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รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ครั้งที่ 5/2554
วันพุธที่ 18 พฤษภาคม 2554 เวลา 09.30 – 12.00 น.
ณ ห้องประชุม 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
--------------------------------------------------

ผู้ที่มาประชุม
1. คุณหญิง ดร.กษมา วรวรรณ ณ อยุธยา
2. ศ.ดร.นิพนธ์ ศุขปรีดี
3. รศ.ดร.พงศ์ หรดาล
4. ศ.ดร.ศุภมาศ พนิชศักดิ์พัฒนา
5. ศ.นพ.สมเกียรติ วัฒนศิริชัยกุล
6. ดร.สุชาติ เมืองแก้ว
7. นางสาวิตรี สุวรรณสถิตย์
8. นายสุพล คุณาภรณ์
9. ผศ.สุธรรม ชาตะสิงห์
10. ดร.ชิดชัย สนั่นเสียง
11. รศ.ดร.นพวรรณ ธีระพันธ์เจริญ
12. ผศ.วิชชุกร นาคธน
13. นายจิรศักดิ์ ชุมวรานนท์
14. ดร.เกษม บํารุงเวช
15. ดร.สุภัทรา คงเรือง
16. ผศ.อร่าม ชนะโชติ
17. รศ.วันทนีย์ แสนภักดี

นายกสภามหาวิทยาลัย
อุปนายก
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
(แทน)ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
(แทน)อธิการบดี
ผู้แทนผู้บริหาร
ผู้แทนผู้บริหาร
ผู้แทนผู้บริหาร
ผู้แทนคณาจารย์
ผู้แทนคณาจารย์
ผู้แทนคณาจารย์
รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร

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

ผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ
ผู้แทนคณาจารย์
ผู้แทนผู้บริหาร

ลาการประชุม
ลาการประชุม
ลาการประชุม
ลาการประชุม
ลาการประชุม
ลาการประชุม
ลาการประชุม

ผู้ที่ไม่มาประชุม
1. ศ.ดร.วิรุณ ตั้งเจริญ
2. ดร.ชาญวิทย์ เกษตรศิริ
3. ผศ.ดร.สาโรช ธีรศิลป
4. นายศุทธนะ ธีวีระปัญญา
5. ผศ.หทัยรัตน์ ทรรพวสุ
6. ผศ.วิวัฒน์ หามนตรี
7. ผศ.พันทิพา มาลา
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ผู้เข้าร่วมประชุม
1.
2.
3.
4.
5.

ผศ.ดร.วิมลพรรณ รุ่งพรหม
ดร.อมรรัตน์ สนั่นเสียง
ดร.พรเทพ รู้แผน
นางสาวศราริตา บุญฤทธิ์
อาจารย์จีรพร มีสง่า

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
คณบดีคณะครุศาสตร์
รองคณบดีคณะครุศาสตร์
นิติกร
คณะกรรมการร่างหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาการประถมศึกษา

เปิดประชุม เวลา 09.30 น.
ประธานพิจารณาจํานวนกรรมการที่มาประชุมและเห็นว่าครบองค์ประชุมแล้วจึงเปิดการประชุม และ
ดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ
ประธานมอบหมายให้เลขานุการแจ้งเรื่องเพื่อทราบ คือ กรรมการสภามหาวิทยาลัยที่ลาการประชุม
วัน นี้ คื อ ศ.ดร.วิ รุ ณ ตั้ ง เจริ ญ ดร.ชาญวิ ท ย์ เกษตรศิ ริ ผศ.ดร.สาโรช ธี ร ศิล ป นายศุ ท ธนะ ธี วี ร ะปั ญ ญา
ผศ.หทัยรัตน์ ทรรพวสุ ผศ.วิวัฒน์ หามนตรี และผศ.พันทิพา มาลา
มติที่ประชุม
รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 4/2554
สาระสําคัญโดยย่อ
เลขานุ ก ารสภามหาวิ ท ยาลั ย นํ า เสนอรายงานการประชุ ม สภามหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
พระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 4/2554 เพื่อขอให้ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยพิจารณารับรองรายงานการประชุม
ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ได้มีการประชุมครั้งที่ 4/2554 เมื่อวันพุธที่ 20
เมษายน 2554 ณ ห้ อ งประชุ ม 1 มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ พระนครศรี อ ยุ ธ ยา และเลขานุ ก ารสภาฯ
ได้จัดทํารายงานการประชุมบรรจุเข้าระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 4/2554
ข้อกฎหมาย
ข้ อ บั ง คั บ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ พระนครศรี อ ยุ ธ ยา ว่ า ด้ ว ยการประชุ ม สภามหาวิ ท ยาลั ย
พ.ศ. 2547 ข้ อ 7 เลขานุ ก ารสภามหาวิ ท ยาลั ย มี อํ า นาจหน้ า ที่ ต าม (2) จั ด ทํ า รายงานการประชุ ม
สภามหาวิทยาลัย และ (4) รับผิดชอบเอกสารของการประชุมสภามหาวิทยาลัย
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ข้อเสนอ/ญัตติ
ขอรั บ รองรายงานการประชุ ม สภามหาวิ ท ยาลั ย ครั้ ง ที่ 4/2554 วั น พุ ธ ที่ 20 เมษายน
2554 ณ ห้องประชุม 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
มติที่ประชุม
รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2554 โดยไม่มีการแก้ไข

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุม ครั้งที่ 4/2554
ระเบียบวาระที่ 3.1 ผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ครั้งที่ 4/2554
สาระสําคัญโดยย่อ
เลขานุ ก ารสภามหาวิ ท ยาลั ย นํ า เสนอข้ อ มู ล การดํ า เนิ น งานและผลการดํ า เนิ น งานตามมติ
ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 4/2554 โดยได้แจ้งและมอบให้หน่วยงานและ
องค์คณะบุคคล/บุคคลที่เกี่ยวข้องดําเนินงานและปฏิบัติตามที่สภามหาวิทยาลัยมีมติแล้ว
ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง
1. สภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรี อยุ ธยา ได้มีมติกําหนดเป็นแนวปฏิบัติใ ห้เลขานุการ
นํ า เสนอให้ ที่ ป ระชุ ม ทราบความคื บ หน้ า หรื อ ข้ อ มู ล การดํ า เนิ น งานและผลการดํ า เนิ น งานตามมติ
สภามหาวิทยาลัยทุกครั้งเป็นเรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อนด้วย
2. สภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา มีการประชุมครั้งที่ 4/2554 เมื่อวันพุธที่ 20
เมษายน 2554 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยมีสาระตาม
รายงานการประชุมฯ ในระเบียบวาระที่ 2
3. เลขานุ ก ารสภามหาวิ ท ยาลั ย ได้ แ จ้ ง และมอบให้ ห น่ ว ยงานและองค์ ค ณะบุ ค คล/บุ ค คล
ที่เกี่ยวข้องดําเนินงานและปฏิบัติตามที่สภามหาวิทยาลัยมีมติแล้ว ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารที่นําเสนอ
ประกอบการประชุมระเบียบวาระที่ 3
ข้อกฎหมาย
ข้ อ บั ง คั บ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ พระนครศรี อ ยุ ธ ยา ว่ า ด้ ว ยการประชุ ม สภามหาวิ ท ยาลั ย
พ.ศ.2547 ข้อ 7 เลขานุการสภามหาวิทยาลัยมีอํานาจหน้าที่ตาม (2) จัดทํารายงานการประชุม สภามหาวิทยาลัย และ
(4) รับผิดชอบเอกสารของการประชุมสภามหาวิทยาลัย
ข้อเสนอ/ญัตติ
ขอเสนอให้ ที่ ป ระชุ ม รั บ ทราบข้ อ มู ล การดํ า เนิ น งานและผลการดํ า เนิ น งานตามมติ
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 4/2554
มติที่ประชุม
รับทราบ
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ระเบี ย บวาระที่ 3.2 รายงานผลการดํ า เนิ น งานของคณะกรรมการติ ด ตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยและคณบดี
สาระสําคัญโดยย่อ
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย ขออนุญาตที่ประชุมให้ดร.สุชาติ เมืองแก้ว ประธานคณะกรรมการ
ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยและคณบดี นําเสนอ รายงานผลการดําเนินงานของ
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยและคณบดี
ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง
ตามที่สภามหาวิทยาลัยได้แต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของ
มหาวิทยาลัยและคณบดีโดยมีผู้ทรงคุณวุฒิ จํานวน 5 ท่าน คณะกรรมการฯ ได้รวบรวมข้อมูลและเอกสาร
ต่างๆ จึงขอสรุปขั้นตอน คือ การดําเนินงานของคณะกรรมการฯ ได้ดูข้อมูลจากเอกสารหลักฐานต่าง ๆ และได้
เรียนเชิญอธิการบดี คณบดีทั้ง 4 คณะ และผู้อํานวยการสํานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา มาสัมภาษณ์
ขณะนี้อยู่ระหว่างการแจกแบบสอบถามกับผู้ที่เกี่ยวข้อง และบุคลากรในคณะต่าง ๆ รวมทั้งนักศึกษาของ
มหาวิทยาลัย คาดว่าหลังจากเปิดเทอมแล้วประมาณ 2 สัปดาห์จะแล้วเสร็จ คณะกรรมการฯ ขอนําเรียนผล
การประเมินขั้นต้นที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยฯ คณะกรรมการฯ ได้ดูข้อมูล
ย้อนหลังในปี พ.ศ. 2550-2554 แนวโน้มใน 5 ปีข้างหน้าจะมีบุคลากรสายวิชาการที่เกษียณอายุราชการ
จํานวนเพิ่มมากขึ้น จะมีส่วนทําให้อาจารย์ที่มีคุณวุฒิและตําแหน่งทางวิชาการสูงออกไปจากระบบ
ผลการประเมินในแต่ละระดับสรุปได้ดังนี้
1. ด้านบุคลากร
1.1. แนวโน้มของบุคลากร
ในอีก 5 ปีข้างหน้าจะมีบุคลากรสายวิชาการที่เกษียณอายุราชการ จํานวน 24 คน
เป็นอาจารย์ จํานวน 6 คน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จํานวน 11 คน รองศาสตราจารย์ จํานวน 7 คน และในอีก 10
ปีข้างหน้าจะมีบุคลากรเกษียณอายุราชการจํานวนมากขึ้นจะทําให้เกิดช่องว่างซึ่งต้องหาอัตรามาทดแทน
มหาวิทยาลัยฯ จะต้องเร่งรัดการเข้าสู่ตําแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ แนวโน้มบุคลากรสายวิชาการที่เป็น
ข้าราชการลดลง แต่พนักงานมหาวิทยาลัยเพิ่มขึ้น
ในส่วนของสายสนับสนุนทั้ง 4 กอง ยังขาดการพัฒนาทักษะ และประสิทธิภาพการ
ทํางานเชิงรุก มหาวิทยาลัยฯ ต้องพัฒนา ผู้อํานวยการกองและหัวหน้าสํานักงานเลขานุการคณะ เพื่อให้
ปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจ บทบาทหน้าที่ภายใต้กระแสการแข่งขัน
1.2 คุณวุฒิอาจารย์ประจํา
ในปี พ.ศ.2554 มหาวิทยาลัยฯ มีบุคลากรสายวิชาการคุณวุฒิปริญญาเอก จํานวน
35 คน คิดเป็นร้อยละ 15.35 ซึ่งต่ํากว่าเกณฑ์ที่ สกอ. กําหนดคือร้อยละ 40 ถึงแม้ว่าใน ปีพ.ศ. 2555-2558
คาดว่าจะมีอาจารย์ที่สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกอีกจํานวน 23 คน ก็ยังไม่เพียงพอ ดังนั้นมหาวิทยาลัย
ฯ ควรมีมาตรการ ดังต่อไปนี้
1) ให้ทุนบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยฯ ไปศึกษาต่อเพิ่มขึ้น
2) รับบุคลากรใหม่ที่มีวุฒิการศึกษาปริญญาเอก
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3) ให้ทุนแก่นักศึกษาระดับปริญญาตรีในชั้นปีสุดท้าย ที่มีผลการเรียนดีเด่นเพื่อ
ศึกษาต่อระดับปริญญาโท ปริญญาเอกปีละ 5-10 ทุน เพื่อให้กลับมาเป็นอาจารย์ในสาขาที่มหาวิทยาลัยฯ
ต้องการ
4) คัดเลือกจากบุคคลที่กําลังศึกษาต่อในระดับปริญญาเอกอยู่แล้วให้รับทุน
มหาวิทยาลัยฯ
5) เลือ กจากบุ ค ลากรที่ เ กษี ย ณอายุ แ ล้ ว ที่มี ก ารศึก ษาระดั บ ปริ ญ ญาเอกมาเป็ น
ศักยภาพในการสอนและทําวิจัย
1.3 สมรรถนะของผู้บริหาร
ผู้ บ ริ ห ารมี ก ารหมุ น เวี ย นตามวาระ ดั ง นั้ น จึ ง ขาดความต่ อ เนื่ อ ง ประสบการณ์ การ
บริหารงานที่เชื่อมโยงกันเป็นทีมจึงควรมีหลักสูตรการพัฒนาผู้บริหาร เพื่อสร้างสมรรถนะก่อนเข้าสู่ตําแหน่ง
ผู้บริหารโดยมีคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรผู้บริหารรวมถึงผู้แทนคณาจารย์ที่ต้องผ่านการพัฒนาระบบการ
คิดและการทํางานเพื่อส่วนรวม
2. ด้านนักศึกษา
2.1 แนวโน้มของจํานวนนักศึกษา
แนวโน้มของจํานวนนักศึกษาระดับปริญญาตรีตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550-2554 โดยแยกระดับ
ปริญญาตรี ภาคปกติและภาค กศ.บป. และแยกระดับบัณฑิตศึกษา ประกาศนียบัตร ปริญญาโท และปริญญาเอก
จํานวนนักศึกษาระดับปริญญาตรีภาคปกติ ปีการศึกษา 2554 (ข้อมูล ณ วันที่ 14 พ.ค.
2554) มีจํานวนประมาณ 3,800 คน เพิ่มขึ้นจากปี พ.ศ. 2553 ประมาณ 300 คน
ส่วนจํ านวนนักศึ กษาระดั บปริ ญญาตรีภาค กศ.บป. ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2550-2554 พบว่ามี
จํานวนที่ลดลงจากเดิมในปีการศึกษา 2552 มีจํานวน 1,819 คน ในปีการศึกษา 2553 มีจํานวน 1,239 คน
เนื่ อ งจากกลุ่ ม เป้ า หมายมี จํ า นวนลดลงและมี ม หาวิ ท ยาลัย ที่ เป็ น คู่แ ข่ ง เพิ่ ม มากขึ้น ทั้ งในเขตพื้น ที่ จัง หวั ด
พระนครศรีอยุธยาและจังหวัดใกล้เคียงและเปิดหลักสูตรใหม่ๆ
2.2 การจัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา
ในระดับบัณฑิตศึกษาอาจารย์ประจําหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอนต้องมีคุณสมบัติตามเกณฑ์
ของ สกอ. โดยเฉพาะหลักสูตรปริญญาเอกบริหารการศึกษาที่ผู้สอนมาจากคณะครุศาสตร์ ดังนั้นจึงต้องเตรียม
บุคลากรรองรับให้เพียงพอและมีระบบการบริหารจัดการให้จบทันเวลาตามหลักสูตร
3. ด้านหลักสูตร
3.1 การวิเคราะห์จุดคุ้มทุนของหลักสูตร
เนื่องจากมีบางหลักสูตรที่เปิดสอน ในปัจจุบันมีจํานวนนักศึกษาน้อยมากและมหาวิทยาลัยฯ
ต้องลงทุนสูง เช่น หลักสูตรฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยฯ ควรพิจารณาทบทวนหลักสูตรดังกล่าวโดยเร็ว หากหลักสูตร
ต่ํากว่าจุดคุ้มทุนควรจะทบทวน ควรมีการยุบรวม ควบรวม หรือยุบ ในกรณีที่ยุบหลักสูตรควรให้อาจารย์ทํา
หน้าที่อื่นเพื่อประหยัดงบประมาณและนําเงินไปพัฒนาหลักสูตรอื่นที่เป็นจุดขายของมหาวิทยาลัยฯ
3.2 การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
ในปีพ.ศ. 2558 ประเทศไทยจะเข้าสู่ Asian Economic Community (AEC) ซึ่งมีหลักการว่า
(1) จะต้องใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อกลางกับทุกประเทศสมาชิกสมาคมอาเซียน
(2) เปิดการค้าเสรีกับประเทศต่างๆ ไม่มีการเก็บภาษีนําเข้าระหว่างกัน
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(3) มี ก ารเคลื่ อ นย้ า ยแรงงานในกลุ่ ม อาเซี ย น บุ ค คลที่ มี อ งค์ ก รวิ ช าชี พ รั บ รองสามารถ
เคลื่อนย้ายไปประกอบอาชีพในต่างประเทศ ดังนั้นมหาวิทยาลัยฯ จะต้องเร่งดําเนินการดังนี้
1. ต้องเตรียมบัณฑิตให้มีความรู้ด้านภาษาอังกฤษและภาษาถิ่นอื่นอีก 9 ประเทศให้มี
สมรรถนะในการสื่อสารที่ดีเยี่ยม
2. ต้องปรับหลักสูตรให้สอดรับกับประชาคมอาเซียน และมีความสามารถทํางานใน
ต่างประเทศได้
3. มหาวิทยาลัยฯ ต้องเตรียมการแต่งตั้งคณะทํางานเพื่อยกร่างหลักสูตรใหม่ที่สอดรับกับ
AEC แลกเปลี่ยนอาจารย์ นักศึกษา และการทํางานวิจัยร่วมกันโดยเฉพาะหลักสูตรต้องมีจุดขายที่เป็น
อัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยฯ
3. 3 สัดส่วนอาจารย์ประจําหลักสูตร
สัดส่วนอาจารย์ประจําหลักสูตร ในปีการศึกษา 2553 มหาวิทยาลัยฯ มีทั้งสิ้น 228 คน
จัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรีจํานวน 42 หลักสูตร จําเป็นต้องมีอาจารย์ประจําหลักสูตร ทั้งหมด 210
คน แต่พบว่ามีอาจารย์ประจําหลักสูตรเพียง 164 คน คิดเป็นร้อยละ 71.92 ของจํานวนอาจารย์ทั้งหมด และ
ขาดอาจารย์ประจําหลักสูตรอีก 46 คน ทั้งนี้มีอาจารย์ประจําบางส่วนเป็นอาจารย์ประจําระดับบัณฑิตศึกษา
จํานวน 20 คน
4. ด้านงานวิจัย
4.1 งบประมาณด้านงานวิจัย
งบประมาณด้านงานวิจัยต่ําไม่เป็นไปตามเกณฑ์ของ สกอ. ที่กําหนดว่ามหาวิทยาลัยฯ
ต้องมีงบประมาณด้านงานวิจัยร้อยละ 10 ของงบดําเนินการ เพราะฉะนั้นต้องเพิ่มงบประมาณด้านงานวิจัยไม่
น้อยกว่าร้อยละ 10 ต่อปี
4.2 การพัฒนาระบบกองทุนสนับสนุนการทําวิจัย
ปรั บ ระบบการดํ า เนิ น งานของกองทุ น สนั บ สุ น น เช่ น ปรั บ ระบบบริ ห ารที่ ค ล่ อ งตั ว
หาแหล่งสนับสนุนกองทุนด้านงานวิจัยทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ
4.3 การกําหนดภาระงานด้านการวิจัย
มหาวิทยาลัยฯ ควรส่งเสริมงานวิจัยโดยไม่กระทบภาระด้านงานสอน กําหนดให้อาจารย์
1 ท่านต้องมีงานวิจัย 1 เรื่องหรืออย่างต่ํา 2 ปีต่อ 1 เรื่อง
4.4 การว่าจ้างนักวิจัยมืออาชีพ
มหาวิทยาลัยฯ ควรจ้างนักวิจัยมืออาชีพภายนอกเข้ามาทําวิจัยเพื่อสร้างผลงานวิจัยและ
ทําชื่อเสียงให้มหาวิทยาลัยฯ โดยสร้างหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยเฉพาะ ปรับระบบการบริหารงานบุคคลของ
มหาวิทยาลัยเพื่อให้มีการจ้างนักวิจัยมืออาชีพจากภายนอก
4.5 การกําหนด Research focus
มหาวิทยาลัยฯ ควรกําหนด Research focus 5-10 ปี เพื่อเป็นแนวทางในอนาคตว่า
มหาวิทยาลัยฯ จะทําวิจัยในเรื่องอะไร
4.6 การพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่
นักวิจัยส่วนใหญ่เป็นนักวิจัยกลุ่มเดิมซึ่งบางส่วนจะเกษียณอายุราชการในอีก 5 ปีข้างหน้า
ดังนั้นมหาวิทยาลัยฯ ควรพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่
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5. ด้านงบประมาณ
5.1 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ได้รับการจัดสรรงบประมาณแผ่นดินและเงิน
รายได้ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ.2550 – 2554 ดังนี้
แหล่งที่มา (หน่วย:ล้านบาท)
งบประมาณแผ่นดิน
เงินรายได้
รวม
2550
120.82
96.32
217.14
2551
183.58
104.73
288.31
2552
195.18
86.94
282.12
2553
152.95
84.77
237.72
2554
211.56
82.09
293.65
ที่มา : สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา วันที่ 12 พฤษภาคม 2554

ปีงบประมาณ พ.ศ.

ในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ.2550-2554 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ได้รับงบประมาณ
แผ่นดินเพิ่มขึ้น โดยเฉลี่ยร้อยละ 32 ต่อปี ในปีงบประมาณ 2553 ได้รับจัดสรรลดลงเพราะงบประมาณผูกพัน
การก่อสร้างได้หมดสัญญา งบประมาณแผ่นดินที่รัฐบาลจัดสรรให้มหาวิทยาลัยฯ ส่วนใหญ่เป็นค่าใช้จ่ายด้าน
บุคลากรเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 60 ต่อปี
สําหรับเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ ที่ได้รับจัดสรรในกิจการมหาวิทยาลัยฯ มีแนวโน้มคงที่เฉลี่ยทั้ง
5 ปีประมาณ 91 ล้านบาทและมีแนวโน้มลดลง รายจ่ายเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายด้าน
บุคลากรเฉลี่ยทั้ง 5 ปีประมาณร้อยละ 25.10 และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นจากเดิม ปีงบประมาณ พ.ศ.2550 คิดเป็น
ร้อยละ 15.43 เป็นร้อยละ 30.59 ในปีงบประมาณ พ.ศ.2553
งบประมาณของมหาวิทยาลัยฯ ที่ได้รับจัดสรรจากรัฐบาลในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ.2550-2554
เปรียบเทียบกับเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ คิดเป็นร้อยละ 65:35
ในปีงบประมาณ พ.ศ.2553 มหาวิทยาลัยฯ มีเงินฝากในธนาคารทุกประเภทรวมเป็นเงิน 313.68
ล้ านบาท เพิ่ ม ขึ้ นจากปี พ.ศ. 2552 จํานวน 24.26 ล้านบาท ซึ่ งเพิ่ม ขึ้นเล็กน้ อย ทั้งนี้เพราะรายได้ ข อง
มหาวิทยาลัยฯ ที่เป็นเงินนอกงบประมาณมีจํานวนลดลง
เงินรายได้ปีงบประมาณ 2553 ร้อยละ 92.40 มาจากเงินบํารุงการศึกษา ค่าธรรมเนียมการศึกษา
และอีกร้อยละ 7.30 มาจากเงินดอกเบี้ยฝากประเภทต่าง ๆ และรายได้อื่น ๆ รวมกัน
งบประมาณเพื่อการวิจัยในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. 2550-2553 มหาวิทยาลัยฯ ได้รับจัดสรรทั้ง
งบประมาณแผ่นดิน และเงินรายได้รวมเป็นเงิน 5.55,6.21,6.03 และ 13.09 ล้านบาท ตามลําดับคิดเป็น
ร้อยละ 2.99, 3.05, 2.90 และ 6.61 ของงบประมาณรายจ่ายประเภทดําเนินการ (Recurent Cost) ซึ่งโดย
เฉลี่ยมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น
6. จุดแข็ง-จุดอ่อน ของผลการประเมินโดยรวมทุกด้านโดยสรุปดังนี้
6.1 จุดแข็ง
(1) การจัดการศึกษาหลักสูตรทางด้านวิชาชีพครูมีผู้สนใจเรียนมากขึ้น
(2) มี เ ครื อ ข่ า ยทางวิ ช าการในการจั ด ฝึ ก ประสบการณ์ ใ ห้ กั บ นั ก ศึ ก ษาหลั ก สู ต รต่ า งๆ
โดยเฉพาะการยอมรับของหน่วยงานในท้องถิ่น
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(3) บัณฑิตสําเร็จไปแล้วมีงานทําภายใน 1 ปี คิดเป็นร้อยละ 90
6.2 จุดอ่อน
(1) มีคณาจารย์ประจําที่เป็นพนักงานมหาวิทยาลัยและพนักงานสัญญาจ้างจํานวนมากที่มี
วุฒิปริญญาโท และไม่มีตําแหน่งทางวิชาการ ทําให้การพัฒนาวิชาการ และการวิจัยมีผลงานไม่เป็นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐาน
(2) มีคณาจารย์ประจําหลักสูตรไม่เพียงพอตามเกณฑ์มาตรฐาน
(3) จํานวนนักศึกษาบางสาขามีจํานวนลดลงและไม่คุ้มทุนกับการเบิกสอน เช่น คณิตศาสตร์
ฟิสิกส์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร นาฏศิลปะและการละคร เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ และการบัญชี เป็นต้น
(4) ผลการประเมินงานวิจัยในปีงบประมาณ 2552 พบว่าองค์ประกอบด้านการวิจัยมีค่า
ระดับคะแนนอยู่ที่ 2.25 โดยเฉพาะงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในระดับชาติและนานาชาติยังมีจํานวนน้อย
รวมทั้งอาจารย์มีคะแนนการได้รับรางวัลทางวิชาการหรือวิชาชีพเพียงร้อยละ 0.937 ซึ่งยังอยู่ในเกณฑ์ต่ํากว่า
เกณฑ์ที่กําหนดไว้
ส่วนรายละเอียดฉบับสมบูรณ์เมื่อได้รวมข้อมูลจากแบบสอบถามบุคลากร นักศึกษา จะจัดทําเป็น
รูปเล่มเพื่อนําเสนอเข้าที่ประชุมอีกครั้งหนึ่ง
ข้อกฎหมาย
1. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ
และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย พ.ศ.2548
2. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ
และประเมินผลงานของคณบดี พ.ศ.2548
ข้อเสนอ/ญัตติ
รายงานผลการดํ า เนิ น งานของคณะกรรมการติ ด ตาม ตรวจสอบ และประเมิ น ผลงานของ
มหาวิทยาลัยและคณบดี
ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะดังนี้
ศ.นพ.สมเกียรติ วั ฒ นศิริชัย กุล กล่าวว่ า เอกสารชุดนี้เ ป็น ประโยชน์ ม ากสําหรั บการบริห าร
มหาวิทยาลัยฯ ต้องการให้ผู้บริหารในมหาวิทยาลัยฯ นําสิ่งที่ปรากฎในเอกสารนี้ไปปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์
และกําหนดตัวชี้วัดในแต่ละปีขึ้นใหม่และดูแผนที่มีการปรับยุทธศาสตร์ตามมาตรฐานของ สมศ. จะเป็นโอกาส
ของมหาวิทยาลัยฯ ในการเติบโต ส่วนมีการปรับยุทธศาสตร์ประเด็นใดบ้างก็ควรผ่านสภามหาวิทยาลัย
อีกครั้งหนึ่ง
นางสาวิตรี สุวรรณสถิตย์ กล่าวว่า รายงานผลการติดตามผลการประเมินของมหาวิทยาลัยฯ
มีความสําคัญมาก เพราะเป็นช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อหลาย ๆ เรื่อง ทั้งของมหาวิทยาลัยฯ และของประเทศ ส่วน
เอกสารของ ดร.ถนอม อินทรกําเนิด แนวทางพัฒนาและแก้ไขปัญหาสถาบันอุดมศึกษา มีนัยหลายประเด็นที่
จะได้นํามาพิจารณาร่วมกัน เพราะรายงานการวิจัยเป็นประเด็นย่อยตัวรายงานฉบับเต็มไม่ได้เห็น แต่เป็นการ
มองภาพรวมของปัญหาอุดมศึกษากลุ่มใหม่ ควรจะนําทั้ง 2 เรื่องมาหารือและสังเคราะห์ร่วมกัน มหาวิทยาลัย
ฯ ควรนําไปปรึกษาหารือกันอีกครั้งหนึ่ง
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รศ.ดร.พงศ์ หรดาล กล่าวว่า ไม่ควรไปกําหนดปัจจัย สภามหาวิทยาลัยควรช่วยกันเพื่อวางกรอบ
ให้มหาวิทยาลัยฯ ได้พัฒนาในหลาย ๆ เรื่อง เช่น แนวโน้มบุคลากร รองศาสตราจารย์ ในอีก 5 ปีข้างหน้า
จะหมด มหาวิทยาลัยฯ ควรมีการมอบหมายงานเพื่อทํางานให้แก่มหาวิทยาลัยฯ ต่อไป ผู้ช่วยศาสตราจารย์
รองศาสตราจารย์ลดลง ต้องการให้มหาวิทยาลัยฯ เรียกชื่อพนักงานให้เป็นชื่อเดียวกัน และควรมีข้อบังคับหรือ
ระเบียบให้กับลูกจ้างที่ทําผลงานทางวิชาการ เพื่อจะได้มีโอกาสพัฒนาวิชาการ มหาวิทยาลัยฯ จะได้คนที่มี
คุณภาพ ในรายงานการประเมินฯ ฉบับนี้เห็นภาพรวมของมหาวิทยาลัยฯ ชัดเจนมาก มหาวิทยาลัยฯ ควรมี
การวางแผนในระยะสั้น และระยะยาวอย่างไร ต้องการให้นําเรื่องนี้ประชุมนโยบายหรือยุทธศาสตร์ อาจไป
ประชุมที่ต่างจังหวัดก็ได้เป็นวาระยุทธศาสตร์ในสภามหาวิทยาลัยหรือประชุมร่วมสภาวิชาการก็ได้ ควรกําหนด
ล่วงหน้าว่าจะไปกันวันไหน สามารถดึงประเด็นมาใช้ในการบริหารจัดการได้
ศ.ดร.นิ พ นธ์ ศุ ข ปรี ดี กล่ า วว่ า ถ้ า นํ าส่ ว นของ ดร.สุ ช าติ เมื อ งแก้ ว มารวมกั บ งานวิ จั ย ของ
ดร.ถนอม อินทรกําเนิด จะดีมาก มหาวิทยาลัยฯ ควรจะจัดเป็นวาระพิเศษ ถ้าเป็นเสาร์-อาทิตย์ได้ก็จะดีมาก
ศ.ดร.ศุภมาศ พนิชศักดิ์พัฒนา กล่าวว่า อาจารย์ที่สอนในมหาวิทยาลัยฯ ควรจะมีความสามารถ
ในการทํางานวิจัย ทําให้องค์ความรู้เพิ่มขึ้น ดูอัตราส่วนคุณวุฒิ ปริญญาเอก ปริญญาโท และปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยฯ ยังไม่มีความสันทัดในเรื่องการทํางานวิจัย งานวิจัยถึงน้อยและมหาวิทยาลัยฯ ได้งบประมาณ
ค่อนข้างจํ ากัดทํ าให้งานวิ จั ยมี น้อย ถ้ าเพิ่มงบวิจัยอาจารย์ของมหาวิทยาลั ยฯ แล้ว คนในมหาวิท ยาลั ยฯ
จะทํางานวิจัยได้หรือไม่ เพิ่มขีดความสามารถในการทํางานวิจัย ถ้ามหาวิทยาลัยฯ มีคนทํางานวิจัยได้ร้อยละ
50 ก็สามารถทํางานวิจัยได้ดี
คุ ณ สาวิ ต รี สุ ว รรณสถิ ต ย์ กล่ า วว่ า ในอนาคตมหาวิ ท ยาลั ย ฯ ควรจะส่ ง เสริ ม ให้ ค ณาจารย์
ทําการวิจัยข้ามสาขาเป็นสหวิทยาการ งานวิจัย 1 เรื่องอาจารย์หลายๆ ท่านมีผลงานร่วมกัน โดยทําวิจัยแต่ละ
ด้านในหัวข้อเดียวกันและมาสังเคราะห์ร่วมกัน อาจต้องปรับกระบวนการในการทํางานสําหรับคณาจารย์
ความต้องการของตลาดจะเปลี่ยนไป ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการสอนโดยตรง
ศ.ดร.นิพนธ์ ศุขปรีดี กล่าวว่า หลาย ๆ คนทํางานวิจัยคนละเรื่อง ต้องการให้ช่วยบันทึกเรื่องนี้ไว้
เพราะขณะนี้มหาวิทยาลัยฯ เจอมรสุม คือพยายามที่จะผลักดันให้ช่วยตัวเองได้ คืองบประมาณไม่เพิ่มให้หา
รายได้เองเพิ่มขึ้น
ประธาน กล่าวว่า สิ่งหนึ่งที่เห็นพร้อมคือ จะมีการประชุม Work Shop ทางมหาวิทยาลัยฯ ต้อง
ปรึกษาหารือกันภายในก่อน อาจจะเสนอเป็นประเด็น และมอบหมาย ดร.สุชาติ เมืองแก้ว หาข้อมูลในมิติ
เหล่านี้เพิ่มเติม
ผศ.อร่าม ชนะโชติ กล่าวว่า ความมั่นคงในงานวิชาการ อาจารย์ที่เข้ามาจบปริญญาโท จํานวน
มาก และเริ่มรู้ว่าไม่มีความมั่นคง อยู่กับมหาวิทยาลัยฯ มา 5-6 ปี สอบบรรจุได้ก็ไป ปัญหานี้เกิดมาค่อนข้าง
นานแล้ว อาจารย์ในระดับอุดมศึกษาควรจะมีความสามารถมากกว่าในการสอนระดับนี้ ถ้าอยู่แล้วไม่มีความ
มั่นคงก็ยากที่จะดึงไว้ แนวทางแก้ไขคือมหาวิทยาลัยฯ ควรเร่งในการวิเคราะห์แผนในการพัฒนาบุคลากร มี
เครื่องมือหรือกฎหมายที่มีความมั่นคงในอาชีพ สวัสดิการ ความก้าวหน้าหรือไม่ ถ้าทําแผนพัฒนา ศักยภาพแต่
ไม่มีความมั่นคงก็ไม่มีใครอยากอยู่ รวมไปถึงโรงเรียนสาธิตด้วยที่ไม่มีความมั่นคงเลย
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ผศ.วิชชุกร นาคธน กล่าวว่า ขวัญและกําลังใจของอาจารย์ที่นี่อยู่ในระดับที่น้อย มหาวิทยาลัยฯ
จ้ า งปริ ญ ญาโท 10,920 บาท มี ห ลายสาขาที่ ห าคนไม่ ไ ด้ ด้ ว ยเงิ น เดื อ นเท่ า นี้ ไ ม่ ส ามารถดึ ง ดู ด
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มีประเด็นเข้า-ออกค่อนข้างสูง ทําอย่างไรถึงจะฝ่าขีดจํากัด ข้อจํากัดใน
เรื่องงบประมาณและขวัญกําลังใจ สําหรับเรื่องงานวิจัยที่ผ่านมาวิจัยไม่ค่อยจูงใจให้อาจารย์ทํางานวิจัยเท่าไหร่
ส่วนหนึ่งคือแหล่งงบประมาณ แหล่งพึ่งพาสําคัญหรืองบประมาณภายในมหาวิทยาลัยฯ ในปีที่ผ่านมาโจทย์
งานวิจัยไม่ค่อยน่าสนใจ เช่น งานวิจัยในชั้นเรียน โจทย์แบบนี้อาจารย์ไม่สนใจ มีภาระงานสอนมาก อาจารย์ที่
เข้ามาใหม่มีชั่วโมงสอนประมาณ 15-18 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ กระบวนการในด้านธุรการ การเบิกจ่าย อาจจะยัง
ซับซ้อน ทําให้ไม่ค่อยจูงใจ
ศ.นพ.สมเกียรติ วัฒนศิริชัยกุล กล่าวว่า ควรหาจุดที่มีในการที่จะได้มากกว่าคนอื่น เช่นจังหวัด
พระนครศรีอยุธยามีองค์กรส่วนท้องถิ่นที่จะช่วยได้ไหม การเรียนการสอนปรับใหม่ได้ไหม ไม่จําเป็นต้องอยู่ใน
ห้องเรียน ให้นักเรียนได้ลงพื้นที่บ้าง ปรับวิธีการเรียนการสอบแบบใหม่ รับงานจากภายนอกในการที่จะรับทุน
วิจัย
ประธาน กล่าวว่า ถ้าหากได้คุยกันอย่างจริงจัง ต้องการให้ช่วยกันคิด ทั้งภายในมหาวิทยาลัยฯ
มีทางออกหลาย ๆ ทาง เช่นงานวิจัย มหาวิทยาลัยฯ ต้องพร้อมปรับเปลี่ยนวิธีทํางาน ฝากให้ทําการบ้าน
เพิ่มเติม ภายใน 1 เดือน จัด work shop เอาแต่ละประเด็นมาคุยเชิญบางท่านที่ไม่ได้อยู่ในสภามหาวิทยาลัย
มาพูดคุย อาจจะมีคําตอบที่ดี
ผศ.วิชชุกร นาคธน กล่าวว่า เรื่องศูนย์ภาษา ต้องการให้มีการผลักดันการใช้ภาษาของนักศึกษาให้
มีม าตรฐาน ต้ อ งการให้ มี เ งื่ อ นไขของภาษาอั ง กฤษ เป็ น เงื่ อ นไขของการจบการศึ ก ษา เรื่ อ งงบประมาณ
ศูนย์ภาษายังเป็นหน่วยงานของคณะและยังใช้งบประมาณของคณะอยู่ บุคลากรยังไม่มีบุคลากรเป็นของตนเอง
ช่วยจัดสรรหากรอบและงบประมาณเพิ่มของศูนย์ภาษาโดยเฉพาะ ซึ่งไม่รวมกับงบประมาณและบุคลากร
ของคณะ
ประธาน กล่าวว่า มอบหมาย ดร.ชิดชัย สนั่นเสียง รับเรื่องนี้ไป รับประเด็นเหล่านี้ไปปรึกษาหารือ
แล้วทํ าประเด็ น ให้ มี ค วามชั ด เจน หารือกับ อธิก ารบดีเรื่ องการประชุ ม นอกสถานที่ พยายามประสานกั บ
คณะกรรมการ อาจเป็นวันศุกร์บ่าย และต้องการได้ข้อมูล กยศ. และการออกกลางคันของนักศึกษาถ้ามีตัวเลข
ได้จะดีมาก
มติที่ประชุม
รับทราบรายงานผลการดําเนินงานของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของ
มหาวิทยาลัยและคณบดี

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องนําเสนอเพื่อทราบ
ระเบียบวาระที่ 4.1 เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากอธิการบดี
สาระสําคัญโดยย่อ
ดร.ชิดชัย สนั่นเสียง รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ กล่าวว่า เนื่องจากอธิการบดี
เดินทางไปราชการต่างประเทศ ตามที่ได้รับการเสนอชื่อจากที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ ให้เป็น
ผู้แทนสมัครรับทุนรัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อเข้าร่วมการสัมมนา หลักสูตร seminar for University

[11]
Presidents from Developing Countries ที่จัดขึ้นระหว่างในวันที่ 1-21 พฤษภาคม 2554 ณ เมืองหนานชาง
มณฑลเจียงซี สาธารณรัฐประชาจีน ในนามของมหาวิทยาลัยฯ ขอขอบคุณกรรมการสภามหาวิทยาลัย ที่ได้เข้า
ร่วมงานรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปี 2553 ที่สวนอัมพร กรุงเทพมหานคร ในวันที่ 10 พฤษภาคม
2554 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
นายจิรศักดิ์ ชุมวรานนท์ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา มีเรื่องแจ้งเพื่อทราบดังนี้
1. ชี้แจงจํานวนการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2554
2. รายงานการวิ จั ย แนวทางพั ฒ นาและแก้ ไ ขปั ญ หาสถาบั น อุ ด มศึ ก ษา โดย ดร.ถนอม
อินทรกําเนิด นายกสภามหาวิทยาลัยฯ ได้กรุณานํามาแจกกรรมการสภามหาวิทยาลัยทุกท่าน
3. รายงานผลการดําเนินงานการทําความร่วมมือบันทึกความเข้าใจระหว่างมหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา กับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ กลุ่มงานวิเทศสัมพันธ์ได้รวบรวมข้อมูลดังต่อไปนี้
รายชื่อมหาวิทยาลัย/หน่วยงาน ที่ลงนามกับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
Gyeongju University
ระยะเวลา 5 ปี
The Maharaja Sayajirao University of Baroda
ระยะเวลา 3 ปี
Hue Tourism College, Vietnam
ระยะเวลา 5 ปี
รายชื่อมหาวิทยาลัย/หน่วยงาน ที่อยู่ระหว่างการดําเนินงาน /เจรจา ลงนามกับมหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
California State University, San Bernardino
Chung Chou Institute of Technology, Changhwa, Taiwan
Meiho University, Taiwan
Middle East Technical University, Ankara, Turkey
มติที่ประชุม
รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 4.2 เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ
สาระสําคัญโดยย่อ
-ไม่มี- เนื่องจากลาการประชุม
มติที่ประชุม
รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 4.3
มหาวิทยาลัย

เรื่ อ งนํ า เสนอเพื่ อ ทราบจากประธานคณะกรรมการส่ ง เสริ ม กิ จ การ

สาระสําคัญโดยย่อ
ผศ.สุ ธ รรม ชาตะสิ ง ห์ รองประธานคณะกรรมการส่ ง เสริ ม กิ จ การมหาวิ ท ยาลั ย ฯ กล่ า วว่ า
เนื่องจาก ดร.จิระพันธุ์ พิมพ์พันธุ์ ติดภารกิจ จึงมอบหมายให้รองประธานทําหน้าที่แทน โดยมีเรื่องแจ้งเพื่อ
ทราบ ดังนี้
1. เพื่อให้การดําเนินงานของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏ
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พระนครศรีอยุธยา ตามมาตรา 26 แห่งพระราชบัญ ญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 เป็นไปได้ด้วยดี
มีประสิทธิภาพ คณะกรรมการส่งเสริมฯ จึงขอให้นายกสภามหาวิทยาลัย ลงนามคําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา เรื่อง แต่งตั้งที่ปรึกษาคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยฯ จํานวน 3 ท่าน โดยมี
ความเชี่ยวชาญดังนี้
(1) นายวีระ ปุญญวิจิตร เป็นเจ้าของธุรกิจโรงแรมโชคเศรษฐี และได้รับปริญญากิตติมศักดิ์
จากมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
(2) นายยงยุทธ ตรีเมฆ เป็นผู้ทํางานของธุรกิจโรงแรมโชคเศรษฐี ช่วยคุณวีระ ปุญญวิจิตร
(3) นายบํารุง อร่ามเรือง เป็นผู้อํานวยการวิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา
2. คณะกรรมการส่ ง เสริ ม ฯ มี ก ารประชุ ม กั น ทุ ก เดื อ น ปฏิ บั ติ ง านตามพระราชบั ญ ญั ติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ มาตรา 26 แบ่งออกเป็นงานบริหาร งานวิชาการ งานส่งเสริมนักศึกษา และสร้างความ
ร่วมมือกับท้องถิ่น ได้แบ่งอนุกรรมการเป็น 4 กลุ่มย่อย โดยให้ทั้ง 4 กลุ่มได้เสนอความคิดเห็นและโครงการ
ขึ้นมา
3. การพัฒนานักศึกษา มีโครงการจะสร้างเสริมความรู้ความเข้าใจของเยาวชนในเรื่องสังคม
การเมือง โดยใช้ชื่อโครงการว่า “โครงการเยาวชนวัยใสใส่ใจบ้านเมือง” ซึ่งกําลังผลักดันให้ดําเนินการในเรื่องนี้
ขอความร่ วมมือกับมหาวิทยาลัยฯ ในเรื่ องของการทํ ากิจกรรม คณะกรรมการส่งเสริมฯ ทํางานมานาน
พอสมควร คิดว่าการทํางานควรจะต้องสํารวจความคิดเห็นของนักศึกษา อาจารย์ บุคลากร ในมหาวิทยาลัยฯ
และบุคคลในท้องถิ่น ควรจะได้รับทราบความคิดเห็นในอนาคต มองสภาพปัจจุบันอยู่ในขั้นของการออกแบบ
เครื่องมื อ คงต้ องอาศั ยความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยฯ โดยเฉพาะสถาบั นวิจั ย ที่จะหาอาจารย์ที่มีความ
เชี่ยวชาญในเรื่องของการสร้างเครื่องมือ เพื่อการสํารวจความคิดเห็นจํานวน 1-2 คน อาจจะไม่ถึงขั้นการวิจัย
สถาบัน เพราะสถาบันวิจัยอาจทํากันน้อย
รศ.ดร.นพวรรณ ธีระพันธ์เจริญ กล่าวว่า ขอชื่นชมการทํางานของคณะกรรมการส่งเสริมฯ
ต้องการให้ช่วยบอกปัญหาที่ติดขัด เช่น เรื่องซีดีเพลง และเรื่องครูดีเด่น ท่านดําเนินการต่ออย่างไร การสํารวจ
ความคิดเห็นของอาจารย์หรือนักศึกษาน่าจะเป็นการวิจัยสถาบัน โดยได้รับความร่วมมือกับทางสถาบันวิจัย
ผศ.สุธรรม ชาตะสิงห์ กล่าวว่า โครงการที่ทําแล้วและจะทําต่อไปคือ การสรรหาอาจารย์ผู้สอน
ดี เ ด่ น แต่ ใ นบางคณะหรื อ บางหน่ ว ยงานไม่ ค่ อ ยให้ ค วามร่ ว มมื อ ส่ ว นเรื่ อ งซี ดี เ พลง ยั ง ไม่ เ สร็ จ ในเชิ ง
กระบวนการทั้งหมด ตอนนี้มีปัญหาในลักษณะว่าเพลงไม่ค่อยมีคุณภาพ หรือแม้แต่ฝ่ายประชาสัมพันธ์ของ
มหาวิทยาลัยฯ ก็เปิดน้อยมาก ในงานฉลองบัณฑิตก็ไม่ได้เปิด ส่วนเรื่องซีดีได้เสนอไปยังคณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์แล้วยังไม่ได้ตอบกลับมา
รศ.ดร.พงศ์ หรดาล กล่าวว่า มหาวิทยาลัยฯ ควรรับเรื่องซีดีเพลงไปดําเนินการต่อ เพราะ
คณะกรรมการส่งเสริมฯ ทําให้ แล้ วเป็นผลประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย และมี หน้าที่ส่งเสริม สนับสนุน ให้
ข้อเสนอแนะ
ผศ.วิชชุกร นาคธน กล่าวว่า ต้องการให้มหาวิทยาลัยประชาสัมพันธ์เรื่องเพลงของมหาวิทยาลัยฯ
โดยการเปิดให้นักศึกษาได้ฟังทุกวัน
ประธาน กล่าวว่า ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งต่อไปมหาวิทยาลัยฯ ช่วยตอบเรื่อง
ซี ดีเพลง และให้ เปิ ดเพลงมหาวิ ทยาลัยฯ ให้ นักศึ กษาฟังทุกวัน ระหว่างนั่งทานกาแฟที่ห้ องรับรองสภา

[13]
มหาวิทยาลัยขอฟังเพลงมหาวิท ยาลัยฯ ด้วย และสภามหาวิทยาลั ยต้ องการดูตารางเปรียบเทียบการรับ
นักศึกษาปีที่แล้ว และการรับสมัครนักศึกษาในปีนี้ด้วย
รศ.ดร.พงศ์ หรดาล กล่าวว่า ในการประชุมครั้งต่อไปควรนําวาระแจ้งเพื่อทราบไว้ท้ายและนํา
วาระเพื่อพิจารณามาก่อน เพราะในการประชุมแต่ละครั้งมีวาระเพื่อพิจารณาจํานวนมาก
มติที่ประชุม
รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องนําเสนอเพื่อพิจารณา
ระเบียบวาระที่ 5.1 ขอความเห็นชอบหลักสูตรฝึกอบรมผู้บริหารสถานศึกษาตามมาตรฐานวิชาชีพ
พ.ศ.2554
สาระสําคัญโดยย่อ
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย ขออนุญาตที่ประชุมให้ ดร.พรเทพ รู้แผน อาจารย์ประจําคณะ
ครุ ศ าสตร์ นํ า เสนอ ขอความเห็ น ชอบหลั ก สู ต รฝึ ก อบรมผู้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษาตามมาตรฐานวิ ช าชี พ
พ.ศ.2554
ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง
คณะครุศาสตร์ได้ดําเนินการเสนอหลักสูตรฝึกอบรมผู้บริหารสถานศึกษาตามมาตรฐานวิชาชีพ
พ.ศ.2554 มี เ ป้ า หมายเพื่ อ พั ฒ นาผู้ บ ริ ห ารและบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา โดยผ่ า นความเห็ น ชอบจาก
คณะกรรมการประจํ า คณะครุ ศ าสตร์ ในการประชุ ม ครั้ ง ที่ 2/2554 วั น ที่ 25 กุ ม ภาพั น ธ์ 2554
และสภาวิชาการมีมติเห็นชอบ ในการประชุมครั้งที่ 3/2554 วันอังคารที่ 5 เมษายน 2554
ข้อกฎหมาย
1. ประกาศคณะกรรมการคุรุสภา เรื่องมาตรฐานหลักสูตรฝึกอบรมผู้บริหารสถานศึกษาตาม
มาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ.2549 (1) ให้มาตรฐานหลักสูตรฝึกอบรมผู้บริหารสถานศึกษาตามมาตรฐานวิชาชีพ เป็น
เกณฑ์ สําหรับคณะกรรมการคุรุสภาพิจารณารับรองหลักสูตรการฝึกอบรมผู้บริหารสถานศึกษาตามมาตรฐาน
ความรู้ และประสบการณ์วิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา และเป็นคุณสมบัติด้านมาตรฐานความรู้ส่วนหนึ่งของ
ผู้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา
2. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ มาตรา 22 (10) สภาวิชาการมีอํานาจและหน้าที่พิจารณา
ให้ความเห็นต่อสภามหาวิทยาลัยเกี่ยวกับงานด้านวิชาการของมหาวิทยาลัย
ข้อเสนอ/ญัตติ
ขอความเห็นชอบหลักสูตรฝึกอบรมผู้บริหารสถานศึกษาตามมาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ.2554
ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะดังนี้
ดร.เกษม บํ า รุ ง เวช กล่ า วว่ า เนื่ อ งจากหลั ก สูต รที่ว างไว้ เ ป็ น ภาพรวม เช่ น ผู้ บ ริห ารยุค ใหม่
ต้องการให้มีคําชัดเจนมากกว่าชื่อชุดวิชาเหล่านี้ คือต้องการให้มีชื่อมาตรฐานของแต่ละมาตรฐาน ถ้าเป็นไปได้
ในแต่ละหลักสูตรควรจะแยกย่อยออกมามากกว่านี้ โดยนําเอามาตรฐานแต่ละมาตรฐาน ผู้เข้ารับการอบรม
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อาจจะไม่ต้องการอบรมทุกหลักสูตร แต่อาจเลือกบางหลักสูตรบางรายวิชา ควรจะมีหลักสูตรสั้น ๆ ที่ชัดเจน
มากกว่านี้ และตลอดหลักสูตรค่าใช้จ่ายยังไม่มีผลที่ได้ท่านจะได้อะไร เช่นนําไปทําอะไร รวมทั้งการโอนเข้าสู่
ปริญญาโทได้ด้วย จะมีความชัดเจนมากขึ้น และจะจูงใจมากขึ้น
ประธาน กล่าวว่า บางเรื่องอาจยังไม่ต้องตอบ แต่ต้องการทราบเรื่องค่าใช้จ่าย
นายสุพล คุณาภรณ์ กล่าวว่า ทําไมทางมหาวิทยาลัยฯ ไม่สามารถออกใบประกอบวิชาชีพได้ ใน
เมื่อเป็นผู้ฝึกอบรม
ดร.พรเทพ รู้แผน กล่าวว่า ทางมหาวิทยาลัยฯ ไม่สามารถออกไปประกอบวิชาชีพได้ ประเด็น
ค่าใช้จ่ายในหลักสูตรฝึกอบรมไม่ได้ลงไปว่าจะต้องเป็นค่าใช้จ่ายต่อหัวเท่าไหร่ ต้องพิจารณาจากกลุ่มเป้าหมาย
ด้ ว ย หลั ก สู ต รฝึ ก อบรมไม่ ไ ด้ กํ า หนดไว้ ว่ า รุ่ น หนึ่ ง จะรั บ จํ า นวนเท่ า ไหร่ เมื่ อ คํ า นวณดู แ ล้ ว จะเห็ น ว่ า มี
งบสนั บ สนุนประจําปี เพื่ อ ให้ สามารถบริ หารหลักสูตรได้ มากขึ้น หลักคือไม่ พึ่งงบประมาณแผ่นดิน จะ
พยายามหารายได้จากภายนอกเข้ามา
นางสาวิตรี สุวรรณสถิตย์ กล่าวว่า ต้องผ่านคุรุสภาอีกครั้งหรือไม่
ดร.พรเทพ รู้แผน กล่าวว่า ในกรณีที่จะให้ผู้เข้ารับการอบรมได้รับใบประกอบวิชาชีพ ต้องเสนอ
ให้คุรุสภาเห็นชอบ
ผศ.อร่าม ชนะโชติ กล่าวว่า ต้องการให้เชื่อมโยงกับข้อบังคับของมหาวิทยาลัยฯ ในข้อบังคับได้
ระบุในเรื่องของคุณสมบัติของผู้บริหารเป็นอาจารย์ที่สอนมาแล้ว จํานวน 3 ปีเป็นอย่างน้อย และไม่มีคุณสมบัติ
อื่นที่มีความโดดเด่นที่จะเป็นผู้บริหารได้ ปัญหาที่เกิดขึ้นผู้บริหารเข้ามา 4 ปีแล้วก็ไป ถ้าโชคดีได้ผู้บริหารที่มี
องค์ความรู้ในศาสตร์ของการบริหาร หน่วยงานนั้นก็โชคดีไป
ประธาน กล่าวว่า เตรียมความพร้อมของผู้บริหารอย่างไร ให้นําประเด็นสภาพความเป็นจริง
การร่วมมือกับชุมชน การทํางานกับองค์กรปกครองท้องถิ่น ดําเนินการไปสักรุ่นหนึ่งก็มาเล่าให้ฟังว่าเป็น
อย่างไร
มติที่ประชุม
เห็นชอบหลักสูตรฝึกอบรมผู้บริหารสถานศึกษาตามมาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ.2554
ระเบี ยบวาระที่ 5.2 ขอความเห็ นชอบหลั กสู ตรครุ ศาสตรบั ณฑิ ต สาขาวิ ชาการประถมศึ กษา
หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2554
สาระสําคัญโดยย่อ
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย ขออนุญาตที่ประชุมให้คณบดีคณะครุศาสตร์หรือผู้แทน นําเสนอ
ขอความเห็นชอบหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2554
ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง
อาจารย์จีรพร มีสง่า คณะกรรมการร่างหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา
ปรั ช ญาของหลั ก สู ต รประถมศึ ก ษาเพื่ อ ผลิ ต บั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าการประถมศึ ก ษาให้ มี ค วามรู้ ใ นวิ ช าชี พ
ประถมศึกษา และศาสตร์การประถมศึกษา มีคุณลักษณะความเป็นครู สามารถนํานวัตกรรมทางการศึกษา
มาประยุกต์ใช้ มีทักษะด้านการคิด รวมทั้งสามารถใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข
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ข้อกฎหมาย
1. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ.2548
2. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่องหลักเกณฑ์และขั้นตอนการขอความ
เห็นชอบเปิดหลักสูตรใหม่/หลักสูตรปรับปรุง และการปิดหลักสูตร
3. ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่องแนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552
4. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ มาตรา 22 (10) สภาวิชาการมีอํานาจและหน้าที่พิจารณา
ให้ความเห็นต่อสภามหาวิทยาลัยเกี่ยวกับงานด้านวิชาการของมหาวิทยาลัย
ข้อเสนอ/ญัตติ
ขอความเห็นชอบหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2554
ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะดังนี้
ประธาน กล่าวว่า เนื่องจากขณะนี้เหลือกรรมการสภามหาวิทยาลัยเพียงไม่กี่ท่าน ถ้าหลักสูตรนี้
ไม่เร่งด่วนมาก ต้องการให้นําวาระนี้ไปประชุมครั้งต่อไป เนื่องจากเป็นการพิจารณาหลักสูตรใหม่ ไม่อยากให้
พิจารณาเพียง 5 นาที
นางสาวิตรี สุวรรณสถิตย์ กล่าวว่า วัตถุประสงค์กว้างจนเกินไปควรกําหนดวัตถุประสงค์ให้ลงสู่
หลักสูตรที่มีความชัดเจนมากกว่านี้ หลักสูตรการศึกษาและการศึกษาพิเศษกับปฐมวัยมีความจําเป็นอย่างไร
มีแนวโน้มว่ามีผู้สนใจมากขึ้น
รศ.วันทนีย์ แสนภักดี กล่าวว่า มหาวิทยาลัยฯ จะเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ สมเด็จพระ
มหาธีราจารย์ ที่มหาวิทยาลัยฯ ได้เสนอมอบปริญญาดุษ ฏีบัณฑิต ในวันที่ 31 พฤษภาคม 2554 ส่วน
กําหนดการมหาวิทยาลัยฯ จะนําเรียนกรรมการอีกครั้งหนึ่ง
ประธาน กําหนดการประชุม Work Shop ในวันที่ 1-2 กรกฎาคม 2554 ส่วนรายละเอียดว่าจะ
ไปที่ไหน มอบหมายให้ม หาวิทยาลัยฯ นํ าเรียนท่านอธิการบดีแ ละถ้ าสามารถส่งเอกสารประเด็นหลั ก ๆ
ที่ต้องการคุยกันให้กรรมการได้รับทราบก่อนก็จะดีมาก
มติที่ประชุม
ให้นําวาระขอความเห็นชอบหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา หลักสูตรใหม่
พ.ศ.2554 ไปพิจารณาในการประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ครั้งต่อไป

ระเบียบวาระที่ 6

เรื่องอื่นๆ

ระเบียบวาระที่ 6.1 กําหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 6/2554
สาระสําคัญโดยย่อ
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยนําเสนอปฏิทินเพื่อหารือเรื่องกําหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 6/2554
ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง
สภามหาวิทยาลัยมีมติเป็นหลักการให้มีการประชุมทุกวันพุธในสัปดาห์ที่สามของเดือน
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ข้อกฎหมาย
ข้อบังคับว่าด้วยการประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ พ.ศ.2547 ข้อ 8 การประชุมให้มีตามกําหนด
ที่สภามหาวิทยาลัยได้มีมติไว้
ข้อเสนอ/ญัตติ
ขอความเห็นชอบกําหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 6/2554
ในวันพุธที่ 22 มิถุนายน 2554 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
มติที่ประชุม
เห็นชอบ

ปิดประชุมเวลา 12.00 น.
...........................................
(รศ.วันทนีย์ แสนภักดี)
ผู้บันทึกรายงานการประชุม
...........................................
(คุณหญิง ดร.กษมา วรวรรณ ณ อยุธยา)
ประธานการประชุม
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