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รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
คร้ังที่ 22/2555 

วันอังคารท่ี 13 พฤศจิกายน 2555 เวลา 13.3015.30 น. 
ณ หองประชุม 1 อาคาร 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

-------------------------------------------------- 
ผูท่ีมาประชุม 
1. ดร.บรูพาทิศ พลอยสุวรรณ อธิการบดี ประธาน 
2. ดร.พรเทพ รูแผน รองอธิการบดฝีายบริหาร กรรมการ 
3. ผศ.ดร.วิมลพรรณ รุงพรหม รองอธิการบดฝีายวิชาการ กรรมการ 
4. นายจิรศักดิ์ ชุมวรานนท รองอธิการบดีฝายวางแผนและพัฒนา กรรมการ 
5. ผศ.วิชชุกร นาคธน คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร กรรมการ 
6. รศ.ดร.นพวรรณ ธีระพันธเจริญ คณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กรรมการ 
7. รศ.ลํายอง ปลั่งกลาง คณบดีคณะวิทยาการจัดการ กรรมการ 
8. ผศ.จินตนา เวชมี ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา กรรมการ 
9. ดร.นริสานันท เดชสุระ (แทน) ผูอํานวยการสถาบันอยุธยาศึกษา กรรมการ 
10. นางสาวนันทนา แยมบู (แทน) ผูอํานวยการสํานักวิทยบรกิารและ 

เทคโนโลยีสารสนเทศ กรรมการ 
11. ดร.รวีวัตร สิริภูบาล ผูอํานวยการสํานักงานบัณฑิตศึกษา กรรมการ 

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

ผูไมเขารวมประชุม 
1. ดร.ชิดชัย สนั่นเสียง รองอธิการบดฝีายวิจัยและบริการวิชาการ ติดราชการ 
2. นายสุนทร โภชฌงค รองอธิการบดฝีายกจิการนกัศึกษา ติดภารกิจ 
3. นางสาววนิดา อินทรลักษณ ผูชวยอธิการบดฝีายกิจการพเิศษและ 

ตรวจสอบภายใน ติดราชการ 
4. นายทวีศักดิ์ จริตควร ผูชวยอธิการบดีฝายบริหาร ติดภารกิจ 
5. ดร.อมรรัตน สนั่นเสียง คณบดีคณะครุศาสตร ติดราชการ 
6. รศ.ไพฑูรย สมัครกิจ ประธานสภาคณาจารยฯ ติดภารกิจ
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เริ่มประชุม เวลา 13.30 น. 
ประธานพิจารณาจํานวนกรรมการที่มาประชุมและเห็นวาครบองคประชุมแลวจึงเปดการประชุม 

และดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม 

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจงใหทราบ 

ระเบียบวาระที่ 1.1 การวางศิลาฤกษอาคารเรียนและปฏิบัติการรวม 

สาระสําคัญโดยยอ 
ขอเรียนเชิญคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยรวมพิธีวางศิลาฤกษอาคารเรียนและ 

ปฏิบัติการรวมหลังใหม ในวันศุกรที่ 23 พฤศจิกายน 2555 ประกอบพิธีเวลา 09.00 น.  และขอใหผูบริหารแจง 
บุคลากรในสังกัดใหเขารวมพิธีดังกลาวในเวลา 08.30 น. โดยพรอมเพียงกัน 

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 1.2 การประชุมสภามหาวิทยาลัย ประจําเดือนพฤศจิกายน 2555 

สาระสําคัญโดยยอ 
สภามหาวิทยาลัยกําหนดการประชุมประจําเดือนพฤศจิกายน 2555 ในวันพุธที่ 21 พฤศจิกายน 

2555 เวลา 09.30 น. ณ หองประชุม 1 อาคาร 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา และขอเรียนเชิญ 
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยทุกทานเขารวมรับฟงการประชุมดังกลาว 

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 1.3 การประชาสัมพันธใหนักศึกษาและบุคลากรทราบและมีสวนรวม 
ในการเสนอตัวเปนเจาภาพการจัดงาน World Expo 2020 จังหวัด 
พระนครศรีอยุธยา 

สาระสําคัญโดยยอ 
ในการเสนอตัวเปนเจาภาพการจัดงาน World Expo 2020 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

ขอความอนุเคราะหทานผูบริหารประชาสัมพันธใหบุคลากรและนักศึกษาทราบและมีสวนรวม  เนื่องจาก 
ในปนี้จะมีการติดตามเพื่อพิจารณาคัดเลือกประเทศที่จะเปนเจาภาพงาน World Expo 2020 โดยไดรับ 
ทราบขอมูลวาคณะกรรมการที่พิจารณาจะลงพื้นที่ในชวงเดือนธันวาคม 2555 ถึงเดือนมกราคม 2556 
เพื่อดูวาประชาชนในพื้นที่นั้นไดรับรู เขาใจ เห็นดวยและมีสวนรวมกับการจัดงานหรือไม โดยทางจังหวัด 
ขอความรวมมือหนวยงานตาง ๆ ประชาชน ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน  และในฐานะที่มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยาเปนหนวยงานหลักของจังหวัด จึงสมควรที่จะรวมมือโดยการประชาสัมพันธ
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ใหกับบุคลากรและนักศึกษาทราบ และขอความอนุเคราะหจากสถาบันวิจัยรวมกับสถาบันอยุธยาศึกษา 
โดยจัดทําเปนหลักสูตรสั้น ๆ หรือแบบ ELearning เปนลักษณะหลักสูตรพัฒนาทองถ่ินและนําไป 
เสริมรวมกับสถาบันอยุธยาศึกษาตอไป และทําการแจกจายไปตามโรงเรียนเปนหลักสูตรที่ใหความรู 
เกี่ยวกับ World Expo 2020 คิดวาเปนงานช้ินสําคัญที่มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาจะทํา 
ใหกับสังคมอยางตรงประเด็น 

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 1.4 การจัดงานแสงสีเสียง ยอ ยศ ยิ่งฟา อยุธยามรดกโลก 

สาระสําคัญโดยยอ 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยาไดตกลงคัดเลือกผูเสนอตัวเปนผูจัดงานแสงสีเสียง ยอยศ ยิ่งฟา 

อยุธยามรดกโลก คือมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาและบริษัทเอกชน โดยจังหวัดไดคัดเลือก 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  อธิการบดีไดมอบหมายใหอาจารยสุมิตร เทพวงษ เปน 
ผูวางแผนการดําเนินงาน  ขณะนี้ไดมอบใหจัดทําโครงการแนวทางการจัดงานดังกลาว กําหนด 
รายละเอียดตาง ๆ และมอบใหสถาบันอยุธยาศึกษาไดรวมในการจัดสวนบริเวณหนางานเพื่อจําลอง 
บรรยากาศหนางานดวยซึ่งอยูระหวางการดําเนินการปรับแกไขโครงการเสนอมหาวิทยาลัยตอไป 

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 1.5 การจัดงานกฐินสามัคคีมหากุศล ณ วัดลอดชอง 

สาระสําคัญโดยยอ 
วันเสารที่  24 พฤศจิกายน 2555 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยากําหนดจัดงาน 

กฐินสามัคคีมหากุ ศล ณ วัดลอดชอ ง  ตํ าบลบานปอม  อํ า เภอพระนครศรีอยุธยา จั งห วัด 
พระนครศรีอยุธยา จึงนําเรียนคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยไดรับทราบในเบื้องตน 

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 1.6 การประเมินผลงานเพื่อเลื่อนเงินเดือน 

สาระสําคัญโดยยอ 
การประเมินผลงานเพื่อเลื่อนเงินเดือน  ขณะนี้รอบแรกไดรับขอมูลไมครบถวนขอใหสงขอมูล 

เพิ่มเติมใหครบถวนเพื่อจัดสรร  และรอบสองยังไมไดรับผลการประเมินขอใหสงผลการประเมินเพื่อ 
นําเขาคณะกรรมการกลั่นกรองตอไป  และมอบหมายผูอาํนวยการกองกลางทําบนัทึกแจงอีกครัง้หนึ่งโดย 
เขียนข้ันตอนการดําเนินงานใหคณะไดชวยจัดสง รวมถึงมอบหมายรองอธิการบดีฝายบริหารและ



การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  ครั้งที่ 23/2555 

[25] 

ผูอํานวยการกองกลางประสานและรวบรวมขอมูลโดยดําเนินการใหแลวเสร็จภายในวันพฤหัสบดีที่ 15 
พฤศจิกายน 2555 แลวประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองในวันศุกรที่ 16 พฤศจิกายน 2555 และจัดทํา 
ประกาศตอไป 

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
รับทราบ และมอบหมายรองอธิการบดีฝายบริหารและผูอํานวยการกองกลางประสาน 

รวบรวมขอมูลโดยใหดําเนินการใหแลวเสร็จภายในวันพฤหัสบดีที่ 15 พฤศจิกายน 2555 และประชุม 
คณะกรรมการกลั่นกรองในวันศุกรที่ 16 พฤศจิกายน 2555 และจัดทําประกาศตอไป 

ระเบียบวาระที่ 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

ระเบียบวาระที่ 2.1 เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 21/2555 

สาระสําคัญโดยยอ 
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยไดมีการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 

ครั้งที่ 21/2555 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 1 พฤศจิกายน 2555 ณ หองประชุม 1 อาคาร 2 มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

เลขานุการคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย นําเสนอรายงานการประชุม ครั้งที่ 
21/2555  เพื่อขอใหที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม 

มต/ิความคิดเห็นของท่ีประชุม 
รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้ งที่ 21/2555 

โดยไมมีการแกไข 

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุม 

ระเบียบวาระที่ 3.1 รายงานขอมูลการดําเนินงานและผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุม 
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
ครั้งที่ 21/2555 

สาระสําคัญโดยยอ 
1. คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ไดมีมติกําหนดเปนแนวปฏิบัติใหเลขานุการนําเสนอ 

ที่ประชุมเพื่อทราบความคืบหนาหรือขอมูลการดําเนินงานและผลการปฏิบัติตามมติทุกครั้งโดยบรรจุ 
เปนเรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งกอนดวย 

2.  คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย มีการประชุม ครั้งที่ 21/2555 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 
1 พฤศจิกายน 2555 เวลา 09.30 น. ณ หองประชุม 1 อาคาร 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
โดยมีสาระตามรายงานการประชุมฯ ในระเบียบวาระที่ 2.1
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3.  คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย มีการประชุม ครั้งที่ 20/2555 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 
1 พฤศจิกายน 2555 โดยมอบหมายใหฝายเลขานุการแจงไปยังหนวยงานและบุคคลที่เกี่ยวของปฏิบัติ 
ตามมติที่ประชุมในระเบียบวาระที่ 3.1 

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องนําเสนอเพื่อทราบ 

ระเบียบวาระที่ 4.1 เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากคณบดีคณะครุศาสตร 

สาระสําคัญโดยยอ 
 ไมมี  

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
 ไมมี  

ระเบียบวาระที่ 4.2  เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากคณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

สาระสําคัญโดยยอ 
 ไมมี  

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
 ไมมี  

ระเบียบวาระที่ 4.3 เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากคณบดีคณะวิทยาการจัดการ 

สาระสําคัญโดยยอ 
คณะวิทยาการจัดการยายสํานักงานคณะไปยังอาคาร 41 แลวเมื่อวันจันทรที่  12 

พฤศจิกายน 2555 จึงนําเรียนคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อรับทราบ 

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 4.4  เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากคณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
สาระสําคัญโดยยอ 

1. วันที่ 2930 ตุลาคม 2555 จัดประชุมช้ีแจงอาจารยเพื่อทําขอตกลงการปฏิบัติงานใน 
รอบป 2556
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2. วันที่ 30 ตุลาคม 2555 การวิพากษหลักสูตรวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม 
3. วันที่ 7 พฤศจิกายน 2555 การประชุมช้ีแจงนักศึกษาสาขาสาธารณสุขชุมชนเกี่ยวกับ 

เรื่องใบประกอบวิชาชีพ ไดใหนักศึกษาเขียนดวยลายมือตนเองวาไดรับทราบและมีการประชุมช้ีแจงใน 
เรื่องดังกลาวแลว 

4. วันที่ 9 พฤศจิ ก ายน 2555 มี ก ารทํ าบุญอาคาร เทคโนโลยี อุ ตส าหกรรม 
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และขอขอบคุณผูบริหารทุกทานที่ใหเกียรติไปรวมงานดังกลาว 

5. วันที่ 14 พฤศจิกายน 2555 จะจัดการประชุมกรรมการประจําคณะเพื่อจะนําเรื่องที่ 
ตองผานการประชุมรับรองจากกรรมการประจําคณะ เชน แผน 4 ป แผน 5 ป รวมถึงเรื่องอัตรากําลัง 

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 4.5  เรือ่งนําเสนอเพื่อทราบจากผูอาํนวยการสถาบนัอยุธยาศึกษา 

สาระสําคัญโดยยอ 
1. ตามที่อธิการบดีไดมอบหมายกับสถาบันอยุธยาศึกษาใหรับผิดชอบการจําลอง 

บรรยากาศหนางานสมัยกรุงศรีอยุธยาซึ่งจะจัดต้ังแตวันที่ 716 ธันวาคม 2555 สถาบันอยุธยาศึกษาได 
นําเสนอรูปแบบใหกับทานอธิการบดีในเบื้องตนและไดรับคําแนะนําเพื่อไปปรับปรุงรูปแบบและการจัด 
โครงสรางตาง ๆ  ซึ่งจะนําเรียนในครั้งตอไป 

2. โครงการยุทธศาสตรฯ งบประมาณ 9 ลานบาท เปนการสงเสริมการทองเที่ยวจังหวัด 
พระนครศรีอยุธยา ซึ่งจะมีการจัดงานทั้งหมด 3 มหกรรม คือ งานอาเซียน งานยุโรป งานแขก 
ซาอุดีอาระเบีย ในวันที่  6 พฤศจิกายน 2555 สถาบันอยุธยาศึกษาไดเรียนเชิญผูบริหาร คณบดี 
ผูอํานวยการสถาบัน/สํานักตาง ๆ มาพูดคุยแลกเปลี่ยนพิจารณารูปแบบในเบื้องตนตามที่สถาบันอยุธยา 
ศึกษาไดต้ังเปนตุกตาไวไดมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบบางในบางสวน  คณะวิชาตาง ๆ ใหความอนุเคราะห 
ปฏิบัติงานในครั้งนี้ดังนี้ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีที่จะรับผิดชอบงานจัดตลาดอาเซียน 
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรรับผิดชอบงานแสดงวิถีชีวิตอาเซียน  คณะครุศาสตรโดยคณบดี 
ไดโทรศัพทประสานกับผูอํานวยการสถาบันอยุธยาศึกษาวาไมขอรับกิจกรรมใด ๆ โดยในวันที่ 10 
พฤศจิกายน 2555  ผูบริหารสถาบันอยุธยาศึกษาไดนําเรียนปรึกษากับทานอธิการบดีเรื่องรปูแบบการจัด 
งาน และไดรับคําแนะนําจากทานอธิการบดีเรื่องควรมีมหกรรมนานาชาติเช่ือมโยงวัฒนธรรมอาเซียน 
และตองมีกิจกรรมทางวิชาการดวยกับกับความบันเทิง  และเปนการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ 
พระเจาอยูหัว ในขณะนี้ทางสถาบันอยุธยาศึกษาไดมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบบางสวนและจะนําแจง 
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยใหรับทราบอีกครั้งหนึ่ง 

3. ผศ.พันทิพา  มาลา ผูอํานวยการสถาบันอยุธยาไดตัดสินใจยื่นจดหมายลาออกจาก 
การเปนผูอํานวยการสถาบันอยุธยาศึกษา จึงนําเรียนคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อทราบ 

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
รับทราบ
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ระเบียบวาระที่ 4.6 เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

สาระสําคัญโดยยอ 
1. วันที่  1021 พฤศจิกายน 2555 ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี 

สารสนเทศไดเดินทางไปราชการประเทศญี่ปุนและไดแตงตั้งหัวหนาสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี 
สารสนเทศรักษาราชการแทน 

2. โทรศัพทภายในมหาวิทยาลัยเจาหนาที่สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศได 
ดําเนินการติดตั้งใหในสวนของสํานักงานคณะ และสํานักงานของสายสนับสนุนทั้งหมดไดดําเนินการ 
ติดตั้งเรียบรอยแลว แตในสวนของอาจารยเจาหนาที่ไปติดตอขอติดตั้งโทรศัพทแตพบวาอาจารยติดสอน 
จึงไดประสานงานกับเจาหนาที่คณะใหอาจารยติดตอเพื่อขอใหดําเนินการติดตั้งโทรศัพทตอไป และใน 
สวนระบบ Lan อาคารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม อาคาร 42 ยังไมสามารถใชงานไดจึงทําใหยังไมสามารถ 
ติดตั้งโทรศัพทภายในได  และอาคาร 43 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรจะมีระบบ Lan ช่ัวคราวให 
ใชกอนในสวนของช้ันบน แตในสวนของช้ันลางยังไมมีระบบ Lan และโทรศัพทภายในยังไมสามารถใช 
งานได และการโอนสายโทรศัพทภายนอกเขากับโทรศัพทภายในเปนหนาที่ของบริษัท ทีโอที จํากัด 
(มหาชน) ซึ่งยังไมไดจัดลําดับการติดตั้ง โทรศัพทใหกับมหาวิทยาลัย  ตองรอการประสานงาน 
จากบริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) ตอไป 

3. การจัดประชุมคณะกรรมการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศในวันพุธที่ 18 
พฤศจิกายน 2555 เวลา 13.30 น. 

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 4.7   เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 

สาระสําคัญโดยยอ 
1. การศึกษาดูงานของวิทยาลัยครูประเทศภูฏานและผูแทนกระทรวงศึกษาธิการประเทศ 

ภูฏาน และองคการ PATH แหงประเทศไทย กําหนดศึกษาดูงาน เรื่อง การจัดการเรียนรูเพศวิถี 

เพศศึกษา ของคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ในวันที่ 19 พฤศจิกายน 2555 

เวลา 09.0018.00 น. ณ หองประชุม 1  ช้ัน 2 อาคาร 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

2. ผลการติดตาม การวิจัยของบุคลากร ปงบประมาณ 2549 ปงบประมาณ 2554 จํานวน 

ทั้งสิ้น 47 รายช่ือ 

3. การบริการวิชาการป 2556 (แกไขปรับปรุงตามมติที่ประชุม วันจันทรที่ 22 ตุลาคม 2555) 

โครงการบริการวิชาการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2556 (คณะ/สถาบัน/สํานัก) รวมทั้งสิ้น 6 โครงการ 

90 กิจกรรมงบประมาณรวมทั้งสิ้น 3,000,000 บาท
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4. การประสานงานเปดเวทีเพื่อหาโจทยวิจัยกับอุตสาหกรรมเพื่อสรางความยั่งยืนใหกับชุมชน 

(เฉพาะอําเภออุทัย) เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2555 ไดประสานงานรวมกับทานประยูร  ติ่งทอง 

อุตสาหกรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อเปดเวทีหาโจทยวิจัยภาคอุตสาหกรรมและเกษตรกรรมใน 

อําเภออุทัยซึ่งเปนคําแนะนําของ สมศ. และสภามหาวิทยาลัยแนะนําวามหาวิทยาลัยควรทําวิจัยเชิงพื้นที่ 

จึงเลือกที่อําเภออุทัย ไดแจงวาวันที่ 27 พฤศจิกายน 2555 จะมีสถานประกอบการในจังหวัด 

พระนครศรีอยุธยาจัดประชุมที่โรงแรมวรบุรี  จึงขออนุญาตเรียนเชิญคณบดีทุกทานหากตองการที่จะทํา 

ความรูจักสถานประกอบการทั้งหมดของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยการใชเอกสารแนะนํา 

มหาวิทยาลัย แนะนําคณะและเนนที่พันธกิจในการสอน การวิจัย เช่ือมโยงกับสหกิจศึกษา การฝก 

ประสบการณวิชาชีพโดยสถาบันวิจัยและพัฒนาจะขอนัดทานคณบดีประชุมกอนวันที่ 27 พฤศจิกายน 

2555 เพื่อจะไดเช่ือมโยงกับเครือขาย ไปเปดเวทีรวมกันเพื่อหาโจทยวิจัยพรอมกับปญหาของพื้นที่ 

รวมทั้งงบที่มหาวิทยาลัยสนับสนุนปนี้ และตั้งวัตถุประสงคไวสําหรับป 2558 

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
รับทราบ และเรียนเชิญคณบดีทุกทานเขารวมการประชุมในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2555 

ณ โรงแรมวรบุรี 

ระเบียบวาระที่ 4.8  เรื่องนําเสนอเพือ่ทราบจากผูอาํนวยการสํานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา 

สาระสําคัญโดยยอ 
 ไมมี  

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
 ไมมี  

ระเบียบวาระที่ 4.9 เรื่องนําเสนอเพือ่ทราบจากผูอาํนวยการสํานกังานอธกิารบดี 

สาระสําคัญโดยยอ 
1. วัดพนัญเชิงวรวิหาร ขอเชิญรวมงานทําบุญวันอนุสรณพระนางสรอยดอกหมากและ 

สืบสานงานประเพณีลอยกระทง เพื่อเปนการรําลึกถึงผูมีพระคุณที่เปนองคปฐมเหตุแหงการสรางองค 
หลวงพอโต ทางวัดไดปฏิบัติสืบเนื่องมาโดยตลอดในปนี้ตรงกับวันพุธที่ 28 พฤศจิกายน 2555 ณ บริเวณ 
หนากองอํานวยการวัดพนัญเชิงวรวิหาร ตั้งแตเวลา 10.00 น. และรวมในงานพิธีสืบสานประเพณี 
การลอยกระทรง เวลา 22.00 น บริเวณชายนํ้าดานทิศตะวันตกของวัด 

2. อธิการบดีแจงเรื่องการแตงตั้งผูปฏิบัติหนาที่ในตําแหนงผูอํานวยการสํานักงาน 
อธิการบดี  เพื่อใหการทํางานในสํานักงานอธิการบดีมีผูชวยในการปฏิบัติงานในตําแหนงผูอํานวยการ 
สํานักงานอธิการบดีเพื่อใหงานครบถวน ตามกระบวนการ  โดยอธิการบดีจะนําเสนอใหสภามหาวิทยาลัย 
ไดทราบวาจะมีการแตงตั้งผูปฏิบัติหนาที่ไมใชการรักษาราชการในตําแหนงผูอํานวยการสํานักงาน
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อธิการบดีโดยกําหนดใหผูอํานวยการกองทั้ง 4 กอง ในสํานักงานอธิการบดีเวียนกันปฏิบัติหนาที่เพื่อ 
เหตุผล คือ เพื่อทดลองปฏิบัติงานและเรียนรูงาน  และมีผูปฏิบัติงานในตําแหนงผูอํานวยการสํานักงาน 
อธิการบดีจํานวน 2 เดือน เรียงลําดับดังนี้ 

1.1 ผูอํานวยการกองกลาง 
1.2 ผูอํานวยการกองนโยบายและแผน 
1.3 ผูอํานวยการกองบริการการศึกษา 
1.4 ผูอํานวยการกองพัฒนานักศึกษา 

ซึ่งตําแหนงผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดียังไมมีการวิเคราะหคางานเพื่อกําหนดตําแหนง 
ดังนั้นเมื่อกําหนดมาตรฐานตําแหนงเรยีบรอยแลวจะมีเงือ่นไข คุณสมบัติซึ่งตองใชเวลาในการดําเนินการ 
ประมาณ 6 เดือน  จึงมอบหมายใหผูอํานวยการกองทั้ง 4 กอง ปฏิบัติหนาที่ในตําแหนงดังกลาวเพื่อให 
งานดําเนินตอไปไดกอน 

ผศ.วิชชุกร  นาคธน คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร กลาววา การหมุนเวียน 
การปฏิบัติหนาที่ตามวาระอันควรเปนเรื่องที่ดี  จะทําใหเกิดการเรียนรูงานที่หลากหลายมากข้ึน 
รับทราบปญหามากข้ึน เพราะตําแหนงระดับหัวหนาสํานักงานและผูอํานวยการกองเปนตําแหนงสําคัญ 
มากที่จะชวยใหงานของหนวยงานนั้นดําเนินไปไดดวยดี แตในการเขาสูตําแหนงมีความเห็นวา 
กระบวนการที่จะสรางมาตรฐานการเขาสูตําแหนงยังไมมี  บางครั้งเร็วเกินไปและเรื่องบางเรื่องยังมี 
การละเลย ไมรู ยกตัวอยางเชนงานที่เปนเรื่องพัสดุ ควรชวยระดับคณะไดมากจะทําใหเกิดทักษะและมี 
คําแนะนําแกคณบดีวาถูกตองตามระเบียบหรือไม  ดังนั้นการหมุนเวียนการปฏิบัติหนาที่ควรคลอบคลุม 
ไปในระดับตําแหนงเดียวกัน 

รศ.ดร.นพวรรณ  ธีระพันธเจริญ คณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กลาววา มีความเห็น 
คานเนื่องจากเปนเรื่องทักษะ การพัฒนาคนอาจจะเปนเรื่องของการฝกอบรม นาจะเปนการประเมินวา 
ขาดทักษะเรื่องอะไรและจัดอบรมใหความรูในเรื่องนั้นๆ จะดีกวาหรือไม 

อธิการบดี  กลาววา หลักการมาตรฐานตําแหนงเปนตําแหนงเดียวกัน ปฏิบัติหนาที่เหมือนกัน 
เพียงแตไดรับมอบหมายใหปฏิบัติหนาที่ตางกัน  และประโยชนในการเขาสูตําแหนงที่สูงข้ึนเงื่อนไขหนึ่ง 
คือตองผานงานมาไมนอยกวาสองหนวยงาน  หากมีความตองการที่จะข้ึนสูตําแหนงจะทําใหขาด 
คุณสมบัติดังกลาวทําใหเสียโอกาสการข้ึนสูตําแหนงที่สูงข้ึน 

ผศ.ดร.วิมลพรรณ  รุงพรหม รองอธิการบดีฝายวิชาการ กลาววา เปนการใหไปปฏิบัติงานใน 
หนาที่ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดีเพิ่มเติมเทานั้น โดยวัตถุประสงคตองการใหงานในสํานักงาน 
อธิการบดีขับเคลื่อนโดยภาระงานของกองกลาง กองบริการการศึกษา กองนโยบายและแผน มีภาระงาน 
ที่ไดมอบหมายไวในสวนนี้ไดต้ังเพิ่มเติมในสวนหัวหนาสํานักงานอธิการบดีดังนั้นคําสั่งที่แตงตั้งมีภาระ 
งานเพิ่มเติมจากเดิมเทานั้น 

อธิการบดี กลาววา เปนขอเสนอตอเนื่องจาก ผศ.วิชชุกร  นาคธน คณะบดีคณะมนุษยศาสตร 
และสังคมศาสตร ที่เสนอแนวคิดเรื่องควรมีการหมุนเวียนการปฏิบัติหนาที่ซึ่งเปนการเสนอตอเนื่องจาก 
การที่ ให ไปปฏิบัติหนาที่ซึ่ง ถูกหลักการในการที่ทําใหคนเกิดการหมุนเ วียนการทํางาน กรณี 
การดําเนินการนั้นเสนอใหพิจารณาในการประชุมคราวตอไป
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ผศ.วิชชุกร  นาคธน คณะบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร กลาววา  หลักการที่ไดเสนอ 
ไปในระดับของหนวยงานระดับ กระทรวง ทบวง กรม ทั้งหลายเปนหลักทั่วไป เปนหลักสากลอยูแลว 
มีการสับเปลี่ยนหมุนเวียนการปฏิบัติงานอยูตลอดเวลา คิดวาในมาตรฐานระดับตําแหนงเดียวกันควร 
แทนกันได 

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 4.10  เรือ่งนําเสนอเพื่อทราบจากรองอธิการบดีและผูชวยอธกิารบดี 

ระเบียบวาระที่ 4.10.1  เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากรองอธิการบดีฝายบริหาร 
สาระสําคัญโดยยอ 

1. ตามที่ไดใหมีการแตงตั้งการปฏิบัติหนาที่ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดีจาก 
ผูอํานวยการกองทั้ง 4 กอง หมุนเวียนมาทําหนาที่ดังกลาว แตยังคงปฏิบัติหนาที่เดิมของตนอยู 
และมอบผูอํานวยการกองกลางจัดหาที่นั่งสําหรับใหผูอํานวยการกองทานอื่นมานั่งเซ็นเอกสารภายหลัง 
จากที่ผูอํานวยการกองกลางปฏิบัติหนาที่ครบ 2 เดือนแลว 

2. จากการที่ไดตรวจการไดตรวจการลงเวลาปฏิบัติงานของขาราชการ รวมทั้งพนักงาน 
มหาวิทยาลัยมีขอสังเกตคือ มีบางคนที่ไมไดลงเวลาปฏิบัติราชการ ทานคณบดีของหนวยงานบางหนวย 
อยาลงวาไปราชการเพราะกรณีที่เจาตัวนําใบลามายื่นในวันรุงข้ึน เชน ลาปวย กรณีดังกลาวเจาหนาที่ 
บริหารงานบุคคลจะเปนผูลงวาลาปวยโดยขอหลักฐานการอนุญาตลาปวย  แตหากไปราชการจริงตองมี 
หลักฐานการไปราชการ  เนื่องจากเมื่อครบ 6 เดือน เจาหนาที่จะตองทําการสรุปนํามาประกอบการให 
ความดีความชอบ  และอีกสวนหนึ่งคือการสแกนลายนิ้วมือปรากฏวาลืมสแกนจึงตองทําบันทึก 
ขออนุญาตไมสแกนลายนิ้วมือและไดรับการอนุญาต  แตความเปนจริงคือไมไดมีการลงเวลาการทํางาน 
ดังนั้นเจาหนาที่จะมีบัญชีลงเวลาเพื่อเปนหลักฐานวาไดมาลงเวลาและสามารถตรวจสอบได 

3. การประกาศสอบพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ และสายสนับสนุนขณะนี้ประกาศ 
รับสมัครไปเรียบรอยแลว และมีคําสั่งการแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการสอบคัดเลือกและรับสมัคร 
และขอความรวมมือในแตละสวนแตละคณะทํางานแตละชุดไดชวยดําเนินการใหเปนไปตามประกาศของ 
มหาวิทยาลัยและเปนไปตามกรอบเวลาที่เราไดกําหนดไว 

4. ไดประสานกับคุณรัตติยา  พาวินัย เจาหนาที่พัสดุใหชวยเรงรัดเรื่องการจําหนายพัสดุ 
ประจําปที่ผานมามจีํานวนมาก ทานอธิการบดีไดอนุมัติไปแลวจํานวนหนึ่งครุภัณฑตางๆ ที่ชํารุดเสียหาย 
และยังมีซากจะตองมีการขายทอดตลาด  สวนที่ยังไมมีซากตองจําหนายเปนศูนย หรือวัสดุตาง ๆ ที่อยู 
ในอาคารหากประสงคเคลื่อนยายจะใหฝายภาคพื้นดินเขาไปดําเนินการเคลื่อนยายเพื่อใหอาคารแลดู 
สะอาดเรียบรอย 

5. ครุภัณฑประจําปงบประมาณ 2555 หลังจากสิ้นปงบประมาณภายใน 30 วันตองมี 
การตรวจสอบครุภัณฑ ซึ่งฝายพัสดุจะขอใหแตละคณะชวยตรวจสอบ  และขอความอนุเคราะหใหแตละ 
คณะไดตรวจสอบในเรื่องดังกลาว  และขอความรวมมือใหทุกคณะชวยสงขอมูลใหกับฝายพัสดุไดเรง 
ดําเนินการตอไป
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6. ความเปนระเบียบเรียบรอยของนักศึกษาที่นํารถจักรยานยนตเขาไปจอดในตัวอาคาร 
เชน คณะครุศาสตรนักศึกษานํารถไปจอดในพื้นที่ โดยจะเรียกประชุมเจาหนาที่รักษาความปลอดภัย 
เพื่อหารือใหกวดขันเรื่องการจอดรถจักรยานยนตไมเปนที่เปนทาง และขอความอนุเคราะหคณบดี 
ทุกคณะชวยกําชับนักศึกษาใหปฏิบัติตามระเบียบของมหาวิทยาลัย  หากมีการถูกลอครถขอแจงใหเขาใจ 
ถึงการดําเนินการในเรื่องดังกลาวอยางเขมงวด 

รศ.ดร.นพวรรณ  ธีระพันธเจริญ คณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กลาววา มีประเด็น 
นําเสนอ ดังนี้ 

1) ทําอยางไรที่จะใหเจาหนาที่รักษาความปลอดภัยตั้งแตดานหนามหาวิทยาลัย และ 
เสารอาทิตย มีรถจักรยานยนตจอดบนทางเทาเต็มไปหมดและบางทีก็มรีถยนตจอดบนทางเทาทําใหแผน 
หินที่ปูทางเทาทรุดเปนแหง ๆ ตรงบริเวณหนาอาคารใหมบริเวณหนาทานเฉกเริ่มทรุดแลวเนื่องจากมีรถ 
ปนข้ึนไปจอดรถบนทางเทาหรือเลี้ยวกลับรถ  ขอฝากรองอธิการบดีฝายบริหารวาทําอยางไรจึงจะเห็น 
การจอดรถจักรยานยนตที่เปนระเบียบเรียบรอยกวาน้ี 

2) การเขาถึงตัวอาจารยเพื่อขายของ เชน การขายบัตรเครดิต การขายประกันชีวิต 
รวมถึงความปลอดภัยของอาจารยดวย  ซึ่งไมทราบวาไดรับอนุญาตจากกองกลางหรือไม 

3) โรงอาหารบริเวณที่นั่งรับประทานอาหารของอาจารยยังไมมีเครื่องปรับอากาศ 
จึงขอความอนุเคราะหชวยดําเนินการติดตั้งเครื่องปรับอากาศในพื้นที่ดังกลาว และอางลางจานควร 
สนับสนุนกินรอนชอนกลางลางมือจะมีวิธีการแกไขปญหาไดอยางไรเพื่อใหไมสกปรก 

ผศ.วิชชุกร  นาคธน คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร กลาววา มีประเด็นที่ขอ 
เสนอเรื่องการจัดระเบียบการจราจรที่ไดพยายามดําเนินการมาอยางตอเนื่องแตยังไมสําเร็จ เชน กรณี 
หนาอาคาร 1 มีการติดปายแตนักศึกษาไมไดใหความสนใจแตอยางใดทําใหอาจารยที่มาทําการสอนไมมี 
ที่จอดรถ  ตองการใหมีการประชุมรวมกับเจาหนาที่รักษาความปลอดภัย 

ดร.พรเทพ  รูแผน รองอธิการบดีฝายบริหาร กลาววา วันที่ 14 พฤศจิกายน 2555 
เวลา 15.00 น. ไดเชิญเจาหนาที่รักษาความปลอดภัยมาประชุม และไดแจงฝายอาคารและสถานที่ให 
ชวยสํารวจพื้นที่จอดรถยนตสามารถรองรับไดจํานวนกี่ คันใหประมาณการมา  และในสวนของ 
รถจักรยานยนตมีพื้นที่สวนใดบางโดยพยายามจัดพื้นที่ไมใหรถจักรยานยนตเขามาจอดไมเปนที่เปนทาง 
ภายในมหาวิทยาลัย และในสวนการดูแลในกรณีอาจารยพิเศษจะมีบัตรจอดรถอาจารยพิเศษให  และ 
บัตรเขาออก ขณะนี้ยังไมมีเจาของสัญญาผูรับเหมาเจาหนาที่รักษาความปลอดภัยจึงแจงใหชวยหาบัตร 
ผานเขาออกใหดวย  ซึ่งเดิมมหาวิทยาลัยเปนผูจัดทําซึ่งในสัญญาผูรับเหมาะตองเปนผูจัดทํา และจัดทํา 
สติ๊กเกอรติดรถยนตตองทําการสาํรวจใหมและจัดทําใหม  ซึ่งตองรวมถึงนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาดวย 
ที่ตองมีพื้นที่จอดรถใหแกนักศึกษาในชวงเสารอาทิตย 

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
รับทราบ มอบกรรมการซึ่งประกอบดวยผูอํานวยการกองและหัวหนาสํานักงาน สถาบัน/ 

สํานัก ทั้งหมดที่เปนกรรมการไปดําเนินการใหแลวเสร็จภายในเดือนพฤศจิกายน 2555
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ระเบียบวาระที่ 4.10.2  เรื่องนําเสนอเพือ่ทราบจากรองอธกิารบดฝีายวางแผนและพฒันา 

สาระสําคัญโดยยอ 
1. ขอขอมูลเพื่อจัดทําแผนยุทธศาสตรบูรณาการ ปงบประมาณ 25562561 สํานักงาน 

คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (สศช.) มอบหมายใหหนวยงานที่เกี่ยวของ 
ดําเนินการจัดทําแผนปฏิบัติการเชิงบรูณาการที่มีรายละเอียดประกอบดวย เปาหมาย แผนงาน/โครงการ 
แนวทางการดําเนินงาน ระยะเวลาเริ่มตนและสิ้นสุด วงเงินงบประมาณ และระบุหนายงานที่รับผิดชอบ 
หลักและหนวยงานที่เกีย่วของลงในลงในแบบฟอรมที่กําหนด และขอความอนุเคราะหสงขอมูลกลับไปยัง 
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาภายในวันพฤหัสบดีที่ 15 พฤศจิกายน 2555 เพื่อที่ สกอ. จะได 
นําไปบูรณาการกับกระทรวงศึกษาธิการและหนวยงานที่เกี่ยวของตอไป 

2. ทบทวนคํารับรองการปฏิบัติราชการ ตามที่ไดมีการประชุมคณะกรรมการประกัน 
คุณภาพตามที่ไดแจงใหรับทราบแลวนั้น ขอใหจัดสงขอมูลภายในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2555 ขอให 
ทบทวนทุกตัวยกเวนตัวช้ีวัดของสํานักงบประมาณ เนื่องจากสํานักงบประมาณไดจัดงบประมาณมาตาม 
รายหัวตามยอดประมาณการรายรับไวหมดแลว โดยประสานกับเจาหนาที่ของกองนโยบายและแผนเพื่อ 
ตรวจสอบวาเหมาะสมหรือไม  เพื่อนําเสนอลงนามกับทานอธิการบดีตอไป 

3. วิทยาลั ยอา ชี ว ศึกษาจากป ระ เทศญี่ ปุ น จะมา เยื อนมหา วิทยาลั ย ร าชภัฏ 
พระนครศรีอยุธยาในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2555 เวลา 09.30 น. ณ หองประชุมตนโมก โดยเปน 
การประสานงานจากคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรสาขาภาษาญี่ปุน มีจํานวน 47 คน เปนนักเรียน 
ชาย อาจารย และผูติดตาม 

4. ความคืบหนากรอบอัตรากําลังและตําแหนงเพิ่มใหม ระยะ 4 ป ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. 25552558 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 19/2555 เมื่อวันอังคารที่ 
2  ตุลาคม 2555 กองนโยบายและแผนไดดําเนินการดังนี้ 

4.1 กําหนดงานสหกิจศึกษาไวในกองพัฒนานักศึกษา 
4.2 เพิ่มเติมขอบขายหนาที่ของหนวยงานตาง ๆ ใหครบถวนโดยขอความรวมมือจาก 

หนวยงานในการสงขอมูล 
4.3 การจัดสรรอัตรากําลังพนักงานมหาวิทยาลัยประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555 ตอง 

สอดคลองกับการวางแผนอัตรากําลัง 
5. รายงานความกาวหนาการใชจายงบประมาณประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555(เงินกันไวเบกิ 

เหลือ่มป) รายงาน ณ วันที่ 13  พฤศจกิายน  พ.ศ. 2555 เนื่องจากงบประมาณที่กนัจายมาเหลือ่มป คือ 
5.1 งบกลางโครงการใหความชวยเหลือเยียวยาผูที่ไดรับผลกระทบจากอุทกภัย 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555 
5.2 รายจายงบลงทุน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555 (งบประมาณแผนดิน) 

ขอใหหัวหนาที่ดูแลงบประมาณชวยเรงรดัติดตามกรรมการชุดตางๆ หากมีปญหาใหรบี 
แจงในสวนของที่ทานรับผิดชอบโดยดวน  เนื่องจากมหาวิทยาลัยมีปญหากับการของบประมาณรอบป 
2557 หากผลการเบิกจายไมรวดเร็วและยังลาชา ไมเปนไปตามแผนจะทําใหมีปญหากับการขอ 
งบประมาณรอบตอไป ซึ่งเปนตัวช้ีวัดของ กพร. ดวยในเรื่องการเบิกจายเปนไปตามแผนหรือไม โดยให 
น้ําหนักคะแนนที่มาก
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6. ตามที่ไดทําการสํารวจรวมกับเจาหนาที่สํานักวิทยบริการฯ โดยจะทําการเรงรัดติดตั้ง 
อุปกรณตาง ๆ เชน โปรเจคเตอร จอ LCD ตามที่ไดจัดซื้อจากงบประมาณปที่ผานมาที่มีการเบิกจาย 
ไมทันจํานวน 42 ชุด จะเรงรัดใหเสร็จสิ้นโดยเร็ว 

อธิการบดี กลาววา มอบรองอธิการบดีฝายบรหิารและผูอํานวยการกองกลางทาํบันทึกแจง 
รายการครุภัณฑแจงไปยังหนวยงานโดยตรง พรอมทั้งแจงในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
(กบ.) 

รศ.ดร.นพวรรณ ธีระพันธเจริญ คณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กลาววา เนื่องจาก 
จะมีชาวตางประเทศมาจํานวน 2 ประเทศ นอกจากจะไดประโยชนจากเรือ่งเพศศึกษา จะมีโอกาสหารือ 
เรื่องการทํา MOU เรื่องอื่น ๆ หรือไม หรือในเรื่องการที่จะสงนักศึกษาไปฝกงานไดหรือไม และฝาก 
รองอธิการบดีฝายบริหารเรื่องมี โรคไขเลือดออกระบาดบริ เวณดานหลังมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
พระนครศรีอยุธยา ซอยแมคซิโก เนื่องจากมหาวิทยาลัยมีเด็กระดับประถมศึกษาที่นอนกลางวัน และ 
สัปดาหที่ผานมาอาจารยคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีจํานวน 1 คนและนักศึกษาจํานวน 2 คน ที่มา 
ชวยงานที่หองคณบดีคณะวิทยาศาสตรเปนไขเลือดออก ขอความอนุเคราะหมหาวิทยาลัยชวยติดตอ 
เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยาพนหมอกควันปองกันยุงโดยดวน 

ผศ.วิชชุกร  นาคธน คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร กลาววา สืบเนื่องจากที่ 
ทานอธิการบดีใหรายงานผูรับผิดชอบ ซึ่งคณะมนุษยศาสตรฯ มีจํานวน 2 โปรแกรม ชวงหลังเลิกเรียน 
นักศึกษามีการซอมกิจกรรมตาง ๆ นอกเวลาซึ่งคณะพยายามที่จะวางระเบียบใหหัวหนาสํานักงานเปน 
ผูรับผิดชอบกุญแจกับคณบดีในการซอมกิจกรรมตาง ๆ ซึ่งมีการรองเรียนวาไมสะดวกจึงตองการ 
มหาวิทยาลัยออกระเบียบของมหาวิทยาลัยในกรณีที่จะมีการใชหองบันทึกเสียง หองซอมของ 
มหาวิทยาลัยหลังจากเวลา 17.00 น. อาจจะตองมีการทําบันทึกแจงผูดูแลอาคารตาง ๆ ใหเปนทาง 
การเพื่อถือปฏิบัติใหถูกตองชัดเจน 

อธิการบดี กลาววา  มอบรองอธิการบดีฝายบริหารรวบรวมระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี 
สรุปแจงคณาจารยที่เกี่ยวของไดรับทราบถือปฏิบัติตอไป และกรณีเรื่องอัตรากําลังไดหารือรวมกับสํานัก 
งบประมาณ จึงนําเรียนทานคณบดีหากทานตองการตองเสนอขอโดยมีขอมูลที่เปนเหตุเปนผล คือ ตองมี 
การขยายงาน มีการพัฒนางานและมีหลักฐานของการขยายหรือการพัฒนานั้น จึงจะใชเปนฐานใน 
การขอกรอบอัตรากําลังใหมเพิ่มได แตเมื่อพิจารณาจากกรอบอัตรากําลังที่เสนอมหาวิทยาลัยปรากฏวา 
ไมครบและไมมีการขยายกรอบอัตรากําลังใหมไมมีน้ําหนักพอที่จะเสนอตอสํานักงบประมาณได  จึงตอง 
ใหทบทวนเมื่อเปรียบเทียบกับของเดิมมีสวนขยายเพิ่มเติมหรือไม  หากยังไมมีขอใหทบทวนเพิ่มสวนที่ 
เปนงานวิชาการและสวนที่เปนงานสนับสนุนวิชาการ  ซึ่งคณะจะเนนสวนขยายที่เปนงานวิชาการ 
แตหากเปนสถาบัน/สํานักจะเนนสวนขยายที่เปนงานสนับสนุนวิชาการ ในการประชุมอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏในเดือนหนาจะนําความเห็นของผูอํานวยการสํานักงบประมาณเขาที่ประชุมเพื่อ 
ประมวลกรอบอัตรากําลังใหมเสนอไปพรอมกันหากเสนอแยกจะไมไดรับการอนุมัติ  ในที่ประชุม 
อธิการบดีฯ ไดตกลงกันแลววาจะเสนออัตรากําลงัพรอมกันแตขอมูลยังไมพรอมทีจ่ะเสนอ จึงตองการให 
มีหลักฐานการขยายขอยกตัวอยาง เชน การเปดหลักสูตรใหมตองกําหนดการขอใชอัตราจางกอน ซึ่งตัว 
อัตราจางจะเปนเหตุผลทีต่องใชคนแลวจึงจะขอกาํหนดตําแหนงพนักงานมหาวิทยาลัยมาแทน แตหากยัง 
ไมมีการขอใชอัตราแสดงวายังไมมีงานจะขอตําแหนงไดอยางไร  จึงขอเนนยํ้าทานคณบดีชวยดําเนินการ
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มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 4.10.3 เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากรองอธิการบดีฝายวิชาการ 
สาระสําคัญโดยยอ 

1. ขอมูลตารางสอนผูบริหาร ประจําภาคเรียนที่ 2/2555 ซึ่งใชขอมูลระบบทะเบียน 

ออนไลนเพื่อใชเปนขอมูลประกอบการพิจารณามอบหมายงานของผูบริหารทานอื่น ๆ 

2. รายงานจํานวนการรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรีตั้งแต 15 ตุลาคม 2555 – 13 

พฤศจิกายน 2555 รวมจํานวนที่เปนนักศึกษาโควตาทั้งสิ้นจํานวน 1,200 คน 

3. โครงการสงเสริมนักเรียนผูมีคุณธรรม จริยธรรมและบําพ็ญประโยชนเขาศึกษาตอใน 

สถาบันอุดมศึกษา (โครงการเด็กดีมีที่เรียน) ตามที่สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ึนพื้นฐานที่ประชุม 

อธิการบดีแหงประเทศไทย และสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ไดลงนามบันทึกขอตกลงความรวมมือ 

โครงการความรวมมือในการสงเสริมสนับสนุนเด็กที่มีความดี มีคุณธรรมและทําประโยชนเพื่อสังคมเปนที่ 

ประจักษไดมีโอกาสศึกษาในมหาวิทยาลัยใกลบาน และมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาสนใจเขารวม 

โครงการ และมหาวิทยาลัยไดมอบหมายใหกองบริการการศึกษาแจงคณะและประสานงานเขารวมโครงการ 

ดังกลาว 

4. สํานักงาน ก.พ.ร. ประชาสัมพันธการรับสมัครเขารับการคัดเลือกในการศึกษา หลักสูตรการ 

บริหารกิจการบานเมืองที่ดี เพื่อการพัฒนาอยางยั้งยืน สําหรับนักบริหารระดับสูง รุนที่ 1 ตามเอกสาร ที่ นร 

1207/00049 ลงวันที่ 24 ตุลาคม 2555 

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 4.10.4   เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากรองอธิการบดีฝายวิจัยและบริการวิชาการ 

สาระสําคัญโดยยอ 
 ไมมี  

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
 ไมมี 
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ระเบียบวาระที่ 4.10.5  เรือ่งนําเสนอเพื่อทราบจากรองอธกิารบดฝีายกิจการนกัศกึษา 

สาระสําคัญโดยยอ 
1. วันที่ 15 พฤศจิกายน 2555 กองพัฒนานักศึกษาและองคการบริหารนักศึกษาจะจัด 

กิจกรรมพิธีไหวครู โดยแบงกิจกรรมเปน 2 ชวง คือชวงเชาจํานวน 2 คณะ และชวงบาย 2 คณะ จึงขอ 
เรียนเชิญผูบริหารและคณาจารยทั้ง 4 คณะเขารวมพิธีไหวครูในครั้งนี้ดวย 

2. วันที่ 28 พฤศจิกายน 2555 กองพัฒนานักศึกษาจะจัดกิจกรรมวันพอรายละเอียดของ 
กิจกรรมและกําหนดการตาง ๆ จะจัดทําหนังสือแจงไปยังคณะไดรับทราบอีกครั้งหนึ่ง 

อธิการบดี กลาววา  หนวยงานตาง ๆ เมื่อแจงเรื่องในที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร 
มหาวิทยาลัยแลว  ใหจัดทําบันทึกแจงไปยังหนวยงานอีกครัง้หนึ่งดวยเพื่อเปนทางการไมตองรอสรุปวาระ 
ในที่ประชุม 

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 4.10.6  เรื่องนําเสนอเพือ่ทราบจากผูชวยอธิการบดฝีายบริหาร 

สาระสําคัญโดยยอ 
 ไมมี  

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชมุ 
 ไมมี  

ระเบียบวาระที่ 4.10.7 เรื่องนําเสนอเพือ่ทราบจากผูชวยอธิการบดฝีายกิจการพิเศษ 
และตรวจสอบภายใน 

สาระสําคัญโดยยอ 
 ไมมี  

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
 ไมมี 
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ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องนําเสนอเพื่อพิจารณา 

ระเบียบวาระที่ 5.1 พิจารณาการแกไขเพิ่มเติมขอบังคับ วาดวย คาตอบแทนของ 
ผูดํารงตําแหนงประเภทผูบริหารที่มิไดเปนขาราชการพลเรือน 
ในสถาบันอุดมศึกษา 

สาระสําคัญโดยยอ 
ตามที่สภามหาวิทยาลัยไดออกขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา วาดวย 

คาตอบแทนของผูดํารงตําแหนงประเภทผูบริหารที่มิไดเปนขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 
พ.ศ. 2555 แตเนื่องจากขอบังคับดังกลาวไมไดกําหนดตําแหนง “ผูชวยอธิการดี” ไวในนิยามขอ 3 
“ผูบริหาร” และปจจุบันมีผูบริหารที่มิไดเปนขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (เกษียณอายุ 
ราชการ) ยังคงดํารงตําแหนงผูบริหาร (ผูชวยอธิการบดี) มหาวิทยาลัยเห็นสมควรใหตําแหนง “ผูชวย 
อธิการบดี” ไดรับสิทธิประโยชนตามขอบังคับ ดวยเหตุเปนตําแหนงประเภทผูบริหารเชนกัน นั้น 

ดังนั้น  มหาวิทยาลัยจึงมอบหมายใหนิติกรดําเนินการนําเสนอขอมูลการแกไขตามบันทึก 
ขอความ ที่ ศธ 0550.1.1/2017  ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2555 เพื่อเสนอแกไขเพิ่มเติมขอบังคับและ 
จัดทําคําสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ตอไป 

ผศ.จินตนา  เวชมี ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา กลาววา ในรางคําสั่งสภา 
มหาวิทยาลัยตามที่เสนอไมมีประธาน และเลขานุการไมมี มีแตผูชวยเลขานุการ 

อธิการบดี กลาววา โดยหลักการมีกรรมการผูทรงคุณวุฒิจํานวน 3 ทาน ผูใดผูหนึ่งใน 3 
ทานเปนประธาน กรรมการจากสภามหาวิทยาลัยจํานวน 3 ทาน และคัดเลือกจาก 1 ในจํานวน 
5 ทานเปนเลขานุการ 

ผศ.ดร.วิมลพรรณ  รุงพรหม รองอธิการบดีฝายวิชาการ กลาววา หากตองการใหเกิด 
ความคลองตัว ไมจําเปนตองเปนกรรมการสภามหาวิทยาลัยทุกคน  เพราะฝายบริหารก็สามารถเปน 
ประธานได โดยมีผูแทนคณบดีจํานวน 1 คน รองอธิการบดีจํานวน 1 คนและกรรมการสภามหาวิทยาลยั 
เมื่อจําเปนตองดําเนินการตองอธิบายใหสภาไดรับทราบ เชน กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 
จํานวน 3 ทาน เพื่อเลือกประธาน กรรมการสภามหาวิทยาลัยมี 2 องคประกอบผูแทนผูบริหารและ 
ผูแทนคณาจารย จํานวนทานละ 1 คน แมแตองคประกอบเลขานุการควรเปนผูอํานวยการสํานักงาน 
อธิการบดี ในการแกไขขอบังคับใหเร็วข้ึน และฝากขอสังเกตขอบังคับนี้แก “ผูชวยอธิการบดี” แตมี 
ประเด็นอื่น เชน คาตอบแทน เงินเดือน ควรอภิปรายใหครบถวนมีบางประการที่ไมครอบคลุมเมื่อมี 
การแกไขควรพิจารณาใหครบถวนสมบรูณ 

ดร.พรเทพ  รูแผน รองอธิการบดีฝายบริหาร กลาววา  สาระตามที่ผูอํานวยการสํานักงาน 
อธิการบดีเสนอมาเปนการแกไขเพิ่มเติมผูบริหารตําแหนงผูชวยอธิการบดี  การตั้งกรรมการพิจารณา 
คาตอบแทนเปนอํานาจของสภามหาวิทยาลัยตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
วาดวย คาตอบแทนของผูดํารงตําแหนงประเภทผูบริหารที่มิ ได เปนข าราชการพลเรือนใน 
สถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๕ ขอ 7 แต ณ ขณะนี้ควรตองมีการทดลองใชขอบังคับ ฯ นี้กอนเพราะยัง 
ไมเห็นปญหา  หากทดลองใชแลวเห็นปญหาสามารถทบทวนไดตอไปในอนาคต  จึงเห็นควรใหเสนอ 
ปรับแกไขเพิ่มเติมขอบังคับ ฯ เพื่อใหเกิดความรวดเร็วเนื่องจากมหาวิทยาลัยมีความจําเปนตองใชเพื่อ 
ดําเนินการ
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ผศ.วิชชุกร  นาคธน คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร กลาววา  ในขอความที่ 
ตองแกไขเพิ่มเติมตองการใหคํานิยามของคําวาผูบริหารใหยึดตาม พรบ. กพอ. หมายรวมถึงรองคณบดี 
ดวยใหใชตามมาตรฐาน พรบ. กพอ. 

อธิการบดี  กลาววา หลักคํานิยามของคําวาผูบริหาร ใหอาศัยฐานนิยามตามกฎหมายที่ใช 
อยูทั้งหมด เชน พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา และพระราชภัญญัติ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 

มติ/ความเห็นของที่ประชุม 
1. เห็นชอบการแกไขเพิ่มเติมขอบังคับ วาดวย คาตอบแทนของผูดํารงตําแหนงประเภท 

ผูบริหารที่มิไดเปนขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา โดยใหแกไขเพิ่มเติมขอบังคับขอ 3 จากเดิม 
“ผูบริหาร” หมายความวา อธิการบดี รองอธิการบดี คณบดี ผูอํานวยการสถาบัน ผูอํานวยการสํานัก หรือ 
หัวหนาหนวยงานที่เรียกช่ืออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะ” เปน “ผูบริหาร” หมายความวา อธิการบดี 
รองอธิการบดี ผูชวยอธิการบดี คณบดี ผูอํานวยการสถาบัน ผูอํานวยการสํานัก หรือหัวหนาหนวยงานที่ 
เรียกช่ืออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะ” และใหนําเขาคณะกรรมการปรับปรุงและยกราง กฎ ระเบียบ 
ประกาศ และขอบังคับ เพื่อเสนอสภามหาวิทยาลัยตอไป 

2. ใหมีการแตงตั้ ง คําสั่ งคณะกรรมการกํ าหนดอัตราค าตอบแทนของผูบริหาร 
ที่มิไดเปนขาราชการพลเรือน เพื่อทําหนาที่พิจารณากําหนดอัตราเงินเดือนสําหรับผูบริหารที่มิไดเปน 
ขาราชการพลเรือนในสถาบันอดุมศึกษาโดยใหเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลยัราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
ว าดวย ค าตอบแทนของผู ดํ า รงตําแหนงประ เภทผู บริ หารที่ มิ ได เป นข าร าชการพล เรื อน 
ในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2555 ขอ 7 และใหนําเสนอคณะกรรมการปรับปรุงและยกราง กฎ ระเบียบ 
ประกาศ และขอบังคับพิจารณา เพื่อเสนอสภามหาวิทยาลัยตอไป 

ระเบียบวาระที่ 6  เรื่องอื่น ๆ 
ระเบียบวาระที่ 6.1 กําหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 23/2555 

สาระสําคัญโดยยอ 
เลขานุการคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย นําเสนอปฏิทินเพื่อหารือเรื่องกําหนด 

การประชุมคณะกรรมการบรหิารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 23/2555 โดยกําหนดปฏิทินการประชุมคณะกรรมการ 
บริหารมหาวิทยาลยั ครั้งที่ 23/2555 ในวันอังคารที่ 27 พฤศจิกายน 2555 เวลา 13.30 น. ณ หองประชุม 1 
อาคาร 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
รับทราบ 

เลิกประชุมเวลา เวลา 15.30 น. 

นางสาวภัครินทร ภิญญา ผูจดบันทึกการประชุม 
นางสุนทรี โพธิกุล ผูตรวจบันทึกการประชุม


