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รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
ครั้งท่ี 17/2557 

วันอังคารที่  7  ตุลาคม  2557  เวลา 13.30 – 16.10 น. 
ณ  หองประชุมอยุธยา – อาเซียน  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

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

ผูที่มาประชุม 
1. รศ.ดร.นพวรรณ ธีระพันธเจริญ รองอธิการบดีฝายบริหาร      ประธาน 
2. ผศ.ดร.จันทรเพ็ญ คลายมุข รองอธิการบดีฝายนโยบายและแผน    กรรมการ 
3. ผศ.ดร.อดิศร ภูสาระ  รองอธิการบดีฝายวิชาการ     กรรมการ 
4. อาจารยธาตรี มหันตรัตน รองอธกิารบดีฝายกิจการพิเศษและกฎหมาย  กรรมการ 
5. ผศ.บุญไท  เจริญผล  ผูชวยอธิการบดีฝายงานประกันคุณภาพ    กรรมการ 
6. อาจารย ดร.กิติมา ทามาล ี  ผูชวยอธิการบดีฝายบริการวิชาการ 

     และสหกิจศึกษา       กรรมการ 
7. อาจารยสุทัศน อูทอง  ผูชวยอธิการบดีฝายอาคารสถานที่ ภูมิสถาปตย 

     และสิทธิประโยชน      กรรมการ 
8. อาจารย ดร.ภาคิน โชติเวศยศิลป ผูชวยอธิการบดีฝายประชาสัมพันธ    กรรมการ 
9. อาจารย ดร.อมรรัตน สน่ันเสียง คณบดีคณะครศุาสตร      กรรมการ 
10. อาจารยบวรศรี มณีพงษ  (แทน) คณบดีคณะมนุษยศาสตร 

     และสังคมศาสตร      กรรมการ 
11. ผศ.ศานิต  สวัสดิกาญจน คณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี    กรรมการ 
12. อาจารยนันทนิธิ์   สิ้วอินทร (แทน) คณบดีคณะวิทยาการจัดการ    กรรมการ 
13. รศ.ดร.ชูสิทธิ์  ประดับเพ็ชร  ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา    กรรมการ 
14. อาจารย ดร.จงกล เฮงสุวรรณ ผูอํานวยการสถาบันอยุธยาศึกษา     กรรมการ 
15. ผศ.ธนู   บุญญานุวัตร  ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและ 

     เทคโนโลยีสารสนเทศ      กรรมการ 
16. อาจารย ดร.เอนก รักเงิน  (แทน) ผูอํานวยการสํานักงานบัณฑิตศกึษา    กรรมการ 
17. อาจารยประพันธ แสงทองดี ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ     กรรมการ 
18. นางสาวเพลินตา โมสกุล  ผูอํานวยการกองนโยบายและแผน     กรรมการ 
19. นางลักขณา  เตชวงษ  ผูอํานวยการกองบริการการศึกษา        กรรมการ 
20. นางสุนทรี  โพธิกุล  ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี กรรมการและเลขานุการ 
21. นางศิขรินทร สุวรรณทัศน นิติกร         ผูชวยเลขานุการ 
22. น.ส.กาญจนพิชญา ภิญญา  รักษาการหัวหนางานกิจการคณะกรรมการ  ผูชวยเลขานุการ 
23. นางนงคราญ คงสมทรง เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป      ผูชวยเลขานุการ 
24. นางปยะนุช  สุขเพ็ชร  เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป      ผูชวยเลขานุการ 
25. นางจิราพร  พัฒนธนกิจ เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป      ผูชวยเลขานุการ 
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ผูไมมาประชุม 
1. อาจารย ดร.เกษม บํารุงเวช อธิการบดี       ติดราชการ 
2. รศ.ไพฑูรย  สมัครกิจ รองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา     ติดภารกิจ 
3. นางสาวพรสวรรค คลายกัน หัวหนางานการเงินและบัญชีปฏิบัตหินาที่ 

     ในตําแหนงผูอํานวยการกองกลาง     ติดภารกิจ 
4. นางสารภ ี  พูลศิริ  ผูอํานวยการกองพัฒนานักศึกษา     ติดภารกิจ 

 

ผูเขารวมประชุม 
1. นางสาวกาญจนา  เงินออน  หัวหนาสํานักงานคณะครุศาสตร 
2. นางอรัญญา จงกลรัตน หัวหนาสํานักงานคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
3. นางวิรินดา  มีบํารุง  หัวหนาสํานักงานคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี
4. นางเบญญาภา สอนพรม หัวหนาสํานักงานคณะวิทยาการจัดการ 
5. นางสาววลัยทิพย พิมพสุธีถิรชา หัวหนาสํานักงานผูอํานวยการสํานักงานคณะกรรมการ

บัณฑิตศึกษา 
6. อาจารยวนิดา อินทรลักษณ รักษาการในตําแหนงหัวหนาหนวยตรวจสอบภายใน 
7. นางสาวเบญจลักษณ ชิดชาญชัย หัวหนางานประกันคุณภาพ 
8. นางอริสสา  บัวเจริญ  นักวิเทศสัมพันธ 

เริ่มประชุม เวลา 13.30 น. 
          ประธานพิจารณาจํานวนกรรมการที่มาประชุมและเห็นวาครบองคประชุมแลว จึงเปด         
การประชุมและดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม  

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจงใหทราบ 

ระเบียบวาระที่ 1.1  การเปลี่ยนแปลงกําหนดการประชุมคณะกรรมการบรหิารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) 
 

 สาระสําคัญโดยยอ 
 ขอเปลี่ยนแปลงกําหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ) เปนวันอังคาร

สัปดาหที่ 2 ถัดจากการประชุมสภามหาวิทยาลัย  เน่ืองจากตองมีการดําเนินการติดตามเรื่องที่จะนําเขา
การประชุมสภามหาวิทยาลัย  ซึ่งตองมีการกลั่นกรองวาระกอนนําเขาการประชุมสภามหาวิทยาลัย      
และเห็นวาผูบริหารแตละทานมีภารกิจมาก  แตในกรณีทีม่ี เรื่องเรงดวนจะมีการนัดหมายการประชุม     
เปนวาระพิเศษได  และเนื่องจากบุคลากรทีท่ําหนาที่ดแูลในการประชุมคณะกรรมการบรหิารมหาวิทยาลัย 
(ก.บ.) มีภาระงานที่ตองดูแลคณะกรรมการชุดอื่นดวย 

 มติ/ความเห็นของที่ประชุม 

   รับทราบ 
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ระเบียบวาระที่ 1.2   การประเมินผลการดํ าเนิ นงานของข าราชการ และบุ คลากร            
สายสนับสนุนวิชาการ  

สาระสําคัญโดยยอ 
การประเมินผลการดําเนินงานของขาราชการ  และบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ       

ขอใหดําเนินการอยางรอบคอบ  ยึดกระบวนการขั้นตอนที่ถูกตอง  รวมทั้งขอใหจัดสงภายในวันที่  15 
ตุลาคม 2557 

 

มติ/ความเห็นของที่ประชุม 
 รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 1.3   นโยบายผลักดันในการปรับปรุงโครงสรางภายใน  

สาระสําคัญโดยยอ 
มหาวิทยาลัยมีนโยบายในการผลักดันการปรับปรุงโครงสรางภายใน  ซึ่งจะนําเสนอ         

ในลําดับตอไป 
 

มติ/ความเห็นของที่ประชุม 
 รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 1.4   การดําเนินการตามนโยบายของคณะรักษาความสงบแหงชาติ (คสช.)  

สาระสําคัญโดยยอ 
ผูวาราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยามีนโยบายใหแตละหนวยงานปฏิบัติงานอยางเรงรัด 

ในสวนของงานที่ไมใชงานประจํา  งานที่ เปนผลงานของแตละหนวยงาน  งานที่มีผลกระทบสูง             
มีผลตอบุคคลจํานวนมาก  และใหดําเนินการตามนโยบายของคณะรักษาความสงบแหงชาติ (คสช.)  
นโยบายของรัฐบาล  และนโยบายของจังหวัด จํานวน  8 ดาน  คือ 1. การชวยเหลือดานเกษตร            
2. ดานการทองเที่ยว  ของที่ระลึก  3. การสรางความสุข  4. คนหาผูที่มีความตองการในการรับ         
การชวยเหลือจากจังหวัด  5 . การรั กษาความเปนระเบียบเรียบร อยของชุมชน 6. การอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  7. นํ้าทวม น้ําแลง  8. ขณะมูลฝอย    

 

มติ/ความเห็นของที่ประชุม 
 รับทราบ 

 

ระเบียบวาระที่ 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
ระเบียบวาระที่ 2.1  เรื่องรับรองรายงานการประชุม  ครั้งที่ 16/2557  

สาระสําคัญโดยยอ 
มหาวิทยาลัยได กําหนดให มี การประชุม  คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย               

ครั้งที่ 16/2557 เมื่อวันอังคารที่  16  กันยายน  2557 เวลา 13.30 น. ณ หองประชุมอยุธยา – 
อาเซียน  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
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เลขานุการคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย นําเสนอรายงานการประชุม ครั้งที่  16/2557  
เพื่อขอใหที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม 

 

มต/ิความคิดเห็นของที่ประชุม 
  รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 16/2557 โดยไมมีการแกไข 
 

ระเบียบวาระที่ 3   เรื่องสืบเนื่องจากการประชุม 

ระเบียบวาระที่ 3.1  รายงานขอมูลการดาํเนินงานและผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุม 
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
ครั้งที่ 16/2557 

สาระสําคัญโดยยอ 
  เลขานุการคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  นําเสนอรายงานขอมูลจากการดําเนินงาน
และผลการปฏิบั ติต ามมติที่ ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  ครั้ งที่   16/2557                   
เมื่อวันอังคารที่  16  กันยายน  2557  ดังตอไปนี ้
 

ระเบียบ
วาระท่ี 

เรื่อง 
มติท่ีประชุม/ขอเสนอแนะ 

และขอสั่งการ 
ผลการปฏิบัติตามมต ิ

4.1 ขอความเห็นชอบรางบันทึกความเขาใจ
โครงการความรวมมือแลกเปลี่ยน
นักศึกษาระหวางมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยากับมหาวิทยาลัยสตรี
โคมะซะวะ 

เห็นชอบรางบันทึกความเขาใจโครงการ 
ความรวมมือแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหวาง
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยากับ
มหาวิทยาลัยสตรีโคมะซะวะ 

- แจงมติการประชุมใหแกหนวยงาน        
ที่เกี่ยวของไดรับทราบ 

- ไดมีการลงนามบันทึกความเขาใจโครงการ
ความรวมมือแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหวาง
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  
กับมหาวิทยาลัยสตรีโคมะซะวะแลว    
เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2557 

4.2 ขอความเห็นชอบการเปดรับนักศึกษา
ภาคพิเศษ (เสาร – อาทิตย) ประจําภาค
เรียนที่  2/2557 

เห็นชอบการเปดรับนักศึกษาภาคพิเศษ 
(เสาร – อาทิตย) ประจําภาคเรียนที่ 2/2557 

- แจงมติการประชุมใหแกหนวยงาน        
ที่เกี่ยวของไดรับทราบ 

- กองบริการการศึกษาดําเนินการ      
เปดรับสมัครตั้งแตวันที่ 5 ตุลาคม 2557 – 
วันที่ 16 พฤศจิกายน 2557 

6.2 การหารือเรื่องโครงการเตรียมความ
พรอมสูประชาคมอาเซียน (งบประมาณ
แผนดิน ป  2558) 

กองนโยบายและแผนไดรวบรวมโครงการ
ของแตละหนวยงานที่ไดรับจัดสรร
งบประมาณ  และมีหนวยงานที่ย ังไมไดจัดสง
โครงการ คือ กองบริการการศึกษา   
ขอใหจัดสงภายในวันศุกรที่ 19 กันยายน 
2557 เพื่อประมวลผลขอมูลในภาพรวม
ทั้งหมด หากตองพิจารณาประเด็นที่ตอง
ตัดสินใจรวมกัน จะขอเรียนเชิญหนวยงาน 
ที่เกี่ยวของมาประชุมเพื่อใหมีแนวทาง 
การดําเนินงานที่เปนไปตามมาตรการ            
เพิ่มประสิทธิภาพการใชจายงบประมาณฯ 

- แจงมติการประชุมใหแกหนวยงาน        
ที่เกี่ยวของไดรับทราบ 

- แตละหนวยงานไดทบทวนโครงการ    
และจัดสงมาใหกองนโยบายและแผน
เรียบรอยแลว  และจะดําเนินการจัดทํา
เลมแผนการใชจายงบประมาณ ประจําป 
2558 ตอไป 
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ระเบียบวาระที่ 4  เรื่องนําเสนอเพื่อพิจารณา 
 

ระเบียบวาระที่ 4.1  ขอความเห็นชอบการทํา MOU ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
กับ สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สสวท.)          
และการเดินทางมาของ Prof.Dr.Osumi  Norikazu 

 สาระสําคัญโดยยอ 
 ตามที่คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีไดรับความอนุเคราะหจาก Prof.Dr.Osumi 

Norikazu ผูเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตรจากมหาวิทยาลัยเกียวโตเพ่ือการศึกษา
มาเปนที่ปรึกษาและวิทยากรในโครงการการพัฒนาประสิทธิภาพการสอนสําหรับผูสอนวิทยาศาสตร
ระดับอุดมศึกษา ในป 2556 และคณะไดจัดกิจกรรมตาง ๆ ตามโครงการซึ่งเปนประโยชนตอนักเรียน  
นักศึกษา  และผูรวมโครงการ  ซึ่งประกอบดวยคณาจารยของคณะและครูอาจารยจาก 6 โรงเรียน
เปาหมาย  ซึ่ง รศ.ดร.นพวรรณ  ธีระพันธเจริญ ไดดําเนินการประสานงานกับ สสวท. ในการสนับสนุน
อุปกรณการเรียนการสอนวิทยาศาสตรตามโครงการ (ซึ่ง Prof.Dr.Osumi  Norikazu  เปนผูแนะนํา  
และออกแบบ) และไดมอบหมายให ผศ.วชิรา  ปูชตรีรัตน และอาจารยกฤษณะ  กันอ่ํา เปนผูเดินทางไป
รับอุปกรณดังกลาวในวันที ่2 กันยายน 2557 และตอมา สสวท.ไดเล่ือนกําหนดการรับอุปกรณดังกลาว
เปนวันที่ 8 กันยายน 2557 และนัดหมายการลงนามความรวมมือระหวางมหาวิทยาลัย และ สสวท. 
ในชวงที่ Prof.Dr.Osumi  Norikazu อยูที่มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 ทั้งนี้  รศ .ดร .นพวรรณ  ธีระพันธ เจริญ ไดรับ เอกสารทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส           
จาก Prof.Dr.Osumi  วาเดินทางมายังมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เพื่อดําเนินกิจกรรม       
2 ชวง คือ 

1. วันที่ 10 พฤศจิกายน 2557 – วันที่ 10 ธันวาคม 2557 
2. วันที่ 9 มกราคม 2558 – วันที่ 3 เมษายน 2558 
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ .) มี ขอเสนอแนะใหจัดทําเรื่องขออนุมั ติ

งบประมาณเพ่ือพิจารณาในการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) อีกครั้งหนึ่ง 
 

มติ/ความเห็นของที่ประชุม 
  เห็นชอบการทํา MOU ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา กับ สถาบันสงเสริม    
การสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สสวท.)  และการเดินทางมาของ Prof.Dr.Osumi  Norikazu 

 

ระเบียบวาระที่ 4.2  ขออัตราเจาหนาที่หองปฏิบัติการเคมี  คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
  

สาระสําคัญโดยยอ 
  ด ว ย สา ข าวิ ช า เ ค มี   มีก า ร เ รี ยนก าร ส อน ใ นร า ยวิ ช าป ฏิ บั ติ ก าร เ คมี จํ าน วนม า ก                        
ในแตละภาคการศึกษา  ซึ่ งตองมีเจาหนาที่หองปฏิบัติการทางเคมีเพื่อคอยจัดเตรียมสารเคมี  อุปกรณ        
การทดลอง  และเครื่องมือตาง ๆ โดยที่ผานมาสาขาวิชาเคมี  นายวุฒิพงศ  เหรียญปทุม ไดปฏิบัติการ         
ในตําแหนงนี้ และพบวาปริมาณของวิชาปฏิบัติการทางเคมีมีเพิ่มมากขึ้น  เนื่องจากสาขาวิชาเคมีตองสอน
รายวิชาเคมีเบื้อ งตนใหกับนักศึกษาคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  ประกอบกับการที่นายวุฒิพงศ       
เหรียญปทุม จะครบกําหนดเกษียณอายุในเดือนกันยายน 2558 ซึ่งจําเปนอยางยิ่งที่จะตองมีเจาหนาที่
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หองปฏิบัติการทางเคมีเขามาเรียนรูระบบการทํางาน อาทิเชน การจัดเก็บดูแลรักษาเครื่องแกว  สารเคมี      
และอุปกรณการทดลอง  รวมถึงการเตรียมสารเคมี  และการซอมแซมอุปกรณการทดลอง เปนตน 
 เพื่อใหการดําเนินการเรียนการสอนเปนไปอยางเรียบรอย  และเกิดประโยชนสูงสุดกับนักศึกษา
สาขาวิชาเคมี  จึงขอใหคณะพิจารณาจัดหาอัตราเจาหนาที่หองปฏิบัติการเคมี  เพื่อปฏิบัติหนาที่ ในตําแหนง
เจาหนาที่หองปฏิบัติการทางเคมี  เพื่อรองรับการเรียนการสอนวิชาปฏิบัติการทางเคมีทั้งในปจจุบัน และอนาคต 

 

มติ/ความเห็นของที่ประชุม 
  คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยสีามารถจางบุคลากรไดในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง (ปวส.)  ซึ่งมีอัตราอยูแลว 
 

ระเบียบวาระที่ 4.3  ขอความเห็นชอบการทําความตกลงรวมมือในการพัฒนาการศึกษา            
เพื่อรองรับการเขาสูประชาคมอาเซียน (AEC) ระหวางมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา กับ บริษัทไทยทีวี จํากัด 

  

สาระสําคัญโดยยอ 
 ตามที่บริษัทไทยทีวี จํากัด ซึ่ งเปนบริษัทที่ดําเนินกิจการดานสื่อสารมวลชน  และไดรั บ             

การอนุมัติใหดําเนินกิจการโทรทัศนแหงชาติในระบบดิจิทลั  สําหรับเยาวชนและครอบครัว (ชอง 15 LOCA  TV) 
รวมทั้งชองขาวสารและสาระ (ชอง 17 ไทยทีวี) จากคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง  กิจการโทรทัศนและ
กิจการโทรคมนาคมแหงชาติ (กสทช.) นั้น  ไดติดตอประสานงานมาเรื่องความรวมมอืกับทางมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 

 และเมื่อวันที่ 18 กันยายน 2557 ขาพเจา อาจารย ดร.ภาคิน  โชติเวศยศิลป  ผูชวยอธิการบดี    
ฝายประชาสัมพันธ  ไดนัดหมายเชิญตัวแทนจากบริษัทไทยทีวี  เพื่อหารือรายละเอียด  พรอมทั้งเชิญ        
อาจารยธาตรี  มหันตรัตน  รองอธิการบดีฝายกิจการพิเศษและกฎหมายเขารวมฟงรายละเอียดในครั้งนี้ดวย     
จากการพูดคุยสรุปสาระสําคัญไดดังนี ้

1. บริษัทไทยทีวี จํากัด ตกลงรับผิดชอบเปนผูสนับสนุนกลองดิจิทัลหรือกลองดาวเทียม  
พรอมทีวี    ขนาด 32 นิ้ว แกมหาวิทยาลัย 

2. บริษัทไทยทีวี จํากัด ยินดีเปนผูดูแล  บํารุงรักษากลองดิจิทัลหรือกลองดาวเทียมใหอยูใน
สภาพที่ดีเสมอหากมีการชํารุดเสียหาย  ทางมหาวิทยาลัยสามารถแจงใหทางบริษัทไทยทีวี จํากัด ทราบและ
ดําเนินการสงเพื่อซอมแซมไดตลอดเวลาโดยไมคิดคาใชจายใด ๆ ทั้งสิ้น 

3. จุดติดตั้งและจํานวนทีวีและกลองดิจิทัลหรือกลองดาวเทียมใหมหาวิทยาลัยเปนผูกําหนด 
4. บริษัทไทยทีวี จํากัด ใหขอมูลวา ทางมหาวิทยาลยัจะเปดทีวีชองไทยทีวี จํากัดชวงใดก็ได 
5. บริษัทไทยทีวี จํากัด ยินดีสนับสนุนกิจกรรมของมหาวิทยาลัย  การฝกงาน  การผลิต

รายการ เพื่อพัฒนาใหนักศึกษามีศักยภาพยิ่งขึ้น 
6. ทางบริษัทไทยทีวี  จํ ากัด ยินดีเผยแพรขาวสาร  กิจกรรมของมหาวิทยาลัย  โดยที่

มหาวิทยาลัยจะเปนผูสงขาวหรือใหทางบริษัทมาทําขาวก็ได 
7. บริษัทไทยทีวี  จํากัด ตกลงสนับสนุนดาราหรื อพิธีกรในสังกัดของไทยที วี  จํ ากัด                      

ในการประชาสัมพันธ หรือเขารวมกิจกรรมกับมหาวิทยาลัย ปละ 1 ครั้ง โดยไมคิดคาใชจาย 
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8. บริษัทไทยทีวี จํากัด ตกลงยินดีสนับสนุนการจัดสัมมนาของมหาวิทยาลัย  เพื่อพัฒนา
ความรูความเขาใจเกี่ยวกับทีวีดิจิทัล และสื่อสารมวลชนแกผูบริหาร  คณาจารย  จํานวน 20 ทาน หรือ
จํานวน 10 หอง ปละ 1 ครั้ง เปนเวลา 2 วัน 

9. ทางบริษัทไทยทีวี จํากัด จะติดตั้งอุปกรณ  ทีวี  กลองดิจิทัลทีวีครั้งแรกทั่วประเทศกับ
สถานศึกษาที่รวมลงนามแลวในวันที่ 24 กันยายน 2557 และในครั้งถัดไปสําหรับสถานศึกษาที่ลงนามหลัง
วันที่ 24 กันยายน 2557 จะติดตั้งในชวงเดือนธันวาคม 2557 

10. หลังจากหมดสัญญา 5 ป แลว ทางบริษัทไทยทีวี จํากัด ยินดีมอบทีวีและกลองดิจิทัลทีวี       
ใหเปนประโยชนแกทางมหาวิทยาลัยตอไป 

11. ปจจุบันมีสถาบันการศึ กษาทั้งภาครัฐและเอกชน  เขาร วมโครงการความรวมมือกับ     
บริษัท ไทยทีวี จํากัด แลวมากกวา 30 สถาบัน 
 

มติ/ความเห็นของที่ประชุม 
  เห็นชอบในหลักการการทําความตกลงรวมมือในการพัฒนาการศึกษาเพื่อรองรับการเขาสู
ประชาคมอาเซียน (AEC) ระหวางมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา กับ บริษัทไทยทีวี จํากัด      
และใหจัดทํา MOU เพ่ือนําเขาพิจารณาในการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.)           
อีกครั้งหนึ่ง 
 

ระเบียบวาระที่ 4.4  ขอความเห็นชอบ (ราง) บันทึกขอตกลง (MOU) ระหวางมหาวิทยาลัย        
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยากับศูนยวัฒนธรรมสถานเอกอัครราชทูต  
สาธารณรัฐอิสลามแหงอิหราน  ประจํากรุงเทพฯ 

  

สาระสําคัญโดยยอ 
 ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยามีความสัมพันธอันดีทางดานประวัติศาสตร           

กับประเทศอิหรานเปนระยะเวลายาวนานและมีแนวทางที่จะดําเนินการแลกเปลี่ยน ดังน้ี 
1. แลกเปลี่ยนเอกสาร  สิ่งพิมพ  แลกเปลี่ยนประสบการณทางวิชาการ 
2. พัฒนาและดําเนินการรวมมือทางวิชาการ 
3. ทํางานวิจัยรวมกัน 
4. แลกเปลี่ยนอาจารยและนักศึกษา 
5. แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและคณะผูแทน 
6. พัฒนาหลักสูตรรวมกัน 
7. ความรวมมือในการคัดเลือกนักศึกษา 
8. ความรวมมือทางวัฒนธรรม 
9. ธํารงรักษาและปรับปรุงหองอยุธยา – เปอรเซีย (หองอิหราน) ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา 
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มติ/ความเห็นของที่ประชุม 
  เห็นชอบ (ราง) บันทึกขอตกลง (MOU) ระหวางมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา    
กับศูนยวัฒนธรรมสถานเอกอัครราชทูต  สาธารณรัฐอิลามแหงอิหราน  ประจํากรุงเทพฯ และใหนําเขา
การประชุมสภามหาวิทยาลัย  ครั้งที่ 9/2557 ในวันที่ 15 ตุลาคม 2557 

 

ระเบียบวาระที่ 4.5  ขอความเหน็ชอบระเบยีบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยธุยา วาดวย     
การโอนผลการเรียน  การยกเวนรายวิชาเรียนและการจายคาธรรมเนยีม      
การโอนผลการเรียน  การยกเวนรายวิชาเรียน  พ.ศ. 2557 (ฉบับที่ 2) 

  

สาระสําคัญโดยยอ 
 ตามที่มหาวิทยาลัยมีนโยบายที่จะปรับปรุงระเบียบวาดวยการโอนผลการเรียน  การยกเวน

รายวิชาเรียนและการจายคาธรรมเนียมการโอนผลการเรียน  การยกเวนรายวิชาเรียน พ.ศ. 2552        
ในสวนของหลักเกณฑการนับระยะเวลาการศึกษาของผูประสงคจะขอยกเวนรายวิชาเรียน  เพื่อเปด
โอกาสในการเทียบโอนรายวิชาในหลักสูตรเพิ่มขึ้น  เพื่อใหสอดคลองกับบริบททางการศึกษาและเกณฑ
มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา 
 

มติ/ความเห็นของที่ประชุม 
  เห็นชอบระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา วาดวย การโอนผลการเรียน      
การยกเวนรายวิชาเรียนและการจายคาธรรมเนียม   การโอนผลการเรียน  การยกเวนรายวิชาเรียน     
พ.ศ.2557 (ฉบับที่ 2) และใหนําเขาการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 9/2557 ในวันที่  15 ตุลาคม 
2557 ตอไป 
 

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องนําเสนอเพื่อทราบ 

ระเบียบวาระที่ 5.1 เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากคณบดีคณะครุศาสตร 

 สาระสําคัญโดยยอ 
1. เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2557  คณะครุศาสตรไดสงมอบงานของผูอํานวยการโรงเรียน

ประถมสาธิตจาก ผศ .ศิรพร   เหลาเมือง  ซึ่ง เกษียณอายุราชการ   ใหกับผูที่ ได รับการสรรหา              
คือ ดร.พรเทพ  รูแผน 

2. เมื่อวันที่ 1 – 2 ตุลาคม 2557 ไดนําอาจารย  เจาหนาที่ และนักศึกษาลงพื้นที่โรงเรียน 
ตชด. ซ่ึงเปนการเสด็จสวนพระองคจึงไมมีการเชิญหนวยงานเพื่อไปถวายรายงาน  

3. ในวันที่ 6 – 8 ตุลาคม 2557 นักศึกษาชั้นปที่  5 กลับมาจัดนิทรรศการหลังจาก        
ฝกประสบการณ  และในวันที่ 8  ตุลาคม 2557 จะมีการนําเสนอขอมูลตาง ๆ และมีการประเมินผล   
การฝกประสบการณ 
 

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
รับทราบ 
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ระเบียบวาระที่ 5.2  เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากคณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

 สาระสําคัญโดยยอ 
การรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการในรอบที่ผานมา  มีผูผานการสอบคัดเลือก

และเขามารับการบรรจุ จํานวน 3 คน จาก 3 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาศิลปกรรมศาสตร  สาขาวิชา
พัฒนาชุมชน  และสาขาวิชาภาษาอังกฤษ   

อาจารยสุทัศน  อูทอง  กลาววา  สืบเนื่องจากคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร         
ไดเปดรับสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร  (รปศ.) แตออกขอสอบเปนการปกครองสวนทองถิ่นนั้น          
จึงทําใหไมมีผูผานการคัดเลือก  ดังนั้นในการเปดรับสมัครบุคลากรดวยวุฒิการศึกษาใด  เพ่ือไมให เกิด
ความสับสนของผูสมัครรวมทั้งคณะจะไดบุคลากรตามสาขาและคุณวุฒิที่ตองการ  
 

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
รับทราบ 

 

ระเบียบวาระที่ 5.3  เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากคณบดีคณะวิทยาการจัดการ 

- ไมมี –  
 

ระเบียบวาระที่ 5.4  เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากคณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

 สาระสําคัญโดยยอ 
1. เมื่อวันที่ 26 กันยายน  2557 ทองฟาจําลองรับเปนแหลงเรียนรูของโรงเรียนวัดพิกุลแกว 

อําเภอบานนา  จังหวัดนครนายก นักเรียนชั้นปที่ 2 จํานวน 90 คน และครู จํานวน 20 คน รวมแลว
จํานวน 110 คน   

2. ในวันที่ 11 ตุลาคม 2557 ทองฟาจําลองรับเปนแหลงเรียนรูของโรงเรียนเซนดนิโกลาส
จังหวัดพิษณุโลก  ไดนํานักเรียนชั้นปที ่3  จํานวน 112 คน เขาเยี่ยมชม    
 

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
รับทราบ 

 

ระเบียบวาระที่ 5.5  เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากผูอํานวยการสถาบนัอยุธยาศกึษา  

 สาระสําคัญโดยยอ 
  การ เสียชีวิตของมารดา  อาจารยกันยารัตน   โกมโลทก  มีกําหนดการรดน้ําศพ             
ในวันที่ 8 ตุลาคม 2557 เวลา 16.00 น. ณ วัดเสนาสนารามวรมหาวิหาร  ศาลา 3  และจะมีพิธีสวด   
พระอภิธรรมศพ  ในเวลา 19.30 น.  ตั้งแตวันที่ 8 – 15 ตุลาคม 2557  
 

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
รับทราบ 
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ระเบียบวาระที่ 5.6  เรื่องนาํเสนอเพื่อทราบจากผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและ 
    เทคโนโลยีสารสนเทศ 

- ไมมี – 
ระเบียบวาระที่ 5.7   เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 

 สาระสําคัญโดยยอ 
1. เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2557 สถาบันวิจัยและพัฒนาไดเรียนเชิญรักษาราชการแทน

อธิการบดีและคณบดีทุกคณะรวมประชุมเพื่อกําหนดแนวปฏิบัติของผูไดรับทุนวิจัยของป พ.ศ.2556 - 
2557  ใหดําเนินการตามแนวปฏิบัติที่ไดมีการประชุม ซึ่งไดจัดทําเปนประกาศและสงไปยังแตละคณะ   
ใหชวยประชาสัมพันธ  และไดประชาสัมพันธทาง Facebook และเว็บไซตของสถาบันวิจัยและพัฒนา
เรียบรอยแลว 

2. ความคืบหนาการจัดทํ าวารสารวิจั ยราชภัฏกรุ งเกา  สาขาวิชามนุษยศาสตร            
และสังคมศาสตร  ฉบับแรกมีจํานวน 15 บทความ  ขณะนี้เขาสูโรงพิมพ คาดวาจะแลวเสร็จในสัปดาห
หนา   หลังจากนั้นจะนํา เขาพิจารณาในการประชุมคณะกรรมการบริหาร  สภาวิชาการ                  
และสภามหาวิทยาลัย เพ่ือใชเปนวารสารที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติใหสามารถเผยแพรผลงานวิชาการ
ของอาจารยได  ตามระเบียบของ กพอ. เรื่องการเผยแพรผลงานทางวิชาการเพ่ือขอตําแหนงทางวิชาการ           
และวารสารที่ผานการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยจะมีคาถวงน้ําหนักที่ 0.4 ในเรื่องของการประเมิน    
การประกันคุณภาพดวย 

3. ไดตรวจสอบรูปเลมของงานบริการวิชาการของป 2556 ที่ผานมา  มีบางโครงการ
คุณภาพไมคอยดี  เชน  ทําใหปริมาณเอกสารมาก  โดยการนําบทความที่ตี พิมพแลวมาใช                
ไมไดสังเคราะหมาจากผูบรรยายเอง  และไมมีรูปภาพของการดําเนินการ  จึงไดสงกลับไปยังคณบดี              
ใหผูรับผิดชอบไดทําการแกไข  ฝากคณบดีไดตรวจสอบกอนที่จะสงมายังสถาบันวิจัยและพัฒนา        
ของป 2557 ดวย 

4. โครงการตําราไดเชิญคณาจารยที่สมัครเขารวมโครงการ จํานวน 60 ทาน มาประชุม  
เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2557 ที่ผานมา เพื่อกําหนดแนวปฏิบัติ และระยะเวลาการติดตามความคืบหนา   
โดยจะเชิญหัวหนาแตละกลุมยอยเพื่อเรงรัดลูกทีมตอไป   

 

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
รับทราบ  
 

ระเบียบวาระที ่5.8  เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากผูอํานวยการสํานกังานคณะกรรมการบณัฑิตศึกษา 

- ไมมี –  
 
 

ระเบียบวาระที่ 5.9  เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากผูอํานวยการสํานกังานอธิการบด ี

 สาระสําคัญโดยยอ 
1. แจงตารางการมีสวนรวมของผูบริหารและบุคลากรในพิธีการตาง ๆ  ภายนอก

มหาวิทยาลัย 
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1.1 การ เขา รวมนี้แต ละครั้งจะประกอบด วยรองอธิการบดีที่ ได รับมอบหมาย          
กับผูบริหารระดับผูชวยอธิการบดี  คณบด ี ผูอํานวยการศูนย สํานักและเจาหนาที่ (รวมทั้งนักศึกษาบาง
โอกาส) โดยเวียนไปจนครบรอบ  ซึ่งแตละครั้งควรจะมีผูรวมกิจกรรมไมต่ํากวา 10 คน 

1.2 การขอใชรถจะมอบใหสํานักงานอธิการบดีประสานงานให 
1.3 ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดีจะเปนผูจัดเตรียมอุปกรณให  เชน  พานพุม    

พวงหรีด  ขาวสารอาหารแหง ฯลฯ แลวแตกิจกรรม 
1.4 ฝายประชาสัมพันธตองร วมติดตามไปทุกครั้งและนําขอมูล/ภาพ นําเสนอ          

ในจดหมายขาว 
ครั้งที่ ผูเขารวม หนวยงาน 

1 รองอธิการบดีฝายบริหาร กองกลาง 
2 รองอธิการบดีฝายนโยบายและแผน กองนโยบายและแผน+สถาบันอยุธยาศึกษา 
3 รองอธิการบดีฝายวิชาการ กองบริการการศึกษา+สถาบันวิจัย 
4 รองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา 
5 รองอธิการบดีฝายกิจการพิเศษ 

และกฎหมาย 
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

6 คณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี
7 คณบดีคณะครศุาสตร คณะครุศาสตร 
8 คณบดีคณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาการจดัการ 
9 คณบดีคณะมนุษยศาสตรและ

สังคมศาสตร 
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

10 ผูชวยอธิการบดี 4 ฝาย หนวยงานที่รับผิดชอบหนวยละ 3 คน 
 

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
รับทราบ 

 

ระเบียบวาระที่ 5.10  เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากประธานสภาคณาจารยและขาราชการ 

 สาระสําคัญโดยยอ 
รายงานผลการจัดเสวนา เรื่อง สิทธิและประโยชนของบุคลากรที่พึงมีพึงได  เมื่อวันที่  24 

กันยายน 2557  ซึ่งมีผูเขารวมสัมมนาพอสมควร  เน่ืองจากมีการประชาสัมพันธนอย  และในวันดังกลาว
แตละคณะมีกิจกรรม  ทําใหคณาจารยไมสามารถเขารวมการเสวนาได  และจากการเสวนาสรุปคือ 
ตองการใหมหาวิทยาลัยมีการแกไขสัญญาจางของพนักงานมหาวิทยาลัย 

 

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
รับทราบ และมอบหมายรองอธิการบดีฝายกิจการพิเศษและกฎหมายไปทบทวนและแกไข

สัญญาจาง เพ่ือปรับใหเหมาะสมกับสภาพปจจุบัน 
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ระเบียบวาระที่ 5.11  เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากผูอํานวยการกองนโยบายและแผน 

 สาระสําคัญโดยยอ 
1. กองนโยบายและแผนได จัดทํา เลมสารสนเทศ 1/2557 มหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยธุยาเสร็จเรียบรอยแลว  และจะแจกใหแตละหนวยงานเพื่อประกอบในการจัดทํา        
การประกันคุณภาพและการดําเนินงานตาง ๆ และจะนําขึ้นเว็บไซตของกองนโยบายและแผนดวย 

2. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางการตกลงรวมมือทางวิชาการระหวาง
สถาบันอุดมศึกษาไทยกับสถาบันอุดมศึกษาตางประเทศ พ.ศ.2550  ขอใหแตละหนวยงานไดไปศึกษา
เพ่ือประกอบการดําเนินงาน 

3. ขอแจงใหหนวยงานที่ยังไม ไดจัดสงขอมูลมาใหยังกองนโยบายและแผน  ใหรี บ
ดําเนินการจัดสงตามระยะเวลาที่กําหนดไวดวย 

4. งบประมาณเพ่ิมเติม (มาตรการกระตุนเศรษฐกิจ) ขอใหแตละหนวยงานเรงรัด และ
จัดสงมายังกองนโยบายและแผนดวย  

 

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
รับทราบ  และมอบหมายใหกองนโยบายและแผนทําหนังสือไปยังแตละหนวยงานเพ่ือเรงรดั

การจัดสงขอมูล 
 

ระเบียบวาระที่ 5.12  เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากผูอํานวยการกองกลาง 

 สาระสําคัญโดยยอ 
ในวันที่ 15 ตุลาคม 2557  จะมีการแสดงคอนเสริตของศิลปน บอดี้สแลม  ซึ่งจะปดประตู

ดานหนามหาวทิยาลัย ตั้งแตเวลา 16.00 น. เปนตนไป  เพื่อไมใหรถเขามาภายในมหาวิทยาลัย  และจะ
เปดประตูดานอาคาร 100 ป เพื่อใหรถเขา – ออก  และไดมอบหมายใหงานอาคารสถานที่ฯ จัดสง
หนังสือแจงไปยังแตละหนวยงานแลว  และในวันที่  13 – 14  ตุลาคม 2557 จะมีรถเขามาภายใน
มหาวิทยาลัย เพ่ือจัดสถานที่  โดยรถจะเขามาทางดานสนามเปตอง    

 

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
รับทราบ  
 

ระเบียบวาระที่ 5.13  เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากผูอํานวยการกองพฒันานกัศกึษา 
- ไมมี – 

ระเบียบวาระที่ 5.14  เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากผูอํานวยการกองบริการการศึกษา 
- ไมมี – 

ระเบียบวาระที่ 5.15  เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากหัวหนาหนวยตรวจสอบภายใน 

 สาระสําคัญโดยยอ 
1. แผนการตรวจสอบภายใน  ประจําป งบประมาณ พ.ศ.2558 ภายใต ขอบ เขต           

การตรวจสอบ จํานวน 15 หนวยงาน  สิ่งที่ตรวจสอบตามแผนการบูรณาการจากกลุมตรวจสอบภายใน
ระดับกระทรวง   กรมบัญชีกลาง  และจากผูบริหาร เปนหลักการในการจัดตั้งแผนการตรวจสอบ      
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สวนกิจกรรมการตรวจสอบจะประกอบดวย  การสอบทานการควบคุมภายในที่ทุกหนวยงานตองมี    
การจัดทําในทุก ๆ ป  การตรวจสอบดานการเงินและบัญชีในระบบ GFMIS ตรวจหนวยจัดหารายได   
ทุกหนวยของมหาวิทยาลัย  ตรวจสอบโครงการเตรียมความพรอมสูประชาคมอาเซียน  การตรวจสอบ
ครุภัณฑ  และงานติดตามผลการตรวจสอบ เพ่ือติดตามผลการตรวจสอบจากปที่ผานมา ไดมีขอแนะนํา
ใดบาง  และไดมีการดาํเนินการตามคําแนะนํานั้นหรือไม และการตรวจสอบอื่น ๆ  ตามที่ไดรับมอบหมาย  

2. ประชาสัมพันธกฎบัตรการตรวจสอบภายในไดสงไปใหแตละหนวยงานแลว  กฎบัตร
หมายถึง หนาที่ความรับผิดชอบ ขอบเขตความรับผิดชอบของหนวยตรวจสอบภายใน  จะกําหนดและ
แจงใหแตละหนวยงานรับทราบ  และลงนามโดยอธิการบด ี

 

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
รับทราบ  

ระเบียบวาระที่ 5.16  เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากรองอธิการบด ี

ระเบียบวาระที่ 5.16.1  เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากรองอธิการบดีฝายบริหาร 
- ไมมี - 

 

ระเบียบวาระที่ 5.16.2  เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากรองอธิการบดฝีายนโยบายและแผน 
 

- ไมมี - 
 

ระเบียบวาระที่ 5.16.3  เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากรองอธิการบดีฝายวิชาการ 

 สาระสําคัญโดยยอ 
1. สํานักงานคณะกรรมการขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) มีมตริับรอง

คุณวุฒิเพื่อประโยชนในการบรรจุและแตงตั้งเปนขาราชการและบุคลากรทางการศึกษาเพ่ิมเติมของสาขา
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555) ซึ่งสามารถสอบเปนครูผูชวยได  

2. ในวันที่  18  – 19 ธันวาคม 2557  จะมีการปฐมนิเทศอาจารยใหมตามเกณฑ           
อายุการทํางานเริ่มตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2557 ของการประกันคุณภาพ และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (มคอ.) ตามหัวขอตาง ๆ ในการปฐมนิเทศ  ณ อําเภอมวกเหล็ก  จังหวัด
สระบุรี   
 

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
รับทราบ 

 

ระเบียบวาระที่ 5.16.4  เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากรองอธิการบดฝีายกจิการนกัศกึษา 

- ไมมี - 
 

ระเบียบวาระที่ 5.16.5  เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากรองอธิการบดฝีายกจิการพิเศษและกฎหมาย 

- ไมมี - 
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ระเบียบวาระที่ 5.16.6  เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากผูชวยอธิการบดีฝายประกันคณุภาพ 

 สาระสําคัญโดยยอ 
1. ในวันที่ 14 ตุลาคม 2557 การประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบการพัฒนาคุณภาพ

การศึกษาของมหาวิทยาลัย  
2. ในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2557  การประชุม Work  shop ณ หองประชุมตนโมก  อาคารบรรณ

ราชนครินทร ขอเชิญทุกหนวยงานเขารวมประชุม 
3. ในวันที่ 3 – 4 ธันวาคม 2557 การจัดอบรมตัวบงชี้ใหม  ณ หอประชุมมหาวิทยาลัย   

ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  ขอเชิญตัวแทนแตละหนวยงานเขารวมอบรม  
 

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
รับทราบ 

 

ระเบียบวาระที่ 5.16.7  เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากผูชวยอธิการบดีฝายบรกิารวิชาการ   
และสหกิจศึกษา 

- ไมมี – 
 

ระเบียบวาระที่ 5.16.8  เรื่องนําเสนอเพื่ อทราบจากผูชวยอธิการบดีฝายอาคารสถานที่       
ภูมิสถาปตย  และสิทธิประโยชนของบุคลากร 

 สาระสําคัญโดยยอ 
1. งานอาคารสถานที่และภูมิสถาปตยไดรับงบประมาณกอสรางใหมในปงบประมาณ 2558 

คือ อาคารครุศาสตร กับอาคารศิลปกรรม  ขณะนี้คณะกรรมการกําหนด TOR ไดกําหนดเสร็จสิ้นแลว  
แตเน่ืองจากอาคารไดกําหนดเปน 3 ชั้น ทําใหความสูงของอาคารเกินขอกําหนดของกรมศิลปากร             
ซึ่งใหความสูงเพียง 8 เมตร  และมีอาคารประกอบ 4 อาคาร ใน 3 อาคารแรกมีความสูง 11 เมตร       
อีก 1 อาคาร เปนอาคารโรงละครมีความสูงกวา 15  เมตร   แบบที่วาดออกมานั้นสูงกวาแบบ            
ของกรมศิลปากร  ดังนั้นงานอาคารสถานที่ฯ จะแจงใหคณะกรรมการ TOR ไดพิจารณาใหมอีกครั้ง  
เพ่ือปรับแก  คือตัดชั้นลางออก  ในสวนที่ยกพื้นขึ้นไปหนีน้ํา  และยังคงแบบแปลนพื้นที่ใชสอยแบบเดิม       
แตจะไมมีดานลาง   สวนอาคารครุศาสตรเปนอาคาร 2 ชั้น แตยกใตถุนสูงขึ้นไปเทียบเทาอาคาร 3 ชั้น  
ทําใหมีความสูง 11 เมตร สูงเกินไปอีก 3 เมตร  ที่ยกสูงไปนั้นตัดชั้นลางออกจะเหลือ 8 เมตร            
จะหารือกับคณะกรรมการ TOR เพื่อกําหนดใหม  เนื่องจากจะไมสามารถดําเนินการกอสรางได        
หากกอสรางจะถูกระงับจากกรมศิลปากร ทั้ง 2 อาคาร  แตอาคารครุศาสตรแปลนเดิมเปน 2 ชั้น        
ยกพื้นสูง  เลยทําใหตัวอาคารเกินขอกําหนด  สวนองคประกอบอื่น ๆ ที่กําหนดไวยังคงเหมือนเดิม     
การยกพื้นหนีน้ําทําใหเกินทั้งหมด  ทุกอาคารจะยกพื้นเหมือนอาคารสํานักงานอธิการบดี 

2. ขอใหผูบริหารทุกทานสงผลการประเมินการปฏิบัติราชการเฉพาะของขาราชการ  
ภายในวันที่ 15 ตุลาคม 2557 เพื่อสามารถเล่ือนขั้นเงินเดือนใหตรงรอบ  สวนพนักงานมหาวิทยาลัย   
อาจลาชาได  เนื่องจากตองรอการปรับฐานเงินเดือนกอน   
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 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
รับทราบ 
 

ระเบียบวาระที่ 5.16.9  เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากผูชวยอธิการบดีฝายประชาสัมพันธ 

 สาระสําคัญโดยยอ 
1. เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2557  งานประชาสัมพันธไดเขาพบสื่อมวลชนทองถิ่น หนังสือพิมพ

ทองถิ่น  และประชาสัมพันธจังหวัด เพ่ือไดหารือรวมกันในการทํากิจกรรมตาง ๆ ของมหาวิทยาลัย      
ในการออกส่ือทองถิ่น     

2. ไดพูดคุยกับหนังสือพิมพมติชน  ซึ่งเปนหนังสือพิมพในการเสนอขาวสารระดับประเทศ
เรื่องการนําเสนอขาวสารของมหาวิทยาลัยในอนาคตวาจะมีแนวทางความรวมมือกันอยางไร      

 

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
รับทราบ 
 

ระเบียบวาระที่ 6  เรื่องอื่น ๆ 
ระเบียบวาระที่  6.1 กําหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  ครั้งที่ 18/2557 

สาระสําคัญโดยยอ 
มหาวิทยาลัยกําหนดใหมีการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.)           

ครั้งที่ 18/2557 โดยพรอมเพรียงกัน ในวันอังคารที่ 28 ตุลาคม 2557  เวลา 13.30 น. ณ หองประชุม
อยุธยา – อาเซียน  สํานักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
   

มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
     รับทราบ 

 
 

เลิกประชุมเวลา  เวลา  16.10 น.  
 

 

นางนงคราญ คงสมทรง ผูจดบันทึกการประชุม 
นางสุนทร ี โพธิกุล ผูตรวจบันทึกการประชุม 




