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รายงานการประชุมคณะกรรมการบรหิารมหาวิทยาลัย 
คร้ังที่ 16/2556 

วันอังคารที่  3  กันยายน  2556  เวลา 13.30 – 17.00 น. 
ณ  ห้องประชุมอยุธยา – อาเซียน  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

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

ผู้ท่ีมาประชุม 
1. ดร.พรเทพ  รู้แผน  รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร     ประธาน 
2. ผศ.ดร.วิมลพรรณ รุ่งพรหม      รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ   กรรมการ 
3. นายจิรศักด์ิ  ชุมวรานนท์  รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา กรรมการ 
4. ดร.ชิดชัย   สน่ันเสียง     รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ กรรมการ 
5. ดร.อมรรัตน์  สน่ันเสียง คณบดีคณะครุศาสตร์   กรรมการ 
6. ผศ.หทัยรัตน์  ทรรพวส ุ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ กรรมการ 
7. ผศ.ศานิต  สวัสดิกาญจน์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กรรมการ 
8. ดร.ศานติ   เล็กมณ ี  คณบดีคณะวิทยาการจัดการ  กรรมการ 
9. ดร.ชิดชัย   สน่ันเสียง รักษาราชการแทนผู้อํานวยการสถาบัน 

     วิจัยและพัฒนา    กรรมการ 
10. นางสาวกันยารัตน์ โกมโลทก รักษาราชการแทนผู้อํานวยการ 

     สถาบันอยุธยาศึกษา         กรรมการ  
11. นายชัยพฤกษ์ ชูดํา  รักษาราชการแทนผู้อํานวยการ 

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

     ในตําแหน่งผู้อํานวยการสํานักงานอธิการบดี กรรมการ 
 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
นางศิขรินทร์   สุวรรณทัศน์ นิติกร 

 

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

เริ่มประชุม เวลา 13.30 น. 
          ประธานพิจารณา จํานวนกรรมการที่ ม าประ ชุมและ เ ห็น ว่าครบองค์ประ ชุมแล้ ว                   
จึงเปิดการประชุมและดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม  
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ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 1.1 การมอบหมายให้เป็นประธานการประชุม 

สาระสําคัญโดยย่อ 
  เน่ืองจากอธิการบดีติดราชการ  จึงได้มอบหมายให้ ดร.พรเทพ  รู้แผน เป็นประธาน       
การประชุมแทน 
   

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 1.2   การแนะนําผู้บริหารกลุ่มคณบดีท้ัง 4 คณะ  

สาระสําคัญโดยย่อ 
  ตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย  ครั้งที่ 8/2556 ได้แต่งต้ังผู้ดํารงตําแหน่งคณบดี         
ทั้ง 4 คณะ ดังน้ี 

1. ดร.ศานติ   เล็กมณี     คณบดีคณะวิทยาการจัดการ 
2. ผศ.หทัยรัตน์   ทรรพวสุ    คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
3. ผศ.ศานิต   สวัสดิกาญจน์    คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
4. ดร.อมรรัตน์   สน่ันเสียง    คณบดีคณะครุศาสตร์  

   

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 1.3 การเชิญผู้อํานวยการกองทุกท่านเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย (กบ.)  

สาระสําคัญโดยย่อ 
  ปกติแล้วการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (กบ.) จะเรียนเชิญผู้อํานวยการกอง
ทุกท่านเข้าร่วมประชุมด้วยใช่หรือไม่  เพ่ือให้การสั่งการในเร่ืองต่าง ๆ ผู้อํานวยการกองจะได้รับนโยบาย
ไปปฏิบัติหรือรับมติไปปฏิบัติได้ทันที  โดยให้เป็นผู้เข้าร่วมประชุมได้  ถึงแม้จะไม่ใช่องค์ประกอบของ
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (กบ.)  ขอให้ในการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (กบ.) 
ครั้งต่อไปขอให้เรียนเชิญผู้อํานวยการกองเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารงานมหาวิทยาลัย (กบ.) 
ด้วย  
  

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
รับทราบ 
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ระเบียบวาระที่ 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
ระเบียบวาระท่ี 2.1  เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งท่ี 15/2556  

สาระสําคัญโดยย่อ 
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยได้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  

ครั้งที่ 15/2556 เมื่อวันอังคารที่  20 สิงหาคม 2556 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมอยุธยา – อาเซียน  
อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

เลขานุการคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย นําเสนอรายงานการประชุม  ครั้งที่ 
15/2556  เพ่ือขอให้ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม 

 

มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
  รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 15/2556  
 

ระเบียบวาระที่ 3   เรื่องสืบเน่ืองจากการประชุม 

ระเบียบวาระท่ี 3.1  รายงานข้อมูลการดําเนินงานและผลการปฏิบัติตามมติท่ีประชุม 
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
ครั้งท่ี 15/2556 

สาระสําคัญโดยย่อ 
  เลขานุการคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  นําเสนอรายงานข้อมูลจากการดําเนินงาน
และผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย   ครั้ งที่   15/2556                
เมื่อวันอังคารที่  20  สิงหาคม 2556  ดังน้ี 

ขอความเห็นชอบ (ร่าง) หลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

มติที่ประชุม  เห็นชอบ (ร่าง) หลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยมอบหมายให้งานบริหารงานบุคคล กองกลาง สํานักงาน
อธิการบดีนํากลับไปปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (กบ.) 

ผลการปฏิบัติ 
- แจ้งมติการประชุมให้แก่หน่วยงานที่เก่ียวข้องได้รับทราบ 
- งานบริหารงานบุคคลได้จัดทําหนังสือแจ้งเวียนเรื่องการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการฯ   

ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (กบ.) เห็นชอบ 
ประธาน   มอบหมายให้ งานบริหารงานบุคคลจัด เตรียมเรื่ องการประเมินผล                

การปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย  ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  ว่าด้วย  
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา      
พ.ศ.2554 
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ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องนําเสนอเพื่อทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 4.1 เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากคณบดีคณะครุศาสตร์ 

 สาระสําคัญโดยย่อ 
คณะครุศาสตร์ขอเสนอรายช่ือรองคณบดีคณะครุศาสตร์ให้หาวิทยาลัยได้รับทราบ  ดังน้ี   

1. ดร.ชมพูนุช สุขหวาน รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 
2. ดร.สุภัทรา    คงเรือง รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและโรงเรียนสาธิต 
3. นางสาวสุวนิต รุ่งราตรี รองคณบดีฝ่ายวางแผนและประกันคุณภาพ 
4. นายประวิทย์ ประมาณ รองคณบดีฝ่ายบริหาร 

ประธาน  กล่าวว่า  มอบหมายงานบริหารงานบุคคลตรวจสอบคุณสมบัติการกําหนด
ตําแหน่งว่า สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) มีการกําหนดตําแหน่งไว้ก่ีอัตรา  และบุคคล
ที่จะเข้าสู่ตําแหน่งน้ีมีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติหรือไม่  และตามพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการพลเรือนหรือไม่  หากไม่เป็นไปตามระเบียบก็ต้องทักท้วงไปก่อนที่จะเสนอมหาวิทยาลัยจัดทํา
คําสั่งแต่งต้ังต่อไป 

 

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
รับทราบ 

 

ระเบียบวาระท่ี 4.2  เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์

 สาระสําคัญโดยย่อ 
1. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ขอเสนอรายช่ือรองคณบดีของคณะมนุษยศาสตร์

และสังคมศาสตร์ให้มหาวิทยาลัยรับทราบ  ดังน้ี   
(1) อาจารย์สุวนี   วิจารัตน์           รองคณบดีฝ่ายวางแผนและวิเทศสัมพันธ์ 
(2) ดร.ภาคิน    โชติเวศย์ศิลป์    รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ 
(3) อาจารย์ณิศรา  ประดิษฐ์ด้วง     รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา 

2. วันที่ 22  สิงหาคม 2556  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้รับการตรวจประเมิน
การประกันคุณภาพการศึกษาภายในเรียบร้อยแล้ว 

3. วันที่ 3 – 4 กันยายน 2556  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศษสตร์มีผู้มาเยือนเป็น
คณาจารย์และนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยสตรีโคมาซาว่า ประเทศญี่ปุ่น จํานวน 21 คน  ซึ่งได้ทํา
โครงการความร่วมมือร่วมกับมหาวิทยาลัยมาเป็น 11 ปี แล้ว แต่เพ่ิงเริ่มต้นทําโครงการแลกเปลี่ยน
นักศึกษาเมื่อ 7 ปีที่ผ่านมา  โดยตอนเย็นจะมีงานเลี้ยงต้อนรับคณะผู้มาเยือน  และขอเรียนเชิญ
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (กบ.) ร่วมให้การต้อนรับ 

4. วันที่ 6 กันยายน 2556  จะมีมหาวิทยาลัยสตรีกาโช จากเกียวโต  มาหารือเพ่ือวาง
แผนการดํา เ นินงานร่วมกันในเ บ้ือง ต้นในการจัดทํ าความร่วมมือ กับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา  
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 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
รับทราบ 

 

ระเบียบวาระท่ี 4.3  เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากคณบดีคณะวิทยาการจัดการ 

 สาระสําคัญโดยย่อ 
  คณะวิทยาการจัดการขอรายช่ือรองคณบดีคณะวิทยาการจัดการให้มหาวิทยาลัยรับทราบ  
ดังน้ี   

1. อาจารย์สมเกียรติ   แดงเจริญ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 
2. อาจารย์วนิดา อินทรลักษณ์ รองคณบดีฝ่ายวางแผน 
3. อาจารย์สวิตา   อยู่สุขขี  รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา  
4. ผศ.สุมนา    พูลผล   รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ 

        

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
รับทราบ 

 

ระเบียบวาระท่ี 4.4  เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

 สาระสําคัญโดยย่อ 
1. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีขอเสนอรายช่ือรองคณบดีของคณะวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีให้มหาวิทยาลัยรับทราบ  ดังน้ี   
(1) ผศ.ศิริรัตน์  ศิริพรวิศาล รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา  
(2) ดร.วีรภัทร   ภัทรกุล  รองคณบดีฝ่ายวางแผน 

2. การเปิดรับสมัครอาจารย์ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้จัดส่งข้อมูลไปยัง
กองกลาง งานบริหารงานบุคคล  แต่ได้รับการตอบกลับมาว่าจะต้องดําเนินการในเดือนพฤศจิกายน 
2556 ซึ่งอาจจะเป็นปัญหา  เน่ืองจากเวลาดังกล่าวเป็นช่วงที่เปิดภาคเรียนแล้ว  ระยะเวลาการรับสมัคร
ขอให้คณะเป็นผู้ กําหนดเองเพ่ือเป็นแนวทางได้หรือไม่  เ น่ืองจากเป็นหน่วยงานที่ใช้บุคลากร            
เพ่ือสอดคล้องกับการปฏิบัติงานในแต่ละภาคเรียน  หากเปิดรับสมัครในช่วงกลางภาคเรียนจะทําให้    
การมอบหมายภาระงานและการปฏิบัติงานไม่เหมาะสม 

3. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้รับการประเมินคุณภาพรอบที่ 3 เรียบร้อยแล้ว      
มีตัวบ่งช้ีบางตัวได้รับคําชมเชย  ขอรับมาเพ่ือพัฒนาในการเสริมจุดแข็งต่อไป แต่มีบางตัวบ่งช้ีที่ยังมี
ปัญหาอาจเป็นเพราะระบบการทํางานและกลไกก็รับมาเพ่ือปรับปรุงแก้ไขต่อไป 

ประธาน  กล่าวว่า  จะนําวิธีการสรรหาและการเลือกสรรพนักงานมหาวิทยาลัยแบบสอบ
คัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยาในวันที่  18  กันยายน 2556  เพ่ือพิจารณาการกําหนดวิธีการสอบแข่งขันพนักงาน
มหาวิทยาลัย 
    

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
รับทราบ 
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ระเบียบวาระท่ี 4.5  เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากผู้อํานวยการสถาบันอยุธยาศึกษา  

 สาระสําคัญโดยย่อ 
วันที่  7  กันยายน  2556  หน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น  จาก

จังหวัดลําพูนได้มาศึกษาดูงานที่สถาบันอยุธยาศึกษาและทัศนศึกษาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา           
ได้ส่งนักวิชาการประวัติศาสตร์เข้าไปเพ่ือเป็นผู้นําชม 

 

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
 รับทราบ 

 

ระเบียบวาระท่ี 4.6   เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากผู้อํานวยการสํานักวิทยบริการและ 
    เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 สาระสําคัญโดยย่อ 
- ไม่มี - 

  

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
- ไม่มี - 

 

ระเบียบวาระท่ี 4.7   เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 

 สาระสําคัญโดยย่อ 
1. วันที่  30  สิงหาคม  2556  การประชุมโครงการรับฟังความคิดเห็นการบริหารจัดการ

นํ้าในประเทศไทย  โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏวลัยลงกรณ์ได้ให้มหาวิทยาลัยราชภัฏในเครือข่ายรับไป
ดําเนินการ  โดยมหาวิทยาลัยรับมา 2 จังหวัด คือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  จังหวัดอ่างทอง  มี
กิจกรรมคือจัดต้ังศูนย์รับฟังความคิดเห็นเก่ียวกับการบริหารจัดการนํ้า  เก็บแบบสอบถามในการจัดเวที
รับฟังความคิดเห็น จํานวน 1350 ชุด  สัมภาษณ์ประชาชนในเขตพ้ืนที่รับนํ้าและไม่รับนํ้า จํานวน    
1350 ชุด  เชิญชวนอาจารย์แต่ละคณะเข้าร่วมกลุ่มเสวนากับทางด้านจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จํานวน 
60 กลุ่ม จังหวัดอ่างทอง จํานวน 60 กลุ่ม ระยะเวลาในการดําเนินการเดือนตุลาคม – พฤศจิกายน 
2556  ขอความร่วมมือคณาจารย์ทุกคณะเข้าร่วมเสวนาในคร้ังน้ี  

2. วันที่ 31 สิงหาคม 2556  อาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีได้จัดทํา
วิทยานิพนธ์ที่สหรัฐอเมริกา  ได้ขอความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามโดยอาจารย์คณะครุศาสตร์ 
จํานวน 20 คน ได้ประสานงานไปยังหัวหน้าสํานักงานคณะครุศาสตร์ให้ช่วยเก็บแบบสอบถาม 

3. วันที่ 9 – 10 กันยายน 2556  การประชุมเครือข่ายการวิจัยความหลากหลายทาง    
ชีวภาพ ณ โรงแรมภูวดลรีสอร์ทแอนด์สปา  จังหวัดเชียงราย  มีนักวิจัยเข้าร่วมจํานวน 6 ท่าน           
ซึ่งอาจจะมีอาจารย์บางท่านเข้าร่วมประชุมด้วย 

ประธาน  กล่าวว่า  ขอให้สถาบันวิจัยและพัฒนานําเสนอแผนในการดําเนินการให้แก่ กบม.
รับทราบ  เพ่ือจะได้ร่วมกัน 

 

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
รับทราบ 
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ระเบียบวาระท่ี 4.8  เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากผู้อํานวยการสํานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา 

 สาระสําคัญโดยย่อ 
1. วันที่  7  กันยายน  2556  กิจกรรมรับประกาศนียบัตรของนักศึกษาประกาศนียบัตร

บัณฑิตวิชาชีพครูและประกาศนียบัตรบัณฑิตบริหารการศึกษา  ขอเรียนเชิญผู้บริหารทุกท่านเข้าร่วมเป็น
เกียรติกิจกรรมในครั้งน้ีด้วย 

2. วันที่  9  กันยายน  2556  ประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา  ขอเรียนเชิญ
คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาทุกท่านเข้าร่วมประชุม 

 

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
  รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี 4.9  เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากผู้อํานวยการสํานักงานอธิการบด ี

 สาระสําคัญโดยย่อ 
1. การสอบแข่งขันและคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการและสายสนับสนุน  

ทั้งหมด 84 อัตรา  สายวิชาการ จํานวน  49 อัตรา ไม่ผ่านการคัดเลือก จํานวน  8  อัตรา               
การสอบแข่งขันทั้งหมด 27 อัตรา ผ่านจํานวน 21 อัตรา ไม่ผ่านจํานวน 6 อัตรา สายวิชาการ สาขาวิชา
อาชีวอนามัยและความปลอดภัยได้ประกาศรับสมัครสอบแต่ไม่ผ่านการคัดเลือก  และจะเสนอทํา       
การเปิดรับสมัครรอบใหม่ต่อไป   

2. คณะกรรมการดําเนินการเลือกต้ังได้ดําเนินการประชุม  และประชาสัมพันธ์ทางเว็บไซต์
ของมหาวิทยาลัย  การเสนอเอกสารไปยังหน่วยงานและตัวบุคคลท่ีมีสิทธิลงคะแนน เพ่ือเข้าร่วมประชุม
ในวันที่ 8 – 9 กันยายน 2556 ในการดําเนินการให้ได้มาซึ่งคณะกรรมการดําเนินการสรรหาอธิการบดี 
จํานวน 7 คน และในวันที่ 4 กันยายน 2556 จะมีการประชุมคณะกรรมการเพ่ือเลือกสรรบุคคลภายนอก
ที่เก่ียวข้องกับมหาวิทยาลัยให้เหลือ จํานวน 8 คน เพ่ือเสนอช่ือแก่คณะกรรมการสรรหาอธิการบดี     
เพ่ือดําเนินการให้เหลือ จํานวน 4 คน 

3. คณะต่าง ๆ ได้เสนอขอโต๊ะ – เก้าอ้ีมาเพ่ือให้คณาจารย์ในคณะ  ได้มอบหมายให้     
งานอาคารสถานที่และภูมิสถาปัตย์  และงานพัสดุ ได้ดําเนินการตรวจสอบและจัดซื้อเพ่ิมเติม   

4. การปฐมนิเทศพนักงานใหม่ได้ดําเนินการแจ้งไปยังเจ้าหน้าที่ของงานบริหารงานบุคคล
แล้ว และจะดําเนินการในสัปดาห์ต่อไป   

ประธาน  กล่าวว่า  มอบหมายให้งานบริหารงานบุคคลจัดทําหลักสูตรฝึกอบรมบุคลากรใหม่
ของมหาวิทยาลัย  ต้องมีการปฐมนิเทศเบื้องต้นและส่งตัวไปตามคณะหน่วยงานต่าง ๆ  และเข้ารับ     
การอบรมก่อนเข้าทํางาน   
 

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
 รับทราบ 
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ระเบยีบวาระท่ี 4.10  เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากรองอธิการบด ี

ระเบียบวาระท่ี 4.10.1  เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร 

 สาระสําคัญโดยย่อ 
การสรรหาผู้ อํานวยการศูนย์/สถาบัน/สํานัก  ได้บันทึกผ่านไปยังอธิการบดีแล้ว              

มีจํานวน 2 หน่วยงาน  คือ ผู้ อํานวยการสถาบันอยุธยาศึกษา มีผู้มาสมัคร จํานวน 2 ราย คือ           
ดร.นริสานันท์  เดชสุระ และนางสาวจงกล  เฮงสุวรรณ  และผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา  
จํานวน 2 ราย คือ  ผศ.ดร.ชูสิทธ์ิ  ประดับเพ็ชร์ และ ศาสตราจารย์ นพ.วิโรจน์  ไววานิชกิจ ได้เสนอไป
ยังอธิการบดีแล้ว  และจะนําเข้าสภามหาวิทยาลัยต่อไป  ในวันที่  4  กันยายน 2556  จะมีการแสดง
วิสัยทัศน์ของผู้อํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ณ อาคาร 100 ปี  ขอเรียนเชิญ
เข้าร่วมรับฟัง 

 

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
รับทราบ 

 

ระเบียบวาระท่ี 4.10.2  เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากรองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพฒันา 

สาระสําคัญโดยย่อ 
1. การเลือกต้ังกรรมการสรรหาอธิการบดี ในวันที่ 8 – 9 กันยายน 2556 ต้องได้มาซึ่ง

คณะกรรมการสรรหา จํานวน 7 คน และมีสิทธิในการเสนอรายช่ือคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากท้องถิ่น 
จํานวน 8 คน หากท่านมีรายช่ือบุคคลจากท้องถิ่นซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิก็สามารถเสนอรายช่ือมาได้         
เป็นการเปิดกว้างให้แก่ทุกท่านในการเสนอรายช่ือ  เพ่ือกรรมการเลือกต้ังจะได้คัดกรองให้ได้มา จํานวน 8 
คน 

2. ค่าสาธารณูปโภค ค่าไฟในปีพ.ศ.2556 จํานวน 19 ล้านบาท  เทียบกับปีพ.ศ.2555 
จํานวน 13 ล้านบาท  คาดว่าในปีพ.ศ.2557 ก็อาจจะเพิ่มขึ้นอีก  เน่ืองจากมีการก่อสร้างอาคารใหม่      
และต้องมีการติดต้ังเคร่ืองปรับอากาศเพ่ิมอีก งบประมาณแผ่นดินค่าไฟให้มาเพียง 4 ล้านกว่าบาทเท่าน้ัน  
มีเงินจ่ายค่าไฟเพียง 18 ล้านบาท  อาจต้องมีการต้ังงบประมาณเพ่ิมเติมหรือโอนงบประมาณในหมวด
รายจ่ายอ่ืน ๆ เป็นค่าสาธารณูปโภคในช่วงปลายปี  ต้องการให้ทุกท่านพิจารณาว่าควรมีมาตรการใดใน   
การประหยัดไฟฟ้า หรือการบํารุงรักษาเครื่องใช้ไฟฟ้าเพ่ือให้สามารถทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ         
ให้ตรวจสอบว่ามีเครื่องใช้ไฟฟ้าใดที่เก่าแล้วต้องเปลี่ยน  การปิด – เปิดไฟในแต่ละอาคารหากไม่มีการใช้ก็
ขอให้ปิดใช้ไปในส่วนกลางควรต้องหารือร่วมกับผู้บริหารในการปรับเปลี่ยนเทคโนโลยีในการให้แสงสว่าง  
เปลี่ยนหลอดไฟเป็น LED  

3. การจัดซื้อจัดจ้าง ในวันที่ 30 สิงหาคม 2556 มีเอกสารมากที่จัดส่งมาเพ่ือขอเบิก        
การจัดซื้อจัดจ้างให้มีการกระจายในแต่ละเดือน  ไม่ต้องการให้รวมไว้ในเดือนสุดท้ายของปีงบประมาณ     
ขอความร่วมมือด้วย 

4. อาคารเรียนและปฏิบัติการรวม   มีข้อเสนอของผู้ รับจ้ างให้ยกระดับขึ้นมาอีก              
70 เซนติเมตร  เพ่ือสามารถใช้ในการจอดรถยนต์ได้ประมาณ 50 คัน และรถจักรยานยนต์ได้ จํานวน     
100 คัน  และยังจะได้ใช้ประโยชน์ได้มากขึ้น  ได้ปรึกษากับผู้ออกแบบมหาวิทยาลัยขอนแก่นแล้ว  จัดทํา
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แบบร่างสถาปัตยกรรมให้ผู้รับจ้างได้พิจารณา 
5. อาจารย์ชาวต่างชาติได้รับงบประมาณแผ่นดิน จํานวน 7 อัตรา ทั้งหมดมีจํานวน          

11  อัตรา  ค้างอีก 4 อัตรายังไม่ได้รับเงิน  แจ้งให้คณะได้ดําเนินการเพ่ือให้เกิดความเท่าเทียมกัน 
ดร.รวีวัตร์  สิริภูบาล  กล่าวว่า  ขอให้ทดลองใช้หลอด LED กับอาคารบัณฑิตวิทยาลัย  

    

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
รับทราบ   

 

ระเบียบวาระท่ี 4.10.3  เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 

 สาระสําคัญโดยย่อ 
1. ปฏิทินการรับสมัครนักศึกษา ตลอดปี 2557  ได้มีการประชุมคณะกรรมการรับสมัคร

นักศึกษาแล้ว ในกรณีที่มีหลักสูตรที่สภามหาวิทยาลัยอนุมั ติแล้วจะทําการเปิดรับสมัครทันที            
ส่วนหลักสูตรวิชาชีพต้องผ่านความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ก่อน    
กองบริการการศึกษาได้จัดทําบันทึกข้อความในการของบประมาณการประชาสัมพันธ์การรับสมัคร
นักศึกษาต่อกองนโยบายและแผนแล้ว 

2. มหาวิทยาลัยเกียวโตคาโช่ยูนิเวอร์ซิต้ีจะมาเยี่ยมมหาวิทยาลัย  ขอเรียนเชิญคณบดีทั้ง   
4 คณะเข้าร่วมด้วย  มหาวิทยาลัยน้ีต้นเรื่องนําเสนอมาเป็นอิโคโนมิก ซึ่งเข้ากับทุกคณะ  และเรียนเชิญ  
ดร.รวีวัตร์  สิริภูบาลด้วย 

3. เดือนกันยายน 2556 จะมีการประชุมสภามหาวิทยาลัย 2 ครั้ ง คือ วันพุธที่             
11 กันยายน 2556  ในการประชุมไม่ขอนําวาระอ่ืนเข้ามาพิจารณา  เน่ืองจากมีวาระที่ค้างการพิจารณา   
จากการประชุมครั้งที่ผ่านมาอยู่หลายวาระ และมีเรื่องการแต่งต้ังคณะกรรมการสรรหาอธิการบดี       
หากมีเรื่องอ่ืน ๆ จะนําเข้าสภามหาวิทยาลัยขอให้นําเข้าวาระในการประชุมวันที่  25  กันยายน  2556  
 

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
รับทราบ 

 

ระเบียบวาระท่ี 4.10.4   เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ 

 สาระสําคัญโดยย่อ 
- ไม่มี -  

 

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
- ไม่มี – 

 

ระเบยีบวาระท่ี 4.10.5  เรือ่งนําเสนอเพือ่ทราบจากรองอธิการบดฝ่ีายกิจการนกัศึกษา 

 สาระสําคัญโดยย่อ 
- ไม่มี -  

 

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
- ไม่มี – 
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ระเบียบวาระที่ 5  เรื่องนําเสนอเพื่อพิจารณา 
 

ระเบียบวาระท่ี 5.1  ขอความเห็นชอบ (ร่าง) โครงการจัดตลาดนัด 

 สาระสําคัญโดยย่อ 
 สํานักงานอธิการบดีได้เสนอ (ร่าง) โครงการจัดตลาดนัด  เพ่ือกําหนดขั้นตอนและ

หลักเกณฑ์ในการดําเนินการจัดตลาดนัดในวันเสาร์ – อาทิตย์ ให้ถูกต้อง  และสอดคล้องกับ           
การปฏิบัติงานด้านการเงินการคลังตามระบบการบริหารการเงิน 

  

มติ/ความเห็นของที่ประชุม 
  เห็นชอบ (ร่าง) โครงการจัดตลาดนัด และมอบหมายให้เลขานุการคณะทํางานร่างระเบียบว่า
ด้วยการดําเนินงานโครงการจัดหารายได้ตลาดนัดไปปรับปรุงแก้ไขโครงการใหม่โดยให้จัดทําเป็นโครงการ
ระยะยาว  และให้นําเข้าการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (กบ.)  ในการประชุมคร้ังต่อไป  
วันอังคารที่ 17 กันยายน 2556 
 

ระเบียบวาระท่ี 5.2  ขอความเห็นชอบการปรับเพิ่มอัตราค่าจ้างแรกบรรจุตามคุณวุฒิให้กับ
พนักงานมหาวิทยาลัยท่ีได้รับการบรรจุแต่งตั้งก่อนวันท่ี 1 มกราคม 
2555 

 สาระสําคัญโดยย่อ 
 รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนานําเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 

(กบ.) เพ่ือขอความเห็นชอบการปรับเพ่ิมอัตราค่าจ้างแรกบรรจุตามคุณวุฒิให้กับพนักงานมหาวิทยาลัย  
ที่ได้รับการบรรจุแต่งต้ังก่อนวันที่ 1  มกราคม 2555 โดยจัดทําเป็น (ร่าง) ประกาศคณะกรรมการ
บริหารงานบุคคลประจํามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  เรื่อง  การกําหนดอัตราค่าจ้างแรก
บรรจุพนักงานมหาวิทยาลัยประกอบการพิจารณา 

  

มติ/ความเห็นของที่ประชุม 
  เห็นชอบการปรับเพ่ิมอัตราค่าจ้างแรกบรรจุตามคุณวุฒิให้กับพนักงานมหาวิทยาลัยที่ได้รับ
การบรรจุแต่งต้ังก่อนวันที่  1  มกราคม  2555 และนําเข้าการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (ก.บ.ม) ในวันพุธที่ 18 กันยายน 2556     
       

ระเบียบวาระที่ 6  เรื่องอ่ืน ๆ 

ระเบียบวาระท่ี 6.1 กําหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  ครั้งท่ี 17/2556 

สาระสําคัญโดยย่อ 
ตามท่ีได้กําหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (กบ.) ครั้งที่ 17/2556  

ในวันอังคารที่  17  กันยายน  พ.ศ. 2556 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมอยุธยา – อาเซียน 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  จึงขอเรียนเชิญคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยทุกท่าน    
เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ตามวันและเวลาดังกล่าว 
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มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
     รับทราบ 
 

 
 

เลิกประชุมเวลา เวลา  15.45 น.  

 

 นางนงคราญ คงสมทรง ผู้จดบันทึกการประชุม 
นางสุนทรี  โพธิกุล ผู้ตรวจบันทึกการประชุม 




