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รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
คร้ังที่ 10/2555 

วันอังคารท่ี 29 พฤษภาคม 2555 เวลา 13.30 – 16.00 น. 
ณ หองประชุม 1 อาคาร 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

-------------------------------------------------- 
ผูท่ีมาประชุม 
1. ดร.บรูพาทิศ พลอยสุวรรณ อธิการบดี ประธาน 
2. รศ.วันทนีย แสนภักดี รองอธิการบดฝีายบริหาร กรรมการ 
3. นายจิรศักดิ์ ชุมวรานนท รองอธิการบดฝีายวางแผนและพฒันา กรรมการ 
4. ดร.ชิดชัย สนั่นเสียง รองอธิการบดฝีายวิจัยและบริการวิชาการ กรรมการ 
5. นางสาวกาญจนา เงินออน (แทน) คณบดีคณะครุศาสตร กรรมการ 
6. ผศ.อารรีัตน คูณดี (แทน) คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร กรรมการ 
7. นายกฤษณะ กันอ่ํา (แทน) คณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กรรมการ 
8. รศ.ลํายอง ปลั่งกลาง คณบดีคณะวิทยาการจัดการ กรรมการ 
9. ผศ.จินตนา เวชมี ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา กรรมการ 
10. ผศ.พันทิพา มาลา ผูอํานวยการสถาบันอยุธยาศึกษา กรรมการ 
11. นายชัยพฤกษ ชูดํา ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ กรรมการ 
12. ดร.รวีวัตร สิริภูบาล ผูอํานวยการสํานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา กรรมการ 

ผูเขารวมประชุม 
1. นางสาวเพลินตา โมสกลุ ผูอํานวยการกองนโยบายและแผน 
2. นางลักขณา เตชวงษ ผูอํานวยการกองบริการการศึกษา 
3. นางสุนทรี โพธิกุล ผูอํานวยการกองกลาง 

ผูไมมารวมประชุม 
1. ผศ.ดร.วิมลพรรณ รุงพรหม รองอธิการบดฝีายวิชาการ ติดภารกิจ 
2. นายทวีศักดิ์ จริตควร ผูชวยอธิการบดีฝายบริหาร ติดภารกิจ 
3. นายสุนทร โภชฌงค รองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา ติดภารกิจ 
4. นางสารภี พูลศิริ ผูอํานวยการกองพฒันานักศึกษา ติดภารกิจ 

เปดประชุม เวลา 13.30 น. 
ประธานพิจารณาจํานวนกรรมการที่มาประชุมและเห็นวาครบองคประชุมแลวจึงเปดการประชุม 

และดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม
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ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจงใหทราบ 

ระเบียบวาระที่ 1.1 ขอบคุณคณาจารยและเจาหนาที่มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

สาระสําคัญโดยยอ 
อธิการบดีแจงขอบคุณคณาจารยและเจาหนาที่มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาและ 

นักเรียน  นักศึกษาทุกคนที่ไดมีสวนรวมในการเฝารับเสด็จฯ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว สมเด็จพระ 
นางเจาพระบรมราชินีนาถ  และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เมื่อวันที่ 25 
พฤษภาคม 2555 ที่ผานมา  โดยไดรวมจัดกิจกรรมตางๆ อาทิ การรับเสด็จฯ บริเวณแยกวรเชษฐ และ 
บริเวณทุงมะขามหยอง รวมถึงการลอยกระทงสายที่บริเวณหนาพระตําหนักสิริยาลัย และเฝาสงเสด็จฯ 
ดานขางพระตําหนักสิริยาลัย ในนามของผูบริหารมหาวิทยาลัยขอขอบคุณไว ณ ที่นี้ดวย 

ผศ.จินตนา  เวชมี  รายงานเพิ่มเติมวา  เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2555 ไดรวมประชุมกับ 
ผูวาราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาไดกลาวถึงงานรับเสด็จฯ ที่มหาวิทยาลัยใหความรวมมือกับ 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยาในการจัดทํากระทงสายเพื่อรับเสด็จ ซึ่งในวันดังกลาวไมสามารถติดตอกับ 
อธิการบดีไดเนื่องจากไมมีสัญญาณโทรศัพท  ผูวาราชการจังหวัดกลาวขอบคุณมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
พระนครศรีอยุธยาในการจัดทํากระทงสายเพื่อทอดพระเนตร 

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 1.2 การประชุมรวมกับสํานักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง ขอความ 
รวมมือในการรับเสด็จฯ 

สาระสําคัญโดยยอ 
อธิการบดี  นําแจงสืบเนื่องจากการเขารวมประชุมกับสํานักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได 

ทราบขาววาพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว สมเด็จพระนางเจาพระบรมราชินีนาถ  และสมเด็จพระเทพ 
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จะเสด็จพระราชดําเนินมายังพระตําหนักริมน้ํา (สรางใหมบริเวณ 
องคการบริหารสวนตําบลบานมาฝงตรงขามศูนยศิลปาชีพบางไทร) แตยังไมมีหมายกําหนดการที่ชัดเจน 
อยางเปนทางการ ระหวางวันที่ 58 มิถุนายน 2555 จังหวัดพระนครศรีอยุธยาไดขอความรวมมือ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาและองคการบริหารสวนตําบลบานมา ในการจัดทํากระทงสาย 
ถวายใหทอดพระเนตรในชวงเวลาเสวยพระกระยาหารคํ่า ขอมอบหมายผูอํานวยการกองกลางผู 
ประสานงานกับผูที่เกี่ยวของและคิดหาวิธีการจัดทํากระทงใหเหมาะสมกับความกวางของแมน้ํา 

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
รับทราบ
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ระเบียบวาระที่ 1.3 แนวการปฏิบัติในการดําเนินการจัดการเรียนการสอนภาคพิเศษ (กศ.บป.) 

สาระสําคัญโดยยอ 
อธิการบดี นําเสนอขอมูลตามเอกสาร ที่ ศธ 0550.01/133 วันที่ 29 พฤษภาคม 2555 

เรื่อง แนวปฏิบัติในการดําเนินการจัดการเรียนการสอนภาคพิเศษ (กศ.บป.) ดวยในชวงที่ผานมา 
อธิการบดีไดพบวาการดําเนินการจัดการเรียนการสอนภาคพิเศษ (กศ.บป.) ในกลุมวันจันทรจันทรพุธ 
ศุกร ไมเปนไปตามแผนหรือแนวทางปฏิบัติที่กําหนดไว เชน บางวิชาไมไดจัดการเรียนการสอน 
ตามกําหนดเวลาในแผนการสอนหรือตามแผน จึงจําเปนกําหนดแนวทางปฏิบัติในการดําเนินการจัดการ 
เรียนการสอนภาคพิเศษ (กศ.บป.) โดยใหดําเนินการสํารวจความสมัครใจของผูบริหาร คณาจารย 
ที่ประสงคจะทําดําเนินการ จันทรพุธศุกร หรือ เสาร อาทิตย และใหตรวจสอบแจงความประสงคทํา 
ดําเนินการใหมหากไมสะดวกหรือไมประสงคใหแตงตั้งเฉพาะผูที่ประสงคจะทํางาน กศ.บป. โดยมีแนว 
ทางการปฏิบัติที่ชัดเจน โดยเฉพาะการปฏิบัติงานของผูบริหาร คณาจารย และเจาหนาที่ที่จะทําใหการ 
ดําเนินงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

1. การแตงตั้งใหเปนคณะกรรมการหรือผูดําเนินงานการจัดการศึกษาภาคพิเศษแตละภาค 
เรียนซึ่งจะไดรับคาตอบแทนในการดําเนินงานนั้น ใหเปนไปตามความประสงคหรือความสมัครใจของ 
ผูบริหาร คณาจารย และเจาหนาที่ โดยใหเสนอบันทึกหรือแจง, แบบตอบรับ หรือการแจงความ 
ประสงคหรือความสมัครใจเสนอผานความเห็นชอบของหัวหนาหนวยงานตนสังกัด ตามระบบที่กองกลาง 
กําหนด 

2. ใหคณะ สถาบัน สํานัก สํานักงาน หรือหนวยงานเทียบเทา เสนอจํานวนที่เหมาะสม 
และบัญชีรายช่ือผูที่สมัครใจดําเนินงานและหัวหนาหนวยงานใหความเห็นชอบตอสํานักงานอธิการบดี 
เพื่อรวบรวมเสนอแตงตั้งตอไป 

3. เมื่อไดรับการแตงตั้งแลวใหผูบริหาร คณาจารย และเจาหนาที่ ตองปฏิบัติงานตาม 
หนาที่ความรับผิดชอบในชวงเวลาที่กําหนด คือ วันจันทรพุธศุกร ตั้งแตเวลา 17.00 น. ถึง 20.30 น. 
และ วันเสารอาทิตย ตั้งแตเวลา 08.30 น. ถึง 17.00 น. ยกเวนเจาหนาที่ประจําอาคารสถานที่ที่ตอง 
เปดปด และทําความสะอาดหองและอาคารสถานที่ที่ตองปฏิบัติงานกอนเวลาเริ่มและเลิกเรียน 

4. เมื่อไดรับการแตงตั้งแลวผูบริหาร คณาจารย และเจาหนาที่ ตองลงช่ือปฏิบัติงานทุก 
วันที่มีการจัดการเรียนการสอนที่สํานักงานอธิการบดียกเวนไดรับอนุญาตใหไปราชการ ลา หรือได 
มอบหมายใหมีผูอื่นปฏิบัติหนาที่แทนเปนลายลักษณอักษรแจงกองกลางทราบและบันทึกเปนขอมูล 
หากไมสามารถปฏิบัติงานไดหรือไมมีผูปฏิบัติงานแทนใหกองกลางดําเนินการคํานวณสัดสวนและจาย 
คาตอบแทนเฉพาะในวันที่ปฏิบัติงาน 

5. ใหกองกลาง และ กองบริการการศึกษารวมกันพิจารณาจัดอาคารและหองเรียนสําหรับ 
การจัดการเรียนการสอนภาคพิเศษใหจัดในอาคารเดียวกันกอนหากไมพอจึงขยายหรือแยกออกไปจัด 
อาคารอื่น รวมทั้งประกาศแจงใหทราบทั่วกันและติดตามกํากับ ควบคุมใหเปนไปตามประกาศเพื่อการ 
ประหยัดคาใชจายในการดําเนินงาน 

6. ใหเริ่มถือปฏิบัติตั้งแตวันที่ 1 มิถุนายน 2555
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มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 1.4 การปรับปรุงหอพักอูทอง 

สาระสําคัญโดยยอ 
อธิการบดี ไดมอบหมายกองพัฒนานักศึกษาสวนที่ดูแลหอพักอูทองทําการปรับปรุงหอพัก 

เต็มพื้นที่ บริเวณบานพักในระยะรัศมี 35 เมตรใหเจาของบานเปนผูดูแลยกเวนบานพักที่แจงคืนแลวแต 
ยังไมผูอาศัยใหกองกลางซึ่ง เปนสวนกลางเปนผูดูแล และไดประสานงานรวมกับผศ.นาตยา 
เกตุสมบรูณนําคนงานมาทําการปรับปรุงพื้นที่ใหสวยงามคาดวาภายในวันที่ 15 มิถุนายน 2555 
จะดําเนินการแลวเสร็จ 

ผศ.จินตนา  เวชมี  กลาววา เรื่องการปรับปรุงหอพักอูทองตองการเห็นผูที่พักอาศัยไดมี 
สวนรวมหากเปนไปไดขอความอนุเคราะหจัดประชุมอาจารยเจาหนาที่ที่พักอาศัยในหอพักอูทองได 
ชวยเหลือผศ.นาตยา  เกตุสมบรูณ เพื่อเปนอัตลักษณและเอกลักษณใหกับมหาวิทยาลัยได 

ดร.รวีวัตร  สิริภูบาล  สอบถามวา  บานพักอาจารยมีผูอยูอาศัยเต็มหรือไม  และผูที่ขอไป 
แลวไดเขาไปอยูจริงหรือไม  จากที่ทราบมีผูขอสิทธ์ิพักอาศัยที่แฟลตอูทองมีผูขอเขาพักอาศัยแลวแตไม 
เขาอยูตามที่ไดขอสิทธิ์ไวและไมทราบวาปจจุบันมีการประกาศหลักเกณฑใหคณาจารย/เจาหนาที่ ไดรับ 
ทราบหรือไมวาใครบางที่สามารถขอสิทธิ์การเขาพักอาศัยบานพักได  ซึ่งบานพักอาจารยบางแหงพบวามี 
เจาหนาที่ไปพักอาศัยโดยไมทราบวิธีการจัดสรร  บานพักวางไมมีผูพักอาศัยเปนปแตปจจุบันมีผูเขาไปพัก 
อาศัยโดยไมทราบวามีการประชุมจัดสรรเมื่อไหร  กรรมการบานพักมีการออกระเบียบใหทุกคนรับทราบ 
โดยทั่วกันหรือไม มีการแจงใหรับทราบหรือไมวาตองการบานพักจะไดสิทธ์ิกอนหลังอยางไร  มีเกณฑ 
การพิจารณาอยางไรบาง  มีการจัดประชุมพิจารณาจริงหรือไม มีวาระการประชุมหรือผลการประชุม 
หรือไม  ไดกําหนดปฏิทินการประชุมหรือไมวา 1 ปจะประชุมกี่ครั้ง และในกรณีที่มีบานพักวางทานจัด 
ประชุมหรือยัง  และเหตุใดจึงไมจัดประชุม 

อธิการบดีสรุปประเด็น ดังนี้ 
1. ผศ.จินตนา  เวชมี เสนอวาควรใหผูที่พักอาศัยในหอพักอูทองมีสวนรวมในการ 

พัฒนาปรับปรุงหอพักอูทอง  และมอบหมายผูอํานวยการกองกลางจัดประชุมคณาจารยและเจาหนาที่ที่ 
อยูในหอพักอูทองเพื่อหารือเกี่ยวกับเรื่องการปรับปรุงพัฒนาหอพักอูทอง และจะนําดินจากสนามฟตุบอล 
จํานวน 100 คันรถบรรทุก ไปปรับพื้นที่ใหสวยงามภายในระยะเวลา 15 วัน 

2. คณะกรรมการพิจารณาบานพักมีระเบียบวาดวยการจัดบานพักขาราชการมีระเบยีบ 
ของสํานักนายกรัฐมนตรี/ระเบียบกระทรวงการคลัง มหาวิทยาลัยตองถือปฏิบัติตามหลักเกณฑนั้น ๆ 
แตเนื่องจากมีสวนของคณาจารยและเจาหนาที่ที่มีสวนเปนพนักงานมหาวิทยาลัยซึ่งระเบียบยังไมมีการ 
พูดถึงซึ่งตามระเบียบบานพักจะจัดใหสําหรับขาราชการเทานั้นผูที่ไมไดเปนขาราชการจะไมไดรับสิทธ์ิ 
เนื่องจากภายในระยะเวลา 23 ปที่ผานมามหาวิทยาลัยเพิ่งเริ่มมีพนักงานมหาวิทยาลัยและยังไมไดมี 
การจัดทําระเบียบใหมเกี่ยวกับบานพักขาราชการมารองรับเปนการเฉพาะ
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ในการนี้มอบหมายใหคณะกรรมการบานพักไปรวบรวมขอมูลดําเนินการปรับปรุง 
ระเบียบหลักเกณฑโดยยึดระเบียบของสํานักนายกรัฐมนตรีเกี่ยวกับการจัดบานพักเปนแนวปฏิบัติโดย 
เพิ่มเติมประเด็นใหครบถวนและยกรางระเบียบฉบับใหมโดยใหผูที่เกี่ยวของทุกภาคสวนมีสวนรวมในการ 
กําหนดหลักเกณฑเพื่อนําเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยโดยเร็ว เพื่อดําเนินการไดใน 
ปงบประมาณ 2556 ภายในระยะเวลา 4 เดือนใหดําเนินการเกี่ยวกับการวางแผน การจัดสรรระบบและ 
ปรับปรุงซอมแซมสิ่งตาง ๆ ใหเสร็จสิ้นพรอมกับการปรับปรุงภูมิทัศน เมื่อกําหนดแนวปฏิบัติใหเสร็จสิ้น 
พรอมเขาอยูไดในวันที่ 1 ตุลาคม 2555 

รศ.วันทนีย  แสนภักดี  ช้ีแจง ในประเด็นการที่มีเจาหนาที่เขาพักอาศัยในบานพักสําหรับ 
ขาราชการ ซึ่งมหาวิทยาลัยมีระเบียบการจัดสรรบานพักที่ยกรางมาแลวและใชดําเนินการหลายครั้งและ 
กรรมการที่ตั้งขึ้นมานั้นคือหัวหนาสวนราชการทั้ง 8 หนวยงานเปนกรรมการพิจารณาและที่ผานมาที่มี 
เจาหนาที่ไปอยูในบานพักของขาราชการเนื่องจากหองแถวของคนงานมีไมเพียงพอซึ่งบานพักของ 
ขาราชการยังวางอยูซึ่งคณะกรรมการไดพิจารณาแลวเห็นวามีความจําเปนจึงไดพิจารณาจัดสรรให 
ประธานคณะกรรมการแฟลตไดสงรายช่ืออาจารยและบุคลากรที่ขอพักอาศัยและไมเขาพักอาศัยซึ่งใน 
ระเบียบจะแจงไววาหากไมเขาพักภายในกําหนดจะใหยกเลิกสิทธิ์ที่ไดรับไป 

อธิการบดี ช้ีแจงวา เหตุผลที่ใหยุติการขอสิทธ์ิเขาพักอาศัยคือมหาวิทยาลัยปรับปรุงซอมแซม 
และจัดทําระเบียบกฎเกณฑใหมที่เปนการมีสวนรวมและเปนธรรม ใหชะลอการจัดสรรที่พักและใหเรง 
ปรับปรุงระเบียบใหมใหเริ่มใชตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2555 

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

ระเบียบวาระที่ 2.1 เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 9/2555 

สาระสําคัญโดยยอ 
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยไดมีการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 

ครั้งที่ 9/2555 เมื่อวันอังคารที่ 1 พฤษภาคม 2555 ณ หองประชุม 1 อาคาร 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
พระนครศรีอยุธยา 

เลขานุการคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย นําเสนอรายงานการประชุม ครั้งที่ 9/2555 
เพื่อขอใหที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม 

มต/ิความคิดเห็นของท่ีประชุม 
รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้ งที่ 9/2555 

โดยไมมีการแกไข
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ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุม 

ระเบียบวาระที่ 3.1 รายงานขอมูลการดําเนินงานและผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุม 
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
ครั้งที่ 9/2555 

สาระสําคัญโดยยอ 
เลขานุการคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย นําเสนอขอมูลการดําเนินงานและ 

ผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 9/2555 โดยไดแจงและ 
มอบใหหนวยงานและบุคคลที่เกี่ยวของดําเนินการตามมติแลว 

ความเปนมา/เรื่องเดิม/ขอเท็จจริง 
1. คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ไดมีมติกําหนดเปนแนวปฏิบัติใหเลขานุการนําเสนอ 

ที่ประชุมเพื่อทราบความคืบหนาหรือขอมูลการดําเนินงานและผลการปฏิบัติตามมติทุกครั้งโดยบรรจุ 
เปนเรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งกอนดวย 

2. คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย มีการประชุม ครั้งที่ 9/2555 เมื่อวันอังคาร 
ที่ 15 พฤษภาคม 2555 เวลา 13.30 น. ณ หองประชุม 1 อาคาร 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
พระนครศรีอยุธยา  โดยมีสาระตามรายงานการประชุมฯ ในระเบียบวาระที่ 2.1 

3. คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย มีการประชุม ครั้งที่ 9/2555 เมื่อวันอังคารที่ 
15 พฤษภาคม 2555 โดยมอบหมายใหฝายเลขานุการแจงไปยังหนวยงานและบุคคลที่เกี่ยวของปฏิบัติ 
ตามมติที่ประชุมในระเบียบวาระที่ 3.1 

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 3.2 รายงานขอมูลการดําเนินงานและผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุม 
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
ครั้งที่ พิเศษ (5)/2555 

สาระสําคัญโดยยอ 
เลขานุการคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย นําเสนอขอมูลการดําเนินงานและ 

ผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ พิเศษ (5)/2555 โดยไดแจง 
และมอบใหหนวยงานและบุคคลที่เกี่ยวของดําเนินการตามมติแลว 

ความเปนมา/เรื่องเดิม/ขอเท็จจริง 
1. คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ไดมีมติกําหนดเปนแนวปฏิบัติใหเลขานุการนําเสนอ 

ที่ประชุมเพื่อทราบความคืบหนาหรือขอมูลการดําเนินงานและผลการปฏิบัติตามมติทุกครั้งโดยบรรจุ 
เปนเรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งกอนดวย
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2. คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย มีการประชุม ครั้งที่ (5)/2555 เมื่อวันอังคารที่ 
22 พฤษภาคม 2555 เวลา 13.30 น. ณ หองประชุม 1 อาคาร 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
พระนครศรีอยุธยา  โดยมีสาระตามรายงานการประชุมฯ ในระเบียบวาระที่ 2.1 

3 . คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  มีการประ ชุม ครั้ งที่ (5 ) /2555 เมื่ อ 
วันอังคารที่ 22 พฤษภาคม 2555 โดยมอบหมายใหฝายเลขานุการแจงไปยังหนวยงานและบุคคลที่ 
เกี่ยวของปฏิบัติตามมติที่ประชุมในระเบียบวาระที่ 3.1 

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องนําเสนอเพื่อทราบ 

ระเบียบวาระที่ 4.1 เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากคณบดีคณะครุศาสตร 

สาระสําคัญโดยยอ 
 ไมมี  

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
 ไมมี  

ระเบียบวาระที่ 4.2 เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากคณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

สาระสําคัญโดยยอ 
ผศ.อารีรัตน คูณดี รายงาน 
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรไดรับมอบหมายใหทําคําอธิบายรายวิชาการทั่วไปภาษา 

เกาหลีเสนอตอมหาวิทยาลัยซึ่งไดรวมกับมูลนิธิ Koica จะสงอาสาสมัครจํานวน 1 คน มาทํางาน 2 ป 
โดยไมมีคาใชจายใด ๆ ทั้งสิ้น  และขอความอนุเคราะหในการประชาสัมพันธในภาคเรียนที่ 2/2555 
จะสามารถลงทะเบียนวิชาภาษาเกาหลีเรียนไดเปนวิชาการศึกษาทั่วไปหรือเปนวิชาเลือกเสรีได 

อธิการบด ี กลาวเสริมวา ตอไปนี้ตองการให เจาหนาที่ประชาสัมพันธ กองกลาง 
สํานักงานอธิการบดีของมหาวิทยาลัยภายหลังการประชุมแลวตองไดรับขอมูลจากการประชุมไปเผยแพร 
โดยอธิการบดีไดเรียกมาแนะนําไปแลวครั้งหนึ่งแตยังไมเห็นความคืบหนาใด ๆ วาควรจะเขียนขาว 
อยางไรใหทราบความเคลื่อนไหวภายในมหาวิทยาลัยโดยเขียนถึง ใคร ทําอะไร ที่ไหน อยางไร  เชน 
การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยมีการประชุมเมื่อวันที่/มีมติ/รับทราบเรื่องตาง ๆ  จึงขอ 
ฝาก รศ.วันทนีย  แสนภักดี และผูอํานวยการกองกลาง ชวยกํากับดูแลเจาหนาที่ฝายประชาสัมพันธดวย 

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
รับทราบ
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ระเบียบวาระที่ 4.3 เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากคณบดีคณะวิทยาการจัดการ 

สาระสําคัญโดยยอ 
ผศ.ลํายอง  ปลั่งกลาง  รายงาน 
คณะวิทยาการจัดการจะจัดงานในวันที่ 12 กรกฎาคม 2555 ซึ่งตรงกับงานมหาวิทยาลัย 

เฉลิมฉลองการกาวสูป 108 โดยกิจกรรมในวันที่ 1 ยังวางเวนอยูเนื่องจากอาจจะมีกิจกรรมรวมกับของ 
มหาวิทยาลัยแตเนนกิจกรรมสวนใหญจะอยูที่ วันที่ 2 กรกฎาคม 2555 และไดเ ชิญวิทยาลัย 
การทองเที่ยวเวซึ่งตอบรับวาจะมารวมงานในครั้งนี้ โดยคณบดีจะถือโอกาสชวงดังกลาวหารือเพิ่มเติมใน 
เรื่องของ MOU ในแงของการจัดทําหลักสูตร หรืออาจจะใช MOU ฉบับเดิมนํามาจัดทําหลักสูตรที่ไดรับ 
มอบหมายจากรองอธิการบดีฝายวิชาการไปแลว  ไดรับแจงจากรองอธิการบดีฝายวิชาการวาไดรับเงิน 
จํานวนหนึ่งจัด speaker จากตางประเทศ โดยจัดกิจกรรมโดยเชิญผูที่ไดเคยหารือรวมกันอยูบางแลวคือ 
มหาวิทยาลัยปูเน  ซึ่งไดตอบรับวามีความยินดีที่จะมาบรรยายในหัวขอที่เกี่ยวกับอาเซียนในมุมมองของ 
อินเดีย และขอเรียนเชิญคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยรวมใหการตอนรับแขกผูมาเยือนใน 
กิจกรรมครั้งนี้ดวย 

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 4.4 เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากคณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

สาระสําคัญโดยยอ 
 ไมมี  

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
 ไมมี  

ระเบียบวาระที่ 4.5 เรือ่งนําเสนอเพื่อทราบจากผูอาํนวยการสถาบนัอยุธยาศึกษา 

สาระสําคัญโดยยอ 
ผศ.พันทิพา มาลา รายงาน 
สถาบันอยุธยาศึกษาแจงปฏิทินการจัดกิจกรรมของสถาบันอยุธยาศึกษา  ประจําป 2555 

(เดือนพฤษภาคม –มิถุนายน 2555) ดังนี้ 
1. วันพฤหัสบดีที่ 31 พฤษภาคม 2555 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต (บริการวิชาการ) 

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูทางวิชาการดานภูมิปญญาทองถ่ิน 5 อําเภอ อําเภอบางปะหัน 
2. วันพุธที่ 6 มิถุนายน 2555 โครงการพัฒนาคุณธรรม (แผนดิน) กิจกรรมจริยธรรม 

สัมพันธ 
3. วันพฤหัสบดีที่ 7 มิถุนายน 2555 โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

(บริการวิชาการ) กิจกรรม เสวนาทางวิชาการเรื่องตามรอยสมเด็จพระเจาตากสิน
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4. วันศุกรที่ 8 มิถุนายน 2555 การวิพากษหลักสูตร โดยผูทรงคุณวุฒิภายนอกรวมวิพากษ 
หลักสูตรอยุธยาศึกษากับการบริหารวัฒนธรรมกับสภาพแวดลอม ณ หองประชุม 1 อาคาร 2 

5. วันพฤหัสบดีที่ 14 และวันศุกรที่ 15 มิถุนายน 2555 โครงการตามพระราชดําริ 
(บริการวิชาการ) จัดอบรมปรัชญาแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง และศึกษาดูงานศูนยการเรียนรูเศรษฐกิจ 
พอเพียง บานทุงกระโปรง จังหวัดนครนายก 

6. วันพุธที่ 20 มิถุนายน 2555 โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน (บริการวิชาการ) กิจกรรม 
ถายทอดความดีจากพี่สูนอง 

7. วันพุธที่ 27 มิถุนายน 2555 โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน (บริการวิชาการ) กิจกรรม 
ใหความรูเรื่องหลักทศพิธราชธรรม 

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 4.6 เรื่องนําเสนอเพือ่ทราบจากผูอํานวยการสํานักวิทยบรกิารและ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

สาระสําคัญโดยยอ 
นายชัยพฤกษ  ชูดํา  รายงาน 
1. สํานักวิทยบริการไดจัดตั้งศูนย Help desk สําหรับนักศึกษาช้ันปที่ 1 อยูระหวาง 

ลงทะเบียนออนไลน ปกติจะตั้งไวที่อาคาร 100 ป จํานวน 45 เครื่อง แตเนื่องจากเมื่อวันจันทรที่ 2829 
พฤษภาคม 2555 ไดทําการดับไฟเพื่อปรับปรุงหมอแปลงตามโครงการงบฟนฟู จึงยายมาใหบริการ 
ที่หองสมุดอาคารบรรณราชนครินทรโดยประชาสัมพันธผานชองทางการปฐมนิเทศนักศึกษาไปแลวเมื่อ 
ชวงเชาวันอังคารที่ 29 พฤษภาคม 2555 

2. จากการที่ไดรับงบประมาณเพื่อปรับปรุงจากโครงการงบฟนฟูในวันพฤหัสบดีที่ 31 
พฤษภาคม 2555 จะทําการรื้อฝาบริเวณหองโถงดานหนาอาคารบรรณราชนครินทรโดยจะปรับเปลี่ยน 
ทางเขาใหผูใชบริการใชประดูดานหลังแทน โดยพยายามดําเนินการใหแลวเสร็จภายใน 1 วันเพื่อใหทัน 
กําหนดการเปดภาคเรียน 

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 4.7 เรื่องนําเสนอเพือ่ทราบจากผูอํานวยการสถาบนัวิจัยและพฒันา 

สาระสําคัญโดยยอ 
ผศ.จินตนา  เวชมี รายงาน 
1. การดําเนินงานบริการวิชาการของหนวยงานภายในมหาวิทยาลัย 
2. ปฏิทินการดําเนินงานของสถาบันวิจัยและพัฒนาปการศึกษา 2555 เฉพาะปงบประมาณ 

2555
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3. การดําเนินโครงการติดตามประเมินผลโครงการใหความชวยเหลือฟนฟู เยียวยา ผูไดรับ 
ผลกระทบจากสถานการณอุทกภัยป 25542555 และโครงการปองกันปญหาอุทกภัยตนน้ํา กลางน้ํา 
ปลายนํ้า 

อธิการบดี กลาวเพิ่มเติมในเรื่องปฏิทินการดําเนินงานแบบเดียวกับปฏิทินการดําเนินงานของ 
สถาบันวิจัยและพัฒนาไดแจงใหทุกหนวยงานไดจัดทําปฏิทินการดําเนินงานของทุกสวนราชการแตยัง 
ไมไดรับรายงานเกี่ยวกับการจัดทําปฏิทินดังกลาวแตอยางใด ซึ่งผศ.จินตนา  เวชมี มีบุคลากรที่ 
ดําเนินการจัดการเกี่ยวกับขอมูลไดดี  จะทําอยางไรใหมหาวิทยาลัยมีการจัดการขอมูลที่ดีไดหากบุคคล 
เหลานั้นจัดการกับขอมูล  รูจักรวบรวมและนําเสนอไดดี เพื่อดําเนินการนําข้ึนเว็บไซตและนําลงใน 
วารสารจดหมายขาวเพื่อแจงใหทุกหนวยงานไดรับทราบกิจกรรมของแตละหนวยงาน  และมอบหมาย 
ใหฝายประชาสัมพันธ กองกลาง รวบรวมขอมูล 

ดร.ชิดชัย  สน่ันเสียง กลาวเพิ่มเติมวา สถาบันวิจัยและพัฒนาไดรับสมัครอาจารยเขารวม 
โครงการชวยเหลือฟนฟู จํานวน 34 คน และตองสรางความเขาใจใหกับผูบริหาร คณบดีคณะ 
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตรมีอาจารยเขารวมจํานวน 10 คน คณะครุศาสตรจํานวน 1 คน คณะ 
วิทยาการจัดการจํานวน 12 คน คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีจํานวน 11 คน ซึ่งคณาจารยเหลานี้ 
ตองออกไปเก็บขอมูลเดือนละ 2 ครั้ง โดยครั้งที่ 1 กําหนดใหลงพื้นที่ในวันที่ 69 มิถุนายน 2555 และ 
ครั้งที่ 2 กําหนดใหลงพื้นที่ในวันที่ 2124 มิถุนายน 2555 แตไดกําชับใหในการลงพื้นที่ใหเลือก 
ชวงเวลาที่วาง และไดรับทราบมาวาอาจารยบางคนไมทราบรายละเอียดในเรื่องการลงพื้นที่จึงขอความ 
รวมมือจากคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยในการประชาสัมพันธใหอาจารยทานใดที่สนใจเขารวม 
โครงการระยะที่ 2 ในวันที่ 2 มิถุนายน 2555 

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 4.8 เรื่องนาํเสนอเพือ่ทราบจากผูอํานวยการสํานกังานคณะกรรมการบณัฑติศกึษา 

สาระสําคัญโดยยอ 
ดร. รวีวัตร  สิริภูบาล รายงาน 
1. อาคาร 30 อยูระหวางการปรับปรุงอาคารช้ันลางกําหนดใหผูรับเหมาใหเขาทํางานได 

ตามเวลาราชการและเวลาการปฏิบัติงานภาค กศ.บป. จันทรพุธศุกร 
2. วันที่ 1618 มิถุนายน 2555 ดร.พรเทพ   รูแผน จะพานักศึกษาปริญญาโทไปศึกษาดู 

งาน ณ เขตปกครองพิเศษฮองกง 
3. นักศึกษา รปม. จะจัดกิจกรรมปฐมนิเทศนองและรับนองนักศึกษาปริญญาโทที่หาดเจา 

สําราญ โดยการนําผศ. ดร.อดิศร ภูสาระ และ ดร.กมลวรรณ  วรรณธนัง 

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
รับทราบ
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ระเบียบวาระที่ 4.9 เรื่องนําเสนอเพือ่ทราบจากผูอาํนวยการสํานกังานอธกิารบดี 

สาระสําคัญโดยยอ 
1. ขณะนี้อยูในระหวางการซอมบํารุงและการปรับปรุงตามโครงการงบฟนฟูอาคารตาง ๆ 

และขอความรวมมือในฐานะที่ทุกทานเปนผูบริหารของสวนราชการตาง ๆ สอดสองและแจงบุคลากรใน 
หนวยงานของทานใหเก็บของมีคา  และวัสดุครุภัณฑตาง ๆที่ใชในงาน  และในระหวางที่อยูในชวงเวลา 
ราชการไมควรทิ้งสิ่งของมีคาไวที่โตะทํางานแลวทิ้งโตะเดินไปที่ตาง ๆ มหาวิทยาลัยไมสามารถชวยเหลือ 
ทานไดหากมีทรัพยสินหรือของมีคาสูญหาย เนื่องจากมีบริษัทผูรับเหมาหลายบริษัท เขามาอยูภายใน 
มหาวิทยาลัย 

2. การปรับปรุงรั้วมหาวิทยาลัย บริษัทรับเหมากอสรางไดดําเนินการทุบรั้วมหาวิทยาลัย 
ซึ่งโดยเฉพาะอยางยิ่งชวงอาคารคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรขอความรวมมือในการสอดสองดูแล 
ใหมากข้ึนดวยแมวามหาวิทยาลัยจะมีเจาหนาที่รักษาความปลอดภัยอยูแลวก็ตามแตอาจจะดูแลไมทั่วถึง 
และไมใชความรับผิดชอบโดยตรง 

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
รับทราบ และใหสํานักงานอธิการบดีทําหนังสือแจงอีกครั้งหนึ่ง 

ระเบียบวาระที่ 4.10 เรือ่งนําเสนอเพื่อทราบจากรองอธิการบดีและผูชวยอธกิารบดี 

ระเบียบวาระที่ 4.10.1 เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากรองอธิการบดีฝายบริหาร 

สาระสําคญัโดยยอ 

 ไมมี  

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
 ไมมี  

ระเบียบวาระที่ 4.10.2 เรื่องนําเสนอเพือ่ทราบจากรองอธกิารบดฝีายวางแผนและพฒันา 

สาระสําคัญโดยยอ 
 ไมมี  

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
 ไมมี 
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ระเบียบวาระที่ 4.10.3 เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากรองอธิการบดีฝายวิชาการ 

สาระสําคัญโดยยอ 

 ไมมี  

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
 ไมมี  

ระเบียบวาระที่ 4.10.4 เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากรองอธิการบดีฝายวิจัยและบริการวิชาการ 

สาระสําคัญโดยยอ 
วันที่ 2 มิถุนายน 2555 จะมีการประชุมโครงการความชวยเหลือ ฟนฟูเยียวยาผูรับ 

ผลกระทบจากสถานการณ อุทกภัย 25542555 และโครงการปองกันปญหาอุทกภัย ตนน้ํา กลางน้ํา 
ปลายนํ้า ของสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีครั้งที่ 5 ณ หอประชุมเชียงใหมเชียงราย โดยอธิการบดี 
ดร.ชิดชัย  สนั่นเสียง  และผศ.จินตนา  เวชมี จะตองเดินทางไปประชุมเพื่อเสนอผลการดําเนินงานและ 
ปญหาอุปสรรคในการดําเนินงาน โดยจะตองชวยกันพิจารณาแนวทางการติดตามประเมินผล 

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 4.10.5 เรือ่งนําเสนอเพื่อทราบจากรองอธกิารบดฝีายกิจการนกัศกึษา 

สาระสําคัญโดยยอ 
 ไมมี  

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
 ไมมี  

ระเบียบวาระที่ 4.10.6 เรื่องนําเสนอเพือ่ทราบจากผูชวยอธิการบดฝีายบริหาร 

สาระสําคัญโดยยอ 
 ไมมี  

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
 ไมมี 
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ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องนําเสนอเพื่อพิจารณา 

ระเบียบวาระที่ 5.1 ขอความเห็นชอบแนวทางการจัดสรรงบประมาณการบริการวิชาการ 

สาระสําคัญโดยยอ 
อธิการบดี นําเสนอแนวทางโดยใหงดการจัดงบสรรประมาณเปนคาอาหารกลางวันสําหรับ 

โครงการบริการวิชาการ  เพื่อจัดทําเอกสารคูมือที่คงทนถาวรเพื่อเปนประโยชนสําหรับผูเขารับการ 
ฝกอบรมไดมากกวา ซึ่งแนวทางในการพิจารณาจัดสรรงบประมาณการบริการวิชาการโดยใหจัดสรรเปน 
คาใชสอย หรือคาเอกสารแทนคาอาหารกลางวัน 

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
เห็นชอบแนวทางในการพิจารณาจัดสรรงบประมาณการบริการวิชาการ ป 2556 ดังนี้ 

1. โดยใหงดการจัดสรรงบประมาณการบริการวิชาการ ป 2556 เปนคาอาหาร 
กลางวัน ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2555 เปนตนไป 

2. หากโครงการไมมีสาระสําคัญที่ เกี่ยวของกับการบริการวิชาการไมอนุมัติ 
การเบิกจาย 

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอภิปรายรวมกันอยางกวางขวาง ดังนี้ 

ดร.ชิดชัย  สน่ันเสียง รองอธิการบดีฝายวิจัยและบริการวิชาการ ช้ีแจงวาสถาบันวิจัยและ 
พัฒนาอยูระหวางดําเนินการนําสงหัวขอไปยังหนวยงานแลว เมื่อคณะจะจัดอบรมเรื่องใดใหจัดทําเปน 
หลักสูตร ลําดับความสําคัญจํานวน 14 ประเด็น 

ดร.รวีวัตร  สิริภูบาล ผูอํานวยการสํานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา นําเสนอ ในสวน 
บุคคลากรภายในยังมีบางสวนไมไดรับการฝกอบรมนอกจากการใหบริการวิชาการกับบุคคลภายนอก 
ตัวอยางเชน สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศไดจัดอบรมการพัฒนาเว็บไซตไดดีมากมี 
ประโยชนตอบุคคลากรอยางยิ่งตองขอช่ืนชมไปยังหนวยงานผูจัดอบรมเปนอยางยิ่ง และในเรื่อง 
เจาหนาที่ของหนวยงานเนื่องจากเพิ่งจัดตั้งข้ึนความคลองแคลวของเจาหนาที่ในหลายเรื่องยังขาดตก 
บกพรองอยูนาจะมีการวิเคราะหและสังเคราะหในการจัดอบรมเรื่องดังกลาวในลักษณะการบริการ 
วิชาการจากงบที่เพิ่มข้ึนมาจํานวน 1 ลานบาท เชน การจัดทําหนังสือราชการตาง ๆ งานธุรการ 
งานทะเบียนและพัสดุตาง ๆ ซึ่งมีผูรูอยูเพียงจํากัดตอไปหนวยงานตาง ๆ และคณะจะตองเติบโตยิ่งข้ึน 
ควรมีการพัฒนาบุคลากรใหมีความรูในเรื่องที่วาดวยระเบียบราชการตาง ๆ ควรดําเนินการในเรื่องที่ 
เกี่ยวของกับมหาวิทยาลัยและบุคคลภายนอกไปพรอมกัน อาทิ กระบวนการจัดการเรียนการสอน 
ปจจุบันนักศึกษาทุกระดับภาษาไทยออนแอมากเนื่องจากมีการปรับปรุงหลักสูตรใหมตั้งแตป 2521 เปน 
ตนมานักศึกษาเขียนจดหมายไมเปนมหาวิทยาลัยควรมีการปรับปรุงหลักสูตรวาดวยการเขียนภาษา ตอง 
พัฒนานักศึกษาใหผานพื้นฐานของภาษาซึ่งมหาวิทยาลัยรับจากตนน้ําไมดี มหาวิทยาลัยควรมีการพัฒนา 

อธิการบดี  กลาววา ตามที่ ดร.รวีวัตร  สิริภูบาล ไดเสนอแนวทางซึ่งมหาวิทยาลัยจะตอง 
กําหนดเปนนโยบายตอไป
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ระเบียบวาระที่ 5.2 ขอความเห็นชอบแนวทางในการใหนักศึกษาทํางานเพื่อสังคม 
(จิตอาสา) 

สาระสําคัญโดยยอ 
อธิการบดี  นําเสนอ แนวทางที่มหาวิทยาลัยควรมีการรณรงคใหนักศึกษาออกคาย 

อาสาสมัคร ทํางานเพื่อสังคม (จิตอาสา) 

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
เห็นชอบในหลักการ การใหนักศึกษาทํางานเพื่อสังคม (จิตอาสา) และมอบหมายใหกอง 

นโยบายและแผนประสานงานรวมกับกองพัฒนานักศึกษาจัดสรรงบประมาณในปการศึกษา 2556 
โดยจัดสรรงบประมาณทั้ง 4 คณะ จํานวนคณะละ 50,000 บาท เพื่อใหนักศึกษาไดจัดโครงการหรือ 
กิจกรรมเพื่อสังคม 

ดร.รวีวัตร  สิริภูบาล ผูอํานวยการสํานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา กลาววา กิจกรรม 
ชมรมของมหาวิทยาลัย หากมีงบประมาณใหกับนักศึกษาเห็นวานักศึกษาสามารถดําเนินการได 
แตเนื่องจากมหาวิทยาลัยไมมีงบประมาณในการดําเนินการ และขอขอบคุณมหาวิทยาลัยที่มีการจัดตั้ง 
งบประมาณเพิ่มเติมใหกับนักศึกษา 

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่น ๆ 
ระเบียบวาระที่ 6.1 กําหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 11/2555 

สาระสําคัญโดยยอ 
เลขานุการคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย นําเสนอปฏิทินเพื่อหารือเรื่องกําหนด 

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 11/2555 

ขอเสนอ/ญัตต ิ
กําหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 11/2555 วันอังคารที่ 

12 มิ ถุนายน 2555 เวลา 13.30 น. ณ หองประชุม 1 อาคาร 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
พระนครศรีอยุธยา 

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
รับทราบ
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ระเบียบวาระที่ 6.2 การปรับปรุงหองเรียน 

สาระสําคัญโดยยอ 
การปรับปรุงหองเรียนไดดําเนินการขออนุมัติงบประมาณจากสภามหาวิทยาลัยแต 

เนื่องจากระยะเวลาในการดําเนินงานมีจํากัดและเกรงวาจะดําเนินการปรับปรุงเสร็จไมทันตอการจัดการ 
เรียนการสอน จึงใหดําเนินการโดยใชวิธีกรณีพิเศษ 

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 6.3 การจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองการกาวสูปที่ 108 

สาระสําคัญโดยยอ 
วันที่ 1 กรกฎาคม 2555 มหาวิทยาลัยจะจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองการกาวสูปที่ 108 

จึงขอใหผูที่เกี่ยวของดําเนินการดังนี้ 
1. เรียนเชิญคณะผูบริหารเกาทั้งหมดรวมทั้งศิษยเกาที่มหาวิทยาลัยจะสามารถติดตอไดมา 

รวมงานในครั้งนี้ จึงขอใหกองกลางดําเนินการเรียนเชิญไวลวงหนา พรอมทั้งอํานวยความสะดวก 
ในการเดินทางทั้งไปและกลับ 

2. ผูบริหารเกาที่เกี่ยวของกับราชภัฏตั้งแตมหาวิทยาลัยยังมีสถานะเปนสถาบันราชภัฏ 
เชน อธิบดีหรือรองอธิบดี 

3. ผูทรงคุณวุฒิสภามหาวิทยาลัยทั้งชุดเกาและชุดใหม 
4. คณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัยทั้งชุดเกาและชุดใหม 

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
รับทราบ มอบหมาย รศ.วันทนีย  แสนภักดี รองอธิการบดีฝายบริหารและนางสุนทรี 

โพ ธิกุล ผู อํ านวยการกองกลาง จัดทํ าหนั ง สือ เ ชิญพรอมกํ าหนดการชวง เช า เปนพิ ธีสงฆ 
และชวงบายเปนพิธีการรวมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นตาง ๆ 

ระเบียบวาระที่ 6.4 การติดตอทําประกันหมูอาจารยที่ตองลงพื้นที่เพื่อติดตามประเมิน 
โครงการภายใตงบกลาง ฟนฟูฯ 

สาระสําคัญโดยยอ 
มหาวิทยาลัยตองการติดตอทําประกันหมูสําหรับอาจารยที่จะตองลงพื้นที่เพื่อติดตาม 

ประเมินโครงการภายใตงบกลาง ฟนฟูฯ เพื่อคุมครองสวัสดิการใหแกอาจารยผูปฏิบัติหนาที่ในนามของ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยมอบหมายให ผศ.จินตนา  เวชมี ผูอํานวยการสถาบันวิจัย 
และพัฒนาเปนผูประสานงานติดตอบริษัทประกันตอไป
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มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 6.5 การติดตามงานวิจัย 
สาระสําคัญโดยยอ 

ผศ.จินตนา  เวชมี  แจงการติดตามงานวิจัยป 2554 สําหรับผูที่ยังไมจัดสงใหสถาบันวิจัย 
และพัฒนาภายหลังจากเหตุอุทกภัย ขอฝากทานคณบดีติดตามงานวิจัย (วช.) เนื่องจากอาจทําใหตัวช้ีวัด 
ของมหาวิทยาลัยไมเปนไปตามเปาหมาย และในป 2555 มหาวิทยาลัยไดรับจัดสรรงบประมาณแผนดิน 
เพิ่มขึ้นจากเดิม 4.2 ลานบาท เปน 6 ลานบาท 

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 6.6 การพิจารณาความดีความชอบ 
สาระสําคัญโดยยอ 

ดร.รวีวัตร  สิริภูบาล ผูอํานวยการสํานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา นําเสนอเรื่อง 
การประเมินผลความดีความชอบ  โดยอธิการบดีทําหนังสือแตงตั้งการพิจารณาเกณฑการพิจารณา 
ความดีความชอบโดยเฉพาะที่เปนหนวยงานในระดับศูนย/สถาบัน/สํานัก ในตําแหนงรองผูอํานวยการ 
มีความรูสึกวาไมเปนธรรมสําหรับผูปฏิบัติงาน เมื่อปฏิบัติงานในสวนราชการดังกลาวเกณฑการ 
พิจารณาความดีความชอบคณะเปนผูพิจารณา โดยที่งานของคณะไมไดทําคณะไมควรมีสิทธ์ิในการ 
พิจารณาความดีความชอบ แตควรเปนหนาที่ในศูนย/สถาบัน/สํานัก มีคําพูดที่วา “เมื่อไดเงินประจํา 
ตําแหนงหรือเงินคาดําเนินการแลวไมตองพิจารณาความดีความชอบตามเกณฑนั้น” แลวใหเกณฑตาม 
คณะพิจารณาเมื่อไมไดทํางานที่คณะเลยคณะไมควรมีสิทธ์ิในการพิจารณาความดีความชอบของบุคคล 
นั้นตามที่คณะตองการเพราะทําเปนไปตามเกณฑของคณะที่ไดรับการแตงตั้งไปคงไมยินดีทํางาน 
เทาที่ควรหรือประสิทธิภาพอาจลดลง  ซึ่งตองการใหผูบริหารพิจารณาเกณฑดังกลาวเปนธรรมหรือยัง 
หากไมเปนธรรมจะมีการปรับปรุงหรือไม จะมีการพิจารณาหารือรวมกันไดอยางไร  ตองการใหสอบถาม 
ผูที่ไดรับการแตงตั้งใหเปนรองผูอํานวยการตาง ๆ จะมีการพิจารณาจากเกณฑใด เชน หากพิจารณาใน 
เกณฑของคณะก็ตองปฏิบัติงานภายในคณะใหมากกวางานของศูนย/สถาบัน/สํานัก หรือไม 

อธิการบด ี ช้ีแจงวา  ไดดําเนินการแตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาเกณฑการประเมินแลว 
ดร.รวีวัตร  สิริ ภูบาล กลาววา  มีการแตงตั้งคณะกรรมการฯ แตปจจุบันยังไมมี 

ความเคลื่อนไหวใด ๆ ทั้งสิ้น 
อธิการบด ี ช้ีแจงวา มีหลักเกณฑตามประกาศ ก.พ.อ. นํามาจําแนกแบงเปนกลุม แตละ 

กลุมจะใชหลักเกณฑตัวช้ีวัดสมรรถนะใด มีสมรรถนะในดานการปฏิบัติงาน และสมรรถนะผล 
การปฏิบัติงาน  และจะแยกกลุมผูบริหารที่เปนผูอํานวยการศูนย/สถาบัน/สํานัก หรือไม ในการนี้ 
อธิการบดีไดจัดทํา (ราง) ใหพิจารณาเบื้องตนแลวนั้น  แตเหตุผลที่ไมสั่งการซึ่งจะผิดขอบังคับได  และ 
ผศ.ดร.วิมลพรรณ  รุงพรหม ไดจัดทํา (ราง) ข้ึนอีกชุดหนึ่งเพื่อนําเสนอใหพิจารณา โดยจะเรงรัดให 
ดําเนินโดยเร็ว
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มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 6.7 การพิจารณาประเมินผลการปฏิบัติงานของเจาหนาที่งานรวม 

สาระสําคัญโดยยอ 
นางสุนทรี  โพธิกุล ผูอํานวยการกองกลาง  นําเสนอขอมูลการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ 

งานรวมบางหนวยงานที่เจาหนาที่งานรวมไมออกปฏิบัติงานรวมตามที่มหาวิทยาลัยมีประกาศ เชน 
การขนโตะ เกาอี้ อุปกรณในการจัดกิจกรรมของหนวยงานตาง  ๆ และในการพิจารณากรณีการตอ 
สัญญาเจาหนาที่ประจําตามสัญญาตนสังกัดจะเปนผูพิจารณาซึ่งกองกลางขออนุญาตใชสิทธ์ิในการ 
พิจารณาการตอสัญญาเจาหนาที่รวมกับหนวยงานตนสังกัด ทั้งนี้การทํางานรวมเปนการทํางานเพื่อ 
มหาวิทยาลัยทั้งสิ้น 

อธิการบด ี กลาววา  ในสวนของงานขนเกาอี้ใหลดงานใหมากที่สุดโดยใหสั่งซื้อเกาอี้ใหเต็ม 
ความจุของพื้นที่เพื่อที่จะไมตองขนยาย  และในคราวตอไปไมตองขนยายเกาอี้ที่ประจําหอประชุมหาก 
ตองขนยายเพื่อใชภายนอกใหใชเกาอี้พลาสติกที่ออกแรงนอยนํ้าหนักเบา 

ดร.รวีวัตร สิริภูบาล กลาววา  เนื่องจากเจาหนาที่ที่ประจําอยูกับคณะ  ผูบริหารของคณะ 
ก็ควรมีสิทธิ์  และมีหลักเกณฑการประเมินหรือไม ควรมีการจัดทําแบบและวิธีการประเมินโดยกองกลาง 
ประชุมรวมกับคณะในการขอมีสวนรวมพิจารณาความดีความชอบในสัดสวนกี่เปอรเซ็นตตามมติที่ 
ประชุมที่ไดมีการหารือรวมกัน 

อธิการบดี นําเสนอวิธีการใหปฏิบัติดังนี้ เมื่อเจาหนาที่งานรวมไมมาปฏิบัติงานรวมให 
บันทึกขอมูลไวเมื่อครบปจึงนําสงขอมูลไปยังคณะเพื่อเปนการใหขอมูลกับคณะเพื่อรับทราบถึงการมา 
ปฏิบัติงานรวมโดยมีปรากฏในแบบประเมินผลการปฏิบัติงานแบบใหมแลว  โดยมีขอมูลการใหความ 
รวมมือกับมหาวิทยาลัยปรากฏในแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ แตหากคณะจะพิจารณา 
ผูปฏิบัติงานที่มีงานนอยโดยใหผานการประเมินก็เปนความรับผิดชอบของคณะ และในการจัดสรรเขา 
เปนพนักงานมหาวิทยาลัยจํานวน 32 อัตรา ไมควรเขียนงานมาวาทํางาน 500 ช้ินเทานั้นโดยไมมีขอมูล 
จริง เพราะจะตองนําขอมูลมาประกอบตามที่เขียนวามีงานจริงจึงจะพิจารณาจัดสรรให โดยมีแนวทาง 
ปฏิบัติคือมหาวิทยาลัยมีพนักงานประจําตามสัญญาจํานวนมาก มหาวิทยาลัยจะตองใชเงินรายได 
นอกงบประมาณจํานวนมาก  มหาวิทยาลัยจึงควรนําเจาหนาที่ประจําตามสัญญาที่มีคุณภาพเขาเปน 
พนักงานมหาวิทยาลัยโดยใชเงินงบประมาณในการบริหารจัดการจะทําใหภาระในการใชเงินงบประมาณ 
ของมหาวิทยาลัยที่จะจายเปนคาตอบแทนลดลง  เพื่อนําเงินสวนที่เหลือนําไปพัฒนาในดานอื่นไดตอไป 
ซึ่งมหาวิทยาลัยยังไมสามารถทําไดทันทีแตใหคอยเปนคอยไป 

นายจิรศักด์ิ  ชุมวรานนท รองอธิการบดีฝายวางแผนและพัฒนา นําเสนอขอมูลเพิ่มเติม 
วาเนื่องจากมหาวิทยาลัยตองดําเนินการตามนโยบายของรัฐบาลในการปรับข้ึนคาครองชีพ  เพื่อลดภาระ 
มหาวิทยาลัยโดยเฉพาะกองกลางมีบุคลากรจํานวนมากงานบางอยางอาจตองพิจารณายุบเลิกหรืออาจ 
ถายโอนไปเปนระบบจางเหมา เชน กองกลางดําเนินการเรื่องจางเหมาขนขยะ  และการจางเจาหนาที่ 
รักษาความปลอดภัย และในสวนของการดูแลภูมิทัศนควรมีการดําเนินการระบบจางเหมา เปนตน
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นายชัยพฤกษ  ชูดํา ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการนําเสนอเพิ่มเติมวา เครื่องปรับอากาศ 
อาคาร100 ปที่เสียและไดแจงซอมแลวแตยังไมมีผูดําเนินการซอม  และอาจารยผูสอนไมไดกําชับ 
นักศึกษาใหชวยปดเครื่องปรับอากาศ ปดไฟฟา สวนใหญอาศัยแมบานประจําอาคารคอยปด 
เครื่องปรับอากาศ ปดไฟฟา และขอเสนอเพิ่มเติมจากที่นายทวีศักดิ์  จริตควร ผูชวยอธิการบดีเสนอ 
เรื่องอุปกรณบางอยางที่วางทิ้งไวขางสนามกีฬาหากไดรับการซอมบํารุงยังสามารถนํากลับมาใชงานได 

อธิการบด ี ช้ีแจงวา ผูอํานวยการกองกลางมีหนาที่ดูแลและเจาหนาที่ที่จะชวยดําเนินการ 
ไดไมมีความสามารถและไมมีความใสใจ อธิการบดีไดชวยเหลือดําเนินการในบางสวนและขอฝาก 
คณบดี/หัวหนาสํานักงานใหตองชวยกันดูแลสอดสองใหเกิดความเทาเทียมกัน และตามที่ผูอํานวยการ 
สํานักวิทยบริการเสนอเพิ่มเติมนั้น อธิการไดมอบหมายใหกองกลางดําเนินการสํารวจจัดทําบัญชี 
รายละเอียดวัสดุ ครุภัณฑ 

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
รับทราบ และมอบหมายผูอํานวยการกองกลางเรงดําเนินการจัดทําบัญชีรายละเอียดวัสดุ 

ครุภัณฑ 

ระเบียบวาระที่ 6.8 เรื่องนําเสนอจาก ผศ.จินตนา  เวชม ี

สาระสําคัญโดยยอ 
ผศ.จินตนา  เวชมี ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา  นําเสนอ 

1. การจัดสถานที่พักผอนสําหรับนักศึกษาในแตละคณะเพียงพอหรือไม 
2. ไดสอบถามนายสุนทร  โภชฌงค รองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษาเรื่องการเก็บ 

ขอมูลของนักศึกษาใหม ซึ่งไดรับคําตอบวาผศ.ดร.วิมลพรรณ  รุงพรหมไดดําเนินการจัดเก็บประวัติ 
นักศึกษาไวเรียบรอยแลว แตพบวายังมีขอมูลนอยเกินไป จึงขอเสนอใหในวันที่อาจารยที่ปรึกษาแจก 
แบบฟอรมเพื่อกรอกขอมูลนักศึกษาเพิ่มเติม สถาบันวิจัยและพัฒนาขอนัดประชุมเพื่อหารือ ดังนี้ 
1. แบบประเมินการสอนของอาจารย 2. แบบบันทึกขอมูลสวนตัวนักศึกษาใหม ในวันศุกรที่ 
1 มิถุนายน 2555 เวลา 10.00 น. 

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
รับทราบ 

ปดประชุมเวลา เวลา 16.00 น. 

นางสาวภัครินทร ภิญญา ผูบันทกึการประชุม 
นายสราวุธ คําสัตย ผูบันทกึการประชุม 
นางนงคราญ คงสมทรง ผูบันทกึการประชุม 
นางสาวปยะนุช แสงมะฮะหมัด ผูบันทกึการประชุม 
รศ.วันทนีย แสนภักดี ผูตรวจบันทึกการประชุม




