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รายงานการประชุมคณะกรรมการบรหิารมหาวิทยาลัย 
คร้ังที่ 23/2556 

วันพุธที่  11  ธันวาคม  2556  เวลา 13.30 – 17.10 น. 
ณ  ห้องประชุมอยุธยา – อาเซียน  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

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

ผู้ท่ีมาประชุม 
1. นายจิรศักด์ิ  ชุมวรานนท์ รักษาราชการแทนอธิการบดี  ประธาน 
2. ดร.พรเทพ  รู้แผน  รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและวิจัย  กรรมการ 
3. ผศ.ดร.วิมลพรรณ รุ่งพรหม      รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ   กรรมการ 
4. นายสุนทร  โภชฌงค์  รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา  กรรมการ 
5. ดร.อมรรัตน์  สน่ันเสียง คณบดีคณะครุศาสตร์   กรรมการ 
6. ผศ.หทัยรัตน์  ทรรพวส ุ     คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ 

     และสังคมศาสตร์    กรรมการ 
7. ผศ.ศานิต  สวัสดิกาญจน์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กรรมการ 
8. ดร.ศานติ   เล็กมณ ี  คณบดีคณะวิทยาการจัดการ  กรรมการ 
9. ผศ.ดร.ชูสิทธ์ิ  ประดับเพ็ชร์ ผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา กรรมการ 
10. ดร.จงกล   เฮงสุวรรณ ผู้อํานวยการสถาบันอยุธยาศึกษา     กรรมการ  
11. นางทัศนีย์  ทองมาก  (แทน) ผู้อํานวยการสํานักวิทยบริการ 

     และเทคโนโลยีสารสนเทศ   กรรมการ 
12. นางสาวนุชจรี สัญญะสาร (แทน) ผู้อํานวยการสํานักงานคณะกรรมการ 

     บัณฑิตศึกษา    กรรมการ 
13. นางลักขณา  เตชวงษ์  ผู้อํานวยการกองบริการการศึกษาปฏิบัติหน้าที่ 

     ในตําแหน่งผู้อํานวยการสํานักงานอธิการบดี  
                              กรรมการและเลขานุการ 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. นางสาวเพลินตา โมสกุล  ผู้อํานวยการกองนโยบายและแผน 
2. นางอรัญญา  จงกลรัตน์ หัวหน้าสํานักงานคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
3. นางนันทนา  สมบูรณ์  นักวิชาการศึกษา กองนโยบายและแผน 
4. นางปาณิสรา  ผดุงรัตน์  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
5. นายวีรศักด์ิ  โพธ์ิภิรมย์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
6. นางศิขรินทร์  สุวรรณทัศน์ นิติกร 
 

ผู้ท่ีลาการประชุม 
 ดร.ชิดชัย  สน่ันเสียง รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร  ติดภารกิจ 
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เริ่มประชุม เวลา 13.30 น. 
          ประธานพิจารณาจํานวนกรรมการที่มาประชุมและเห็นว่าครบองค์ประชุมแล้ว เปิดการประชุม
และดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม  

 

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 1.1      โครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่สายวิชาการและสนับสนุนวิชาการ 
รุ่นท่ี 1/2557 

 สาระสําคัญโดยย่อ 

 วันที่  11  ธันวาคม  2556  กลุ่มงานบริหารงานบุคคล กองกลาง  สํานักงานอธิการบดี      
ได้ดําเนินการจัดโครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่สายวิชาการและสนับสนุนวิชาการ รุ่นที่ 1/2557      
เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ  ห้องประชุมต้นโมก อาคารบรรณราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา ซึ่งเป็นการปฐมนิเทศให้กับพนักงานใหม่ที่ เข้าทํางานต้ังแต่เดือนกันยายน – 
พฤศจิกายน 2556  จํานวน  96  คน  ประกอบด้วยพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน จํานวน 43 คน 
พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ จํานวน 41 คน และพนักงานราชการ จํานวน 12 คน   

 

มติ/ความเห็นของที่ประชุม 
   รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี 1.2   โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้สามารถ
วิเคราะห์และประเมินค่างานในการกําหนดระดับตําแหน่ง  ระดับ
ชํานาญการ  ชํานาญการพิเศษ  และตําแหน่งประเภทผู้บริหาร        
ในสถาบันการอุดมศึกษา” รุ่นท่ี 1/2557   

สาระสําคัญโดยย่อ 
วันที่ 16 – 17  ธันวาคม 2556 กลุ่มงานบริหารงานบุคคล  กองกลาง  สํานักงานอธิการบดี

ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้สามารถวิเคราะห์และประเมินค่างาน
ในการกําหนดระดับตําแหน่ง  ระดับชํานาญการ  ชํานาญการพิเศษ  และตําแหน่งประเภทผู้บริหาร      
ในสถาบันการอุดมศึกษา” รุ่นที่ 1/2557 ณ  ภูวนาลี รีสอร์ท  อําเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา  โดยมี
ข้าราชการ  พนักงานมหาวิทยาลัย และพนักงานราชการ จํานวน 70 คน เข้ารับการอบรม 

 

มติ/ความเห็นของที่ประชุม 
 รับทราบ 
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ระเบียบวาระท่ี 1.3 การจัดสัมมนาวิชาการร่วมกับสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี (สสวท.)     

สาระสําคัญโดยย่อ 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้มี Prof.Dr.Norikzu osumi มาทํางานที่คณะที่

ระยะเวลา 3 เดือน ซึ่งท่านมีความเชี่ยวชาญในการจัดทําสื่อการสอนด้านวิทยาศาสตร์สําหรับนักศึกษา  
จึงขอประชาสัมพันธ์ไปยังโรงเรียนสาธิต  หากสนใจงานเกี่ยวกับการผลิตสื่อดังกล่าว   

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้ข้อมูลเพ่ิมเติม คือ การจัดสัมมนาวิชาการ
ร่วมกับสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ในวันที่ 18 ธันวาคม 2556 จะมี
การจัดสัมมนาโดยมีกลุ่มเป้าหมายคืออาจารย์ที่สอนในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จํานวน 5 โรงเรียน  
และในวันที่ 19 ธันวาคม 2556 จะเดินทางไปดูงานสื่อการสอน ณ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี (สสวท.) 
 

 มติ/ความเห็นของที่ประชุม 
 รับทราบ 

 

ระเบียบวาระท่ี 1.4 การประชุมสภามหาวิทยาลัย  ประจําเดือนธันวาคม 2556     

สาระสําคัญโดยย่อ 
การประชุมสภามหาวิทยาลัย  ประจําเดือนธันวาคม 2556 เป็นการประชุมคร้ังที่ 13/2556  

วันที่ 18  ธันวาคม 2556  เวลา 09.30 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมอยุธยา – อาเซียน  อาคารสํานักงาน
อธิการบดี  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 

 มติ/ความเห็นของที่ประชุม 
 รับทราบ 

 

ระเบียบวาระที่ 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
ระเบียบวาระท่ี 2.1  เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งท่ี 22/2556  

สาระสําคัญโดยย่อ 
มหาวิทยาลัยได้กําหนดให้มีการประชุม คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 

22/2556 เมื่อวันอังคารที่  26  พฤศจิกายน 2556 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมอยุธยา – อาเซียน          
อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 

เลขานุการคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย นําเสนอรายงานการประชุม ครั้งที่ 22/2556  
เพ่ือขอให้ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม 

 

มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
  รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 22/2556 โดยไม่มี     
การแก้ไข 
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ระเบียบวาระที่ 3   เรื่องสืบเน่ืองจากการประชุม 

ระเบียบวาระท่ี 3.1  รายงานข้อมูลการดําเนินงานและผลการปฏิบัติตามมติท่ีประชุม 
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
ครั้งท่ี 22/2556 

สาระสําคัญโดยย่อ 
  เลขานุการคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  นําเสนอรายงานข้อมูลจากการดําเนินงาน
และผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย   ครั้ งที่   22/2556                
เมื่อวันอังคารที่  26  พฤศจิกายน 2556  ดังน้ี 

1. ขอความเห็นชอบในหลักการการปรับปรุง (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย  
พ.ศ. 2556 

มติที่ประชุม  เห็นชอบในหลักการ และมีข้อเสนอแนะให้แก้ไข ดังน้ี 
1. นิติกรเสนอให้ปรับแก้คุณสมบัติของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก เน่ืองจาก        

การแต่งต้ังกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในสภามหาวิทยาลัยถือว่าเป็นบุคคลภายในตามคําพิพากษาของศาล
ปกครอง ดังน้ันจะต้องเสนอช่ือกรรมการซึ่งเป็นบุคคลภายนอก 

2. ให้ตัดการประเมินผู้อํานวยการออกไปก่อน 
3. การเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยให้มีการเสนอขอความเห็นชอบการประเมินผู้อํานวยการ

ว่าจะประเมินด้วยหรือไม่ 
ผลการปฏิบัติ 
-   แจ้งมติการประชุมให้แก่หน่วยงานที่เก่ียวข้องได้รับทราบ 
-  งานนิติการดําเนินการปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหาร

มหาวิทยาลัย (กบ.) และนําเข้าการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 13/2556 ในวันที่ 18 ธันวาคม 2556 
วันที่ดําเนินการปฏิบัติตามมติ 
- งานนิติการได้รับบันทึกข้อความแจ้งมติการประชุมเมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2556 

 

2. ขอความเห็นชอบการขอเช่าสถานที่เพื่อติดต้ังเสาสัญญาณของ บริษัท แฟกซ์ไลท์ 
จํากัด 

มติที่ประชุม  เห็นชอบ  มอบหมายกองกลาง สํานักงานอธิการบดีไปประสานงานเกี่ยวกับ
การดําเนินการติดต้ังเสาสัญญาณ  รวมทั้งมีข้อสังเกตและเง่ือนไขดังน้ี 

1. ขณะน้ีเทคโนโลยีการส่ือสารโทรคมนาคมไปเร็วมาก ผลกระทบอาจไม่มากนัก
ขณะเดียวกันอนาคตจะได้ประโยชน์จากการใช้เทคโนโลยีการสื่อสารโทรคมนาคมเพ่ิมขึ้น 

2. อนุญาตให้ดําเนินการเฉพาะ AIS เท่าน้ันไม่ให้มีการเช่าช่วงต่อ 
3. ให้เจรจาต่อรองการลดขนาด Cell Base ลง 
ผลการปฏิบัติ 
- แจ้งมติการประชุมให้แก่หน่วยงานที่เก่ียวข้องได้รับทราบ 
- กองกลาง สํานักงานอธิการบดี  ได้ประสานงานไปยังบริษัท แฟกซ์ ไลท์ จํากัด         
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เพ่ือติดต้ังเสาสัญญาณ โดยมีข้อสังเกตและเง่ือนไขจากการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
(กบ.) 

วันที่ดําเนินการปฏิบัติตามมติ 
- กองกลาง สํานักงานอธิการบดี ได้รับบันทึกข้อความแจ้งมติการประชุม เมื่อวันที่ 29 

พฤศจิกายน 2556 
3 .  ขอความร่ วม มือ จัดงาน ด้าน วัฒนธรรม  ระหว่ า งมหา วิทยาลั ยราช ภัฎ

พระนครศรีอยุธยากับสถานเอกอัครราชฑูต สาธารณรัฐอิสลามแห่งอิหร่าน 
มติที่ประชุม  มอบหมายให้สํานักงานอธิการบดีจัดเตรียมสถานที่  และกองนโยบาย    

และแผน งานวิเทศน์สัมพันธ์ประสานงานกับสถานเอกอัครราชฑูตในการจัดงาน  และขอความร่วมมือ
จากคณะต่าง ๆ แจ้งอาจารย์และนักศึกษาเข้าร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษดังกล่าว  ในวันพฤหัสบดีที่ 12 
ธันวาคม 2556  ต้ังแต่เวลา 09.30 – 12.00 น.   

ผลการปฏิบัติ 
- แจ้งมติการประชุมให้แก่หน่วยงานที่เก่ียวข้องได้รับทราบ 
- สํานักงานอธิการบดีจัดเตรียมสถานที่ในวัน และเวลาดังกล่าว 
- กองนโยบายและแผน งานวิเทศสัมพันธ์ประสานงานกับสถาน เอกอัครราชฑูตในการจัดงาน 
- คณะต่าง ๆ แจ้งอาจารย์และนักศึกษาให้เข้าร่วมฟังการบรรยายพิเศษ ในวันพฤหัสบดีที่ 

12 ธันวาคม 2556 เวลา 09.30 – 12.00 น. 
วันที่ดําเนินการปฏิบัติตามมติ 
- สํานักงานอธิการบดี  กองนโยบายและแผน และคณะต่าง ๆ ได้รับบันทึกข้อความแจ้ง

มติการประชุม เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2556 
4. ขอความเห็นชอบการเปิดรับสมัครนักศึกษา ภาค กศ.บป.(เสาร์ – อาทิตย์) ภาคเรียน    

ที่ 3  ปีการศึกษา 2556 
มติที่ประชุม  เห็นชอบการเปิดรับสมัครนักศึกษา ภาค กศ.บป. (เสาร์ – อาทิตย์) ภาคเรียนที่ 3  

ปีการศึกษา 2556 และมีข้อเสนอแนะให้คณะพิจารณาสาขาวิชาที่จะเปิดรับเพ่ิมขึ้น  เช่น สาขาวิชา          
การจัดการ โดยแจ้งข้อมูลที่กองบริการการศึกษา 

ผลการปฏิบัติ 
- แจ้งมติการประชุมให้แก่หน่วยงานที่เก่ียวข้องได้รับทราบ 
- กองบริการการศึกษา  ได้เปิดรับสมัครนักศึกษา ต้ังแต่วันที่ 18 ธันวาคม 2556 – วันที่ 

25 กุมภาพันธ์ 2557 
- สํานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ได้เปิดรับสมัครนักศึกษา ต้ังแต่วันที่ 4 ธันวาคม 

2556 – วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2557 
 
วันที่ดําเนินการปฏิบัติตามมติ 
- กองบริการการศึกษา  ได้รับบันทึกข้อความแจ้งมติการประชุม  เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 

2556 
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5. ขอความเห็นชอบการจัดสรรทุนวิจัย ประจําปีงบประมาณ 2557 
มติที่ประชุม  ขอให้ยืนยันตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง          

ผลการพิจารณาจัดสรรทุนสนับสนุนการวิจัย กองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ตามเดิม 

ผลการปฏิบัติ 
- แจ้งมติการประชุมให้แก่หน่วยงานที่เก่ียวข้องได้รับทราบ 
วันที่ดําเนินการปฏิบัติตามมติ 
- สถาบันวิจัยและพัฒนาได้รับบันทึกข้อความแจ้งมติการประชุม เมื่อวันที่ 29 

พฤศจิกายน 2556 

 

6. ขอความเห็นชอบการจัดการศึกษาสําหรับบุคลากรประจําการ กศ.บป. 
มติที่ประชุม  เห็นชอบ การจัดการศึกษา กศ.บป.โดยกําหนดให้มีการดําเนินการในส่วน  

ของหน่วยงานสนับสนุน (ไม่รวมนักศึกษา อาจารย์ เจ้าหน้าที่ดูแลอาคาร และการรักษาความปลอดภัย) 
ให้ปรับลดวันทํางานลง โดยกําหนดให้มีการดําเนินงานในวันจันทร์และพุธ และจะมีโควตาสําหรับแต่ละ
หน่วยงานรวมทั้งหมดประมาณ 83 อัตรา เพ่ือลดค่าใช้จ่ายประมาณ จํานวน 1,602,660 บาท         
(หน่ึงล้านหกแสนสองพันหกร้อยหกสิบบาทถ้วน) และหากหน่วยงานใดไม่เก่ียวข้อง/จําเป็น ให้ตัดออก 

ผลการปฏิบัติ 
- แจ้งมติการประชุมให้แก่หน่วยงานที่เก่ียวข้องได้รับทราบ 
- งานบริหารงานบุคคลกําลังดําเนินการจัดทําคําสั่งแต่งต้ังบุคลากรประจําการ กศ.บป.  

ตามจํานวนที่ปรับลด 83 อัตรา 
วันที่ดําเนินการปฏิบัติตามมติ 
-  กองนโยบายและแผน และงานบริหารงานบุคคลได้รับบันทึกข้อความแจ้งมติการประชุม    

เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2556 

7. ขอความเห็นชอบโครงการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษากลุ่มใหม่ให้ได้มาตรฐาน       
การอุดมศึกษา และเตรียมความพร้อมสู่การเป็นประชาคมอาเซียน ปี พ.ศ.2558 – 2562 

มติที่ประชุม  เห็นชอบโครงการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษากลุ่มใหม่ให้ได้มาตรฐาน              
การอุดมศึกษา และเตรียมความพร้อมสู่การเป็นประชาคมอาเซียนปี 2558 – 2562 โดยมอบหมาย          
กองนโยบายและแผนนํากลับไปปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (กบ.) 
เช่น การทบทวนเป้าหมายร้อยละของอาจารย์ประจําที่สอบผ่านเกณฑ์มาตรฐานภาษาอังกฤษ (TOEIC) 

ผลการปฏิบัติ 
- แจ้งมติการประชุมให้แก่หน่วยงานที่เก่ียวข้องได้รับทราบ 
- กองนโยบายและแผน  นํากลับไปปรับปรุ งแก้ ไขตามข้อเสนอแนะของคณะ

กรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (กบ.) 
- จัดส่งให้สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2556 
วันที่ดําเนินการปฏิบัติตามมติ 
- กองนโยบายและแผนได้รับบันทึกข้อความแจ้งมติ  การประชุมเมื่อ วันที่ 29 

พฤศจิกายน 2556 
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8. การจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ปี พ.ศ. 2557 
มติที่ประชุม  เห็นชอบในหลักการ  และมอบหมายให้สํานักงานอธิการบดีจัดทําโครงการ

การจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ พ.ศ.2557 
ผลการปฏิบัติ 
- แจ้งมติการประชุมให้แก่หน่วยงานที่เก่ียวข้องได้รับทราบ 
- สํานักงานอธิการบดีจัดทําโครงการการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ พ.ศ.2557 เสนอ

มหาวิทยาลัย 
วันที่ดําเนินการปฏิบัติตามมติ 
- สํานักงานอธิการบดีได้รับบันทึกข้อความแจ้งมติการประชุม  เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2556 
9. การจัดเลี้ยงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ พ.ศ. 2557 
มติที่ประชุม   เห็นชอบในหลักการการจัดงานเลี้ ยงส่ งท้ายปี เ ก่า ต้อนรับปีใหม่              

โดยมอบหมายผู้รับผิดชอบดําเนินการดังน้ี 
1. ดร.จงกล  เฮงสุวรรณ ผู้อํานวยการสถาบันอยุธยาศึกษา รับผิดชอบการดําเนินการจัด

งานเลี้ยงสังสรรค์   
2. ดร.พรเทพ  รู้แผน รองอธิการบดี ฝ่ายวางแผนและวิจัย  รับผิดชอบโครงการการจัดงาน

เลี้ยงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ พ.ศ. 2557   
3. นายสุนทร  โภชฌงค์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา รับผิดชอบการดําเนินการจัด

งานทําบุญตักบาตรวันขึ้นปีใหม่ 
ผลการปฏิบัติ 
- แจ้งมติการประชุมให้แก่หน่วยงานที่เก่ียวข้องได้รับทราบ 
- ผู้รับผิดชอบในแต่ละหน้าที่ดําเนินการตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหาร

มหาวิทยาลัย (กบ.) 
วันที่ดําเนินการปฏิบัติตามมติ 
- รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและวิจัย รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและ

ผู้อํานวยการสถาบันอยุธยาศึกษา  ได้รับบันทึกข้อความแจ้งมติการประชุม เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 
2556 

 

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องนําเสนอเพื่อทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 4.1 เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากคณบดีคณะครุศาสตร์ 

 สาระสําคัญโดยย่อ 
1. วันที่ 12 ธันวาคม 2556 คณะครุศาสตร์  ได้ส่งนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันการสอบ

มาตรฐานในหลักสูตร MOS (Microsoft  Office  Specialist) ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร  
จังหวัดกําแพงเพชร 

2. วันที่ 17 ธันวาคม 2556  คณะกรรมการตํารวจตระเวนชายแดนจะเดินทางไปโรงเรียน
ตํารวจตระเวนชายแดน  เพ่ือเตรียมวางแผนในการจัดส่งนักศึกษาเพ่ือออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ      
ในปีการศึกษาต่อไป 



 

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  คร้ังที่  24/2556 

 

[2-9] 

3. วันที่ 16 – 17 มกราคม 2557 คณะครุศาสตร์เตรียมจัดงานครุวิชาการ ซึ่งตรงกับวันครู 
 

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
รับทราบ 

 

ระเบียบวาระท่ี 4.2  เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์

 สาระสําคัญโดยย่อ 
1. วันที่ 11 ธันวาคม 2556 รองคณบดีฝ่ายวิชาการได้นําอาจารย์ในคณะมนุษยศาสตร์

และสังคมศาสตร์ไปทําการประชาสัมพันธ์แนะแนวให้กับนักเรียนที่โรงเรียนเสนา “เสนาประสิทธ์ิ”  และ
โรงเรียนสตรีอ่างทองเพ่ือเพ่ิมจํานวนนักศึกษาของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  

2. วันที่ 27 – 29 พฤศจิกายน 2556  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชา
ดนตรีได้รับมอบหมายจากมหาวิทยาลัยให้ไปร่วมงานแสดงดนตรีไทยอุดมศึกษา  ณ  มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม  จังหวัดมหาสารคาม 

3. วันที่ 18  ธันวาคม 2556  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์จัดอบรมการประกัน
คุณภาพการศึกษาให้แก่นักศึกษา  

 

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
 รับทราบ 

 

ระเบียบวาระท่ี 4.3  เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากคณบดีคณะวิทยาการจัดการ 

 สาระสําคัญโดยย่อ 
1. คณะวิทยาการจัดการได้ประชุม Morning brief ของคณะโดยมีคณาจารย์เข้าร่วม

ประชุมจํานวนมาก  มีการสนทนาอย่างไม่เป็นทางการและทําให้เกิดความสัมพันธ์ภายในองค์กร 
2. วันที่ 11 ธันวาคม 2556  มีการจัดอบรมสหกิจศึกษา  โดยมีวิทยากรจากบริษัท ฮอนด้า 

จํากัด มาอบรมให้แก่นักศึกษา  เน่ืองจากคณะวิทยาการจัดการได้เล็งเห็นความสําคัญในเรื่องน้ีเพ่ือ
แก้ปัญหาเร่ืองการสมัครงาน  จึงได้ทําข้อตกลงกับบริษัทไว้ให้พิจารณามหาวิทยาลัยราชภัฎ
พระนครศรีอยุธยาในลําดับต้น ๆ หากนักศึกษาเข้าไปสมัครงานที่บริษัท ฮอนด้า จํากัด รวมทั้งต้องการให้
มหาวิทยาลัยให้ความสนใจการจัดสหกิจศึกษา  โดยเฉพาะอาจารย์ที่ไปนิเทศต้องผ่าน course นิเทศ   
สหกิจ  ซึ่งเร็ว ๆ น้ีจะมีจัดที่โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ 

3. หลักสูตรบริหารธุรกิจ  คณะวิทยาการจัดการได้จัดทํางานวิจัยและเล่มหลักสูตร
เรียบร้อยแล้ว  ซึ่งจะนําเสนอคณะกรรมการประจําคณะในวันที่ 20 ธันวาคม 2556 

4. วันที่ 18 – 19 ธันวาคม 2556  จะมีการจัดประชุมนานาชาติระหว่างไทยและอินเดีย       
และได้เรียนเชิญประเทศมาเลเซยี และประเทศเวียดนามท่ีทํา MOU กับมหาวิทยาลัยเข้าร่วมประชุมด้วย  
โดยในวันที่ 18 ธันวาคม 2556 จะมีการอบรมสัมมนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น  และในวันที่ 19 ธันวาคม 
2556 จะมีการพูดคุยร่วมกันในเรื่องของงานวิจัย ซึ่งขณะน้ีได้ดําเนินการทําวิจัยแล้ว  และนํามาหารือว่า
จะปรับปรุงในส่วนใดบ้าง   
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5. นักศึกษาสาขาวิชาการตลาด คณะวิทยาการจัดการ ที่ทําบริษัทจําลอง ซึ่งต้ังอยู่ที่
อาคาร 4 ช้ัน 1 คณะวิทยาการจัดการ  ได้รับรางวัลชนะเลิศ อันดับ 1 และอันดับ 2 ในการประกวด
บริษัทจําลอง 
 

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี 4.4  เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

 สาระสําคัญโดยย่อ 
1. ท้องฟ้าจําลอง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับเป็นแหล่งเรียนรู้ของครูและนักเรียน

จากโรงเรียนเจ้าฟ้าสร้าง  ตําบลบ้านแป้ง  อําเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ทางด้าน            
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้มอบหมายให้นักวิชาการศึกษาได้ต้อนรับและให้ความรู้ด้านดาราศาสตร์ 

2. วันที่ 7 – 8 ธันวาคม 2556 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้อบรมเชิงปฏิบัติการ
เรื่องโลกอวกาศ ณ ศูนย์ศึกษาดาราศาสตร์  สําหรับโครงการน้ีมีนักเรียนและครูจากตัวแทนในเขตอําเภอ
พระนครศรีอยุธยาได้เข้าร่วมการอบรม ซึ่งมีเน้ือหาเกี่ยวกับดาราศาสตร์ในโลกปัจจุบัน 

3. วันที่ 14 – 15 ธันวาคม 2556 สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ ดําเนินการอบรมหลักสูตร
ระยะสั้น เรื่อง การแกะสลักผักและผลไม้ ณ เรือนไทย  สถาบันอยุธยาศึกษา  ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ทางสาขา
ได้ดําเนินการฝึกอบรมให้กับผู้สนใจในเร่ืองน้ี  ไม่ว่าจะเป็นนักเรียนนักศึกษาและบุคคลท่ัวไปที่จะนํา
ความรู้ไปใช้ในการประกอบอาชีพ   

4. วันที่ 18 – 19 ธันวาคม 2556  การดําเนินการโครงการพัฒนาการเรียนการสอนสําหรับ
ผู้สอนวิทยาศาสตร์ แบ่งเป็น 2 ระดับ คือ ครูผู้สอนในระดับประถมศึกษาปีที่ 4  และระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 
โดยมีวิทยากร คือ Prof. Dr.Norikzu Osumi ซึ่งเป็นอาสาสมัครที่มีใจอุทิศให้กับการเรียนการสอน          
ด้านวิทยาศาสตร์  ขอประชาสัมพันธ์ไปยังหน่วยงานต่าง ๆ ที่จะเข้าร่วมอบรม หรือจะขอเชิญ                
Prof. Dr.Norikzu Osumi ไปเป็นวิทยากรก็ขอให้ติดต่อมายังคณะวิทยาการจัดการได้ 

5. สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมจัดโครงการพัฒนาศักยภาพด้านภาษาให้แก่นักศึกษา 
โดยดําเนินการในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2556  และวันที่ 18 และ 25 ธันวาคม 2556 ซึ่งเป็นการส่งเสริม
ด้านภาษาอังกฤษก้าวล้ํานําไทยสู่อาเซียนให้แก่นักศึกษา  ณ ห้อง สว.201 และเป็นการให้ความรู้แก่
นักศึกษาเพ่ือเตรียมความพร้อมในการก้าวสู่อาเซียนในปี 2558 

ประธาน  กล่าวว่า  ขอความคืบหน้าเรื่องการจัดอาหารว่าง 
ผศ.ศานิต  สวัสดิกาญจน์  กล่าวว่า  การจัดอาหารว่างได้แจ้งหัวหน้าสํานักงานคณบดี   

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์แล้ว ซึ่งมีความยินดีที่จะบริการ  
เน่ืองจากขณะน้ีสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ได้ดําเนินการจัดทําอาหารว่างอยู่แล้ว  โดยมีทั้งหน่วยงาน
ภายในและหน่วยงานภายนอกมาใช้บริการ หากหน่วยงานใดสนใจจะให้คุณวิรินดา  มีบํารุง หัวหน้า
สํานักงานคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีติดต่อกลับไป  และขณะน้ีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้
มีโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์และนวัตกรรม ซึ่งอาจารย์ของสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ได้เข้าร่วมโครงการ
ด้วย หากมหาวิทยาลัยจะสนับสนุนก็เป็นการดี   
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ประธาน  กล่าวว่า  ต่อไปการประชุมของมหาวิทยาลัยไม่ว่าจะเป็นในส่วนของศูนย์  สถาบัน  
สํานัก หรือคณะต่าง ๆ ให้ร่วมกันส่งเสริมสนับสนุนผลิตภัณฑ์ของสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ เพ่ือเป็น   
การประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ของนักศึกษา จึงขอให้ใช้บริการของสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์  เพ่ือที่
นักศึกษาและอาจารย์จะได้ฝึกหัด และให้ผู้อํานวยการสํานักงานอธิการบดีช่วยดําเนินการในเรื่องน้ี  

 

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
รับทราบ และมอบหมายให้ผู้อํานวยการสํานักงานอธิการบดีดําเนินการเรื่องการจัด    

อาหารว่างจากสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์  เพ่ือใช้ในการจัดประชุมต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัย 
 

ระเบียบวาระท่ี 4.5  เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากผู้อํานวยการสถาบันอยุธยาศึกษา  

 สาระสําคัญโดยย่อ 
1. วันที่ 20 ธันวาคม 2556 สถาบันอยุธยาศึกษา จัดอบรม เรื่อง “เศรษฐกิจพอเพียง       

ในกระแสการเปลี่ยนแปลง” โดยจัดที่พิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
2. วันที่ 21 ธันวาคม 2556 สถาบันอยุธยาศึกษา จัดโครงการอบรมหลักสูตรระยะสั้น      

งานศิลป์ถิ่นกรุงเก่า  (ครั้งที่ 1) “ศาสตร์ศิลป์ภูมิปัญญาจากตู้พระธรรมลายรดน้ํา” (อ่านเขียนลายรดนํ้า) 
3. วันที่ 13 – 15 ธันวาคม 2556 และวันที่ 20 – 22 ธันวาคม 2556 ขอเรียนเชิญ

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (กบ.) ทุกท่านร่วมเป็นเกียรติในงานลานวัฒนธรรมย้อนรอยตลาด  
กรุงเก่า   

4. วันที่ 26 ธันวาคม 2556  ขอเรียนเชิญคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (กบ.) และ
บุคลากรในมหาวิทยาลัยทุกท่านร่วมงานเลี้ยงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่  ณ  สถาบันอยุธยาศึกษา  
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
 รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี 4.6   เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากผู้อํานวยการสํานักวิทยบริการและ 
    เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 สาระสําคัญโดยย่อ 
1. สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศได้จัดพ้ืนที่ให้บริการโสตทัศนศึกษา        

อยู่ที่ช้ัน 2 อาคารบรรณราชนครินทร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  เพ่ือให้อาจารย์ได้ใช้สื่อ
ในการสอน 

2. เดือนมกราคม 2557  ได้เชิญคณาจารย์ของคณะวิทยาการจัดการ  คณะครุศาสตร์  
และคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ไปคัดเลือกหนังสือที่ศูนย์หนังสือจุฬา เพ่ือจะได้ตรงกับความ
ต้องการในการนําไปสอนของคณาจารย์แต่ละคณะ ซึ่งจะมีหนังสือแจ้งไปยังแต่ละคณะต่อไป 
 

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
 รับทราบ   
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ระเบียบวาระท่ี 4.7   เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 

 สาระสําคัญโดยย่อ 
วันที่ 27 พฤศจิกายน 2556  สถาบันวิจัยและพัฒนาจัดประชุมคณะกรรมการบริหาร

จัดการโครงการบริการวิชาการ  ซึ่งมีบุคลากรของสถาบันวิจัยและพัฒนา ผู้แทนจากคณะต่าง ๆ        
สถาบัน และสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นคณะกรรมการ  เพ่ือเร่งรัดติดตามโครงการ
บริการวิชาการให้เป็นไปตามแผนที่ต้ังไว้โดยเฉพาะในไตรมาสที่ 1 ที่จะสิ้นสุดในเดือนธันวาคม 2556 น้ี    
แต่ละโครงการให้ดําเนินการให้แล้วเสร็จ  และรับฟังข้อเสนอแนะ ปัญหาต่าง ๆ ของแต่ละโครงการ 
 

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
รับทราบ 

 

ระเบียบวาระท่ี 4.8  เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากผู้อํานวยการสํานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา 

 สาระสําคัญโดยย่อ 

  สํานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาเปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตร    
รัฐประศาสนศาสตร์  ระหว่างวันที่ 4 ธันวาคม 2556 – 16 กุมภาพันธ์ 2557 

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 

รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี 4.9  เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากผู้อํานวยการสํานักงานอธิการบด ี

 สาระสําคัญโดยย่อ 
1. วันที่ 12 ธันวาคม 2556  จะมีงานวัฒนธรรมของสถานทูตอิหร่าน ณ  หอประชุม

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  จึงขอเชิญชวนผู้บริหารเข้าร่วมงานในเวลา 09.30 – 12.00 น. 
2. ได้ดําเนินการทําประตูรั้วด้านข้างอาคาร 1 ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์แล้ว  

คาดว่าในช่วงปลายสัปดาห์น้ีจะทําการติดต้ัง  และหลังจากน้ันจะดําเนินการทําประตูรั้วด้านหน้าอาคาร 
4 เพ่ือปิดไม่ให้บุคคลภายนอกได้เข้า 

3. งานอาคารสถานที่และภูมิสถาปัตย์ ได้เขียนแบบและประมาณราคาแบบประตูที่ปิด
บริเวณเจดีย์แล้ว 

 
 

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
 รับทราบ 
 

ระเบยีบวาระท่ี 4.10  เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากรองอธิการบด ี

ระเบียบวาระท่ี 4.10.1  เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร 

 สาระสําคัญโดยย่อ 
- ไม่มี - 
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 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
- ไม่มี - 

 

ระเบียบวาระท่ี 4.10.2  เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากรองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและวจิัย 

สาระสําคัญโดยย่อ 
1. วันที่ 9 ธันวาคม 2556  การประชุมคณะกรรมการจัดทําแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี      

พ.ศ.2555 – 2558 (ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 2) และแผนปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2557      
ในวันน้ีได้นําเรื่องน้ีเข้ามาในการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (กบ.) เพ่ือขอความเห็นชอบ
ต่อไป 

2. งานวัฒนธรรมของสถานทูตอิหร่าน  งานวิเทศสัมพันธ์มีหน้าที่ในการต้อนรับ  และขอ
เรียนเชิญคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (กบ.) ทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว  ในเวลา 09.30 – 
12.00 น. ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

3. การประชุมตัวบ่งช้ีการประเมินคุณภาพการศึกษาของ สมศ.รอบที่ 4  ได้จัดทําหนังสือ
เรียนเชิญคณะกรรมการท่ีเก่ียวข้อง   และได้ไปประชุมของที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.)      
ที่ประชุมเห็นควรให้ทุกมหาวิทยาลัยได้สํารวจความเห็นและนําส่งที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย 
(ทปอ.) เพ่ือเป็นข้อเสนอให้กับ สมศ.ต่อไป  และเพ่ือจัดส่งให้ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.)
ภายในวันที่ 23 ธันวาคม 2556 หากท่านใดไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ให้ส่งผู้แทนเข้าร่วมประชุมด้วย 

4. วันที่ 13 ธันวาคม 2556  จะมีการประชุมคณะกรรมการบริหารงบประมาณและการเงิน    
เวลา 13.30 น. ณ  ห้องประชุมอยุธยา – อาเซียน  ซึ่งมีโครงการต่าง ๆ ที่จะนําเข้าสภามหาวิทยาลัยต่อไป 
 

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
รับทราบ   

 

ระเบียบวาระท่ี 4.10.3  เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 

 สาระสําคัญโดยย่อ 
1. หลักสูตรปริญญาตรีเป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ  และในการประชุมสภา

มหาวิทยาลัยวันที่ 18 ธันวาคม 2556 จะมีหลักสูตรเข้าวาระเพ่ือพิจารณา จํานวน 3 หลักสูตร คือ 
หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการเรียนรู้  หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 
สาขาการปกครองท้องถิ่น (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2556) และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชา
ประวัติศาสตร์ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2556) ในปีการศึกษาต่อไป จะรับหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 
ได้อีก 1 ห้อง เป็นภาคปกติ  ต่อไปในการเพ่ิมจํานวนนักศึกษาหากไม่เพ่ิมหมู่เรียนก็ต้องเพ่ิมหลักสูตร
เพ่ิมเติมด้วย  และหลักสูตรระดับปริญญาโทได้มีหนังสือเร่งรัดไปยังคณะที่มีการจัดการศึกษาให้มี      
การพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรให้เสร็จสิ้นภายในเดือนมกราคม 2557 โดยจะนําเสนอสภามหาวิทยาลัย
และจัดส่งไปยังสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) เพ่ือเห็นชอบ  เน่ืองจากระดับปริญญาโท
มีผลกับระบบงบประมาณ เพราะเป็นงบบํารุงการศึกษาของบัณฑิตศึกษา  หากไม่มีหลักสูตร  อาจมีผล
กับเจ้าหน้าที่ของสํานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาที่จ้างด้วยเงินบํารุงการศึกษา  จึงขอเร่งรัดให้ทุก
หลักสูตรได้ดําเนินการ 
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2. ในเดือนธันวาคม 2556 จะมีการสอบกลางภาค  ขอให้คณบดีแต่ละคณะระมัดระวัง      
อาจมีอาจารย์บางท่านลากลับบ้าน เน่ืองจากใกล้เทศกาลปีใหม่ ขอให้จัดให้มีผู้คุมสอบแทนในบางราย
ที่มาแจ้งให้ทราบล่วงหน้า จํานวน 2 – 3 วัน  ขอให้คณะกรรมการกองกลาง ทุกคณะได้จัดส่งผู้คุมสอบ
ไปแทน   

3. อาจารย์ของแต่ละคณะที่บรรจุใหม่  รวมถึงการเข้าสู่ตําแหน่งทางวิชาการท่ีได้สํารวจไป  
ได้เสนอคณะกรรมการบริหารงานบุคคล (กบม.) เรื่องการนับเวลาของพนักงานมหาวิทยาลัยที่จะเข้าสู่
ตําแหน่งทางวิชาการ  คณะกรรมการพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการ (กพต.) ที่ดูแลในเร่ืองการกําหนด
ตําแหน่งได้มีมติให้คณะกรรมการบริหารงานบุคคล (กบม.) พิจารณา และมีมติให้คณะกรรมการพิจารณา
ตําแหน่งทางวิชาการ (กพต.) ได้นําไปพิจารณา  โดยระเบียบที่มีอยู่ใช้เทียบเคียงกัน  และนับระยะเวลา
ก่อนหน้าที่เคยทํามาแล้ว  หากเป็นข้าราชการจะไม่มีปัญหา  แต่หากดูผลงานย้อนหลัง 3 ปี จะมีปัญหา
พอสมควร  ในวันที่ 12 ธันวาคม 2556 จะมีการประชุมเพ่ือพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการจะนําเร่ืองน้ี
เข้าพิจารณาอีกคร้ัง อาจารย์ควรทํางานในมหาวิทยาลัยอย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป ให้มีผลงาน และให้ผ่าน          
การประเมินก่อน โดยจะจัดทําบันทึกนําเรื่องน้ีเข้าที่ประชุมของคณะกรรมการบริหารงานบุคคล (กบม.) 
อีกครั้งหน่ึง  เพ่ือนําไปหารือ และจะนําเข้าคณะกรรมการพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการ (กพต.) อีกครั้ง
หน่ึง 

 

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
รับทราบ 

 

ระเบยีบวาระท่ี 4.10.4  เรือ่งนําเสนอเพือ่ทราบจากรองอธิการบดฝ่ีายกิจการนกัศึกษา 

 สาระสําคัญโดยย่อ 
ฝ่ายกิจการนักศึกษา ได้รับการติดต่อประสานงานจากสํานักงานเขตพ้ืนที่ เรื่องการขอใช้

สถานที่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาในการจัดงานวันครู  ส่วนรายละเอียดจะหารือกันใน
วันที่ 12 ธันวาคม 2556  และจะประสานงานกับคณะครุศาสตร์  เน่ืองจากจะมีการจัดงานด้วยเช่นกัน 

 

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
 รับทราบ 

 

ระเบียบวาระที่ 5  เรื่องนําเสนอเพื่อพิจารณา 
 

ระเบียบวาระท่ี 5.1  ขอความเห็นชอบแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาและจัดสรรท่ีพักของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาใหม่แทนคณะกรรมการชุดเดิม   
ท่ีหมดวาระลง 

 

 สาระสําคัญโดยย่อ 
 ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยามีคําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการพิจารณาและ

จัดสรร  ผู้เข้าพักอาศัยในที่พักอาศัยของมหาวิทยาลัยที่ 949/2551  ลงวันที่ 16 สิงหาคม 2551 น้ัน                
บัดน้ีคณะกรรมการฯ ดังกล่าวหมดวาระลงเป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา       
ว่าด้วย  ที่พักอาศัยของมหาวิทยาลัย พ.ศ.2551 ข้อ 5 วรรคสอง “กรรมการในข้อ (3) และ (5)               
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ให้คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (กบ.) คัดเลือกตัวแทนตามจํานวนที่กําหนด ทั้งน้ีให้คณะกรรมการ
ชุดน้ีมีวาระการเป็นกรรมการคราวละ 4 ปี” เพ่ือให้การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการพิจารณาและ
จัดสรรที่ พักอาศัยของมหาวิทยาลัยปฏิ บั ติหน้าที่ เ ป็นไปตามระเ บียบมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย ที่พักอาศัยของมหาวิทยาลัย พ.ศ.2551 จึงเห็นควรแต่งต้ังคณะกรรมการ
พิจารณาและจัดสรรที่พักอาศัย    ของมหาวิทยาลัยใหม่แทนคณะกรรมการชุดเดิมที่หมดวาระลง 
  

มติ/ความเห็นของที่ประชุม 
  เห็นชอบการแต่งต้ังคณะกรรมการพิจารณาและจัดสรรที่พักของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยาแทนคณะกรรมการชุดเดิมที่หมดวาระลง โดยในส่วนของผู้แทนผู้อํานวยการสถาบัน/
สํานัก ที่ประชุมได้เสนอ ดร.จงกล เฮงสุวรรณ เป็นกรรมการ  และมีข้อเสนอแนะให้งานนิติการปรับ
ระเบียบ  เช่น  การกําหนดเง่ือนไขต่าง ๆ  การทําทะเบียนควบคุมให้ชัดเจน  และนิยามบุคลากรให้เพ่ิม
การปฏิบัติหน้าที่มาแล้วก่ีปี 

 

ระเบียบวาระท่ี 5.2  ขอความเห็นชอบพิ จารณาการให้ โอนข้ าราชการพลเรื อนใน
สถาบันอุดมศึกษา ราย นางชญานุตม์ บุญพระเกศ 

 

 สาระสําคัญโดยย่อ 
 ตามท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีได้มีหนังสือทาบทามการรับโอนข้าราชการพลเรือน          

ในสถาบันอุดมศึกษา  ตามหนังสือที่ ศธ 0583.18/2147 ลงวันที่ 28 พฤศจิกายน 2556 ราย       
นางชญานุตม์  บุญพระกาศ  ตําแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ตามท่ีได้รับ
คัดเลือกให้โอนมาดํารงตําแหน่งอาจารย์  สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  โดยขอทราบรายละเอียดต่าง ๆ น้ัน 

 งานบริหารงานบุคคล  กองกลาง  สํานักงานอธิการบดี จึงขอเรียนข้อมูลประกอบการพิจารณาดังน้ี 
1. ปัจจุบันเป็นข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  ตําแหน่งอาจารย์  ประเภท

วิชาการ  ตําแหน่งเลขที่ 0071  รับเงินเดือนอัตรา  19,330 บาท 
2. เป็นผู้มีความประพฤติ  ความรู้และความสามารถในการปฏิบัติราชการเป็นอย่างดี 
3. ไม่เคยถูกลงโทษ หรืออยู่ในระหว่างการสอบสวนพิจารณาโทษทางวินัยประการใด 
4. มีข้อผูกพันกับทางราชการเก่ียวกับการใช้ทุนของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา    

ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างการชดใช้ทุนดังกล่าว 
ในการน้ี  งานบริหารงานบุคคล  กองกลาง  สํานักงานอธิการบดี  จึงขอมหาวิทยาลัย    

ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  พิจารณาเห็นควรยินดีให้โอนได้ต้ังแต่เมื่อใดเป็นต้นไป 
 

มติ/ความเห็นของที่ประชุม 
  เห็นชอบในหลักการ และมอบหมายให้คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ไปพิจารณา     
ในเรื่องของวิธีการดําเนินการในรายละเอียด  เพ่ือไม่ให้เกิดความเสียหายกับสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น 
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ระเบียบวาระท่ี 5.3  ขอความเห็นชอบสําหรับนักวิจัยค้างส่งเอกสารเบิกเงินอุดหนุนและรายงาน
วิจัยฉบับสมบูรณ์  กองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2547 - 2555 

 

สาระสําคัญโดยย่อ 
 ด้วยสถาบันวิจัยและพัฒนาได้ดําเนินการจัดประชุมติดตามงานวิจัยค้างส่งของกองทุนวิจัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาประจําปีงบประมาณ พ.ศ .2547 – 2555 เมื่อวันที่ 20 
พฤศจิกายน 2556 โดยสถาบันวิจัยและพัฒนาได้เชิญคณบดี  หัวหน้างานการเงินและบัญชี  และนักวิจัย
เข้าร่วมประชุม  เพ่ือหาแนวทางการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นตามรายงานผลการประชุมดังแนบและนักวิจัย
ได้บันทึกแจ้งความประสงค์ ดังน้ี 

1. กรณีนักวิจัยที่เบิกเงินอุดหนุนวิจัยไปบางส่วนแล้ว  มีความประสงค์จะขอดําเนินการวิจัย
ต่อให้เสร็จสิ้นน้ันไม่สามารถเบิกเงินในส่วนที่เหลือได้  แต่จําเป็นต้องส่งเล่มรายงานฉบับสมบูรณ์และนํา
ใบเสร็จมาส่งที่งานการเงินและบัญชีตามยอดที่เบิกไปแล้วทั้งหมดตามระยะเวลาท่ีนักวิจัยขออนุญาต 
ได้แก่ 

1.1 ผศ.สุวิทย์  ไวยกุล  คณะครุศาสตร์  ได้รับทุนวิจัย ปี พ.ศ.2552  ขอส่งเล่มรายงาน
วิจัยฉบับสมบูรณ์ในวันที่  1  พฤศจิกายน 2557 

1.2 ผศ.ชัชฎาพร  องอาจ  คณะวิทยาศาสตร์ฯ ได้รับทุนวิจัย พ.ศ.2554  ขอส่งเล่ม
รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ในวันที่  31  ธันวาคม  2556 

1.3 อาจารย์นพา  ลีละศุภพงษ์  คณะวิทยาศาสตร์ฯ ได้รับทุนวิจัยปี พ.ศ.2554 ขอส่ง
เล่มรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ในวันที่  6  ธันวาคม  2556 

1.4 อาจารย์สิริวรรณ  สมิทธิอาภรณ์  คณะวิทยาศาสตร์ฯ ได้รับทุนวิจัยปี พ.ศ.2554      
ขอส่งเล่มรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ในวันที่  6  ธันวาคม  2556 

1.5 อาจารย์ขวัญศิริ  ทองพูน  คณะวิทยาศาสตร์ฯ ได้รับทุนวิจัย ปี พ.ศ.2554  ขอส่ง
เล่มรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ในวันที่  6  ธันวาคม  2556 

1.6 อาจารย์จันทร์เพ็ญ  มะลิพันธ์  คณะวิทยาศาสตร์ฯ ได้รับทุนวิจัย ปี พ.ศ.2552       
ขอส่งเล่มรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ในวันที่ 30 ธันวาคม 2556 

1.7 อาจารย์วัชรีวรรณ  หิรัญพลาวัสถ์  คณะวิทยาศาสตร์ฯ ได้รับทุนวิจัย ปี พ.ศ.2553    
ขอส่งเล่มรายงานวิจยัฉบับสมบูรณ์ในวันที่  1  พฤษภาคม  2557 

1.8 อาจารย์ภควดี  สุขอนันต์  คณะวิทยาศาสตร์ฯ ได้รับทุนวิจัย ปี พ.ศ.2555 ขอส่ง
เล่มรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ในวันที่  28  กุมภาพันธ์  2557 

1.9 อาจารย์พัชรพล  เถาธรรมพิทักษ์  คณะครุศาสตร์  ได้รับทุนวิจัย ปี พ.ศ.2555       
ขอส่งเล่มรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ในวันที่  31  พฤษภาคม  2557 

1.10  ดร.สุภัทรา  คงเรือง  คณะครุศาสตร์  ได้รับทุนวิจัย ปี พ.ศ.2551  ขอส่งเล่ม
รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ในวันที่  25  มกราคม  2557 

1.11  ดร.รวีวัตร์  สิริภูบาล  สนง.คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา  ได้รับทุนวิจัย ปี พ.ศ.
2547  ขอส่งเล่มรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ในวันที่  31  มกราคม  2557 
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1.12  ดร.นริสานันท์  เดชสุระ  คณะครุศาสตร์  ได้รับทุนวิจัย ปี พ.ศ.2551  ขอส่งเล่ม
รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ในวันที่  30 พฤษภาคม  2557 

1.13  อาจารย์ชัยยศ  เดชสุระ  คณะครุศาสตร์  ได้รับทุนวิจัย ปี พ.ศ.2551  ขอส่งเล่ม
รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ในวันที่  30  พฤษภาคม  2557 

1.14  อาจารย์เจริญ  จันทร์ทาโล  คณะวิทยาศาสตร์ฯ ได้รับทุนวิจัย ปี พ.ศ.2553     
ขอส่งเล่มรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ในวันที่  30  เมษายน 2557 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดให้ความเห็นชอบ.............................................................................. 
 

2. กรณีนักวิจัยที่เบิกเงินอุดหนุนวิจัยไปบางส่วนแล้ว  ไม่มีความประสงค์จะดําเนินการวิจัย
ต่อ  ให้นักวิจัยนําเงินส่วนที่เบิก  คืนให้กับมหาวิทยาลับ  และขอยกเลิกการดําเนินโครงการวิจัยได้แก่ 

2.1 ผศ.ศรีเวียง  ไตรชิละสุนทร  คณะมนุษยศาสตร์ฯ ได้รับทุนวิจัย ปี พ.ศ.2553 
2.2 อาจารย์นภัสนันท์  จุนนเกษ  คณะมนุษยศาสตร์ฯ ได้รับทุนวิจัย ปี พ.ศ.2553 
2.3 อาจารย์วริสรา  จุ้ยดอยกลอย  คณะครุศาสตร์  ได้รับทุนวิจัย ปี พ.ศ.2551 
2.4 อาจารย์บริบูรณ์  ชอบทําดี  คณะครุศาสตร์  ได้รับทุนวิจัยปี พ.ศ.2554 
จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ................................................................ 
 

3. กรณีนักวิจัยที่ไม่ดําเนินการใด ๆ ทั้งสิ้นเลย  เช่น  เข้าร่วมประชุม  บันทึกขออนุญาต  
และขอคืนเงินอุดหนุนวิจัยน้ัน ได้แก่ 

3.1 ผศ.นาตยา  เกตุสมบูรณ์  คณะวิทยาการจัดการ  ได้รับทุนวิจัย ปี พ.ศ.2555 
จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาให้งานการเงินและบัญชีปรับเงินคืนตามสัญญา................... 

 

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (กบ.) ได้พิจารณาในแต่ละประเด็นตามที่สถาบันวิจัยและ
พัฒนาเสนอโดยมีมติดังต่อไปนี้ 

ประเด็นญัตติ 
1. กรณีนักวิจัยที่เบิกเงินอุดหนุนวิจัยไปบางส่วนแล้ว  มีความประสงค์จะขอดําเนินการ

วิจัยต่อให้เสร็จสิ้นน้ันไม่สามารถเบิกเงินในส่วนที่เหลือได้  แต่จําเป็นต้องส่งเล่มรายงานฉบับสมบูรณ์และ    
นําใบเสร็จรับเงินมาส่งที่งานการเงินและบัญชีตามยอดที่เบิกไปแล้วทั้งหมดตามระยะเวลาที่นักวิจัยขออนุญาต 
จํานวน 14 คน 

มติที่ประชุม   
(1) อนุญาตให้ดําเนินการทําวิจัยต่อไปให้แล้วเสร็จภายในวันที่  31 พฤษภาคม 2557          

(ภายในระยะเวลา 6 เดือน) 
(2) สถาบันวิจัยและพัฒนาจัดทําบันทึกข้อความช้ีแจงมติการประชุมของคณะกรรมการ

บริหารมหาวิทยาลัย (กบ.) ให้นักวิจัย จํานวน 14 คน ได้รับทราบข้อเสนอแนะจากท่ีประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย (กบ.) 

(3) หากนักวิจัยไม่ ดําเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่  31 พฤษภาคม 2557                
ให้ดําเนินการปรับตามสัญญา  โดยไม่ต้องเสนอผ่านคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (กบ.) เพ่ือขอความ
เห็นชอบอีก 
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(4) นักวิจัยต้องจัดทํารายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ให้แล้วเสร็จ  พร้อมกับนําใบเสร็จรับเงิน
มาส่งที่งานการเงินและบัญชีตามยอดที่ได้เบิกไปแล้วทั้งหมด 

 ประเด็นญัตติ  
2. กรณีนักวิจัยที่เบิกเงินอุดหนุนวิจัยไปบางส่วนแล้ว  ไม่มีความประสงค์จะดําเนินการ

วิจัยต่อให้นักวิจัยนําเงินส่วนที่เบิกคืนให้กับมหาวิทยาลัย  และขอยกเลิกการดําเนินโครงการวิจัย  จํานวน 
4 คน 

มติที่ประชุม  เห็นชอบให้ยกเลิกการดําเนินโครงการวิจัย  และให้นักวิจัยนําเงินส่วนที่เบิกคืน
มหาวิทยาลัย  โดยแบ่งชําระเป็นงวด ๆ แต่ไม่เกิน 2 ปี เฉพาะยอดที่เบิกจ่ายไป และให้กําหนดชําระเสร็จสิ้น
ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2557 (ไตรมาสที่ 2) และเงินอุดหนุนวิจัยที่เรียกคืนมานั้นควรนําไปจัดสรรให้นักวิจัย   
คนอ่ืน 

 ประเด็นญัตติ  
3. กรณีนักวิจัยที่ไม่ดําเนินการใด ๆ ทั้งสิ้นเลย  เช่น  การเข้าร่วมประชุม  จัดทํา

บันทึกขออนุญาต  และขอคืนเงินอุดหนุนวิจัยตามที่ได้รับทุนวิจัย ปี พ.ศ.2555 จํานวน 1 คน 
มติที่ประชุม  เห็นชอบให้คืนเงินอุดหนุนทุนวิจัย และดําเนินการปรับตามสัญญา และให้

รวบรวมเป็นข้อมูลประกอบในการพิจารณาคร้ังต่อไป 

ระเบียบวาระท่ี 5.4  ขอความเห็นชอบ (ร่าง) แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี พ.ศ.2555 – 2558        
(ฉบับปรับปรุง ครั้งท่ี 2) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 

สาระสําคัญโดยย่อ 
 กองนโยบายและแผนได้จัดทํา (ร่าง) แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี พ.ศ .2555 – 2558        

ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 2 และ (ร่าง) แผนปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2557 มหาวิทยาลัย   
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  เพ่ือเป็นไปตามหลักการและกฎหมายที่ เ ก่ียวข้องตามรัฐธรรมนูญ           
แห่งราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช 2550 หมวด 5 ส่วนที่ 1 มาตรา 75 และ 76  ตามแนวทาง       
การบริหารราชการเพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธ์ิต่อภารกิจของรัฐในหมวดที่ 3 แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิ ธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ ดี  พ .ศ .2546 มาตรา  6 ,  13,  14 และ  16                 
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งขาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 มาตรา 34 
และตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วย การจัดทําแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2547 ข้อ 8 
และข้อ 9 ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ได้ทบทวนผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติ
ราชการประจําปี พ.ศ.2556 และนําผลการปฏิบัติราชการมาใช้ในการทบทวนแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี 
พ.ศ.2555 – 2558 รวมท้ังจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปี พ.ศ.2557 ให้สอดคล้องกับแผนปฏิบัติ
ราชการ 4 ปี พ.ศ.2555 – 2558 น้ัน 

 

มติ/ความเห็นของที่ประชุม 
  เห็นชอบ (ร่าง) แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี พ.ศ.2555 – 2558 (ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 2) มหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา และมอบหมายให้กองนโยบายและแผนนําไปปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะของ  
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (กบ.) เพ่ือนําเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยต่อไป 
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ระเบยีบวาระท่ี 5.5  ขอความเห็นชอบ (ร่าง) แผนปฏบิัตริาชการ  ประจําปีงบประมาณ        
พ.ศ.2557 มหาวิทยาลัยราชภฏัพระนครศรอียุธยา 

 

สาระสําคัญโดยย่อ 
 กองนโยบายและแผนได้จัดทํา (ร่าง) แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี พ.ศ .2555 – 2558        

ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 2 และ (ร่าง) แผนปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2557 มหาวิทยาลัย   
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  เพ่ือเป็นไปตามหลักการและกฎหมายที่ เ ก่ียวข้องตามรัฐธรรมนูญ           
แห่งราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช 2550 หมวด 5 ส่วนที่ 1 มาตรา 75 และ 76  ตามแนวทาง       
การบริหารราชการเพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธ์ิต่อภารกิจของรัฐในหมวดที่ 3 แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิ ธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ ดี  พ .ศ .2546 มาตรา  6 ,  13,  14 และ  16                 
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งขาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 มาตรา 34 
และตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วย การจัดทําแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2547 ข้อ 8 
และข้อ 9 ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ได้ทบทวนผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติ
ราชการประจําปี พ.ศ.2556 และนําผลการปฏิบัติราชการมาใช้ในการทบทวนแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี 
พ.ศ.2555 – 2558 รวมท้ังจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปี พ.ศ.2557 ให้สอดคล้องกับแผนปฏิบัติ
ราชการ 4 ปี พ.ศ.2555 – 2558 น้ัน 

 

มติ/ความเห็นของที่ประชุม 
  เห็นชอบ (ร่าง) แผนปฏิบัติราชการ  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2557 มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา และมอบหมายให้กองนโยบายและแผนตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้องก่อนนําเสนอ      
สภามหาวิทยาลัยต่อไป 
 

ระเบียบวาระท่ี 5.6  ขอความเห็นชอบงบประมาณและโครงการ ครั้งท่ี 2 ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ.2557  

 

สาระสําคัญโดยย่อ 
 สภามหาวิทยาลัยได้อนุมัติกรอบงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2557      

ในวันที่ 21 สิงหาคม 2556 และอนุมัติโครงการครั้งที่ 1 (งานบริหารจัดการ) ในวันที่ 25 กันยายน 2556 
กองนโยบายและแผนได้รวบรวมโครงการท่ียังไม่ได้รับการอนุมัติและกรอบงบประมาณใหม่ที่เกิดจาก
ค่าลงทะเบียนที่เพ่ิมขึ้นของโรงเรียนสาธิตทั้ง 3 ระดับ เสนอต่อคณะกรรมการวิเคราะห์และประเมิน
โครงการเพ่ือจัดทําแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ        
พ.ศ.2557 ในการประชุมคร้ังที่ 1/2557 เมื่อวันอังคารที่ 3 ธันวาคม 2556 และผ่านความเห็นชอบ     
จากคณะกรรมการวิเคราะห์และประเมินโครงการเพ่ือจัดทําแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่าย
งบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2557 
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[2-20] 

มติ/ความเห็นของที่ประชุม 
  เห็นชอบงบประมาณและโครงการ  ครั้ งที่  2  ประจํ า ปี งบประมาณ  พ .ศ .2557               
และมอบหมายให้กองนโยบายและแผนตรวจสอบรายละเอียดให้ชัดเจน  และปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะ
ของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (กบ.) ก่อนเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป 

 

ระเบยีบวาระท่ี 5.7  ขอความเห็นชอบโครงการนอกแผนการใช้จา่ยงบประมาณรายจ่าย  
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2557  

 

สาระสําคัญโดยย่อ 
 สภามหาวิทยาลัยได้อนุมัติกรอบงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2557      

ในวันที่ 21 สิงหาคม 2556 และอนุมัติโครงการครั้งที่ 1 (งานบริหารจัดการ) ในวันที่ 25 กันยายน 2556 
กองนโยบายและแผนได้รวบรวมโครงการท่ียังไม่ได้รับการอนุมัติและกรอบงบประมาณใหม่ที่เกิดจาก
ค่าลงทะเบียนที่เพ่ิมขึ้นของโรงเรียนสาธิตทั้ง 3 ระดับ เสนอต่อคณะกรรมการวิเคราะห์และประเมิน
โครงการเพ่ือจัดทําแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ        
พ.ศ.2557 ในการประชุมคร้ังที่ 1/2557 เมื่อวันอังคารที่ 3 ธันวาคม 2556 และผ่านความเห็นชอบ     
จากคณะกรรมการวิเคราะห์และประเมินโครงการเพ่ือจัดทําแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่าย
งบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2557 

 

มติ/ความเห็นของที่ประชุม 
  เห็นชอบโครงการนอกแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย  ประจําปีงบประมาณ          
พ.ศ.2557 โดยให้ขออนุมัติกรอบวงเงินงบประมาณร้อยละ 10 จากงบประมาณรายจ่ายประจําปี 2557    
         

ระเบียบวาระที่ 6  เรื่องอ่ืน ๆ 

ระเบียบวาระท่ี 6.1 กําหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  ครั้งท่ี 24/2556 

สาระสําคัญโดยย่อ 
ตามท่ีได้กําหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (กบ.) ครั้งที่ 24/2556  

ในวันอังคารที่ 24 ธันวาคม  พ.ศ. 2556 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมอยุธยา – อาเซียน มหาวิทยาลัย  
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  จึงขอเรียนเชิญคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยทุกท่านเข้าร่วมประชุม
โดยพร้อมเพรียงกัน ตามวันและเวลาดังกล่าว   

 

มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
     รับทราบ 
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ระเบียบวาระท่ี 6.2 ขอความเห็นชอบยกเลิกคําสั่งแต่งตั้งผู้ปฏิบัติหน้าท่ีเวรรักษาการณ์ 

 

สาระสําคัญโดยย่อ 
เน่ืองด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยามีการจ้างเหมาเจ้าหน้าที่รักษาความ

ปลอดภัยจากสํานักงานรักษาความปลอดภัยองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกในพระบรมราชูปถัมภ์     
ทําหน้าที่ดูแลรักษาความปลอดภัยและความสงบเรียบร้อยภายในมหาวิทยาลัยแล้ว  เห็นสมควรให้มี  
การยกเลิกการปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาการณ์ของมหาวิทยาลัย  เพ่ือให้สอดคล้องตามมติคณะรัฐมนตรี  
เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ.2542 

 

มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
  เห็นชอบให้ยกเลิกคําส่ังแต่งตั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาการณ์ (คําส่ังที่ 893/2556,  ที่ 894/2556,     
ที่ 895/2556, ที่ 896/2556, ที่ 898/2556 และ ที่ 899/2556) 
 

 

เลิกประชุมเวลา เวลา  17.10 น.  
 

นางนงคราญ คงสมทรง ผู้จดบันทึกการประชุม 
นางลักขณา เตชวงษ์ ผู้ตรวจบันทึกการประชุม 

 
 




