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รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
คร้ังที่ 23/2555 

วันอังคารท่ี 27 พฤศจิกายน 2555 เวลา 13.4515.30 น. 
ณ หองประชุม 1 อาคาร 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

-------------------------------------------------- 
ผูท่ีมาประชุม 
1. ดร.บรูพาทิศ พลอยสุวรรณ อธิการบดี ประธาน 
2. ดร.พรเทพ รูแผน รองอธิการบดฝีายบริหาร กรรมการ 
3. ผศ.ดร.วิมลพรรณ รุงพรหม รองอธิการบดฝีายวิชาการ กรรมการ 
4. นายจิรศักดิ์ ชุมวรานนท รองอธิการบดีฝายวางแผนและพัฒนา กรรมการ 
5. นายทวีศักดิ์ จริตควร ผูชวยอธิการบดีฝายบริหาร กรรมการ 
6. นางสาววนิดา อินทรลักษณ ผูชวยอธิการบดฝีายกิจการพเิศษและตรวจสอบ 

ภายใน กรรมการ 
7. ผศ.วิชชุกร นาคธน คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร กรรมการ 
8. รศ.ดร.นพวรรณ ธีระพันธเจริญ คณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กรรมการ 
9. ดร.สุภัทรา คงเรือง (แทน) คณบดีคณะครุศาสตร กรรมการ 
10. รศ.ลํายอง ปลั่งกลาง คณบดีคณะวิทยาการจัดการ กรรมการ 
11. ผศ.จินตนา เวชมี ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา กรรมการ 
12. นางสาวกันยารัตน โกมโลทก (แทน) ผูอํานวยการสถาบันอยุธยาศึกษา กรรมการ 
13. นายชัยพฤกษ ชูดํา ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี 

สารสนเทศ กรรมการ 
14. ดร.รวีวัตร สิริภูบาล ผูอํานวยการสํานักงานบัณฑิตศึกษา กรรมการ 

ผูเขารวมประชุม 
1. นางสุนทรี โพธิกุล ผูอํานวยการกองกลาง 
2. นางสริตา เจริญทัศน (แทน) ผูอํานวยการกองนโยบายและแผน 
3. นางสาวยุวนารี ฉิมพาลี (แทน) ผูอํานวยการกองบริการการศึกษา 
4. รศ.ไพฑูรย สมัครกิจ ประธานสภาคณาจารยฯ 

ผูไมเขารวมประชุม 
1. ดร.ชิดชัย สนั่นเสียง รองอธิการบดฝีายวิจัยและบริการวิชาการ ติดภารกิจ 
2. นายสุนทร โภชฌงค รองอธิการบดฝีายกจิการนกัศึกษา ติดภารกิจ 
3. นางสารภี พูลศิริ ผูอํานวยการกองพฒันานักศึกษา ติดภารกิจ
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เริ่มประชุม เวลา 13.45 น. 
ประธานพิจารณาจํานวนกรรมการที่มาประชุมและเห็นวาครบองคประชุมแลวจึงเปดการประชุม 

และดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม 

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจงใหทราบ 

ระเบียบวาระที่ 1.1 การเขารวมกิจกรรมนําเสนอมุมมองและแนวคิดในหัวขอ“มองยอนหลัง 120 ป 
การฝกหัดครูไทย:ทางออกในศตวรรษที่ 21” และการแถลงขาวการประชุม 
นานาชาติ “The Excellence in Teacher Education and Research 
Innovation 

สาระสําคัญโดยยอ 
ประธานที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลยัราชภัฏขอเรียนเชิญอธิการบดีและบคุลากรเขารวม 

กิจกรรมนํา เ สนอมุมมองและแนวคิดในหัวข อ“มองย อนหลั ง 120  ป  ก ารฝ กหั ดครู ไทย 
โดยนักการศึกษาที่มีช่ือเสียง และรวมการแถลงขาวการประชุมนานาชาติ ในวันพฤหัสบดีที่ 29 พฤศจิกายน 
2555 เวลา 09.0012.00 น. ณ อาคารพุทธวิชาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ตามหนังสือที่ ทปอ.มรภ.ว. 
230/2555  ลงวันที่  5 พฤศจิกายน 2555 จึงขอเรียนเชิญคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเขารวม 
ในการประชุมฯ ซึ่งมหาวิทยาลัยไดมอบหมาย ผศ.จินตนา  เวชมี ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาเขารวม 
การประชุมในหลายครั้งที่ผานมา 

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 1.2 การประชุมสภามหาวิทยาลัย ประจําเดือนธันวาคม 2555 

สาระสําคัญโดยยอ 
สภามหาวิทยาลัยกําหนดใหมีการประชุมสภามหาวิทยาลัย ประจําเดือนธันวาคม 2555 จากเดิม 

ไดกําหนดใหมีการประชุมในวันพุธที่ 19 ธันวาคม 2555 แตเนื่องจากมีผูทรงคุณวุฒิบางทานติดภารกิจจึงนํา 
เรียนทานนายกสภามหาวิทยาลัย และอนุญาตให เลื่อนการประชุมเปนวันพุธที่  26 ธันวาคม 2555 
เวลา 09.30 น. ณ หองประชุม 1 อาคาร 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  และขอเรียนเชิญ 
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยทุกทานเขารวมรับฟงการประชุมดังกลาว 

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
รับทราบ
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ระเบียบวาระที่ 1.3 การจัดงานแสงสีเสียง ยอ ยศ ยิ่งฟา อยุธยามรดกโลก 

สาระสําคัญโดยยอ 
ตามที่ทราบแลววามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาไดรับคัดเลือกใหเปนผูจัดงานแสงสี 

เสียง ยอยศ ยิ่งฟา อยุธยามรดกโลก โดย ผศ.สุมิตร เทพวงษ เปนผูรับผิดชอบการจัดงาน ระหวางวันที่ 
716 ธันวาคม 2555 โดยจะมีพิธีซอมใหญในวันที่ 6 ธันวาคม 2555 ณ บริเวณวัดมหาธาตุ และมีพิธีเปด 
ในวันที่ 7 ธันวาคม 2555 โดยนางสาวยิ่งลักษณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรีใหเกียรติเปนประธานในพิธี 
เปดงาน จึงขอเรียนเชิญคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ทุกทานเขารวมในพิธีเปดงานแสงสีเสียงฯ 
ในครั้งนี้ดวย

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 1.4 การจัดทํา ส.ค.ส. และของที่ระลึกของมหาวิทยาลัย 

สาระสําคัญโดยยอ 
ในปนี้มหาวิทยาลัยโดยอธิการบดีไดเตรียมการทํา ส.ค.ส. และของที่ระลึกของมหาวิทยาลัย 

เพื่อแจกจายในเทศกาลปใหม และแจกจายไปยังผูที่มีสวนสนับสนุนกิจการตาง ๆ กับมหาวิทยาลัย 
โดยจะดําเนินการในชวงหลังจากเสร็จสิ้นงานแสงสีเสียง ฯ  เพื่อใหเสร็จสิ้นกอนวันที่ 20 ธันวาคม 2555 
จึงนําเรียนคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยไดรับทราบ 

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

ระเบียบวาระที่ 2.1 เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 22/2555 

สาระสําคัญโดยยอ 
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยไดมีการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 

ครั้งที่ 22/2555 เมื่อวันอังคารที่ 13 พฤศจิกายน 2555 เวลา 13.30 น. ณ หองประชุม 1 อาคาร 2 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

เลขานุการคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย นําเสนอรายงานการประชุม ครั้งที่ 
22/2555  เพื่อขอใหที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม 

มต/ิความคิดเห็นของท่ีประชุม 
รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้ งที่ 22/2555 

โดยไมมีการแกไข
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ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุม 

ระเบียบวาระที่ 3.1 รายงานขอมูลการดําเนินงานและผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุม 
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
ครั้งที่ 22/2555 

สาระสําคัญโดยยอ 
1. คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ไดมีมติกําหนดเปนแนวปฏิบัติใหเลขานุการนําเสนอ 

ที่ประชุมเพื่อทราบความคืบหนาหรือขอมูลการดําเนินงานและผลการปฏิบัติตามมติทุกครั้งโดยบรรจุ 
เปนเรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งกอนดวย 

2.  คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย มีการประชุม ครั้งที่ 22/2555 เมื่อวันอังคารที่ 
13 พฤศจิกายน 2555 เวลา 13.30 น. ณ หองประชุม 1 อาคาร 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
โดยมีสาระตามรายงานการประชุมฯ ในระเบียบวาระที่ 2.1 

3.  คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย มีการประชุม ครั้งที่ 22/2555 เมื่อวันอังคารที่ 
13 พฤศจิกายน 2555 โดยมอบหมายใหฝายเลขานุการแจงไปยังหนวยงานและบุคคลที่เกี่ยวของปฏิบัติ 
ตามมติที่ประชุมในระเบียบวาระที่ 3.1 

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องนําเสนอเพื่อทราบ 

ระเบียบวาระที่ 4.1 เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากคณบดีคณะครุศาสตร 

สาระสําคัญโดยยอ 
 ไมมี  

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
 ไมมี  

ระเบียบวาระที่ 4.2  เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากคณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

สาระสําคัญโดยยอ 
 ไมมี  

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
 ไมมี 
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ระเบียบวาระที่ 4.3 เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากคณบดีคณะวิทยาการจัดการ 

สาระสําคัญโดยยอ 
 ไมมี  

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
 ไมมี  

ระเบียบวาระที่ 4.4  เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากคณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

สาระสําคัญโดยยอ 
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีไดทํา MOU รวมกับกระทรวงสาธารณสุขเพื่อคัดเลือก 

นักศึกษาดีเดน จากมหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อเปนตัวแทนในการเปนกรรมการจัดสรรรางวัล 

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 4.5  เรือ่งนําเสนอเพื่อทราบจากผูอาํนวยการสถาบนัอยุธยาศึกษา 

สาระสําคัญโดยยอ 
1. สถาบันอยุธยาศึกษานําเสนอขอมูลตามเอกสารแผนผังการจัดงาน การจําลอง 

บรรยากาศหนางานแสงสีเสียง ยอ ยศ ยิ่งฟา อยุธยามรดกโลก และแผนผังซุมตาง ๆ 
2. ขอเรียนเชิญผูบริหาร คณะ/สถาบัน/ศูนย/สํานักงาน เขารวมประชุมสรุปการทํา 

รูปแบบในการโครงการมหกรรมศิลปวัฒนธรรมอยุธยานานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 2556 ในวันที่ 6 
ธันวาคม 2555 เวลา 13.30 น. 

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 4.6 เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

สาระสําคัญโดยยอ 
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศขอขอบคุณคณาจารยจากคณะตาง ๆ และ 

นักศึกษาที่เลือกหนังสือเขาหองสมุด ผลจากการสํารวจเบื้องตนมีผูใหความสนใจเปนจํานวนมาก 

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
รับทราบ
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ระเบียบวาระที่ 4.7 เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 

สาระสําคัญโดยยอ 
1. วันที่ 27 พฤศจิกายน 2555 เวลา 08.3011.00 น. สถาบันวิจัยและพัฒนาพรอมดวย 

คณาจารยจากคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และคณะวิทยาการจัดการ เขารวมงานเปดตัวโครงการ 

“สงเสริมและพัฒนาการบริหารจัดการน้ําในโรงงานอุตสาหกรรม” ระยะที่ 2 กลุมจังหวัดภาคกลาง 

ตอนบน ที่โรงแรมวรบุรี อโยธยา คอนเวนช่ัน รีสอรท จังหวัดพระนครศรีอยุธยา การประชุมครั้งนี้มี 

ผูประกอบการและประชาชนทั่วไปเขารวมงานจํานวน 200 คน มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ไดแจกเอกสารเพื่อประชาสัมพันธมหาวิทยาลัยและแจกแบบสํารวจประเด็นที่มหาวิทยาลัยและสถาน 

ประกอบการจะเรยีนรูรวมกันเพือ่สรางสรรคสังคมแหงการเรียนรู  และขอขอบคุณ ผศ.ดร.บุญล้ํา  สุนทร 

อาจารยคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีไดนํานักศึกษาโปรแกรมวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมจํานวน 

20 คน เขารวมงานในครั้งนี้ ผลการสํารวจสถาบันวิจัยและพัฒนาจะนําเสนอใหแกมหาวิทยาลัยในโอกาส 

ตอไป 

2. สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ไดรับมอบหมายจาก 

การประชุมคณะกรรมการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 8/2555 เมื่อวันอังคารที่ 6 

พฤศจิกายน 2555 ใหดําเนินการจัดการประชุมระดมความคิดเห็นของนักศึกษา เพื่อนําขอมูลมาใชใน 

การวางแผนพัฒนามหาวิทยาลัย ในวันพุธที่ 12 ธันวาคม 2555 เวลา 13.0016.30 น. ณ หองประชุม 

ใหญอาคาร 100 ป 

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 4.8 เรื่องนําเสนอเพือ่ทราบจากผูอาํนวยการสํานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา 

สาระสําคัญโดยยอ 
1. สํานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาเปดรับสมัครนักศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพครู 

ตั้งแตวันที่  22 พฤศจิกายน 2555 ถึงวันที่  31 มกราคม 2556 ซึ่งขณะนี้มีผูสมัครเกินจํานวน 
130 คนแลว 

2. ขอเชิญประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาในวันพุธที่  28 พฤศจิกายน 2555 
เวลา 13.30 น. 

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
รับทราบ
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ระเบียบวาระที่ 4.9 เรื่องนําเสนอเพือ่ทราบจากผูอาํนวยการสํานกังานอธกิารบดี 

สาระสําคัญโดยยอ 
1. สํานักงานอธิการบดีไดประสานกับผศ.ดร.วิมลพรรณ  รุงพรหม ในวันที่ 2 ธันวาคม 

2555 จะมีการสอบคัดเลือกนักศึกษาภาคปกติประจําปการศึกษา 2556 รอบแรก มีผูสมัครสอบจํานวน 
2,170 คน ไดจัดสถานที่ ปายอาคาร และประสานงานกับหนวยงานตาง ๆ โดยจะจัดประชุมเพื่อเตรียม 
ความพรอมในวันพุธที่ 28 พฤศจิกายน 2555 

2. วันอาทิตยที่  2 ธันวาคม 2555 มหาวิทยาลัยประกาศปดตลาดนัดเสารอาทิตย 
เพื่ออํานวยความสะดวกใหแกนักเรียน นักศึกษา และผูปกครอง มีพื้นที่นั่งรอและสามารถจอดรถไดอยาง 
สะดวกสบาย 

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 4.10  เรือ่งนําเสนอเพื่อทราบจากรองอธิการบดีและผูชวยอธกิารบดี 

ระเบียบวาระที่ 4.10.1  เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากรองอธิการบดีฝายบริหาร 
สาระสําคัญโดยยอ 

1. นายจิรพัฒน  มั่งตา นิติกร สังกัดกองกลาง สํานักงานอธิการบดีไดขอลาออกจาก 
การเปนพนักงานมหาวิทยาลัยมีผลตั้งแตวันที่ 1 ธันวาคม 2555 

2. การสอบบุคคลเพื่อเลือกสรรใหบรรจุแตงตั้งเปนพนักงานมหาวิทยาลัย ตามที่ไดเปน 
ผูดูแลขอสอบภาคความรูความสามารถทั่วไปโดยมีคณะทํางานออกขอสอบ  ผลจากการสอบพบวามีผูที่ 
สอบผานภาคความรูความสามารถทั่วไปไดนอย และขออนุญาตที่ประชุมที่ขอความอนุเคราะห 
คณะกรรมการสงผลการสอบใหแลวเสรจ็ภายในวันพุธที่ 28 พฤศจิกายน 2555 เพื่อทําการประกาศผลใน 
วันที่  29 พฤศจิกายน 2555 จึงขอความรวมมือจากคณะกรรมการทุกชุดเรงรัดดําเนินการตาม 
กําหนดเวลาดังกลาว 

3. การจําหนายพัสดุครุภัณฑออกจากทะเบียน มีหลายหนวยงานยังไมไดเคลื่อนยายออก 
จากพื้นที่  มีบางสวนจําหนายไมไดเนื่องจากไมมีช่ืออยูในทะเบียนซึ่งตองตรวจสอบตอไป ซึ่งสวนกลาง 
อยูระหวางเรงรัดดําเนินการจําหนายพัสดุใหเสร็จเรียบรอยโดยเร็ว หนวยงานใดที่ยังไมไดสงขอมูล 
ขอความอนุเคราะหใหชวยสงขอมูลมายังสวนกลางโดยเร็ว 

ผศ.วิชชุกร  นาคธน  กลาววา  คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรไดดําเนินการสํารวจ 
ตามที่รองอธิการบดีฝายบริหารไดขอความรวมมือ และขออนุญาตมอบหมายใหเจาหนาที่ทําการสํารวจ 
ซ้ําอีกครั้งหนึ่งซึ่งตองการใหเปนปจจุบัน เพื่อใหถูกตองและพัสดุบางรายการยังมีผูนําของไปใชงาน 
และพัสดุบางรายการมีราคาแพง 

อธิการบดี  กลาววา ตองการใหทําความเขาใจวา ประเด็นแรกมีหัวหนาสํานักงานของทุก 
หนวยงานอยูและเปนผูมีหนาที่โดยตรงในการดูแลเกี่ยวกับเรื่องงานพัสดุ ซึ่งเปนหนึ่งในหนาที่ที่ตอง 
ปฏิบัติ คณบดีมีหนาที่บังคับบัญชากํากับใหทําตามหนาที่  และหัวหนาสํานักงานจะไมรู ไมทราบ ไมได
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เปนหนาที่ตามมาตรฐานตําแหนง ประเด็นท่ีสอง บัญชีพัสดุเกา วิธีที่งายในการตรวจจะพิจารณาจาก 
แผนงบประมาณในชองทายจะบอกวาหนวยงานใดเปนผูซื้อและจะตรวจสอบบัญชีของผูซื้อมีหรือไม 
และตรวจสอบบัญชีเบิกจาย  บัญชีการยืมมีหรือไม  และยังมีพัสดุอยูหรือไม และหากมีพัสดุคงอยูใน 
สภาพใชงานไดหรือไม เรื่องนี้ตองการใหคณบดี ผูอํานวยการ/ศูนย สํานักงาน ชวยกํากับดูแลให 

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 4.10.2  เรื่องนําเสนอเพือ่ทราบจากรองอธกิารบดฝีายวางแผนและพฒันา 

สาระสําคัญโดยยอ 
1. สรุปความกาวหนาการเบิกจายงบประมาณของสวนราชการ ประจําปงบประมาณ 

พ.ศ. 2555 (เงินกันเหลื่อมป) งบกลาง โครงการใหความชวยเหลือ ฟนฟู เยียวยา ผูที่ไดรับผลกระทบจาก 
สถานการณอุทกภัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ณ วันที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555 
เนื่องจากเปนชวงที่ตองเรงรัดการเบิกจายยอดเบิกจาย 58,976,131.40 บาท เบิกจายสะสม 
17,056,331.40 บาท คงเหลือ 41,919,800 บาท ตองเรงรัดดําเนินการใหเสร็จสิ้นภายในเดือนธันวาคม 

2. สรุปความกาวหนาการเบิกจายงบประมาณของสวนราชการ ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. 2555 (เงินกันเหลื่อมป )  งบประมาณแผนดิน :รายจายงบลงทุน มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
พระนครศรีอยุธยา ณ วันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555 ยอดเบิกจาย 27,197,867.80 บาทเบิกจาย 
สะสม 4,024,311 บาท คงเหลือ 23,173,556.80 บาท ตองเรงรัดดําเนินการใหเสร็จสิ้นภายในเดือน 
ธันวาคม 

3. มาตรการเรงรัดติดตามการใชจายเงินปงบประมาณ พ.ศ. 2556 ตามหนังสือ 
กระทรวงการคลัง ที่ กค 0420.5/80549 ลงวันที่ 16 พฤศจิกายน 2555 ซึ่งไดรับมอบหมายจาก 
อธิการบดีใหเขารวมประชุมกับนายกิตติรัตน ณ ระนอง รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง มีสวนราชการ 
ทั้งหมดที่ไดรับจัดสรรงบประมาณเขารวมประชุมประมาณ 1,000 คน ไดมีการปรับเปาหมายใหม ดังนี้ 

4. ขอความรวมมือพิจารณาใหขอเสนอแนะ (ราง) แผนรองรับภาวะฉุกเฉินตามที่ 
กองนโยบายและแผนไดแจกไปใหตามหนวยงานตาง ๆ ขอใหสงขอมูลกลับมาที่กองนโยบายและแผน 
ภายในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2555  ที่มหาวิทยาลัยตองดําเนินการเพื่อใหเปนไปตาม ก.พ.ร. หมวด 6
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การรองรับภาวะที่จะมากระทบตอการจัดการและกระบวนการตาง ๆ 
5. คําของบประมาณป 2557 ตามที่กองนโยบายและแผนมีหนังสือไปยังหนวยงานและมี 

การประชุมโดยขอใหทานไดจัดสงขอมูล ซึ่งกองนโยบายและแผนไดดําเนินการนําคําของบประมาณ 
ทั้งหมดเขาระบบ Ebudjeting เรียบรอยหมดทุกหนวยงานแลว เปนยอดเงินงบลงทุนรวมทั้งสิ้น 
303 ลานบาทไมรวมงบประจําข้ันตํ่า 200 ลานบาท 

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 4.10.3  เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากรองอธิการบดีฝายวิชาการ 
สาระสําคัญโดยยอ 

1. สถิติการรับสมัครนักศึกษาตามที่มหาวิทยาลัยไดเปดรับสมัครนักศึกษาภาคปกติ 

(รอบแรก) ระหวางวันที่ 15 ตุลาคม 255523 พฤศจิกายน 2555 ซึ่งปจจุบันไดปดรบัสมัครเรียบรอยแลว 

พบวา มีนักศึกษาสมัครเรียนจํานวนทั้งสิ้น 2,168 คน ตามรายละเอียดสรุปสถิติการรับสมัครนักศึกษา 

ภาคปกติ (รอบแรก) ปการศึกษา 2556 (ขอมูล ณ วันที่ 23 พฤศจิกายน 2555) 

2. ขอเชิญประชุมคณะกรรมการกํากับการสอบคัดเลือกนักศึกษาภาคปกติ ปการศึกษา 2556 

ตามคําสั่ง 1325/2555 เรื่องแตงตั้งคณะกรรมการกํากับการสอบคัดเลือกนักศึกษาภาคปกติ ปการศึกษา 2556 

ในวันอาทิตยที่ 2 ธันวาคม 2555 มีหนาที่ในการดูแล อํานวยความสะดวก และดําเนินการสอบคัดเลือกนักศึกษา 

ภาคปกติใหเปนไปดวยความเรียบรอย จึงขอเรียนเชิญคณะกรรมการทุกทานเขารวมประชุมในวันพุธที่ 28 

พฤศจิกายน 2555 ณ หองประชุม 317 เวลา 13.00 น. 

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 4.10.4   เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากรองอธิการบดีฝายวิจัยและบริการวิชาการ 

สาระสําคัญโดยยอ 
 ไมมี  

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
 ไมมี 
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ระเบียบวาระที่ 4.10.5 เรือ่งนําเสนอเพื่อทราบจากรองอธกิารบดฝีายกิจการนกัศกึษา 

สาระสําคัญโดยยอ 
 ไมมี  

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
 ไมมี  

ระเบียบวาระที่ 4.10.6  เรื่องนําเสนอเพือ่ทราบจากผูชวยอธิการบดฝีายบริหาร 

สาระสําคัญโดยยอ 
1. งานอาคารสถานที่จะยายแนวทอประปามีขนาดทอเสนผาศูนยกลาง 3 นิ้ว ระยะทาง 

ประมาณ 70 เมตร จากอาคาร 8 เดิมไปจนถึงอาคาร 10 ขณะนี้ไดทําการสํารวจและนําเรื่อง 
การประมาณราคาเสนอใหทานอธิการบดีพิจารณาการจัดซื้อวัสดุ  และอยูระหวางดําเนินการให 
การประปานํารถมาขุดโดยจะดําเนินการใหแลวเสร็จภายใน 1 วัน ซึ่งงานอาคารสถานที่จะแจงใหทราบ 
วาจะสามารถใชงานไดเมื่อไหรตอไป  และขออภัยในความไมสะดวกที่ตองงดใชหองสุขาสําหรับอาคาร 8 
และอาคาร 10 เปนเวลา 1 วัน 

2. มีบุคลากรของมหาวิทยาลัยไดทําคุณงามความดีมีจริยธรรมเปนบุคคลตัวอยาง คือ 
นายจิรพัฒน มั่งตา นิติกร สังกัดกองกลาง สํานักงานอธิการบดี เก็บกระเปาสตางคของนักทองเที่ยวได 
โดยมีความเห็นวามหาวิทยาลัยควรออกหนังสือชมเชย เพื่อเปนเกียรติประวัติใหกับบุคคลที่ทําคุณงาม 
ความดี หรือสมควรสงรายช่ือใหเปนบุคลากรดีเดนทําประโยชนตอสาธารณชนสงใหกับสํานักงาน 
วัฒนธรรมจังหวัด และทําปายไวนิลโฆษณามหาวิทยาลัยตามจุดทองเที่ยวตาง ๆ เปน 4 ภาษา คือ 
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ภาษาญี่ปุน เพื่อสงเสริมการทองเที่ยวใหนักทองเที่ยวเกิดความเช่ือมั่น 
วาการมาเที่ยวจังหวัดพระนครศรีอยุธยาน้ันมีความปลอดภัยตอไป 

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชมุ 
รับทราบ มอบหมายกองกลาง สํานักงานอธิการบดีดําเนินการตามขอเสนอและประสาน 

ขอมูลตอไป 

ระเบียบวาระที่ 4.10.7 เรื่องนําเสนอเพือ่ทราบจากผูชวยอธิการบดฝีายกิจการพิเศษ 
และตรวจสอบภายใน 

สาระสําคัญโดยยอ 
 ไมมี  

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
 ไมมี 
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ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องนําเสนอเพื่อพิจารณา 

ระเบียบวาระที่ 5.1 การใชสถานที่มหาวิทยาลัยเลนกีฬาโดยบุคคลภายนอก 

สาระสําคัญโดยยอ 
รศ.ดร.นพวรรณ  ธีระพันธเจริญ คณบดีคณะวิทยาศาสตรฯ นําเสนอ เรื่องการใชสถานที่ 

ของมหาวิทยาลัยเลนกีฬาโดยบุคคลภายนอก ซึ่งมีผูมาสอบถามวาในกรณีที่มีบุคคลภายนอกมาใช 
สถานที่ในการเลนกีฬาภายในมหาวิทยาลัย เปนการทําใหมหาวิทยาลัยสิ้นเปลืองพลังงานไฟฟา 
จึงขอหารือวาควรมีผูรับผิดชอบกํากับดูแลในเรื่องดังกลาวหรือไม ควรมีการกําหนดระเบียบ ประกาศ 
ของมหาวิทยาลัยหรือไม 

อธิการบดี กลาววา มหาวิทยาลัยมีระเบียบอยูแลวซึ่งอยูระหวางการปรับปรุงแกไข 
การใชสถานที่ราชการมีระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ซึ่งกรณีดังกลาวเปนการไมไดบังคับใชอยาง 
เครงครัดตอเนื่อง ผูที่ตองรับผิดชอบคืองานอาคารสถานที่ และผูมีหนาที่ดูแลความเปนระเบียบ 
เรียบรอย คือ กองกลาง สํานักงานอธิการบดี 

นางสุนทรี  โพธิกุล ผูอํานวยการกองกลาง กลาววา ตามที่กองกลาง สํานักงาอธิการบดี 
ไดเสนอ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยเรื่องหลกัเกณฑและวิธีการขออนุญาตใชสนามและอาคารสถานกีฬา 
ใหมหาวิทยาลัยพิจารณาเพื่อประกาศรองรับในการใชสนามกีฬาของมหาวิยาลัยใหเปนไปดวยความ 
เรียบรอยและเปนระบบ  ประกอบกับมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (กบ.) ครั้งที่ 
20/2555 เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2555 เห็นชอบในหลักการเกี่ยวกับหลักเกณฑ และวิธีการขออนุญาตใช 
สนามและอาคารสถานกีฬาโดยมอบหมายใหกองกลางนําขอเสนอแนะไปปรับปรุง แกไขเพิ่มเติมใหมี 
ความสอดคลองกันและประกาศใชตอไป ซึ่งผูรับผิดชอบดูแล คือ กองพัฒนานักศึกษา 

มติ/ความเห็นของที่ประชุม 
มอบหมายกอ งพัฒนานั ก ศึ กษากํ ากั บดู แลตามประกาศมหา วิทยาลั ย ร าชภัฏ 

พระนครศรีอยุธยา เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการขออนุญาตใชสนามและอาคารสถานกีฬา 

ระเบียบวาระที่ 5.2 ขอความเห็นชอบโครงการกองทุนวิจัย 

สาระสําคัญโดยยอ 
อธิการบดี นําเสนอ เรื่องกองทุนวิจัย ตามที่มีงบประมาณกองทุนวิจัยจํานวน 5 ลานบาท 

เพื่อจะมีกองทุนวิจัยไดมากข้ึน ตองการให ผศ.จินตนา  เวชมี ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาจัดทํา 
โครงการเพื่อเสนอของบประมาณสํารองจายปงบประมาณ 2556 โดยผานคณะกรรมการบริหาร 
มหาวิทยาลัย เพื่อใหความเห็นชอบในหลักการ คณะกรรมการบริหารงบประมาณและการเงินเพื่อเสนอ 
ตอสภามหาวิทยาลัย จึงขอความเห็นชอบในหลักการเพื่อจัดทําโครงการสําหรับกองทุนวิจัย 

ผศ.วิชชุกร นาคธน  คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร กลาววา กองทุนวิจัยกับ 
งบประมาณวิจัยประจําปทําหนาที่เหมือนหรือตางกันอยางไร ตามที่ทราบคือมีงบประมาณ 2 สวน คือ 
งบประมาณที่มหาวิทยาลัยต้ังไวเพื่อเปดโอกาสใหอาจารยไดเสนอหัวของานวิจัย  และกองทุนวิจัย
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ผศ.จินตนา  เวชมี ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา  กลาววา งบวิจัยมี 4 แหลงทุน คือ 
1. งบประมาณผาน วช.  เดิมมีจํานวน 4 ลานบาท ปจจุบันมีจํานวน 6 ลานบาทตอปทําใหจํานวน 
นักวิจัยเพิ่มขึ้นแตจะมีตัวช้ีวัดเกี่ยวกับการทําเสร็จ/ไมเสร็จ 2. งบ สกอ. ไมมียอดเงินที่ชัดเจนแตข้ึนอยู 
กับวามีอาจารยเก็บเกี่ยวงานวิจัยไดเทาไหร ประมาณ 12 ลานบาท 3. งบเครือขายภาคกลาง มีอาจารย 
คณะมนุษยศาสตรฯ ไดรับทุนจํานวน 3 คน เปนทุนจํานวน 120,000 บาท 4. งบกองทุนวิจัยของ 
มหาวิทยาลัยเนื่องจากอาจารยสนใจทําวิจัยมากข้ึนสําหรับอาจารยที่ทําวิจัยเล็ก ๆ เพื่อตอบโจทย 
งานวิจัยที่สนใจงบประมาณจํานวน 30,000 บาท ซึ่งแตเดิมอาจารยบุหงา  แขวัฒนะ ไดตั้งงบกองทุน 
วิจัยไวจํานวน 10 ลานบาทปจจุบันคงเหลือ 5 ลานบาท ซึ่งหากไมไดรับมอบหมายจากอธิการบดีให 
จัดทําโครงการเพื่อเพิ่มเติมโครงการกองทุนวิจัยดังกลาว สถาบันวิจัยและพัฒนาจะมีงบประมาณ 
บางสวน ซึ่งงบประมาณ วช. และงบประมาณ สกอ. ไดมีการตัดเขามหาวิทยาลัยจํานวน 10 เปอรเซ็นต 
เงินจํานวนนี้มหาวิทยาลัยอนุญาตใหไปนําเสนองานวิจัยไดไมเกิน 70 เปอรเซ็นต ดังนั้นจะมีจํานวน 
3 เปอรเซ็นตที่ตัดเขากองทุนประจาํ  ซึ่งจะนํามาชวยเหลืออาจารยใหมที่สนใจทํางานวิจัยแตยังไมไดขอ 
ทุนวิจัยจากภายนอก เชนป 2556 จะใชงบประมาณเกาเพียง 100,000 บาท แตหากไมมีการหาทุนวิจัย 
จากภายนอกจะทําใหงบกองทุนวิจัยของมหาวิทยาลัยหมดไปไดตามที่ทานอธิการบดีตองการตั้ง 
งบประมาณเริ่มตนจํานวน 10 ลานบาท คงเดิม ดังนั้นกองทุนวิจัยจะแตกตางกันตรงที่เปนงานวิจัยที่มี 
คณะกรรมการภายในเปนผูพิจารณาเพื่อสนับสนุนใหอาจารยรุนใหมไดพัฒนาทํางานวิจัยภายใตกรอบที่ 
เล็กและจํานวนเงินนอย 

ผศ.วิชชุกร นาคธน  คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร กลาววา การทําวิจัยขนาดเล็ก 
ไดต้ังงบประมาณไวในหมวดปกติไวหรือไม หากตั้งไวก็สามารถใชตรงสวนนี้ไดไมจําเปนตองเปนกองทุน 
จึงทําใหสับสนวาการตั้งงบประมาณปกติตอป 

อธิการบดี  กลาววา  ลักษณะเฉพาะคือกองทุนวิจัยมีระเบียบเฉพาะและหลักการของกองทุน 
คือ ใหมีเงินตนทุนหมุนเวียนและมีดอกผลจากเงินทุนนั้นมาใชเพื่อการดําเนินกิจการของกองทุน 
สวนการตั้งงบประมาณไวในหมวดปกติข้ึนอยูกับมหาวิทยาลัยวาจะมีการตั้งงบประมาณไวหรือไม 
หากไมมีโครงการหรือไมมีแผนงบประมาณจะไมมีการตั้งงบประมาณนั้นไว  แตยังมีอีกแหลงหนึ่งเปน 
แหลงเงินทุนทั่วไปที่อาจารยแตละคนไปรับงบประมาณมานับวาเปนแหลงทุนอีกรูปแบบหนึ่ง 

นายจิรศักดิ์  ชุมวรานนท  รองอธิการบดีฝายวางแผนและพัฒนา  กลาววา ปนี้เปนปแรก 
ที่ทดลองตั้งงบประมาณจากงบ บกศ. มหาวิทยาลัยมีเปาหมายโดยคิดเปนสัดสวนรอยละของ 
งบประมาณรายได เปนอีกแนวทางหนึ่ง 

มติ/ความเห็นของที่ประชุม 
เห็นชอบในหลักการโครงการกองทุนวิจัยจากงบประมาณสํารองจาย บกศ. ปงบประมาณ 2556
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ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่น ๆ 

ระเบียบวาระที่ 6.1 การมอบหมายผูรักษาการเพื่อปฏิบัติหนาที่แทน 

สาระสําคัญโดยยอ 
อธิการบดี กลาววา ผูบริหารระดับผูอํานวยการกอง ซึ่งเปนตําแหนงอํานวยการระดับตน 

ผูบริหารที่มีตําแหนงหนาที่อํานวยการระดับตนเปนตนไป  เวลาที่ไมอยูหรือไมสามารถปฏิบัติกิจใดไดตอง 
มอบผูรักษาการปฏิบัติหนาที่แทน เพื่อใหการสั่งการ/การประสานงานสามารถปฏิบัติงานตอไปได  ปจจุบัน 
มีหลายหนวยงานที่ผูบริหารไมอยูหรือไมสามารถปฏิบัติหนาที่ไดในขณะที่มีคําสั่ง/ขอสั่งการ และไมมี 
การมอบหมายผูปฏิบัติหนาที่แทน 

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 6.2 การใชหองเรียนและอาคารเรียนตาง ๆ 

สาระสําคัญโดยยอ 
ผศ.วิชชุกร  นาคธน คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร กลาววา ปญหาสภาพบังคับ 

กฎระเบียบที่ไดกําหนดไปภายหลังจากเวลา 17.00 น. แตหากมีผูที่มีความจําเปนตองใชหองฝกซอม เชน 
กรณีงานมรดกโลกที่ตองเปนกรณีพิเศษ  ตองการใหมีเอกสารหลักฐานการใชสถานที่  ซึ่งปญหาที่เกิดข้ึนคือ 
มีของหาย  และไมมีอาจารยควบคุมการฝกซอมเนื่องจากมีภารกิจอื่น  จึงขอความอนุเคราะหกองกลางโดย 
ใหเจาหนาที่รักษาความปลอดภัยกํากับดูแล ในกรณีที่มีการใชอาคารภายหลังจากเวลา 17.00 น. จึงขอให 
มหาวิทยาลัยใหเจาหนาที่รักษาความปลอดภัยเขาไปตรวจสอบ และกําหนดแนวปฏิบัติอยางเปนทางการ 

ดร.พรเทพ  รูแผน รองอธิการบดีฝายบริหาร กลาววา จากการที่ไดประชุมเจาหนาที่รักษา 
ความปลอดภัยแลวนั้น ก็เห็นสภาพการใชหองฝกซอมตามที่คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรได 
แจงใหทราบ  แตละคณะตองมีแนวปฏิบัติของแตละคณะเอง และแตละคณะจะมีเงื่อนไขอื่นใดนั้นขอใหแจง 
กับกองกลางดวย เพื่อจะนําแจงใหเจาหนาที่รักษาความปลอดภัยไดรับทราบ 

ผศ.ดร.วิมลพรรณ  รุงพรหม  รองอธิการบดีฝายวิชาการ กลาววา อาคาร 2 เปนของสํานักงาน 
อธิการบดีสวนหองพักเปนของอาจารยคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  อาคาร 2 ผูมีหนาที่กํากับดูแล 
คือ สํานักงานอธิการบดี 

อธิการบดี กลาววา ขณะนี้ใกลจะสงมอบงานตองการใหควบคุมกุญแจทั้งหมด เมื่อมีผูตองการ 
ใชหองใหใชแบบคํารองทั่วไป (ใชเมื่อไมมีแบบคํารองเฉพาะใหใชแบบคํารองทั่วไปตามที่อธิการบดีออกให) 
เปนกรณีไป 

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
รับทราบ และมอบหมายดร.พรเทพ  รูแผน  รองอธิการบดีฝายบรหิาร ติดตามกํากับเรื่องการ 

แจงเกี่ยวกับการใชงานอาคาร 2 ตามประกาศของมหาวิทยาลัย และมอบหมายคณบดีทุกคณะใหกํากับ 
ดูแลในสวนที่รับผิดชอบตามที่เห็นสมควรตอไป
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ระเบียบวาระที่ 6.3 การจอดรถจักรยานยนตบนทางเดินเทา 

สาระสําคัญโดยยอ 
รศ.ดร.นพวรรณ  ธีระพันธเจริญ  คณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กลาววา มีเรื่อง 

สืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (กบ.) ครั้งที่ 22/2555 การจอดรถจักรยานยนต 
บนทางเทาบริเวณดานขางทานเฉกอะหมัดกอนถึงอาคารคณะวิทยาศาสตรฯ ขณะนี้รถจักรยานยนต 
ยังคงจอดบนทางเดินเทาเหมือนเดิม 

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 6.4 การติดตั้งสัญญาณ wifi 

สาระสําคัญโดยยอ 

อธิการบดี แจงวา เนื่องจากไดรับแจงจากอาจารยและนักศึกษาเกี่ยวกับสัญญาณ wifi 
ในบางจุดไมมีสัญญาณโดยเฉพาะอาคารใหม จึงนําเสนอผูอํานวยการสํานักวิทยบริการฯ หากจะ 
ดําเนินการใหทั่วถึงอยางเพียงพอ และมีประสิทธิภาพจะตองดําเนินการอยางไร 

นายชัยพฤกษ  ชูดํา ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการฯ กลาววา ขณะนี้อาคารใหมโดยเฉพาะ 
อาคาร 43 ระบบ LAN ยังไมสมบรูณเนื่องจากระบบ LAN ที่มากับอาคารไมมีอุปกรณมาดวยแตได 
ดําเนินการประเมินราคาและแจงไปยังหัวหนาสํานักงานคณบดีเรียบรอยแลว อาคาร 41 คณะวิทยาการ 
จัดการไดดําเนินการเรียบรอยแลวเนื่องจากสํานักงานคณบดีไดดําเนินการจัดทําเรื่องการซื้อจางให 
เรียบรอยและไดทําการติดตั้งเรียบรอยแลว และไดมีการวางแผนไวคือ เมื่อระบบ LAN เขาถึงทั้ง 
หมดแลวจะนํา access point ติดตั้งเพิ่มเติมในปงบประมาณ 2557 จํานวน 100 จุด สวนระบบที่ไดทํา 
การติดตั้งไปพรอมกับการปรับปรุงทั้ง 11 อาคารในรอบกอนน้ําทวมไดเพิ่มเติมไปแลวจํานวน 50 จุด 

ซึ่งเปนเทคโนโลยีใหมที่ความเร็วสูงแตตัว wifi เดิม speed ความเร็ว 10 เมกกะไบต ซึ่งระบบที่ไดทํา 
การติดตั้งใหมจะมีความเร็วสูง 

อธิการบดี กลาววา มอบหมายผูอํานวยการสํานักวิทยบริการฯ ตรวจสอบและติดตาม 

ขอเสนอแนวปฏิบัติโดยใหจัดทําสติ๊กเกอรไวจํานวน 2 ชนิด ชนิดที่ 1 เปนสติ๊กเกอรที่บอกสัญญาณ wifi 
และสามารถรับสัญญาณ wifi ชนิดที่ 2 เปนการบอกจุดที่มีสาย LAN ไปถึงเชนในหองเรียนควรมี 

สติ๊กเกอรติดระบุชองสัญญาณ LAN เหตุผลที่ตองทําเนื่องจากมีอาจารยบางทานไมทราบควรใหความ 
ชวยเหลือ 

นายชัยพฤกษ  ชูดํา ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการฯ กลาววา ตามที่มีงบประมาณเหลือ 
จายปที่ผานมาและไดดําเนินการจัดซื้ออุปกรณตาง ๆ   ตามที่ทานอธิการบดีมอบหมาย  ขณะนี้สํานักวิทย 
บริการฯไดดําเนินการติดตั้งอุปกรณ คืออาคาร 41 และอยูระหวางดําเนินการติดต้ังทีค่ณะมนุษยศาสตรฯ 
และขอความอนุเคราะหคณะชวยจัดผูดูแลอาคารชวงเวลากลางคืนเพื่อคอยเฝาติดตามจนงานสําเร็จ 
ลุลวงโดยเร็ว
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มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 6.5 การทอดกฐินสามัคคีมหากุศล ณ วัดลอดชอง 

สาระสําคัญโดยยอ 
นางสุนทรี  โพธิกุล  ปฏิบัติงานในหนาที่ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี นําเสนอ 

การทอดกฐินสามัคคีมหากุศล ณ วัดลอดชอง ตําบลบานปอม อําเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัด 
พระนครศรีอยุธยาในวันเสารที่ 24 พฤศจิกายน 2555 โดยมีสายจากชาวบานใกลเคียงวัดลอดชองบริจาคเงิน 
รวมทําบุญจํานวน 172,076 บาท  และไดรับเงินรวมทําบุญจากมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
322,558 บาทและผูมีจิตศรัทธารวมบริจาคเพิ่มเติมจนไดรับเงินรวมทําบุญเปนจํานวนเงินทั้งสิ้น 
500,000 บาท จึงนําเรียนคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อรับทราบ 

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 6.6 การติดตั้งเครื่องปรับอากาศหองรับประทานอาหารสําหรับอาจารย 
ในโรงอาหาร 

สาระสําคัญโดยยอ 
อธิการบดี มอบหมายผูอํานวยการกองกลางเรงรัดดําเนินการติดตั้งเครื่องปรับอากาศหองพัก 

รับประทานอาหารสําหรบัอาจารยโดยใชเงินงบประมาณจากเงินรายไดของโรงอาหาร ซึ่งสามารถดําเนินการ 
เปนวิธีพิเศษได ทั้งนี้คณะกรรมการซึ่งประกอบดวย ผูอํานวยการกองทั้ง 4 กอง และหัวหนาสํานักงาน 
มอบหมายใหคณะกรรมการรับผิดชอบดําเนินการใหแลวเสร็จภายในสัปดาหแรกของเดือนธันวาคม 2555 

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 6.7 กําหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 24/2555 

สาระสําคัญโดยยอ 
เลขานุการคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย นําเสนอปฏิทินเพื่อหารือเรื่องกําหนด 

การประชุมคณะกรรมการบรหิารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 24/2555 โดยกําหนดปฏิทินการประชุมคณะกรรมการ 
บริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 24/2555 ในวันอังคารที่ 11 ธันวาคม 2555 เวลา 13.30 น. ณ หองประชุม 1 
อาคาร 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
รับทราบ
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เลิกประชุมเวลา เวลา 15.30 น. 

นางสาวภัครินทร ภิญญา ผูจดบันทึกการประชุม 
นางสุนทรี โพธิกุล ผูตรวจบันทึกการประชุม




