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รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
ครั้งที่ 10/2556
วันอังคารที่ 4 มิถุนายน 2556 เวลา 13.30 – 15.30 น.
ณ ห้องประชุมอยุธยา – อาเซียน มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
--------------------------------------------------

ผู้ที่มาประชุม
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ดร.พรเทพ
ผศ.ดร.วิมลพรรณ
นายจิรศักดิ์
ดร.ชิดชัย
นายสุนทร
นางสาววนิดา

รู้แผน
รุ่งพรหม
ชุมวรานนท์
สนั่นเสียง
โภชฌงค์
อินทรลักษณ์

7. ดร.สุภัทรา

คงเรือง

8. ผศ.วชิรา

ปูชตรีรัตน์

9. ผศ.อารีรัตน์

คูณดี

10. นายสมเกียรติ

แดงเจริญ

11. ดร.ชิดชัย

สนั่นเสียง

12. นางสาวณัฐฐิญา
13. นายชัยพฤกษ์

แก้วแหวน
ชูดํา

14. นางวลัยทิพย์

พิมพ์สุธีถิรชา

15. นางสารภี

พูลศิริ

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
ประธาน
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
กรรมการ
รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา
กรรมการ
รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ กรรมการ
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
กรรมการ
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ
และตรวจสอบภายใน
กรรมการ
รักษาราชการแทนคณบดี
คณะครุศาสตร์
กรรมการ
รักษาราชการแทนคณบดี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กรรมการ
รักษาราชการแทนคณบดี
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
กรรมการ
รักษาราชการแทนคณบดี
คณะวิทยาการจัดการ
กรรมการ
รักษาราชการแทนผู้อํานวยการสถาบัน
วิจัยและพัฒนา
กรรมการ
(แทน) ผู้อํานวยการสถาบันอยุธยาศึกษา กรรมการ
ผู้อํานวยการสํานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
กรรมการ
(แทน)ผู้อํานวยการสํานักงานคณะกรรมการ
บัณฑิตศึกษา
กรรมการ
ผู้อํานวยการสํานักงานอธิการบดี
กรรมการและเลขานุการ
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ผู้เข้าร่วมประชุม
1.
2.
3.
4.

นางสุนทรี
นางสาวเพลินตา
นางสาวยุวนารี
นางสาวสมปอง

โพธิกุล
โมสกุล
ฉิมพาลี
ชํานาญธรรม

ผู้อํานวยการกองกลาง
ผู้อํานวยการกองนโยบายและแผน
(แทน)ผู้อํานวยการกองบริการการศึกษา
(แทน)ประธานศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพสวนหลวง

ดุลยเกษม

รักษาราชการแทนอธิการบดี

ผู้ที่ลาการประชุม
ดร.อุทัย

ติดภารกิจ

เริ่มประชุม เวลา 13.30 น.
ประธานพิ จ ารณาจํ า นวนกรรมการที่ ม าประชุ ม และเห็ น ว่ า ครบองค์ ป ระชุ ม แล้ ว จึ ง
เปิดการประชุมและดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ
ระเบียบวาระที่ 1.1 ประธานคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยติดภารกิจ
สาระสําคัญโดยย่อ
เนื่องจาก ดร.อุทัย ดุลยเกษม ผู้รักษาราชการแทนอธิการบดีติดภารกิจที่วิทยาลัยมหาดไทย
จึงมอบหมายให้ ดร.พรเทพ รู้แผน รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ทําหน้าที่ประธาน
การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยแทน
มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม
รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 1.2 การประชุมสัญจรของคณะรัฐมนตรี
สาระสําคัญโดยย่อ
วันที่ 4 มิถุนายน 2556 มหาวิทยาลัยได้เข้าร่วมประชุมกับจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
และได้รับแจ้งว่าจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมสัญจรของคณะรัฐมนตรี ในวันที่
18 – 19 กรกฎาคม 2556 โดยสถานที่ในการจัดประชุมได้คัดเลือกไว้มี 4 แห่ง คือ โรงแรมคลาสสิค
คามิโอ้ มหาวิทยาลัยราชมงคลสุวรรณภูมิ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ศูนย์ศิลปาชีพ
บางไทร ในวันศุกร์ที่ 7 มิถุนายน 2556 จะมีการประชุมอีกครั้งเพื่อเลือกสถานที่จัดประชุม หากเลือกที่
มหาวิทยาลัยคงต้องมีการจัดเตรียมสถานที่เพื่อให้จัดประชุมต่อไป
มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม
รับทราบ
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ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม
ระเบียบวาระที่ 2.1 เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 9/2556
สาระสําคัญโดยย่อ
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยได้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
ครั้งที่ 9/2556 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 23 พฤษภาคม 2556 เวลา 13.45 น. ณ ห้องประชุมอยุธยา –
อาเซียน อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
เลขานุการคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย นําเสนอรายงานการประชุม ครั้งที่ 9/2556
เพื่อขอให้ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม
มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม
รั บ รองรายงานการประชุ ม คณะกรรมการบริ ห ารมหาวิ ท ยาลั ย ครั้ ง ที่ 9/2556
โดยไม่มีการแก้ไข

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุม
ระเบียบวาระที่ 3.1 รายงานข้อมูลการดําเนินงานและผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุม
คณะกรรมการบริห ารมหาวิท ยาลัย ราชภัฏ พระนครศรีอ ยุธ ยา
ครั้งที่ 9/2556
สาระสําคัญโดยย่อ
เลขานุการคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย นําเสนอรายงานข้อมูลจากการดําเนินงาน
และผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 9/2556 เมื่อวันพฤหัสบดี
ที่ 23 พฤษภาคม 2556 คือ
ขอหารือเรื่องการขอชดใช้ทุนการศึกษา รายนายทวีศักดิ์ จริตควร จํานวน 200,000 บาท
มติ ที่ ป ระชุ ม ให้ พิ จ ารณาดํ า เนิ น การตามข้ อ 6 (3) แห่ ง สั ญ ญาให้ ทุ น และชดใช้ เ งิ น
ตามจํานวนที่เบิกไปเป็นจํานวนเงิน 200,000 บาท
ผลการปฏิ บัติ ฝ่ ายเลขานุ การคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลั ย (กบ.) ได้แ จ้งไปยัง
คณะกรรมการให้ทุนการศึกษา การฝึกอบรม และการดูงาน เพื่อดําเนินการต่อไป
มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม
รับทราบ
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ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องนําเสนอเพื่อทราบ
ระเบียบวาระที่ 4.1 เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากคณบดีคณะครุศาสตร์
สาระสําคัญโดยย่อ
- ไม่มี –
มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม
- ไม่มี -

ระเบียบวาระที่ 4.2 เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สาระสําคัญโดยย่อ
- ไม่มี –
มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม
- ไม่มี -

ระเบียบวาระที่ 4.3 เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากคณบดีคณะวิทยาการจัดการ
สาระสําคัญโดยย่อ
ในวันที่ 1 – 2 กรกฎาคม 2556 คณะวิทยาการจัดการจะมีการจัดงาน Open House
เนื่ อ งในวั น ครบรอบวั น เกิ ด ของคณะวิ ท ยาการจั ด การ โดยในวั น ที่ 1 กรกฎาคม 2556 จะมี
การแสดงผลงานทางวิ ช าการ ซึ่ ง มี อ าจารย์ แ ละผู้ วิ จั ย มานํ า เสนอผลงานวิ จั ย จํ า นวน 100 เรื่ อ ง
ส่วนในวันที่ 2 กรกฎาคม 2556 จะมีกิจกรรม Open House ช่วงเช้าจะมีวิทยากรจากภายนอกมา
บรรยายเกี่ยวกับเรื่องอาเซียน ตลอดทั้งวันจะมีการจัดกิจกรรม Marketing Day เป็นการออกร้านขาย
สินค้าของนักศึกษาสาขาวิชาการตลาด ซึ่งทั้ง 2 วันจะงดการเรียนการสอน แต่ให้อาจารย์พานักศึกษามา
เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวแทน เพราะงานนี้จะมีกิจกรรมเกี่ยวกับการนําเสนอผลงานและการบรรยาย ซึ่ง
ต้องการให้นักศึกษาได้เข้าร่วมด้วย
ดร.ชิดชัย สนั่นเสียง กล่าวว่า การนําเสนอผลงานนี้ได้รับการตีพิมพ์หรือยอมรับหรือไม่
แต่เป็นแนวทางที่เป็นประโยชน์ จึงขอให้ประสานงานไปยังสํานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาว่า
นักศึกษาที่กําลังจะถูกออก และไม่รู้ว่าจะนําผลงานไปนําเสนอที่ไหนเพื่อให้ได้รับการตีพิมพ์ หากส่วนนี้
จะทําให้นักศึกษาได้รับการตีพิมพ์ก็จะเป็นการแก้ปัญหาได้ ไม่แน่ใจว่าที่คณะวิทยาการจัดการ นําเสนอ
ผลงานแบบนี้สามารถเป็นการรับรองการตีพิมพ์ได้หรือไม่ เพื่อนักศึกษาจะได้จบการศึกษาได้ทัน
ประธาน กล่าวว่า มอบคณะวิทยาการจัดการไปตรวจสอบ ซึ่งคิดว่าการประชุมวิชาการ
ของคณะวิทยาการจัดการคงยังไม่ได้เป็นระดับชาติ ขอให้ตรวจสอบองค์ประกอบ หากอยู่ในเกณฑ์
ระดับชาติ ก็ขอให้แจ้งไปยังสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และมอบหมายให้คณะ
วิทยาการจัดการแจ้งข้อมูลไปยังกองพัฒนานักศึกษา และงานประชาสัมพันธ์เพื่อทําการประชาสัมพันธ์
ข่าวสาร และฝ่ายรักษาความปลอดภัยให้รับรู้ว่าจะมีการจัดกิจกรรมใดในมหาวิทยาลัยในวันที่ 1 – 2
กรกฎาคม 2556
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ผศ.ดร.วิมลพรรณ รุ่งพรหม กล่าวว่า การให้นักศึกษาได้มีส่วนร่วมกิจกรรม การจัดงาน
อาจารย์ที่เกี่ยวข้องในการดําเนินการในขณะที่เข้าร่วมประชุม นักศึกษาจะเข้าร่วมด้วยหรือไม่ ห้องที่ใช้
จัดนิทรรศการเป็นห้องเรียนหรือไม่ ขอให้แจ้งทางกองพัฒนานักศึกษาด้วย เพื่อให้เกิดความชัดเจน
ในการมอบหมายงาน การเรียนการสอน และพื้นที่ที่ใช้ในการจัดงาน
มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม
รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 4.4 เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาระสําคัญโดยย่อ
- ไม่มี มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม
- ไม่มี -

ระเบียบวาระที่ 4.5 เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากผู้อํานวยการสถาบันอยุธยาศึกษา
สาระสําคัญโดยย่อ
ปฏิทินการดําเนินงานของสถาบันอยุธยาศึกษา มีดังนี้
1. วันที่ 7 มิถุนายน 2556 กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ อําเภอภาชี
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
2. วันที่ 14 มิถุนายน 2556 การเสวนา เรื่อง ภูมิปัญญาไทย ณ ห้องประชุมต้นโมก
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
3. วั น ที่ 25 มิ ถุ น ายน 2556 กิ จ กรรมยกย่ อ งเชิ ด ชู เ กี ย รติ ผู้ มี ผ ลงานดี เ ด่ น
ด้านศิลปวัฒนธรรม รางวัลบุศราคัมมณีศรีราชภัฏ จะจัดพิธีมอบ ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา
4. วั น ที่ 26 มิ ถุ น ายน 2556 กิ จ กรรมธรรมะบรรยายให้ กั บ นั ก ศึ ก ษาใหม่ ปี ที่ 1
โดยทีมงานของพระมหาสมปอง ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
5. วันที่ 28 มิถุนายน 2556 อบรมมัคคุเทศก์ท้องถิ่น เป็นการสร้างเครือข่ายระหว่าง
มัคคุเทศก์ท้องถิ่นในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและผู้ประกอบการทั้งหมดในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ดร.ชิดชัย สนั่นเสียง กล่าวว่า วันที่ 25 มิถุนายน 2556 ได้รับทราบว่าผู้ว่าราชการ
จังหวัด และผศ.พันทิพา มาลา จะได้รับรางวัลบุศราคัมมณีศรีราชภัฏ จะต้องมีการเตรียมการจัด
ผู้กล่าวเปิดงาน และผู้มอบรางวัล ให้ข้อคิดว่าสามารถนํามาจัดให้เชื่อมโยงกับวันที่ 1 กรกฎาคม 2556
ของคณะวิทยาการจัดการได้หรือไม่
เนื่องจากเกี่ยวข้องกับผู้รักษาการแทนอธิการบดี ต้องมาร่วม
กิจกรรม
ประธาน กล่ า วว่ า ขอให้ท างสถาบันอยุธยาศึก ษาได้ไ ปวางแผนเพื่อไม่ใ ห้เกิ ดปัญ หา
ขอให้ประสานงานกับผู้รักษาราชการแทนอธิการบดีว่าว่างช่วงไหน และกําหนดวัน ส่วนที่จะรวมกับ
วันที่ 1 กรกฎาคม 2556 หรือไม่ ก็ต้องประสานงานว่ารวมกันได้หรือไม่ หากไม่ได้ก็ดําเนินการตามปกติ
การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 11/2556
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นางสาวณัฐฐิญา แก้วแหวน กล่าวว่า ได้ปรึกษากับอดีตผู้อํานวยการสถาบันอยุธยา
และดูตารางนัดหมายคาดว่าจะเป็นนายกสภามหาวิทยาลัยเป็นผู้มอบรางวัล
มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม
รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 4.6 เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากผู้อํานวยการสํานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
สาระสําคัญโดยย่อ
สํ า นั ก วิ ท ยบริ ก ารและเทคโนโลยี ส ารสนเทศได้ ป รั บ ระบบการเข้ า ใช้ บ ริ ก ารห้ อ งสมุ ด
เป็นการสแกนบัตรสมาชิก ขอความร่วมมือทุกท่านให้ทําบัตรสมาชิกที่ชั้น 3 อาคารบรรณราชนครินทร์
ในการดําเนินการให้สแกนบัตรนี้เพื่อต้องการเก็บข้อมูลสถิติ และระบุตัวตนของผู้มาใช้บริการห้องสมุด
เนื่องจากที่ผ่านมาเก็บข้อมูลเฉพาะนักศึกษาแต่ยังไม่มีข้อมูลของบุคลากรในมหาวิทยาลัยต้องขออภัยไว้
ณ ที่นี้ อาจจะเกิดความไม่สะดวกในการเข้าใช้บริการห้องสมุด
ประธาน กล่าวว่า กล้องวงจรปิดใช้ได้ทั้งหมดหรือไม่ ต้องการให้ประสานงานกับผู้รักษา
ความปลอดภัยว่าตรงไหนที่กล้องเสียเพื่อจะได้เพิ่มจํานวนคนในการรักษาความปลอดภัย
นายชัยพฤกษ์ ชูดํา กล่าวว่า กล้องวงจรปิดของเดิมทํางาน 24 ชั่วโมง 7 วันต่อสัปดาห์
ตั้งแต่ปี 2549 จึงทําให้บางส่วนเสื่อมสภาพไป และได้จัดหากล้องวงปิดใหม่ จํานวน 2 ตัวติดตั้งไว้ที่
อาคาร 1 และอาคาร 2
มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม
รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 4.7 เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
สาระสําคัญโดยย่อ
1. การพิจารณาจัดสรรงบประมาณวิจัยของสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ในปี 2557 ได้รับเรื่องเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2556 และได้รับงบประมาณ จํานวน 3,051,000 บาท
มีเป้าหมายทั้งหมด 16 โครงการ ขณะนี้ที่สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) แจ้งว่าโครงการที่
ผ่านแล้วมีจํานวน 14 โครงการ จึงต้องนําโครงการสํารองเข้ามาอีก 2 โครงการเพื่อให้ได้ตัวชี้วัดและต้อง
พิจารณาให้เสร็จภายในวันที่ 4 มิถุนายน 2556
2. ในวันที่ 4 มิถุนายน 2556 เวลา 15.00 น. จะมีการประชุมพิจารณาทุนวิจัย และ
จะต้องจัดส่งให้สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ในวันที่ 5 มิถุนายน 2556
3. งานวิ จั ย ต่ า ง ๆ ขณะนี้ ยั ง ส่ ง งานไม่ ค รบ ไม่ ว่ า จะเป็ น กองทุ น วิ จั ย ได้ รั บ ทุ น จาก
สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ทุนจากสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
ที่ยังค้างส่ง และให้ส่งภายในเดือนพฤษภาคม 2556 ขอความอนุเคราะห์ให้ผู้บริหารได้ช่วยกันแจ้งให้
บุคลากรของหน่วยงานที่ท่านรับผิดชอบได้รับทราบต่อไปด้วย โดยสถาบันวิจัยและพัฒนาได้ส่งหนังสือ
ไปยังอาจารย์แต่ยังไม่ได้คืนกลับมา ก็ได้ทําไปใหม่โดยแจ้งผ่านทางคณบดี
การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 11/2556
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4. งานวิจัยสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ในปี 2556 ต้องเสร็ จภายใน
วันที่ 1 กันยายน 2556 ตามที่ได้แจ้งไปแล้ว เนื่องจากหากไม่เสร็จจะไม่สามารถเบิกจ่ายได้ จะมีผล
ทําให้ถูกตัดงบประมาณในปีต่อไป
5. การส่ ง ข้ อ เสนอโครงการวิ จั ย เพื่ อ ขอสนั บ สนุ น กองทุ น วิ จั ย มหาวิ ท ยาลั ย ปี 2557
ให้อาจารย์เริ่มเขียนโครงการและส่งได้ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม – สิงหาคม 2556 โดยจะมีการพิจารณา
ภายใน เดือนกันยายน 2556
6. ได้ รั บ โครงการจั ด เก็ บ ข้ อ มู ล การศึ ก ษาในพื้ น ที่ ภ าคกลางฝั่ ง ตะวั น ออก จํ า นวน 16
จังหวัด ของสภาการศึกษา ระหว่างเดือนมิถุนายน – สิงหาคม 2556
7. ในวันที่ 13 มิถุนายน 2556 จะมีการแข่งขันตอบปัญหาประชาธิปไตยของนักเรียน
มัธยม เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมต้นโมก มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยให้
โปรแกรมรัฐประศาสนศาสตร์เป็นผู้รับผิดชอบ
8. จะมี ก ารจั ด งานเวที พู ด จาหาทางออกประเทศไทย ระดั บ ประเทศ จั ด 108 เวที
จั ง หวั ด พระนครศรี อ ยุ ธ ยาจั ด ในวั น อาทิ ต ย์ ที่ 30 มิ ถุ น ายน 2556 จะมี ผู้ เ ข้ า ร่ ว มกิ จ กรรมภายใน
มหาวิทยาลัย จํานวน 1,000 คน ในเวลา 11.00 น. จะต้องใช้ห้องเรียนอีก จํานวน 20 ห้อง โดยใช้
อาคาร 6 อาคาร 7 และอาคารของสาธิตมัธยม แต่ขอหารือว่าจะต้องปิดตลาดนัดหรือไม่
ประธาน กล่าวว่า มอบให้ผู้อํานวยการสํานักงานอธิการบดี และผู้อํานวยการกองกลาง
ตรวจสอบกับฝ่ายรักษาความปลอดภัยด้านการจราจร ในส่วนของห้องเรียนนั้นไม่กระทบกับการเรียน
การสอน แต่จะมีปัญหาในการสํารองที่จอดรถ ขอให้ประสานงานกับศาลากลางหลังเก่าขอที่จอดรถ
ให้กับผู้เข้ามาร่วมงานหากสามารถดําเนินการได้คิดว่าคงไม่ต้องปิดตลาดนัด และขอให้ในการประชุม
ครั้งต่อไปให้นําข้อมูลมาพิจารณาอีกครั้ง
ดร.ชิดชัย สนั่นเสียง กล่าวว่า โครงการนี้เป็นของรัฐบาลจัดโครงการขึ้นมา โดยมีสวน
ดุสิตรับผิดชอบในการจัดทําหลักสูตร เนื่องจากสังคมไทยกําลังเกิดปัญหารัฐบาลจึงหาวิธีที่จะปรองดอง
กันโดยใช้วิธีการพูดจากัน โดยส่งโครงการนี้ให้แก่ทุ กจังหวัด และให้มหาวิ ทยาลัยราชภัฏทุกแห่ง
รับผิดชอบด้านสถานที่ และจัดหาวิทยากร ซึ่งมหาวิทยาลัยได้คัดเลือก ดร. ภาคิน โชติเวศย์ศิลป์และมี
วิทยากรอี ก จํานวน 2 ท่าน จากมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ คณะสังคมศาสตร์ และมหาวิทยาลัย
ราชมงคลสุวรรณภูมิ ซึ่งต้องดําเนินการตั้งแต่เดือนมกราคม 2556 แต่เนื่องจากเกิดวิกฤตจึงเลื่อนมา
เป็นเดือนนี้มิถุนายน 2556
ประธาน กล่าวว่า มีงานใหญ่ที่เกิดขึ้น ควรต้องนําเข้าแผนการดําเนินงานสําหรับกิจกรรม
ต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย เสนอให้รักษาการแทนอธิการบดีได้รับทราบด้วย
มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม
- ไม่มี -

ระเบียบวาระที่ 4.8 เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากผู้อํานวยการสํานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา
สาระสําคัญโดยย่อ
- ไม่มี -

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 11/2556
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มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม
- ไม่มี –

ระเบียบวาระที่ 4.9 เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากผู้อํานวยการสํานักงานอธิการบดี
สาระสําคัญโดยย่อ
ในวั น อาทิ ต ย์ ที่ 9 มิ ถุ น ายน 2556 เวลา 08.00 น. ศาลากลางจั ง หวั ด
พระนครศรีอยุธยาได้เรียนเชิญหัวหน้าส่วนราชการทุกหน่วยงาน ร่วมพิธีบําเพ็ญกุศลทักษิณานุปทาน
น้อมเกล้าถวาย รัชกาลที่ 8 จัดที่สนามกีฬาโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย ขอเรียนเชิญผู้บริหารทุกท่านร่วม
พิธีในครั้งนี้ โดยกองกลางรับผิดชอบในการจัดพวงมาลา และรถรับ – ส่งผู้เข้าร่วมพิธีดังกล่าว
มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม
รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 4.10 เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากรองอธิการบดีและผู้ชว่ ยอธิการบดี
ระเบียบวาระที่ 4.10.1 เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
สาระสําคัญโดยย่อ
1. มหาวิทยาลัยได้ดําเนินการสอบคัดเลือกบุคลากรสําเร็จไปแล้วส่วนหนึ่ง แต่ยังไม่ครบ
ทุกตําแหน่งที่ประกาศสอบ ที่มีปัญหาขณะนี้คือสายวิชาการได้บุคลากรไม่ครบตามที่มีการประกาศสอบ
ซึ่ ง อาจทํ า ให้ มี ปั ญ หาในการเปิ ด เรี ย นภาคเรี ย นที่ 1/2556 และจะนํ า เข้ า เสนอในการประชุ ม
คณะกรรมการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัยฯ (กบม.) เพื่อขอความเห็นชอบให้ปรับเปลี่ยนวิธีการ
สอบขอใช้ ก ารคั ด เลื อ กแทนเพื่ อ ให้ ไ ด้ บุ ค ลากรตรงต่ อ ความต้ อ งการและรวดเร็ ว ต่ อ การคั ด เลื อ ก
ซึ่งสายสนับสนุนวิชาการไม่มีปัญหาได้บุคลากรตามจํานวนที่ต้องการแต่ยังไม่ครบทั้งหมด
2. การจัดสรรอัตราของปี 2556 ได้ดําเนินการเรียบร้อยแล้วในการประชุมเมื่อวันจันทร์ที่
3 มิถุนายน 2556 และจะนําเข้าในการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัยฯ (กบ
ม.) ต่อไป
ผศ.ดร.วิ ม ลพรรณ รุ่ ง พรหม กล่ า วว่ า การสอบคั ด เลื อ กบุ ค ลากรสายวิ ช าการ
ในช่วง 2 – 3 ปีที่ผ่านมา มีการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยเข้ามา กระบวนการคัดเลือกภาค ก
ลักษณะนี้ควรดูจากมหาวิทยาลัยแห่งอื่นด้วยว่ามิวิธีการคัดเลือกอย่างไร จะเห็นว่ากระบวนการคัดเลือก
ทําให้ได้บุคลากรที่มีคุณภาพ หลาย ๆ ครั้งที่รับเข้ามาไม่แน่ใจว่าข้อสอบมีคุณภาพหรือไม่ พอรับสมัคร
เข้ามาอยู่ได้ 3 ปีจะขออนุญาตศึกษาต่อไม่ได้ การพัฒนาบุคลากรทําได้ลําบากและช้ามาก อาจเป็น
เพราะเข้ามา 3 ปีแล้วไปเรียนต่อ ไปดูงานต่างประเทศ การสอบที่จะให้ผ่านภาษาอังกฤษหรือเข้าสู่ระบบ
การลาเรียนและการลาคร่อมสัญญา ต้องการให้เป็นหลักการว่าในระยะเวลา 3 ปีที่เข้ามา
เป็นอาจารย์ยังไม่ให้ลา การลาเนื่องจากกลับจากราชการก่อนถูกประเมิน ทําให้เห็นว่าการบริหารต้อง
พิจารณาระเบียบด้วย ต้องการให้ทบทวน หรืออาจให้คณะกรรมการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย
ฯ (กบม.) ชี้ว่าหากเป็นอาจารย์ต้องอายุ 30 ปีแล้วถึงไปเรียนต่อได้ หรือต้องไม่ลาคร่อมสัญญา การทํา
ผลงานตําแหน่ง ผศ. และรศ. ต้องเป็นอาจารย์ของมหาวิทยาลัยมาแล้ว 5 ปีถึงจะทําได้ จะเห็นว่า
การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 11/2556
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การพิจารณาลําบาก เนื่องจากมีระเบียบ และเหตุผลที่ล่าช้าเพราะยังไม่มีความชัดเจน ต้องการให้เป็น
หลักเกณฑ์เดียวกัน
ประธาน กล่าวว่า เห็นด้วยกับ ผศ.ดร.วิมลพรรณ รุ่งพรหม คิดว่าต้องรื้อระบบใหม่
ในหลาย ๆ เรื่อ ง จะนํ าเรื่ อ งนี้ ดั งกล่ า วประมวลผลและเสนอคณะกรรมการบริห ารงานบุค คลของ
มหาวิทยาลัยฯ (กบม.) ต่อไป
ผศ.วิ ช รา ปู ช ตรี รั ต น์ กล่ า วว่ า มี อ าจารย์ ใ นคณะวิ ทยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี ข อลา
เรีย นต่ อ การลาเรี ย นต่อ ต้ อ งคิ ดว่ า ตนเองสอบได้ มี ก ารวางแผนว่า หากสอบได้ จ ะต้อ งดํ า เนิ น การ
ตามขั้นตอนอย่างไร แต่มีกรณีสอบได้แล้วมาแจ้งภายหลังและในระยะเวลากระชันชิด พอสอบได้ก็ขอ
รีบไปเรียนต่อทันที ทําให้เกิดความวุ่นวาย เกิดปั ญหาเกี่ยวกับการเรียนการสอน ขอความกรุณา
มหาวิทยาลัยทําออกกฎ ระเบียบในเรื่องการลาศึกษาต่อ อีกปัญหาหนึ่งคือการลาศึกษาต่อไม่ตรงกับวุฒิ
และการพัฒนา ในการพัฒนาหลักสูตรปี 2549 ความเข้มข้นของอาจารย์ประจําหลักสูตรยังมีไม่มาก
แต่ในระยะเวลา 4- 5 ปีข้างหน้าจะมีความเข้มข้นมากขึ้น ในการทําผลงานวิชาการแต่ยังทํางานไม่ครบ
6 เดือนก็เป็นอีกปัญหาหนึ่ง
ผศ.ดร.วิมลพรรณ รุ่งพรหม กล่าวว่า ตามระเบียบข้อบังคับปี 2551 ให้เฉพาะพนักงาน
มหาวิทยาลัยใช้ระเบียบเดียวกัน การเป็นอาจารย์พิเศษที่อื่นจะไม่ให้นับระยะเวลา ทุกคนที่จบสาขาวิชา
ใดมา ไม่ใช่จะเปิดสาขาวิชาตามที่จบมาได้ อาจารย์ประจําคณะต้องกําหนดว่าจะขอเปิดกี่สาขาวิชา
ปัญหาคือมีช่องว่างของกฎหมายบางข้อ ที่สามารถทําได้แต่ต้องให้คณะกรรมการบริหารงานบุคคลของ
มหาวิ ทยาลั ยฯ (กบม.) หรื อ คณะกรรมการพิจารณาตําแหน่ งทางวิ ชาการ (กพต.) กําหนดว่าจะให้
ระยะเวลากี่ปี การกําหนดพนักงานมหาวิทยาลัยหรืออาจารย์ประจําตามสัญญายังเทียบเท่าไม่ได้กับ
ข้าราชการ
มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม
รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 4.10.2 เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากรองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา
สาระสําคัญโดยย่อ
1. วั น ที่ 29 พฤษภาคม 2556 มี ก ารประชุ ม อธิ ก ารบดี ม หาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
ที่กระทรวงศึกษาธิการ มีเรื่องสําคัญที่เป็นประโยชน์ต่อบุคลากร คือ ระบบ UK Professional Standards
Framework เป็นระบบของประเทศอังกฤษที่มีการให้อาจารย์ที่สอนในสถาบันอุดมศึกษาได้มีการรับรอง
คุณวุฒิ ในประเทศอังกฤษจะมีหน่วยงานที่ดูแลในคุณภาพของอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา โดยสถาบัน
คลังสมองแห่งชาติได้มีการนําเสนอ Model ของหลาย ๆ มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยที่สนใจต้องการเข้ามา
ช่ว ยพั ฒ นาราชภั ฏ คื อ มหาวิ ท ยาลั ย แอสตั น ภายในเดื อ นมิ ถุ น ายน 2556 และกั น ยายน 2556 จะมี
การประชุม ที่กรุงเทพมหานคร เพื่อขึ้นทะเบียนรับรองมาตรฐานของอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา
2. ที่ ประชุ ม คณะกรรมการข้าราชการพลเรื อ นในสถาบันอุ ดมศึ กษา (กพอ.) กํ าลั งสร้ า ง
หลั ก สู ต รเพื่ อ พั ฒ นาผู้ บ ริ ห ารไม่ ว่ า จะเป็ น ระดั บ อธิ ก ารบดี คณบดี ผู้ อํ า นวยการสํ า นั ก และระดั บ
ผู้อํานวยการกอง เป็น 3 ระดับ ขณะนี้อยู่ระหว่างดําเนินการพัฒนา คาดว่าหากแล้วเสร็จจะมีการเชิญ
ชวนให้แก่ผู้บริหารระดับต่าง ๆ ได้เข้าร่วมพัฒนาหลักสูตรต่าง ๆ ต่อไป
การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 11/2556
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3. มหาวิทยาลัยเป็น 1 ใน 8 ของเครือข่ายสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา(องค์การมหาชน) (สมศ.) ในวันที่ 6 มิถุนายน 2556 จะมีการประชุม โดยมหาวิทยาลัยต้อง
ดูแลรับผิดชอบทั้งหมด 7 จังหวัด มีหน้าที่ในการติดตามประเมินผลของผู้ประเมินจากสํานักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมิ นคุ ณ ภาพการศึกษา(องค์ ก ารมหาชน) (สมศ.) ในการประเมิ นตามโรงเรี ยนหรื อ
สถานศึกษาต่าง ๆ ต้องมีการติดตามประเมินผลว่าโรงเรียนหรือสถานศึกษาที่ไปประเมินนั้นผู้ประเมินเป็น
อย่างไร มาตรฐานระดับไหน
4. กองนโยบายและแผนมีปฏิทินการประกันคุณภาพภายใน ตั้งแต่วันที่ 3 - 30 มิถุนายน
2556 โดยจะทําการเปิดคลินิกที่อาคาร 3 ชั้น 3 เพื่อให้หน่วยงานที่จะต้องทําระบบข้อมูลก่อนที่จะเข้ารับ
การประเมินภายใน ให้ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ในการนัดวันเวลาในการเข้าคลินิก โดยเจ้าหน้าที่พร้อมที่
จะให้คําปรึกษา
5. อาคาร 2 มีห้องที่ปรับปรุงใหม่ 2 ห้อง ห้องแรกเป็นศูนย์หนังสือ มีการนําสินค้าที่ระลึก
ของมหาวิทยาลัย อุปกรณ์เครื่องแบบนักศึกษา เครื่องเขียน เพื่อมาจําหน่ายแก่นักศึกษา คาดว่าจะแล้ว
เสร็จในเร็ว ๆ นี้ และในวันที่ 1 กรกฎาคม 2556 ซึ่งเป็นวันครบรอบ 108 ปีของมหาวิทยาลัยก็จะทําพิธี
เปิดด้วย และห้องที่สองชื่อห้องอยุธยานานาชาติ เป็นศูนย์การศึกษานานาชาติ เพื่อให้นักศึกษาจีนได้มี
ศูนย์รวมในการพบปะพูดคุย และห้องทํางานสําหรับนักวิเทศสัมพันธ์ และเพื่อเป็นสถานที่ในการติดต่อ
ประสานงานสําหรับชาวต่างชาติหรือนักศึกษาต่างชาติในการพบปะพูดคุย
6. ปฏิทินสํานักงบประมาณมีการปรับเปลี่ยนใหม่ เมื่อวันที่ 29 – 30 พฤษภาคม 2556
สภาผู้แทนได้มีการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณ ได้มีการลงมติเห็นชอบแล้ว ได้รับหลักการ
ในวาระที่ 1 มหาวิทยาลัยได้ส่งคําของบประมาณไป 800 กว่าล้านบาท ได้มีการพิจารณากลั่นกรองโดย
คณะกรรมการชุดต่าง ๆ ขณะนี้ได้พิมพ์ร่างมาแล้วจํานวน 323 ล้านบาทเศษ หากไม่มีอะไรผิดพลาดช่วง
วันที่ 4 มิถุนายน 2556 ถึงวันที่ 2 สิงหาคม 2556 ก็จะมีการพิจารณาในวาระที่ 2 มีหลายโครงการที่
น่าสนใจ เช่น โครงการเตรียมความพร้อมสําหรับประชาคมอาเซียน จุดประสงค์คือการฝึกอบรมบุคลากร
ด้านภาษาอังกฤษ ส่วนในเรื่องการเบิกจ่ายงบลงทุน เป็นปัญหามาก ทําให้ในปี 2557 ได้งบประมาณน้อยลง
เนื่องจากผลการเบิกจ่ายปีที่ผ่านมาไม่เป็นไปตามแผน ผลการดําเนินงานจะส่งผลต่องบประมาณในปีต่อไป
ขอให้ทุกส่วนราชการที่ดูแลงบประมาณอยู่ และขอให้เป็นไปตามแผน หากมีปัญหาให้รีบแจ้งโดยทันที
ไม่เช่นนั้นจะผูกพันกับงบประมาณในปีต่อไป
7. งบรายได้ ขณะนี้ อ ยู่ ใ นขั้ น ตอนของการประมาณการรายรั บ ของปี 2557 ดร.อุ ทั ย
ดุลยเกษม ผู้รักษาราชการแทนอธิการบดีได้แจ้งไว้ว่าในกรณีงบแผ่นดินมีปัญหาอย่างเช่นงบวิจัยถูกตัด
ลดลงจะทําให้กระทบต่อภารกิจในด้านการวิจัย ท่านได้แนะนําให้นํางบรายได้เข้ามาเสริมเพื่อไม่ให้งานวิจัย
ด้อยลงไป ขณะนี้กองนโยบายและแผนกําลังคํานวณว่าจะกันงบประมาณในการประมาณการรายรับเป็น
ร้อยละเท่าไหร่เพื่อไม่ให้น้อยกว่าปีที่ผ่านมา
8. จากการจัดสรรบุคลากรในปี 2556 ส่วนในปี 2557 งบประมาณค่าจ้างบุคลากรต้อง
ลดลง เนื่องจากงบบุคลากรที่จะมาทดแทนในปี 2556 หรือปี 2555 ที่ยังจ้างไม่หมด คาดว่าจะเพียงพอใน
การทดแทนอัตราการจ้างด้วยเงินรายได้ทั้งหมด โดยเฉพาะปริญญาตรีมีทั้งหมด จํานวน 37 อัตราที่จ้าง
ด้วยเงินรายได้ และตํ าแหน่งใหม่ที่จะมาจํ านวน 40 อัตราและพนักงานราชการอีกจํานวน 12 อัตรา
เป็นจํานวน 52 อัตรา จะทําให้จํานวน 37 อัตราหมดไป ในปี 2557 จะไม่มีการตั้งงบประมาณเป็นค่าจ้าง
การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 11/2556
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เงินเดือนสําหรับบุคลากรจากเงินรายได้อีกต่อไป หากมีการตั้งงบประมาณขึ้นต้องตั้งด้วยเงินรายได้ของ
ตนเอง งบอุ ด หนุ น หมวดเงิ น ค่ า จ้ า งเงิ น เดื อ นปี 2557 จํ า นวน 150 ล้ า นบาท สํ า หรั บ จ้ า งพนั ก งาน
มหาวิทยาลัย
มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม
รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 4.10.3 เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
สาระสําคัญโดยย่อ
1. การปรั บ ปรุ ง หลั ก สู ต รให้ ส อดคล้ อ งตามประกาศกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร เรื่ อ ง
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552 ในปีที่แล้วได้ขยายเวลา เพื่อเป็นประโยชน์
ในการพัฒนาคุณภาพบัณฑิตและการประเมินคุณภาพภายในตามตัวบ่งชี้ที่ 2.1 ขอฝากเรื่องการพัฒนา
หลักสูตรขอให้เร่งดําเนินการ ตัวบ่งชี้ 2.1 หลายคณะทํา มคอ.5 แต่คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ทํา มคอ.7 จะต้องทําทั้งระบบ ต้องจัดทําปฏิทิน Work Shop หากยังไม่ได้ทํา มคอ.7 ให้ทํา มคอ.5
ก่อน หากไม่ทําจะไม่ได้รับ TQR ให้ดูเล่มหลักสูตรด้วย ได้มีการเสนอแล้วจึงต้องทําตามนั้น
2. คณะได้รับเรื่องเตรียมความพร้อมประชาคมอาเซียนอาจารย์ราชภัฏทั่วประเทศแล้ว
หรือไม่ ในวันที่ 7 – 8 กรกฎาคม 2556 ให้คณะส่งตัวแทนเพื่อเข้าร่วมด้วย มีการเสวนาเรื่องน่ารู้
เกี่ยวกับวัฒนธรรมและประชาคมอาเซียนด้วย
3. วันที่ 5 มิถุนายน 2556 จะมีการประชุมอาจารย์ทั้งมหาวิทยาลัย มีการบรรยาย
พิเศษจาก ดร.อุทัย ดุลยเกษม ผู้รักษาราชการแทนอธิการบดี และมีเรื่องแจ้งหลายเรื่อง อาทิเช่น
การทํา มคอ. เกณฑ์การขอ ผศ.ฉบับ 9 ซึ่งแตกต่างจากฉบับที่ 6 – 7 – 8 อย่างไร ต้องการให้เตรียม
ข้อมูลด้วย โดยเฉพาะเรื่องการรับปริญญาได้แจ้งไปยังผู้อํานวยการกองพัฒนานักศึกษาไปแล้วว่าจะหา
โอกาสในการพบอาจารย์ได้น้อย คําสั่งยังไม่ได้แก้ไขเนื่องจากไม่มีคณบดีนั้นให้ส่งไปก่อน
4. มหาวิทยาลัยได้ทําข้อตกลงการจ้างดําเนินการออกข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย ในสัปดาห์ที่
ทําคือวันที่ 17 – 23 มิถุนายน 2556 กระบวนการดําเนินการนั้นเป็นชั้นความลับมาก ในส่วนของ
สํานักงานอธิการบดีบางท่านมีส่วนเกี่ยวข้อง การดําเนินการโดยจะทําการแจ้งไปยังตัวบุคคลอีกครั้งหนึ่ง
เนื่องจากมีกระบวนการขั้นตอนชั้นความลับ
ผศ.วชิรา ปูชตรีรัตน์ กล่าวว่า จากที่เคยทํา Work Shop มคอ.3 กับ มคอ.5 ให้คณะ
วิทยาการจัดการ ขณะนี้ มคอ.3 ยังมีปัญหาเนื่องจากด้านการเรียนรู้ต้องทําตามหลักสูตรที่สังกัด การวัด
หมวด 5 ด้ านการเรี ยนรู้ยังเกิดความคลาดเคลื่ อนหลายอย่าง การกํ ากับติ ดตามต้ องเขียนรายงาน
มคอ.7 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเริ่มทําตั้งแต่ปีการศึกษาที่แล้ว ปรากฏว่ามีบางสาขาเริ่มทําบ้าง
แต่ปีนี้มีความจําเป็นต้องทํา แต่ปัญหาคือความพร้อมในแต่ละคณะแตกต่างกัน ในการทํา Work shop
ควรเริ่มทําในสาขาของตนเอง
ประธาน กล่าวว่า คนเดียวกันมาตรฐานยังไม่เหมือนกันสอนต่างกลุ่มกัน ต้องพัฒนาขึ้น
มาเพื่อเป็นมาตรฐานเดียวกัน นําปัญหาเหล่านี้มาทํา Work shop หาข้อสรุปร่วมและนํามาสู่ระเบียบ
ประกาศ หรือข้อบังคับที่ใช้ร่วมกัน

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 11/2556

[2-13]
มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม
รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 4.10.4 เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ
สาระสําคัญโดยย่อ
-ไม่มีมติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม
-ไม่มี-

ระเบียบวาระที่ 4.10.5 เรือ่ งนําเสนอเพือ่ ทราบจากรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
สาระสําคัญโดยย่อ
1. เปิดเทอมใหม่ขอให้คณะช่วยดูแลนักศึกษา เนื่องจากเป็นช่วงของการรับน้อง ได้มี
การประชุมรองคณบดีของแต่ละคณะ เพื่อขอความร่วมมืออาจารย์ที่ปรึกษาช่วยดูแลนักศึกษาด้วย
2. กองพัฒนานักศึกษา อยู่ระหว่างดําเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อดําเนินงาน
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ได้จัดส่งให้แต่ละคณะตรวจสอบรายชื่อ หากอาจารย์ท่านใดติดภารกิจ
ไม่ต้องใส่ชื่อ
ผศ.ดร.วิมลพรรณ รุ่งพรหม กล่าวว่า ในปีนี้ได้ส่งคํากล่าวบังคมทูลไปแล้ว และไม่มี
ปริญญากิตติมศักดิ์ เนื่องจากที่ประชุมบางท่านควรจะได้แต่รายละเอียดไม่พอก็จะขยายระยะเวลา
ดําเนินการออกไป แต่ ตามกํ าหนดการไม่ได้ ทําให้ ปีนี้ไม่มี ปริญญากิตติม ศักดิ์ ฝากผู้อํานวยการ
สํานักงานอธิการบดีดําเนินการเรื่องชุดครุยของกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิด้วย
นายสุ น ทร โภชฌงค์ กล่ า วว่ า ครุ ย อาจารย์ ไ ด้ ตั้ ง งบประมาณไว้ จํ า นวน 38 ชุ ด
ซึ่งแตกต่างจากครุยของสภามหาวิทยาลัยตรงเข็มเท่านั้น แต่ขณะนี้มีปัญหาคือชุดครุยของอาจารย์
บางท่านจัดหาไม่ได้ จึงต้องให้ใส่ชุดครุยของมหาวิทยาลัยทดแทน และในปีนี้ครุยของอาจารย์มีไม่ครบ
ทุกคน แต่ในปีต่อไปจะให้อาจารย์ที่ไปรับปริญญาใส่ชุดครุยทุกคน
มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม
รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 4.10.6 เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร
สาระสําคัญโดยย่อ
-ไม่มีมติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม
-ไม่มี-

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 11/2556
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ระเบียบวาระที่ 4.10.7 เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ
และตรวจสอบภายใน
สาระสําคัญโดยย่อ
การตรวจสอบครุ ภั ณ ฑ์ ไ ด้ ใ ห้ ข้ อ สั ง เกตไป ขอให้ ช่ ว ยติ ด ตามผล ซึ่ ง จะมี ก ารประชุ ม
ในวันที่ 15 มิถุนายน 2556
มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม
รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องนําเสนอเพื่อพิจารณา
ระเบียบวาระที่ 5.1 ขออนุมัติงบประมาณการจัดทําท่อระบายน้ําและระบบระบายน้ํา
สาระสําคัญโดยย่อ
เนื่องด้วยอาคารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม อาคาร 12 ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มีพื้นที่ต่ํากว่าระดั บพื้นของอาคาร 42 เมื่อมี ฝนตกทําให้เกิดปัญหาการระบายน้ํา น้ําไหลเข้าท่วม
ในห้อ งเรี ยน จํ า นวน 4 ห้ อง คื อ ห้ อง 1204 1205 1206 และ 1207 ทํ าให้ เ กิ ดความเสี ย หาย
ต่อเครื่องจักร อุปกรณ์สําหรับใช้ในการเรียนการสอน และห้องเรียน ได้แจ้งให้งานอาคารสถานที่และ
ภูมิสถาปัตย์มาดําเนินการสํารวจแล้วพบว่าอาคารเดิมไม่มีรางระบายน้ํา และพื้นอาคารต่ํากว่าดินที่ถมไว้
ในปั จ จุ บั น เมื่ อ เกิ ด ฝนตกทํ า ให้ น้ํ า ไหลย้ อ นเข้ า ไปในตั ว อาคาร ดั ง นั้ น เพื่ อ แก้ ปั ญ หาดั ง กล่ า ว
จึงเห็นสมควรดําเนินการจัดทําระบบรางระบายน้ํา โดยวิธีการทํารางระบายน้ํา ศสล. ซึ่งงานอาคาร
สถานที่และภูมิสถาปัตย์ได้จัดทําแบบรูปและประมาณราคาจํานวนทั้งสิ้น 164,880.60 บาท (หนึ่งแสน
หกหมื่นสี่พันแปดร้อยแปดสิบบาทหกสิบสตางค์)
ผศ.ดร.วิมลพรรณ รุ่งพรหม กล่าวว่า หากทําท่อระบายน้ําและระบบระบายน้ําเกรงว่าจะ
แก้ปัญหาไม่ได้ หากฝนตกในปริมาณที่มากอาจจะรองรับไม่ได้ เนื่องจากเป็นพื้นที่ที่ต่ํา และอาจทําให้
น้ําท่วมขังเหมือนเดิม ควรสํารวจข้อมูลและเสนอทางเลือกเพื่อพิจารณา ควรไปหาวิธีก่อนว่าจะทําแบบ
ไหน การใช้ประโยชน์พื้นที่มีห้องจํานวนมาก อาจจะกั้นไม่ให้น้ําฝนเข้า ควรให้ไปสํารวจก่อนว่าน้ําท่วม
เกิดจากอะไร
ดร.ชิดชัย สนั่นเสียง กล่าวว่า ควรมีทางเลือกให้ตัดสินใจหลาย ๆ วิธีเพื่อพิจารณา ขอให้
นํากลับไปทบทวน และหาข้อมูลเพิ่มเติม
ประธาน กล่ า วว่ า คณะวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี ไ ด้ จั ด ทํ า บั น ทึ ก ขอความ
และงานอาคารสถานที่และภูมิสถาปัตย์ได้ไปสํารวจพบว่าไม่มีรางระบายน้ํา วิธีการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า
คือการสูบน้ําออก เนื่องจากพื้นที่นั้นเป็นที่เก็บวัสดุอุปกรณ์ที่จําเป็นหรือไม่
นายสุนทร โภชฌงค์ กล่าวว่า ปัญหาคือน้ําที่มาจากฝนตกทําให้น้ําท่วมขัง หากทําเป็น
กําแพงกั้นไม่ให้น้ําเข้าไปจะทําได้หรือไม่
นางสาววนิ ด า อิ น ทรลั ก ษณ์ กล่ า วว่ า ในการประชุ ม ครั้ ง ต่ อ ไป ควรให้ เ จ้ า หน้ า ที่
ผู้รับผิดชอบโดยตรงเข้าร่วมประชุมเพื่อตอบข้อซักถามแก่คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยด้วย
การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 11/2556

[2-15]
มติ/ความเห็นของที่ประชุม
มอบหมายให้งานอาคารสถานที่และภูมิสถาปัตย์นํากลับไปทบทวนวิธีแก้ปัญหาน้ําท่วมขัง
ของอาคารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (อาคาร 12) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอีกครั้ง และให้นําเสนอ
ในการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (กบ.) ครั้งที่ 11/2556 โดยให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ
โดยตรงเข้าร่วมประชุมเพื่อตอบข้อซักถามแก่คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

ระเบียบวาระที่ 5.2 ขอความเห็ น ชอบ (ร่ า ง) แผนแม่ บ ทเทคโนโลยี ส ารสนเทศและ
การสื่อสาร มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา พ.ศ.2556 - 2559
สาระสําคัญโดยย่อ
สํ า นั ก วิ ท ยบริ ก ารและเทคโนโลยี ส ารสนเทศ และกองนโยบายและแผน ได้ จั ด ทํ า
(ร่าง) แผนแม่บทเทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยราชภั ฏพระนครศรีอยุ ธ ยา
พ.ศ.2556 – 2559 เพื่อเป็นการเตรียมการรองรับกับภารกิจด้านการจัดการศึกษาพัฒนาด้าน ICT
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ดร.ชิดชัย สนั่นเสียง กล่าวว่า หากมีการแก้ไขปรับปรุงให้จัดส่งภายในวันที่ 7 มิถุนายน
2556 เกรงว่ าจะไม่ ทั น และใช้ งบประมาณจากงบไหน เป็ นการอบรมให้ แ ก่บุคลากรภายในหรือ
ภายนอกมหาวิทยาลัย
นายชัยพฤกษ์ ชูดํา กล่าวว่า เป็นการอบรมให้แก่บุคลากร นักศึกษา และเจ้าหน้าที่
ในมหาวิทยาลัย ใช้เป็นคู่มือในการพัฒนา ICT จะไม่มีหลักสูตร มีการจัดหา Software ที่ถูกกฎหมาย
มาใช้ การพั ฒ นาระบบ เช่ น โครงการระบบบริ ห ารประเมิ น ผลบุ ค ลากร รวมถึ ง ระบบที่ เ กี่ ย วกั บ
ยุทธศาสตร์ งานวิจัย
มติ/ความเห็นของที่ประชุม
เห็นชอบ (ร่าง) แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา พ.ศ.2556 – 2559 และหากคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยมีการแก้ไขให้จัดทํา
บันทึกข้อความจัดส่งให้สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีเพื่อปรับปรุงแก้ไขก่อนเสนอเข้าวาระกลั่นกรอง
การประชุมสภามหาวิทยาลัยในวันจันทร์ที่ 10 มิถุนายน 2556

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่น ๆ
ระเบียบวาระที่ 6.1 กําหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 11/2556
สาระสําคัญโดยย่อ
ตามที่ได้กําหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (กบ.) ครั้งที่ 10/2556
ในวั น อั ง คารที่ 18 มิ ถุ น ายน พ.ศ. 2556 เวลา 13.30 น. ณ ห้ อ งประชุ ม อยุ ธ ยา – อาเซี ย น
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จึงขอเรียนเชิญคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยทุกท่าน
เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ตามวันและเวลาดังกล่าว
มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม
รับทราบ
การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 11/2556

[2-16]
เลิกประชุมเวลา เวลา 15.30 น.
นางนงคราญ
นางสารภี

คงสมทรง
พูลศิริ

ผู้จดบันทึกการประชุม
ผู้ตรวจบันทึกการประชุม

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 11/2556

