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รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
คร้ังที่ 19/2555 

วันอังคารท่ี 2 ตุลาคม 2555 เวลา 13.3018.00 น. 
ณ หองประชุม 1 อาคาร 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

-------------------------------------------------- 
ผูท่ีมาประชุม 
1. ดร.บรูพาทิศ พลอยสุวรรณ อธิการบดี ประธาน 
2. ผศ.ดร.วิมลพรรณ รุงพรหม รองอธิการบดฝีายวิชาการ กรรมการ 
3. นายทวีศักดิ์ จริตควร ผูชวยอธิการบดีฝายบริหาร กรรมการ 
4. ดร.ชิดชัย สนั่นเสียง รองอธิการบดฝีายวิจัยและบริการวิชาการ กรรมการ 
5. นายสุนทร โภชฌงค รองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา 
6. ดร.อมรรัตน สนั่นเสียง คณบดีคณะครุศาสตร กรรมการ 
7. ผศ.วิชชุกร นาคธน คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร กรรมการ 
8. รศ.ดร.นพวรรณ ธีระพันธเจริญ คณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กรรมการ 
9. รศ.ลํายอง ปลั่งกลาง คณบดีคณะวิทยาการจัดการ กรรมการ 
10. ผศ.จินตนา เวชมี ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา กรรมการ 
11. ผศ.พันทิพา มาลา ผูอํานวยการสถาบันอยุธยาศึกษา กรรมการ 
12. นายชัยพฤกษ ชูดํา ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี 

สารสนเทศ กรรมการ 
13. ดร.รวีวัตร สิริภูบาล ผูอํานวยการสํานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา กรรมการ 

ผูเขารวมประชุม 
1. นางสาววนิดา อินทรลักษณ ผูชวยอธิการบดฝีายกิจการพเิศษและตรวจสอบภายใน 
2. รศ.ไพฑูรย สมัครกิจ ประธานสภาคณาจารย 
3. นางสุนทรี โพธิกุล ผูอํานวยการกองกลาง 
4. นางสาวเพลินตา โมสกลุ ผูอํานวยการกองนโยบายและแผน 
5. นางลักขณา เตชวงษ ผูอํานวยการกองบริการการศึกษา 

ผูไมเขารวมประชุม 
1. นายจิรศักดิ์ ชุมวรานนท รองอธิการบดฝีายวางแผนและพฒันา ติดราชการ 
2. นางสารภี พูลศิริ (แทน) ผูอํานวยการกองพัฒนานกัศึกษา ติดภารกิจ 

เริ่มประชุม เวลา 13.30 น. 
ประธานพิจารณาจํานวนกรรมการทีม่าประชุมและเหน็วาครบองคประชุมแลวจึงเปดการประชุม 

และดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม
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ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจงใหทราบ 

ระเบียบวาระที่ 1.1 ขอเชิญเขารวมรับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราช 
กุมารี ในโอกาสเสด็จพระราชดําเนนิไปทรงเปดนิทรรศการสัปดาหแหง 
การเฉลิมฉลองการถวายพระราชสมัญญา “พระบิดาแหงการ 
อุดมศึกษาไทย” แดสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดวิกรม พระบรม 
ราชชนก 

สาระสําคัญโดยยอ 
ตามหนังสือดวนที่สุด สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ที่ ศธ 0503(3)/ว 1186 

ลงวันที่ 26 กันยายน 2555  เรื่อง ขอเชิญเขารวมรับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรม 
ราชกุมารี ในโอกาสเสด็จพระราชดําเนินไปทรงเปดนิทรรศการสัปดาหแหงการเฉลิมฉลองการถวายพระ 
ราชสมัญญา “พระบิดาแหงการอุดมศึกษาไทย” แดสมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรม พระบรม 
ราชชนก ตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นเห็นชอบในเรื่องดังกลาว เพื่อเฉลิมพระเกียรติในพระราชกรณียกิจ 
ดานการอุดมศึกษา จึงขอเรียนเชิญทานอธิการบดี ผูบริหาร คณาจารย และนักศึกษาเขารวมรับเสด็จฯ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวันที่ 11 ตุลาคม 2555  ตั้งแตเวลา 14.30 น. และ 
เยี่ยมชมกิจกรรมตาง ๆ ในระหวางวันที่ 1113 ตุลาคม 2555 

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 1.2 การประชุมสภามหาวิทยาลัยประจําเดือนตุลาคม 2555 

สาระสําคัญโดยยอ 
สภามหาวิทยาลัยกําหนดการประชุมประจําเดือนตุลาคม 2555 ในวันพุธที่ 17 ตุลาคม 2555 

สวนราชการ/หนวยงานใดมีเรื่องที่จะตองนําเสนอสภามหาวิทยาลัยใหดําเนินการแจงมายังสํานักงานสภา 
มหาวิทยาลัยเพื่อดําเนินการบรรจุเขาวาระการประชุมตอไป 

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 1.3 การดําเนินงานเกี่ยวกับแผนงบประมาณ 

สาระสําคัญโดยยอ 
อธิการบดีไดมอบใหกองนโยบายและแผนติดตามเรื่องแผนการใชงบประมาณ  จึงขอความ 

อนุเคราะหใหที่ประชุมคณะกรรมการบรหิารมหาวิทยาลยัประสานงานรวมกบักองนโยบายและแผนในเรื่องขอมูล 
การจัดทํารายละเอียดการใชงบประมาณ ป 2556 งบแผนดิน งบบํารุงการศึกษา งบ กศ.บป.  และงบบัณฑิต 
เพราะจะทําใหมีปญหาในเรื่องของการใชงบประมาณเดือนตุลาคม  ไดรับทราบจากเจาหนาที่กองนโยบายและ 
แผนวามีบางหนวยงานอยูระหวางการรวบรวมขอมูลและปรับแกไขยังไมเรียบรอย  และขอเรียนย้ําเนื่องจาก
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พบวา คณะ/สาขาวิชา ไมทราบที่มาของงบประมาณ จึงขอเนนย้ําทานคณบดีใหความอนุเคราะหแจงสาขาวิชา 
ไดรับทราบการจัดตั้งงบประมาณวามีที่มาอยางไร จัดตั้งงบประมาณอยางไร โดยเฉพาะบัณฑิตแจงวาคณะไมรู 
เรื่องซึ่งบัณฑิตตองแจงใหคณะทราบวาสาขาวิชาในคณะตองทําโครงการโดยใชเงินงบประมาณซึ่งอยูที่บัณฑิตอยู 
แลว  โดยสาขาจะดําเนินการอะไรตองเขียนรายละเอียดในการทํา ใหใชหลักการดังนี้ บัณฑิตทราบวงเงินในแตละ 
สาขา สาขาจึงดําเนินการและแจงใหคณะทราบ และคณะนําสงมาที่บัณฑิตโดยรวบรวม ประมวลผลเปนแผนการ 
ใชงบประมาณของบณัฑิต  แตทุกปประสานใหสาขาวิชาแตไมมีการดําเนินการ หรือดําเนินการไมทันทางบัณฑิต 
จึงทําใหไปกอนเรื่องจึงไมไดผานคณะ  ทําใหคณะไมทราบเรื่องจึงขอใหคณะชวยติดตามงานดังกลาวเพื่อให 
สามารถใชงบประมาณไดภายในเดือนตุลาคม 

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

ระเบียบวาระที่ 2.1 เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 18/2555 

สาระสําคัญโดยยอ 
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยไดมีการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 

ครั้งที่ 18/2555 เมื่อวันอังคารที่ 18 กันยายน 2555 ณ หองประชุม 1 อาคาร 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
พระนครศรีอยุธยา 

เลขานุการคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย นําเสนอรายงานการประชุม ครั้งที่ 
18/2555  เพื่อขอใหที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม 

มต/ิความคิดเห็นของท่ีประชุม 
รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้ งที่ 18/2555 

โดยไมมีการแกไข 

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุม 

ระเบียบวาระที่ 3.1 รายงานขอมูลการดําเนินงานและผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุม 
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
ครั้งที่ 18/2555 

สาระสําคัญโดยยอ 
1. คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ไดมีมติกําหนดเปนแนวปฏิบัติใหเลขานุการนําเสนอ 

ที่ประชุมเพื่อทราบความคืบหนาหรือขอมูลการดําเนินงานและผลการปฏิบัติตามมติทุกครั้งโดยบรรจุ 
เปนเรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งกอนดวย
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2. คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย มีการประชุม ครั้งที่ 18/2555 เมื่อวันอังคารที่ 
18 กันยายน 2555 เวลา 13.30 น. ณ หองประชุม 1 อาคาร 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
โดยมีสาระตามรายงานการประชุมฯ ในระเบียบวาระที่ 2.1 

3.  คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย มีการประชุม ครั้งที่ 18/2555 เมื่อวันอังคารที่ 
18 กันยายน 2555 โดยมอบหมายใหฝายเลขานุการแจงไปยังหนวยงานและบุคคลที่เกี่ยวของปฏิบัติ 
ตามมติที่ประชุมในระเบียบวาระที่ 3.1 

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องนําเสนอเพื่อทราบ 

ระเบียบวาระที่ 4.1 เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากคณบดีคณะครุศาสตร 
สาระสําคัญโดยยอ 

วันที่ 819 ตุลาคม 2555 คณะครุศาสตรจัดอบรมวิทยฐานะเช่ียวชาญและชํานาญใหกับ 
ผูบริหารและครู จํานวน 2 รุน ที่โรงแรมวรบุรี จัดกิจกรรมเปนรุนที่ 7 มีผูเขาอบรมจํานวน 167 คน และ 
รุนที่ 8 จํานวน 180 คน เปนโครงการที่ผูเขารับการอบรมตองจายคาลงทะเบียนเขารับการอบรมเอง 

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 4.2 เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากคณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
สาระสําคัญโดยยอ 

เมื่อวันศุกรที่ 28 กันยายน 2555 ไดรับแจงจากสภาทนายความซึ่งมีการประชุมสภา 
ทนายความเพื่อรับรองหลักสูตรนิติศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาเรียบรอยแลว ซึ่งจะ 
จัดทําหนังสือเพื่อแจงใหมหาวิทยาลัยไดรับทราบในโอกาสตอไป 

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 4.3  เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากคณบดีคณะวิทยาการจัดการ 
สาระสําคัญโดยยอ 

 ไมมี  

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
 ไมมี 
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ระเบียบวาระที่ 4.4  เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากคณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
สาระสําคัญโดยยอ 

ความกาวหนาการติดตามการพัฒนาหลักสูตรสาธารณสุขชุมชน  หลังจากที่คณะ 
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีไดมีการเสนอไปที่กระทรวงสาธารณสุข เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2554 ไดมี 
การติดตามงานมาโดยตลอดและประสานางานรวมกับ สกอ. และเลขาธิการสภาการพยาบาล ซึ่งไดมี 
เอกสารใหแกไขและไดสงเรื่องกลบัไปเรยีบรอยแลว จนกระทั่งเมื่อสปัดาหที่ผานมาคณบดีไดติดตามเรือ่ง 
ดังกลาวดวยตนเองพบวา เอกสารออกจากสภาการพยาบาลแตไมตอบมาที่มหาวิทยาลัยแตตอบกลับไปที่ 
กระทรวงสาธารณสุขแจงใหนําหลักสูตรดังกลาวไปอยูในกลุมวิชาชีพของแพทยและเภสัช  ซึ่งไดนําโดยมี 
เอกสารรวมหารอืกับ ผศ.ดร.วิมลพรรณ  รุงพรหม พบวาหลักสูตรแบบเดียวกันของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
อีกหลายแหงยังไมไดรับการรับรองจาก สกอ. เนื่องจากติดที่การสภาการพยาบาล และมีช่ือหลักสูตร 
เหมือนกัน รายวิชาเหมือนกัน ซึ่งเปนขอทักทวงของสภาการพยาบาล แตบางมหาวิทยาลัยไดรับการ 
พิจารณาใหผาน บางมหาวิทยาลัยแจงวากาวลวง  คณบดีจึงไดจัดทําสําเนาเอกสารทั้งหมดเตรียมมอบ 
ใหกับ ผศ.ดร.วิมลพรรณ  รุงพรหม เพื่อประสานงานกับ สกอ. ในเรื่องดังกลาวเพื่อแกไขปญหาตอไป 

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 4.5  เรือ่งนําเสนอเพื่อทราบจากผูอาํนวยการสถาบนัอยุธยาศึกษา 
สาระสําคัญโดยยอ 

ในป 2556 สถาบันอยุธยาศึกษาไดรวมกับมูลนิธิโตโยตาและมูลนิธิสังคมศาสตรและ 
มนุษยศาสตรจัดสัมนาอาเซียนศึกษาที่ศูนยมานุษยวิทยาสิรินธร ในวันที่ 2425 มกราคม 2556 สวนการ 
ที่จะมาจัดกิจกรรมดังกลาวที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาซึ่งอยูระหวางเตรียมการ 

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 4.6 เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

สาระสําคัญโดยยอ 
หองสมุดอาคารบรรณราชนครินทรจะงดใหบริการในวันที่ 35 ตุลาคม 2555  เนื่องจาก 

ตองปรับปรุงระบบการจายไฟฟาอาคารใหมตามโครงการงบฟนฟู รวมทั้งอาคาร 25 และอาคาร 29 
สําหรับอาคาร 15 ใชเวลาในการดําเนินการปรับปรุงจํานวน 1 วัน สวนการปรับปรุงอาคาร 29 (บรรณ 
ราชนครินทร) เนื่องจากมีพื้นที่คับแคบตองปรับปรุงผนังและใชเวลานานถึง 3 วัน ในวันที่ 35 ตุลาคม 
2555 

ดร.อมรรัตน  สนั่นเสียง  กลาววา ตามที่ไดมีการประเมินอาจารยผูสอนผานระบบออนไลน 
ทุกหมูเรียนแลว  แตยังมีผลการประเมินที่จะตองนําผลที่ไดสงใหกับอาจารยและสวนหนึ่งตองใชในเรื่อง
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การประกันคุณภาพ  ซึ่งที่ผานมาคณะครุศาสตรดําเนินการจะใสซองปดผนึกและจัดสงใหกับอาจารย  จึง 
ของเรียนถามเรื่องผลการประเมินที่จะตองสงมาใหกับคณะเพื่อเก็บไวเปนขอมูลการประกันคุณภาพ 
การศึกษา 

นายชัยพฤกษ  ชูดํา กลาววา  ในสวนของผลประเมินตองสงเรื่องใหกับสถาบันวิจัยและพัฒนา 
ซึ่งควรเปนเจาภาพในเรื่องดังกลาว  ซึ่งระบบการประเมินที่นักศึกษาสามารถดูเกรดรายวิชาและตองทํา 
การประเมินผูสอนในรายวิชาน้ัน  แตเนื่องจากมีการปรับเปลี่ยนในเรื่องปฏิทินการศึกษาวาใหนักศึกษา 
สามารถลงทะเบียนไดกอนจึงทําใหนักศึกษาถูกดักอยูในอีกกรณีหนึ่ง คือถาตองการลงทะเบียนในภาค 
การศึกษาถัดไปซึ่งไดมีการตอบแบบสอบถามมาเปนจํานวนมาก โดยในวันที่ 12 ตุลาคม 2555 จะเปน 
การลงทะเบียนของนักศึกษาช้ันปที่ 1  และตั้งแตวันที่ 3 ตุลาคม 2555  เปนตนไปเปนของช้ันปที่ 25 
ซึ่งขณะนี้มีนักศึกษาตอบเขามาในระบบบางแลวในข้ันตอนตอไปจะใหสถาบันวิจัยเปนผูมีสิทธิเขาไปดึง 
ขอมูลดังกลาวตอไป 

อธิการบดี  กลาววา  ระบบการใชงานมีการเขาใจตรงกันหรือไม วาตองดําเนินการเมื่อไหร 
อยางไร เพราะไดรับคํารองเรียนจากนักศึกษาวามีบางสาขาวิชา 3 เทอมแลวที่ไมทราบเกรด  จึงแจง 
กับ ผศ.ดร.วิมลพรรณ  รุงพรหม วาหากเกรดอาจารยผูสอนไมออกเทอมตอไปไมใหสอน เงื่อนไขดังกลาว 
ตองสําคัญ  และมีการดําเนินการแลวหรือไม 

ผศ.จินตนา  เวชมี  กลาววา  ทุกคนมีความเขาใจตรงกันเนื่องจากสรางเครื่องมือรวมกันซึ่ง 
นักศึกษาจะเขาดูเกรดไดตองคลิกประเมินอาจารย  แตการประมวลผลตองหารือรวมกันอีกครั้งหนึ่ง 
เพราะมีรายะเอียดเยอะมาก แตจะไมเปนการ Print out ตองมีการประมวลผลขอมูลออกมา สามารถ 
ดําเนินการได 

ผศ.ดร.วิมลพรรณ  รุงพรหม กลาววา กระบวนการแรกอธิการบดีไดมอบสถาบันวิจัยและ 
พัฒนาจัดทําเครื่องมือและทางสํานักวิทยบริการไดนําเครื่องมีไปจัดทําระบบโดยเช่ือมโยงกับการออก 
เกรด ดังนั้นการออกเกรดจึงไมใชเงือนไขที่สําคัญกับสิทธิ์ของนักศึกษาในการดูเกรด  ฉะน้ันหากทําไมทัน 
กองบริการการศึกษาขอใหไมตองไปเช่ือมโยงกับการประเมินอาจารยผูสอนเนื่องจากไมเกี่ยวของกัน 
แตการที่มีการรองเรียนกับทานอธิการ คือหลักสูตรปกครองทองถ่ิน กองบริการการศึกษาทวงถามเปน 
เอกสารทุกเดือนไมไดรบัการตอบกลับ  รายช่ืออาจารยไมมีอาจารยเบกิคาสอนไมไดขอฝากเรื่องนี้กับทาน 
คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  ตองการทําใหขอมูลเปนปจจุบันอาจารยสอนตั้งแต 1/2554 
ปที่ผานมาไมไดคาสอน  กองบริการการศึกษาไดติดตามรายช่ือนักศึกษาแตก็ไมไดรับแตอยางใด จึงได 
เสนองานการเงินวาจะจัดประชุมเพื่อตรวจสอบขอมูลทั้งหมด  เนื่องจากไมสามารถเบิกคาสอนและ 
เซ็นตช่ือยอนหลังตลอด ดังนั้นโครงการพิเศษหรือโครงการใด ๆ ก็ตามซึ่งบางวิชาขอสอบจมน้ําแตไมมี 
การแกปญหาใหกับนักศึกษา รวมถึงบัณฑิตศึกษาดวยที่การสงเกรดลาชามากแตผูทวงถามกับเปน 
เจาหนาที่  กองบริการการศึกษาจะปรบัปรุงรายวิชาที่สอนใหเปนปจจุบันทั้งหมดภายในอาทิตยนี้  ตามที่ 
ไดมีการมอบกรรมการบริหารหลักสูตรและคณบดีเปนผูดําเนินการ  แตปรากฎวานักศึกษามารองเรียน 
อธิการบดี  การประเมินผลหากเช่ือมโยงทนัเวลาสามารถทําไดแตขอใหระมัดระวังเนื่องจากนักศึกษาควร 
จะทราบเกรด  สวนการประเมินผลอาจารยเปนอีกเรื่องที่เปนหนาที่ของมหาวิทยาลัย  ขอใหตรวจสอบ 
ปฏิทินวิชาการของกองบริการการศึกษาดวยเนื่องจากมีมาตรการที่เกี่ยวกับน้ําทวมมีการปรับให
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สอดคลองกับมาตรการปองกันภัยภาวะน้ําทวม  ผูที่เกี่ยวของควรตองชวยประชาสัมพันธและช้ีแจงให 
นักศึกษาไดรับทราบ  และไมตองการใหนักศึกษาที่จะเปดเทอมแตนักศึกษายังไมรูวิชา 
อธิการบดี  กลาววา  สรุปในเรื่องปฏิทินการศึกษาที่เกี่ยวของกับระบบไอที หรือระบบอิเล็คทอรนิค 
ตองการใหประสานงานเพื่อเกิดความเขาใจตรงกัน เชน กองบริการการศึกษาตองการดําเนินการเรื่อง 
ตาง ๆ ฝายสํานักวิทยบริการฯ ตองมีระบบรองรับการดําเนินการใหนักศึกษาสามารถเขาระบบได 

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 4.7   เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
สาระสําคัญโดยยอ 
สาระสําคัญ 

1. การจัดสรรทุนอุดหนุนการวิจัยซึ่งผานการพิจารณาจากสํานักงานคณะกรรมการวิจัย 
แหงชาติปงบประมาณ 2556 วงเงิน 6,000,000 บาท มีขอเสนอโครงการ 17 โครงการ ผลลัพธที่มุงเนน 
คือการตีพิมพระดับนานาชาติและระดับชาติ (ตัวช้ีวัด สมศ.) 

2. การจัดสรรทุนอุดหนุนการวิจัยจากกองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
ปงบประมาณ 2556 วงเงิน 570,000 บาท มีขอเสนอโครงการ 19 โครงการ ผลลัพธที่มุงเนน คือ 
การบูรณาการกับการเรียนการสอน (ตัวช้ีวัด สกอ.) 

3. ขณะนี้นักวิจัยทํางานไมทันกําหนดเวลาหากนับจํานวนที่คางอยูมีงานคางอยูจํานวน 
66 เรื่องตองขยายเวลาถึงเดือนธันวาคม  และหากมหาวิทยาลัยอนุมัติงานวิจัยอีกจํานวน 34 เรื่องจะ 
มีงานวิจัยทั้งหมดจํานวน 100 เรื่อง เมื่อพิจารณาแลวเห็นวาการเบิกจายมีปญหาจึงจะจัดประชุมนักวิจัย 
ป 2556 ในวันจันทรที่ 8 ตุลาคม 2555 จํานวน 33 คน เวลา 08.0012.00 น. โดยใหฝายการเงินเปน 
ผูช้ีแจง  สวนป 2557 ปดระบบเมื่อวันอาทิตยที่ 31 กันยายน 2555  การเสนอโครงการวิจัยเสนอ 
โครงการจํานวน 15 โครงการ  เพิ่มขึ้นอยางตอเนื่องอาจารยสนใจทํางานวิจัยเพิ่มมากข้ึน การดําเนินการ 
วิจัยปงบประมาณ 2554 และป 2555 นักวิจัยไมสามารถดําเนินการวิจัยเสร็จ จึงตองขอขยายเวลา 
มีรายละเอียด ดังนี้ 

3.1 งบสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติป 2554 วงเงิน 307,590 บาท ขยาย 
เวลาถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2555 

3.2 งบสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติป 2555 วงเงิน 1,906,185 บาท ขยาย 
เวลาถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2555 

3.3 งบสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ป 2554 วงเงิน 1,369,320 บาท ขยาย 
เวลาถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2555 

3.4 งบสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ป 2555 วงเงิน 220,000 บาท ขยาย 
เวลาถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2555 

3.5 เพื่อปองกันปญหาการเบิกจายงบประมาณการวิจัยไมถูกตอง สถาบันวิจัยและ 
พัฒนา จึงจะจัดประชุมนักวิจัยที่รับทุนป 2556 จํานวน 33 คน ในวันจันทรที่ 8 ตุลาคม 2555 เวลา 
8.3012.00 น. ณ หอง 3013 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย
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4. วารสาร บทสรุปสําหรับผูบริหาร ไดรับงบประมานจาก สํานักงานกองทุนสนับสนุนการ 
สรางเสริมสุขภาพ (สสส.) ตามโครงการวิเคราะหสภาวการณและขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก 
และเยาวชนภาคกลาง ประจําป 25532554 (จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดอางทอง และจังหวัด 
นครศวรรค) 

5.  การจัดอบรมเรื่องเพศศึกษาใหกับนักศึกษาสาขาวิชาครุศาสตร ช้ันปที่  4 จํานวน 
231 คน โดยมีอาจารยจาก 4 คณะ เปนวิทยากรและขอขอบคุณคณบดีทุกทานที่สนับสนุนใหอาจารย 
เปนวิทยากรรวมกัน 

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 4.8 เรื่องนําเสนอเพือ่ทราบจากผูอาํนวยการสํานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา 
สาระสําคัญโดยยอ 

 ไมมี  

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
 ไมมี  

ระเบียบวาระที่ 4.9 เรื่องนําเสนอเพือ่ทราบจากผูอาํนวยการสํานกังานอธกิารบดี 
สาระสําคัญโดยยอ 

 ไมมี  

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
 ไมมี  

ระเบียบวาระที่ 4.10  เรือ่งนําเสนอเพื่อทราบจากรองอธิการบดีและผูชวยอธกิารบดี 
ระเบียบวาระที่ 4.10.1  เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากรองอธิการบดีฝายบริหาร 

สาระสําคัญโดยยอ 
 ไมมี  

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
 ไมมี 
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ระเบียบวาระที่ 4.10.2  เรื่องนําเสนอเพือ่ทราบจากรองอธกิารบดฝีายวางแผนและพฒันา 

สาระสําคัญโดยยอ 

นางสาวเพลินตา  โมสกุล ผูอํานวยการกองนโยบายและแผน รายงานแทนรองอธิการบดี 
ฝายวางแผนและพัฒนา 

1. รายงานผลการเขารวมประชุมการกํากับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค 
ที่ประชุมไดมีขอเสนอแนะใหสวนราชการจัดทําการซื้อจางเบิกจายตาง ๆ ไมควรเลือกผูรับเหมาที่มี 
สัญญางานกอสรางภายในจังหวัดหลายงานอาจกอใหเกิดความลาชา ซึ่งสวนราชการตองเข็มงวดการ 
ตรวจรับงานตามเปาหมาย  และในประเด็นที่การวางแผนการปองกันอุทกภัยในอนาคตซึ่งสวนราชการ 
ตองพิจารณาเรื่องสภาวะของน้ําแข็งข้ัวโลก 

2. ผลการวิเคราะห แบบสอบถาม “ประชาพิจารณ (ราง) แผนพัฒนาการศึกษา ระยะ 15 
ป (พ.ศ. 25552569) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา” ครั้งที่ 2 

3. ผลการวิเคราะห แบบสอบถามประชาพิจารณการจัดทําผังแมบท ระยะ 25 ป พ.ศ. 
25552579 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 4.10.3  เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากรองอธิการบดีฝายวิชาการ 
สาระสําคัญโดยยอ 

1. โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาไทยและอาเซียน ประจําปงบประมาณ 2556 ขอใหคณะ 

เตรียมความพรอมการคัดเลือกนกัศึกษาและอาจารยในเรื่องตางๆ และประชาสมัพันธตอไป 

2. ขอเชิญเขารวมโครงการความรวมมือในการจัดการศึกษาระดับประกาศนียบัตรหลัง 
ปริญญาเอก (Post Doctoral Certificate) สาขา Public Policy Studies ระหวางมหาวิทยาลัย 
California State University, San Bernardino และมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ 

3. การขอความรวมมือปรับปฏิทินการเปดภาคการศึกษาทุกหลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษา 
ตามที่ สกอ. สํานักสงเสริมและพัฒนาศักยภาพนักศึกษา ตามบันทึก ที่  ศธ 0508/ว1141  วันที่ 18 
กันยายน 2555 โดยเริ่มตั้งแตปการศึกษา 2557 เพื่อประโยชนในการเช่ือมโยงระหวางสถาบันอุดมศึกษา 
ของไทยกับสากลสะดวกขึ้น โดยเฉพาะเรื่องการเทียบโอนหนวยกิต 

4. เอกสารแนบ ก ศัพทรายช่ือสาขาวิชาจําแนกตาม ISCED (International Standard 
Classification of Education) 

5. ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการพิจารณาแตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนง ผูชวย 
ศาสตราจารย รองศาสตราจารย และศาสตราจารย (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2555
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มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
รับทราบ และมอบกองบริการการศึกษาเตรียมการเรื่องการปรับปฏิทินโดยศึกษารวบรวม 

เตรียมการเสนอที่จะปรับปฏิทิน  โดยเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย/สภาวิชาการ/สภา 
มหาวิทยาลัย ตอไป 

ระเบียบวาระที่ 4.10.4   เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากรองอธิการบดีฝายวิจัยและบริการวิชาการ 
สาระสําคัญโดยยอ 

ขอช้ีแจงเพื่อรับทราบการติดตามประเมินผลการใหความชวยเหลือฟนฟูเยียวยา ผูไดรับจาก 
สถานการณอุทกภัยปงบประมาณ 25542555 และโครงการปองกันอุทกภัยตนน้ํา กลางน้ํา ปลายน้ํา 
ระยะเวลาที่ดําเนินการจํานวน 5 เดือน ตั้งแตวันที่ 3 พฤษภาคม 2555 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2555 
ที่มอบใหอาจารยออกพื้นที่เดือนละ 2 ครั้ง บัดน้ีโครงการดังกลาวเสร็จสิ้นแลว  โดยสํานักนายกรัฐมนตรี 
ไดมอบประกาศนีบัตรใหกับมหาวิทยาลัยจํานวน 1 ฉบับ  และมอบใหกับคณาจารยที่เขารวมโครงการ 
จํานวน 41 คน  ดังนั้นในวันที่ประชุมอาจารยจะทําการแจกประกาศนียบัตรใหกับคณาจารยที่รวม 
โครงการทุกทาน สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาขอบคุณมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
มา ณ โอกาสนี้ 

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 4.10.5  เรือ่งนําเสนอเพื่อทราบจากรองอธกิารบดฝีายกิจการนกัศกึษา 

สาระสําคัญโดยยอ 
 ไมมี  

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชมุ 
 ไมมี  

ระเบียบวาระที่ 4.10.6 เรื่องนําเสนอเพือ่ทราบจากผูชวยอธิการบดฝีายบริหาร 

สาระสําคัญโดยยอ 
ขณะนี้การดําเนินงานโครงการชวยเหลืองบฟนฟูตรวจรับงานงวดที่ 2 และสนามฟุตบอล 

ไดดําเนินใกลเสรจ็สมบรูณเหลือลูว่ิงตองมีการผสมลูกรังบดละเอียด/ซิเมนต/เกลือ/ปูนขาว ซึ่งตองรอ 
เวลาใหหมดชวงฤดูฝน  อาคาร 2 อยูระหวางดําเนินการปูพืน้กระเบื้องและติดตั้งอุปกรณไฟฟาซึง่ยังไม 
แลวเสร็จ และรั้วมหาวิทยาลัยไดมีการขยายเวลาไปจนถึงปลายปเนือ่งจากวัสดุกอสราง วัสดุอิฐที่มีใน 
อยุธยาไมเพียงพอทําใหงานไมแลวเสรจ็ 

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชมุ 
รับทราบ
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ระเบียบวาระที่ 4.10.7 เรื่องนําเสนอเพือ่ทราบจากผูชวยอธิการบดฝีายกิจการพิเศษ 
และตรวจสอบภายใน 

สาระสําคัญโดยยอ 
 ไมมี  

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชมุ 
 ไมมี  

ระเบียบวาระที่ 5   เรื่องนําเสนอเพื่อพิจารณา 
ระเบียบวาระที่ 5.1 พิจารณาการขออนุมัติโครงการสนับสนุนและสงเสริมงานวิจัยจาก 

กองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

สาระสําคัญโดยยอ 
เลขานุการคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขออนุญาตที่ประชุมให ผศ.จินตนา  เวชมี 

ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา นําเสนอขอมูลการขออนุมัติโครงการสนับสนุนและสงเสริมงานวิจัย 
จากกองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ตามที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประกาศรับขอเสนอโครงการวิจัยเพื่อ 
จัดสรรทุนสนับสนุนการวิจัยจากกองทุนวิจัยมหาวิทยาลยัราชภัฏพระนครศรอียุธยา ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. 2556 เปนจํานวนเงิน 570,000 บาท นั้น มีนักวิจัยที่ผานการพิจารณาจัดสรรทุน จํานวน 19 
โครงการ และจัดทําสัญญาขอรับทุน จํานวน 19 โครงการ 

มติ/ความเห็นของที่ประชุม 
ปงบประมาณ 2556 (วันที่ 1 ตุลาคม 2555 – 30 กันยายน 2556) ใหมีการสนับสนุนให 

อาจารยทําวิจัยเพิ่มข้ึนโดยใชมาตรการดานการสนับสนุนงบประมาณและมาตรการดานการมอบ 
หมายงาน และในการประชุมคราวตอไป ใหสถาบันวิจัยประมวลขอมูลสรุปและนําเสนอตอที่ประชุม 
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อรับทราบและแกไขตอไป โดยมาตรการ 2 ดาน มีดังตอไปนี้ 

มาตรการดานที่ 1 การสนับสนุนงบประมาณ 
1) การสนันสนุนงบประมาณโดยมอบสถาบันวิจัยและพัฒนาจัดหาแหลงทุนแจง 

ใหอาจารยไดรับทราบโดยทั่วกัน  และใหประสานงานรวมกับคณะตาง ๆ วามีอาจารยที่ยังไมมีการทํา 
วิจัยมีจํานวนกี่คน 

2) มอบกองนโยบายและแผนสํารวจงบประมาณในเชิงการพัฒนาที่จะสามารถ 
สนับสนุนไดหรือไมโดยใหพิจารณาขอมูลปญหาและความตองการในการทําวิจัยโดยประสานงานรวมกับ 
สถาบันวิจัยและพัฒนาและหนวยงาน 

มาตรการดานที่ 2 การมอบหมายงาน 
1) ตามที่คณบดีจะตองมอบหมายงานใหกับอาจารยทุกคนใหดําเนินการตั้งแตตน 

โดยมอบหมายงานตามหลักเกณฑ คูมือแบบแผน ขอบังคับ และประกาศ (ก.พ.อ.)
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ระเบียบวาระที่ 5.2 พิจารณาการจางผูมีความรูความสามารถพิเศษ ผศ.ดร.ยุวดี วงษทน 
ดวยเงินรายได 

สาระสําคัญโดยยอ 
ผศ.วิชชุกร  นาคธน คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  นําเสนอขอมูลเพื่อ 

ประกอบการพิจารณาจางผูมีความรูความสามารถพิเศษ ผศ.ดร.ยุวดี  วงษทน  ดวยเงินรายได ตามที่ 
ผศ.ดร.ยุวดี วงษทน ขาราชการพลเรือนในสถาบนัอุดมศึกษา สายวิชาการ อาจารยประจําสังกดัสาขาวิชา 
ภาษาอังกฤษ ภาควิชามนุษยศาสตร คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรเกษียณอายุราชการ ในวันที่ 30 
กันยายน 2555 ความละเอียดทราบแลวนั้น ภาควิชามนุษยศาสตร คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
ในฐานะหนวยงานตนสังกัดขอเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา ดังนี้ 

1) พิจารณาใหความเห็นชอบจาง ผศ.ดร.ยุวดี  วงษทน  ใหปฏิบัติหนาที่ในปงบประมาณ 
2556 (วันที่ 1 ตุลาคม 2555 30 กันยายน 2556) 

2) พิจารณาใหความเห็นชอบกําหนดภาระงาน 
3) พิจารณาใหความเห็นชอบกําหนดอัตราคาตอบแทนการจาง ผศ.ดร.ยุวดี วงษทน 

ดวยคาตอบแทนเดือนละ 20,000 บาท (สองหมื่นบาทถวน) ตอเดือน หรือตามที่มหาวิทยาลยัเห็นสมควร 
ที่ประชุมอภิปรายรวมกันอยางกวางขวาง ดังนี้ 

1. การจาง ผศ.ดร.ยุวดี  วงษทน ไมสามารถจางได ใหปฏิบัติหนาที่ในปงบประมาณ 2556 
( วันที่ 1 ตุลาคม 2555 30 กันยายน 2556) ตามเงื่ อนไขของระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
พระนครศรีอยุธยา วาดวยการจางผูมีความรู ความสามารถพิเศษดวยเงินรายได พ.ศ. 2550 ขอ 5 การ 
จางผูมีความสามารถพิเศษ มาปฏิบัติงานใหหนายงานที่ประสงคจะใหมีการจางจะตองเสนอช่ือผูรับจาง 
ภาระงาน และอัตราคาตอบแทนการจาง ตอคณะกรรมการประจําคณะ หรือคณะกรรมการของแตละ 
หนวยงาน ภายในเดือนมีนาคมของแตละปพิจารณาใหความเห็นชอบกอนนําเสนอคณะกรรมการการ 
บริหารงานบุคคลใหความเห็นชอบภายในเดือนพฤษภาคมของแตละปและสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ 

2. การจ างดวยลักษณะอื่นไดหรือไมนั้น มีแนวปฏิบัติ เชน การจ างสอนเปนรายวิชา 
แตตองมีการตั้งงบประมาณสําหรับคาสอนไวในงบบํารุงการศึกษา 

3. จํานวนช่ัวโมงการสอนยังมีการจัดใหอาจารยภาษาอังกฤษสอน 12 คาบ ที่จัดสรรไปยัง 
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  ไดรับการจัดสรรจํานวน 3 อัตรา แสดงวามีอัตราอยูจํานวน 
3  อัตราที่จะสามารถรับสมัครได แตไมมีการจางมาเปนอาจารยประจําตามสัญญา 

4. หลักสูตรใหมที่คอมปและทําไมสําเร็จ โดยใชขอมูลวันที่ 14 พฤษภาคม 2555จนถึงวันที่ 30 
กันยายน 2555 ซึ่งกรอบสภาชุดใหมยังไมไดอนุมัติ แตยังยืนยันใชอนุมัติหลักสูตรจะยังใชกรอบนี้กับ 
อัตราป 2555 โดยมีการกําหนดไววาแตละปจะใชอัตราจํานวนเทาไหร ตองบริหารจัดการอัตรากําลังให 
ได ตองพิจารณาแผนใหละเอียดรอบคอบ 

มติ/ความเห็นของที่ประชุม 
1. ไมสามารถจาง ผศ.ดร.ยุวดี  วงษทน ไดตามเงื่อนไขของระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏ 

พระนครศรีอยุธยา วาดวยการจางผูมีความรู ความสามารถพิเศษดวยเงินรายได พ.ศ. 2550 ขอ 5 
การจางผูมีความสามารถพิเศษ มาปฏิบัติงานใหหนายงานที่ประสงคจะใหมีการจางจะตองเสนอช่ือ 
ผูรับจาง ภาระงาน และอัตราคาตอบแทนการจาง ตอคณะกรรมการประจําคณะ หรือคณะกรรมการของ
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แตละหนวยงาน ภายในเดือนมีนาคมของแตละปพิจารณาใหความเห็นชอบกอนนําเสนอคณะกรรมการ 
การบริหารงานบุคคลใหความเห็นชอบภายในเดือนพฤษภาคมของแตละปและสภามหาวิทยาลัยเพื่อ 
ทราบตอไป 

2. หลักเกณฑการจางหากตองการจางดวยกรณีอื่นใหดําเนินการจางตามแผนกําหนด 
งบประมาณตอไป เชน การสอนประจําวิชาใหดําเนินการจางตามระบบงบประมาณโดยมอบกองนโยบาย 
และแผนกําหนดงบประมาณตอไป เชน วิชาน้ันอยูที่ไหนใหตั้งงบประมาณที่หนวยงานนั้น 

ระเบียบวาระที่ 5.3 ขอความเห็นชอบบัญชีตาํแหนงของพนักงานมหาวิทยาลัย ประจําป 
งบประมาณ 2556 

สาระสําคัญโดยยอ 
ตามบันทึกขอความของคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  คณะวิทยาการจัดการ 

คณะครุศาสตร และคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมอบกองกลางรวบรวมและประมวล 
ขอมูล ทําเปนบัญชีตําแหนงรายงานใหทราบดวนเพื่อประกอบการพิจารณา สรรหา คัดเลือก บรรจุและ 
แตงตั้งตอไป นั้น 

บัดน้ี กลุมงานบริหารงานบุคคล กองกลาง ไดดําเนินการรวบรวมและประมวลขอมูล ทําเปน 
บัญชีตําแหนง เรียบรอยแลว โดยกลุมงานบริหารงานบุคคล กองกลาง จึงขอเสนอขอมูลบัญชีตําแหนง 
ของพนักงานมหาวิทยาลัย ประจําปงบประมาณ 2556 ตอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อ 
ขอความเห็นชอบประกอบการพิจารณาสรรหาและเลือกสรรตอไป 

อธิการบดี  กลาววา ตามที่อธิการบดีไดมีบันทึกแจงไปยังคณะใหกําหนดอัตรา ระบุขอมูล 
อัตราที่แตละคณะไดจัดทําไว โดยใหระบุมาวาอาจารยแตละคนประจําอยูหลักสูตรไหน  ขอมูลนั้นจะเปน 
ตัวช้ีถึงกรอบตําแหนง ขณะนี้ขอมูลกรอบตําแหนงที่เสนอมายังอธิการบดีใสขอมลูมาไมครบถวน  ทําใหไม 
ทราบวาตําแหนงอื่น ๆ ถูกกําหนดไวอยางไร 

ดร.อมรรัตน  สนั่นเสียง  กลาววา กรอบอัตราทั้งหมดไดสงใหกองนโยบายและแผนทั้งหมดแต 
ตามเอกสารใหสงเฉพาะป 2555 ป ขอมูลทั้งหมดของคณะครุศาสตรจาํนวน 80 อัตรา สงใหเรียบรอยแลว 

อธิการบดี กลาววา การกําหนดตําแหนงทุกตําแหนงตองกําหนดทุกป ไมไดกําหนดเปนบางป 
การกําหนดตําแหนงความหมายคือกําหนดใหมีกี่ตําแหนง อะไรบาง และใชหลักอะไร เชน หลักเกณฑ 
มาตรฐานหลักสูตร กําหนดไว 1 หลักสูตร มีอาจารยจํานวน 5 คน โดยกําหนดระดับปริญญาเอกและ 
ปริญญาโทไว 50:50 เปอรเซ็นต มาจากมาตรฐานอุดมศึกษากําหนดไวใหกับสถาบันอุดมศึกษาในกลุม ข 

ผศ.ดร.วิมลพรรณ  รุงพรหม  กลาววา  ไดแจงกองนโยบายและแผนใหบันทึกเปนลายลักษณ 
อักษรดวยวาในวันที่ประชุมกรอบอัตรากําลัง จํานวน 32 อัตรา ปรากฏวาคณะมีเศษเหลือคือ 2 
จึงเลือกใชสูตร 2 ในขอมูลมีแตขอมูลวัดผลไมมี  เชน อิสลามศึกษา ภาษาจีน สิ่งแวดลอม  และวัดผล 
ตัวแทนของคณะคือ อาจารยอารีรัตน เขาใจวาจัดสรรตามนั้น  เนื่องจากไมมีฐานการคิด  ซึ่งจัดวาขาด 
แตไปจัดอันอื่นซึ่งไมมีขอมูลจึงตองการใหการที่จะประกาศใหกองนโยบายและแผนนําเสนอตอคณะ 
กรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอีกครั้งหนึ่ง  เนื่องจากอํานาจของกรรมการกําหนดกรอบอัตรากําลังเพียง 
แคใหความเห็น  แตคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเปนผูพิจารณา 8,8,6,10 ของแตละคณะมี 
หนาตาเปนอยางไร ซึ่งมีการอภิปรายถึงการที่คณะขอไปจดัสรรกันเอง โดยจัดสรรตามตัวช้ีวัดของแตละ
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คณะ  ซึ่งฐานการคิดไมไดมาจากตัวเลขดังกลาว โดยผูอํานวยการกองกลาง และผูอํานวยการกอง 
นโยบายและแผนสามารถยืนยันได เนื่องจากเปนเรื่องละเอียดออน 

ดร.รวีวัตร สิริภูบาล กลาววา จากขอมูลการจัดสรรอัตรากําลัง ป 2555 ซึ่งสํานักงาน 
คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาอยูภายใตการบริหารงานของกองบริการการศึกษาตามการคํานวณ 
อัตรากําลังในการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย มีการคํานวณตามสูตรที่  1 พบวา 
กองบริการการศึกษาไดรับการจัดสรรอัตราจํานวน 2 ตําแหนง ซึ่งเมื่อการประชุมคณะกรรมการบริหาร 
มหาวิทยาลัยครั้งที่ 18/2555 มีการแจงวาสํานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาไมไดรับการจัดสรร 
อัตรากําลัง ดังนั้นจึงขอความอนุเคราะหอัตรากําลังจากสถาบันวิจัยและพัฒนาจํานวน 1 ตําแหนง ใน 
ปงบประมาณ 2556 จะไดรับในป 2556 หากพิจารณาจากการคํานวณภาระงานสํานักงาน 
คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาจะไมขอตําแหนงจากสถาบันวิจัยและพัฒนา แตจะขอใชอัตราของ 
สํานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาในการบรรจุครั้งนี้ 

อธิการบดี กลาววา  ในการประชุมคณะกรรมการจัดสรรอัตรากําลังไดมีการดําเนินการอยางไร 
ผศ.ดร.วิมลพรรณ  รุงพรหม กลาววา เนื่องจาก ดร.รวีวัตร  สิริภูบาล  ไมไดเขาประชุมแต 

นางวลัยทิพย  พิมพสุ ธีถิรชา  เปนผู เขารวมประชุมแทน หากคํานวณตามสูตรที่มีสํานักงาน 
คณะกรรมการบัณฑิตเปนเพียงแคกลุมงาน และเปนนอกเวลาแตกองบริการการศึกษาขาดอัตราจํานวน 
5 อัตรา  ปจจุบันปฏิบัติงานในวุฒิปริญญาตรีแตไดรับเงินเดือนต่ํากวาวุฒิสามารถพิจารณาไดจากภาระ 
งานที่ปฏิบัติงานจริง  ซึ่งกลุมงานบัณฑิตจะตองไดรับการจัดสรรอัตราอยูแลวแตเจาหนาที่ของสํานักงาน 
คณะกรรมการบัณฑิตทุกคนรับเงินเดือนในวุฒิปริญญาตรี ซึ่งเจาหนาที่กองบริการการศึกษาจะตอง 
ทํางานในภาคปกติและดูแลนักศึกษาภาคปกติของมหาวิทยาลัยทั้งหมด  แตสํานักคณะกรรมการบัณฑิต 
ยังตองการอีก 1 อัตราของกองบริการการศึกษา  กองบริการการศึกษายังตองการจํานวน 1 อัตรา 
ของสถาบันวิจัยและพัฒนาอยูดีเนื่องจากมีความจําเปนยิ่งยวดตอการจัดการศึกษาภาคปกติ  แตหาก 
สํานักงานคณะกรรมการบัณฑิตยังคงตองการจํานวน 2 อัตรา ไมเห็นดวย 

ดร.รวีวัตร  สิริภูบาล กลาววา  ใหกองบริการการศึกษารับจํานวน 1 อัตราจากสถาบันวิจัยและ 
พัฒนาสวนสํานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาจะรับตามที่ไดรับการจัดสรรอัตราให 

ผศ.ดร.วิมลพรรณ  รุงพรหม กลาววา  โครงสรางของสํานักงานคณะกรรมการบัณฑิตวุฒิ 
ปริญญาตรีแลกกับสถาบนัวิจัยและพฒันาจาํนวน 1 อัตรา โครงสรางนี้อยูในกองบริการการศึกษาหรือไม 
รวมถึงนางวลัยทิพย  พิมพสุธีถิรชา เปนพนักงานมหาวิทยาลัยแตไมไดมาชวยประสานงานในภาคปกติ 
ของกองบริการการศึกษาซึ่งควรพิจารณาจากภาระงาน  โครงสรางของสํานักงานคณะกรรมการบัณฑิต 
สามารถขออัตราจํานวน 5 อัตรา ที่ไมไดอยูในกองบริการการศึกษาคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
เห็นชอบใชหรือไม ดังนั้นเมื่อสํานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาขออัตราจึงไมจําเปนตองอยูในกอง 
บริการการศึกษาอีกตอไป เมื่อพิจารณาตามเอกสารแลวไมชัดเจน แตอธิการบดียืนยันเรื่องความจําเปน 
ยิ่งยวดขอใหชวยพิจารณาถึงความจําเปนดังกลาว และกรอบอัตราใหมในคราวตอไปกองบริการ 
การศึกษาจะไมขออัตราแตในการนี้ขอเปนการปรับตําแหนงวุฒิปริญญาตรี 

ดร.อมรรัตน  สนั่นเสียง กลาววา ควรตองมีการทบทวนกรอบอัตรากําลังของสํานักงาน 
คณะกรรมการบัณฑิต  ทบทวนภาระงานและแกไขกรอบอัตรากําลังใหถูกตองซึ่งยังคงตองอยูใน 
กองบริการการศึกษาตอไปและอัตราที่ไดจากสถาบันวิจัยและพัฒนาเปนของสํานักงานคณะกรรมการ
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บัณฑิตศึกษาและยังคงจะมีเจาหนาที่จํานวน 6 คน อยูหรือไมในภาวะที่มีนักศึกษานอยลง  ซึ่งคา 
ดําเนินการสํานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาตอวันไดรับมากกวาการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี 
จึงมีความเห็นวาควรทบทวนในทุกมิติงาน 

อธิการบดี กลาววา การจัดสรรอัตรากําลังมีนโยบายใหผูที่มีงานที่มีความรับผิดชอบมากกอน 
ผศ.ดร.วิมลพรรณ  รุงพรหม กลาววา เจาหนาที่งานบริหารงานบุคคลตามสภาพความเปนจริง 

ที่ปฏิบัติงานลาชา งานทุนการศึกษา งานแบบประเมิน  งานกําหนดตําแหนงรองอธิการบดีฝายวิชาการ 
ตองลงมือเปนผูปฏิบัติงานเอง เนื่องจากงานการตอสัญญาตาง ๆ ตองมีผูตรวจสอบทั้งฝายนิติกรและ 
เจาหนาที่ หรืองานบรรจุแตงตั้ง และกรณีการชดใชทุนตาง ๆ จึงขอความอนุเคราะหจากคณะตาง ๆ 
เพื่อนําอัตราที่เกินหรือยังไมมีความจําเปนในขณะนี้กลับคืนมาใหกองกลาง ซึ่งตองดําเนินการงาน 
ที่เกี่ยวของกับงานบุคคลทั้งหมดใหกับมหาวิทยาลัย 

ดร.อมรรัตน  สนั่นเสียง กลาววา เห็นดวยกับงานบริหารงานบุคคลที่ตองมีอัตราเพิ่มแตตอง 
เทียบเคียงอัตราเกาและอัตราใหมกอนการพิจารณา หากสวนกลางมีความจําเปนอัตราดังกลาวควรเปน 
คณะวิทยาการจัดการ ตองพิจารณาวาอัตราอาจารยทั้งหมดจํานวน 270 อัตรา หากมีบุคลากรที่มี 
ความสามารถก็จะทํางานไดรวดเร็วข้ึน  แตในปจจุบันงานบริหารงานบุคคลทุกงานลาชามาก 
เมื่อไดรับพิจารณาเพิ่มอัตราใหมควรดูคุณภาพและศักยภาพของคนทํางานเปนสําคัญ หากไมพิจารณา 
คุณภาพของบุคลากรก็ยังคงเกิดปญหาเชนเดิมอยูอีกตอไป 

อธิการบดี กลาววา ขอเสนอใหเปลี่ยนอัตราของคณะวิทยาการจัดการมาไวที่กองกลาง 
จํานวน 2 อัตรากอน และใหคงอัตราไวที่คณะวิทยาการจัดการจํานวน 1 อัตรา รวมกับอัตราเดิมคณะ 
วิทยาการจัดการจะไดรับอัตราจํานวน 7 อัตรา โดยกองกลางไดอัตราเพิ่มจํานวน 2 อัตรา นํามา 
บริหารงานบุคคลจํานวน 2 อัตราซึ่งมีความจําเปน 

รศ.ดร.นพวรรณ ธีระพันธเจริญ  กลาววา  ขอหารืองานสหกิจศึกษาที่ตองดําเนินการสําหรับ 
นักศึกษาที่จะตองขึ้นปที่ 2 ซึ่งเคยหารือรวมกับคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยวาควรมีบุคลากรอยู 
ในสวนกลางเห็นควรใหกองพัฒนานักศึกษาเปนผูดูแลงานสหกิจศึกษาเนื่องจากจะสามารถใชบุคลากรใน 
การประสานงานเพียง 1 อัตรา หากลงสูคณะจะตองใชบุคลากรถึง 4 อัตรา 

อธิการบดี เสนอใหกําหนดงานสหกิจศึกษาไวที่กองพัฒนานักศึกษาเพิ่มเติม โดยใหเจาหนาที่ 
กองพัฒนานักศึกษาจัดต้ังเปนศูนยสหกิจศึกษา สวนตําแหนงพนักงานมหาวิทยาลัยใหจัดใหกลุมงาน 
บริหารงานบุคคลจํานวน 2 อัตรา 

รศ.ลํายอง  ปลั่งกลาง  กลาววา เมื่อพิจารณาจํานวนนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการตางจาก 
คณะครุศาสตรจํานวน 20 คน และจํานวนปริมาณงานทุกงานคณะเปนผูจัดทําใหกับอาจารย 
งานตรงสวนกลางเปนงานรวมที่ถูกสังเคราะหมาจากคณะแลวเปนสวนใหญ ขอใหพิจารณาใหรอบคอบ 
หากจะใชอัตราจากคณะวิทยาการจัดการจํานวน 2 อัตรา การดําเนินงานวิเคราะหที่ผานมาก็ไมมี 
ความหมายแตเพียงอยางใด  แนวทางตามที่ไดประชุมมีมติรวมกันก็ไมไดใชมติจากที่ประชุมอีกตอไป 
จึงควรมีการทบทวนใหมหรือไมอยางไร หากจะมีการทบทวนของคณะวิทยาการจัดการก็เห็นควร 
ซึ่งคณะไมไดตองการบุคลากรมากมาย แตตองการบุคลากรที่มีประสิทธิภาพมากกวา เพราะคณะมี 
ปญหาในการบริหารงานเยอะตองคอยใหขอเสนอแนะและแจกแจงงาน ซึ่งเกิดจากประสิทธิภาพของ 
เจาหนาที่สวนหนึ่งดวย
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อธิการบดี กลาววา ตามที่ไดใหขอเสนอไปใหผูบริหารพิจารณาวาปริมาณงานมีความเหมาะสม 
กันหรือไม หากสามารถแสดงปริมาณงานใหเห็นวามีความเหมาะสมไดและเปนธรรมกับสวนอื่น ๆ จะยัง 
คงไวก็ไดแตขณะนี้  ไดคาดการปริมาณงานโดยพิจารณาจากหลักสูตร/อาจารย/นักศึกษาแลว  จํานวน 
อัตราที่ไดรับจัดสรรไมเหมาะสมกัน  และคิดวาปริมาณจะไมเพียงพอกับตําแหนงที่ไดรับจัดสรรไป  และ 
คณะกรรมการที่จัดสรรจะสามารถยืนยันไดหรือไมวาการจัดสรรถูกตองโดยการสงขอมูลมาเพื่อพิจารณา 

ดร.รวีวัตร  สิริภูบาล กลาววา ในการจัดสรรเดิมใหวิเคราะหมาจากภาระงาน โดยใหเขียน 
ภาระงานวารับผิดชอบงานใดบาง  วิเคราะหแลวไดอัตรากี่อัตราเสร็จเรียบรอยแลวจึงมีการกําหนดตาม 
เอกสาร โดยคํานวณตามสูตร 1 และสูตร 2 แลวไมไดรับอัตราแตสุดทายพิจารณาใหไดรับอัตรา 
แตหนวยงานที่คํานวณไดแตไมไดอัตราในเมื่อเสนอขออัตราใหทุกหนวยงานเขียนภาระงานของแตละ 
ตําแหนงวามีงานอะไรบาง มีปริมาณงานเทาไหร แลวเสนอไปที่กองนโยบายและแผน เพื่อให 
กองนโยบายและแผนทําการวิเคราะหคิดจํานวนอัตราตามสูตรที่คิดไว  วาแตละหนวยงานจะไดรับอัตรา 
จํานวนเทาใดเพื่อจัดสรรอัตราใหในป 25552558 

อธิการบดี  กลาววา  ตามที่ดร.รวีวัตร  สิริภูบาล กลาวมานั้นเปนกรอบอัตรา 4 ป แตที่ 
พิจารณาขณะนี้เปนกรอบป 2555 ที่จัดสรรจํานวน 32 อัตราคือสําหรับปจจุบัน  จึงควรนําขอมูลตัวเลข 
ชัด ๆ มาพิจารณาวาขณะนี้มหาวิทยาลัยจางเจาหนาที่ประจําตามสัญญาจํานวน 40 อัตรา  และไดรับ 
อัตราพนักงานมหาวิทยาลัยแตยังจางเจาหนาที่ประจําตามสัญญาเดิมอยูจึงไมไดลดจํานวนเจาหนาที่ 
ประจําตามสัญญาลง  อธิการบดีจึงเขียนเปนแนวทางไปวาขอใหชวยจัดสรรอัตราพนักงานใหกับ 
ตําแหนงเจาหนาที่ประจําที่มีภาระงานและความรับผิดชอบมากกอน  สวนตําแหนงเจาหนาที่ที่มีความ 
จําเปนอยางยิ่งนั้นใหจางในอัตราเจาหนาที่ประจําตามสัญญาแทน  แตหากสามารถจางอัตราพนักงาน 
มหาวิทยาลัยซึ่งไดรับเงินเดือน 1.3 เทา ดังนั้นปริมาณงานจะตองเติมมาตรฐานงานและรับผิดชอบงาน 
มากกวาเจาหนาที่ประจําตามสัญญาคิดวาสามารถลดเจาหนาที่ประจําตามสัญญาได 

ผศ.ดร.วิมลพรรณ  รุงพรหม  กลาววา  งานบางงานไมสามารถแบงงานออกมาไดและไม 
สามารถตัดออกไปได  และภาระงานที่ทําอยูไมตรงและไมใชคาความจริง  ภาระงานจึงถูกนับที่คณะและ 
งานสวนกลางและตัวเลขที่ออกมาเห็นไดชัด สาเหตุมาจากทุกคนไมรูงานในหนาที่ของตนเองวาคณะควร 
ทําแคไหน  สวนกลางทําแคไหน ซึ่งความเปนจริงคณะควรไดงานไปทําจริงดวย สาเหตุจากการแยกงาน 
ไมขาด 

รศ.ลํายอง  ปลั่งกลาง  กลาววา ในระหวางที่คิดจํานวน 3 อัตราที่ไดรับซึ่งไมไดหมายความวา 
จะตองไดรับอัตราในปเดียวแตจะเปนการทะยอยรับอัตรา  จึงอนุญาตนํากลับไปหารือที่คณะวิทยาการ 
จัดการความเปนไปไดคือใหคงอัตราไวจํานวน 2 อัตรา  และใหกองกลางจํานวน 1 อัตรา แตหากไม 
เปนไปตามนี้จะตองนําไปหารือรวมกับคณะกรรมการบริหารคณะกอน ซึ่งคณะกรรมการประจําคณะ 
เปนผูเสนอขอมูลโดยตรง 

ผศ.ดร.วิมลพรรณ  รุงพรหม  กลาววา งานบริหารงานบุคคลตั้งแตไดรับการจัดสรรไดมี 
ขอสังเกตตามสภาพจริงไมสามารถทํางานได  ใหเปรียบเทียบงานบริหารงานบุคคลแบบเดียวกับงาน 
การเงินซึ่งไมมีคณะใดสามารถทํางานได ซึ่งงานการเงินไดเต็มกรอบครบถวนแลว  ซึ่งงานบริหารงาน 
บุคคลทํางานกําหนดตําแหนง งานฐานขอมูลบุคลากรในระบบทั้งหมด งานเรียนตอซึ่งทุกอยางเกี่ยวของ 
กับกฎหมายทั้งสิ้น และตองประสานงานรวมกับสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา หรือขอมูล
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การปรับตําแหนง ขอมูลอาจารยเขาออก ที่เปนปจจุบัน  หากคณะวิทยาการจัดการใหกองกลางจํานวน 
1 ตําแหนง เห็นดวยเนื่องจากไดรับมอบหมายใหดูแล กพต.  ซึ่งทํางานกําหนดตําแหนงไดลาชามาก 
ตองดําเนินการทําหนังสือออกเพื่อสงเรื่อง ตลอดจนเสนอตอสภามหาวิทยาลัย จึงขอใหทุกคณะแสดง 
ความคิดเห็นเพื่อประกอบการพิจารณา 

นายสุนทร  โภชฌงค  กลาววา ตามที่คณบดีคณะวิทยาการจัดการขอคงอัตราไวจํานวน 3 
อัตรา ซึ่งในป 2555 มอบใหกับกองกลางกอนนั้น  ตอไปเมื่อมีอัตรามามหาวิทยาลัยจะจัดสรรอัตรา 
ใหกับคณะวิทยาการจัดการในภายหลังไดหรือไม 

อธิการบดี  กลาววา เมื่อพิจารณาจากงานที่งานบริหารงานบุคคลตองรับผิดชอบบุคลากร 
ทั้งมหาวิทยาลัยจํานวน 600 คน จึงขอเสนอใหคงอัตราไวที่คณะวิทยาการจัดการจํานวน 1 อัตราและให 
จัดอัตราไวที่กองกลางจํานวน 2 อัตรา และในปตอไปจะมีการจัดสรรอัตราชดเชยใหคณะวิทยาการ 
จัดการจํานวน 2 อัตราภายในปตอไป จึงขอความเห็นจากคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยในการ 
จัดสรรอัตราดังกลาว 

มติ/ความเห็นของที่ประชุม 
1. ใหกําหนดงานสหกิจศึกษาไวที่กองพัฒนานักศึกษาเพิ่มเติม โดยใหเจาหนาที่กองพัฒนา 

นักศึกษาจัดต้ังเปนศูนยสหกิจศึกษา 
2. ใหทุกหนวยงานที่ไดรับการจัดสรรเขียนปริมาณงานที่รับผิดชอบ ณ ปจจุบันพรอมแนบ 

หลักฐานปริมาณงานที่ปฏิบัติจริงเสนอตออธิการบดีใชประกอบการพิจารณา 
3. ตําแหนงวางจํานวน 3 อัตราของคณะวิทยาการจัดการ ใหคงไวที่คณะวิทยาการจัดการ 

จํานวน 1 อัตรา และใหจัดอัตราไวที่กองกลาง กลุมงานบริหารงานบุคคล จํานวน 2 อัตรา เมื่อมีอัตราใหม 
ของปตอไปใหจัดสรรชดเชยใหคณะวิทยาการจดัการจํานวน 2 อัตราเพื่อชดเชยอัตราที่จัดใหที่กองกลางใน 
ป 2555 จํานวน 2 อัตรา และหากคณะวิทยาการจัดการมีปริมาณงานมากมีความจําเปนตองจาง 
เจาหนาที่เพิ่มใหจางเปนเจาหนาที่ประจําตามสัญญาทดแทน 

ระเบียบวาระที่ 6  เรื่องอื่น ๆ 
ระเบียบวาระที่ 6.1 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปการศึกษา 2554 

ระดับมหาวิทยาลัย 

สาระสําคัญโดยยอ 
ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ไดกําหนดการประเมินคุณภาพการศึกษา 

ภายในประจําปการศึกษา 2554 ระดับมหาวิทยาลัย ในวันที่ 7 กันยายน 2555 เพื่อดําเนินการประเมิน 
คุณภาพการศึกษา ตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
นั้น กลุมงานประกันคุณภาพ กองนโยบายและแผน ขอแจงผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
ระดับมหาวิทยาลัย ประจําปการศึกษา 2554  เพื่อใหมหาวิทยาลัย คณะ/สํานัก/สถาบัน  ไดใช 
ประโยชนจากผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน และใชในการดําเนินงานประกันคุณภาพ 
การศึกษาอยางตอเนื่องตอไป 

นางสาวเพลินตา  โมสกุล ผูอํานวยการกองนโยบายและแผน กลาววา กองนโยบายและ
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แผน จะดําเนินการแจงเวียนผลการประเมินคุณภาพภายใน  โดยใหหนวยงานตาง ๆ ไดแสดงความเห็น 
เพื่อนําผลมาใชในการปรับปรุงการดําเนินงานในภาพรวมตอไป 

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 6.2 กําหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 20/2555 

สาระสําคัญโดยยอ 
เลขานุการคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย นําเสนอปฏิทินเพื่อหารือเรื่องกําหนด 

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 20/2555 โดยกําหนดปฏิทินการประชุม 
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 20/2555 ในวันอังคารที่ 16  ตุลาคม 2555 เวลา 13.30 น. 
ณ หองประชุม 1 อาคาร 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
รับทราบ 

เลิกประชุมเวลา เวลา 18.00 น. 

นางสาวภัครินทร ภิญญา ผูจดบันทึกการประชุม 
นางนงคราญ คงสมทรง ผูจดบันทึกการประชุม 
นายสราวุธ คําสัตย ผูจดบันทึกการประชุม 
นางสุนทรี โพธิกุล ผูตรวจบันทึกการประชุม


