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รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
คร้ังที่ 17/2555 

วันอังคารท่ี 4 กันยายน 2555 เวลา 13.3016.45 น. 
ณ หองประชุม 1 อาคาร 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

-------------------------------------------------- 
ผูท่ีมาประชุม 
1. ดร.บรูพาทิศ พลอยสุวรรณ อธิการบดี ประธาน 
2. รศ.วันทนีย แสนภักดี รองอธิการบดฝีายบริหาร กรรมการ 
3. ผศ.ดร.วิมลพรรณ รุงพรหม รองอธิการบดฝีายวิชาการ กรรมการ 
4. นายจิรศักดิ์ ชุมวรานนท รองอธิการบดฝีายวางแผนและพฒันา กรรมการ 
5. ดร.ชิดชัย สนั่นเสียง รองอธิการบดฝีายวิจัยและบริการวิชาการ กรรมการ 
6. นายสุนทร โภชฌงค รองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา กรรมการ 
7. ดร.อมรรัตน สนั่นเสียง คณบดีคณะครุศาสตร กรรมการ 
8. นางอรัญญา จงกลรัตน (แทน) คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร กรรมการ 
9. รศ.ดร.นพวรรณ ธีระพันธเจริญ คณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กรรมการ 
10. รศ.ลํายอง ปลั่งกลาง คณบดีคณะวิทยาการจัดการ กรรมการ 
11. นางสาวเกษรา ศรีวิเชียร (แทน) ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา กรรมการ 
12. ผศ.พันทิพา มาลา ผูอํานวยการสถาบันอยุธยาศึกษา กรรมการ 
13. นางสาวนันทนา แยมบู (แทน) ผูอํานวยการสํานักวิทยบรกิารและ 

เทคโนโลยีสารสนเทศ 
กรรมการ 

14. ดร.รวีวัตร สิริภูบาล ผูอํานวยการสํานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา กรรมการ 

ผูเขารวมประชุม 
1. นางสุนทรี โพธิกุล ผูอํานวยการกองกลาง 
2. นางสาวเพลินตา โมสกลุ ผูอํานวยการกองนโยบายและแผน 
3. นางสารภี พูลศิริ ผูอํานวยการกองพฒันานักศึกษา 

ผูไมเขารวมประชุม 
1. นายทวีศักดิ์ จริตควร ผูชวยอธิการบดีฝายบริหาร ติดภารกิจ 
2. รศ.ไพฑูรย สมัครกิจ ประธานสภาคณาจารย ติดภารกิจ 
3. นางลักขณา เตชวงษ ผูอํานวยการกองบริการการศึกษา ติดภารกิจ 

เริ่มประชุม เวลา 13.30 น. 
ประธานพิจารณาจํานวนกรรมการทีม่าประชุมและเหน็วาครบองคประชุมแลวจึงเปดการประชุม 

และดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม
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ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจงใหทราบ 

ระเบียบวาระที่ 1.1 การประชุมบุคลากรประจําภาคเรียนที่ 1/2555 

สาระสําคัญโดยยอ 
อธิการบดีไดมีคําสั่งใหอาจารยทุกทานเขารวมการประชุมประจําภาคเรียนที่ 1/2555 

ในวันพุธที่ 5 กันยายน 2555 เวลา 13.0016.30 น. ณ หองประชุมอาคาร 100 ป มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
พ ร ะ น คร ศ รี อ ยุ ธ ย า จึ ง ข อ เ รี ย น เ ชิญ ค ณ ะ กร ร ม ก า ร บ ริ ห า ร ม ห า วิท ย า ลั ยทุ ก ท า น 
เขารวมประชุมพรอมทั้งเตรียมขอมูลที่ตองการแจงหรือช้ีแจงใหอาจารยทุกทานไดรับทราบ 
ในการประชุมดังกลาว 

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 1.2 การประชุมสภามหาวิทยาลัยประจําเดือนกันยายน 2555 

สาระสําคัญโดยยอ 
ตามมติไดมีการหารือเกี่ยวกับการจัดประชุมสภามหาวิทยาลัยประจําเดือนกันยายน 

ซึ่งคาดวาจะเปนการประชุมครั้งสุดทายของกรรมการสภามหาวิทยาลัยชุดเกา ซึ่งกําหนดจัดการประชุมสภา 
มหาวิทยาลัยนอกสถานที่ในกรุงเทพมหานคร แตปรากฏวาไดรับหนังสือแจงจากสํานักงานคณะกรรมการ 
การอุดมศึกษา ขอใหมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  พิจารณาทบทวนการเสนอขอโปรดเกลาฯ แตงตั้ง 
กรรมการสภามหาวิทยาผูทรงคุณวุฒิ จึงขอหารือกับนายกสภามหาวิทยาลัยและจะนําเรียนใหคณะกรรมการ 
บริหารมหาวิทยาลัยรับทราบตอไป 

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 1.3 กองทุนพนักงานมหาวิทยาลัย 

สาระสําคัญโดยยอ 
วันจันทรที่ 3 กันยายน 2555 ไดเขารวมประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏที่จังหวัดศรีสะเกษ 

ไดรับแจงขอมูลวา ขณะนี้กองทุนพนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏไดจัดตั้งกองทุนเรียบรอยแลว 
จํานวน 16 แหง  และอีกหลายหนวยงานยังอยูระหวางดําเนินการรวมถึงมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
ดวยที่อยูระหวางการประชาพิจารณ เพื่อแกไขปรับปรุงโดยกองกลาง  งานนิติการและสงขอมูลไปยังธนาคารที่ 
รับผิดชอบเกี่ยวกับกองทุนพนักงานมหาวิทยาลัยดําเนินการในสวนที่เกี่ยวของตอไป 

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
รับทราบ
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ระเบียบวาระที่ 1.4 ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงตั้งนายกสภามหาวิทยาลัย 

สาระสําคัญโดยยอ 
ตามที่สภามหาวิทยาลัยไดมีมติเห็นชอบใหเสนอแตงตั้ง ศ.ดร.ศุภมาศ  พนิชศักดิ์พัฒนา ใหดํารง 

ตําแหนง นายกสภามหาวิทยาลัย และ สกอ. ไดนําความกราบบังคมทูลพระกรุณาโปรดเกลาฯ แลวนั้น ไดรับ 
ทราบขาวจาก รศ.วันทนีย  แสนภักดี  เลขานุการสภามหาวิทยาลัยวา ทรงมีพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ 
แตงตั้งนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาเมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2555 จึงนําเรียนคณะกรรมการ 
บริหารมหาวิทยาลัยเพื่อรับทราบ 

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

ระเบียบวาระที่ 2.1 เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 16/2555 

สาระสําคัญโดยยอ 
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยไดมีการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 

ครั้งที่ 16/2555 เมื่อวันอังคารที่ 28 สิงหาคม 2555 ณ หองประชุม 1 อาคาร 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
พระนครศรีอยุธยา 

เลขานุการคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย นําเสนอรายงานการประชุม ครั้งที่ 
16/2555 เพื่อขอใหที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม 

มต/ิความคิดเห็นของท่ีประชุม 
รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้ งที่ 16/2555 

โดยใหแกไข หนาที่ 210 วาระที่ 5.2 มติและความเห็นที่ประชุมจากขอ 1 มอบหมายผูอํานวยการ 
กองกลางประสานงานกับนิติกรตรวจสอบขอความสัญญาใหถูกตองตามกฎหมาย  พรอมกับรวบรวม 
เอกสารประกอบไวเปนหลักฐานใหดําเนินการตามขอผูกพันของสัญญาน้ัน  หากมีความผิดใหดําเนินการ 
ความผิดตามสัญญาตอไป  กรณีการยายตนสังกัดยังไมอนุญาต  การดําเนินการภาระผูกพันตามสัญญา 
เปนขอ 1 มอบหมายผูอํานวยการกองกลางโดยนิติกรดําเนินการตรวจสอบขอมูลการดําเนินงานให 
ถูกตอง  พรอมกับรวบรวมเอกสารประกอบไวเปนหลักฐานใหดําเนินการตามขอผูกพันของสัญญานั้น 
หากมีความผิดใหดําเนินการความผิดตามสัญญาตอไป  กรณีการยายตนสังกัดยังไมอนุญาต 
การดําเนินการภารผูกพันตามสัญญา
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ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุม 

ระเบียบวาระที่ 3.1 รายงานขอมูลการดําเนินงานและผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุม 
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
ครั้งที่ 16/2555 

สาระสําคัญโดยยอ 
1. คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ไดมีมติกําหนดเปนแนวปฏิบัติใหเลขานุการนําเสนอ 

ที่ประชุมเพื่อทราบความคืบหนาหรือขอมูลการดําเนินงานและผลการปฏิบัติตามมติทุกครั้งโดยบรรจุ 
เปนเรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งกอนดวย 

2.  คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย มีการประชุม ครั้งที่ 16/2555 เมื่อวันอังคารที่ 
28 สิงหาคม 2555 เวลา 13.30 น. ณ หองประชุม 1 อาคาร 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
โดยมีสาระตามรายงานการประชุมฯ ในระเบียบวาระที่ 2.1 

3.  คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย มีการประชุม ครั้งที่ 16/2555 เมื่อวันอังคารที่ 
28 สิงหาคม 2555 โดยมอบหมายใหฝายเลขานุการแจงไปยังหนวยงานและบุคคลที่เกี่ยวของปฏิบัติ 
ตามมติที่ประชุมในระเบียบวาระที่ 3.1 

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องนําเสนอเพื่อทราบ 

ระเบียบวาระที่ 4.1 เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากคณบดีคณะครุศาสตร 
สาระสําคัญโดยยอ 

วันที่ 10 กันยายน 2555  เวลา 13.00 น.  การทําความรวมมือกับบาน วัด โรงเรียน 
กับวัดไชโย เขต 2  องคการบริหารสวนตําบลน้ําเตา  และโรงเรียนประชากรศึกษา  จึงขอเรียนเชิญ 
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยทุกทาน เขารวมกิจกรรมดังกลาว ณ ศูนยการศึกษาพิเศษ 

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
รับทราบ 

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 

 ไมมี  

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
 ไมมี  

ระเบียบวาระที่ 4.5  เรือ่งนําเสนอเพื่อทราบจากผูอาํนวยการสถาบนัอยุธยาศึกษา 
สาระสําคัญโดยยอ 

 ไมมี  

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
 ไมมี  

ระเบียบวาระที่ 4.6 เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

สาระสําคัญโดยยอ 
 ไมมี  

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
 ไมมี  

ระเบียบวาระที่ 4.7   เรื่องนําเสนอเพือ่ทราบจากผูอํานวยการสถาบนัวิจัยและพฒันา 
สาระสําคัญโดยยอ 

 ไมมี  

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
 ไมมี 
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ระเบียบวาระที่ 4.8 เรื่องนําเสนอเพือ่ทราบจากผูอาํนวยการสํานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา 

สาระสําคัญโดยยอ 
 ไมมี  

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชมุ 
 ไมมี  

ระเบียบวาระที่ 4.9 เรื่องนําเสนอเพือ่ทราบจากผูอาํนวยการสํานกังานอธกิารบดี 

สาระสําคัญโดยยอ 
เลขานุการคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขออนุญาตที่ประชุมใหนางสาววนิดา 

อิทรลักษณ  รักษาการหัวหนาหนวยตรวจสอบภายใน รายงานผลการตรวจสอบการเบิกจายคาใชจาย 
ในการจัดแสดง แสง สี เสียง ตามบันทึกขอความ ที่ ศธ 0550.11.1/130  ลงวันที่ 1 กันยายน 2555 
เรื่อง รายงานผลการตรวจสอบการเบิกจายคาใชจายคาใชจายในการจัดแสดง แสง สี เสียง 

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 4.10 เรือ่งนําเสนอเพื่อทราบจากรองอธิการบดีและผูชวยอธกิารบดี 
ระเบียบวาระที่ 4.10.1  เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากรองอธิการบดีฝายบริหาร 

สาระสําคญัโดยยอ 
 ไมมี  

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
 ไมมี  

ระเบียบวาระที่ 4.10.2 เรื่องนําเสนอเพือ่ทราบจากรองอธกิารบดฝีายวางแผนและพฒันา 

สาระสําคัญโดยยอ 
1. สรุปแนวโนมการเบิกจาย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ณ วันที่ 4 กันยายน 

2555 
2. ขอมูลวิสัยทัศนและยุทธศาสตรของจังหวัดซึ่งไดผานคณะกรรมการที่เกี่ยวของทั้งหมดเรียบรอย 

แลว แตยังตองทําการประชาพิจารณในวันที่ 5 กันยายน 2555 จึงนําเรียนคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยไว 
เพื่อเปนขอมูลประกอบการดําเนินการเพื่อใหสอดคลองกับทิศทางการดําเนินการของจังหวัด (ป 25572560) 
: อยุธยานครประวัติศาสตร นาเที่ยว นาอยู กาวสูสากล เปาประสงค คือ 

2.1 เปนเมืองประวัติศาสตรที่นาทองเที่ยวระดับสากล 
2.2 ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
2.3 ภาคการผลิต ภาคการคาและบริการเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
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3. ผลการเบิกจายงบประมาณในสวนงบลงทุน และงบชวยเหลือฟนฟู มีจํานวน 44 เปอรเซ็นต 
งบลงทุนเปนงบประมาณปกติมีจํานวน 32 เปอรเซ็นต 

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 4.10.3  เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากรองอธิการบดีฝายวิชาการ 

สาระสําคัญโดยยอ 
1. สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษามีหนังสือสอบถามเกี่ยวกับการใหทุนการศึกษา 

ประเทศอาเซียนไดทําหนังสือแจงเวียนไปตามคณะตาง ๆ ไดมีหนังสือตอบกลับมาจํานวน 3 คณะ 
คือ คณะมนุษยศาสตรฯ  คณะวิทยาศาสตร คณะวิทยาการจัดการ ซึ่งมีความคิดเห็นสวนตัวเกี่ยวกับ 
ประโยชนของการใหทุนการศึกษากับประเทศอาเซียนคือตัวนักศึกษาคนไทยจะไดสัมผัสกับประเทศ 
อาเซียนเปนขอเสนอเพื่อใหทานรัฐมนตรีนําเปนขอมูลประกอบเมื่อมีการเดินทางไปยังประเทศอาเซียน 
และมีการยกเวนคาเลาเรียนและคาที่พักจํานวน 1 ทุน สําหรับผูประสงคเรียน 

2. มหาวิทยาลัยอยูระหวางการดําเนินการรับสมัครนักศึกษารูปแบบโควตา ตามที่ได 
สอบถามไปตามคณะตาง ๆ แลว คณะกรรมการไดมีการวางแผนการรับแลว 

3. การสอบปลายภาคจะมีข้ึนใน 2 สัปดาหขางหนา ไดลงนามคําสั่งแตงตั้งอาจารย 
คุมสอบแลว คณบดีมีอํานาจในการอนุมัติการเดินทางไปราชการ  ขอใหพิจารณาโดยเครงครัดรวมถึงใน 
กรณีที่มีเหตุผลความจําเปนใหอาจารยผูนั้นไปราชการใหอาจารยผูนั้นหาผูคุมสอบหรือกองกลาง 
เพื่อดําเนินการทันทีซึ่งกองบริการการศึกษาไดแจงนโยบายไปแลว 

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชมุ 
รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 4.10.4   เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากรองอธิการบดีฝายวิจัยและบริการวิชาการ 
สาระสําคัญโดยยอ 

เชิญชวนรวมนิทรรศการสัญจรเฉลิมพระเกียรติสํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อ 
ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ (กปร.) นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติที่จะจัดข้ึน 
ณ ศูนยศิลปาชีพบางไทร ครั้งนี้ มีเปาหมายเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ 
เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 12 สิงหาคม 2555 ภายใตงานนิทรรศการ 
สัญจร “80 พรรษา ปวงประชา รมเย็น เปนสุข” ในระหวางวันที่ 69 กันยายน 2555 มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยาไดรับมอบหมายจัดการแสดงพิธีเปดในวันที่ 6 กันยายน 2555 และจัดชุด 
การแสดงในวันที่  9 กันยายน 2555 จึงขอเรียนเชิญคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยทุกทาน 
หากประสงคเขารวมงานดังกลาวใหแจงความจํานงไดที่ผูอํานวยการกองกลาง รวมพิธีเปดใน 
วันที่ 6 กันยายน 2555 เวลา 09.30 น. 

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชมุ 
รับทราบ
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ระเบียบวาระที่ 4.10.5 เรือ่งนําเสนอเพื่อทราบจากรองอธกิารบดฝีายกิจการนกัศกึษา 

สาระสําคัญโดยยอ 

 ไมมี  

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชมุ 

 ไมมี  

ระเบียบวาระที่ 4.10.6  เรื่องนําเสนอเพือ่ทราบจากผูชวยอธิการบดฝีายบริหาร 

สาระสําคัญโดยยอ 

 ไมมี  

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชมุ 

 ไมมี  

ระเบียบวาระที่ 5   เรื่องนําเสนอเพื่อพิจารณา 

ระเบียบวาระที่ 5.1 การจัดผูสอนรายวิชาภาษาอังกฤษสําหรับภาคเรียนที่ 2/2555 

สาระสําคัญโดยยอ 
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ขอความอนุเคราะหมหาวิทยาลัยจัดผูสอนในรายวิชา 

4132101 ภาษาอังกฤษสําหรับวิทยาการคอมพิวเตอร ใหแกนักศึกษาสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร 
ในภาคเรียนที่ 2/2555 ประธานสาขาวิชาภาษาอังกฤษไดมีหนังสือช้ีแจงดังนี้ 

1. การจัดผู สอนรายวิชาภาษาอั งกฤษในแตละปการ ศึกษาไดรายช่ือผู สอนจาก 
การประชุมของสาขาวิชาฯ ในทุก ๆ ภาคเรียน และจากการประชุมสาขาวิชาฯ ไดกําหนดหลักเกณฑใน 
การจัดผูสอน ดังนี้ 

1.1 จัดใหกับนักศึกษาวิชาเอกภาษาอังกฤษกอน ผูสอน 1 คน ตองสอนอยางนอย 
2 รายวิชา และมีคาบสอนไมนอยกวา 12 ช่ัวโมงตอสัปดาหตามภาระงานที่มหาวิทยาลัยกําหนด 
สวนผูสอนชาวตางชาติ ตองสอนอยางนอย 34 รายวิชา จํานวน 1518 ช่ัวโมงตอสัปดาหตามสัญญาจาง 
ของมหาวิทยาลัย 

1.2 จัดรายวิชาศึกษาทั่วไป โดยจัดรวมกลุมนักศึกษาที่สามารถรวมกลุมไดไมเกิน 
45 คน และในภาคเรียนที่ 2/2555 ยังมีรายวิชาศึกษาทั่วไปที่ไมมีผูสอน เนื่องจากผูสอนทั้งไทยและ 
ตางชาติ ไดสอนตามเกณฑที่ คณะฯ ไดมอบหมายภาระงานไวแล ว คือ ไม เกิน 12 ช่ัวโมง 
ตอสัปดาห และ 18 ช่ัวโมงตอสัปดาหสําหรับชาวตางชาติ 

2. สาขาวิชาภาษาอังกฤษยังไมไดอัตรากําลังเพิ่มในภาคเรียนที่ 2/2555 จึงไมสามารถ 
จัดผูสอนไดครบตามแผนฯ ดังนั้น รายวิชา 4132101 ภาษาอังกฤษสําหรับวิทยาการคอมพิวเตอร 
จึงไมสามารถจัดผูสอนได
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ดร.ชิดชัย  สนั่นเสียง รองอธิการบดีฝายวิจัยและพัฒนา กลาววา ศาสตรดานภาษาควรจะ 
จัดผูสอนที่คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

อธิการบดี กลาววา คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยมีความเห็นวาหากใชวิธีการคิดคือ 
ภาระงาน 12 ภาระงาน ตามที่คณบดีคณะมนุษยศาสตรฯกําหนดเกณฑภาระงานข้ันต่ําจํานวน 12 
ภาระงาน จะเปนปญหา  และเสนอวิธีตอองคคณะที่เกี่ยวของตัดสินใจหากคณะกรรมการเห็นชอบ 

ผศ.ดร.วิมลพรรณ  รุงพรหม รองอธิการบดีฝายวิชาการ โครงสรางหลักสูตร วิชาศึกษา 
ทั่วไป ใหเรียนภาษาอังกฤษแตยังมีวิชาภาษาอังกฤษที่ เปนวิชาเฉพาะอยูในวิชาแกนของคณะ 
รวมถึงวิชาเอกดวย ความเปนจริงเปนการบังคับ 12 หนวยกิต ตามความรวมมือ แตปญหาที่เกิดข้ึนคือ 
วิชาเฉพาะ คณะวิทยาศาสตรฯ และคณะวิทยาการจัดการ คือ อังกฤษธุรกิจ 1 และอังกฤษธุรกิจ 2 
ตองจางอาจารยพิเศษ ในการประชุมอัตรากําลังขอมูลดังกลาวไดนํามาหารือรวมกัน  แตเนื่องจาก 
คณะมนุษยศาสตรฯ ไมรับเงื่อนไขจะมีวิธีการแกไขปญหาอยางไร 

อธิการบดี กลาววา หมวดวิชาศึกษาทั่วไปมีอยูในขณะที่มีอยูวิชาเดียวที่ขามคณะ คือ 
อยุธยาศึกษาอาจมีศาสตรรวมกันอยูหลายคณะ เสนอเปนแนวทางดังนี้ ใหแตละคณะมีความเขมแข็ง 
ของสาขาวิชาที่อยูคณะนั้นกอน การตั้งเปนสํานักข้ึนมาจะแยกคนและเพิ่มคน  คือการมีอาจารย 
ภาษาอังกฤษอยู 2 แหง และเมื่อคํานวณภาระงานจะทําใหเพิ่มจํานวนคน ทําให เกิดปญหา 
เชิงโครงสรางซึ่งยังไมมีโครงสรางสํานักแตเมื่อไมมีตองประกาศเปนโครงสรางภายใน แตเมื่อเปนสํานัก 
จะเกิดปญหาวาไมเปนโครงสรางตามกฎกระทรวงจะบรรจเุปนอัตราพนักงานมหาวิทยาลัยไมได สุดทาย 
ตองบรรจุในสังกัดอยูจะทําใหเกิดความซ้ําซอนวาช่ือตําแหนงนับไดที่คณะมนุษยศาสตรฯ แตตัวมาอยูที่ 
สํานักศึกษาทั่วไปเมื่อคํานวณสัดสวนตองคํานวณสัดสวนคณะที่เปนไปตามกฎกระทรวง 

อธิการบดี ขอเสนอใหที่ประชุมพิจารณากรณีการสอนวิชาภาษาอังกฤษใหกับนักศึกษาใน 
หมวดศึกษาทั่วไปคณะกรรมการบริหารเห็นวาควรใหคณะมนุษยศาสตรฯ สาขาวิชาภาษาอังกฤษหรือให 
อาจารยภาษาอังกฤษของหนวยงานตาง ๆ เปนผูสอน 

1. ใหคณะมนุษยศาสตรจัดการเรียนสอน 
2. ใหแตละคณะหาผูสอนเอง 

รศ.ดร.นพวรรณ ธีระพันธเจริญ คณบดีคณะวิทยาศาสตรฯ  กลาววา เนื่องจากความ 
เช่ียวชาญตามศาสตรภาษาอังกฤษควรเปนคณะมนุษยศาสตรฯ เหมือนกับคณะวิทยาศาสตรฯ 
ในการสอนวิชาคณิตศาสตรเมื่อคณะครุศาสตรเปดสอนวิชาคณิตศาสตร คณะวิทยาศาสตรฯ ก็ไปเปน 
ผูสอน  เปนที่ทราบกันดีวาศาสตรของคณะใดคณะนั้นจะตองมีบุคคลนั้นไวเปนการใชทรัพยากรรวมกัน 
ตามความเช่ียวชาญและหลักการควรเปนคณะมนุษยศาสตรฯ เปนผูจัดการเรียนการสอน  นอกจากมีเหตุ 
จําเปนจึงควรพิจารณาอยางอื่น 

ดร.อมรรัตน  สนั่นเสียง คณบดีคณะครุศาสตร  กลาววา เนื่องจากการจัดสรรอัตราใน 
ครั้งนี้เปนอัตราไปตามฐานการคํานวณเสร็จเรียบรอยแลวซึ่งเมื่อจะจัดผูสอนแจงวาวิชาสังคมใหคณะ 
ครุศาสตรไปจัดเอง  หากเปนเชนนั้นตองรื้อและดําเนินการคํานวณใหม 

อธิการบดี กลาววา การรับผิดชอบการจัดในกรณีศาสตรที่มีอยู  หลักการที่สําคัญคือใหคน 
ที่อยูซึ่งมีความเช่ียวชาญในศาสตรนั้นเปนผูสอน  แตที่แจงวาสาขาวิชาเฉพาะใหคณะเปนผูรับผิดชอบ 
คณะซึ่งมีอาจารยประจําสาขาน้ันอยูแลวสวนหนึ่งเปนผูรับผิดชอบสวนหนึ่ง แตในขณะเดียวกันเมื่อยังไม
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เพียงพอคณะอื่น ๆ คณะมนุษยศาสตรฯ มีอาจารยจํานวน 5 คน ครบถวนแลวแตยังตองดูภาระงานสอน 
จึงจะเพิ่มจํานวนผูสอนไดแตคณะมนุษยศาสตรฯ แจงวาไมรับงานอื่นแลวจึงตองเพิ่มใหคณะอื่นจัด 
อาจารยผูสอนเพิ่มเติมแทน หลักการจัดอาจารยผูสอนตามหมวดวิชาตาง ๆ ใหเปนความรับผิดชอบ 
ของสาขาวิชาที่ดูแลหมวดวิชานั้นภายในแตละคณะ  เปนผูรับผิดชอบ และใหแจงมติที่ประชุมไปที่ 
สภาวิชาการและแจงไปที่สภามหาวิทยาลยัและแจงใหทุกคณะและทุกสาขาวิชารับทราบใหถือปฏิบัติตาม 
มติที่ประชุมตอไป 

มติ/ความเห็นของที่ประชุม 
1. หลักการจัดอาจารยผูสอนตามหมวดวิชาตาง ๆ ใหเปนความรับผิดชอบของสาขาวิชา 

ที่ดูแลหมวดวิชานั้นภายในแตละคณะ เปนผูรับผิดชอบ และใหแจงมติที่ประชุมไปที่สภาวิชาการ/ 
สภามหาวิทยาลัย และแจงใหทุกคณะ ทุกสาขาวิชารับทราบใหถือปฏิบัติตามมติที่ประชุมตอไป 

2. เห็นชอบใหการจัดอาจารยผูสอนในวิชาศึกษาทั่วไปใหตรงกับสาขาวิชาที่ดูแลศาสตร 
หรือคณะที่ดูแลศาสตรนั้นหรือหมวดนั้น โดยแจงมติที่ประชุมใหองคคณะและหนวยงานที่เกี่ยวของ 

ระเบียบวาระที่ 5.2 พิจารณาการขออนุญาตตอสัญญาจางอาจารยประจําตามสัญญา 
และเจาหนาที่ประจําตามสัญญาประจําปงบประมาณ 2556 

สาระสําคัญโดยยอ 
นางสุนทรี  โพธิกุล ผูอํานวยการกองกลาง  นําเสนอขอมูลเพื่อขออนุญาตตอสัญญาจาง 

อาจารยประจําตามสัญญาและเจาหนาที่ประจําตามสัญญาประจําปงบประมาณ 2556 
ตามที่อธิการบดีมอบหมายใหกองกลางวิเคราะห ภาระงาน ปริมาณงาน และขอมูล 

ประกอบเพื่อพิจารณาถึงความเหมาะสมกับมาตรฐานกําหนดตําแหนง นั้น  กองกลางไดดําเนินการขอ 
ขอมูลเพิ่มจากหนวยงานตาง ๆ เพื่อใหการดําเนินการวิเคราะหภาระงานปริมาณงาน  และขอมูลของ 
คณะวิชา  สํานัก สํานักงาน และสถาบัน  เหตุผลความจําเปน เพื่อประมวลในภาพรวม  และเสนอตอที่ 
ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (กบ.) 

มติ/ความเห็นของที่ประชุม 
มอบหมายกองกลางวิเคราะหภาระงานและขอมูลประกอบหรือขอมูลที่เกี่ยวของดวยวา 

ภาระงาน/ปริมาณงาน เหมาะสมกับมาตรฐานกําหนดตําแหนงหรือไมอยางไร มีความจําเปนมากนอย 
เพียงใดเปนรายอัตรา พรอมทั้งทําบัญชีประมวลสรุปเปนภาพรวมเพื่อเสนอตอคณะกรรมการบริหาร 
มหาวิทยาลัย (กบ.) และคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจํามหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.)  โดยใหเตรียม 
ขอมูลทั้งหมดที่ตองดําเนินการทําสัญญาใหมใหทันในวันที่ 1 ตุลาคม 2555
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ระเบียบวาระที่ 6  เรื่องอื่น ๆ 
ระเบียบวาระที่ 6.1 กําหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 18/2555 

สาระสําคัญโดยยอ 
เลขานุการคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย นําเสนอปฏิทินเพื่อหารือเรื่องกําหนด 

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 18/2555 

ขอเสนอ/ญัตต ิ
กําหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 18/2555 วันอังคารที่ 

18 กันยายน 2555 เวลา 13.30 น. ณ หองประชุม 1 อาคาร 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
รับทราบ 

เลิกประชุมเวลา เวลา 16.45 น. 

นางสาวภัครินทร ภิญญา ผูจดบันทึกการประชุม 
นางนงคราญ คงสมทรง ผูจดบันทึกการประชุม 
นางสาวปยะนุช แสงมะฮะหมัด ผูจดบันทึกการประชุม 
รศ.วันทนีย แสนภักดี ผูตรวจบันทึกการประชุม
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ระเบียบวาระที่ 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

ระเบียบวาระที่ 2.2 เรื่องรบัรองรายงานการประชมุ ครั้งที่ พเิศษ (6)/2555 

สาระสําคัญโดยยอ 
เลขานุการคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย นําเสนอรายงานการประชุมคณะกรรมการ 

บริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ พิเศษ (6)/2555 ซึ่งมีสาระสําคัญตามเอกสารรายงานการประชุมฯ จํานวน 
5 หนา เพื่อขอใหที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพิจารณารับรองรายงานการประชุม 

ความเปนมา/เรื่องเดิม/ขอเท็จจริง 
ตามที่ คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัไดจดัการประชุมครั้งที่ พิเศษ (6)/2555 เมื่อวันพุธที่ 

12 กันยายน 2555 เวลา 12.0012.45 น. ณ หองประชุม 1 อาคาร 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
พระนครศรีอยุธยา นั้น เจาหนาที่กลุมงานกิจการคณะกรรมการ ไดบันทึกและจัดทํารายงานการประชุม 

นําเสนอใหเลขานุการคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ตรวจสอบและปรับปรุงแกไข 
โดยมีระเบียบวาระการประชุมจํานวน 6 ระเบียบวาระ และมีสาระสําคัญตามเอกสารรายงานการประชุม ฯ 
จํานวน 5 หนา ตามที่เสนอในเอกสารหนา [214]  [218] 

ขอเสนอ/ญัตต ิ
ขอรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ พิเศษ (6/2555) 

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม
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รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
คร้ังที่ พิเศษ (6)/2555 

วันพุธที่ 12 กันยายน 2555 เวลา 12.0012.45 น. 
ณ หองประชุม 1 อาคาร 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

-------------------------------------------------- 
ผูท่ีมาประชุม 
1. ดร.บรูพาทิศ พลอยสุวรรณ อธิการบดี ประธาน 
2. รศ.วันทนีย แสนภักดี รองอธิการบดฝีายบริหาร กรรมการ 
3. ผศ.ดร.วิมลพรรณ รุงพรหม รองอธิการบดฝีายวิชาการ กรรมการ 
4. นายจิรศักดิ์ ชุมวรานนท รองอธิการบดฝีายวางแผนและพฒันา กรรมการ 
5. ดร.ชมพูนุท สุขหวาน (แทน) คณบดีคณะครุศาสตร กรรมการ 
6. ผศ.วิชชุกร นาคธน คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร กรรมการ 
7. รศ.ดร.นพวรรณ ธีระพันธเจริญ คณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กรรมการ 
8. รศ.ลํายอง ปลั่งกลาง คณบดีคณะวิทยาการจัดการ กรรมการ 
9. ผศ.พันทิพา มาลา ผูอํานวยการสถาบันอยุธยาศึกษา กรรมการ 
10. ดร.จงกล เฮงสุวรรณ (แทน) ผูอํานวยการสํานักวิทยบรกิารและ 

เทคโนโลยีสารสนเทศ กรรมการ 

ผูเขารวมประชุม 

1. นางสาววนิดา อินทรลักษณ ผูชวยอธิการบดฝีายกิจการพเิศษและตรวจสอบภายใน 
2. นางสาวเพลินตา โมสกลุ ผูอํานวยการกองนโยบายและแผน 
3. นางลักขณา เตชวงษ ผูอํานวยการกองบริการการศึกษา 
4. นางสุนทรี โพธิกุล ผูอํานวยการกองกลาง 
5. นางสารภี พูลศิริ ผูอํานวยการกองพฒันานักศึกษา 
6. นางเบญญาภา สอนพรม หัวหนาสํานักงานคณบดี ควจ. 
7. นางสาวกาญจนา เงินออน หัวหนาสํานักงานคณบดี คคศ. 
8. นางอรัญญา จงกลรัตน หัวหนาสํานักงานคณบดี คมส. 
9. นางวิรินดา มีบํารงุ หัวหนาสํานักงานคณบดี ควท. 

10. นางสาวณัฐฐา แกวแหวน ผูปฏิบัตงิานในหนาทีห่ัวหนางานสํานักงานผูอํานวยการ สอศ. 
11. นางสาวนันทนา แยมบู ผูปฏิบัตงิานในหนาทีห่ัวหนางานสํานักงานผูอํานวยการ สวท. 
12. นางวลัยทิพย พิมพสุธีถิรชา หัวหนาสํานักงานผูอํานวยการ สคบ. 
13. นางสาวเกษรา ศรีวิเชียร หัวหนาสํานักงานผูอํานวยการ สวพ.



การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  ครั้งที่ 18/2555 

[215] 

ผูไมเขารวมประชุม 
1. นายทวีศักดิ์ จริตควร ผูชวยอธิการบดีฝายบริหาร ติดภารกิจ 
2. รศ.ไพฑูรย สมัครกิจ ประธานสภาคณาจารย ติดภารกิจ 
3. ดร.ชิดชัย สนั่นเสียง รองอธิการบดฝีายวิจัยและบริการวิชาการ ติดราชการ 
4. นายสุนทร โภชฌงค รองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา ติดภารกิจ 
5. ดร.รวีวัตร สิริภูบาล ผูอํานวยการสํานักงานคณะกรรมการ 

บัณฑิตศึกษา ติดราชการ 
6. รศ.ดร.นพวรรณ ธีระพันธเจริญ คณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ติดราชการ 
7. ผศ.จินตนา เวชมี ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ติดราชการ 

เริ่มประชุม เวลา 12.00 น. 
ประธานพจิารณาจํานวนกรรมการที่มาประชุมและเห็นวาครบองคประชุมแลวจงึเปดการประชุม 

และดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม 

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจงใหทราบ 

ระเบียบวาระที่ 1.1 ขอมูลเกี่ยวกับภาวะน้ําทวม ป 2556 

สาระสําคัญโดยยอ 
ดวยขณะนี้มีฝนตกชุกและตกหนักในบางวัน ประกอบกับมีปริมาณน้ําที่ไหลมาจาก 

ภาคเหนือเขาพื้นที่ภาคกลางและจังหวัดพระนครศรีอยุธยาในปริมาณมาก ทําใหเกิดภาวะน้ําทวมใน 
หลายพื้นที่  และมีภาวะน้ําทวมขังในพื้นที่หอพักอูทอง เหตุการณดังกลาวมีผลกระทบตอความเปนอยู 
ของบุคลากร จึงไดมอบหมายใหผูอํานวยการกองกลางดําเนินการตั้งเครื่องสูบน้ําเพื่อระบายนํ้าออก 

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 1.2 ขอมูลเกี่ยวกับปริมาณน้ํา 

สาระสําคัญโดยยอ 
อธิการบดีไดรวมหารือรวมกับผูวาราชการจังหวัด และรองนายกรัฐมนตรีเมื่อวันอังคารที่ 

11 กันยายน 2555 ไดรับทราบวาในป 2556 มีปริมาณน้ําไมมากเทาปที่ผานมา  แตความรุนแรงใน 
การไหลอาจจะแรงกวาเนื่องจากชองทางการเดินของน้ํามีทางไหลแคบลง  และปริมาณน้ําที่มาจะมาจาก 
ภาคเหนือประมาณวันที่ 1416  กันยายน 2555  ปริมาณน้ําอาจเพิ่มข้ึนอีกไมนอยกวา 40 ซม. และ 
ปริมาณน้ําข้ึนอยูกับปริมาณน้ําฝนในแตละพื้นที่ 

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชมุ 
รับทราบ
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ระเบียบวาระที่ 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

สาระสําคัญโดยยอ 
 ไมมี  

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชมุ 
 ไมมี  

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุม 

สาระสําคัญโดยยอ 
 ไมมี  

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชมุ 
 ไมมี  

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องนําเสนอเพื่อทราบ 

สาระสําคัญโดยยอ 
 ไมมี  

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชมุ 
 ไมมี  

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องนําเสนอเพื่อพิจารณา 

ระเบียบวาระที่ 5.1 หารือเพื่อพิจารณานักศึกษาที่บานน้ําทวม 

สาระสําคัญโดยยอ 

ภาวะชวงนี้อาจมีนักศึกษาที่บานน้ําทวม  อาจจะกระทบตอการเรียน รวมทั้งอาจารย 
เจาหนาที่ หากมีเหตุสุดวิสัย  ขอใหอาจารยผูสอนผอนผันใหกับนักศึกษาเปนกรณีไปตามความจําเปน 
และหากมีกรณีฉุกเฉิน จึงพิจารณาใหมีการเปลี่ยนแปลงตารางการสอนและตารางเรียนตอไป 

อธิการบดี กลาววา ขอใหกองบริการการศึกษา ตรวจสอบตารางเรียนสําหรับการเลื่อน 
เมื่อเกิดเหตุจะไดสามารถดําเนินการตามแผนที่ตั้งไวไดทันที และใหกองบริการการศึกษาประสานกับ 
คณะ โดยจัดเตรียมแผนรับมือกับสถานการณไว 23 แผน เพื่อเปนทางเลือก จึงขอหารือเพื่อใหคณะ 
กรรมการบริหารมหาวิทยาลัยใชแนวทางดังกลาว  ใหฝายวิชาการและกองบริการการศึกษาประสานกับ 
คณะในการวางตารางสํารองไวเมื่อเกิดเหตุข้ึนในแตละสัปดาหจะมีวิธีการรับมือไดอยางไรบาง 
หากกําหนดทันทีในที่ประชุมนี้จะตองใชเวลาในการพิจารณามาก จึงขอใหผูที่เกี่ยวของนําไปพิจารณา
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และเริ่มดําเนินการทันทีเพื่อเตรียมการ และแจงใหทุกหนวยงานไดรับทราบ และเตรียมการถือปฏิบัติ 
หรือจะมีวิธีการเปนอยางอื่นหรือไมอยางไร 

ดร.วิมลพรรณ  รุงพรหม  รองอธิการบดีฝายวิชาการ  กลาววา ขอใหมีความครอบคลุมไปถึง 
โครงการพิเศษ เชน ปกครองทองถ่ิน ศูนยการศึกษาอางทอง และคณะครุศาสตรจะมีผลตอสัปดาหที่จบ 
ดวยขอใหฝายวิชาการของแตละคณะพิจารณาสวนที่เปนวิชาชีพเปนพิเศษดวย จากการที่ประสบปญหา 
อุทกภัยจากปที่ผานมามีหลายมหาวิทยาลัยเลื่อนกําหนดการสอบทําใหครุศาสตรจบไมทันตาม 
กําหนดเวลานั้น ๆ ซึ่งมีผลกับนักศึกษาที่จะไดรับการบรรจุ และนักศึกษาปริญญาโทก็ใหใชวิธีการ 
เดียวกัน 

อธิการบดี เสนอแนวทางใหกองบริการการศึกษาเตรียมแผนปฏิทินสํารองหากไมเกิดเหตุใหใช 
ปฏิทินปกติแตหากเกิดเหตุในสัปดาหที่ 1 ใหใชแผนปฏิทินแผนที่ 1 หากเกิดเหตุในสัปดาหที่ 2 ใหใช 
แผนปฏิทินแผนที่ 2 หากเกิดเหตุในสัปดาหที่ 3 ใหใชแผนปฏิทินแผนที่ 3 

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชมุ 
1. เรื่องปฏิทินวิชาการมอบกองบริการการศึกษาประสานกับฝายวิชาการของแตละคณะ 

ในการเตรียมแผนปฏิทินวิชาการไวอยางนอย 3 แผนการ และแจงใหคณะถือปฏิบัติ 
2. มอบหมายกองบริการการศึกษาโดยผูอํานวยการกองบริการการศึกษาเปนผูรับผิดชอบ 

และมอบหมายรองอธิการบดีฝายวิชาการเปนผูกํากับดูแลตรวจสอบตารางเรียนสําหรับการเลื่อนตาราง 
เรียนตามแผนปฏิทินที่กําหนดไว 

ระเบียบวาระที่ 5.2 การดูแลทรพัยสินของทางราชการ 

สาระสําคัญโดยยอ 
ตามที่มหาวิทยาลัยไดกําหนดเรื่องดูแลทรัพยสินของทางราชการ ขณะนี้มีกรณีเกิดเหตุมีผู 

บุกรุกเขาไปในอาคารและไดรับแจงวาเกิดความเสียหาย จึงควรมีคนที่ดูแลในอาคารนั้น ๆ ผูรับผิดชอบ 
อาคารยังเปนสวนราชการตั้งแตคณบดี ผูอํานวยการสถาบัน/สํานัก เปนผูดูแลภายในอาคารนั้น ๆ 
เปนผูทําหนาที่ดูแลทรัพยสินของทางราชการตามระเบียบราชการ จึงขอหารือคณะกรรมการบริหาร 
มหาวิทยาลัยหรือจะมีความตองการเปลี่ยนแปลงเปนอยางอื่น 

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
มอบหมายกองกลางจัดทําคําสั่งใหมและยกเลิกคําสั่งเกา เรื่องการแตงตั้งผูรับผิดชอบดูแล 

อาคารตาง ๆ ใหเสร็จสิ้น ณ วันที่ 12 กันยายน 2555 และแจงใหทุกหนวยงานไดรับทราบ
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ระเบียบวาระที่ 6  เรื่องอื่น ๆ 
ระเบียบวาระที่ 6.1 การเตรียมความพรอมเพื่อรับสถานการณนํ้าทวม 

สาระสําคัญโดยยอ 
อธิการบดีมอบใหกองกลางเตรียมการเกี่ยวกับเรื่องเครื่องสูบน้ํา  เครื่องปนไฟ  และระบบ 

ไฟฟา  ใหเรียบรอย เชนเครื่องปนไฟที่ใชการไมไดใหจัดการซอมบํารุงเตรียมการไวใชการไดทันที 
เมื่อพิจารณาแลวกําลังไฟไมเพียงพอใหดําเนินการซื้อเพิ่มเติมใหม  เครื่องสูบน้ําหากที่มีอยูไมเพียงพอให 
ซื้อเพิ่มเติมใหเพียงพอตอการใชงานไดทันการภายในสัปดาหนี้  และตองการใหบุคลากรทุกคนติดตาม 
ขอมูลขาวสารเกี่ยวกับเรื่องน้ําทวมเปนระยะ ๆ สวนเรื่องอื่น ๆ ที่เกี่ยวของขอใหกองกลางประสานแจง 
ใหทุกหนวยงานไดรับทราบเปนระยะ ๆ 

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชมุ 
รับทราบ 

เลิกประชุมเวลา เวลา 12.45 น. 

นางสาวภัครินทร ภิญญา ผูจดบันทึกการประชุม 
นางนงคราญ คงสมทรง ผูจดบันทึกการประชุม 
รศ.วันทนีย แสนภักดี ผูตรวจบันทึกการประชุม


