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รายงานการประชุมคณะกรรมการบรหิารมหาวิทยาลัย 
คร้ังที่ 10/2556 

วันอังคารที่  4  มิถุนายน  2556  เวลา 13.30 – 15.30 น. 
ณ  ห้องประชุมอยุธยา – อาเซียน  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

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

ผู้ท่ีมาประชุม 
1. ดร.พรเทพ      รู้แผน      รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร       ประธาน 
2. ผศ.ดร.วิมลพรรณ รุ่งพรหม      รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ     กรรมการ 
3. นายจิรศักด์ิ  ชุมวรานนท์  รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา   กรรมการ 
4. ดร.ชิดชัย   สน่ันเสียง     รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ   กรรมการ 
5. นายสุนทร  โภชฌงค์       รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา    กรรมการ 
6. นางสาววนิดา  อินทรลักษณ ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ 

     และตรวจสอบภายใน     กรรมการ 
7. ดร.สุภัทรา  คงเรือง  รักษาราชการแทนคณบดี 

     คณะครุศาสตร ์      กรรมการ 
8. ผศ.วชิรา   ปูชตรีรัตน์ รักษาราชการแทนคณบดี 

     คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี    กรรมการ 
9. ผศ.อารีรัตน์  คูณดี  รักษาราชการแทนคณบดี 

     คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   กรรมการ 
10. นายสมเกียรติ แดงเจริญ รกัษาราชการแทนคณบดี 

     คณะวิทยาการจัดการ     กรรมการ 
11. ดร.ชิดชัย   สน่ันเสียง รักษาราชการแทนผู้อํานวยการสถาบัน 

     วิจัยและพัฒนา      กรรมการ 
12. นางสาวณัฐฐิญา แก้วแหวน (แทน) ผู้อํานวยการสถาบันอยุธยาศึกษา     กรรมการ  
13. นายชัยพฤกษ์ ชูดํา  ผู้อํานวยการสํานักวิทยบริการและ 

     เทคโนโลยีสารสนเทศ     กรรมการ 
14. นางวลัยทิพย์  พิมพ์สุธีถิรชา (แทน)ผู้อํานวยการสํานักงานคณะกรรมการ 

     บัณฑิตศึกษา      กรรมการ 
15. นางสารภี  พูลศิร ิ  ผู้อํานวยการสํานักงานอธิการบดี  

              กรรมการและเลขานุการ 
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ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. นางสุนทรี  โพธิกุล  ผู้อํานวยการกองกลาง 
2. นางสาวเพลินตา โมสกุล  ผู้อํานวยการกองนโยบายและแผน 
3. นางสาวยุวนารี ฉิมพาล ี  (แทน)ผู้อํานวยการกองบริการการศึกษา 
4. นางสาวสมปอง ชํานาญธรรม (แทน)ประธานศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพสวนหลวง 

 

ผู้ท่ีลาการประชุม 
ดร.อุทัย   ดุลยเกษม รักษาราชการแทนอธิการบดี ติดภารกิจ 

เริ่มประชุม เวลา 13.30 น. 
          ประธานพิจารณาจํานวนกรรมการที่มาประชุมและเห็น ว่าครบองค์ประชุมแล้ว จึง              
เปิดการประชุมและดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม  

 

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 1.1   ประธานคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยติดภารกิจ 

สาระสําคัญโดยย่อ 
  เน่ืองจาก ดร.อุทัย  ดุลยเกษม  ผู้รักษาราชการแทนอธิการบดีติดภารกิจที่วิทยาลัยมหาดไทย          
จึงมอบหมายให้ ดร.พรเทพ  รู้แผน  รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร  ทําหน้าที่ประธาน   
การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยแทน   

 

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
รับทราบ 

 

ระเบียบวาระท่ี 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  จะมีการประชุมอีกคร้ังเพ่ือเลือกสถานที่จัดประชุม หากเลือกที่
มหาวิทยาลัยคงต้องมีการจัดเตรียมสถานที่เพ่ือให้จัดประชุมต่อไป   
 

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
รับทราบ 
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ระเบียบวาระที่ 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
ระเบียบวาระท่ี 2.1  เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งท่ี 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  
เพ่ือขอให้ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม 

 

มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
  รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  ครั้ งที่  9/2556 
โดยไม่มีการแก้ไข 
 

ระเบียบวาระที่ 3   เรื่องสืบเน่ืองจากการประชุม 

ระเบียบวาระท่ี 3.1  รายงานข้อมูลการดําเนินงานและผลการปฏิบัติตามมติท่ีประชุม 
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
ครั้งท่ี 9/2556 

สาระสําคัญโดยย่อ 
  เลขานุการคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  นําเสนอรายงานข้อมูลจากการดําเนินงาน
และผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  ครั้งที่  9/2556  เมื่อวันพฤหัสบดี
ที่  23  พฤษภาคม 2556  คือ 

ขอหารือเรื่องการขอชดใช้ทุนการศึกษา  รายนายทวีศักด์ิ  จริตควร  จํานวน  200,000  บาท 
มติที่ประชุม  ให้พิจารณาดําเนินการตามข้อ 6 (3) แห่งสัญญาให้ทุน  และชดใช้เงิน     

ตามจํานวนที่เบิกไปเป็นจํานวนเงิน 200,000  บาท 
ผลการปฏิบัติ  ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (กบ.) ได้แจ้งไปยัง

คณะกรรมการให้ทุนการศึกษา  การฝึกอบรม  และการดูงาน เพ่ือดําเนินการต่อไป 
 

มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
 รับทราบ 
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ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องนําเสนอเพื่อทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 4.1 เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากคณบดีคณะครุศาสตร์ 

 สาระสําคัญโดยย่อ 
- ไม่มี –  

 

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
-  ไม่มี  - 

 

ระเบียบวาระท่ี 4.2  เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์

 สาระสําคัญโดยย่อ 
- ไม่มี –  

 

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
-  ไม่มี  - 

 

ระเบียบวาระท่ี 4.3  เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากคณบดีคณะวิทยาการจัดการ 

 สาระสําคัญโดยย่อ 
ในวันที่ 1 – 2 กรกฎาคม  2556  คณะวิทยาการจัดการจะมีการจัดงาน Open  House  

เน่ืองในวันครบรอบวันเกิดของคณะวิทยาการจัดการ  โดยในวันที่  1  กรกฎาคม  2556 จะมี           
การแสดงผลงานทางวิชาการ  ซึ่งมีอาจารย์และผู้วิจัยมานําเสนอผลงานวิจัย จํานวน 100  เรื่อง         
ส่วนในวันที่ 2 กรกฎาคม  2556  จะมีกิจกรรม Open  House ช่วงเช้าจะมีวิทยากรจากภายนอกมา
บรรยายเก่ียวกับเร่ืองอาเซียน  ตลอดทั้งวันจะมีการจัดกิจกรรม Marketing Day เป็นการออกร้านขาย
สินค้าของนักศึกษาสาขาวิชาการตลาด ซึ่งทั้ง 2 วันจะงดการเรียนการสอน  แต่ให้อาจารย์พานักศึกษามา
เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวแทน  เพราะงานน้ีจะมีกิจกรรมเกี่ยวกับการนําเสนอผลงานและการบรรยาย ซึ่ง
ต้องการให้นักศึกษาได้เข้าร่วมด้วย    

ดร.ชิดชัย  สน่ันเสียง  กล่าวว่า  การนําเสนอผลงานน้ีได้รับการตีพิมพ์หรือยอมรับหรือไม่  
แต่เป็นแนวทางที่เป็นประโยชน์  จึงขอให้ประสานงานไปยังสํานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาว่า
นักศึกษาที่กําลังจะถูกออก  และไม่รู้ว่าจะนําผลงานไปนําเสนอที่ไหนเพ่ือให้ได้รับการตีพิมพ์  หากส่วนน้ี
จะทําให้นักศึกษาได้รับการตีพิมพ์ก็จะเป็นการแก้ปัญหาได้  ไม่แน่ใจว่าที่คณะวิทยาการจัดการ  นําเสนอ
ผลงานแบบนี้สามารถเป็นการรับรองการตีพิมพ์ได้หรือไม่  เพ่ือนักศึกษาจะได้จบการศึกษาได้ทัน 

ประธาน  กล่าวว่า  มอบคณะวิทยาการจัดการไปตรวจสอบ  ซึ่งคิดว่าการประชุมวิชาการ   
ของคณะวิทยาการจัดการคงยังไม่ได้เป็นระดับชาติ  ขอให้ตรวจสอบองค์ประกอบ  หากอยู่ในเกณฑ์
ระดับชาติ   ก็ขอให้แจ้งไปยังสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และมอบหมายให้คณะ
วิทยาการจัดการแจ้งข้อมูลไปยังกองพัฒนานักศึกษา  และงานประชาสัมพันธ์เพ่ือทําการประชาสัมพันธ์
ข่าวสาร และฝ่ายรักษาความปลอดภัยให้รับรู้ว่าจะมีการจัดกิจกรรมใดในมหาวิทยาลัยในวันที่ 1 – 2 
กรกฎาคม 2556 
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ผศ.ดร.วิมลพรรณ  รุ่งพรหม  กล่าวว่า  การให้นักศึกษาได้มีส่วนร่วมกิจกรรม การจัดงาน
อาจารย์ที่เก่ียวข้องในการดําเนินการในขณะที่เข้าร่วมประชุม  นักศึกษาจะเข้าร่วมด้วยหรือไม่  ห้องที่ใช้
จัดนิทรรศการเป็นห้องเรียนหรือไม่  ขอให้แจ้งทางกองพัฒนานักศึกษาด้วย  เพ่ือให้เกิดความชัดเจน        
ในการมอบหมายงาน  การเรียนการสอน  และพ้ืนที่ที่ใช้ในการจัดงาน 
  

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
  รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี 4.4  เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

 สาระสําคัญโดยย่อ 
- ไม่มี -    

  

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
- ไม่มี - 

 

ระเบียบวาระท่ี 4.5  เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากผู้อํานวยการสถาบันอยุธยาศึกษา  

 สาระสําคัญโดยย่อ 

  ปฏิทินการดําเนินงานของสถาบันอยุธยาศึกษา  มีดังน้ี 
1. วันที่ 7 มิถุนายน  2556  กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ อําเภอภาชี  

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
2. วันที่ 14 มิถุนายน 2556  การเสวนา เรื่อง ภูมิปัญญาไทย  ณ  ห้องประชุมต้นโมก  

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา   
3. วันที่  25  มิ ถุ นายน  2556   กิ จกรรมยก ย่อง เ ชิด ชู เ กี ยร ติผู้ มี ผลงาน ดี เ ด่น                 

ด้านศิลปวัฒนธรรม รางวัลบุศราคัมมณีศรีราชภัฏ  จะจัดพิธีมอบ  ณ  หอประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 

4. วันที่ 26 มิถุนายน 2556  กิจกรรมธรรมะบรรยายให้กับนักศึกษาใหม่ปีที่ 1           
โดยทีมงานของพระมหาสมปอง  ณ  หอประชุม  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

5. วันที่  28  มิถุนายน  2556  อบรมมัคคุเทศก์ท้องถิ่น  เป็นการสร้างเครือข่ายระหว่าง
มัคคุเทศก์ท้องถิ่นในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและผู้ประกอบการท้ังหมดในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

ดร.ชิดชัย  สน่ันเสียง  กล่าวว่า  วันที่  25  มิถุนายน  2556  ได้รับทราบว่าผู้ว่าราชการ
จังหวัด และผศ.พันทิพา  มาลา  จะได้รับรางวัลบุศราคัมมณีศรีราชภัฏ  จะต้องมีการเตรียมการจัด      
ผู้กล่าวเปิดงาน และผู้มอบรางวัล  ให้ข้อคิดว่าสามารถนํามาจัดให้เช่ือมโยงกับวันที่  1  กรกฎาคม  2556  
ของคณะวิทยาการจัดการได้หรือไม่  เน่ืองจากเกี่ยวข้องกับผู้รักษาการแทนอธิการบดี ต้องมาร่วม
กิจกรรม 

ประธาน  กล่าวว่า  ขอให้ทางสถาบันอยุธยาศึกษาได้ไปวางแผนเพ่ือไม่ให้เกิดปัญหา  
ขอให้ประสานงานกับผู้รักษาราชการแทนอธิการบดีว่าว่างช่วงไหน  และกําหนดวัน  ส่วนที่จะรวมกับ
วันที่ 1 กรกฎาคม 2556 หรือไม ่ก็ต้องประสานงานว่ารวมกันได้หรือไม่  หากไม่ได้ก็ดําเนินการตามปกติ   
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นางสาวณัฐฐิญา  แก้วแหวน  กล่าวว่า  ได้ปรึกษากับอดีตผู้อํานวยการสถาบันอยุธยา  
และดูตารางนัดหมายคาดว่าจะเป็นนายกสภามหาวิทยาลัยเป็นผู้มอบรางวัล       

 

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
 รับทราบ 

 

ระเบียบวาระท่ี 4.6   เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากผู้อํานวยการสํานักวิทยบริการและ 
    เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 สาระสําคัญโดยย่อ 
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศได้ปรับระบบการเข้าใช้บริการห้องสมุด       

เป็นการสแกนบัตรสมาชิก  ขอความร่วมมือทุกท่านให้ทําบัตรสมาชิกที่ช้ัน 3  อาคารบรรณราชนครินทร์  
ในการดําเนินการให้สแกนบัตรน้ีเพ่ือต้องการเก็บข้อมูลสถิติ และระบุตัวตนของผู้มาใช้บริการห้องสมุด  
เน่ืองจากที่ผ่านมาเก็บข้อมูลเฉพาะนักศึกษาแต่ยังไม่มีข้อมูลของบุคลากรในมหาวิทยาลัยต้องขออภัยไว้ 
ณ ที่น้ี  อาจจะเกิดความไม่สะดวกในการเข้าใช้บริการห้องสมุด 

ประธาน  กล่าวว่า  กล้องวงจรปิดใช้ได้ทั้งหมดหรือไม่  ต้องการให้ประสานงานกับผู้รักษา
ความปลอดภัยว่าตรงไหนที่กล้องเสียเพ่ือจะได้เพ่ิมจํานวนคนในการรักษาความปลอดภัย 

นายชัยพฤกษ์  ชูดํา  กล่าวว่า  กล้องวงจรปิดของเดิมทํางาน 24 ช่ัวโมง 7 วันต่อสัปดาห์  
ต้ังแต่ปี 2549 จึงทําให้บางส่วนเส่ือมสภาพไป  และได้จัดหากล้องวงปิดใหม่ จํานวน 2 ตัวติดต้ังไว้ที่
อาคาร 1 และอาคาร 2       
  

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
รับทราบ 

 

ระเบียบวาระท่ี 4.7   เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 

 สาระสําคัญโดยย่อ 
1. การพิจารณาจัดสรรงบประมาณวิจัยของสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)   

ในปี 2557  ได้รับเร่ืองเม่ือวันที่  1  มิถุนายน  2556  และได้รับงบประมาณ จํานวน 3,051,000 บาท   
มีเป้าหมายทั้งหมด 16 โครงการ ขณะนี้ที่สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)  แจ้งว่าโครงการที่
ผ่านแล้วมีจํานวน 14 โครงการ จึงต้องนําโครงการสํารองเข้ามาอีก 2 โครงการเพ่ือให้ได้ตัวช้ีวัดและต้อง
พิจารณาให้เสร็จภายในวันที่ 4 มิถุนายน 2556  

2. ในวันที่ 4 มิถุนายน 2556  เวลา 15.00 น. จะมีการประชุมพิจารณาทุนวิจัย  และ
จะต้องจัดส่งให้สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ในวันที่  5  มิถุนายน  2556 

3. งานวิจัยต่าง ๆ ขณะน้ียังส่งงานไม่ครบ ไม่ว่าจะเป็นกองทุนวิจัย  ได้รับทุนจาก
สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)   ทุนจากสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)     
ที่ยังค้างส่ง  และให้ส่งภายในเดือนพฤษภาคม 2556  ขอความอนุเคราะห์ให้ผู้บริหารได้ช่วยกันแจ้งให้
บุคลากรของหน่วยงานท่ีท่านรับผิดชอบได้รับทราบต่อไปด้วย  โดยสถาบันวิจัยและพัฒนาได้ส่งหนังสือ
ไปยังอาจารย์แต่ยังไม่ได้คืนกลับมา  ก็ได้ทําไปใหม่โดยแจ้งผ่านทางคณบดี   
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4. งานวิจัยสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ในปี 2556  ต้องเสร็จภายใน   
วันที่ 1 กันยายน 2556 ตามที่ได้แจ้งไปแล้ว  เน่ืองจากหากไม่เสร็จจะไม่สามารถเบิกจ่ายได้  จะมีผล    
ทําให้ถูกตัดงบประมาณในปีต่อไป 

5. การส่งข้อเสนอโครงการวิจัยเพ่ือขอสนับสนุนกองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยปี 2557        
ให้อาจารย์เริ่มเขียนโครงการและส่งได้ต้ังแต่เดือนกรกฎาคม – สิงหาคม 2556  โดยจะมีการพิจารณา
ภายใน     เดือนกันยายน 2556 

6. ได้รับโครงการจัดเก็บข้อมูลการศึกษาในพ้ืนที่ภาคกลางฝั่งตะวันออก จํานวน 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. จะมีการจัดงานเวทีพูดจาหาทางออกประเทศไทย  ระดับประเทศ  จัด 108 เวที  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยาจัดในวันอาทิตย์ที่ 30 มิถุนายน 2556  จะมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมภายใน
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  ในส่วนของห้องเรียนน้ันไม่กระทบกับการเรียน
การสอน  แต่จะมีปัญหาในการสํารองที่จอดรถ  ขอให้ประสานงานกับศาลากลางหลังเก่าขอที่จอดรถ
ให้กับผู้เข้ามาร่วมงานหากสามารถดําเนินการได้คิดว่าคงไม่ต้องปิดตลาดนัด  และขอให้ในการประชุม  
ครั้งต่อไปให้นําข้อมูลมาพิจารณาอีกคร้ัง  

 ดร.ชิดชัย  สน่ันเสียง  กล่าวว่า  โครงการน้ีเป็นของรัฐบาลจัดโครงการขึ้นมา  โดยมีสวน
ดุสิตรับผิดชอบในการจัดทําหลักสูตร  เน่ืองจากสังคมไทยกําลังเกิดปัญหารัฐบาลจึงหาวิธีที่จะปรองดอง
กันโดยใช้วิธีการพูดจากัน  โดยส่งโครงการนี้ให้แก่ทุกจังหวัด  และให้มหาวิทยาลัยราชภัฏทุกแห่ง
รับผิดชอบด้านสถานที่  และจัดหาวิทยากร  ซึ่งมหาวิทยาลัยได้คัดเลือก ดร. ภาคิน  โชติเวศย์ศิลป์และมี
วิทยากรอีก จํานวน 2 ท่าน จากมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์  คณะสังคมศาสตร์  และมหาวิทยาลัย       
ราชมงคลสุวรรณภูมิ  ซึ่งต้องดําเนินการต้ังแต่เดือนมกราคม 2556  แต่เน่ืองจากเกิดวิกฤตจึงเลื่อนมา
เป็นเดือนน้ีมิถุนายน 2556 

 ประธาน  กล่าวว่า  มีงานใหญ่ที่เกิดขึ้น  ควรต้องนําเข้าแผนการดําเนินงานสําหรับกิจกรรม
ต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย  เสนอให้รักษาการแทนอธิการบดีได้รับทราบด้วย   

 

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
- ไม่มี - 

 

ระเบียบวาระท่ี 4.8  เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากผู้อํานวยการสํานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา 

 สาระสําคัญโดยย่อ 
- ไม่มี - 
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 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
- ไม่มี – 

 

ระเบียบวาระท่ี 4.9  เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากผู้อํานวยการสํานักงานอธิการบด ี

 สาระสําคัญโดยย่อ 
ใน วันอาทิต ย์ที่   9   มิถุนายน   2556  เวลา   08 .00 น .   ศาลากลาง จังห วัด

พระนครศรีอยุธยาได้เรียนเชิญหัวหน้าส่วนราชการทุกหน่วยงาน  ร่วมพิธีบําเพ็ญกุศลทักษิณานุปทาน
น้อมเกล้าถวาย  รัชกาลที่ 8 จัดที่สนามกีฬาโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย  ขอเรียนเชิญผู้บริหารทุกท่านร่วม
พิธีในครั้งน้ี  โดยกองกลางรับผิดชอบในการจัดพวงมาลา และรถรับ – ส่งผู้เข้าร่วมพิธีดังกล่าว 
 

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
  รับทราบ  
 

ระเบยีบวาระท่ี 4.10  เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากรองอธิการบดแีละผู้ชว่ยอธิการบด ี

ระเบียบวาระท่ี 4.10.1  เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร 

 สาระสําคัญโดยย่อ 
1. มหาวิทยาลัยได้ดําเนินการสอบคัดเลือกบุคลากรสําเร็จไปแล้วส่วนหน่ึง  แต่ยังไม่ครบ

ทุกตําแหน่งที่ประกาศสอบ  ที่มีปัญหาขณะน้ีคือสายวิชาการได้บุคลากรไม่ครบตามที่มีการประกาศสอบ  
ซึ่งอาจทําให้มีปัญหาในการเปิดเรียนภาคเรียนที่ 1/2556  และจะนําเข้าเสนอในการประชุม
คณะกรรมการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัยฯ (กบม.) เพ่ือขอความเห็นชอบให้ปรับเปลี่ยนวิธีการ
สอบขอใช้การคัดเลือกแทนเพ่ือให้ได้บุคลากรตรงต่อความต้องการและรวดเร็วต่อการคัดเลือก           
ซึ่งสายสนับสนุนวิชาการไม่มีปัญหาได้บุคลากรตามจํานวนที่ต้องการแต่ยังไม่ครบทั้งหมด 

2. การจัดสรรอัตราของปี 2556 ได้ดําเนินการเรียบร้อยแล้วในการประชุมเมื่อวันจันทร์ที่ 
3 มิถุนายน  2556  และจะนําเข้าในการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัยฯ (กบ
ม.) ต่อไป 

ผศ .ดร . วิมลพรรณ  รุ่ งพรหม  กล่าวว่า  การสอบคัดเลือกบุคลากรสายวิชาการ         
ในช่วง 2 – 3 ปีที่ผ่านมา มีการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยเข้ามา  กระบวนการคัดเลือกภาค ก  
ลักษณะน้ีควรดูจากมหาวิทยาลัยแห่งอ่ืนด้วยว่ามิวิธีการคัดเลือกอย่างไร  จะเห็นว่ากระบวนการคัดเลือก
ทําให้ได้บุคลากรที่มีคุณภาพ  หลาย ๆ ครั้งที่รับเข้ามาไม่แน่ใจว่าข้อสอบมีคุณภาพหรือไม่  พอรับสมัคร
เข้ามาอยู่ได้ 3 ปีจะขออนุญาตศึกษาต่อไม่ได้  การพัฒนาบุคลากรทําได้ลําบากและช้ามาก อาจเป็น
เพราะเข้ามา 3 ปีแล้วไปเรียนต่อ ไปดูงานต่างประเทศ การสอบที่จะให้ผ่านภาษาอังกฤษหรือเข้าสู่ระบบ   

การลาเรียนและการลาคร่อมสัญญา  ต้องการให้เป็นหลักการว่าในระยะเวลา 3 ปีที่เข้ามา
เป็นอาจารย์ยังไม่ให้ลา  การลาเน่ืองจากกลับจากราชการก่อนถูกประเมิน ทําให้เห็นว่าการบริหารต้อง
พิจารณาระเบียบด้วย  ต้องการให้ทบทวน  หรืออาจให้คณะกรรมการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย
ฯ (กบม.) ช้ีว่าหากเป็นอาจารย์ต้องอายุ 30 ปีแล้วถึงไปเรียนต่อได้  หรือต้องไม่ลาคร่อมสัญญา  การทํา
ผลงานตําแหน่ง ผศ. และรศ. ต้องเป็นอาจารย์ของมหาวิทยาลัยมาแล้ว 5 ปีถึงจะทําได้  จะเห็นว่า     
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การพิจารณาลําบาก  เน่ืองจากมีระเบียบ  และเหตุผลที่ล่าช้าเพราะยังไม่มีความชัดเจน  ต้องการให้เป็น
หลักเกณฑ์เดียวกัน   

ประธาน  กล่าวว่า  เห็นด้วยกับ ผศ.ดร.วิมลพรรณ  รุ่งพรหม  คิดว่าต้องรื้อระบบใหม่    
ในหลาย ๆ เรื่อง  จะนําเรื่องน้ีดังกล่าวประมวลผลและเสนอคณะกรรมการบริหารงานบุคคลของ
มหาวิทยาลัยฯ (กบม.) ต่อไป   

ผศ.วิชรา  ปูชตรีรัตน์  กล่าวว่า  มีอาจารย์ในคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีขอลา    
เรียนต่อ  การลาเรียนต่อต้องคิดว่าตนเองสอบได้  มีการวางแผนว่าหากสอบได้จะต้องดําเนินการ       
ตามขั้นตอนอย่างไร  แต่มีกรณีสอบได้แล้วมาแจ้งภายหลังและในระยะเวลากระชันชิด  พอสอบได้ก็ขอ
รีบไปเรียนต่อทันที  ทําให้เกิดความวุ่นวาย  เกิดปัญหาเก่ียวกับการเรียนการสอน  ขอความกรุณา
มหาวิทยาลัยทําออกกฎ ระเบียบในเรื่องการลาศึกษาต่อ  อีกปัญหาหน่ึงคือการลาศึกษาต่อไม่ตรงกับวุฒิ
และการพัฒนา ในการพัฒนาหลักสูตรปี 2549  ความเข้มข้นของอาจารย์ประจําหลักสูตรยังมีไม่มาก    
แต่ในระยะเวลา 4- 5 ปีข้างหน้าจะมีความเข้มข้นมากขึ้น  ในการทําผลงานวิชาการแต่ยังทํางานไม่ครบ 
6 เดือนก็เป็นอีกปัญหาหน่ึง 

ผศ.ดร.วิมลพรรณ  รุ่งพรหม  กล่าวว่า  ตามระเบียบข้อบังคับปี 2551  ให้เฉพาะพนักงาน
มหาวิทยาลัยใช้ระเบียบเดียวกัน  การเป็นอาจารย์พิเศษที่อ่ืนจะไม่ให้นับระยะเวลา  ทุกคนที่จบสาขาวิชา
ใดมา  ไม่ใช่จะเปิดสาขาวิชาตามท่ีจบมาได้  อาจารย์ประจําคณะต้องกําหนดว่าจะขอเปิดก่ีสาขาวิชา  
ปัญหาคือมีช่องว่างของกฎหมายบางข้อ  ที่สามารถทําได้แต่ต้องให้คณะกรรมการบริหารงานบุคคลของ
มหาวิทยาลัยฯ (กบม.) หรือคณะกรรมการพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการ (กพต.) กําหนดว่าจะให้
ระยะเวลาก่ีปี  การกําหนดพนักงานมหาวิทยาลัยหรืออาจารย์ประจําตามสัญญายังเทียบเท่าไม่ได้กับ
ข้าราชการ   
  

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
รับทราบ 

 

ระเบียบวาระท่ี 4.10.2  เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากรองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพฒันา 

สาระสําคัญโดยย่อ 
1. วันที่   29  พฤษภาคม   2556  มีการประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ                 

ที่กระทรวงศึกษาธิการ  มีเรื่องสําคัญที่เป็นประโยชน์ต่อบุคลากร คือ  ระบบ UK Professional Standards 
Framework เป็นระบบของประเทศอังกฤษที่มีการให้อาจารย์ที่สอนในสถาบันอุดมศึกษาได้มีการรับรอง
คุณวุฒิ     ในประเทศอังกฤษจะมีหน่วยงานที่ดูแลในคุณภาพของอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา  โดยสถาบัน
คลังสมองแห่งชาติได้มีการนําเสนอ Model ของหลาย ๆ มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยที่สนใจต้องการเข้ามา
ช่วยพัฒนาราชภัฏ คือ มหาวิทยาลัยแอสตัน ภายในเดือนมิถุนายน 2556 และกันยายน 2556 จะมี       
การประชุม  ที่กรุงเทพมหานคร  เพ่ือขึ้นทะเบียนรับรองมาตรฐานของอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา 

2. ที่ประชุมคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (กพอ.) กําลังสร้าง
หลักสูตรเพ่ือพัฒนาผู้บริหารไม่ว่าจะเป็นระดับอธิการบดี  คณบดี  ผู้อํานวยการสํานัก  และระดับ
ผู้อํานวยการกอง  เป็น 3 ระดับ  ขณะน้ีอยู่ระหว่างดําเนินการพัฒนา  คาดว่าหากแล้วเสร็จจะมีการเชิญ
ชวนให้แก่ผู้บริหารระดับต่าง ๆ ได้เข้าร่วมพัฒนาหลักสูตรต่าง ๆ ต่อไป 
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3. มหาวิทยาลัยเป็น 1 ใน 8 ของเครือข่ายสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา(องค์การมหาชน) (สมศ.) ในวันที่  6  มิถุนายน 2556  จะมีการประชุม  โดยมหาวิทยาลัยต้อง
ดูแลรับผิดชอบทั้งหมด 7 จังหวัด มีหน้าที่ในการติดตามประเมินผลของผู้ประเมินจากสํานักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์การมหาชน) (สมศ.) ในการประเมินตามโรงเรียนหรือ
สถานศึกษาต่าง ๆ  ต้องมีการติดตามประเมินผลว่าโรงเรียนหรือสถานศึกษาที่ไปประเมินน้ันผู้ประเมินเป็น
อย่างไร  มาตรฐานระดับไหน 

4. กองนโยบายและแผนมีปฏิทินการประกันคุณภาพภายใน  ต้ังแต่วันที่  3 - 30 มิถุนายน  
2556 โดยจะทําการเปิดคลินิกที่อาคาร 3  ช้ัน 3 เพ่ือให้หน่วยงานที่จะต้องทําระบบข้อมูลก่อนที่จะเข้ารับ
การประเมินภายใน  ให้ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ในการนัดวันเวลาในการเข้าคลินิก  โดยเจ้าหน้าที่พร้อมที่
จะให้คําปรึกษา 

5. อาคาร 2 มีห้องที่ปรับปรุงใหม่ 2 ห้อง  ห้องแรกเป็นศูนย์หนังสือ  มีการนําสินค้าที่ระลึก
ของมหาวิทยาลัย  อุปกรณ์เครื่องแบบนักศึกษา  เครื่องเขียน  เพ่ือมาจําหน่ายแก่นักศึกษา  คาดว่าจะแล้ว
เสร็จในเร็ว ๆ น้ี และในวันที่ 1 กรกฎาคม  2556 ซึ่งเป็นวันครบรอบ 108 ปีของมหาวิทยาลัยก็จะทําพิธี
เปิดด้วย  และห้องที่สองช่ือห้องอยุธยานานาชาติ  เป็นศูนย์การศึกษานานาชาติ  เพ่ือให้นักศึกษาจีนได้มี
ศูนย์รวมในการพบปะพูดคุย  และห้องทํางานสําหรับนักวิเทศสัมพันธ์  และเพ่ือเป็นสถานที่ในการติดต่อ
ประสานงานสําหรับชาวต่างชาติหรือนักศึกษาต่างชาติในการพบปะพูดคุย 

6. ปฏิทินสํานักงบประมาณมีการปรับเปลี่ยนใหม่  เมื่อวันที่ 29 – 30 พฤษภาคม 2556  
สภาผู้แทนได้มีการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณ ได้มีการลงมติเห็นชอบแล้ว  ได้รับหลักการ    
ในวาระที่ 1 มหาวิทยาลัยได้ส่งคําของบประมาณไป 800 กว่าล้านบาท  ได้มีการพิจารณากลั่นกรองโดย
คณะกรรมการชุดต่าง ๆ ขณะน้ีได้พิมพ์ร่างมาแล้วจํานวน 323 ล้านบาทเศษ  หากไม่มีอะไรผิดพลาดช่วง
วันที่  4  มิถุนายน  2556 ถึงวันที่ 2 สิงหาคม  2556  ก็จะมีการพิจารณาในวาระท่ี 2 มีหลายโครงการท่ี
น่าสนใจ  เช่น  โครงการเตรียมความพร้อมสําหรับประชาคมอาเซียน  จุดประสงค์คือการฝึกอบรมบุคลากร
ด้านภาษาอังกฤษ ส่วนในเรื่องการเบิกจ่ายงบลงทุน เป็นปัญหามาก ทําให้ในปี 2557 ได้งบประมาณน้อยลง  
เน่ืองจากผลการเบิกจ่ายปีที่ผ่านมาไม่เป็นไปตามแผน  ผลการดําเนินงานจะส่งผลต่องบประมาณในปีต่อไป  
ขอให้ทุกส่วนราชการที่ดูแลงบประมาณอยู่  และขอให้เป็นไปตามแผน  หากมีปัญหาให้รีบแจ้งโดยทันที  
ไม่เช่นน้ันจะผูกพันกับงบประมาณในปีต่อไป   

7.  งบรายได้  ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนของการประมาณการรายรับของปี 2557  ดร.อุทัย       
ดุลยเกษม  ผู้รักษาราชการแทนอธิการบดีได้แจ้งไว้ว่าในกรณีงบแผ่นดินมีปัญหาอย่างเช่นงบวิจัยถูกตัด
ลดลงจะทําให้กระทบต่อภารกิจในด้านการวิจัย  ท่านได้แนะนําให้นํางบรายได้เข้ามาเสริมเพ่ือไม่ให้งานวิจัย
ด้อยลงไป  ขณะน้ีกองนโยบายและแผนกําลังคํานวณว่าจะกันงบประมาณในการประมาณการรายรับเป็น
ร้อยละเท่าไหร่เพ่ือไม่ให้น้อยกว่าปีที่ผ่านมา 

8. จากการจัดสรรบุคลากรในปี 2556  ส่วนในปี 2557  งบประมาณค่าจ้างบุคลากรต้อง
ลดลง  เน่ืองจากงบบุคลากรที่จะมาทดแทนในปี 2556 หรือปี 2555 ที่ยังจ้างไม่หมด  คาดว่าจะเพียงพอใน
การทดแทนอัตราการจ้างด้วยเงินรายได้ทั้งหมด  โดยเฉพาะปริญญาตรีมีทั้งหมด จํานวน 37 อัตราที่จ้าง
ด้วยเงินรายได้  และตําแหน่งใหม่ที่จะมาจํานวน 40 อัตราและพนักงานราชการอีกจํานวน 12 อัตรา     
เป็นจํานวน 52 อัตรา จะทําให้จํานวน 37 อัตราหมดไป  ในปี 2557  จะไม่มีการต้ังงบประมาณเป็นค่าจ้าง
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เงินเดือนสําหรับบุคลากรจากเงินรายได้อีกต่อไป  หากมีการต้ังงบประมาณขึ้นต้องต้ังด้วยเงินรายได้ของ
ตนเอง งบอุดหนุนหมวดเงินค่าจ้างเงินเดือนปี 2557 จํานวน 150 ล้านบาท  สําหรับจ้างพนักงาน
มหาวิทยาลัย          
 

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
รับทราบ   

 

ระเบียบวาระท่ี 4.10.3  เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 

 สาระสําคัญโดยย่อ 
1. การปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง         

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552 ในปีที่แล้วได้ขยายเวลา  เพ่ือเป็นประโยชน์   
ในการพัฒนาคุณภาพบัณฑิตและการประเมินคุณภาพภายในตามตัวบ่งช้ีที่ 2.1 ขอฝากเร่ืองการพัฒนา
หลักสูตรขอให้เร่งดําเนินการ  ตัวบ่งช้ี 2.1 หลายคณะทํา มคอ.5  แต่คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
ทํา มคอ.7 จะต้องทําทั้งระบบ  ต้องจัดทําปฏิทิน Work Shop หากยังไม่ได้ทํา มคอ.7 ให้ทํา มคอ.5 
ก่อน หากไม่ทําจะไม่ได้รับ TQR ให้ดูเล่มหลักสูตรด้วย  ได้มีการเสนอแล้วจึงต้องทําตามน้ัน   

2. คณะได้รับเรื่องเตรียมความพร้อมประชาคมอาเซียนอาจารย์ราชภัฏทั่วประเทศแล้ว
หรือไม่ ในวันที่ 7 – 8 กรกฎาคม 2556  ให้คณะส่งตัวแทนเพ่ือเข้าร่วมด้วย  มีการเสวนาเรื่องน่ารู้
เก่ียวกับวัฒนธรรมและประชาคมอาเซียนด้วย 

3. วันที่  5  มิถุนายน  2556  จะมีการประชุมอาจารย์ทั้งมหาวิทยาลัย มีการบรรยาย
พิเศษจาก ดร.อุทัย  ดุลยเกษม ผู้รักษาราชการแทนอธิการบดี  และมีเรื่องแจ้งหลายเร่ือง  อาทิเช่น    
การทํา มคอ. เกณฑ์การขอ ผศ.ฉบับ 9  ซึ่งแตกต่างจากฉบับที่ 6 – 7 – 8 อย่างไร  ต้องการให้เตรียม
ข้อมูลด้วย  โดยเฉพาะเรื่องการรับปริญญาได้แจ้งไปยังผู้อํานวยการกองพัฒนานักศึกษาไปแล้วว่าจะหา
โอกาสในการพบอาจารย์ได้น้อย คําสั่งยังไม่ได้แก้ไขเน่ืองจากไม่มีคณบดีน้ันให้ส่งไปก่อน 

4. มหาวิทยาลัยได้ทําข้อตกลงการจ้างดําเนินการออกข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย  ในสัปดาห์ที่
ทําคือวันที่ 17 – 23 มิถุนายน  2556  กระบวนการดําเนินการน้ันเป็นช้ันความลับมาก  ในส่วนของ
สํานักงานอธิการบดีบางท่านมีส่วนเก่ียวข้อง  การดําเนินการโดยจะทําการแจ้งไปยังตัวบุคคลอีกคร้ังหน่ึง 
เน่ืองจากมีกระบวนการข้ันตอนช้ันความลับ 

ผศ.วชิรา  ปูชตรีรัตน์  กล่าวว่า  จากที่เคยทํา Work Shop มคอ.3 กับ มคอ.5 ให้คณะ
วิทยาการจัดการ  ขณะนี้ มคอ.3 ยังมีปัญหาเน่ืองจากด้านการเรียนรู้ต้องทําตามหลักสูตรที่สังกัด  การวัด
หมวด 5 ด้านการเรียนรู้ยังเกิดความคลาดเคล่ือนหลายอย่าง  การกํากับติดตามต้องเขียนรายงาน     
มคอ.7 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเริ่มทําต้ังแต่ปีการศึกษาที่แล้ว  ปรากฏว่ามีบางสาขาเร่ิมทําบ้าง  
แต่ปีน้ีมีความจําเป็นต้องทํา  แต่ปัญหาคือความพร้อมในแต่ละคณะแตกต่างกัน  ในการทํา Work shop 
ควรเริ่มทําในสาขาของตนเอง 

ประธาน  กล่าวว่า  คนเดียวกันมาตรฐานยังไม่เหมือนกันสอนต่างกลุ่มกัน  ต้องพัฒนาขึ้น
มาเพ่ือเป็นมาตรฐานเดียวกัน นําปัญหาเหล่าน้ีมาทํา Work shop หาข้อสรุปร่วมและนํามาสู่ระเบียบ  
ประกาศ หรือข้อบังคับที่ใช้ร่วมกัน     
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 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
รับทราบ 

 

ระเบียบวาระท่ี 4.10.4   เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ 

 สาระสําคัญโดยย่อ 
-ไม่มี- 

 

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
-ไม่มี- 

 

ระเบยีบวาระท่ี 4.10.5  เรือ่งนําเสนอเพือ่ทราบจากรองอธิการบดฝ่ีายกิจการนกัศึกษา 

 สาระสําคัญโดยย่อ 
1. เปิดเทอมใหม่ขอให้คณะช่วยดูแลนักศึกษา  เน่ืองจากเป็นช่วงของการรับน้อง  ได้มี  

การประชุมรองคณบดีของแต่ละคณะ  เพ่ือขอความร่วมมืออาจารย์ที่ปรึกษาช่วยดูแลนักศึกษาด้วย 
2. กองพัฒนานักศึกษา อยู่ระหว่างดําเนินการแต่งต้ังคณะกรรมการเพ่ือดําเนินงาน               

ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร  ได้จัดส่งให้แต่ละคณะตรวจสอบรายช่ือ  หากอาจารย์ท่านใดติดภารกิจ
ไม่ต้องใส่ช่ือ 

ผศ.ดร.วิมลพรรณ  รุ่งพรหม  กล่าวว่า  ในปีน้ีได้ส่งคํากล่าวบังคมทูลไปแล้ว  และไม่มี
ปริญญากิตติมศักด์ิ  เน่ืองจากท่ีประชุมบางท่านควรจะได้แต่รายละเอียดไม่พอก็จะขยายระยะเวลา
ดําเนินการออกไป  แต่ตามกําหนดการไม่ได้  ทําให้ปีน้ีไม่มีปริญญากิตติมศักด์ิ   ฝากผู้อํานวยการ
สํานักงานอธิการบดีดําเนินการเรื่องชุดครุยของกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิด้วย 

นายสุนทร  โภชฌงค์ กล่าวว่า  ครุยอาจารย์ได้ต้ังงบประมาณไว้ จํานวน  38  ชุด            
ซึ่งแตกต่างจากครุยของสภามหาวิทยาลัยตรงเข็มเท่าน้ัน  แต่ขณะนี้มีปัญหาคือชุดครุยของอาจารย์    
บางท่านจัดหาไม่ได้  จึงต้องให้ใส่ชุดครุยของมหาวิทยาลัยทดแทน  และในปีน้ีครุยของอาจารย์มีไม่ครบ
ทุกคน  แต่ในปีต่อไปจะให้อาจารย์ที่ไปรับปริญญาใส่ชุดครุยทุกคน   
  

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
รับทราบ 

 

ระเบียบวาระท่ี 4.10.6  เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร 

 สาระสําคัญโดยย่อ 
-ไม่มี- 

 

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
-ไม่มี- 
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ระเบียบวาระท่ี 4.10.7   เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ
และตรวจสอบภายใน 

 สาระสําคัญโดยย่อ 
  การตรวจสอบครุภัณฑ์ได้ให้ข้อสังเกตไป  ขอให้ช่วยติดตามผล  ซึ่งจะมีการประชุม          
ในวันที่  15  มิถุนายน  2556 
 

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
  รับทราบ 

 

ระเบียบวาระที่ 5  เรื่องนําเสนอเพื่อพิจารณา 
 

ระเบียบวาระท่ี 5.1  ขออนุมัติงบประมาณการจัดทําท่อระบายน้ําและระบบระบายน้ํา 

 สาระสําคัญโดยย่อ 
 เน่ืองด้วยอาคารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม อาคาร 12 ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
มีพ้ืนที่ตํ่ากว่าระดับพ้ืนของอาคาร 42  เมื่อมีฝนตกทําให้เกิดปัญหาการระบายนํ้า  นํ้าไหลเข้าท่วม      
ในห้องเรียน จํานวน 4 ห้อง คือ ห้อง 1204  1205  1206  และ 1207  ทําให้เกิดความเสียหาย         
ต่อเคร่ืองจักร  อุปกรณ์สําหรับใช้ในการเรียนการสอน และห้องเรียน ได้แจ้งให้งานอาคารสถานที่และ
ภูมิสถาปัตย์มาดําเนินการสํารวจแล้วพบว่าอาคารเดิมไม่มีรางระบายนํ้า  และพ้ืนอาคารตํ่ากว่าดินที่ถมไว้
ในปัจจุบัน  เมื่อเกิดฝนตกทําให้ นํ้าไหลย้อนเข้าไปในตัวอาคาร  ดังน้ันเพ่ือแก้ปัญหาดังกล่าว              
จึงเห็นสมควรดําเนินการจัดทําระบบรางระบายนํ้า  โดยวิธีการทํารางระบายนํ้า ศสล. ซึ่งงานอาคาร
สถานที่และภูมิสถาปัตย์ได้จัดทําแบบรูปและประมาณราคาจํานวนทั้งสิ้น  164,880.60 บาท (หน่ึงแสน
หกหมื่นสี่พันแปดร้อยแปดสิบบาทหกสิบสตางค์) 
 ผศ.ดร.วิมลพรรณ  รุ่งพรหม  กล่าวว่า หากทําท่อระบายนํ้าและระบบระบายนํ้าเกรงว่าจะ
แก้ปัญหาไม่ได้  หากฝนตกในปริมาณที่มากอาจจะรองรับไม่ได้  เน่ืองจากเป็นพ้ืนที่ที่ตํ่า และอาจทําให้  
นํ้าท่วมขังเหมือนเดิม  ควรสํารวจข้อมูลและเสนอทางเลือกเพ่ือพิจารณา  ควรไปหาวิธีก่อนว่าจะทําแบบ
ไหน  การใช้ประโยชน์พ้ืนที่มีห้องจํานวนมาก  อาจจะก้ันไม่ให้นํ้าฝนเข้า  ควรให้ไปสํารวจก่อนว่านํ้าท่วม
เกิดจากอะไร   
 ดร.ชิดชัย  สน่ันเสียง  กล่าวว่า  ควรมีทางเลือกให้ตัดสินใจหลาย ๆ วิธีเพ่ือพิจารณา  ขอให้
นํากลับไปทบทวน  และหาข้อมูลเพ่ิมเติม 
 ประธาน   กล่าว ว่า   คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไ ด้จัดทํ า บันทึกขอความ              
และงานอาคารสถานที่และภูมิสถาปัตย์ได้ไปสํารวจพบว่าไม่มีรางระบายนํ้า  วิธีการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า
คือการสูบนํ้าออก  เน่ืองจากพ้ืนที่น้ันเป็นที่เก็บวัสดุอุปกรณ์ที่จําเป็นหรือไม่   
 นายสุนทร  โภชฌงค์  กล่าวว่า  ปัญหาคือนํ้าที่มาจากฝนตกทําให้นํ้าท่วมขัง  หากทําเป็น
กําแพงก้ันไม่ให้นํ้าเข้าไปจะทําได้หรือไม่  
 นางสาววนิดา  อินทรลักษณ์  กล่าวว่า  ในการประชุมครั้งต่อไป  ควรให้เจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบโดยตรงเข้าร่วมประชุมเพ่ือตอบข้อซักถามแก่คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยด้วย 
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มติ/ความเห็นของที่ประชุม 
มอบหมายให้งานอาคารสถานที่และภูมิสถาปัตย์นํากลับไปทบทวนวิธีแก้ปัญหานํ้าท่วมขัง

ของอาคารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (อาคาร 12)  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอีกคร้ัง และให้นําเสนอ
ในการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (กบ.) ครั้งที่ 11/2556  โดยให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ
โดยตรงเข้าร่วมประชุมเพ่ือตอบข้อซักถามแก่คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 

 

ระเบียบวาระท่ี 5.2  ขอความเห็นชอบ (ร่าง) แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและ         
การสื่อสาร  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา พ.ศ.2556 - 2559 

 สาระสําคัญโดยย่อ 
 สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และกองนโยบายและแผน  ได้จัดทํา         
(ร่าง)   แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา      
พ.ศ.2556 – 2559  เพ่ือเป็นการเตรียมการรองรับกับภารกิจด้านการจัดการศึกษาพัฒนาด้าน ICT 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
 ดร.ชิดชัย  สน่ันเสียง  กล่าวว่า  หากมีการแก้ไขปรับปรุงให้จัดส่งภายในวันที่  7  มิถุนายน  
2556  เกรงว่าจะไม่ทัน  และใช้งบประมาณจากงบไหน  เป็นการอบรมให้แก่บุคลากรภายในหรือ
ภายนอกมหาวิทยาลัย   
 นายชัยพฤกษ์  ชูดํา  กล่าวว่า  เป็นการอบรมให้แก่บุคลากร  นักศึกษา และเจ้าหน้าที่     
ในมหาวิทยาลัย  ใช้เป็นคู่มือในการพัฒนา ICT จะไม่มีหลักสูตร  มีการจัดหา Software ที่ถูกกฎหมาย
มาใช้  การพัฒนาระบบ เช่น โครงการระบบบริหารประเมินผลบุคลากร รวมถึงระบบที่เก่ียวกับ
ยุทธศาสตร์  งานวิจัย   
 

มติ/ความเห็นของที่ประชุม 
เห็นชอบ (ร่าง) แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  มหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา พ.ศ.2556 – 2559  และหากคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยมีการแก้ไขให้จัดทํา
บันทึกข้อความจัดส่งให้สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีเพ่ือปรับปรุงแก้ไขก่อนเสนอเข้าวาระกลั่นกรอง
การประชุมสภามหาวิทยาลัยในวันจันทร์ที่  10  มิถุนายน  2556 
 

ระเบียบวาระที่ 6  เรื่องอ่ืน ๆ 

ระเบียบวาระท่ี 6.1 กําหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  ครั้งท่ี 11/2556 

สาระสําคัญโดยย่อ 
ตามท่ีได้กําหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (กบ.) ครั้งที่ 10/2556  

ในวันอังคารที่  18  มิถุนายน  พ.ศ. 2556 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมอยุธยา – อาเซียน 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  จึงขอเรียนเชิญคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยทุกท่าน    
เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ตามวันและเวลาดังกล่าว 

 

มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
     รับทราบ 



 

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  คร้ังที่  11/2556 

 

[2-16] 

 
 

เลิกประชุมเวลา เวลา  15.30 น.  

 

 นางนงคราญ คงสมทรง ผู้จดบันทึกการประชุม 
นางสารภี   พูลศิร ิ ผู้ตรวจบันทึกการประชุม 




