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รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
คร้ังที่ 5/2556 

วันอังคารท่ี 5 มีนาคม 2556 เวลา 14.00 – 16.20 น. 
ณ หองประชุม 1 อาคาร 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

-------------------------------------------------- 
ผูท่ีมาประชุม 
1. ดร.ชิดชัย สนั่นเสียง รองอธิการบดฝีายวิจัยและบริการวิชาการ ประธาน 
2. ดร.พรเทพ รูแผน รองอธิการบดฝีายบริหาร กรรมการ 
3. ผศ.ดร.วิมลพรรณ รุงพรหม รองอธิการบดฝีายวิชาการ กรรมการ 
4. นายจิรศักดิ์ ชุมวรานนท รองอธิการบดีฝายวางแผนและพัฒนา กรรมการ 
5. นายทวีศักดิ์ จริตควร ผูชวยอธิการบดีฝายบริหาร กรรมการ 
6. นางสาววนิดา อินทรลักษณ ผูชวยอธิการบดฝีายกิจการพเิศษและตรวจสอบ 

ภายใน กรรมการ 
7. ผศ.บุญไท เจริญผล (แทน) คณบดีคณะครุศาสตร กรรมการ 
8. ผศ.อารรีัตน คูณดี (แทน) คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร กรรมการ 
9. รศ.ดร.นพวรรณ ธีระพันธเจริญ คณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กรรมการ 
10. รศ.ลํายอง ปลั่งกลาง คณบดีคณะวิทยาการจัดการ กรรมการ 
11. ผศ.พันทิพา มาลา ผูอํานวยการสถาบันอยุธยาศึกษา กรรมการ 
12. นายชัยพฤกษ ชูดํา ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี 

สารสนเทศ กรรมการ 
13. ดร.รวีวัตร สิริภูบาล ผูอํานวยการสํานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา กรรมการ 

ผูเขารวมประชุม 
1. นางสุนทรี โพธิกุล ผูอํานวยการกองกลาง 
2. นางลักขณา เตชวงษ ผูอํานวยการกองบริการการศึกษา 
3. นายอนิวัตต์ิ ปริยาสิริวรกุล (แทน) ผูอํานวยการกองพัฒนานกัศึกษา 
4. นางสาวเพลินตา โมสกลุ ผูอํานวยการกองนโยบายและแผน 

ผูไมเขารวมประชุม 
1. ดร.บรูพาทิศ พลอยสุวรรณ อธิการบดี ติดราชการตางประเทศ 
2. นายสุนทร โภชฌงค รองอธิการบดฝีายกจิการนกัศึกษา ติดภารกิจ 
3. รศ.ไพฑูรย สมัครกิจ ประธานสภาคณาจารยและ 

ขาราชการ ติดภารกิจ
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เริ่มประชุม เวลา 14.00 น. 
ประธานพิจารณาจํานวนกรรมการที่มาประชุมและเห็นวาครบองคประชุมแลวจึงเปดการประชุม 

และดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม 

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจงใหทราบ 

ระเบียบวาระที่ 1.1 อธิการบดีไปราชการ 

สาระสําคัญโดยยอ 
อธิการบดีไปราชการรวมกับคณะของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เดินทางไปยังสาธารณรัฐ 

สังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา เพื่อกระชับความสัมพันธและความรวมมือในระหวางวันที่ 28 
กุมภาพันธ 2556 – วันที่ 6 มีนาคม 2556 

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

ระเบียบวาระที่ 2.1 เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 4/2556 

สาระสําคัญโดยยอ 
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยไดมีการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 

ครั้งที่ 4/2556 เมื่อวันอังคารที่ 19 กุมภาพันธ 2556 เวลา 13.30 น. ณ หองประชุม 1 อาคาร 2 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

เลขานุการคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย นําเสนอรายงานการประชุม ครั้งที่ 4/2556 
เพื่อขอใหที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม 

มต/ิความคิดเห็นของท่ีประชุม 
รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้ งที่ 4/2556 

โดยไมมีการแกไข 

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุม 

ระเบียบวาระที่ 3.1 รายงานขอมูลการดําเนินงานและผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุม 
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
ครั้งที่ 4/2556 

สาระสําคัญโดยยอ 
1. คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ไดมีมติกําหนดเปนแนวปฏิบัติใหเลขานุการนําเสนอ 

ที่ประชุมเพื่อทราบความคืบหนาหรือขอมูลการดําเนินงานและผลการปฏิบัติตามมติทุกครั้งโดยบรรจุ 
เปนเรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งกอนดวย
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2. คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย มีการประชุม ครั้งที่ 4/2556 เมื่อวันอังคารที่ 
19 กุมภาพันธ 2556 เวลา 13.30 น. ณ หองประชุม 1 อาคาร 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
โดยมีสาระตามรายงานการประชุมฯ ในระเบียบวาระที่ 2.1 

3.  คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย มีการประชุม ครั้งที่ 4/2556 เมื่อวันอังคารที่ 
19 กุมภาพันธ 2556 โดยมอบหมายใหฝายเลขานุการแจงไปยังหนวยงานและบุคคลที่เกี่ยวของปฏิบัติ 
ตามมติที่ประชุมตามบันทึกขอความเลขที่ ศธ 0550.1/ว 38 ลงวันที่ 27 กุมภาพันธ 2556 เรียบรอยแลว 
และมอบใหหนวยงานและคณะบุคคลที่เกี่ยวของดําเนินงานและปฏิบัติตามที่คณะกรรมการบริหาร 
มหาวิทยาลัยมีมติแลว ตามมติที่ประชุมในระเบียบวาระที่ 3.1 

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องนําเสนอเพื่อทราบ 

ระเบียบวาระที่ 4.1 เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากคณบดีคณะครุศาสตร 

สาระสําคัญโดยยอ 
1. คณะครุศาสตรมีการประชุมคณะกรรมการประจําคณะเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ 2556 
2. โรงเรียนประถมสาธิต  ไดพัฒนาหลักสูตร Mini English Program (MEP) ตามหลักสูตร 

การศึกษาข้ันพื้นฐาน โดยใชภาษาอังกฤษเปนสื่อ จัดการเรียนการสอนเปนภาษาอังกฤษในวิชา 
คณิตศาสตรและวิทยาศาสตร โดยคํานึงถึงความรู ความเขาใจเนื้อหาของรายวิชา ควบคูกับภาษาอังกฤษ 
โดยการจางครูตางชาติมาสอนควบคูกับครูไทย และมีวิชาเสริม คือภาษาจีน ซึ่งเรื่องดังกลาวไดผานความ 
เห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษา เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ 2556 และคณะกรรมการประจําคณะ 
ครุศาสตรเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ 2556 

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 4.2  เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากคณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

สาระสําคัญโดยยอ 
 ไมมี  

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
 ไมมี 
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ระเบียบวาระที่ 4.3  เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากคณบดีคณะวิทยาการจัดการ 

สาระสําคัญโดยยอ 
1. วันที่  2125 มีนาคม 2556 คณะวิทยาการจัดการจะเดินทางไปแสวงหา MOU 

รวมกับมหาวิทยาลัยในตางประเทศที่ประเทศมาเลเซีย 
2. วันที่ 21 มีนาคม 2556 คณะวิทยาการจัดการจะเดินทางไปเยือนมหาวิทยาลัยชนชาติ 

กวางสีตามที่คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยไดใหความเห็นชอบบันทึกตกลงความรวมมือ 
เรียบรอยแลว 

3. วันที่ 11 เมษายน 2556 คณะวิทยาการจัดการจะจัดสงนักศึกษาไปประเทศเวียดนาม 
จํานวน 2 คน 

4. คณะวิทยาการจัดการจะมี MOU รวมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณเกี่ยวกับ 
หลักสูตรบัณฑิตศึกษา 

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 4.4  เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากคณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

สาระสําคัญโดยยอ 
1. วันที่ 4 มีนาคม 2556 มีการประชุมคณะกรรมการสรรหาผูแทนคณาจารยจากคณาจารย 

ประจําที่หองประชุมคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีรวมกับทานศุทธนะ ธีวีระปญญา โดยมีนางลักขณา 
เตชวงษ ผูอํานวยการกองบริการการศึกษา ปฏิบัติหนาที่ในตําแหนงผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดีได 
ชวยดําเนินการ 

2. วันที่ 5 มีนาคม 2556 ที่มีการทบทวนการกอสรางหอดูดาวซึ่งไดรับงบประมาณจํานวน 
15 ลานบาทเนื่องจากการใชงบประมาณของคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยียังใชไมทันตองทําสัญญา 
ผูกพันใหเสร็จสิ้นภายในเดือนมีนาคม 2556 

3. วันที่ 67 มีนาคม 2556 นักศึกษาคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเขาคายที่อําเภอ 
บางไทรโดยคณาจารยจะไปเยี่ยมคายในเวลา 10.00 น. ของวันที่ 6 มีนาคม 2556 

4. วันที่ 8 มีนาคม 2556 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีจะมีการพัฒนาอาจารยใหม 
รวมกับคณะวิทยาการจัดการโดยไดรับความอนุเคราะหจาก รศ.วันทนีย แสนภักดี และ รศ.ลํายอง 
ปลั่งกลาง เปนวิทยากรใหความรู 

5. วันที่ 21 มีนาคม 2556 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีจะจัดงานปจฉิมนิเทศก 
6. วันที่ 2325 มีนาคม 2556 ดร.โอซุมิ จะเดินทางมารวมทําโครงการความรวมมือระหวาง 

สถาบันส ง เสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  (สสวท. ) และมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
พระนครศรีอยุธยาในการพัฒนาอาจารยตามกําหนดการเดิมตองเลื่อนออกไปเนื่องจากผูอํานวยการ 
สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สสวท.) ไปราชการที่ประเทศฮองกง 

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
รับทราบ
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ระเบียบวาระที่ 4.5  เรือ่งนําเสนอเพื่อทราบจากผูอาํนวยการสถาบนัอยุธยาศึกษา 

สาระสําคัญโดยยอ 
1. วันที่ 1920 มีนาคม 2556 สถาบันอยุธยาศึกษาเชิญประชุมสํานักศิลปวัฒนธรรมในกลุม 

ราชภัฏทั่วประเทศและนักวิชาการวัฒนธรรมในจังหวัดพระนครศรีอยุธยามารวมเสวนาเกี่ยวกับการสราง 
มาตรฐานดานศิลปวัฒนธรรม 

2. วันที่ 2125 มีนาคม 2556 สถาบันอยุธยาศึกษาจะเดินทางไปแสวงหาความรวมมือ 
ดานศิลปวัฒนธรรมกับมหาวิทยาลัยมาลายา ประเทศมาเลเซีย ซึ่งทางมหาวิทยาลัยดังกลาวไดให 
การตอบรับมาเรียบรอยแลว โดยสถาบันอยุธยาศึกษาจะไปศึกษาดูงานดานศิลปวัฒนธรรมที่ประเทศ 
มาเลเซียและสิงคโปรดวย 

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 4.6 เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

สาระสําคัญโดยยอ 
เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2556 ที่ผานมามีคณะครูและนักเรยีนจากศูนยการศึกษานอกระบบและ 

การศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) จังหวัดสระบุรีมาศึกษาดูงานโปรแกรม อีพี โดยใหมหาวิทยาลัยเปนแหลง 
เรียนรู การศึกษาดูงานเปนไปดวยความเรียบรอยดี 

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 4.7   เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 

สาระสําคัญโดยยอ 
1. วันที่ 8 มีนาคม 2556 เวลา 10.00 น. มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาจะตองไป 

สรุปงานการจัดแสดงแสงสีเสียงที่ผานมา ณ สํานักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
2. วันที่ 8 มีนาคม 2556 สถาบันวิจัยและพัฒนาจะไปเก็บรวบรวมขอมูลที่สงไปยัง16 

จังหวัดต้ังแตจังหวัดชัยนาทถึงจังหวัดตราดจํานวน 19,000 ฉบับ 
3. วันที่ 1415 มีนาคม 2556 สถาบันวิจัยและพัฒนามีโครงการยุววิจัยที่อําเภออุทัย 

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
4. วันที่ 1617 มีนาคม 2556 สถาบันวิจัยและพัฒนามีโครงการนันทนาการผูสูงอายุ 

ที่ตําบลปากกราน อําเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
5. วันที่ 2830 มีนาคม 2556  สถาบันวิจัยจะจัดการเสวนาพินิจรูจกัอาเซียน ในการนี้จึงขอ 

เรียนเชิญคณาจารยและบุคลากรในมหาวิทยาลัยทุกทาน
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6. วันที่ 31 มีนาคม 2556 อาจารยทานใดที่ยังไมสงงานวิจัยสมบูรณของความรวมมือ 
ใหจัดสงในวันดังกลาวดวย 

7. ขณะนีส้ํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ (วช.) ไดประกาศผลการพิจารณางานวิจัย 
ป พ.ศ. 2557 แลวโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาไดสงจํานวนทั้งสิ้น 39 โครงการไดรับการ 
พิจารณาจํานวน 14 โครงการ แตภายใตจํานวน 14 โครงการจะมีคณะกรรมการพิจารณาการให 
งบประมาอีกครั้งหนึ่ง 

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 4.8  เรื่องนําเสนอเพือ่ทราบจากผูอาํนวยการสํานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา 

สาระสําคัญโดยยอ 
1. วันที่ 910 มีนาคม 2556 สํานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาจะมีการสอบปลายภาค 

ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
2. วันที่ 10 มีนาคม 2556 รับรายงานตัวของนักศึกษาประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู 

และปฐมนิเทศนักศึกษา 
3. วันที่ 1617 มีนาคม 2556 กําหนดเปดภาคเรียนที่ 3/2555 ระดับบัณฑิตศึกษา 
4. วันที่ 1617 มีนาคม 2556 จัดการสอบวัดคุณสมบัตินักศึกษาระดับปริญญาเอก 
5. สํานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาไมมีการจัดการศึกษาภาคพิเศษ (จันทรพุธศุกร) 

ตั้งแตภาคเรียนที่ 3/2555 เปนตนไป 

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 4.9 เรื่องนําเสนอเพือ่ทราบจากผูอาํนวยการสํานกังานอธกิารบดี 

สาระสําคัญโดยยอ 
กองกลาง สํานักงานอธิการบดี จัดโครงการศึกษาดูงานนอกสถานที่ที่มหาวิทยาลัยพะเยา 

และมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายในวันที่ 68 มีนาคม 2556 โดยออกเดินทางในคืนวันที่ 5 มีนาคม 
2556 

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
รับทราบ
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ระเบียบวาระที่ 4.10  เรือ่งนําเสนอเพื่อทราบจากรองอธิการบดีและผูชวยอธกิารบดี 

ระเบียบวาระที่ 4.10.1  เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากรองอธิการบดีฝายบริหาร 

สาระสําคัญโดยยอ 

1. วันที่ 11 มีนาคม 2556 งานบริหารงานบุคคลจัดการประชุมคณะกรรมการาปรบัปรุงและ 
ยกรางกฎ ระเบียบ ประกาศ และขอคับของมหาวิทยาลัย 

2. วันที่  13 มีนาคม 2556 งานบริหารงานบุคคลจะจัดการประชุมคณะกรรมการ 
บริหารงานบุคคลประจํามหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) หนวยงานใดที่จะนําเสนอเรื่องเพื่อทราบสามารถสง 
ขอมูลไดที่งานบริหารงานบุคคล 

3. กองกลาง งานบริหารงานบุคคลไดจัดอบรมเจาหนาที่ที่บรรจุใหมเปนพนักงาน 
มหาวิทยาลัย และเจาหนาที่ประจําตามสัญญา ในวันที่ 45 มีนาคม 2556  และขอขอบคุณทุกหนวยงาน 
ที่ไดอนุญาตใหเจาหนาที่เขารับการอบรมในครั้งนี้ 

4. วันหยุดราชการเพิ่มเติมในชวงเทศกาลสงกรานต ป  พ.ศ. 2556 ตามที่จังหวัด 
พระนครศรีอยุธยาไดรับแจงจากสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีวา คณะรัฐมนตรีไดมีมติเมื่อวันที่ 5 
กุมภาพันธ 2556 กําหนดใหวันศุกรที่ 12 เมษายน 2556 เปนวันหยุดราชการเพิ่มเติมเปนกรณีพิเศษ 
ซึ่งจะทําใหมีวันหยุดราชการชวงเทศกาลสงกรานตในป พ.ศ. 2556 รวมทั้งหมด 5 วัน คือ วันศุกรที่ 12 – 
วันอังคารที่ 16 เมษายน 2556 

5.  ศูนยวิจัยพลังงานทดแทนฯ คณะวิศวกรรมศาสตรขอเรียนเชิญเขารวมเปนสมาชิกสมาคม 
พลังงานทดแทนสูชุมชนแหงประเทศไทย (TRECA) จึงขอนําเสนอเขาวาระที่ 6.2 ตอไป 

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 4.10.2  เรื่องนําเสนอเพือ่ทราบจากรองอธกิารบดฝีายวางแผนและพฒันา 

สาระสําคัญโดยยอ 
1. รายงานผลการใชจายงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556ภาพรวมของ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ยอดสะสมตั้งแต วันที่ 1 ตุลาคม 2555  28 กุมภาพันธ 2556 

สรุปแผนการใชจายงบประมาณ ท้ัง 4 ประเภท 

ประเภทงบประมาณ 
งบประมาณที่ไดรับ 

จัดสรร 
เบิกจาย (*) 

รอยละการเบิกจาย รอยละการเบิกจาย 

งบแผนดิน 261,698,700.00 72,364,789.97 189,333,910.03 27.65 

งบ บ.กศ. 82,276,720.00 18,813,561.47 63,463,158.53 22.87 

งบ กศ.บป. 18,951,840.00 6,520,251.14 12,431,588.86 34.40 

งบบัณฑิตศึกษา 11,731,680.00 1,926.126.24 9,805,553.76 16.42 

รวมทั้งสิ้น 374,658,940.00 99,624,728.82 275,034,211.18 26.59
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2. เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2556 ที่ผานมารองอธิการบดีฝายวางแผนและพัฒนาไดรวมกับคณะ 
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตรไดไปบรรยายในเรื่องของอาเซียนใหกับเทศบาลเมืองอางทองโดยบุคลากรที่ 
เขารับฟงในครั้งนี้ประกอบดวยครูโรงเรียนในสังกัดเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล องคกรปกครองสวน 
ทองถ่ินตาง ๆ จํานวน 150 คน ที่ศูนยประชุมขุมทรัพยความรูจังหวัดอางทอง การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ 
สําเร็จลุลวงไปไดดวยดี 

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 4.10.3  เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากรองอธิการบดีฝายวิชาการ 

สาระสําคัญโดยยอ 
1. ขณะนี้กองบริการการศึกษารับสมัครนักศึกษารอบที่ 2 ตั้งแตวันที่ 15 กุมภาพันธ 2556 

จากการประมาณการบางคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี คณะวิทยาการจัดการ คณะมนุษยศาสตรและ 

สังคมศาสตรตั้งระมัดระวังจํานวนนักศึกษาที่เขาในปนี้ มีแนวโนมลดลง อาทิ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ฯ จึงควรตองมีมาตรการเตรียมความพรอมในการรับสมัครนักศึกษา 

2. การประชุมของคณะกรรมการชุดตาง ๆ เชน การประชุมสภามหาวิทยาลัย การประชุม 
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยั คณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจํามหาวิทยาลัย คณะกรรมการ 
ยกราง กฎ ระเบียบประกาศและขอบังคับของมหาวิทยาลัย กระบวนการเสนอเรื่องเขาบรรจุในระเบียบ 
วาระประชุมยังมีความลาชาไมทันตามกําหนดเวลา ทําใหเอกสารที่นําเขาการประชุมตาง ๆ ไมไดผาน 
การพิจารณาจากคณะกรรมการกลั่นกรองวาระของฝายเลขานุการในเบื้องตน ประกอบกับมีการแจก 
เอกสารในระหวางการประชุมของหนวยงานตาง ๆ ซึ่งเปนการไมเหมาะสม  และยังไมเปนไปตาม 
ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา วาดวยการประชุมสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. 2547 
ขอ 14 และการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย นําเสนอเรื่องเขาที่ประชุมลาชาทําให 
ฝายเลขานุการคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยนําเรื่องบรรจุเขาในระเบียบวาระการประชุมไมทัน 
ตามกําหนดเวลาตามที่ไดมีการระบุไวในหนังสือเชิญประชุม ซึ่งวาระเพื่อพิจารณาอาจตอเนื่องถึง 
การประชุมสภามหาวิทยาลัย และการประชุมคณะกรรมการชุดตาง ๆ จึงขอเสนอดังนี้ 

2.1 ใหผูที่จะเสนอเรื่องเพื่อเขาประชุมพิจารณา  ใชแบบฟอรมบันทึกเสนอเรื่องตามที่ 
สํานักงานสภามหาวิทยาลัยกําหนด ตามบันทึกแนบทายและเอกสารหมายเลข 13 เพื่อใหเสนอเรื่องเขา 
ที่ประชุมกรณีเรื่องเรงดวนไดอยางชากอนวันประชุม 1 วัน (ไมนับวันหยุดราชการ) เพื่อไมใหเกิดปญหา 
การแจกเอกสารระหวางการประชุม  หากเกินกวาวันดังกลาวจะตองขออนุญาตนําเสนอวาระดังกลาวใน 
การประชุมครั้งตอไป 

2.2 สํานักงานสภามหาวิทยาลัยจะจัดวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัยและการประชุม 
คณะกรรมการชุดตาง ๆ เฉพาะกรณีที่มีการนําเสนอเรื่องเขาบรรจุในวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัย 
เทานั้น 

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
รับทราบ
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ระเบียบวาระที่ 4.10.4   เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากรองอธิการบดีฝายวิจัยและบริการวิชาการ 

สาระสําคัญโดยยอ 
 ไมมี  

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
 ไมมี  

ระเบียบวาระที่ 4.10.5 เรือ่งนําเสนอเพื่อทราบจากรองอธกิารบดฝีายกิจการนกัศกึษา 

สาระสําคัญโดยยอ 
 ไมมี  

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
 ไมมี  

ระเบียบวาระที่ 4.10.6  เรื่องนําเสนอเพือ่ทราบจากผูชวยอธิการบดฝีายบริหาร 

สาระสําคัญโดยยอ 
1. อาคาร 70 ลาน ตอกเสาเข็มใกลจะดําเนินการเสร็จแลว และในวันที่ 56 มีนาคม 2556 

มีการทดสอบน้ํ าหนัก เสาเ ข็มดวยไฮดรอลิกส ซึ่ งการรับน้ํ าหนักตอตนประมาณ 50 ตัน 
โดยยังเหลือการตอกเสาเข็มวันสุดทายและการทดสอบความสมบูรณของเสาเข็มทั้งหมดทุกตนจึงถือวา 
จบงานงวดที่ 1 

2. ขอความรวมมืออาจารย เจาหนาที่นักศึกษา ทุกคนรวมปฏิบัติการประหยัดพลังงาน 
ในสถานที่ทํางานตามประกาศมหาวิทยาลยัโดยงานอาคารสถานที่จะทําโปรเตอรเพื่อรณรงคการประหยัด 
พลังงานไฟฟาลงใหได 10 เปอรเซ็นตตามนโยบายของรัฐบาล ตั้งแตวันที่ 515 เมษายน 2556 โดยมี 
มาตรการดังนี้ 

2.1 ปดไฟฟาแสงสวางชวงพักเที่ยง (แมบานตึกตรวจทุกวัน) เวลา 12.0013.00 น. 
และ 16.00 และลดการเปดบางสวน 

2.2 เปดมานรับแสงสวางจากธรรมชาติ ซึ่งมีมากพอในฤดูรอน แทนการเปดไฟ (ยกเวน 
ผนังดานตะวันออกชวงเชาและดานตะวันตกชวงบาย) 

2.3 กําหนดเวลาและลดการใชเครื่องปรับอากาศ เปด 10.0011.50 น. และ 13.00 
15.30 น. (หามนักศึกษาเขาหองเรียนชวงพักเที่ยง) 

2.4 ปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่ 25 องศา ทั้งหมด 
2.5 งดใชพัดลมดูดอากาศ เพื่อลดการสูญเสียความเย็น 
2.6 งดการใชลิฟท ยกเวน สวนหลวง และหองสมุด ใชเฉพาะขนของเทานั้น 
2.7 ปดคอมพิวเตอรทุกครั้งเมื่อเลิกใชงานและกอนกลับบาน 
2.8 ตูเย็นไมควรบรรจุของกินมากจนแนนตูเย็น กาน้ํารอนเมื่อเดือดแลวไมควรเสียบแชไว



การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  ครั้งที่ 6/2556 

[211] 

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 4.10.7 เรื่องนําเสนอเพือ่ทราบจากผูชวยอธิการบดฝีายกิจการพิเศษ 
และตรวจสอบภายใน 

สาระสําคัญโดยยอ 
การสํารวจครุภัณฑตามที่หนวยตรวจสอบภายในไดดําเนินการ ไดนําบัญชีครุภัณฑจากงาน 

พัสดุและหนวยงานตาง ๆ มาทําการเปรียบเทียบกัน  พบปญหาวาครุภัณฑจากงานพัสดุและหนวยงาน 
ตาง ๆ ไมตรงกัน พบวาบางรายการที่เกิดปญหาข้ึนมีการจําหนายไปแลวแตงานพัสดุยังไมตัดยอดใหเปน 
ปจจุบันหนวยตรวจสอบภายในจึงแนะนําใหงานพัสดุหารือรวมกับหนวยงานและดําเนินการตัดยอดให 
เปนปจจุบัน สําหรับสวนที่ยังไมจําหนายและยังหาหลักฐานไมไดใหปรึกษาโดยหาขอสรุปวิธีดําเนินการ 
ใหเรียบรอย ซึ่งหนวยงานที่ดําเนินการเสร็จเรียบรอยแลวคือสถาบันอยุธยาศึกษา  สวนหนวยงานอื่น ๆ 
อยูระหวางการนําหลักฐานตาง ๆ กลับไปเปรียบเทียบอยูในขณะนี้  โดยข้ันตอนตอไปหนวยตรวจสอบ 
ภายในจะลงพื้นที่ตรวจเช็คกับของจริงกอน แตในข้ันตอนที่ดําเนินการอยูนี้ สตง. แจงวาหากหนวย 
ตรวจสอบภายในสํารวจครุภัณฑอยูแลวทาง สตง.จะไมเขามาตรวจสอบโดยจะนําผลของหนวยตรวจสอบ 
ภายในไปรายงานตอ สตง. ตอไป  ดังนั้นหนวยตรวจสอบภายในจึงตองเรงดําเนินการใหเสร็จสิ้นโดยเร็ว 

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องนําเสนอเพื่อพิจารณา 

ระเบียบวาระที่ 5.1 ขอความเห็นชอบโครงการปรับปรุงภูมิทัศนหนาอาคาร 43 

สาระสําคัญโดยยอ 
ตามที่กลุมงานอาคารสถานที่ ฯ ไดออกแบบโครงการปรับปรุงภูมิทัศหนาอาคาร 43 

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  เพื่อเตรียมปรับปรุงภูมิทัศนในการจัดกิจกรรมงานมหกรรม 
ศิลปวัฒนธรรมอยุธยาและนานาชาติเฉลิมพระเกียรติ ประจําป 2556 คณะมนุษยศาสตรและ 
สังคมศาสตร ไดพิจารณาแลวเห็นชอบตามแบบที่เสนอแลวนั้น พรอมทั้งกองนโยบายและแผนไดให 
ความเห็นตามที่คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรเสนอโดยใชงบประมาณสําหรับดําเนินการ 
จํานวน 331,000 บาท พิจารณาแลวเห็นวาเปนโครงการที่ไมไดบรรจุอยูในแผนการใชจายงบประมาณ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556 จึงเสนอใหที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพิจารณา 

รองอธิการบดีฝายวิชาการ  ใหความเห็นวา การปรับปรุงภูมิทัศนหลายอาคารยังไมไดมี 
การดําเนินการ เชน อาคารคณะวิทยาการจัดการ แตเห็นดวยกับการปรับปรุงภูมิทัศนและดวยเหตุผล 
และความจําเปนในการเตรียมปรบัปรุงภูมิทัศนในการจดักิจกรรมงานมหกรรมศิลปวัฒนธรรมอยุธยาและ 
นานาชาติเฉลิมพระเกียรติ ประจําป  2556 เปนเพียงสวนหนึ่ง  งบประมาณ 331,000 บาท
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ควรดําเนินการไดมากกวาหนาบริเวณอาคาร 43 ในชวงเวลา 3 เดือนกอนเปดภาคเรียนเปนเวลาที่ 
เหมาะสมเพื่อดําเนินการ 

ผูอํานวยการสํานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา  ใหความเห็นวา เห็นดวยกับ 
การปรับปรุงภูมิทัศนทั้งมหาวิทยาลัย 

มติ/ความเห็นของที่ประชุม 
เห็นชอบในหลักการปรับปรุงภูมิทัศนทั้งมหาวิทยาลัย โดยใหปรับปรุงโครงการเพื่อใชใน 

การพัฒนาภูมิทัศนของทุกอาคารที่สรางใหมทั้งหมด และมอบหมายกองกลางประสานงานไปยังคณะ 
ตาง ๆ ในการจัดทําโครงการเพื่อเสนอของบประมาณและใหความเห็นชอบ 

ระเบียบวาระที่ 5.2 ขอความเห็นชอบโครงการและขอตกลงความรวมมือเปดโรงเรียน 
ประถมสาธิต ที่จังหวัดอางทอง 

สาระสําคัญโดยยอ 
ตามที่มหาวิทยาลัยแจงใหคณะครุศาสตรนําเรื่องขอความเห็นชอบในหลักการของโครงการ 

และขอตกลงความรวมมือเปดโรงเรียนประถมสาธิต ที่จังหวัดอางทอง เขาที่ประชุมคณะกรรมการ 
ปร ะจํ าคณะครุ ศาส ตร  เ พื่ อ พิ จ าร ณาให ค วาม เ ห็ น ชอบ ในหลั กก าร ของ โค ร ง กา รแล ะ 
รางบันทึกขอตกลงเบื้องตน ระหวางสํานักงานเทศบาลเมืองอางทอง จังหวัดอางทอง กับมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ตามโครงการจัดตั้ ง โรง เรียนประถมสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
พระนครศรีอยุธยา ประจําจังหวัดอางทอง นั้น โดยคณะครุศาสตรไดนําเรื่องดังกลาวเสนอตอ 
คณะกรรมการประจําคณะครุศาสตรเพื่อพิจารณา เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ 2556 

รองอธิการบดีฝายวิชาการ  กลาววาการใชช่ือวา “โรงเรียนประถมสาธิตมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ศูนยจังหวัดอางทอง” ตองระวังเพราะมีความลอแหลมเนื่องจากมหาวิทยาลัย 
มีการจัดการศึกษานอกที่ตั้งที่ศูนยจังหวัดอางทอง  ลักษณะโรงเรียนเปนแบบใด เชน โรงเรียนเอกชน 
โรงเรียนนอกระบบ หรือโรงเรียนสังกัดเทศบาล  เพราะโรงเรียนสาธิตดําเนินการภายใตคณะครุศาสตร 
ตองมีความชัดเจนในเรื่องของกฎหมายกอน เนื่องจากใชช่ือโรงเรียนประถมสาธิตเพื่อไปอยูที่จังหวัด 
อางทองนั้น มหาวิทยาลัยไดจัดการศึกษาไดอยางมีคุณภาพพอเพียงที่จะไปจัดตั้งที่ศูนยอางทอง 
แลวหรือไม  มหาวิทยาลัยมีอัตรากําลังพอเพียงที่จะจัดใหเปนไปอยางมีคุณภาพหรือไม 

ผูอํานวยการสํานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา  กลาววา พิจารณาจากบันทึกขอตกลง 
ความรวมมือผูมีอํานาจทําการแทนสถานศึกษาคือนายชัย  สุวพันธุ นายกเทศมนตรีเมืองอางทอง 
เพียงแตขอใชช่ือเสียงโรงเรียนประถมสาธิตของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาไปใชที่จังหวัด 
อางทองเทานั้น  เพราะการบริหารจัดการไมข้ึนอยูกับคณะครุศาสตรแตอยางใด เนื่องจากการจัด 
โรงเรียนสาธิตเพื่อการสาธิตการเรียนการสอนใหผูอื่นดูวาการบริหารจัดการเปนอยางไร  หากจะ 
ดําเนินการจริงตองบริหารจัดการโดยคณะครุศาสตร  และมีความจําเปนมากนอยแคไหนที่ตองจัด 
การศึกษาที่จังหวัดอางทอง จึงไมเห็นดวยกับบันทึกขอตกลงตามที่เสนอมา
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รองอธิการบดีฝายวางแผนและพัฒนา  ใหขอมูลเพิ่มเติมวา ในการใชช่ือของโรงเรียน 
ประถมสาธิต  มหาวิทยาลัยควรตองเปนผูบริหารจัดการ  เมื่อวันเสารที่ 3 มีนาคม 2556  ตามที่ไดหารือ 
รวมกับผูอํานวยการกองการศึกษา และสมาชิกสภาเทศบาล ไดมีการยอมรับในประเด็นดังกลาวโดยเปน 
ความตองการของนายชัย  สุวพันธุ นายกเทศมนตรีเมืองอางทองเอง ที่มีความตองการใหมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยาดําเนินการให  ซึ่งทานไดหารือรวมกับทานอธิการบดี ครูและการบริหาร 
การศึกษาทั้งหมดเปนของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา นายกเทศมนตรีเมืองอางทองเปน 
ประธานบริหารการศึกษาแตไมใชผูมีอํานาจทําการแทนสถานศึกษาตามที่แสดงในบันทึกขอตกลง 
ดังกลาว 

คณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  กลาววา ไมเห็นดวยตามที่จํานวนประชากรมีอัตรา 
การเกิดลดลง ซึ่งสงผลกระทบกับเด็กโตและเด็กเล็ก ทําใหไมมีคุณภาพ  และหากใชอัตรากําลังของ 
โรงเรียนประถมสาธิตไปบริหารจัดการจะมีผลตอกําลังคนของมหาวิทยาลัยดวยเชนกัน 

รองอธิการบดีฝายบริหาร กลาววา ตามที่คณะครุศาสตรไดเสนอรางโครงการและบันทึก 
ขอตกลงความรวมมือนั้น คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเห็นวาหลักการของโครงการยังไมชัดเจน 

คณบดีคณะวิทยาการจัดการ  กลาววา ตามที่ไดรับทราบจากอธิการบดีวาไมมีนโยบาย 
การจัดการศึกษานอกที่ตั้งในระดับปริญญาตรี  ควรทบทวนประเด็นการจัดการศึกษานอกที่ตั้งดวย 
เชนกัน  และตามที่จะมีผลกระทบกับอัตรากําลังขอใหพิจารณาใหรอบครอบ และยังไมใหความเห็นชอบ 

รองอธิการบดีฝายวิชาการ กลาววา การจัดการศึกษานอกที่ตั้งมีประกาศของ กกอ. 
ซึ่งมุงเนนเฉพาะระดับอุดมศึกษา ตามที่ไดเสนอในตอนแรกวาโรงเรียนดังกลาวเปนโรงเรียนเอกชน 
โรงเรียนเทศบาล ตองพิจารณาจากโครงสรางวาสิ่งที่เรยีกวาโรงเรยีนสาธิตหมายถึงสิง่ใด และไมเกี่ยวของ 
กับศูนยการศึกษานอกที่ตั้งตามที่คณบดีคณะวิทยาการจดัการใหความเหน็เนื่องจากพจิารณาคนละระบบ 

รองอธิการบดีฝายบริหาร  กลาววา จากการพิจารณาหากตองการใหใชช่ือโรงเรียนประถม 
สาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ตองอยูในการกํากับดูแลของมหาวิทยาลัย และหาก 
ตองการไปรวมโดยไมใชช่ือของโรงเรียนประถมสาธิตฯ โดยการสงนักศึกษาฝกสอนไปชวยสอน 
ใหอาจารยชวยดูแลหลักสูตรเปนตน 

คณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสารสนเทศ กลาววา เนื่องจากคณะกรรมการ 
บริหารมหาวิทยาลัยขาดขอมูลที่ชัดเจนเสนอในการพิจารณาตัดสินใจจึงขอใหไดมีการหารือรวมกันกับ 
มหาวิทยาลัยกอนเพื่อในขอมูลเขาที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอีกครั้งหนึ่ง 

มติ/ความเห็นของที่ประชุม 
1. ยังไมพิจารณาโครงการและขอตกลงความรวมมือเปดโรงเรียนประถมสาธิต ที่จังหวัด 

อางทองเพราะขาดขอมูลที่ชัดเจน และใหนําเสนอขอมูลรายละเอียดประกอบการพิจารณาของคณะ 
กรรมการบริหารมหาวิทยาลัย โดยมอบหมายกองกลาง สํานักงานอธิการบดี ทําหนังสือไปยังสํานักงาน 
เทศบาลเมืองอางทองเพื่อขอขอมูลที่ชัดเจนเพิ่มเติมดังตอไปนี้ 

1) ไมควรใชช่ือโรงเรียนประถมสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
2) ขอมูลความตองการของประชากรในจังหวัดอางทองที่ตองการใหมีโรงเรียนสาธิต 
3) ขอมูลรายละเอียดการบริหารจัดการทรัพยากร
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4) ขอมูลรายละเอียดของโครงการมีรายละเอียดที่ชัดเจน 
5) ขอมูลบันทึกขอตกลง (MOU) ใหมีรายละเอียดชัดเจนสามารถดําเนินการไดอยางเปน 

รูปธรรม 
6) ขอมูลประชากร (อัตราการเกิด) ยอนหลัง 510 ป 
7) ขอมูลเกี่ยวกับการจัดการศึกษาในจังหวัดอางทอง 

ระเบียบวาระที่ 5.3 การเสนอใหปริญญากิตติมศักดิ์ ประจําป พ.ศ. 2556 

สาระสําคัญโดยยอ 
ดวยพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 มาตร 59 และขอบังคับมหาวิทยาลัย 

ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา วาดวย ช้ัน สาขาวิชา และหลักเกณฑการใหปริญญากิตติมศักดิ์ พ.ศ. 2548 
สํานักงานอธิการบดีขอเสนอใหมหาวิทยาลัยดําเนินการตามขอบังคับฯ ขอ 6 การพิจารณาใหปริญญา 
กิตติมศักดิ์ ใหดําเนินการใหมีคณะกรรมการการเลือกสรรผูสมควรไดรับปริญญากิตติมศักดิ์ ประจําป 
พ.ศ. 2556 ประกอบดวย อธิการบดี เปนประธาน รองอธิการบดี คณบดี ผูอํานวยการสถาบัน/สํานัก 
เปนกรรมการ ผูแทนคณาจารยในสภามหาวิทยาลัย จํานวน 2 คน เปนกรรมการ และรองอธิการบดีฝาย 
วิชาการทําหนาที่เปนเลขานุการ 

และในป พ.ศ. 2556 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  มีกําหนดการรับพระราชทาน 
ปริญญาบัตรประมาณวันที่ 211 กรกฎาคม พ.ศ. 2556 

เพื่อการเสนอใหปริญญากิตติมศักดิ์ ประจําป 2556 เปนไปตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราช 
ภัฏ พ.ศ. 2547 มาตร 59 และขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา วาดวย ช้ัน สาขาวิชา 
และหลักเกณฑการใหปริญญากิตติมศักดิ์ พ.ศ. 2548 สํานักงานอธิการบดีจึงขอเสนอใหคณะกรรมการ 
บริหารพิจารณาดังนี้ 

1.  ขอความเห็นชอบใหมีการเสนอปริญญากิตติมศักดิ์ ประจําป พ.ศ. 2556 
2.  ขอความเห็นชอบ (ราง) คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการเลือกสรรผูสมควรไดรับปริญญากิตติมศักดิ์ 

ประจําป พ.ศ. 2556 
3.  ขอความเห็นชอบ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง แนวปฏิบัติ 

ในการรวบรวมขอมูลและเลือกสรรผูสมควรไดรับปริญญากิตติมศักดิ์ ประจําป พ.ศ. 2556 
รองอธิการบดีฝ าย วิชาการ ได เสนอขอมูลตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏ 

พระนครศรีอยุธยา เรื่อง แนวปฏิบัติในการรวบรวมขอมูลและเลอืกสรรผูสมควรไดรบัปริญญากิตติมศักดิ์ 
ขอ 1.1 ใหเลขานุการรวบรวมขอมูลรายช่ือและขอมูลผูสมควรไดรับการพิจารณาใหปริญญากิตติมศักดิ์ 
ในช้ันและสาขาวิชาของปริญญาตามหลักสูตรที่คณะรับผิดชอบจัดการศึกษาและผลิตบัณฑิต โดยใช 
กระบวนการรวบรวมขอมูลตามที่คณบดีเห็นสมควร เชน การสอบถาม หรือรวบรวมจากคณาจารย/ 
สาขาวิชา และ/หรือผูที่เกี่ยวของหรือการตั้งคณะกรรมการเฉพาะกิจของคณะดําเนินการเปนตน ทั้งนี้ให 
กระทําเปนการลับตามขอบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาวาดวย ช้ัน สาขาวิชา และ 
หลักเกณฑการใหปริญญากิตติมศักดิ์ พ.ศ. ๒๕๔๘ แลวเสนอตอคณะกรรมการการเลือกสรรคณะละไม 
เกิน 3 ราย คณะตองการยกเลิกการใหเสนอชื่อคณะละไมเกิน 3 ราย หรือไม การที่จะกําหนดใหสง 
รายช่ือคณะละไมเกิน 3 ราย ขอใหโปรดพิจารณา
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ผูอํานวยการสถาบันอยุธยาศึกษา เสนอวา  แทนที่จะใชคําวาคณะละ 3 ราย แกไขเปน 
หนวยงานละ 3 รายไดหรือไม เพราะสถาบันอยุธยาศึกษา หรือสถาบันวิจัยและพัฒนา หรือสํานัก 
วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ นั้น เวลาทํางานจะทํางานรวมกับผูทรงคุณวุฒิและนักวิชาการ 
ในทองถ่ิน เมื่อตองการเสนอปริญญากิตติมศักดิ์ตองไปผานคณะ  และเกิดคณะมีบุคคลที่ตองการเสนอ 
ช่ืออยูแลว ซึ่งสถาบันอยุธยาศึกษามีฐานะเทียบเทาคณะวิชาแตเมื่อปฏิบัติงานจริงไมเทียบเทาคณะวิชา 
ซึ่งควรมีมาตรฐานใหเทากัน สามารถเสนอใหปริญญาบุคคลในสัดสวนที่เทากัน ซึ่งในอดีตการเสนอให 
ปริญญาตองพิจารณาในหลายประเด็น ซึ่งตองทําคุณประโยชนใหกับมหาวิทยาลัยและเขามาเกี่ยวของ 
ในเรื่องของการเรยีนการสอน เชน เผยแพรใหความรูแตภายหลังไมไดยึดหลกัเกณฑดังกลาวเลย  รวมทั้ง 
ไมไดทําคุณประโยชนใหกับมหาวิทยาลัยแตไดรับการพจิารณาเสนอช่ือ  เมื่อพิจารณาแลวสถาบันอยุธยา 
ศึกษาคัดเลือกใหปริญญาทางคณะวิทยาการจัดการ หรือคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร แตผูที่ถูก 
เสนอช่ือไปไมไดทําประโยชนใหกับคณะที่เสนอช่ือผานอาจทําใหไดรับการพิจารณาในสัดสวนที่ลด 
ความสําคัญลง  ดังนั้นหนวยงานสถาบันอยุธยาศึกษาซึ่งเปนพันธกิจของมหาวิทยาลัยตามที่มี 
การประเมิน PMQA และกลาววาเสมอวาสิ่งสําคัญคือศิลปวัฒนธรรมแตไมไดรับการขับเคลื่อนงาน 
หรือการที่ใหปริญญากิตติมศักดิ์เปนสวนหนึ่งที่จะไดประโยชนจากผูที่ถูกเสนอช่ือวามหาวิทยาลัยจะ 
ไดรับผลตอบรับจากการเสนอช่ือในเรื่องของการใหการสนับสนุนการดําเนินงาน จึงขอเสนอให 
ทุกหนวยงานมีสิทธิ์เสนอช่ือโดยใหคณะกรรมการกลางเปนผูพิจารณาตามหลักเกณฑ 

รองอธิการบดีฝายวิชาการ ช้ีแจงวา ขอบังคับไมไดกําหนดสิทธ์ิในการเสนอช่ือไว  ทั้งนี้ 
ข้ึนอยูกับคณะกรรมการ  ซึ่งความเปนจริงรายช่ือที่เสนออาจตกจากการเสนอช่ือตามคณะที่เสนอ 
ตามขอบังคับไมไดระบุโดยกระบวนการหลายปที่ผานมา บางคณะเสนอช่ือจํานวนมากจึงมีการกําหนด 
จํานวนราย ซึ่งตาม พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 มาตร 59 และขอบังคับ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา วาดวย ช้ัน สาขาวิชา และหลักเกณฑการใหปริญญากิตติมศักดิ์ 
พ.ศ. 2548 ไมไดกําหนดแตทั้งมหาวิทยาลัยมีทั้งหมด 60 หลักสูตรจะเสนอช่ือ 120 คน ไมไดไมควรเกิน 
ตามที่ขอบังคับกําหนดไวเทานั้น 

คณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กลาววา ปที่ผานมาคณะวิทยาศาสตรและ 
เทคโนโลยีเสนอพอมาถึงคณะกรรมการ มีการเปลี่ยนสาขาซึ่งคณะสามารถเปลี่ยนสาขาอื่นของ 
มหาวิทยาลัยไดเพียงแตไปผานคณะกรรมการของคณะนั้น ซึ่งจะทําใหระยะเวลาในการดําเนินงานลาชา 
และในการแจงในปฏิทินควรมีแจงหนวยงาน สถาบัน ศูนย สํานักดวยวาควรมีกําหนดระยะเวลาเทาใด 
ในการดําเนินงานรวบรวมขอมูลเสนอ  เนื่องจากตองผานคณะกรรมการประจําคณะดวย 

รองอธิการบดีฝายวิชาการ ช้ีแจงวา รายละเอียดดังกลาวระบุใหคณะที่รับผิดชอบการจัด 
การศึกษาไปรวบรวมและเสนอ  ซึ่งข้ึนอยูกับคณบดีวาจะพิจารณาใชกระบวนการใด  ซึ่งปกติการเสนอ 
ใหปริญญาคณะกรรมการประจําคณะไมมีอํานาจตองเปนคณะกรรมการอนุมัติจบการศึกษา  ดังนั้นตอง 
มีความชัดเจน 

รองอธิการบดีฝายวางแผนและพัฒนา  กลาววา ในขอบังคับไม ไดกําหนดไววาตองให 
คณะพิจารณา  ขอบังคับกําหนดวาใหมีคณะกรรมการการเลือกสรร  และวิธีการดําเนินงาน จุดเริ่มตนสามารถ 
เริ่ มที่ คณะกรรมการได เลยซึ่ งผู อํ านวยการสถาบันอยุธยาศึกษาอยู ในคณะกรรมการอยู แล ว 
เห็นควรใหยกเลกิการกําหนดใหคณะเสนอได 3 ราย ออกไปจะทําใหหนวยงานตาง ๆ  สามารถเสนอช่ือไดโดยตรง
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ผูอํานวยการสํานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา กลาววา เห็นชอบใหมีการเสนอปริญญา 
กิตติมศักดิ์ ประจําป พ.ศ. 2546 และเห็นชอบ (ราง) คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการเลือกสรรผูสมควรไดรับ 
ปริญญากิตติมศักดิ์ ประจําป พ.ศ. 2546  สวน (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
เรื่อง แนวปฏิบัติในการรวบรวมขอมูลและเลือกสรรผูสมควรไดรับปริญญากิตติมศักดิ์ ประจําป พ.ศ. 2556 
มีสวนที่ ขัดแยงกับขอบังคับ (5) ในแตละปการศึกษา ผูไดรับปริญญากิตติมศักดิ์ตองไมเกิน 2 เทา 
ของสาขาวิชาที่เปดสอน  ซึ่งการกําหนด 2 เทา มีการกําหนดไปถึงคณะหรือไมวาแตละคณะมีกี่สาขาวิชา 
ดังนั้นตองแกไขประกาศใหมวาแตละคณะตองไมเกิน 2 เทาของสาขาวิชาที่เปดสอนเพื่อใหเปนไปตาม 
ขอบังคับซึ่ง (ราง) ประกาศในปที่ผานมามีปญหาซึ่งคณะไมทราบวาคณะกรรมการเสนอใคร แตป พ.ศ. 2555 
ใหคณะพิจารณาโดยคณะกรรมการประจําคณะ เสนอโดยสาขาวิชาซึ่งขัดกับขอบังคับขอ 6 ใหคณะกรรมการ 
การเลือกสรรรวบรวมขอมูลผูมีคุณสมบัติตามขอ 5 แลวพิจารณาเลือกสรรผูสมควรไดรับปริญญากิตติมศักดิ์ 
ตองการใหเขียนประกาศใหสอดคลองกันกับขอบังคับ 

รองอธิการบดีฝายวิชาการ กลาววา ปญหาคือเรื่องดังกลาวเปนเรื่องลับ เมื่อมีการพิจารณา 
ในคณะกรรมการประจําคณะทําใหไมเปนความลับเนื่องจากมีผูรูเห็นมากกวา 10 คน จึงทําใหมี 
ความเห็นวาผูถูกเสนอช่ือในประเด็นตาง ๆ หลากหลายความเห็นจึงทําใหถูกพิจารณาใหความเห็นชอบ 
ตกไปจากคณะ 

ผูอํานวยการกองบริการการศึกษา ปฏิบัติหนาที่ในตําแหนงผูอํานวยการสํานักงาน 
อธิการบดี ใหขอมูลเพิ่มเติมวา ปริญญาในการเสนอใหปริญญากิตติมศักดิ์ของมหาวิทยาลัยที่มี 
ในราชกฤษฏีกามีจํานวน 10 สาขาวิชา เมื่อคัดเลือกแลวตองไมเกิน 2 เทา คือ จํานวน 20 คน 

รองอธิการบดีฝายวิจัยและบริการวิชาการ กลาววา คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยให 
ปรับแกไขประกาศประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง แนวปฏิบัติในการรวบรวมขอมูลและ 
เลือกสรรผูสมควรไดรับปริญญากิตติมศักดิ์ ประจําป พ.ศ. 2556 ขอ 1.1 ยกเลิกการใหเสนอชื่อคณะละ 
ไมเกิน 3 ราย ภายในวันที่ 1 เมษายน 2556 และดําเนินการตามข้ึนตนที่ประกาศไว และเพื่อเปน 
การประชาสัมพันธใหลงจดหมายขาวรูปแบบฟอรมทั้งหมดเพื่อใหคณะเตรียมการในเรื่องดังกลาว 

มติ/ความเห็นของที่ประชุม 
1.  เห็นชอบใหมีการเสนอปริญญากิตติมศักดิ์ ประจําป พ.ศ. 2556 
2. เห็นชอบ (ราง) คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการเลือกสรรผูสมควรไดรับปริญญากิตติมศักดิ์ 

ประจําป พ.ศ. 2556 
3. เห็นชอบ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง แนวปฏิบัติ 

ในการรวบรวมขอมูลและเลือกสรรผูสมควรไดรับปริญญากิตติมศักดิ์ ประจําป พ.ศ. 2556 โดยใหปรับแกไข 
ตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
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ระเบียบวาระที่ 6  เรื่องอื่น ๆ 

ระเบียบวาระที่ 6.1 กําหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6/2556 

สาระสําคัญโดยยอ 
ตามที่ไดกําหนดใหมีการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (กบ.) ครั้งที่ 6/2556 

ในวันอังคารที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2556 เวลา 13.30 น. ณ หองประชุม 1 อาคาร 2 มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จึงขอเรียนเชิญคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยทุกทาน เขารวมประชุม 
โดยพรอมเพรียงกัน ตามวันและเวลาดังกลาว 

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 6.2 สมาคมพลังงานทดแทนสูชุมชนแหงประเทศไทยเชิญเขารวมเปนสมาชิก 
สมาคมพลังงานทดแทนสูชุมชนแหงประเทศไทย (TRECA) 

สาระสําคัญโดยยอ 
ศูนยวิจัยพลังงานทดแทนฯ คณะวิศวกรรมศาสตร โดยสมาคมพลังงานทดแทนสูชุมชนแหง 

ประเทศไทย ซึ่งเปนองคกรที่จัดตั้งข้ึนโดยมีวัตถุประสงคเพื่อการสงเสริมงานวิจัย งานวิชาการของ 
พลังงานทดแทนในระดับชุมชน สนับสนุนการใชพลังงานทดแทนของประเทศอยางยั่งยืน โดยเนนการนํา 
พลังงานและรูปแบบการจัดการพลังงาน เพื่อนําไปใชไดจริงอยางเหมาะสมตอชุมชนในประเทศไทย 
เพื่อใหเกิดผลไดอยางแทจริงจากการใชพลังงานทดแทนและพลังงานสะอาด ซึ่งรวมถึงการใชพลังงาน 
แสงอาทิตย พลังงานลม ชีวมวล และพลังงานจากน้ํา ซึ่งเปนพลังงานตนกําเนิดที่มีอยูในชุมชนทุกที่ 
ซึ่งจะมีการจัดการประชุมการสัมมนาเชิงวิชาการกับมหาวิทยาลัยในเครือขายประจําทุกป ในการนี้ 
สมาคมพลังงานทดแทนสูชุมชนแหงประเทศไทยจึงขอเชิญเขารวมเปนสมาชิกเพื่อรวมเปนเครือขายใน 
การมีสวนรวมในการสัมมนาและสนับสนุนการใชพลังงานทดแทนของประเทศอยางยั่งยืน 

รองอธิการบดีฝายบริหาร ขอมติที่ประชุมในการที่มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
จะเขารวมเปนสมาชิกสมาคมพลังงานทดแทนสูชุมชนแหงประเทศไทย หากสนใจเขารวมโครงการ 
มหาวิทยาลัยจะตองจายคาสมาชิกจาํนวน 10,000 บาท/ป แตหากเปนสมาชิกแลวไมไปรวมกจิกรรมหรือไป 
ใชประโยชนจากสมาคมดังกลาวจะทําใหไมไดมูลคาตอบแทนที่ตองลงทุนไป 

ผูอํานวยการสํานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา กลาววา สิทธิประโยชนสําหรับสมาชิก 
TRECA จะเปนประโยชนหากมหาวิทยาลัยใชพลังงานทดแทนของบริษัทตาง ๆ ในเครือขายของสมาคมฯ ที่ 
เขารวมเปนสมาชิก ในราคาพิเศษสําหรับสมาชิกสมาคมฯ และสวนลดตาง ๆ ดวยเงื่อนไขพิเศษ  แต 
มหาวิทยาลัยยังไมทราบวาสมาคมฯ มีบริษัทในเครือขายของสมาคมฯ หรือไม ควรพิจารณาการจัดต้ัง 
สมาคมฯ ใหเสร็จเรียบรอยหากพิจารณาแลวเห็นวามีประโยชนตอมหาวิทยาลัยจึงพิจารณาเขารวมเปน 
สมาชิกของสมาคมฯ ตอไป 

รองอธิการบดีฝายวิชาการ กลาววา สามารถดําเนินโครงการไดโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
พระนครศรีอยุธยาของเราเอง  และเพิ่งเปนการระดมหาสมาชิกสมาคมฯ เพื่อใหเกิดความยั่งยืนหาก 
มหาวิทยาลัยจะเปนสมาชิกตองมีอาจารยของมหาวิทยาลัยเขารวมขับเคลื่อน
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มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
ขอใหมหาวิทยาลัยรอดูผลการดําเนินการของสมาคมพลังงานทดแทนสูชุมชนแหงประเทศ 

ไทยใหมีความชัดเจนมากกวานี้ 

เลิกประชุมเวลา เวลา 16.20 น. 

นางสาวภัครินทร ภิญญา ผูจดบันทึกการประชุม 
นางลักขณา เตชวงษ ผูตรวจบันทึกการประชุม




