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รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
ครั้งที่ 22/2555
วันอังคารที่ 13 พฤศจิกายน 2555 เวลา 13.3015.30 น.
ณ หองประชุม 1 อาคาร 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
--------------------------------------------------

ผูที่มาประชุม
1. ดร.บูรพาทิศ
2. ดร.พรเทพ
3. ผศ.ดร.วิมลพรรณ
4. นายจิรศักดิ์
5. ผศ.วิชชุกร
6. รศ.ดร.นพวรรณ
7. รศ.ลํายอง
8. ผศ.จินตนา
9. ดร.นริสานันท
10. นางสาวนันทนา
11. ดร.รวีวัตร

สิริภูบาล

อธิการบดี
รองอธิการบดีฝายบริหาร
รองอธิการบดีฝายวิชาการ
รองอธิการบดีฝายวางแผนและพัฒนา
คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
คณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
คณบดีคณะวิทยาการจัดการ
ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
(แทน) ผูอํานวยการสถาบันอยุธยาศึกษา
(แทน) ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ผูอํานวยการสํานักงานบัณฑิตศึกษา

ผูเขารวมประชุม
1. นางสุนทรี
2. นางสาวเพลินตา
3. นางลักขณา
4. นางสารภี

โพธิกุล
โมสกุล
เตชวงษ
พูลศิริ

ผูอํานวยการกองกลาง
ผูอํานวยการกองนโยบายและแผน
ผูอํานวยการกองบริการการศึกษา
ผูอํานวยการกองพัฒนานักศึกษา

ผูไมเขารวมประชุม
1. ดร.ชิดชัย
2. นายสุนทร
3. นางสาววนิดา

สนั่นเสียง
โภชฌงค
อินทรลักษณ

รองอธิการบดีฝายวิจัยและบริการวิชาการ
รองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา
ผูชวยอธิการบดีฝายกิจการพิเศษและ
ตรวจสอบภายใน
ผูชวยอธิการบดีฝายบริหาร
คณบดีคณะครุศาสตร
ประธานสภาคณาจารยฯ

4. นายทวีศักดิ์
5. ดร.อมรรัตน
6. รศ.ไพฑูรย

พลอยสุวรรณ
รูแผน
รุงพรหม
ชุมวรานนท
นาคธน
ธีระพันธเจริญ
ปลั่งกลาง
เวชมี
เดชสุระ
แยมบู

จริตควร
สนั่นเสียง
สมัครกิจ

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 23/2555

ประธาน
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

ติดราชการ
ติดภารกิจ
ติดราชการ
ติดภารกิจ
ติดราชการ
ติดภารกิจ
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เริ่มประชุม เวลา 13.30 น.
ประธานพิจารณาจํานวนกรรมการที่มาประชุมและเห็นวาครบองคประชุมแลวจึงเปดการประชุม
และดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจงใหทราบ
ระเบียบวาระที่ 1.1 การวางศิลาฤกษอาคารเรียนและปฏิบัติการรวม
สาระสําคัญโดยยอ
ขอเรียนเชิญ คณะกรรมการบริห ารมหาวิท ยาลัยรว มพิ ธีวางศิล าฤกษ อ าคารเรียนและ
ปฏิบัติการรวมหลังใหม ในวันศุกรที่ 23 พฤศจิกายน 2555 ประกอบพิธีเวลา 09.00 น. และขอใหผูบริหารแจง
บุคลากรในสังกัดใหเขารวมพิธีดังกลาวในเวลา 08.30 น. โดยพรอมเพียงกัน
มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม
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/ความคิดเห็นของที่ประชุม
รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 1.3 การประชาสัมพัน ธใหนัก ศึก ษาและบุค ลากรทราบและมีสวนรวม
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 ทั้ง ภาครัฐและภาคเอกชน และในฐานะที่ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยาเปนหนวยงานหลักของจังหวัด จึงสมควรที่จะรวมมือโดยการประชาสัมพันธ
การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 23/2555
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ใหกับบุคลากรและนักศึกษาทราบ และขอความอนุเคราะหจากสถาบันวิจัยรวมกับสถาบันอยุธยาศึกษา
โดยจัดทํ าเปนหลัก สูตรสั้น ๆ หรือ แบบ ELearning เปนลักษณะหลักสูตรพั ฒนาท องถิ่นและนําไป
เสริมรวมกับสถาบันอยุธยาศึกษาตอไป และทําการแจกจายไปตามโรงเรียนเปนหลักสูตรที่ใหความรู
เกี่ยวกับ World Expo 2020 คิดวาเปนงานชิ้นสําคัญที่มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาจะทํา
ใหกับสังคมอยางตรงประเด็น
มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม
รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 1.4 การจัดงานแสงสีเสียง ยอ ยศ ยิ่งฟา อยุธยามรดกโลก
สาระสําคัญโดยยอ
จังหวัดพระนครศรีอยุธยาไดตกลงคัดเลือกผูเสนอตัวเปนผูจัดงานแสงสีเ สียง ยอยศ ยิ่ง ฟ า
อยุธยามรดกโลก คือมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาและบริษัทเอกชน โดยจังหวัดไดคัดเลือก
มหาวิท ยาลัยราชภั ฏพระนครศรีอ ยุธ ยา อธิ ก ารบดีได ม อบหมายใหอ าจารยสุมิ ต ร เทพวงษ เป น
ผูว างแผนการดํ าเนิ นงาน ขณะนี้ไ ด ม อบให จั ดทํ าโครงการแนวทางการจั ดงานดั ง กล า ว กํ าหนด
รายละเอี ยดตาง ๆ และมอบใหสถาบันอยุธยาศึก ษาไดรวมในการจัดสวนบริเวณหนางานเพื่อจําลอง
บรรยากาศหนางานดวยซึ่งอยูระหวางการดําเนินการปรับแกไขโครงการเสนอมหาวิทยาลัยตอไป
มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม
รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 1.5 การจัดงานกฐินสามัคคีมหากุศล ณ วัดลอดชอง
สาระสําคัญโดยยอ
วันเสาร ที่ 24 พฤศจิ กายน 2555 มหาวิ ทยาลั ยราชภั ฏพระนครศรี อยุ ธยากํ าหนดจั ดงาน
กฐิ น สามั ค คี ม หากุ ศ ล ณ วั ด ลอดช อ ง ตํ า บลบ า นป อ ม อํ า เภอพระนครศรี อ ยุ ธ ยา จั ง หวั ด
พระนครศรีอยุธยา จึงนําเรียนคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยไดรับทราบในเบื้องตน
มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม
รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 1.6 การประเมินผลงานเพื่อเลื่อนเงินเดือน
สาระสําคัญโดยยอ
การประเมินผลงานเพื่อเลื่อนเงินเดือน ขณะนี้รอบแรกไดรับขอมูลไมครบถวนขอใหสงขอมูล
เพิ่มเติม ใหครบถวนเพื่อจัดสรร และรอบสองยังไมไดรับผลการประเมินขอใหสงผลการประเมินเพื่ อ
นําเขาคณะกรรมการกลั่นกรองตอไป และมอบหมายผูอาํ นวยการกองกลางทําบันทึกแจงอีกครัง้ หนึ่งโดย
เขียนขั้นตอนการดําเนิน งานใหคณะไดชวยจัดสง รวมถึง มอบหมายรองอธิก ารบดีฝายบริห ารและ
การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 23/2555
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ผูอํานวยการกองกลางประสานและรวบรวมขอมูลโดยดําเนินการใหแลวเสร็จภายในวันพฤหัสบดีที่ 15
พฤศจิกายน 2555 แลวประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองในวันศุกรที่ 16 พฤศจิกายน 2555 และจัดทํา
ประกาศตอไป
มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม
รับทราบ และมอบหมายรองอธิก ารบดีฝายบริห ารและผูอํานวยการกองกลางประสาน
รวบรวมขอมูลโดยใหดําเนินการใหแลวเสร็จภายในวันพฤหัสบดีที่ 15 พฤศจิกายน 2555 และประชุม
คณะกรรมการกลั่นกรองในวันศุกรที่ 16 พฤศจิกายน 2555 และจัดทําประกาศตอไป

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม
ระเบียบวาระที่ 2.1 เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 21/2555
สาระสําคัญโดยยอ
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยไดมีก ารประชุม คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
ครั้ง ที่ 21/2555 เมื่ อวันพฤหัสบดีที่ 1 พฤศจิก ายน 2555 ณ หองประชุม 1 อาคาร 2 มหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
เลขานุก ารคณะกรรมการบริห ารมหาวิ ท ยาลัย นํ าเสนอรายงานการประชุ ม ครั้ง ที่
21/2555 เพื่อขอใหที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม
มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม
รั บ รองรายงานการประชุ ม คณะกรรมการบริ ห ารมหาวิ ท ยาลั ย ครั้ ง ที่ 21/2555
โดยไมมีการแกไข

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุม
ระเบียบวาระที่ 3.1 รายงานขอมูลการดําเนินงานและผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุม
คณะกรรมการบริห ารมหาวิท ยาลัย ราชภัฏ พระนครศรีอ ยุธ ยา
ครั้งที่ 21/2555
สาระสําคัญโดยยอ
1. คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ไดมีมติกําหนดเปนแนวปฏิบัติใหเลขานุการนําเสนอ
ที่ประชุมเพื่อทราบความคืบหนาหรือขอมูลการดําเนินงานและผลการปฏิบัติตามมติทุกครั้งโดยบรรจุ
เปนเรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งกอนดวย
2. คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย มี การประชุม ครั้งที่ 21/2555 เมื่อวันพฤหัสบดีที่
1 พฤศจิกายน 2555 เวลา 09.30 น. ณ หองประชุม 1 อาคาร 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
โดยมีสาระตามรายงานการประชุมฯ ในระเบียบวาระที่ 2.1

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 23/2555

[26]
3. คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย มีการประชุม ครั้งที่ 20/2555 เมื่อวันพฤหัสบดีที่
1 พฤศจิกายน 2555 โดยมอบหมายใหฝายเลขานุการแจงไปยังหนวยงานและบุคคลที่เกี่ยวของปฏิบัติ
ตามมติที่ประชุมในระเบียบวาระที่ 3.1
มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม
รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องนําเสนอเพื่อทราบ
ระเบียบวาระที่ 4.1 เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากคณบดีคณะครุศาสตร
สาระสําคัญโดยยอ
 ไมมี 
มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม
 ไมมี 

ระเบียบวาระที่ 4.2 เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากคณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
สาระสําคัญโดยยอ
 ไมมี 
มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม
 ไมมี 

ระเบียบวาระที่ 4.3 เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากคณบดีคณะวิทยาการจัดการ
สาระสําคัญโดยยอ
คณะวิ ท ยาการจั ด การย า ยสํ า นั ก งานคณะไปยั ง อาคาร 41 แล ว เมื่ อ วั น จั น ทร ที่ 12
พฤศจิกายน 2555 จึงนําเรียนคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อรับทราบ
มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม
รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 4.4 เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากคณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
สาระสําคัญโดยยอ
1. วันที่ 2930 ตุลาคม 2555 จัดประชุมชี้แจงอาจารยเพื่อทําขอตกลงการปฏิบัติงานใน
รอบป 2556
การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 23/2555
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2. วันที่ 30 ตุลาคม 2555 การวิพากษหลักสูตรวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม
3. วันที่ 7 พฤศจิกายน 2555 การประชุมชี้แจงนักศึกษาสาขาสาธารณสุขชุมชนเกี่ยวกับ
เรื่องใบประกอบวิชาชีพ ไดใหนักศึกษาเขียนดวยลายมือตนเองวาไดรับทราบและมีการประชุมชี้แจงใน
เรื่องดังกลาวแลว
4. วั น ที่ 9 พฤศจิ ก ายน 2555 มี ก ารทํ า บุ ญ อาคารเทคโนโลยี อุ ต สาหกรรม
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และขอขอบคุณผูบริหารทุกทานที่ใหเกียรติไปรวมงานดังกลาว
5. วันที่ 14 พฤศจิกายน 2555 จะจัดการประชุมกรรมการประจําคณะเพื่อจะนําเรื่องที่
ตองผานการประชุมรับรองจากกรรมการประจําคณะ เชน แผน 4 ป แผน 5 ป รวมถึงเรื่องอัตรากําลัง
มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม
รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 4.5 เรือ่ งนําเสนอเพื่อทราบจากผูอ าํ นวยการสถาบันอยุธยาศึกษา
สาระสําคัญโดยยอ
1. ตามที่ อ ธิ ก ารบดี ไ ด ม อบหมายกั บ สถาบั น อยุ ธ ยาศึ ก ษาให รั บ ผิ ด ชอบการจํ า ลอง
บรรยากาศหนางานสมัยกรุงศรีอยุธยาซึ่งจะจัดตั้งแตวันที่ 716 ธันวาคม 2555 สถาบันอยุธยาศึกษาได
นําเสนอรูปแบบใหกับทานอธิการบดีในเบื้องตนและไดรับคําแนะนําเพื่อไปปรับปรุงรูปแบบและการจัด
โครงสรางตาง ๆ ซึ่งจะนําเรียนในครั้งตอไป
2. โครงการยุทธศาสตรฯ งบประมาณ 9 ลานบาท เปนการสงเสริมการทองเที่ยวจังหวัด
พระนครศรี อ ยุ ธ ยา ซึ่ ง จะมี ก ารจั ดงานทั้ ง หมด 3 มหกรรม คื อ งานอาเซี ย น งานยุ โ รป งานแขก
ซาอุ ดี อ าระเบี ย ในวั นที่ 6 พฤศจิก ายน 2555 สถาบั นอยุ ธยาศึ ก ษาไดเ รีย นเชิ ญ ผู บ ริ ห าร คณบดี
ผูอํานวยการสถาบัน/สํานักตาง ๆ มาพูดคุยแลกเปลี่ยนพิจารณารูปแบบในเบื้องตนตามที่สถาบันอยุธยา
ศึกษาไดตั้งเปนตุกตาไวไดมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบบางในบางสวน คณะวิชาตาง ๆ ใหความอนุเคราะห
ปฏิ บั ติ ง านในครั้ง นี้ ดั ง นี้ คณะวิ ท ยาศาสตร และเทคโนโลยีที่ จ ะรั บ ผิ ด ชอบงานจั ดตลาดอาเซี ย น
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรรับผิดชอบงานแสดงวิถีชีวิตอาเซี ยน คณะครุศาสตรโดยคณบดี
ไดโทรศัพท ประสานกับ ผูอํ านวยการสถาบันอยุธยาศึกษาวาไมขอรับกิ จกรรมใด ๆ โดยในวันที่ 10
พฤศจิกายน 2555 ผูบริหารสถาบันอยุธยาศึกษาไดนําเรียนปรึกษากับทานอธิการบดีเรื่องรูปแบบการจัด
งาน และไดรับคําแนะนําจากทานอธิการบดีเรื่องควรมีมหกรรมนานาชาติเชื่อมโยงวัฒนธรรมอาเซียน
และตองมีกิจกรรมทางวิชาการดวยกับกับความบันเทิง และเปนการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหัว ในขณะนี้ทางสถาบันอยุธยาศึกษาไดมีก ารปรับเปลี่ยนรูปแบบบางสวนและจะนําแจง
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยใหรับทราบอีกครั้งหนึ่ง
3. ผศ.พั นทิ พา มาลา ผูอํ านวยการสถาบันอยุธยาไดตัดสินใจยื่นจดหมายลาออกจาก
การเปนผูอํานวยการสถาบันอยุธยาศึกษา จึงนําเรียนคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อทราบ
มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม
รับทราบ
การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 23/2555
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ระเบียบวาระที่ 4.6 เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
สาระสําคัญโดยยอ
1. วั น ที่ 1021 พฤศจิ ก ายน 2555 ผู อํ า นวยการสํ า นั ก วิ ท ยบริ ก ารและเทคโนโลยี
สารสนเทศไดเดินทางไปราชการประเทศญี่ปุนและไดแตงตั้งหัวหนาสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศรักษาราชการแทน
2. โทรศัพทภายในมหาวิทยาลัยเจาหนาที่สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศได
ดําเนินการติดตั้งใหในสวนของสํานักงานคณะ และสํานักงานของสายสนับสนุนทั้งหมดไดดําเนินการ
ติดตั้งเรียบรอยแลว แตในสวนของอาจารยเจาหนาที่ไปติดตอขอติดตั้งโทรศัพทแตพบวาอาจารยติดสอน
จึงไดประสานงานกับเจาหนาที่คณะใหอาจารยติดตอเพื่อขอใหดําเนินการติดตั้งโทรศัพทตอไป และใน
สวนระบบ Lan อาคารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม อาคาร 42 ยังไมสามารถใชงานไดจึงทําใหยังไมสามารถ
ติดตั้งโทรศัพทภายในได และอาคาร 43 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรจะมีระบบ Lan ชั่วคราวให
ใชกอนในสวนของชั้นบน แตในสวนของชั้นลางยังไมมีระบบ Lan และโทรศัพทภายในยังไมสามารถใช
งานได และการโอนสายโทรศัพทภายนอกเขากับโทรศัพทภายในเปนหนาที่ของบริษัท ทีโอที จํากัด
(มหาชน) ซึ่ ง ยั ง ไม ไ ด จั ด ลํ า ดั บ การติ ด ตั้ ง โทรศั พ ท ใ ห กั บ มหาวิ ท ยาลั ย ต อ งรอการประสานงาน
จากบริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) ตอไป
3. การจัดประชุมคณะกรรมการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศในวันพุธที่ 18
พฤศจิกายน 2555 เวลา 13.30 น.
มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม
รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 4.7 เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
สาระสําคัญโดยยอ
1. การศึกษาดูงานของวิทยาลัยครูประเทศภูฏานและผูแทนกระทรวงศึกษาธิการประเทศ
ภูฏาน และองคก าร PATH แหง ประเทศไทย กํ าหนดศึก ษาดูง าน เรื่อ ง การจัดการเรียนรูเพศวิถี
เพศศึกษา ของคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ในวันที่ 19 พฤศจิกายน 2555
เวลา 09.0018.00 น. ณ หองประชุม 1 ชั้น 2 อาคาร 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
2. ผลการติดตาม การวิจัยของบุคลากร ปงบประมาณ 2549 ปงบประมาณ 2554 จํานวน
ทั้งสิ้น 47 รายชื่อ
3. การบริการวิชาการป 2556 (แกไขปรับปรุงตามมติที่ประชุม วันจันทรที่ 22 ตุลาคม 2555)
โครงการบริการวิชาการ ปง บประมาณ พ.ศ. 2556 (คณะ/สถาบัน/สํานัก ) รวมทั้ ง สิ้น 6 โครงการ
90 กิจกรรมงบประมาณรวมทั้งสิ้น 3,000,000 บาท

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 23/2555
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4. การประสานงานเปดเวทีเพื่อหาโจทยวิจัยกับอุตสาหกรรมเพื่อสรางความยั่งยืนใหกับชุมชน
(เฉพาะอํ าเภออุ ทั ย) เมื่ อ วันที่ 12 พฤศจิ ก ายน 2555 ไดป ระสานงานร วมกั บ ท านประยู ร ติ่ ง ทอง
อุตสาหกรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อเปดเวทีหาโจทยวิจัยภาคอุตสาหกรรมและเกษตรกรรมใน
อําเภออุทัยซึ่งเปนคําแนะนําของ สมศ. และสภามหาวิทยาลัยแนะนําวามหาวิทยาลัยควรทําวิจัยเชิงพื้นที่
จึ ง เลื อ กที่ อํ า เภออุ ทั ย ได แ จ ง ว า วั น ที่ 27 พฤศจิ ก ายน 2555 จะมี ส ถานประกอบการในจั ง หวั ด
พระนครศรีอยุธยาจัดประชุมที่โรงแรมวรบุรี จึงขออนุญาตเรียนเชิญคณบดีทุกทานหากตองการที่จะทํา
ความรู จั ก สถานประกอบการทั้ ง หมดของจั ง หวั ด พระนครศรี อ ยุ ธ ยาโดยการใช เ อกสารแนะนํ า
มหาวิท ยาลัย แนะนําคณะและเนนที่ พันธกิ จในการสอน การวิจัย เชื่อมโยงกั บ สหกิ จศึก ษา การฝก
ประสบการณวิชาชีพโดยสถาบันวิจัยและพัฒนาจะขอนัดทานคณบดีประชุมกอนวันที่ 27 พฤศจิกายน
2555 เพื่ อจะไดเ ชื่อมโยงกับ เครือ ขาย ไปเปดเวที รวมกันเพื่ อ หาโจทยวิจัยพรอ มกั บปญหาของพื้ นที่
รวมทั้งงบที่มหาวิทยาลัยสนับสนุนปนี้ และตั้งวัตถุประสงคไวสําหรับป 2558
มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม
รับทราบ และเรียนเชิญคณบดีทุกทานเขารวมการประชุมในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2555
ณ โรงแรมวรบุรี

ระเบียบวาระที่ 4.8 เรื่องนําเสนอเพือ่ ทราบจากผูอ าํ นวยการสํานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา
สาระสําคัญโดยยอ
 ไมมี 
มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม
 ไมมี 

ระเบียบวาระที่ 4.9 เรื่องนําเสนอเพือ่ ทราบจากผูอาํ นวยการสํานักงานอธิการบดี
สาระสําคัญโดยยอ
1. วัดพนัญเชิงวรวิหาร ขอเชิญ รวมงานทําบุญ วันอนุสรณพระนางสรอ ยดอกหมากและ
สืบสานงานประเพณีลอยกระทง เพื่อเปนการรําลึกถึงผูมีพระคุณที่เปนองคปฐมเหตุแหงการสรางองค
หลวงพอโต ทางวัดไดปฏิบัติสืบเนื่องมาโดยตลอดในปนี้ตรงกับวันพุธที่ 28 พฤศจิกายน 2555 ณ บริเวณ
หนากองอํ านวยการวัดพนัญ เชิงวรวิห าร ตั้ง แตเ วลา 10.00 น. และรวมในงานพิ ธีสืบ สานประเพณี
การลอยกระทรง เวลา 22.00 น บริเวณชายน้ําดานทิศตะวันตกของวัด
2. อธิ ก ารบดี แ จ ง เรื่ อ งการแตง ตั้ ง ผูป ฏิ บั ติ ห น า ที่ ในตํ า แหน ง ผู อํ า นวยการสํ านั ก งาน
อธิการบดี เพื่อใหการทํางานในสํานักงานอธิการบดีมีผูชวยในการปฏิบัติงานในตําแหนงผูอํานวยการ
สํานักงานอธิการบดีเพื่อใหงานครบถวน ตามกระบวนการ โดยอธิการบดีจะนําเสนอใหสภามหาวิทยาลัย
ไดท ราบวาจะมีก ารแตง ตั้ง ผูปฏิบัติห นาที่ ไม ใชก ารรักษาราชการในตําแหนงผูอํ านวยการสํานัก งาน
การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 23/2555

[210]
อธิการบดีโดยกําหนดใหผูอํานวยการกองทั้ง 4 กอง ในสํานักงานอธิการบดีเวียนกั นปฏิบัติหนาที่เพื่ อ
เหตุผล คือ เพื่อทดลองปฏิบัติงานและเรียนรูงาน และมีผูปฏิบัติงานในตําแหนงผูอํานวยการสํานักงาน
อธิการบดีจํานวน 2 เดือน เรียงลําดับดังนี้
1.1 ผูอํานวยการกองกลาง
1.2 ผูอํานวยการกองนโยบายและแผน
1.3 ผูอํานวยการกองบริการการศึกษา
1.4 ผูอํานวยการกองพัฒนานักศึกษา
ซึ่งตําแหนงผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดียังไมมีการวิเคราะหคางานเพื่อกําหนดตําแหนง
ดังนั้นเมื่อกําหนดมาตรฐานตําแหนงเรียบรอยแลวจะมีเงือ่ นไข คุณสมบัติซึ่งตองใชเวลาในการดําเนินการ
ประมาณ 6 เดือน จึงมอบหมายใหผูอํานวยการกองทั้ง 4 กอง ปฏิบัติหนาที่ในตําแหนงดังกลาวเพื่อให
งานดําเนินตอไปไดกอน
ผศ.วิชชุก ร นาคธน คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสัง คมศาสตร กลาววา การหมุ นเวียน
การปฏิบัติห นาที่ ตามวาระอั นควรเปนเรื่อ งที่ ดี จะทํ า ใหเ กิ ดการเรียนรูง านที่ ห ลากหลายมากขึ้ น
รับทราบปญหามากขึ้น เพราะตําแหนงระดับหัวหนาสํานักงานและผูอํานวยการกองเปนตําแหนงสําคัญ
มากที่ จ ะช วยให ง านของหน วยงานนั้ น ดํ าเนิ น ไปไดด ว ยดี แต ในการเข า สูตํ า แหน ง มี ความเห็ น ว า
กระบวนการที่จ ะสรางมาตรฐานการเขาสูตําแหนงยังไมมี บางครั้งเร็วเกินไปและเรื่อ งบางเรื่องยัง มี
การละเลย ไมรู ยกตัวอยางเชนงานที่เปนเรื่องพัสดุ ควรชวยระดับคณะไดมากจะทําใหเกิดทักษะและมี
คําแนะนําแกคณบดีวาถูกตองตามระเบียบหรือไม ดังนั้นการหมุนเวียนการปฏิบัติหนาที่ควรคลอบคลุม
ไปในระดับตําแหนงเดียวกัน
รศ.ดร.นพวรรณ ธีระพันธเจริญ คณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กลาววา มีความเห็น
คานเนื่องจากเปนเรื่องทักษะ การพัฒนาคนอาจจะเปนเรื่องของการฝกอบรม นาจะเปนการประเมินวา
ขาดทักษะเรื่องอะไรและจัดอบรมใหความรูในเรื่องนั้นๆ จะดีกวาหรือไม
อธิการบดี กลาววา หลักการมาตรฐานตําแหนงเปนตําแหนงเดียวกัน ปฏิบัติหนาที่เหมือนกัน
เพียงแตไดรับมอบหมายใหปฏิบัติหนาที่ตางกัน และประโยชนในการเขาสูตําแหนงที่สูงขึ้นเงื่อนไขหนึ่ง
คือ ตอ งผานงานมาไม นอยกวาสองหนวยงาน หากมี ความตอ งการที่ จ ะขึ้นสูตําแหนง จะทํ าใหขาด
คุณสมบัติดังกลาวทําใหเสียโอกาสการขึ้นสูตําแหนงที่สูงขึ้น
ผศ.ดร.วิมลพรรณ รุงพรหม รองอธิการบดีฝายวิชาการ กลาววา เปนการใหไปปฏิบัติงานใน
หนาที่ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดีเพิ่มเติมเท านั้น โดยวัตถุประสงคตอ งการใหงานในสํานักงาน
อธิการบดีขับเคลื่อนโดยภาระงานของกองกลาง กองบริการการศึกษา กองนโยบายและแผน มีภาระงาน
ที่ไดมอบหมายไวในสวนนี้ไดตั้งเพิ่มเติมในสวนหัวหนาสํานักงานอธิการบดีดังนั้นคําสั่งที่แตงตั้งมีภาระ
งานเพิ่มเติมจากเดิมเทานั้น
อธิการบดี กลาววา เปนขอเสนอตอเนื่องจาก ผศ.วิชชุกร นาคธน คณะบดีคณะมนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร ที่เสนอแนวคิดเรื่องควรมีการหมุนเวียนการปฏิบัติหนาที่ซึ่งเปนการเสนอตอเนื่องจาก
การที่ ใ ห ไ ปปฏิ บั ติ ห น า ที่ ซึ่ ง ถู ก หลั ก การในการที่ ทํ า ให ค นเกิ ด การหมุ น เวี ย นการทํ า งาน กรณี
การดําเนินการนั้นเสนอใหพิจารณาในการประชุมคราวตอไป
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ผศ.วิชชุกร นาคธน คณะบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร กลาววา หลักการที่ไดเสนอ
ไปในระดับของหนวยงานระดับ กระทรวง ทบวง กรม ทั้งหลายเปนหลักทั่วไป เปนหลักสากลอยูแลว
มีการสับเปลี่ยนหมุนเวียนการปฏิบัติงานอยูตลอดเวลา คิดวาในมาตรฐานระดับตําแหนงเดียวกันควร
แทนกันได
มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม
รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 4.10 เรือ่ งนําเสนอเพื่อทราบจากรองอธิการบดีและผูชวยอธิการบดี
ระเบียบวาระที่ 4.10.1 เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากรองอธิการบดีฝายบริหาร
สาระสําคัญโดยยอ
1. ตามที่ ไ ด ใ ห มี ก ารแต ง ตั้ ง การปฏิ บั ติ ห น า ที่ ผู อํ า นวยการสํ า นั ก งานอธิ ก ารบดี จ าก
ผูอํ านวยการกองทั้ ง 4 กอง หมุ น เวี ยนมาทํ าหน าที่ ดัง กลา ว แตยั ง คงปฏิ บัติ ห น า ที่ เ ดิม ของตนอยู
และมอบผูอํานวยการกองกลางจัดหาที่นั่งสําหรับใหผูอํานวยการกองทานอื่นมานั่งเซ็นเอกสารภายหลัง
จากที่ผูอํานวยการกองกลางปฏิบัติหนาที่ครบ 2 เดือนแลว
2. จากการที่ไดตรวจการไดตรวจการลงเวลาปฏิบัติงานของขาราชการ รวมทั้งพนักงาน
มหาวิทยาลัยมีขอสังเกตคือ มีบางคนที่ไมไดลงเวลาปฏิบัติราชการ ทานคณบดีของหนวยงานบางหนวย
อยาลงวาไปราชการเพราะกรณีที่เจาตัวนําใบลามายื่นในวันรุงขึ้น เชน ลาปวย กรณีดังกลาวเจาหนาที่
บริหารงานบุคคลจะเปนผูลงวาลาปวยโดยขอหลักฐานการอนุญาตลาปวย แตหากไปราชการจริงตองมี
หลักฐานการไปราชการ เนื่องจากเมื่อครบ 6 เดือน เจาหนาที่จะตองทําการสรุปนํามาประกอบการให
ความดี ค วามชอบ และอี ก ส ว นหนึ่ ง คื อ การสแกนลายนิ้ ว มื อ ปรากฏว า ลืม สแกนจึง ต อ งทํ าบั น ทึ ก
ขออนุญาตไมสแกนลายนิ้วมือและไดรับการอนุญาต แตความเปนจริงคือไมไดมีการลงเวลาการทํางาน
ดังนั้นเจาหนาที่จะมีบัญชีลงเวลาเพื่อเปนหลักฐานวาไดมาลงเวลาและสามารถตรวจสอบได
3. การประกาศสอบพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ และสายสนับสนุนขณะนี้ประกาศ
รับสมัครไปเรียบรอยแลว และมีคําสั่งการแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการสอบคัดเลือกและรับสมัคร
และขอความรวมมือในแตละสวนแตละคณะทํางานแตละชุดไดชวยดําเนินการใหเปนไปตามประกาศของ
มหาวิทยาลัยและเปนไปตามกรอบเวลาที่เราไดกําหนดไว
4. ไดประสานกับคุณรัตติยา พาวินัย เจาหนาที่พัสดุใหชวยเรงรัดเรื่องการจําหนายพัสดุ
ประจําปที่ผานมามีจํานวนมาก ทานอธิการบดีไดอนุมัติไปแลวจํานวนหนึ่งครุภัณฑตางๆ ที่ชํารุดเสียหาย
และยังมีซากจะตองมีการขายทอดตลาด สวนที่ยังไมมีซากตองจําหนายเปนศูนย หรือวัสดุตาง ๆ ที่อยู
ในอาคารหากประสงคเคลื่อนยายจะใหฝายภาคพื้นดินเขาไปดําเนินการเคลื่อนยายเพื่อใหอาคารแลดู
สะอาดเรียบรอย
5. ครุภัณฑป ระจําปงบประมาณ 2555 หลัง จากสิ้นปงบประมาณภายใน 30 วันตองมี
การตรวจสอบครุภัณฑ ซึ่งฝายพัสดุจะขอใหแตละคณะชวยตรวจสอบ และขอความอนุเคราะหใหแตละ
คณะไดตรวจสอบในเรื่องดังกลาว และขอความรวมมื อใหทุกคณะชวยสงขอมู ลใหกับฝายพัสดุไดเรง
ดําเนินการตอไป
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6. ความเปนระเบียบเรียบรอยของนักศึกษาที่นํารถจักรยานยนตเขาไปจอดในตัวอาคาร
เชน คณะครุศาสตรนักศึกษานํารถไปจอดในพื้นที่ โดยจะเรียกประชุมเจาหนาที่รักษาความปลอดภัย
เพื่ อ หารือใหก วดขันเรื่อ งการจอดรถจักรยานยนตไม เปนที่เ ปนทาง และขอความอนุเ คราะหคณบดี
ทุกคณะชวยกําชับนักศึกษาใหปฏิบัติตามระเบียบของมหาวิทยาลัย หากมีการถูกลอครถขอแจงใหเขาใจ
ถึงการดําเนินการในเรื่องดังกลาวอยางเขมงวด
รศ.ดร.นพวรรณ ธีระพันธเจริญ คณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กลาววา มีประเด็น
นําเสนอ ดังนี้
1) ทําอยางไรที่จะใหเจาหนาที่รักษาความปลอดภัยตั้งแตดานหนามหาวิทยาลัย และ
เสารอาทิตย มีรถจักรยานยนตจอดบนทางเทาเต็มไปหมดและบางทีก็มรี ถยนตจอดบนทางเทาทําใหแผน
หินที่ปูทางเทาทรุดเปนแหง ๆ ตรงบริเวณหนาอาคารใหมบริเวณหนาทานเฉกเริ่มทรุดแลวเนื่องจากมีรถ
ปนขึ้นไปจอดรถบนทางเทาหรือเลี้ยวกลับรถ ขอฝากรองอธิการบดีฝายบริหารวาทําอยางไรจึงจะเห็น
การจอดรถจักรยานยนตที่เปนระเบียบเรียบรอยกวานี้
2) การเขาถึง ตัวอาจารยเพื่อ ขายของ เชน การขายบัตรเครดิต การขายประกั นชีวิต
รวมถึงความปลอดภัยของอาจารยดวย ซึ่งไมทราบวาไดรับอนุญาตจากกองกลางหรือไม
3) โรงอาหารบริเ วณที่ นั่งรับ ประทานอาหารของอาจารยยังไม มี เครื่อ งปรับ อากาศ
จึงขอความอนุเ คราะหชวยดําเนินการติดตั้ง เครื่องปรับอากาศในพื้นที่ดัง กลาว และอ างลางจานควร
สนับสนุนกินรอนชอนกลางลางมือจะมีวิธีการแกไขปญหาไดอยางไรเพื่อใหไมสกปรก
ผศ.วิชชุกร นาคธน คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร กลาววา มีประเด็นที่ขอ
เสนอเรื่องการจัดระเบียบการจราจรที่ไดพยายามดําเนินการมาอยางตอเนื่องแตยังไมสําเร็จ เชน กรณี
หนาอาคาร 1 มีการติดปายแตนักศึกษาไมไดใหความสนใจแตอยางใดทําใหอาจารยที่มาทําการสอนไมมี
ที่จอดรถ ตองการใหมีการประชุมรวมกับเจาหนาที่รักษาความปลอดภัย
ดร.พรเทพ รูแผน รองอธิก ารบดีฝายบริห าร กลาววา วั นที่ 14 พฤศจิก ายน 2555
เวลา 15.00 น. ไดเชิญเจาหนาที่รักษาความปลอดภัยมาประชุม และไดแจงฝายอาคารและสถานที่ให
ชว ยสํ า รวจพื้ น ที่ จ อดรถยนต ส ามารถรองรั บ ได จํ า นวนกี่ คั น ใหป ระมาณการมา และในส ว นของ
รถจักรยานยนตมีพื้นที่สวนใดบางโดยพยายามจัดพื้นที่ไมใหรถจักรยานยนตเขามาจอดไมเปนที่เปนทาง
ภายในมหาวิทยาลัย และในสวนการดูแลในกรณีอาจารยพิเศษจะมีบัตรจอดรถอาจารยพิเศษให และ
บัตรเขาออก ขณะนี้ยังไมมีเจาของสัญญาผูรับเหมาเจาหนาที่รักษาความปลอดภัยจึงแจงใหชวยหาบัตร
ผานเขาออกใหดวย ซึ่งเดิมมหาวิทยาลัยเปนผูจัดทําซึ่งในสัญญาผูรับเหมาะตองเปนผูจัดทํา และจัดทํา
สติ๊กเกอรติดรถยนตตองทําการสํารวจใหมและจัดทําใหม ซึ่งตองรวมถึงนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาดวย
ที่ตองมีพื้นที่จอดรถใหแกนักศึกษาในชวงเสารอาทิตย
มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม
รับทราบ มอบกรรมการซึ่งประกอบดวยผูอํานวยการกองและหัวหนาสํานักงาน สถาบัน/
สํานัก ทั้งหมดที่เปนกรรมการไปดําเนินการใหแลวเสร็จภายในเดือนพฤศจิกายน 2555
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ระเบียบวาระที่ 4.10.2 เรื่องนําเสนอเพือ่ ทราบจากรองอธิการบดีฝายวางแผนและพัฒนา
สาระสําคัญโดยยอ
1. ขอขอมูลเพื่อจัดทําแผนยุทธศาสตรบูรณาการ ปงบประมาณ 25562561 สํานักงาน
คณะกรรมการพัฒ นาการเศรษฐกิ จ และสัง คมแหง ชาติ (สศช.) มอบหมายใหหนวยงานที่เ กี่ ยวขอ ง
ดําเนินการจัดทําแผนปฏิบัติการเชิงบูรณาการที่มีรายละเอียดประกอบดวย เปาหมาย แผนงาน/โครงการ
แนวทางการดําเนินงาน ระยะเวลาเริ่มตนและสิ้นสุด วงเงินงบประมาณ และระบุหนายงานที่รับผิดชอบ
หลักและหนวยงานที่เกีย่ วของลงในลงในแบบฟอรมที่กําหนด และขอความอนุเคราะหสงขอมูลกลับไปยัง
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาภายในวันพฤหัสบดีที่ 15 พฤศจิกายน 2555 เพื่อที่ สกอ. จะได
นําไปบูรณาการกับกระทรวงศึกษาธิการและหนวยงานที่เกี่ยวของตอไป
2. ทบทวนคํารับ รองการปฏิบัติร าชการ ตามที่ ไดมีก ารประชุม คณะกรรมการประกั น
คุณภาพตามที่ ไดแจงใหรับ ทราบแลวนั้น ขอใหจัดสง ขอมู ลภายในวันที่ 20 พฤศจิก ายน 2555 ขอให
ทบทวนทุกตัวยกเวนตัวชี้วัดของสํานักงบประมาณ เนื่องจากสํานักงบประมาณไดจัดงบประมาณมาตาม
รายหัวตามยอดประมาณการรายรับไวหมดแลว โดยประสานกับเจาหนาที่ของกองนโยบายและแผนเพื่อ
ตรวจสอบวาเหมาะสมหรือไม เพื่อนําเสนอลงนามกับทานอธิการบดีตอไป
3. วิ ท ยาลั ยอาชี วศึ ก ษาจากป ระเท ศญี่ ปุ น จะมา เยื อ นม หาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
พระนครศรีอ ยุธยาในวันที่ 22 พฤศจิก ายน 2555 เวลา 09.30 น. ณ หองประชุม ตนโมก 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. รายงานความกาวหนาการใชจา ยงบประมาณประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555(เงินกันไวเบิก
เหลือ่ มป) รายงาน ณ วันที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555 เนื่องจากงบประมาณที่กนั จายมาเหลือ่ มป คือ
5.1 งบกลางโครงการใหความช วยเหลือ เยีย วยาผูที่ ไ ดรับ ผลกระทบจากอุ ท กภั ย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555
5.2 รายจายงบลงทุน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555 (งบประมาณแผนดิน)
ขอใหหัวหนาที่ดูแลงบประมาณชวยเรงรัดติดตามกรรมการชุดตางๆ หากมีปญหาใหรบี
แจงในสวนของที่ทานรับผิดชอบโดยดวน เนื่องจากมหาวิทยาลัยมีปญหากับการของบประมาณรอบป
2557 หากผลการเบิ ก จ ายไม ร วดเร็ว และยั ง ล าช า ไม เ ป นไปตามแผนจะทํ าใหมี ปญ หากั บ การขอ
งบประมาณรอบตอไป ซึ่งเปนตัวชี้วัดของ กพร. ดวยในเรื่องการเบิกจายเปนไปตามแผนหรือไม โดยให
น้ําหนักคะแนนที่มาก
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6. ตามที่ไดทําการสํารวจรวมกับเจาหนาที่สํานักวิทยบริการฯ โดยจะทําการเรงรัดติดตั้ง
อุปกรณตาง ๆ เชน โปรเจคเตอร จอ LCD ตามที่ไดจัดซื้อจากงบประมาณปที่ผานมาที่มีการเบิกจาย
ไมทันจํานวน 42 ชุด จะเรงรัดใหเสร็จสิ้นโดยเร็ว
อธิการบดี กลาววา มอบรองอธิการบดีฝา ยบริหารและผูอ ํานวยการกองกลางทําบันทึกแจง
รายการครุภัณฑแจงไปยังหนวยงานโดยตรง พรอมทั้งแจงในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
(กบ.)
รศ.ดร.นพวรรณ ธีระพันธเจริญ คณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กลาววา เนื่องจาก
จะมีชาวตางประเทศมาจํานวน 2 ประเทศ นอกจากจะไดประโยชนจากเรือ่ งเพศศึกษา จะมีโอกาสหารือ
เรื่องการทํา MOU เรื่องอื่น ๆ หรือไม หรือในเรื่องการที่จะสงนักศึกษาไปฝก งานไดหรือไม และฝาก
รองอธิ ก ารบดี ฝ า ยบริ ห ารเรื่ อ งมี โ รคไข เ ลื อ ดออกระบาดบริ เ วณด า นหลั ง มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
พระนครศรีอยุธยา ซอยแมคซิโก เนื่องจากมหาวิทยาลัยมีเด็กระดับประถมศึกษาที่นอนกลางวัน และ
สัปดาหที่ผานมาอาจารยคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีจํานวน 1 คนและนักศึกษาจํานวน 2 คน ที่มา
ชวยงานที่หอ งคณบดีคณะวิทยาศาสตรเปนไขเลือ ดออก ขอความอนุเคราะหมหาวิทยาลัยชวยติดตอ
เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยาพนหมอกควันปองกันยุงโดยดวน
ผศ.วิชชุกร นาคธน คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร กลาววา สืบเนื่องจากที่
ทานอธิการบดีใหรายงานผูรับผิดชอบ ซึ่งคณะมนุษยศาสตรฯ มีจํานวน 2 โปรแกรม ชวงหลังเลิกเรียน
นักศึกษามีการซอมกิจกรรมตาง ๆ นอกเวลาซึ่งคณะพยายามที่จะวางระเบียบใหหัวหนาสํานักงานเปน
ผูรับ ผิดชอบกุ ญ แจกั บ คณบดีในการซ อ มกิ จ กรรมตาง ๆ ซึ่ ง มี ก ารรอ งเรียนวาไม ส ะดวกจึง ตอ งการ
มหาวิ ท ยาลั ย ออกระเบี ยบของมหาวิ ท ยาลั ย ในกรณี ที่ จ ะมี ก ารใช ห อ งบั นทึ ก เสี ย ง ห อ งซ อ มของ
มหาวิทยาลัยหลังจากเวลา 17.00 น. อาจจะตองมี การทํ าบันทึกแจงผูดูแลอาคารตาง ๆ ใหเปนทาง
การเพื่อถือปฏิบัติใหถูกตองชัดเจน
อธิการบดี กลาววา มอบรองอธิการบดีฝายบริหารรวบรวมระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี
สรุปแจงคณาจารยที่เกี่ยวของไดรับทราบถือปฏิบัติตอไป และกรณีเรื่องอัตรากําลังไดหารือรวมกับสํานัก
งบประมาณ จึงนําเรียนทานคณบดีหากทานตองการตองเสนอขอโดยมีขอมูลที่เปนเหตุเปนผล คือ ตองมี
การขยายงาน มีก ารพั ฒ นางานและมีห ลักฐานของการขยายหรือ การพัฒ นานั้น จึงจะใชเ ปนฐานใน
การขอกรอบอัตรากําลังใหมเพิ่มได แตเมื่อพิจารณาจากกรอบอัตรากําลังที่เสนอมหาวิทยาลัยปรากฏวา
ไมครบและไมมีการขยายกรอบอัตรากําลังใหมไมมีน้ําหนักพอที่จะเสนอตอสํานักงบประมาณได จึงตอง
ใหทบทวนเมื่อเปรียบเทียบกับของเดิมมีสวนขยายเพิ่มเติมหรือไม หากยังไมมีขอใหทบทวนเพิ่มสวนที่
เปนงานวิชาการและสวนที่ เ ปนงานสนับ สนุนวิชาการ ซึ่ ง คณะจะเนนสวนขยายที่ เ ปนงานวิชาการ
แตห ากเปน สถาบัน/สํ านัก จะเน นสวนขยายที่ เ ป นงานสนับ สนุนวิ ชาการ ในการประชุ ม อธิก ารบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏในเดือนหนาจะนําความเห็นของผูอํานวยการสํานักงบประมาณเขาที่ประชุมเพื่ อ
ประมวลกรอบอั ตรากํ าลั ง ใหม เ สนอไปพรอ มกั นหากเสนอแยกจะไม ไดรับ การอนุมั ติ ในที่ ป ระชุ ม
อธิการบดีฯ ไดตกลงกันแลววาจะเสนออัตรากําลังพรอมกันแตขอมูลยังไมพรอมทีจ่ ะเสนอ จึงตองการให
มีหลักฐานการขยายขอยกตัวอยาง เชน การเปดหลักสูตรใหมตองกําหนดการขอใชอัตราจางกอน ซึ่งตัว
อัตราจางจะเปนเหตุผลทีต่ องใชคนแลวจึงจะขอกําหนดตําแหนงพนักงานมหาวิทยาลัยมาแทน แตหากยัง
ไมมีการขอใชอัตราแสดงวายังไมมีงานจะขอตําแหนงไดอยางไร จึงขอเนนย้ําทานคณบดีชวยดําเนินการ
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มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม
รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 4.10.3 เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากรองอธิการบดีฝายวิชาการ
สาระสําคัญโดยยอ
1. ขอ มู ล ตารางสอนผูบ ริ ห าร ประจํา ภาคเรี ยนที่ 2/2555 ซึ่ ง ใชขอ มู ล ระบบทะเบีย น
ออนไลนเพื่อใชเปนขอมูลประกอบการพิจารณามอบหมายงานของผูบริหารทานอื่น ๆ
2. รายงานจํ านวนการรั บสมั ครนั กศึ ก ษาระดั บปริ ญญาตรี ตั้ งแต 15 ตุ ล าคม 2555 – 13
พฤศจิกายน 2555 รวมจํานวนที่เปนนักศึกษาโควตาทั้งสิ้นจํานวน 1,200 คน
3. โครงการส งเสริ มนั กเรี ยนผู มี คุ ณธรรม จริ ยธรรมและบํ าพ็ ญประโยชน เข าศึ กษาต อใน
สถาบันอุ ดมศึกษา (โครงการเด็กดีมีที่ เรียน) ตามที่สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขึ้นพื้ นฐานที่ประชุม
อธิการบดีแหงประเทศไทย และสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ไดลงนามบันทึกขอตกลงความรวมมือ
โครงการความรวมมื อในการสงเสริมสนับสนุนเด็กที่มี ความดี มีคุณธรรมและทํ าประโยชนเพื่ อสังคมเปนที่
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/ความคิดเห็นของที่ประชุม
รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 4.10.4 เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากรองอธิการบดีฝายวิจัยและบริการวิชาการ
สาระสําคัญโดยยอ
 ไมมี 
มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม
 ไมมี 
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ระเบียบวาระที่ 4.10.5 เรือ่ งนําเสนอเพื่อทราบจากรองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา
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
อธิก ารบดี กลาววา หนวยงานตาง ๆ เมื่ อ แจง เรื่อ งในที่ ป ระชุม คณะกรรมการบริห าร
มหาวิทยาลัยแลว ใหจัดทําบันทึกแจงไปยังหนวยงานอีกครัง้ หนึ่งดวยเพื่อเปนทางการไมตองรอสรุปวาระ
ในที่ประชุม
มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม
รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 4.10.6 เรื่องนําเสนอเพือ่ ทราบจากผูชวยอธิการบดีฝายบริหาร
สาระสําคัญโดยยอ
 ไมมี 
มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม
 ไมมี 

ระเบียบวาระที่ 4.10.7 เรื่องนําเสนอเพือ่ ทราบจากผูชวยอธิการบดีฝายกิจการพิเศษ
และตรวจสอบภายใน
สาระสําคัญโดยยอ
 ไมมี 
มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม
 ไมมี 
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ระเบียบวาระที่ 5

เรื่องนําเสนอเพื่อพิจารณา

ระเบี ยบวาระที่ 5.1 พิ จารณาการแก ไขเพิ่ ม เติ มข อ บั ง คับ ว าด ว ย คา ตอบแทนของ
ผูดํารงตําแหนงประเภทผู บ ริหารที่มิไ ดเ ปน ขาราชการพลเรือ น
ในสถาบันอุดมศึกษา
สาระสําคัญโดยยอ
ตามที่ส ภามหาวิทยาลัยไดออกขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา วาดวย
คาตอบแทนของผูดํารงตําแหนงประเภทผูบริห ารที่มิไดเปนขาราชการพลเรือนในสถาบันอุ ดมศึกษา
พ.ศ. 2555 แตเ นื่องจากขอบังคับ ดังกลาวไมไดกําหนดตําแหนง “ผูชวยอธิการดี” ไวในนิยามขอ 3
“ผูบริหาร” และปจ จุบันมีผูบ ริหารที่มิ ไดเปนขาราชการพลเรือ นในสถาบันอุดมศึกษา (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.จิ น ตนา เวชมี ผู อํ า นวยการสถาบั น วิ จั ย และพั ฒ นา กล า วว า ในร า งคํ า สั่ ง สภา
มหาวิทยาลัยตามที่เสนอไมมีประธาน และเลขานุการไมมี มีแตผูชวยเลขานุการ
อธิการบดี กลาววา โดยหลักการมีกรรมการผูทรงคุณวุฒิจํานวน 3 ทาน ผูใดผูหนึ่งใน 3
ทานเปนประธาน กรรมการจากสภามหาวิทยาลัยจํานวน 3 ท าน และคัดเลือ กจาก 1 ในจํานวน
5 ทานเปนเลขานุการ
ผศ.ดร.วิมลพรรณ รุงพรหม รองอธิการบดีฝายวิชาการ กลาววา หากตอ งการใหเกิ ด
ความคลองตัว ไมจําเปนตองเปนกรรมการสภามหาวิทยาลัยทุกคน เพราะฝายบริหารก็สามารถเปน
ประธานได โดยมีผูแทนคณบดีจํานวน 1 คน รองอธิการบดีจํานวน 1 คนและกรรมการสภามหาวิทยาลัย
เมื่อจําเปนตองดําเนินการตองอธิบายใหสภาไดรับทราบ เชน กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
จํานวน 3 ท าน เพื่อเลือ กประธาน กรรมการสภามหาวิทยาลัยมี 2 องคป ระกอบผูแทนผูบริหารและ
ผูแทนคณาจารย จํานวนทานละ 1 คน แมแตองคประกอบเลขานุการควรเปนผูอํานวยการสํานักงาน
อธิการบดี ในการแกไขขอบังคับใหเร็วขึ้น และฝากขอสังเกตขอบังคับนี้แก “ผูชวยอธิการบดี” แตมี
ประเด็นอื่ น เชน คาตอบแทน เงินเดือ น ควรอภิปรายใหครบถวนมีบ างประการที่ไมครอบคลุมเมื่อ มี
การแกไขควรพิจารณาใหครบถวนสมบรูณ
ดร.พรเทพ รูแผน รองอธิการบดีฝายบริหาร กลาววา สาระตามที่ผูอํานวยการสํานักงาน
อธิการบดีเสนอมาเปนการแกไขเพิ่มเติมผูบริหารตําแหนงผูชวยอธิการบดี การตั้งกรรมการพิจารณา
คาตอบแทนเปนอํานาจของสภามหาวิท ยาลัยตามขอ บัง คับ มหาวิท ยาลัยราชภัฏพระนครศรีอ ยุธยา
ว า ด ว ย ค า ตอบแทนของผู ดํ า รงตํ า แหน ง ประเภทผู บ ริ ห ารที่ มิ ไ ด เ ป น ข า ราชการพลเรื อ นใน
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
อยูทั้ งหมด เชน พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบั นอุดมศึกษา และพระราชภัญญัติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547
มติ/ความเห็นของที่ประชุม
1. เห็นชอบการแกไขเพิ่มเติมขอบังคับ วาดวย คาตอบแทนของผูดํารงตําแหนงประเภท
ผูบริหารที่มิไดเปนขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา โดยใหแกไขเพิ่มเติมขอบังคับขอ 3 จากเดิม
“ผูบริหาร” หมายความวา อธิการบดี รองอธิการบดี คณบดี ผูอํานวยการสถาบัน ผูอํานวยการสํานัก หรือ
หัวหนาหนวยงานที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะ” เปน “ผูบริหาร” หมายความวา อธิการบดี
รองอธิการบดี ผูชวยอธิการบดี คณบดี ผูอํานวยการสถาบัน ผูอํานวยการสํานัก หรือหัวหนาหนวยงานที่
เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะ” และใหนําเขาคณะกรรมการปรับปรุงและยกราง กฎ ระเบียบ
ประกาศ และขอบังคับ เพื่อเสนอสภามหาวิทยาลัยตอไป
2. ให มี ก ารแต ง ตั้ ง คํ า สั่ ง คณะกรรมการกํ า หนดอั ต ราค า ตอบแทนของผู บ ริ ห าร
ที่มิไดเปนขาราชการพลเรือ น เพื่อทํ าหนาที่พิ จารณากําหนดอัตราเงินเดือนสําหรับ ผูบริหารที่มิไดเปน
ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาโดยใหเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ว า ด ว ย ค า ตอบแทนของผู ดํ า รงตํ า แหน ง ประเภทผู บ ริ ห ารที่ มิ ไ ด เ ป น ข า ราชการพลเรื อ น
ในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2555 ขอ 7 และใหนําเสนอคณะกรรมการปรับปรุงและยกราง กฎ ระเบียบ
ประกาศ และขอบังคับพิจารณา เพื่อเสนอสภามหาวิทยาลัยตอไป

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่น ๆ
ระเบียบวาระที่ 6.1 กําหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 23/2555
สาระสําคัญโดยยอ
เลขานุการคณะกรรมการบริ หารมหาวิ ทยาลัย นําเสนอปฏิทิ นเพื่ อหารือเรื่ องกํ าหนด
การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 23/2555 โดยกําหนดปฏิทินการประชุมคณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 23/2555 ในวันอังคารที่ 27 พฤศจิกายน 2555 เวลา 13.30 น. ณ หองประชุม 1
อาคาร 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม
รับทราบ
เลิกประชุมเวลา เวลา 15.30 น.
นางสาวภัครินทร
นางสุนทรี

ภิญญา
โพธิกุล

ผูจดบันทึกการประชุม
ผูตรวจบันทึกการประชุม
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