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รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
ครั้งท่ี 18/2557 

วันอังคารที่  28  ตุลาคม  2557  เวลา 13.30 – 16.30 น. 
ณ  หองประชุมอยุธยา – อาเซียน  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

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

ผูที่มาประชุม 
1. รศ.ดร.นพวรรณ ธีระพันธเจริญ รองอธิการบดีฝายบริหาร      ประธาน 
2. ผศ.ดร.อดิศร ภูสาระ  รองอธิการบดีฝายวิชาการ     กรรมการ 
3. อาจารยธาตรี มหันตรัตน รองอธกิารบดีฝายกิจการพิเศษและกฎหมาย  กรรมการ 
4. ผศ.บุญไท  เจริญผล  ผูชวยอธิการบดีฝายงานประกันคุณภาพ    กรรมการ 
5. อาจารย ดร.กิติมา ทามาล ี  ผูชวยอธิการบดีฝายบริการวิชาการ 

     และสหกิจศึกษา       กรรมการ 
6. อาจารยสุทัศน อูทอง  ผูชวยอธิการบดีฝายอาคารสถานที่ ภูมิสถาปตย 

     และสิทธิประโยชน      กรรมการ 
7. อาจารย ดร.ภาคิน โชติเวศยศิลป ผูชวยอธิการบดีฝายประชาสัมพันธ    กรรมการ 
8. อาจารย ดร.อมรรัตน สน่ันเสียง คณบดีคณะครศุาสตร      กรรมการ 
9. ผศ.ดร.หทัยรัตน ทรรพวส ุ คณบดีคณะมนุษยศาสตร 

     และสังคมศาสตร      กรรมการ 
10. ผศ.ศานิต  สวัสดิกาญจน คณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี    กรรมการ 
11. ผศ.สุมนา  พูลผล  (แทน) คณบดีคณะวิทยาการจัดการ    กรรมการ 
12. ผศ.เลิศชาย  สถิตยพนาวงศ  (แทน) ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา    กรรมการ 
13. อาจารย ดร.จงกล เฮงสุวรรณ ผูอํานวยการสถาบันอยุธยาศึกษา     กรรมการ 
14. นางสาวพิจิกามาศ แยมบู   (แทน) ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและ 

     เทคโนโลยีสารสนเทศ      กรรมการ 
15. อาจารย ดร.เอนก รักเงิน  (แทน) ผูอํานวยการสํานักงานบัณฑิตศกึษา    กรรมการ 
16. นางปาณิสรา ผดุงรัตน (แทน) ผูอํานวยการกองนโยบายและแผน    กรรมการ 
17. นางสาวพรสวรรค คลายกัน หัวหนางานการเงินและบัญชีปฏิบัตหินาที ่

     ในตําแหนงผูอํานวยการกองกลาง     กรรมการ 
18. นางสุนทรี  โพธิกุล  ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี กรรมการและเลขานุการ 
19. นางศิขรินทร สุวรรณทัศน นิติกร         ผูชวยเลขานุการ 
20. น.ส.กาญจนพิชญา ภิญญา  รักษาการหัวหนางานกิจการคณะกรรมการ  ผูชวยเลขานุการ 
21. นางนงคราญ คงสมทรง เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป      ผูชวยเลขานุการ 
22. นางปยะนุช  สุขเพ็ชร  เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป      ผูชวยเลขานุการ 
23. นางจิราพร  พัฒนธนกิจ เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป      ผูชวยเลขานุการ 
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ผูไมมาประชุม 
1. อาจารย ดร.เกษม บํารุงเวช อธิการบดี       ติดราชการ 
2. ผศ.ดร.จันทรเพ็ญ คลายมุข รองอธิการบดีฝายนโยบายและแผน    ติดราชการ 
3. รศ.ไพฑูรย  สมัครกิจ รองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา     ติดราชการ 
4. อาจารยประพันธ แสงทองดี ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ    ติดราชการ 
5. นางลักขณา  เตชวงษ  ผูอํานวยการกองบริการการศึกษา     ติดภารกิจ 

 

ผูเขารวมประชุม 
1. นางสาวกาญจนา  เงินออน  หัวหนาสํานักงานคณะครุศาสตร 
2. นางอรัญญา จงกลรัตน หัวหนาสํานักงานคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
3. นางสาววลัยทิพย    พิมพสุธีถิรชา หัวหนาสํานักงานผูอํานวยการสํานักงานคณะกรรมการ    

บัณฑิตศึกษา 
4. นางสาวเบญจลักษณ ชิดชาญชัย หัวหนางานประกันคุณภาพ 

เริ่มประชุม เวลา 13.30 น. 
          ประธานพิจารณาจํานวนกรรมการที่มาประชุมและเห็นวาครบองคประชุมแลว จึงเปด         
การประชุมและดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม  

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจงใหทราบ 

ระเบียบวาระที่ 1.1  การออกตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายของนายอภิชาติ  โตดิลกเวชช           
ผูวาราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

 

 สาระสําคัญโดยยอ 
 ผูวาราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (นายอภิชาติ  โตดิลกเวชช) มีนโยบายที่จะออกตรวจ

เย่ียมและมอบนโยบายแกสวนราชการในจังหวัด  เพื่อชี้แจงแนวทางการทํางานของผูวาราชการจังหวัด  
ตลอดจนรับทราบผลการดําเนินงาน  และปญหาอุปสรรคขอขัดของของการทํางาน  ในการนี้จึงขอเชิญ
ผูบริหาร  หัวหนากลุมงาน/ฝาย และบุคลากรเขารวมรับมอบนโยบายในวันที่   2  ธันวาคม  2557       
เวลา 09.30 น. ณ หองประชุมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูม ิ ศูนยหันตรา 

 มติ/ความเห็นของที่ประชุม 

   รับทราบ 
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ระเบียบวาระที่ 1.2   ขอบคุณที่รวมงานกฐินพระราชทาน   

สาระสําคัญโดยยอ 
ขอขอบคุณคณะผูบริหาร  คณาจารย บุคลากร และนักศึกษาที่รวมงานกฐินพระราชทาน

เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม  2557 ณ  วัดศาลาปูนวรวิหาร  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  
 

มติ/ความเห็นของที่ประชุม 
 รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 1.3   การจัดพิธีทอดกฐิน ณ วัดทาการอง  

สาระสําคัญโดยยอ 
เมื่อวันที่ 27 – 28 ตุลาคม 2557  สาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา  ไดจัดพิธี

ทอดกฐิน  ณ  วัดทาการอง  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ซึ่งงานนี้มีบุคลากรจากหนวยราชการภายใน
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  อดีตผูวาราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ดร.วิทยา  ผิวผอง  รวมทั้งผูบรหิาร  
บุคลากร  และนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาไดเขารวมพิธีงานทอดกฐินในครั้งนี ้

 

มติ/ความเห็นของที่ประชุม 
 รับทราบ  

ระเบียบวาระที่ 1.4   การประชุมเพื่อหารือในการดําเนินงานที่ศูนยสามบัณฑิต และ         
การประชุมเพื่อพูดคุยเกี่ยวกับการจัดงานแสง  สี  เสียง   

สาระสําคัญโดยยอ 
ในวันที่ 4 พฤศจิกายน 2557  มหาวิทยาลัยเขารวมประชุมเพื่อปรึกษาหารือในเบื้องตน  

กับคุณขาว ปางชาง  เก่ียวกับการดําเนินงานที่ศูนยสามบัณฑิต  และในวันที่  6  พฤศจิกายน 2557 
มหาวิทยาลัยจะเสนอขอมูลกับจังหวัดเก่ียวกับงานแสง ส ีเสียง  และในวันนี้ชวงบายจะเชิญ ผศ.สุมิตร 
เทพวงษ และดร.จงกล  เฮงสุวรรณ  ประชุมเพื่อวางแผนวาจะทําอยางไรใหมหาวิทยาลัยไดรับความ
ไววางใจจากจังหวัดในการใหจัดงานแสง  สี  เสียงในครั้งนี ้

 

มติ/ความเห็นของที่ประชุม 
 รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 1.5   รักษาราชการแทนอธิการบดีเดินทางไปราชการที่จังหวัดขอนแกน   

สาระสําคัญโดยยอ 
เน่ืองจากรักษาราชการแทนอธิการบดี ดร.เกษม  บํารุงเวช  ไดเดินทางไปราชการที่จังหวัด

ขอนแกน  ในวันที่ 27 – 28 ตุลาคม 2557  จึงมอบหมายใหรองอธิการบดีฝายบริหารรักษาราชการแทน   
 

มติ/ความเห็นของที่ประชุม 
 รับทราบ 
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ระเบียบวาระที่ 1.6   การจัดทํายุทธศาสตรของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา   

สาระสําคัญโดยยอ 
ผูวาราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาไดมอบหมายใหมหาวิทยาลัยเปนผูเสนอ TOR   

ยุทธศาสตรของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ซึ่งจังหวัดใหความไววางใจกับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 

 

มติ/ความเห็นของที่ประชุม 
 รับทราบ 

 

ระเบียบวาระที่ 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
ระเบียบวาระที่ 2.1  เรื่องรับรองรายงานการประชุม  ครั้งที่ 17/2557  

สาระสําคัญโดยยอ 
มหาวิทยาลัยได กําหนดให มี การประชุม  คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย               

ครั้งที่ 17/2557 เมื่อวันอังคารที่  7  ตุลาคม  2557 เวลา 13.30 น. ณ หองประชุมอยุธยา – อาเซียน  
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

เลขานุการคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย นําเสนอรายงานการประชุม ครั้งที่  17/2557  
เพื่อขอใหที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม 

 

มต/ิความคิดเห็นของที่ประชุม 
  รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่  17 /2557 โดยมี   
การแกไขในหนา 2 – 8  โดยเปลี่ยนขอความเปน 
  ระเบียบวาระที่ 4.4  ขอความเห็นชอบ (ราง) บันทึกขอตกลง (MOU) ระหวางมหาวิทยาลยั
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยากับศูนยวัฒนธรรมสถานเอกอัครราชฑูต  สาธารณรัฐอิสลามแหงอิหราน  
ประจํากรุงเทพฯ 
  สาระสําคัญโดยยอ 
  ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยามีความสัมพันธอันดีทางดานประวัติศาสตรกับ
ประเทศอิหรานเปนระยะเวลายาวนานและมีแนวทางที่จะดําเนินการแลกเปลี่ยน ดังนี ้

1. แลกเปลี่ยนเอกสาร สิ่งพิมพ  แลกเปลี่ยนประสบการณทางวิชาการ 
2. พัฒนาและดําเนินการรวมมือทางวิชาการ 
3. ทํางานวิจยัรวมกัน 
4. แลกเปลี่ยนอาจารยและนักศึกษา 
5. แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและคณะผูแทน 
6. พัฒนาหลักสูตรรวมกัน 
7. ความรวมมือในการคัดเลือกนักศึกษา 
8. ความรวมมือทางวัฒนธรรม 
9. ธํารงรักษาและปรับปรุงหองอยุธยา – เปอรเซีย (หองอิหราน)  ณ มหาวิทยาลัย   

ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
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มติ/ความเห็นของที่ประชุม 
เห็นชอบ (ราง) บันทึกขอตกลง (MOU) ระหวางมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยากับ

ศูนยวัฒนธรรมสถานเอกอคัรราชฑูต  สาธารณรัฐอิสลามแหงอหิราน  ประจํากรุงเทพฯ  และใหนําเขา
การประชุมสภามหาวิทยาลัย  ครั้งที่ 9/2557 ในวันที่ 15 ตุลาคม 2557 
 

ระเบียบวาระที่ 3   เรื่องสืบเนื่องจากการประชุม 

ระเบียบวาระที่ 3.1  รายงานขอมูลการดาํเนินงานและผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุม 
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
ครั้งที่ 17/2557 

สาระสําคัญโดยยอ 
  เลขานุการคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.)  นําเสนอรายงานขอมูลจาก           
การดําเนินงานและผลการปฏิบัตติามมติทีป่ระชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  ครั้งที่  17/2557                   
เมื่อวันอังคารที่  7  ตุลาคม  2557  ดังตอไปนี ้
 

ระเบียบ
วาระท่ี 

เรื่อง 
มติท่ีประชุม/ขอเสนอแนะ 

และขอสั่งการ 
ผลการปฏิบัติตามมต ิ

4.1 ขอความเห็นชอบการทํา MOU  
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา กับ สถาบันสงเสริม
การสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
(สสวท.) และการเดินทางมาของ 
Prof.Dr.Osumi  Norikazu 

เห็นชอบการทํา MOU ของมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา กับ สถาบัน
สงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
(สสวท.) และการเดินทางมาของ 
Prof.Dr.Osumi  Norikazu 

- แจงมติการประชุมใหแกหนวยงาน        
ที่เกี่ยวของไดรับทราบ 

- อยูระหวางการประสานงานกับสถาบัน  
สงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี (สสวท.) และ รอการเดินทาง
กลับมาประเทศไทยของ Prof.Dr.Osumi  
Norikazu เพื่อกําหนดวันในการลงนาม 
MOU 

4.2 ขออัตราเจาหนาที่หองปฏิบัติการเคมี  
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสามารถจาง
บุคลากรไดในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง (ปวส.)  ซึ่งมีอัตราอยูแลว 

- แจงมติการประชุมใหแกหนวยงาน        
ที่เกี่ยวของไดรับทราบ 

- คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี         
อยูระหวางการดําเนินการสงวุฒิการศึกษา
ใหงานบริหารงานบุคคล 

4.3 ขอความเห็นชอบการทําความตกลง
รวมมือในการพัฒนาการศึกษา        
เพื่อรองรับการเขาสูประชาคมอาเซียน 
(AEC) ระหวางมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา กับ บริษัทไทยที วี 
จํากัด 

เห็นชอบในหลักการการทําความตกลง
รวมมือในการพัฒนาการศึกษาเพื่อรองรับ     
การเขาสูประชาคมอาเซียน (AEC) ระหวาง
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  
กับ บริษทัไทยทีวี จํากัด และใหจัดทํา  
MOU เพื่อนําเขาพิจารณาในการประชุม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ)  
อีกครั้งหนึ่ง 

- แจงมติการประชุมใหแกหนวยงาน        
ที่เกี่ยวของไดรับทราบ 

- นําเขาการประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย (ก.บ.) ครั้งที่ 18/2557     
ในวันที่ 28 ตุลาคม 2557 เพื่อขอความ
เห็นชอบ 
 

4.4 ขอความเห็นชอบ (ราง) บันทึกขอตกลง 
(MOU) ระหวางมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยากับศูนยวัฒนธรรม
สถานเอกอัครราชฑูต  สาธารณรัฐ
อิสลามแหงอิหราน  ประจํากรุงเทพฯ 

เห็นชอบ (ราง) บันทึกขอตกลง (MOU) 
ระหวางมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยากับศูนยวัฒนธรรมสถาน
เอกอัครราชฑูต  สาธารณรัฐอิสลามแหง
อิหราน  ประจํากรุงเทพฯ และใหนําเขา  
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 9/2557  

- แจงมติการประชุมใหแกหนวยงาน        
ที่เกี่ยวของไดรับทราบ 

- นําเขาการประชุมสภามหาวิทยาลัย     
ครั้งที่ 9/2557 เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 
2557 มติที่ประชุมเห็นชอบ 
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ระเบียบ
วาระท่ี 

เรื่อง 
มติท่ีประชุม/ขอเสนอแนะ 

และขอสั่งการ 
ผลการปฏิบัติตามมต ิ

ในวันที่ 15 ตุลาคม 2557 
4.5 ขอความเห็นชอบระเบียบมหาวิทยาลัย

ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา วาดวย  
การโอนผลการเรียน  การยกเวนรายวิชา
เรียนและการจายคาธรรมเนียมการโอน
ผลการเรียน  การยกเวนรายวิชาเรียน 
พ.ศ.2557 (ฉบับที่  2) 

เห็นชอบระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา วาดวย การโอนผล     
การเรียน การยกเวนรายวิชาเรียนและ 
การจายคาธรรมเนียม  การโอนผลการเรียน  
การยกเวนรายวิชาเรียน พ.ศ.2557  
(ฉบับที่ 2) และใหนําเขาการประชุมสภา
มหาวิทยาลัย ครั้งที่ 9/2557 ในวันที่  
15 ตุลาคม 2557 ตอไป 

- แจงมติการประชุมใหแกหนวยงาน        
ที่เกี่ยวของไดรับทราบ 

-  นําเขาการประชุมสภามหาวิทยาลัย     
ครั้งที่ 9/2557 เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 
2557 มติที่ประชุมเห็นชอบ 

 

 
 

ระเบียบวาระที่ 4  เรื่องนําเสนอเพื่อพิจารณา 
 

ระเบียบวาระที่ 4.1  ขอความเห็นชอบและขอเสนอแนะ (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา  วาดวย  สหกิจศึกษา พ.ศ.2557 และ (ราง)  ประกาศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง การเตรียมสหกิจศึกษาและ
การปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 

 สาระสําคัญโดยยอ 
 มหาวิทยาลัยมีนโยบายที่จะใหมีหนวยงานรับผิดชอบงานสหกิจศึกษา  จึงไดจัดทํา (ราง) 

ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา วาดวย สหกิจศึกษา พ.ศ.2557 และ (ราง) ประกาศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  เรื่อง  การเตรียมสหกิจศึกษาและการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 

 คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) มีขอเสนอแนะ ดังตอไปนี ้
1. ขอใหเพ่ิมโครงสรางของศูนยสหกิจศึกษา  เน่ืองจากตองมีศูนยที่เปนรูปธรรม เพื่อทํา

หนาที่ในการนิเทศนักศึกษา  และสามารถประสานงานกับสถานประกอบการได   
2. ควรมีเกณฑในการเลือกสถานประกอบการ  
3. ผูที่เปนอาจารยนิเทศตองผานการฝกอบรมเก่ียวกับการนิเทศ 
4. อาจารยนิเทศตองไดรับการแตงตั้งจากศูนยสหกิจศึกษา   
5. ขอใหมีการแตงตั้งคณะกรรมการซึ่งมาจากแตละคณะ  เนื่องจากในแตละคณะจะมี    

การดําเนินการเก่ียวกับสหกิจศึกษาอยูแลว และใหอาจารยที่ผานการอบรมเกี่ยวกับการนิเทศเปน
คณะกรรมการดวย   

6. ควรมีการจัดทํา MOU  รวมกับสถานประกอบการที่จะใหนักศึกษาไปทํางาน  อีกทั้ง
ควรตองมีการพัฒนาหลักสูตรของแตละสาขาวิชา 

7. กอนที่จะนําขอบังคับนี้เขาพิจารณาในการประชุมสภาวิชาการควรหารือกับประธาน
สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส  สาขาวิชาภาษาอังกฤษ  สาขาวิชาปกครองทองถิ่น  และสาขาวิชา
สาธารณสุข วาตองการอะไร  เพื่อใหไดขอตกลงที่ตรงกัน 

8. ใหเพ่ิมคําจํากัดความของ “ผูอํานวยการศูนย”  
9. คุณสมบัติของอาจารยนิเทศควรระบุชวงเวลาวาเคยเปนอาจารยนิเทศมาแลวกี่ป 
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10. การพนสภาพของนักศึกษา  ใหเพ่ิมกรณีที่สถานประกอบการแจงความประสงคขอให
นักศึกษาสหกิจศึกษายุติการปฏิบัติงานดวย 

11. ตองมีวิชาเตรียมสหกิจศึกษากอน  จึงตองเพิ่มวิชาเรียนอีก 1 วิชา ซึ่งตองมีการปรับ
รายละเอียดและวิชา  และตองผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการตาง ๆ  

12. (ราง) ประกาศใหเพิ่มคําจํากัดความของคําวา “ผูอํานวยการศูนย” และ “อาจารย
นิเทศ” 
 

มติ/ความเห็นของที่ประชุม 
  เห็นชอบในหลักการ (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  วาดวย  สหกิจ
ศึกษา พ.ศ.2557 และ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง การเตรียมสหกิจ
ศึกษาและการปฏิบัติงานสหกิจศึ กษา  โดยใหแกไขตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย (ก.บ.)  และแตงตั้งคณะกรรมการจากหนวยงานที่ เกี่ยวของที่มีการเปดสหกิจศึกษา      
กอนนําเขาการประชุมสภาวิชาการตอไป 

 

ระเบียบวาระที่ 4.2  ขอความเห็นชอบ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา    
เรื่อง  อัตราการจายเงินรายไดจากเงินผลประโยชน พ.ศ. 2557 

  

สาระสําคัญโดยยอ 
 ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่องอัตราการจายเงินรายไดจากเงิน

ผลประโยชน ฉบับลงวันที่ 8 มกราคม 2557 ไดกําหนดอัตราคาใชจายจากเงินผลประโยชนของมหาวิทยาลัยไว 
นั้น เน่ืองจากการกําหนดอัตราคาใชจายบางสวนยังไมครอบคลุมและชัดเจน  เพื่อใหสามารถเบิกจายเงินไดอยาง
ถูกตองและเกิดประโยชนสูงสุด  

 งานนิติการ กองกลาง สํานักงานอธิการบดี จึงไดจัดทํา (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา เรื่อง อัตราการจายเงินรายไดจากเงินผลประโยชน พ.ศ. 2557 โดยกําหนดอัตราคาใชจาย
เพิ่ม เติม  อาทิเชน ค าเลี้ยงตอนรับหรือรับรองบุ คคลสําคัญ ค าสิ่ งของสําหรับ ใหผู ที่ทําคุณประโยชน               
ตอมหาวิทยาลัย คาวัสดุ/ครุภัณฑ อันเปนประโยชนตอการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย เปนตน ดังนั้น จึงขอ
เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) ไดพิจารณา (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา เรื่อง อัตราการจายเงินรายไดจากเงินผลประโยชน พ.ศ. 2557 กอนนําเสนอคณะกรรมการ
บริหารงบประมาณและการเงิน (ก.บ.ง) ตอไป 
 

มติ/ความเห็นของที่ประชุม 
  เห็นชอบในหลักการ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง อัตรา    
การจ า ยเงิน รายได จากเ งินผลป ระโยชน พ .ศ .25 57 และให แ กไ ขต ามขอเสนอแนะของ         
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) และใหนํามาแจงเพื่อทราบในวาระสืบเนื่องจากการประชุม   
ของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) ตอไป 
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ระเบียบวาระที่ 4.3  ขอความเหน็ชอบ (ราง) บันทกึความเขาใจ  เรื่อง  ความรวมมือในการพัฒนา
การศึกษาเพื่อรองรับการเขาสูประชาคมอาเซียน (AEC) 

  

สาระสําคัญโดยยอ 
 ตามที่บริษัท ไทยทีวี จํากัด ไดมีหนังสือลงวันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2557 เรื่อง ความรวมมือ            

ในการพัฒนาการศึกษาเพื่อรองรับการเขาสูประชาคมอาเซียน (AEC) โดยเสนอแนวทางการทํางานรวมกับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เพื่อสงเสริมการศึกษา ภาพลักษณ และการพัฒนานักศึกษาของ
มหาวิทยาลัยทั้งในดานภาษา  และการพัฒนาศักยภาพความรูความสามารถ ทักษะ และความเขาใจที่จะ
ปรับตัวพรอมแขงขันในเวทีประชาคมอาเซียน พรอมทั้งเสนอบันทึกความเขาใจในความรวมมือเพื่อการพัฒนา
การศึกษารองรับการเขาสูประชาคมอาเซียน นั้น  

 เพื่อใหเกิดความชัดเจนและสามารถนําไปปฏิบัติไดอยางถูกตอง งานนิติการ จึงไดพิจารณาและ   
ยกรางบันทึกความเขาใจใหม โดยปรับช่ือเรื่องเปน “(ราง) บันทึกความเขาใจ เรื่อง ความรวมมือในการพัฒนา
การศึกษา  เพื่อรองรับการเขาสูประชาคมอาเซียน (AEC)” และปรับเนื้อหาสาระในสวนบทนํา สวนรายละเอียด
ของขอตกลงนั้นเปนไปตามที่ บริษัทไทยที วีจํากัดไดนําเสนอ อาทิ เชน การติดตั้งสัญญาณดาวเทียม               
การบํารุงรักษา การผลิตรายการ การทํากิจกรรมรวมกัน และการเผยแพรขอมูลขาวสารที่ ไทยทีวีจะใหบริการ    
แกมหาวิทยาลัย เปนตน เพื่อประโยชน   ในการพัฒนาการศึกษาและรองรับการเขาสูประชาคมอาเซียน (AEC)  
จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) ไดพิจารณา บันทึกความเขาใจ เรื่อง ความรวมมือ
ในการพัฒนาการศึกษาเพื่อรองรับการเขาสูประชาคมอาเซียน (AEC) ตามเอกสารที่แนบมาพรอมนี ้
 

มติ/ความเห็นของที่ประชุม 
  เห็นชอบ (ราง) บันทึกความเขาใจ  เรื่อง  ความรวมมือในการพัฒนาการศึกษาเพื่อรองรับการเขา
สูประชาคมอาเซียน (AEC)  และมอบหมาย ดร.ภาคิน  โชติเวศยศิลป ประสานงานกับบริษัท ไทยทีวี จํากัด 
เพื่อลงนามตอไป 
 

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องนําเสนอเพื่อทราบ 

ระเบียบวาระที่ 5.1 เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากคณบดีคณะครุศาสตร 

 สาระสําคัญโดยยอ 
คณะครุศาสตรจะมีการจัดประชุมคณะกรรมการประจําคณะ  ในวันที่ 29 ตุลาคม 2557   

 

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
รับทราบ 

 

ระเบียบวาระที่ 5.2  เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากคณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

 สาระสําคัญโดยยอ 
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรจะมีการจัดประชุมคณะกรรมการประจําคณะ  ในวันที่ 

29 ตุลาคม 2557   
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 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
รับทราบ 

 

ระเบียบวาระที่ 5.3  เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากคณบดีคณะวิทยาการจัดการ 

- ไมมี –  
 

ระเบียบวาระที่ 5.4  เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากคณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

 สาระสําคัญโดยยอ 
1. เมื่อวันที่  13 – 17  ตุลาคม  2557  ไดทํ าการประ เมินผลการปฏิบั ติราชการ           

ของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ 
2. เมื่อวันที่  15 ตุลาคม 2557  ไดจัดประชุมคณาจารยของคณะวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี  ครั้งที่ 4/2557  ณ หองประชุมศูนยวิทยาศาสตร 
3. เมื่อวันที่ 22  ตุลาคม 2557  ฝายกิจการนักศึกษาของคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  

ไดประกวดดาวเดือนและดาวเทียมของคณะ  และจะจัดการประกวดดาวเดือนและดาวเทียม            
ของมหาวิทยาลัยตอไป 
 

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
รับทราบ 

 

ระเบียบวาระที่ 5.5  เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากผูอํานวยการสถาบนัอยุธยาศกึษา  
- ไมมี – 

 

ระเบียบวาระที่ 5.6  เรื่องนาํเสนอเพื่อทราบจากผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและ 
    เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 สาระสําคัญโดยยอ 
1. การประเมินผลการสอนของอาจารยผูสอนผานระบบออนไลน  ซึ่งขณะนี้สถาบันวิจัย

และพัฒนาไดปรับปรุงแบบสอบถามที่ใชในการประเมินผล  ประจําภาคเรียนที่ 1/2557 เรียบรอยแลว  
และสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จะเปดใหนักศึกษาไดประเมินผลผานระบบออนไลน
ตั้งแตวันที่ 17 พฤศจิกายน 2557  โดยจะประชาสัมพันธใหคณาจารยไดแจงนักศึกษาใหเขาไป
ประเมินผลกอนสอบ  เน่ืองจากที่ผานมานักศึกษาจะเขาไปประเมินผลในชวงทีดู่เกรดทําใหขอมูลที่ไดรับ
คลาดเคลื่อน  โดยจะมีการจัดทําหนังสือแจงไปยังคณบดีแตละคณะตอไป 

2. รายงานผลความกาวหนาของระบบบริหารสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจ  ซึ่งขณะนี้ได
กําหนดคณะกรรมการกําหนดคุณลักษณะ TOR ของระบบนี ้ และไดประชุมรวมกัน จํานวน 3 ครั้ง     
แตยังหาขอสรุปไมได  เนื่องจากระบบสารสนเทศในการตัดสินใจตองเชื่อมโยงกับระบบเดิมที่ เปนอยู    
เชน  ระบบ SAP ของระบบงบประมาณและการเงิน ขอใหมหาวิทยาลัยกระตุนการใชงานจริง  เน่ืองจาก
อยูหลายหนวยงานที่ยังไมไดเขาใชงานจริง 
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3. มหาวิทยาลัยไดสนับสนุนงบประมาณในการจัดอบรมบุคลากรเพ่ือจัดทําเว็บไซต  และได
มีการจัดประกวดการจดัทาํเว็บไซตขึ้น  และเมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2557 ไดมอบเกียรติบัตรและเงินรางวลั
ใหกับหนวยงานที่ไดรับรางวัล  ซึ่งไดรับความสนใจจากแตละหนวยงาน  และหลังจากที่มีการประกวด
แลวจะมีการติดตามผลความกาวหนาของการใชงานตอไป 

 

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
รับทราบ  

 

ระเบียบวาระที่ 5.7   เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 

 สาระสําคัญโดยยอ 
1. งานบริการวิชาการ ไตรมาสที่  1 มีทั้งหมด จํานวน 10 กิจกรรม  ในกิจกรรมแรก      

ของเดือนนี้เปนโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา  เปนกิจกรรมเก่ียวกับการสรางความสุข        
ในทีท่ํางาน  มีผูเขารับการอบรม จํานวน 82 คน ซึ่งเกินกวาเปาหมาย จํานวน 40 คน  และมีการตอบรบั
วาตองการใหมีการจัดโครงการนี้อีก  โดยมีวิทยากร  คือ  พระมหาวีระพล  ซึ่งในโอกาสตอไปจะเรียน
เชิญทานมาอีก 

2. โครงการพระราชดําริ  เปนกิจกรรมการนํา EDL TV มาใชในการพัฒนาการเรียน      
การสอน โดยจะมีการจัดในวันที่ 29 ตุลาคม 2557  ณ ศูนยการศึกษาพิเศษ  ซึ่งผูเขารวมกิจกรรมจะเปน
ครูจากโรงเรียนขนาดเล็ก 

3. ไดมีการจัดประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุน ครั้งที่ 2/2557  เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 
2557 เวลา 13.00 – 16.00 น. ที่ประชุมไดพิจารณาขอเสนอโครงการที่จะขอรับการสนับสนุน        
จากกองทุนวิจัยของมหาวิทยาลัย จํานวน 53 โครงการ  ไดจัดสงแลว จํานวน 49 โครงการ ไมสง จํานวน 
4 โครงการ  และผูทรงคุณวุฒิไดพิจารณาในขอเสนอโครงการกลับมาแลว  โดยไมพิจารณาจํานวน        
4 เรื่อง แตในที่ประชุมใหสถาบันวิจัยและพัฒนาไดจัดสงเรื่องใหนักวิจัยไดปรับปรุงแกไขพิจารณาใหม  
และใหจัดสง เรื่ องกลับคืนมาภายในวันที่  3  พฤศจิกายน 2557 เพื่ อเขาพิจารณา   และเสนอ
คณะกรรมการพิจารณาสนับสนุนยอดเงิน  ในการประชุมของคณะอนุกรรมการพิจารณายอดเงิน ในเวลา 
13.30 น. ดังนั้นขอเรียนเชิญคณะอนุกรรมการ ซึ่งประกอบดวย คณบดีทั้ง 4 คณะ  และผูอํานวยการ
ศูนย สํานัก และหากติดภารกิจขอใหสงตัวแทนเขารวมประชุมเพ่ือพิจารณาในกรอบวงเงินของแตละ
ขอเสนอโครงการ  สวนเรื่องที่ไมผาน 4 โครงการจะใหโอกาสสงเรื่องขึ้นมาใหม  แตหากยังไมสงก็ยังมี
โอกาสอีกรอบหนึ่ง  คือรอบที่ 2 ในการเปดรับนักวิจัย โดยจะเปดรับตั้งแตวันที่ 1 ธันวาคม 2557 – วันที่ 
15 มกราคม 2558    

4. วารสารวิจัยราชภัฏกรุงเกาสายมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  มีความคืบหนาของเลม
แรกโดยมีบทความวิจยั จํานวน 14 บทความ  บทความวิชาการ จํานวน 1 บทความ  ในเลมนีไ้ดติดตอ
โรงพิมพเพ่ือเขาสูกระบวนการพิสูจนอักษร และเทียบสขีองหนาปก  คาดวาภายในสัปดาหหนาจะแลว
เสร็จ 

5. ในวันที่ 28 ตุลาคม 2557 ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาไปประชุมเรื่องการจัดทํา
วารสารในระดับที่เขาเกณฑ TCI ที่จังหวัดภูเก็ต  และไดสงขอมูลมาวาเกณฑการประเมินวารสาร      
เขาระบบฐาน TCI  ไดเล่ือนเปนปลายป พ.ศ. 2559  เพราะฉะนั้นวารสารราชภัฏกรุงเกา ก็ยังมีโอกาสที่
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จะเขาฐาน TCI ไดในกลุมที่ 1  ดังนั้นในการทํางานหลงัจากออกฉบับแรกแลว  จะออก 3 เลม/ปในชวง
เดือนมกราคม  พฤษภาคม และกันยายน กจ็ะไดวารสารและรายละเอียดตาง ๆ ตามกรอบของการขอ 
TCI  ในสวนของงานวารสาร  และก็จะขอเลข TCI เพ่ือเผยแพรออนไลนตอไป 

 

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
รับทราบ  

 

ระเบียบวาระที ่5.8  เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากผูอํานวยการสํานกังานคณะกรรมการบณัฑิตศึกษา 

 สาระสําคัญโดยยอ 
1. การเปดรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  ตั้งแตวันที่  2 กันยายน 2557 –          

30 ตุลาคม 2557 ในภาคเรียนที่ 2/2557  ปรากฏวามีผูมาสมัครสาขาวิชาบริหารการศึกษา จํานวน     
6 คน สาขาวิชาบริหารธุรกิจ จํานวน 3 คน  สาขาวิชาการจัดการเรียนรูยังไมมีผูมาสมัคร  และมี
สาขาวิชาบริหารธุรกิจไดแจงความประสงควาจะขยายระยะเวลาการเปดรับสมัครอีกตอไป  

2. สรุปจํานวนผูสําเร็จการศึกษา ในภาคเรียนที่  1/2557 เพิ่มเติม  และจะนําเขา          
การประชุมของคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา จํานวน 32 คน  และคาดวาจะมีเพิ่มเติมอีก จํานวน          
4 – 5 คน 

3. วารสารบัณฑิตศึกษา มีการจัดทําปละ 2 เลม และในชวงป 2557  ทั้ง 2 เลมนั้นอยูใน
ขั้นตอนของการจัดสงใหผูเชี่ยวชาญตรวจสอบถามถูกตอง  กอนจะนําสงไปยังโรงพิมพ สวนในป 2558 
ไดมีการเปดรับสมัครบทความ  ขณะนี้มีบุคคลภายนอกสงมาจํานวน 1 บทความ  และมีนักศึกษา 
จํานวน 2 บทความ  ดังนั้นขอเชิญชวนผูสนใจสามารถจัดสงบทความได 
 

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
รับทราบ 
 
 

ระเบียบวาระที่ 5.9  เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากผูอํานวยการสํานกังานอธิการบด ี

 สาระสําคัญโดยยอ 
1. สํานักงบประมาณไดจัดสรรเงินงบประมาณในหมวดตาง ๆ ของปงบประมาณ 2558 

มาแลว  โดยเฉพาะในหมวดครุภัณฑ ขอใหทุกหนวยงานที่ไดรับการจัดสรรครุภัณฑไดดําเนินการจัดซื้อ
จัดจางเพื่อใหมีผลปรากฏในรายงานกับการประเมิน  และยอดจะไดปรากฏที่จังหวัด 

2. มีบางหนวยงานที่ไดกําหนดใหสงแบบประเมินผลการปฏิบัตงิานของปงบประมาณ 2557 
แตยังมีบางหนวยงานที่ยังไมไดจัดสงโดยเฉพาะสายสนับสนุน ทําใหคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรอง   
ยังไมสามารถจัดสงรายละเอียดเรื่องเงินเดือนของขาราชการได 

3. ตารางการมีสวนรวมของผูบริหารและบุคลากรในพิธีการตาง ๆ ภายนอกมหาวิทยาลัย  
ซึ่งขณะนี้เวียนมาถึงคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  และจะเวียนกันไปจนครบรอบ และเริ่มตนใหม
เมื่อมีกิจกรรมตาง ๆ ที่ตองเขารวม 
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4. ในวันที่ 6 พฤศจิกายน 2557  จะมีการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจํา
มหาวิทยาลัย (ก.บ.ม) และจะมกีารประชุมคณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ซึ่งจะใชหอง
ประชุมอยุธยา – อาเซียน  และหองประชุมศูนยการศึกษาพิเศษ ของคณะครุศาสตร 
 

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
รับทราบ 

 

ระเบียบวาระที่ 5.10  เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากประธานสภาคณาจารยและขาราชการ 
- ไมมี – 

  

ระเบียบวาระที่ 5.11  เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากผูอํานวยการกองนโยบายและแผน 

 สาระสําคัญโดยยอ 
1. รายงานการเบิกจายงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2557  เมื่อสิ้นไตรมาสที่ 4  

ภาพรวมการเบิกจายงบแผนดินรอยละ 94.21  งบ บกศ.รอยละ 79.26  งบ กศ.บป. รอยละ 89.33        
งบบัณฑิตศึกษา รอยละ 59.84  งบ บกศ.(เพ่ิมเติม) รอยละ 37.58 พบวาการเบิกจายงบประมาณ      
ทุกประเภทของมหาวิทยาลัยต่ํากวาเปาหมายที่คณะรัฐมนตรีกําหนดไวคือรอยละ 95   

2. พิธีลงนามระหวางมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยากับศูนยวัฒนธรรมสถาน     
เอกอัครราชฑูต  สาธารณรัฐอิสลามแหงอิหราน ประจํากรุงเทพฯ  โดยอธิการบดีกับหัวหนาศูนย
วัฒนธรรมเปนผูลงนาม  และเอกอัครราชทูตกับผูวาราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาลงนามเปนพยาน
ในวันศุกรที่  14  พฤศจิกายน 2557  โดยกองนโยบายและแผนจะจัดทําหนังสือเชิญผูบริหารและ       
ทุกหนวยงานในภายหลัง 

3. โครงการมาตรการกระตุนเศรษฐกิจ ประจําป 2558  มหาวิทยาลัยไดเสนอขอ
งบประมาณเพ่ิมเติมเปนรายการงบลงทุน จํานวน 10 รายการ งบประมาณทั้งสิ้น 4,646,200 บาท  
ขณะนี้สํานักงบประมาณไดชี้แจงใหเตรียมจัดทําแผนปฏิบัตงิานและแผนการใชจายงบประมาณในระบบ
ของสํานักงบประมาณ     

 

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
รับทราบ   

 

ระเบียบวาระที่ 5.12  เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากผูอํานวยการกองกลาง 

 สาระสําคัญโดยยอ 
1. นักวิจัยที่ทําวิจัยแลวไมสําเร็จตัง้แตป พ.ศ. 2547 และใหคืนเงิน จํานวน 13 ราย ขณะนี้

ไดสงคืนแลว จํานวน 1 ราย นอกจากน้ันยังไมมาดําเนินการสงคืน 
2. ในการยืมเงิน  ขอความอนุเคราะหใหจัดสงเรื่องลวงหนา 
3. คณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวทิยาลัยกําหนดใหมีการประชุมในวันที่ 6 พฤศจิกายน 

2557  แตเน่ืองจากหองประชุมอยุธยา – อาเซียนไมวาง  ดังนั้นจึงขอความอนุเคราะหขอใชหองประชุม
ศูนยการศึกษาพิเศษ อาคารศูนยการศึกษาพิเศษ  คณะครุศาสตร   

4. ครุภัณฑ  ขอใหดําเนินการกอหนี้ผูกพันใหแลวเสร็จภายในวันที่ 25 ธันวาคม 2557  
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[2-14] 

5. แบบฟอรมการทําเรื่องขออนุญาตตาง ๆ ขอใหใชแบบฟอรมตามเดิมอยู  และขอความ
อนุเคราะหหัวหนาสํานักงานชวยตรวจสอบในเบื้องตนกอน  เพื่อไมไดเกิดความผิดพลาด 

 

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
รับทราบ  

 

ระเบียบวาระที่ 5.13  เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากผูอํานวยการกองพฒันานกัศกึษา 
- ไมมี – 

ระเบียบวาระที่ 5.14  เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากผูอํานวยการกองบริการการศึกษา 

 สาระสําคัญโดยยอ 
1. ขณะนี้เจาหนาที่ของกองบริการการศึกษาอยูระหวางการดําเนินการจัดตารางสอน     

ในภาคการศึกษาตอไป  ขอใหศูนย สํานัก ที่จะมีการประชุมของคณาจารยขอใหแจงมายังกองบริการ
การศึกษาดวย จะไดกําหนดวันให 

2. ในวันที่ 18 – 19 ธันวาคม 2557  จะมีการปฐมนิเทศอาจารยใหม   
 

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
รับทราบ  
 

ระเบียบวาระที่ 5.15  เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากหัวหนาหนวยตรวจสอบภายใน 
- ไมมี – 

ระเบียบวาระที่ 5.16  เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากรองอธิการบด ี

ระเบียบวาระที่ 5.16.1  เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากรองอธิการบดีฝายบริหาร 
- ไมมี - 

 

ระเบียบวาระที่ 5.16.2  เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากรองอธิการบดฝีายนโยบายและแผน 
 

- ไมมี - 
 

ระเบียบวาระที่ 5.16.3  เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากรองอธิการบดีฝายวิชาการ 
- ไมมี – 

 

ระเบียบวาระที่ 5.16.4  เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากรองอธิการบดฝีายกจิการนกัศกึษา 

- ไมมี - 
 

ระเบียบวาระที่ 5.16.5  เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากรองอธิการบดฝีายกจิการพิเศษและกฎหมาย 

 สาระสําคัญโดยยอ 
1. งานนิติการไดเสนอรางขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา วาดวย 

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.)ตอที่ประชุมคณะกรรมการปรับปรุงและยกรางกฎหมาย     
ของมหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งที่ 2/2557 เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2557 เพื่อพิจารณา กลั่นกรอง      
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ที่ประชุมคณะกรรมการฯ  ไดพิจารณาแลว เห็ นวา  อํานาจหนาที่ของอธิการบดีไดกําหนดไว                
ในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 มาตรา 27 และ มาตรา 31 ซึ่งมีอํานาจสูงสุด         
ในการบริหารงานกิจการของมหาวิทยาลัยใหเปนไปตามกฎหมายอยูแลว การออกขอบังคับวาดวย  
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย อาจเปนการจํากัดสิทธิ์ของอธิการบดี ดังนั้น จึงเห็นควรถอนวาระนี้
ออกจากการพิจารณาของคณะกรรมการปรับปรุงและยกรางกฎหมายของมหาวิทยาลัย 

2.  มหาวิทยาลัยฯ มีคดีภายนอกอยู 3 ประเภท คือ คดีแพง คดีอาญา และคดีปกครอง      
มีบางคดีไมอาจเปดเผยขอมูลได แตมีบางคดทีี่ควรแจงมหาวิทยาลัยเพื่อทราบเน่ืองจากเปนเรื่องเก่ียวกับ
ความเสียหายที่มหาวิทยาลัยตองรับผิดชอบ นั่นคือ คดีระหวางอาจารยสมรศรี  แกวชมพู โจทก         
กับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จําเลยที่ 1 กับอาจารยยุทธนา พูนทอง จําเลยที่  2 ศาลได
เสนอใหมีการเจรจาไกลเกลี่ยวามหาวิทยาลัยมีชองทางที่จะเยียวยาไดหรือไมอยางไร เมื่อไดตรวจสอบ  
ขอกฎหมายแลว ปรากฏวาไมมีชองทางทีจ่ะเยียวยาใหอาจารยสมรศรี แกวชมพูได เน่ืองจากติดระเบียบ
ของกระทรวงการคลังของป พ.ศ. 2553 การจะจายเงินโดยที่เอกชนเรียกรอง ตราบใดที่ไมมีคําพิพากษา
เปนที่สุดก็ยังไมสามารถจายได 

 

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
รับทราบ 

 

ระเบียบวาระที่ 5.16.6  เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากผูชวยอธิการบดีฝายประกันคณุภาพ 

 สาระสําคัญโดยยอ 
1. ในวันที่ 12  พฤศจิกายน 2557  เวลา 08.00 – 12.00 น. จัดอบรม (ราง) แนวทาง   

การดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามเกณฑการประเมินคุณภาพภายในของ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) รอบใหม ระดับหลักสูตร ณ หองประชุมตนโมก  อาคารบรรณ   
ราชนครินทร  สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ตัวบงชี้นี้เฉพาะระดับหลักสูตร ผูเขารวม
อบรม  ประกอบดวย  ประธานหลักสูตร  รองประธานหลักสูตรที่ดูแลเกี่ยวกับงานประกันคุณภาพของ
หลักสูตร   รวมถึงคณบดี และผูดู แลในสวนของงานประกันคุณภาพของคณะ  และในวันที่                
10 พฤศจิกายน 2557  เวลา 13.30 น. ประชุมคณะทํางานพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา      
ครั้งที่ 4/2557 ณ หองประชุมอยุธยา – โปรตุเกส 

2. ในวันที่ 19 พฤศจิกายน 2557 เวลา 08.00 – 19.15 น. อบรม (ราง) แนวทางการจัดทํา
แผนพัฒนาคุณภาพ (Quality  Improvement plan) ประจําปการศึกษา 2557  ณ  หองประชุม 3013  
อาคารบัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 2  โดยวิทยากร คือ อาจารยปราน ี พรรณวิเชียร  จะทําการอบรมตั้งแต      
การจัดทํารวมถึงการกําหนดตัวบงชี้ผนวกกับการปรับปรุงตามรางเกณฑใหม 

3. ในวันที่ 6 – 7 มกราคม 2558  จัดอบรม (ราง) แนวทางการดําเนินงานการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในสําหรับบุคลากรทุกทานตามเกณฑการประเมินคุณภาพภายในของสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) รอบใหม  ระดับหลักสูตร  คณะ  และมหาวิทยาลัย  ณ  อาคาร 
100 ป  ศูนยภาษาและคอมพิวเตอร 
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4. การประกาศเกณฑตัวชี้ วัดของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)           
จะประกาศตัวจริงในเดือนธันวาคม 2557 และในสวนของเกณฑการประเมินของ สมศ. จะประกาศใน
เดือนมกราคม 2558     
 

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
รับทราบ 

 

ระเบียบวาระที่ 5.16.7  เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากผูชวยอธิการบดีฝายบรกิารวิชาการ   
และสหกิจศึกษา 

- ไมมี – 
 

ระเบียบวาระที่ 5.16.8  เรื่องนําเสนอเพื่ อทราบจากผูชวยอธิการบดีฝายอาคารสถานที่       
ภูมิสถาปตย  และสิทธิประโยชนของบุคลากร 

- ไมมี – 
ระเบียบวาระที่ 5.16.9  เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากผูชวยอธิการบดีฝายประชาสัมพันธ 

- ไมมี – 
 

ระเบียบวาระที่ 6  เรื่องอื่น ๆ 
ระเบียบวาระที่  6.1 กําหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  ครั้งที่ 19/2557 

สาระสําคัญโดยยอ 
มหาวิทยาลัยกําหนดใหมีการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.)           

ครั้งที่  19/2557 โดยพรอมเพรี ยงกัน ในวันอังคารที่  11 พฤศจิกายน 2557  เวลา 13.30 น.             
ณ หองประชุมอยุธยา – อาเซียน  สํานักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
   

มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
     รับทราบ 

 
 

เลิกประชุมเวลา  เวลา  16.30 น.  
 

 

นางนงคราญ คงสมทรง ผูจดบันทึกการประชุม 
นางสุนทร ี โพธิกุล ผูตรวจบันทึกการประชุม 




