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รายงานการประชุมคณะกรรมการบรหิารมหาวิทยาลัย 
คร้ังที่ 21/2556 

วันอังคารที่  12  พฤศจิกายน  2556  เวลา 13.30 – 17.15 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. ดร.อมรรัตน์  สน่ันเสียง คณบดีคณะครุศาสตร์   กรรมการ 
6. ผศ.หทัยรัตน์  ทรรพวส ุ     คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ 

     และสังคมศาสตร์    กรรมการ 
7. ผศ.ศานิต  สวัสดิกาญจน์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กรรมการ 
8. ดร.ศานติ   เล็กมณ ี  คณบดีคณะวิทยาการจัดการ  กรรมการ 
9. ผศ.ดร.ชูสิทธ์ิ  ประดับเพ็ชร์ ผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา กรรมการ 
10. ดร.จงกล   เฮงสุวรรณ ผู้อํานวยการสถาบันอยุธยาศึกษา     กรรมการ  
11. ผศ.ธนู   บุญญานุวัตร ผู้อํานวยการสํานักวิทยบริการ 

     และเทคโนโลยีสารสนเทศ   กรรมการ 
12. ดร.รวีวัตร์  สิริภูบาล ผู้อํานวยการสํานักงานบัณฑิตศึกษา กรรมการ 
13. นางสุนทรี  โพธิกุล  ผู้อํานวยการกองกลางปฏิบัติหน้าที่ 

     ในตําแหน่งผู้อํานวยการสํานักงานอธิการบดี  
                              กรรมการและเลขานุการ 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
นางสาวศราริตา  บุญฤทธ์ิ  รักษาการในตําแหน่งหัวหน้างานนิติการ 
 

ผู้ท่ีลาการประชุม 
1. ดร.อุทัย   ดุลยเกษม รักษาราชการแทนอธิการบดี  ติดราชการ 
2. นายสุนทร  โภชฌงค์  รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา  ติดราชการ 

เริ่มประชุม เวลา 13.30 น. 
          ประธานพิจารณาจํานวนกรรมการที่มาประชุมและเห็นว่าครบองค์ประชุมแล้ว เปิดการประชุม
และดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม  
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ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 1.1  รักษาราชการแทนอธิการบดีไปราชการท่ีมหาวิทยาลัยพะเยา 

สาระสําคัญโดยย่อ 
   ดร.อุทัย  ดุลยเกษม  รักษาราชการแทนอธิการบดีได้รับคําสั่งจากสํานักงานรับรองมาตรฐาน

และประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) (สมศ.) ให้เป็นประธานคณะกรรมการประเมินคุณภาพ
การศึกษารอบ 3 ของมหาวิทยาลัยพะเยา ระหว่างวันที่ 12 – 16 พฤศจิกายน 2556  โดยช่วงเวลาดังกล่าว
จะมีรองอธิการบดีเป็นผู้รักษาราชการแทน 

 

 มติ/ความเห็นของที่ประชุม 
   รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี 1.2 การหมดวาระการดํารงตําแหน่งผู้รักษาราชการแทนอธิการบดี   

สาระสําคัญโดยย่อ 
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (กบ.) ที่มีรองอธิการบดีเป็นกรรมการในวันน้ีจะ       

เป็นการประชุมครั้งสุดท้ายของการดํารงตําแหน่ง  โดยภายหลังจากวันที่ 20 พฤศจิกายน 2556  วาระ
การดํารงตําแหน่งผู้รักษาราชการแทนอธิการบดี  และมีผลทําให้ผู้ดํารงตําแหน่งรองอธิการบดีจะต้องหมด
วาระ รวมถึงผู้รักษาราชการแทนผู้อํานวยการสํานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาก็หมดวาระด้วย  

 

 มติ/ความเห็นของที่ประชุม 
 รับทราบ 

 

ระเบียบวาระท่ี 1.3 กําหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยเดือนพฤศจิกายน 2556   

สาระสําคัญโดยย่อ 
สภามหาวิทยาลัยได้กําหนดปฏิทินการประชุมสภามหาวิทยาลัยประจําเดือนพฤศจิกายน 

2556  ในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2556 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมอยุธยา – อาเซียน มหาวิทยาลัย  
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 

 มติ/ความเห็นของที่ประชุม 
 รับทราบ 

 

ระเบียบวาระท่ี 1.4 การขอความร่วมมือจากหน่วยงานภายนอก   

สาระสําคัญโดยย่อ 
ตามที่หน่วยงานภายนอกได้ขอความร่วมมือจากมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา    

ในการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ที่ผ่านมาต้องขอบคุณคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ส่งบุคลากรไปร่วม
พิธีวางพวงมาลาทหารอาสาที่ร่วมในการทําสงครามโลกครั้งที่ 2  อีกทั้งสํานักงานอธิการบดีได้หมุนเวียน
หน่วยงานต่าง ๆ เพ่ือร่วมกิจกรรม  ซึ่งเป็นโอกาสของคณบดีหรือผู้อํานวยการสถาบัน/สํานักคนใหม่ได้
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รู้จักส่วนราชการภายนอกด้วย  บางเร่ืองที่เป็นเรื่องต่อเน่ืองก็จะมอบให้หน่วยงานประจําให้ไปร่วม
กิจกรรมในนามของมหาวิทยาลัย 

 

 มติ/ความเห็นของที่ประชุม 
 รับทราบ 

 

ระเบียบวาระที่ 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
ระเบียบวาระท่ี 2.1  เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งท่ี 20/2556  

สาระสําคัญโดยย่อ 
มหาวิทยาลัยได้กําหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 20/2556 

เมื่อวันอังคารที่  29  ตุลาคม 2556 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมอยุธยา – อาเซียน  อาคารสํานักงาน
อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 

เลขานุการคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย นําเสนอรายงานการประชุม  ครั้งที่ 
20/2556  เพ่ือขอให้ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม 

 

มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
  รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 20/2556 โดยไม่มี   
การแก้ไข 
 

ระเบียบวาระที่ 3   เรื่องสืบเน่ืองจากการประชุม 

ระเบียบวาระท่ี 3.1  รายงานข้อมูลการดําเนินงานและผลการปฏิบัติตามมติท่ีประชุม 
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
ครั้งท่ี 20/2556 

สาระสําคัญโดยย่อ 
  เลขานุการคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  นําเสนอรายงานข้อมูลจากการดําเนินงาน
และผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย   ครั้ งที่   20/2556                
เมื่อวันอังคารที่  29  ตุลาคม 2556  ดังน้ี 

1. ขอความเห็นชอบ (ร่าง) รายงานผลการประเมินตนเอง ประจําปีการศึกษา 2555 
มติที่ประชุม  เห็นชอบ (ร่าง) รายงานผลการประเมินตนเอง ประจําปีการศึกษา 2555 

และมอบหมายใ ห้กองนโยบายและแผนนํากลับ ไปปรับปรุ งแ ก้ ไขตามข้ อ เสนอแนะของ       
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (กบ.) ก่อนนําเข้าการประชุมสภามหาวิทยาลัยในวันที่ 30 ตุลาคม 
2556 

ผลการปฏิบัติ 
- แจ้งมติการประชุมให้แก่หน่วยงานที่เก่ียวข้องได้รับทราบ 
- กองนโยบายและแผนนําเข้าการประชุมสภามหาวิทยาลัยในวันที่ 30 ตุลาคม 2556 
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วันที่ที่ปฏิบัติตามมติ 
- ได้รับบันทึกข้อความแจ้งมติการประชุมวันที่ 1 พฤศจิกายน 2556 
- นําเข้าสภามหาวิทยาลัยวันที่ 30 ตุลาคม 2556 
 

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องนําเสนอเพื่อทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 4.1 เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากคณบดีคณะครุศาสตร์ 

 สาระสําคัญโดยย่อ 
โรงเรียนสาธิตมัธยมมีการจัดงานสาธิตวิชาการ  ระหว่างวันที่ 10 – 12 พฤศจิกายน 2556  

มีกิจกรรมต่าง ๆ โดยโรงเรียนสาธิตที่ใกล้เคียง  โรงเรียนจากกรมสามัญต่าง ๆ ได้เข้าร่วมกิจกรรม
ประมาณ 50 โรงเรียน 
 

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
รับทราบ 

 

ระเบียบวาระท่ี 4.2  เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์

 สาระสําคัญโดยย่อ 
1. เมื่อ 2 สัปดาห์ที่ผ่านมาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้นํานักศึกษาญี่ปุ่น     

เป็นตัวแทนของประเทศไทยไปร่วมงานสกาย  อาเซียน วิค 2013  เพ่ือแลกเปลี่ยน เผยแพร่วัฒนธรรม  
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับนักศึกษา เป็นระยะเวลา 16 วัน ขณะนี้เดินทางกลับแล้ว 

2. วันที่ 13 พฤศจิกายน 2556  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์จัดการอบรม       
ให้ความรู้เก่ียวกับการประกันคุณภาพการศึกษา  โดยเชิญ ผศ.ดร.บัณฑิต ฉัตรวิโรจน์ จากมหาวิทยาลัย
ราชภัฏกําแพงเพชร มาเป็นวิทยากร ให้กับคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ในคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ เพ่ือเตรียมความพร้อมในการจัดทํารายงานการประเมินคุณภาพตนเอง  และทํารายงาน
การประกันคุณภาพการศึกษาเพ่ือรองรับการตรวจจากคณะกรรมการประเมิน ซึ่งในปี 2556 จะลง      
ในระดับสาขาวิชาด้วย 

 

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
 รับทราบ 

 

ระเบียบวาระท่ี 4.3  เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากคณบดีคณะวิทยาการจัดการ 

 สาระสําคัญโดยย่อ 
1. คณะวิทยาการจัดการ จะจัดกิจกรรม Evening beep  ทุกวันพุธ  เริ่มวันพุธที่ 13 

พฤศจิกายน 2556  วัตถุประสงค์เพ่ือพูดคุยร่วมกันระหว่างผู้บริหารกับคณาจารย์  หากคณะใดสนใจก็ขอ
เรียนเชิญ 

2. คณะวิทยาการจัดการจะจัดโครงการเสริมสร้างศักยภาพด้วยหลักธรรมะ เริ่มวันที่ 8 
พฤศจิกายน 2556  วัตถุประสงค์เพ่ือให้คณาจารย์ได้ฝกึสมาธิเพ่ือให้เกิดปัญญาในการปฏิบัติงาน  โดยนํา
หลักธรรมะเข้ามามีส่วนร่วม 
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3. ในช่วงปิดเทอมคณะวิทยาการจัดการมอบหมายให้คณาจารย์ไปอบรมภาษาอังกฤษ    
ที่ศูนย์การเรียนการสอนภาษาอังกฤษด้วยตนเอง มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (ELLIS)      
โดยการทําแบบทดสอบก่อนและหลังการอบรม  จากการรายงานทําให้ทราบว่าระดับของภาษาอังกฤษให้
พัฒนาศักยภาพอาจารย์โดยเฉลี่ยอยู่ในระดับ 8 จาก 12 ระดับ  ซึ่งสามารถพัฒนาเป็นการสอน
ภาษาอังกฤษได้ หากมีการส่งเสริม 

4. คณะวิทยาการจัดการได้ติดต่อกับมหาวิทยาลัยในประเทศมาเลเซีย  เพ่ือส่งคณาจารย์
สาขาวิชาการท่องเที่ยวไปอบรมภาษาอังกฤษ จํานวน 5 ท่าน ในช่วงเดือนเมษายน 2557 โดยได้รับ    
การตอบรับมาแล้ว  มีคณาจารย์สาขาวิชาอ่ืน จํานวน 3 ท่าน เป็นระยะเวลา 11 สัปดาห์ 

5. การทําสหกิจศึกษาของคณะวิทยาการจัดการ  เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2556  ได้มี
การประชุมและรวบรวมรายชื่อของโรงงานอุตสาหกรรมในการทําความร่วมมือกันที่จะรับนักศึกษาของ
มหาวิทยาลัยเพ่ือไปฝึกงาน  

6. มหาวิทยาลัยเว้ ยินดีรับหลักการที่จะรับนักศึกษาสาขาวิชาการท่องเท่ียวเข้ามาศึกษา   
ในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  และขอทราบรายละเอียด  เก่ียวกับหลักสูตรที่จะมาศึกษาต่อ
คือหลักสูตรท่องเที่ยวนานาชาติ  ได้รับงบประมาณ จํานวน 200,000 บาท เพ่ือพัฒนาหลักสูตร  ซึ่งจะ
ดําเนินการเสร็จสิ้นในเดือนสิงหาคม 2557  

7. การทําความร่วมมือกับประเทศอินเดีย  คณาจารย์จะจัดการประชุมนานาชาติในเดือน
ธันวาคม 2556  ซึ่งคณะวิทยาการจัดการต้องเชิญอาจารย์จากมหาวิทยาลัยอะบีนาป  ประเทศอินเดีย
มาร่วมประชุมด้วย   
 

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
รับทราบ 

 

ระเบียบวาระท่ี 4.4  เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

 สาระสําคัญโดยย่อ 
1. วันที่ 11 พฤศจิกายน 2556  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมรับฟังความคิดเห็น

ของประชาชนในโครงการบริหารจัดการนํ้า ณ หอประชุมของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล     
สุวรรณภูมิ ได้มีประชาชนภายในจังหวัดพระนครศรีอยุธยามาร่วมรับฟังความคิดเห็น จํานวน 20 กลุ่ม 
โครงการดําเนินการโดยสํานักนายกรัฐมนตรี  

2. วันที่ 16 พฤศจิกายน 2556  สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ และฝ่ายกิจการนักศึกษา     
ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  จะมีการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเร่ืองวิจิตรการงานใบตอง       
เวลา 08.00 – 17.00 น. ณ อาคารเรือนไทย  สถาบันอยุธยาศึกษา  ฝากผู้บริหารประชาสัมพันธ์ไปยังแต่
ละหน่วยงานด้วย 

3. ท้องฟ้าจําลองของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้รับหนังสือจากโรงเรียนเทศบาล
วัดสุธาโภชน์ (ไวทย์วรวิทย์) สังกัดเทศบาลตําบลบางนมโค จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  จัดนักเรียนใน
ระดับอนุบาล 1 ถึงระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 จํานวน 115 คน เข้าชมอาคารท้องฟ้าจําลอง คณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ได้จัดวิทยากรซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  จะมอบให้นักวิชาการ
ศึกษาของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งน้ีด้วย 
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 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
รับทราบ 

 

ระเบียบวาระท่ี 4.5  เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากผู้อํานวยการสถาบันอยุธยาศึกษา  

 สาระสําคัญโดยย่อ 
1. สถาบันอยุธยาศึกษาจะนําบุคลากรไปอบรมสัมมนาในปลายเดือนพฤศจิกายน 2556    

ที่จังหวัดอุบลราชธานี 
2. การอบรมเชิงปฏิบัติการที่พิพิธภัณฑ์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

(องค์การมหาชน) ในเดือนธันวาคม 2556  
 

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
 รับทราบ 

 

ระเบียบวาระท่ี 4.6   เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากผู้อํานวยการสํานักวิทยบริการและ 
    เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 สาระสําคัญโดยย่อ 
  สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศดําเนินการจัดย้ายสถานที่  เครื่องคอมพิวเตอร์  
และหนังสือ เพ่ือให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อย และสะดวกต่อการให้บริการแก่นักศึกษา 

ประธาน  กล่าวว่า ขอให้เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย (รปภ.) ไปรักษาความปลอดภัย   
ที่อาคาร 100 ปีด้วย 
 

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
 รับทราบ  และมอบผู้อํานวยการกองกลางจัดเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย (รปภ.)        

ไปรักษาความปลอดภัยที่อาคาร 100 ปี 
 

ระเบียบวาระท่ี 4.7   เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 

 สาระสําคัญโดยย่อ 
1. วันที่  6  พฤศจิกายน 2556  สถาบันวิจัยและพัฒนาได้เรียนเชิญคณบดีทั้ง 4 คณะ  

โดยมี    ดร.ชิดชัย  สน่ันเสียง เป็นประธาน  ได้พิจารณาผู้ขอรับการสนับสนุนทุนจากกองทุนวิจัย                
ของมหาวิทยาลัย  จะดําเนินการทําสัญญาต่อไป 

2. วันที่ 13 พฤศจิกายน 2556  สถาบันวิจัยและพัฒนาได้เรียนเชิญนักวิจัยที่ได้รับทุน   
จากกองทุนวิจัยและงบบํารุงการศึกษาของปี 2556 จํานวน 25 โครงการ พร้อมกันน้ีขอเรียนเชิญคณบดี 
หรือผู้แทน  ซึ่งในครั้งน้ีได้เชิญหัวหน้างานการเงินและบัญชีมาเข้าร่วมประชุมด้วย  เน่ืองจากงบวิจัยในปี 
2556  ทางการเงินได้กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี และสามารถเบิกได้สิ้นสุดในเดือนธันวาคม 2556 ที่ผ่านมา
แบ่งเป็น 3 งวด งวดที่ 1 จํานวน 20 โครงการ  งวดที่ 2 จํานวน 5 โครงการ  ซึ่งเกรงว่าจะเบิกจ่ายไม่ทัน  
เลยต้องนัดประชุมเพ่ือหารือร่วมกัน  หลังจากน้ันวันพุธที่ 20 พฤศจิกายน 2556  สถาบันวิจัยและพัฒนา
จะเชิญนักวิจัยที่ค้างส่งงานวิจัยที่ได้รับทุนไปแล้ว  ต้ังแต่ปี 2547 - 2555 จํานวน 21 โครงการ เพ่ือมา
ปรึกษาหารือร่วมกันในการแก้ไขปัญหาให้ดําเนินการให้เสร็จเรียบร้อย 
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3. สถาบันวิจัยและพัฒนาได้จัดทําแบบสอบถามข้อมูลนักวิจัยโดยจัดส่งให้คณาจารย์     
ทุกท่าน ผ่านทางคณบดีทั้ง 4 คณะ  ขอความกรุณาคณบดีได้เก็บรวบรวมข้อมูลและส่งกลับมายัง
สถาบันวิจัยเพ่ือรวบรวมข้อมูลส่งกลับไปยังคณบดีทุกคณะต่อไป 

4. สถาบันวิจัยและพัฒนาจะจัดโครงการบริการวิชาการ เรื่อง การเขียนผลงานวิชาการ
อย่างไรจึงไม่ถือว่าเป็นการคัดลอกเลียนละเมิดลิขสิทธ์ิ  ในวันที่ 18 ธันวาคม 2556  เวลา 13.00 น.      
เป็นต้นไป  และขอเรียนเชิญคณาจารย์ได้เข้าร่วมการสัมมนาคร้ังน้ีด้วย  

ประธาน  กล่าวว่า  เมื่อทําการพิจารณาทุนเสร็จเรียบร้อยแล้ว  ให้จัดทําเป็นประกาศของ
คณะกรรมการจัดสรรทุนวิจัยเรื่องผลการจัดสรรทุน  

 

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
รับทราบ 

 

ระเบียบวาระท่ี 4.8  เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากผู้อํานวยการสํานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา 

 สาระสําคัญโดยย่อ 
 สํานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาได้จัดสอบปลายภาคเรียนของนักศึกษาภาคเรียน           

ที่ 1/2556  วันที่  9  พฤศจิกายน 2556  วันสุดท้ายของการสิ้นภาคเรียนวันที่ 15 พฤศจิกายน 2556       
จะเปิดเรียนในภาคเรียนที่ 2/2556  วันที่ 16 พฤศจิกายน 2556 

 

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
  รับทราบ 

 

ระเบียบวาระท่ี 4.9  เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากผู้อํานวยการสํานักงานอธิการบด ี

 สาระสําคัญโดยย่อ 
1. สํานักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยาขอความร่วมมือจําหน่าย “ดอกป๊อปป้ี” ในวันที่

ระลึกทหารผ่านศึก  ในการน้ีขอความอนุเคราะห์หน่วยงานต่าง ๆ แจ้งความประสงค์ที่จะซื้อดอกป๊อปป้ี 
ดอกละ 20 บาท  โดยแจ้งข้อมูลภายในวันที่  30  พฤศจิกายน 2556 เพ่ือรวบรวมส่งไปให้ทหารผ่านศึก
ต่อไป 

2. โครงการรณรงค์เชิญชวนสมาชิก TO BE NUMBER ONE และประชาชนทั่วไปร่วม
บริจาคเงินคนละ 1 บาท  เพ่ือสนับสนุนการดําเนินงานมูลนิธิ TO BE NUMBER ONE หน่วยงานใด       
มีความประสงค์จะร่วมบริจาค  ขอให้แจ้งความประสงค์มาที่กองกลาง  สํานักงานอธิการบดี 

3. ผู้อํานวยการสํานักงานอธิการบดีในฐานะท่ีเป็นเลขานุการคณะกรรมการสรรหา
อธิการบดี  เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2556 เวลา 13.00 น. ได้จัดส่งเอกสารการดําเนินการสรรหา
อธิการบดี  พร้อมทั้งเอกสารประกอบการพิจารณา  ประวัติ  ข้อมูลต่าง ๆ ในการดําเนินการสรรหา
อธิการบดีทั้งหมด และกรณีที่มีข้อทักท้วง หรือขั้นตอนการดําเนินการ  การนับคะแนน ข้อมูลใด ๆ ได้
จัดส่งเอกสารท่ีสํานักงานสภามหาวิทยาลัยเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 

4. การจัดทําไดอาร่ี ปี 2557 จากสํานักงาน ทปอ.มรภ. แจ้งว่ามหาวิทยาลัยราชภัฏใด
ประสงค์จะสั่งไดอาร่ีจําหน่ายในราคาเล่มละ 250 บาท โดยเฉพาะอย่างย่ิงในปีน้ีไม่สามารถใช้           
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เงินสวัสดิการได้เพราะระเบียบการใช้เงินสวัสดิการอยู่ระหว่างการพิจารณา  จึงขอความร่วมมือ          
ทุกหน่วยงาน หน่วยงานละ 4 เล่ม ทั้งหมด 50 เล่ม   

ผศ.ดร.วิมลพรรณ  รุ่งพรหม  กล่าวว่า  ต้องแจกของที่ระลึกให้คณะกรรมการในช่วงปีใหม่  
สามารถใช้งบประชาสัมพันธ์ได้  เพราะเป็นการจัดทําสื่อประชาสัมพันธ์ที่ เป็นภาพลักษณ์ของ
มหาวิทยาลัย   

ประธาน  กล่าวว่า  ต้องทําแผนงบประมาณเพ่ือใช้จ่ายและเสนอสภามหาวิทยาลัย  เพ่ือขอ
อนุมัติการจ่ายเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย 

 
 

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
 รับทราบ 
 

ระเบยีบวาระท่ี 4.10  เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากรองอธิการบด ี

ระเบียบวาระท่ี 4.10.1  เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร 

 สาระสําคัญโดยย่อ 
1. วันที่ 11 พฤศจิกายน 2556 การประชุมคณะกรรมการตรวจรับจ้างเหมาบริการของ 

เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย (รปภ.) จะมีการตรวจรับงานในแต่ละเดือน  เพ่ือขอตรวจสอบงานในทุก
เดือนว่าเป็นไปตามสัญญาหรือไม่  มีแนวโน้มที่ดีในหลายเรื่องในเร่ืองกระบวนการทํางานของเจ้าหน้าที่  
การปรับการเข้าออกภายในมหาวิทยาลัย  สต๊ิกเกอร์ติดรถมีการปลอมเกิดขึ้น  ทําให้การควบคุมลําบาก  
โดยได้รับความร่วมมือจากผู้อํานวยการสํานักงานทหารผ่านศึก  และขอความร่วมมือศูนย์ สถาบัน และ
สํานัก คณบดี  ในการขอกุญแจเพ่ือเข้าอาคารจะต้องสําเนาไว้ 1 ดอก โดยมอบให้ผู้อํานวยการกองกลาง  
เน่ืองจากเมื่อมีเหตุฉุกเฉินจะได้ไขกุญแจเข้าไปแก้ไขสถานการณ์ได้ทันต่อเหตุการณ์ 

2. สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (กพร.) ทําหนังสือแจ้งมาว่าจะจัดสรร   
เงินโบนัสของ ปีพ .ศ .2555  วงเงินประมาณ 600,000 กว่าบาท  ทางกองนโยบายและแผน             
และงานการเงินและบัญชีจะได้แต่งต้ังคณะกรรมการข้ึนมาเพ่ือจัดสรรเงินโบนัสให้แก่ข้าราชการ 

ดร.อมรรัตน์  สน่ันเสียง  กล่าวว่า  การอยู่อาคารต่าง ๆ ยังไม่เห็นมีเรื่องขึ้นมาให้คณะช่วย
ดําเนินการ  เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยแจ้งว่าควบคุมยาก  เพราะอาจารย์ไม่ออกจากตึก  ขอเรื่อง
จากส่วนกลางที่ เป็นนโยบายหรือแนวปฏิบัติให้ทั้งมหาวิทยาลัยต้องปฏิบัติ  เพราะเก่ียวข้องกับ         
การควบคุมอาคาร   

ประธาน  กล่าวว่า  ให้จัดทําประกาศเรื่องการใช้อาคารสถานที่  และให้จัดทําสต๊ิกเกอร์      
ติดทางเข้าออกบอกเวลาเปิด – ปิดอาคารให้ชัดเจน  ต้องใช้วิธีดังกล่าวเพ่ือควบคุมไปพลางก่อน   

 

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
รับทราบ 
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ระเบียบวาระท่ี 4.10.2  เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากรองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพฒันา 

สาระสําคัญโดยย่อ 
1. โครงการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษากลุ่มใหม่  โครงการนี้มีมานานแล้ว  ได้มีการประชุม

ล่าสุดเมื่อวันที่ 8 , 11  และวันที่ 12 พฤศจิกายน 2556 ทางสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)    
โดยคณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.) ได้มีโครงการวิจัยพบว่ามหาวิทยาลัยกลุ่มเดิม จํานวน 24 แห่ง 
มหาวิทยาลัยใหม่ จํานวน 52 แห่ง  รับผิดชอบนักศึกษา จํานวน 600,000 คน  ได้รับงบประมาณเฉล่ีย   
แห่งละประมาณ 385 ล้านบาท กลุ่มเดิม จํานวน 24 แห่ง  รับผิดชอบนักศึกษา จํานวน 500,000 คน  
งบประมาณ 2,000 ล้านบาท ต่างกันมาก อาจารย์กลุ่มเดิม จํานวน 40,000 บาท  กลุ่มใหม่ จํานวน 
19,000 คน  จํานวนตําแหน่ง ผศ. รศ. กลุ่มเดิมมีจํานวน 52%  กลุ่มใหม่มีจํานวน 15% โดยเฉลี่ย  
โดยเฉพาะมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ตําแหน่ง ผศ. รศ. จํานวน 14% หลักการคือว่าหากได้รับ
งบประมาณแบบเดิม  จะไม่มีทางตามทัน  งานวิจัยน้ีจะนําเรื่องน้ีเข้าการประชุมคณะรัฐมนตรีเพ่ือขออนุมัติ
งบผูกพัน จํานวน 5 ปี  โดยทําโครงการขึ้นมาเพ่ือพัฒนาใน 2 เรื่อง คือ ด้านบุคลากร  และด้านนักศึกษา   
บุคลากร คือ คุณวุฒิอาจารย์ และตําแหน่งวิชาการ  มหาวิทยาลัยกลุ่มใหม่ใน 5 ปี จากร้อยละ 15  ต้องได้
ถึงร้อยละ 56  มีงบประมาณต่างหาก  อาจารย์ที่มีศักยภาพต้องเตรียมส่งบุคคลเหล่าน้ันไปเรียนฝึก
ภาษาอังกฤษ  มีทั้งทุนภายในและต่างประเทศ  ทุนต่างประเทศคนละ 7,000,000 บาท ทุนภายในประเทศ 
จํานวน 600,000 บาท มหาวิทยาลัยที่เป็นความร่วมมือระหว่างประเทศ อีก 1,200,000 บาท และโครงการ
พัฒนาบุคลากรในตําแหน่งวิชาการ  และวัสดุครุภัณฑ์เพ่ือจัดการจัดการเรียนการสอน และพัฒนาให้
นักศึกษามีทักษะภาษาอังกฤษ  มหาวิทยาลัยละ 1,300 ล้านบาท ในระยะเวลา 5 ปี เริ่มในปี 2558         
2 ปีแรก ปีละ 200 ล้านบาท  ต้องใช้จ่ายเพ่ือพัฒนาบุคลากร และนักศึกษา  รายละเอียดจะให้กองนโยบาย
และแผนทําเอกสาร   แจ้งให้แต่ละหน่วยงานเพ่ือรับทราบ 

2. วันที่ 13 พฤศจิกายน 2556  การประชุมคณะกรรมการติดตามและเร่งรัดการใช้จ่าย
งบประมาณ ณ ห้องประชุมอยุธยา – อาเซียน มีหลายเรื่องที่จะพิจารณา 

3. งบประมาณแผ่นดินปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ขอให้ทุกหน่วยงานที่มีงบลงทุนต้องก่อหน้ี
ผูกพันภายในวันที่  14  กุมภาพันธ์ 2557 ต้องลงนามสัญญาให้เรียบร้อย  หากทําไม่ได้อาจจะทําให้เกิด
ปัญหา  งบประมาณกันไว้เบิกเหล่ือมปี  เช่น  งบอุดหนุนวิจัย  งบลงทุน  ต้องเบิกภายในไตรมาสที่ 1       
คือภายในเดือนธันวาคม 2556   

4. ผลการดําเนินงานของปีงบประมาณ 2556  ให้ส่งภายในวันที่ 9 ตุลาคม 2556  ขณะนี้มี
อยู่ 2 หน่วยงานที่ยังไม่ได้จัดส่ง คือ กองกลาง  กับกองบริการการศึกษา ขอให้ประสานงานกับกองนโยบาย
และแผนเพ่ือทําสรุป หรือปรับปรุงการดําเนินงานที่ยังไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ 

5. รายงานประจําปี  ขอให้ทุกหน่วยส่งภายในวันที่  15  พฤศจิกายน  2556 
6. รายงานการประเมินตนเองของปีการศึกษา 2555  ได้ผ่านสภามหาวิทยาลัยให้ความ

เห็นชอบเม่ือวันที่ 30 ตุลาคม 2556 ได้มีการจัดส่งเอกสารให้คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยเพ่ือให้
ความเห็น  และข้อเสนอแนะเพ่ือนํามาพิจารณาปรับปรุงแก้ไขต่อไป 

7. สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (กพร.) ต้องเบิกจ่ายภายในไตรมาสที่ 1    
ซึ่งชัดเจนว่าจ่ายให้เฉพาะข้าราชการและลูกจ้างประจําเท่าน้ันเป็นเรื่องของหลักการ   
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 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
รับทราบ   

 

ระเบียบวาระท่ี 4.10.3  เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 

 สาระสําคัญโดยย่อ 
1. ช้ีแจงข้อเท็จจริงในการดําเนินการสรรหาอธิการบดี เพ่ือให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้อง    

จึงขอช้ีแจงข้อเท็จจริงให้รับทราบตามบันทึกข้อความท่ี ศธ0550.12.1/418 ลงวันที่ 12 พฤศจิกายน 
2556 

2. สภามหาวิทยาลัยถูกฟ้องร้อง จํานวน 2 คดี คือ เรื่องการแต่งต้ังผู้รักษาราชการแทน
และรองอธิการบดี  องค์ประชุม  และคณบดี 4 คณะ ผู้ฟ้อง คือ ผศ.วิชชุกร  นาคธน  

 

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
รับทราบ 

 

ระเบียบวาระท่ี 4.10.4   เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ 

 สาระสําคัญโดยย่อ 
1. วันที่ 9 พฤศจิกายน 2556  ประชุมการสร้างอนาคตไทย 2020   
2. วันที่ 14 พฤศจิกายน 2556  การประชุมคณะกรรมการประจําสถาบันวิจัยและพัฒนา  

เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุม 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
3. วันที่  19 พฤศจิกายน  2556  ไปประชุมแทนรักษาราชการแทนอธิการบดี              

ในการประชุมเครือข่ายสหวิทยาการแห่งราชบัณฑิตยสถานภาคกลาง ณ อาคารบัณฑิตสถาน  สนาม    
เสือป่า  เขตดุสิตธานี  กรุงเทพฯ 

4. วันที่ 28 พฤศจิกายน 2556  ผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาเข้าร่วมประชุม      
เชิงปฏิบัติการเก่ียวกับปัญหาของเยาวชนในสถาบันอุดมศึกษา   

5. วันที่ 28 – 29 พฤศจิกายน 2556 นําเสนอรายงานผลการศึกษาการจัดการศึกษา    
ตามนโยบายรัฐบาลของสภาการศึกษา     
 

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
  รับทราบ 
 

ระเบยีบวาระท่ี 4.10.5  เรือ่งนําเสนอเพือ่ทราบจากรองอธิการบดฝ่ีายกิจการนกัศึกษา 

 สาระสําคัญโดยย่อ 
-ไม่มี- 

 

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
 -ไม่มี- 
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ระเบียบวาระที่ 5  เรื่องนําเสนอเพื่อพิจารณา 
 

ระเบียบวาระท่ี 5.1  ขอความเห็นชอบการต่อสัญญาเช่าพื้นท่ีของบริษัท สหพัฒนพิบูล 
จํากัด (มหาชน) 

สาระสําคัญโดยย่อ 
 ตามท่ีบริษัท สหพัฒนพิบูล จํากัด (มหาชน) แจ้งขอเปล่ียนแปลงผู้ประกอบการร้านสะดวก

ซื้อ 108 Shop และได้รับอนุมัติจากมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาแล้วน้ัน บริษัทฯ ขอต่อสัญญา
เช่าพ้ืนที่ดังกล่าว  ต้ังแต่วันที่  1  พฤศจิกายน 2556 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2559 ระยะเวลา 3 ปี โดยมี          
คุณภัสภรณ์  เรือนหลวง  เป็นผู้บริหารร้านน้ีในลักษณะร้าน PARTNER  แบรนด์ 108 Shop โดยขอ
อัตราค่าเช่าคงเดิม จํานวน 9,000 บาท/เดือน  และมีเงินประกันความเสียหาย จํานวน 15,000 บาท
  

มติ/ความเห็นของที่ประชุม 
  เห็นชอบการต่อสัญญาเช่าพ้ืนที่ของบริษัท สหพัฒนพิบูล จํากัด (มหาชน) ระยะเวลา 3 ปี 
ต้ังแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2556 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2559 โดยคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (กบ.) 
มีข้อเสนอแนะให้ช่วยปรับปรุงบริเวณร้านให้สะอาด  และมอบหมายให้นิติกรตรวจสอบในเรื่องการทํา
สัญญาว่าสามารถทําได้หรือไม่ 
 

ระเบียบวาระท่ี 5.2  ขอความเห็นชอบการปรับปรุง (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย พ.ศ.2556 

สาระสําคัญโดยย่อ 
 ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  ได้ออกข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา  ว่าด้วย  คณะกรรมการติดตาม  ตรวจสอบ  และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย 
พ.ศ.2548 และข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  ว่าด้วย  คณะกรรมการติดตาม 
ตรวจสอบ และประเมินผลงานของคณบดี พ.ศ.2548 แต่ไม่พบว่ามีข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของผู้อํานวยการ
สถาบัน  สํานัก  ศูนย์  หรือหัวหน้าส่วนราชการที่เรียกช่ืออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ  แต่พบว่า      
มีการติดตาม  ตรวจสอบ และประเมินผลงานของผู้อํานวยการสถาบัน  สํานัก  ศูนย์ หรือหัวหน้า      
ส่วนราชการหรือหน่วยงานที่เรียกช่ืออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะทุกปี  จึงขอเสนอคณะกรรมการ
ปรับปรุ งและยกร่างกฎหมาย   ไ ด้ทบทวนและพิจารณาออกข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย คณะกรรมการติดตาม  ตรวจสอบ และประเมินผลงานของผู้อํานวยการ
สถาบัน  สํานัก  ศูนย์ หรือหัวหน้าส่วนราชการหรือหน่วยงานท่ีเรียกช่ืออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่า    
คณะต่อไป 

 คณะกรรมการปรับปรุงและยกร่างกฎหมายของมหาวิทยาลัย  ได้พิจารณาข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  ว่าด้วย  คณะกรรมการติดตาม  ตรวจสอบ  และประเมินผลงาน
ของมหาวิทยาลัย  และข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  ว่าด้วย  คณะกรรมการติดตาม  
ตรวจสอบ  และประเมินผลงานของคณบดี พบว่ามีเน้ือหาสาระใกล้เคียงกัน  จึงเห็นควรให้มีการปรับปรุง



 

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  คร้ังที่  22/2556 

 

[2-13] 

ข้อบังคับทั้งสองฉบับ  โดยให้จัดทําเป็นข้อบังคับฉบับเดียว ช่ือว่า (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา  ว่าด้วย  คณะกรรมการติดตาม  ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย 
พ.ศ. 2556 โดยให้มีผลบังคับใช้ครอบคลุมถึง คณะกรรมการติดตาม  ตรวจสอบ และประเมินผลงานของ
มหาวิทยาลัย คณบดี  ผู้อํานวยการสถาบัน  สํานัก  ศูนย์  หรือหัวหน้าส่วนราชการหรือหน่วยงานที่
เรียกช่ืออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะด้วย 

  

มติ/ความเห็นของที่ประชุม 
  ให้คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (กบ.) นํา(ร่าง)ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา  ว่าด้วย คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย   
พ.ศ.2556 กลับไปทบทวน และเสนอความเห็นในการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (กบ.) 
ครั้งที่ 22/2556 วันที่ 26 พฤศจิกายน 2556 
 

ระเบียบวาระท่ี 5.3  ขอความเห็นชอบบันทึกข้อตกลง Memorandum  of  Agreement  
Between  Phranakhon Si Ayutthaya  Rajabhat  University, 
Ayutthaya, Thailand and Abhinav Education  Society’s  
Institute  of  Management  and  Business  Administration, 
Akole, University  of  Pune, India 

สาระสําคัญโดยย่อ 
 ตามที่ มหา วิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอ ยุธยาไ ด้ลงนามในบันทึกความเข้ า ใจ 

(Memorandum  of  Understanding/MOU) กับ Abhinav  Education  Socitey’s  Institute  of  
Management  and  Business  Administration, Akole, University  of  Pune, India และจาก  
การร่วมกันจัดทําบันทึกข้อตกลง (Memorandum  of  Agreement/MOA)  ระหว่างคณะวิทยาการ
จัดการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยากับตัวแทนของ Abhinav  Education  Socitey’s  
Institute  of  Management  and  Business  Administration, Akole, University  of  Pune, 
India เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2556 น้ัน  ทั้งสองฝ่ายได้ร่วมกันกําหนดกิจกรรมเพ่ือดําเนินการตามบันทึก
ข้อตกลง  (Memorandum  of  Agreement/MOA)  ดังน้ี 

1. การแลกเปลี่ยนอาจารย์  ทั้งสองฝ่ายตกลงแลกเปลี่ยนอาจารย์ โดย คณาจารย์ของ 
Abhinav  Education  Society’s  Institute  0f  Management  and  Business  Administration, 
Akole, University  of  Pune, India สามารถเดินทางมาเป็นอาจารย์ผู้สอนให้กับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยาในช่วงเดือนมิถุนายน หรือ ธันวาคม ส่วนอาจารย์ของคณะวิทยาการจัดการสามารถ
เดินทางไปเป็นอาจารย์ผู้สอนที่ Abhinav  Education  Society’s  Institute  0f  Management  and  
Business  Administration, Akole, University  of  Pune, India ในช่วงเดือนตุลาคม หรือ เดือน
มีนาคม ระยะเวลาการเป็นอาจารย์แลกเปลี่ยน  ทั้งสองฝ่ายตกลงกันว่าอาจารย์แลกเปลี่ยนจะอยู่
ดําเนินการในประเทศน้ัน  เป็นเวลาประมาณ 2 สัปดาห์ 

2. หลักสูตรการอบรมระยะสั้น  ทั้งสองฝ่ายได้ตกลงกัน  ในประเด็นดังน้ี 
2.1 อาจารย์ของคณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา       

จะเดินทางไปให้การอบรมระเบียบวิธีวิจัย  กับนักศึกษาสาขาสังคมศาสตร์  ของ  Abhinav  Education  
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Society’s  Institute  0f  Management  and  Business  Administration, Akole, University  of  
Pune, India 

2.2 อาจารย์ของ Abhinav  Education  Society’s  Institute  0f  Management  
and  Business  Administration, Akole, University  of  Pune, India จะเดินทางมาให้การอบรมใน
ด้านการบริหารธุรกิจ  กับนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

3.  งานวิจัยร่วม ทั้งสองฝ่ายได้ตกลงทําวิจัยร่วมกัน  ในศาสตร์ทางการตลาดและ        
การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 

 

มติ/ความเห็นของที่ประชุม 
  เห็นชอบในบันทึกข้อตกลง Memorandum of Agreement Between Phranakhon Si 
Ayutthaya Rajabhat University, Ayutthaya, Thailand and Abhinav Education Society’s 
Institute of Management  and  Business  Administration, Akole, University of Pune, India 
และมอบหมายให้คณะวิทยาการจัดการนําไปปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย (กบ.)  ให้คณบดีคณะวิทยาการจัดการเป็นผู้ลงนามในบันทึกข้อตกลง โดยให้ข้อสังเกตว่า
ควรอยู่ภายใต้ MOU  Abhinav  University ดังกล่าว ประกอบกับหน่วยงานที่ลงนามด้วยควรอยู่ใน
ระดับสถาบัน  ซึ่งอยู่ภายใต้การกํากับของมหาวิทยาลัยอีกทีหน่ึง 

 

ระเบียบวาระที่ 6  เรื่องอ่ืน ๆ 

ระเบียบวาระท่ี 6.1 กําหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  ครั้งท่ี 22/2556 

สาระสําคัญโดยย่อ 
ตามท่ีได้กําหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (กบ.) ครั้งที่ 22/2556  

ในวันอังคารที่  26  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2556 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมอยุธยา – อาเซียน 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  จึงขอเรียนเชิญคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยทุกท่าน    
เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ตามวันและเวลาดังกล่าว   

 

มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
     รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 6.2 ระบบการประเมินผลการสอนออนไลน์ 

สาระสําคัญโดยย่อ 
ดร.ชิดชัย  สน่ันเสียง  กล่าวว่า ระบบออนไลน์ยังไม่เรียบร้อย  มีการแก้ไขมาโดยตลอด ๆ 

ขอให้ช่วยติดตาม  เน่ืองจากต้องอนุมัติการลงทะเบียนของนักศึกษา 
ดร.อมรรัตน์  สน่ันเสียง  กล่าวว่า  นักศึกษาประเมินการสอนของอาจารย์จะทําอย่างไร  

เพ่ือให้แต่ละคณะได้เตรียมความพร้อมเนื่องจากเป็นส่วนหน่ึงของการประเมินการปฏิบัติงาน  ที่ผ่านมา
ไม่มีข้อมูล  ซึ่งในอีกไม่ก่ีเดือน  หากไม่มีการเตรียมความพร้อม  จะทําการประเมินแบบเดิม  ต้องเข้า
ระบบหรือไม่  
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ผศ.ดร.วิมลพรรณ  รุ่งพรหม  กล่าวว่า  ให้คณบดีดําเนินการได้เลย  ไม่ต้องใช้ระบบ
ออนไลน์ก็ได้  โดยแจกแบบประเมินแล้วให้นักศึกษาทําการประเมินก็สามารถทําได้  ไม่เช่นน้ันจะไม่มี   
ผลการประเมิน 

ประธาน  กล่าวว่า หลักการต้องประเมินการสอนอาจารย์อยู่แล้ว  เพราะกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิในการทําหลักสูตรบอกไว้แล้วว่าต้องทําการประเมินการสอนของอาจารย์  การประเมินมี 2 ระดับ 
คือ ระดับมหาวิทยาลัย   และระดับคณะ จะเลือกระดับไหน หรือทั้ง 2 ระดับ  คณะต้องดําเนินการ     
อยู่แล้ว  แต่มหาวิทยาลัยจะดําเนินการในภาพรวมทั้งหมด  ปัญหาขณะน้ีคือระบบการประเมินโดย
คอมพิวเตอร์  ต้องแก้ไขระบบน้ีให้ได้ก่อน  หากขณะน้ียังแก้ปัญหาไม่ได้ก็ต้องใช้ระบบเดิมไปก่อน  
ประเมินในช่วงสอบปลายภาคก็แนบแบบประเมินไปด้วย 

ดร.อมรรัตน์  สน่ันเสียง  กล่าวว่า  ในการประเมินจะประเมินก่อน  หากคณะประเมินไม่มี
ปัญหา  ขณะนี้มหาวิทยาลัยจะมีการพัฒนาหรือไม่  ขอให้มีมติหรือแจ้งว่าให้ 4 คณะดําเนินการประเมิน  
ควรจะให้ชัดเจนว่าให้คณะดําเนินการ   

ผศ.ธนู  บุญญานุวัตร  กล่าวว่า  ได้ประชุมผู้ที่เก่ียวข้องในเรื่องน้ี  ปรากฏว่าข้อมูลที่ออกมา
เป็นตัวเลข  และนําไปให้สถาบันวิจัยและพัฒนาเพ่ือดําเนินการต่อ  ควรจะหารือกันว่าสถาบันวิจัยและ
พัฒนาต้องการสิ่งใด  ขออนุญาตให้หารือกันใหม่ว่าจะทําอย่างไร   

ดร.รวีวัตร์  สิริภูบาล  กล่าวว่า  ที่ทําระบบมานั้นไม่สมบูรณ์ในการแสดงผล  ทําให้ติดขัด  
ต้องไปตรวจสอบระบบอีกคร้ัง 

ผศ.ธนู  บุญญานุวัตร  กล่าวว่า  ผู้ที่เขียนโปรแกรมมี 1 ท่าน  กําลังเร่งให้ดําเนินการ  
ดร.ศานติ  เล็กมณี  กล่าวว่า  ประเมินผลการสอนเป็นผู้ทําคนแรก  โปรแกรมที่ประเมินผล

เป็นผู้เขียนเอง  โปรแกรมน้ีไม่ยาก  แต่ผู้ที่เขียนได้มีอาจารย์อํานาจ   
 

มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
    ระบบการประเมินผลการสอนออนไลน์  ให้มีการตรวจสอบและพัฒนาระบบการประเมิน

อาจารย์ในระดับมหาวิทยาลัยก่อน  มอบหมายให้สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศไป
ตรวจสอบระบบ  และจัดทําระบบให้สามารถใช้งานได้  โดยประสานงานกับสถาบันวิจัยและพัฒนา     
โดยให้ดูระบบประเมินผลการสอนออนไลน์ของมหาวิทยาลัย  และวางระบบประเมินในภาพรวมของ
มหาวิทยาลัย  ส่วนระบบของคณะควรจะต้องดําเนินการจัดทําต่อไป  เพราะบางสาขาต้องมี            
การประเมินเฉพาะทาง   

ระเบียบวาระท่ี 6.3 การอนุมัติจบของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2547 - 2549 

สาระสําคัญโดยย่อ 
 ดร.อมรรัตน์  สน่ันเสียง  กล่าวว่า  เมื่อวันอาทิตย์ที่ 10 พฤศจิกายน 2556 มีนักศึกษากลุ่มหน่ึง

มาขอหารือว่าจะทําอย่างไร  ซึ่งขณะน้ีสอบเสร็จแล้ว  แต่ยังไม่ได้รับการอนุมัติจบ  มีหลายกรณีที่เป็นปัญหา
ขณะนี้  แต่ยังไมได้รับการแก้ปัญหาให้นักศึกษา  ขอให้แก้ปัญหาเป็นรายกรณีไปว่าเหตุใดถึงไม่ได้             
ใบ Transcript  

 ดร.รวีวัตร์  สิริภูบาล  กล่าวว่า  ประการแรกเป็นปัญหาการจบการศึกษาของนักศึกษาหลายคน
จบการศึกษาแล้วในปี พ.ศ. 2548 – 2549  อนุมัติโดยสภามหาวิทยาลัยแล้ว  แต่อธิการบดีไม่ลงนาม         
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ในใบแสดงผลการเรียน (Transcript) ประการที่ 2 รายช่ือนักศึกษาที่เสนอผ่านคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาให้
จบการศึกษาและเสนอสภาวิชาการ และสภามหาวิทยาลัยต่อไปนั้น  จากวาระการประชุมคราวที่แล้ว
อธิการบดีไม่ลงนาม  ไม่ให้นําเข้าที่ประชุม และไม่ขอรับทราบผลการขยายระยะเวลาของนักศึกษา 

 ผศ.ดร.วิมลพรรณ  รุ่ งพรหม  กล่าวว่า  ขณะน้ีถ้าเป็นปีพ.ศ. 2549 และ พ.ศ.2551            
ท่านอธิการบดีจะไม่ลงนาม  ได้เขียนช้ีแจงว่าประเด็นน้ีเกิดก่อนท่านรักษาราชการแทนอธิการบดี  ท่านขอดู
รายละเอียด เช่น การสอบ การตีพิมพ์ก่อน  นักศึกษามีการสอบไปแล้ว  และไม่ต้องการให้นักศึกษาได้
ร้องเรียน  เน่ืองจากอนุมัติจบไปแล้ว  ขอให้ทางสํานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษารวบรวมข้อร้องเรียน  
หรือรายละเอียดทุกอย่าง  และทําบันทึกช้ีแจงถึงอธิการบดี  ให้เขียนว่าอนุมัติต้ังแต่วันที่เท่าไหร่  ต้อง
รวบรวมเอกสารและช้ีแจงท่านอธิการบดีอีกครั้งหน่ึง  ข้อมูลที่ได้มาน้ันไม่ครบถ้วนก็เลยไม่ได้ลงนาม 

 ประธาน  กล่าวว่า  พิจารณาในเชิงบริหาร  นักศึกษาไม่ได้รับใบแสดงผลการเรียน 
(Transcript)  จะบริหารจัดการอย่างไรให้นักศึกษาได้รับเอกสารทางการศึกษาเพ่ือใช้ประกอบในการทํางาน 

  

มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
 การอนุมัติจบของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2547 - 2549 มอบหมายให้สํานักงาน

คณะกรรมการบัณฑิตศึกษารวบรวมข้อมูล  เพ่ือหารือร่วมกับรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและเสนออธิการบดี
ต่อไป                

 
 

เลิกประชุมเวลา เวลา  17.15 น.  
 

นางนงคราญ คงสมทรง ผู้จดบันทึกการประชุม 
นางสุนทรี  โพธิกุล ผู้ตรวจบันทึกการประชุม 

 
 




