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รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
คร้ังที่ 12/2555 

วันอังคารท่ี 26 มิถุนายน 2555 เวลา 13.30 – 16.20 น. 
ณ หองประชุม 1 อาคาร 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

-------------------------------------------------- 
ผูท่ีมาประชุม 
1. รศ.วันทนีย แสนภักดี รองอธิการบดฝีายบริหาร ประธาน 
2. ผศ.ดร.วิมลพรรณ รุงพรหม รองอธิการบดฝีายวิชาการ กรรมการ 
3. นายจิรศักดิ์ ชุมวรานนท รองอธิการบดฝีายวางแผนและพฒันา กรรมการ 
4. ดร.ชิดชัย สนั่นเสียง รองอธิการบดฝีายวิจัยและบริการวิชาการ กรรมการ 
5. นายสุนทร โภชฌงค รองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา กรรมการ 
6. นายทวีศักดิ์ จริตควร ผูชวยอธิการบดีฝายบริหาร กรรมการ 
7. ดร.อมรรัตน สนั่นเสียง คณบดีคณะครุศาสตร กรรมการ 
8. ผศ.วิชชุกร นาคธน คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร กรรมการ 
9. รศ.ดร.นพวรรณ ธีระพันธเจริญ คณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กรรมการ 
10. รศ.ลํายอง ปลั่งกลาง คณบดีคณะวิทยาการจัดการ กรรมการ 
11. ผศ.จินตนา เวชมี ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา กรรมการ 
12. ดร.พรเทพ รูแผน (แทน) ผูอํานวยการสถาบันอยุธยาศึกษา กรรมการ 
13. นางสาวนันทนา แยมบู (แทน) ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี 

สารสนเทศ กรรมการ 
14. ดร.รวีวัตร สิริภูบาล ผูอํานวยการสํานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา กรรมการ 

ผูเขารวมประชุม 
1. นางสุนทรี โพธิกุล ผูอํานวยการกองกลาง 
2. นางสาวเพลินตา โมสกลุ ผูอํานวยการกองนโยบายและแผน 
3. นางลักขณา เตชวงษ ผูอํานวยการกองบริการการศึกษา 
4. นางสารภี พูลศิริ ผูอํานวยการกองพฒันานักศึกษา 

ผูไมมารวมประชุม 
1. ดร.บรูพาทิศ พลอยสุวรรณ อธิการบดี ติดราชการ 

เปดประชุม เวลา 13.30 น. 
ประธานพิจารณาจํานวนกรรมการที่มาประชุมและเห็นวาครบองคประชุมแลวจึงเปดการประชุม 

และดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม
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ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจงใหทราบ 

ระเบียบวาระที่ 1.1 อธิการบดีเดินทางไปราชการ 

สาระสําคัญโดยยอ 
เนื่องจากอธิการบดีเดินทางไปราชการที่กรุงเทพฯ เพื่อเขารวมหารือกับอธิการบดี 

มหาวิทยาลัยหนานฉาง ประเทศจีน จึงไดมอบหมายให รศ.วันทนีย  แสนภักดี รองอธิการบดีฝายบริหาร 
ทําหนาที่เปนประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยแทน 

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 1.2 การจัดพิธีปลอยปลา 

สาระสําคัญโดยยอ 
วันพฤหัสบดีที่ 28 มิ ถุนายน 2555 มหาวิทยาลัยไดรับการประสานงานจากจังหวัด 

พระนครศรีอยุธยารวมกับสํานักงานประมงจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจะมีพิธีปลอยปลาที่วัดกษัตริยตราธิราช 
วรวิหาร อําเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไดจัดกิจกรรมเพื่อเปนการเฉลิมพระเกียรติ 
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ พระชนมพรรษาครบ 5 รอบ 60 พรรษา จึงขอเรียนเชิญคณะกรรมการบริหาร 
มหาวิทยาลัย คณาจารยและนักศึกษา พรอมกันที่โรงรถในเวลา 8.00 น. 

ดร.ชิดชัย  สนั่นเสียง รองอธิการบดีฝายวิจัยและบริการวิชาการ ใหขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ 
กิจกรรมที่มหาวิทยาลัยดําเนินการ ดังนี้ 

1. สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรม 
โอรสาธิราช ฯ 

2. มหาวิทยาลัยโดยกองพัฒนานักศึกษานํานักศึกษาทั้ง 4 คณะไปเขารวมกิจกรรม 
3. เรียนเชิญคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเขารวมกิจกรรมโดยแตงชุดไทยหรือชุดผาขาวมา 

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 1.3 การจัดกิจกรรมทางพุทธศาสนาเฉลิมฉลองมหาวิทยาลัยราชภัฏกาวสู 
108 ป 

สาระสําคัญโดยยอ 
วันที่ 1 กรกฎาคม 2555 มหาวิทยาลัยจะมีพิธีการจัดกิจกรรมทางศาสนาเพื่อเฉลิมฉลอง 

มหาวิทยาลัยราชภัฏกาวสู 108 ป โดยเริ่มกิจกรรมตั้งแตชวงเชาในเวลา 6.30 น. ขอเชิญคณะ 
กรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพรอมกันที่หนาอาคาร 2 เพื่อรวมสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในมหาวิทยาลัย 
ในเวลา 10.00 น. ทําบุญเลี้ยงพระที่บริเวณอาคารสถาบันอยุธยาศึกษา พรอมดวยกิจกรรม
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ปลูกตนไมและรับประทานอาหารรวมกัน ในการนี้ไดเรียนเชิญอธิการบดี /ผูบริหาร/ผูทรงคุณวุฒิ/ 
คณาจารย/คณะกรรมการชุดตาง ๆ เขารวมกิจกรรมในครั้งนี้ดวย 

ทั้งนี้ขอเรียนเชิญคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  คณาจารยและบุคลากรทุกหนวยงาน 
รวมพิธีทําบุญเลี้ยงพระที่สถาบันอยุธยาศึกษาตั้งแตเวลา 10.00 น. เปนตนไป 

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 1.4 ขอเชิญบุคลากรเขารวมประชุมนานาชาติ “The Excellence in 
Teacher Education and Research Innovation” 

สาระสําคัญโดยยอ 
สํานักงานที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ ขอเชิญอธิการบดีและบุคลากรในสังกัด 

เขารวมการประชุมนานาชาติ “The Excellence in Teacher Education and Research Innovation” 
ภายใตโครงการ “120 ปการฝกหัดครูไทย ถวายองคราชัน ธ ผูทรงเปนครูแหงแผนดิน” ในวันที่ 2528 
ธันวาคม 2555 ณ โรงแรม รอยัล ออรคิด เชอราตัน กรุงเทพ 

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

ระเบียบวาระที่ 2.1 เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 11/2555 

สาระสําคัญโดยยอ 
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยไดมีการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 

ครั้งที่ 11/2555 เมื่อวันอังคารที่ 12 มิถุนายน 2555 ณ หองประชุม 1 อาคาร 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
พระนครศรีอยุธยา 

เลขานุการคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย นําเสนอรายงานการประชุม ครั้งที่ 
11/2555 เพื่อขอใหที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม 

มต/ิความคิดเห็นของท่ีประชุม 
รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้ งที่ 11/2555 

โดยไมมีการแกไข
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ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุม 

ระเบียบวาระที่ 3.1 รายงานขอมูลการดําเนินงานและผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุม 
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
ครั้งที่ 11/2555 

สาระสําคัญโดยยอ 
เลขานุการคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย นําเสนอขอมูลการดําเนินงานและ 

ผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 11/2555 โดยไดแจงและ 
มอบใหหนวยงานและบุคคลที่เกี่ยวของดําเนินการตามมติแลว 

ความเปนมา/เรื่องเดิม/ขอเท็จจริง 
1. คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ไดมีมติกําหนดเปนแนวปฏิบัติใหเลขานุการนําเสนอ 

ที่ประชุมเพื่อทราบความคืบหนาหรือขอมูลการดําเนินงานและผลการปฏิบัติตามมติทุกครั้งโดยบรรจุ 
เปนเรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งกอนดวย 

2. คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย มีการประชุม ครั้งที่ 11/2555 เมื่อวันอังคารที่ 
12 มิถุนายน 2555 เวลา 13.30 น. ณ หองประชุม 1 อาคาร 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
โดยมีสาระตามรายงานการประชุมฯ ในระเบียบวาระที่ 2.1 

3. คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย มีการประชุม ครั้งที่ 11/2555 เมื่อวันอังคารที่ 
12 มิถุนายน 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 
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มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
 ไมมี  

ระเบียบวาระที่ 4.3 เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากคณบดีคณะวิทยาการจัดการ 

สาระสําคัญโดยยอ 
คณะวิทยาการจัดการเสนอแบบ (ราง) เพื่อประกอบการพิจารณาในการลงนามขอตกลง 

ความรวมมือกับมหาวิทยาลัย/สถาบันตางประเทศ (MOU)  Adhinav Education Society’s Institute 
of Management and Business Administration, Akole, University of Pune. เปน 
สถาบันการศึกษาระดับมัธยมอุดมศึกษา ถึงระดับปริญญาเอก อยูภายใตมหาวิทยาลัยปูเน  ซึ่งมหาวิทยา 
ปูเนจะมีมหาวิทยาลัย สถาบันการศึกษา สถาบันการวิจัยและสถาบันลักษณะอื่น ๆ อยูภายใตรวมกวา 
600 แหงโดยจะมาทํา MOU รวมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาในวันที่ 30 มิถุนายน 2555 
ณ หองประชุม 1 อาคาร 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 4.4 เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากคณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

สาระสําคัญโดยยอ 
 ไมมี  

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
 ไมมี  

ระเบียบวาระที่ 4.5 เรือ่งนําเสนอเพื่อทราบจากผูอาํนวยการสถาบนัอยุธยาศึกษา 

สาระสําคัญโดยยอ 
ดร.พรเทพ  รูแผน  รายงาน 
ตามที่มหาวิทยาลัยไดทําการกอสรางแนวรั้วบริเวณดานหนาสถาบันอยุธยาศึกษาอาจจะตองมี 

การรื้อตนไมบางสวนนั้น ผูอํานวยการสถาบันอยุธยาศึกษาตองการทราบรายละเอียดขอมูลสัญญาของ 
ผูควบคุมงานกอสราง จึงขอนําเรียนทานทวีศักดิ์  จริตควร  ผูชวยอธิการบดีฝายบริหาร 

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
รับทราบ
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ระเบียบวาระที่ 4.6 เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

สาระสําคัญโดยยอ 
 ไมมี  

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
 ไมมี  

ระเบียบวาระที่ 4.7 เรื่องนําเสนอเพือ่ทราบจากผูอํานวยการสถาบนัวิจัยและพฒันา 

สาระสําคัญโดยยอ 
ผศ.จินตนา  เวชมี รายงาน 
1. วันพุธที่ 27 มิถุนายน 2555 เวลา 9.0012.00 น. ณ หอง 3013 สถาบันวิจัยและพัฒนาได 

เชิญชวนองคกรปกครองสวนทองถ่ินและสวนราชการภายนอก มารวมเปดเวทีเสนอโจทยวิจัยและ 
ประเด็นที่ตองการใหมีการพัฒนารวมกับสวนราชการภายในมหาวิทยาลัย การเปดเวทีครั้งนี้สถาบันวิจัย 
และพัฒนาไดเชิญชวนสาขาวิชาเสนอหลักสูตรบริการวิชาการใหกับผูเขารวมประชุม และเวลา 13.00 
16.30 น. จะมีการพัฒนาขอเสนอโจทยวิจัยสายสังคมศาสตรเพื่อเตรียมของบประมาณผานสํานักงาน 
คณะกรรมการวิจัยแหงชาติป 2557 หรือ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ป 2556 

2. วันจันทรที่ 25 มิถุนายน 2555 ผูชวยศาสตราจารยกัลยา แมนมินทร ที่ปรึกษาโครงการ 
เทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี และ 
นางสาวมนัสชล หิรัญรัตน ฝายเลขานุการโครงการ ไดมาประสานงานและปรึกษาหารือกับผูชวย 
ศาสตราจารยจินตนา เวชมี ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา พรอมดวยผูชวยศาสตราจารยบุญไท 
เจริญผล รองคณบดีคณะครุศาสตร และ นายวรพจน เพชรพุม เจาหนาที่สํานักวิทยบริการและ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ ในโอกาสที่จะขับเคลื่อนโครงการเครือขายเพื่อเผยแพร ถายทอด และพัฒนาสื่อ 
การเรียนการสอน บนระบบ eLeanning (eDLsquare) ระยะที่ 2 ซึ่งจะดําเนินการตอเนื่องจาก 
การเผยแพร  ถายทอด และพัฒนาสื่อการเรียนการสอน eDLTV เมื่อป 25532554 ที่มีผล 
การดําเนินงานดีมากโดยที่มีโรงเรียนที่ขาดบุคลากรหรือมีผูสอนไมตรงกับกลุมสาระใชสื่อ eDLTV 
เพิ่มขึ้นหลายเทาตัวเมื่อเทียบป 2552 ดังนั้นโครงการจึงจะดําเนินการในชวงที่ 2 โดยเนนสื่อการเรียน 
การสอนในชวงช้ันที่ 1 และชวงช้ันที่ 2 ตลอดจนปฐมวัย การดําเนินงานครั้งนี้มีมหาวิทยาลัยราชภัฏเขา 
รวมโครงการ 37 แหง ซึ่งจะมีการประชุมทําความเขาใจกับผูดําเนินงานจากมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
เขารวมโครงการ 37 แหง ในวันที่ 2324 กรกฎาคม 2555 และวันที่ 3031 กรกฎาคม 2555 
ณ สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
การดําเนินงานในโครงการนี้ควรจะไดนําไปใชในตัวช้ีวัดที่เกี่ยวของกับโครงการพระราชดําริและโครงการ 
ที่เกิดผลตอประเทศชาติ 

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
รับทราบ
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ระเบียบวาระที่ 4.8 เรื่องนาํเสนอเพือ่ทราบจากผูอํานวยการสํานกังานคณะกรรมการบณัฑติศกึษา 

สาระสําคัญโดยยอ 
 ไมมี  

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
 ไมมี  

ระเบียบวาระที่ 4.9 เรื่องนําเสนอเพือ่ทราบจากผูอาํนวยการสํานกังานอธกิารบดี 

สาระสําคัญโดยยอ 

การตรวจราชการตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ งวดที่ 2 ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. 2555 

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 4.10 เรือ่งนําเสนอเพื่อทราบจากรองอธิการบดีและผูชวยอธกิารบดี 

ระเบียบวาระที่ 4.10.1 เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากรองอธิการบดีฝายบริหาร 

สาระสําคญัโดยยอ 

 ไมมี  

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
 ไมมี  

ระเบียบวาระที่ 4.10.2 เรื่องนําเสนอเพือ่ทราบจากรองอธกิารบดฝีายวางแผนและพฒันา 

สาระสําคัญโดยยอ 
นายจิรศักด์ิ  ชุมวรานนท  รายงาน 
1. การยืนยันคะแนนผลการประเมินตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ  ประจําป 

งบประมาณ พ.ศ. 2554 
2. ผลการตรวจประเมินตัวช้ีวัดระดับความสําเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ 

ภาครัฐประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554 และผลการตรวจรับรองการผานเกณฑคุณภาพการบริหาร 
จัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน (Certified FL) ป พ.ศ. 2555 

3. รายงานผลการเสนอขอมูลเพื่อประกอบการพิจารณาปรับผลการประเมินคุณภาพ 
ภายนอกรอบสาม
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4. รายงานการติดตามความกาวหนาการใหความชวยเหลือ ฟนฟู เยียวยา ผูไดรับ 
ผลกระทบจากสถานการณอุทกภัยมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา งบกลาง โครงการใหความ 
ชวยเหลือ ฟนฟู เยียวยา ผูที่ไดรับผลกระทบจากสถานการณอุทกภัย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555 
ณ วันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2555 

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 4.10.3 เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากรองอธิการบดีฝายวิชาการ 

สาระสําคัญโดยยอ 
ผศ.ดร.วิมลพรรณ  รุงพรหม  รายงาน 
1. การดําเนินการภาคพิเศษ กศ.บป. มียอดรับสมัครจํานวน 400 คน และคณะวิทยาการ 

จัดการเปดสาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจเพิ่ม 
2. คณะวิทยาการจัดการหลักสูตรที่ผาน สกอ. ครบถวนสมบูรณแลว  คณะมนุษยศาสตร 

และสังคมศาสตร สาขาวิชานิติศาสตรและรัฐประศาสนศาสตร สกอ.ไดผานความเห็นชอบแลว 
คณะครุศาสตรยังคงเหลืออีกจํานวน 3 หลักสูตร ไดนําเขา กกอ. แลวแตยังอยูระหวางแกไข 
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยียังเหลือสาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน  ยังคงเหลืออีกจํานวน 5 หลักสูตรที่ 
ยังไมผานความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย 

3. กองบริการการศึกษาจะดําเนินการจัดทําแผนการรับสมัครตั้งแตตนปจึงขอความ 
รวมมือคณะตาง ๆ ใหรีบดําเนินการปรับปรุงหลักสูตรตั้งแตเนิน ๆ และเรงนําหลักสูตรเสนอตอสภา 
วิชาการโดยดวน 

4. สํานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา มีหลักสูตรจํานวน 1 หลักสูตรที่ตองใหความ 
เห็นชอบหลักสูตรเดิมในการรับนักศึกษา ซึ่งไดหารือกับ สกอ. แลวโดยตองผานความเห็นชอบจากสภา 
มหาวิทยาลัย เนื่องจากบันทึกขัดกับประกาศ 

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 4.10.4 เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากรองอธิการบดีฝายวิจัยและบริการวิชาการ 

สาระสําคัญโดยยอ 

 ไมมี  

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
 ไมมี 
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ระเบียบวาระที่ 4.10.5 เรือ่งนําเสนอเพื่อทราบจากรองอธกิารบดฝีายกิจการนกัศกึษา 

สาระสําคัญโดยยอ 
ตามกําหนดการในวันที่ 27 มิถุนายน 2555 จะจัดประชุมอาจารยที่ปรึกษาแตเนื่องจาก 

ผูบริหารติดภารกิจและติดราชการหลายทาน จึงขอเลื่อนเปนวันที่ 18 กรกฎาคม 2555 

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 4.10.6 เรื่องนําเสนอเพือ่ทราบจากผูชวยอธิการบดฝีายบริหาร 

สาระสําคัญโดยยอ 

นายทวีศักด์ิ  จริตควร  รายงาน 
จากปที่ผานมาไดหารือรวมกับอธิการบดีเรื่องปญหาหมายเลขอาคารตาง ๆ ภายใน 

มหาวิทยาลัยตัวเลขขาดหายไปจึงมีแนวความคิดที่จะดําเนินการจัดเรียงหมายเลขอาคารใหม 
ซึ่งอธิการบดีมีแนวคิดที่จะจัดทําปายอาคาร 3 ภาษา คือ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษาจีน แตหาก 
ใชช่ืออาคารขนาดขอความของปายจะเปนตัวหนังสือยาว ลักษณะปายเปนอาคลิลิกเซาะรองทําสี 

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย หารือรวมกันอยางกวางขวางและมีขอสรุปดังนี้ 
1. หมายเลขหองไมตองระบุหมายเลขอาคารใหระบุเฉพาะช้ันและหมายเลขหอง 
2. สีปายหมายเลขประจําอาคารใชสีน้ําเงินสีขาว  และสีปายหมายเลขหองใชพื้นสี 

เขียวตัวหนังสือสีขาว 

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องนําเสนอเพื่อพิจารณา 

ระเบียบวาระที่ 5.1 พิจารณาขอเสนอการแกปญหาการสอบคัดเลือกบุคลากรและ 
การจัดสรรตําแหนงบุคลากร 

สาระสําคัญโดยยอ 
ตามที่คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีไดจัดประชุมคณะกรรมการประจําคณะวิทยาศาสตร 

และเทคโนโลยี ครั้งที่ 2/2555 เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2555 ซึ่งที่ประชุมไดมีมติเพื่อเสนอตอมหาวิทยาลัย 
ดังนี้ 

1. ขอใหมหาวิทยาลัยเปลี่ยนแปลงการสอบเพื่อคัดเลือกบุคลากรทั้งสายวิชาการและ 
สายสนับสนุนในแตละรอบใหเสร็จสิ้นภายในวันเดียวกัน  เพื่อจะไดมีการประเมินผูสมัครสอบอยางครบถวน 
รอบดาน และเปนการแบงเบาภาระของผูสมัครสอบที่ตองเดินทางมาสอบอีกครั้งหากสามารถสอบผานภาค ก.
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2. ขอใหสภามหาวิทยาลัยไดดําเนินการเสนอปญหาตอกระทรวงศึกษาธิการอยางเรงดวนถึง 
ความจําเปนในการแกปญหาของการจัดสรรตําแหนงบุคลากรซึ่งตองเปนขาราชการไมใชพนักงาน 
มหาวิทยาลัย เนื่องจากการเปนพนักงานมหาวิทยาลัยมีความมั่นคงนอยกวาการเปนขาราชการ  ทําใหผูมี 
ความรูความสามารถดีเหมาะสมกับการเปนอาจารยระดับมหาวิทยาลัยไมสมัครเขาเปนอาจารยใน 
มหาวิทยาลัย ในขณะที่หนวยการศึกษาระดับประถมศึกษาสามารถเปดรับบุคลากรบรรจุในตําแหนง 
ขาราชการและกระทรวงสาธารณสุขไดจัดแผนจัดสรรอัตรากําลังขาราชการ 

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
กรณีที่ 1 การเปลี่ยนแปลงการสอบเพื่อคัดเลือกบุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุน 

ในแตละรอบใหเสร็จสิ้นภายในวันเดียวกัน อยูในดุลพินิจของแตละหนวยงาน  โดยกรรมการฯ พิจารณา 
เปนคราว ๆ ไป 

กรณีที่ 2 เสนอสภามหาวิทยาลัยใหรับทราบเกี่ยวกับปญหาเพื่อหาชองทางเสนอเรื่องตอ 
กระทรวงศึกษาธิการอยางเรงดวนถึงความจําเปนในการแกปญหาของการจัดสรรตําแหนงบุคลากรเปน 
พนักงานมหาวิทยาลัยมีความมั่นคงนอยกวาขาราชการ 

ระเบียบวาระที่ 5.2 โครงการปรับปรุงศูนยภาษาและแผนการใหบริการศูนยการเรียนรู 
ดวยตนเอง ELLIS 

สาระสําคัญโดยยอ 
ผศ.วิชชุกร  นาคธน  คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร นําเสนอโครงการปรับปรุง 

ศูนยภาษาและแผนการใหบริการศูนยการเรียนรูดวยตนเอง ELLIS ซึ่งในป 25552556 มีแผนดําเนินการ 
หลักสูตรภาษาที่ครบวงจร เพื่อใหบริการนักศึกษา บุคลากร และบุคคลภายนอก 

นายจิรศักดิ์ ชุมวรานนท เนื่องจากไดแจงกับสํานักวิทยบริการฯ ในกรณีที่ตองมีคาวัสดุ 
ในการเคลื่อนยายหากสํานักวิทยบริการฯ สามารถรับภาระไดใหตัดรายการ 2.1 คาวัสดุ 32,100 บาท 
แตหากสํานักวิทยบริการฯ ไมสามารถรับภาระไดใหคงไวตามรายการที่แจง 

ดร.ชิดชัย สนั่นเสียง  รองอธิการบดีฝายวิจัยและบริการวิชาการใหขอสังเกตวา ทําอยางไรให 
หลักสูตรเขามาตรฐานได  เนื่องจากในการเขียนหลักสูตร เกี่ยวกับรายละเอียดตาง ๆ  เมื่อมีมาตรฐานแลว 
จะเปนรูปแบบที่สามารถประกาศใชทั่วไปได 

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
เห็นชอบ โครงการแผนการใหบริการศูนยการเรียนรูดวยตนเอง ELLIS และโครงการ 

ปรับปรุงศูนยภาษา ยกเวนคาตอบแทนใชวัสดุ โดยนายจิรศักดิ์ ชุมวรานนท รองอธิการบดีฝายวางแผน 
และพัฒนา มอบใหสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีและสารสนเทศ ดูแลใหหากดําเนินการไมไดจึงให 
เบิกจายตอไป
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ระเบียบวาระที่ 5.3 พิจารณาการจัดการเรียนการสอน กศ.บป. (จันทรพุธศุกร) และ 
(เสารอาทิตย) ประจําภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2555 และเสนอ 
พิจารณาปรับอัตราคาตอบแทนการปฏิบัติงานของเจาหนาที่และ 
บุคลากร 

สาระสําคัญโดยยอ 
ตามประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง แนวปฏิบัติในการดําเนินการจัดการเรียนการสอนภาคพิเศษ 

การศึกษาสําหรับบุคลากรประจําการ (กศ.บป. ที่ 192 ลงวันที่ 29 พฤษภาคม 2555 กองกลาง 
สํานักงานอธิการบดี ไดดําเนินการสํารวจความตองการในการปฏิบัติงาน กศ.บป. ของบุคลากร 
ตามบันทึกขอความ ที่ ศธ 0550.1.1/1126 ลงวันที่ 21 มิถุนายน 2555 นั้น 

ดร.รวีวัตร  สิริภูบาล ผูอํานวยการสํานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ใหขอเสนอแนะ 
ขอใหทบทวนผูบริหารและเจาหนาที่ดําเนินการที่ตองปฏิบัติงานและมีหนาที่ที่ตองรับผิดชอบควรใชอัตรา 
จํานวนเทาไหร  เพื่อใหสอดคลองกับจํานวนนักศึกษาและงบประมาณที่ไดรับ ในสวนงานที่เกี่ยวของ/ 
เจาหนาที่ที่มีหนาที่เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน/หัวหนางาน  แตเจาหนาที่ปฏิบัติงานใหสอบถาม 
ความสมัครใจ 

นายจิรศักดิ์ ชุมวรานนท ใหขอเสนอแนะวา ควรกําหนดข้ันตํ่าของผูที่ตองมาปฏิบัติงานใน 
ฐานะเปนหนวยงานสนับสนุนโดยกําหนดจํานวนคนที่ตองปฏิบัติงานเพื่อออกคําสั่งอาจเวียนกัน 
ปฏิบัติงานก็ได 

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
มอบหมายกองกลางทบทวนคําสั่งการดําเนินงานจัดการเรียนการสอนภาคพิเศษ กศ.บป. 

(จันทรพุธศุกร) และ (เสารอาทิตย) ประจําภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2555 ใหมและนําเสนอ 
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยในการประชุมคราวตอไป โดยมีประเด็น ดังนี้ 

1. กรณีผูบริหารตองปฏิบัติงานตามหนาที่ที่รับผิดชอบรวมถึงหัวหนางานและเจาหนาที่ที่มี 
หนาที่เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน/หัวหนางาน ทุกคนตองปฏิบัติงานตามหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย 
โดยไมตองสอบถามความสมัครใจ 

2. กรณีเจาหนาที่ที่ปฏิบัติงานแตมีปญหาเรื่องการเดินทางใหมีรถบริการสงภายใน 
เกาะเมือง 

3. หนวยงานสนับสนุนใหหัวหนาหนวยงานกําหนดจํานวนผูที่ตองปฏิบัติงานหรือเวียนหนาที่ 
ในการปฏิบัติงานตามคําสั่ง 

4. จัดทําประกาศ เรื่อง อัตราคาตอบแทนการปฏิบัติงานของเจาหนาที่และบุคลากรใน 
การดําเนินการจัดการเรียนการสอนภาคพิเศษ กศ.บป. (จันทรพุธศุกร) และ (เสารอาทิตย)
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ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่น ๆ 
ระเบียบวาระที่ 6.1 กําหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 13/2555 

สาระสําคัญโดยยอ 
เลขานุการคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย นําเสนอปฏิทินเพื่อหารือเรื่องกําหนด 

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 13/2555 

ขอเสนอ/ญัตต ิ
กําหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 13/2555 วันอังคารที่ 

10 กรกฎาคม 2555 เวลา 13.30 น. ณ หองประชุม 1 อาคาร 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
พระนครศรีอยุธยา 

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 6.2 การดําเนินงาน “สถานีโทรทัศนดาวเทียมราชภัฏ” “มหาวิทยาลัยไทย 
เพื่อความเปนไท” 

สาระสําคัญโดยยอ 
ผูอํานวยการกองกลางนําเสนอขอมูลงบประมาณการดําเนินงานสถานีโทรทัศนดาวเทียม 

ราชภัฏ มหาวิทยาลัยไทย เพื่อความเปนไท บริษัทไอพีเอ็มทีวี จํากัด คิดคาใชจาย 2,000,000 บาท/เดือน 
เงื่อนไข 12 เดือน เวลาออกอากาศแบงใหมหาวิทยาลัยละ 2 ช่ัวโมง จึงนําเรียนเพื่อใชเปนขอมูลประกอบ 
การพิจารณาตอไป 

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
รับทราบ 

ปดประชุมเวลา เวลา 16.20 น. 

นางสาวภัครินทร ภิญญา ผูบันทกึการประชุม 
นายสราวุธ คําสัตย ผูบันทกึการประชุม 
นางนงคราญ คงสมทรง ผูบันทกึการประชุม 
นางสาวปยะนุช แสงมะฮะหมัด ผูบันทกึการประชุม 
รศ.วันทนีย แสนภักดี ผูตรวจบันทึกการประชุม




