรื่องวิธีการ บทบาทของบัณฑิต ต้นทุน 
อัตราการเก็บเงิน หารือกันภายในมหาวิทยาลัยฯ  

มติที่ประชุม     
อนุมัติงบประมาณรายจ่ายการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 

(ครั้งที่ 2) จํานวน 2,982,520 (สองล้านเก้าแสนแปดหมื่นสองพันห้าร้อยย่ีสิบบาทถ้วน) 

ระเบียบวาระที่ 5.6 ขออนุมัติงบประมาณรายจ่ายเงินค่าบํารุงการศึกษา (งบ บ .กศ .)  
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 (ครั้งที่ 2) 

สาระสําคัญโดยย่อ 
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย  ขออนุญาตที่ประชุมให้นางสริตา เจริญทัศน์ พนักงานราชการ 

นําเสนอ ขออนุมัติงบประมาณรายจ่ายเงินค่าบํารุงการศึกษา (งบ บ.กศ.) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 
(ครั้งที่ 2) 

ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง 
ตามท่ีสภามหาวิทยาลัย ได้อนุมัติงบประมาณรายจ่าย เงินบํารุงการศึกษา ประจําปีงบประมาณ  

พ.ศ. 2554 (งบ บ.กศ.) จํานวน 55,240,560 บาท น้ัน เน่ืองจากในปีการศึกษา 1/2554 มหาวิทยาลัย  
มีจํานวนนักศึกษาและนักเรียนสูงกว่าประมาณการรายรับ จึงจําเป็นต้องขออนุมัติงบประมาณรายจ่าย  
เงินค่าบํารุงการศึกษา (งบ บ .กศ .) ประจําปีงบประมาณ พ .ศ . 2554 (ครั้งที่ 2)  รายละเอียดของ 
การขออนุมัติงบประมาณ (ครั้งที่ 2) ดังน้ี 

 
งบประมาณทีไ่ด้รับอนุมัติ  

ครั้งที่ 1 
งบประมาณทีข่ออนุมัติ  

ครั้งที่ 2 
แหล่งงบประมาณ 

จํานวน 
(คน) 

จํานวน  
(บาท) 

จํานวน
(คน) 

จํานวน  
(บาท) 

นักศึกษาภาคปกติ 7,174 45,300,960 35 190,400 
หอพักอู่ทอง 349 735,840 21 44,960 
โรงเรียนสาธิตมัธยม 1,336 5,101,920 92 1,015,680 
โรงเรียนประถมสาธิต 790 2,844,720 83 474,080 
โรงเรียนสาธิตปฐมวัย 349 1,257,120 32 200,880 

รวมทั้งสิ้น 9,998 55,240,560 263 1,926,000 
 

  การขออนุมัติงบประมาณรายจ่าย เงินค่าบํารุงการศึกษา (งบ บ.กศ.) ประจําปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2554 (ครั้งที่ 2)  ได้ผ่านกระบวนการดังน้ี 
 1. นําเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพิจารณาให้ความเห็นชอบครั้งที่ 15/2554 
เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2554 มีมติเห็นชอบ 
 2. นําเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงบประมาณและการเงิน ครั้งที่ 3/2554 เมื่อวันที่ 19 
กรกฎาคม 2554 มีมติเห็นชอบและให้นําเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาอนุมัติต่อไป 
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ข้อกฎหมาย 

 1. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2548 มาตรา 18 (11) อนุมัติงบประมาณรายจ่าย
จากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย 
 2. ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย การบริหารจัดการเงินรายได้ของ
มหาวิทยาลัยพ.ศ. 2548 ข้อ 18 เมื่อ มหาวิทยาลัยมีเหตุผลและความจําเป็น สามารถเสนอขอต้ังงบประมาณ
รายจ่ายเพ่ิมเติมระหว่างปีได้ 

ข้อเสนอ/ญัตติ 
ขออนุมัติงบประมาณรายจ่ายเงินค่าบํารุงการศึกษา (งบ บ.กศ.) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 

(ครั้งที่ 2) 

มติที่ประชุม     
อนุมัติงบประมาณรายจ่ายเงินค่าบํารุงการศึกษา (งบ บ.กศ.) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 

(ครั้งที่ 2) จํานวน 1,926,000 บาท (หน่ึงล้านเก้าแสนสองหมื่นหกพันบาทถ้วน) 

ระเบียบวาระท่ี  6   เรื่องอ่ืนๆ 

ระเบียบวาระที่ 6.1 กําหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 8/2554 

สาระสําคัญโดยย่อ 
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย นําเสนอปฏิทินเพ่ือหารือเรื่องกําหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย

ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 8/2554 

ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง 
 สภามหาวิทยาลัย มีมติเป็นหลักการให้มีการประชุมทุกวันพุธในสัปดาห์ที่สามของเดือน   

ข้อกฎหมาย     
ข้อบังคับว่าด้วยการประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ พ.ศ. 2547 ข้อ 8 การประชุมให้มีตามกําหนด 

ที่สภามหาวิทยาลัยได้มีมติไว้  

ข้อเสนอ/ญัตติ    
ขอความเห็นชอบกําหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 8/2554 

ในวันพุธที่ 17 สิงหาคม  2554 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  
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มติที่ประชุม    
 เห็นชอบ  

 
ปิดประชุมเวลา  12.20 น. 
 

........................................... 
(รศ.วันทนีย์  แสนภักดี) 

ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
 

........................................... 
(คุณหญิง ดร.กษมา  วรวรรณ ณ อยุธยา) 

ประธานการประชุม
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