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รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
ครั้งท่ี 7/2555 

วันพุธท่ี 15 สิงหาคม 2555 เวลา 09.30 – 12.00 น. 
ณ ห้องประชุม 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

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

ผู้ท่ีมาประชุม 

1. คุณหญิง ดร.กษมา วรวรรณ ณ อยุธยา นายกสภามหาวิทยาลัย                            ประธาน 
2. นายสุพล คุณาภรณ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ                                           กรรมการ 
3. ศ.ดร.ศุภมาศ พนิชศักด์ิพัฒนา ผู้ทรงคุณวุฒิ                                       กรรมการ 
4. ศ.นพ.สมเกียรติ  วัฒนศิริชัยกุล ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
5. ดร.สุชาติ เมืองแก้ว ผู้ทรงคุณวุฒิ     กรรมการ 
6. รศ.ดร.พงศ์ หรดาล ผู้ทรงคุณวุฒิ                       กรรมการ 
7. นายศุทธนะ ธีวีระปัญญา ผู้ทรงคุณวุฒิ                                           กรรมการ 
8. ดร.จิระพันธ์ุ พิมพ์พันธ์ุ ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย กรรมการ 
9. ดร.บูรพาทิศ พลอยสุวรรณ์ อธิการบดี กรรมการ 
10. รศ.ไพฑูรย์ สมัครกิจ ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ กรรมการ 
11. รศ.ดร.นพวรรณธีระพันธ์เจริญ ผู้แทนผู้บริหาร                                        กรรมการ 
12. ผศ.วิชชุกร นาคธน ผู้แทนผู้บริหาร กรรมการ 
13. ผศ.พันทิพา มาลา ผู้แทนผู้บริหาร กรรมการ 
14. นายจิรศักด์ิ ชุมวรานนท์ ผู้แทนผู้บริหาร กรรมการ 
15. ดร.สุภัทรา คงเรือง ผู้แทนคณาจารย์                                     กรรมการ 
16. ผศ.อร่าม  ชนะโชติ ผู้แทนคณาจารย์                                     กรรมการ 

ผู้ท่ีไม่มาประชุม  

1. ศ.ดร.นิพนธ์ ศุขปรีดี อุปนายก ลาการประชุม 
2.ดร.ชาญวิทย์ เกษตรศิริ ผู้ทรงคุณวุฒิ                           ลาการประชุม 
3. ผศ.ดร.สาโรช ธีรศิลป ผู้ทรงคุณวุฒิ ลาการประชุม 
4. นางสาวิตรี สุวรรณสถิตย์ ผู้ทรงคุณวุฒิ                   ลาการประชุม 
5. ดร.เกษม บํารุงเวช ผู้แทนคณาจารย์             ลาการประชุม 
6. ผศ.ดร.วิวัฒน์ หามนตรี ผู้แทนคณาจารย์ ลาการประชุม 
7. รศ.วันทนีย์ แสนภักดี รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ลาการประชุม 

 
 
 



[2] 
 

  

ผู้เข้าร่วมประชุม  

1. ผศ.ดร.วิมลพรรณ รุ่งพรหม รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
2. รศ.สุวิทย์ เฑียรทอง ที่ปรึกษาอธิการบดี 
3. นางสาวเพลินตา โมสกุล ผู้อํานวยการกองนโยบายและแผน 
4. นางสาวศราริตา บุญฤทธ์ิ นิติกร 

เริ่มประชุม เวลา 09.30 น. 

ประธานพิจารณาจํานวนกรรมการท่ีมาประชุมและเห็นว่าครบองค์ประชุมแล้วจึงเปิดการประชุม และ
ดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม  

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ทราบ 

ประธานมอบหมายให้เลขานุการสภามหาวิทยาลัยแจ้งเรื่องเพ่ือทราบ ดังน้ี 
 1. ผศ.ดร.วิมลพรรณ รุ่งพรหม รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ แจ้งว่าเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

รศ.วันทนีย์ แสนภักดี ลาการประชุม เน่ืองจากติดราชการต่างจังหวัดและได้รับมอบหมายจากอธิการบดีให้ 
ผศ.ดร.วิมลพรรณ รุ่งพรหม ทําหน้าที่เลขานุการสภามหาวิทยาลัยแทน 

 2. กรรมการสภามหาวิทยาลัยที่ลาการประชุมจํานวน 7 ท่านคือศ .ดร .นิพนธ์ ศุขปรี ดี 
ดร.ชาญวิทย์ เกษตรศิริ ผศ.ดร.สาโรช ธีรศิลปนางสาวิตรี สุวรรณสถิตย์ดร.เกษม บํารุงเวชผศ.ดร.วิวัฒน์  
หามนตรี และรศ.วันทนีย์ แสนภักดี 

 

 มติที่ประชุม 
รับทราบ  

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งท่ี 6/2555 

สาระสําคัญโดยย่อ 
ผศ.ดร.วิมลพรรณ รุ่งพรหม ผู้แทนเลขานุการสภามหาวิทยาลัยนําเสนอรายงานการประชุมสภา

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 6/2555 สภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาได้
พิจารณารายงานการประชุมครั้งที่ 6/2555 เมื่อวันพุธที่ 25 กรกฎาคม2555 

มติที่ประชุม 
รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6/2555 โดยไม่มีการแก้ไข 
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ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่องสืบเนื่องจากการประชุม ครั้งท่ี 6/2555 

ระเบียบวาระที่ 3.1 ผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
ครั้งที่ 6/2555 

สาระสําคัญโดยย่อ 
ผศ.ดร.วิมลพรรณ รุ่งพรหม ผู้แทนเลขานุการสภามหาวิทยาลัยนําเสนอข้อมูลการดําเนินงานและ

ผลการปฏิบัติงานตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 6/2555 โดยได้แจ้งและ
มอบให้หน่วยงานและองค์คณะบุคคล/บุคคลที่เก่ียวข้องดําเนินงานและปฏิบัติตามท่ีสภามหาวิทยาลัยมีมติแล้ว 

มติที่ประชุม     
รับทราบ  

ระเบียบวาระที่ 3.2รายงานผลการปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2554 มหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

สาระสําคัญโดยย่อ 
นางสาวเพลินตา โมสกุล ผู้อํานวยการกองนโยบายและแผน นําเสนอ รายงานผลแผนปฏิบัติ

ราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2554 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ซึ่งกองนโยบายและแผนได้
นําเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ 6/2555 เมื่อวันพุธที่ 25 กรกฎาคม 2555สภามหาวิทยาลัยมี
มติมอบหมายให้กองนโยบายและแผนนํากลับไปสรุปและทําตารางเปรียบเทียบข้อมูลย้อนหลัง 3 ปีซึ่งผลการ
ดําเนินงานต้ังแต่ ปีพ.ศ.2552-2554 กองนโยบายและแผนได้ดําเนินการจัดทําข้อมูลในลักษณะของการสรุปผล
การดําเนินงานตามข้อมูลประเด็นยุทธศาสตร์หลัก6 ยุทธศาสตร์ คือ1. การผลิตบัณฑิต 2.ด้านการวิจัย 3.การ
ให้บริการวิชาการ 4.การส่งเสริมวิทยฐานะครูและบุคลากรทางการศึกษา5.การเป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้ 
และพัฒนามาตรฐานการจัดการศึกษา  มหาวิทยาลัยฯ  ไ ด้ วัดผลการดําเ นินงานเป็นร้อยละคือ 
ร้อยละที่ประสบความสําเร็จตามเกณฑ์ที่ กําหนด  ซึ่งภาพรวมของผลการดําเนินงานในปี พ.ศ.2552  
ผลการดําเนินงาน 72.83 เปอร์เซ็นต์ปี พ.ศ.2553มีผลการดําเนินงาน 76.83เปอร์เซ็นต์และปี พ.ศ.2554 มีผล
การดําเนินงาน 72.50 เปอร์เซ็นต์ ตามลําดับ 

ในส่วนของการดําเนินงานบางยุทธศาสตร์ได้มีการปรับเปลี่ยน สาเหตุส่วนหน่ึงเกิดจากระบบ 
การติดตามการประเมินผลของ สกอ. สมศ. ทําให้บางยุทธศาสตร์อาจจะมีครบถ้วน บางปีผลการดําเนินงานใน
ภาพรวมของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  ปีพ.ศ. 2553 เพ่ิมจากปีพ.ศ.2552  ส่วนปีพ.ศ.2554  
จะลดลง โดยกองนโยบายและแผนได้สรุปข้อมูลรายละเอียดโครงการ เพ่ือให้สภามหาวิทยาลัยพิจารณาและให้
คําแนะนํา เพ่ือนําไปปรับปรุงแก้ไขในปีต่อไป 

คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ ได้อภิปรายกันอย่างกว้างขวางและมีข้อเสนอแนะ ดังน้ี 
ประธาน กล่าวว่า ยุทธศาสตร์ที่ 1 กองนโยบายและแผนใช้แนวทางวิเคราะห์อย่างไร เพราะ

ข้อมูลการมีงานทําของนักศึกษาน้อยลงส่งผลให้ความพึงพอใจน้อยลง 
นางสาวเพลินตา โมสกุล กล่าวว่า ในการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยฯ อาจจะไม่ครบถ้วนตาม

เป้าหมายในภาพรวม กองนโยบายและแผนพยายามเช่ือมโยงตัวช้ีวัดลงสู่หน่วยปฏิบัติ คณะ ศูนย์ สํานัก
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สถาบัน มหาวิทยาลัยฯ จะพยายามให้ครบถ้วนตามโครงการในแผนปฏิบัติราชการพยายามถ่ายทอดตัวช้ีวัดลง
สู่คณะให้มากที่สุดเช่น คณะต้องดําเนินการในเรื่องการจัดการศึกษา การวิจัย และการบริการวิชาการ 

รศ .ดร .นพวรรณ  ธีระพันธ์ เจริญ  กล่าว ว่า  ยุทธศาสตร์ที่  1 ปัญหาที่พบคือนักศึกษา 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขณะน้ีมีจํานวนนักศึกษาน้อยถึงแม้คณะจะเปิดหลักสูตรใหม่และพัฒนา
หลักสูตรก่อนที่จะรับนักศึกษาได้มีการสอบคัดเลือก ต้องรับนักศึกษาไว้เพ่ือให้โอกาสนักศึกษาทุกคนได้ศึกษา
แต่ส่วนใหญ่นักศึกษาจะตกโดยระบบ เน่ืองจากนักศึกษาต้องเรียนวิชาเคมี ชีววิทยา ฟิสิกส์ ทําให้ตัวเลขจํานวน
นักศึกษาน้อยลง  และการทําปัญหาพิเศษไม่แล้วเสร็จทุกคณะมีปัญหาเช่นเดียวกันคือจํานวนนักศึกษาน้อย
ควรแก้ปัญหาคือให้ทุนนักศึกษาการเปิดหลักสูตรใหม่ การประชาสัมพันธ์ การรับนักศึกษา 

ผศ.อร่าม ชนะโชติ กล่าวว่า ผลการประเมินยุทธศาตร์ที่ 1 มีจํานวนโครงการถึงร้อยละ 50  
ที่เป็นการให้ความสําคัญด้านการจัดการเรียนการสอน ค่อนข้างมาก เสนอให้รวมโครงการที่มีความชัดเจนเพ่ือ
นําไปสู่เป้าหมาย อาจจะทําให้ประสิทธิภาพของงานดีขึ้น  

ศ.นพ.สมเกียรติ วัฒนศิริชัยกุล กล่าวว่า ควรเปรียบเทียบกับมหาวิทยาลัยราชภัฏอ่ืน ๆ เพราะเกิด
สถานการณ์คล้าย ๆกัน คือไม่มีนักศึกษาเข้ามาในระบบ หากมหาวิทยาลัยฯ ไม่เปลี่ยนยุทธศาสตร์ ปรับให้มีสิ่ง
ที่เขาต้องการคือ ตลาดแรงงานในปัจจุบันมีสายอาชีวศึกษามากขึ้น แต่มหาวิทยาลัยยังไม่มีการดําเนินการใน
ประเด็นดังกล่าวมหาวิทยาลัยมุ่งที่จะสร้างปริญญาแต่ตลาดไม่ต้องการ อนาคตไม่สามารถท่ีจะหานักศึกษาเข้า
มาในระบบได้ถ้ามหาวิทยาลัยฯ ยังไม่มีตลาดที่ชัดเจน ก็จะไม่ได้นักศึกษาดี ๆ เข้ามาเรียน 

รศ.ดร.พงศ์ หรดาล กล่าวว่า สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาบังคับให้มหาวิทยาลัยฯ  
ทําหลักสูตร 4 ปี อาเซียนคงไม่ได้ต้องการปริญญาตรี หากนักศึกษาเรียนไม่จบภายใน 4 ปี มหาวิทยาลัยฯ 
สามารถให้อนุปริญญาเขาได้หรือไม่มหาวิทยาลัยฯ ควรหาวิธีการแก้ไขปัญหาหลักสูตรควรมีการปรับเปลี่ยน
เพ่ือเกิดประโยชน์กับนักศึกษามากขึ้น 

ศ.นพ.สมเกียรติ วัฒนศิริชัยกุลให้ข้อเสนอแนะว่าจังหวัดพระนครศรีอยุธยานั้นต้ังอยู่ในพ้ืนที่ที่มี
โรงงานอุตสาหกรรมจํานวนมากมีสถานที่ฝึกงานจํานวนมากสามารถผลิตบัณฑิตป้อนเข้าสู่ตลาดได้และสามารถ
ทํางานได้ในพ้ืนที่ 

ดร .สุชาติ  เมืองแก้ว  ให้ข้อเสนอแนะว่าในกฎหมายของอุดมศึกษาคือปริญญาขึ้นไป  
หากมหาวิทยาลัยฯ ประสงค์จัดการศึกษาระดับตํ่ากว่าปริญญาตรีก็ควรเสนอเรื่องไปที่สํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา 

ผศ.วิชชุกร นาคธน กล่าวว่า การจัดการเรียนการสอนตํ่ากว่าปริญญา ในกรณีหลักสูตรนิติศาสตร์
ตามข้อเสนอของกรรมการเนติบัณฑิตยสภา ควรหารือกันในสภามหาวิทยาลัยว่าจะมีวิธีการหรือแนวทาง
อย่างไร 

รศ.ดร.นพวรรณ ธีระพันธ์เจริญ ให้ข้อเสนอแนะว่าเหตุผลการประเมินที่ไม่บรรลุเป้าหมาย
มหาวิทยาลัยฯ ควรจะมีวิธีการขับเคลื่อนได้อย่างไร 

ศ.ดร.ศุภมาศ พนิชศักด์ิพัฒนา กล่าวว่า หน้า 76 ยุทธศาสตร์ตัวเลขลดลงหรือเป็นเพราะเหตุผล
ทางเทคนิคในการดําเนินงานหรือไม่  

ประธาน กล่าวว่า หากดูจากตัวเลขปัญหาคือการคงอยู่หรือการเข้าใหม่ หน้าที่ของกองนโยบาย
และแผนคือต้องวิเคราะห์ให้เห็นว่าเหตุใดถึงเป็นอย่างน้ัน เช่น การออกจากการเรียนกลางคัน การไม่ผ่าน
เกณฑ์ภาษาต่างประเทศ กองนโยบายและแผนควรเกาะติดตัวเลขเหล่าน้ี วิเคราะห์ให้เห็นว่าตัวเลขตกที่ไหน 
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เพราะใคร หากทําได้จะเป็นพลังที่จะขับเคลื่อนในจุดที่เป็นปัญหาหวังว่าการอภิปรายในวันน้ีจะนําไปสู่ 
การวิเคราะห์และเป็นการเกาะติดประเด็นเช่น การเปิดหลักสูตร 2 ปี ทําอย่างไรจะมีการเปิดช่างเทคนิค และที่
นักศึกษาไม่อยู่มีปัญหาเรื่องการกู้ยืมเงินหรือไม่มหาวิทยาลัยฯ มีมาตรการท่ีจะแก้ไขปัญหาอย่างไร  

มติที่ประชุม     
รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 3.3 เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากเลขานุการคณะกรรมการปรับปรุงและ 
ยกร่างกฎ ระเบียบ ประกาศ และข้อบังคับของมหาวิทยาลัยฯ  

สาระสําคัญโดยย่อ 
 นางสาวศราริตา บุญฤทธ์ิ นิติกร นําเสนอกฎหมายและอนุบัญญัติที่ต้องตรา ตามพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 และกฎหมายอนุบัญญัติที่ต้องตราตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการ 
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2547 

มติที่ประชุม   
รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องนําเสนอเพื่อทราบ 

ระเบียบวาระที่ 4.1 เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากอธิการบดี 

สาระสําคัญโดยย่อ 
 อธิการบดี นําเสนอเรื่องให้ที่ประชุมทราบ ดังน้ี 
 1. พิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา มีกําหนด 

การฝึกซ้อม วันที่ 18-20 สิงหาคม 2555 และวันที่ 20 สิงหาคม 2555จะเป็นพิธีซ้อมใหญ่ขอเรียนเชิญ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยร่วมให้เกียรติถ่ายรูปกับบัณฑิต ณ บริเวณสนามหญ้าหน้าอาคาร 2 ในเวลา  
07.00-08.30 น. และขอเรียนเชิญร่วมงานเลี้ยงฉลองบัณฑิตช่วงเย็นต้ังแต่เวลา 17.00 น.เป็นต้นไป ณ หอประชุม
มหาวิทยาลัยฯสําหรับพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตรน้ัน รับจริงในวันที่ 22 สิงหาคม 2555 ณ เวทีใหม่สวน
อัมพร โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาจะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรช่วงเช้าบัณฑิตเข้าแถว
เวลา 10.00 น. และรับพระราชทานปริญญาบัตร เวลา 13.00 น.โดยประมาณในการน้ีมหาวิทยาลัยฯ ขอเรียน
เชิญกรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ ทุกท่านเข้าร่วมพิธีพระราชทานปริญญาบัตรฯ ดังกล่าว 

 2 .รายงานการวิจัยความต้องการดํารงสถานภาพในสถาบันอุดมศึกษากลุ่มใหม่ของพนักงาน
มหาวิทยาลัย ปัญหาของพนักงานมหาวิทยาลัยคือต้องการสถานภาพที่มั่นคงเรื่องน้ีได้มีการนําเสนอในที่
ประชุมอธิการบดี สาระสําคัญคือพนักงานมหาวิทยาลัยส่วนใหญ่ร้อยละ 73 ต้องการเป็นข้าราชการ
ข้อเสนอแนะของพนักงานมหาวิทยาลัยที่ต้องการให้มีการนําเสนอต่อรัฐบาล 3 ประเด็น คือ 

1. เรื่องความเสมอภาค และความเป็นธรรมในการประกอบวิชาชีพในสถานที่เดียวกัน 
2. ความมั่นคงในอาชีพ 
3. ศักด์ิศรีของผู้ปฏิบัติงานโดยเฉพาะผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่ครูหรืออาจารย์ 
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มติที่ประชุม   

รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 4.2 เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากสภาคณาจารย์และข้าราชการ 

สาระสําคัญโดยย่อ 
 รศ.ไพฑูรย์ สมัครกิจ ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ มีเรื่องแจ้งเพ่ือทราบคือ ขณะน้ี 

สภาคณาจารย์และข้าราชการอยู่ระหว่างดําเนินการปรับปรุงแก้ไขข้อบังคับว่าด้วยการสรรหาอธิการบดี  
โดยคณะกรรมการสภาคณาจารย์ฯ ได้นัดประชุมคณาจารย์ทั้งหมด แต่เน่ืองจากมหาวิทยาลัยฯ มีการประชุม
เก่ียวกับพิธีการรับพระราชทานปริญญาบัตร จึงได้เลื่อนการประชุมดังกล่าวสภาคณาจารย์และข้าราชการได้
ช้ีแจงให้คณาจารย์ได้รับทราบเก่ียวกับข้อบังคับฉบับเดิมและเปรียบเทียบกับฉบับใหม่ ซึ่งได้นําความเห็นของ
คณาจารย์มาปรับปรุงแก้ไขและจะประชุมคณาจารย์อีกครั้งหน่ึงในเดือนกันยายน 2555สภาคณาจารย์และ
ข้าราชการจะดําเนินการให้เร็วที่สุดเน่ืองจากการสรรหาผู้บริหารจะเกิดขึ้นประมาณกลางปีหน้า 

 ผศ.อร่าม ชนะโชติ กล่าวว่า ในปีหน้าผู้บริหารตําแหน่งอ่ืน ๆ จะหมดวาระเหมือนกัน ต้องการให้
สภาคณาจารย์และข้าราชการมีวิธีการแบบเดียวกัน ต้องการให้เพ่ิมการแก้ไขข้อบังคับเก่ียวกับการสรรหา
ผู้บริหารในตําแหน่งอ่ืนด้วยเพ่ือให้เป็นหลักการเดียวกัน 

 รศ.ไพฑูรย์ สมัครกิจ  กล่าวว่า สภาคณาจารย์และคณาจารย์ดําเนินการทุกข้อบังคับ แต่เบ้ืองต้น
ควรดําเนินการเก่ียวกับผู้บริหาร คือ การสรรหาอธิการบดี การสรรหาคณบดีผู้อํานวยการสํานักผู้อํานวยการ
สถาบัน 

มติที่ประชุม   
รับทราบ ทั้งน้ีประธานมีข้อเสนอแนะว่าสภาคณาจารย์และข้าราชการควรดําเนินการโดยมี

องค์ประกอบ สัดส่วนของฝ่ายบริหาร คณาจารย์ อย่างเหมาะสมในการยกร่าง 

ระเบียบวาระที่ 4.3 เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการ
มหาวิทยาลัยฯ  

สาระสําคัญโดยย่อ 
 ดร .จิระพันธ์ุ พิมพ์พันธ์ุ ประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยฯ กล่าวว่า 
คณะกรรมการส่งเสริมฯ มีความรับผิดชอบและพยายามสนับสนุนมหาวิทยาลัยฯ  ดังน้ี 
 1.สนับสนุนให้มหาวิทยาลัยฯ มีช่ือเสียงในด้านวิชาการและเป็นที่ยอมรับมากขึ้นคณะกรรมการฯ
จึงได้ดําเนินการคัดเลือกพิจารณาอาจารย์ของมหาวิทยาลัยฯ ที่มีความสามารถในการสอนนักศึกษาให้มีความรู้
มีการเอาใจใส่นักศึกษา โดยจะดําเนินการสรรหาอาจารย์ดีเด่นและมอบโล่ห์เกียรติยศเพ่ือเป็นเกียรติ โดย
มอบหมายให้สภาคณาจารย์และข้าราชการเป็นผู้ดําเนินการ 
 2. คณะกรรมการส่งเสริมฯ ได้มอบทุนการศึกษาให้นักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ จํานวน  
2 ราย ทุนละ 5,000 บาท  
 3. คณะกรรมการส่งเสริมฯ จะหาทุนเพ่ือสนับสนุนนักศึกษาโดยจะมีการจัดกิจกรรมการแข่งขัน
โบว์ลิ่งการกุศลในวันที่ 22 กันยายน 2555 ณ บ๊ิกซี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เวลา 10.00 น.ขอเรียนเชิญ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยเข้าร่วมกิจกรรม 
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 4. ความสัมพันธ์กับชุมชน เน่ืองจากมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาอยู่กลางเมืองจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา กรมพัฒนาสิ่งแวดล้อมของกระทรวงได้หารือกับผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
ได้จัดเมืองอยุธยาน่าอยู่ โดยเฉพาะบริเวณถนนปรีดีพนมยงค์ ได้มีการปลูกต้นไม้บนเกาะกลางถนน 
ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจึงได้แต่งต้ังคณะอนุกรรมการปรับปรุงภูมิทัศน์ปรับปรุงจังหวัด
พระนครศรีอยุธยาให้สวยงาม โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานและดร.จิระพันธ์ุ  
พิมพ์พันธ์ุ เป็นรองประธานโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยากับโรงเรียนสาธิตฯ ได้รับมอบหมายให้
ดูแลรับผิดชอบเกาะกลางถนน และริมถนนปรีดีพนมยงค์ บริเวณหน้ามหาวิทยาลัยฯ ซึ่งได้เริ่มพัฒนา 
ในวันศุกร์ที่ 17 สิงหาคม 2555 ตอนบ่าย 

มติที่ประชุม   
รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องนําเสนอเพื่อพิจารณา 

 ระเบียบวาระที่ 5.1 ขออนุมัติให้ปริญญาแก่ผู้สําเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจําภาคเรียนที่ 
3/2554 

สาระสําคัญโดยย่อ 
สภามหาวิทยาลัย  ได้พิจารณาอนุมัติให้ปริญญาบัตร แก่ผู้สําเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี 

ประจําภาคเรียนที่ 3/2554จํานวน 135 ราย จําแนกตามวุฒิการศึกษา 
ระดับปริญญา สาขาวิชา/วุฒิการศึกษา จํานวน(ราย) 

ระดับปริญญาตรี (ภาคปกต)ิ ครุศาสตรบัณฑิต 4 
 นิเทศศาสตรบัณฑิต 1 
 นิติศาสตรบัณฑิต 11 
 บริหารธุรกิจบัณฑิต 23 
 บัณชีบัณฑิต 7 

 รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 10 
 วิทยาศาสตรบัณฑิต 4 
 วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 12 

 ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต 7 
 ศิลปศาสตรบัณฑิต 7 

รวม  86 
ระดับปริญญาตรี (ภาค กศ.บป.) นิติศาสตรบัณฑิต 17 
 บริหารธุรกิจบัณฑิต 23 

 วิทยาศาสตรบัณฑิต 1 
 ศิลปศาสตรบัณฑิต 8 

รวม  49 
รวมทั้งสิน้  135 
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มติที่ประชุม    
อนุมัติให้ปริญญาบัตร แก่ผู้สําเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจําภาคเรียนที่ 3/2554 

ระเบียบวาระที่ 5.2พิจารณาให้ข้อเสนอแนะแผนกลยุทธ์ทางการเงิน ประจําปีงบประมาณพ.ศ.
2554–2558 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

สาระสําคัญโดยย่อ 
นางสาวเพลินตา โมสกุล ผู้อํานวยการกองนโยบายและแผน ได้นําเสนอ (ร่าง) แผนพัฒนา

การศึกษา ระยะ 15 ปี (พ.ศ.2555-2569)แผนกลยุทธ์ทางการเงิน ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.2554-2558 
และกรอบอัตรากําลังและตําแหน่งเพ่ิมใหม่ ระยะ 4 ปี พ.ศ.2555-2558 โดยกองนโยบายและแผนได้ส่งข้อมูล
ให้ผู้ทรงคุณวุฒิเรียบร้อยแล้วและได้รับข้อมูลบางส่วนกลับคืนมา ต้องการให้สภามหาวิทยาลัยให้ข้อเสนอแนะ
อีกคร้ังหน่ึงเพ่ือไปปรับปรุงแก้ไข และนําเสนอสภามหาวิทยาลัยฯ ชุดใหม่ต่อไป 

ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยอภิปรายกันอย่างกว้างขวางและข้อเสนอแนะดังน้ี 
ดร.สุชาติ เมืองแก้ว กล่าวว่า เงินคงคลังของมหาวิทยาลัย จะมีความจําเป็นในอนาคตข้างหน้า

โดยเฉพาะอย่างย่ิงมหาวิทยาลัยฯ อาจต้องนํางบประมาณในส่วนน้ีมาใช้ในการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล 
และส่วนหน่ึงของรายได้มาจากจํานวนนักศึกษาที่เข้ามาเรียน   

ศ.นพ.สมเกียรติ วัฒนศิริชัยกุลกล่าวว่า มหาวิทยาลัยฯ ควรหาแหล่งเงินงบประมาณจากส่วนอ่ืน
บ้าง เช่นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจําเป็นที่จะต้องมีการดําเนินงานอย่างชัดเจน และจะเป็นประโยชน์อย่าง
ย่ิงต่อการพัฒนามหาวิทยาลัย 

ผศ.วิชชุกร นาคธนกล่าวว่า มหาวิทยาลัยฯ มีตลาดนัดเสาร์-อาทิตย์ เป็นรายได้ที่มากพอสมควร 
มหาวิทยาลัยฯควรมีแผนการบริหารจัดการ จากหน้า 5-6 วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน คือ จุดอ่อนน้ันยังไม่
มีนโยบายการจัดหารายได้จากหน่วยงานอ่ืน กองนโยบายและแผนควรตอบโจทย์ที่เป็นจุดอ่อนการที่มีคู่แข่ง
เพ่ิมขึ้นโดยมีการจัดทําแผนกลยุทธ์ที่ชัดเจน 

นายศุทธนะ ธีวีระปัญญา กล่าวว่า จะทําอย่างไรให้ได้รับงบประมาณจากหน่วยงานราชการหรือ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นน้ันให้มหาวิทยาลัยฯ เสนอโครงการท้ังน้ีให้คํานึงถึงแนวทางคือต้องพิจารณา
ระยะเวลาที่ต้ังงบประมาณของหน่วยงานต่างๆ  

อธิการบดี กล่าวว่าแผนกลยุทธ์ทางการเงิน สอดคล้องกับพระราชบัญญัติ พรบ.มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏพ.ศ.2547 ได้กําหนดแหล่งรายได้ไว้ 7 แหล่ง รวมทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งมหาวิทยาลัยฯ  
มีรายได้จากหน่วยงานเหล่าน้ีในหลายรูปแบบ เช่น องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.)ซึ่งมหาวิทยาลัยฯ ทํา
เรื่องเสนอของบประมาณเป็นประจําทุกปี เมื่อถึงวาระท่ีหน่วยงานน้ัน ๆ ขอต้ังงบประมาณ แต่ในเอกสารไม่ได้
ลงรายการในส่วนน้ีไว้ ควรเสนอเพ่ิมเติมข้อมูลในส่วนของเงินรายได้ให้ครบถ้วนทุกด้าน ส่วนเรื่องเงินคงคลัง 
จะนําเสนอในคร้ังต่อไปว่าจะมีเงินคงคลังเหลือเท่าไหร่และจะเพ่ิมขึ้นเท่าไหร่ 

ประธาน กล่าวว่า การเพ่ิมค่าธรรมเนียมการศึกษา น้ันจะต้องนําเข้าสภามหาวิทยาลัยพิจารณา 
โดยดําเนินการเกี่ยวกับกลไกในการช่วยเหลือนักศึกษาที่ขาดแคลน คู่ขนานกันไปด้วยและเร่ืองสัดส่วนการกู้ยืม
เงินเพ่ือการศึกษา หากเป็นปัญหาจริงควรเตรียมมาตรการรองรับเรื่องน้ี 

รศ.ดร.นพวรรณ ธีระพันธ์เจริญ กล่าวว่า ขอแก้ไขหน้า 5 จุดอ่อนข้อ 2 และข้อ 3 มหาวิทยาลัยมี
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ระบบสนับสนุนกลไกชัดเจน เพราะมหาวิทยาลัยฯ มีการสนับสนุนให้รับทุนจากองค์กรภายนอกและ
มหาวิทยาลัยฯ ได้จัดทุนวิจัยนักวิจัยหน้าใหม่ชัดเจนข้อ 3 มีกรรมการเร่งรัดการใช้งบประมาณขออนุญาตแก้ไข
ด้วย 

 
 
ผศ.อร่าม ชนะโชติ กล่าวว่า ต้องการให้มหาวิทยาลัยฯ ปรับแก้ไขเร่ืองระเบียบ งบประมาณ

รายจ่าย  ซึ่ ง เ ป็นหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัย  มาตรา 18 (12) ในระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยาว่าด้วยการบริหารจัดการเงินรายได้ ผู้ที่มีอํานาจในการลงนามคือนายกสภามหาวิทยาลัย 

ประธาน กล่าวว่า ขอมอบหมายมหาวิทยาลัยฯ รวบรวมข้อเสนอแนะต่าง ๆ เพ่ือเสนอกรรมการ
สภามหาวิทยาลัยชุดใหม่ 

มติที่ประชุม    
ให้แก้ไขตามข้อเสนอแนะของกรรมการฯ และให้นําเสนอสภามหาวิทยาลัยชุดใหม่เพ่ือให้

ความเห็นชอบต่อไป 

ระเบียบวาระที่ 5.3พิจารณาให้ข้อเสนอแนะแผนพัฒนาการศึกษา ระยะ 15 ปี (พ.ศ.2555-2569) 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

สาระสําคัญโดยย่อ 
นางสาวเพลินตา โมสกุล ผู้อํานวยการกองนโยบายและแผน ได้นําเสนอ (ร่าง) แผนพัฒนา

การศึกษา ระยะ 15 ปี (พ.ศ.2555-2569)แผนกลยุทธ์ทางการเงิน ประจําปีงบประมาณ  พศ.2554-2558 และ
กรอบอัตรากําลังและตําแหน่งเพ่ิมใหม่ ระยะ 4 ปี พ.ศ.2555-2558 กองนโยบายและแผนได้ส่งข้อมูลให้
ผู้ทรงคุณวุฒิเรียบร้อยแล้ว และได้รับข้อมูลบางส่วนกลับคืนมา ต้องการให้สภามหาวิทยาลัยให้ข้อเสนอแนะอีก
ครั้งหน่ึงเพ่ือไปปรับปรุงแก้ไข และนําเสนอสภามหาวิทยาลัยฯ ชุดใหม่ 

 กรรมการสภามหาวิทยาลัยได้มีการอภิปรายและมีข้อเสนอแนะดังน้ี 
 ประธาน กล่าวว่า  จุดเด่นของราชภัฏพระนครศรีอยุธยาคือความเป็นมรดกโลกของจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ซึ่งพบว่ามหาวิทยาลัยฯ ยังไม่ค่อยได้ใช้ประโยชน์จากประเด็นดังกล่าวให้เป็นจุดเด่น 

ศ.นพ.สมเกียรติ วัฒนศิริชัยกุล กล่าวว่า มหาวิทยาลัยฯ ควรใช้ศักยภาพของจังหวัดให้มี
จุดเด่นที่เหนือกว่าคู่แข่ง เรื่องน้ีมีความสําคัญมาก ในการวางแผนอนาคตของมหาวิทยาลัยให้อยู่รอดอย่าง
ย่ังยืน สร้างความมั่งคั่งให้กับมหาวิทยาลัยแห่งน้ีโดยดึงเอาดึงศักยภาพเหล่าน้ันมาประกอบร้อยเรียงกัน
สร้างเป็นยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยซึ่งจะทําให้เราสามารถใช้ทรัพยากรท่ีมีอยู่ทั้งหมดที่มีอยู่อย่างเต็มที่ 

ดร.สุชาติ เมืองแก้ว กล่าวว่า มหาวิทยาลัยฯ ยุคใหม่จะมีระบบMIS การจัดการฐานข้อมูลของ
มหาวิทยาลัยโดยโครงสร้างในการดําเนินการอย่างมีระบบที่จะเป็นประโยชน์ในการบริหารจัดการ ทั้งใน
เรื่องของนโยบายและการปฏิบัติหากมีระบบที่ชัดเจนและเช่ือมต่อกันได้จะทําให้มีการนําข้อมูลต่าง ๆ มา
ใช้ในการพัฒนามากย่ิงขึ้น หัวใจสําคัญของแผนพัฒนาอุดมศึกษาคือพัฒนาอาจารย์ของมหาวิทยาลัยฯ โดย
มีตัวบ่งช้ีและแผนการดําเนินงานอย่างชัดเจนมีแผนการพัฒนาบุคลากรท่ีจะทําให้บุคลากรของ
มหาวิทยาลัยฯ ทั้งหมดประมาณ 400-500 คน ทั้งอาจารย์และสายสนับสนุนให้ได้รับการพัฒนาที่ชัดเจน
ยกตัวอย่างเช่น ในอนาคตมหาวิทยาลัยฯ ภายในอีก 5 ปีข้างหน้า หรือ 15 ปีข้างหน้า อาจารย์ของ
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มหาวิทยาลัยจะต้องมีคุณวุฒิปริญญาเอกไม่น้อยกว่าร้อยละ 30  
ศ.ดร.ศุภมาศ พนิชศักด์ิพัฒนา กล่าวว่า เก่ียวกับประเด็นความเป็นสากล อีก15ปีข้างหน้า

มหาวิทยาลัยฯจะมีหน้าตาเป็นอย่างไร มหาวิทยาลัยฯ ควรแสวงหาความร่วมมือ กับประเทศต่าง ๆ ได้แก่
จีน ญี่ปุ่น เป็นโอกาสที่มหาวิทยาลัยฯ จะสร้างความเข้มแข้งในเชิงวิชาการนอกเหนือจากการผลิตบัณฑิต
เพ่ือรับปริญญา ซึ่งมีความเป็นไปได้สูงที่จะบรรลุเป้าหมายดังกล่าว 

ประธาน กล่าวว่า ในอีก 15 ปีข้างหน้าคําว่าท้องถิ่นจะหมายความว่าอย่างไร บริบทต่าง ๆ 
จะต้องเปลี่ยนแปลงนักศึกษาของมหาวิทยาลัยฯ นอกเหนือจากการใช้ภาษาอังกฤษที่ดีแล้วจะต้องมีการ
พัฒนาภาษาอ่ืน ๆ นอกเหนือจากภาษาอังกฤษด้วยรวมไปถึงการพัฒนาอาจารย์เพ่ือรองรับการ
เปลี่ยนแปลงในอนาคต ปัญหาใหญ่ ๆ ที่จะเกิดขึ้นเช่นปัญหาน้ําท่วม คงมีความรุนแรงมากขึ้น 
มหาวิทยาลัยฯ ควรมีบทบาทในการแก้ปัญหาเหล่านั้น  ในอีก 15 ปีข้างหน้า นักการศึกษาต้องรู้เรื่อง
การศึกษาพิเศษ การผลิตครูที่สอน 2 ภาษา ต้องเร่ิมต้ังแต่วันน้ี 

รศ.ดร.พงศ์ หรดาล กล่าวว่า การติดตามประเมินผล ไม่ต้องการให้รอถึง 15 ปี แผนปรับได้
ตลอดขึ้นอยู่กับความเหมาะสม ระยะ 5 ปีควรปรับแผน 1 ครั้ง  

ประธาน กล่าวว่า กองนโยบายและแผนควรมีการติดตามผลในทุก ๆ เดือน 

มติที่ประชุม 
ให้แก้ไขตามข้อเสนอแนะของกรรมการฯ และให้นําเสนอสภามหาวิทยาลัยชุดใหม่เพ่ือให้

ความเห็นชอบต่อไป  

ระเบียบวาระที่ 5.4พิจารณาให้ข้อเสนอแนะกรอบอัตรากําลังและโครงสร้างหน่วยงาน 
และตําแหน่งเพิ่มใหม่ ระยะ 4 ปี พ.ศ.2555-2558 

สาระสําคัญโดยย่อ 
ผศ.ดร.วิมลพรรณ รุ่งพรหมผู้แทนเลขานุการสภามหาวิทยาลัยขออนุญาตถอนเร่ืองน้ีออกไปก่อน 

เน่ืองจาก ยังมีข้อมูลที่ยังไม่สมบูรณ์ 

มติที่ประชุม 
รับทราบ 

 ระเบียบวาระท่ี 5.5 ขอความเห็นชอบการแต่งต้ังคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจํา
มหาวิทยาลัย (ก.อ.ม.) 

สาระสําคัญโดยย่อ 
นางสาวศราริตา บุญฤทธ์ิ นิติกร นําเสนอ ขอความเห็นชอบการแต่งต้ังคณะกรรมการอุทธรณ์และ

ร้องทุกข์ประจํามหาวิทยาลัย(ก.อ.ม.) จากการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 2/2551 เมื่อวันที่ 19 มกราคม 
2551 ได้มีมติเห็นชอบข้อบังคับมหาวิทยาลัยว่าด้วยคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจํามหาวิทยาลัย 
และข้อบังคับมหาวิทยาลัยว่าด้วยการอุทธรณ์และการพิจารณาอุทธรณ์ ซึ่งข้อบังคับทั้ง 2 ฉบับได้มีผลบังคับใช้
แล้ว ดังน้ันเพ่ือให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย คณะกรรมการอุทธรณ์
และร้องทุกข์ประจํามหาวิทยาลัย พ.ศ.2551 จึงขอเสนอ (ร่าง) คําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการอุทธรณ์และร้อง
ทุกข์ประจํามหาวิทยาลัย เพ่ือขอความเห็นชอบให้สภามหาวิทยาลัยแต่งต้ังต่อไป 
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มติที่ประชุม 

เห็นชอบการแต่งต้ังคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจํามหาวิทยาลัย (ก.อ.ม.)และ
นําเสนอบุคคลตามองค์ประกอบต่อคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยชุดใหม่แต่งต้ังต่อไป 

 

 ระเบียบวาระท่ี  6เรื่องอ่ืนๆ 

 ระเบียบวาระที่ 6.1ขอความเห็นชอบ (ร่าง) การประเมินผลการดําเนินงานประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ .2554 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาขอความเห็นชอบ (ร่าง) ผลการประเมินผล 
การปฏิบัติงานของอธิการบดีมหวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ปีงบประมาณ พ.ศ.2554 และขอ
ความเห็นชอบ (ร่าง) ผลการประเมินการปฏิบัติงานของคณบดี และผู้ อํานวยการสถาบัน สํานัก  
ในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ปีงบประมาณ พ.ศ.2554 

สาระสําคัญโดยย่อ 
ดร.สุชาติ เมืองแก้ว ประธานคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบฯ นําเสนอ ขอความเห็นชอบ (ร่าง) 

การประเมินผลการดําเนินงานประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2554 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
ผลการประเมินแบ่งออกเป็น 3 ลักษณะ คือประเมินมหาวิทยาลัยฯ ประเมินอธิการบดี และประเมินคณบดี 
ผู้อํานวยการสถาบัน สํานัก รายละเอียดดังน้ี 

1.การประเมินผลการดําเนินงานประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2554 ผลการประเมิน พบว่า  
ผลการประเมินความสําเร็จของการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยในภาพรวมในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2554 
อยู่ในระดับดี (ค่าคะแนนเฉล่ีย 3.76) โดยมีข้อเสนอแนะเชิงนโยบายดังน้ี 

  ด้านคุณภาพบัณฑิต มหาวิทยาลัยฯ ควรมีการวางแผนการสํารวจคุณภาพบัณฑิตปริญญาตรี 
และปริญญาโท ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษาแห่งชาติ เพ่ือสามารถนําข้อมูลดังกล่าวมาพัฒนา
คุณภาพของการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาบัณฑิตตามกรอบมาตรฐาน จึงควรใช้แบบสอบถามเก่ียวกับคุณภาพ
ของบัณฑิตตามระดับการศึกษา ได้ระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอกและแยกตามคณะ ตลอดจน
ควรส่งเสริมให้บัณฑิตในระดับปริญญาโท ตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานตามเกณฑ์มาตรฐานให้มากขึ้น  

  ด้านงานวิจัยและงานสร้างสรรค์มหาวิทยาลัยฯ ควรวางเป้าหมายของงานวิจัยในแต่ละปี 
พร้อมทั้งกําหนดพ้ืนที่เป้าหมายเพ่ือแก้ไขปัญหาของชุมชน และการนํางานวิจัยไปใช้ประโยชน์ให้ทั่วถึงทุกคณะ 
โดยมหาวิทยาลัยควรมีคลินิกวิจัยหรือคลินิกวิชาการเพ่ือเป็นที่ปรึกษาในการทําวิจัย และงานวิชาการเพ่ือ
ตอบสนองนโยบายด้านงานวิจัยให้เป็นรูปธรรมมากขึ้น ตลอดจนควรมีการส่งเสริมและสนับสนุนนักวิจัยใหม่ 
โดยทําเป็นงานวิจัยในลักษณะของชุดโครงการวิจัยเชิงบูรณาการ และควรส่งเสริม สนับสนุนให้มีการนํา
งานวิจัยไปตีพิมพ์เผยแพร่ทั้งในการประชุมวิชาการหรือวารสารที่เป็นที่ยอมรับในระดับชาติหรือนานาชาติ 

  ด้านการบริการวิชาการแก่สังคมมหาวิทยาลัยฯ ควรวางแนวทางการให้บริการวิชาการให้
สอดคล้องกับศักยภาพและเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัยให้มากขึ้น และควรมีโครงการบริการวิชาการมากกว่าที่
ทําอยู่ และควรกําหนดพ้ืนที่การบริการวิชาการแก่สังคมเพ่ือให้มีผลการพัฒนาอย่างต่อเน่ืองและยั่งยืน  
โดยสํารวจความต้องการการบริการวิชาการ เพ่ือจัดให้ตรงกับความต้องการของชุมชนและท้องถิ่น ตลอดจน
ควรมีการสรุปผลที่ได้จากการบริการวิชาการ สังเคราะห์เป็นความรู้เพ่ือนําไปบูรณาการกับการเรียนการสอน 
และหากมีประเด็นปัญหาที่มาทําวิจัย ก็สามารถทําวิจัยต่อยอดเพ่ือการพัฒนาได้ 
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  ด้านทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยฯ ควรส่งเสริมให้คณะวิชาร่วมโครงการและ 

ทํากิจกรรมด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับมหาวิทยาลัยอย่างเป็นระบบ รวมทั้งเช่ือมโยงกับการพัฒนา
วิถีชีวิตของคนในสังคมเพ่ิมมากขึ้น รวมทั้งควรสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน รวมทั้ง
ชุมชนในการจัดกิจกรรมร่วมกันเพ่ือเผยแพร่ความรู้ทางด้านศิลปะและวัฒนธรรม 

  ด้านการบริหารและพัฒนาสถาบันมหาวิทยาลัยฯ ควรสร้างระบบแรงจูงใจให้กับบุคลากรใน
การศึกษาต่อ และเข้าสู่ตําแหน่งทางวิชาการ รวมทั้งระดับตําแหน่งของบุคลากรสายสนับสนุน และสร้างความ
ตระหนักแก่คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนในการเตรียมความพร้อมเพ่ือรองรับการเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน โดยจัดทําแผนที่เป็นรูปธรรม 

  ด้านพัฒนาและประกันคุณภาพภายในมหาวิทยาลัยฯ ควรใช้กรรมการในการตรวจ 
การประเมินคุณภาพภายในชุดเดียวกันอย่างต่อเน่ือง ทั้งในระดับมหาวิทยาลัยฯ และระดับคณะวิชา เพ่ือให้
สามารถเห็นความเช่ือมโยงของงานประกันคุณภาพทุกระดับได้ เพ่ือการนําไปพัฒนาต่อไป ตลอดจนการทํา
รายงานการประเมินตนเอง มหาวิทยาลัยฯ ควรเพ่ิมข้อมูลเก่ียวกับอัตลักษณ์ เอกลักษณ์ และผลการดําเนินงาน
ตามข้อเสนอแนะจากการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสอง ไว้ในส่วนของ SAR และเพ่ิมการวิเคราะห์ตนเอง 
ประเด็นจุดเด่น และแนวทางการพัฒนาที่จําแนกมาตรฐานต่าง ๆ ไว้ในส่วนสรุปของ SAR ด้วยเพ่ือความ
ครบถ้วนของข้อมูล 

  ด้านอัตลักษณ์และเอกลักษณ์มหาวิทยาลัยฯ ควรทบทวนอัตลักษณ์ว่ามีส่วนเช่ือมโยงกับ
ลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ และการมีงานทําของบัณฑิตอย่างไร และควรทบทวนเอกลักษณ์ของ
มหาวิทยาลัยว่าสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ที่ว่าเป็นมหาวิทยาลัยเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น บนฐานความรู้คู่มรดกโลก
หรือไม่ รวมทั้งต้องพิจารณาทบทวนเคร่ืองมือที่ใช้ในการประเมินผลการพัฒนาบัณฑิตตามอัตลักษณ์ ควรต้อง
สอดคล้องกับอัตลักษณ์หรือบัณฑิตที่พึงประสงค์ของมหาวิทยาลัย และครอบคลุมกระจายตามคณะและระดับ
การศึกษา 

  ด้านมาตรการส่งเสริมมหาวิทยาลัยฯ ควรให้นักศึกษาได้มีส่วนร่วมในการทํากิจกรรมต่าง ๆ 
ทั้งภายในและภายนอกให้มากขึ้น เพ่ือเป็นการสร้างความผูกพันกับมหาวิทยาลัยฯ และชุมชนท้องถิ่น 

2. การประเมินการปฏิบัติงานของอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ปีงบประมาณ 
พ.ศ.2554 ผลการประเมินพบว่าผลงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2554 ของอธิการบดีอยู่ในระดับดี  
(ค่าคะแนนเฉล่ีย 3.92)และมีข้อเสนอแนะเพ่ือการบริหาร ดังน้ี 

1. ควรเร่งจัดทําแผนพัฒนามหาวิทยาลัยระยะยาว 10-15 ปี เพ่ือใช้เป็นกระบวนการจัดทํา
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11(พ.ศ.2555-2559) ของมหาวิทยาลัยให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
ของประเทศและกําหนด เป้าประสงค์ (Flagship) ให้ชัดเจน 

2. ควรมีแผนกลยุทธ์เพ่ือพัฒนางานวิชาการให้หน่วยงานต่าง ๆ นําไปปฏิบัติโดยเร็ว โดยเฉพาะ
หลักสูตรที่ตอบสนองการพัฒนากําลังคนของสมาชิกกลุ่มของประเทศในอาเซียน 

3. ควรสนับสนุนงานวิจัยที่มีจุดเน้นเรื่องของประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรมและวิทยาการหรือ
นวัตกรรมที่แสดงถึงความเป็นอัตลักษณ์ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นเมืองมรดกโลก
ส่วนหน่ึงเพ่ือให้เกิดความเข้าใจ ความซาบซึ้ง และเห็นคุณค่าของมรดกทางปัญญาของบรรพชน  และในสภาพ
ปัจจุบันจังหวัดพระนครศรีอยุธยาก็มีสภาพเป็นเมืองอุตสาหกรรมด้วยงานวิจัยอีกส่วนหน่ึงควรจะให้ความสําคัญ
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เรื่องของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ เช่น พืชนํ้า พันธ์ุปลา พันธ์ุไม้ต่างๆ ซึ่งในอดีตเคยอุดมสมบรูณ์รวมทั้ง
ศึกษาผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการเป็นเมืองอุตสาหกรรมด้วย 

4. ควรส่งเสริมให้บุคลากรในทุกคณะได้มีการสืบค้นเรื่องของประวัติศาสตร์ศิลปวัฒนธรรม  
วิทยาการหรือนวัตกรรมต่างๆ ของกรุงศรีอยุธยา  และให้มีการเผยแพร่ผลงานในรูปของบทความ เอกสาร
หนังสือตํารา  การจัดการประชุมสัมมนาหรือการเผยแพร่ทางสื่ออ่ืนๆ เช่น เว็บไซต์ และสมควรที่จะให้มีการร้ือ
ฟ้ืนจัดทํา “วารสารราชภัฏกรุงเก่า” ซึ่งเคยได้รับรางวัลจากสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาขึ้นมาใหม่  
เพ่ือรองรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการและผลงานการสืบค้นของบุคลากรและประชาชนต่อไป งานในส่วน
น้ีนอกจากทําให้ประชาชนยอมรับแล้ว  ทําให้กรมศิลปากรได้ตระหนักในความสําคัญและเห็นคุณค่าของ
มหาวิทยาลัยฯ ด้วย 

5. ควรให้มีโครงการพัฒนางานด้านการท่องเที่ยวและมัคคุเทศก์ ด้านการศึกษาประวัติศาสตร์
และศิลปวัฒนธรรม 

6. ควรเร่งรัดการพัฒนาพ้ืนที่ตําบลสามบัณฑิตให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ ศึกษาวิจัยด้านเศรษฐกิจ
พอเพียง และเป็นแหล่งฝึกปฏิบัติงานของนักศึกษา 

7. การพัฒนานักศึกษาโดยเน้นคุณธรรมจริยธรรม ควรมีนโยบายเร่ืองการพัฒนาคุณลักษณะ 
ที่พึงประสงค์ 10 ประการ ของนักศึกษาอย่างชัดเจนอยู่แล้ว สมควรมียุทธศาสตร์ที่ลงไปถึงการปฏิบัติ  เช่น 
คณะวิชาทุกคณะจะต้องพัฒนาคุณลักษณะนักศึกษาให้ได้ตามเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยฯ ด้วยการสอดแทรก
เรื่องคุณธรรมจริยธรรมและวิธีการสร้างคุณลักษณะที่พึงประสงค์ในรายวิชาที่สอนทุกวิชา  เพ่ือให้เกิด 
การสร้างอัตลักษณ์การมีคุณธรรมนําปัญญาของมหาวิทยาลัย  ซึ่งเรื่องของการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมเป็น
นโยบายที่สําคัญในการพัฒนานักศึกษาของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาด้วย 

8. ควรมีการจัดต้ังศูนย์ความเป็นเลิศทางด้านวิจัยในสาขาที่เด่นและมีศักยภาพสูงเพ่ือพัฒนาเป็น
จุดขายของมหาวิทยาลัย (Brand) และการยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ 

9. ควรมีแผนบริหารความเสี่ยงเพื่อป้องกันความผิดพลาดที่เกิดขึ้นจากการบริหารงานท้ังด้าน
การเงิน การปฏิบัติตามกฎหมายที่เก่ียวข้องและปัจจัยภายนอกที่จะเกิดขึ้น ทําให้มีผลกระทบต่อการปฏิบัติงาน
โดยตรง ซึ่งจะต้องตอบสนองและแก้ไขโดยเร็ว 

10.ให้มีการทบทวนแผนพัฒนาบุคลากร คณาจารย์ประจําและบุคลากรภาพรวมของมหาวิทยาลัยฯ  
ทั้งในระดับคณะและหน่วยงานสนับสนุนและควรส่งเสริมขวัญและกําลังใจของบุคลากรที่ปฏิบัติให้เพ่ิมมากขึ้น 
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการทํางาน การสร้างแรงจูงใจ การให้รางวัลหรือผลตอบแทนแก่บุคลากร สําหรับ 
งานบริหารงานบุคคล อธิการบดีควรให้ความสําคัญกับเรื่องของการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ใต้บังคับบัญชา 
เพ่ือสร้างระบบการทํางานเป็นทีม 
 3.ผลการประเมินการปฏิบัติงานของ คณบดี และผู้อํานวยการสถาบัน สํานัก มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา มีจํานวน 4 คณะ สํานัก สถาบัน จํานวน 3 หน่วยงาน ทั้งหมด 7 หน่วยงาน ในการ
บริหารงานท้ัง 7 หน่วยงานผู้บริหารทุกหน่วยงานทํางานได้เรียบร้อยเอาใจใส่ มีผลการประเมินทุกคณะ อยู่ใน
ระดับดี สิ่งที่จะต้องปรับปรุงและพัฒนา คือหน่วยงานสนันสนุน เช่น สถาบันอยุธยาศึกษา สถาบันวิจัยและ
พัฒนาและสํานักวิทยบริการได้รับงบประมาณค่อนข้างจํากัด สําหรับคณะหากจะต้องปรับปรุงคณะให้เข้มแข็ง 
น้ันพบว่า บุคลากรมีจํานวนน้อย ซึ่งอาจจะต้องพิจารณาในประเด็นดังกล่าว สําหรับคณะครุศาสตร์ต้อง
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ปรับปรุงมาตรฐานให้คณาจารย์ผลิตผลงานทางวิชาการให้มากขึ้นคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ผลิต
บัณฑิตที่มีผลงานด้านการพัฒนาหลักสูตร ทุกคณะต้องมีงานวิจัยมากขึ้นและพัฒนาบุคลากร 

สภามหาวิทยาลัยได้พิจารณาและมีความเห็นและข้อเสนอแนะดังน้ี 
ผศ.อร่าม ชนะโชติ ให้ความเห็นว่าได้ทํางานกับ ดร.สุชาติ เมืองแก้ว รู้สึกเสียดายที่ท่านจะไม่ได้

ทํางานกับมหาวิทยาลัยฯ ต่อ ทํางานกับท่านแล้วได้ประสบการณ์ค่อนข้างมาก ต้องการเห็นมหาวิทยาลัยฯ  
ว่าเง่ือนไขการประเมินมหาวิทยาลัยต้องเพ่ิม คือเรื่องโครงสร้าง บางอย่างไม่มีการกําหนดโครงสร้างที่ชัดเจน 
กรอบอัตรากําลัง หากมีความชัดเจนผู้รับผิดชอบจะรู้จักหน้าที่ที่ชัดเจนมากข้ึน และจะผลักดันผลการ
ดําเนินงานต่าง ๆ ได้ดีขึ้น กองนโยบายและแผนควรเร่งการดําเนินการในส่วนน้ี 

ศ.นพ.สมเกียรติ วัฒนศิริชัยกุล ให้ข้อเสนอแนะว่าด้านงานวิจัย ควรปรับเข้าในแผน 15 ปี  
หากมองว่าจุดน้ีเป็นจุดเด่นกว่าคู่แข่งควรนําไปเป็นตัวขับเคลื่อน ที่สามารถนําเอาแหล่งทุนต่าง ๆ รวมท้ัง
ทรัพยากรต่างเข้ามาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

อธิการบดี กล่าวขอบคุณคณะกรรมการประเมินทุกท่าน มหาวิทยาลัยจะพยายามดําเนินการให้
เป็นไปตามท่ีคณะกรรมการประเมินฯ เสนอแนะทั้งหมด ในช่วงเวลาที่เหลืออยู่ ทั้งส่วนตัว รวมท้ังคณะ
ผู้บริหาร 

ประธาน กล่าวว่า สรุปสาระสําคัญจากการประเมินทั้ง 3 ชุดนําเสนอสภามหาวิทยาลัยฯ ชุดใหม่ 
ผศ.วิชชุกร นาคธน กล่าวว่า ต้องการให้มีการอภิปราย ขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหา คณะกรรมการ

จากคณะมนุษยศาสตร์ฯ ได้ให้ข้อเสนอแนะ คือ  
 - การสนับสนุนให้บัณฑิตมีผลงานเผยแพร่ ทั้งน้ีอาจต้องมีการหารือกันทุกคณะ การมีเวที

หรือมีสนามให้บัณฑิตศึกษาตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการ และมีมาตรการเง่ือนไขสนับสนุนให้นักศึกษาระดับ
ปริญญาโทนําเสนอผลงานทางวิชาการในเวทีต่าง ๆ  

 - สนับสนุนให้บุคลากรในคณะไปศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นหรือเข้าสู่ตําแหน่งทางวิชาการ 
นโยบายการพัฒนาบุคลากรให้เข้าสู่คุณวุฒิปริญญาเอก มหาวิทยาลัยฯ ควรต้องสนับสนุนงบประมาณ  
ซึ่งการทําผลงานวิชาการ ซึ่งการขับเคลื่อนโดยคณะคงไม่พอเพียง 

มติที่ประชุม    
 เห็นชอบและมอบหมายอธิการบดีนําข้อเสนอไปหารือกับคณบดี และเสนอคณะกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยชุดใหม่ ว่ามหาวิทยาลัยมีการเตรียมการในประเด็นที่เป็นข้อเสนอต่าง ๆ อย่างไร 

 ระเบียบวาระที่ 6.2กําหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 8/2555 

สาระสําคัญโดยย่อ 
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย นําเสนอปฏิทินเพ่ือหารือเรื่องกําหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย

ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 8/2555 

ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง 
 สภามหาวิทยาลัย มีมติเป็นหลักการให้มีการประชุมทุกวันพุธในสัปดาห์ที่สามของเดือน   
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ข้อเสนอ/ญัตติ    

ขอความเห็นชอบกําหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 8/2555 
ในวันพุธที่ 19 กันยายน2555เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  

ประธาน กล่าวว่า การประชุมครั้งต่อไปอาจเป็นการประชุมนอกสถานที่โดยเรียนเชิญกรรมการชุดใหม่
ร่วมรับประทานอาหาร 

 อธิการบดี กล่าวว่า จะประสานงานเรื่องวันเวลากับกรรมการอีกคร้ังหน่ึง จะขออนุญาตเรียนเชิญ
คณะกรรมการสภาชุดใหม่มาร่วมสังเกตการณ์ด้วย อาจจะเป็นการประชุมนอกสถานที่ 

 ประธาน กล่าวว่า หารือ ศ.ดร.ศุภมาศ พนิชศักด์ิพัฒนา เก่ียวกับวาระการประชุมว่ามีวาระ
อะไรบ้าง เพราะกรรมการสภามหาวิทยาลัยชุดใหม่แต่ละท่านเป็นผู้ทรงคุณวุฒิระดับสูง 

มติที่ประชุม    
 เห็นชอบ 

 

ปิดประชุมเวลา  12.00 น. 
 
 

........................................... 
(ผศ.ดร.วิมลพรรณ รุ่งพรหม) 
ผู้บันทึกรายงานการประชุม 

 
........................................... 

(คุณหญิง ดร.กษมา  วรวรรณ ณ อยุธยา) 
ประธานการประชุม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


