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รายงานการประชุมคณะกรรมการบรหิารมหาวิทยาลัย 
คร้ังที่ 17/2556 

วันอังคารที่  17  กันยายน  2556  เวลา 13.30 – 16.15 น. 
ณ  ห้องประชุมอยุธยา – อาเซียน  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

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

ผู้ท่ีมาประชุม 
1. ดร.อุทัย   ดุลยเกษม รักษาราชการแทนอธิการบดี  ประธาน 
2. ดร.พรเทพ  รู้แผน  รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร     กรรมการ 
3. ผศ.ดร.วิมลพรรณ รุ่งพรหม      รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ   กรรมการ 
4. นายจิรศักด์ิ  ชุมวรานนท์  รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา กรรมการ 
5. ดร.ชิดชัย   สน่ันเสียง     รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ กรรมการ 
6. นายสุนทร  โภชฌงค์  รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา  กรรมการ 
7. ดร.ประวิทย์  ประมาณ (แทน)คณบดีคณะครุศาสตร ์  กรรมการ 
8. ผศ.หทัยรัตน์  ทรรพวส ุ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ กรรมการ 
9. ผศ.ศานิต  สวัสดิกาญจน์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กรรมการ 
10. นางสาวสวิตา   อยู่สุขข ี  (แทน)คณบดีคณะวิทยาการจัดการ  กรรมการ 
11. ดร.ชิดชัย   สน่ันเสียง รักษาราชการแทนผู้อํานวยการสถาบัน 

     วิจัยและพัฒนา    กรรมการ 
12. นางสาวกันยารัตน์ โกมโลทก รักษาราชการแทนผู้อํานวยการ 

     สถาบันอยุธยาศึกษา         กรรมการ  
13. นายชัยพฤกษ์ ชูดํา  รักษาราชการแทนผู้อํานวยการ 

     สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ กรรมการ 
14. ดร.รวีวัตร์  สิริภูบาล ผู้อํานวยการสํานักงานบัณฑิตศึกษา กรรมการ 
15. นางสุนทรี  โพธิกุล  ผู้อํานวยการกองกลางปฏิบัติหน้าที่ 

     ในตําแหน่งผู้อํานวยการสํานักงานอธิการบดี  
                              กรรมการและเลขานุการ 
 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. นางสาวเพลินตา โมสกุล  ผู้อํานวยการกองนโยบายและแผน   
2. นางอรัญญา  จงกลรัตน์ หัวหน้าสํานักงานคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
3. นางศิขรินทร์ สุวรรณทัศน์ นิติกร 

 

ผู้ท่ีลาการประชุม 
- ไม่มี –  
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เริ่มประชุม เวลา 13.30 น. 
          ประธานพิจารณา จํานวนกรรมการที่ ม าประ ชุมและ เ ห็น ว่าครบองค์ประ ชุมแล้ ว                   
จึงเปิดการประชุมและดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม  

 

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 1.1 การประชุมสภามหาวิทยาลัย  ครั้งท่ี 10/2556 

สาระสําคัญโดยย่อ 
  วันพุธที่ 25 กันยายน 2556  การประชุมสภามหาวิทยาลัย  ครั้งที่ 10/2556  ในวันพุธที่ 
25 กันยายน 2556 มีเรื่องพิจารณาการสรรหาผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา  ผู้อํานวยการสถาบัน
อยุธยาศึกษา และผู้อํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ   หากได้ผู้อํานวยการ
สถาบัน/สํานักทั้ง 3 ท่านแล้วก็จะคัดเลือก จํานวน 1 ท่าน เพ่ือเป็นตัวแทนเข้าร่วมประชุมสภา
มหาวิทยาลัยในฐานะผู้แทนผู้บริหาร หลังจากได้ผู้แทนผู้บริหารทั้ง 3 ท่านแล้ว  ต้องมีการคัดเลือกอีก 1 
ท่านเพ่ือเข้าร่วมประชุม   สภามหาวิทยาลัย 
   
 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 

รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 1.2   การดําเนินงานของคณะกรรมการสรรหาอธิการบดี  

สาระสําคัญโดยย่อ 
  สภามหาวิทยาลัยได้แต่งต้ังคณะกรรมการสรรหาอธิการบดีเรียบร้อยแล้ว  ขณะน้ีอยู่
ระหว่างการดําเนินงานกําหนดระยะเวลาของการสรรหา  เพ่ือเสนอรายช่ือผู้เข้ารับการสรรหาอธิการบดี
ให้สภามหาวิทยาลัยได้พิจารณา จํานวน 3 ท่าน ภายในวันที่ 30 ตุลาคม 2556   
 
 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
  รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 1.3   การส่งมอบงานให้แก่อธิการบดีท่านใหม่  

สาระสําคัญโดยย่อ 
  จะมีการส่งมอบงานให้อธิการบดีท่านใหม่  ขอให้รวบรวมเรื่องทั้งหมดที่จะส่งมอบงาน
ภายในต้นเดือนพฤศจิกายน 2556  หากการดําเนินการสรรหาอธิการบดีเสร็จสิ้นแล้ว  จะมีอยู่ 2 
ทางเลือกที่สภามหาวิทยาลัยจะพิจารณา คือ  ทางเลือกที่ 1 เมื่อได้อธิการบดีแล้วต้องรอการโปรดเกล้าฯ 
โดยรักษาการแทนอธิการบดีต้องรักษาการจนถึงวันที่อธิการบดีท่านใหม่จะได้รับการโปรดเกล้าฯ  
ทางเลือกที่ 2 ให้สภามหาวิทยาลัยแต่งต้ังผู้ได้รับการสรรหาอธิการบดีเข้ามารักษาราชการแทนทันที  
เพราะตามข้อบังคับการรักษาราชการแทน  ต้องนําเข้าสภามหาวิทยาลัย  ผู้ที่จะรักษาราชการแทน    
ต้องนําเสนอรองอธิการบดีพร้อมประวัติให้ครบถ้วนเพ่ือนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือขอความเห็นชอบ 
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และเพ่ือให้ผู้สมควรดํารงตําแหน่งได้เสนอช่ือรองอธิการบดี  คาดว่าจะเป็นสัปดาห์แรกของ           
เดือนพฤศจิกายน 2556  
 

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
  รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 1.4   ผู้เกษียณอายุราชการ จํานวน 4 ท่าน  

สาระสําคัญโดยย่อ 
  การจัดงานของผู้เกษียณอายุราชการ จํานวน 4 ท่าน มหาวิทยาลัยจะมีพิธีจัดงานแสดง
มุทิตาจิตในวันพฤหัสบดีที่  26  กันยายน  2556  ณ  หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
 

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
  รับทราบ 
 

ระเบียบวาระที่ 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
ระเบียบวาระท่ี 2.1  เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งท่ี 16/2556  

สาระสําคัญโดยย่อ 
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยได้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  

ครั้งที่ 16/2556 เมื่อวันอังคารที่  3  กันยายน 2556 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมอยุธยา – อาเซียน  
อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

เลขานุการคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย นําเสนอรายงานการประชุม  ครั้งที่ 
16/2556  เพ่ือขอให้ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม 

 

มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
  รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 16/2556  
 

ระเบียบวาระที่ 3   เรื่องสืบเน่ืองจากการประชุม 

ระเบียบวาระท่ี 3.1  รายงานข้อมูลการดําเนินงานและผลการปฏิบัติตามมติท่ีประชุม 
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
ครั้งท่ี 16/2556 

สาระสําคัญโดยย่อ 
  เลขานุการคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  นําเสนอรายงานข้อมูลจากการดําเนินงาน
และผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย   ครั้ งที่   16/2556                
เมื่อวันอังคารที่ 3  กันยายน 2556  ดังน้ี 
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1. ขอความเห็นชอบ (ร่าง) โครงการจัดตลาดนัด 
มติที่ประชุม  เห็นชอบ (ร่าง) โครงการจัดตลาดนัดและมอบหมายให้เลขานุการ

คณะทํางานร่างระเบียบว่าด้วยการดําเนินงานโครงการจัดหารายได้ตลาดนัดไปปรับปรุงแก้ไขโครงการ
ใหม่โดยให้จัดทําเป็นโครงการระยะยาว  และให้นําเข้าการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
(กบ.) ในการประชุมคร้ังต่อไป วันอังคารที่ 17 กันยายน 2556 

ผลการปฏิบัติ 
- แจ้งมติการประชุมให้แก่หน่วยงานที่เก่ียวข้องได้รับทราบ 
- คณะทํางานร่างระเบียบว่าด้วยการดําเนินงานโครงการจัดหารายได้ตลาดนัดได้ปรับปรุง

แก้ไขโครงการและนําเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (กบ.) ในวันอังคารที่ 17 กันยายน 
2556 

2. ขอความเห็นชอบการปรับเพ่ิมอัตราค่าจ้างแรกบรรจุตามคุณวุฒิให้กับพนักงาน
มหาวิทยาลัยที่ได้รับการบรรจุแต่งต้ังก่อนวันที่  1  มกราคม  2555 

มติที่ประชุม  เห็นชอบการปรับเพ่ิมอัตราค่าจ้างแรกบรรจุตามคุณวุฒิให้กับพนักงาน
มหาวิทยาลัยที่ได้รับการบรรจุแต่งต้ังก่อนวันที่  1  มกราคม 2555 และนําเข้าการประชุมคณะกรรมการ
บริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (ก.บ.ม) ในวันพุธที่ 18 กันยายน 2556  

ผลการปฏิบัติ 
- แจ้งมติการประชุมให้แก่หน่วยงานที่เก่ียวข้องได้รับทราบ 
- นําเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัยฯ ในวันพุธที่ 18 

กันยายน 2556 เพ่ือขอความเห็นชอบต่อไป 
 

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องนําเสนอเพื่อทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 4.1 เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากคณบดีคณะครุศาสตร์ 

 สาระสําคัญโดยย่อ 
1. วันที่  20  กันยายน 2556  การประชุมคณะกรรมการประจําคณะ  ณ  ศูนย์การศึกษา

พิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
2. วันที่ 27 ตุลาคม 2556  คณะครุศาสตร์จะประสานงานเรื่องการรับเสด็จของสมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี เก่ียวกับการบริหารงานของตํารวจตระเวนชายแดน 
 

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
รับทราบ 

 

ระเบียบวาระท่ี 4.2  เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์

 สาระสําคัญโดยย่อ 
ได้รับมอบหมายงานจากท่านรักษาราชการแทนคณบดีคนเก่า ผศ.อารีรัตน์  คูณดี เรียบร้อย

แล้วเมื่อวันที่ 9 กันยายน 2556  
 

 



 

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  คร้ังที่  18/2556 

 

[2-6] 

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
รับทราบ 

 

ระเบียบวาระท่ี 4.3  เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากคณบดีคณะวิทยาการจัดการ 

 สาระสําคัญโดยย่อ 
 วันที่ 18 กันยายน 2556  กิจกรรมการประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง ณ หอประชุมมหาวิทยาลัย

ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  ในภาคเช้าเป็นการประกวดในรอบคัดเลือก  ภาคบ่ายจะเป็นพิธีเปิดงาน 
        

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
รับทราบ 

 

ระเบียบวาระท่ี 4.4  เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

 สาระสําคัญโดยย่อ 
1. คณะกรรมการรักษาการคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้ส่งมอบงานให้

คณบดีคนใหม่แล้วในวันที่ 13  กันยายน 2556 
2. กําหนดการประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาระบบโควตา ในวันที่ 6 – 22 กันยายน 

2556  ได้ประชาสัมพันธ์ผ่านจดหมายและวารสารสัปดาห์วิทยาศาสตร์เพ่ือจัดส่งไปตามโรงเรียนต่าง ๆ  
พร้อมกับหลักสูตรอ่ืนใน 4 คณะด้วย 

ประธาน  กล่าวว่า  มีข้อสังเกตว่าพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนวิชาการท่ีบรรจุ      
ในรอบน้ีจบการศึกษาในระดับปริญญาโทจํานวนหลายคน  ขอให้ช่วยในการพิจารณาการรับอาจารย์    
ในระดับปริญญาโทมาน้ัน จะมีปัญหาอยู่ 2 เรื่อง คือ ในแต่ละปีจะมีการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน กว่าจะสําเร็จการศึกษาวุฒิที่ได้รับปริญญาเอกก็ถูกประเมินไม่ผ่าน  และปัญหาอีกอย่างหน่ึง     
คือ ตําแหน่งทางวิชาการจะต้องทํางานมา จํานวน 5 ปี ถึงจะมีสิทธิขอผู้ช่วยศาสตราจารย์ (ผศ.) ไม่ว่าจะ
ประเมินภายในหรือภายนอก  ขอฝากผู้บริหารด้วย  พยายามจะแก้ไขรายละเอียดในส่วนน้ีให้มีการจัดทํา
สัญญาแรกเข้า จํานวน 5 ปี แต่มีการประเมินทุกปีอยู่แล้ว  ขอฝากตําแหน่งที่เหลือหากเป็นไปได้  เพ่ือให้
แต่ละคณะได้รับการประเมินผ่าน   
    

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี 4.5  เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากผู้อํานวยการสถาบันอยุธยาศึกษา  

 สาระสําคัญโดยย่อ 
- ไม่มี - 

 

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
- ไม่มี - 
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ระเบียบวาระท่ี 4.6   เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากผู้อํานวยการสํานักวิทยบริการและ 
    เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 สาระสําคัญโดยย่อ 
- ไม่มี - 

 

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
- ไม่มี – 

 

ระเบียบวาระท่ี 4.7   เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 

 สาระสําคัญโดยย่อ 
1. วันพุธที่  18  กันยายน 2556 พิธีปิดโครงการบ้านหลังเลิกเรียนและพ้ืนที่สร้างสรรค์

สําหรับเด็กและเยาวชน ประจําปี พ .ศ .2556 ณ  จวนผู้ ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา               
เวลา 15.30 น. มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาร่วมกับจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ระยะที่ 2 เมื่อ
เดือนมิถุนายน – กันยายน 2556 ได้ส่งอาจารย์และนักศึกษาไปเข้าร่วมโครงการดังกล่าว 

2. วันศุกร์ที่ 27 กันยายน 2556  สถาบันวิจัยและพัฒนาได้เชิญนักวิจัยที่ได้รับทุน ของ
สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ประจําปี 2557 จํานวน 16 โครงการ  เข้าร่วมประชุม    ใน
เวลา 10.30 – 11.30 น. ณ ห้องประชุม 3013 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย  เพ่ือช้ีแจงและทําความเข้าใจ    ว่า
ต้องดําเนินการอย่างไร  และให้ดําเนินการให้แล้วเสร็จตามกําหนดระยะเวลา 

3. รายงานผลการดําเนินงานการบริการวิชาการ  มีโครงการตกค้างจํานวน 18 โครงการที่
ยังไม่ได้รายงานให้สถาบันวิจัยและพัฒนา  จากการประเมินคุณภาพการศึกษาที่ผ่านมาให้ข้อสังเกตว่า   
การบริการวิชาการต้องมีการประชุมวางแผนและบันทึกไว้ว่ามีการแบ่งโครงการกิจกรรมบริการวิชาการ
อย่างไร  และคํานึงถึงอะไร  ในการประเมินโครงการให้มุ่งเน้นประเมินทั้ง 3 ด้าน  คือ ด้านความรู้       
ด้านการนําไปใช้ประโยชน์  และด้านความพึงพอใจ  อาจมีด้านอ่ืนด้วยก็ได้แต่ต้องมี 3 ด้านหลักดังกล่าว 
สถาบันวิจัยและพัฒนาเคยออกแบบและกําหนดหัวข้อโครงการให้แล้วโปรดประเมินให้มีการประเมินด้าน
ความรู้  ด้านการนําไปใช้ประโยชน์  และด้านความพึงพอใจใน 3 ด้านน้ี  หลังจากอบรมเสร็จแล้วให้
รายงานผลให้สถาบันวิจัยและพัฒนาได้รับทราบด้วย   

4. ผู้สมควรเข้ารับการสรรหาเป็นผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา  ได้จัดส่งรายช่ือ
มายังสํานักงานสภามหาวิทยาลัยแล้ว มีจํานวน 2 ท่าน ซึ่งเป็นบุคคลภายใน จํานวน 1 ท่าน และ
บุคคลภายนอกอีก จํานวน 1 ท่าน  ขณะน้ีมีปัญหาว่าบุคคลภายนอกได้ส่ง E-mail มาแจ้งว่าในวันที่มีการ
ประชุมสภามหาวิทยาลัยน้ันอยู่ต่างประเทศ จะขอแสดงวิสัยทัศน์ผ่านทางโทรศัพท์ได้หรือไม่  และจะจัดส่ง
เอกสารมาทาง E – mail ได้หรือไม่  

 

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
รับทราบ 
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ระเบียบวาระท่ี 4.8  เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากผู้อํานวยการสํานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา 

 สาระสําคัญโดยย่อ 
1. มหาวิทยาลัยเคียวโกะยูนิเวอร์ซิต้ี  มาศึกษาดูงานและจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้

ระหว่างนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ในวันเสาร์ที่ 21 กันยายน 2556 ณ ห้องประชุมต้นโมก          
เวลา 10.00 – 12.00 น. ขอเรียนเชิญผู้บริหารเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งน้ีด้วย 

2. นักศึกษาในระดับปริญญาโทหลายหลักสูตร จํานวน 70 คน หมดเวลาการเรียน        
ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  ว่าด้วย  การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา   
พ.ศ. 2549 กําหนด  ซึ่งในจํานวนทั้งหมดนี้อยู่ในขั้นตอนที่ใกล้จะจบการศึกษาแล้ว  แต่ก็สามารถกลับ
เข้ามาเป็นนักศึกษาใหม่ได้  ได้มีโอกาสซักถามในการประชุมสภามหาวิทยาลัย  มีคณะกรรมการบางท่าน
แจ้งว่าต้องการทราบรายละเอียดทั้งหมด  และจะนําเรื่องน้ีเข้าในการประชุมสภามหาวิทยาลัย  วันพุธที่ 
25 กันยายน 2556 น้ี  

 

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
  รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี 4.9  เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากผู้อํานวยการสํานักงานอธิการบด ี

 สาระสําคัญโดยย่อ 
1. การจัดงานแสดงมุทิตาจิตได้เสนอมหาวิทยาลัยขออนุญาตดําเนินการจัดงาน            

ในวันพฤหัสบดีที่ 26 กันยายน 2556  ขณะนี้ได้ดําเนินการเสนอขอใช้งบประมาณในการจัดงาน        
เป็นงบประมาณของสโมสรข้าราชการท่ีมีงบประมาณอยู่ จํานวน 285,000 บาท  ได้เสนอของบประมาณ
แล้ว จํานวน 132,000 บาท ได้ทําบัตรเชิญ  และหนังสือแจ้งไปยังผู้เกษียณอายุราชการ และหนังสือเชิญ
คณาจารย์ภายในมหาวิทยาลัย รวมถึงแขกผู้มีเกียรติภายนอกเข้าร่วมงานในคร้ังน้ี 

2. ภายหลังจากเกิดเหตุอุทกภัยเมื่อปี 2554 ได้มีการปรับปรุงซ่อมแซม  จัดซื้อวัสดุ
ครุภัณฑ์ใหม่ ขณะน้ีถึงกําหนดเวลาที่จะต้องดําเนินการตรวจสอบ  เน่ืองจากถึงกําหนดระยะเวลาที่ต้อง
คืนเงินหลักประกันค้ําสัญญา  หลายหน่วยงานจะได้รับหนังสือเพ่ือให้ตรวจสอบว่าวัสดุอุปกรณ์หรือ
อาคารท่ีรับผิดชอบว่ามีส่วนใดที่บริษัทดําเนินการแล้วแต่ยังแก้ไขซ่อมแซมไม่แล้วเสร็จ  และยังไม่สมควร
ที่จะคืน  ขอให้แจ้งมายังสํานักงานอธิการบดี 

3. การขออนุญาตใช้สถานที่บริเวณถนนหรืออุปกรณ์เครื่องใช้ใดที่ส่วนกลาง สํานักงาน
อธิการบดีรับผิดชอบ ขอความอนุเคราะห์แจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วัน จะได้แจ้งให้หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบได้เตรียมการปรับปรุงซ่อมแซมขนย้ายสิ่งของที่กีดขวางพ้ืนที่เพ่ือใช้งานต่อไป 

4. การขอใช้รถอย่างกะทันหัน  บางครั้งก็ไม่มีรถให้บริการ  ขอให้แจ้งล่วงหน้า  และ     
ในกรณีที่ขอใช้รถแล้วขอเลื่อนไป  ทําให้ไม่มีรถ  ผู้ขอใช้ก็ต้องหาวิธีการดําเนินการอย่างอ่ืน 

5. การใช้ไฟฟ้าของมหาวิทยาลัย ขณะน้ีมีค่าไฟฟ้าค้างจ่ายเป็นจํานวน 5 ล้านบาท  ต้ังแต่
เดือนมิถุนายน – สิงหาคม 2556  งานการเงินและบัญชีได้ตรวจสอบยอดเงินที่สามารถจ่ายค่าไฟฟ้าได้ 
โดยจะใช้เงินเหลือจ่ายของปีงบประมาณน้ี    

 
 



 

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  คร้ังที่  18/2556 

 

[2-9] 

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
 รับทราบ 

 

ระเบยีบวาระท่ี 4.10  เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากรองอธิการบด ี

ระเบียบวาระท่ี 4.10.1  เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร 

 สาระสําคัญโดยย่อ 
1. วันที่  17  กันยายน 2556  จังหวัดพระนครศรีอยุธยาร่วมเป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรมศพ

ของสมเด็จพระพุทธาจารย์  ณ  วัดสระเกศ  กรุงเทพฯ ขอเรียนเชิญผู้บริหาร  รถออกจากมหาวิทยาลัย     
ในเวลา 17.00 น. 

2. ความปลอดภัยภายในมหาวิทยาลัยตามบริเวณซุ้มที่ใกล้จะพัง  หรือบริเวณต้นไม้  
เน่ืองจากอยู่ในช่วงฤดูฝน  ขอให้คณะต่าง ๆ ช่วยตรวจสอบและแจ้งมายังกองกลาง สํานักงานอธิการบดี  
เพ่ือจัดส่งเจ้าหน้าที่ให้ไปดําเนินการปรับปรุงซ่อมแซม  และสุนัขที่อาศัยอยู่ภายในมหาวิทยาลัย  ขณะน้ีมี
จํานวนเพ่ิมมากข้ึน  และเหตุการณ์ที่พบมาคือสุนัขไปกัดหนังสือของห้องสมุดที่ช้ันหนังสือใต้อาคาร 317 
บริเวณช้ันล่าง  ขอให้เจ้าหน้าห้องสมุดช่วยเก็บหนังสือ  และจะขอปรึกษาคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย (กบ.) เก่ียวกับการที่จะให้เทศบาลนําสุนัขออกไปจากมหาวิทยาลัย 

3. เน่ืองจากใกล้เทศกาลทอดกฐินแล้วได้มีหน่วยงานต่าง ๆ ขอให้มหาวิทยาลัยร่วมทําบุญ
ทอดกฐิน  ได้แจ้งไปยังบุคลากรในสังกัดที่จะร่วมทําบุญตามศรัทธา  แต่เดิมมหาวิทยาลัยจะมีเงินตลาด
นัดและร่วมทําบุญไป  แต่ขณะนี้ไม่มีเงินในส่วนน้ัน  ได้ประสานงานไปยังคณะต่าง ๆ ให้เชิญชวนร่วม
ทําบุญทอดกฐินแล้วในเบ้ืองต้น 

4. การประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรในสังกัด  มีหลายคนเข้าใจว่าจะ
ประเมินผลเมื่อสิ้นปีงบประมาณไปแล้ว  แต่หากรอจนถึงสิ้นปีงบประมาณอาจจะทําการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการไม่ทัน  ขอให้เริ่มประเมินได้แล้ว  จะได้มีโอกาสสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนได้ภายในเดือนตุลาคม 
2556  หากไม่รีบดําเนินการตามแบบประเมินที่จัดส่งไปให้จะมีปัญหาว่าสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนไม่ทัน  และ
เน่ืองจากผู้บริหารใกล้จะหมดวาระ  เรื่องน้ีเป็นเรื่องสําคัญ  ขอให้ทุกคณะเร่ิมดําเนินการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการได้แล้ว  และให้จัดส่งผลการประเมินตามกําหนด  เพ่ือนําเข้าคณะกรรมการกลั่นกรอง  
คาดว่าจะไม่เกินวันที่ 10 ตุลาคม 2556 จะต้องกลั่นกรองผลการประเมินเสร็จเรียบร้อย  และเสนอไปยัง
อธิการบดีเพ่ือขอเห็นชอบภายในวันที่  15  ตุลาคม 2556  ในโอกาสน้ีจึงขอเร่งรัดทุกคณะให้ดําเนินการ
โดยด่วน 

5. เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณประจําปี 2556  มีบางหน่วยงานขอเลื่อนการเบิกจ่าย
ล่าช้ามา  ได้รับหนังสือจากกระทรวงศึกษาธิการแจ้งว่าสถานการณ์เศรษฐกิจของประเทศขณะน้ีชะลอตัว  
รัฐบาลจึงมีมติคณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้ส่วนราชการเร่งรัด จึงขอให้หน่วยงานราชการเร่งรัดการเบิกจ่าย  
งบประมาณในปีงบประมาณ 2557  จะต้องเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณเพ่ือให้ภาวะเศรษฐกิจเกิดการ
ขยายตัวมากขึ้น  ไม่เช่นน้ันจะมีปัญหาเร่ืองการพิจารณางบประมาณในปี 2558 จะเป็นปัญหาได้      
หากเบิกจ่ายล่าช้า  ต้องดําเนินการจัดทําโครงการตามกรอบงบประมาณ ปี 2557  ได้แจ้งไปยัง          
ทุกหน่วยงานได้รับทราบและดําเนินการแล้ว 
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6. 
รบริหารงาน
รอุดมศึกษา  
รอุดมศึกษา (
นมายังมหาวิท
เว็บไซต์ของ
อวันที่ 18 กัน
าบันการอุดม
ามเคลื่อนไหว

7. 
ละหน่วยงานจ
ยหาย  และจ
ได้ทําจึงทําให้
งส่งมอบครุภั

 

มติ/คว
รบั

ะเบียบวาระ

สาระส
1. 

หาวิทยาลัยกา
.21   

 
 
 
 
 
 
 
 
2. 

ชภัฏ จํานวน
หาวิทยาลัยนร
เสนอไปยังคณ
งดําเนินการ คื
รงสร้างพ้ืนฐ

การประชุม

สํานักงานค
นอุดมศึกษา

  และระเบียบ
 (สกอ.) พยาย
ทยาลัยเพ่ือรว
งสํานักงานค
นยายน 2556 
มศึกษา  ได้เชิ
วและการมีส่ว

การจําหน่า
จะต้องทําการ
ะต้องจําหน่า
ห้ครุภัณฑ์ค้าง
ัณฑ์ที่รับผิดชอ

ามคิดเห็นขอ
บทราบ 

ท่ี 4.10.2  

สําคัญโดยย่อ 
รายงานผล

รใช้จ่ายรวมท

โครงการพัฒ
น 40 แห่ง  ม
าธิวาสราชนค

ณะกรรมการข้
คือ การพัฒน
ฐานเพ่ือลดช

คณะกรรมการบริ

ณะกรรมการ
า จํานวน 3
บบริหารงานบุ
ยามรับฟังควา
บรวมจัดส่งไป
ณะกรรมกา
 ได้รับมอบหม
ชิญทีมงานท่ีเ
นร่วมกับพระ
ยครุภัณฑ์ ขอ
รสํารวจครุภัณ
ยออกจากทะ
ทะเบียนเป็น
อบด้วย  ขอให

องที่ประชุม 

 เรื่องนําเสน

 
ลการใช้จ่ายง
ทุกประเภทงบ

ฒนามหาวิทย
มหาวิทยาลัย
ครินทร์  และส
้าราชการพลเ ื
าบุคลากรโดย
ช่องว่างกับม

ริหารมหาวิทยาลัย
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รการอุดมศึกษ
 ฉบับ คือ ก

บุคคลในสถาบั
ามคิดเห็นของ
ปยังสํานักงาน
ารการอุดมศึ
มายจากอธิกา
ก่ียวข้องมาให

ะราชบัญญัติทั้
อให้ดําเนินก

ณฑ์ในบัญชีครุ
ะเบียน  ขอให้
นระยะเวลานา
ห้แต่ละหน่วย

นอเพื่อทราบ

งบประมาณ 
บประมาณ ร้อ

าลัยกลุ่มใหม่
เทคโนโลยีรา
สถาบันเทคโน
เรือนในสถาบั
ยเฉพาะทางคุ
มหาวิทยาลัย

ราชภัฏพระนครศ

 

ษา (สกอ.) ได้จ
การจัด ต้ังทบ
บันอุดมศึกษา
งบุคลากรที่เกี
นคณะกรรมกา
กษา (สกอ.

ารบดีให้ทําปร
ห้ความเห็น  
ั้ง 3 ฉบับน้ี  เ
ารภายใน 30
ภัณฑ์ของหน่

ห้เตรียมความ
านทําให้มีปัญ
ยงานช่วยตรวจ

บจากรองอธิ

 ประจําปีงบ
อยละการเบิก

  เป็นโครงกา
าชมงคล จําน
นโลยีปทุมวัน 
ันอุดมศึกษา (

คุณวุฒิปริญญา
ยเดิม และร

รีอยุธยา  คร้ังที่  

จัดทําพระราช
บวงศึกษาแล
  ทางด้านสํา

ก่ียวข้อง  ขอใ
ารการอุดมศึก
) โดยสามาร
ะชาพิจารณ์ร่

  ต้องการให้อ
พราะจะเป็นป

0 วันหลังจาก
วยงานน้ัน ๆ 
พร้อมและเร่ง

ญหาในการทํา
จสอบด้วย 

ธการบดีฝ่าย

บประมาณ พ
จ่าย 74.21 ง

ารต่อเน่ือง  ป
นวน 9 แห่ง 
  รวมทั้งหมด
 (ก.พ.อ.) และ
าเอกและตําแ
รองรับการเข

18/2556 

ชบัญญัติที่เก่ีย
ละการวิจัย
านักงานคณะ
ให้ทุกท่านให้ค
กษา (สกอ.) ห
รถแสดงควา
ร่างพระราชบั
อาจารย์ในสังก
ประโยชน์ในอ
กสิ้นปีงบประ
  ว่ามีรายการใ
งดําเนินการ  
างาน  การส่ง

ยวางแผนแล

พ.ศ.2556 ภ
งบแผ่นดินเบิก

ประกอบด้วยม
  มหาวิทยาลั
ด 52 แห่ง ทา
มีมติเห็นชอบ

แหน่งวิชาการ 
ข้าสู่ประชาค

ยวข้องกับ
แห่งชาติ     
กรรมการ     
ความเห็น
หรือเข้าไป
ามเห็นได้     
ัญญัติของ
กัดได้เห็น
อนาคต  
มาณแล้ว  
ใดที่ชํารุด

  ที่ผ่านมา  
งมอบงาน   

ละพฒันา 

าพรวมของ
กจ่ายร้อยละ 

มหาวิทยาลัย
ลัยนครพนม 
างคณะผู้วิจัย
บแล้ว  มีสิ่งที่
  การพัฒนา
คมอาเซียน 
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ให้มหาวิทยาลัยทบทวนรายการในกรอบวงเงินงบประมาณที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
คํานวณให้ แบ่งเป็น 3 เรื่อง คือ การพัฒนาบุคลากร (วุฒิปริญญาเอก  และตําแหน่งทางวิชาการ)         
การพัฒนาวัสดุครุภัณฑ์เพ่ือจัดการเรียนการสอนให้มีความเข้มแข็ง  การวัดความรู้ความสามารถทางด้าน
ภาษาอังกฤษ  ในปี พ.ศ. 2558 บัณฑิตที่จบการศึกษาต้องมีการทดสอบภาษาอังกฤษ  คุณวุฒิอาจารย์     
ปี พ.ศ.2558 ต้องมีคุณวุฒิปริญญาเอกเพ่ิมขึ้นจํานวน 12 คน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (ผศ.) จํานวน 16 คน             
รองศาสตราจารย์ (รศ.) จํานวน 5 คน และศาสตราจารย์  (ศ.) จํานวน 1 คน  โครงการท่ีเสนอมาเป็น
มหาวิทยาลัยกลุ่มใหม่  ต้องเตรียมข้อมูลให้สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) เพ่ือจัดส่งให้
ส่วนกลางต่อไป ได้ทําหนังสือให้ทุกหน่วยงานส่งข้อมูลภายในวันที่  20  กันยายน 2556 เพ่ือนําข้อมูลมา
วิเคราะห์ และจัดส่ง ภายในวันที่ 27 กันยายน 2556  

3. การเปิดภาคเรียนปีการศึกษา 1/2557  เลื่อนเป็นวันที่  15  สิงหาคม  2556  ฝ่ายที่
เก่ียวข้องคือระบบการลงทะเบียนต้องมีการปรับเปลี่ยนใหม่  ได้หารือกับทีมพัฒนาระบบแล้วเพ่ือรองรับ
อาเซียน  รองรับภาษาอังกฤษ  จะต้องดําเนินการต่อไป  ส่วนในเร่ืองงบประมาณวันที่ 1 ตุลาคม 2556    
แต่การเปิดเรียนภาคเรียนในวันที่ 15 สิงหาคม 2556  ทําให้หมดระยะเวลาการใช้จ่ายงบประมาณแล้ว     
จึงต้องวางระบบใหม่ได้ประสานงานกับงานการเงินและบัญชีในเบ้ืองต้นเรื่องดังกล่าวมหาวิทยาลัยต้อง
ดําเนินการเตรียมความพร้อม   
 

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
รับทราบ   

 

ระเบียบวาระท่ี 4.10.3  เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 

 สาระสําคัญโดยย่อ 
1. แจ้งกําหนดการปฏิทินปีการศึกษาที่ 1/2557  จากเดิมได้เสนอมายังคณะกรรมการ

บริหารมหาวิทยาลัย (กบ.) และสภามหาวิทยาลัยแล้ว  กําหนดการเปิดภาคเรียนในวันที่ 15 สิงหาคม 
2556 ภาคการศึกษาที่ 1/2557  ต้ังแต่เดือนเมษายน – กรกฎาคม 2556 ปิดเทอม 4 เดือน            
การเตรียมการท้ังหมด ปฏิทินอาเซียนทุกมหาวิทยาลัยจะมีปัญหา  ขณะน้ีการรับสมัครนักศึกษากําหนด
รับสมัครต้ังแต่นักศึกษายังเรียนยังไม่จบมัธยมศึกษาตอนปลาย  ระยะเวลาท่ีปิดเทอมยาวน้ีจะทําให้
นักศึกษาเกิดการเปลี่ยนแปลงสูง  เป็นข้อเสียเปรียบของมหาวิทยาลัย  ระบบการลงทะเบียน  ระบบการ
รับสมัครต้องมีความชัดเจน  การท่ีมหาวิทยาลัยจะเข้าสู่ประชาคมอาเซียนมีผลต่อจํานวนนักศึกษา     
คาดว่าปีน้ีจะมีนักศึกษาน้อยลง  หากเข้าสู่ประชาคมอาเซียน อาจจะมีปัญหาเร่ืองนักศึกษาท่ีไม่แน่นอน  
การต้ังงบประมาณของคณะต้องต้ังงบประมาณตามปีงบประมาณปกติ  การปรับไตรมาสให้มีความ
สอดคล้องกัน  ต้องทําเป็นประกาศให้รับทราบทั่วกัน   

2. มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาเปิดรับสมัครนักศึกษาภาคปกติ ระดับ     
ปริญญาตรี ประจําปีการศึกษา 2557 (รอบแรก) ด้วยวิธีรับตรง ในระหว่างวันที่ 11 กันยายน 2556     
ถึงวันที่ 8 ตุลาคม 2556 ซึ่งในการเปิดรับสมัครมา 1 สัปดาห์ มีจํานวนนักศึกษาสมัครเป็นจํานวนมาก   

3. การเสนอระเบียบเข้าการประชุมสภามหาวิทยาลัยเรื่องเกี่ยวกับกองทุน หรือสวัสดิการ
ของพนักงาน   ต้องการทราบว่าได้ผ่านการทําประชาพิจารณ์แล้วหรือไม่  เรื่องเก่ียวกับสวัสดิการของ
พนักงาน  ควรต้องทําการประชาพิจารณ์ก่อน  และควรนําเข้าที่ประชุมของคณะกรรมการบริหารงาน
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บุคคลของมหาวิทยาลัยฯ (กบม .)  และนําเข้าคณะกรรมการปรับปรุงและยกร่างกฎหมายของ
มหาวิทยาลัยฯ ก่อนนําเข้าการประชุมสภามหาวิทยาลัย   

4. สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  ขอความร่วมมือจากสถาบันอุดมศึกษา
กลั่นกรองพิจารณาเหตุผลความจําเป็นในการจัดการศึกษานอกสถานที่ต้ังอย่างเคร่งครัด  และขอให้
ชะลอการเปิดหลักสูตรที่จัดการเรียนการสอนนอกสถานท่ีต้ังและศูนย์ใหม่ออกไปก่อน  เพ่ือรอให้              
การดําเนินการเกี่ยวกับกฎหมายที่เก่ียวข้องกับการจัดการศึกษานอกสถานที่ต้ังได้ดําเนินการเสร็จสิ้น
กระบวนการโดยสถาบันอุดมศึกษาจะได้ดําเนินการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์มาตรฐานฉบับปรับปรุงใหม่
ที่เก่ียวข้อง  และป้องกันปัญหาที่จะส่งผลกระทบต่อนักศึกษาในภายหลัง  และเป็นการธํารงรักษาไว้ซึ่ง
คุณภาพและมาตรฐานการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา 

ดร.พรเทพ  รู้แผน  กล่าวว่า  ระเบียบกองทุนจําเป็นต้องนําเข้าสภามหาวิทยาลัย  เพ่ือให้มี
ผลบังคับใช้  เน่ืองจากในเดือนตุลาคม 2556 น้ีต้องมีการใช้จ่ายเงินกองทุนเพ่ือเป็นกองทุนสํารอง     
เลี้ยงชีพ  ส่วนได้ทําการประชาพิจารณ์หรือไม่น้ัน  ระเบียบน้ีเกิดจากระเบียบบริหารงานบุคคล         
พ.ศ. 2551 ข้อ 26 ให้มหาวิทยาลัยกันเงินไว้ 15% จากเงินรายได้เพ่ือจัดต้ังเป็นกองทุนสวัสดิการ        
ซึ่งกองทุนน้ีได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย (กบม.) และเข้า
อนุกรรมการเมื่อได้พิจารณาแล้ว  และจะนําเข้าการประชุมสภามหาวิทยาลัยต่อไป  ส่วนการประชา
พิจารณ์กรณีน้ีอาจจะฟังความเห็นได้ 

 

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
รับทราบ 

 

ระเบียบวาระท่ี 4.10.4   เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ 

 สาระสําคัญโดยย่อ 
- ไม่มี -  

 

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
- ไม่มี – 

 

ระเบยีบวาระท่ี 4.10.5  เรือ่งนําเสนอเพือ่ทราบจากรองอธิการบดฝ่ีายกิจการนกัศึกษา 

 สาระสําคัญโดยย่อ 
 วันที่ 14 – 15 กันยายน 2556 องค์การนักศึกษาร่วมกับสิงห์อาสา  ร่วมกันพัฒนาโรงเรียน

จรัสวิทยา  อําเภอเสนา  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
 

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
รับทราบ 

 
 
 



 

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  คร้ังที่  18/2556 
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ระเบียบวาระที่ 5  เรื่องนําเสนอเพื่อพิจารณา 
 

ระเบียบวาระท่ี 5.1  ขอความเห็นชอบติดตั้งเครื่องปรับอากาศ  และม่านบังแดด ประจํา  
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

 สาระสําคัญโดยย่อ 
 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้ทําบันทึกขอความอนุเคราะห์มหาวิทยาลัยขอติดต้ัง

เครื่องปรับอากาศ จํานวน 85 เครื่อง  และขอติดต้ังม่านบังแดด อาคาร 43 จํานวน 40 ชุด งานพัสดุได้
รวบรวมข้อมูล รายละเอียด และราคาครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศพร้อมติดต้ัง  โดยยึดราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ จํานวน 85 เครื่อง เป็นจํานวนเงินทั้งสิ้น 2,958,200 บาท (สองล้านเก้าแสนห้าหมื่นแปดพัน
สองร้อยบาทถ้วน)  

  

มติ/ความเห็นของที่ประชุม 
  ใ ห้ถอนเ ร่ืองขอความเห็นชอบติดต้ังเครื่องปรับอากาศ  และม่านบังแดด ประจํา            
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 

ระเบียบวาระท่ี 5.2  ขอความเห็นชอบ (ร่าง) โครงการจัดตลาดนัด 

 สาระสําคัญโดยย่อ 
 ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาได้จัดให้มีโครงการบริหารจัดการรายได้   
ตลาดนัด  โดยมีกําหนดระยะเวลาเร่ิมต้นวันที่  1  ตุลาคม 2555  สิ้นสุดวันที่  30  กันยายน 2556      
ซึ่งโครงการดังกล่าวเป็นโครงการต่อเน่ือง  เพ่ือให้การบริหารจัดการและการเบิกจ่ายเงินรายได้        
จากการดําเนินโครงการเป็นไปอย่างชัดเจน  ถูกต้อง  และสอดคล้องกับสภาพปัจจุบัน  กองกลาง  
สํานักงานอธิการบดี  จึงได้จัดทําโครงการขึ้นใหม่เพ่ือขอความเห็นชอบโดยเปลี่ยนช่ือเป็น “โครงการ    
จัดตลาดนัด” ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (กบ.) ในคราวประชุมครั้งที่ 16/2556    
เมื่อวันอังคารที่ 3 กันยายน 2556 มีมติเห็นชอบในหลักการ (ร่าง) โครงการจัดตลาดนัด และมอบหมาย
ให้เลขานุการคณะทํางานร่างระเบียบ ว่าด้วย การดําเนินงานโครงการจัดหารายได้ตลาดนัดไปปรับปรุง
แก้ไขโครงการใหม่  โดยให้จัดทําเป็นโครงการระยะยาว  และให้นําเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย (กบ.) ในการประชุมครั้งที่ 17/2556 วันอังคารที่ 17 กันยายน 2556 ฝ่ายเลขานุการ      
ได้ปรับปรุงแก้ไข (ร่าง) โครงการจัดตลาดนัดเรียบร้อยแล้ว  จึงขอเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย (กบ.) ได้พิจารณาต่อไป 

  

มติ/ความเห็นของที่ประชุม 
  มอบหมายให้คณะกรรมการดําเนินงานโครงการจัดตลาดนัดปรับปรุงแก้ไขโครงการให้เป็น
โครงการต่อเน่ือง  และให้จัดทํา (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  ว่าด้วย          
การบริหารจัดการเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ... (ฉบับปรับปรุง) แนบมาด้วย  และนําเสนอ
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (กบ.) ในการประชุม ครั้งที่ 18/2556 วันอังคารที่ 1 ตุลาคม 2556      
       
 
 
 



 

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  คร้ังที่  18/2556 
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ระเบียบวาระที่ 6  เรื่องอ่ืน ๆ 

ระเบียบวาระท่ี 6.1 กําหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  ครั้งท่ี 18/2556 

สาระสําคัญโดยย่อ 
ตามท่ีได้กําหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (กบ.) ครั้งที่ 18/2556  

ในวันอังคารที่  1  ตุลาคม  พ.ศ. 2556 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมอยุธยา – อาเซียน มหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  จึงขอเรียนเชิญคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยทุกท่านเข้าร่วมประชุม
โดยพร้อมเพรียงกัน ตามวันและเวลาดังกล่าว 

 

มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
     รับทราบ 

 
 

 

เลิกประชุมเวลา เวลา  16.15 น.  

 

 นางนงคราญ คงสมทรง ผู้จดบันทึกการประชุม 
นางสุนทรี  โพธิกุล ผู้ตรวจบันทึกการประชุม 




