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รายงานการประชุมคณะกรรมการบรหิารมหาวิทยาลัย 
คร้ังที่ 22/2556 

วันอังคารที่  26  พฤศจิกายน  2556  เวลา 13.30 – 17.10 น. 
ณ  ห้องประชุมอยุธยา – อาเซียน  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

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

ผู้ท่ีมาประชุม 
1. นายจิรศักด์ิ  ชุมวรานนท์ รักษาราชการแทนอธิการบดี  ประธาน 
2. ดร.ชิดชัย   สน่ันเสียง     รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร   กรรมการ 
3. ดร.พรเทพ  รู้แผน  รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและวิจัย  กรรมการ 
4. ผศ.ดร.วิมลพรรณ รุ่งพรหม      รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ   กรรมการ 
5. ดร.สุภัทรา  คงเรือง  (แทน) คณบดีคณะครุศาสตร ์  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. นางสาววลัยทิพย์ พิมพ์สุธีถิรชา (แทน) ผู้อํานวยการสํานักงานคณะกรรมการ 

     บัณฑิตศึกษา    กรรมการ 
13. นางลักขณา  เตชวงษ์  ผู้อํานวยการกองพัฒนานักศึกษาปฏิบัติหน้าที่ 

     ในตําแหน่งผู้อํานวยการสํานักงานอธิการบดี  
                              กรรมการและเลขานุการ 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. นางสาวศราริตา บุญฤทธ์ิ  รักษาการในตําแหน่งหัวหน้างานนิติการ 
2. นายวีรศักด์ิ  โพธ์ิภิรมย์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
3. นางปาณิสรา  ผดุงรัตน์  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
4. นางสาวสิริกุล ศิริพรกุจทรัพย์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
 

ผู้ท่ีลาการประชุม 
1. นายสุนทร  โภชฌงค์  รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา  ติดราชการ 

เริ่มประชุม เวลา 13.30 น. 
          ประธานพิจารณาจํานวนกรรมการที่มาประชุมและเห็นว่าครบองค์ประชุมแล้ว เปิดการประชุม
และดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม  
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ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 1.1      ผลการสรรหาผู้ดํารงตําแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 

สาระสําคัญโดยย่อ 
   ผลการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาขณะน้ีได้รายช่ือผู้สมควร

ดํารงตําแหน่งอธิการบดีแล้ว  คือ ดร.เกษม บํารุงเวช  เสนอเรื่องโปรดเกล้าฯ แต่งต้ังอธิการบดีส่งสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และระหว่างน้ีมหาวิทยาลัยกําลังดําเนินการตามข้ันตอน 

 

 มติ/ความเห็นของที่ประชุม 
   รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี 1.2   ผู้รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
   

สาระสําคัญโดยย่อ 
เน่ืองจาก ดร.อุทัย  ดุลยเกษม  รักษาราชการแทนอธิการบดี ได้ครบวาระการดํารงตําแหน่ง 

จํานวน 180 วัน ในวันที่  20  พฤศจิกายน 2556 และในการประชุมสภามหาวิทยาลัยเมื่อวันที่ 20 
พฤศจิกายน 2556 ได้แต่งต้ังให้ นายจิรศักด์ิ  ชุมวรานนท์  เป็นผู้ดํารงตําแหน่งรักษาราชการแทน
อธิการบดีในช่วงระยะเวลาที่รอการโปรดเกล้าฯ แต่งต้ังอธิการบดีคนใหม่  

 

 มติ/ความเห็นของที่ประชุม 
 รับทราบ 

 

ระเบียบวาระท่ี 1.3 การปรับเปลี่ยนตําแหน่งรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา   

สาระสําคัญโดยย่อ 
รักษาราชการแทนอธิการบดีได้แต่งต้ังรองอธิการบดี ดังน้ี 
1. รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร คือ ดร.ชิดชัย  สน่ันเสียง 
2. รองอธิการบดีฝ่ายแผนและวิจัย คือ ดร.พรเทพ  รู้แผน 
3. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ คือ ผศ.ดร.วิมลพรรณ  รุ่งพรหม   
4. รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา  คือ นายสุนทร  โภชฌงค์   
และได้มีการแต่งต้ัง ดร.รวีวัตร์  สิริภูบาล เป็นผู้อํานวยการสํานักงานคณะกรรมการ

บัณฑิตศึกษา 
 

 มติ/ความเห็นของที่ประชุม 
 รับทราบ 
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ระเบียบวาระท่ี 1.4 โครงการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษากลุ่มใหม่ ปี 2558 - 2562   

สาระสําคัญโดยย่อ 
โครงการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษากลุ่มใหม่ ปี 2558 – 2562  อยู่ในระหว่างการรวบรวม

ข้อมูลหลังจากมีการปรับแก้ไข  เพ่ือเข้าสู่การเสนอคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  
(กพอ.) พิจารณาเห็นชอบ  จากน้ันจะนําเรื่องดังกล่าวเข้าสู่คณะรัฐมนตรีเพ่ือขออนุมัติงบประมาณผูกพัน 
5 ปี โดยเริ่มต้ังแต่ปี 2558 เป็นต้นไป สาระสําคัญที่เก่ียวข้องกับมหาวิทยาลัย คือ ได้มีการตกลงกันในเรื่อง
ตัวช้ีวัดประเด็นหลักคือเรื่องภาษาอังกฤษของนักศึกษากําหนดเป้าหมายไว้ว่าต้องมีทักษะภาษาอังกฤษ 
เทียบเท่า TOEIC ไม่ตํ่ากว่า 500 อาจารย์ทั่วไปที่ไม่ได้สอนภาษาอังกฤษ ต้องได้ TOEIC เทียบเท่า 550  
ภายในปี 2558 – 2559 ยังคงไม่มีการวัดทักษะภาษาอังกฤษแต่จะให้งบประมาณมาก่อนเพ่ือให้ได้ตาม
เกณฑ์  และจะเริ่มวัดทักษะภาษาอังกฤษในปี 2560 สําหรับอาจารย์ที่สอนวิชาเก่ียวกับภาษาอังกฤษได้
ต้ังเป้าหมายไว้ TOEIC 700  นอกน้ันจะเป็นเป้าหมายผู้ช่วยศาสตราจารย์ (ผศ.)  และรองศาสตราจารย์ 
(รศ.)  และหลังจากคณะรัฐมนตรีรับเร่ืองไปแล้วจะพิจารณากลั่นกรองทบทวนและแจ้งมายังมหาวิทยาลัย                  
เพ่ือมหาวิทยาลัยจะได้แจ้งแก่ส่วนราชการหน่วยงานต่อไปเพ่ือทราบและเตรียมพร้อมในการปรับแผน   
การทํางานต่อไป   

 

 มติ/ความเห็นของที่ประชุม 
 รับทราบ 

 

ระเบียบวาระท่ี 1.5 แผนงบลงทุนปี 2558   

สาระสําคัญโดยย่อ 
แผนงบลงทุนปี 2558  หน่วยงานที่จัดส่งมายังกองนโยบายและแผนได้นํามารวบรวม     

ตามราคามาตรฐาน และจัดลําดับให้เหมาะสมสอดคล้องกับแผนพัฒนา  และกองนโยบายและแผน       
ได้จัดส่งไปยังสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) เรียบร้อยแล้ว   

 

 มติ/ความเห็นของที่ประชุม 
 รับทราบ 

 

ระเบียบวาระท่ี 1.6   การอนุมัติงบประมาณรายได้  งบบํารุงการศึกษา  และงบบัณฑิตศึกษา
   

สาระสําคัญโดยย่อ 
 งบประมาณรายได้ งบบํารุงการศึกษา  งบ กศ .บป. และงบบัณฑิตศึกษา ได้รับ        

การอนุมัติไม่เต็มกรอบ ยังมีคงเหลือที่ยังไม่อนุมัติโครงการประมาณ 10 ล้านกว่าบาท  ซึ่งกองนโยบาย
และแผนกําลังดําเนินการนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือขออนุมัติการใช้เงิน และเน่ืองจากมีบางรายการท่ี
มีความสําคัญและจําเป็นที่ต้องเร่งรัดดําเนินการในการจัดซื้อครุภัณฑ์เพ่ือการศึกษา  กองนโยบายและ
แผนจะดําเนินการโดยด่วนต่อไป 

 

 มติ/ความเห็นของที่ประชุม 
 รับทราบ 
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ระเบียบวาระท่ี 1.7  การปรบัปรงุอาคารสถานท่ีภายในมหาวิทยาลัยราชภัฎ
พระนครศรอียุธยา   

สาระสําคัญโดยย่อ 
การปรับปรุงอาคารสถานที่ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  รองอธิการบดี

ฝ่ายบริหารได้สํารวจและปรับปรุงในเบ้ืองต้นแล้ว อาทิเช่น เรื่องขยะ  ระหว่างน้ีหากหน่วยงานใดที่มีความ
ต้องการจะปรับปรุงอาคารสถานที่  ให้แจ้งมาโดยด่วนเพื่อจะได้พิจารณาจัดส่งเจ้าหน้าที่ไปดําเนินการ  
ต่อไป 

 

 มติ/ความเห็นของที่ประชุม 
 รับทราบ 

 

ระเบียบวาระท่ี 1.8 โครงการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ   

สาระสําคัญโดยย่อ 
มหาวิทยาลัยได้ดําเนินการปรับเงินเดือนประจําปีของพนักงานมหาวิทยาลัยเรียบร้อยแล้ว

และขณะน้ีได้ดําเนินการจัดทําโครงการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน  เน่ืองจากบุคลากรสายสนับสนุนน้ัน    
ยังไม่ได้มีการวางระบบหรือโครงการเพ่ือให้มีความก้าวหน้าทางอาชีพ  ทางฝ่ายบริหารได้ประสานงานกับ  
ผู้ที่เป็นวิทยากร และการเตรียมการดําเนินงานในด้านอ่ืน ๆ ต่อไป       

 

 มติ/ความเห็นของที่ประชุม 
 รับทราบ 

 

ระเบียบวาระท่ี 1.9  การเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณประจําปีงบประมาณ 2557   

สาระสําคัญโดยย่อ 
ขอให้ทุกหน่วยงานที่มีงบลงทุนให้เร่งดําเนินการผูกพันสัญญา  กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง 

และการสอบราคา ต้องดําเนินการให้เสร็จสิ้นภายในเดือนมกราคม 2557  และก่อนวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 
2556 หากหน่วยงานใดมีคุณลักษณะครุภัณฑ์แล้วแต่ยังไม่ ดําเนินการอาจไม่ทันตามกําหนด                
จึงขอความอนุเคราะห์ทุกหน่วยงานช่วยเร่งรัดการดําเนินการ เช่น งานก่อสร้างอาคารหอดูดาว  อาคาร
เรียนรวม  อาคารศูนย์การศึกษานานาชาติ เป็นต้น หากหน่วยงานใดดําเนินการจัดส่งมาแล้วให้ติดตาม
เรื่องว่าขณะน้ีอยู่ในขั้นตอนใด  เรื่องดังกล่าวน้ีมีความสําคัญมากเนื่องจากมีผลต่องบประมาณในปีถัดไป
ด้วย    

 

 มติ/ความเห็นของที่ประชุม 
 รับทราบ 
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ระเบียบวาระท่ี 1.10 ผู้ปฏิบัติหน้าท่ีในตําแหน่งผู้อํานวยการสํานักงานอธิการบดี   

สาระสําคัญโดยย่อ 
นางลักขณา  เตชวงษ์  ผู้อํานวยการกองบริการการศึกษา  ขณะนี้ได้รับการแต่งต้ังให้ปฏิบัติ

หน้าที่ในตําแหน่งผู้อํานวยการสํานักงานอธิการบดี 
 

 มติ/ความเห็นของที่ประชุม 
 รับทราบ 

 

ระเบียบวาระท่ี 1.11 การขอใช้สถานท่ีเป็นสนามสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็น
ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถ่ิน   

สาระสําคัญโดยย่อ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตขอความอนุเคราะห์ใช้สถานที่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา   เป็นสนามสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น      
โดยจะมีการสอบทั้งภาค ก. และ ภาค ข. ในวันอาทิตย์ที่ 26 มกราคม 2557  เวลา 09.30 – 11.30 น.      
และเวลา 13.30 – 15.30 น.    

 

 มติ/ความเห็นของที่ประชุม 
 รับทราบ 

 

ระเบียบวาระที่ 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
ระเบียบวาระท่ี 2.1  เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งท่ี 21/2556  

สาระสําคัญโดยย่อ 
มหาวิทยาลัยได้กําหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 21/2556 

เมื่อวันอังคารที่  12  พฤศจิกายน 2556 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมอยุธยา – อาเซียน  อาคาร
สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 

เลขานุการคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย นําเสนอรายงานการประชุม  ครั้งที่ 
21/2556  เพ่ือขอให้ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม 

 

มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
  รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 20/2556 โดยมี     
การแก้ไขดังน้ี 

1. หน้า [2-3] บรรทัดที่ 10 เพ่ิมคําว่า “อธิการบดี”  และบรรทัดที่ 25 จากข้อความว่า 
“กําหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยเดือนพฤศจิกายน 2556” เปลี่ยนเป็นข้อความว่า  “การให้ความ
ร่วมมือจากหน่วยงานภายนอก”   

2. หน้า [2-6] บรรทัดที่ 24 คําว่า “มหาวิทยาลัยราชมงคลสุวรรณภูมิ”  เปลี่ยนเป็นคําว่า 
“มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ” และบรรทัดที่ 32 คําว่า “ตําบลบางนําโค” เปลี่ยนเป็น
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คําว่า “ตําบลบางนมโค” 
3. หน้า [2-11] บรรทัดที่ 14 คําว่า “อนาคตประเทศไทย” เปลี่ยนเป็นคําว่า “อนาคต

ไทย” 
4. หน้า [2-16] บรรทัดที่ 1 และบรรทัดที่ 10 ให้เพ่ิมคําว่า “ใบแสดงผลการเรียน”     

ก่อนคําว่า ใบ Transcript 
 

ระเบียบวาระที่ 3   เรื่องสืบเน่ืองจากการประชุม 

ระเบียบวาระท่ี 3.1  รายงานข้อมูลการดําเนินงานและผลการปฏิบัติตามมติท่ีประชุม 
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
ครั้งท่ี 21/2556 

สาระสําคัญโดยย่อ 
  เลขานุการคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  นําเสนอรายงานข้อมูลจากการดําเนินงาน
และผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย   ครั้ งที่   21/2556                
เมื่อวันอังคารที่  12  พฤศจิกายน 2556  ดังน้ี 

1. ขอความเห็นชอบการต่อสัญญาเช่าพื้นที่ของบริษัท สหพัฒนพิบูล จํากัด (มหาชน) 
มติที่ประชุม  เห็นชอบการต่อสัญญาเช่าพ้ืนที่ของบริษัท สหพัฒนพิบูล จํากัด (มหาชน) 

ระยะเวลา 3 ปี ต้ังแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2556 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2559 โดยคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย (กบ.) มีข้อเสนอแนะให้ช่วยปรับปรุงบริเวณร้านให้สะอาด และมอบหมายให้นิติกร
ตรวจสอบในเร่ืองการทําสัญญาว่าสามารถทําได้หรือไม่ 

ผลการปฏิบัติ 
-  แจ้งมติการประชุมให้แก่หน่วยงานที่เก่ียวข้องได้รับทราบ 
-  อยู่ระหว่างดําเนินการต่อสัญญาเช่าพ้ืนที่ของ บริษัท สหพัฒนพิบูล จํากัด (มหาชน)  
วันที่ดําเนินการปฏิบัติตามมติ 
- หน่วยงานที่เก่ียวข้องได้รับบันทึกข้อความแจ้งมติการประชุม  เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 

2556 
2. ขอความ เ ห็นชอบการปรับปรุ ง  (ร่ า ง )  ข้อบั งคั บมหา วิทยาลั ย ราช ภัฏ

พระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย 
พ.ศ.2556 

มติที่ประชุม  ให้คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (กบ.) นํา(ร่าง)ข้อบังคับมหาวิทยาลัย    
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของ
มหาวิทยาลัย พ.ศ.2556 กลับไปทบทวน และเสนอความเห็นในการประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย (กบ.) ครั้งที่ 22/2556 วันที่ 26 พฤศจิกายน 2556 

ผลการปฏิบัติ 
- แจ้งมติการประชุมให้แก่หน่วยงานที่เก่ียวข้องได้รับทราบ 
- นําเข้าการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (กบ.) ครั้งที่ 22/2556 วันที่ 26 

พฤศจิกายน 2556 
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วันที่ดําเนินการปฏิบัติตามมติ 
- งานนิติการได้รับบันทึกข้อความแจ้งมติการประชุม เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2556 

และนําเรื่องเข้าการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (กบ.) ครั้งที่ 22/2556 วันที่ 26 
พฤศจิกายน 2556 

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 

มติที่ประชุม  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 และมอบหมายให้คณะวิทยาการจัดการนําไปปรับปรุงแก้ไข               
ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (กบ.)  ให้คณบดีคณะวิทยาการจัดการเป็น      
ผู้ลงนามในบันทึกข้อตกลง โดยให้ข้อสังเกตว่าควรอยู่ภายใต้ MOU Abhinav  University ดังกล่าว 
ประกอบกับหน่วยงานท่ีลงนามด้วยควรอยู่ในระดับสถาบัน ซึ่งอยู่ภายใต้การกํากับของมหาวิทยาลัย     
อีกทีหน่ึง 

ผลการปฏิบัติ 
- แจ้งมติการประชุมให้แก่หน่วยงานที่เก่ียวข้องได้รับทราบ 
- คณะวิทยาการจัดการได้ปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหาร

มหาวิทยาลัย (กบ.) 
- คณบดีคณะวิทยาการจัดการได้ลงนามในบันทึกข้อตกลง 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 เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2556   

วันที่ดําเนินการปฏิบัติตามมติ 
- คณะวิทยาการจัดการได้รับบันทึกข้อความแจ้งมติ  การประชุมเมื่อวันที่ 20 

พฤศจิกายน 2556 
4. ระบบการประเมินผลการสอนออนไลน์ 
มติที่ประชุม  ระบบการประเมินผลการสอนออนไลน์  ให้มีการตรวจสอบและพัฒนาระบบ

การประเมินอาจารย์ในระดับมหาวิทยาลัยก่อน  มอบหมายให้สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศไปตรวจสอบระบบ  และจัดทําระบบให้สามารถใช้งานได้  โดยประสานงานกับสถาบันวิจัย
และพัฒนา  โดยให้ดูระบบประเมินผลการสอนออนไลน์ของมหาวิทยาลัย และวางระบบประเมินใน
ภาพรวมของมหาวิทยาลัย  ส่วนระบบของคณะควรจะต้องดําเนินการจัดทําต่อไป  เพราะบางสาขาต้องมี        
การประเมินเฉพาะทาง   
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ผลการปฏิบัติ 
- แจ้งมติการประชุมให้แก่หน่วยงานที่เก่ียวข้องได้รับทราบ 
- มีการประชุมเพ่ือปรึกษาหารือกันระหว่างสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

และสถาบันวิจัยและพัฒนา  เพ่ือเขียนระบบการประเมินผลการสอนออนไลน์เพ่ิมเติม ในวันที่ 25 
พฤศจิกายน 2556 

-  ได้จัดทําระบบการประเมินผลการสอนจากระบบ Microsoft Excel ขึ้นมารองรับแล้ว  
และได้นัดหมายผู้ที่เขียนระบบให้ช่วยดําเนินการต่อ  เพ่ือให้สามารถกรอกข้อมูลในโปรแกรมและสามารถ
แสดงผลให้อาจารย์ได้เห็นผลการประเมินได้ทันที 

วันที่ดําเนินการปฏิบัติตามมติ 
- สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศได้รับบันทึกข้อความแจ้งมติการประชุม  

เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2556 และนําเสนอเพ่ือทราบในการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
(กบ.) ครั้งที่ 22/2556 วันที่ 26 พฤศจิกายน 2556 

5. การอนุมัติจบของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  พ.ศ.2547 - 2549 
มติที่ประชุม  การอนุมัติจบของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2547 - 2549 มอบหมาย

ให้สํานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษารวบรวมข้อมูล เพ่ือหารือร่วมกับรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและ
เสนออธิการบดีต่อไป                

ผลการปฏิบัติ 
- แจ้งมติการประชุมให้แก่หน่วยงานที่เก่ียวข้องได้รับทราบ 
- สํานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาอยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลเพ่ือเสนออธิการบดี 
วันที่ดําเนินการปฏิบัติตามมติ 
- สํานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาได้รับบันทึกข้อความแจ้งมติการประชุมเมื่อวันที่ 

20 พฤศจิกายน 2556 
 
 

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องนําเสนอเพื่อทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 4.1 เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากคณบดีคณะครุศาสตร์ 

 สาระสําคัญโดยย่อ 
1. วันที่ 6 ธันวาคม 2556 คณะครุศาสตร์จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการประจํา     

คณะครุศาสตร์  
2. วันที่ 27 พฤศจิกายน 2556  นักศึกษาช้ันปีที่ 5 จะกลับมาจัดสัมมนาระหว่างการฝึก

ประสบการณ์วิชาชีพ  
3. โครงการครุสีขาว  เป็นการตรวจคัดกรองเรื่องของการปลอดสารเสพติด โดยคณะได้ขอ

ความร่วมมือจาก 3 หน่วยงาน   คือ สํานักงานปราบปรามยาเสพติด เขต 1  เขตพื้นที่การศึกษาเขต 1  
ร่วมกับศูนย์อํานวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด  ได้จัดทําเป็น 4 รุ่น  ในแต่รุ่นจะมีการคัดกรอง
นักศึกษา จํานวน 200 คน  ในการให้ความรู้ และเจาะเลือดเพ่ือตรวจคัดกรอง 
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4. วันที่ 4 ธันวาคม 2556 คณะครุศาสตร์จะมีกิจกรรม Big Cleaning Day กิจกรรมให้
นักศึกษาบริจาคโลหิตที่เทศบาลพระนครศรีอยุธยา  และในส่วนของโรงเรียนสาธิตปฐมวัยกับโรงเรียนสาธิต
มัธยมจะมีกิจกรรมวันพ่อ  ส่วนโรงเรียนสาธิตประถมศึกษาจะจัดกิจกรรม ในวันที่ 13 ธันวาคม 2556 

5. การรับสมัครนักเรียนสาธิต  กําหนดวันรับสมัครเรียบร้อยแล้ว คือ โรงเรียนสาธิต
ปฐมวัย จะเปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 15 – 22 กุมภาพันธ์ 2557 และโรงเรียนสาธิตประถมศึกษา เปิดรับ
สมัครระหว่างวันที่ 28 มกราคม – 6 กุมภาพันธ์ 2557  ส่วนโรงเรียนสาธิตมัธยมยังไม่ได้กําหนดการ   
รับสมัคร 
 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 

รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี 4.2  เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์

 สาระสําคัญโดยย่อ 
1. วันที่ 27 พฤศจิกายน 2556  จะมีการประชุมคณาจารย์ภายในคณะมนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์  เพ่ือทบทวนปรัชญา  วิสัยทัศน์  และพันธกิจของคณะ 
2. วันที่ 4 ธันวาคม 2556  การปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่  โดยจัดอบรมในหัวข้อการสอน

โดยการเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ  การวัดและประเมินผล  การให้ข้อมูลเก่ียวกับบุคลากร โดยมีอาจารย์ที่เข้า
รับการปฐมนิเทศ จํานวน 16 คน   

3. โครงการพัฒนาภาษาอังกฤษสู่อาเซียนให้กับคณะต่าง ๆ โดยโครงการแรกจะเร่ิม      
ในวันที่ 2 ธันวาคม 2556  จึงขอให้แต่ละคณะจัดส่งรายช่ือนักศึกษาให้กับคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ด้วย 

 

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
 รับทราบ 

 

ระเบียบวาระท่ี 4.3  เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากคณบดีคณะวิทยาการจัดการ 

 สาระสําคัญโดยย่อ 
1. วันที่ 27  พฤศจิกายน 2556  การประชุมคณาจารย์ภายในคณะวิทยาการจัดการ    

เรื่อง การประเมินผลการสอน  การควบคุมนักศึกษาให้มีการแต่งกายที่ถูกต้อง  การเตรียมตัวเพ่ือพัฒนา
ตนเองในหลักภาษาอังกฤษ  เพ่ือการประเมินความดีความชอบในช่วง 6 เดือนข้างหน้า และให้รางวัลแก่
ผู้ที่ผ่านในระดับดีเย่ียม 

2. วันที่ 18 ธันวาคม 2556  จะมีการจัดอบรม หัวข้อ ตาที่สาม โดย คุณโสภณ  สุภาพงษ์  
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากสภามหาวิทยาลัยมาเป็นวิทยากรบรรยายที่คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
รับทราบ 
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ระเบียบวาระท่ี 4.4  เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

 สาระสําคัญโดยย่อ 
1. วันที่ 22 พฤศจิกายน 2556 และวันที่ 29 พฤศจิกายน 2556  คณะวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีได้รับเป็นแหล่งเรียนรู้ของโรงเรียนในเขตพ้ืนที่เพ่ือเข้าชมท้องฟ้าจําลอง  จํานวน 2 โรงเรียน 
คือ โรงเรียนวัดนํ้าเต้าอุดมราชนิมิตร  และโรงเรียนวัดหนองกฐิน จังหวัดสุพรรณบุรี  และในการน้ีได้
มอบหมายให้นักวิชาการศึกษาของคณะได้เข้าร่วมสังเกตการณ์และให้ความรู้ในครั้งน้ี 

2. วันที่ 23 และ 30 พฤศจิกายน 2556 ได้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษ
ก้าวล้ํานําไทยสู่อาเซียน โดยจะมีการอบรมให้กับนักศึกษาในคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

3. การอบรมเชิงปฏิบัติการวิทยาศาสตร์การอาหาร จะมีการฝึกอบรมให้กับนักเรียน              
จาํนวน 4 โรงเรียน คือ  

- วันที่ 26 พฤศจิกายน 2556 โรงเรียนอุทัย   
- วันที่ 27 พฤศจิกายน 2556 โรงเรียนภาชีสุนทรวิทยานุกูล   
- วันที่ 28 พฤศจิกายน  2556 โรงเรียนบางปะหัน   
- วันที่ 29 พฤศจิกายน 2556 โรงเรียนผักไห่สุทราประมุข  

4. การประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษา ปีการศึกษา 2557  ในเขตจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา และจังหวัดอ่างทอง  ได้ดําเนินการแล้ว จํานวน 3 โรงเรียน คือ โรงเรียนสาคลีวิทยา
โรงเรียนโพธ์ิทอง “จินดามณี”  โรงเรียนสามโก้วิทยา  ส่วนโรงเรียนในเขตพ้ืนที่บริการอีก 10 โรงเรียน 
ขณะนี้ได้ดําเนินการประสานงานกับฝ่ายแนะแนวของโรงเรียนที่กําหนดช่ือไว้แล้ว 

5. วันที่ 27 พฤศจิกายน 2556 ประชุมคณาจารย์ภายในคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เวลา 13.30 น. มีประเด็นต่าง ๆ ในเรื่องการมอบหมายภาระงาน และภารกิจต่าง ๆ ที่ต้องดําเนินการ 

ประธาน  กล่าวว่า  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีสาขาที่ทําขนมและเบเกอรี่          
เพ่ือเป็นการสนับสนุนให้นักศึกษาได้ฝึกประสบการณ์  ต่อไปน้ีการประชุมของมหาวิทยาลัยขอให้       
แต่ละหน่วยงานช่วยสนับสนุนผลิตภัณฑ์ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ผศ.ศานิต  สวัสดิกาญจน์ กล่าวว่า คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีโครงการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์และนวัตกรรม     ซึ่งเป็นอัตลักษณ์ของคณะ ในการทําขนมอบและเบเกอรี่ก็เป็นกิจกรรมที่
ดําเนินการอยู่  หากที่ประชุมจะสนับสนุนก็สามารถติดต่อผ่านทางคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี หรืออาจารย์ที่รับผิดชอบได้   
 

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
รับทราบ 

 

ระเบียบวาระท่ี 4.5  เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากผู้อํานวยการสถาบันอยุธยาศึกษา  

 สาระสําคัญโดยย่อ 
1. สถาบันอยุธยาศึกษา กําหนดวันทําบุญเน่ืองในโอกาสวันขึ้นปีใหม่  โดยจะจัด          

ในวันพฤหัสบดีที่ 26 ธันวาคม 2556 น้ี ซึ่งตรงกับวันครู เพ่ือเป็นสิริมงคล และร่วมสืบสานประเพณีอันดี
งามของไทย จึงขอเรียนเชิญคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (กบ.) และคณาจารย์ทุกท่านร่วมงาน   
ในวันดังกล่าว 
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2. สถาบันอยุธยาศึกษา ได้กําหนดจัดงานย้อนรอยตลาดกรุงเก่า เพ่ือเป็นส่วนหน่ึง         
ในการสนับสนุนการจัดงานมรดกโลกของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และเพ่ือเป็นการประชาสัมพันธ์
มหาวิทยาลัย โดยจะจัดในช่วงงานมรดกโลก คือ วันศุกร์ เสาร์ อาทิตย์ ซึ่งตรงกับวันที่  13 - 15 และ   
วันที่ 20 - 22 ธันวาคม 2556 ในงานจะจัดให้มีกิจกรรมที่หลากหลาย ได้แก่ การจัดนิทรรศการ        
การแสดง การสาธิต การจําลองบรรยากาศตลาดสมัยมณฑลกรุงเก่า ช่วงปี พ.ศ.2438 - 2496 จึงแจ้งมา
เพ่ือทราบและในการจัดงานคร้ังน้ี ต้องขอความร่วมมือจากทุกท่านทั้งในส่วนของการจัดกิจกรรม และ
ร่วมเป็นเกียรติในงาน 

3. สถาบันอยุธยาศึกษา ได้รับการประสานงานจากจังหวัดพระนครศรีอยุธยาให้ช่วยตรวจ
บทการแสดงแสง-เสียง จากการตรวจสอบพบว่ามีข้อผิดพลาดมากพอสมควร  ซึ่งสถาบันอยุธยาศึกษาจะ
ได้แจ้งข้อสังเกตและข้อเสนอแนะให้จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  เพ่ือจะแจ้งให้บริษัทที่รับจัดงาน         
ได้ดําเนินการปรับแก้ไขต่อไป 

 

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
 รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี 4.6   เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากผู้อํานวยการสํานักวิทยบริการและ 
    เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 สาระสําคัญโดยย่อ 
  ขอความร่วมมืออาจารย์ที่สอนในรายวิชาต่าง ๆ ขอให้จัดส่งรายช่ือหนังสือที่ใช้ประกอบ   
ในการสอน เพ่ือสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศจะนํามาจัดทําเป็น E – Book เพ่ือบริการ
นักศึกษา 
 

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
 รับทราบ   

 

ระเบียบวาระท่ี 4.7   เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 

 สาระสําคัญโดยย่อ 
1. วันที่ 15 พฤศจิกายน 2556  สถาบันวิจัยและพัฒนาได้จัดประชุมคณะกรรมการประจํา

สถาบันวิจัยและพัฒนา   
2. วันที่ 20 พฤศจิกายน 2556  ได้เชิญผู้บริหารคณะและนักวิจัยเข้าร่วมประชุม          

ทั้ง 2 กลุ่ม กลุ่มแรกเป็นนักวิจัยที่ได้รับทุนวิจัยจากสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ประจําปี
งบประมาณ 2556  จุดประสงค์เพ่ือเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณที่กันไว้เหลื่อมปี  และได้เชิญหัวหน้า
การเงินและบัญชีเข้าร่วมประชุมด้วย  ที่ประชุมมีมติให้ผู้ทําวิจัยทุกท่านเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายในวันที่  
15  ธันวาคม 2556 

3. ได้เชิญนักวิจัยที่ไม่ได้ส่งรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ต้ังแต่ปี 2547 – 2555 จํานวน 21 
ราย เข้าร่วมประชุมพร้อมผู้บริหารคณะ  ซึ่งมีมติที่ประชุม ดังน้ีคือ  
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1) นักวิจัยที่ประสงค์จะดําเนินงานวิจัยต่อให้จัดทําบันทึกข้อความช้ีแจงเหตุผล        
ที่ล่าช้าและระยะเวลาท่ีจะดําเนินการให้แล้วเสร็จ  ส่งมายังสถาบันวิจัยและพัฒนาภายในวันที่ 25 
พฤศจิกายน 2556   

2) นักวิจัยที่ไม่ประสงค์จะทําวิจัยให้เสร็จสิ้นให้จัดทําบันทึกข้อความขอยกเลิก
โครงการและคืนเงินทั้งหมดที่เบิกไปคืนให้แก่มหาวิทยาลัยภายในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2556   

3) หากนักวิจัยไม่ทําตามข้อ 1 และ ข้อ 2 ถือว่าผิดสัญญา และมีการดําเนินการ    
ปรับเงินตามสัญญาที่เขียนไว้เพ่ือคืนมหาวิทยาลัยต่อไป   

ในขณะน้ีมีนักวิจัยที่ทําบันทึกข้อความส่งมาแล้ว จํานวน 13 ราย เหลืออีก 8 ราย         
จะนําเข้าการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (กบ.) ต่อไป 

4) สถาบันวิจัยและพัฒนาได้จัดทําแบบสอบถามข้อมูลคณาจารย์ด้านการวิจัยส่งไปยัง
คณะต่าง ๆ  เพ่ือขอความอนุเคราะห์คณะช่วยส่งคืนมายังสถาบันวิจัยและพัฒนาภายในวันที่ 6 ธันวาคม 
2556  

5) วันที่ 18 ธันวาคม 2556  จะมีการจัดสัมมนา เรื่อง การเขียนผลงานวิชาการ
อย่างไรจึงไม่ถือว่าเป็นการคัดลอก ลอกเลียน และละเมิดลิขสิทธ์ิ ซึ่งได้จัดส่งรายละเอียดไปยังคณะต่าง ๆ 
เพ่ือลงช่ือ  และสถาบันวิจัยและพัฒนาจะได้จัดเตรียมเอกสารและอาหารว่างตามจํานวนต่อไป 
 

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
รับทราบ 

 

ระเบียบวาระท่ี 4.8  เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากผู้อํานวยการสํานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา 

 สาระสําคัญโดยย่อ 
- ไม่มี   -  

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
- ไม่มี  -  

 

ระเบียบวาระท่ี 4.9  เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากผู้อํานวยการสํานักงานอธิการบด ี

 สาระสําคัญโดยย่อ 
1. โครงการพัฒนาบุคลากรเพ่ือพัฒนาให้เข้าสู่ตําแหน่งระดับชํานาญการและเช่ียวชาญ  

คาดว่าจะดําเนินการอบรมในวันที่ 16 – 17 ธันวาคม 2556  ณ  จังหวัดนครราชสีมา  และจะมีการแจ้ง
ไปยังหน่วยงานต่าง ๆ ให้สั่งเจ้าหน้าที่ไปอบรม 

2. สํ า นักงานอธิการบดีไ ด้สํ ารวจประตูรั้ วของมหา วิทยา ลัย ด้านข้ างอาคาร  1              
ของคณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ จะดําเนินการซ่อมแซมและทําร้ัวให้เรียบร้อย  ขณะน้ี           
ได้ดําเนินการเขียนแบบแล้ว  และคาดว่าจะดําเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนธันวาคม 2556 

ดร.ศานติ เล็กมณี  กล่าวว่า คณะวิทยาการจัดการมีสระนํ้าซึ่งขณะน้ีเกิดนํ้าเน่าเสียส่งกลิ่น
เหม็น  ได้แจ้งมายังสํานักงานอธิการบดีประมาณ 2 เดือนแล้ว ทราบว่าได้เขียนแบบแล้ว เพ่ือทํา       
การปรับปรุง  ซึ่งราคาประเมินค่อนข้างสูง  อาจจะเปลี่ยนเป็นแบบอ่ืนได้ตามความเหมาะสม  และ     
ควรจะเป็นการปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สวยงามย่ิงขึ้น  ส่วนในอาคาร 41 ที่สร้างใหม่ ปรากฏว่าช่วงบ่าย
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แสงอาทิตย์จะส่องเข้ามาทําให้อากาศร้อน ควรจะปรับปรุงที่ก้ันแสงบริเวณห้องเรียนด้วย  ควรให้
เจ้าหน้าที่ไปสํารวจพ้ืนที่  และเร่ืองพ้ืนที่จอดรถยนต์หน้าอาคารสวนหลวง  รถยนต์ของคณาจารย์ได้ไป
จอดรวมกับลูกค้าทําให้ลูกค้าที่มาใช้บริการไม่มีที่จอดรถในส่วนของโรงแรมสวนหลวงและพ้ืนที่        
หน้าอาคาร 41  ควรจะปรับปรุงให้เป็นลานจอดรถรถยนต์ได้  ขอให้สํานักงานอธิการบดีส่งเจ้าหน้าที่ไป
สํารวจเพ่ือจัดทําเป็นลานจอดรถใช้สําหรับคณาจารย์ 

ผศ.ดร.วิมลพรรณ  รุ่งพรหม  กล่าวว่า  ความรับผิดชอบระหว่างคณะกับส่วนกลางต้องการ
ให้แบ่งให้ชัดเจน  บางคณะก็สามารถบริหารจัดการเองได้  บางคณะก็ใช้งบประมาณจากส่วนกลาง     
เห็นด้วยว่าประตูด้านข้างคณะวิทยาการจัดการควรจะเปิดจะทําให้ดูสวยงาม บางคณะก็ได้รับ
งบประมาณในการปรับปรุง  มีบางคณะที่ไม่มีงบประมาณจึงทําให้ต้องมาขอจากส่วนกลาง  ขอให้แบ่งให้
ชัดเจน  กลายเป็นว่างบพ้ืนฐานที่ให้ไปในแต่ละคณะนําไปใช้ไม่เหมือนกัน รวมถึงที่จอดรถยนต์ของ
อาจารย์ด้วย 

ดร.ชิดชัย  สน่ันเสียง  กล่าวว่า  ฝากคณบดีทุกท่านว่าจะให้ปรับปรุงหรือพัฒนาในส่วนไหน  
ขณะน้ีต้องรีบเร่งดําเนินการงานท่ีค้างอยู่และมีปัญหาว่าจะเสร็จสิ้นเมื่อไหร่  และงานต่อไปในเดือน
ธันวาคม 2556 มีอะไรบ้าง  สิ่งไหนที่คิดว่าจะพัฒนาให้แจ้งมา  จะรับฟังความคิดเห็นทั้งหมด  ปัญหา
อาจจะแก้ปัญหาได้ไม่ทั้งหมดก็ต้องค่อยเป็นค่อยไป 

ผศ.หทัยรัตน์  ทรรพวสุ  กล่าวว่า  ด้านข้างอาคาร 1 หากปรับพ้ืนให้ดีจะสามารถจอดรถ
มอเตอร์ไซด์ได้  และห้องเรียนของอาคาร 43  ไม่มีเครื่องปรับอากาศ  และไม่มีเก้าอ้ี  ที่มีอยู่ได้แจ้ง
ซ่อมแซมและแก้ไขเท่าที่ทําได้  มีห้องเรียนที่จะน่ังเรียนได้แต่ไม่มีเครื่องปรับอากาศ  และขอเก้าอ้ี
เลคเชอร์อีก 2 ห้อง 

ผศ.ดร.วิมลพรรณ  รุ่งพรหม  กล่าวว่า ขอฝากนางลักขณา  เตชวงษ์  ในเรื่องน้ี ก่อนเปิด
ภาคเรียนได้สํารวจแล้วปรากฏว่าอาคาร 43 แจ้งมาว่าได้นําเก้าอ้ีไปซ่อมแซม  เหตุใดถึงไม่ซ่อมแซม   
ในช่วงปิดภาคเรียน   ที่ผ่านมาได้อนุมัติงบประมาณในการจัดซื้อเก้าอ้ีมาแล้วประมาณ 4,000 – 5,000 
ตัว แต่ไม่ทราบว่าอยู่ไหน  ขอให้สํารวจอีกครั้งหน่ึงเพ่ือเป็นข้อมูลให้กับผู้ที่จะมาบริหารจัดการห้อง          
ในช่วงต้นเทอมจะมีเจ้าหน้าที่ไปสํารวจกับงานอาคารสถานที่และภูมิสถาปัตย์  แต่ก็ปรากฏว่ายังไม่
เพียงพอ  ขอฝากหน่วยงานที่เก่ียวข้องสํารวจเพ่ือเป็นข้อมูลต่อไป 

ผศ.ธนู  บุญญานุวัตร  กล่าวว่า ขอฝากอาคาร 100 ปี บริเวณลานจอดรถและทางเข้ามี  
หลุมบ่อ  และรอบ ๆ อาคารมีเถาวัลย์ขึ้น ขอฝากงานอาคารสถานที่และภูมิสถาปัตย์เข้าไปสํารวจด้วย 

ดร.ศานติ  เล็กมณี  กล่าวว่า  ที่จอดรถมีความสําคัญค่อนข้างมาก  โดยเฉพาะของ        
คณะวิทยาการจัดการหาที่จอดรถยนต์ยากมาก  หากจอดด้านหน้าอาคารได้ก็จะเป็นการดี  ควรปรับปรุง
ด้านหน้าประตู  และควรมีหลังคากันแดดกันฝนเช่ือมแต่ละอาคารเพ่ือความสะดวกแก่นักศึกษา          
ที่จอดรถบริเวณอาคารบัณฑิตศึกษาในวันเสาร์ – อาทิตย์ นักศึกษาท่ีมาเรียนไม่มีที่จอดรถยนต์      
ขอให้มหาวิทยาลัยช่วยจัดพ้ืนที่ให้สําหรับนักศึกษา กศ.บป.ได้มีที่จอดรถรอบ ๆ อาคารเรียน  และ     
การจอดรถยนต์ในวันเสาร์ – อาทิตย์  ขอแนะนําให้เก็บค่าเช่าพ้ืนที่จอดรถ 

นางสาววลัยทิพย์ พิมพ์สุธีถิรชา กล่าวว่า  ขณะน้ีหลังคาของอาคารบัณฑิตศึกษารั่ว  ได้แจ้ง
ซ่อมแซมแล้ว  แต่ยังไม่ได้รับการประสานงานแต่อย่างใด 
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ดร.ชิดชัย  สน่ันเสียง  กล่าวว่า  ในช่วงที่รักษาราชการ  หากมีปัญหาเรื่องใดให้จัดทําบันทึก
ข้อความแจ้งมายังมหาวิทยาลัย  สถานที่จอดรถยนต์เป็นเรื่องสําคัญ  แต่ขณะนี้ต้องแก้ปัญหาในสิ่งที่ค้าง
อยู่ก่อน  เช่น เรื่องรั้วต้องดําเนินการก่อน  สิ่งใดที่สามารถช่วยกันแก้ไขปัญหาได้ก็ขอให้ช่วยกัน 

ประธาน  กล่าวว่า  ขอให้แต่ละหน่วยงานจัดทําบันทึกข้อความแจ้งมายังมหาวิทยาลัย      
ถึงปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น  

ดร.ชิดชัย  สน่ันเสียง  กล่าวว่า คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้เคยเสนอเรื่องมาเพ่ือ
ขอติดต้ังเครื่องปรับอากาศ ในการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (กบ.) และได้ให้ถอนเรื่อง
ออกไปก่อน  ขอให้นําเอกสารฉบับน้ันนําเข้ามาเพ่ือขออนุมัติต่อไป    

 
 

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
 รับทราบ 
 

ระเบยีบวาระท่ี 4.10  เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากรองอธิการบด ี

ระเบียบวาระท่ี 4.10.1  เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร 

 สาระสําคัญโดยย่อ 
1. วันที่ 27 พฤศจิกายน 2556  การประชุมของสํานักงานอธิการบดี  เวลา 13.30 – 

16.30 น. ณ ห้องประชุม 317  เพ่ือช้ีแจงเก่ียวกับแนวปฏิบัติในการบริหาร  จึงต้องการให้เจ้าหน้าที่
ทั้งหมดได้รับทราบข้อมูล และหากหน่วยงานใดมีปัญหาหรืออุปสรรคให้แจ้งมา 

2. การเร่งรัดติดตามการทํางานในสํานักงานอธิการบดี  ให้จัดทํารายงานว่ามีงานใดที่ค้าง
และมีปัญหาอะไรบ้าง  และคาดว่าจะดําเนินการเสร็จสิ้นเมื่อไหร่  และในเดือนธันวาคม 2556  มีงานใด
ที่ต้องดําเนินการ 

3. การทิ้งขยะให้ทิ้ง 2 จุด คือ ด้านข้างอาคาร 100 ปี และหลังอาคาร 1 ขณะนี้เกิดปัญหา
ด้านข้างอาคาร 100 ปี จึงได้ยกเลิกการทิ้งในจุดนี้แล้ว  และให้นําขยะมาไว้ด้านหลังอาคาร 1 ทั้งหมด 

4. หน่วยงานใดที่ต้องการให้พัฒนาหรือปรับปรุงให้จัดทําบันทึกข้อความแจ้งมา  เพ่ือจะได้
มีข้อมูลในการรวบรวมและสั่งการต่อไป 

 

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี 4.10.2  เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากรองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและวจิัย 

สาระสําคัญโดยย่อ 
1. ได้รับมอบหมายจากอธิการบดีให้กํากับดูแล 4 งาน คือ กองนโยบายและแผน  

สถาบันวิจัยและพัฒนา  สถาบันอยุธยาศึกษา  และสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  เมื่อวันที่ 
25 พฤศจิกายน 2556 ได้ประชุมบุคลากรของกองนโยบายและแผนเพ่ือติดตามงานและเร่งรัดงานให้สําเร็จ
ตามกรอบระยะเวลาทั้งงานแผนและงบประมาณ  งานประกันคุณภาพ  และงานวิเทศสัมพันธ์            
ส่วนหน่วยงานอ่ืนที่กํากับดูแลจะนัดหมายการประชุมอีกคร้ังหน่ึง 
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2. การทํางานในภาวะที่มีผู้รักษาราชการแทนไม่ว่าจะอยู่ในภาวะใดก็ตาม  อํานาจหน้าที่        
ในการทํางานยังคงเดิม  การทํางานของเจ้าหน้าที่ก็ต้องอยู่ภายใต้กฎระเบียบของมหาวิทยาลัย  มีหลายคน
ปฏิบัติตนโดยไม่คํานึงถึงวินัยทางราชการ  ขอให้คณบดีช่วยกันดูแลพฤติกรรม บุคลากรสายสนับสนุนต้อง
เป็นหลักให้แก่มหาวิทยาลัย  ในขณะที่เปลี่ยนผู้บริหารน้ัน  บุคลากรสายสนับสนุนก็ยังคงเดิม  ขอฝาก
ผู้อํานวยการสํานักงานอธิการบดีในการประชุมครั้งต่อไปขอให้เชิญผู้อํานวยการกอง  หัวหน้าสํานักงานของ
คณะเข้าร่วมประชุมด้วย  เมื่อมีมติการประชุมในเรื่องใดก็สามารถมอบหมายผ่านผู้อํานวยการกองเหล่าน้ัน
เพ่ือไปดําเนินการได้ทันที  ต้องมีผู้รับไปปฏิบัติเพ่ือตามงาน  

3. ขออนุมัติโครงการงบประมาณเงินรายได้ ครั้งที่ 2  ได้อนุมัติกรอบวงเงินไปแล้วใน         
4 งบ คือ เงินบํารุงการศึกษา  บํารุง กศ.บป.  งบบัณฑิตศึกษา และงบพัฒนาซึ่งเป็นงบกลางที่กันเอาไว้   

- งบบํารุงการศึกษากรอบวงเงินที่อนุมัติจัดสรร จํานวน 87,560,400 บาท  โครงการท่ี
ได้รับอนุมัติ (งานบริหารจัดการ) จํานวน 72,833,247 บาท และยังมีโครงการที่ไม่ได้รับอนุมัติงบประมาณ 
จํานวน 14,727,153 บาท   

- งบ กศ.บป. กรอบวงเงินที่อนุมัติจัดสรร จํานวน 16,576,560 บาท โครงการที่ได้รับ
อนุมัติ (งานบริหารจัดการ) จํานวน 14,877,701 บาท และยังมีโครงการที่ยังไม่ได้รับอนุมัติงบประมาณ 
จํานวน 1,698,859 บาท  

- งบบัณฑิตศึกษา  กรอบวงเงินที่อนุมัติจัดสรร จํานวน 8,097,600 บาท โครงการท่ี
ได้รับอนุมัติ (งานบริหารจัดการ) จํานวน 7,409,268 บาท และยังมีโครงการที่ไม่ได้รับอนุมัติงบประมาณ 
จํานวน 688,332 บาท  

- งบพัฒนา  เป็นโครงการนอกแผนที่ ยังไม่ได้รับการพิจารณา เป็นจํานวนทั้งสิ้น 
10,980,047.60 บาท 

ขอหารือเพ่ือขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (กบ.) ว่าจะ
ดําเนินการใช้งบประมาณในส่วนน้ีหรือไม่  หากเห็นชอบจะได้นําเข้าการประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือขอ
ความเห็นชอบ  หรือหากจะรอผู้บริหารชุดใหม่ยังไม่จัดสรร  ก็ยังไม่นําโครงการเข้าพิจารณา 

ดร.ศานติ  เล็กมณี  กล่าวว่า เห็นด้วยที่ต้องดําเนินการต่อ  เพราะไตรมาสท่ี 1 จะเบิกจ่าย
ไม่ทัน  หากยังไม่อนุมัติ 

ประธาน  กล่าวว่า ทั้ง 4 คณะจะมีงบประมาณอีกส่วนหน่ึงอยู่ในโครงการพัฒนา
มหาวิทยาลัยสู่สากล  มีงบประมาณให้แต่ละคณะ  คณะละ 200,000 บาท  อาจจะใช้โอกาสน้ีในการ
ปรับเปลี่ยนส่วนในเรื่องเก้าอ้ี และเคร่ืองปรับอากาศก็เป็นโครงการนอกงบประมาณเช่นเดียวกัน  หากมีเรื่อง
ที่จําเป็นเร่งด่วนก็ให้ขออนุมัติกรอบวงเงินจากสภามหาวิทยาลัยเพ่ิมเติม  ส่วนเรื่องการขออนุมัติงบประมาณ
เงินรายได้ ครั้งที่ 2 หากทุกคณะเห็นชอบก็ให้ดําเนินการต่อไป 

ดร.พรเทพ  รู้แผน  กล่าวว่า  การหารือกันในเรื่องของอาคารสถานที่และภูมิสถาปัตย์     
ขอเสนอว่าให้มีการแต่งต้ังคณะทํางานขึ้นมาเพ่ือปรับปรุงอาคารสถานที่ทั้งหมดภายในมหาวิทยาลัย     อาจ
ต้องยอมให้งบประมาณขาดดุลเน่ืองจากมีเหตุจําเป็น  โดยนํางบคงคลังของมหาวิทยาลัยมาใช้ในส่วนน้ี  
ทางออกที่ต้องดําเนินการคือการแต่งต้ังคณะทํางานขึ้นมาเพ่ือดูแลเรื่องการปรับปรุงทั้งหมด  หากเห็นด้วย
จะได้แต่งต้ังคณะกรรมการ  และหากงบประมาณไม่พอ  จะขออนุมัติงบกลางปี  จะเห็นว่าหลังจากนํ้าท่วม
ต้องยอมรับว่าบริเวณมหาวิทยาลัยมีหลายส่วนที่ต้องปรับปรุง     
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 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
รับทราบ   

 

ระเบียบวาระท่ี 4.10.3  เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 

 สาระสําคัญโดยย่อ 
1. สภามหาวิทยาลัยเร่งดําเนินการเกี่ยวกับการเสนอเรื่องโปรดเกล้าฯ แต่งต้ังให้ ดร.เกษม     

บํารุงเวช เป็นอธิการบดี  ต้องมีการเสนอเอกสารหลายเร่ือง  และรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย   
ที่ได้รับการรับรองรายงานการประชุมแล้ว  ในเบ้ืองต้นนายกสภามหาวิทยาลัยเสนอให้เร่งจัดส่งเอกสาร
ไปก่อน  ส่วนรายงานการประชุมให้รอการรับรองรายงานการประชุมในการประชุมสภามหาวิทยาลัย   
ครั้งต่อไป 

2. การดําเนินการแต่งต้ังผู้รักษาราชการระหว่างที่ยังรอโปรดเกล้าฯ  เป็นอํานาจของสภา
มหาวิทยาลัย  ผู้บริหารจะได้เข้าใจตรงกัน มีหลายมหาวิทยาลัยจะแต่งต้ังให้รักษาการโดยทันที  หรือต้อง
รอการโปรดเกล้าฯ ก่อน  ให้เป็นอํานาจของสภามหาวิทยาลัย 

3. ได้รับมอบหมายจากรักษาราชการแทนอธิการบดีและนายกสภามหาวิทยาลัยให้จัด
สัมมนาผู้บริหารเก่ียวกับนโยบายและการพัฒนามหาวิทยาลัยร่วม  จัดที่ เวลเนสโฮมรีสอร์ทแอนด์สปา  
ซึ่งได้ต้ังงบประมาณไว้แล้ว  คาดว่าจะจัดหลังปีใหม่  ช่วงวันเด็กประมาณสัปดาห์ที่ 2  ผู้ที่จะเข้าร่วม
สัมมนา คือ ผู้บริหาร  รองคณบดี  รองผู้อํานวยการ  กรรมการสภามหาวิทยาลัย  สภาวิชาการ  
คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยฯ สภาคณาจารย์และข้าราชการ ขอให้เตรียมเสนอข้อมูล 
แนวทางที่เคยเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยไว้ ว่าจะดําเนินการในเรื่องใดบ้างเพ่ือสัมมนาในครั้งน้ี 

4. นายกสภามหาวิทยาลัยและรักษาราชการแทนอธิการบดี  ได้จัดทําบันทึกข้อตกลง          
ในการปฏิบัติราชการกับเลขานุการคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ซึ่งคณบดี 4 คณะ รวมถึง
ผู้อํานวยการต้องทําคํารับรองการปฏิบัติราชการกับอธิการบดี  ตัวช้ีวัดที่ต้องรับผิดชอบ คือ กพร. สมศ. 
และ สกอ. ทางกองนโยบายและแผนได้นําขึ้นเว็บไซต์ไว้แล้ว จะใช้ในการประเมินผู้บริหาร โดยนําตัวช้ีวัด
เหล่าน้ีกระจายไปสู่คณาจารย์ในการดําเนินการจัดทําแบบประเมินรายปีต่อไป จะขอให้เลขานุการ
อธิการบดีช่วยประสานงานข้อมูลให้ 

5. วันที่ 4 ธันวาคม 2556  การประชุมสภาวิชาการ จะมีหลักสูตรที่นําเข้าการประชุมคือ 
หลักสูตร รปบ. (การปกครองท้องถิ่น)  หลักสูตร ศศ.บ. (ประวัติศาสตร์)  รวมถึงการขออนุมัติจบ
การศึกษาของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และขอฝากคณะที่ยังมีหลักสูตรที่ต้องปรับปรุง คือ หลักสูตร
นาฏศิลป์การละคร  และทุกหลักสูตรขณะน้ีได้ทําการปรับปรุงทั้งหมดแล้ว และจะนําเสนอสภา
มหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งต่อไป   

6. การดําเนินการที่ เ กินกว่าระเบียบ  เ ช่น ขออนุญาตลงเกินหน่วยกิตที่ กําหนด          
การเพ่ิมวิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  จะลงฝึกประสบการณ์พร้อมกับเรียนไม่ได้  โดยเฉพาะ      
คณะวิทยาการจัดการ  เป็นการปฏิบัติที่ไม่เป็นจริง  จะมีผลในเรื่องของแผนงบประมาณของแต่ละคณะ  
เน่ืองจากนักศึกษาจบการศึกษาก่อนแผน  ขอฝากคณะให้ช่วยดูแลว่าหลักสูตรน้ันต้องทําตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตร  หากเกินให้ช่วยพิจารณาด้วย 
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7. สํานักงานความร่วมมือเพ่ือการพัฒนาระหว่างประเทศแจ้งว่า Asia  Foundation  
กําหนดจะจัดการฝึกอบรมหลักสูตร Asia  Development  Fellows : Emerging  Leadership  for  
Asia’s Future  Program me  ในปี 2557 โดย Asia  Foundation  จะให้การสนับสนุนค่าบัตร
โดยสารเครื่องบิน  ค่าตรวจลงตรา  ค่าเดินทางภายในประเทศ ค่าหลักสูตร  ค่าเบ้ียเลี้ยง  และค่าประกัน
อุบัติเหตุให้แก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรม  ในการน้ี ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพ่ิมเติมเก่ียวกับหลักสูตรได้ที่ 
www.asiafoundation.org/developmentfellows กําหนดปิดรับสมัครภายในวันที่ 15 ธันวาคม 
2556   

 

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
รับทราบ 

 

ระเบยีบวาระท่ี 4.10.4  เรือ่งนําเสนอเพือ่ทราบจากรองอธิการบดฝ่ีายกิจการนกัศึกษา 

 สาระสําคัญโดยย่อ 
-ไม่มี- 

 

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
 -ไม่มี- 

 

ระเบียบวาระที่ 5  เรื่องนําเสนอเพื่อพิจารณา 
 

ระเบียบวาระท่ี 5.1  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  แต่พบว่ามี  
การติดตาม  ตรวจสอบ และประเมินผลงานของผู้อํานวยการสถาบัน  สํานัก  ศูนย์ หรือหัวหน้าส่วน
ราชการหรือหน่วยงานที่เรียกช่ืออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะทุกปี  จึงขอเสนอคณะกรรมการปรับปรุง
และยกร่างกฎหมายได้ทบทวนและพิจารณาออกข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย 
คณะกรรมการติดตาม  ตรวจสอบ และประเมินผลงานของผู้อํานวยการสถาบัน  สํานัก  ศูนย์ หรือ
หัวหน้าส่วนราชการหรือหน่วยงานที่เรียกช่ืออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะต่อไป 
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 คณะกรรมการปรับปรุงและยกร่างกฎหมายของมหาวิทยาลัย  ได้พิจารณาข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  ว่าด้วย  คณะกรรมการติดตาม  ตรวจสอบ  และประเมินผลงาน
ของมหาวิทยาลัย  และข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  ว่าด้วย  คณะกรรมการติดตาม  
ตรวจสอบ  และประเมินผลงานของคณบดี พบว่ามีเน้ือหาสาระใกล้เคียงกัน  จึงเห็นควรให้มีการปรับปรุง
ข้อบังคับทั้งสองฉบับ  โดยให้จัดทําเป็นข้อบังคับฉบับเดียว ช่ือว่า (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา  ว่าด้วย  คณะกรรมการติดตาม  ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย     
พ.ศ. 2556 โดยให้มีผลบังคับใช้ครอบคลุมถึงคณะกรรมการติดตาม  ตรวจสอบ และประเมินผลงานของ
มหาวิทยาลัย  คณบดี  ผู้อํานวยการสถาบัน  สํานัก ศูนย์ หรือหัวหน้าส่วนราชการหรือหน่วยงานท่ี
เรียกช่ืออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะด้วย  

  

มติ/ความเห็นของที่ประชุม 
  เห็นชอบในหลักการ และมีข้อเสนอแนะให้แก้ไข ดังน้ี 

1) นิติกรเสนอให้ปรับแก้คุณสมบัติของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก เน่ืองจากการแต่งต้ัง
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในสภามหาวิทยาลัยถือว่าเป็นบุคคลภายในตามคําพิพากษาของศาลปกครอง    
ดังน้ันจะต้องเสนอช่ือกรรมการซึ่งเป็นบุคคลภายนอก 

2) ให้ตัดการประเมินผู้อํานวยการออกไปก่อน 
3) การเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย ให้มีการเสนอขอความเห็นชอบการประเมินผู้อํานวยการ 

ว่าจะประเมินด้วยหรือไม่ 
 

ระเบียบวาระท่ี 5.2  ขอความเห็นชอบการขอเช่าสถานท่ีเพื่อติดตั้งเสาสัญญาณของ บริษัท 
แฟกซ์ ไลท์ จํากัด 

 

สาระสําคัญโดยย่อ 
 ด้วยบริษัท แฟกซ์ ไลท์ จํากัด ซึ่งเป็นบริษัทที่ดําเนินการจัดการอสังหาริมทรัพย์  เช่า  และ

ก่อสร้างเสาสัญญาณ ตลอดจนติดต้ังสิ่งอํานวยความสะดวกเพ่ือนําออกให้บริการแก่ผู้ให้บริการ
โทรคมนาคมรายต่าง ๆ ติดต้ังอุปกรณ์ให้บริการในเครือข่าย  ในการน้ีบริษัทฯ จึงมีความประสงค์ขอเช่า
พ้ืนที่บนช้ันดาดฟ้า ณ อาคาร 4 คณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ซึ่งต้ังอยู่
เลขที่ 96 หมู่ 2 ถนนโรจนะ  ตําบลประตูชัย  อําเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา     
เพ่ือใช้เป็นสถานที่ติดต้ังเสาสัญญาณ  ตลอดจนติดต้ังสิ่งอํานวยความสะดวกตามวัตถุประสงค์การเช่าโดย
บริษัทฯ ขอเสนอเง่ือนไขการเช่าดังน้ี  

 - กําหนดระยะเวลาการเช่า 3 ปี เริ่มต้ังแต่วันที่  1  ธันวาคม 2556 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 
2559 

 - ค่ า เ ช่าสถานที่ อัตราปีละ  120 ,000 บาท  จ่ ายในนาม  “มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา” เพ่ือเป็นค่าบํารุงสถานที่ 

 - มอบทุนการศึ กษา ปีละ  50 , 000  บาท  จ่ า ย ในนาม  “มหา วิทยาลั ย ร าช ภัฏ
พระนครศรีอยุธยา” เพ่ือร่วมสมทบทุนให้แก่นักศึกษาเรียนดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ในนามของ     
คณะวิทยาการจัดการ 
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มติ/ความเห็นของที่ประชุม 
  เห็นชอบ  มอบหมายกองกลาง สํานักงานอธิการบดีไปประสานงานการดําเนินการติดต้ัง         
เสาสัญญาณ  รวมทั้งมีข้อสังเกตและเง่ือนไขดังน้ี 

1) ขณะนี้ เทคโนโลยีการสื่อสารโทรคมนาคมไปเร็วมาก ผลกระทบอาจไม่มากนัก
ขณะเดียวกันอนาคตจะได้ประโยชน์จากการใช้เทคโนโลยีการสื่อสารโทรคมนาคมเพ่ิมขึ้น 

2) อนุญาตให้ดําเนินการเฉพาะ AIS เท่าน้ันไม่ให้มีการเช่าช่วงต่อ 
3) ให้เจรจาต่อรองการลดขนาด Cell Base ลง 
ทั้งน้ี ในที่ประชุม ดร.ศานติ  เล็กมณี ไม่ขอให้ความเห็นในเรื่องน้ี 

 

ระเบียบวาระท่ี 5.3  ขอความร่วมมือจัดงานด้านวัฒนธรรม 
 

สาระสําคัญโดยย่อ 
 ตามท่ีสาธารณรัฐอิสลามแห่งอิหร่านได้พบปะสนทนากับ ดร.อุทัย  ดุลยเกษม รักษาการ

อธิการบดีพร้อมคณะ  เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2556  ซึ่งในการพบปะสนทนาครั้งน้ัน  ได้กล่าวถึงเรื่อง   
ความร่วมมือในกิจกรรมงานด้านวัฒนธรรม  โดยจะจัดให้มีกิจกรรมร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยากับศูนย์วัฒนธรรม  สถานเอกอัครราชทูต  สาธารณรัฐอิสลามแห่งอิหร่าน  ในห้อง
อิหร่านศึกษา  ด้วยเหตุน้ีทางศูนย์วัฒนธรรมฯ ได้เสนอที่จะจัดกิจกรรมในช่วงเดือนธันวาคม 2556 เพราะ
ในช่วงเวลาดังกล่าวยังอยู่ในช่วงของการทําพิธีรําลึกถึงหลานของท่านศาสดามุฮัมมัด (ศ็อลฯ) ศาสนาแห่ง
อิสลามที่ได้เสียสละเลือดเนื้อปกป้องอิสลามจากศัตรูจนกระทั่งเสียชีวิตพร้อมลูกหลานและสหายใน
แผ่นดินกัรบะลา ซึ่งพิธีกรรมน้ีท่านเจ้าพระยาบวรราชนายก  เฉกอะห์มัด กุมมี ได้นําพิธีกรรมน้ีจาก
อิหร่านสู่กรุงสยาม และพิธีกรรมดังกล่าวยังถือปฏิบัติอยู่ในหมู่ทายาทของท่านเฉกที่เป็นฝ่ายมุสลิม  
แม้กระทั่งในยุครัชกาลที่ 2 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์  ก็ได้นําพิธีกรรมมุฮัรรัมมากล่าวแต่งเป็นบทกวีที่ได้ทรง
กล่าวว่า  “ดลเดือนเรียกมะหะ หร่ําขึ้นสองค่ําแขกต้ังการสิบวันวารประหารอกฟกฟูมนัยน์...”  ดังน้ันทาง
ศูนย์วัฒนธรรมฯ ได้เล็งเห็นถึงความสําคัญของพิธีกรรมดังกล่าวที่จะใช้ช่ือกิจกรรมว่า  “มะหะหร่ํากับ   
ยุคสมัยของท่านเฉกอะห์มัด กุมมี” มานําเสนอต่อคณาจารย์  นิสิต  นักศึกษา  โดยการจัดให้มี         
การบรรยายพิเศษ  และการจัดฉายภาพยนตร์ข้ึนในวันพฤหัสบดีที่ 12 ธันวาคม 2556  ต้ังแต่เวลา       
09.30 – 12.00 น. ส่วนสถานที่แล้วแต่ทางมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  จะเห็นควร  กิจกรรม
ดังกล่าวขอให้ทางมหาวิทยาลัยฯ ได้กรุณาแจ้งเรียนเชิญคณาจารย์  และนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม
ดังกล่าว 

 

มติ/ความเห็นของที่ประชุม 
  มอบหมายให้สํ า นักงานอธิการบดีจัดเตรียมสถานที่   และกองนโยบายและแผน             
งานวิเทศน์สัมพันธ์ประสานงานกับสถานเอกอัครราชฑูตในการจัดงาน  และขอความร่วมมือจาก       
คณะต่าง ๆ แจ้งอาจารย์และนักศึกษาเข้าร่วมฟังการบรรยายพิเศษดังกล่าว  ในวันพฤหัสบดีที่ 12 
ธันวาคม 2556  ต้ังแต่เวลา 09.30 – 12.00 น.   
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ระเบียบวาระท่ี 5.4  ขอความเห็นชอบเปิดรับสมัครนักศึกษาภาค กศ.บป.(เสาร์ – อาทิตย์)    
ภาคเรียนท่ี 3 ปีการศึกษา 2556 

 

สาระสําคัญโดยย่อ 
 ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยามีนโยบายรับนักศึกษาภาค กศ .บป .         

(เสาร์ – อาทิตย์) มาอย่างต่อเน่ืองน้ัน  ปัจจุบันพบว่าจํานวนนักศึกษาโดยภาพรวมลดลงอย่างมีนัยสําคัญ  
ประกอบกับที่ผ่านมา  มหาวิทยาลัยเปิดรับนักศึกษาปีละ 1 ครั้ง  จึงเห็นควรให้มีการดําเนินการปรับปรุง
หรือทบทวนดังกล่าว  กองบริการการศึกษาจึงได้สํารวจความต้องการ/ความพร้อมในการเปิดรับสมัคร
นักศึกษาภาค กศ.บป. (เสาร์ – อาทิตย์) ภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2556 โดยคณะต่าง ๆ ได้ส่ง
รายละเอียดสาขาวิชา  และแผนรับนักศึกษาตามเอกสารที่แนบเพ่ือประกอบการพิจารณาแล้ว 

 

มติ/ความเห็นของที่ประชุม 
  เห็นชอบการเปิดรับสมัครนักศึกษาภาค กศ.บป. (เสาร์ – อาทิตย์) ภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 
2556 และมีข้อเสนอแนะให้คณะพิจารณาสาขาวิชาที่จะเปิดรับเพ่ิมขึ้น เช่น สาขาวิชาการจัดการ โดยแจ้ง
ข้อมูลที่กองบริการการศึกษา 
 

ระเบียบวาระท่ี 5.5  ขอความเห็นชอบการจัดสรรทุนวิจัย ประจําปีงบประมาณ 2557 
 

สาระสําคัญโดยย่อ 
 ตามท่ีคณะวิทยาการจัดการ ได้รับจัดสรรกองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2557  ซึ่งงบประมาณที่คณะวิทยาการจัดการได้รับจัดสรร จํานวน 7 ทุน ๆ ละ 
20,000 บาทน้ัน  ตามตัวบ่งช้ีสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ที่ 4.3 : สนับสนุนวิจัยหรือ
งานสร้างสรรค์ต่อจํานวนอาจารย์ประจําและนักวิจัยประจํา  เกณฑ์การประเมินโดยการแปลงจํานวนเงิน
ต่อจํานวนอาจารย์ประจําและนักวิจัยประจําเป็นคะแนนระหว่าง 0 – 5 กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายใน  และภายนอกสถาบันที่
กําหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = 25,000 บาทขึ้นไปต่อคน  ทั้งนี้มหาวิทยาลัยควรจัดสรรทุนวิจัย จํานวน
เงินทุน 25,000 บาท ต่อนักวิจัย 1 คน 

 

มติ/ความเห็นของที่ประชุม 
  ขอให้ยืนยันตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง ผลการพิจารณา
จัดสรรทุนสนับสนุนการวิจัย กองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ.2557 ตามเดิม 
 

ระเบียบวาระท่ี 5.6  ขอความเห็นชอบเห็นชอบการจัดการศึกษาสําหรับบุคลากรประจําการ 
กศ.บป. 

 

สาระสําคัญโดยย่อ 
 ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาได้มอบหมายให้กองนโยบายและแผนทบทวน

แนวทางการดําเนินงานการจัดการศึกษาสําหรับบุคลากรประจําการ (จันทร์ – พุธ – ศุกร์) โดยมี
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หลักเกณฑ์การวิเคราะห์ ดังน้ี 
1. ปรับลดวันทํางาน 

2. ปรับลดอัตราบุคลากร 

3. ปรับลดวันทํางานและปรับลดอัตราบุคลากร 

 

มติ/ความเห็นของที่ประชุม 
  เห็นชอบ การจัดการศึกษา กศ.บป. โดยกําหนดให้มีการดําเนินการในส่วนของหน่วยงาน
สนับสนุน (ไม่รวมนักศึกษา อาจารย์ เจ้าหน้าที่ดูแลอาคาร และการรักษาความปลอดภัย) ให้ปรับลดวัน
ทํางานลง โดยกําหนดให้มีการดําเนินงานในวันจันทร์และพุธ  และจะมีโควตาสําหรับแต่ละหน่วยงานรวม
ทั้งหมดประมาณ 83 อัตรา เพ่ือลดค่าใช้จ่ายประมาณ จํานวน 1,602,660 บาท (หน่ึงล้านหกแสนสองพัน
หกร้อยหกสิบบาทถ้วน) และหากหน่วยงานใดไม่เก่ียวข้อง/จําเป็น ให้ตัดออก 
 

ระเบียบวาระท่ี 5.7  ขอความเห็นชอบโครงการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษากลุ่มใหม่ให้ได้มาตรฐาน   
การอุดมศึกษา และเตรียมความพร้อมสู่การเป็นประชาคมอาเซียน          
ปี 2558 – 2562 

 

สาระสําคัญโดยย่อ 
 จากการประชุมหารือเพ่ือปรับปรุงตัวช้ีวัดโครงการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษากลุ่มใหม่ให้ได้

มาตรฐานการอุดมศึกษาและเตรียมความพร้อมสู่การเป็นประชาคมอาเซียน  ที่สํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา (สกอ.) เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2556 มีข้อสรุปที่สําคัญดังน้ี 

1. ให้มีการทบทวนเป้าหมายในการดําเนินการในระยะเวลา 5 ปี ให้มีความท้าทายมาก
กว่าเดิม 

2. เพ่ิมตัวช้ีวัดเรื่องภาษาอังกฤษ 
2.1 ร้อยละของอาจารย์ประจําที่สอบผ่านเกณฑ์มาตรฐานภาษาอังกฤษ 

- อาจารย์ที่สอนภาษาอังกฤษ  คะแนนเทียบเท่า TOEIC 700 คะแนน 
- อาจารย์ที่สอนวิชาอ่ืน ๆ คะแนนเทียบเท่า TOEIC 550 คะแนน 

2.2 ร้อยละของนักศึกษาที่สอบผ่านเกณฑ์มาตรฐานภาษาอังกฤษ  คะแนนเทียบเท่า 
TOEIC 500 คะแนน 

3. ร้อยละของอาจารย์ประจําที่ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ  ต้องสามารถระบุตัวคนได้     
ตามค่าเป้าหมาย 

 

มติ/ความเห็นของที่ประชุม 
  เห็นชอบโครงการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษากลุ่มใหม่ให้ได้มาตรฐานการอุดมศึกษา และ
เตรียมความพร้อมสู่การเป็นประชาคมอาเซียนปี 2558 – 2562  โดยมอบหมายกองนโยบายและแผน    
นํากลับไปปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะ เช่น การทบทวนเป้าหมายร้อยละของอาจารย์ประจําที่สอบ
ผ่านเกณฑ์มาตรฐานภาษาอังกฤษ (TOEIC) 
 
 



 

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  คร้ังที่  23/2556 

 

[2-23] 

 

ระเบียบวาระที่ 6  เรื่องอ่ืน ๆ 

ระเบียบวาระท่ี 6.1 การจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ปี พ.ศ. 2557 
 

มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
    เห็นชอบในหลักการ  และมอบหมายให้สํานักงานอธิการบดีจัดทําโครงการ 
 

ระเบียบวาระท่ี 6.2 การจัดเลี้ยงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ พ.ศ. 2557 
 

มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
เห็นชอบในหลักการ  การจัดงานเลี้ยงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ โดยมอบหมายผู้รับผิดชอบ

ดําเนินการดังน้ี 
1. ดร.จงกล  เฮงสุวรรณ ผู้อํานวยการสถาบันอยุธยาศึกษา รับผิดชอบการดําเนินการจัด

งานเลี้ยงสังสรรค์   
2. ดร.พรเทพ  รู้แผน รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและวิจัย  รับผิดชอบโครงการการจัดงาน

เลี้ยงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ พ.ศ. 2557   
3. นายสุนทร  โภชฌงค์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา รับผิดชอบการดําเนินการจัดงาน

ทําบุญตักบาตร  วันขึ้นปีใหม่ 

ระเบียบวาระท่ี 6.3 กําหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  ครั้งท่ี 23/2556 

สาระสําคัญโดยย่อ 
ตามท่ีได้กําหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (กบ.) ครั้งที่ 23/2556  

ในวันพุธที่ 11 ธันวาคม  พ.ศ. 2556 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมอยุธยา – อาเซียน มหาวิทยาลัย  
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  จึงขอเรียนเชิญคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยทุกท่านเข้าร่วมประชุม
โดยพร้อมเพรียงกัน ตามวันและเวลาดังกล่าว   

 

มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
     รับทราบ 

 
 

เลิกประชุมเวลา เวลา  17.10 น.  
 

นางนงคราญ คงสมทรง ผู้จดบันทึกการประชุม 
นางลักขณา เตชวงษ์ ผู้ตรวจบันทึกการประชุม 

 
 




