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รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
คร้ังท่ี 2/2556 

วันอังคารที่  22  มกราคม  2556  เวลา 13.45 - 16.15 น. 
ณ ห้องประชุม 1 อาคาร 2  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

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

ผู้ที่มาประชุม    
1. ดร.บูรพาทิศ พลอยสุวรรณ ์ อธิการบดี ประธาน 
2. ผศ.ดร.วิมลพรรณ รุ่งพรหม รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ กรรมการ 
3. นายจิรศักด์ิ ชุมวรานนท์ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา กรรมการ 
4. นางสาววนิดา อินทรลักษณ ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษและตรวจสอบ

ภายใน    
 
กรรมการ 

5. ดร.อมรรัตน ์ สนั่นเสียง คณบดีคณะครุศาสตร์    กรรมการ 
6. ผศ.วิชชุกร นาคธน คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ กรรมการ 
7. รศ.ดร.นพวรรณ ธีระพันธ์เจริญ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี     กรรมการ 
8. นายสมเกียรติ แดงเจริญ (แทน) คณบดีคณะวิทยาการจัดการ กรรมการ 
9. นางสาวฤด ี เสริมชยุต (แทน) ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา กรรมการ 
10. ผศ.พันทิพา มาลา ผู้อ านวยการสถาบันอยุธยาศึกษา กรรมการ 
11. นางสาวยุพิน พวกยะ (แทน) ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 
กรรมการ 

12. ดร.รวีวัตร์ สิริภูบาล ผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการบัณฑติศึกษา กรรมการ 
     
ผู้เขา้ร่วมประชุม 
1. นางสุนทรี โพธิกุล ผู้อ านวยการกองกลาง 
2. นางสาวยุวนารี ฉิมพาล ี (แทน) ผู้อ านวยการกองบริการการศึกษา  
3. นางสารภี พูลศิร ิ ผู้อ านวยการกองพัฒนานักศึกษา  
4. นางสาวเพลินตา โมสกุล ผู้อ านวยการกองนโยบายและแผน  
5. รศ.ไพฑูรย์ สมัครกิจ ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ  

ผู้ไม่เข้าร่วมประชุม 
1. ดร.พรเทพ รู้แผน รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ติดราชการ 
2. ดร.ชิดชัย  สนั่นเสียง รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ ติดราชการ 
3. นายสุนทร โภชฌงค์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ติดภารกิจ 
4. นายทวีศักดิ ์ จริตควร ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร ติดภารกิจ 
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เริ่มประชุม เวลา 13.45 น. 
     ประธานพิจารณาจ านวนกรรมการที่มาประชุมและเห็นว่าครบองค์ประชุมแล้วจึงเปิดการประชุม
และด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม  
 
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ 
ระเบียบวาระที่ 1.1  การจัดงานครบรอบ 21 ปี วันราชภัฏ 

สาระส าคัญโดยย่อ 
  ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2556 เป็นวันครบรอบ 21 ปี พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลเดช
ทรงพระราชทานนามจากวิทยาลัยครูเป็นสถาบันราชภัฏให้กับวิทยาลัยครูจ านวน 40 แห่ง ตั้งแต่วันที่ 14 
กุมภาพันธ์ 2535 จนถึงปัจจุบัน  โดยมหาวิทยาลัยก าหนดจัดงานเพื่อร าลึกและฉลองในวาระดังกล่าว  
การจัดงานใช้สถานที่ 2 แห่ง คือ ส านักงานอธิการบดี (อาคารใหม่) และบริเวณกองพัฒนานักศึกษา 
กิจกรรมในวันงานมีพิธีสงฆ์และกิจกรรมอื่น ๆ 
  ในการนี้ได้มอบหมายให้ ผศ.ดร.วิมลพรรณ  รุ่งพรหม รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
ด าเนินการจัดท าวารสารราชภัฏกรุงเก่าเพื่อแจกให้แขกผู้มีเกียรติในงานดังกล่าว  จึงน าเรียนให้
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยได้รับทราบ  ส่วนค าสั่งแต่งตั้งผู้จัดงานได้มอบหมายให้ส านักงาน
อธิการบดีเป็นผู้ด าเนินการต่อไป 

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
รับทราบ 
 

ระเบียบวาระที่ 1.2  การจัดงานท าบุญประจ าปีวัดบรมพุทธาราม   
สาระส าคัญโดยย่อ 

  ส านักงานอธิการบดีได้เสนอเรื่องการจัดงานท าบุญประจ าปีวัดบรมพุทธาราม โดยอธิการบดีได้
อนุญาตและอนุมัติงบประมาณให้ด าเนินการ  ซึ่งรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดงานมอบหมายให้ส านักงาน
อธิการบดีได้แจ้งในวาระแจ้งเพื่อทราบเพิ่มเติม 
 

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
รับทราบ 

 
ระเบียบวาระที่ 1.3  การประชุมสภามหาวิทยาลัยประจ าเดือนมกราคม 2556   

สาระส าคัญโดยย่อ 
  ก าหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจ าเดือนมกราคม 2556  
ในวันพุธที่ 23 มกราคม 2556 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม 1 อาคาร 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
และขอเรียนเชิญคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยทุกทาน  เข้าร่วมรับฟังการประชุมสภามหาวิทยาลัยดังกล่าว 
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 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
รับทราบ 

 
ระเบียบวาระที่ 1.4  การร่วมงานประชุมใหญ่ส่งเสริมการวิจัยในระดับอุดมศึกษา ครั้งที่ 1 

สาระส าคัญโดยย่อ 
  ส านักบริหารโครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษาและพัฒนามหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ 
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้จัดสรรทุนโครงการวิจัย ประจ าปี 2554 และ 2555 ให้กับ
มหาวิทยาลัยภายใต้โครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษา 70 แห่ง และก าหนดให้มีการจัดประชุมใหญ่โครงการ
ส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษาครั้งที่ 1 “The First Higher Education Research Promotion Congress (HERP 
CONGRESS I)” ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ส่วนทะเลแก้ว จังหวัดพิษณุโลก ระหว่างวันที่ 21-23 
มกราคม 2556 การประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อให้มหาวิทยาลัยที่อยู่ภายใต้โครงการส่งเสริมการวิจัยใน
อุดมศึกษา 70 แห่ง ได้น าเสนอความก้าวหน้าผลการด าเนินงานวิจัย กับการประเมินผลโดยผู้ทรงคุณวุฒิ รวมทั้ง
การแลกเปลี่ยนแนวทางการบริหารจัดการงานวิจัยให้มีผลลัพธ์ที่มีคุณภาพ  

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
รับทราบ 

 
ระเบียบวาระที่ 1.5  การจัดงานวันเด็กและงานวันครู ประจ าปี 2556 

สาระส าคัญโดยย่อ 
  ในวันเสาร์ที่ 12 มกราคม 2556 เป็นวันเด็กแห่งชาติ และในวันพุธที่ 16 มกราคม  2556  

เป็นวันครู  การจัดงานส าเร็จลุล่วงด้วยดีโดยได้รับความร่วมมือจากหน่วยงาน บุคลากร เจ้าหน้าที่ คณาจารย ์
ผู้บริหารของมหาวิทยาลัยในการด าเนินการดังกล่าว  จึงขอขอบคุณ ไว้ ณ ที่นี้ด้วย 

  มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
รับทราบ 

 
ระเบียบวาระที่ 1.6  ผลการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ประจ าเดือน

มกราคม 2556    
สาระส าคัญโดยย่อ 
  การประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย  เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 10 มกราคม 2556  

เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม 1 อาคาร 2 ที่ผ่านมา ในการประชุมมีสาระส าคัญประการหนึ่งเกี่ยวกับเรื่องที่
นักศึกษาแจ้งในที่ประชุมถึงการใช้ห้องสมุด และการใช้คอมพิวเตอร์ในการสืบค้นข้อมูลที่ ไม่เพียงพอ 
ต่อผู้ใช้บริการ และไม่สะดวก  จึงขอมอบหมายให้ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ตรวจสอบสภาพการณ์เกี่ยวกับการให้บริการคอมพิวเตอร์และการให้บริการในห้องสมุด อาคารบรรณราช
นครินทรว์่าเป็นอย่างไร  เนื่องจากอธิการบดีไม่ได้รับทราบข้อมูลว่าเกิดเหตุการณ์ที่ท าให้นักศึกษาได้รับความไม่
สะดวกดังกล่าว  จึงน าเรียนให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยได้รับทราบว่า  นักศึกษาได้แจ้งให้
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คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยได้รับทราบถึงปัญหาดังกล่าว  และให้ผู้รับผิดชอบได้ช่วยก ากับ
ติดตามต่อไป 

  มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
รับทราบ 

 
ระเบียบวาระที่ 1.7  คณะผู้ตรวจสอบ (Enquiry Mission) จากส านักงานมหกรรมโลก 

สาระส าคัญโดยย่อ 
 ในวันที่ 30 มกราคม 2556 จะมีคณะผู้ตรวจสอบ (Enquiry Mission) จากส านักงานมหกรรมโลก 

(Bureau of International Expositions : BIE)  มาตรวจเยี่ยมพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ในฐานะที่อยู่ใน
พื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาควรได้รับทราบและท าการประชาสัมพันธ์ให้กับบุคลากรในสังกัดทุกท่านได้ทราบ  
เพื่อรับรู้และให้ความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์ให้เป็นที่ทราบโดยทั่วกันต่อไป 

  มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
รับทราบ 

 
ระเบียบวาระที่ 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

ระเบียบวาระที่ 2.1  เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 1/2556 
สาระส าคัญโดยย่อ 

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยได้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  
ครั้งที่  1/2556 เมื่อวันอังคารที่ 8 มกราคม 2556 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม 1 อาคาร 2 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

เลขานุการคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย น าเสนอรายงานการประชุม ครั้งที่ 1/2556  
เพื่อขอให้ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม 
 

มต/ิความคิดเห็นของที่ประชุม 
  รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้ งที่  1/2556 
โดยไม่มีการแก้ไข 
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ระเบียบวาระที่ 3   เรื่องสืบเนื่องจากการประชุม 

ระเบียบวาระที่ 3.1  รายงานข้อมูลการด าเนินงานและผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุม 
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
ครั้งที่ 1/2556 

สาระส าคัญโดยย่อ 
  1.  คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ได้มีมติก าหนดเป็นแนวปฏิบัติให้เลขานุการน าเสนอ
ที่ประชุมเพื่อทราบความคืบหน้าหรือข้อมูลการด าเนินงานและผลการปฏิบัติตามมติทุกครั้งโดยบรรจุ  
เป็นเรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อนด้วย 
  2.  คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย มีการประชุม ครั้งที่  1/2556 เมื่อวันอังคารที่  
8 มกราคม  2556 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม 1 อาคาร 2  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา   
โดยมีสาระตามรายงานการประชุมฯ ในระเบียบวาระที่ 2.1 
  3.  คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย มีการประชุม ครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันอังคารที่  
8 มกราคม  2556 โดยมอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการแจ้งไปยังหน่วยงานและบุคคลที่เกี่ยวข้องปฏิบัติ 
ตามมติที่ประชุมตามบันทึกข้อความเลขที่ ศธ 0550.1/ว 07  ลงวันที่ 15 มกราคม 2556 เรียบร้อยแล้ว   
และมอบให้หน่วยงานและคณะบุคคลที่เกี่ยวข้องด าเนินงานและปฏิบัติตามที่คณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยมีมติแล้ว  ตามมติที่ประชุมในระเบียบวาระที่ 3.1  
 

มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
 รับทราบ 
 

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องน าเสนอเพื่อทราบ 

ระเบียบวาระที่ 4.1 เรื่องน าเสนอเพื่อทราบจากคณบดีคณะครุศาสตร์ 
 สาระส าคัญโดยย่อ 
              1. คณะครุศาสตร์ได้จัดงานนิทรรศการวันครูเมื่อวันที่  15 -16 มกราคม 2556 และ
ขอขอบคุณผู้บริหารที่เข้าร่วมงานในครั้งนี้  ซึ่งจากการจัดงานดังกล่าวท าให้เห็นศักยภาพของนักศึกษาที่
จัดกิจกรรมและสามารถน าไปเผยแพร่ต่อในโรงเรียนต่าง ๆ ได้ 

2. สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติมีโครงการที่จะจัดหาตัวแทนของสถาบันทดสอบ
ทางการศึกษาแห่งชาติประจ าสนามสอบ O-NET เพื่อเป็นการประกันว่าการสอบ O-NET เป็นไปตาม
มาตรฐานการทดสอบมีความโปร่งใส ยุติธรรม สร้างความมั่นใจและการยอมรับของผู้ที่เกี่ยวข้อง  
สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติได้มอบหมายให้คณะครุศาสตร์สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ 
ได้รับผิดชอบสนามสอบทั่วประเทศ  ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ได้รับมอบหมาย 
ให้รับผิดชอบสนามสอบในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดอ่างทอง จังหวัดสิงห์บุรี รวมทั้งสิ้น  
220 สนามสอบ  ดังนั้นในการที่จะจัดบุคลากร คณาจารย์ นักศึกษา ตั้ งแต่ชั้นปีที่  3 ขึ้นไป   
เริ่มต้นที่นักศึกษาระดับปริญญาเอก ปริญญาโท และปริญญาตรี  เพื่อท าหน้าที่ในการสังเกตการณ์แทน
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สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ ในวันที่ 2-3 กุมภาพันธ์ 2556  ซึ่งขณะนี้คณะครุศาสตร์ขอความ
ร่วมมือไปยังคณะต่าง ๆ รวมทั้งส านักงานอธิการบดีเพื่อประชาสัมพันธ์ให้คณาจารย์ และบุคลากรได้
สมัครไปเป็นผู้แทนของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติในนามของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา  หากมีผู้สมัครแล้วคณะครุศาสตร์จะด าเนินการเรียกประชุม  โดยสถาบันทดสอบ
ทางการศึกษาแห่งชาติให้ค่าใช้จ่ายต่อวัน 450 บาท  จึงขอความร่วมมือคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยช่วยประชาสัมพันธ์คณาจารย์และบุคลากร  เพื่อเป็นตัวแทนเข้าไปสังเกตการณ์และ 
จดบันทึกข้อสังเกตต่าง ๆ ในการจัดสอบ O-NET  โดยขอรายชื่อภายในวันพุธที่ 23 มกราคม 2556  
เพื่อจัดส่งรายชื่อไปยังสถาบันทดสอบจัดท าเป็นค าสั่ง  และสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติจะแจ้ง
ไปยังสนามสอบต่อไป 

  
 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
  รับทราบ 
 
ระเบียบวาระที่ 4.2  เรื่องน าเสนอเพื่อทราบจากคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 สาระส าคัญโดยย่อ 
  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์จะจัดกิจกรรมวิชาการในวันพุธที่ 13 กุมภาพันธ์ 2556 
ณ อาคาร 100 ปี ภายในงานจะจัดกิจกรรมการแสดงผลงานวิชาการและนิทรรศการของนักศึกษาภายใน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์
  
 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
  รับทราบ 
 
ระเบียบวาระที่ 4.3  เรื่องน าเสนอเพื่อทราบจากคณบดีคณะวิทยาการจัดการ 

 สาระส าคัญโดยย่อ 
  1. วันที่  23 มกราคม 2556 บริษัท แม็คโคร จะมอบเกียรติบัตรให้กับนักศึกษาที่เข้าร่วม
โครงการแข่งขันการตกแต่งร้านค้าปลีก เป็นกิจกรรมที่บริษัท แม็คโคร ด าเนินการจัดขึ้นทุกปีโดยเข้ามา
ติดต่อกับคณะวิทยาการจัดการจัดหานักศึกษาเข้าร่วมประกวดตกแต่งร้านค้าปลีก มีจ านวนทีมแข่งขัน
ทั้งหมด 10 ทีม ทีมละ 5 คน 
  2. คณะวิทยาการจัดการจะมีศูนย์บ่มเพาะทางธุรกิจ  ซึ่งในสัปดาห์นี้ตั้งแต่ วันที่ 23-25 
มกราคม 2556 และในวันที่ 5-7 กุมภาพันธ์ 2556 พัฒนาชุมชนจังหวัดได้ติดต่อกับศูนย์บ่มเพาะทาง
ธุรกิจจัดวิทยากรเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการเขียนแผนธุรกิจให้กับ OTOP ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เพื่อใช้ในการปรับปรุงเลื่อนดาวจากระดับต้นขึ้นสู่ระดับที่สูงขึ้น 
  3. คณะวิทยาการจัดการจะส่งนักศึกษาไปฝึกงานที่ประเทศเวียดนามจ านวน 2 คน จะมี
นักศึกษาสาขาวิชาการบัญชีและนักศึกษาสาขาวิชาการตลาด 
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 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
  รับทราบ 
 
ระเบียบวาระที่ 4.4  เรื่องน าเสนอเพื่อทราบจากคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 สาระส าคัญโดยย่อ 
  - ไม่มี -  
  
 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
  - ไม่มี - 
 
ระเบียบวาระที่ 4.5  เรื่องน าเสนอเพื่อทราบจากผู้อ านวยการสถาบันอยุธยาศึกษา  
 สาระส าคัญโดยย่อ 
  1. วันที่ 24-25 มกราคม 2556 สถาบันอยุธยาศึกษาร่วมกับมูลนิธิสังคมศาสตร์และ
มนุษยศาสตร์ ดร.ชาญวิทย์  เกษตรศิริ และบริษัท โตโยต้า จัดงานอาเซียนศึกษาที่ศูนย์มนุษยศึกษา 
สิรินธร โดยมีรถรับส่งทั้ง 2 วัน คือ วันที่ 24 มกราคม 2556 รถออกจากมหาวิทยาลัย  เวลา 06.00 น.   
หากอาจารยท์่านใดสนใจสามารถไปร่วมรับฟังได้โดยส่งรายชื่อได้ที่สถาบันอยุธยาศึกษา 
   2. งานที่สถาบันอยุธยาศึกษารับผิดชอบจากมหาวิทยาลัย  ในการด าเนินการเกี่ยวกับ 
การจัดงานมหกรรมศิลปวัฒนธรรมอยุธยานานาชาติเฉลิมพระเกียรติ  แต่เดิมก าหนดจัดงาน 22-24 
กุมภาพันธ์ 2556 ขณะนี้ได้แต่งตั้งคณะกรรมการและเชิญประชุมเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว  เนื่องจากมี
รายละเอียดที่ต้องด าเนินการตามขั้นตอนการเบิกจ่ายงบประมาณและได้น าเรียนปรึกษาท่านอธิการบดี
เรียบร้อยแล้ว  อาจจัดงานตามก าหนดจัดงานดังกล่าวไม่ทันตามก าหนดเวลา  และเนื่ องจากยังมี
รายละเอียดที่ไม่ชัดเจนอีกหลายเรื่อง   จึงน าเรียนที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย   
เพื่อรับทราบการเลื่อนก าหนดจัดงานดังกล่าวแบบไม่มีก าหนดเวลา  โดยสถาบันอยุธยาศึกษาจะขอเรียน
เชิญคณะกรรมการประชุมเพ่ือชี้แจงเพื่อรับทราบถึงเหตุผลความจ าเป็นอีกครั้งหนึ่ง 
  
 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
  รับทราบ 
 
ระเบียบวาระที่ 4.6   เรื่องน าเสนอเพื่อทราบจากผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและ 
    เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 สาระส าคัญโดยย่อ 
  จากที่อธิการบดีแจ้งในที่ประชุมเกี่ยวกับกรณีที่ตัวแทนนักศึกษาที่ เข้าร่วมประชุม
คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยแจ้งเกี่ยวกับปัญหาการใช้คอมพิวเตอร์ ในห้องสมุดอาคาร
บรรณราชนครินทร์  ขอชี้แจงว่าตั้งแต่ภายหลังจากเกิดเหตุอุทกภัยส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศได้ด าเนินการซ่อมบ ารุงเสร็จเรียบร้อยแล้ว  และได้น าคอมพิวเตอร์กลับมาให้บริการ ณ พื้นที่
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อาคารห้องสมุด อาคารบรรณราชนครินทร์ ชั้นล่างและชั้นที่สอง  ตามที่ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศได้วางแผนจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์อีกจ านวน 50 เครื่อง ซึ่งจะน าไปทดแทนภายในห้องเรียน
ส่วนเครื่องที่อยู่ในห้องเรียนจะน าออกมาเป็นเครื่องที่ให้บริการแก่นักศึกษาต่อไป  และในส่วนพื้นที่
ให้บริการด้านอื่น ๆ สามารถเปิดบริการได้ทุกพื้นที่แล้ว พร้อมกันนี้ได้เก็บแบบสอบถามจากนักศึกษา  
ซึ่งได้ข้อมูลตรงกับนักศึกษาตามที่แจ้งกับมหาวิทยาลัย   เกี่ยวกับการมีคอมพิวเตอร์ไม่เพียงพอต่อ 
การใช้งาน 
  
 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
  รับทราบ  และมอบหมายส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศประชาสัมพันธ์ให้
นักศึกษาได้รับทราบโดยทั่วกัน 
 
ระเบียบวาระที่ 4.7   เรื่องน าเสนอเพื่อทราบจากผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
 สาระส าคัญโดยย่อ 
  จากการที่สถาบันวิจัยและพัฒนาเป็นผู้ประสานงาน “โครงการบ้านหลังเลิกเรียน”  
มีนักศึกษาของทุกคณะมาร่วมลงช่ือเป็นนักศึกษาจิตอาสาจ านวน 80 คน และเมื่อสถาบันวิจัยและพัฒนา
ส่งรายชื่อไปยังส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
ทางส านักงานพัฒนาสังคมฯ  มอบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาจ านวน 80 ทุน ทุนละ 2,000 บาท ซึ่งจะ
มีการรับมอบทุนการศึกษาต่อไป 
  
 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
  รับทราบ 
  

ระเบียบวาระที่ 4.8  เรื่องน าเสนอเพื่อทราบจากผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา 
 สาระส าคัญโดยย่อ 

- ไม่มี - 
  
 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 

- ไม่มี - 
 
 

ระเบียบวาระที่ 4.9  เรื่องน าเสนอเพื่อทราบจากผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี 
 สาระส าคัญโดยย่อ 

1. ส านักงานอธิการบดีขอความอนุเคราะห์ให้หน่วยงานจัดส่งเอกสาร  แต่งตั้งผู้มอบหมาย
งานของแต่ละหน่วยงาน  ซึ่งขณะนี้ยังส่งมาไม่ครบเหลืออีกจ านวน 4 หน่วยงาน   

2. ก าหนดการจัดงานท าบุญประจ าปี วัดบรมพุทธาราม ในวันศุกร์ที่ 25 มกราคม 2556 
เวลา 07.50 น. ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่บุคลากรพร้อมกันที่วัดบรมพุทธาราม  เวลา 08.00 น. 



 

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  ครั้งที่  3/2556 

 

[2-10] 

พระสงฆ์จากวัดอโยธยาจะเดินทางมาถึงที่วัด  ในเวลา 08.10 น. อธิการบดีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย 

และเวลา 08.30 น. ถวายเครื่องปัจจัยไทยธรรม   และขอเรียนเชิญคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
ทุกท่านร่วมงานท าบุญตั้งแต่เวลา 08.00 น.  

 
 

อธิการบดี  แจ้งเรื่องการมอบหมายงานโดยมี 2 ประเด็น คือ 

ประเด็นที่ 1 ตามข้อบังคับและตามคู่มือ หน่วยงานจะต้องตกลงกันว่าโครงสร้างของ 
การมอบหมายงานใครเป็นผู้มอบหมาย และใครเป็นผู้ประเมินให้ชัดเจนตั้งแต่ต้น  และสภามหาวิทยาลัย
ได้เห็นชอบประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือน 
ในสถาบันอุดมศึกษา และพนักงานมหาวิทยาลัย  การพิจารณาของคณบดี ผู้อ านวยการทุกท่านแล้ว   
แต่หลังจากน้ันยังไม่เห็นมีการแต่งตั้งเสนอผู้มอบหมายงานและผู้ประเมินตามข้อบังคับและคู่มือ 

ผศ.ดร.วิมลพรรณ  รุ่งพรหม  ชี้แจงว่า  งานบริหารงานบุคคลได้ท าหนังสือสอบถามไปยัง
คณะว่าต้องการให้ใครเป็นผู้ประเมินและเป็นผู้ถูกประเมินคู่กันไป 2 ส่วน แต่ยังไม่ ได้เสนอเป็นค าสั่ง 
ตามที่ทราบข้อมูลเบื้องต้นบางคณะยังไม่ส่ง  ท าให้ภาพรวมยังแต่งตั้งคณะกรรมการไม่ได้ ซึ่งหากไม่ 
ลงนามจะท าให้เกิดปัญหาในการมอบแล้วไม่ได้รับและจะท าให้เกิดปัญหาในภายหลังเนื่องจากมอบหมาย
ไม่ส าเร็จ 

อธิการบดี  กล่าวว่า ส านักงานอธิการบดีต้องด าเนินการก าหนดเวลาสั่งการ  ให้หน่วยงาน
รายงานตามวัน เวลา ที่ก าหนดหากไม่รายงานเมื่อถึงก าหนดเวลาต้องรายงานให้อธิการบดีได้รับทราบ  
และท าหนังสือแจ้งไปยังหน่วยงานที่ยังไม่รายงานว่าถึงก าหนดเวลาแล้ว  ทั้งนี้ได้แจ้งให้ผู้บังคับบัญชาคือ
อธิการบดีได้รับทราบแล้ว 

ประเด็นที่  2  การมอบหมายงานให้กับบุคลากรในทุกสังกัด  ได้รับรายงานจาก
ผู้อ านวยการกองกลางและผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดีว่ามีเจ้าหน้าที่บางคน บางหน่วยงาน เข้าใจว่า
จะท าอะไรต้องมีค าสั่งแต่งตั้งจึงจะท างาน กรณีนี้ได้ท าการตรวจสอบเกี่ยวกับการมอบหมายงาน  พบว่ามี
แนวโน้มตามประเด็นที่แจ้งจริง คือ หน่วยงานมอบหมายงานไม่ครบตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง  
ตามขอบข่ายงานที่พึงมีการมอบหมายงานของบุคลากรในสังกัดต้องพิจารณาจากเงื่อนไข 5 ประการ 
ต่อไปนี้ 1) พิจารณาขอบเขต ขอบข่ายงาน พันธกิจของหน่วยงาน 2) พิจารณาต าแหน่งบุคคลผู้นั้นมี
มาตรฐานก าหนดต าแหน่งและลักษณะงานที่รับผิดชอบและต้องปฏิบัติมีอะไรบ้าง 3) แผนงานโครงการที่
หน่วยงานต้องรับผิดชอบด าเนินการมีอะไรบ้าง  4) ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับงานมีอะไรบ้าง  มีเงื่อนไข
เกี่ยวกับการมอบหมายงานอย่างไร  5) พิจารณาเกี่ยวกับข้อบังคับการมอบหมายงาน  แล้วให้มอบงานให้
ครบตามเงื่อนไขดังกล่าว  ผู้บังคับบัญชาที่ต้องรับผิดชอบคือคณบดี ตั้งแต่สายวิชาการ คือ อาจารย์  
สายสนับสนุนคือต้ังแต่หัวหน้าส านักงานจนถึงเจ้าหน้าที่ในส านักงาน  แต่หากมอบหมายงานไม่ครบจะท า
ให้เกิดปัญหางานที่อยู่ในขอบข่ายงานของหน่วยงานหรืออยู่ในแผนงานโครงการที่คณะท าแต่ไม่มีผู้ท า ซึ่ง
ที่ถูกต้องเจ้าหน้าที่ต าแหน่งใดไม่ต้องมีค าสั่งก็ต้องปฏิบัติงาน  ถือว่าเป็นงานประจ าต้องท าตามมาตรฐาน
ต าแหน่ง ผู้บังคับบัญชาต้องมอบหมายงาน  แต่หากผู้บังคับบัญชาไม่มอบหมายและผู้ปฏิบัติไม่ท าถือว่าไม่
ปฏิบัติหน้าที่ตามต าแหน่งหน้าที่จึงจ าเป็นต้องขอให้ช่วยตรวจสอบ  หากไม่ด าเนินการจะเกิดความไม่เป็น
ธรรมภายในองค์กร  ขอให้ช่วยตรวจสอบและด าเนินการแก้ไขให้ถูกต้องด้วย 
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 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
  รับทราบ  
 
ระเบียบวาระที่ 4.10  เรื่องน าเสนอเพื่อทราบจากรองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบด ี

ระเบียบวาระที่ 4.10.1  เรื่องน าเสนอเพื่อทราบจากรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร 
 สาระส าคัญโดยย่อ 

- ไม่มี - 
  
 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 

- ไม่มี - 
 
ระเบียบวาระที่ 4.10.2  เรื่องน าเสนอเพื่อทราบจากรองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา 

สาระส าคัญโดยย่อ 
1. รายงานความก้าวหน้าผลการเบิกจ่ายงบประมาณ เพื่อให้การด าเนินงานมีประสิทธิภาพ 

กองนโยบายและแผนจึงขอแจ้งผลสรุปการใช้จ่ายงบประมาณในภาพรวม (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2555-  
31 ธันวาคม 2555) มีผลการเบิกจ่าย ร้อยละ 18.51 ซึ่งมีผลการเบิกจ่ายจ าแนกตามประเภทงบประมาณ 
ได้แก ่

 

ประเภทงบประมาณ งบประมาณจัดสรร เบิกจ่าย ร้อยละการเบิกจ่าย 
งบแผ่นดิน 261 ล้านบาท 55 ล้านบาท 21.06  
งบ บ.กศ. 82 ล้านบาท 9 ล้านบาท 11.23 
งบ กศ.บป. 18 ล้านบาท 4 ล้านบาท 21.22 

งบบัณฑิตศึกษา 11 ล้านบาท 0.97 ล้านบาท 8.30 
รวมทั้งสิ้น 374 ล้านบาท 69 ล้านบาท 18.51 

2. แจ้งผลการด าเนินงานจัดท ากรอบอัตราก าลัง มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
ตามที่กองนโยบายและแผน ได้รับมอบหมายให้ท าหน้าที่กรรมการและเลขานุการของคณะกรรมการ
อ านวยการวิเคราะห์กรอบอัตราก าลังของมหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2555-2558 และจัดท า
กรอบอัตราก าลัง ระยะที่ 2 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557-2560 ซึ่งได้ด าเนินการเรียบร้อยแล้วนั้น   
สรุปสาระส าคัญ คือ กองนโยบายและแผน ได้ส่งข้อมูลสรุปกรอบอัตราก าลังประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2557-2560 ไปยังส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2556 และส่ง
รายละเอียดแนบท้ายกรอบอัตราก าลังดังกล่าว ไปยังส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) เมื่อ
วันที่ 10 มกราคม 2556 บัดนี้ กองนโยบายและแผนได้ส่งมอบงานกรอบอัตราก าลังมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา ให้กับกลุ่มงานบริหารงานบุคคล กองกลาง ส านักงานอธิการบดี เพื่อเผยแพร่ข้อมูลและ
ด าเนินการในส่วนที่เก่ียวข้องต่อไป  ซึ่งได้ท าบันทึกแจ้งผู้เกี่ยวข้องรับทราบเรียบร้อยแล้ว 
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3. ประกาศตัวบ่งชี้เพ่ิมเติมตามอัตลักษณ์ :  การพัฒนาบัณฑิตตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 11/2555 ในวันที่ 26 ธันวาคม 2555 
ระเบียบวาระที่  5.6 พิจารณาตัวบ่งชี้ เพิ่มเติมตามอัตลักษณ์ของสถาบัน ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ 
มหาวิทยาลัยจึงได้ลงนามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง  ก าหนดตัวบ่งชี้เพิ่มเติม
ตามอัตลลักษณ์ : การพัฒนาบัณฑิตตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาเพื่อ
ประกอบการด าเนินงานตามเกณฑ์ตัวบ่งชี้ สกอ. ที่ 9.1 ระบบกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
เกณฑ์มาตรฐานข้อ 3 มีการก าหนดตัวบ่งชี้เพิ่มเติมตามอัตลักษณ์ของสถาบันและยกระดับการด าเนินงาน
ตามพันธกิจทุกด้านของมหาวิทยาลัยต่อไป  โดยกลุ่มงานประกันคุณภาพ กองนโยบายและแผนได้แจ้งเวียน
ประกาศดังกล่าว ไปยังคณะ/สถาบัน/ส านัก/กอง เรียบร้อยแล้ว 

4. การติดตามประเมินผลตัวชี้วัดที่ 8 “ระดับความส าเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐ (PMQA)” ตามค ารับรองปฏิบัติราชการสถาบันอุดมศึกษาประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2555  
ตามที่มหาวิทยาลัยได้เลือกการด าเนินการตามตัวชี้วัดที่ 8 “ระดับความส าเร็จของการพัฒนาคุณภาพ 
การบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) และได้จัดส่งรายงานผลการด าเนินการรอบ 12 เดือน ไปยังส านักงาน
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) แล้วนั้น  ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 
(ก.พ.ร.) จึงได้ก าหนดการติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการ ส าหรับตัวชี้วัดที่ 8 ในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 
2556 เวลา 09.00-16.30 น. ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ซึ่งขณะนี้กลุ่มงานประกันคุณภาพ 
กองนโยบายและแผนได้ก าหนดแผนในการด าเนินงานดังนี ้

 วันที่ 19-31 มกราคม 2556  เก็บรวบรวมข้อมูลผลการด าเนินงานเพ่ือจัดท าแฟ้ม 
 วันที่ 1 กุมภาพันธ์  2556 ประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพการบริหาร

จัดการภาครัฐ (PMQA) เพื่อขอข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในการจัดเอกสารประกอบผลการด าเนินงาน 
 วันที่ 8 กุมภาพันธ์  2556 ด าเนินการซักซ้อมการประเมิน 
 วันที่ 15 กุมภาพันธ์  2556 ประเมินคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) 

5. การแจ้งงบประมาณเพิ่มเติมสนับสนุนเพื่อมหาวิทยาลัยกลุ่มใหม่จ านวน 52 แห่ง  
โดยมหาวิทยาลัยได้กรอกตัวเลข  ตามแบบฟอร์ม ตามสูตรจากที่ประชุมอธิการบดีได้ก าหนดไว้รวม 
การขอรับการสนับสนุนทั้งสิ้น 665 ล้านบาท 

6. วันอังคารที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2556 รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนาและเจ้าหน้าที่
กองนโยบายและแผนได้รับหนังสือด่วนให้เข้าร่วมประชุม  เพื่อรับนโยบายจากนายกรัฐมนตรี 
นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร  และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม และคณะรัฐมนตรีทั้งคณะ โดยได้มี 
การประชุมมอบนโยบายส าหรับขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ประเทศและการชี้แจงการจัดท างบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557  
 
 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 

รับทราบ   
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ระเบียบวาระที่ 4.10.3  เรื่องน าเสนอเพื่อทราบจากรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 

สาระส าคัญโดยย่อ 
1. ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาส่งประกาศรับข้อเสนอโครงการส่งเสริม 

การเรียนการสอนภาษาอังกฤษและภาษาของประเทศเพ่ือนบ้าน รอบที่ 2 ตามหนังสือ ที่ ศธ 0507(2)/ว1 
ลงวันที่ 2 มกราคม 2556  

2. ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาส่งส าเนาหนังสือส านักงานเลขาธิการ 
สภาการศึกษาให้สถาบันอุดมศึกษาในสังกัดทราบ และมีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
กับส านักงาน ป.ป.ช. เพื่อร่วมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปรามปรามการทุจริต
รายละเอียดตามส าเนาหนังสือส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ที่ ศธ 0305.1/4143 ลงวันที่ 18 
ธันวาคม 2555  

3. ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาส่งเรื่องการจัดท าแผนปฏิบัติการการบูรณาการ
ยุทธศาสตร์ประเทศ (Country Strategy) และแผนปฏิบัติการการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ปี 2558  
ตามหนังสือ ที่ ศธ 0503(2)/ว 1605 ลงวนัที่ 27 ธันวาคม 2555 

4. มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาจะท าการประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยเป็น 
หนังสั้ นซึ่ ง ได้ของบประมาณเพิ่ม เติมจากเรื่ อง  CSR เพื่ อประชาสัมพันธ์ ให้ เด็กทั่ ว ไป และ 
การประชาสัมพันธ์เป็น Present Station เพื่อใช้ต้อนรับแขกเป็นภาษาอังกฤษจะท าการปรับปรุงเพราะ
มีเนื้อหาที่ไม่เป็นปัจจุบัน  รวมถึงPresent Stationภาษาไทยด้วย ซึ่งขณะนี้จะมีการถ่ายท าภายใน
มหาวิทยาลัยในหลายพื้นที่ที่ได้ขอความอนุเคราะห์ไป  และได้มอบให้งานประชาสัมพันธ์ช่วยตามไป
ถ่ายภาพ เช่น อาคารใหม่ ห้องเรียน รั้วมหาวิทยาลัย  เนื่องจากงานในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2556 ควรจะ
เป็นรายละเอียดที่มหาวิทยาลัยมีเพิ่มเติมจากเดิม  และขอความอนุเคราะห์คณบดีที่มีอาคารใหม่ช่วยดูแล
รักษาความสะอาดและปรับปรุงภูมิทัศน์ให้แลดูสวยงาม  หรือต้องการขอความอนุเคราะห์จากส านักงาน
อธิการบดีให้แจ้งความประสงค์มาได้ทันที 
  
 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
  รับทราบ 
 
ระเบียบวาระที่ 4.10.4   เรื่องน าเสนอเพื่อทราบจากรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ 
 สาระส าคัญโดยย่อ 

- ไม่มี - 
  
 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 

- ไม่มี - 
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ระเบียบวาระที่ 4.10.5  เรื่องน าเสนอเพื่อทราบจากรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา 
 สาระส าคัญโดยย่อ 

- ไม่มี - 
  
 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 

- ไม่มี - 
 

ระเบียบวาระที่ 4.10.6  เรื่องน าเสนอเพื่อทราบจากผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร 
 สาระส าคัญโดยย่อ 
  - ไม่มี -  
  
 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
  - ไม่มี - 
 
ระเบียบวาระที่ 4.10.7   เรื่องน าเสนอเพื่อทราบจากผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ

และตรวจสอบภายใน 
 สาระส าคัญโดยย่อ 
  1. หน่วยตรวจสอบภายในได้ท าหนังสือไปยังหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อขอความร่วมมือใน  
การจัดท าทะเบียนครุภัณฑ์ส่งมาที่หน่วยตรวจสอบภายในพร้อมทั้งให้หน่วยงานเป็นผู้นัดวันที่จะให้หน่วย
ตรวจสอบภายในได้ลงพื้นที่ไปยังหน่วยงานเพื่อตรวจสอบครุภัณฑ์จากทะเบียนกับของจริงที่ใช้งานอยู่ใน
ปัจจุบันให้ตรงกัน  ส่วนครุภัณฑ์ที่ใช้การไม่ได้ให้ท าการจัดจ าหน่าย พร้อมทั้งให้ส่งบัญชีคุมครุภัณฑ์มายัง
หน่วยตรวจสอบภายในเมื่อวันจันทร์ที่ 21 มกราคม 2556 ณ ขณะนี้มีบางหน่วยงานที่ส่งข้อมูลกลับมายัง
หน่วยตรวจสอบภายใน โดยจะใช้ข้อมูลจากงานพัสดุ และจากของแต่ละหน่วยงานสอบยืนยันว่าถูกต้อง
ครบถ้วนหรือแตกต่างกันหรือไม่  เพื่อน าเสนออธิการบดีในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2556 ต่อไป 
  2. หน่วยตรวจสอบภายในได้จัดท าหนังสือเรื่องประกาศสรรหาประธานคณะกรรมการ
ด าเนินงานศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพธุรกิจ (อาคารสวนหลวง) ส่งไปยังหน่วยงานต่าง ๆ แล้ว พร้อมทั้ง
ก าหนดการ  จึงขอเชิญชวนทุกหน่วยงานได้ช่วยประชาสัมพันธ์ไปยังเจ้าหน้าที่ คณาจารย์ที่สนใจเป็น
คณะกรรมการด าเนินงานศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพธุรกิจ (อาคารสวนหลวง) เพื่อด าเนินการสรรหา
คณะกรรมการด าเนินงานศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพธุรกิจ (อาคารสวนหลวง) ตามที่คณะกรรมการ  
ชุดเดิมได้หมดวาระลง ซึ่งจะด าเนินการภายในวันที่ 30 มกราคม 2556 เป็นการน าเสนอ present  
งานตามที่ เสนอเข้ามาบริหารศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพธุรกิจ (อาคารสวนหลวง)  ตั้ งแต่ 
เวลา13.30 น. โดยสามารถยื่นใบสมัครได้จนถึงวันที่ 29 มกราคม 2556 ตามที่แจ้งในประกาศ 
  อธิการบดี  แจ้งเพิ่มเติมว่า ได้มอบหมายให้ทุกหน่วยงานท าบัญชีมอบหมายผู้ถือกุญแจ
ประจ าอาคารต่าง ๆ ให้ส่งรวบรวมไว้ที่กองกลาง  ขณะนี้ยังไม่ได้รับทราบข้อมูลดังกล่าว  หากเกิด
เหตุการณ์ฉุกเฉินสร้างความเสียหายแก่ทรัพย์สินของทางราชการจะไม่สามารถหาผู้รับผิดชอบได้   
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แต่เมื่อปัจจุบันยังไม่มีหน่วยงานใดส่งข้อมูล  จึงเป็นความรับผิดชอบของหัวหน้าหน่วยงาน คือ คณบดี 
ผู้อ านวยการ สถาบัน ส านัก ตามระเบียบพัสดุ   
  
 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
  รับทราบ 
 
ระเบียบวาระที่ 5     เรื่องน าเสนอเพื่อพิจารณา 
ระเบียบวาระที่ 5.1  ขอความเห็นชอบการจัดท าค ารับรองการปฏิบัติราชการของ

สถาบันอุดมศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 
 สาระส าคัญโดยย่อ 

กองนโยบายและแผน น า เสนอข้อมูลการจัดท าค ารับรองการปฏิบัติ ราชการ 
ของสถาบันอุดมศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ตามที่ส านักงาน ก.พ.ร. ได้ส่งกรอบ 
การประเมินผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2556 พร้อมทั้งแนวทางการจัดท าค ารับรองการปฏิบัติราชการฯ และได้จัดส่ง
ค าอธิบายรายละเอียดตัวชี้ วัดและเกณฑ์การให้คะแนนตามค ารับรองการปฏิบัติ ราชการ 
ของสถาบันอุดมศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 เพื่อให้มหาวิทยาลัยใช้เผยแพร่และด าเนินการ
ตามค ารับรองการปฏิบัติราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะดังนี้ 
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้ข้อเสนอแนะ 
       1. มีตัวชี้วัดที่เป็นระดับของการเตรียมความพร้อมในการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน  

ซึ่งหน่วยงานที่จะสนับสนุน เช่น ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง ELLIS ได้รับผลกระทบจากเหตุอุทกภัยและ
มีการด าเนินการปรับปรุงให้แล้วเสร็จถึงขั้นตอนใด  และนักศึกษาจะสามารถเข้าใช้พื้นที่ได้เมื่อไหร่ 

       2. เรื่องเกี่ยวกับพลังงานมหาวิทยาลัยมีการขับเคลื่อนอย่างไร มีการตั้งคณะกรรมการ
ด าเนินการเกี่ยวกับไฟฟ้า และการใช้น้ ามันหรือไม ่

รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา ชี้แจงข้อ 1. ว่า เจ้าหน้าที่ส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศได้วางแผนการท างานและอุปกรณ์ต่างๆ ไว้เรียบร้อยแล้ว  จะด าเนินการให้เสร็จ
สิ้นภายในสัปดาห์ที่สี่ของเดือนมกราคม 2556 

อธิการบดี  มอบหมายให้ผู้อ านวยการกองกลางเข้าร่วมประชุมเรื่องพลังงาน  และให้จัดท า
บันทึกแจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับทราบข้อมูลตามที่ได้ไปประชุมมา 

ผู้อ านวยการกองกลาง ชี้แจงว่า เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ไฟฟ้าพลังงานแจ้งมายัง
มหาวิทยาลัยว่าจะเข้ามาด าเนินการเปลี่ยนหลอดไฟที่เป็นหลอดไฟแบบคู่แทนหลอดไฟราง  

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  ชี้แจงเพื่อความชัดเจนเรื่องร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้
บัณฑิตในระดับอุดมศึกษาจะต้องรวมนักศึกษาระดับปริญญาโทด้วย  ในการเก็บข้อมูลขอฝากส านักงาน
คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาให้ช่วยก ากับเกี่ยวกับข้อมูลให้มีความชัดเจน  
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คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  กล่าวว่า ขอฝากเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ
งานประกันคุณภาพให้แจ้งข้อมูลเกี่ยวกับการประกันคุณภาพที่ยังมีปัญหาหรือมองว่าอาจจะมีปัญหา 
ในอนาคตเพื่อช่วยกันคิดหาวิธีแก้ไขปัญหานั้นอย่างไร จะมีการควบคุมก ากับดูแลอย่างไร ต่อไป 

อธิการบดี  ชี้แจงเกี่ยวกับการประกันคุณภาพ 4 ส่วน คือ 
ส่วนที่ 1  ผลการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 มีรายละเอียดเกี่ยวกับ

ตัวชี้วัดต่าง ๆ ให้ศึกษาข้อมูลเพื่อการปรับปรุงแก้ไขได้จากเอกสาร  โดยให้กองนโยบายและแผนส าเนา
เอกสาร หรือจัดท า pdf ไฟล์ส่งให้คณบดี รองคณบดีและผู้บริหารทุกท่านอีกครั้งหนึ่งโดยส่งผ่านทางอีเมลล์  

ส่วนที่ 2 ค ารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2556 ให้กองนโยบายและแผนแจ้งทุกหน่วยงานได้รับทราบ และจัดท าส าเนา pdf ไฟล์ ส่งผ่านทาง
อีเมลล์ซ้ าอีกครั้งหนึ่ง 

ส่วนที่ 3 เมื่อจะต้องท าค ารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2556 ต้องกระจายตัวชี้วัดไปยังหน่วยงานระดับรองลงไป มอบกองนโยบายและแผน
ด าเนินการพร้อมทั้งแจ้งให้หน่วยงานต่าง ๆ ได้รับทราบในเบื้องต้น 

ส่วนที่ 4 การเตรียมการเกี่ยวกับแฟ้มข้อมูลของการด าเนิ นงานตามตัวชี้วัดทั้งหมด  
อธิการบดีได้แจ้งเป็นบันทึกข้อความไปยังกองนโยบายและแผนให้จัดท าแฟ้มข้อมูลของตัวชี้วัดทุกตัวไว้  
โดยแฟ้มท าได้ 2 ลักษณะ คือ แฟ้มเอกสารและแฟ้มอิเลกทรอนิคไฟล์อยู่ในเว็บไซต์ หรือฐานข้อมูลของ
หน่วยงานกองนโยบายและแผน และเน้นย้ าเรื่องการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ส านักงาน ก.พ.ร. 
ก าหนดให้มีการติดตามประเมินผลในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2556 จะต้องรีบด าเนินการตรวจสอบเอกสาร 
ข้อมูล แฟ้มข้อมูลต่าง ๆ ให้ครบถ้วน  หากมีข้อมูลที่ยังขาดอยูไ่ม่ครบถ้วนให้รีบแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ได้รับทราบและจัดท าให้ครบถ้วน 

 
มติ/ความเห็นของที่ประชุม 

เห็นชอบการจัดท าค ารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2556  และให้น าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัต ิ
 
ระเบียบวาระที่ 5.2   ขอความเห็นชอบโครงการความร่วมมือระหว่างสถาบันส่งเสริม 

การสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(สสวท.) และมหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 สาระส าคัญโดยย่อ 
  คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี น าเสนอ ข้อมูลโครงการความร่วมมือระหว่างสถาบัน
ส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) และมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  
ตามที่คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้รับการสนับสนุนนักวิชาการจาก Prof. Naomi Sasaki ในการจัดหา
นักวิชาการจิตอาสาจากมหาวิทยาลัยในประเทศญี่ปุ่นมาพัฒนาการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
นั้น ซึ่งในช่วงวันที่ 24 ธันวาคม 2555 ถึงวันที่ 5 มกราคม 2556  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้รับ 
การสนับสนุนโดย Prof.Dr.N.Osumi ซึ่งเคยด ารงต าแหน่งเป็นหัวหน้าหน่วยงานที่พัฒนาสื่อการเรียน 
การสอนที่ Kyoto University of Education รวมทั้งมีประสบการณ์การมีจิตอาสาเพื่อปฏิบัติงานใน สสวท. 
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2 ปี ที่หน่วยงานผลิตสื่อด้านนี้เช่นกัน จากช่วงเวลาดังกล่าวนอกจาก Prof.Dr.N.Osumi ได้จัดอบรมอาจารย์
ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ฯ ที่สามารถกระตุ้นให้
ผู้เรียนสามารถคิดวิเคราะห์และมีความชอบในการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์  รวมทั้งได้ร่วมกันจัดท า  
(ร่าง) โครงการเพื่อแสวงหาความร่วมมือจาก สสวท. ในการพัฒนารูปแบบกระบวนการสอนวิทยาศาสตร์ที่มี
ประสิทธิภาพ 
   ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ให้ข้อเสนอแนะโครงการ ข้อ 1. ความชัดเจนของชื่อโครงการ  
ซึ่งมีก าหนดระยะเวลา 3 ปี ควรมีวิธีการด าเนินการของแต่ละปี   ข้อ 2 วัตถุประสงค์ต้องชัดเจน 
ในเรื่องการด าเนินการของโครงการ และข้อ 3. เป้าหมายยังไม่ชัดเจน 

คณบดีคณะครุศาสตร์  ให้ข้อเสนอแนะโครงการว่าท าให้คิดถึงรูปแบบโมเดลการสอน  
การพัฒนาหลักสูตร  การจัดท าสื่อ อยู่ในโครงการท าให้ไม่รู้ว่าเป้าหมายที่แท้จริงคืออะไร  กลุ่มเป้าหมาย
คือผู้สอนโดยจะอบรมวิธีการท าสื่อให้ผู้สอนของอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  
หรือเพื่อให้อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาเป็นผู้ถ่ายทอด  ค าว่า “หลักสูตรเสริม” 
ผู้อ านวยการ กตปน. เขต 1 ประกาศจุดเน้นในการเป็นตัวชี้วัดปีงบประมาณ 2556 มาอย่างชัดเจน คือ 
สาระเพ่ิมเติม  ซึ่งหลักสูตรในแต่ละโรงเรียนสามารถท าสาระเพิ่มเติมที่สอดคล้องกับบริบทของโรงเรียนได้  
ตามโครงการดังกล่าวจะเข้าไปท าหลักสูตรเสริมให้กับโรงเรียนหรือไม่  ตามข้อ 3. เป้าหมายยังไม่ชัดเจน
ท าให้คิดว่าเป็นการท าวิจัยเพื่อพัฒนาหลักสูตรหรือไม่  ข้อ 4. ผลผลิตของโครงการเป็นเอกสารส าหรับ
การอบรม เป็นหลักสูตรที่จะใช้อบรมการผลิตสื่อหรือไม่ 

อธิการบดี  ให้ข้อเสนอแนะดังนี ้
1. ความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก ได้แก่ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลย ี(สสวท.) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยามีความยินดีให้ความร่วมมือ 
2. สาระของโครงการความร่วมมือระหว่างสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี (สสวท.) และมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยายังไม่สอดคล้องกันตั้งแต่ชื่อโครงการ 
วัตถุประสงค์ กิจกรรม เป้าหมาย รวมทั้งสื่อที่จะด าเนินการและเอกสารผนวก  

3. แก้ไขรายละเอียดของโครงการปรับปรุงให้มีความสอดคล้องกันในทุกประเด็น   
และน าเสนอส่งไปทีส่ถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี(สสวท.)  

สาระส าคัญของโครงการมี 3 ส่วน คือ 
ส่วนที่ 1 (ร่าง) MOU เป็นแบบที่สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

(สสวท.) ก าหนดจึงเป็นหลักการแบบกว้าง และขึ้นอยู่กับความเห็นชอบของทั้งสองฝ่าย 
ส่วนที่ 2 โครงการความร่วมมือ  สาระส าคัญไม่สอดคล้องกันในหลายประเด็น ต้องแก้ไข

ปรับปรุงโครงการให้มีความสอดคล้องกัน และน าเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (กบ.) 
พิจารณาอีกครั้งหนึ่ง 

ส่วนที่ 3 เอกสารข้อมูล Prof.Dr.N.Osumi เกี่ยวกับประเด็นที่เป็นจุดหลักอยู่ที่ 
เรื่องการอบรมครูเกี่ยวกับสื่อทั้ง 10 รายการ ส่วนการอบรมตามแนวทางใด/การใช้งาน /การพัฒนา/  
การผลิต ให้ขึ้นอยู่กับแนวทางที่ต้องการ 
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 ดร.รวีวัตร์  สิริภูบาล  กล่าวว่า ควรเป็นความร่วมมือระหว่างสถาบันส่งเสริมการสอน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) และมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาในการพัฒนาหลักสูตร 
การพัฒนาการเรียนการสอน การพัฒนาสื่อใหม่ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ 
ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น และในส่วน Prof.Dr.N.Osumi อาจเป็นผู้อบรมเรื่อง 
การพัฒนาสื่อวิทยาศาสตร์ของสื่อทั้ง 10 รายการ จนกว่าจะได้รับการอบรมเสร็จสิ้น  มหาวิทยาลัยควร
ร่วมมือกับสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ในการขยายโครงการไปในระดับ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ กล่าวว่า ต้องการให้มองผลที่จะได้รับจากโครงการ เช่น 
1) มีนวัตกรรม  ซึ่ง Prof.Dr.N.Osumi เป็นนักผลิตนวัตกรรม  ตัวชี้วัดมหาวิทยาลัยควรได้ในเรื่องของ 
สิทธิบัตร ลิขสิทธิ์ และการบริการวิชาการ เป็นของมหาวิทยาลัย  2) นวัตกรรมที่ได้สร้างขึ้นมาเมื่อ
โรงเรียนน าไปใช้แล้วมีความพึงพอใจ  มีผลต่อการเรียนวิทยาศาสตร์ ควรต้องเขียนใน 2 ลักษณะ รวมทั้ง
โรงเรียนสาธิตสามารถน าไปใช้เพราะเป็นสื่อการสอนที่มีคุณภาพ  
 

มติ/ความเห็นของที่ประชุม 
 เห็นชอบในหลักการความร่วมมือระหว่างสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี(สสวท.) และมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยให้ปรับปรุงแก้ไขโครงการให้มีความ
สอดคล้องกัน และน าเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (กบ.) พิจารณาในการประชุม  
คราวต่อไป 
 
ระเบียบวาระที่ 6  เรื่องอื่น ๆ 
ระเบียบวาระที่ 6.1 ก าหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  ครั้งที่ 3/2556 

สาระส าคัญโดยย่อ 
เลขานุการคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย น าเสนอปฏิทินเพื่อหารือเรื่องก าหนด       

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2556 โดยก าหนดปฏิทินการประชุมคณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2556 ในวันอังคารที่ 5 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม 1 
อาคาร 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 

มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
     รับทราบ 

 

ระเบียบวาระที่ 6.2  การจัดทัวร์คอนเสิร์ตและเวิร์คชอปโดยศิลปินฮัคกี้ไอเคิลมานน์ 
ร่วมกับกลุ่มนักศึกษาของทางมหาวิทยาลัย โดยบริษัท Asia Music 
International Ltd. 

 

สาระส าคัญโดยย่อ 
รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร น าเสนอการจัดทัวร์คอนเสิร์ตและเวิร์คชอปโดยศิลปินฮัคกี้ 

ไอเคิลมานน์ร่วมกับกลุ่มนักศึกษาของทางมหาวิทยาลัย โดยบริษัท Asia Music International Ltd.  
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ขอความอนุเคราะห์มหาวิทยาลัยในการสนับสนุนการจัดกิจกรรมดังกล่าว โดยทางบริษัทขอสถานที่
จัดการแสดง ระบบเสียง และแสงพร้อมเจ้าหน้าที่ดูแลห้องส าหรับท าเวิร์คชอป เจ้าหน้าที่จ านวน 10 คน 
ส าหรับช่วยจ าหน่ายซีดีและโน้ตเพลง พื้นที่จัดกิจกรรมของผู้สนับสนุน ห้องพักส าหรับศิลปินและ 
ทีมงานจ านวน 5 ท่าน รถรับส่งศิลปินและงบสนับสนุนจ านวน 50 ,000 บาท และเพื่อเป็นการช่วย
ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมในครั้งนี้โดยทางบริษัทฯ จะจัดสื่อสิ่งพิมพ์พร้อมโปรแกรมการแสดง  
ส่งมายังมหาวิทยาลัย 

 
มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
     ไม่สนับสนุนการจัดทัวร์คอนเสิร์ตและเวิร์คชอปฯ ดังกล่าว เนื่องจากไม่สอดคล้องกับพันธกิจ

ของมหาวิทยาลัย 
 
ระเบียบวาระที่ 6.3  การส ารวจข้อมูลด้านการศึกษาในพื้นที่กรุงเทพมหานครและภาคกลาง 

ฝั่งตะวันออก 
สาระส าคัญโดยย่อ 

สภาการศึกษาได้จัดท ายุทธศาสตร์การศึกษา โดยจะมีการเก็บข้อมูลด้านการศึกษาในพื้นที่
กรุงเทพมหานครและภาคกลางฝั่งตะวันออกตามแบบสอบถามที่ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษาจัดท า   
รวม 13 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร พระนครศรีอยุธยา นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ นครนายก 
ปราจีนบุรี สระแก้ว ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง จันทบุรี และตราด และครอบคลุมสถานศึกษาในสังกัด
กระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงอื่น ๆ  ส าหรับใช้เป็นข้อมูลประกอบการจัดท ารายงานการติดตาม 
และประเมินผลการด าเนินงานพัฒนาการศึกษาตามนโยบายด้านการศึกษาของรัฐบาล จึงขอแจ้งให้ที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารได้รับทราบและขอความร่วมมือในการร่วมเป็นคณะท างานในเรื่องดังกล่าวต่อไป 

 
มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
     รับทราบ 

 
เลิกประชุมเวลา เวลา  16.15 น. 

 

  
นางสาวภัครินทร์ ภิญญา ผู้จดบันทึกการประชุม 
นางสาวเพลินตา โมสกุล      ผู้ตรวจบันทึกการประชมุ 
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ระเบียบวาระที่ 2.2   เรื่องรับรองรายงานการประชุมวาระพิเศษ  ครั้งที่ (1)/2556 
 

สาระส าคัญโดยย่อ 
  เลขานุการคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย น าเสนอรายงานการประชุมคณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัย วาระพิเศษ ครั้งที่ (1)/2556 ซึ่งมีสาระส าคัญตามเอกสารรายงานการประชุมฯ 
จ านวน 11 หน้า เพื่อขอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพิจารณารับรองรายงาน 
การประชุม 
 

ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง 
 ตามที่ คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยได้จัดการประชุมวาระพิเศษ ครั้งที่ (1)/2556   
เมื่อวันอังคารที่ 29 มกราคม 2556 เวลา 13.45 - 16.00 น. ณ ห้องประชุม 1 อาคาร 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา นั้น เจ้าหน้าที่กลุ่มงานกิจการคณะกรรมการ ได้บันทึกและจัดท ารายงานการประชุม  
ตามกระบวนการดังต่อไปน้ี 

1.  บันทึกเสียง และจดบันทึกข้อความสาระส าคัญของการประชุมตามระเบียบวาระ          
ในระหว่างการประชุม โดยเจ้าหน้าที่กลุ่มงานกิจการคณะกรรมการ และเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ 

2.  น าเสนอให้เลขานุการคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ตรวจสอบและปรับปรุงแก้ไข 
โดยมีระเบียบวาระการประชุมจ านวน 6 ระเบียบวาระ  และมีสาระส าคัญตามเอกสารรายงานการประชุม ฯ 
จ านวน 11  หน้า ตามที่เสนอในเอกสารหน้า [2-21] - [2-32] 
 

ข้อเสนอ/ญัตติ 
 ขอรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยวาระพิเศษ ครั้งที่ 

(1)/2556 
 

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
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รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
วาระพิเศษ ครั้งที่ (1)/2556 

วันอังคารที่  29  มกราคม  2556  เวลา 13.45 - 16.00 น. 
ณ ห้องประชุม 1 อาคาร 2  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

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

ผู้ที่มาประชุม    
1. ดร.พรเทพ รู้แผน รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ประธาน 
2. ผศ.ดร.วิมลพรรณ รุ่งพรหม รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ กรรมการ 
3. นายจิรศักด์ิ ชุมวรานนท์ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา กรรมการ 
4. ดร.ชิดชัย  สนั่นเสียง รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ กรรมการ 
5. นายสุนทร โภชฌงค์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา กรรมการ 
6. นายทวีศักดิ ์ จริตควร ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร กรรมการ 
7. นางสาววนิดา อินทรลักษณ ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษและตรวจสอบ

ภายใน    
 
กรรมการ 

8. ดร.อมรรัตน ์ สนั่นเสียง คณบดีคณะครุศาสตร์    กรรมการ 
9. นางอรัญญา จงกลรัตน ์ (แทน) คณบดคีณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ กรรมการ 
10. รศ.ดร.นพวรรณ ธีระพันธ์เจริญ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี     กรรมการ 
11. รศ.ล ายอง ปลั่งกลาง คณบดีคณะวิทยาการจัดการ กรรมการ 
12. ดร.ชิดชัย  สนั่นเสียง (รักษาการ) ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา กรรมการ 
13. ผศ.พันทิพา มาลา ผู้อ านวยการสถาบันอยุธยาศึกษา กรรมการ 
14. นายชัยพฤกษ ์ ชูด า ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศ 
 
กรรมการ 

15. ดร.กมลวรรณ วรรรธนัง (แทน) ผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการ
บัณฑิตศึกษา 

 
กรรมการ 

     
ผู้เขา้ร่วมประชุม 
1. นางสุนทรี โพธิกุล ผู้อ านวยการกองกลาง 
2. นางลักขณา เตชวงษ์ ผู้อ านวยการกองบริการการศึกษา  
3. นางสารภี พูลศิร ิ ผู้อ านวยการกองพัฒนานักศึกษา  
4. นางสาวเพลินตา โมสกุล ผู้อ านวยการกองนโยบายและแผน  

ผู้ไม่เข้าร่วมประชุม 
1. ดร.บูรพาทิศ พลอยสุวรรณ ์ อธิการบดี ติดราชการ 
2. รศ.ไพฑูรย์ สมัครกิจ ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ ติดภารกิจ 
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เริ่มประชุม เวลา 13.45 น. 
     ประธานพิจารณาจ านวนกรรมการที่มาประชุมและเห็นว่าครบองค์ประชุมแล้วจึงเปิดการประชุม
และด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม  
 
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ 
ระเบียบวาระที่ 1.1  อธิการบดีเข้าร่วมประชุมชี้แจงกับคณะผู้ตรวจสอบจากส านักงาน

มหกรรมโลก 
สาระส าคัญโดยย่อ 

  ด้วยอธิการบดีติดราชการเพื่อเข้าร่วมประชุมชี้แจงคณะผู้ตรวจสอบจากส านักงานมหกรรมโลก  
ที่โรงแรมโอเรียนเต็ล กรุงเทพมหานคร  และได้มอบหมายรองอธิการบดีฝ่ายบริหารเป็นประธาน 
การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (กบ.) แทนอธิการบดี 
 
 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 

รับทราบ 
 
ระเบียบวาระที่ 1.2   การมอบนโยบายส าหรับขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ประเทศและการชี้แจง

การจัดท างบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 
สาระส าคัญโดยย่อ 

  รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนาเข้าร่วมประชุมเพื่อรับมอบนโยบายส าหรับขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ประเทศและการชี้แจงการจัดท างบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557  
เมื่อวันอังคารที่ 22 มกราคม 2556   โดยท่านนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง  เป็นกรอบ
นโยบายของรัฐบาลและกรอบนโยบายการจัดสรรงบประมาณ พ.ศ. 2557 ซึ่งคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ
แล้ว  ขอมอบให้คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยน าคู่มือดังกล่าวเพื่อศึกษาข้อมูล  เนื่องจาก
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ได้ผ่านกระบวนการค าของบประมาณไปแล้วรอบหนึ่ง  ขณะนี้ส านัก
งบประมาณได้พิจารณาในส่วนของงบลงทุนในเบื้องต้นเรียบร้อยแล้ว โดยงบประมาณในภาพรวม  
พ.ศ. 2557 เป็นปีที่มหาวิทยาลัยจะได้รับการจัดสรรงบประมาณในส่วนงบลงทุนเป็นจ านวนมากกว่าเดิม
ถึง 100 เปอร์เซ็นต์ จากปกติงบลงทุนเฉลี่ยที่ 50-60 ล้านบาท ในปี พ.ศ. 2557 เพิ่มขึ้นถึง 250 ล้านบาท 
จากที่ได้รับค าแนะน าในกรณีที่จะขอครุภัณฑ์ให้แสดงข้อมูลของอายุการใช้งาน ความจ าเป็น การซื้อ
ทดแทน การเพิ่มงานใหม่  แต่ยังไม่รวมงบประมาณด้านการวิจัยและการพัฒนาบุคลากร ทุนการศึกษาทั้ง
ในประเทศและต่างประเทศ  ซึ่งในปี พ.ศ. 2557 จะเป็นปีที่มีการลงทุนและมีการพัฒนาอย่างชัดเจน 
และในส่วนงบรายจ่ายประจ าขั้นต่ าที่จ าเป็น กรณีของพนักงานมหาวิทยาลัย  การจ่ายค่าจ้าง  
ค่าตอบแทนเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย จึงขอน าเรียนคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อเป็น
ข้อมูลในปี พ.ศ. 2557 ได้ส่งค าของบประมาณพนักงานมหาวิทยาลัยเฉพาะค่าตอบแทน-ค่าจ้างจ านวน 
104 ล้านบาท เทียบกับปี พ.ศ. 2556จ านวน 73 ล้านบาท และได้ขอย้อนหลังเรื่องอัตราเงินเดือนด้วย
เนื่องจากมหาวิทยาลัยมีการขึ้นเงินเดือนให้กับสายสนับสนุนตามนโยบายของรัฐบาลปรับขึ้นเงินเดือนเป็น 
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15,000 บาท  แต่สายวิชาการต้องแจ้งข้อมูลเพื่อรับทราบข้อมูลที่ตรงกันเพราะรัฐบาลยังไม่ได้จัดสรร
งบประมาณมาให้เลยตั้งแต่ในปี 2552 -2555 อัตรามีอยู่จ านวน 275 อัตรา ทั้งสายสนับสนุนและ 
สายวิชาการ  ดังนั้นงบประมาณในส่วนดังกล่าวมหาวิทยาลัยยังต้องแบกรับภาระอยู่  หากปรับตาม
นโยบายรัฐบาลใหม่ทันทีมหาวิทยาลัยไม่มีเงินจ่าย  แต่คณะท างานได้พิจารณาปรับเป็นบัญชีเงินเดือน
ชั่วคราวก่อนเพื่อเป็นขวัญและก าลังใจให้กับพนักงานมหาวิทยาลัย  จึงน าเรียนคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยเพื่อรับทราบและชี้แจงต่อไป  โดยบัญชีใหม่จะเริ่มด าเนินการให้ใช้ได้ภายในเดือนกุมภาพันธ์ 
2556 และมีผลย้อนไปถึงวันที่ 1 ตุลาคม 2555 หมายความถึงพนักงานมหาวิทยาลัยที่มีสถานะจนถึง
ปัจจุบันจะได้รับเงินเดือนดังกล่าวแบบชั่วคราว  ในระหว่างนี้มหาวิทยาลัยรอการจัดสรรงบประมาณจาก
ส านักงบประมาณและจากรัฐบาลก่อน  หากมีผลเป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยได้ของบประมาณไปจะได้รับ
ทั้งอัตราเก่าและอัตราใหม่  รวมทั้งค่าตอบแทนต าแหน่งวิชาการด้วยส าหรับพนักงานมหาวิทยาลัย   
และหมดปัญหาในเรื่องการเหลื่อมล้ าและค่าตอบแทนที่ยังไม่เท่ากันแบบในปัจจุบัน 
  คณบดีคณะครุศาสตร์  กล่าวว่า  ขอให้ชี้แจงถึง “บัญชีชั่วคราว” เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่
ตรงกัน 
  รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา  กล่าวว่า  บัญชีที่มีอยู่ในระดับปริญญาโทอยู่ที่ 
14,000-15,000 บาท ของเงินเดือน บัญชีชั่วคราว คือ บัญชีที่ปรับขึ้น ระดับปริญญาตรีได้รับเงิน 15,000 
บาท และเงินเดือนในระดับปริญญาโทยังได้รับเท่ากับระดับปริญญาตรี  จึงได้มีการจัดท าบัญชีชั่วคราว
เพื่อรักษาความเหลื่อมล้ า ซึ่งพิจารณาแล้วเงินงบประมาณที่มีอยู่สะสมไว้ตั้งแต่ปี 2552 แต่ไม่ได้หมายถึง
การเอาเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัยไปท าสิ่งปลูกสร้าง เนื่องจากเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัยเป็น
เงินงบอุดหนุนมีระเบียบการใช้ตาม พ.ร.บ. สามารถใช้ได้เพียงเป็นค่าตอบแทนหรือค่าจ้างเงินเดือนของ
พนักงานมหาวิทยาลัยเท่านั้น บัญชีชั่วคราวเนื่องจาก หากรัฐบาลไม่ได้สนับสนุนงบประมาณย้อนหลังมา
ให้กับมหาวิทยาลัยบัญชีชั่วคราวอาจจะเป็นบัญชีถาวรที่จะใช้ต่อไปจะไม่เป็นการเสียประโยชน์  แต่หาก
รัฐบาลสนับสนุนงบประมาณภายใน 2 เดือนข้างหน้าบัญชีชั่วคราวจะกลายเป็นบัญชีจริงเนื่องจากบัญชี
ใหม่จะได้รับประโยชน์มากกว่า แต่บัญชีช่ัวคราวจะเป็นการเยียวยาระหว่างที่รอค าตอบจากรัฐบาล 
  คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวว่า พนักงานมหาวิทยาลัยที่บรรจุหลังวันที่  1 
ตุลาคม 2555 จะมีการปรับเงินเดือนอย่างไร  และข้อมูลตามที่รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา  
ได้ชี้แจงต้องการให้ชี้แจงเป็นเอกสาร เพื่อประชาสัมพันธ์ให้กับพนักงานมหาวิทยาลัยได้รับทราบเป็น
ข้อมูลเดียวกัน 
  รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา  กล่าวว่า  กองนโยบายและแผนต้องตรวจสอบข้อมูล
ตัวเลขกับสิ่งที่มหาวิทยาลัยมีภาระในการจ่าย  ได้มีการนัดประชุมเพื่อให้ได้ข้อสรุปที่ชัดเจน  พร้อมทั้งจะ
น าเสนอในการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจ ามหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) และการประชุม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (กบ.) ในคราวต่อไป 
  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เสนอให้แจ้งมติคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจ า
มหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) ลงในจดหมายข่าวโดยเร็ว  เนื่องจากคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (กบ.)
รับทราบและน าเสนออาจท าให้ไม่ชัดเจนทั้งหมด  

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
รับทราบ 
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ระเบียบวาระที่ 1.3  การด าเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป 
สาระส าคัญโดยย่อ 

  วันที่ 29 มกราคม 2556 ส านักงานอธิการบดีมีการประชุมคณะกรรมการด าเนินการสรรหาและ
เลือกสรรพนักงานราชการทัว่ไป  ซึ่งมีผู้สนใจสมัครสอบคัดเลือกพนักงานราชการเป็นจ านวนมาก  โดยมีอัตราว่าง
จ านวน 12 อัตรา และอัตราพนักงานราชการของสถาบันอยุธยาศึกษา จ านวน 1 อัตรา  รวมทั้งสิ้นจ านวน 
13 อัตรา ดังนั้นกระบวนการสอบจากนี้ต่อไปต้องมีความเข้ มงวดและมีระบบที่สามารถอธิบายได้   
ก าหนดการสอบพนักงานราชการจะด าเนินการสอบในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2556      

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
รับทราบ 

 
ระเบียบวาระที่ 1.4  การจัดท าบัญชีอัตราเงินเดือนของพนักงานมหาวิทยาลัย 

สาระส าคัญโดยย่อ 
  คณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจ ามหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) มีมติเห็นชอบให้มหาวิทยาลัยจัดท า
บัญชีอัตราเงินเดือนของพนักงานมหาวิทยาลัย ให้สอดคล้องกับกฎของส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบ
ราชการ (ก.พ.)  ได้ประกาศเรื่องอัตราเงินเดือนใหม่ของข้าราชการ โดยใช้บัญชีอัตราเงินเดือนชั่วคราว 
ไปช่วงระยะเวลาหนึ่ง  ขอความร่วมมือจากคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยทุกท่าน  ได้ท าความเข้าใจ
กับบุคลากรในสังกัดว่ามหาวิทยาลัยไม่ได้นิ่งนอนใจที่จะด าเนินการเลื่อนเงินเดือนให้กับพนักงาน
มหาวิทยาลัย  แต่เมื่อรัฐบาลไม่จัดสรรงบประมาณให้กับมหาวิทยาลัย  จึงต้องพิจารณาจากงบประมาณที่
มีอยู่ ณ ปัจจุบัน มีอยู่จ านวนเท่าใดเพื่อเพิ่มอัตราเงินเดือนให้กับพนักงานมหาวิทยาลัย  โดยที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจ ามหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) เน้นที่จะเพิ่มให้กับพนักงานที่อยู่ก่อน 
  ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  ต้องการค าตอบว่ามหาวิทยาลัย 
มีเหตุผลใดที่ไม่กระจายอัตราพนักงานราชการลงสู่คณะ หน่วยงาน ศูนย์ ส านัก เหมือนกับอัตราพนักงาน
มหาวิทยาลัย   
  รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา ชี้แจงว่า เรื่องของพนักงานราชการมีกฎเฉพาะอยู่  
และมีหน่วยงานที่ควบคุมเรื่องอัตราของพนักงานราชการทั่วประเทศ  ซึ่งจากมหาวิทยาลัยมีกรอบอัตรา
พนักงานราชการเดิมอยู่จ านวน 32 อัตรา เนื่องจากมหาวิทยาลัยมีเงินงบประมาณอยู่จ านวน 20 อัตรา 
มหาวิทยาลัยจึงจ้างไม่เกิน 20 อัตรามาโดยตลอด  แต่เมื่อสิ้นปีที่ผ่านมาโครงการพนักงานราชการ
ครบรอบ 5 ปี  ได้แจ้งให้มหาวิทยาลัยท าเรื่องเพื่อขออนุมัติกรอบใหม่หากมหาวิทยาลัยยืนยันกรอบเดิม  
ก็ให้เสนอไปตามกรอบเดิมที่มีจ านวน 32 อัตราแต่เนื่องจากงบประมาณเลยระยะเวลาการจัดสรรไปแล้ว
ท าให้งบประมาณที่ได้รับคงอยู่ที่จ านวน 20 อัตราการอนุมัติพนักงานราชการเป็นเรื่องของต าแหน่งหรือ
บุคคลที่มีความจ าเป็น หรือเป็นภารกิจหลักของมหาวิทยาลัยเดิมแทนอัตราลูกจ้างประจ า  แต่ส่วน  
การด าเนินการในเรื่องการก าหนดจ านวน 12 อัตรามีการด าเนินการสืบเนื่องมาจากกองกลาง ส านักงาน
อธิการบดีและฝ่ายบริหารเดิม   
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  ผู้อ านวยการกองกลาง  ชี้แจงว่า ต าแหน่งพนักงานราชการเป็นต าแหน่งที่ทดแทนอัตรา
เกษียณอายุของลูกจ้างประจ าที่สังกัดในส านักงานอธิการบดี  ดังนั้นต าแหน่งดังกล่าวที่ได้มาเป็นอัตรา
ทดแทนเจ้าหน้าที่ที่เกษียณอายุราชการ และเสียชีวิตไปในส านักงานอธิการบด ี
  ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ กล่าวว่า ต้องการให้น าเสนอถึง
ความชัดเจนดังกล่าว  ลงในจดหมายข่าวเพื่อชี้แจงให้บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยได้รับทราบโดยทั่วกัน 
 
 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 

รับทราบ 
 
ระเบียบวาระที่ 2.1  เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
 สาระส าคัญโดยย่อ 
  - ไม่มี -  
  

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
  - ไม่มี - 
 
ระเบียบวาระที่ 3   เรื่องสืบเนื่องจากการประชุม 

 สาระส าคัญโดยย่อ 
  - ไม่มี -  
  

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
  - ไม่มี - 
 

ระเบียบวาระที่ 4  เรื่องน าเสนอเพื่อทราบ 

ระเบียบวาระที่ 4.1 เรื่องน าเสนอเพื่อทราบจากคณบดีคณะครุศาสตร์ 

 สาระส าคัญโดยย่อ 
  - ไม่มี -  
  

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
  - ไม่มี - 
 
ระเบียบวาระที่ 4.2  เรือ่งน าเสนอเพื่อทราบจากคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

 สาระส าคัญโดยย่อ 
  - ไม่มี -  
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 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
  - ไม่มี - 
 
ระเบียบวาระที่ 4.3  เรื่องน าเสนอเพื่อทราบจากคณบดีคณะวิทยาการจัดการ 
 สาระส าคัญโดยย่อ 
  - ไม่มี -  
  

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
  - ไม่มี - 
 
ระเบียบวาระที่ 4.4  เรื่องน าเสนอเพื่อทราบจากคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

สาระส าคัญโดยย่อ 
1. วันพุธที่ 6 กุมภาพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้เชิญวิทยากรระดับประเทศ 

เป็นนักจัดรายการจากสถานีโทรทัศน์ช่อง 11 และเป็นที่ปรึกษาบริษัทที่มีชื่อเสียงหลายบริษัท  เป็นผู้ที่
มองการไกล มาบรรยาย เรื่อง กลยุทธ์ในการพัฒนาอาจารย์  และขอเรียนเชิญคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยทุกท่านและคณาจารย์ที่สนใจเข้าร่วมรับฟัง เวลา 13.00 น. ห้องประชุมจะแจ้งให้รับทราบ
อีกครั้งหนึ่งภายหลัง  

2. รายงานความคืบหน้าของคณะกรรมการก าหนดอัตราค่าตอบแทนของผู้บริหารที่มิได้
เป็นข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  ตามค าสั่งแต่งตั้งจากสภามหาวิทยาลัยโดยได้โทรศัพท์
ประสานงานไปยังกรรมการทุกท่าน ยกเว้น รศ.ดร.พงศ์  หรดาล เนื่องจากติดภารกิจ  จึงได้หารือร่วมกับ
กรรมการที่อยู่ภายในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจะเป็นผู้ด าเนินการก่อน โดยได้หาข้อมูลเบื้องต้นจาก
สถาบันต่าง ๆ จ านวน 3 แห่ง ว่าสถาบันอื่น ๆ มีการก าหนดวิธีการด าเนินการอย่างไร  และได้
ก าหนดการประชุมในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2556  

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  ชี้แจงเพิ่มเติมว่า เมื่อได้ข้อสรุปแล้วต้องด าเนินการจัดท าเป็น
ประกาศเพื่อใช้ถือปฏิบัติในการเบิกจ่ายได้ต่อไป  ควรด าเนินการจัดท าประกาศเสนอให้นายกสภา
มหาวิทยาลัยลงนามให้ทันในการประชุมสภามหาวิทยาลัยในการประชุมคราวต่อไป 

 
 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
  รับทราบ 
 
ระเบียบวาระที่  4.5 เรื่องน าเสนอเพื่อทราบจากผู้อ านวยการสถาบันอยุธยาศึกษา 

สาระส าคัญโดยย่อ 

        1. ผศ.พันทิพา  มาลา ติดราชการเพื่ออบรมเรื่องวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียงที่พิพิธภัณฑ์ 
เกษตรนวนคร ร่วมกับโรงเรียนในกลุ่มส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สปฐ.) เขต 1 
  2. วันที่ 30 มกราคม 2556 จังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้จัดงานต้อนรับที่วัดไชยวัฒนาราม
คณะผู้ตรวจสอบ (Enquiry Mission) จากส านักงานมหกรรมโลก (Bureau of International Expositions : 

http://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=%E0%B8%AA%E0%B8%9E%E0%B8%90%20%E0%B8%A2%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%81&source=web&cd=1&cad=rja&sqi=2&ved=0CCwQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.obec.go.th%2F&ei=cgwKUf_jOMj5rAeKqIDwAQ&usg=AFQjCNGZylyjO9d-nEXz-s32kHaxPk7PXg&bvm=bv.41642243,d.bmk


 

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  ครั้งที่  3/2556 

 

[2-27] 

BIE)  มาตรวจเยีย่มพื้นทีจ่ังหวัดพระนครศรีอยุธยา  จึงขอความอนุเคราะห์มายังสถาบันอยุธยาศึกษาให้จัด
ซุ้มศิลปวัฒนธรรมเข้าร่วมงานด้วยที่พระต าหนักศิริยาลัยโดยคณะผู้ตรวจสอบจะเดินทางผ่านทางน้ า
แม่น้ าเจ้าพระยาผ่านพระต าหนักศิริยาลัย  
  2. วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2556 สถาบันอยุธยาศึกษาจะจัดกิจกรรมสัมมนาวิชาการเรื่องผังเมือง
อยุธยาภูมิปัญญาไทยและมรดกโลก ที่หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยมีอาจารย์
ศรีศักดิ์  วริพลอุดม เป็นวิทยากร  และขอเรียนเชิญคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย สนใจเข้าร่วมงาน
แจ้งชื่อได้ที่สถาบันอยุธยาศึกษา 
  3. วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2556 สถาบันอยุธยาศึกษามีการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนภูมิปัญญา
ท้องถิ่นที่อ าเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
  4. วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2556 สถาบันอยุธยาศึกษาจัดเสวนาเรื่องพระยาโบราณราชธานี
ร่วมกับพิพิธภัณฑเ์จ้าสามพระยา จัดกิจกรรมที่มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
 

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
  รับทราบ 
 

ระเบียบวาระที่ 4.6   เรื่องน าเสนอเพื่อทราบจากผู้อ านวยการส านักวทิยบริการและ 
                          เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

 สาระส าคัญโดยย่อ 
  - ไม่มี -  
  

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
  - ไม่มี - 
 
ระเบียบวาระที่ 4.7   เรื่องน าเสนอเพื่อทราบจากผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา   
 สาระส าคัญโดยย่อ 
  1. วันที่ 30 มกราคม 2556 รายงานความก้าวหน้าทุนส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 
(วช.)  เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุม 1 อาคาร 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
  2. วันที่ 31 มกราคม 2556 เวลา 13.30 น.  การประชุมเรื่องการบริการวิชาการเพื่อท า
โครงการบริการวิชาการ ปี 2557  
  3. วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา 11.00 น. กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษย์จะมามอบทุนให้กับนักศึกษาของมหาวิทยาลัยจ านวน 80 ทุน คนละ 2 ,000 บาท เพื่อท ากิจกรรม
เช่น กิจกรรมบ้านหลังเลิกเรียน  เป็นเงินทั้งสิ้น 160,000 บาท  
  4. วันที่ 14-15 กุมภาพันธ์ 2556 สถาบันวิจัยและพัฒนาจะพานักวิจัยและคณาจารย์ไปร่วม
แสดงผลงานที่มหาวิทยาลัยราชภัฏวลัยอลงกรณ์ กลุ่มศรีอยุธยา  
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 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
  รับทราบ 
 
ระเบียบวาระที่  4.8  เรื่องน าเสนอเพื่อทราบจากผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการ

บัณฑิตศึกษา    
 สาระส าคัญโดยย่อ 

ส านักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาจัดการประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ในวันที่ 
 30 มกราคม 2556 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุม 1 อาคาร 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 
 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
  รับทราบ 

 
ระเบียบวาระที่ 4.9  เรื่องน าเสนอเพื่อทราบจากผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี 
 สาระส าคัญโดยย่อ 
  - ไม่มี -  
  
 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
  - ไม่มี - 
 
ระเบียบวาระที่ 4.10  เรื่องน าเสนอเพื่อทราบจากรองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดี 
ระเบียบวาระที่ 4.10.1  เรื่องน าเสนอเพื่อทราบจากรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร 
 สาระส าคัญโดยย่อ 
  ด้วยส านักงานอธิการบดีได้รับบันทึกด่วนที่สุดให้รีบด าเนินการในส่วนของการท าหนังสือ
ประสานงานภายในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2556 เพื่อแจ้งไปยังหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อขอสงวนสิทธิ์การใช้
พื้นที่สามบัณฑิตของมหาวิทยาลัย เนื่องจากมหาวิทยาลัยไม่ได้ใช้พื้นที่ดังกล่าวเป็นเวลานาน  และป้าย
แสดงขอบเขตของพื้นที่ไม่ชัดเจนหรืออาจมีการสูญหายไป  จึงได้มอบหมายงานนิติการท าหนังสือเพื่อไป
แจ้งความ  และอธิการบดีให้ท าหนังสือไปยังหน่วยงานต่าง ๆ เช่น ที่ว่าการอ าเภอ องค์การบริหารส่วน
ต าบล ให้ได้รับทราบและให้ความร่วมมือในการปกป้องพ้ืนที่สามบัณฑิต  และมอบกองกลางประสานงาน
ในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 
  
 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
  รับทราบ 
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ระเบียบวาระที่ 4.10.2   เรื่องน าเสนอเพื่อทราบจากรองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา        
 สาระส าคัญโดยย่อ 
  ขอความอนุเคราะห์คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยในการช่วยประชาสัมพันธ์  เว็บไซต์ 
www.merlot.org  มีสื่อวัสดุการสอนให้ศึกษามากมาย 
  
 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
  รับทราบ 
 
ระเบียบวาระที่ 4.10.3  เรื่องน าเสนอเพื่อทราบจากรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
 สาระส าคัญโดยย่อ 
  1. กองบริการการศึกษาประกาศรับสมัครนักศึกษาภาค กศ.บป. ภาคเสาร์-อาทิตย์ รวมถึง
ศูนย์อุดมศึกษาอ่างทองด้วย  มีก าหนดการรับสมัครตั้งแต่วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2556 ถึงวันที่ 8 มิถุนายน 
2556 ในการรับสมัครครั้งนี้มีการคัดเลือกโดยการสอบสัมภาษณ์  และนักศึกษาภาคปกติมีก าหนดการรับ
สมัครในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2556  
  2. สืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (กบ.) ตามที่มีมติมอบหมาย
ให้กองบริการการศึกษาจัดประชุมอาจารย์เพื่อให้ความรู้เรื่องการพัฒนาหลักสูตรที่เป็นลักษณะ 
พหุวิทยาการและสหวิทยาการ เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในกรณีการพัฒนาหลักสูตรใหม่และการปรับปรุง
หลักสูตรต่าง ๆ  ซึ่งได้ด าเนินการติดต่อวิทยากรจากส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  ซึ่งขณะนี้ 
รอฟังผลการตอบรับภายในวันที่  31 มกราคม 2556   ก าหนดจัดการประชุมในวันจันทร์ที่  
4 กุมภาพันธ์ 2556 ใช้เวลาการบรรยาย 2 ชั่วโมง หัวข้อที่วิทยากรจะให้ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนา
หลักสูตรใหม่ และศึกษาความเป็นไปได้ รูปแบบและรายละเอียดที่ส าคัญเป็นอย่างไร การปรับปรุง
หลักสูตรกรณีหลักสูตรปรับปรุงจะต้องมีการประเมินหลักสูตรโดยใช้โมเดลอะไรบ้าง  ตามที่มี 
การประเมินประกันคุณภาพการศึกษา  รวมทั้งความรู้ ความชัดเจนเกี่ยวกับหลักสูตรพหุวิทยาการ
และสหวิทยาการ 
  

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
  รับทราบ 
 
ระเบียบวาระที่ 4.10.4   เรื่องน าเสนอเพื่อทราบจากรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ 
 สาระส าคัญโดยย่อ 
  - ไม่มี -  
  

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
  - ไม่มี - 
 

http://www.merlot.org/
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ระเบียบวาระที่ 4.10.5  เรื่องน าเสนอเพื่อทราบจากรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา 
 สาระส าคัญโดยย่อ 
  ขณะนี้ฝ่ายกิจการนักศึกษายังไม่อนุญาตให้ใช้สนามกีฬาเนื่องจากสนามยังไม่เสร็จสมบรูณ์
ซึ่งขณะนี้ก าลังด าเนินจัดท าป้ายประกาศติดแจ้งการงดใช้สนาม  คาดว่าจะติดประกาศงดใช้ได้ในวันพุธที่ 
30 มกราคม 2556  
  

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
  รับทราบ 
 
ระเบียบวาระที่ 4.10.6  เรื่องน าเสนอเพื่อทราบจากผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร 
 สาระส าคัญโดยย่อ 
  ขณะนี้อาคารใหม่ได้ด าเนินการตอกเสาเข็มวันละจ านวน 16 ต้น  จึงน าเรียนคณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัยเพื่อรับทราบ  และขออภัยในความไม่สะดวกและเสียงรบกวนจากการด าเนินงาน
ดังกล่าว  
  

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
  รับทราบ 
 
ระเบียบวาระที่ 4.10.7   เรื่องน าเสนอเพื่อทราบจากผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ

และตรวจสอบภายใน 
 สาระส าคัญโดยย่อ 
  ขอความอนุเคราะห์ให้ทุกหน่วยงานช่วยด าเนินการจัดท าทะเบียนครุภัณฑ์  และจัดส่งให้
หน่วยตรวจสอบภายใน  เพื่อท าการจัดส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจสอบครุภัณฑ์ที่มีอยู่จริง  ซึ่งยังมี 
บางหน่วยงานยังไม่ท าการส่งข้อมูลให้กับหน่วยตรวจสอบภายในจึงขอความอนุเคราะห์เร่งรัด 
การด าเนินการดังกล่าวต่อไป 
  
 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
  รับทราบ 
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ระเบียบวาระที่ 5  เรื่องน าเสนอเพื่อพิจารณา 
 

ระเบียบวาระที่ 5.1   ขอความเห็นชอบโครงการจัดตั้งศูนย์นวัตกรรมบริหารจัดการน้ า
และสิ่งแวดล้อม 

 สาระส าคัญโดยย่อ 
รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา น าเสนอ ข้อมูลดังต่อไปน้ี 

   การที่มหาวิทยาลัยอยู่ในพื้นที่ราบลุ่ม และมีแม่น้ าสายต่างๆ หลายสาย โดยเฉพาะจาก
เหตุการณ์อุทกภัยครั้งใหญ่ในปี พ.ศ. 2554 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาได้รับผลกระทบ 
โครงการจัดตั้งศูนย์นวัตกรรมบริหารจัดการน้ าและสิ่งแวดล้อม ได้ร่างขึ้นขณะที่นายกรัฐมนตรีเดินทาง 
มาตรวจเยี่ยมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  แต่ยังไม่ได้มีโอกาสได้น าเสนอ ซึ่งอาจจะขยายได้ครอบคลุม
มากกว่าด้วย  หรือเป็นในส่วนหนึ่งของการจัดการเรียนการสอนหรือกิจกรรมในหลักสูตรที่จะต้องอาศัย
น้ าและล าน้ าต่าง ๆ  ซึ่งได้ประโยชน์และเอื้อต่อโครงการนี้ด้วย  สิ่งส าคัญคือการสร้างศูนย์ส าหรับ 
การบริหารจัดการหรือการสร้างนวัตกรรมเกี่ยวกับเรื่องน้ า  มหาวิทยาลัยจ าเป็นต้องมีหน่วยงานและมี
สถานที่  ที่ตั้งมีสิ่งอ านวยความสะดวกที่จะเอื้อให้กับการท าวิจัย การจัดบริการต่าง ๆ หรือการที่
มหาวิทยาลัยต้องเข้าไปเกี่ยวข้องกับแม่น้ าต่าง ๆ  และเนื่องจากมหาวิทยาลัยอยู่ในเกาะเมืองไม่มีสถานที่ 
ติดกับแม่น้ าจึงมีความสนใจเกี่ยวกับที่ดินที่อยู่ติดแม่น้ า  ส าหรับรายละเอียดของโครงการยังมีในส่วนที่
ต้องเพิ่มเติมให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นด้วย เช่น อาจมีเรื่องการท่องเที่ยวทางน้ า  หรือการวิจัยทางด้านสิ่งแวดล้อม  
การวิจัยเกีย่วกับการป้องกันปัญหาอุทกภัยต่าง ๆ  จึงขอน าเสนอพื้นที่ด้านหลังมหาวิทยาลัยมีขนาดพื้นที่ 
2 งาน 13 ตารางวามีการเสนอขายในราคา 15 ล้านบาท  ประเด็นเสนอเพื่อขอความเห็นคือเห็นควร
หรือไม่กับการที่มหาวิทยาลัยจะมีพื้นที่เพื่อออกสู่แม่น้ าได้  ซึ่งเป็นทางเลือกที่น่าสนใจประการหนึ่ง   
แต่เนื่องจากงบประมาณดังกล่าวเกินอ านาจอธิการบดีจึงได้น าเข้าสู่กระบวนเพื่อรับฟังความเห็นจาก  
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  จึงขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อให้
ความเห็นและข้อเสนอแนะ  เพื่อเสนอคณะกรรมการบริหารงบประมาณและการเงิน และเสนอ 
สภามหาวิทยาลัยอนุมัติจึงจะเป็นกระบวนการที่สมบรูณ์  
  คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้ ความเห็นว่า น่าจะเป็นประโยชน์ต่อ
มหาวิทยาลัยได้ตามที่มีเสนอไว้ในโครงการดังกล่าว  และเป็นที่ดินมีโฉนดเนื่องจากเคยสอบถามที่ดินติด
ริมแม่น้ าบริเวณใกล้เคียงมีราคาสูงมาก แต่ควรต่อรองเรื่องราคากับเจ้าของที่ดิน 
 รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  ให้ความเห็นว่า เมื่อเกิดเหตุน้ าท่วมจะสามารถใช้พื้นที่ดังกล่าว
เป็นทางออกสู่แม่น้ าได้  แต่ควรมีการต่อรองราคากับเจ้าของที่ดิน 
 คณบดีคณะวิทยาการจัดการ ให้ความเห็นว่า โครงการจัดตั้งศูนย์นวัตกรรมบริหารจัดการน้ า
และสิ่งแวดล้อมเป็นโครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของชาติอยู่แล้ว  แต่การเสนอความคิดเห็นยังไม่ได้
พิจารณาถึงโครงการที่เสนอและผู้ที่จะมาพัฒนานวัตกรรมมีผู้รับผิดชอบหรือนักวิชาการแล้วหรือไม่  
ซึ่งหลายมหาวิทยาลัยได้ลงมือท าโครงการดังกล่าวแล้ว  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาจะ
ตัดสินใจช้าไปหรือไม่  มีเพียงประเด็นการพิจารณาถึงการซื้อที่ดินเพียงอย่างเดียว  จึงขอให้มหาวิทยาลัย
ทบทวนทั้งหมดด้วย 
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  คณบดีคณะครุศาสตร์ ให้ข้อเสนอแนะว่า  ไม่ควรรีบตัดสินใจในการซื้อที่ดิน ต้องมอง
ประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นด้วย  ควรมีการทบทวนให้รอบคอบ  
 รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา  ให้ข้อเสนอแนะว่า ที่ดินดังกล่าวเป็นที่ดินเปล่าไม่มีสิ่ง
ปลูกสร้างหรือใช้พื้นที่เพื่อท าประโยชน์มาเป็นเวลานานถึง 30 ปี ควรต้องตรวจสอบให้ถี่ถ้วนเกี่ยวกับ
ที่ดินทับซ้อน ที่ดินบริเวณดังกล่าวต้องถมดินเพิ่มเติมอีกจ านวนมากเนื่องจากเป็นพื้นที่น้ าท่วมทุกปี   
หากมหาวิทยาลัยต้องการจะท าประโยชน์ยังมีพื้นที่ด้านหลังจวนผู้ว่าราชการจังหวัด  ซึ่งเป็นพื้นที่ของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดมีบริเวณกว้างขวางขนาด 2-3 ไร่  และมีการสร้างเขื่อนป้องกันหน้าดินทลาย
และมีท่าเรือไว้เรียบร้อยแล้ว  ซึ่งยังไม่มีการใช้ประโยชน์แต่อย่างใด  มหาวิทยาลัยสามารถท า MOU 
ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้เป็นอย่างดีเพียงแตไ่ม่ได้เป็นสมบัติของมหาวิทยาลัย 

 
 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
  เห็นชอบในหลักการโครงการจัดตั้งศูนย์นวัตกรรมบริหารจัดการน้ าและสิ่งแวดล้อม และใน
การพิจารณาซื้อที่ดินโดยที่ประชุมมีข้อเสนอแนะดังนี้ 

1. ควรตรวจสอบประวัติเจ้าของทีแ่ละควรต่อรองราคา 
2. ควรตรวจสอบโฉนดที่ดินพร้อมทั้งราคาประเมินจากกรมที่ดิน 
3. ควรตรวจสอบการเป็นพื้นที่ทับซ้อน   
4. ควรพิจารณาให้รอบคอบก่อนการตัดสินใจ 
5. ควรมีข้อมูลเกี่ยวกับที่ดินเพื่อตอบค าถามต่อคณะกรรมการชุดต่าง ๆ ได้ 

   
ระเบียบวาระที่ 6  เรื่องอื่น ๆ 
ระเบียบวาระที่ 6.1  ก าหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  ครั้งที่  3/2556 
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 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
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