
 รายงานการประชุมสภามหาวทิยาลัยราชภฏัพระนครศรีอยธุยา 
ครั้งที่ 2/2550 

วันจันทรที่ 15 มกราคม  พ.ศ. 2550   เวลา 09.30 น. 
ณ  หองประชุม 1  มหาวทิยาลัยราชภฏัพระนครศรีอยุธยา  

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

2. นายปญญา น้ําเพชร   ผูทรงคุณวุฒ ิ    กรรมการ 

3. ดร.พลสัณห โพธิ์ศรีทอง  ผูทรงคุณวุฒ ิ    กรรมการ 

4. นายกอกิจ ดานชัยวิจิตร  ผูทรงคุณวุฒ ิ    กรรมการ 

5.นายรุงโรจน  ล้ิมวงษทอง  ผูทรงคุณวุฒ ิ    กรรมการ 

6. ผศ.สุวิทย เฑียรทอง  อธิการบด ี    กรรมการ 

7. ผศ.สุกิจ  สุวานิช    ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ กรรมการ    

8. ผศ.ดร.วิชา  ทรวงแสวง  ผูแทนผูบริหาร    กรรมการ 

9. ผศ.สุนทรศกัดิ์  สุขสุชะโน  ผูแทนผูบริหาร    กรรมการ 

10.ผศ. วนัทนยี    แสนภักดี  ผูแทนผูบริหาร    กรรมการ 

11.ดร.เกษม  บํารุงเวช   ผูแทนผูบริหาร    กรรมการ 

12.ผศ.ดร.นพวรรณ  ธีระพันธเจริญ ผูแทนคณาจารย    กรรมการ 

13. ดร.รวีวัตร   สิริภูบาล    ผูแทนคณาจารย    กรรมการ 

14. นายวิชชุกร  นาคธน   ผูแทนคณาจารย    กรรมการ 

15. นายสุนทร    โภชฌงค  ผูแทนคณาจารย    กรรมการ 

16. ผศ.สุทิน กัลยพฤกษ  รองอธิการบด ี    เลขานุการ 

 
ผูที่ติดภารกจิหรือติดราชการ 
1. นายอารยี วงศอารยะ  นายกสภามหาวทิยาลยั   ติดราชการ 

2. ศ.ดร.เกรียงศักดิ์  เจริญวงศศักดิ์ ผูทรงคุณวุฒ ิ    ติดราชการ 

3. ผศ.ดร.สาโรช  ธีรศิลป   ผูทรงคุณวุฒ ิ    ติดภารกิจ 

4.นายอนนัต  ชูโชต ิ   ผูทรงคุณวุฒ ิ    ติดราชการ 

5. ผศ.ดร.ธนากร   อวนออน  ผูทรงคุณวุฒ ิ    ติดราชการ 

6.ดร.ยติ/... 
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6.ดร.ยติ            กฤษณังกูร  ผูทรงคุณวุฒ ิ    ติดราชการ 

7. นายบัณฑูร  สุภัควณิช   ผูทรงคุณวุฒ ิ    ติดราชการ 

8.นางจิระพนัธุ  พิมพพนัธุ  ประธานคณะกรรมการสงเสริมกิจการ ฯ ติดราชการ 
 

ผูเขารวมประชุม  
1. นายวิวัฒน   หามนตรี   รองอธิการบดฝีายกิจการนกัศึกษา 

2. นายมงคล    ชาวเรือ   รองอธิการบดฝีายวิจยัและบริการวิชาการ 

3.  รศ.อภินันท  จันตะน ี   คณบดีคณะวิทยาการจัดการ  

4. ดร.บูรพาทศิ   พลอยสวุรรณ  คณบดีคณะครุศาสตร  

5.นายทวีศักดิ ์ จริตควร   ผูชวยอธกิารบดีฝายบริหาร 

6.นางพนัทิพา มาลา    ผูอํานวยการสถาบันอยุธยาศึกษา 

7.นายจิรศักดิ์  ชุมวรานนท   ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการสารสนเทศและเทคโนโลยี 

8.ดร.อมรรัตน  สนั่นเสยีง   ผูอํานวยการสํานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา 
 

เปดประชุม เวลา  09.30 น. 
 

  ประธาน   ตรวจนับจํานวนกรรมการที่เขาประชุม เมื่อเห็นวาครบองคประชุม               

ตามระเบียบขอบังคับแลว จึงกลาวเปดประชุมและดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม 
 
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจงใหทราบ 
 

  ประธาน    แจงเรื่องใหที่ประชุมทราบดังนี้ 

  1. นายกสภามหาวิทยาลัยติดราชการในการนําเยาวชนจาก 3 จังหวัดชายแดน

ภาคใตตามโครงการสายใจไทยสูภาคใตเดินทางไป จังหวัดเชียงใหมเพื่อชมงานราชพฤกษและ

มอบให ดร.สุรพล  กาญจนะจิตรา  อุปนายกสภามหาวิทยาลัยมาเปนประธานการประชุมแทน   

  2.กรรมการสภามหาวิทยาลัยที่ขอลาประชุม 

  - ผศ.ดร.สาโรช   ธีรศิลป                      

  - นายอนันต   ชูโชติ     

  - ผศ.ดร.ธนากร   อวนออน   

  - ดร.ยติ   กฤษณังกูร   

  - นางจิระพันธุ   พิมพพันธุ   

ระเบียบวาระ/... 
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ระเบียบวาระที่ 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่  1/2550 
 

  เลขานุการสภามหาวิทยาลัย  นาํเสนอ  รายงานการประชุมสภามหาวทิยาลยั      

ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ครัง้ที ่1/2550   เมื่อวันพุธที่ 10 มกราคม   2550 เวลา 09.30 น.                   

ณ หองประชุม 1 มหาวทิยาลยัราชภัฏพระนครศรีอยุธยา     
 

  ประธาน  ขอใหคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

ตรวจสอบรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา คร้ังที่ 1/2550               

เมื่อวันพุธที่ 10 มกราคม 2550   เวลา 09.30 น. ณ หองประชุม 1 มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรอียธุยา   
   

  มติที่ประชุม   รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่  1/2550            

เมื่อวันพุธที่ 10 มกราคม 2550    เวลา 09.30 น. ณ หองประชุม 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา   โดยใหแกไขดังนี้ 

  - หนาที่ 5 บรรทัดที่ 15   30-40  แกไขเปน   30-40 คน  

  - หนา 11 บรรทัดที่  23  กลาวา แกไขเปน   กลาววา 

 

ระเบียบวาระที่ 3  เร่ืองสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่ 1/2550 

 
 -ไมมี- 
 

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องนําเสนอเพื่อทราบ 
 
  ประธาน    ขอเลื่อนวาระที่ 4.1 ,4.2 เปนวาระที่ 4.4,4.5 
 

  4.1 อธิการบดี    แจงเรื่องใหที่ประชุมทราบ ดังนี้ 

  1.วันเสารที่ 13 มกราคม 2550 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยามีการจัด

งานวันเด็กแหงชาติประจําป 2550  ไดรับความรวมมือจากหนวยงานภายนอกและภายในอยาง    

ดียิ่ง มีเด็กและเยาวชนมารวมงานและเขารวมกิจกรรมในมหาวิทยาลัยเปนจํานวนมาก โดยมี    

ผูวาราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายเชิดพันธ ณ สงขลา มาเปนประธานพิธีเปดงานวันเดก็แหงชาต ิ

ประจําป 2550 

  

วันองัคาร/... 
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  2. วันอังคารที่ 16 มกราคม 2550  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาเปน

เจาภาพในการจัดสถานที่เกี่ยวกับการจัดงานวันครู โดยรวมมือกับสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

พระนครศรีอยุธยา  ทั้ง 2 เขต  ในชวงเชามีพิธีตักบาตรขาวสารอาหารแหง  เลี้ยงอาหารเชา

พระสงฆ และเวลาประมาณ 09.00 จะมีพิธีการเกี่ยวกับงานวันครูที่หอประชุมของมหาวิทยาลัย 

  3.วันพฤหัสบดีที่ 18 มกราคม 2550 ทางคณะกรรมการ ก.พ.ร. จะมาติดตาม

ประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ 2549 ซึ่งใน

สวนของการเตรียมงานตาง ๆ  ทาง ผศ.วันทนีย แสนภักดี เปนผูรับผิดชอบในการดําเนินการ และ

ในชวงบายวันนี้จะมีการประชุมซักซอมผูรับผิดชอบตัวชี้วัดตาง ๆ  

  4. มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาไดรับความอนุเคราะหและไดรับ

คําแนะนําจากกรรมการผูทรงคุณวุฒิ คือ นายกอกิจ  ดานชัยวิจิตร ในการที่จะใหทางสถาบัน

อยุธยาศึกษาไดเขียนสคริปเกี่ยวกับเร่ืองประวัติศาสตรประมาณ  300-400 สคริปที่จะนําไปอานใน

ชวงเวลาเปลี่ยนชั่วโมงของสถานีวิทยุชุมชน ซึ่งนายกอกิจ  ดานชัยวิจิตร  เปนผูดําเนินการ โดย

ได รับความรวมมือกับสถาบันอยุธยากับทางคลื่นของนายกอกิจ  ดานชัยวิจิตร   ไดแจง              

นางพันพิพา  มาลา ไปเรียบรอยแลว  และกําลังดําเนินการ 

  5.อธิการบดีไดมอบให   อาจารยนาตยา  เกตุสมบูรณ  ซึ่งดูแลอาคารสวนหลวงนํา

บันทึกการดําเนินงานของอาคารสวนหลวงที่ผานมาตั้งแตป 2548  ของแตละเดือนมีผูเขาพักอยางไรบาง   

รายละเอียดตามเอกสารที่แจกใหคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยทุกทานแลว 
 

  ที่ประชุม    รับทราบ 
 

  4.2 ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ  แจงเรื่องใหที่ประชุมทราบ ดังนี้ 

  1. สภาคณาจารยและขาราชการปจจุบันมีสมาชิกทั้งหมด 11 ทาน ลาออก 1 

ทาน เหลือทั้งหมด 10 ทาน  เชิญชวนใหรับสมัครเพื่อใหครบสมาชิกก็ยังไมมีผูใดมาสมัคร

จนกระทั่งเมื่อไมนานมานี้มีสมาชิกลาออกอีก 5 ทาน  เหตุผลที่สมาชิกลาออกมี 3 ประเด็น คือ 

   1 ลาออกไมแสดงเหตุผลประกอบ 

  2. มีภารกิจมาก 

  3.ไมสามารถทําใหสภาคณาจารยและขาราชการบรรลุเปาหมาย  

  ไดเรียนใหมหาวิทยาลัยทราบแลวคงจะมีการตั้งคณะกรรมการเลือกตั้งในโอกาส

ตอไป  เร่ืองนี้เปนภาวะที่เกิดขึ้นในสภาคณาจารยซึ่งไมคอยจะมีใครตองการเปนเทาไหรนัก อาจจะ

เปนเพราะวุนวายหรือไมอยากเขาไปมีสวนรวม 

ตามที/่... 

 



 5 

  2.ตามที่เคยถามอธิการบดีในการประชุมสภามหาวิทยาลัยเมื่อวันที่ 26  ธันวาคม 

2549  ขอใหมหาวิทยาลัยรายงานสถานะทางการเงินใหกรรมการสภามหาวิทยาลัยทราบขณะนี้

เวลาไดผานมานานแลว 
 

  อธิการบดี    กลาววาไดมอบใหฝายการเงินดําเนินการแลวและจะขออนุญาตให 

ผศ.วันทนีย แสนภักดี  รองอธิการบดีฝายวางแผนและพัฒนา เปนผูรายงาน ตามเอกสารดังนี้ 
 

  ผศ.วันทนีย  แสนภักดี  นําเสนอรายงานทางการเงิน ดังนี้ 

 
เงินบํารงุการศึกษา 

  คงเหลือตามรายงานการเงิน (เดือน ก.ย.  48)  79,951,775.38 

  บวก รายรับ (เดือน ต.ค. 48-ก.ย. 49)   28,081,738.79 

        108,033,514.17 

  หัก รายจาย (เดือน ต.ค. 48-ก.ย.49)   29,535,337.02 

  งบคงคลังที่ยังไมเบิก     9,401,576.00 

  คาเสื่อมราคา       14,686,541.16 

  งบประมาณกันเหลื่อมป     4,117,316.91 

  คงเหลือ       50,292,743.08
 

เงิน กศ.บป 
  คงเหลือตามรายงานการเงิน (เดือน ก.ย. 48)   69,485,063.32 

  บวก รายรับ ((เดือน ต.ค.48-ก.ย.49)    37,481,810.57 

         106,966,873.89 

  หัก รายจาย (เดือน ต.ค. 48-ก.ย.49)    48,342,491.90 

  งบคงคลังที่ยังไมเบิก      18,635,316.90 

  คาเสื่อมราคา       14,686,541.16 

  งบประมาณกันเหลื่อมป      319,274.55 

  คงเหลือ       24,383,350.28

 

  มติที่ประชุม    รับทราบ 

 

ประธาน/... 
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  ประธาน   กลาววา 

  1. เร่ืองสภาคณาจารยและขาราชการที่มีกรรมการลาออกไปทั้งหมด 6 ทาน      

เร่ืองนี้เปนเรื่องที่หนักใจอยางมาก  เร่ืองรองเรียนตาง ๆ ถาเปนเรื่องเกี่ยวกับคณาจารยและ

ขาราชการตองใหสภาคณาจารยและขาราชการเปนผูกลั่นกรอง   ถาเปนเรื่องเกี่ยวกับวิชาการตอง

ใหสภาวิชาการพิจารณา   ถาเปนเรื่องกิจการที่ เกี่ยวของกับภายนอกมหาวิทยาลัยก็ให

คณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัยพิจารณา ขอใหทุกทานใหความสนใจกับสภา

คณาจารยและขาราชการใหมากขึ้นเพราะจะเปนตัวแทนของอาจารยและขาราชการในทุก ๆ เร่ือง

ที่ตองการจะใหมหาวิทยาลัยดําเนินการให  อุปนายกสภามหาวิทยาลัยขอรับรองในนามของสภา

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาวากรรมการสภามหาวิทยาลัยทุกคน  อยากจะเห็น

มหาวิทยาลัยมีความเจริญกาวหนาและอยูในเวทีของการศึกษาไมนอยหนามหาวิทยาลัยราชภัฏ

แหงอื่น  คณาจารยทั้งหลายจะตองไดรับการสนับสนุน ไดรับการดูแลและไดรับสวัสดิการอยาง

เต็มที่ เพื่อทําใหมหาวิทยาลัยไดกาวไปสูในโลกของการแขงขัน  กลไกลที่สําคัญที่สุดของ

มหาวิทยาลัยคือคณาจารย  ขอเชิญชวนคณาจารยทุกทานขอใหสนใจสภาคณาจารยและ

ขาราชการและชวยสมัครลงเลือกตั้งเพื่อที่จะเปนตัวแทนของอาจารยและขาราชการในสภา

คณาจารยและขาราชการ    สภามหาวิทยาลัยก็คงจะตองปฏิบัติตามขอบังคับ    มหาวิทยาลัยก็

ตองดําเนินการเลือกใหมตามขอบังคับที่กําหนด  

  2. โรงแรมสวนหลวง  ทําอยางไรที่จะปรับปรุงใหเปนโรงแรมที่เชิดหนาชูตาของ

มหาวิทยาลัยได  ซึ่งตั้งอยูในใจกลางเมือง  เปนเมืองมรดกโลก คิดวาลงทุนไมเทาไหรขอให

ปรับปรุงใหดี วัตถุประสงคของโรงแรมคือเพื่อเปนสถานที่ฝกปฏิบัติงานของนักศึกษา มหาวิทยาลัย

ก็จะไดประโยชน 2 ตอ   คือ เปนชื่อเสียงใหกับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา และเปน

สถานที่ฝกปฏิบัติงานของนักศึกษา 
 

  ที่ประชุม  รวมอภิปรายและแสดงความคิดเห็นในประเด็นของสภาคณาจารย

และขาราชการและการดําเนินงานของโรงแรมสวนหลวงอยางกวางขวาง 
 

  มติที่ประชุม  
  1. อนุมัติในหลักการใหมีการปรับปรุงพัฒนาโรงแรมสวนหลวงใหอยูในระดับสาม

ถึงสี่ดาวใชเปนสถานที่ฝกปฏิบัติงานของนักศึกษาและหารายได 

  2.ขอใหมหาวิทยาลัยตั้งคณะทํางานในการปรับปรุงพัฒนาโรงแรมสวนหลวง โดย

มีนายกอกิจ ดานชัยวิจิตร  เปนที่ปรึกษา    

3. ขอให/... 
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  3.  ขอใหมหาวิทยาลัยรีบดําเนินการจัดการเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารยและ

ขาราชการโดยเร็ว และเชิญชวนคณาจารยทั้งหลายมารวมสมัครเพื่อเสนอความคิดเห็นพัฒนา

มหาวิทยาลัย 
 

  4.3 ดร.พลสัณห   โพธิ์ศรีทอง   ประธานคณะกรรมการติดตามตรวจสอบและ

ประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย อธิการบดีนําเสนอรายละเอียดการทําเอกสารในการติดตาม 

ตรวจสอบ และประเมินผลงานของคณะและคณบดี ในเอกสารแบงออกเปน 2 สวน คือ สวนที่ 1 

เปนของมหาวิทยาลัย  สวนที่ 2  เปนของอธิการบดี ในวัตถุประสงคนี้เปนไปตามกฎหมาย 

พระราชบัญญัติมหาวิทยาลั ย ราชภัฏ  และข อ บั งคั บของสภามหาวิทยาลั ย ราช ภัฏ

พระนครศรีอยุธยา  

  สวนที่ 1 ในสวนของมหาวิทยาลัยมี 4 มิติดังนี้ 

    1. มิติดานประสิทธิภาพ 

    2. มิติดานประสิทธิผล 

    3. มิติดานคุณภาพของการจัดการศึกษาและใหบริการ 

    4. มิติดานการพัฒนาองคการ 

  สวนที่ 2 ในสวนของอธิการบดีมี 2 มิติดังนี้ 

    1. มิติดานคุณธรรม จริยธรรม คานิยมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพ 

    2. มิติดานสมรรถนะในการปฏิบัติงาน 

  จะมีการเก็บขอมูลในสวนของมหาวิทยาลัยและอธิการบดีจะเริ่มตั้งแตวันจันทรที่

15 มกราคม พ.ศ. 2550 และคาดวาผลทางสถิติ จะทราบผลประมาณสิ้นเดือนมกราคม          

พ.ศ. 2550 หลังจากนั้นคณะกรรมการสวนหนึ่งจะออกสอบถามในสภามหาวิทยาลัยในบางสวน               

และจะไปในหนวยงานตาง ๆ และคาดวาตนเดือนกุมภาพันธไมเกินวันที่ 15 กุมภาพันธ พ.ศ.2550 

จะสัมภาษณรายละเอียดทั้งภายในและภายนอก ภายนอกจะไปตามผูประกอบการทั้งหมด             

และจะเริ่มของคณบดี ซึ่งจะดูงานของแตละคณะและในสวนของคณบดีใน 2 มิติ คณบดีในที่นี้

รวมถึงหนวยงานที่เทียบเทาคณะดวย เชน ผูอํานวยการสํานัก  สถาบัน โดยจะมีผูชวยกรรมการ  

ไปเก็บขอมูลในบางสวน ในสวนสัมภาษณสอบถามกรรมการจะไปดูแลเอง 

  ในสวนที่เปนอุปสรรคและปญหาอยางมากและอาจตองแกไขในอนาคตคือ          

เร่ืองของรายงานที่กําหนดไววา 1 ป ตองมีรายงาน 2 คร้ัง เพราะเจตนารมณของ พ.ร.บ. มีรายงาน

คร้ังเดียวเทานั้น 

 

ผลการประเมนิ/... 
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  ผลการประเมินในสวนของมหาวิทยาลัยและอธิกาบดี หากไมมีปญหาอะไรนั้น

เดือนกุมภาพันธ พ.ศ. 2550 คาดวาจะเรียบรอย สวนของคณะ และคณบดี จะเปนประมาณ              

เดือนมีนาคม พ.ศ. 2550 คาดวาจะเสร็จเรียบรอยเชนกัน 
 

  มติที่ประชุม  รับทราบ 

 
  4.4 ขออนุมัติหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศทางธุรกิจ 
หลักสูตรใหม พ.ศ. 2550 
 

  เลขานุการสภามหาวิทยาลัย  ขออนุญาตที่ประชุมให นางสาวสุมนา  พูลผล

นําเสนอ  ขออนุมัติหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศทางธุรกิจ หลักสูตรใหม 

พ.ศ. 2550  
 

  นางสาวสุมนา   พูลผล  นําเสนอ แผนภูมิโครงสรางสาขาวิชาสารสนเทศทาง

ธุรกิจ หลักสูตรใหม  พ.ศ. 2550  
 

  ดร. รวีวัตร  สิริภูบาล  ขอใหปรับในสวนของปรัชญาของหลักสูตรใหเปนในการ

พัฒนาคนวาจะใหมีลักษณะอยางไร ทางดานความรู ทักษะ หรือเจตคติ     
 

  มติที่ประชุม   ใหดร. รวีวัตร  สิริภูบาล ชวยเขียนขอเสนอหรือหากทางคณะ

วิทยาการจัดการเห็นดวยก็นําไปปรับปรุงและดําเนินการตอไป   หากคณะวิทยาการจัดการไมเห็น

ดวยใหเขียนปรัชญาใหมแลวนําเขาที่ประชุมคณะกรรมการบริหารกิจการของสภามหาวิทยาลัย

พิจารณา โดยไมตองนําเขาการประชุมสภามหาวิทยาลัยเพราะไดมีการอนุมัติไปแลว แตหากทาง 

ดร. รวีวัตร  สิริภูบาล ไมเขียนปรัชญาใหคณะวิทยาการจัดการใหมก็ใหผานไดเลย 
 
  4 . 5  รูปแบบ  ลักษณะ  การปรับปรุ งระบบสนับสนุนการประชุม                    
ณ หองประชุม 1 
 

  เลขานุการสภามหาวิทยาลัย   ขออนุญาตที่ประชุมให  นายจิระศักดิ์                     

ชุมวรานนท ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการสารสนเทศและเทคโนโลยี  นําเสนอ  รูปแบบ ลักษณะ 

การปรับปรุงระบบสนับสนุนการประชุม  ณ หองประชุม 1 
 
 

นายจิรศักดิ์/... 
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  นายจิรศักดิ์    ชุมวรานนท   นําเสนอ   รายละเอียด  รูปแบบ  ลักษณะ                 

การปรับปรุงระบบสนับสนุนการประชุม  ณ หองประชุม 1  ตามที่มหาวิทยาลัยไดอนุมัติเงิน    

จํานวน 359,000 บาท  (สามแสนหาหมื่นเกาพันบาท) เพื่อปรับปรุงระบบสนับสนุนการประชุม            

ณ หองประชุม 1 โดยแบงออกเปน 2 สวน  คือ 

  สวนที่ 1 คือ สวนของโครงสรางพื้นฐาน  คืออุปกรณฮารดแวรตาง  ๆ เชน                     

จอ LCD ประจําทุกที่นั่ง 20 จอภาพ คอมพิวเตอรเพื่อปอนขอมูลนําเสนอ  จํานวน 2 ชุด                

เครื่องฉายภาพมัลติมีเดีย มอนิเตอรทีวี LCD 32 นิ้ว เพื่อเห็นภาพในการถายทอด ส่ิงที่จะไดจาก

สวนนี้แบงไดเปน 3 สวนคือ  

   1. กอนการประชุมเอกสารการประชุมนั้นจะไดในรูปแบบจดหมาย

อิเล็กทรอนิกส (E-mail) โดยสงไปทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส หรือ สามารถดาวโหลดไดบน

เว็บไซตของสภามหาวิทยาลัย           

   2. ระหวางการประชุมทุกทานจะเห็นวาระการประชุมบนจอภาพของแต

ละทานรวมทั้งเอกสารขอมูลตาง ๆ ที่เกี่ยวของ  

   3. หลังจากการประชุมแสดงผลการประชุมโดยการบันทึกเปนแผนซีดี 

หรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส (E-mail) โดยสงไปทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส หรือ สามารถดาว

โหลดไดบนเว็บไซตของสภามหาวิทยาลัยในภายหลัง  

  สวนที่  2   คือ   สวนที่ ติดตั้ ง อุปกรณทั้ งหมด  จะเปน เรื่ องของซอฟแวร                  

คือในทางธุรกิจจะมีซอฟแวรหนึ่งตัวคือ บิสเนตอินเทอรลิเจนท (บีไอ) จะเปนขอมูลตาง ๆ ที่ใชใน

การประชุม 

  ทั้ง 2 สวน จะดําเนินการเสร็จเรียบรอยภายในเดือนมกราคม พ.ศ.2550 ขณะนี้

กําลังดําเนินการสอบราคาซื้อจอ LCD จํานวน 20 จอภาพ เนื่องจากราคาเกิน 100,000 บาท ใน

สวนที่ราคาไมเกิน 100,000 บาท ตองดําเนินการติดตอตกลงราคา  
 

  ผศ.ดร.นพวรรณ  ธีระพันธเจริญ     เสนอวา  ใหเตรียมขอมูลบันทึกลงแผนดิส 

เพื่อปองกันเว็บไซตไมสามารถใชงานไดและใหสงแผนดิสขอมูลใหกรรมการดูลวงหนาและหากมี

การปรับปรุงหองประชุม 1 เรียบรอยแลวขอใหคณะกรรมการบริหารกิจการของสภามหาวิทยาลัย

ใชในการประชุมดวย 
 

  มติที่ประชุม    รับทราบ   และขอใหเพิ่มรูปแบบของการติดตั้งกลองถายทอดสด

ใหอยูในการปรับปรุงครั้งนี้ดวย 

ระเบียบวาระ/... 
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ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องนําเสนอเพื่อพิจารณา 
 

 5.1  ขออนุมัติใหปริญญามหาบัณฑิต ประจําภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2549 
(เพิ่มเติม) 
 

  เลขานุการสภามหาวิทยาลัย  นําเสนอ   ขออนุมัติใหปริญญามหาบัณฑิต 

ประจําภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2549 (เพิ่มเติม)  คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาไดมีมติเวียน

ประชุมเมื่อวันที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2550 เพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบผลการศึกษาหลักสูตร

ปริญญามหาบัณฑิต จํานวน 8 ราย ประจําภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2549 (เพิ่มเติม) และสภา

วิชาการไดมีมติเวียนประชุมเมื่อวันที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2550 เพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบเสนอ

การใหป ริญญามหาบัณฑิตจํ านวน  8  ราย  ประจําภาคเรียนที่  1  ปการศึกษา  2549                    

(เพิ่มเติม) ดังนี้    

  - สาขาการบริหารการศึกษา    จํานวน  4 ราย   

  - สาขาสังคมศาสตรเพื่อการพัฒนา   จํานวน  1 ราย     

  - สาขาการจัดการทั่วไป    จํานวน  3 ราย  

    รวมทั้งสิ้น   จํานวน  8 ราย 
 
  มติที่ประชุม  อนุมัติใหปริญญามหาบัณฑิต ประจําภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 

2549 (เพิ่มเติม)  จํานวน  8 ราย 

 
 5.2 ขออนุมัติขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา วาดวย               
วินัยนักศึกษา พ.ศ.2550 
 

  เลขานุการสภามหาวิทยาลัย  นําเสนอ   ขออนุมัติขอบังคับมหาวิทยาลัย           

ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา วาดวย วินัยนักศึกษา พ.ศ.2550 ตามที่มีการประชุมสภามหาวิทยาลัย

คร้ังที่ผานมาไดมีมติวา รับหลักการ  เร่ืองขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา              

วาดวย วินัยนักศึกษา พ.ศ.2550  แตตองนําผลประชาพิจารณนั้นไปเขาคณะกรรมการบริหาร

กิจการของสภามหาวิทยาลัยพิจารณา  หลังจากที่คณะกรรมการบริหารกิจการของสภา

มหาวิทยาลัยพิจารณาผลการประชาพิจารณนั้นสอดคลองครอบคลุมกับขอบังคับมีความขัดแยง

ในรายขอยอยประมาณรอยละ 10 นักศึกษาทั้งที่เห็นดวยและเห็นแยงจํานวนนอยดังกลาวไดให

ขอเสนอแนะเพิ่มเติมเปนประโยชนแกมหาวิทยาลัยที่จะนําขอเสนอแนะไปสรางสรรคตอไป                  

 

มติที่ประชุม/...   
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  มติที่ประชุม   อนุมัติขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา วาดวย 

วินัยนักศึกษา พ.ศ.2550 
 

 5.3 ขออนุมัติขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา วาดวย               
เครื่องแบบ เครื่องหมาย และเครื่องแตงกายนักศึกษา พ.ศ.2550 
 

  เลขานุการสภามหาวิทยาลัย  นําเสนอ   ขออนุมัติขอบังคับมหาวิทยาลัย            

ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา วาดวย เครื่องแบบ เครื่องหมาย และเครื่องแตงกายนักศึกษา พ.ศ.2550

มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยมีความเห็นอยางเดียวกับขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา วาดวย วินัยนักศึกษา พ.ศ.2550 คือใหทําประชาพิจารณกับนักศึกษา แลว

นําเขาประชุมคณะกรรมการบริหารกิจการของสภามหาวิทยาลัย หลังจากที่คณะกรรมการบริหาร

กิจการของสภามหาวิทยาลัยพิจารณาผลการประชาพิจารณนั้นสอดคลองเปนไปในทํานอง

เดียวกับขอบังคับ วาดวย วินัยนักศึกษา  
 

  ผศ.สุกิจ   สุวานิช   กลาววา   ขอใหดําเนินการจัดทําระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับ

นักศึกษาควรรีบดําเนินการ เชน ระเบียบการอยูหอพักของมหาวิทยาลัย  ธรรมนูญการปกครอง

นักศึกษา เปนตน 
   

มติที่ประชุม  อนุมัติขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา วาดวย 

เครื่องแบบ เครื่องหมาย และเครื่องแตงกายนักศึกษา พ.ศ.2550 

 
 5.4 แผนพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
 

เลขานุการสภามหาวิทยาลัย    ขออนุญาตที่ประชุมให ผศ.วันทนีย  แสนภักดี  

นําเสนอ  แผนพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
 

ผศ .วันทนีย   แสนภักดี   นํา เสนอ   แผนพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา  แผนพัฒนามหาวิทยาลัย ไดดําเนินการมาตั้งแตวันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2548 

ตามเอกสารที่ไดแนบมา   ซึ่งเริ่มทําตั้งแตสมัยที่ ผศ.สายชล  พงศกระวี เปนรองอธิการบดี   ฝาย

วางแผนและพัฒนา ก็ไดมีการนําเขาในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และสภา

มหาวิทยาลัย มีการปรับปรุงมาเรื่อยๆ ในสวนขั้นตอนที่จะไดมาของแผนพัฒนามหาวิทยาลัย เร่ิม

ตั้งแตกําหนดแผนพัฒนาของป พ.ศ. 2549 – 2552 จนสุดทายในวันนี้มาปรับเปน พ.ศ. 2550 – 

2552 โดยไดรับคําแนะนําจากกรรมการบริหาร ที่ประชุมอาจารย และการทําประชาพิจารณ        

ซึ่งพยายามรวบรวมขอมูลทั้งหมดมา แลวมีการบูรณาการยุทธศาสตรตางๆ นําเสนอตามที่เห็น         

ซึ่ง/...  
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ซึ่งยุทธศาสตรที่นําเขามามียุทธศาสตรของชาติ นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ มาตรฐานการ

อุดมศึกษา ยุทธศาสตรจังหวัด พ.ร.บ. มหาวิทยาลัยราชภัฏ จึงไดมาเปนแผนยุทธศาสตรของ

มหาวิทยาลัย นอกจากนี้ยังมีขอเสนอแนะตางๆเพิ่มเติม เชน ขอมูลนโยบายอธิการบดี นโยบาย

สภามหาวิทยาลัย 4 ขอ ผลการประเมินภายนอกของ สมศ. ผลการประเมินตนเอง ป 2549 ของ 

ก.พ.ร. ที่ยังไดคะแนนต่ําอยู ตามเอกสารหนา 11 – 12 นอกจากนี้ยังมีการวิเคราะห SWOT ตาม

เอกสารที่นําเสนอ 
 

  ที่ประชุมรวมอภิปรายขอเสนอแนะในบทที่ 1 และบทที่ 2  ดังนี ้
  1. การวิเคราะห  SWOT ควรวิเคราะหตามตัวอักษร คือ  S-W-O-T และควรเขียน

ใหชัดเจน ชี้เฉพาะ 

  2. ควรทบทวนจุดแข็ง-จุดออน ในหลายแหงทีย่ังขัดแยงไมสอดคลองกันและไม

เปนปจจุบนั 

  3.ควรยึดถือขอมูลสารสนเทศจํานวนที่ระบุเปนตัวเลขรวมกัน  เพื่อใชเปน

ฐานขอมูลอภิปรายแสดงความคิดเห็นไปในกรอบและทิศทางเดียวกัน 

  4.ขอมูลที่ยึดถอืจัดทําแผน ควรเริ่มที่นโยบายของมหาวทิยาลยั ขอมลูกลุมตอมา

เปนขอมูลจากกลุมผูบังคับบัญชาไดแก รัฐบาล และอีกกลุมคือขอมูลในพืน้ที่ไดแก จงัหวัด 

  5.สภามหาวิทยาลัยควรทําหนาที่กําหนดนโยบายเชิงบริหาร  มหาวิทยาลัยโดย

อธิการบดี รองอธิการบดี  สําหรับคณบดี ผูอํานวยการรวมกําหนดนโยบายเชิงปฏิบัติใหสอดคลอง

กับนโยบายบริหารของสภามหาวิทยาลัย 

  6.แผนพัฒนาของมหาวทิยาลยั ควรเริ่มจากผูบริหารระดับสูงสูผูปฏิบัติ (Top down) 

กําหนดนโยบายจากกลุมอธิการบดี รองอธิการบดี จากนัน้ คณะ ศูนย สํานัก จะกําหนดนโยบาย เปน

เชิงปฏิบัติจากผูปฏิบัติสูผูบริหาร ( Bottom up) 

  7.ใหนํารายละเอียดสวนทายของแผนพัฒนามหาวิทยาลัยนี้ออกเพราะเปนเรื่อง

ของแนวปฏิบัติ ควรเสนอแผนพัฒนามหาวิทยาลัยเปนแนวกวาง ๆ ใหสอดคลองกับนโยบายของ

สภามหาวิทยาลัย 

  8.กําหนดจุดยืนของมหาวิทยาลัยใหชัด  เชน เราตองกําหนดตาม มาตรา 18 (1) 

ที่กําหนดใหสภามหาวิทยาลัยกําหนดและอนุมัตินโยบาย  หนาที่ของมหาวิทยาลัยจัดทํา

แผนพัฒนามหาวิทยาลัยใหสอดคลองกับนโยบายที่กําหนดและอนุมัติแลว 4 ดาน   แลวพิจารณา

วิสัยทัศน  พันธกิจ ใหสอดคลองกับนโยบาย 

  9.เห็นสมควรใชนโยบายทั้ง 4 ดาน ของสภามหาวิทยาลัยเปนหลัก ใหจัดทํา

แผนพัฒนามหาวิทยาลัยใหสอดคลองกับนโยบายทั้ง4 ดานของสภามหาวิทยาลัย 

มติที่ประชุม/... 
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  มติที่ประชุม  เห็นชอบใหมหาวิทยาลัยจัดทําแผนพัฒนามหาวิทยาลัยโดยแกไข

ตามขอเสนอแนะและใชนโยบายของสภามหาวิทยาลัยเปนแนวทางในการเขียน แลวนําเสนอสภา

มหาวิทยาลัยพิจารณา 

 
 5.5  เรื่องคณาจารยรองเรียนถึงนายกสภามหาวิทยาลัย  
 

  มติที่ประชุม   ใหนําเขาที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยในครั้งตอไป 

 

ระเบียบวาระที่ 6  เรื่องอื่น ๆ   

 
 
 
ปดประชุมเวลา 13.00 น.  
 

……………………………….     ……………………………….  

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

อุปนายกสภามหาวิทยาลัย  ประธานการประชุม  เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

ผูรับรองรายงานการประชุม      ผูบันทึกรายงานการประชุม 
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