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รายงานการประชุมคณะกรรมการบรหิารมหาวิทยาลัย 
คร้ังที่ 11/2555 

วันอังคารที่  12  มิถุนายน  2555  เวลา 13.30 – 18.10 น. 
ณ ห้องประชุม 1 อาคาร 2  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

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

ผู้ที่มาประชุม    
1. ดร.บูรพาทิศ พลอยสุวรรณ์ อธิการบดี ประธาน 
2. รศ.วันทนีย์   แสนภักดี รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร        กรรมการ 
3. ผศ.ดร.วิมลพรรณ รุ่งพรหม รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ กรรมการ 
4. นายจิรศักด์ิ ชุมวรานนท์ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา  
5. ดร.ชิดชัย  สน่ันเสียง รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ กรรมการ 
6. นายสุนทร โภชฌงค์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา กรรมการ 
7. นายทวีศักด์ิ จริตควร ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร  
8. ดร.อมรรัตน์ สน่ันเสียง คณบดีคณะครุศาสตร์     
9. ผศ.วิชชุกร นาคธน คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ กรรมการ 
10. รศ.ดร.นพวรรณ ธีระพันธ์เจริญ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี     กรรมการ 
11. รศ.ลํายอง ปลั่งกลาง คณบดีคณะวิทยาการจัดการ กรรมการ 
12. ผศ.จินตนา เวชมี ผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา กรรมการ 
13. ผศ.พันทิพา มาลา ผู้อํานวยการสถาบันอยุธยาศึกษา กรรมการ 
14. นางสาวนันทนา แย้มบู่ (แทน) ผู้อํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศ 
 
กรรมการ 

15. ดร.รวีวัตร์  สิริภูบาล ผู้อํานวยการสํานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา กรรมการ 
     

ผู้เขา้ร่วมประชุม 
1. นางสุนทรี โพธิกุล ผู้อํานวยการกองกลาง 
2. นางสาวเพลินตา โมสกุล ผู้อํานวยการกองนโยบายและแผน 
3. นางลักขณา เตชวงษ์ ผู้อํานวยการกองบริการการศึกษา 
4. นางสารภี พูลศิร ิ ผู้อํานวยการกองพัฒนานักศึกษา 
    

ผู้ไม่มาร่วมประชุม 
 -ไม่ม-ี    
     

เปิดประชุม เวลา 13.30 น. 
 ประธานพิจารณาจํานวนกรรมการที่มาประชุมและเห็นว่าครบองค์ประชุมแล้วจึงเปิดการประชุม
และดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม  
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ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 1.1  ความคลาดเคลื่อนและการตรวจสอบข้อมูลและเอกสารประกอบ 
การเสนอเรื่องของหน่วยงานต่าง ๆ  

สาระสําคัญโดยย่อ 
  เน่ืองจากการเสนอเรื่องของหน่วยงานต่าง ๆ มีความผิดพลาดคลาดเคลื่อนของข้อมูลที่เสนอ
อยู่เป็นประจํา ซึ่งสาเหตุมาจากเจ้าหน้าที่หรือหัวหน้าหน่วยงานไม่ทราบหรือไม่เข้าใจ หรือไม่พิจารณา
ข้อมูลประกอบ  ไม่ตรวจสอบให้ละเอียด จึงเกิดข้อผิดพลาดใน 3 ลักษณะ คือ 1) ผิดพลาดตามระเบียบ
ข้อกฎหมาย 2) ผิดพลาดจากข้อเท็จจริง 3) ข้อมูลไม่ครบถ้วนแต่ผ่านความเห็นชอบจากคณบดีมาแล้ว  
จึงขอความอนุเคราะห์ผู้บริหาร หัวหน้าสํานักงาน ผู้อํานวยการสถาบัน/สํานัก ช่วยตรวจสอบข้อมูลที่จะ
เสนอและพิจารณาข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริง/ข้อกฎหมายตรวจสอบให้ถูกต้องก่อนที่จะเสนอเรื่อง 

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
รับทราบ 

 

ระเบียบวาระท่ี 1.2  การปรับปรุงอาคารสถานท่ีภูมิทัศน์หอพักอู่ทอง 
สาระสําคัญโดยย่อ 

  อธิการบดีได้เร่งรัด ผศ.นาตยา  เกตุสมบูรณ์ ให้ดําเนินการแก้ไขนําคนงานปรับปรุงพ้ืนที่ 
ให้สวยงาม  โดยมอบหมายให้นางสารภี พูลศิริ  ผู้อํานวยการกองพัฒนานักศึกษา ดําเนินการทําโครงการ
พัฒนาหอพักอู่ทอง  ซึ่งเป็นที่พักอาศัยสําหรับอาจารย์และนักศึกษาซึ่งถือว่าเป็นส่วนสําคัญอีกพ้ืนที่หน่ึง
นอกจากสถานศึกษามหาวิทยาลัยดําเนินการปรับปรุงไปแล้วประมาณ 60 เปอร์เซ็นต์ และได้แบ่งส่วน
พ้ืนที่ในการดูแลรักษาพื้นที่ออกเป็น 2 ส่วนใหญ่  คือ 1)  พ้ืนที่ส่วนบ้านพักในระยะ 3-5 เมตรให้ผู้ที่พัก
อาศัยในบ้านพักเป็นผู้ดูแลพ้ืนที่รอบบ้านพัก  2) ส่วนนอกเหนือพ้ืนที่ในระยะ 3-5 เมตรมอบหมายให้
ส่วนกลางดูแล  และขอความร่วมมือให้ช่วยดําเนินการดูแลรักษาด้วย  

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
 รับทราบ 

 

ระเบียบวาระท่ี 1.3  การรับน้องใหม่ของนักศึกษา 
สาระสําคัญโดยย่อ 

อธิการบดี  นําเสนอเร่ืองการรับน้องใหม่ของมหาวิทยาลัย ขอให้คณบดีทุกคณะช่วยดูแล
สอดส่องในเร่ืองของพฤติกรรมที่จะนําไปในทางที่ไม่เหมาะสม และควรมีการออกมาตรการกลาง 
ของมหาวิทยาลัยและของคณะในเรื่องการรับน้อง  ไม่ใช่จะใช้มาตรการตามที่ สกอ. แจ้งมาเท่าน้ัน  
มอบให้กองพัฒนานักศึกษาช่วยดูแลจัดทํามาตรการ 

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
 รับทราบ 
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ระเบียบวาระท่ี 1.4  การจัดทําปฏิทินการดําเนินงานประจําปี 2555 
สาระสําคัญโดยย่อ 

     อธิการบดี  แจ้งเร่ืองการให้ทุกหน่วยงานจัดทําปฏิทินการดําเนินงานประจําปี  
มอบหมายให้กลุ่มงานประชาสัมพันธ์เป็นผู้รวบรวม  หน่วยงานใดที่ยังไม่ได้จัดส่งขอให้เร่งดําเนินการ 
จัดส่งโดยด่วน 
 
 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 

 รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี 1.5  การติดตามงานปรับปรุงห้องเรียน 

สาระสําคัญโดยย่อ 
อธิการบดีติดตามงาน ต่าง ๆ ดังน้ี 

 การจัดซื้อเก้าอ้ีเลคเชอร์ประจําห้องเรียนสําหรับนักศึกษาจํานวน 1,580 ตัว  
ขอความร่วมมือในการจัดเก้าอ้ีชุดใหม่ให้เต็มพ้ืนที่ตามความจุของห้องเรียน และขอให้คณะและ
หน่วยงานต่าง ๆ ที่อยู่ประจําอาคารช่วยสอดส่องดูแลด้วย  ซึ่งได้มอบหมายให้กองกลาง กองบริการ
การศึกษา และกองนโยบายและแผนจัดทําหมายเลขเก้าอ้ีประจําห้องเรียนห้ามเคลื่อนย้าย  ส่วนอาคาร
เก่าที่ยังขาดเก้าอ้ีเลคเชอร์เมื่อสั่งซื้อมาแล้วให้คณบดีช่วยกันดูแลสอดส่องด้วย 
 คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ฯ  กล่าวว่า อาคารเรียนต่าง ๆ เช่น อาคารคณะวิทยาการ
จัดการ  อาคารคณะมนุษยศาสตร์ฯ ที่ยังขาดเคร่ืองปรับอากาศและอุปกรณ์อ่ืน ๆ  เช่น กระดานไวท์
บอร์ด ต้องการทราบว่าดําเนินการ 
     การจัดซื้อพัดลมได้จัดหาให้คณะวิทยาการจัดการจํานวน 53 ตัว  คณบดีคณะ
วิทยาการจัดการ  ช้ีแจงว่า อาคาร 41 ต้องใช้พัดลมจํานวน 53 ตัว ส่วนกระดานไวท์บอร์ดได้ดําเนินการ
ติดต้ังแล้วจํานวน 44 ห้อง แต่เน่ืองจากกองบริการการศึกษาขอเพ่ิมห้องเรียนอีกจํานวน 3 ห้อง จึงยัง
เหลืออีกจํานวน 3 ห้องที่ต้องติดต้ังไวท์บอร์ดเพ่ิมเติม  ส่วนเครื่องปรับอากาศคณะวิทยาการจัดการได้ทํา
เรื่องไว้นานแล้วและอยู่ในส่วนของฝ่ายพัสดุที่ต้องเป็นผู้ดําเนินการให้ 
  ผู้อํานวยการกองกลาง  ช้ีแจงว่า กรณีการสอบราคาเคร่ืองปรับอากาศไม่มีผู้ย่ืน 
และอยู่ระหว่างการดําเนินการใหม่อีกคร้ังหน่ึง 
  คณบดีคณะมนุษยศาสตร์  ขอสอบถามความก้าวหน้าเรื่องการจัดหาจะมี
โปรเจคเตอร์หรือโทรทัศน์ประจําห้องเรียน 
  หัวหน้าสํานักงานผู้อํานวยการสํานักวิทยบริการฯ  ช้ีแจงว่า โปรเจคเตอร์ใน 1 ปี 
จะสามารถจัดหาได้จํานวน 5 เครื่อง งบประมาณ 200,000 บาท ในฐานะท่ีต้องดูแลเทคโนโลยีสําหรับ
การเรียนการสอนจะต้องแบ่งงบประมาณไปจัดซื้อคอมพิวเตอร์ โปรเจคเตอร์ และเครื่องปรับอากาศ ซึ่ง
ในปี 2555 ได้ใช้เงินบํารุงการศึกษา และงบ กศ.บป. จัดซื้อ 
 
 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 

 รับทราบ 
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ระเบียบวาระที่ 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
ระเบียบวาระท่ี 2.1  เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งท่ี 10/2555 

สาระสําคัญโดยย่อ 
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยได้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  

ครั้งที่ 10/2555 เมื่อวันอังคารที่ 29 พฤษภาคม 2555 ณ ห้องประชุม 1 อาคาร 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 

เลขานุการคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย นําเสนอรายงานการประชุม ครั้งที่ 
10/2555  เพ่ือขอให้ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม 
 

มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
  รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้ งที่ 10/2555 
โดยไม่มีการแก้ไข  
 

ระเบียบวาระที่ 3   เรื่องสืบเน่ืองจากการประชุม 

ระเบียบวาระท่ี 3.1  รายงานข้อมูลการดําเนินงานและผลการปฏิบัติตามมติท่ีประชุม 
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
ครั้งท่ี 10/2555 

สาระสําคัญโดยย่อ 
  เลขานุการคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย นําเสนอข้อมูลการดําเนินงานและ 
ผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 10/2555  โดยได้แจ้งและ 
มอบให้หน่วยงานและบุคคลที่เก่ียวข้องดําเนินการตามมติแล้ว 
 

 ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง 
 1.  คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ได้มีมติกําหนดเป็นแนวปฏิบัติให้เลขานุการนําเสนอ

ที่ประชุมเพ่ือทราบความคืบหน้าหรือข้อมูลการดําเนินงานและผลการปฏิบัติตามมติทุกครั้งโดยบรรจุ 
เป็นเรื่องสืบเน่ืองจากการประชุมครั้งก่อนด้วย 

 2.  คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย มีการประชุม ครั้งที่ 10/2555 เมื่อวันอังคารที่  
29 พฤษภาคม 2555  เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม 1 อาคาร 2  มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา  โดยมีสาระตามรายงานการประชุมฯ ในระเบียบวาระที่ 2.1 

 3.  คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย มีการประชุม ครั้งที่ 10/2555 เมื่อวันอังคารที่  
29 พฤษภาคม 2555   โดยมอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการแจ้งไปยังหน่วยงานและบุคคลที่เก่ียวข้องปฏิบัติ
ตามมติที่ประชุมในระเบียบวาระที่ 3.1  

 
มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
 รับทราบ 
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ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องนําเสนอเพื่อทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 4.1 เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากคณบดีคณะครุศาสตร์ 
สาระสําคัญโดยย่อ 
    ดร.อมรรัตน์  สนั่นเสียง รายงาน 

1. วันที่ 11-15 มิถุนายน 2555 และ วันที่ 18-22 มิถุนายน 2555 คณะครุศาสตร์ร่วมกับ 
สปฐ. และ สสวท. พัฒนาครูกลุ่มสูง  Master teacher วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ระดับประถม  
เขต 1 และเขต 2 จํานวน 135 คน ได้รับความร่วมมือจากคณะวิทยาศาสตร์และเขตพ้ืนที่อนุญาตให้
อาจารย์มาร่วมเป็นวิทยากร 

2. เดือนเมษายนถึงเดือนพฤษภาคม 2555  ได้มีกิจกรรมการพัฒนาข้าราชการครูและ
บุคลากรให้มีวิทยฐานะเช่ียวชาญชํานาญการพิเศษ ได้ดําเนินการไปแล้วจํานวน 6 รุ่น มีผู้เข้าอบรม
จํานวน 725 คน ซึ่งเป็นงานบริการวิชาการ  ได้นําส่งเงินเข้ามหาวิทยาลัยจํานวน 300,600 บาท ผู้ที่เข้า
รับการอบรมต้องชําระค่าลงทะเบียนชํานาญการพิเศษ จํานวน 4,500 บาท  เช่ียวชาญ จํานวน 5,000 
บาท  ขณะนี้มีฐานข้อมูลจํานวน 700 คน ซึ่งในเดือนตุลาคม 2555 จะมีการจัดอบรมได้จํานวน 300 คน  

3. สกอ. เห็นชอบการจัดทําหลักสูตรครุศาสตร์บัณฑิตจํานวน 4 หลักสูตร เมื่อวันที่ 28 
พฤษภาคม 2555 ซึ่งต่อจากน้ีจะต้องนําหลักสูตรให้คุรุสภาให้การรับรอง 

4. วันที่ 13 มิถุนายน 2555 จะมีการประชุมประจําคณะครุศาสตร์และจัดกิจกรรม
ปฐมนิเทศนักศึกษาช้ันปีที่ 1  

5. ภาคเรียนที่ 1/2555 คณะครุศาสตร์มีความจําเป็นต้องจัดอาจารย์ภายนอกมาทํา 
การสอนวิชาที่ไม่มีอาจารย์สอน เน่ืองจากมีอาจารย์ลาศึกษาต่อและลาออก  ซึ่งต้องแปลงเงินงบประมาณ
มีใช้จ่ายค่าสอนตามระเบียบ ภาค กศ.บป. เป็นเงินจํานวน 126,000  บาท  
 

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
  รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี 4.2  เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
สาระสําคัญโดยย่อ 

  - ไม่มี - 
   

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
  - ไม่มี - 
 

ระเบียบวาระท่ี 4.3  เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากคณบดีคณะวิทยาการจัดการ 

สาระสําคัญโดยย่อ 
  - ไม่มี - 
   

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
  - ไม่มี - 
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ระเบียบวาระท่ี 4.4  เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
สาระสําคัญโดยย่อ 
    รศ.ดร.นพวรรณ  ธีระพันธ์เจริญ  รายงาน 

1. วันที่ 8 มิถุนายน 2555 จัดการประชุมคณะกรรมการประจําคณะวิทยาศาสตร์ฯ  
2. วันที่ 9-10 มิถุนายน 2555 คณะวิทยาศาสตร์ฯ ร่วมกับสถาบันวิจัยและพัฒนาอบรม

นักเรียนโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์ เรื่อง การจัดทําโครงงานวิจัยวิทยาศาสตร์เพ่ือตอบปัญหาท้องถิ่น 
โดยมีอาจารย์ภาควิชาเคมี ภาควิชาชีววิทยาประยุกต์ ภาควิชาฟิสิกส์ ภาควิชาคณิตศาสตร์เข้าร่วมอบรม
เรียนรู้ในครั้งน้ีด้วย 

3. เน่ืองจากคณะวิทยาศาสตร์จะจัดทําวารสารสัปดาห์วิทยาศาสตร์ที่เก่ียวข้องกับเรื่องนํ้า
และการบริหารจัดการนํ้าจึงขอประชาสัมพันธ์หน่วยงานต่าง ๆ ซึ่งคณะวิทยาศาสตร์จะส่งหัวข้อให้
หน่วยงานต่าง ๆ เน่ืองจากทุกหน่วยงานมีการดูแลเรื่องนํ้าและการป้องกันนํ้า เช่น ปีที่ผ่านมาหน่วยงาน
ท่านทําอะไร  และปีน้ีจะมีการป้องกันอย่างไรบ้าง 
   
 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
  รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี 4.5  เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากผู้อํานวยการสถาบันอยุธยาศึกษา  

สาระสําคัญโดยย่อ 
  ผศ.พันทิพา  มาลา  รายงาน 
  สถาบันอยุธยาศึกษาจัดอบรมเศรษฐกิจพอเพียงเป็นผู้นําชุมชนจาก 16 อําเภอและขอความ
อนุเคราะห์กองกลางติดตามเร่ืองตัดหญ้าของเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบเน่ืองจากต้องใช้สถานที่ในการจัด
กิจกรรมดังกล่าว 
   
 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
  รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี 4.6   เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากผู้อํานวยการสํานักวิทยบริการและ 
    เทคโนโลยีสารสนเทศ 

สาระสําคัญโดยย่อ 
  - ไม่มี - 
   
 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
  - ไม่มี - 
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ระเบยีบวาระท่ี 4.7   เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
สาระสําคัญโดยย่อ 
    ผศ.จินตนา  เวชมี  รายงาน 
     1. การประชุมเพ่ือกําหนดเครื่องมือประเมินผลการจัดการเรียนการสอน 
 วันที่ 1 มิถุนายน 2555 เวลา 10.00 – 12.30 น. สถาบันวิจัยและพัฒนาได้จัดประชุมเพ่ือ

กําหนดเคร่ืองมือประเมินผลการจัดการเรียนการสอนมีผู้เข้าร่วมประชุมจํานวน  8 คน ประกอบด้วย 
คณบดี รองคณบดี ผู้อํานวยการสํานักวิทยบริการ ฯ  ผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา หัวหน้า
สํานักงานสถาบันวิจัยและพัฒนา และเจ้าหน้าที่กลุ่มงานบริหารทั่วไป  

 2. การพัฒนานักวิจัยร่วมกับเครือข่ายมหาวิทยาลัยภาคกลางตอนบนวันที่ 5 – 8 มิถุนายน
2555 เครือข่ายมหาวิทยาลัยภาคกลางตอนบนได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนานักวิจัยที่กรีนเนอรี่  
รีสอร์ท เขาใหญ่  มีคณาจารย์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาไปร่วมเรียนรู้จํานวน 7 คน 
ได้แก่ อาจารย์อธิป  โพธ์ิทอง, อาจารย์จันทร์เพ็ญ  มะลิพันธ์, อาจารย์ประกาศิต เจิมรอด, อาจารย์
กาญจนา  สุขาบูรณ์, อาจารย์บังอร คําหลอม, อาจารย์เมธารัตน์  จันตะนี และอาจารย์รุ่งเรือง  ทองศรี
  

3.  การประชุมคณะทีมบูรณาการกลางและคณะทํางานสนับสนุนโครงการ "บําบัดทุกข์ 
บํารุงสุข" แบบABC (Area Based Collaborative Research) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

 วันที่ 1 มิถุนายน 2555 เวลา 13.00-16.30 น. ดร.บูรพาทิศ พลอยสุวรรณ์ อธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยามอบหมายให้ นายจิรศักด์ิ ชุมวรานนท์ รองอธิการบดี 
ฝ่ายวางแผนและพัฒนา และผู้ช่วยศาสตราจารย์จินตนา เวชมี ผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เข้าร่วมประชุมคณะทีมบูรณาการกลางและคณะทํางาน
สนับสนุนโครงการ "บําบัดทุกข์ บํารุงสุข" แบบ ABC (Area Based Collaborative Research) จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ณ ห้องประชุม 3 ช้ัน 4 อาคาร 4 ช้ัน ศาลากลางจังหวัดพระนครศรอยุธยา โดยมี
นายวิทยา ผิวผ่อง ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานการประชุม การประชุมครั้งน้ี 
มีผู้เข้าร่วมจากหน่วยงานภาครัฐ จํานวน 70 คน 

4. การประชุมโครงการป้องกันปัญหาอุทกภัย ต้นนํ้า กลางนํ้า และปลายน้ํา (คปน.) 
   วันที่ 2 มิถุนายน 2555 เวลา 09.00-12.00 น. ดร.บูรพาทิศ  พลอยสุวรรณ์ อธิการบดี

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ที่ปรึกษาคณะทํางานติดตามโครงการช่วยเหลือฟ้ืนฟูเยียวยา 
ประจํากลุ่มพ้ืนที่ปลายนํ้าตอนบน (มหาวิทยาลัยแม่ข่าย) ดร.ชิดชัย  สน่ันเสียง  หัวหน้าคณะทํางาน และ
ผศ.จินตนา เวชมี รองหัวหน้าคณะทํางาน มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เข้าร่วมประชุม
เครือข่ายติดตามประเมินผลโครงการให้ความช่วยเหลือ ฟ้ืนฟู เยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์
อุทกภัย ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2554-2555 และโครงการป้องกันปัญหาอุทกภัย ต้นนํ้า กลางนํ้า และ
ปลายนํ้า ของสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี ครั้งที่ 5 ณ ห้องประชุมเชียงใหม่-เชียงราย ช้ัน 2 
สํานักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และเวลา 13.30-16.30 น. รศ.ธงทอง จันทรางศุ ปลัดสํานัก
นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุม โครงการช่วยเหลือฟ้ืนฟูเยียวยาฯ ระยะที่ 2 

5. โครงการยุววิจัยโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคมเป็นโครงการต่อเน่ืองทุกปี จํานวน 
11 โครงงานวิจัยโดยสถาบันวิจัยและพัฒนาร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์ฯ  
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6. แรงงานจังหวัดเชิญผศ.จินตนา  เวชมี เป็นที่ปรึกษาร่วมจัดทําแผนพัฒนาแรงงาน
จังหวัดในวันที่ 14 มิถุนายน 2555 โดยนําคณาจารย์ที่สอนวิชาบริหารทรัพยากรมนุษย์ร่วมจัดทํา
แผนพัฒนาในครั้งน้ีด้วย 

 
  มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
  รับทราบ 
 
ระเบยีบวาระท่ี 4.8  เรื่องนาํเสนอเพื่อทราบจากผู้อํานวยการสํานักงานคณะกรรมการบัณฑติศกึษา 

สาระสําคัญโดยย่อ 
  ดร. รวีวัตร์  สิริภูบาล รายงาน  

1. สํานักงานบัณฑิตศึกษาจะจัดสอบปลายภาคนักศึกษาระดับปริญญาโท ในวันที่ 2-4 
กรกฎาคม 2555 ขอให้อาจารย์ผู้สอนส่งเกรดภายในวันที่ 29 กรกฎาคม 2555 เน่ืองจากปัจจุบันมีปัญหา
เรื่องการส่งเกรดล่าช้า และจะจัดสอบปลายภาค เสาร์-อาทิตย์ ในวันที่ 7-8 กรกฎาคม 2555 ขอให้
อาจารย์ผู้สอนส่งเกรดภายในวันที่ 20 กรกฎาคม 2555 

2. กําหนดปฏิทินการจัดการศึกษาเริ่มภาคเรียนที่ 1/2555 วันที่ 14 กรกฎาคม 2555  
3. คณาจารย์นําโดยประธานหลักสูตรประจําหลักสูตร ผศ.ดร อดิศร  ภู่สาระ พร้อมด้วย

นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต รุ่นปีการศึกษา 2554 จะเดินทางไปศึกษาดูงานท่ี
ประเทศจีนระหว่างวันที่ 12-16 กรกฎาคม 2555  

4. สํานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาขอเชิญคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาทุกท่านเข้า
ร่วมประชุมในวันพุธที่ 27 มิถุนายน 2555 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม 1 อาคาร 2  

 
มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 

รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี 4.9  เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากผู้อํานวยการสํานักงานอธิการบด ี
 สาระสาํคญัโดยย่อ 

- ไม่มี -  
 

มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
- ไม่มี - 

 
 
 
 



 

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  คร้ังที่  12/2555 
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ระเบยีบวาระท่ี 4.10  เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากรองอธิการบดแีละผู้ชว่ยอธิการบด ี

ระเบียบวาระท่ี 4.10.1  เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร 
  สาระสําคัญโดยย่อ 

- ไม่มี -  
 

มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
- ไม่มี - 
 

ระเบียบวาระท่ี 4.10.2  เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากรองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพฒันา 
สาระสําคัญโดยย่อ 

นายจิรศักด์ิ  ชุมวรานนท์  รายงาน 
1. เรื่องการขออนุมัติโครงการประชุมสภามหาวิทยาลัยและสัมมนาคณะกรรมการและ

ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกคณะกรรมการชุดต่าง ๆ ร่วมกับผู้บริหารมหาวิทยาลัย เอกสารตามบันทึกเลขที่ 
ศธ 0550.1.1/1041 ลงวันที่ 11 มิถุนายน 2555  

2. ตามที่มหาวิทยาลัยได้รับการประเมินผลการปฏิบัติภาครัฐ PMQA  ซึ่งผ่านเกณฑ์ขั้น
พ้ืนฐานโดยดร.บูรพาทิศ พลอยสุวรรณ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  
รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา และบุคลากรกลุ่มงานประกันคุณภาพ เป็นตัวแทนเข้าร่วมงานและ
รับประกาศเกียรติคุณการรับรองเกณฑ์คุณภาพการบริหาร จัดการภาครัฐระดับพ้ืนฐาน (Certified FL)  
ในวันที่ 18 มิถุนายน 2555 ณ ห้องแมจิก 3 ช้ัน 2 โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ 
 

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
รับทราบ 

 

ระเบียบวาระท่ี 4.10.3  เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
 สาระสาํคญัโดยย่อ 
   รศ.วันทนีย์  แสนภักดี  รายงาน (แทน) 

แจ้งมติการประชุมคณบดี/สาขาวิชาการจัดการ/สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน และผู้เก่ียวข้อง 
ตามบันทึกข้อความ ที่ ศธ 0550.1.3/215 ลงวันที่ 11 มิถุนายน 2555 มีมติเห็นชอบดังต่อไปน้ี 

1. เห็นชอบ ปฏิทินการศึกษา สําหรับนักศึกษาภาคพิเศษ (กศ.บป.) ภาคเรียนที่ 1/2555 
2.  เห็นชอบ การขอเปิดรับนักศึกษา กศ.บป. ภาคเรียนที่ 1/2555 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์

ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการเพ่ิมเติม 
3.  เห็นชอบ การเปิดรับนักศึกษา กศ.บป. ภาคเรียนที่ 1/2555 สาขาวิชาการจัดการและ

สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน ณ ศูนย์อุดมศึกษาอ่างทอง 
 

มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
รับทราบ 



 

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  คร้ังที่  12/2555 
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ระเบียบวาระท่ี 4.10.4   เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ 
 สาระสาํคญัโดยย่อ 

- ไม่มี -  
 

มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
- ไม่มี - 

 

ระเบยีบวาระท่ี 4.10.5  เรือ่งนําเสนอเพือ่ทราบจากรองอธิการบดฝ่ีายกิจการนกัศึกษา 
สาระสําคัญโดยย่อ 

  - ไม่มี - 
 

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
  - ไม่มี - 
 

ระเบียบวาระท่ี 4.10.6  เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร 
สาระสําคัญโดยย่อ 

  นายทวีศักด์ิ  จริตควร  รายงาน 
1. รายงานความคืบหน้าอาคารเทคโนโลยี บริษัทส่งงวดงาน 2 งวดสุดท้ายแล้ว  

นายทวีศักด์ิ  จริตควร พร้อมด้วยวิศวกร  และช่างได้ติดตามตรวจสอบแล้วแต่เน่ืองจากงานยังไม่เสร็จ
ตามรูปแบบรายการจึงตีกลับซึ่งบริษัทจะต้องปรับสภาพบ่อให้เรียบร้อย  ต้องเคลียร์ค่านํ้าค่าไฟฟ้าที่ได้ทํา 
การตรวจสอบแล้วและทดสอบระบบน้ํา และระบบไฟฟ้าอีกคร้ังทั้งอาคาร 

2. งบฟ้ืนฟูขณะนี้จํานวน 39 โครงการมีสัญญาแล้ว 100 เปอร์เซ็นต์  โครงการที่ส่งมอบ
งาน คืออาคาร 34 จํานวน 170,976.30 บาท โดยบริษัท ส. บ้านโพธ์ิการโยธา จํากัด ส่งมอบงานวันที่ 
12 มิถุนายน 2555 ตามกําหนดเวลา คิดเป็น 2.3 เปอร์เซ็นต์ ของเงินทั้งหมดจํานวน 39 โครงการ   
ส่วนอาคาร 4 มีงวดงานจํานวน 3 งวด ขณะน้ีส่งงวดงานที่ 1 แล้ว คิดเป็น 30 เปอร์เซ็นต์ของงานใน
อาคาร ส่วนอาคารอ่ืน ๆ ยังรอผลการดําเนินงานอยู่ในขณะนี้ 

3. มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะวิศวกรรมศาสตร์จะส่งบริษัทเจาะสํารวจช้ันดินกรณีฐาน
รากวันที่ 12 มิถุนายน 2555 ความสามารถทําการเจาะได้วันละ 1 หลุม ลึก 30 เมตร โดยเจาะฐานแรก
ที่หน้าอาคาร 2 ทําการเจาะกระจายพ้ืนที่หลายแห่งพร้อมทั้งที่หอพักอู่ทองและที่ศูนย์อ่างทองด้วยซึ่งเป็น
ส่วนหน่ึงในการจัดทํามาสเตอร์แพลนท์ของมหาวิทยาลัย   

4. การเปลี่ยนแปลงรูปแบบรายการหมายเลขประจําอาคาร  เน่ืองจากหมายเลขอาคาร
กระโดดสลับทั้งอาจารย์และนักศึกษา ผู้มาติดต่องานเกิดความสับสน  มหาวิทยาลัยจึงมีแนวความคิดโดย
อธิการบดีจะเปลี่ยนตัวเลขประจําอาคารและระบบหมายเลขห้องใหม่  และป้ายต่าง ๆ ใหม่ทั้งหมด   
ซึ่งจะนําเสนอต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยในคราวต่อไป 
 

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
  รับทราบ 



 

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  คร้ังที่  12/2555 
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ระเบียบวาระที่ 5   เรื่องนําเสนอเพื่อพิจารณา 
สาระสําคัญโดยย่อ 

  - ไม่มี - 
 

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
  - ไม่มี -  
   
ระเบียบวาระที่ 6  เรื่องอ่ืน ๆ 
ระเบียบวาระท่ี 6.1  กําหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  ครั้งท่ี 12/2555 
 

สาระสําคัญโดยย่อ 
เลขานุการคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  นําเสนอปฏิทินเพ่ือหารือเรื่องกําหนด      

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 12/2555   
 

ข้อเสนอ/ญัตติ    
กําหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 12/2555  วันอังคารที่ 

26 มิถุนายน พ.ศ . 2555  เวลา 13.30 น . ณ ห้องประชุม 1 อาคาร 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 

 

มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
รับทราบ 

 

ระเบียบวาระท่ี 6.2  รายงานกรณีนางสาวชลธิชา  แก้วอนุชิต ขอปฏิบัติงานชดใช้ทุน 
ในสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน 

 

สาระสําคัญโดยย่อ 
ตามท่ีนางสาวชลธิชา  แก้วอนุชิต มีหนังสือฉบับเมื่อวันที่ 1 และ 6 พฤษภาคม 2555  

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ออกหนังสือยินยอมให้ย้ายไปปฏิบัติงานชดใช้ทุน ณ สถาบันอุดมศึกษาแห่งอ่ืน 
ของรัฐ ถึงมหาวิทยาลัยโดยคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (กบ.) พิจารณาแล้วเห็นว่าเร่ืองกรณี
ดังกล่าวควรเสนอผ่านตามข้ันตอนที่ถูกต้องคือคณะกรรมการให้ทุนให้ความเห็นพร้อมทั้งให้งานนิติการ
ตรวจสอบข้อกฎหมายท่ีเก่ียวแล้วเสนอคณะกรรมการ (กบ.) พิจารณาอีกครั้ง ซึ่งอยู่ระหว่าง 
การดําเนินการตรวจสอบตามขั้นตอน 

และเมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2555 นางสาวชลธิชา  แก้วอนุชิต มีหนังสือขอความ
อนุเคราะห์ลงนามอนุมัติให้ย้ายไปสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)    

 

มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
รับทราบ 



 

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  คร้ังที่  12/2555 
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ระเบียบวาระท่ี 6.3   ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลเพื่อใช้ประกอบการพิจารณาปรับผล 
การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม 

 

สาระสําคัญโดยย่อ 
สืบเน่ืองจากสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา ขอความอนุเคราะห์

ให้มหาวิทยาลัยจัดส่งข้อมูลเพ่ิมเติมในตัวบ่งช้ีและเกณฑ์ที่มีการปรับแก้ เพ่ือใช้ประกอบการพิจารณา 
ปรับผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม ตามช่วงระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยใช้รับการประเมินใน
ขณะนั้น โดยขอให้เร่งดําเนินการรวบรวมข้อมูลและจัดส่งไปยังคณะผู้ประเมิน ภายในวันที่ 11 มิถุนายน 
2555 เพ่ือที่คณะผู้ประเมินจะได้ดําเนินการรับรองมาตรฐานและเผยแพร่ผลการประเมินให้มหาวิทยาลัย
และหน่วยงานต้นสังกัดรับทราบต่อไป 

 
มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
 รับทราบสรุปตัวบ่งช้ีและเกณฑ์ที่มีการปรับแก้ของสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน

คุณภาพการศึกษา  และ สมศ. ขอข้อมูลเพ่ือใช้ประกอบการพิจารณาปรับผลการประเมินคุณภาพ
ภายนอกรอบสาม   มอบหมายคณะกรรมการผู้รับผิดชอบตัวบ่งช้ีแต่ละตัว และทุกคณะพิจารณา/
รวบรวม และเสนอข้อมูลภายในวันพฤหัสบดีที่ 14 มิถุนายน 2555  มายังกลุ่มงานประกันคุณภาพฯ  
กองนโยบายและแผน เพ่ือรวบรวมส่ง สมศ. ต่อไป 

  
ระเบียบวาระท่ี 6.4  กองนโยบายและแผนรายงานผลการดําเนินงาน 

สาระสําคัญโดยย่อ 
 กองนโยบายและแผนรายงานการผลการดําเนินงานดังต่อไปน้ี 

1.   ใช้จ่ายงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555  ภาพรวมของมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ยอดสะสมต้ังแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2554 – 31 พฤษภาคม 2555 

2.   สรุปการติดตามความก้าวหน้าการให้ความช่วยเหลือ ฟ้ืนฟู ผู้ที่ได้รับผลกระทบจาก
สถานการณ์อุทกภัย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 รายงาน ณ วันศุกร์ที่ 8 มิถุนายน 2555 

3.   สรุปผลการติดตามความก้าวหน้าการดําเนินงานหมวดรายจ่ายงบลงทุน ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2555 (งบประมาณแผ่นดิน) รายงาน ณ วันศุกร์ที่ 8 มิถุนายน 2555 
 

มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
  รับทราบ   
 

ระเบียบวาระท่ี 6.5  รายงานผลการปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
สาระสําคัญโดยย่อ 

 กองนโยบายและแผน นําเสนอรายงานผลการปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2554 โดยเร่ืองน้ีได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ
รายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ครั้งที่ 2/2555 เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2555 จึงนําเสนอเพ่ือ
ขอความเห็นชอบ  



 

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  คร้ังที่  12/2555 

 

[2-14] 

 
มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 

 เห็นชอบรายงานผลการปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 

 
ระเบียบวาระท่ี 6.6   รายงานผลสํารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตและความพึงพอใจ 

ของนิสิตนักศึกษา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555  มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (บทสรุปของผู้บริหาร และบทท่ี 3 สรุปผล 
การสํารวจ) 

 

สาระสําคัญโดยย่อ 
     กองนโยบายและแผน นําเสนอรายงานผลสํารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตและความ 

พึงพอใจของนิสิตนักศึกษา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
(บทสรุปของผู้บริหาร และ บทที่ 3 สรุปผลการสํารวจ)  

 
มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
  รับทราบรายงานผลสํารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตและความพึงพอใจของนิสิต

นักศึกษา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (บทสรุปของผู้บริหาร 
และ บทที่ 3 สรุปผลการสํารวจ) และมอบหมายกองนโยบายและแผนจัดทําบันทึกแจ้งถึงผลการประเมิน
เพ่ือไปยังหน่วยงานต่าง ๆ อีกคร้ังหน่ึง  เพ่ือกระตุ้นให้หน่วยงานใช้รายงานผลน้ีจัดทําแผนในการ
พัฒนาการจัดการเรียนการสอนและการให้บริการต่อไป 

 
 ระเบียบวาระท่ี 6.7   การประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการในสังกัด

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยารอบการประเมินครั้งท่ี 1 
ปีงบประมาณ 2555 (1 ตุลาคม 2554 - 31 มีนาคม 2555) 

สาระสําคัญโดยย่อ 
      ผู้อํานวยการกองกลาง นําเสนอข้อมูลตามบันทึกข้อความเลขที่ ศธ 0550.1.1/1041  
ลงวันที่ 11 มิถุนายน 2555 เรื่อง การประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการในสังกัดมหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา รอบการประเมินครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ 2555 เน่ืองจากการประเมินตามแบบ
ประเมินใหม่และวิธีการใหม่น้ันไม่สามารถดําเนินการได้ทัน  ซึ่งมหาวิทยาลัยต้องดําเนินการตามวิธีและ
ขั้นตอนหลายประการตามเอกสารช้ีแจง  เพ่ือให้มหาวิทยาลัยได้มีการดําเนินการเล่ือนเงินเดือน
ข้าราชการ ครั้งที่ 1 (วันที่ 1 เมษายน 2555) กลุ่มงานบริหารงานบุคคล กองกลาง จึงขอเสนอคณะ
กรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพิจารณาให้ส่วนราชการดําเนินการตามแนวทางการประเมินและวิธีการเดิม  
เพ่ือนําผลไปใช้พิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2555) โดยอาศัยอํานาจตามมติ
คณะกรรมการ ก.บ.ม. ครั้งที่ 2/2554 
 
 



 

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  คร้ังที่  12/2555 

 

[2-15] 

มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
  1)  เห็นชอบการใช้แนวทางและวิธีการประเมินแบบเดิมเพ่ือพิจารณาเลื่อนเงินเดือน

ข้าราชการรอบการประเมินครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ 2555 (1 ตุลาคม 2554 – 31 มีนาคม 2555)   
  2)  เห็นชอบ (ร่าง) หลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา (ครั้งที่ 1) วันที่ 1 เมษายน 2555 และนําเสนอต่อคณะกรรมการบริหารงานบุคคล
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (ก.บ.ม.) ต่อไป 
 
ระเบียบวาระท่ี 6.8  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เสนอประเด็นหารือ 

สาระสําคัญโดยย่อ 
      ด้วยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีประเด็นหารือคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
2 ประเด็น คือ  

1. หลักเกณฑ์ วิธีการได้มาซึ่งประธานหลักสูตร วาระการดํารงตําแหน่ง และอํานาจหน้าที่
ความรับผิดชอบ และควรใช้คําว่า “ผู้ประงานงานหลักสูตร” แทน “ประธานหลักสูตร” เน่ืองจากขณะน้ี 
ยังไม่มีความชัดเจนและไม่มีระเบียบ ข้อบังคับ/กฎหมายที่เก่ียวข้อง 

2. แนวทางการดําเนินการเก่ียวกับการใช้วัสดุฝึกรายวิชา  ขอให้จัดทําระเบียบ/คู่มือการใช้
วัสดุฝึกเน่ืองจากมีความไม่ชัดเจนว่าวัสดุฝึกครอบคลุมเพียงใด บางสาขามีการรวมวัสดุฝึกของหลายรายวิชา
เพ่ือจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ เช่น เครื่องเล่นซีดี (ราคาไม่เกิน 5,000 บาท) ครุภัณฑ์โปรเจคเตอร์ หรือขออนุมัติซื้อ
จ้างเมื่อหมดภาคการศึกษา เป็นต้น 

 
มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
 กรณีข้อ 1  ให้ทุกหน่วยงานตรวจสอบตามประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง โครงสร้างและแนว

ปฏิบัติในการบริหารหลักสูตร   
 กรณีข้อ 2  สามารถดําเนินการได้ตามความเหมาะสม  

 
ปิดประชุมเวลา เวลา  18.10 น. 

    

นางสาวภัครินทร์ ภิญญา ผู้บันทึกการประชุม 
นายสราวุธ คําสัตย์ ผู้บันทึกการประชุม 
นางนงคราญ คงสมทรง ผู้บันทึกการประชุม 
นางสาวปิยะนุช แสงมะฮะหมัด ผู้บันทึกการประชุม 
รศ.วันทนีย์ แสนภักดี          ผู้ตรวจบันทึกการประชุม 

 




