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รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
คร้ังที่ 1/2556 

วันอังคารท่ี 8 มกราคม 2556 เวลา 14.0017.00 น. 
ณ หองประชุม 1 อาคาร 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

-------------------------------------------------- 
ผูท่ีมาประชุม 
1. ดร.บรูพาทิศ พลอยสุวรรณ อธิการบดี ประธาน 
2. ผศ.ดร.วิมลพรรณ รุงพรหม รองอธิการบดฝีายวิชาการ กรรมการ 
3. นายจิรศักดิ์ ชุมวรานนท รองอธิการบดีฝายวางแผนและพัฒนา กรรมการ 
4. ดร.ชิดชัย สนั่นเสียง รองอธิการบดฝีายวิจัยและบริการวิชาการ กรรมการ 
5. ดร.อมรรัตน สนั่นเสียง คณบดีคณะครุศาสตร กรรมการ 
6. ผศ.วิชชุกร นาคธน คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร กรรมการ 
7. รศ.ดร.นพวรรณ ธีระพันธเจริญ คณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กรรมการ 
8. รศ.ลํายอง ปลั่งกลาง คณบดีคณะวิทยาการจัดการ กรรมการ 
9. นางสาวเกษรา ศรีวิเชียร (แทน) ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา กรรมการ 
10. ผศ.พันทิพา มาลา ผูอํานวยการสถาบันอยุธยาศึกษา กรรมการ 
11. นายชัยพฤกษ ชูดํา ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี 

สารสนเทศ กรรมการ 
12. ดร.รวีวัตร สิริภูบาล ผูอํานวยการสํานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา กรรมการ 

ผูเขารวมประชุม 
1. นางสุนทรี โพธิกุล ผูอํานวยการกองกลาง 
2. นางลักขณา เตชวงษ ผูอํานวยการกองบริการการศึกษา 
3. นางสารภี พูลศิริ ผูอํานวยการกองพฒันานักศึกษา 
4. นางสาวเพลินตา โมสกลุ ผูอํานวยการกองนโยบายและแผน 

ผูไมเขารวมประชุม 
1. ดร.พรเทพ รูแผน รองอธิการบดฝีายบริหาร ติดภารกิจ 
2. รศ.ไพฑูรย สมัครกิจ ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ ติดภารกิจ 
3. นายทวีศักดิ์ จริตควร ผูชวยอธิการบดีฝายบริหาร ติดภารกิจ 
4. นายสุนทร โภชฌงค รองอธิการบดฝีายกจิการนกัศึกษา ติดภารกิจ 
5. นางสาววนิดา อินทรลักษณ ผูชวยอธิการบดฝีายกิจการพเิศษและ 

ตรวจสอบภายใน ติดราชการ
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เริ่มประชุม เวลา 14.00 น. 
ประธานพิจารณาจํานวนกรรมการที่มาประชุมและเห็นวาครบองคประชุมแลวจึงเปดการประชุม 

และดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม 

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจงใหทราบ 
ระเบียบวาระที่ 1.1 ผูปฏิบัติหนาที่ตําแหนงผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี 

สาระสําคัญโดยยอ 
ในชวงตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2556 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ 2556 ไดมีคําสั่งแตงตั้งผูปฏิบัติ 

หนาที่ในตําแหนงผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี คือ นางสาวเพลินตา  โมสกุล ผูอํานวยการกอง 
นโยบายและแผน จะปฏิบัติหนาที่  2 ตําแหนง คือ ตําแหนงผูอํานวยการกองนโยบายและแผน 
และปฏิบัติหนาที่ในตําแหนงผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี เปนระยะเวลา 2 เดือน ภายหลังจากนี้ 
จะเปนผูอํานวยการกองทานอื่นที่จะมาปฏิบัติหนาที่ตอไป สถานที่ปฏิบัติงานและประสานงานอยูที่หอง 
สํานักงานอธิการบดี อาคารใหม  อธิการบดีไดแจงใหผูอํานวยการกองที่ปฏิบัติงานใน 2 หนาที่ 
เปนตําแหนงผูอํานวยการกองนโยบายและแผนก็ใหปฏิบัติหนาที่ที่หองกองนโยบายและแผน ตําแหนง 
ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดีใหปฏิบัติหนาที่หองผูอํานวยการสาํนักงานอธิการบดีเพื่อดูแลงานของทัง้ 
4 กอง กอนที่จะเสนอใหผูบังคับบัญชาในระดับถัดข้ึนไปพิจารณาตอไป 

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 1.2 การกําหนดจัดงานวันเด็กแหงชาติ ป 2556 

สาระสําคัญโดยยอ 
อธิการบดีไดมอบหมายใหกองพัฒนานักศึกษาไดจัดทําโครงการจัดงานวันเด็กแหงชาติ ป 2556 

ซึ่งกําหนดงานจัดในวันเสารที่ 12 มกราคม 2556 ตั้งแตเวลา 08.00 – 14.00 น. ที่บริเวณสนามหญาหนาอาคาร 
2 และบริเวณพื้นที่ใกลเคียง ในการจัดงานครั้งนี้กองพัฒนานักศึกษาไดเชิญหนวยงานตาง ๆ หารือรวมกัน 
จึงขอแจงใหที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยไดทราบวา  ในการจัดงานวันเด็กครั้งนี้ควรมีแกนสาระ 
ของเรื่อง เพื่อที่จะเปนสวนของเนื้อหาสาระที่แทรกซอนไปในงานวันเด็กดวย  โดยแกนสาระของเรื่องขอเสนอให 
พิจารณาการกาวสูประชาคมอาเซียน หรือการสนับสนุนจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเปนเจาภาพ World Expo 
จึงขอแจงใหคณะกรรมการบริหารไดรับทราบ 

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
รับทราบ
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ระเบียบวาระที่ 1.3 การรวมจัดงานวันครู ประจําป 2556 

สาระสําคัญโดยยอ 
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 กําหนดจัดงานวันครูใน 

วันที่ 16 มกราคม 2556  ตั้งแตเวลา 07.00 น. เปนตนไป ในภาคเชามีการทําบุญตักบาตรขาวสาร/อาหารแหง 
พระสงฆจํานวน 86 รูป บริเวณสนามหญาหนาอาคาร 2 มีภาคกิจกรรมตาง ๆ ตลอดจนถึงภาคเย็น 
บริเวณหอประชุม ในการจัดงานในครั้งนี้ มหาวิทยาลัยรวมเปนกรรมการในสวนของการสนับสนุนสถานที่ 
จึงขอแจงใหคณะกรรมการบรหิารมหาวิทยาลยัไดรับทราบวา มีกิจกรรมอยู 3 ลักษณะ คือ กิจกรรมลักษณะที่ 1 
คุรุสภาเขตพื้นที่เปนผูจัดโดยมีกําหนดการในการจัด เชน เรื่องพิธีการตาง ๆ รวมทั้งงานเลี้ยงและงานกิจกรรม 
ของครู กิจกรรมลักษณะที่ 2  เปนกิจกรรมการที่จัดรวมกันโดยคุรุสภาเขตพื้นที่และมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
พระนครศรีอยุธยาเปนคณะกรรมการรวมจัดดวย ไดแก เรื่องการจัดสถานที่ พิธีการทําบุญตักบาตร เปนตน 
และกิจกรรมลักษณะที่ 3 เปนกิจกรรมที่มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาจัดเสริมข้ึนมาในสวนที่เปน 
กิจกรรมวันครู ซึ่งทั้ง 3 กิจกรรมจะจัดแบบบูรณาการผนวกอยูในงานวันเดียวกัน ในฐานะที่มหาวิทยาลัยเปน 
สถาบันที่ผลิตครูควรมีการจัดกิจกรรมเสริมเพิ่มเติมจากที่ คุรุสภาจัด เชน มีการจัดบอรด การจัดปาย 
หรือนิทรรศการที่จะเปนการสือ่ถึงการรําลกึถึงวันครโูดยกําหนดแกนสาระของเรื่องเกี่ยวกับวิชาชีพครู  รวมทั้งใน 
การที่วิชาชีพครูจะชวยในการพัฒนาการศึกษากาวสูอาเซียนหรือการเสนอตัวเปนเจาภาพ World Expo จึงนํา 
แจงใหคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยไดรับทราบและขอเชิญชวนใหคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยได 
แจงใหบุคลากรในสังกัดไดมีสวนรวมในกิจกรรมตั้งแตชวงเชา โดยมอบหมายกองกลางทําหนังสือแจงไปยังคณะ 
ตาง ๆ  อีกครั้งหนึ่ง 

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 1.4 คณะผูตรวจสอบจากสํานักงานมหกรรมโลก (World Expo) 

สาระสําคัญโดยยอ 
ในวันที่ 28 มกราคม 2556 – 1 กุมภาพันธ 2556 คณะผูตรวจสอบจากสํานักงานมหกรรมโลก 

(World Expo) จะเดินทางมาติดตามประเทศไทย ซึ่งในวันที่ 2829 มกราคม 2556 จะอยูที่กรุงเทพมหานคร ฯ 
วันที่ 3031 มกราคม 2556 จะเดินทางมาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และเดินทางกลับในวันที่ 1 กุมภาพันธ 
2556 คณะผูตรวจสอบจากสํานักงานมหกรรมโลก (World Expo) ช่ือยอวา BIE เปนคณะกรรมการที่มา 
ติดตามความพรอมของการเสนอตัวเปนเจาภาพของประเทศไทย  มีประเด็นทั้งสิ้น 14 เรื่อง ตามที่คณะกรรมการ 
สํานักงานสงเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องคการมหาชน)  (สสปน.) ไดเสนอไปเปนสวนประกอบ 
ในการเสนอตัวเปนเจาภาพ คือ 1. ภาพรวมของงาน 2. เหตุและผลในการเสนอตัวเปนเจาภาพ 3. ทัศนคติและ 
การสนับสนุน 4. แนวคิดหลักและวัตถุประสงค 5.  แนวคิดรอง การตีความ และการนําเสนอ 6. กลไกรัฐบาลที่ 
เกี่ยวของกับการจัดงาน 7. ยุทธศาสตรการสื่อสารประชาสัมพันธ 8. เมืองเจาภาพ 9. รูปแบบการใชงานพื้นที่ 
10. การจัดสรรพื้นที่สําหรับผูเขารวมจัดแสดง 11. ผูเขาชมงาน 12. ที่พักอาศัยสําหรับผูชมงานและผูปฏิบัติงาน 
13. แผนความเปนไปไดทางดานการเงินและธุรกิจ 14. คาใชจายในการรวมจัดแสดง โดยทั้ง 14 เรื่อง 
มีเรื่องที่มุงประเด็นมาที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา คือเรื่องที่ 8 เมืองเจาภาพ จึงนําเรียนคณะกรรมการบริหาร 
มหาวิทยาลัยเพื่อรบัทราบ สวนรายละเอียดจะสาํเนาแจงใหคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยไดรับทราบตอไป
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มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 1.5 การประชุมสภาวิชาการและการประชุมสภามหาวิทยาลัยประจําเดือน 
มกราคม 2556 

สาระสําคัญโดยยอ 
กําหนดการการประชุมสภาวิชาการ คือ ประจําวันพุธที่ 2 ของเดือน ตรงกับวันพุธที่ 9 มกราคม 

2556 และการประชุมสภามหาวิทยาลัย คือ วันพุธที่ 3 ของเดือน ตรงกับพุธที่ 23 มกราคม 2556 

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 1.6 การบันทึกเสนอเรื่องของหนวยงานตาง ๆ 

สาระสําคัญโดยยอ 
การบันทึกเสนอเรือ่งของหนวยงานตาง ๆ  โดยใหเจาหนาที่ไดบันทึกเสนอ ตองการใหเจาหนาที่ได 

เรียนรูขอมูล และขอกฎหมายที่เกี่ยวกับงานของตนเอง ตองใหไดรับการเรียนรูจากงานที่ทํา ซึ่งมีขอมูล 
ขอเท็จจริงปรากฏที่เปนอยู  และมีขอกฎหมายที่เกี่ยวของหรือไม  มีใจความวาอยางไร   หากเจาหนาที่เรียนรู 
จากการทํางานจะทําใหสามารถทราบขอมูลเกี่ยวกับงานที่ทํา ทําใหมีความรูเกี่ยวกับระเบียบกฎหมายที่ตองทํา 
และความรูนี้เองจะทําใหทํางานไดถูกตองไมคาดเคลื่อน โดยอธิการบดีมีเจตนาตองการฝกใหเจาหนาที่มี 
การเรียนรู  วิธีการที่จะใหเจาหนาที่สามารถเรียนรูได ตองขอความอนุเคราะหและขอความรวมมือจาก 
หัวหนางาน หัวหนาสํานักงาน คณบดีและผูอํานวยการชวยในการกํากับใหกับเจาหนาที่ไดปฏิบัติงานไดถูกตอง 

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 1.7 กรณีหนังสือลาออกจากตําแหนงผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
ของ ผศ.จินตนา  เวชมี 

สาระสําคัญโดยยอ 
ผศ.จินตนา เวชมี ไดแจงลาออกจากตําแหนงผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา เพื่อไปปฏิบัติ 

หนาที่รองอธิการบดีที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ซึ่งทานตองยื่นหนังสือลาออกจากมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
พระนครศรีอยุธยา ซึ่งตามสถานะของผูอํานวยการสถาบัน ผูมีอํานาจ แตงตั้ง คือ สภามหาวิทยาลัย 
แตเนื่องจากผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนายื่นมาที่อธิการบดีซึ่งอธิการบดีไมมีอํานาจพิจารณา  และทําให 
เปนการเสียเวลาในการดําเนินการ  สาเหตุเกิดจากผูเสนอเรื่อง รวมทั้งผูพิจารณารายทางไมไดตรวจสอบ 
ขอกฎหมาย  ไมไดพิจารณาขอเท็จจริง ซึ่งขอเท็จจริงคือสภามหาวิทยาลัยเปนผูแตงตั้ง ขอกฎหมาย คือ อํานาจ 
เปนของสภามหาวิทยาลัย  ความเปนจริงสถานะของผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาเมื่อยื่นใบลาออกถือวา 
พนสภาพไปแลว  แตเมื่อยื่นไมถูกตองคือยื่นมาที่อธิการบดีไมไดยื่นไปที่ผูแตงตั้งทําใหเกิดความไมตรง
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ตามประเด็น  ซึ่งในเรื่องดังกลาวไดนําเรยีนผูอาํนวยการสถาบนัวิจัยและพัฒนาแลววาใหดําเนินการใหถูกตองคือ 
ยื่นหนังสือลาออกตอนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา กรณีนี้เปนการยกตัวอยางใหเห็นวา 
ขอความรวมมือใหเจาหนาที่และหัวหนาหนวยงานชวยตรวจสอบวาการเสนอเรื่องมีขอมูลถูกตองครบถวน 
หรือไม  มีความถูกตองตามขอบังคับตามระเบียบหรือไม  เพื่อใหเรียนรูงานและเพื่อตรวจสอบการทํางาน 
และไมใหเกิดความคาดเคลื่อนและเกิดความเสียหายได จึงขอความรวมมือจากทุกหนวยงานดวย 

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

ระเบียบวาระที่ 2.1 เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 25/2555 

สาระสําคัญโดยยอ 
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยไดมีการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 

ครั้งที่ 25/2555 เมื่อวันอังคารที่ 25 ธันวาคม 2555 เวลา 13.30 น. ณ หองประชุม 1 อาคาร 2 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

เลขานุการคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย นําเสนอรายงานการประชุม ครั้งที่ 
25/2555  เพื่อขอใหที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม 

มต/ิความคิดเห็นของท่ีประชุม 
รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้ งที่ 25/2555 

โดยไมมีการแกไข 

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุม 

ระเบียบวาระที่ 3.1 รายงานขอมูลการดําเนินงานและผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุม 
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
ครั้งที่ 25/2555 

สาระสําคัญโดยยอ 
1. คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ไดมีมติกําหนดเปนแนวปฏิบัติใหเลขานุการนําเสนอ 

ที่ประชุมเพื่อทราบความคืบหนาหรือขอมูลการดําเนินงานและผลการปฏิบัติตามมติทุกครั้งโดยบรรจุ 
เปนเรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งกอนดวย 

2. คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย มีการประชุม ครั้งที่ 25/2555 เมื่อวันอังคารที่ 
25 ธันวาคม 2555 เวลา 13.30 น. ณ หองประชุม 1 อาคาร 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
โดยมีสาระตามรายงานการประชุมฯ ในระเบียบวาระที่ 2.1



การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  ครั้งที่ 2/2556 

[27] 

3.  คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย มีการประชุม ครั้งที่ 25/2555 เมื่อวันอังคารที่ 
25 ธันวาคม 2555 โดยมอบหมายใหฝายเลขานุการแจงไปยังหนวยงานและบุคคลที่เกี่ยวของปฏิบัติ 
ตามมติที่ประชุมในระเบียบวาระที่ 3.1 

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องนําเสนอเพื่อทราบ 

ระเบียบวาระที่ 4.1 เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากคณบดีคณะครุศาสตร 

สาระสําคัญโดยยอ 
1. เมื่อวันที่ 3, 4 และ7 มกราคม 2556 สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ 

การศึกษา (สมศ.) ไดดําเนินการตรวจประเมินคุณภาพภายนอก รอบ 3 ของโรงเรียนสาธิตทั้ง 3 ระดับ 
ซึ่งการตรวจประเมินฯ เปนไปอยางราบรื่น มีขอเสนอแนะบางเรื่องที่ตองทําการปรับปรุงแกไข 

2. ในวันที่ 1516 มกราคม 2556 มีการจัดนิทรรศการวันครู ขอเรียนเชิญคณะกรรมการ 
บริหารมหาวิทยาลัยเขารวมกิจกรรมการเปดงานในวันที่ 15 มกราคม 2556 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ในเวลา 09.00 น. และจะมีการบรรยายการสอนของครูดี และมีหอง 
นิทรรศการครูสอนดี นอกจากนี้ยังมีครูที่บันทึกเทปโทรทัศนครูเขามารวมกิจกรรมดังกลาว 

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 4.2  เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากคณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

สาระสําคัญโดยยอ 
 ไมมี  

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
 ไมมี  

ระเบียบวาระที่ 4.3 เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากคณบดีคณะวิทยาการจัดการ 

สาระสําคัญโดยยอ 
คณะวิทยาการจัดการอยูระหวางการดําเนินการเกี่ยวกับการสงนักศึกษาไปฝกงานทีป่ระเทศ 

เวียดนาม  โดยทําการคัดเลือกนักศึกษาจํานวน 3 คน มีผูปกครองอนุญาตแลวจํานวน 2 คน และจะทํา 
การสงนักศึกษาไปฝกงานดังกลาวจํานวน 2 คน ตามที่ผูปกครองเห็นชอบดวยและอยูระหวางการทํา 
บันทึกเสนอใหอธิการบดีพิจารณาลงนาม
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มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 4.4  เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากคณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

สาระสําคัญโดยยอ 
1. การรับรองคุณวุฒิของ ก.พ. หลักสูตรสาธารณสุขชุมชนที่นักศึกษาจบการศึกษาไปแลว 

ตั้งแตปการศึกษา 2552 ปรากฏวามีการแจงจากบัณฑิตของมหาวิทยาลัยวา กระทรวงสาธารณสุขจะ 
เปดกรอบอัตรากําลงัไปถึงโรงพยาบาลสงเสรมิสุขภาพประจําตําบลโดยบรรจุเปนขาราชการ  ซึ่งบัณฑิตที่ 
จบแจงวามีปญหาโดยกระทรวงสาธารณสุขแจงวาไมรับบัณฑิตจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเนื่องจากไมไดรับ 
การรับรองคุณวุฒิจาก ก.พ. และเนื่องจากมหาวิทยาลัยมีผูทรงคุณวุฒิจากมหาวิทยาลัยคือ ศาสตราจารย 
นายแพทยสมเกียรติ วัฒนศิริชัยกุล ไดดําเนินการติดตามใหและมีการรับรองไปแลว  ซึ่งผูอํานวยการ 
กองบริการการศึกษาไดทําการตรวจสอบแลวปรากฏวา  มีการรับรองไปแลวและคณะวิทยาศาสตรและ 
เทคโนโลยีไดแจงกับบัณฑิตไดรบัทราบแลว สวนเรื่องรายละเอียดคณบดีไดติดตามกับบัณฑิตรับทราบวา 
ไมมีปญหาดังกลาวแลว 

2. ความรวมมือเบี้องตนระหวางสถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
(สสวท.) กับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  โดยคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเปนผูราง 
โครงการโดยคําแนะนําของ ศาสตราจารย ดร. โนริคัตซึ โอซึมิ  ตามที่ไดแจงใหคณะกรรมการบริหาร 
มหาวิทยาลัยไดรับทราบในการประชุมครัง้ที่ 25/2555 วา ศาสตราจารย ดร.โนริคัตซึ โอซึมิ ผูมีจิตอาสา 
จากประเทศญี่ปุน ทานไดเสนอโครงการเพื่อทํางานรวมกันระหวางมหาวิทยาลัยราชภัฏกับสถาบัน 
สงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สสวท.) คือ การพัฒนาสื่อการเรียนการสอนรวมกันภายใน 
มหาวิทยาลัย ของคณะครุศาสตรและคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีที่จะตองทาํโครงการวิจัยพฒันาสื่อ 
โดยจะลงสูเด็กระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา โดยมีระยะเวลาในการจัดทําโครงการเปนเวลา 3 ป 
เบื้องตนไดนําเสนอ สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สสวท.) เรียบรอยแลว ซึ่ง 
ผูอํานวยการสถาบันสงเสรมิการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สสวท.) ยินดีใหการสนับสนุน ข้ันตอน 
อยูระหวางแกไขโครงการและราง MOU คณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีจะนําเสนอตอ 
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอีกครั้งหนึ่ง 

3. คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีจะจัดงานปใหมในวันที่ 16 มกราคม 2556 ณ อาคาร 
ทองฟาจําลองในชวงเย็น และขอเรียนเชิญคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยทุกทานรวมเปนเกียรติ 
ในงานดังกลาว 

อธิการบดี กลาววา  ตองการใหกองบริการการศึกษาติดตามขอมูลเกี่ยวกับเรื่อง 
การดําเนินงานของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ที่ดําเนินการเกี่ยวกับหลักสูตรของ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  หลังจากผานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.) แลวเปน 
หนาที่ของ สกอ. จะตองสงไป ก.พ. เพื่อตีคาเงินเดือนและรับรอง  ซึ่งเปนกระบวนการปกติของ 
ทุกหลักสูตร  แตเปนหนาที่มหาวิทยาลัยจะตองติดตามวาหลักสูตรใดอยูในบัญชีแลว  และหลักสูตรใด 
ที่ยังไมอยูในบัญชี และดําเนินการอยูในข้ันตอนใด  มอบกองบริการการศึกษาจัดทําเปนขอมูลไว



การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  ครั้งที่ 2/2556 

[29] 

และในสวนของคณะครุศาสตรหากเปนหลักสูตรใหมตองสงไปที่สํานักงานสภาการศึกษา (กกศ.) ดวย 
ไดมีการดําเนินการไปแลวหรือไม  หากไมมีอาจเกิดปญหาข้ึนได  ซึ่งคณะครุศาสตรมีการดําเนินการ 
2 ทาง คือ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา สงตอไปยังสํานักงานคณะกรรมการขาราชการ 
พลเรือน (ก.พ.) แตหากสงไปยังสํานักงานขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) 
มหาวิทยาลัยจะตองดําเนินการสงเอง และขอมอบใหคณะครุศาสตรไดติดตามเรื่องดังกลาวดวย 

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 4.5  เรือ่งนําเสนอเพื่อทราบจากผูอาํนวยการสถาบนัอยุธยาศึกษา 

สาระสําคัญโดยยอ 
 ไมมี  

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
 ไมมี  

ระเบียบวาระที่ 4.6 เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

สาระสําคัญโดยยอ 
จากการประชุมคณะกรรมการจัดงานวันเด็กแหงชาติ ประจําป 2556 สํานักวิทยบริการและ 

เทคโนโลยีสารสนเทศรวมกับกองนโยบายและแผนโดยงานวิเทศสัมพันธในการจัดกิจกรรมงานวันเด็ก 
แหงชาติ ในวันเสารที่ 12 มกราคม 2556 ตามที่อธิการบดีตองการใหมีเรื่องของอาเซียนเพิ่มเติม 

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 4.7   เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 

สาระสําคัญโดยยอ 
 ไมมี  

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
 ไมมี 
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ระเบียบวาระที่ 4.8  เรื่องนําเสนอเพือ่ทราบจากผูอาํนวยการสํานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา 

สาระสําคัญโดยยอ 
สํานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาจะจัดประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาในวันพุธที่ 

9 มกราคม 2556  เวลา 13.30 น. ขอเชิญคณบดีและผูที่เกี่ยวของ ที่เปนกรรมการเขารวมประชุมตาม 
วันและเวลาดังกลาว 

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 4.9 เรื่องนําเสนอเพือ่ทราบจากผูอาํนวยการสํานกังานอธกิารบดี 

สาระสําคัญโดยยอ 
1. กองนโยบายและแผนจะมีการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพในวันที่ 15 

มกราคม 2556 เวลา 13.00 น. 
2. กองนโยบายและแผนไดประชาสัมพันธการอบรมเกี่ยวกับหลักสูตรของการจัดเก็บ 

ขอมูลการประกันคุณภาพ การเขียน การประเมินประกันคุณภาพและการจัดทําแบบประเมินออนไลน 
ซึ่งไดสงใหหนวยงานไปแลว  และขอความอนุเคราะหหนวยงานไดแจงบุคลากรที่จะเขารับการอบรม 
ทางกองนโยบายและแผนจะเปนผูประสานเรื่องการสงรายช่ือและการขออนุญาตใชรถ สวนคาใชจาย 
เปนงบประมาณของหนวยงานที่บุคลากรสังกัด 

3. อธิการบดี แจงเรื่องระบบงานในสํานักงานอธิการบดี เดิมไดมีการแตงตั้ งให 
รองอธิการบดีทานหนึ่งเปนผูปฏิบัติหนาที่แทนในตําแหนงผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี  ทําให 
ลักษณะงานมีความไมชัดเจนเทาที่ควรในภาคปฏิบัติ  ณ ปจจุบันไดปรับใหมโดยการแตงตั้งผูอํานวยการ 
กองข้ึนมาปฏิบัติหนาที่ จะทําใหระบบการทํางานมคีวามชัดเจนข้ึน  โดยผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี 
ที่ไดรับมอบหมายใหปฏิบัติหนาที่จะตองกํากับดูแลงานทั้ง 4 กอง ในสํานักงานอธิการบดี งานที่ผานจาก 
ทั้ง 4 กองที่จะตองเสนอใหอธิการบดีพิจารณา ตองผานการพิจารณาของผูอํานวยการสํานักงาน 
อธิการบดี จึงจะเสนอเรือ่งผานไปยังอธิการบดี และ/หรือ รองอธิการบดีที่ดูแลแตละสายงาน  เพื่อเปนไป 
ตามโครงสรางและอํานาจหนาที่ ปญหาขณะนี้คือเกิดความสับสนวาใครจะเปนผูดําเนินการงานเอกสาร 
จึงมอบหมายกลุมงานบริหารทั่วไป กองกลาง ทําหนาที่เปนผูดําเนินการงานเอกสารของมหาวิทยาลัย 
และของสํานักงานอธิการบดี  ไมใชการปฏิบัติหนาที่ของกองกลางหนวยงานเดียวเทานั้น 

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
รับทราบ และมอบหมายกลุมงานบริหารทั่วไป กองกลาง ทําหนาที่ดําเนินการงานเอกสาร 

ของมหาวิทยาลัย  และของสํานักงานอธิการบดี ไมใชเพียงการปฏิบัติหนาที่ของกองกลางหนวยงาน 
เดียวเทานั้น
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ระเบียบวาระที่ 4.10  เรือ่งนําเสนอเพื่อทราบจากรองอธิการบดีและผูชวยอธกิารบดี 

ระเบียบวาระที่ 4.10.1  เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากรองอธิการบดีฝายบริหาร 

สาระสําคัญโดยยอ 
1. เรื่องบัญชีเงินเดือนของพนักงานมหาวิทยาลัย ตามที่อธิการบดีไดมอบหมายให 

กองกลาง รวบรวมขอมูลบัญชีเงินเดือนขาราชการ และบัญชีเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย ตั้งแตป 
2552 เปนตนมา เพื่อแจงกับบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยไดรับทราบ เกี่ยวกับเงินเดือนที่ไดรับ 
เมื่อเทียบเคียงกับขาราชการเปนอยางไร สิทธิประโยชนตาง ๆ ที่ไดรับเปนอยางไร ซึ่งมีการเรียกรองจาก 
พนักงานมหาวิทยาลัย  ดังนั้นจากขอมูลที่กองกลางรวบรวมจะนําเขากรรมการบริหารงานบุคคลประจํา 
มหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) เพื่อพิจารณาขอเสนอดังกลาววาจะสามารถปรับไดหรือไม แตยังมีประเด็นที่ 
ตองการใหคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยไดรับทราบซึ่งเช่ือมโยงกับการประเมิน หากขาราชการ 
ไดรับเงินเดือนจํานวน 1.0 เทา และพนักงานมหาวิทยาลัยไดรับเงินเดือน 1.3 เทา และ 1.5 เทา และมี 
สิทธิประโยชนตาง ๆ เทากัน ๆ  ลักษณะการทํางานจะเกิดประโยชนไมเทากัน ดังนั้นจึงตองการแจง 
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยไดทราบวา ขอมูลเรื่องเงินเดือน บัญชีเงินเดือนของขาราชการและ 
พนักงานมหาวิทยาลัย รวมทั้งสวัสดิการ ภาระหนาที่ความรับผิดชอบ รวมทั้งการประเมินผลจะตอง 
พิจารณาทั้งระบบใหมีความเปนธรรมและสอดคลองกัน  โดยจะนําเรื่องดังกลาวเสนอเขาคณะกรรมการ 
บริหารงานบุคคลประจํามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งตอไป 

2. การประเมินผลในรอบที่ 1 และรอบที่ 2 ขอมูลการมอบหมายงานตองการใหแตละ 
หนวยงานจัดทําใหเรียบรอย หากมีความติดขัดประการใดใหรีบดําเนินการปรับปรุง  เพื่อปองกันปญหา 
เมื่อมอบหมายงานแลว แตยังตองติดตามชวยเหลืออีก เชน เมื่อมอบหมายงานไปแลวปรากฏวาทํางาน 
ไมไดทางฝายผูรับมอบหมายตองแจง  ทางฝายผูมอบตองหาทางชวยเหลือเปนกระบวนการซึ่งมีอยูใน 
คูมืออยูแลว แตละหนวยงานไดรับคูมือครบถวนแลวหรือไม  และเมื่อแจกจายครบถวนแลวใหถือปฏิบัติ 
ตามคูมือที่ไดรับทันที 

ผศ.ดร. วิมลพรรณ  รุงพรหม  ช้ีแจงวา ตามที่ เปนคณะกรรมการยกราง ประกาศ 
สภามหาวิทยาลัย เรื่อง หลักเกณฑ และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของขาราชการพลเรือนใน 
สถาบันอุดมศึกษา และพนักงานมหาวิทยาลัย ไดทําการตรวจสอบขอมูลเบื้องตนโดยมอบหมายให 
กลุมงานบริหารงานบุคคลทําหนังสือถึงคณะ เพื่อสอบถามวาใครเปนผูประเมินใคร และใครเปนผูถูก 
ประเมิน ขอมอบหมายใหนายสราวุธ  คําสัตย เจาหนาที่กลุมงานบริหารงานบุคคล ติดตามในเรื่อง 
ดังกลาวดวย และคูมือมอบหมายงานตองการใหมีกําหนดระยะเวลา โดยมีคณะวิทยาศาสตรและ 
เทคโนโลยีไดมีการมอบหมายงานไปแลวซึ่งไดมีการประชุมมอบหมายงานเสร็จสิ้นเรียบรอยแลว 
คณะครุศาสตรมีการมอบหมายงานเรียบรอยแลว คณะวิทยาการจัดการมีการมอบหมายงานเรียบรอย 
แลว ขอมูลดังกลาวตองมีการคิดคาเฉลี่ยน้ําหนัก มิฉะนั้นเมื่อสิ้นสุดรอบปของการประเมินซึ่งอาจไมได 
ตกลงมอบหมายงานกันไว  ซึ่งการประเมินทั้งหมดเปนการเพิ่ม KPI สวนของสายสนับสนุนขอเนนย้ํา 
อีกครั้งหนึ่ง ซึ่งในระยะแรกบางคนแจงวาสายสนับสนุนยังดําเนินการไมเสร็จ  ซึ่งตามประกาศ 
สภามหาวิทยาลัย เรื่อง หลักเกณฑ และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของขาราชการพลเรือนใน 
สถาบันอุดมศึกษา และพนักงานมหาวิทยาลัยไดดําเนินการเสร็จสิ้นแลว ตามแผนการรับรองการปฏิบัติ
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ราชการที่ไดมอบหมายตองมีการบันทึกและกําหนดตามมาตรฐานตําแหนง  แตของอาจารยมีขอดีคือไดมี 
การกําหนดระดับ KPI ตามลําดับคะแนน 15 ไวให  เพื่อปองกันการสับสน ขณะนี้กลุมงานบริหารงาน 
บุคคลมีบุคลากรเพียงพอตอการปฏิบัติงานแลวควรตองดําเนินการติดตามกํากับดูแลใหเกิดความชัดเจน 
และพิจารณาข้ันตอนการดําเนินการใหเปนไปตามกระบวนการตอไป ทั้งนี้ตองการใหเปนระบบจากกลุม 
งานบริหารงานบุคคลเสนอข้ึนมาวาขณะนี้มีขอมูลที่เพียงพอตอการดําเนินไดแลวหรือไม 

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
รับทราบ และมอบหมายรองอธิการบดีฝายบริหาร จัดประชุมและทบทวนการมอบหมาย 

งานกันใหมอีกครั้งหนึ่งสําหรับบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน ซึ่งแบบมอบหมายงานของสาย 
สนับสนุนจะเปนแบบเดียวกันกับสายวิชาการไมไดเนื่องจากลักษณะงานไมเหมือนกัน ใหดําเนินการจัด 
ประชุมหัวหนาหนวยงาน หัวหนาสํานักงาน คณบดีทุกคณะประชุมเพื่อหารือเกี่ยวกับปญหาและอุปสรรค 
ตาง ๆ เพื่อหาแนวทางแกไขและดําเนินการใหแลวเสร็จ 

ระเบียบวาระที่ 4.10.2  เรื่องนําเสนอเพือ่ทราบจากรองอธกิารบดฝีายวางแผนและพฒันา 

สาระสําคัญโดยยอ 
กองนโยบายและแผน รายงานผลการเขารวมประชุมเพื่อจัดทําขอมูลประกอบการพิจารณา 

ขอรับการจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมเพื่อพัฒนาสถาบันอุดมศึกษากลุมใหม  เรื่องดังกลาวมีความสําคัญ 

เรงดวนอยางยิ่ง ตามที่คณะกรรมการขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) ในการประชุม 

ครั้งที่ 7/2555 เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2555 ไดมีมติใหความเห็นชอบในการขอรับการสนับสนุนงบประมาณ 

เพื่อยกระดับมาตรฐานการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษากลุมใหม จํานวน 52 แหง ซึ่งมีมหาวิทยาลัยราชภัฏ 

จํานวน40 แหง และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลจํานวน 9 แหง มหาวิทยาลัยนครพนม มหาวิทยาลัย 

นราธิวาสราชนครินทร  และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีประทุมวัน โดยขอรับการสนับสนุนตั้งแตป 2557 

เปนตนไป เฉลี่ยปงบประมาณละ 15,335,965,953 บาท รวม 5 ป เปนจํานวนเงิน 76,679,829,765 บาท 

ทั้งนี้จะตองสงขอมูลใหกับ สกอ. เพื่อเปนฐานในการคิดตัวเลขงบประมาณในการจัดสรรใหกับมหาวิทยาลัย 

แตละแหง  โดยขอมูลทั้งหลายน้ันประกอบดวยขอมูลบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนทั้งในดานเชิง 

ปริมาณและคุณภาพ เชน วุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอก  ตําแหนงทางวิชาการ และมีขอมูลที่เกี่ยวกับ 

ครุภัณฑ สื่อในการเรียนการสอนรวมถึงทรัพยากรในการเรียนรูตาง ๆ มีคณะทํางานนําทีมโดย ดร.ถนอม 

อินทรกําเนิด จากการประชุมเมื่อวันเสารที่ 5 มกราคม 2556 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร มีมติที่ 

ประชุม กําหนดใหสถาบันอุดมศึกษากลุมใหม ทั้ง 52 แหง จัดทําขอมูล โดยสงขอมูลใหมหาวิทยาลัย 

ราชภัฏพระนคร ภายในวันที่ 15 มกราคม 2556 เพื่อรวบรวมสงขอมูลใหสํานักงานคณะกรรมการ 

การอุดมศึกษา ภายในวันที่ 31 มกราคม 2556 และเพื่อนําเสนอเขาที่ประชุมคณะรัฐมนตรีกอนวันที่ 22 

กุมภาพันธ 2556 หากไมสามารถดําเนินการไดทันภายในเวลาที่กําหนดสํานักงานคณะกรรมการการ 

อุดมศึกษาจะเสนอเรื่องดังกลาวเพื่อขอรับการจัดสรรงบประมาณในปงบประมาณตอไป
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อธิการบดี ช้ีแจงเพิ่มเติม เรื่องขอมูลตามที่กองนโยบายและแผนไดทําไวแลวเพื่อใชเปน 

ฐานขอมูลในการจัดส งขอมูลตอหนวยงานที่ ถัด ข้ึนไป มีจํานวน 3 เรื่ อง  คือ แผนอัตรากําลั ง 

แผนงบประมาณ แผนแมบท  โดยไดแจงกับรองอธิการบดีฝายวางแผนและพัฒนาใหทําสําเนา 

แผนอัตรากําลังและแผนแมบทสงไปยังทุกคณะเพื่อใชเปนฐานขอมูล ซึ่งในระหวางนี้สามารถปรับเปลี่ยนได 

เมื่อมีเหตุจําเปน ใหหนวยงานไดเสนอมาเปนกรณีไป  จึงนําเรียนคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยได 

รับทราบในเรื่องดังกลาว 

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 4.10.3  เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากรองอธิการบดีฝายวิชาการ 

สาระสําคัญโดยยอ 
การปรับอาจารยประจําหลักสูตร สืบเนื่องจากเมื่อสัปดาหที่ผานมาไดมีเอกสารเปนบันทึก 

ขอความเกี่ยวกับเรื่องการปรับอาจารยประจําหลักสูตร เหตุผลที่ตองดําเนินการ เนื่องจากมหาวิทยาลัย 
มีการจัดสรรอัตรากําลังในป 2555 ซึ่งกรอบอัตรากําลังมีเงื่อนไขคือเปนอาจารยประจําหลักสูตร 
การปรับอาจารยประจําหลักสูตรนั้นไมไดมีการเสนอมาที่รองอธิการบดีฝายวิชาการแตอยางใด การปรับ 
อาจารยประจําหลักสูตรนั้นตองผานคณะกรรมการประจําคณะและตองเขียนใน สมอ. 08 เพื่อสงไปยัง 
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเพื่อรับทราบ  เหตุผลที่ตองดําเนินการปรับเพราะตองการ 
รับทราบวาผูที่ยังไมไดเปนอาจารยประจําหลักสูตรมีจํานวนเทาใด และจะมีการพัฒนาในดานใด เพื่อให 
ทางบัณฑิตศึกษาไดใชคุณวุฒิของอาจารยพัฒนาหลักสูตรอื่น  ทั้งนี้ไดทํา General Education 
ผานสภามหาวิทยาลัยแลว อาจารยสามารถใช learning outcomes พัฒนาหลักสูตรนานาชาติระดับ 
ปริญญาตรีได  และมหาวิทยาลัยอยูระหวางจัดทําหลักสูตรภาษาอังกฤษและหลักสูตรนานาชาติ  เพื่อให 
อาจารยไดมีแนวทางในการพัฒนาหลักสูตรไปในทิศทางใด  และในระหวางนี้ยังมีหลักสูตรที่เปน 
พหุวิทยาการ สหวิทยาการ  ซึ่งเปนการพัฒนาหลักสูตรที่แตกตางกับหลักสูตรปกติคือตองมีองคประกอบ 
หรือฐานการคิดในลักษณะหลายศาสตร  โดยสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จะพิจารณา 
หลักสูตรเหลาน้ีเปนพิเศษซึ่งมีหลายคณะที่สงไปยังสาํนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาแลวถูกสงกลับ 
จึงไดทําบันทึกถึงคณะที่มีตามลักษณะดังกลาววาควรมีการพิจารณาใหรอบครอบถูกตอง ครบถวน 
หากทําไดตามที่พัฒนามาก็จะเปนผลดีของหลักสูตรดวย สวนหลักสูตรใหมใหทํา feasibility study 
เนื่องจากในอนาคตหลักสูตรบางหลักสูตรของมหาวิทยาลัยเปนหลักสูตรที่เกาสําหรับสถาบันอื่น 
เพราะมหาวิทยาลัยมีความสามารถในการจัดหลักสูตรนอยกวา จําเปนตองศึกษาความเปนไปได 
พอสมควร  เพื่อไมใหเกิดอาจารยใหมไมมีภาระงานสอน  และสําหรับหลักสูตรปรับปรุงขอใหพิจารณา 
ในเรื่องการจัดทําหลักสูตรกอนเสนอสภามหาวิทยาลัย ผลจากการประชุมสภาวิชาการและ 
สภามหาวิทยาลัย พบวา เมื่อตรวจสอบหลักสูตรไมดีและอนุญาตใหเสนอสภามหาวิทยาลัยเปน 
ความรับผิดชอบของรองอธิการบดีฝายวิชาการ และไมตองการให เสียเวลาในการนําเสนอ 
สภามหาวิทยาลัยใหมอีกครั้งหนึ่ง
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มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 4.10.4 เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากรองอธิการบดีฝายวิจัยและบริการวิชาการ 

สาระสําคัญโดยยอ 
1. การรายงานความกาวหนากองทุนวิจัย  เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2556 เวลา 13.00 น. 

เปนตนไป อาจารยที่ไดรับทุนวิจัยจะตองรายงานความกาวหนา และในวันที่ 16 มกราคม 2556 
เวลา 13.00 น. เปนตนไป อาจารยที่ไดรับทุนจากสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ (วช.) ตองไป 
นําเสนอรายงานความกาวหนา 

2. การติดตามรายงานความกาวหนางบฟนฟู เยียวยา ผูไดรับผลกระทบจากสถานการณ 
อุทกภัยป 25542555 และโครงการปองกันปญหาอุทกภัยตนน้ํา กลางน้ํา ปลายน้ํา ระยะตอเนื่องจาก 
เดิมมีการดําเนินการผานมาแลว 198 โครงการ ยังมีโครงการที่ยังไมสําเร็จจํานวน 23 โครงการ  ดังนั้น 
จะมีการติดตามจํานวน 23 โครงการ ประกอบดวย จังหวัดพระนครศรีอยุธยาจํานวน 10 โครงการ 
จังหวัดอางทองจํานวน 2 โครงการ  จังหวัดลพบุรีจํานวน 4 โครงการ จังหวัดสิงหบุรีจํานวน 4 โครงการ 
จังหวัดสระบุรีจํานวน 2 โครงการ และจังหวัดสุพรรณบุรีจํานวน 1 โครงการ โดยในวันที่ 11 มกราคม 
2556 เวลา 09.00 น.  ผูตรวจจากสํานักนายกรัฐมนตรีจะมาติดตามที่จังหวัดอางทอง 

3. การประชาสัมพันธการรับนักศึกษา ตามที่มหาวิทยาลัยรับสมัครนักศึกษารอบที่ 1 
เสร็จสิ้นแลวกองบริการการศึกษาไดจัดทําแบบสอบถามแจกไปยังผูที่เขาสอบ  พบวา นักศึกษาจํานวน 
1,320 คน เปนนักเรียนในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาคิดเปนรอยละ70 และเปนนักศึกษา 
จากตางจังหวัดคิดเปนรอยละ 30 ไดรับขอมูลขาวสารมากที่สุดจากเว็บไซตของมหาวิทยาลัย ระดับ 
ที่สองจากเพื่อนและคนรูจัก ระดับที่สามจากอาจารยแนะแนวและอาจารยที่ปรึกษา ระดับที่สี่จาก 
นักศึกษารุนพี่ ระดับที่หาจากโบวชัวรของมหาวิทยาลัย 

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 4.10.5  เรือ่งนําเสนอเพื่อทราบจากรองอธกิารบดฝีายกิจการนกัศกึษา 

สาระสําคัญโดยยอ 
การจัดงานวันเด็กแหงชาติ ประจําป 2556 ตามที่กองพัฒนานักศึกษาไดรับมอบหมายใหจัด 

งานวันเด็กแหงชาติ ในวันเสารที่ 12 มกราคม 2556 ไดเชิญคณะกรรมการแตละงานประชุมเพื่อหารือ 
เมื่อวันที่ 3 มกราคม 2556 และวันที่ 7 มกราคม 2556 จากการประชุมไดขอสรุปดังนี้ กําหนดการจัด 
กิจกรรมอยูระหวางการจัดทํา  และการจัดกิจกรรมจะแบงเปนโซน คือ โซนที่ 1 เปนกิจกรรมเวทีกลาง 
ประกอบดวยกิจกรรมพิ ธีเปดและการแสดงชุดตาง ๆ จากนักเรียนโรงเรียนตาง  ๆ ซึ่ งไดมี 
การประสานงานทั้งหนวยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย โซนที่ 2 บริเวณหนาหองประชุม 317 
เปนจุดประชาสัมพันธกลางในการจัดงาน และจุดรับลงทะเบียนของผูเขารวมงาน  โซนที่ 3 บริเวณใต 
หองประชุม 317 มีกิจกรรมวาดภาพระบายสีของคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  โซนที่ 4 เปนจุด
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บริการอาหารและเครื่องดื่มโดยกองกลางและกองบริการการศึกษาจะเปนผูรับผิดชอบ โซนที่ 5 
ลานกิจกรรม กองพัฒนานักศึกษาเปนกิจกรรมดนตรี รองเพลงและอัดเสียง โดยคณะมนุษยศาสตรและ 
สังคมศาสตรเปนผูรับผิดชอบ โซนที่  6 บริเวณทองฟาจําลองคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
เปนผูรับผิดชอบ  โซนที่ 7 คณะครุศาสตรจัดกิจกรรมที่ศูนยการศึกษาพิเศษ โซนที่ 8 บริเวณหนาอาคาร 
สํานักงานอธิการบดี อาคารใหมจะมีเตนทกิจกรรมซึ่งจะมีการจัดนิทรรศการกิจกรรมและการเลนเกมส 
ตาง ๆ  โดยมีกิจกรรมจากคณะวิทยาการจัดการจัด คณะครุศาสตร และกองนโยบายและแผน 
ในสวนของการประชาสัมพันธสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศและงานประชาสัมพันธไดทํา 
การประชาสัมพันธเกี่ยวกับการจัดงานในเว็บไซตของมหาวิทยาลัยเรียบรอยแลว  และจัดทําปาย 
ประชาสัมพันธงานโดยจะทําการติดตั้งใหเรียบรอยในวันพุธที่ 9 มกราคม 2556 ในสวนการจัดหา 
ของขวัญและของรางวัลตาง ๆ กองกลางเปนผูรับผิดชอบดําเนินการประสานงานกับหนวยงานภายใน 
คณาจารยและเจาหนาที่ทุกทานขอความอนุเคราะหของขวัญและรวบรวมไวที่กองกลาง ไดรับความ 
อนุเคราะหจากสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศในการจดัทําแผนผงังานและแผนผังการเดินรถ 
ไดนําลงเว็ปไซตแลว และกองกลางเปนผูรบัผดิชอบเรือ่งอาหารทีจ่ะบรกิารใหผูทีม่ารวมงาน  ซึ่งเบื้องตน 
ไดรับการสนับสนุนขาวไขพะโลจากนางสมทรง พันธเจริญวรกุล นายกองคการบริหารสวนจังหวัด 
พระนครศรีอยุธยา (อบจ.) 

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
รับทราบ และมอบหมายกองพัฒนานักศึกษานําโครงการไปปรับปรุง ใหมีแกนสาระของ 

เรื่องที่ชัดเจน ซึ่งไดแกแกนสาระเกี่ยวกับ รักอยุธยา การกาวสูอาเซียน หรือ สนับสนุน world Expo 
2020 และกิจกรรมภาคบันเทิงเพิ่มเติม เชน การซักถามหรือการใหรางวัล World Expo 2020 

ระเบียบวาระที่ 4.10.6  เรื่องนําเสนอเพือ่ทราบจากผูชวยอธิการบดฝีายบริหาร 

สาระสําคัญโดยยอ 
 ไมมี  

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
 ไมมี  

ระเบียบวาระที่ 4.10.7 เรื่องนําเสนอเพือ่ทราบจากผูชวยอธิการบดฝีายกิจการพิเศษ 
และตรวจสอบภายใน 

สาระสําคัญโดยยอ 
 ไมมี  

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
 ไมมี 
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ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องนําเสนอเพื่อพิจารณา 
ระเบียบวาระที่ 5.1   ขอความเห็นชอบการยายศูนยภาษาจากอาคาร 100 ป มาที่อาคาร 2 

สาระสําคัญโดยยอ 
ผศ.วิชชุกร  นาคธน  คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร นําเสนอขอมูลการยาย 

ศูนยภาษาจากอาคาร 100 ป  มาอาคาร 2 ซึ่ง ศูนยภาษามีความประสงคขอยาย สํานักงาน 
หองปฏิบัติการ หองอบรม และหองสมุดศูนยภาษา จากอาคาร ศูนยภาษาและคอมพิวเตอร (อาคาร 
100 ป) มาที่อาคาร 2 โดยขอพื้นที่เทียบเคียงกับพื้นที่เดิม 

มติ/ความเห็นของที่ประชุม 
ไมเห็นชอบการยายศูนยภาษาจากอาคาร 100 ป มาที่อาคาร 2 

ระเบียบวาระที่ 5.2 ขอความเห็นชอบแผนรองรับภาวะฉุกเฉิน (Emergency Plan) 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

สาระสําคัญโดยยอ 
กองนโยบายและแผน ไดจัดทํา (ราง) แผนรองรับภาวะฉุกเฉิน (Emergency Plan) 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เพื่อใหสอดคลองกับการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 
(PMQA) หมวด 6 การจัดการกระบวนการกําหนดใหสวนราชการตองมีระบบรองรับภาวะฉุกเฉินตาง ๆ 
ที่อาจเกิดข้ึน  และมีผลกระทบตอการจัดการกระบวนการ  เพื่อใหมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
มีแผนรองรบัภาวะฉุกเฉินตาง ๆ  ที่อาจสงผลกระทบตอการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย โดยกองนโยบายและ 
แผนไดจัดทําแบบสอบถามแสดงความคิดเห็นและขอเสนอแนะ (ราง) แผนรองรับภาวะฉุกเฉิน (Emergency 
Plan) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จากคณะกรรมการจัดทําแผนรองรับภาวะฉุกเฉิน 
(Emergency Plan) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  ผลการพิจารณามีมติเห็นชอบ (ราง) 
แผนรองรับภาวะฉุกเฉิน (Emergency Plan) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จึงขอเสนอตอ 
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา 

มติ/ความเห็นของที่ประชุม 
เห็นชอบแผนรองรับภาวะฉุกเฉิน (Emergency Plan) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

และนําเสนอตอสภามหาวิทยาลัยตอไป 

ระเบียบวาระที่ 5.3 ขอความเห็นชอบรายงานประจําป พ.ศ. 2555 มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
พระนครศรีอยุธยา 

สาระสําคัญโดยยอ 
กองนโยบายและแผนไดจัดทํารายงานประจําป พ.ศ. 2555 เพื่อรายงานผลการดําเนินงาน 

ประจําป 2555 ที่ผานมา
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โดยนําเสนอตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย ดังนี้ 
* ดานการจัดการเรียนการสอน 
* ดานการบริการวิชาการ 
* ดานการวิจัย 
* ดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
* ดานการบริหารจัดการ 
ดร.ชิดชัย  สนั่นเสียง  รองอธิการบดีฝายวิจัยและบริการวิชาการ กลาววา รายงานประจําป 

พ.ศ. 2555 ผลของกิจกรรมบางอยางยังไมไดแสดงไว และยังมีคําผิดอยูบางสวน ใหปรับปรุงแกไขเพิ่มเตมิ 
ใหถูกตอง 

นายจิรศักดิ์ ชุมวรานนท รองอธิการบดีฝายวางแผนและพัฒนา กลาววา ขออนุญาตที่ 
ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัเพิม่เติมเนื้อหางานงบฟนฟู โดยเฉพาะการทําโครงการการฟนฟู 
จากสถานการณอุทกภัย จํานวน 184 ลานบาท เพิ่มเติม 

อธิการบดี กลาววา ใหเพิ่มเติมเนื้อหางบฟนฟูเยียวยาและอีก 4 สวน คือ 1. เพิ่มเติมเนื้อหา 
ในสวนที่ เกี่ยวของกับโรงเรียนสาธิตโดยพิจารณาจากขอมูลผลการดําเนินงานที่ใชสงประเมินเปน 
ฐานขอมูล  2. เพิ่มเติมขอมูลในสวนของคณะ/สถาบัน/สํานัก ตาง ๆ ที่จะตองทําตามรายงานประจําป 
อยูแลวเพื่อใชขอมูลประมวลเพิ่มเติมตามขอบขายงาน 3. เพิ่มเติมการประกันคุณภาพใหเปนระบบประกัน 
คุณภาพตามที่มหาวิทยาลัยไดประกาศแจงไปแลว 4. เพิ่มเติมการดําเนินงานของสภามหาวิทยาลัย 
สภาวิชาการ คณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย รวมทั้งคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยที่ได 
พิจารณาเรื่องตาง ๆ  5. เพิ่มเติมการผลิตบณัฑิตระดับปริญญาเอกสิ่งสําคัญทีต่องการใหเสนอประกอบกัน 
เนื่องจากเปนผลสืบเนื่องจากป 2555 และตองการใหมี Toppic วาดวยงานระดับบัณฑิตศึกษาในชวง 
ป 2555 

มติ/ความเห็นของที่ประชุม 
เห็นชอบรายงานประจําป พ.ศ. 2555 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยให 

เพิ่มเติมตามขอเสนอแนะจากคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และนําเสนอตอสภามหาวิทยาลัยตอไป 

ระเบียบวาระที่  5.4 ขอความเห็นชอบรายงานผลการปฏิบัติราชการ ประจําป 
งบประมาณ พ.ศ. 2555 

สาระสําคัญโดยยอ 
กองนโยบายและแผนรายงานผลการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555 

(1 ต.ค. 2554 ถึง 30 กันยายน 2555) มีวัตถุประสงคเพื่อติดตามและประเมินผลคุณภาพของตัวช้ีวัด/ตัว 
บงช้ีตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555 ซึ่งมีหนวยงานผูรับผิดชอบใน 
การดําเนินการใหเปนไปตามแผน วิธีการประเมินโดยวิเคราะหจากผลการปฏิบัติงานที่หนายงาน 
ผูรับผิดชอบเปนผูรายงาน แลวสรุปประเมินความสําเร็จในภาพรวมของการดําเนินงานตามยุทธศาสตร 
เปาประสงคและกลยุทธของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ซึ่ งสะทอนถึงผลสัมฤทธ์ิ
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ความสอดคลองกับยุทธศาสตรหรือนโยบายขององคกร  โดยวัดการบรรลุผลตามเปาหมายในแตละ 
ตัวช้ีวัด/ตัวบงช้ี ไมนอยกวารอยละ 80 ของเปาหมาย จึงถือวาบรรลุผล 

จากการติดตามผลการปฏิบัติราชการ พบวา ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 : เสริมสรางศักยภาพ 
การจัดการศึกษาเพื่อความเขมเข็งดานวิชาการผลการปฏิบัติงานอยูในระดับปานกลาง รอยละความสําเร็จ 
เทากับ 72.97 สวนประเด็นยุทธศาสตรที่ 2: การเปนแหลงจัดการความรูทองถ่ิน มรดกโลกที่สรางความ 
เขมแข็งใหสังคม และประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 : การพัฒนาองคการสูความเปนสากล ทุกเปาหมาย/กลยทุธ 
มีผลการปฏิบัติงานอยูในระดับดีมาก รอยละความสําเร็จเทากับ 100 ยุทธศาสตรที่ 1 /กลยุทธที่ 8 พัฒนา 
และขยายการศึกษาวิจัย และสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชดําริและปรัชญาเศรษฐกิจ 
พอเพียงใหกวางขวางและตอเนื่องมีตัวช้ีวัดที่ไมบรรลุ จํานวน 5 ตัวช้ีวัด ซึ่งเปนตัวช้ีวัดที่เกี่ยวของกับ 
งานวิจัย 

รายงานฉบับนี้ไดผานความเห็นชอบจากการประชุมคณะกรรมการจัดทําแผนปฏิบัติราชการ 
พ.ศ. 2556 เมื่อวันจันทรที่ 7 มกราคม 2556 ณ หองประชุม 1 แลว 

อธิการบดี กลาววา ตามขอมูลที่เสนอตองนํารายงานตอสภามหาวิทยาลัย ดังนั้นเมื่อพบปญหา 
ตามประเด็นที่ไดนําเสนอขอมูลมานั้นเปนการตอบไดแตประเด็นปญหา  สวนแนวทางแกไขตองนําเสนอ 
ตอสภามหาวิทยาลัยดวยเชนกัน เพื่อใหสภามหาวิทยาลัยไดทราบวา เมื่อพบปญหาแลวมหาวิทยาลัยไมได 
นิ่งเฉยหรือปลอยใหยืดเยื้อตอไป จึงมอบหมายใหสถาบันวิจัยและพัฒนาไดสรุปขอมูลเพื่อประกอบกับการ 
รายงานผลตอสภามหาวิทยาลัยวาสําหรับกรณีตัวช้ีวัดที่ไมบรรลุ หนวยงานที่เกี่ยวของรวมทั้งบุคคลที่ 
เกี่ยวของไดดําเนินการอยางไรแลว และควรตองทําเกี่ยวกับสาเหตุที่ปญหาเกิดข้ึนเพราะอะไร  และมีแนว 
ทางแกไขไดอยางไร 

นางสาวเกษรา  ศรีวิเชียร กลาววา ตามที่ไดสอบถามนักวิจัยปญหาหนึ่งคือเรื่องหลักฐานทาง 
การเงิน นักวิจัยไมเขาใจวิธีการเก็บหลักฐาน ทางสถาบันวิจัยและพัฒนาไดแกไขปญหาโดยเชิญเจาหนาที่ 
ฝายการเงินไปใหความรูกับนักวิจัย เพื่อใหคําแนะนําและรวมหารือ 

อธิการบดี กลาววา ปญหาที่เกิดข้ึนมี 2 ระดับ คือ 1. ระดับสภามหาวิทยาลัย 2. ระดับหนวยงาน 
ตนสังกัด คือ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 
และสํานักงบประมาณ เมื่อขอมูลรายงานดังกลาวปรากฏตามที่เสนอเปนหลักฐานชัดเจนวา มหาวิทยาลัย 
ไมสามารถที่ดําเนินงานตามตัวช้ีวัดในดานนี้ได แตเมื่อวิเคราะหแลวหากเปนเหตุสุดวิสัยที่ไมสามารถ 
ควบคุมหรือจัดการไดจึงเปนสิ่งที่ตองเตรียมขอมูลเพื่อช้ีแจงตอสภามหาวิทยาลัย 

มติ/ความเห็นของที่ประชุม 
เห็นชอบผลการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555 (1 ต.ค. 2554 

ถึง 30 กันยายน 2555) มอบหมายสถาบันวิจัยและพัฒนาตรวจสอบขอมูลและใหรายงานขอมูล 
ณ ปจจุบันประกอบพรอมทั้งสาเหตุของการที่ทํางานไมเสร็จเรียบรอย และใหนัดประชุมคณาจารย 
ที่เกี่ยวของกับโครงการวิจัยในเร็ววันนี้
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ระเบียบวาระที่ 5.5 ขอความเห็นชอบแผนปฏิบัติราชการ 4 ป (พ.ศ. 25552558) 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

สาระสําคัญโดยยอ 
ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ไดจัดการประชุมคณะกรรมการจัดทํา 

แผนปฏิบัติราชการประจําป พ.ศ. 2556 มีการทบทวนและวิเคราะหผลการดําเนินงานประจําป 
งบประมาณ พ.ศ. 2555 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา และนําเสนอ (ราง) แผนปฏิบัติราชการ 
4 ป (พ.ศ. 25552558) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ปรับปรุงครั้งที่ 1 พ.ศ. 2556 มติที่ 
ประชุมเห็นชอบ ซึ่งแผนดังกลาวไดใชดําเนินงานมาแลวเปนเวลา 1 ป มีการปรับปรุงเปาหมาย 
การใหบริการของกระทรวง/หนวยงาน และตัวช้ีวัดตามนโยบายของรัฐบาล ตลอดจนการปรับปรุงขอมูล 
รายละเอียดของแผนใหสอดคลองกับคําของบประมาณที่ไดปรับปรุงเขาในระบบ ebudjeting ของสํานัก 
งบประมาณ เพื่อใชเปนแนวทางในการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ซึ่งแสดงถึง 
แนวทางการบริหาร นโยบายและปจจัยที่เกี่ยวของกับการจัดทําแผนปฏิบัติราชการ 4 ป ผลการประเมิน 
การดําเนินงานโดยหนวยงานตาง ๆ ในรอบปที่ผานมา และแผนงบประมาณตามนโยบายเปาหมายการ 
ใหบริการ และตัวช้ีวัดของสํานักงบประมาณ ในสวนของงบประมาณรายจาย (งบแผนดิน) ของ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาอยางมีประสิทธิภาพ และเปนแนวทางในการจัดทําแผนปฏิบัติ 
ราชการประจําป พ.ศ. 2556 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาตอไป 

อธิการบดี กลาววา ในการจัดทําแผนมีการทบทวนปรับปรงุตามหลักการทั่วไป แตสิ่งที่ตองการให 
เพิ่มเติมและปรับปรุง คือ เรื่องการนําเสนอรวบรวมขอมูลและการเรียบเรียงนําเสนอ ตองการใหมีความ 
ชัดเจน ครบถวน โดยใหเพิ่มเติมขอมูลดังนี้สวนที่ 1 หนา 22  28 เปนเปาหมายในเชิงยุทธศาสตร 
สวนที่ 2 ในการทําแผนทุกฉบับใหมีบทสรุปสําหรับผูบริหารเพื่อใหมองเห็นภาพรวมและงายตอการ 
พิจารณา สวนที่ 3 เอกสารภาคผนวกใหเปนสวนที่เพิ่มที่เห็นความตางโดยจัดทําใหชัดเจน โดยกอง 
นโยบายและแผนตรวจสอบจากขอมูลของคณะที่แจงมา หรือที่คณะมีขอมูลอยูดวย 

ผศ.ดร.วิมลพรรณ  รุงพรหม  กลาววา ในการนําเสนอสภามหาวิทยาลัยทานนายกสภา 
มหาวิทยาลัยตองการใหผานคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพิจารณาตรวจสอบอยางละเอียด 

รศ.ดร. นพวรรณ  ธีระพันธเจริญ  กลาววา ในหนา 3236 ตัวเลขที่แสดงถูกตองหรือไม 
อธิการบดี กลาววา ขอความอนุเคราะหจากทานคณบดี ผูอํานวยการหนวยงาน สถาบัน/สํานัก 

ซึ่งขณะนี้สถาบัน/สํานัก มีหัวหนาสํานักงานและเจาหนาที่บริหารงานทั่วไปสายสนับสนุน เพียงพอตอ 
การทํางานขอใหชวยอนุเคราะหตรวจสอบแกไขขอมูลตาง ๆ ดวย 

มติ/ความเห็นของที่ประชุม 
เห็ นชอบแผนป ฏิบั ติ ร าชการ  4  ป  (พ .ศ .  2555 2558 ) มหา วิทยาลั ยร าชภัฏ 

พระนครศรีอยุธยา โดยใหปรับแกไขตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย เพื่อเสนอ 
ตอสภามหาวิทยาลัยตอไป
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ระเบียบวาระที่ 5.6 (ราง) แผนปฏิบัติราชการประจําป พ.ศ. 2556 มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
พระนครศรีอยุธยา 

สาระสําคัญโดยยอ 
ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ไดจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําป 

พ.ศ. 2556 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใชเปนแนวทางในการบริหาร 
จัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  ซึ่งแสดงถึงหลักการ ขอกฎหมายที่เกี่ยวของในการจัดทํา 
แผนปฏิบัติราชการประจําป ประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงค กลยุทธ ตัวช้ีวัด คาเปาหมาย งาน/ 
โครงการ งบประมาณ และหนวยงานที่รับผิดชอบในการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ตลอดจน 
ใช เปนแนวทางในการแปลงนโยบายสูการปฏิบัติในระดับหนวยงาน ชวยใหการบริหารงาน 
และการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย บรรลุเปาหมาย วิสัยทัศน ตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
พระนครศรีอยุธยาอยางมีประสิทธิภาพ 

มติ/ความเห็นของที่ประชุม 
เห็นชอบแผนปฏิบัติราชการประจําป พ.ศ. 2556 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

และนําเสนอตอสภามหาวิทยาลัยตอไป 

ระเบียบวาระที่ 6  เรื่องอื่น ๆ 
ระเบียบวาระที่ 6.1 กําหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2556 

สาระสําคัญโดยยอ 
เลขานุการคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย นําเสนอปฏิทินเพื่อหารือเรื่องกําหนด 

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2556 โดยกําหนดปฏิทินการประชุมคณะกรรมการ 
บริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2556 ในวันอังคารที่ 22 มกราคม 2556 เวลา 13.30 น. ณ หองประชุม 1 
อาคาร 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 6.2 การจัดทําหลักสูตร และการเสนอหลักสูตร 

สาระสําคัญโดยยอ 
อธิการบดี ช้ีแจงเรื่องการจัดทําหลักสูตร การเสนอหลักสูตร พบวา เกิดความไมเขาใจใน 2 

กรณี คือ 1. ขอมูลเกี่ยวกับการประเมนิหลักสูตร และหรือการศึกษาความเปนไปไดของการพัฒนาหลกัสตูร 
จากความไมเขาใจในสาระสําคัญ เพราะสาระที่เสนอมาทั้งหมดไมใชเปนเรื่องของการประเมินหลักสูตร 
และไมใชเปนเรื่องของการศึกษาความเปนไปไดที่ครบถวนสมบูรณ 2. ความเขาใจเกี่ยวกับเรื่องแนวคิด 
การพัฒนาหลักสูตร เชน สหวิทยาการ หรือพหุวิทยาการ พบวา ผูเสนอหลักสูตรยังไมเขาใจความเปน 
สหวิทยาการหรือความเปนพหุวิทยาการเมื่อเสนอหลักสูตรทําใหไมมีคุณลักษณะตามนั้นทําใหเปนปญหา
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เกี่ยวกับช่ือหลักสูตรไมมีความสอดคลองกัน แตครั้งนี้มีการเสนอมาเพียงหลักสูตรเดียวคือ สหวิทยาการ 
อิสลาม  ซึ่งเนื้อหาตองประกอบไปดวยการมีคุณลักษณะที่เปนสหวิทยาการ โดยมีเกณฑจากสํานักงาน 
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) คือมีนิยามของสหวิทยาการอยูซึ่งเขียนไวชัดเจนวามีคุณลักษณะ 
อยางไร สวนองคประกอบอื่น ๆ ตองสอดคลองกันดวย และปญหาคือเวลาเสนอขอมูลมาไมมีความ 
สอดคลองกันกับความเปนสหวิทยาการ หรือความเปนพหุวิทยาการ 

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
มอบหมายกองบริการการศึกษาจัดเตรียมการประชุมอาจารยพัฒนาหลักสูตร เพื่อทําความ 

เขาใจในเรื่องการจัดทําหลักสูตร และการเสนอหลักสูตร รวมทั้งแนวทางในการประเมินหลักสูตร 
การศึกษาความเปนไปได โดยอธิการบดีเปนวิทยากร 

ระเบียบวาระที่ 6.3 การเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย 

สาระสําคัญโดยยอ 
รศ.ดร.นพวรรณ ธีระพันธเจริญ  คณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ขอใหมหาวิทยาลัย 

เรงรัดดําเนินการในเรื่องการเลื่อนข้ันเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย ซึ่งคณบดีก็ไมสามารถตอบคําถาม 
อาจารยที่เปนพนักงานมหาวิทยาลัยได 

อธิการบดี ช้ีแจงวา การจัดสรรอัตราเงินเดือนจัดตามป 2551 เริ่มในป 2552 จัดสรร 
ในอัตรา 1.3 เทา สําหรับสายสนับสนุน  และจัดสรรในอัตรา 1.5 เทา สําหรับสายวิชาการ เมื่อบัญชี 
เงินเดือนเปลี่ยนแปลงมหาวิทยาลัยก็ดําเนินการปรับบัญชีเงินเดือนใหสอดคลองกัน  หากมีขอสงสัยวา 
ควรจะดําเนินการอยางไรตอไปนั้น ใหดําเนินการตามขอบังคับ และตามมติที่ประชุม คณะกรรมการ 
บริหารงานบุคคลประจํามหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) ไดมีการกําหนดไวซึ่งไดแกการจัดในอัตราดังกลาว 
แตเนื่องจากพนักงานมหาวิทยาลัยแตละรุนมีระยะเวลาการเริ่มทํางานไมเทากันในแตละป ซึ่งเงินเดือน 
ของขาราชการมีการปรับฐานเงินเดือนมาแลวจํานวน 2 ครั้ง คือ ครั้งที่ 1 กอนป 2552 โดยใชฐาน 
เงินเดือนของขาราชการป 2551 และในป 2554 มีการปรับฐานเงินเดือนอีกครั้งหนึ่ง โดยปรับเปนชวง 
ตามป 2554 และขณะนี้มติที่ประชุม ก.พ. ไดกําหนดการปรับเงินเดือนสําหรับผูที่เงินเดือนยังไมถึง 
15,000 บาท ตองปรับเงินเดือนใหไดรับจํานวน 15,000 บาท ยกเวนบางสวนที่ยังไมถึงใหปรับเปนคา 
ครองชีพในปที่ผานมาแตไมไดปรับเปนเงินเดือนตามมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) เนื่องจากฐานเงินเดือนที่ 
ไดรับมาเปนฐานเงินเดือนตามฐานเงินเดือนขาราชการ วิธีการอธิบายใหอาจารยไดรับทราบมีดังนี้ 
เงินเดือนของพนักงานมหาวิทยาลัยจะมีการปรับตามสัดสวนของเงินเดือนขาราชการที่ปรับเปลี่ยนไป 
โดยมีจํานวน 3 กลุม คือ กลุมที่ 1. กอน 1 มกราคม 2555 2. กลุมตั้งแต 1 มกราคม 2555 จนถึง 
ปจจุบัน 3. กลุมบรรจุใหมในปงบประมาณ 2556  โดยกลุมตั้งแต 1 มกราคม 2555 จนถึงปจจุบันเปน 
เงินเดือนที่สํานักงบประมาณจัดสรรมาใหตองนําเสนอคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจํา 
มหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) วาจะปรับอัตราเงินเดือนอยางไรโดยใชหลักเกณฑเดียวกับที่เคยมีการพิจารณา 
ไปแลว ซึ่งจะมีการพิจารณาในการประชุมครั้งตอไป  สวนที่จะมีเงินเดือนเพิ่มตั้งแต 1 มกราคม 2555 
เปนตนมาอาจมีบางคนที่ไดเงินเพิ่มตามมติ ค.ร.ม. โดยตองรอใหสํานักงบประมาณจัดสรรมา 
ซึ่งคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) เปนผูรวบรวมขอมูลทั้งหมดสงไปขอสํานักงบประมาณ
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วาหากสํานักงบประมาณมีเงินก็จะไดรับการจัดสรร  แตหากสํานักงบประมาณไมมีเงินก็จะไมไดรับ 
การจัดสรร และมีสวนที่เกี่ยวของ คือ ดานผลประโยชนเกื้อกูลอื่น ๆ อาทิ กรณีการลาใหเปนไปตาม 
ระเบียบของขาราชการโดยอนุโลม  กรณีเงินประจําตําแหนงใหเปนไปตามระเบียบของขาราชการโดย 
อนุโลม ซึ่งไดมอบหมายรองอธิการบดีฝายบรหิารรวบรวมและจัดทาํบัญชีเพือ่พิจารณากรณี ผูที่ทํางานมา 
ตั้งแต 25522556 เพื่อเปรียบเทียบเงินเดือนขาราชการและเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัยในแตละป 
ซึ่งกอนหนานี้ไดมอบหมายนายสราวุธ คําสัตย เจาหนาที่บริหารงานบุคคล กองกลาง รวบรวมขอมูล 
ดังกลาวในเบื้องตนแตอธิการบดีตองการใหนําหนังสือเวียนของกรมบัญชีกลางและของ ก.พ. แนบมา 
พรอมดวยเพื่อเปนหลักฐาน  แลวนําเสนอตอคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจํามหาวิทยาลัย 
(ก.บ.ม.) เพื่อแจงใหอาจารยตําแหนงพนักงานมหาวิทยาลัยไดรับทราบตอไป 

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
มอบหมาย นายสราวุธ  คําสัตย เจาหนาที่กลุมงานบริหารงานบุคคล ใหเรงรัดดําเนินการ 

เรื่องการเลื่อนข้ันเงินเดือนเพื่อนําเสนอมหาวิทยาลัยโดยให รองอธิการบดีฝายบริหารไดรับทราบ 
และตรวจสอบขอมูล และใหนําเขาที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจํามหาวิทยาลัย 
(ก.บ.ม.) เพื่อรับทราบพรอมทั้งแจงใหคณาจารยพนักงานมหาวิทยาลัยไดรับทราบตอไป 

ระเบียบวาระที่ 6.4 การประเมินผลการปฏิบัติราชการของขาราชการและลูกจางประจํา 

สาระสําคัญโดยยอ 
กลุมงานบริหารงานบุคคล  แจงเรื่องการประเมินผลการปฏิบัติราชการของขาราชการและ 

ลูกจางประจําจะมีการนัดประชุมกลั่นกรองอีกครั้งหนึ่งในวันที่ 16 มกราคม 2556  แต ณ วันนี้ขอมูล 
ของหนวยงานยังจัดสงไมครบ หนวยงานใดที่ยังจัดสงไมครบขอความอนุเคราะหใหดําเนินการใหเสร็จสิ้น 
ภายในสัปดาหที่สองของเดือนมกราคม 2556 เพื่อที่กลุมงานบริหารงานบุคคลจะไดรวบรวมใหครบถวนเพื่อ 
เตรียมการประชุมตอไป 

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
รับทราบ 

เลิกประชุมเวลา เวลา 17.00 น. 

นางสาวภัครินทร ภิญญา ผูจดบันทึกการประชุม 
นางสาวเพลินตา โมสกลุ ผูตรวจบันทึกการประชุม




