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รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
ครั้งท่ี  20/2557 

วันอังคารที่  16  ธันวาคม  2557  เวลา 13.30 – 16.30 น. 
ณ  หองประชุมอยุธยา – อาเซียน  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

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

ผูที่มาประชุม 
1. รศ.ดร.นพวรรณ ธีระพันธเจริญ รักษาราชการแทนอธิการบด ี     ประธาน 
2. อาจารย ดร.เกษม บํารุงเวช รองอธิการบดีฝายบริหาร      กรรมการ 
3. ผศ.ดร.จันทรเพ็ญ คลายมุข รองอธิการบดีฝายนโยบายและแผน    กรรมการ 
4. ผศ.ดร.อดิศร ภูสาระ  รองอธิการบดีฝายวิชาการ     กรรมการ 
5. รศ.ไพฑูรย  สมัครกิจ รองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา     กรรมการ 
6. อาจารยธาตรี มหันตรัตน รองอธกิารบดีฝายกิจการพิเศษและกฎหมาย  กรรมการ 
7. ผศ.บุญไท  เจริญผล  ผูชวยอธิการบดีฝายงานประกันคุณภาพ    กรรมการ 
8. อาจารย ดร.กิติมา ทามาล ี  ผูชวยอธิการบดีฝายบริการวิชาการและ 

     สหกิจศึกษา       กรรมการ 
9. อาจารย ดร.ภาคิน โชติเวศยศิลป ผูชวยอธิการบดีฝายประชาสัมพันธ    กรรมการ 
10. อาจารย ดร.อมรรัตน สน่ันเสียง คณบดีคณะครศุาสตร      กรรมการ 
11. ผศ.ดร.หทัยรัตน ทรรพวส ุ คณบดีคณะมนุษยศาสตร 

     และสังคมศาสตร      กรรมการ 
12. ผศ.ศานิต  สวัสดิกาญจน คณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี    กรรมการ 
13. อาจารย ดร.ศานติ เล็กมณี  คณบดีคณะวิทยาการจัดการ     กรรมการ 
14. ผศ.เลิศชาย  สถิตยพนาวงศ  (แทน) ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา    กรรมการ 
15. อาจารย ดร.จงกล เฮงสุวรรณ ผูอํานวยการสถาบันอยุธยาศึกษา     กรรมการ 
16. ผศ.ธนู   บุญญานุวัตร ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและ 

     เทคโนโลยีสารสนเทศ      กรรมการ 
17. อาจารย ดร.เอนก   รักเงิน  (แทน) รักษาราชการแทนผูอํานวยการ 

     สํานักงานบัณฑิตศึกษา         กรรมการ 
18. อาจารยประพันธ แสงทองดี ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ    กรรมการ 
19. นางสาวเพลินตา โมสกุล  ผูอํานวยการกองนโยบายและแผน        กรรมการ 
20. นางสาวพรสวรรค คลายกัน หัวหนางานการเงินและบัญชีปฏิบัตหินาที ่

     ในตําแหนงผูอํานวยการกองกลาง     กรรมการ 
21. นางลักขณา  เตชวงษ  ผูอํานวยการกองบริการการศึกษา     กรรมการ 
22. นางสุนทรี  โพธิกุล  ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี กรรมการและเลขานุการ 
23. นางศิขรินทร สุวรรณทัศน นิติกร         ผูชวยเลขานุการ 
24. น.ส.กาญจนพิชญา ภิญญา  รักษาการหัวหนางานกิจการคณะกรรมการ  ผูชวยเลขานุการ 
25. นางนงคราญ คงสมทรง เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป      ผูชวยเลขานุการ 
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26. นางปยะนุช  สุขเพ็ชร  เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป      ผูชวยเลขานุการ 
27. นางจิราพร  พัฒนธนกิจ เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป      ผูชวยเลขานุการ 
 

ผูไมมาประชุม 
1. อาจารยสุทัศน อูทอง  ผูชวยอธิการบดีฝายอาคารสถานที่ฯ   ติดราชการ 
2. นางสารภ ี  พูลศิริ  ผูอํานวยการกองพัฒนานักศึกษา    ติดภารกิจ 

 

ผูเขารวมประชุม 
1. นางสาวกาญจนา  เงินออน  หัวหนาสํานักงานคณะครุศาสตร 
2. นางเบญญาภา สอนพรม หัวหนาสํานักงานคณะวิทยาการจัดการ 
3. นางสาวเบญจลักษณ ชิดชาญชัย หัวหนางานประกันคุณภาพ 
4. นางอริสสา  บัวเจริญ  นักวิเทศสัมพันธ 

เริ่มประชุม เวลา 13.30 น. 
          ประธานพิจารณาจํานวนกรรมการที่มาประชุมและเห็นวาครบองคประชุมแลว จึงเปด         
การประชุมและดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม  

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจงใหทราบ 

ระเบียบวาระที่ 1.1  การจัดงานแสดงแสง  สี  เสียง  ในงานยอยศยิ่งฟาอยธุยามรดกโลก ประจําป 
2557 

 

 สาระสําคัญโดยยอ 
 จากการที่มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ได รับความไววา งใจจากจังหวัด

พระนครศรีอยุธยาใหจัดงานแสดงแสง  สี  เสียง ในงานยอยศยิ่งฟาอยุธยามรดกโลก ประจําป 2557 
ระหวางวันที่ 12 – 21 ธันวาคม 2557  ณ  บริเวณวัดมหาธาตุ  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ทําให
มหาวิทยาลัยไดรับคําชื่นชมจากการจัดงานดังกลาว    

 มติ/ความเห็นของที่ประชุม 

   รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 1.2   การจัดประชุมของชมรมศิษยเกาและชมรมอาจารยอาวุโส  

สาระสําคัญโดยยอ 
เมื่ อ วั นเส า รที่  1 3  ธั น วา ค ม  2 5 5 7   มี ก าร จั ด ปร ะ ชุ มของ ชม ร ม ศิษ ย เ ก า                         

ณ  หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  โดยมีชมรมอาจารยอาวุโสเขารวมประชุม      
และมี ดร.นิเชต  สุนทรพิทักษ  มาบรรยายพิเศษใหผูเขารวมประชุม  จํานวน 60 คน เพ่ือเสนอแนวทาง
ใหกับมหาวิทยาลัยในการดําเนินงานตอไปในอนาคต 

 

มติ/ความเห็นของที่ประชุม 
 รับทราบ 
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ระเบียบวาระที่ 1.3   การประชุมสภามหาวิทยาลัยและการประชุมคณะกรรมการวันเด็ก
แหงชาติ  

สาระสําคัญโดยยอ 
ในวันที่  17  ธันวาคม  2557  กําหนดจัดประชุมสภามหาวิทยาลัย  ครั้งที่  11/2557      

ในเวลา 09.30 น. และในชวงบายจะมีการประชุมคณะกรรมการจัดงานวันเด็กแหงชาติ  เพื่อเตรียมงาน   
ในวันเสารที่  10  มกราคม  2558 

 

มติ/ความเห็นของที่ประชุม 
 รับทราบ  

ระเบียบวาระที่ 1.4   การประชุมของคณะกรรมการติดตาม  ตรวจสอบ และประเมินผลงาน
ของมหาวิทยาลัย  

สาระสําคัญโดยยอ 
ในวันที่  19  ธันวาคม  2557  จะมีการประชุมของคณะกรรมการติดตาม  ตรวจสอบ และ

ประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ณ  หองประชุมตนโมก  อาคารบรรณราชนครินทร ขอเรียนเชิญ
คณาจารยและบุคลากรเขารวมการประชุม 

      

มติ/ความเห็นของที่ประชุม 
 รับทราบ  

ระเบียบวาระที่ 1.5   การมอบกระเชาของขวัญ  

สาระสําคัญโดยยอ 
ในวันที่ 20 และ 27  ธันวาคม 2557  มหาวิทยาลัยจะนํากระเชาของขวัญไปมอบใหกับ

บุคคลสําคัญในจังหวัดพะนครศรีอยุธยา  โดยไดรับความอนุเคราะหจากสาขาวิชาเกษตรในการจัด
กระเชา  ซึ่งมีผักปลอดสารพิษ  และขาว  และในวันที่  17 ธันวาคม 2557  ในการประชุมสภา
มหาวิทยาลัยจะมีการมอบกระเชาใหกับกรรมการสภามหาวิทยาลัยดวย   

    

มติ/ความเห็นของที่ประชุม 
 รับทราบ  

ระเบียบวาระที่ 1.6   การจัดงานเลี้ยงสังสรรคปใหมใหกับบุคลากร  

สาระสําคัญโดยยอ 
ในวันที่ 25 ธันวาคม 2557 มหาวิทยาลัยจะมกีารจัดงานเล้ียงสังสรรคปใหมใหกับบุคลากร

ภายในมหาวิทยาลัย  ดังนั้นจึงขอความอนุเคราะหผูบริหารสําหรับของขวัญเพื่อเปนขวัญและกําลังใจ
ใหกับบุคลากร      

มติ/ความเห็นของที่ประชุม 
 รับทราบ  
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ระเบียบวาระที่ 1.7   การทําบุญตักบาตรขาวสารอาหารแหง  

สาระสําคัญโดยยอ 
ในวันที่ 6  มกราคม 2558  มหาวิทยาลัยจะมีการทําบุญตักบาตรขาวสารอาหารแหง

รวมกับสโมสรอาจารย  สวนในตอนเย็นจะมีงานเลี้ยงสงทายปเกาตอนรับปใหมของคณาจารย   
    

มติ/ความเห็นของที่ประชุม 
 รับทราบ  

ระเบียบวาระที่ 1.8   การประชุมคณาจารยและบุคลากร  

สาระสําคัญโดยยอ 
ในวันที่ 14  มกราคม 2558  มหาวิทยาลัยจะมีการประชุมคณาจารยและบุคลากร         

ณ  อาคาร 100 ป  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา   
    

มติ/ความเห็นของที่ประชุม 
 รับทราบ  

ระเบียบวาระที่ 1.9   การจัดโครงการสายใจไทยสูสายใจใต  

สาระสําคัญโดยยอ 
ในวันที่  31   มกราคม 2558  มหาวิทยาลัยได รับการประสานงานจากจั งหวัด

พระนครศรีอยุธยาจัดทําโครงการสายใจไทยสูสายใจใต  ซึ่งมีนักศึกษาจากภาคใตทั้งหมด จํานวน      
300 คน  มีการจัดกิจกรรมตาง ๆ เชน การแสดง  การอภิปราย    

    

มติ/ความเห็นของที่ประชุม 
 รับทราบ  

ระเบียบวาระที่ 1.10   การจัดทําโครงการตามนโยบายของอธิการบดี  

สาระสําคัญโดยยอ 
การดําเนินงานตามนโยบายของอธิการบดี  เชน  นโยบายการเลิกใชโฟม  และรณรงค      

ใหใชขาวปลอดสารพิษในโรงอาหาร   โครงการประหยัดพลังงาน  ซึ่งไดมอบมาตรการใหกับแตละ
หนวยงานไดไปดําเนินการแลว   จะมีการจัดอบรม  และการศึกษาดูงานใหกับบุคลากร  อีกทั้งจะมี        
การประกวดใหกับหนวยงานที่เก่ียวของ   และการทําปุยหมักจากเศษหญา  ใบไม  พืชผัก  โดยไดรับ
ความรวมมือจากภาควิชาเกษตร   

    

มติ/ความเห็นของที่ประชุม 
 รับทราบ  
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ระเบียบวาระที่ 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
ระเบียบวาระที่ 2.1  เรื่องรับรองรายงานการประชุม  ครั้งที่ 19/2557  

สาระสําคัญโดยยอ 
มหาวิทยาลัยได กําหนดใหมี การประชุม  คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย               

ครั้งที่ 19/2557 เมื่อวันอังคารที่  11  พฤศจิกายน  2557 เวลา 13.30 น. ณ หองประชุมอยุธยา – 
อาเซียน  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

เลขานุการคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย นําเสนอรายงานการประชุม ครั้งที่  19/2557  
เพื่อขอใหที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม 

 

มต/ิความคิดเห็นของที่ประชุม 
  รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่  19 /2557           
โดยไมมีการแกไข 
 

ระเบียบวาระที่ 3   เรื่องสืบเนื่องจากการประชุม 

ระเบียบวาระที่ 3.1  รายงานขอมูลการดาํเนินงานและผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุม 
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
ครั้งที่ 19/2557 

สาระสําคัญโดยยอ 
  เลขานุการคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.)  นํา เสนอรายงานขอมูล               
จากการดํ าเนินงานและผลการปฏิบั ติต ามมติที่ ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย               
ครั้งที่  19/2557 เมื่อวันอังคารที่  11  พฤศจิกายน  2557  ดังตอไปนี ้
 

ระเบียบ
วาระท่ี 

เรื่อง 
มติท่ีประชุม/ขอเสนอแนะ 

และขอสั่งการ 
ผลการปฏิบัติตามมต ิ

4.1 ขออนุญาตรื้อถอนหอพักนักศึกษา หอ 1  
และ หอ 2  หออูทอง 

เห็นชอบอนุญาตใหรื้อถอนหอพักนักศึกษา 
หอ 1  และ หอ 2  หออูทอง  และให
ดําเนินการตามขอเสนอแนะของคณะ
กรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) 

- แจงมติการประชุมใหแกหนวยงาน        
ที่เกี่ยวของไดรับทราบ 

- อยูระหวางการดําเนินการแทงจําหนาย 
 

4.2 ขออนุญาตรื้อถอนบานพักขาราชการ
บริเวณหอพักอูทอง  จํานวน 3 หลัง 

เห็นชอบอนุญาตร้ือถอนบานพักขาราชการ 
จํานวน 3 หลัง 

- แจงมติการประชุมใหแกหนวยงาน        
ที่เกี่ยวของไดรับทราบ 

- อยูระหวางการดําเนินการแทงจําหนาย 
 

4.3 ขออนุญาตรื้อถอนบานพักขาราชการ
บริเวณหลังอาคารทองฟาจําลอง จํานวน 
12 หลัง 

เห็นชอบอนุญาตร้ือถอนบานพักขาราชการ 
จํานวน 11 หลัง  สวนบานพักอธิการบดี   
ใหจัดทําสรุปขอมูลเพื่อหาแนวทางแกไข   
และใหนําเขาพิจารณาในการประชุม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) 
อีกครั้งหนึ่ง 
 
 

- แจงมติการประชุมใหแกหนวยงาน        
ที่เกี่ยวของไดรับทราบ 

- อยูระหวางการดําเนินการแทงจําหนาย 
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ระเบียบ
วาระท่ี 

เรื่อง 
มติท่ีประชุม/ขอเสนอแนะ 

และขอสั่งการ 
ผลการปฏิบัติตามมต ิ

4.4 ขอความเห็นชอบประเด็นและหัวขอ  
การจัดสัมมนานอกสถานที่เดือนธันวาคม 
พ.ศ.2557 

เห็นชอบใหปรับปรุงกําหนดการในการจัด
สัมมนาทบทวนยุทธศาสตรฯ วิธีการ  และ
เนื้อหา ตามขอเสนอแนะของคณะ
กรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) 

- แจงมติการประชุมใหแกหนวยงานที่
เกี่ยวของไดรับทราบ 

- กองนโยบายและแผนไดปรับปรุงแกไข
ตามขอเสนอแนะของคณะ
กรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) 

 

ระเบียบวาระที่ 4  เรื่องนําเสนอเพื่อพิจารณา 
 

ระเบียบวาระที่ 4.1  ขอหารือเรื่องการเสนอขอจัดตั้งสวนงานภายในระดับคณะ/สํานักหรือ
เทียบเทา 

 สาระสําคัญโดยยอ 
 ตามหนังสือสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ที่ ศธ 0503(3)/ว968 เรื่อง แบบฟอรม   

การเสนอขอจัดตั้งสวนงานภายในระดับคณะ/สํานักหรือเทียบเทา  และตามหนังสือที่อางถึงสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาไดสงประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา  ลงวันที่ 25 เมษายน 2555     
เรื่อง หลักเกณฑการจัดตั้งสวนงานภายในของสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2555  เพื่อใหสถาบันอุดมศึกษา    
ของรัฐที่จะจัดตั้งสวนงานภายในใชเปนแนวทางการดําเนินการ นั้น  เพื่อใหการจัดทําขอมูลการจัดตั้ง    
สวนงานภายในสถาบันอุดมศึกษาของรั ฐเปนไปด วยความเรี ยบรอย  ครบถวนและเปนไป                   
ตามพระราชบัญญัติการบริหารสวนงานภายในของสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2550 และหลักเกณฑ      
การจัดตั้งสวนงานภายในของสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2555 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา     
จึงไดจัดทําแบบฟอรมการเสนอขอจัดตั้งสวนงานภายในระดับคณะ/สํานักหรือเทียบเทาสําหรับสถาบัน   
ที่จะจัดตั้งสวนงานภายใน 

 คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) มีขอเสนอแนะ ดังตอไปนี ้
1. การจัดตั้งหนวยงานใหม  ควรจัดทํากรอบอัตรากําลังไปพรอมกัน  และควรทํา

แบบฟอรมสํารวจวาจะมีหนวยงานใดจัดตั้งเปนหนวยงานใหม  เพ่ือปรับเปลี่ยนโครงสราง 
2. ควรนําเรื่องน้ีมาพิจารณาในการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.)    

เพ่ือทบทวนอีกครั้งหนึ่ง   
3. มอบหมายใหผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดีแจงงานบริหารงานบคุคลใหนําเรื่องเดมิที่

แตละหนวยงานไดเคยจัดสงมาแลวแนบไปดวย  และสําเนาเรื่องนีแ้จกใหกับหนวยงานที่ยังไมไดรับ 
4. มอบหมายใหรองอธิการบดีฝายกิจการพิเศษและกฎหมายรวบรวมขอมูล  

 

มติ/ความเห็นของที่ประชุม 
  ใหแตละหนวยงานไดทําการทบทวน และใหนํามาพิจารณาในการประชุมคณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) อีกครั้งหนึ่ง    
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ระเบียบวาระที่ 4.2  ขอความเห็นชอบขยายหมู เรียนนักศึกษาสาขาวิชาอาชีวอนามัยและ        
ความปลอดภัย 

  

สาระสําคัญโดยยอ 
 ดวยสาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย  มีความประสงคจะขยายหมูเรียนสําหรับ

นักศึกษาสาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัยจาก 1 หมูเรียน เปน 2 หมูเรียน เพื่อตอบสนองความ
ตองการของโรงงานอุตสาหกรรมในทองถ่ิน 

 

มติ/ความเห็นของที่ประชุม 
  ขอถอนเรื่องนี้ออกกอน  เนื่องจากตองมีการเปดรับนักศึกษาในรอบที่  2  จึงจะนํามา
พิจารณาอีกครั้งหนึ่ง 

 

ระเบียบวาระที่ 4.3  ขอความเหน็ชอบ (ราง) บันทกึขอตกลง (MOU) ระหวางมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยากับ Universities  International  Batam (UIB) 

  

สาระสําคัญโดยยอ 
 ตามที่งานวิเทศสัมพันธ  กองนโยบายและแผน  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา           

ไดดําเนินการเจรจาติดตอขยายความรวมมือไปยัง Universities  International  Batam  ซึ่งไดรับ    
การตอบกลับวายินดีที่จะทําความรวมมือรวมกัน  โดยจะมีการลงนามผานทางไปรษณียอิเล็กทรอนิกส 
นั้น 

   

มติ/ความเห็นของที่ประชุม 
  เห็นชอบ (ราง) บั นทึกขอตกลง (MOU) ระหวางมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา         
กับ Universities  International  Batam (UIB) 
 

ระเบียบวาระที่ 4.4  พิจารณาการกําหนดปฏิทนิกจิกรรมการประชุมสํานกังานสภามหาวิทยาลัย  
ประจําปพทุธศกัราช  2558 

  

สาระสําคัญโดยยอ 
 ตามที่มหาวิทยาลัยมอบหมายใหทุกหนวยงานและสวนราชการกําหนดปฏิทินการดาํเนินงาน

ตลอดปพุทธศักราช  และจัดทําแผนการทํางานโดยทุกงานควรตองมีความคืบหนาของงานที่รับผิดชอบ  
โดยใหรายงานตอผูบังคับบัญชามาตามลําดับสายงาน  เพื่อการพัฒนางานน้ัน 

 ในการนี้  งานกิจการคณะกรรมการ  สํานักงานสภามหาวิทยาลัยไดดําเนินการจัดทําปฏิทิน
กําหนดกิจกรรมการประชุมตาง ๆ ของมหาวิทยาลัย  เพื่อเปนขอมูลในการจัดทํากิจกรรมตาง ๆ ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ตอไป 
 

มติ/ความเห็นของที่ประชุม 
 เห็นชอบการกําหนดปฏิทินกิจกรรมการประชุมสํานักงานสภามหาวิทยาลัย ประจําป
พุทธศักราช 2558  โดยใหเพิ่มปฏิทินของสภาวิชาการ  ซึ่งกําหนดประชุมทกุวันพุธสัปดาหที่ 1 ของเดือน 
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ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องนําเสนอเพื่อทราบ 

ระเบียบวาระที่ 5.1 ขอเสนอแนะจากคณบดีคณะครุศาสตร 
- ไมมี - 

 

ระเบียบวาระที่ 5.2  ขอเสนอแนะจากคณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
- ไมมี -  

ระเบียบวาระที่ 5.3  ขอเสนอแนะจากคณบดีคณะวิทยาการจัดการ 
- ไมมี -  

 

ระเบียบวาระที่ 5.4  ขอเสนอแนะจากคณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
- ไมมี -  
 

ระเบียบวาระที่ 5.5  ขอเสนอแนะจากผูอํานวยการสถาบนัอยุธยาศกึษา  

 สาระสําคัญโดยยอ 
สําหรับทานทีจ่ะพาครอบครัวไปดูการแสดงแสง  สี  เสียง  ในงานยอยศยิ่งฟาอยุธยามรดก

โลก ประจําป 2557 นั้น  ไดรับแจงจากทางจังหวัดพระนครศรีอยุธยาวาจะลดราคาบัตรใหจากราคา    
200 บาท เหลือ ราคา 100 บาท   

 

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
รับทราบ  

 

ระเบียบวาระที่ 5.6  ขอเสนอแนะจากผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและ 
    เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 สาระสําคัญโดยยอ 
1. หัวใจสําคัญในการศึกษา คือ คลังขอสอบ  ใหภาควิชาหารือกันวาจะออกขอสอบอยางไร  

ทุกคนตองสอนตามหลักสูตร  เพื่อจะเปนการบังคับไปในตัว 
2. วันที่ 22 – 24 ธันวาคม 2557  ขอเชิญคณาจารยและบุคลากรรับฟงการใช Google    

ในการเขียนเว็บไซต  โดยผูเขารวมอบรมจะไดพื้นที่ในการสรางเว็บไซตและสงขอมูลตาง ๆ  ตอไปไมตอง
มีไฟลเนื่องจากอยูในเว็บไซตแลว   

 

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
รับทราบ  
 

ระเบียบวาระที่ 5.7   ขอเสนอแนะจากผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 

 สาระสําคัญโดยยอ 
1. จากการที่กอกน้ํารั่ว  และไดมีการกําหนดการปรบัปรุง  ขอใหขอเสนอแนะวาการแตงตัง้

คณะกรรมการจัดซื้อจัดจางหรือตรวจการจาง  ขอใหผูที่มีสวนเกี่ยวของไดเปนคณะกรรมการดวย 
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2. ในวันที่ 11 ธันวาคม 2557  จะมีการประชุมนักวิจัยที่ ไดรับทุนสนับสนุนจากกองทุน    
ในป 2557   โดยไดรับความอนุเคราะหจากหัวหนางานการเงินและบัญชี  เพื่อแนะนําและชี้แจงเรื่อง    
การเบิกจายในงวดที่ 2 และ 3 ที่ยังติดคางอยู  ซึ่งใหเบิกจายใหแลวเสร็จภายในวันที่ 15 ธันวาคม 2557  
แตนักวิจัยไดขอขยายเวลาถึงวันที่ 15 มกราคม 2558  ดังนั้นขอความอนุเคราะหคณบดทีุกทานชวยเรงรัด
นักวิจัยใหเบิกจายเงินใหตรงตามกําหนดระยะเวลา คือ ภายในวันที่ 15 มกราคม 2558 หากเบิกจายไม
ตรงตามกําหนด  จะถูกตัดเงิน  

3. เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2557 ไดเปนตัวแทนเพื่อเขารวมประชุมเตรียมความพรอม        
ในการจัดประชุมราชภัฏวิจัย  ครั้งที่ 3  ที่จังหวัดนครศรีธรรมราช  ซึ่งในการจัดงานสืบเนื่องจากครั้งที่ 2  
ที่มีการจัดที่มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  งานนี้จะจัดขึ้นในวันที่  20 – 22 พฤษภาคม 2558      
ขอใหคณบดีที่มีนักวิจัยกระตุนใหจัดสงงานวิจัยนําเสนอในงานนี้  เน่ืองจากจะเปนเวทีที่จะแสดงศักยภาพ
ดานวิชาการ    ในกลุมราชภัฏดวยกัน  มีงบประมาณในการจัดงานทั้งสิ้น จํานวน 11 ลานบาท  แตงานน้ี
ไมเสียคาใชจายใด ๆ เลย      

 

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
รับทราบ  
 

ระเบียบวาระที่ 5.8  ขอเสนอแนะจากผูอํานวยการสํานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา 
- ไมมี -  

 
 

ระเบียบวาระที่ 5.9  ขอเสนอแนะจากผูอํานวยการสํานกังานอธิการบด ี

 สาระสําคัญโดยยอ 
1. หนวยงานทีไ่ดรับงบประมาณแผนดนิ  ขอใหดําเนินการจัดทาํสัญญาซื้อจางครภุัณฑที่ดนิ

และสิ่งกอสราง ที่มีราคาตั้งแต 100,000 บาทขึ้นไป ใหเสร็จสิ้นภายในวันที่ 25 ธันวาคม 2557 เน่ืองจาก
เปนนโยบายของรัฐบาลในการเรงรัด 

2. หนวยงานใดที่มีโครงการอบรมโดยใชงบประมาณแผนดิน ใหดําเนินการใหแลวเสร็จ
ภายในวันที่ 25  ธันวาคม 2557  และใหจัดสงเอกสารที่จะเบิกจายภายในวันที่  24 ธันวาคม 2557 
เน่ืองจากในวันที่ 25 ธันวาคม 2557 งานการเงินและบัญชีจะตองลงขอมูลเพื่อรัฐบาลจะไดเห็นขอมูล  

3. ในชวงปดเทศกาลปใหม ตั้งแตวันที่  31 ธันวาคม 2557 – วันที่  4 มกราคม 2558     
ขอใหผูบริหารกําชับเจาหนาที่หรือแมบานในการปดอาคาร  ปดประตู  ถอดปลั๊ก  ปดน้ํา  ปดไฟ         
ใหเรียบรอย  เพื่อความปลอดภัยในทรัพยสนิของมหาวิทยาลัย  และกุญแจแตละอาคารขอใหหัวหนา   
แตละอาคารเปนผูเก็บกุญแจ  แตหากตองเดินทางไปตางจังหวัดหรือตางประเทศก็ขอใหนํามาฝาก        
ไวที่ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดีดวย  
 

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
รับทราบ 
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ระเบียบวาระที่ 5.10  ขอเสนอแนะจากประธานสภาคณาจารยและขาราชการ 

 สาระสําคัญโดยยอ 
  เน่ืองจากจะมีการปฐมนิเทศอาจารยใหม  ขอฝากรองอธิการบดีฝายวิชาการ  มีอาจารยใหม
หลาย ๆ คนที่ยังไมมีวิธีการในการออกขอสอบ  และในรายวิชาที่มีอาจารยผูสอนหลายคน  ขอใหใช   
คลังขอสอบ  คือทุกคนออกขอสอบตามที่ตนเองสอนและนํามารวมกัน และพิจารณาคัดเลือก  และ      
ในเรือ่งการปฏิบัติหนาที่ของอาจารยขอใหอาจารยที่ทําหนาที่ ในการคุมสอบหามเลน Facebook       
และการจัดกิจกรรมที่ทับซอนกันทําใหผูปฏิบัติบริหารเวลาไมได    

 

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
รับทราบ 
  

ระเบียบวาระที่ 5.11  ขอเสนอแนะจากผูอํานวยการกองนโยบายและแผน 
- ไมมี – 

ระเบียบวาระที่ 5.12  ขอเสนอแนะจากผูอํานวยการกองกลาง 
- ไมมี – 

 

ระเบียบวาระที่ 5.13  ขอเสนอแนะจากผูอํานวยการกองพัฒนานกัศกึษา 
- ไมมี -  
 

ระเบียบวาระที่ 5.14  ขอเสนอแนะจากผูอํานวยการกองบริการการศึกษา 
- ไมมี – 

 

ระเบียบวาระที่ 5.15  ขอเสนอแนะจากหัวหนาหนวยตรวจสอบภายใน 
- ไมมี – 

ระเบียบวาระที่ 5.16  ขอเสนอแนะจากรองอธิการบดี 

ระเบียบวาระที่ 5.16.1  ขอเสนอแนะจากรองอธิการบดีฝายบริหาร 
- ไมมี -  

 

ระเบียบวาระที่ 5.16.2  ขอเสนอแนะจากรองอธิการบดฝีายนโยบายและแผน 
 

- ไมมี -  
ระเบียบวาระที่ 5.16.3  ขอเสนอแนะจากรองอธิการบดีฝายวิชาการ 

 สาระสําคัญโดยยอ 
  การจัดสอบนอกตารางกรณกีารสอบกลางภาค  อาจารยผูจัดสอบนอกตารางแจงสาเหตุการ
จัดสอบนอกตาราง ดังนี ้

1. มหาวิทยาลัย  สาขา  จัดกิจกรรมตาง ๆ  ในเวลาที่มีกิจกรรมการสอน  ทําใหไมสามารถ
จัดการสอนไดตามแผน 
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2. ธรรมชาติของวิชาที่ จะต องสอบภาคทฤษฎีควบคู กับการปฏิบัติ   เชน  ดนตรี  
เกษตรศาสตร  และพลศึกษา 

3. อาจารยมีภารกิจอ่ืน ๆ ในเวลาที่มีกิจกรรมการสอน  ทําใหไมสามารถจัดการสอนได
ตามแผน  เชน  การบริหาร  การประกันคุณภาพ 

4. เน้ือหาวิชา  รูปแบบการประเมินของกลุมวิศวกรรมศาสตรที่ตองใชการคิด  วิเคราะห  
ซึ่งเวลาที่ใชไมพอเพียง  ควรเพิ่มเวลาสอบจาก 2 ชั่วโมง เปน 3 ชั่วโมง 

5. กา รป ร ะ เมินผลที่ ต อ ง ใช วั สดุ   อุ ปกรณ   เ ชน   ทั กษะ กา ร ฟง   ก าร พู ด                  
เครื่องคอมพิวเตอร  ตํารา  เอกสาร ที่ไมสะดวกในการนําเขาหองสอบ 

6. บางรายวิชามีการเก็บคะแนนจากการสอบท ายชั่ว โมงสอน  หรือบางรายวิชา             
จะประเมินผลเปนรายบุคคล 

7. นักศึกษามีกิจกรรมเขาคายลูกเสือในวันสอบกลางภาค 
8. เกรงวานักศึกษาจะทําคะแนนสอบไดนอย  เนื่องจากตองเตรียมตัวสอบหลายวิชา   

ในชวงเวลาเดียวกัน  ใหความเห็นวาควรขยายวันสอบจาก 5 วัน เปน 10 วัน 
 

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
รับทราบ    

 

ระเบียบวาระที่ 5.16.4  ขอเสนอแนะจากรองอธิการบดีฝายกิจการนกัศกึษา 

- ไมมี - 
 

ระเบียบวาระที่ 5.16.5  ขอเสนอแนะจากรองอธิการบดีฝายกิจการพิเศษและกฎหมาย 

- ไมมี -  
 

ระเบียบวาระที่ 5.16.6  ขอเสนอแนะจากผูชวยอธิการบดีฝายประกันคณุภาพ 

- ไมมี -  
 

ระเบียบวาระที่ 5.16.7  ขอเสนอแนะจากผูชวยอธิการบดฝีายบริการวิชาการ   และสหกิจศกึษา 

- ไมมี – 
 

ระเบียบวาระที่ 5.16.8  ขอเสนอแนะจากผูชวยอธิการบดีฝายอาคารสถานที่ภูมิสถาปตย  และ
สิทธิประโยชนของบุคลากร 

- ไมมี – 
ระเบียบวาระที่ 5.16.9  ขอเสนอแนะจากผูชวยอธิการบดีฝายประชาสัมพันธ 

- ไมมี -  
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ระเบียบวาระที่ 5.16.10  ขอเสนอแนะจากศูนยฝกปฏิบตักิารวิชาชีพธุรกิจ (อาคารสวนหลวง)  

 สาระสําคัญโดยยอ 
  เน่ืองจากส้ินปงบประมาณ พ.ศ.2557 แลวนั้น  ศูนยฝกปฏิบัติการวิชาชีพธุรกิจ (อาคารสวน
หลวง) ไดจัดทํารายงานการเงิน ประจําวันที่ 1 ตุลาคม 2556 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2557 เสร็จเปนที่
เรียบรอยแลว  จึงขอรายงานการเงินประจาํปงบประมาณ พ.ศ.2557  เพื่อแจงใหคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยไดรับทราบ ดังนี ้

1. รวมเงินรายไดจากการดําเนินงาน  จํานวน 1,976,206.21  บาท 
2. รวมรายจายจากการดําเนินงาน  จํานวน 1,623,884.20  บาท 

สรุปรายไดสูงกวาคาใชจายเปนเงิน จํานวน    352,322.01  บาท 
 

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
รับทราบ 
 

ระเบียบวาระที่ 6  เรื่องอื่น ๆ 
ระเบียบวาระที่  6.1 กําหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  ครั้งที่ 1/2558 

สาระสําคัญโดยยอ 
มหาวิทยาลัยกําหนดให มีการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.)           

ครั้งที่ 1/2558 โดยพรอมเพรียงกัน ในวันอังคารที่ 27 มกราคม 2558  เวลา 13.30 น. ณ หองประชุม
อยุธยา – อาเซียน  สํานักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 

มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
     รับทราบ 
 

ระเบียบวาระที่  6.2  ขอหารือเรื่องการกําหนดวาระของการประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย (ก.บ.) 

สาระสําคัญโดยยอ 
อาจารย ดร.เกษม  บํารุงเวช  ขอหารือเรื่องการกําหนดวาระของการประชุมคณะกรรมการ

บริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) โดยกําหนดใหมดังนี ้
ระเบียบวาระที่ 1  เรื่องที่ประธานแจงใหทราบ 
ระเบียบวาระที่ 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
ระเบียบวาระที่ 3  เรื่องสืบเน่ืองจากการประชุม 
ระเบียบวาระที่ 4  แจงผลและรายงานแผนที่จะดําเนินงาน 
ระเบียบวาระที่ 5  เรื่องนําเสนอเพ่ือพิจารณา 
ระเบียบวาระที่ 6  ขอเสนอแนะจากแตละหนวยงาน 
ระเบียบวาระที่ 7  เรื่องอื่น ๆ  
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มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
     รับทราบ 

 
 

เลิกประชุมเวลา  16.30 น.  
 

 

นางนงคราญ คงสมทรง ผูจดบันทึกการประชุม 
นางสุนทร ี โพธิกุล ผูตรวจบันทึกการประชุม 




