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รายงานการประชุมคณะกรรมการบรหิารมหาวิทยาลัย 
คร้ังที่ 11/2556 

วันอังคารที่  18  มิถุนายน  2556  เวลา 13.30 – 16.20 น. 
ณ  ห้องประชุมอยุธยา – อาเซียน  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

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

ผู้ท่ีมาประชุม 
1. ดร.อุทัย   ดุลยเกษม รักษาราชการแทนอธิการบดี    ประธาน 
2. ดร.พรเทพ      รู้แผน      รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร       กรรมการ 
3. ผศ.ดร.วิมลพรรณ รุ่งพรหม      รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ     กรรมการ 
4. นายจิรศักด์ิ  ชุมวรานนท์  รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา   กรรมการ 
5. ดร.ชิดชัย   สน่ันเสียง     รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ   กรรมการ 
6. นายสุนทร  โภชฌงค์       รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา    กรรมการ 
7. ดร.สุภัทรา  คงเรือง  รักษาราชการแทนคณบดี 

     คณะครุศาสตร ์      กรรมการ 
8. ผศ.วชิรา   ปูชตรีรัตน์ รักษาราชการแทนคณบดี 

     คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี    กรรมการ 
9. ผศ.อารีรัตน์  คูณดี  รักษาราชการแทนคณบดี 

     คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   กรรมการ 
10. ดร.ชิดชัย   สน่ันเสียง รักษาราชการแทนผู้อํานวยการสถาบัน 

     วิจัยและพัฒนา      กรรมการ 
11. นางสาวณัฐฐิญา แก้วแหวน (แทน) ผู้อํานวยการสถาบันอยุธยาศึกษา     กรรมการ  
12. นายชัยพฤกษ์ ชูดํา  ผู้อํานวยการสํานักวิทยบริการและ 

     เทคโนโลยีสารสนเทศ     กรรมการ 
13. นายรวีวัตร์  สิริภูบาล (แทน)ผู้อํานวยการสํานักงานคณะกรรมการ 

     บัณฑิตศึกษา      กรรมการ 
14. นางสารภี  พูลศิร ิ  ผู้อํานวยการสํานักงานอธิการบดี  

              กรรมการและเลขานุการ 
 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. นางสุนทรี  โพธิกุล  ผู้อํานวยการกองกลาง 
2. นางสาวเพลินตา โมสกุล  ผู้อํานวยการกองนโยบายและแผน 
3. นายศราวุธ  ภูเอ้ือง  วิศวกร 
4. นายเลิศชาย  สถิตพนาวงศ์ หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
5. นายอภิชิต  กระจ่ายเยาว์ อาจารย์สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
6. นายวีรศักด์ิ  โพธ์ิภิรมย์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
7. นางนันทนา  สมบูรณ ์ นักวิชาการศึกษากองนโยบายและแผน 
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8. นางสาวอรอุมา โพธ์ิจิ๋ว  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
 

ผู้ท่ีลาการประชุม 
นายสมเกียรติ   แดงเจริญ    รักษาราชการแทนคณบดีคณะวิทยาการจัดการ   ขาดการประชุม 

เริ่มประชุม เวลา 13.30 น. 
          ประธานพิจารณา จํานวนกรรมการที่ ม าประ ชุมและ เ ห็น ว่าครบองค์ประ ชุมแล้ ว                   
จึงเปิดการประชุมและดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม  

 

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 1.1   อํานาจหน้าท่ีของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (กบ.) 

สาระสําคัญโดยย่อ 
  อํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (กบ.) ตามคําสั่งสภามหาวิทยาลัยที่ 27     
ข้อที่ 2  กลั่นกรองเร่ืองที่มหาวิทยาลัยต้องเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา  หากมีวาระใดที่จะเสนอเข้าสภา
มหาวิทยาลัยพิจารณาและต้องผ่านคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (กบ.) ให้นําเข้าวาระในการประชุม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (กบ.) ในวันอังคารแรกของเดือน     

 

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
รับทราบ 

 

ระเบียบวาระท่ี 1.2   การแต่งตั้งผู้ช่วยอธิการบดี 

สาระสําคัญโดยย่อ 
  ในช่วงที่มีผู้รักษาราชการแทนอธิการบดี  ยังไม่ได้มีการพิจารณาแต่งต้ังผู้ช่วยอธิการบดี       
ฝ่ายต่าง ๆ  หากทําการแต่งต้ังได้ต้องได้รับข้อเสนอจากรองอธิการบดีแต่ละฝ่าย  ว่ามีความต้องการให้มี
ผู้ช่วยอธิการบดี  โดยให้รองอธิการบดีเป็นผู้ทําเรื่องเสนอขึ้นมาเพ่ือขอแต่งต้ังผู้ช่วยอธิการบดี  แต่ขณะน้ี
ยังไม่มีเรื่องเสนอขอแต่งต้ังใด ๆ ต่ออธิการบดี     
 

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
รับทราบ 

 

ระเบียบวาระที่ 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
ระเบียบวาระท่ี 2.1  เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งท่ี 10/2556  

สาระสําคัญโดยย่อ 
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยได้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  

ครั้งที่ 10/2556 เมื่อวันอังคารที่  4 มิถุนายน 2556 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมอยุธยา – อาเซียน  
อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
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เลขานุการคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย นําเสนอรายงานการประชุม ครั้งที่ 
10/2556  เพ่ือขอให้ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม 

 

มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
  รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้ งที่ 10/2556 
โดยไม่มีการแก้ไข 
 

ระเบียบวาระที่ 3   เรื่องสืบเน่ืองจากการประชุม 

ระเบียบวาระท่ี 3.1  รายงานข้อมูลการดําเนินงานและผลการปฏิบัติตามมติท่ีประชุม 
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
ครั้งท่ี 10/2556 

สาระสําคัญโดยย่อ 
  เลขานุการคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  นําเสนอรายงานข้อมูลจากการดําเนินงาน
และผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย   ครั้ งที่   10/2556                
เมื่อวันอังคารที่  4  มิถุนายน 2556  ดังน้ี 

1. ขอความเห็นชอบให้ดําเนินการจัดทําท่อระบายนํ้าและระบบระบายนํ้า อาคาร 12 
มติที่ประชุม  มอบหมายให้งานอาคารสถานที่และภูมิสถาปัตย์นํากลับไปทบทวน          

วิธีแก้ปัญหาน้ําท่วมขังของอาคารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (อาคาร 12)  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
อีกครั้ง และให้นําเสนอในการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (กบ.) ครั้งที่ 11/2556 โดยให้
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโดยตรงเข้าร่วมประชุมเพ่ือตอบข้อซักถามแก่คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
(กบ.) 

ผลการปฏิบัติ  แจ้งมติการประชุมให้งานอาคารสถานที่และภูมิสถาปัตย์ทบทวนวิธี
แก้ปัญหาและนําเข้าการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (กบ.) ครั้งที่ 11/2556 ในวันอังคารที่ 
18 มิถุนายน 2556 

2. ขอความเห็นชอบ (ร่าง) แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา พ.ศ.2556 – 2559 

มติที่ประชุม  เห็นชอบ (ร่าง )  แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา พ.ศ.2556 – 2559 และหากคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
มีการแก้ไขให้จัดทําบันทึกข้อความจัดส่งให้สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือปรับปรุงแก้ไข
ก่อนเสนอเข้าวาระกลั่นกรองการประชุมสภามหาวิทยาลัยในวันจันทร์ที่  10  มิถุนายน  2556 

ผลการปฏิบัติ   
- แจ้งมติการประชุมให้หน่วยงานที่เก่ียวข้องได้รับทราบ 
- นําเข้าวาระการประชุมกลั่นกรองวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัย ในวันจันทร์ที่ 10 

มิถุนายน 2556 
- นําเข้าการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6/2556 วันที่ 20 มิถุนายน 2556 
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มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
 รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 3.2  ขอความเห็นชอบให้ดําเนินการจัดทําท่อระบายน้ําและระบบ
ระบายน้ําของอาคารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (อาคาร 12) 

สาระสําคัญโดยย่อ 
  ขอให้นําเข้าในการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (กบ.) ครั้งที่ 12/2556      
เพ่ือขอความคิดเห็นจากคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (กบ.) และให้ผู้รับผิดชอบในเร่ืองน้ีทําเรื่อง   
ขอความเห็นและช้ีแจงว่าจะขอความคิดเห็นในเรื่องใด  ทําการเปรียบเทียบมา  เพ่ือขอความคิดเห็นจาก   
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (กบ.) ต่อไป 
 

มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
 รับทราบ 

 

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องนําเสนอเพื่อทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 4.1 เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากคณบดีคณะครุศาสตร์ 

 สาระสําคัญโดยย่อ 
1. การจัดการเรียนการสอนกับการพัฒนานักศึกษา  คณะครุศาสตร์  มีการจัดประชุมเพ่ือ

เตรียมความพร้อมสําหรับนักศึกษาช้ันปีที่ 4 ก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
2. วันที่ 3 กรกฎาคม 2556 มีการจัดกิจกรรมการปฐมนิเทศนักศึกษา ปีที่ 1 เพ่ือพัฒนา

คุณลักษณะนักศึกษา  
3. วันที่ 26 มิถุนายน 2556 จัดประชุมนักศึกษาปีที่ 2 – 4  เพ่ือปฐมนิเทศประจําภาค

เรียนที่ 1/2556 
4. วันที่ 15 – 16 มิถุนายน 2556  กิจกรรมภูมิปัญญาว่าวไทย   
5. วันที่ 4 – 19 มิถุนายน 2556  กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติและตรวจเครื่องแต่งกาย

ของนักศึกษา ซึ่งเป็นคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของคณะครุศาสตร์ 
6. กิจกรรมการรับน้องของคณะครุศาสตร์  ได้กําชับอาจารย์ที่ปรึกษาให้ดูแลนักศึกษา

อย่างเคร่งครัดเพ่ือไม่ให้เกิดความวุ่นวาย และเหตุทะเลาะวิวาท 
7. วันที่ 27 มิถุนายน 2556 มีกิจกรรมเหลืองแดงร่วมใจทําบุญตักบาตร  และขอเชิญชวน

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (กบ.) เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวด้วย 
ประธาน  กล่าวว่า  ในวันที่ 1 กรกฎาคม  2556  จะมีกิจกรรมการทําบุญครบรอบ 108 ปี

ของมหาวิทยาลัย ขอเสนอให้คณะครุศาสตร์ทํากิจกรรมเหลืองแดงร่วมใจตักบาตรทําบุญในวันดังกล่าว 
 

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
รับทราบ 
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ระเบียบวาระท่ี 4.2  เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์

 สาระสําคัญโดยย่อ 
- ไม่มี –  

 

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
-  ไม่มี  - 

 

ระเบียบวาระท่ี 4.3  เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากคณบดีคณะวิทยาการจัดการ 

 สาระสําคัญโดยย่อ 
- ไม่มี –  

 

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
-  ไม่มี  - 

 

ระเบียบวาระท่ี 4.4  เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

 สาระสําคัญโดยย่อ 
- ไม่มี -    

  

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
- ไม่มี - 

 

ระเบียบวาระท่ี 4.5  เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากผู้อํานวยการสถาบันอยุธยาศึกษา  

 สาระสําคัญโดยย่อ 
วันที่ 25 มิถุนายน  2556  เวลา 08.30 – 12.00 น.  สถาบันอยุธยาศึกษาจัดพิธีมอบ

รางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลผู้มีผลงานดีเด่นทางการศึกษา  วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย รางวัล     
บุศราคัมมณีศรีราชภัฏ ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  

 

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
 รับทราบ 

 

ระเบียบวาระท่ี 4.6   เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากผู้อํานวยการสํานักวิทยบริการและ 
    เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 สาระสําคัญโดยย่อ 
จากการที่มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาเป็นโหนดเช่ือมโยงในระดับแบ็คโบนของ

เครือข่าย Uninet  แต่เดิมมี link ของเครือข่าย Uninet อย่างเดียว  ขณะน้ีทาง Uninet  ได้ใช้
งบประมาณของ Uninet เอง  เช่า link black up ขึ้นมาอีก 1  link โดยการบริหารจัดการของบริษัท 
แคทเทเลคอม จํากัด ขนาดความเร็ว 20 กิกะบิท ได้รับแจ้งว่าได้เริ่มดําเนินงานแล้ว  คาดว่าดาวน์ไทม์ที่
ปรากฏในวันหยุดจะน้อยลง  การเช่ือมต่ออินเตอร์เน็ตจะมีมากขึ้น 
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ประธาน  กล่าวว่า  ขอให้ผู้อํานวยการสํานักงานอธิการบดีทําหนังสือแจ้งให้ทุกหน่วยงาน  
ได้รับทราบเรื่องการขยายตัวของบริษัท แคทเทเลคอม จํากัด 
  

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
รับทราบ 

 

ระเบียบวาระท่ี 4.7   เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 

 สาระสําคัญโดยย่อ 

สาระสําคัญโดยย่อ 
- ไม่มี - 

  

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
- ไม่มี – 
 

ระเบียบวาระท่ี 4.8  เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากผู้อํานวยการสํานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา 

 สาระสําคัญโดยย่อ 
ขอแสดงความคิดเห็นในเร่ืองการแจกเอกสารให้แต่ละหน่วยงานซึ่งอยู่ภายนอกสํานักงาน

อธิการบดี  การเดินหนังสือมักจะโทรศัพท์ให้หน่วยงานมารับที่สํานักงานอธิการบดี  คิดว่าไม่ควรเรียก
หน่วยงานเข้ามารับเอง  ซึ่งเป็นการซ้ําซ้อน  หากแจกให้ทุกหน่วยงาน  จะสะดวกกว่า เพราะมีหน้าที่ใน
การเดินหนังสืออยู่แล้ว 

ประธาน  กล่าวว่า  ให้ทําเป็นช่องใส่เอกสารของแต่ละหน่วยงานไว้  และให้ผู้ที่รับผิดชอบ
ของแต่ละหน่วยงานมารับเอกสารในแต่ละวัน  
  

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
รับทราบ 

 

ระเบียบวาระท่ี 4.9  เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากผู้อํานวยการสํานักงานอธิการบด ี

 สาระสําคัญโดยย่อ 
การจัดสรรกรอบอัตรากําลัง ประจําปีงบประมาณ 2556  ได้ประชุมร่วมกับคณะ        

และหน่วยงานต่าง ๆ  มีมติแจ้งให้กับทุกหน่วยงานและคณะได้รับทราบในเรื่องของการจัดสรรกรอบ
อัตราแล้ว มีสายสนับสนุนวิชาการ จํานวน 40  อัตรา  และสายวิชาการ จํานวน  44  อัตรา   โดยจะ
นําเข้าวาระการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย (ก.บ.ม) ในวันที่  25  มิถุนายน 
2556 เพ่ือขอความเห็นชอบกระบวนการข้ันตอน และวิธีการสรรหาพนักงานมหาวิทยาลัย 

ประธาน  กล่าวว่า  ขอให้เร่ง ดําเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็ว  เ น่ืองจากใกล้จะ              
สิ้นปีงบประมาณแล้ว 

ดร.พรเทพ  รู้แผน  กล่าวว่า จะเสนอเรื่องดังกล่าวเข้าการประชุมคณะกรรมการบริหาร  
งานบุคคลของมหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) เพ่ือขอความเห็นชอบการกําหนดกรอบอัตรากําลังตามหน่วยต่าง ๆ           
ที่ได้จัดสรรไว้  และวิธีการสรรหาบรรจุแต่งต้ัง  ซึ่งเดิมใช้การแข่งขันทั่วไป  ปรากฏว่าไม่ได้ตามที่กําหนด
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เกณฑ์ต่าง ๆ ไว้  ยังเหลืออัตราว่างอยู่ซึ่งไม่สามารถจะสรรหาได้  ในการน้ีจะขอเสนอวิธีการเพ่ือใช้วิธีการ
คัดเลือกเพ่ือให้ได้บุคคลตรงตามท่ีคณะและหน่วยงานต่าง ๆ ต้องการ และแก้ปัญหาการสอบของ
เจ้าหน้าที่ประจําตามสัญญาที่ใช้เงินรายได้มาใช้เงินส่วนน้ีแทน  

ดร.รวีวัตร์  สิริภูบาล  กล่าวว่า เรื่องการบรรจุแต่งต้ัง  ซึ่งมีเจ้าหน้าที่เป็นอัตราจ้างอยู่       
มีอัตราใหม่มา บางหน่วยงานยังไม่ได้จ้างคนแต่มีตําแหน่งใหม่มา ผู้ที่จ้างอยู่เป็นอัตราเจ้าหน้าที่ประจํา
ตามสัญญาทํางานทุกวันแต่ต้องไปสอบแข่งขัน  บางหน่วยงานเหลืออัตราจ้าง จํานวน 5 คน ตามท่ีมี
อัตราใหม่มาพร้อมที่จะบรรจุให้แต่ไม่ใช้วิธีการสรรหา  ใช้วิธีการคัดเลือก  ซึ่งอาจจะสอบคัดเลือกไม่ได้            
บางหน่วยงานจัดสรรให้ จํานวน 1 อัตรา แต่อัตราที่เหลือจัดสรรให้หน่วยงานอ่ืน  ซึ่งยังไม่มีเจ้าหน้าที่   
ในตําแหน่งใหม่ต้องรับสมัครคนใหม่เข้ามา  คนที่ทํางานอยู่และต้องการทํางานกับมหาวิทยาลัยก็ไม่ได้  
รับการจัดสรรอัตรา ทําให้ต้องเร่ิมกระบวนการสรรหาใหม่  ควรมีการพิจารณาหลักเกณฑ์และวิธีการ   
สรรหาใหม่สําหรับอัตราที่ได้รับจัดสรรในปีงบประมาณ พ.ศ.2557  
 

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
  รับทราบ  
 

ระเบยีบวาระท่ี 4.10  เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากรองอธิการบดแีละผู้ชว่ยอธิการบด ี

ระเบียบวาระท่ี 4.10.1  เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร 

 สาระสําคัญโดยย่อ 
วันที่ 26 กรกฎาคม 2556 มหาวิทยาลัยจะจัดให้มีการประชุมสมาชิกกองทุนสํารอง    

เลี้ยงชีพ เพ่ือเลือกต้ังคณะกรรมการเพ่ือให้ได้มาซึ่งกรรมการจากสมาชิกกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ  เพ่ือเป็น
กรรมการบริหารกองทุนตามข้อบังคับกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ 
 

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
รับทราบ 

 

ระเบียบวาระท่ี 4.10.2  เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากรองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพฒันา 

สาระสําคัญโดยย่อ 
งบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557  งบประมาณแผ่นดิน ในวันที่ 20 

มิถุนายน 2556 ทางรัฐสภา โดยกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณ ได้กําหนดให้
มหาวิทยาลัยเข้าช้ีแจงต่อคณะกรรมการงบประมาณ ต้ังแต่เวลา 09.00 – 22.00 น. ลําดับที่ 53 มีเรื่องที่
เก่ียวเน่ืองคือ  ผลการดําเนินงานของปีที่ผ่านมา โดยเฉพาะการเบิกจ่ายงบประมาณเฉพาะงบวิจัย  งบลงทุน  
ได้เรียนให้ทราบแล้วในคณะกรรมการเร่งรัดงบประมาณ  ขอเน้นยํ้าในสิ่งต่าง ๆ ที่ดูแลรับผิดชอบอยู่  ไม่ว่า
จะเป็นงบประมาณ  เป้าหมายตัวช้ีวัด  ให้ดูแลในเรื่องเป้าหมายผลผลิต  การเบิกจ่ายงบประมาณ 

ประธาน  กล่าวว่า การจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของโรงเรียนสาธิต  โดยรัฐธรรมนูญ         
เป็นการศึกษาฟรี  เงินงบประมาณเป็นเงินที่รัฐบาลจัดสรรให้  ซึ่งจะจัดสรรให้ตามเป้าหมายการรับที่ส่งไป  
หากรับไม่ได้ตามเป้าหมายท่ีเสนอต้องคืนงบประมาณให้แก่รัฐบาล  การคืนเงินน้ันมีความยุ่งยาก  และจะมี
ผลกระทบในปีถัดไป  และการขอเลื่อนกิจกรรมในปีถัดไปมีจํานวนมาก  ทําให้การเร่งรัดการใช้จ่าย
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งบประมาณมีปัญหา  กระทบในเร่ืองการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ   ในการวางแผนกิจกรรมใดใด      
ก็ตามให้พยายามให้ตรงตามแผนที่ต้ังเป้าหมายไว้   
 

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
รับทราบ   

 

ระเบียบวาระท่ี 4.10.3  เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 

 สาระสําคัญโดยย่อ 
1. สภาวิชาการและกองบริการการศึกษา หากมีเรื่องแจ้งให้รับทราบหรือขอความเห็นชอบ 

จะนําแจ้งแก่คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (กบ.) ได้รับทราบ  และเพ่ือให้ผู้ที่เก่ียวข้องได้ดําเนินการ
ต่อไปได้ 

2. สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ได้พิจารณารับทราบการให้ความ
เห็นชอบหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาศิลปกรรม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555) เมื่อวันที่ 
1 พฤษภาคม 2556 โดยมีข้อเสนอแนะให้มหาวิทยาลัยแต่งต้ังคณะกรรมการหลักสูตรตามแนวทาง  
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552 ทุกหลักสูตรที่มหาวิทยาลัยได้จัดส่งไปยัง
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ได้เห็นชอบทั้งหมดแล้ว 

3. ในวันที่  19  มิถุนายน 2556 นักศึกษาจากมณฑลกวางสี จะเดินทางมาถึง
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  ซึ่งคณะกรรมการบริหารโครงการได้จัดหาที่พักให้  และจะขอ
เรียนเชิญผู้รักษาราชการแทนอธิการบดีได้ปฐมนิเทศให้แก่นักศึกษาในวันที่ 24 – 25 มิถุนายน 2556 น้ี 

ประธาน   กล่าวว่า   เรื่ องของหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิตทางสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) แจ้งมาให้มหาวิทยาลัยแต่งต้ังคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร     
ตามแนวทางกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552  ซึ่งประกอบด้วยอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอย่างน้อย จํานวน 2 คน ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เช่ียวชาญสาขา/สาขาวิชาน้ัน ๆ ซึ่งเป็น
บุคคลภายนอก อย่างน้อย จํานวน 2 คน หากมีองค์กรวิชาชีพให้มีผู้แทนอย่างน้อย จํานวน 1 คน     
ขณะนี้ได้มีการดําเนินการแล้วหรือไม่ 

ผศ.ดร.วิมลพรรณ  รุ่งพรหม  กล่าวว่า  ทางหลักสูตรต้องดําเนินการตามข้อเสนอแนะ    
ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และได้แจ้งไปยังคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
ศิลปกรรมแล้ว  ขณะน้ีอยู่ระหว่างการดําเนินการสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิที่จะมาเป็นผู้แทน  ได้แจ้ง
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (กบ.) สภาวิชาการ  และสาขาเพ่ือดําเนินการเสนอให้มหาวิทยาลัย
แต่งต้ังโดยผ่านทางคณบดี  คาดว่าอยู่ในกระบวนการตามรายละเอียดที่สํานักงานคณะกรรมการ      
การอุดมศึกษา (สกอ.) แจ้งให้ดําเนินการ 

ประธาน  กล่าวว่า  ให้นําข้อมูลในเรื่องดังกล่าวแจ้งในการประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย  (กบ.) ในการประชุมคราวต่อไป 
     

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
รับทราบ 
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ระเบียบวาระท่ี 4.10.4   เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ 

 สาระสําคัญโดยย่อ 
1. การประชุมสัญจรของคณะรัฐมนตรี วันที่ 18 – 19 กรกฎาคม 2556  มหาวิทยาลัย

รับผิดชอบการแสดงนาฏศิลป์ จํานวน 1 ชุด ใช้เวลา 15 นาที  และการแสดงดนตรี ใช้เวลา 15 นาที    
ได้จัดทําบันทึกข้อความส่งไปยังคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เพ่ือประสานงานไปยังโปรแกรมวิชา
ดนตรี  และโปรแกรมวิชานาฏศิลป์และการละคร   

2. การเก็บรวบรวมข้อมูลการจัดการศึกษาภาคกลางฝั่งตะวันออก จํานวน 16 จังหวัด    
เมื่อวันจันทร์ที่ 17 มิถุนายน 2556 ได้ดําเนินการให้เครือข่ายจัดประชุมและแจกแบบสอบถามให้       
แต่ละเครือข่ายช่วยเก็บข้อมูล  และให้แล้วเสร็จภายใน 15 วัน  

3. ขอความอนุเคราะห์คณบดีในการประชาสัมพันธ์การร่วมสนทนากลุ่ม  ขอเรียนเชิญ
อาจารย์ที่สนใจให้มาสมัครได้ที่สถาบันวิจัยและพัฒนา 
 

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
รับทราบ 

 

ระเบยีบวาระท่ี 4.10.5  เรือ่งนําเสนอเพือ่ทราบจากรองอธิการบดฝ่ีายกิจการนกัศึกษา 

 สาระสําคัญโดยย่อ 
  วันที่ 20 มิถุนายน 2556 เวลา 14.30 น.  ขอเรียนเชิญประธานและเลขานุการการจัดงาน
พระราชทานปริญญาบัตรเข้าร่วมประชุมเพ่ือวางแผนและซักซ้อมทําความเข้าใจในการดําเนินการ      
จัดพิธีซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร 
  ประธาน  กล่าวว่า  ในวันที่ 9 กรกฎาคม 2556 จะมีพิธีซ้อมใหญ่ที่มหาวิทยาลัย  และวันที่ 
11 กรกฎาคม  2556 พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ณ สวนอัมพร  ทางมหาวิทยาลัยได้เชิญ
คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยฯ เข้าร่วมงานหรือไม่  และจะเชิญกรรมการสภามหาวิทยาลัย
เมื่อไหร่  
  ผศ.ดร.วิมลพรรณ  รุ่งพรหม  กล่าวว่า  ทางสํานักงานสภามหาวิทยาลัยจะทําแบบตอบรับ
ให้แก่กรรมการสภามหาวิทยาลัยและคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยฯ ได้ตอบรับการเข้า
ร่วมงาน 
 

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
รับทราบ 

 

ระเบียบวาระท่ี 4.10.6  เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร 

 สาระสําคัญโดยย่อ 
-ไม่มี- 

 

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
-ไม่มี- 
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ระเบียบวาระท่ี 4.10.7   เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ
และตรวจสอบภายใน 

 สาระสําคัญโดยย่อ 
-ไม่มี- 

 

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
-ไม่มี- 

 

ระเบียบวาระที่ 5  เรื่องนําเสนอเพื่อพิจารณา 
 

ระเบียบวาระท่ี 5.1  ขอความ เ ห็ นชอบ  (ร่ า ง )  ประกาศมหาวิ ทยาลั ย ร าชภั ฏ
พระนครศรี อยุ ธยา  เ รื่ อ ง  นโยบายมหาวิ ทยาลั ย ร าชภั ฏ
พระนครศรีอยุธยา และข้อมูลพื้นฐานสําหรับกําหนดแนวนโยบาย    
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 สาระสําคัญโดยย่อ 
 กองนโยบายและแผนได้จัดทํา (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา         
เรื่อง นโยบายมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เพ่ือเป็นไปตามเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพ        
การบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) หมวด 1 การนําองค์กร LDP4 สถาบันอุดมศึกษามีการกําหนด  
ทบทวนและปรับปรุงนโยบายการกํากับดูแลองค์กรที่ดี (Organizational  Governance)  โดยคํานึงถึง
หลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  เพ่ือประโยชน์ของส่วนรวมและตอบสนองต่อความ
ต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  และเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
สถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา องค์ประกอบที่ 1 ตัวบ่งช้ี 1.1 กระบวนการพัฒนาแผน มหาวิทยาลัย
จําเป็นต้องมีการกําหนดทิศทางการพัฒนาและการดําเนินงานของสถาบัน  เพ่ือให้มหาวิทยาลัย
ดําเนินการให้สอดคล้องกับอัตลักษณ์หรือจุดเน้น  การมีคุณภาพ  การมีความเป็นสากล  และเจริญเติบโต
อย่างย่ังยืน 
 ประธาน  กล่าวว่า  เป็นข้อมูลพ้ืนฐานในการพิจารณาว่าเหมาะสมที่จะนําไปเป็นฐาน       
ในการกําหนดแนวนโยบายของสภามหาวิทยาลัยใช่หรือไม่  ประเด็นพิจารณาว่าข้อมูลพ้ืนฐานที่รวบรวม
น้ีมีความครบถ้วน สมบูรณ์ เป็นปัจจุบัน  เพียงพอที่จะนํามาใช้ในการกําหนดเป็นแนวนโยบายของ     
สภามหาวิทยาลัยใช่หรือไม่  การนําเร่ืองเข้าสภามหาวิทยาลัยต้องเขียนให้ชัดเจนว่าใช้กรอบอะไร             
ในการพิจารณา  
 นายจิรศักด์ิ  ชุมวรานนท์  กล่าวว่า  ข้อมูลพ้ืนฐานทางกองนโยบายและแผนได้รวบรวม
ข้อมูลในเบ้ืองต้น  เพ่ือให้พิจารณาว่าข้อมูลเหล่าน้ีครบถ้วน  ถูกต้องแล้วหรือไม่ 
 ผศ.ดร.วิมลพรรณ  รุ่งพรหม  กล่าวว่า เป็นภาพกว้างที่สอดคล้องกับพระราชบัญญัติและ
พันธกิจของมหาวิทยาลัยที่ ต้องนํามาเป็นแผน  และสอดคล้องกับพันธกิจและพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ .ศ .2547 ที่ กําหนดไว้  สภามหาวิทยาลัยต้องดําเนินการตามพันธกิจ                
ที่พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547กําหนดไว้  การเพ่ิมเติมรายละเอียดให้ครบถ้วนขึ้น       
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โดยให้คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (กบ.) นําเอกสารไปอ่านก่อน  หากมีข้อเสนอแนะให้ส่งมายัง
กองนโยบายและแผน 
 ดร.รวีวัตร์  สิริภูบาล  กล่าวว่า  เอกสารชุดน้ีเคยนําเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย (กบ.) แล้ว  และมีข้อเสนอแนะให้มีการปรับปรุงเอกสาร  ไม่ทราบว่าได้ปรับปรุง         
ตามข้อเสนอแนะแล้วหรือไม่  ได้มีข้อสังเกตเร่ืองการร่างประกาศนโยบายว่าไม่ใช่หน้าที่ของ   
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (กบ.) เป็นหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัยที่ต้องยกร่างประกาศดังกล่าว  
และในการประชุมครั้งน้ันได้พิจารณาให้มีการยกร่างและให้มีข้อมูลพ้ืนฐานเพ่ือนําไปประกอบ          
การพิจารณา 
 ประธาน  กล่าวว่า  ต้องการให้ทําประเด็นให้ชัดเจนเพ่ือให้สภามหาวิทยาลัยได้พิจารณา 
  

มติ/ความเห็นของที่ประชุม 
เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง นโยบายมหาวิทยาลัย

ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา และข้อมูลพ้ืนฐานสําหรับกําหนดแนวนโยบายสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา  มอบหมายให้กองนโยบายและแผนนํากลับไปแก้ไขตามข้อเสนอแนะของ   
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (กบ.) เพ่ือเสนอสภามหาวิทยาลัยในการประชุมคร้ังที่ 6/2556      
วันพฤหัสบดีที่ 20 มิถุนายน 2556 ต่อไป 

 

ระเบียบวาระท่ี 5.2  ขอความเห็นชอบ (ร่าง) โครงการฉลองครบรอบ 108 ปี จากโรงเรียน
ฝึกหัดครูเมืองกรุงเก่าสู่มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา        
พ.ศ. 2548 - 2556 

 สาระสําคัญโดยย่อ 
 ด้วยสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณและความภาคภูมิใจในวาระที่มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยาได้ก่อต้ังมาครบรอบ 108 ปี ในวันจันทร์ที่ 1 กรกฎาคม 2556 น้ี จึงขอเสนอ
มหาวิทยาลัยให้จัดโครงการครบรอบ 108 ปี จากโรงเรียนฝึกหัดครูเมืองกรุงเก่าสู่มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา พ.ศ.2548 – 2556 ขึ้น  เพ่ือเป็นการรําลึกและเฉลิมฉลอง  รวมท้ังเผยแพร่ผลงาน
และกิจกรรมของมหาวิทยาลัยสู่สาธารณชน  โดยคาดหวังให้ผู้ที่เก่ียวข้องทุกภาคส่วนจะได้มีส่วนร่วมและ
แสดงออกถึงความมีสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณและความภาคภูมิใจในความเป็นสถาบันการศึกษา    
เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นที่สมบูรณ์แบบสืบต่อไป 
 ประธาน  กล่าวว่า  งบประมาณได้มาจากส่วนไหน  ได้จัดสรรงบประมาณสําหรับเรื่องน้ีไว้
แล้วหรือไม่  ในการพิจารณาไม่ผูกพันกับงบประมาณใช่หรือไม่  ให้พิจารณาเฉพาะในส่วนของกิจกรรม  
โดยกิจกรรมทั้งหมดเป็นกิจกรรมที่ใช้เวลาตลอดทั้งปี  
 มีคําถามว่าการจัดทําเสื้อที่ระลึกครบรอบ 108 ปี มีการดําเนินการเพ่ือวัตถุประสงค์ใด    
หากนําไปจําหน่ายนั้นเห็นด้วย เพ่ือนํารายได้เป็นสวัสดิการของมหาวิทยาลัย  การทําโลโก้สัญลักษณ์   
108 ปี หากประกวดเสร็จเรียบร้อยแล้วควรนํามาใช้เป็นโลโก้ของซองจดหมาย  สต๊ิกเกอร์ติดรถยนต์ 
จําหน่ายให้แก่อาจารย์และนักศึกษา  ต้องมีการต้ังคณะอนุกรรมการของแต่ละชุดเพ่ือดําเนินการ         
ในการประกวดคลิปวีดีโอและประกวดภาพถ่ายมหาวิทยาลัย 108 ปี ขอให้กําหนดให้ชัดเจน ในวันที่ 1 
กรกฎาคม 2556 ให้จัดไปก่อน  ส่วนรายละเอียดอย่างอ่ืนต้องแต่งต้ังคณะอนุกรรมการแต่ละฝ่าย      
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และนําเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (กบ.) เพ่ือพิจารณาและรับทราบ  
 นายจิรศักด์ิ  ชุมวรานนท์  กล่าวว่า  งบประมาณบางส่วนได้จัดสรรไปแล้ว  และมีบางส่วน
จัดสรรไว้ในปีงบประมาณ  2557 จะได้มีการต้ังงบประมาณต่อไป 
 ดร.ชิดชัย  สน่ันเสียง  กล่าวว่า  ควรจะสรุปวันที่ 1 กรกฎาคม 2556 ให้เรียบร้อยก่อน     
ว่าจะต้องทํากิจกรรมใดบ้าง  ตามท่ีเสนอมาน้ีหรือไม่  เช่น  งานเลี้ยงรับรอง  และงานแสดงมินิไลท์      
แอนซาวด์ เพราะใกล้จะถึงวันงานแล้ว  เพ่ือให้แต่ละคณะได้เตรียมการ 
 ผศ.ดร.วิมลพรรณ   รุ่งพรหม  กล่าวว่า  จะดําเนินการยกร่างคําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการ
ขึ้นมาชุดหน่ึงเพ่ือดําเนินการ  ช่วงบ่ายวันที่ 1 กรกฎาคม 2556 จะมีการจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้  ขอเรียน
ผู้อํานวยการกองกลางเตรียมงบประมาณในการจัดงานและสถานที่ 
 ประธาน  กล่าวว่า  พิธีสงฆ์  งานวิชาการนั้นสามารถทําได้ ส่วนงานเลี้ยงรับรอง และ    
งานแสดงมินิไลท์แอนซาวด์ และวันที่ 2 กรกฎาคม 2556 ซึ่งตรงกับการประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย (กบ.) จะจัดงานหรือไม่  คิดว่างานเล้ียงรับรองไม่ต้องมีก็ได้  ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2556    
มีพิธีสงฆ์  รับประทานอาหารร่วมกัน และมีการจัดเสวนาคิดว่าไม่มีปัญหา  แต่หากไม่มีการจัดเสวนาจะ
เปลี่ยนเป็นกิจกรรมปลูกต้นไม้  หากเป็นเช่นน้ันกิจกรรมในวันที่ 2 กรกฎาคม 2556 ให้ตัดออกไป 
 

มติ/ความเห็นของที่ประชุม 
เห็นชอบ (ร่าง) โครงการฉลองครบรอบ 108 ปี จากโรงเรียนฝึกหัดครูเมืองกรุงเก่า          

สู่มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา พ.ศ. 2548 – 2556 และมอบหมายผู้รักษาราชการแทน      
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการทําคําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการเพ่ือดําเนินการ 
 

ระเบียบวาระที่ 6  เรื่องอ่ืน ๆ 

ระเบียบวาระท่ี 6.1 กําหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  ครั้งท่ี 12/2556 

สาระสําคัญโดยย่อ 
ตามท่ีได้กําหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (กบ.) ครั้งที่ 12/2556  

ในวันอังคารที่  2  กรกฎาคม  พ.ศ. 2556 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมอยุธยา – อาเซียน 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  จึงขอเรียนเชิญคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยทุกท่าน    
เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ตามวันและเวลาดังกล่าว 

 

มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
     รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 6.2 การเสนอหลักสูตรสหวิทยาการอิสลามศึกษา 

สาระสําคัญโดยย่อ 
ผศ.อารีรัตน์  คูณดี  กล่าวว่า  ได้ทราบจากวาระการประชุมคณะกรรมการบริหาร

มหาวิทยาลัย (กบ.) ว่าสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ได้แจ้งเรื่องหลักสูตรศิลปกรรม  
ศาสตรบัณฑิตได้ผ่านการพิจารณาแล้ว และมีข้อเสนอแนะให้คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ดําเนินการ  ซึ่งขณะน้ีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ยังไม่ได้รับเอกสารเรื่องน้ี  และการเสนอ   



 

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  คร้ังที่  12/2556 
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เรื่องเพ่ือเข้าประชุมสภามหาวิทยาลัย  มีเรื่องของหลักสูตรสหวิทยาการอิสลามศึกษา  ทราบว่าได้ผ่าน
สภาวิชาการและมีการแก้ไขบางประการ  ในระยะเวลาที่รักษาราชการแทนคณบดีมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ได้ทําตามแบบฟอร์มเพ่ือส่งเรื่องเข้าวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัย  และทราบว่ามี
คณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องก่อนนําเข้าประชุมสภามหาวิทยาลัย  และทราบว่าเรื่องน้ีไม่ได้เข้าวาระ  
การประชุมสภามหาวิทยาลัยในครั้งน้ี  ไม่ทราบว่ามีอะไรที่ต้องแก้ไข  เรียนถามว่ากรณีน้ีคณะต้องได้รับ
ข้อมูลย้อนกลับมาหรือไม่ว่ามีส่วนไหนที่ต้องแก้ไข  ซึ่งขณะน้ีไม่สามารถที่จะดําเนินการต่อได้ 

ประธาน  กล่าวว่า  โดยหลักการปฏิบัติเรื่องออกจากกองกลางแล้ว  ต้องไปที่คณะเพ่ือส่ง
ต่อไปยังภาควิชาต่อไป  คณบดีเป็นผู้บังคับบัญชาของคณะ  ต้องรับทราบทุกเรื่องของคณะ  ต้องมี    
การลงทะเบียนรับหนังสือทุกฉบับที่คณะรับเร่ืองเข้ามา  จะทําให้สามารถตามเรื่องได้จากเลขที่หนังสือ     
ให้ส่งไปยังคณะเพ่ือให้ผู้บังคับบัญชาลงนามในหนังสือ  เรื่องที่มหาวิทยาลัยมอบอํานาจให้ผู้บริหารระดับ
คณะหากตัดสินใจได้โดยมีอํานาจให้ตัดสินใจเลย  หากไม่มีอํานาจให้เสนอเรื่องลงนามของคณบดีเสนอ
ให้รองอธิการบดีที่รับผิดชอบ  หากรองอธิการบดีไม่มีอํานาจให้เสนอมายังอธิการบดี 

ผศ.ดร.วิมลพรรณ  รุ่งพรหม  กล่าวว่า  ปกติทุกคณะรับทราบ  เพราะแจ้งไปหลาย
หน่วยงาน  สําเนาไปยังสาขาและคณะวิชา  ส่วนหลักสูตรอิสลามศึกษาได้สอบถามไปยัง ดร.เชาวน์ฤทธ์ิ  
เรืองปราชญ์ ซึ่งแจ้งว่ายังไม่พร้อมเน่ืองจากลูกสาวไม่สบายเข้าห้อง ICU  และในที่ประชุมกลั่นกรอง   
ผศ.ดร. รุ่งทิพย์  รัตนภานุศร ได้เรียนแจ้งว่าหลักสูตรน้ีมีอาจารย์ประจําหลักสูตรที่เป็นตัวจริง จํานวน     
2 คน อีก 3 คน ไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน  ขณะนี้ทางสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
(สกอ.)ได้เข้มงวดในเร่ืองน้ี  ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่แล้วให้นําเข้าวาระแต่ก็ไม่ได้เข้า        
ในครั้งน้ีจะให้นําเข้าวาระก็แจ้งไปว่าหลักสูตรไม่เป็นไปตามมาตรฐาน    

ประธาน  กล่าวว่า เมื่อเกิดปัญหา มีความไม่สมบูรณ์เกิดขึ้น  ให้ส่งเร่ืองกลับไปยังคณะหรือ
ประสานงานโดยตรงกับผู้ร่างแล้วหรือไม่ 

ผศ.ดร.วิมลพรรณ  รุ่งพรหม  กล่าวว่า เรื่องน้ีได้นําเข้าที่ประชุมกลั่นกรองในวันที่ 12  
มิถุนายน 2556  ช่วงเย็น  โดยกองบริการการศึกษาได้ตรวจสอบเรื่องก่อน  พบว่าไม่ได้เสนอตัว
เลขานุการมาให้  ได้ทวงถามไป  อีกทั้งการเสนอเร่ืองมากระช้ันชิดมาก  เมื่อดูรายละเอียดในหน้าแรก   
ก็พบว่าผิด  จะทําหนังสือเป็นลายลักษณ์อักษรแจ้งเหตุผลว่าเป็นอย่างไร  และจะช่วยแก้ปัญหาให้  
หลักสูตรได้นําเข้าสภาวิชาการไปหลายคร้ัง  ต้องให้คณะได้รับทราบว่าหลักสูตรต้องดูส่วนไหนบ้าง  
ปรากฏว่าไม่มีผู้ช่วยดูให้  ประธานหลักสูตรเป็นผู้ดําเนินการแก้ไขเอง 

ประธาน  กล่าวว่า  ต้องมาตามสายงาน  ให้คณบดีส่งเร่ืองมา  แบบนี้ทําให้คณบดีไม่ทราบ
เรื่อง  ให้ผ่านคณะมาว่าหลักสูตรอิสลามศึกษาที่ส่งมาล่าช้าเน่ืองจากสาเหตุใด  ให้คณะดําเนินการ    
ต้องทําให้เป็นระบบ    

ผศ.อารีรัตน์  คูณดี  กล่าวว่า  หนังสือจากสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 
จะติดตามท่ีคณะอีกคร้ังหน่ึง   

ประธาน  กล่าวว่า  ระบบสารบรรณต้องปรับปรุง  ให้มีเลขที่หนังสือเป็นบันทึกข้อความ 
เรื่องที่จัดส่งเอกสารไปให้สามารถติดตามเรื่องได้  ขอให้ระบบสารบรรณเป็นระบบที่ดี อ้างอิงได้           
มิเช่นน้ันจะตามเรื่องไม่ได้  ทําให้ไม่ทราบว่าผิดพลาดในส่วนไหน  ขอให้กองกลางช่วยดูแลในเรื่องน้ีด้วย 

 
 



 

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  คร้ังที่  12/2556 
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มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
     รับทราบ 
 
 

เลิกประชุมเวลา เวลา  16.30 น.  

 

 นางนงคราญ คงสมทรง ผู้จดบันทึกการประชุม 
นางสารภี   พูลศิร ิ ผู้ตรวจบันทึกการประชุม 




