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รายงานการประชุมคณะกรรมการบรหิารมหาวิทยาลัย 
คร้ังที่ 12/2556 

วันอังคารที่  2  กรกฎาคม  2556  เวลา 13.30 – 15.50 น. 
ณ  ห้องประชุมอยุธยา – อาเซียน  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

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

ผู้ท่ีมาประชุม 
1. ดร.อุทัย   ดุลยเกษม รักษาราชการแทนอธิการบดี    ประธาน 
2. ผศ.ดร.วิมลพรรณ รุ่งพรหม      รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ     กรรมการ 
3. นายจิรศักด์ิ  ชุมวรานนท์  รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา   กรรมการ 
4. ดร.ชิดชัย   สน่ันเสียง     รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ   กรรมการ 
5. ดร.สุภัทรา  คงเรือง  รักษาราชการแทนคณบดี 

     คณะครุศาสตร ์      กรรมการ 
6. ผศ.อารีรัตน์  คูณดี  รักษาราชการแทนคณบดีคณะมนุษยศาสตร์ 

     และสังคมศาสตร์        กรรมการ 
7. ผศ.วชิรา   ปูชตรีรัตน์ รักษาราชการแทนคณบดี 

     คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี    กรรมการ 
8. นายสมเกียรติ แดงเจริญ รักษาราชการแทนคณบดี 

     คณะวิทยาการจัดการ     กรรมการ 
9. ดร.ชิดชัย   สน่ันเสียง รักษาราชการแทนผู้อํานวยการสถาบัน 

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

     เทคโนโลยีสารสนเทศ     กรรมการ 
12. นายรวีวัตร์  สิริภูบาล (แทน) ผู้อํานวยการสํานักงานคณะกรรมการ 

     บัณฑิตศึกษา      กรรมการ 
13. นางสุนทรี  โพธิกุล  ผู้อํานวยการกองกลางปฏิบัติหน้าที่ 

     ผู้อํานวยการสํานักงานอธิการบดี กรรมการและเลขานุการ 
 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. นายศราวุธ  ภูเอ้ือง  วิศวกร 
2. นายอภิชิต  กระจ่างเย่า อาจารย์สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

 

ผู้ท่ีลาการประชุม 
1. ดร.พรเทพ  รู้แผน       รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร            ไปราชการ 
2. นายสุนทร  โภชฌงค์     รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา  ไปราชการ 
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เริ่มประชุม เวลา 13.30 น. 
          ประธานพิจารณา จํานวนกรรมการที่ ม าประ ชุมและ เ ห็น ว่าครบองค์ประ ชุมแล้ ว                   
จึงเปิดการประชุมและดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม  

 

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 1.1   เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยฯ 

สาระสําคัญโดยย่อ 
   ได้เข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ในวันที่ 13 มิถุนายน 
2556 โดยมีวาระการประชุมเร่ืองของโครงการอาสาสมัครช่วยเหลือนักท่องเที่ยว โดยขอให้มหาวิทยาลัย
ส่งรายช่ือนักศึกษาที่มีจิตอาสาเข้าร่วมโครงการน้ี จํานวน 40 คน   
 

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
รับทราบ 

 

ระเบียบวาระท่ี 1.2   เร่งรัดการดําเนินการสรรหาผู้อํานวยการสถาบันต่าง ๆ  

สาระสําคัญโดยย่อ 
  ขณะน้ีมหาวิทยาลัยได้เร่งรัดการดําเนินการสรรหาคณบดี และผู้อํานวยการสถาบัน/สํานัก  
ตัวจริง  ได้ให้นายกสภามหาวิทยาลัยลงนามแต่งต้ังคณะกรรมการสรรหาแล้ว   
 

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
รับทราบ 

 

ระเบียบวาระท่ี 1.3   กองทุนสวัสดิการของพนักงานมหาวิทยาลัย 

สาระสําคัญโดยย่อ 
  มหาวิทยาลัยเร่งรัดให้มีการดําเนินการเรื่องกองทุนสวัสดิการของพนักงานมหาวิทยาลัยและ      
กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ  โดยได้แต่งต้ังคณะกรรมการข้ึนมาเพ่ือดูแลระเบียบ กฎเกณฑ์  แนวทางในการใช้
จ่ายเงินที่หักไว้เป็นเงินสมทบกองทุน  พนักงานมหาวิทยาลัยเริ่มบรรจุต้ังแต่ปี 2552  รัฐบาลจัดสรร
เงินเดือนให้ร้อยละ 1.7 ของข้าราชการพลเรือน  มหาวิทยาลัยส่วนใหญ่จ่ายให้ร้อยละ 1.5 และหักเงินไว้ 
ร้อยละ 0.2 เพ่ือไว้เป็นกองทุนสวัสดิการ ซึ่งขึ้นอยู่กับจํานวนพนักงานมหาวิทยาลัย  โดยข้อบังคับของ
มหาวิทยาลัยเก่ียวกับการบริหาร  งานบุคคลได้ระบุไว้ชัดเจนว่าให้มหาวิทยาลัยนําเงินไปสมทบในส่วนน้ี  
เพ่ือให้มีเงินมากพอเพื่อพิจารณานํามาจัดสรรให้พนักงานมหาวิทยาลัยในเรื่องใดบ้าง  เช่น  การจ่ายเงิน
สมทบกองทุนสํารองเลี้ยงชีพในอัตราร้อยละ 3  ค่าตําแหน่งทางวิชาการ  ตําแหน่งของฝ่ายสนับสนุน
วิชาการ  ควรมีการต้ังเป็นงบสวัสดิการพนักงานเงินที่เก่ียวข้องกับการเบิกค่ารักษาพยาบาลควรจะ
จัดสรรไว้ปีละเท่าไหร่  ค่าเล่าเรียน  ค่าเช่าบ้าน  แต่ยังมีปัญหาว่าฝ่ายการเงินยังไม่ชัดเจนเก่ียวกับ
ยอดเงินทั้งหมด  ได้ให้ตรวจสอบข้อมูลว่ามีจํานวนเงินทั้งหมด เงินที่หักไว้ร้อยละ 0.2 และที่มหาวิทยาลัย
สบทบไปน้ันมีทั้งสิ้นจํานวนเท่าไหร่  เพ่ือจะได้รีบดําเนินการในเรื่องดังกล่าว 
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  และที่ผ่านมาอํานาจในการจัดสรรใช้เงินกองทุนสวัสดิการของพนักงานข้อบังคับเขียนไว้ให้
เป็นอํานาจของคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจํามหาวิทยาลัย (ก.บ.ม) ซึ่งในความเป็นจริงอาจต้อง
มีคณะกรรมการบริหารกองทุนเข้ามาดูแลเพ่ิมเติมอีกชุดหน่ึง      
 

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี 1.4   การแจ้งเรื่องเพื่อทราบในวาระการประชุมจากหน่วยงานต่าง ๆ  

สาระสําคัญโดยย่อ 
  เรื่องนําเสนอเพ่ือทราบจากหน่วยงานต่าง ๆ  ขอให้เตรียมข้อมูลมานําเสนอในที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (กบ.) ด้วย        
 

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี 1.5   พิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏในเขต         
ภาคกลาง 

สาระสําคัญโดยย่อ 
  ในวันที่ 2 กรกฎาคม 2556 เริ่มต้นพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏใน
เขตภาคกลาง  ไ ด้มี เจ้ าหน้าที่มหาวิทยาลัยหลายท่านเข้าไปช่วยเ ร่ืองพิ ธีกรรมทางศาสนา                 
และในวันที่ 9 กรกฎาคม 2556 จะมีพิธีซ้อมใหญ่ ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
ขอให้ผู้บริหารทุกท่านร่วมถ่ายภาพหมู่กับบัณฑิต ในเวลา 08.00 – 09.00 น. และในวันที่ 11 กรกฎาคม 
2556 จะเป็นพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ณ สวนอัมพร กรุงเทพมหานคร     
 

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี 1.6   การประชุมสภามหาวิทยาลัยประจําเดือนกรกฎาคม 2556 

สาระสําคัญโดยย่อ 
  ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (กบ.) ครั้งต่อไปในวันอังคารที่ 16 กรกฎาคม 
2556  ซึ่งกระช้ันชิดกับการประชุมสภามหาวิทยาลัย  เดิมกําหนดไว้วันพุธที่ 17 กรกฎาคม 2556       
แต่เน่ืองจากนายกสภามหาวิทยาลัยเดินทางไปต่างประเทศ จึงเลื่อนไปเป็นวันพุธที่ 24 กรกฎาคม 2556 
โดยก่อนหน้าน้ันเป็นวันหยุดติดต่อกันหลายวัน  อาจจะมีหลายเรื่องที่เข้าคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย (กบ.) และเข้าสภามหาวิทยาลัยไม่ทัน  ขอให้ช่วยเร่งรัดดําเนินการเรื่องเอกสารที่ต้องนําเข้า
วาระการประชุมสภาให้ทันตามกําหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย   
 

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
รับทราบ 

 



 

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  คร้ังที่  13/2556 

 

[2-5] 

ระเบียบวาระท่ี 1.6  การแต่งตั้งผู้ปฏิบัติหน้าท่ีผู้อํานวยการสํานักงานอธิการบดี  

สาระสําคัญโดยย่อ 
  ที่ผ่านมาผู้อํานวยการสํานักงานอธิการบดีที่ดํารงตําแหน่งตัวจริงยังไม่มี  โดยอดีตอธิการบดี
ได้มีคําสั่งแต่งต้ังให้ผู้ปฏิบัติหน้าที่รักษาการ จํานวน 4 ท่าน สับเปล่ียนกันไป  ซึ่งคนสุดท้ายสิ้นสุดไป   
เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2556 ที่ผ่านมา  และได้ปรึกษากับรองอธิการบดีแล้วว่าจะแต่งต้ังให้ผู้อํานวยการ
กองกลางให้ปฏิบัติหน้าที่ผู้ อํานวยการสํานักงานอธิการบดี  โดยให้วาระน้ันหมดไปพร้อมกับ              
ดร.อุทัย  ดุลยเกษม ผู้รักษาราชการแทนอธิการบดี  
 

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
รับทราบ 
 

ระเบียบวาระที่ 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
ระเบียบวาระท่ี 2.1  เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งท่ี 11/2556  

สาระสําคัญโดยย่อ 
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยได้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  

ครั้งที่ 11/2556 เมื่อวันอังคารที่  2 กรกฎาคม 2556 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมอยุธยา – อาเซียน  
อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

เลขานุการคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย นําเสนอรายงานการประชุม  ครั้งที่ 
11/2556  เพ่ือขอให้ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม 

 

มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
  รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้ งที่ 11/2556 
โดยมีการแก้ไขในหน้า 2-5 เรื่องแจ้งเพ่ือทราบจากคณบดีคณะครุศาสตร์ ข้อ 2 เปลี่ยนจากวันที่ 3 
กรกฎาคม 2556 เป็นวันที่ 12 มิถุนายน 2556 และข้อ 3 เปลี่ยนจากวันที่ 26 มิถุนายน 2556 เป็นวันที่ 
3 กรกฎาคม 2556 
 

ระเบียบวาระที่ 3   เรื่องสืบเน่ืองจากการประชุม 

ระเบียบวาระท่ี 3.1  รายงานข้อมูลการดําเนินงานและผลการปฏิบัติตามมติท่ีประชุม 
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
ครั้งท่ี 11/2556 

สาระสําคัญโดยย่อ 
  เลขานุการคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  นําเสนอรายงานข้อมูลจากการดําเนินงาน
และผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย   ครั้ งที่   11/2556                
เมื่อวันอังคารที่  18  มิถุนายน 2556  ดังน้ี 
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1. ขอความเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง นโยบาย
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา และข้อมูลพ้ืนฐานสําหรับกําหนดแนวนโยบายสภามหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

มติที่ประชุม   เ ห็นชอบ  (ร่าง )  ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา           
เรื่อง นโยบายมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา และข้อมูลพ้ืนฐานสําหรับกําหนดแนวนโยบาย   
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา มอบหมายให้กองนโยบายและแผนนํากลับไปแก้ไข        
ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (กบ.) เพ่ือเสนอสภามหาวิทยาลัยในการประชุม
ครั้งที่ 6/2556 วันพฤหัสบดีที่ 20 มิถุนายน 2556 ต่อไป 

ผลการปฏิบัติ   
-   แจ้งมติการประชุมให้แก่หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
-   กองนโยบายและแผนนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือขอความเห็นชอบ จากการประชุม

สภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6/2556 วันพฤหัสบดีที่ 20  มิถุนายน 2556 และปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะ     
ซึ่งดําเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว และเสนอต่อนายกสภามหาวิทยาลัยเพ่ือลงนามประกาศฯให้ดําเนินการ
เสร็จเรียบร้อยแล้ว ประกาศ ณ วันที่ 20 มิถุนายน 2556 

2. ขอความเห็นชอบ(ร่าง)โครงการฉลองครบรอบ 108 ปี จากโรงเรียนฝึกหัดครูเมือง     
กรุงเก่าสู่มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา พ.ศ.2548-2556 

มติที่ประชุม  เห็นชอบ (ร่าง) โครงการฉลองครบรอบ 108 ปี จากโรงเรียนฝึกหัดครู
เมืองกรุงเก่าสู่มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา พ.ศ. 2448 – 2556 และมอบหมายผู้รักษา
ราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการทํา คําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการเพ่ือดําเนินการ 

ผลการปฏิบัติ   
- แจ้งมติการประชุมให้แก่หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
- แต่งต้ังคณะกรรมการดําเนินการ 
3. ระเบียบวาระที่ 4.9 เรื่องนําเสนอเพ่ือทราบจากผู้อํานวยการสํานักงานอธิการบดี 
- การประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย (ก.บ.ม) เรื่อง ขอความ

เห็นชอบการกําหนดกรอบอัตรากําลัง 
ผลการปฏิบัติ นางสุนทรี  โพธิกุล  แจ้งว่า คณะกรรมการบริหารงานบุคคลของ

มหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) เห็นชอบตามที่เสนอ  ขณะน้ีได้ดําเนินการแจ้งให้แก่หน่วยงานที่รับผิดชอบ    
ทราบว่าหน่วยงานมีอัตราที่ต้องดําเนินการประกาศรับสมัครอย่างไร  และอยู่ระหว่างรอเอกสารที่แจ้ง
กลับมาจากคณะต่าง ๆ  ว่าต้องการคุณสมบัติของผู้สมัครอย่างไร  

ประธาน  กล่าวว่า  ขอให้ผู้อํานวยการสํานักงานอธิการบดีนําเรื่องอ่ืน ๆ ที่เป็นการติดตาม
มตินํามารายงานผลในวาระสืบเน่ืองด้วย  โดยอธิการบดีให้ข้อสังเกตว่าบุคลากรยังทํางานไม่ค่อยมี
ประสิทธิภาพ  ทํางานล่าช้า  อาจเกิดจากการขาดระบบการติดตามงานที่ดี  เมื่อคณะกรรมการ
บริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย (กบม.)  มีมติการประชุมชัดเจน  อัตราว่างซึ่งเป็นเงินสนับสนุนจาก
รัฐบาล จํานวน 84 อัตรา   
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ขอให้ผู้บริหารช่วยกันดูแลในเรื่องน้ี  เน่ืองจากช่วงน้ีเป็นช่วงของการรักษาราชการ  การ
ทํางานอาจยังไม่ต่อเน่ือง  อัตราใหม่ทั้งกรอบและจํานวนเงิน จํานวน 84 อัตรา แบ่งเป็นสายวิชาการ 
จํานวน 44 อัตรา สายสนับสนุน จํานวน 40 อัตรา  และยังมีตําแหน่งว่างอีก จํานวน 30 อัตรา ซึ่งเป็น
เงินรัฐบาลรวมท้ังหมด จํานวน 114 อัตรา  มีผู้ที่ทํางานกับมหาวิทยาลัยมาแล้ว จํานวน 2 – 3 ปี และ
จ้างด้วยงบรายได้ของมหาวิทยาลัย แต่ละหน่วยงานยังมีอีกหลายคน  พอจะมีการจ้างก็ต้องใช้
งบประมาณมาก จึงต้องจ้างตํ่ากว่าวุฒิการศึกษา  มีความซับซ้อนต้องทําประเด็นให้ชัดเจน  นโยบายของ
สภามหาวิทยาลัยมีความชัดเจน มหาวิทยาลัยควรจะพยายามใช้เงินที่ได้รับการจัดสรรจากรัฐบาลใน    
การจ้างบุคลากร  เพ่ือลดการจ้างบุคลากรที่จ้างด้วยเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย  หน่วยงานใดที่มีคนอยู่
และจ้างด้วยเงินรายได้ต้องพยายามลดอัตราให้มากที่สุด  อาจทําได้ 2 วิธี คือ หากหมดสัญญาก็เลิกจ้าง  
หรือให้บุคคลเหล่าน้ันได้มีโอกาสเข้ามาทําการสอบคัดเลือกตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกําหนดโดยใช้     
เงินงบประมาณจากรัฐบาล  โดยวิธีการสอบคัดเลือกที่มีการจัดสรรอัตราให้  หากจ้างด้วยเงินรายได้ต่อไป
มหาวิทยาลัยก็งบประมาณหมด  ต้องลดการจ้างด้วยเงินรายได้ลง  ผู้ที่อยู่เดิมทําข้อสอบไม่ได้  ต้องคิด
ไกลกว่าน้ันคือต้องคัดผู้ที่มีคุณภาพ  เพ่ือเปิดโอกาสให้มีการรับการคัดสรรและคัดเลือกแต่หากไม่ผ่านก็
ต้องยอมรับ  ขณะนี้ไม่ว่าจะเป็นสายวิชาการหรือสายสนับสนุนต้องการผู้ที่มีคุณภาพ  ผู้ที่สามารถเรียน
ต่อในระดับปริญญาเอกได้  สามารถทําวิจัยได้  อย่าคิดเพียงว่าช่วยผู้ที่อยู่มานานแล้ว  เป็นความคิดที่ดี  
แต่ไม่ใช่เกณฑ์ในการหาคนที่มีคุณภาพเพ่ือเข้ามาทํางาน  ในช่วงที่รักษาราชการอธิการบดีจะพยายามทํา
ให้เข้าสู่ระบบ 

ผศ.ดร.วิมลพรรณ  รุ่งพรหม  กล่าวว่า  ขอให้กําหนดวันในการจัดส่งเรื่องคุณสมบัติของแต่
ละหน่วยงานให้ชัดเจน  เพ่ือจะได้แจ้งข้อมูลให้ตรงกัน 

ดร.ชิดชัย  สน่ันเสียง  กล่าวว่า  แต่ละคณะอาจจะยังไม่ทราบเรื่อง  ขอให้แจ้งไปยังผู้บริหาร
ด้วยเพ่ือให้รับทราบข้อมูลว่ามีตําแหน่งใดบ้าง  และมีตําแหน่งธํารงรักษาหรือไม่  ขอให้ทําความเข้าใจให้
ชัดเจน  พิจารณาให้ดี  ผู้ที่ทํางานมานานแล้วอาจจะมีตําแหน่งธํารงไว้   

นายจิรศักด์ิ  ชุมวรานนท์  กล่าวว่า  เมื่อคณะกรรมการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย 
(กบม.) มีการประชุมฝ่ายกองกลาง  โดยงานบริหารงานบุคคลต้องมีข้อมูล  อัตราใหม่ จํานวน 84 อัตรา
ตามมติคณะรัฐมนตรี และอัตรารับใหม่ จํานวน 30 อัตรา สายสนับสนุนวิชาการท่ีแจ้งไว้ จํานวน 44 
อัตรา ต้องเพ่ิมอีกจํานวน 30 อัตราเป็น จํานวน 74 อัตรา  อาจจะหลงลืมเพ่ือไม่ให้เกิดความเสียหาย  
เน่ืองจากต้องแจ้งช่ือว่ามีใครครองตําแหน่งใดบ้าง  ในปีต่อไปสํานักงบประมาณจะไม่ให้งบประมาณมา  
เน่ืองจากให้มาแล้วไม่มีการจ้างคน  

4. ระเบียบวาระที่ 4.10.3 เรื่องนําเสนอเพ่ือทราบจากรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
- หลักสูตรศิลปกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาศิลปกรรม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555) 

ทางสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ได้พิจารณารับทราบการให้ความเห็นชอบ เมื่อวันที่ 1 
พฤษภาคม 2556 โดยมีข้อเสนอแนะให้มหาวิทยาลัยแต่งต้ังคณะกรรมการหลักสูตรตามแนวทางกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552 

ผลการปฏิบัติ  ผศ.ดร.วิมลพรรณ  รุ่งพรหม  แจ้งว่า ได้หารือกับทางสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ไปแล้ว  องค์ประกอบทําครบถ้วนตามขั้นตอน   ในการส่งเล่ม
หลักสูตรไปยังสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ต้องมีเอกสารแนบท้ายในส่วนของ       
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การดําเนินการ  ทางสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) เห็นเอกสารแล้ว  จึงไม่มีปัญหา       
และขณะน้ีกองบริการการศึกษาได้ถ่ายเอกสารเล่มหลักสูตรให้คณะ  เน่ืองจากคณะไม่มีงบประมาณใน
การทําเล่มหลักสูตร  จะนําแจ้งไปยังคณะอีกคร้ังหน่ึง  

หลักสูตรอิสลามศึกษา ได้แจ้งอธิการบดีให้รับทราบว่าหลักสูตรน้ีมีผู้รับผิดชอบ จํานวน 2 
คน ตามเกณฑ์มาตรฐานน้ันต้องมีจํานวน 3 คน ซึ่งไม่เป็นไปตามเกณฑ์   ได้ให้ทางหลักสูตรซึ่งมีความ
พยายามเสนอมาหลายครั้งแล้วได้นําเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย  ซึ่งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิส่วนใหญ่จะ
พิจารณาในส่วนของหลักสูตรเป็นอย่างย่ิง  หลักสูตรที่เสนอมามีความกังวลว่าหากไม่เป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐาน  และจัดส่งไปยังสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) โดยมีนายอภิชาติ  จีระวุฒิ    
ซึ่งเป็นเลขานุการคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยด้วย  ขอให้
ผู้จัดทําหลักสูตรดําเนินการเข้าเล่มและเสนอกรรมการสภามหาวิทยาลัยเพ่ือจะได้มีเวลาศึกษา         
ก่อนล่วงหน้า  และขณะน้ีหลักสูตรที่เพ่ิงผ่านความเห็นชอบมีหลักสูตรเศรษฐศาสตร์ธุรกิจทางสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) เพ่ิงส่งเรื่องรับทราบการให้ความเห็นชอบมา  ในระดับปริญญาตรี
น้ันครบถ้วนแล้ว  ส่วนในระดับปริญญาโทยังไม่ได้นําเข้า  ต้องดําเนินการตามเกณฑ์มาตรฐาน  และใน
การติดต่อประสานงานเร่ืองหลักสูตรที่ผ่านมาจะประสานงานกับประธานพัฒนาหลักสูตร ภาควิชา 
อาจจะทําให้คณะไม่ทราบเรื่อง  ต่อไปจะส่งเรื่องไปยังคณบดีด้วย 

ประธาน  กล่าวว่า  หลักสูตรนานาชาติไปถึงไหน  ขอให้เร่งรัดการดําเนินการด้วย 
ผศ.ดร.วิมลพรรณ  รุ่งพรหม  กล่าวว่า ทุกหลักสูตรได้นําเสนอร่างแล้ว  หลายคณะยังไม่

ผ่านคณะกรรมการประจําคณะ  ซึ่งต้องผ่านคณะกรรมการประจําคณะก่อนนําเสนอสภาวิชาการ 
ประธาน  กล่าวว่า  การนําเรื่องเข้าสภามหาวิทยาลัยต้องนําเรื่องเข้าคณะกรรมการบริหาร

มหาวิทยาลัย (กบ.) ในอังคารแรกของเดือนน้ัน  ไม่ควรเสนอเร่ืองกระช้ันชิดกับการประชุมสภา
มหาวิทยาลัย 
   

มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
 รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 3.2  ขอความเห็นชอบให้ดําเนินการจัดทําท่อระบายน้ําและระบบ
ระบายน้ําของอาคารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (อาคาร 12) 

สาระสําคัญโดยย่อ 
  นางสุนทรี  โพธิกุล  กล่าวว่า  ขอให้อาจารย์อภิชิต  กระจ่างเย่า และนายสราวุธ  ภูเอ้ือง  
เป็นผู้นําเสนอข้อมูลเพ่ือประกอบการพิจารณาการดําเนินการจัดทําท่อระบายนํ้าและระบบระบายน้ํา  
ของอาคารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (อาคาร 12)   
  ผศ.ดร.วิมลพรรณ  รุ่งพรหม  กล่าวว่า  เหตุใดคราวที่แล้วไม่ได้อนุมัติ  และเป็นเรื่อง
สืบเน่ือง  ในการประชุมครั้งที่ผ่านมาได้เสนอให้นําเสนอไปยังอธิการบดี  การประชุมคร้ังที่ผ่านมา         
ก็มีวาระดังกล่าว  ซึ่งมติการประชุมควรแจ้งว่าให้นํามาพิจารณาให้ความเห็นชอบใหม่ในการประชุมครั้งน้ี   
  นางสุนทรี  โพธิกุล  กล่าวว่า ครั้งที่แล้วนําเข้าคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (กบ.) 
เ พ่ื อขออ นุมั ติ   แ ต่ท่ านอ ธิการบ ดี ใ ห้ นํ ามานํ า เสนอใหม่ เ ป็น เ ร่ื อ งขอความ เ ห็นชอบจาก         
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (กบ.) 
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  ประธาน  กล่าวว่า เรื่องน้ีเป็นเรื่องทางเทคนิค  กรรมการเหล่าน้ีไม่มีความรู้เพียงพอ         
มีความจําเป็นที่ต้องอนุมัติเพราะเกี่ยวข้องกับการใช้เงิน  และความมั่นคงถาวรของสิ่งก่อสร้าง  มีกลไก
อย่างไรที่จะทําให้ผู้บริหารท่ีจะพิจารณาให้ความเห็นชอบ  งานก่อสร้างทั้งหมด  จะสร้างอาคารท้ังหลาย
ต้องจ้างบริษัทที่ปรึกษา  อาจจะเสียเงินบ้าง แต่เพ่ือความปลอดภัย  การแต่งต้ังคณะกรรมการเพ่ือตรวจ
การรับงานจ้างก็จะแต่งต้ังผู้บริหารซึ่งไม่ความรู้ในเรื่องน้ี  โดยระเบียบจึงต้องการให้จ้างบริษัทเพ่ือเป็น    
ที่ปรึกษา  ทําหน้าที่ตรวจสอบ  ป้องกันไม่ให้คณะกรรมการตรวจการจ้างปลอดภัยจากข้อคระหาทั้งปวง  
ต้องจัดสรรงบรายได้บางส่วนเพ่ือจ้างบริษัทภายนอกมาเป็นที่ปรึกษา  หากมีข้อสงสัยก็ซักถามได้      
เพ่ือป้องกันไม่ให้ถูกฟ้องร้อง  หากทําเรื่องมาเพ่ือขออนุมัติจากอธิการบดีก็ไม่สามารถพิจารณาได้เพราะ
ไม่มีความรู้  ในเรื่องน้ีคงอนุมัติให้ดําเนินการไปเพราะใช้จํานวนเงินไม่มาก 
  นายสราวุธ  ภูเอ้ือง  กล่าวว่า  โครงสร้างของรางระบายนํ้าเป็นโครงสร้างขนาดเล็ก        
เพ่ือระบายน้ําออกจากพ้ืนที่นํ้าขังเข้ากับระบบระบายนํ้าของเทศบาล ก่อนจะดําเนินการต้องหาจุดเช่ือม
ต่อกับระบบระบายนํ้าที่มีอยู่  หากใช้วิธีอ่ืนนอกจากการระบายนํ้ามวลนํ้าก็ยังคงหมุนเวียนใน
มหาวิทยาลัย   หากจะให้หายไป  ต้องรอให้นําระเหยไปเองตามผิวดินก็จะทําให้นํ้าไหลได้ช้า  การทําราง
ระบายนํ้าเช่ือมต่อกับระบบนํ้าภายในมหาวิทยาลัย 
  ผศ.ดร.วิมลพรรณ  รุ่งพรหม  กล่าวว่า  ปริมาณนํ้าฝนที่ตกแล้วไหลไม่ทัน  เป็นเหตุการณ์
ปกติในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ปกติแล้วหากฝนตกมากถึงจะขังหรือว่าอย่างไร  ในมหาวิทยาลัยมีท่อ
อยู่  4 – 5 ระดับ ไม่ทราบว่าไหลลงท่อไหน  ในระดับหรือปริมาณนํ้าฝนไม่ปกติอาจจะแก้ไขไม่ได้ 
  นายสราวุธ  ภูเอ้ือง  กล่าวว่า  ปกติแล้วก่อนทําการก่อสร้างต้องสํารวจพ้ืนที่ก่อนอยู่แล้ว  
ระดับลาดเทจุดเริ่มต้นจะสูงเพ่ือลาดเทไปหาจุดที่ตํ่าลงไปเพ่ือระบายออก 
  ดร.รวีวัตร์  สิริภูบาล  กล่าวว่า  กรณีน้ีมีปัญหาคือถมดินด้านหน้าอาคารสูงกว่าตัวอาคาร       
หากถมดินตํ่ากว่าประมาณ 50 เซนติเมตรนํ้าก็จะไหลลงท่อปกติ  นํ้าจะท่วมต่อเมื่อฝนตกหนัก  เรื่องน้ีได้
เคยนําเสนอในวาระที่ 3.2 จากการประชุมครั้งที่แล้ว  แต่ไม่ได้เข้านําเสนอ  เน่ืองจากอธิการบดีแจ้งว่า
ไม่ใช่การขออนุมัติงบประมาณแต่เป็นเรื่องการขอความเห็นชอบทางเทคนิคทางวิศวกรรมผู้บริหารไม่รู้
เรื่อง  ให้ทําตารางเปรียบเทียบมา การแก้ไขปัญหานี้ทําได้ 2 แบบ คือ เอาหน้าดินออกคงจะยากมาก       
และการทํารางระบายนํ้าแต่หากตันหรือไหลไม่ทันก็ไกลเข้าไปยังอาคารเหมือนเดิม  มีอีกวิธีคือการขุดทํา
ร่องให้ระบายนํ้าออกด้านนอก  ทําเป็นร่องนํ้าขนาดใหญ่ ๆ น่าจะไหลได้เร็วขึ้น  ปริมาณนํ้าไหลจากท่อ
ระบายน้ําที่คํานวณมาปริมาณเท่าไหร่  รองรับปริมาณน้ําฝนมากสุดได้เท่าไหร่  ฝนตกหนักปริมาณน้ํา
เท่าไหร่  หากทํารางระบายนํ้าแล้วรองรับนํ้าได้ปริมาณเท่าไหร่   
  เดิมมีรางระบายนํ้าหน้าอาคารมีอยู่แล้วแต่ขนาดเล็กทําให้นํ้าไหลไม่ทัน  จะสร้างเพิ่มขนาด
ต้องเท่าไหร่  จะขยายรางระบายน้ําเท่าไหร่ถึงจะไหลได้ทัน ทางวิศวกรรมควรจะคํานวณปริมาณนํ้าฝน    
ต่อพ้ืนที่ได้  มีพ้ืนที่รับนํ้าคือหลังคาและหน้าอาคารที่เป็นลาน  น่าจะคํานวณได้จากขนาดรางระบายน้ํา
เดิม 
  ประธาน  กล่าวว่า  เมื่อฝนตกหนักนํ้าจะท่วมขัง  วิธีที่เสนอมาจะแก้ไขปัญหาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพแล้วหรือไม่  ไม่ใช่ทําไปแล้วก็ยังเหมือนเดิม  ท่อมีขนาดเท่าไหร่  ปริมาณนํ้าสูงเท่าไหร่ที่จะ
ไม่ไหลเข้าสู่อาคารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
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  นายชัยพฤกษ์  ชูดํา  กล่าวว่า  มีข้อความในบันทึกข้อความบอกว่าวิธีการวางท่อเป็น
วิธีแก้ไขที่ดีที่สุด  แสดงว่าต้องมีวิธีอ่ืน  ขอให้นําเสนอวิธีอ่ืนด้วย 
  นายสราวุธ  ภูเอ้ือง  กล่าวว่า  ขนาดของรางหน้ากว้างขนาด 45 เซนติเมตร เป็นรางเปิด  
ความลึก 40 เซนติเมตร  ส่วนวิธีการอ่ืน เช่น การขุดร่องสักพักเมื่อฝนชะล้างมาหน้าดินก็มาด้วย  ทําให้
ถมเต็มเหมือนเดิม  เป็นร่องเปิดหากมีการสัญจรของรถยนต์ก็จะสัญจรลําบาก  เหมือนร่องระบาย
เช่ือมต่อกับระบบระบายนํ้าออกทางมหาวิทยาลัยได้อย่างไร  เพราะระบบที่ใช้ระบายนํ้าเป็นระบบท่อ
ซีเมนต์คอนกรีต  และมีตะแกรงเปิดป้องกันเศษวัสดุ   
  ปริมาณนํ้าฝนที่ตกติดต่อกัน  พ้ืนที่ นํ้าส่วนมากมาจากด้านหน้าตรงบริเวณที่ถมดิน          
คิวนํ้าเป็นอัตราการไหลต่อเน่ือง  ไม่ใช่ว่าพอมาถึงบริเวณรางแล้วท่วมขัง  อัตราการไหลออกสู่รางระบาย
ด้านนอก  การคํานวณคิวนํ้าไม่สามารถบอกเป็นคิวนํ้าได้  เพราะไม่ได้คํานวณจากระบบท่อหรือปริมาณ
นํ้าที่แท้จริง  ปริมาณฝนตกไม่ได้ขังเป็นเซนติเมตรเป็นลักษณะสะสมเฉลี่ยถึงได้เกิดนํ้าท่วมขัง  ฝนตกแล้ว
นํ้าไหลไม่ได้ก็สะสมถึงวัดความสูงไม่ได้  หากวัดปริมาณนํ้าฝนก็จะเป็นพ้ืนที่เก็บกัก 
  ดร.ชิดชัย  สน่ันเสียง  กล่าวว่า  เรื่องน้ีได้นําเข้ามาหลายครั้งแล้ว  งบประมาณก็ไม่มากนัก    
ในอนาคตปัญหานี้เป็นเร่ืองของการเรียนรู้ต่อไป  หากมีปัญหาก็เรียนรู้ต่อไปว่าควรทําอย่างไร  ได้ศึกษา
มาแล้วหลายวิธี  เพ่ือให้ดําเนินการไปขอให้เห็นชอบให้ไปดําเนินการในเรื่องน้ี  
  นายอภิชิต  กระจ่างเย่า  กล่าวว่า ปัจจุบันท่อระบายนํ้าด้านหน้าอาคารไม่มี  ที่มีท่อระบาย
นํ้าคือบริเวณด้านข้าง  พอฝนตกหนักในปีพ.ศ. 2555 มากกว่า 3 ที่ทําให้เกิดนํ้าท่วมขังเข้าไปในห้องเรียน  
ทําให้เกิดความเสียหายต่อเคร่ืองมือเครื่องจักร  ที่คํานวณไว้มี 2 ส่วน คือ ส่วนของท่อ  และส่วนพักนํ้า
เพ่ือป้องกันนํ้าระบายไม่ทัน   
  นายจิรศักด์ิ  ชุมวรานนท์  กล่าวว่า สมัยก่อสร้างอาคารรูปตัวยู  เดิมพ้ืนที่ด้านหน้าจะทํา
เป็นสระน้ําเพ่ือรับนํ้า  ปรากฏว่าผู้ใช้อาคารหารือกันว่าเสียดายพ้ืนที่เพ่ือใช้เป็นที่จอดรถ  เดิมที่ควรจะมี
รางก็ไม่ได้ทําไว้  รางระบายนํ้าเห็นด้วยที่ต้องมี  แต่ไม่อยากให้คาดหวัง 100%  มีปัจจัยภายนอก
เน่ืองจากรางนํ้าของเทศบาลมีความกว้างเพียง 60 เซนติเมตร  ฝนที่ตกมาหากมากเกินความจุของท่อ  
ยังไงก็ต้องขัง  อาจจะอยู่ในขีดความสามารถของเทศบาล  ได้ออกแบบไว้หมดแล้ว  ปริมาณนํ้าจาก
อาคาร  ปริมาณนํ้าฝน  คํานวณว่าจะทําอย่างไรไม่ให้เกิดปัญหานํ้าท่วมขัง  ได้คํานวณมาแล้วในแผน
มาสเตอร์แพลน ในครั้งน้ีก็ต้องทําเพ่ือบรรเทาแต่คงคาดหวังมากไม่ได้เพราะมีปัจจัยภายนอกจากเทศบาล 
  ดร.รวีวัตร์  สิริภูบาล  กล่าวว่า  วิธีการทําท่อระบายนํ้าเป็นวิธีการแก้ปัญหา  หากคํานวณ
ได้แม่นยําปัญหาน้ําท่วมขังก็จะไม่เกิดขึ้น  พ้ืนที่อาคารยังไม่ได้ปรับภูมิทัศน์  ทําให้นํ้าจากพ้ืนที่บริเวณสูง
ไหลไปที่อาคารและไหลมาข้างหน้า  หากไม่ถมดินพ้ืนที่สระนํ้าเพ่ือให้มีพ้ืนที่จอดรถก็จะไม่ท่วม  ตอนท่ี
ถมไม่ได้คํานวณว่านํ้าจะไหลไปทางไหน  ควรจะปรับภูมิทัศน์ให้สูงทางอาคารและไหลลงข้างหน้าก็จะไม่
ทําท่อก็ได้  แต่หากจะทําก็ต้องทําท่อขนาดใหญ่  แต่ติดต่อจากเทศบาลก็ไหลไม่ทันอยู่ดี  มีวิธีอ่ืนอีก
หรือไม่  ยกเว้นว่าทําพ้ืนที่หน้าอาคารให้สูงและให้นํ้าไหลลงถนนและไหลลงบ่อรับนํ้า  ต้องคิดคํานวณให้
รอบคอบเพราะใช้เงินคร้ังเดียว 
  ผศ.ดร.วิมลพรรณ  รุ่งพรหม  กล่าวว่า นํ้าไหลจากท่ีสูงลงที่ตํ่า  อาคารที่สร้างใหม่เป็น
อาคารที่สูง  รางระบายนํ้าอาจจะบรรเทาได้  เพราะน้ํามาจากหลายแหล่ง  ต้องยอมรับว่าอาคารตํ่า
อาคารใหม่ก็สูงกว่าเดิม  อาจจะเกิดปัญหาหากขังอยู่นานต้องแก้ปัญหาจากส่วนอ่ืนอีก  ขอให้ใช้พ้ืนที่   
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บนอาคารในการวางเคร่ืองมือเคร่ืองจักรจะดีกว่าช้ันล่างอาจจะเป็นห้องเรียนหรือห้องพักนักศึกษา 
  นายสราวุธ  ภูเอ้ือง  กล่าวว่า  จากสภาพหน้างานจริง  หากปรับพ้ืนที่ด้านหน้าอาคารให้
ลาดเทไปตามถนน  ปริมาณมวลนํ้าที่เทลงไปก็จะขังบริเวณด้านหน้าถนน  เพราะไม่มีระบบระบายนํ้า  
  ประธาน  กล่าวว่า  ปริมาณที่ไหลลงมาจากพ้ืนดินด้านหน้า  ท่อที่ทําใหม่สามารถรองรับนํ้า
ได้จนไม่ล้นเข้าอาคาร  ปริมาณของท่อสามารถรองรับนํ้าได้  นํ้าที่ไหลออก 2 ข้างทางมีความเร็ว      
เพียงพอที่จะทําให้ระดับนํ้าไม่สูงและเข้าอาคาร  หากแบบนี้ทําได้  โดยไม่เก่ียวกับเทศบาลเพราะ
นอกเหนือจากความสามารถของเรา 
  ดร.รวีวัตร์  สิริภูบาล  กล่าวว่า  ขอให้ทําท่อให้กว้าง  แต่ต้ืนและสูงกว่าท่อสองข้าง        
หากเป็นไปได้ให้ทําคันหลังท่อด้วย  ไม่ให้นํ้าข้ามไปเข้าภายในอาคารได้   
 

มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
 เห็นชอบให้ดําเนินการจัดทําท่อระบายนํ้าและระบบระบายนํ้าของอาคารเทคโนโลยี

อุตสาหกรรม (อาคาร 12) 

 

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องนําเสนอเพื่อทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 4.1 เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากคณบดีคณะครุศาสตร์ 

 สาระสําคัญโดยย่อ 
1. วันที่ 26 มิถุนายน 2556  มีการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ มีเรื่องสําคัญ 2 

เรื่อง คือ ได้รับอาจารย์ใหม่และได้มีการปรับเปลี่ยนคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเพ่ือให้สอดคล้องและ
ตรงกับอาจารย์ที่รับใหม่ทั้งในระดับปริญญาตรีและระดับปริญญาโท  และขอความเห็นชอบเรื่องรายงาน
ประจําปี 2556 จากคณะกรรมการประจําคณะเพื่อรองรับการประกันคุณภาพท่ีจะได้รับการประเมิน    
ในเดือนกรกฎาคม 2556 

2. วันที่ 26 มิถุนายน 2556  มีการสัมมนานักศึกษาระดับช้ันปีที่ 5 เป็นการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ  คณะกําหนดการจัดสัมมนาไว้เดือนละ 1 ครั้ง 

3. โครงการพัฒนาครูโดยสร้างระบบพ่ีเลี้ยง  คณะครุศาสตร์ได้ทํางานร่วมกับสํานักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษา 4 เขต ประกอบด้วย  จังหวัดพระนครศรีอยุธยาอยุธยา เขต 1 และเขต 2 จังหวัด
อ่างทอง  และจังหวัดชัยนาท  ซึ่งขณะน้ีเป็นช่วงที่คณาจารย์คณะครุศาสตร์ลงนิเทศตามโรงเรียนต่าง ๆ 
ร่วมกับผู้บริหาร  ครู  และศึกษานิเทศก์ 

4. วันที่ 3 กรกฎาคม 2556  จัดประชุมนักศึกษาช้ันปีที่ 2 ปีที่ 3 และปีที่ 4 ซึ่งเป็น
นักศึกษาที่ออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ   

ประธาน  กล่าวว่า  มหาวิทยาลัยมีวันไหว้ครูหรือไม่  คณะจัดหรือมหาวิทยาลัยจัด        
คณะครุศาสตร์มีความสัมพันธ์กับโรงเรียนสาธิตอย่างไร  ในแง่ของการบริหารจัดการคณะครุศาสตร์    
เข้าไปมีส่วนร่วมมากน้อยแค่ไหน   

ผศ.ดร.วิมลพรรณ  รุ่งพรหม  กล่าวว่า  กองพัฒนานักศึกษาเป็นผู้รับผิดชอบเรื่องวันไหว้ครู  
ตามปฏิทินวิชาการเดิมกําหนดไว้ในต้นเดือนกรกฎาคม 2556  คาดว่าคงหลังจากพิธีพระราชทาน
ปริญญาบัตร   
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โรงเรียนสาธิตเป็นโครงสร้างตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  สังกัดคณะครุศาสตร์
เทียบเท่าภาควิชา  การจัดสรรอัตรากําลังหรืองบประมาณต้องผ่านโรงเรียนสาธิต  คณบดีเป็นผู้ประกาศ
รับสมัคร การบริหารต่าง ๆ มีสมาคมผู้ปกครองมีแนวปฏิบัติ  คณะต้องมีส่วนร่วมในกรรมการบริหาร      
การบริหารการศึกษา  ความสัมพันธ์คือเป็นหน่วยงานภายในของคณะครุศาสตร์ ตามประกาศของ
กระทรวงศึกษาธิการต้ังแต่ปี 2547 ระบบโรงเรียนสาธิตมัธยมได้เกิดก่อน แต่ก็ต้องบริหารงานภายใต้การ
กํากับดูแลของคณะครุศาสตร์ 

ดร.สุภัทรา  คงเรือง  กล่าวว่า  ก่อนหน้าน้ันโรงเรียนสาธิตขึ้นกับมหาวิทยาลัยในระดับ
มัธยม  และในประมาณปี 2544 – 2545 ได้มีโรงเรียนสาธิตปฐมวัยซึ่งอยู่ภายใต้สาขาการศึกษาปฐมวัย  
ทั้งรายวิชาและฝึกประสบการณ์วิชาชีพครบถ้วน  ปัจจุบันมีโรงเรียนสาธิตประถมเกิดขึ้นเพ่ือรองรับ
ปฐมวัย  การดูแลคณาจารย์ได้เป็นผู้อํานวยการโรงเรียนสาธิตทั้ง 3 ระดับคือ  ปฐมวัย  ประถม  มัธยม  
เรื่องการบริหารจัดการอดีตอธิการบดีพยายามให้โรงเรียนสาธิตอยู่ภายใต้การดูแลของคณะครุศาสตร์    
สิ่งที่ดูแลได้คือนักศึกษาคณะครุศาสตร์ได้ลงฝึกประสบการณ์วิชาชีพที่โรงเรียนสาธิตทั้งในระดับรายวิชา  
ปีที่ 4 และ 5 มากขึ้น  อาจารย์ที่ไปช่วยสอนก็จะมาจากคณะอ่ืน ๆ บางส่วน   

  เมื่อ 3 ปีที่ผ่านมาอยู่ภายใต้การกํากับดูแลของคณะครุศาสตร์  คือสิ่งที่ปฏิบัติมาแต่ก็เกิด
ปัญหาบ้าง เน่ืองจากเป็นหน่วยงานที่ใหญ่พอสมควร  อาจจะดูแลได้อย่างไม่เต็มที่  เรื่องการจัดสรร
อัตรากําลังเพ่ือจัดจ้างอาจารย์ผู้สอนโรงเรียนสาธิตต้องจัดหาเอง  ถึงแม้คณะจะพยายามดูแล  แต่พอมี
ปัญหาลงไปกํากับควบคุมได้ แต่การปฏิบัติมีบางอย่างควบคุมไม่ได้ 

 

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
รับทราบ 

 

ระเบียบวาระท่ี 4.2  เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์

 สาระสําคัญโดยย่อ 
- ไม่มี –  

 

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
-  ไม่มี  - 

 

ระเบียบวาระท่ี 4.3  เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากคณบดีคณะวิทยาการจัดการ 

 สาระสําคัญโดยย่อ 
1. วันที่ 26 มิถุนายน 2556  มีการจัดประชุมประจําคณะทั้งอาจารย์ในคณะและ

ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก  มีเรื่องที่จะแจ้งให้ทราบคือเรื่องการปรับอาจารย์ประจําหลักสูตรโดยยึดหลักให้
สอดคล้องตามมาตรฐาน TQF และความจําเป็นตามที่สาขาต้องการ 

2. วันที่ 1 กรกฎาคม 2556 ช่วงเช้ามีการจัดสัมมนา  ช่วงบ่ายมีการนําเสนอผลงาน        
มีผู้นําเสนอจํานวน 70 คน มีการติดโปสเตอร์ผลงานวิจัย จํานวน 100 แผ่น   

3. วันที่ 2 กรกฎาคม 2556  คณะวิทยาการจัดการจัดงาน Marketing Days ช่วงเช้ามี
งานแฟช่ันโชว์เก่ียวกับวิถีชีวิตของอยุธยา มีโรงเรียนมัธยมเข้าร่วม คือ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย  สถาบัน
เทคโนโลยีแห่งอโยธยา  โรงเรียนอิสลามอยุธยา ได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่ายเป็นอย่างดี 
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ประธาน  กล่าวว่า  ได้ไปร่วมงาน  และเดินดูในงาน  คิดว่ากิจกรรมที่ทําควรจะให้ผู้ที่ไป
เย่ียมชมได้เห็นถึงศักยภาพและความสามารถทางการตลาดของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา  เพ่ือสะท้อนให้เห็นถึงความเก่งในเรื่อง Marketing          
 

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
รับทราบ 

 

ระเบียบวาระท่ี 4.4  เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

 สาระสําคัญโดยย่อ 
 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้เตรียมงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์  ซึ่งจะจัดงานในวันที่ 

16 – 18 สิงหาคม 2556  ขณะนี้ได้มีการประชาสัมพันธ์  และประชุมคณะกรรมการที่เก่ียวข้องทุกฝ่าย  
และได้ติดต่อประสานงานกับกระทรวงวิทยาศาสตร์เรียบร้อยแล้ว 

  

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
 รับทราบ 

 

ระเบียบวาระท่ี 4.5  เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากผู้อํานวยการสถาบันอยุธยาศึกษา  

 สาระสําคัญโดยย่อ 
วันอาทิตย์ที่  7  กรกฎาคม 2556  สถาบันอยุธยาศึกษาร่วมกับชมรมเรารักพิพิธภัณฑ์    

เจ้าสามพระยา  จัดบรรยายทางวิชาการ เรื่อง ถอดรหัสรูปสัญลักษณ์ทางพระพุทธศาสนา  ต้ังแต่เวลา 
08.30 - 12.00 น. 

  

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
 รับทราบ 

 

ระเบียบวาระท่ี 4.6   เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากผู้อํานวยการสํานักวิทยบริการและ 
    เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 สาระสําคัญโดยย่อ 
ขอความร่วมมือจากหน่วยงานต่าง ๆ ที่จะให้เจ้าหน้าที่สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศไปทํางานให้  ขอให้แจ้งเป็นลายลักษณ์อักษร  ไม่เช่นน้ันจะไม่รับทราบในส่วนของภาระงาน
เพ่ือใช้ในการประเมิน 

ประธาน  กล่าวว่า  ให้ผู้อํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศได้จัดทําเป็น
หนังสือแจ้งไปยังหน่วยงานต่าง ๆ เพ่ือรับทราบ 
  

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
รับทราบ 
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ระเบียบวาระท่ี 4.7   เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 

 สาระสําคัญโดยย่อ 
- ไม่มี - 

  

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
- ไม่มี – 
 

ระเบียบวาระท่ี 4.8  เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากผู้อํานวยการสํานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา 

 สาระสําคัญโดยย่อ 
- ไม่มี - 

  

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
- ไม่มี – 

 

ระเบียบวาระท่ี 4.9  เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากผู้อํานวยการสํานักงานอธิการบด ี

 สาระสําคัญโดยย่อ 
1. เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2556  มีการจัดงานฉลองครบรอบ 108 ปี จากโรงเรียนฝึกหัด

ครูเมืองกรุงเก่าครูเมืองกรุงเก่า...สู่มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  ได้รับเงินร่วมทําบุญ จํานวน 
57,548 บาท  มีการใช้จ่ายไปทั้งสิ้น จํานวน 39,065 บาท  มีเงินคงเหลือ จํานวน 18,483 บาท          
จะนําเงินที่เหลือจํานวนน้ีไปทําบุญในงานต่อไป 

2. การดําเนินการเปิดรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย  เจ้าหน้าที่กองบริหารงานบุคคลได้
ทําหนังสือไปยังหน่วยงานต่าง ๆ ให้แจ้งรายละเอียดกลับมา  จะดําเนินการจัดทําหนังสือเป็นลายลักษณ์
อักษรอีกคร้ังหน่ึงว่าจะให้ตอบกลับมาภายในวันที่เท่าไหร่  จะได้ดําเนินการประกาศรับสมัครต่อไป  

3. ฝ่ายซ่อมบํารุงจะดําเนินการติดป้ายแสดงความยินดีงานรับปริญญาบัตร  จํานวน 11 
ป้าย ตามหน่วยงานต่าง ๆ  

4. วันที่ 7 กรกฎาคม 2556 เป็นวันซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตรวันแรก  วันที่ 28 
กรกฎาคม 2556 มีการสอบของสํานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (กพ.) และวันที่ 24 
สิงหาคม 2556 ทั้ง 3 วันดังกล่าว ได้ดําเนินการแจ้งไปยังผู้ประกอบการตลาดนัดให้หยุดการขาย  

 

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
  รับทราบ  
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ระเบยีบวาระท่ี 4.10  เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากรองอธิการบดแีละผู้ชว่ยอธิการบด ี

ระเบียบวาระท่ี 4.10.1  เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร 

 สาระสําคัญโดยย่อ 
- ไม่มี - 

  

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
- ไม่มี – 
 

ระเบียบวาระท่ี 4.10.2  เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากรองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพฒันา 

สาระสําคัญโดยย่อ 
เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2556 ได้ไปช้ีแจงงบประมาณกรรมการวิสามัญ  มีตัวเลขจํานวนหน่ึง   

ที่มีปัญหาอยู่คือรายจ่ายอ่ืน ๆ ซึ่งเบิกจ่ายน้อยมาก  ได้นําเอกสารมาให้คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
(กบ.) ได้ดู  บางส่วนอาจจะดูแลงบประมาณในส่วนน้ีอยู่ มีงบประมาณทั้งสิ้น 10,700,800 บาท แต่มี       
การเบิกจ่ายไป จํานวน 1,380,819.30 บาท ตามระบบ  ในความเป็นจริงอาจจะมีการเบิกมากน้อยกว่าน้ี    
ก็ต้องมีการตรวจสอบ  มีหน่วยงานผู้รับผิดชอบบอกไว้แล้วว่าหน่วยไหนรับผิดชอบเงินเท่าไหร่  มีเวลา
ประมาณเดือนกว่า ตามข้อตกลงให้ส่งเร่ืองขออนุมัติเบิกจ่ายไม่เกินวันที่ 15 สิงหาคม 2556 แจ้งไว้เพ่ือให้
ทราบและดูหน่วยงานของท่านว่ามียอดใดที่ค้างและเร่งดําเนินการให้เสร็จสิ้น   และเร่ืองขออนุญาต
เปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ได้ตกลงไปแล้วในคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ  ในวันที่ 30 
มิถุนายน 2556 เป็นวันสุดท้ายหลังจากน้ันจะไม่พิจารณาให้  เน่ืองจากเงินเหลือจ่ายทางส่วนกลางจําเป็น
จะต้องนําไปจ่ายเป็นค่าสาธารณูปโภค หรือโอนเปลี่ยนแปลงเป็นรายจ่ายอ่ืนที่จําเป็น  เพราะว่างานการเงิน
และบัญชีและงานวางแผนและพัฒนาซึ่งต้องทํางานร่วมกัน  เพ่ือไม่ให้มีเงินเหลือ  สืบเน่ืองจากปี 2555 
โรงเรียนสาธิตรับเด็กไม่ได้ตามเป้าหมาย แล้วไม่ได้แจ้งมหาวิทยาลัยได้รับทราบ  และไม่ได้คืนงบประมาณ   
ให้รัฐบาล  ทําให้เบิกจ่ายไม่ได้  ในปีน้ีได้แจ้งมาก่อน  ขณะน้ีกําลังทําเรื่องไปขอคืน  ขอให้ทุกหน่วย         
ได้ตระหนักในเรื่องเหล่าน้ีด้วย 
 

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
รับทราบ   

 

ระเบียบวาระท่ี 4.10.3  เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 

 สาระสําคัญโดยย่อ 
1. หลักสูตรเศรษฐศาสตร์ธุรกิจของคณะวิทยาการจัดการ ได้รับทราบการให้ความ

เห็นชอบโดยไม่มีเง่ือนไขใด ๆ จากสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)  
2. เครือข่ายภาคกลางตอนบนมีโครงการบัณฑิตไทยไม่โกง  ให้มหาวิทยาลัยเสนอโครงการ

งบประมาณ จํานวน 30,000 บาท  ข้อเสนอโครงการเขียนร่วมกับคณบดีทั้ง 4 คณะ ทางเครือข่าย    
ภาคกลางตอนบนได้อนุมัติในหลักการให้ดําเนินการตามโครงการแล้ว 
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 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
รับทราบ 

 

ระเบียบวาระท่ี 4.10.4   เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ 

 สาระสําคัญโดยย่อ 
1. มูลนิธิรากแก้วขอเชิญร่วมส่งข้อเสนอโครงการภายในวันที่ 16 สิงหาคม 2556   

โครงการเพ่ือนําไปสู่การพัฒนานักศึกษา  การจัดการเรียนการสอนให้นักศึกษาไปขับเคลื่อนในชุมชนและ
สามารถเขียนเป็นโครงการวิจัยได้  มูลนิธิรากแก้วมีการสนับสนุนงบประมาณให้  สามารถทําโครงการได้
มากกว่า 1 โครงการ  ประชาสัมพันธ์ให้คณาจารย์  และจะนําลงเว็บไซต์เพ่ือเชิญชวนให้เขียนโครงการ
เสนอ  โดยมีข้อกําหนด ดังน้ี 

1.1 ส่งโครงการได้มากกว่า 1 โครงการ 
1.2 สมาชิกในทีมเป็นนักศึกษาทุกสาขาวิชา  ไม่จํากัดจํานวนและช้ันปี 
1.3 อาจารย์ที่ปรึกษา 2 คน หรือมากกว่า 
1.4 ลักษณะของโครงการ 

1.4.1 ช่วยเหลือ/พัฒนาชุมชนที่มีความต้องการได้รับความช่วยเหลือ/มีปัญหา     
โดยใช้แนวทางการพัฒนาที่ยึดคนเป็นศูนย์กลางและชุมชนมีส่วนร่วม 

1.4.2 มุ่งแก้ปัญหาทางเศรษฐกิจ  สังคม  และสิ่งแวดล้อม  ด้านใดด้านหน่ึง/     
บูรณาการโดยคํานึงถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้น 

1.4.3 ใช้ความรู้หลากหลายสาขา 
1.4.4 ควรเป็นโครงการระยะยาวเพ่ือให้ชุมชนสามารถพ่ึงตนเองได้ 
1.4.5 ชุมชนมีคุณภาพชีวิต  และมาตรฐานการครองชีพที่ดีขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม 

2. เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2556  ได้ประชุมคณะกรรมการสถาบันวิจัยและพัฒนา           
มีคณะกรรมการเข้าออกหลายท่าน  การเรียกประชุมทําให้เกิดปัญหา  ได้ดําเนินการสรรหาและ       
เรียกประชุมเป็นครั้งแรก  เพ่ือสร้างความเข้าใจว่าการเข้ามาเป็นคณะกรรมการต้องทําหน้าที่อะไรบ้าง     
และจะขับเคลื่อนระเบียบประกาศต่าง ๆ ผลปรากฏว่าเกิดปัญหาหลายอย่าง  มีระเบียบกองทุนแต่ไม่เคย
ทําตามระเบียบน้ัน  ในรอบ 1 ปี มหาวิทยาลัยต้องสนับสนุนให้งบประมาณแก่สถาบันวิจัยและพัฒนา   
เพ่ือต้ังเป็นกองทุนเท่าไหร่ 

3. มหาวิทยาลัยเป็นคณะกรรมการจัดเลี้ยงต้อนรับการแสดงของคณะรัฐมนตรีสัญจร     
ในวันที่ 18 – 19 กรกฎาคม 2556  และวันที่ 2 กรกฎาคม 2556 ได้เชิญให้เข้าร่วมประชุม ในเวลา 
17.00 น. ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์หันตรา มหาวิทยาลัยดําเนินการใน       
3 เรื่อง คือ การแสดงดนตรีไทย การแสดงดนตรีสากล  และชุดการรํา 

4. การเสนอโครงการมีความสําคัญ ปีน้ีถูกตัดงบประมาณการวิจัย  เน่ืองจากทําวิจัยแล้ว 
ส่งไม่ตรงเวลา  ขอให้อาจารย์ช่วยกัน  โดยเสนอมายังสถาบันวิจัยและพัฒนา     
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 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
รับทราบ 

 

ระเบยีบวาระท่ี 4.10.5  เรือ่งนําเสนอเพือ่ทราบจากรองอธิการบดฝ่ีายกิจการนกัศึกษา 

 สาระสําคัญโดยย่อ 
- ไม่มี -  

 

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
- ไม่มี - 

 

ระเบียบวาระที่ 5  เรื่องนําเสนอเพื่อพิจารณา 
 

ระเบียบวาระท่ี 5.1  ................................................................................................................ 

 สาระสําคัญโดยย่อ 
- ไม่มี -  

  

มติ/ความเห็นของที่ประชุม 
- ไม่มี - 

 

ระเบียบวาระที่ 6  เรื่องอ่ืน ๆ 

ระเบียบวาระท่ี 6.1 กําหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  ครั้งท่ี 13/2556 

สาระสําคัญโดยย่อ 
ตามท่ีได้กําหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (กบ.) ครั้งที่ 13/2556  

ในวันอังคารที่  16  กรกฎาคม  พ.ศ. 2556 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมอยุธยา – อาเซียน 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  จึงขอเรียนเชิญคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยทุกท่าน    
เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ตามวันและเวลาดังกล่าว 

 

มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
     รับทราบ 
 
 

เลิกประชุมเวลา เวลา  15.50 น.  

 

 นางนงคราญ คงสมทรง ผู้จดบันทึกการประชุม 
นางสุนทรี  โพธิกุล ผู้ตรวจบันทึกการประชุม 




