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รายงานการประชุมคณะกรรมการบรหิารมหาวิทยาลัย 
คร้ังที่ 10/2557 

วันอังคารที่  24  มิถุนายน  2557  เวลา 13.30 – 17.25 น. 
ณ  ห้องประชุมอยุธยา – อาเซียน  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

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

ผู้ท่ีมาประชุม 
1. อาจารย์ ดร.เกษม บํารุงเวช รักษาราชการแทนอธิการบดี  ประธาน 
2. รศ.ดร.นพวรรณ ธีระพันธ์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร   กรรมการ 
3. ผศ.ดร.อดิศร  ภู่สาระ  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ   กรรมการ 
4. อาจารย์ธาตรี มหันตรัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษและกฎหมาย กรรมการ 
5. ผศ.บุญไท  เจริญผล  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายงานประกันคุณภาพ กรรมการ 
6. อาจารย์ ดร.กิติมา ทามาล ี  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการและสหกิจศึกษา 

          กรรมการ 
7. อาจารย์สุทัศน์ อู่ทอง  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายอาคารสถานที่ภูมิสถาปัตย์  

     และสิทธิประโยชน์   กรรมการ 
8. อาจารย์ ดร.อมรรัตน์  สน่ันเสียง คณบดีคณะครุศาสตร์   กรรมการ 
9. ผศ.ดร.หทัยรัตน์ ทรรพสวุ  คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ 

     และสังคมศาสตร์    กรรมการ 
10. ผศ.ศานิต  สวัสดิกาญจน์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กรรมการ 
11. อาจารย์ ดร.ศานติ เล็กมณ ี  คณบดีคณะวิทยาการจัดการ  กรรมการ 
12. อาจารย์ ดร.สุจิตกัลยา  มฤครัฐอินแปลง (แทน) ผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 

          กรรมการ 
13. อาจารย์ ดร.จงกล เฮงสุวรรณ ผู้อํานวยการสถาบันอยุธยาศึกษา     กรรมการ  
14. ผศ.ธนู   บุญญานุวัตร  ผู้อํานวยการสํานักวิทยบริการและ 

     เทคโนโลยีสารสนเทศ   กรรมการ 
15. ผศ.ดร.อดิศร  ภู่สาระ  รักษาราชการแทนผู้อํานวยการสํานักงาน 

     บัณฑิตศึกษา    กรรมการ 
16. นางลักขณา  เตชวงษ์  ผู้อํานวยการกองบริการการศึกษาปฏิบัติหน้าที่ 

     ในตําแหน่งผู้อํานวยการสํานักงานอธิการบดี  
                              กรรมการและเลขานุการ 

ผู้ไม่มาประชมุ 
1. ผศ.ดร.จันทร์เพ็ญ คล้ายมุข  รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน ติดราชการ 
2. รศ.ไพฑูรย์  สมัครกิจ     รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา   ติดราชการ 
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ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. อาจารย์ประพันธ์  แสงทองดี ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ 
2. นางสาวเพลินตา  โมสกุล  ผู้อํานวยการกองนโยบายและแผน 
3. นางสุนทรี   โพธิกุล  ผู้อํานวยการกองกลาง 
4. นางอรัญญา   จงกลรัตน์ หัวหน้าสํานักงานคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
5. นางวิรินดา   มีบํารุง  หัวหน้าสํานักงานคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
6. นางสาวนันทนา  แย้มบู่  ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าสํานักงานผู้อํานวยการ 

      สํานักงานวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
7. ว่าที่ร้อยตรีหญิงรัตติยา พาวินัย  หัวหน้างานพัสดุ 
8. นางสาวเบญจลักษณ์  ชิดชาญชัย หัวหน้างานประกันคุณภาพ 
9. นางสาวสิริกุล  ศิริพรกุลทรัพย์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
10. นายสิปปภาส  บุญรักษา นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
11. นายวีรศักด์ิ   โพธ์ิภิรมย์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
12. นางปาณิสรา   ผดุงรัตน์  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
13. นางศิขรินทร์   สุวรรณทัศน์ นิติกร 

เริ่มประชุม เวลา 13.30 น. 
          ประธานพิจารณาจํานวนกรรมการที่มาประชุมและเห็นว่าครบองค์ประชุมแล้ว จึงเปิด         
การประชุมและดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม  

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 1.1 การใช้คํานําหน้านาม 
 

 สาระสําคัญโดยย่อ 
 อธิการบดีแจ้งให้มี่ประชุมทราบว่า  ต่อไปนี้การออกคําสั่งหรือเรื่องอ่ืนใดภายในมหาวิทยาลัย  

หากเป็นสายวิชาการให้ใช้คํานําหน้านามว่า “อาจารย์” แทนคําว่า นาย  นาง  นางสาว หรือ อาจารย์ ดร. 
สําหรับอาจารย์ที่สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก  ส่วนผู้ที่มีตําแหน่งทางวิชาการให้ใช้ตามเดิม เช่น ผศ., 
ผศ.ดร., รศ., รศ.ดร. และหากเป็นสายสนับสนุนวิชาการที่สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกให้ใช้         
คํานําหน้านามว่า ดร. 

 มติ/ความเห็นของที่ประชุม 
   รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 1.2   แต่งตั้งผู้รักษาการในตําแหน่งหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน  

สาระสําคัญโดยย่อ 
มหาวิทยาลัยมีคําสั่ งแต่ง ต้ังอาจารย์วนิดา อินทรลักษณ์ เ ป็นผู้ รักษาการหัวหน้า         

หน่วยตรวจสอบภายใน  ซึ่งขณะน้ีได้มอบหมายให้เขียนมาตรการในการป้องกันการทุจริต ซึ่งเป็นนโยบาย
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ของ คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) และในการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) 
ครั้งต่อไป ให้เรียนเชิญท่านเข้าร่วมประชุมด้วย 

 

มติ/ความเห็นของที่ประชุม 
 รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 1.3   กําหนดหลักเกณฑ์การเปิด – ปิด หลักสูตร  

สาระสําคัญโดยย่อ 
มหาวิทยาลัยจะทําการแต่งต้ังคณะกรรมการ  เพ่ือจะกําหนดหลักเกณฑ์การเปิด – ปิด 

หลักสูตร/สาขาวิชาที่ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกําหนด    
 

มติ/ความเห็นของที่ประชุม 
 รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 1.4   หลักเกณฑ์การคิดภาระงาน  

สาระสําคัญโดยย่อ 
คณะผู้บริหารจะมีการประชุมหารือในเร่ืองหลักเกณฑ์การคิดภาระงาน  เช่น การทําประกัน

คุณภาพ หรืออ่ืน ๆ นอกจากการสอนและวิจัย  ควรจะนํามาคิดภาระงานเพ่ิมเติม  เพ่ือเป็นการผลักดันให้
ทํางานมีประสิทธิภาพดีย่ิงขึ้น 

 

มติ/ความเห็นของที่ประชุม 
 รับทราบ 
 

ระเบียบวาระที่ 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
ระเบียบวาระท่ี 2.1  เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งท่ี 9/2557  

สาระสําคัญโดยย่อ 
มหาวิทยาลัยได้กําหนดให้มีการประชุม คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 9/2557 

เมื่อวันอังคารที่  10  มิถุนายน  2557 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมอยุธยา – อาเซียน  มหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

เลขานุการคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย นําเสนอรายงานการประชุม ครั้งที่ 9/2557  
เพ่ือขอให้ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม 

 

มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
  รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 9/2557 โดยไม่มี        
การแก้ไข  
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ระเบียบวาระที่ 3   เรื่องสืบเน่ืองจากการประชุม 

ระเบียบวาระท่ี 3.1  รายงานข้อมูลการดําเนินงานและผลการปฏิบัติตามมติท่ีประชุม 
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
ครั้งท่ี 9/2557 

สาระสําคัญโดยย่อ 
  เลขานุการคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  นําเสนอรายงานข้อมูลจากการดําเนินงาน
และผลการปฏิ บั ติตามมติที่ ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย   ครั้ งที่   9/2557                   
เมื่อวันอังคารที่  10  มิถุนายน  2557  ดังต่อไปน้ี 
 

ระเบียบ
วาระท่ี 

เรื่อง 
มติท่ีประชุม/ข้อเสนอแนะ 

และข้อสั่งการ 
ผลการปฏิบัติตามมติ 

4.1 ขออนุมัติโครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้า
ภายในอาคารหอพักนักศึกษา 

ขอถอนเร่ืองออก  เนื่องจากจะดําเนินการ
ปรับปรุงโครงสร้างของอาคารท่ีทําให้เกิด   
น้ําร่ัวซึมก่อน 

- แจ้งมติการประชุมให้แก่หน่วยงาน        
ที่เก่ียวข้องได้รับทราบ 
 

4.2 ขอความเห็นชอบโครงการส่งเสริม 
ประสิทธิภาพการเรียนการสอนระดับ
ปริญญาโท  หลักสูตรสาธารณสุข   
ศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุข
ศาสตร์ 

ให้ถอนเร่ืองออก เนื่องจาก รศ.ดร.นพวรรณ  
ธีระพันธ์เจริญ รองฺอธิการบดีฝ่ายบริหาร  
เป็นผู้เสนอโครงการนี้ แต่ไม่ได้เข้าประชุม
เนื่องจากไปราชการ 

- แจ้งมติการประชุมให้แก่หน่วยงาน        
ที่เก่ียวข้องได้รับทราบ 

- นําเข้าการประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย (ก.บ.) คร้ังที่ 10/2557    
ในวันที่ 24 มิถุนายน 2557 

4.3 ขอความเห็นชอบตารางการมีส่วนร่วม
ของผู้บริหารและบุคลากรในพิธีการ 
ต่าง ๆ ภายนอกมหาวิทยาลัย 

เห็นชอบตารางการมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
และบุคลากรในพิธีการต่าง ๆ ภายนอก
มหาวิทยาลัย  โดยเรียงลําดับผู้เข้าร่วม/
หน่วยงานจาก 1-10 และเวียนต่อเน่ืองไป  
แต่ทั้งน้ีให้พิจารณาตามความเหมาะสม 
ในแต่ละงานด้วย  และมอบหมายให้
ผู้อํานวยการกองกลางประสานงานกับ 
ร้านตัดชุดขาวมาวัดตัวให้กับผู้ที่ประสงค์ 
จะมีชุดใส่ในงานพิธี  ส่วนค่าใช้จ่ายให้ 
แต่ละคนรับผิดชอบเอง 

- แจ้งมติการประชุมให้แก่หน่วยงาน         
ที่เก่ียวข้องได้รับทราบ 
 

4.4 ขอความเห็นชอบรายงานผลการปฏิบัติ
ราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2556 

เห็นชอบรายงานผลการปฏิบัติราชการ 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2556 และให้
นําเข้าสภามหาวิทยาลัย ในการประชุม 
คร้ังที่ 5/2557 วันที่ 18 มิถุนายน 2557 

- แจ้งมติการประชุมให้แก่หน่วยงาน         
ที่เก่ียวข้องได้รับทราบ 

- กองนโยบายและแผนเสนอเร่ืองนําเข้า       
การประชุมสภามหาวิทยาลัย            
คร้ังที่ 6/2557 ในวันที่ 16 กรกฎาคม 
2557   

4.5 ขอความเห็นชอบรายงาน/ผลการใช้จ่าย
งบประมาณรายจ่ายและผลการ
ดําเนินงานโครงการ ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ.2557 (รอบ 6 เดือน 
ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2556 – 31 
มีนาคม 2557) 

เห็นชอบรายงาน/ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
รายจ่ายและผลการดําเนินงานโครงการ 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2557  
(รอบ 6 เดือน ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2556 
– 31 มีนาคม 2557) และให้นําเข้าสภา
มหาวิทยาลัย  ในการประชุมคร้ังที่ 5/2557 
วันที่ 18 มิถุนายน 2557 

- แจ้งมติการประชุมให้แก่หน่วยงาน        
ที่เก่ียวข้องได้รับทราบ 

- กองนโยบายและแผนเสนอเร่ืองนําเข้า 
การประชุมสภามหาวิทยาลัย            
คร้ังที่ 6/2557 ในวันที่ 16 กรกฎาคม 
2557 
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ระเบียบ
วาระท่ี 

เรื่อง 
มติท่ีประชุม/ข้อเสนอแนะ 

และข้อสั่งการ 
ผลการปฏิบัติตามมติ 

4.6 ขอความเห็นชอบ (ร่าง) ข้อบังคับ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
ว่าด้วย องค์การนักศึกษา พ.ศ. ... 

เห็นชอบ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย องค์การนักศึกษา 
พ.ศ. ... โดยมีข้อเสนอแนะให้แก้ไขดังต่อไปน้ี 
1.ให้แก้ไขข้อ 11 คณะกรรมการสภา

นักศึกษา ให้มีจํานวน 16 คน ซึ่งมาจาก
ตัวแทนแต่ละชั้นปี ๆ ละ 1 คน ของแต่ละ
คณะ (4 ชั้นปี x 4 คณะ) 

2.ให้ปรับข้อ 12 ให้สอดคล้องกับที่มา      
และองค์ประกอบของนักศึกษาจากข้อ 11 

3.ข้อ 19 ควรเขียนเร่ืองการพิจารณา
งบประมาณด้วย  ซึ่งอาจเป็นคนอีกกลุ่ม
หนึ่ง เป็นผู้ควบคุมเร่ืองงบประมาณ 

4.ข้อ 29 คณะกรรมการองค์การนักศึกษา  
ให้มีจํานวน 16 คน 

5.ข้อ 32 (3) ให้ตัดออก (ต้องมีผลการเรียน
เฉล่ียสะสมไม่ตํ่ากว่า 2.00) 

6.เนื่องจากข้อบังคับนี้เก่ียวข้องกับการ    
สรรหาคณะกรรมการส่งเสริมกิจการ
มหาวิทยาลัยฯ จึงขอให้มีบทเฉพาะกาล  
เพ่ือให้สามารถดําเนินการต่อไปจนแล้ว
เสร็จ   

           ให้แก้ไขตามข้อเสนอแนะ         
ของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ 
และนําเข้าการประชุมคณะกรรมการ
ปรับปรุง และยกร่างกฎหมายของ
มหาวิทยาลัย ก่อนนําเข้าการประชุม   
สภามหาวิทยาลัยต่อไป 

- แจ้งมติการประชุมให้แก่หน่วยงาน        
ที่เก่ียวข้องได้รับทราบ 

- งานนิติการแก้ไขตามข้อเสนอแนะ      
ของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
(ก.บ.)  

- นําเข้าการประชุมคณะกรรมการปรับปรุง 
และยกร่างกฎหมายของมหาวิทยาลัย    
ในเดือนมิถุนายน 2557 

4.7 ขอความเห็นชอบ (ร่าง) ข้อบังคับ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
ว่าด้วย คณะกรรมการบริหารงานบุคคล
ประจํามหาวิทยาลัย (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. ... 

เห็นชอบ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย คณะกรรมการ
บริหารงานบุคคลประจํามหาวิทยาลัย    
(ฉบับที่ 2) พ.ศ... และนําเข้าการประชุม  
สภามหาวิทยาลัย  ในคร้ังที่ 5/2557     
วันที่ 18 มิถุนายน 2557 

- แจ้งมติการประชุมให้แก่หน่วยงาน        
ที่เก่ียวข้องได้รับทราบ 

- นําเข้าการประชุมสภามหาวิทยาลัย     
คร้ังที่ 5/2557 เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 
2557 มติที่ประชุมเห็นชอบ 

4.8 ขอความเห็นชอบการต่อสัญญาจ้าง 
เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย  
(ต้ังแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2557 ถึงวันที่ 30 
กันยายน 2558) 

 
 

เห็นชอบการต่อสัญญาจ้างของเจ้าหน้าที่
รักษาความปลอดภัยของสํานักงานรักษา
ความปลอดภัย องค์การสงเคราะห์ทหาร 
ผ่านศึกในพระบรมราชูปถัมภ์ (ต้ังแต่วันที่ 1 
ตุลาคม 2557 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2558) 
และมอบหมายให้ผู้อํานวยการกองกลาง
ประสานงานเป็นการภายในกับสํานักงาน
รักษาความปลอดภัย องค์การสงเคราะห์
ทหารผ่านศึกในพระบรมราชูปถัมภ์ กรณีที่
มหาวิทยาลัยจะเพ่ิมจุดรักษาความปลอดภัย
ที่อาคาร 100 ปี 
 
 

- แจ้งมติการประชุมให้แก่หน่วยงาน        
ที่เก่ียวข้องได้รับทราบ 

- ผู้อํานวยการกองกลางประสานงาน      
กับสํานักงานรักษาความปลอดภัย 
องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก          
ในพระบรมราชูปถัมภ์ ให้เพ่ิมจุดรักษา   
ความปลอดภัย ณ อาคาร 100 ปี        
โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเพ่ิม 
 



 

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  คร้ังที่  11/2557 

 

[2-7] 

ระเบียบ
วาระท่ี 

เรื่อง 
มติท่ีประชุม/ข้อเสนอแนะ 

และข้อสั่งการ 
ผลการปฏิบัติตามมติ 

6.2 ขอหารือ เร่ือง การทบทวนโครงสร้าง
การแบ่งส่วนราชการมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 

ขอให้แต่ละหน่วยงานทบทวนและระดม
ความคิดว่าจะมีการปรับหน่วยงานใด 
อย่างไร   
1. ภายในวันที่ 12  มิถุนายน 2557         

ขอความกรุณาส่งกลับคืนมาท่ีส่วนกลาง 
2. วันที่ 13 – 14 มิถุนายน 2557 ส่วนกลาง

จะทําหน้าที่รวบรวมข้อมูล   
3.วันที่ 15  มิถุนายน 2557 หากมีเวลาขอให้

แต่ละหน่วยงานมาตรวจสอบ   
4.วันที่ 16  มิถุนายน 2557 นําส่งสํานักงาน

ที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ 

- แจ้งมติการประชุมให้แก่หน่วยงาน        
ที่เก่ียวข้องได้รับทราบ 
 

6.3 ขอความเห็นชอบ (ร่าง) ระเบียบ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
ว่าด้วย กองทุนสวัสดิการพนักงาน
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
(ฉบับท่ี 2) พ.ศ. ... 

เห็นชอบ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย กองทุนสวัสดิการ
พนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. …     
โดยให้แก้ไขตามข้อเสนอแนะ              
ของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
(ก.บ.) ก่อนนําเข้าสภามหาวิทยาลัย         
ในการประชุมคร้ังที่ 5/2557 วันที่ 18 
มิถุนายน 2557 

- แจ้งมติการประชุมให้แก่หน่วยงาน        
ที่เก่ียวข้องได้รับทราบ 

- นําเข้าการประชุมสภามหาวิทยาลัย    
คร้ังที่ 5/2557 วันที่ 18 มิถุนายน 2557 
มติที่ประชุมเห็นชอบ 
 

6.4 ขอความเห็นชอบเปิดรับสมัครนักศึกษา
ภาคพิเศษ (เสาร์ – อาทิตย์, เฉพาะ 
วันอาทิตย์) ประจําภาคเรียนที่ 1/2557 

เห็นชอบการเปิดรับสมัครนักศึกษาภาคพิเศษ 
(เสาร์ – อาทิตย์, เฉพาะวันอาทิตย์)     
ประจําภาคเรียนที่ 1/2557 

- แจ้งมติการประชุมให้แก่หน่วยงาน        
ที่เก่ียวข้องได้รับทราบ 

- กองบริการการศึกษาประกาศรับสมัคร
นักศึกษาภาคพิเศษ (เสาร์ – อาทิตย์, 
เฉพาะวนัอาทิตย์) ประจําภาคเรียนที่ 
1/2557 แล้ว 

 

ระเบียบวาระที่ 4  เรื่องนําเสนอเพื่อพิจารณา 
 

ระเบียบวาระท่ี 4.1 ขอความเห็นชอบโครงการส่งเสริมประสิทธิภาพการเรียนการสอนระดับ
ปริญญาโท หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาสาธารณสุข
ศาสตร์ 

 สาระสําคัญโดยย่อ 
 ตามที่สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน  ภาควิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์  คณะวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี  ได้รับงบประมาณสนับสนุนให้จัดทําหลักสูตรระดับมหาบัณฑิต  หลักสูตรสาธารณสุขศาสตร  
มหาบัณฑิต  สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ซึ่งหลักสูตรได้ส่งที่คณะเพ่ือนําเข้าสู่คณะกรรมการบริหารคณะแล้ว
น้ัน  โดยคาดว่าจะสามารถเปิดรับนักศึกษาได้ในปีการศึกษา 2557 แต่จากการสํารวจศักยภาพของอาจารย์
ประจําหลักสูตร  พบว่ายังขาดอาจารย์ที่มีคุณวุฒิตรงตามที่หลักสูตรต้องการจํานวน 1 คน ซึ่งทําให้         
ขาดอาจารย์ประจําหลักสูตรและขาดผู้สอนที่มีความเช่ียวชาญโดยเฉพาะ  ทั้งน้ีการพัฒนาหลักสูตรน้ีเป็น
หลักสูตรแรกที่จะสามารถรองรับความต้องการของนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่มีความต้องการระดับสูง
สอดคล้องกับนโยบายการเงิน Medical Hub ของประเทศไทย  และการก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน           
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ในปี 2558 จะเป็นการกระตุ้นให้บุคลากรสาธารณสุขมีความจําเป็นที่จะต้องพัฒนาศักยภาพของตนเองมากขึ้น 
 การดําเนินการดังกล่าวจะประสบผลสําเร็จได้จะต้องอาศัยทรัพยากรอ่ืน ๆ โดยเฉพาะ    

ด้านบุคลากรและงบประมาณบางส่วน อาทิ อาจารย์ที่มีความรู้ ความเช่ียวชาญระดับประเทศที่จะ
สามารถเป็นปัจจัยสนับสนุนให้ผู้เรียนเห็นศักยภาพของหลักสูตร  ดังน้ัน การสนับสนุนด้านบุคลากรและ
งบประมาณจะเป็นปัจจัยสําคัญหน่ึงที่จะส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน
หลักสูตรดังกล่าว เป็นไปตามแผนที่ กําหนดและมีประสิทธิภาพย่ิงขึ้น  ทั้งยังเป็นการตอบโจทย์         
ตามการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะที่เร่งให้มีการจัดการเรียนการสอนระดับ   
ปริญญาโท  และจากการวิเคราะห์งบประมาณเบ้ืองต้นจะเห็นว่ามีความเป็นไปได้ในการจัดจ้างบุคลากร
ดังกล่าว  ซึ่ งมหาวิทยาลัยได้มอบให้กองนโยบายและแผนประสานงานกับ รศ .ดร .นพวรรณ                 
ธีระพันธ์เจริญ เพ่ือปรับปรุงความสมบูรณ์ และความถูกต้องของโครงการแล้วนําเสนอคณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) เพ่ือพิจารณาให้ความเห็น น้ัน 
 

มติ/ความเห็นของที่ประชุม 
  เห็นชอบโครงการส่งเสริมประสิทธิภาพการเรียนการสอนระดับปริญญาโท หลักสูตร
สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์  โดยมอบหมายให้คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีผลักดันตามนโยบายภายใต้กรอบที่ได้ดําเนินการแล้ว  ในการเข้าสู่กระบวนการท่ีถูกต้อง     
ของการพัฒนาหลักสูตร  อีกทั้งควรใช้ศักยภาพอาจารย์ที่มีอยู่ให้เต็มที่  และการกําหนดอัตรากําลังควรอยู่
ในแผนของคณะ รวมทั้งตรวจสอบเรื่องการจ่ายค่าตอบแทนอาจารย์ด้วย 
 

ระเบยีบวาระท่ี 4.2  ขอความเห็นและขอ้เสนอแนะการประเมินการสอนของอาจารย์ ประจาํปี
การศึกษา 2556 ของ ผศ.วิภาว ี ฝ้ายเทศ คณะมนษุยศาสตรแ์ละ
สังคมศาสตร ์

 

 สาระสําคัญโดยย่อ 
 ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาได้มอบหมายให้สํานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศดําเนินการประเมินการสอนของอาจารย์  ประจําปีการศึกษา 2556 และได้แจ้งผล
การประเมินการสอนให้อาจารย์ในสังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ทราบแล้วน้ัน 
 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้แจ้งผลการประเมินของทั้งสองภาคการศึกษา        
ให้อาจารย์ในคณะทราบโดยลับเป็นรายบุคคลแล้วเมื่อเดือนเมษายน 2557 น้ัน  ในการประชุมคณาจารย์
สาขาวิชานิเทศศาสตร์ เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2557 ได้มีวาระหารือเก่ียวกับผลการประเมินของอาจารย์   
ที่ไม่ผ่านเกณฑ์ในระดับดี (ค่าเฉล่ียตํ่ากว่า 3.51) ซึ่งเมื่อยินดีแลกเปลี่ยนข้อมูลร่วมกันพบว่ามีลักษณะร่วม
ของความผิดปกติในผลการประเมินที่ไม่ผ่านเกณฑ์  กล่าวคือ คะแนนท่ีไม่ผ่านเกณฑ์ทุกรายวิชาล้วน   
เป็นของนักศึกษานิเทศศาสตร์ หมู่ 1/2553 ในภาคการศึกษาที่ 1/2556 ทั้งสิ้น  อาจารย์ที่ไม่ได้สอน
นักศึกษาหมู่ดังกล่าวได้รับผลการประเมินผ่านทุกวิชา  ความแปลกแยกที่น่าสังเกตคือ ผลการประเมิน   
ในภาคการศึกษาเดียวกันจากนักศึกษานิเทศศาสตร์หมู่ 1/2554, 1/2555 และ 1/2556 ของอาจารย์   
ทุกท่านผ่านเกณฑ์การประเมินที่ประชุมคณาจารย์ฯ จึงพิจารณาที่จะเสนอประเด็นข้อสังเกตเก่ียวกับ
ข้อมูลการประเมินโดยละเอียดแก่มหาวิทยาลัย  เพ่ือตรวจสอบความถูกต้องของการประเมินและ
เห็นสมควรเสนอเป็นรายงานผลการประชุมให้แก่มหาวิทยาลัย  เพ่ือตรวจสอบความถูกต้องของ        
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การประเมิน และเห็นสมควรเสนอเป็นรายงานผลการประชุมให้มหาวิทยาลัยใช้ประกอบการพิจารณา
ดําเนินการ 
 ผศ.วิภาวี  ฝ้ายเทศ ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการของที่ประชุมคณาจารย์  สาขาวิชานิเทศศาสตร์     
จึงขอนําเสนอผลการพิจารณาของที่ประชุมคณาจารย์ สาขาวิชานิเทศศาสตร์ ครั้งที่ 4/2557 เมื่อวันที่ 23 
เมษายน 2557 และขอยื่นคําร้องต่อมหาวิทยาลัย ขอให้ตรวจสอบความถูกต้องของการประเมินผล     
การสอน  รวมทั้งขอทราบคะแนนที่ได้ในแต่ละระดับความคิดเห็นโดยละเอียดก่อนการประมวลผล
ค่าเฉลี่ย  โดยเฉพาะรายวิชา 3001311 การพัฒนาบุคลิกภาพเพ่ืองานนิเทศศาสตร์  ภาคการศึกษา      
ที่ 1/2556 
 คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) มีข้อเสนอแนะ ดังต่อไปน้ี 

1. อาจารย์ที่ได้คะแนนประเมินตํ่า  แต่การสอนดี  อาจเกิดจากการประเมินที่ผู้ประเมิน
ไม่ได้ต้ังใจประเมินอย่างจริงจัง 

2. การร่วมกันหารือกับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องเพ่ือช่วยในการวางกรอบการประเมิน และ          
การออกแบบสอบถาม 
 

มติ/ความเห็นของที่ประชุม 
1. รับทราบ 
2. มหาวิทยาลัยรับทราบถึงความไม่เหมาะสมของเคร่ืองมือ และกระบวนการประเมินที่ยัง

ไม่เหมาะสมและจะดําเนินการปรับปรุงแก้ไขต่อไป 
3. ขอให้การประเมินครั้งที่ผ่านมาเป็นไปตามน้ัน  และไม่มีการแก้ไข   
4. มอบหมายให้สถาบันวิจัยและพัฒนานําแบบประเมินไปพิจารณาปรับปรุงให้มีความ

เหมาะสม โดยประสานงานกับสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และกองบริการการศึกษา    
ในส่วนที่เก่ียวข้อง  และให้ดําเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนสิงหาคม 2557  

5. มอบหมายให้งานประกันคุณภาพจัดประชุมหน่วยงานที่เก่ียวข้อง  เพ่ือหารือร่วมกัน 
 

ระเบียบวาระท่ี 4.3  ขอความเห็นชอบ (ร่าง) คําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา    
เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมจรรยาบรรณ 

 สาระสําคัญโดยย่อ 
 ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2547 มาตรา 45 

กําหนดให้ข้ าราชการพลเ รือนในสถาบัน อุดมศึกษาต้องปฏิบั ติตนตามจรรยาบรรณตามที่                     
สภาสถาบันอุดมศึกษากําหนด และมาตรา 46 กําหนดให้ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา     
ต้องปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณตามท่ีสภาสถาบันอุดมศึกษากําหนด  และมาตรา 46 กําหนดว่า
ข้าราชการ  พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาผู้ใดประพฤติผิดจรรยาบรรณที่เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง               
ให้ดําเนินการทางวินัยตามพระราชบัญญัติน้ี  และข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา       
ว่าด้วย  จรรยาบรรณบุคลากรในมหาวิทยาลัย พ.ศ.2551 มาตรา 18 ที่กําหนดให้มหาวิทยาลัยแต่งต้ัง
คณะกรรมการขึ้นมาคณะหนึ่งเรียกว่า “คณะกรรมการส่งเสริมจรรยาบรรณ” และการได้มาซึ่งกรรมการ
ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่มหาวิทยาลัยกําหนด น้ัน 
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มติ/ความเห็นของที่ประชุม 
  เห็นชอบ (ร่าง) คําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา    เรื่อง  แต่งต้ังคณะกรรมการ
ส่งเสริมจรรยาบรรณ ดังต่อไปน้ี 

1. ให้รองอธิการบดีที่อธิการบดีมอบหมาย  เป็นประธานกรรมการ  ซึ่งมอบให้อาจารย์ธาตรี  
มหันตรัตน์  ไปดําเนินการทาบทาม 

2. ผู้แทนคณบดี คัดเลือกกันเอง จํานวน 2 คน ซึ่งได้แก่ ผศ.ดร.หทัยรัตน์  ทรรพวสุ            
และผศ.ศานิต สวัสดิกาญจน์  เป็นกรรมการ 

3. ผู้อํานวยการสถาบัน/สํานัก คัดเลือกกันเอง จํานวน 2 คน คือ อาจารย์ ดร.จงกล       
เฮงสุวรรณ  และ ผศ.ธนู  บุญญานุวัตร เป็นกรรมการ 

4. ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ  เป็นกรรมการ 
5. ผู้แทนกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารย์ประจํา คัดเลือกกันเอง จํานวน     

1 คน มอบหมายให้อาจารย์ธาตรี  มหันตรัตน์ ไปดําเนินการหาผู้แทน 
6. ผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมายของมหาวิทยาลัย เป็นกรรมการ มอบหมายให้อาจารย์ธาตรี  

มหันตรัตน์ ไปดําเนินการ 
7. หัวหน้างานบริหารงานบุคคล  เป็นกรรมการและเลขานุการ 
8. นิติกร เป็นผู้ช่วยเลขานุการ 
 

 

ระเบยีบวาระท่ี 4.4  ขอความเห็นชอบการรับสมัครคดัเลือกข้าราชการสายวชิาการ  เพื่อรบัโอน
มาปฏบิัตริาชการ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภฏัพระนครศรอียุธยา  

 สาระสําคัญโดยย่อ 
 ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ณ วันที่ 14 พฤษภาคม 2557          

ได้ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (สายวิชาการ) เพ่ือรับโอนมาปฏิบัติ
ราชการ  สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ครั้ งที่ 2/2557 ในตําแหน่งอาจารย์             
เลขที่ตําแหน่ง 0071 จํานวน 1 อัตรา (อัตราท่ีว่าง นางชญานุตม์  บุญพระเกศ โอนไปรับราชการ        
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี) ซึ่งมหาวิทยาลัยรับสมัครมาแล้ว จํานวน 3 ครั้ง ดังต่อไปน้ี 

1. กําหนดครั้งที่ 1/2557 เปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 31 มกราคม – 26 กุมภาพันธ์ 2557 
โดยเปิดรับโอนในสาขาวิชาที่เก่ียวข้องกับภาษาญี่ปุ่น (ปรากฏว่าไม่มีผู้มาสมัคร) และมีประกาศขยายเวลา
รับสมัครฯ ในสาขาวิชาที่เก่ียวข้องกับภาษาญี่ ปุ่น  และมีประกาศขยายเวลารับสมัครต้ังแต่วันที่ 28 
กุมภาพันธ์ – 28 มีนาคม 2557 (ปรากฏว่าไม่มีผู้มาสมัคร) 

2. ครั้งที่ 2/2557 เปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 14 พฤษภาคม – 13 มิถุนายน 2557 โดยเปิด   
รับสมัครฯ ทุกสาขาวิชาในสังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  บัดน้ี ได้สิ้นสุดระยะเวลาการรับสมัคร    
ตามประกาศดังกล่าวแล้ว (ปรากฏไม่มีผู้มาสมัคร) 

ซึ่งตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจํามหาวิทยาลัย 
(ก.บ.ม.) เก่ียวกับการรับโอน ดังน้ี 

1. เปิดรับคร้ังแรกให้มหาวิทยาลัยเปิดรับสมัครฯ เพ่ือรับโอนในสาขาวิชาที่เป็นอัตราว่าง      
จากการโอนย้าย 
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2. ครั้งที่ 2 ให้มหาวิทยาลัยเปิดรับสมัครฯ เพ่ือรับโอนในคณะที่เป็นอัตราว่างจากการโอนย้าย 

3. ครั้ งที่ 3 ให้มหาวิทยาลัยเปิดรับสมัครฯ เพ่ือรับโอนทุกสาขาวิชา  และทุกคณะ               
ในมหาวิทยาลัย 

 

มติ/ความเห็นของที่ประชุม 
  เห็นชอบการรับสมัครคัดเลือกข้าราชการสายวิชาการ  เพ่ือรับโอนมาปฏิบัติราชการ     
สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยเปิดโอกาสให้รับโอนในทุกสาขาวิชา  แต่จะให้สิทธิ     
กับคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ก่อน 
 

ระเบยีบวาระท่ี 4.5  ขอความเห็นชอบแผนกลยุทธ์ ระยะ 5 ปี พ.ศ.2555 – 2559 ฉบบัปรบัปรุง 
ครั้งท่ี 1 

 สาระสําคัญโดยย่อ 
 เน่ืองจากมีการปรับเปลี่ยนคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยชุดใหม่  จึงทําให้มีการกําหนด

นโยบายการบริหารงาน  กลยุทธ์  และเป้าหมายการทํางานใหม่  จึงมีการปรับปรุงแผนกลยุทธ์       
ระยะ 5 ปี พ.ศ.2555 – 2559 ครั้งที่ 1 ขึ้น เพ่ือเป็นแนวทางในการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย        
และเป็นแนวทางในการถ่ายทอดนโยบายลงสู่หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 

 คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) มีข้อเสนอแนะ โดยขอให้ เ พ่ิมหลักสูตร
สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ไว้ในแผนกลยุทธ์ ระยะ 5 ปี  

 
 

มติ/ความเห็นของที่ประชุม 
  เห็นชอบ (ร่าง) แผนกลยุทธ์ ระยะ 5 ปี และมอบหมายให้กองนโยบายและแผนนําไป
ปรับปรุงแก้ไข โดยดําเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 2 สัปดาห์ และนําเข้าพิจารณาในการประชุม
คณะกรรมการทบทวนแผนกลยุทธ์ต่อไป   

 

ระเบียบวาระท่ี 4.6  ขอความเห็นชอบรายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ  
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2557  รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2556 –          
31 มีนาคม 2557) 

 สาระสําคัญโดยย่อ 
 ตามที่กองนโยบายและแผน  งานติดตามและประเมินผล  ได้ดําเนินการติดตาม  รวบรวม  

วิเคราะห์  ประมวลผล  และจัดทํารายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ.2557 รอบ 6 เดือน ( 1 ตุลาคม 2556 – 31 มีนาคม 2557) น้ัน  บัดน้ีรายงานดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว  
โดยผลการปฏิบัติงานแยกเป็น 2 ประเด็น คือ 1. ผลการใช้จ่ายงบประมาณ จําแนกตามยุทธศาสตร์         
และ 2. ผลการปฏิบัติงานตามตัวช้ีวัด/ตัวบ่งช้ี และเพ่ือให้ผลการดําเนินงานดังกล่าวเป็นแนวทางใน         
การปรับปรุงแผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ต่อไป 
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 คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) มีข้อเสนอแนะ ดังต่อไปน้ี 
1. ให้ลดขั้นตอนในการเสนอเร่ืองการซ้ือจ้าง เบิกจ่ายเพ่ือให้สามารถดําเนินการได้ทัน

ตามท่ีกําหนด 
2. ให้กําชับแต่ละหน่วยงานให้ดําเนินการเบิกจ่ายตามระยะเวลาที่กําหนด 
3. ควรมีคณะกรรมการที่ให้คําปรึกษา  ช่วยแก้ไขปัญหาเก่ียวกับงานพัสดุ   
4. การกระจายอํานาจเพ่ือให้แต่ละคณะได้ดําเนินการ  อาจจะมีบางเร่ืองที่ต้องให้

ส่วนกลางช่วยแก้ไขเป็นบางกรณีไป 
5. ใ ห้ ช่วยตรวจสอบกระบวนการ   ขั้นตอน   ที่ จะสามารถลดข้ันตอนได้  เ ช่น             

ปรับแบบฟอร์ม 
6. ให้แต่ละคน แต่ละหน่วยงาน เขียน Flowchart ขั้นตอนของการเสนอเรื่องว่าต้องใช้

เวลาเท่าไหร่  ให้มีผู้รับผิดชอบที่ ชัดเจน  และให้เพ่ิมบทสรุปผู้บริหาร (ปัญหา  อุปสรรค และ
ข้อเสนอแนะ) 

7.  ขอให้สรุปการใช้งบประมาณในแต่ละไตรมาส  แจ้งให้คณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย (ก.บ.) ได้รับทราบ 

8.  ขอให้แต่ละหน่วยงานแต่งต้ังผู้ติดตามการใช้งบประมาณ 
 

มติ/ความเห็นของที่ประชุม 
  เห็นชอบรายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2557  
รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2556 – 31 มีนาคม 2557)  โดยให้ปรับปรุงแก้ไขบทสรุปผู้บริหาร   
 

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องนําเสนอเพื่อทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 5.1 เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากคณบดีคณะครุศาสตร์ 

 สาระสําคัญโดยย่อ 
1. เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2557 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง จิตอาสาในสถานศึกษา

ให้กับครูและนักเรียน  โรงเรียนวัดจุฬามณี 
2. เมื่อวันที่ 21 – 22 มิถุนายน 2557 จัดกิจกรรมภาวะผู้นําและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ให้กับ

นักศึกษา  ณ  วัดภูเขาทอง 
3. ในวันที่ 23 – 26 มิถุนายน 2557 จัดอบรมภาษาอังกฤษให้กับนักศึกษาในรอบแรก           

มีนักศึกษามารายงานตัว จํานวน 126 คน และเข้ารับการอบรม จํานวน 109 คน 
4. ในวันที่ 28 – 29 มิถุนายน 2557  นักศึกษาช้ันปีที่ 1 รอบท่ี 1 และรอบที่ 2 เข้าค่าย

คุณธรรม  ณ  วัดใหญ่ชัยมงคล  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จํานวน 2 วัน 1 คืน 
 

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
รับทราบ 
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ระเบียบวาระท่ี 5.2  เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์

 สาระสําคัญโดยย่อ 
1. เมื่อวันที่ 16 – 24 มิถุนายน 2557   ได้จัดอบรมเสริมสร้างทักษะภาษาอังกฤษ        

เพ่ือการสื่อสารในชีวิตประจําวันให้กับคณาจารย์ภายในมหาวิทยาลัย รุ่นที่ 2  
2. ได้ทําเรื่องไปยังหน่วยงานต่าง ๆ  เพ่ือจัดอบรมภาษาอังกฤษให้กับผู้บริหารในช่วงเดือน

กรกฎาคม 2557  โดยความร่วมมือขอให้จัดส่งแบบตอบรับกลับคืนมาด้วย 
3. การอบรมทักษะการเขียนภาษาอังกฤษเพ่ืองานวิชาการ  ขณะนี้มีผู้สมัครเกินโควตา     

และจะจัดอบรมในเดือนกรกฎาคม 2557 ต่อไป 
 

ระเบียบวาระท่ี 5.3  เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากคณบดีคณะวิทยาการจัดการ 

 สาระสําคัญโดยย่อ 
1. ในวันที่ 27 มิถุนายน 2557 คณบดีได้รับมอบหมายให้ทํา MOU กับวิทยาลัย          

การท่องเท่ียวเว้ ประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม เพ่ือเป็นตัวแทนประชาสัมพันธ์ในการรับ
นักศึกษามาศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัย   

2. เมื่อวันที่ 3 – 8 มิถุนายน 2557  คณบดีได้เดินทางไปประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน  
เพ่ือไปแสดงนิทรรศการกับ Nanning Ding Qian Yin Business Service LTD ของประเทศสาธารณรัฐ
จีน ซึ่งเป็นบริษัทเอกชนในการจัดทําทัวร์ทางด้านการศึกษา และเป็นตัวแทนในการประชาสัมพันธ์        
ที่ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนให้   

 

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
 รับทราบ  

 

ระเบียบวาระท่ี 5.4  เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

 สาระสําคัญโดยย่อ 
1. เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2557  ได้ลงนามความร่วมมือกับบริษัทศูนย์เทคโนโลยีไฮเทค

อยุธยา ณ ห้อง 42116 อาคารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เพ่ือประโยชน์ในการฝึกอบรมบุคลากรและ
นักศึกษาร่วมกัน  และได้หารือในการสร้างหลักสูตรฝึกอบรมการฝึกประสบการณ์ให้กับนักศึกษา       
ช้ันปีที่ 4 ในการออกสู่ตลาดแรงงาน  การฝึกภาษา  และการสัมภาษณ์งาน  โดยทางบริษัทได้ให้ความ
ร่วมมือเป็นอย่างดี   

2. เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2557  จัดประชุมคณาจารย์ประจําคณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี  ประจําเดือนมิถุนายน 2557  โดยมีประเด็นสําคัญ 2 เรื่อง คือ เพ่ือติดตามผลการปฏิบัติงาน    
ในเดือนที่ผ่านมา  และการพิจารณาผลการประเมินคุณภาพระดับสาขาวิชา  ซึ่งได้มีการประกาศผล    
การประกันคุณภาพการศึกษา  จึงได้นําเรื่องน้ีมาเพ่ือพัฒนาสาขาวิชาที่มีคะแนนน้อย  และสาขาที่มี
คะแนนสูง  จะนํามาเสริมจุดแข็งต่าง ๆ ต่อไป 

3. ในวันที่ 25 มิถุนายน 2557  จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการนําผลงานวิจัยสู่การจดสิทธิบัตร 
หรืออนุสิทธิบัตร  ซึ่งตัวช้ีวัดน้ีมหาวิทยาลัยยังไม่มี  และมีบางส่วนที่เป็นขั้นตอนของการดําเนินการ    
โดยได้เชิญวิทยากรจากผู้ดูแลขั้นตอนการขออนุสิทธิบัตร หรือสิทธิบัตร และวิทยากรที่ดําเนินการ       
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ขอสิทธิบัตรด้วยตนเอง  โดยจะดําเนินการอบรม ณ ห้องประชุม 1  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
หากท่านใดสนใจขอเชิญเข้าร่วมอบรม 

 

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
 รับทราบ  

 

ระเบียบวาระท่ี 5.5  เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากผู้อํานวยการสถาบันอยุธยาศึกษา  

 สาระสําคัญโดยย่อ 
1. ในวันที่  27 – 28 มิถุนายน  2557  จะมีการจัดงานศิลปวัฒนธรรมอาเซียน  

ประกอบด้วยกิจกรรมการจัดนิทรรศการ  การเสวนา  การแสดงดนตรีและนาฏศิลป์  การสาธิต
ศิลปหัตถกรรม  และอาหาร  มีพิธีเปิดงานในเวลา 18.30 น.  ได้เรียนเชิญผู้ ว่าราชการจังหวัด
พระนครศรีอยุธยามาเป็นประธานในพิธี  ขอเรียนเชิญผู้บริหารทกุท่านร่วมงาน 

2. ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2557 มหาวิทยาลัยมีกําหนดจัดงานครบรอบ 109 ปี จากโรงเรียน
ฝึกหัดครูสู่มหาวิทยาลัย  ประกอบด้วยกิจกรรม คือ ในเวลา 07.00 น. เชิญผู้บริหารศักการะสิ่งศักด์ิสิทธิ
ภายในมหาวิทยาลัย  เวลา 08.30 น. ถวายศักการะรัชกาลที่ 5 และรัชกาลที่ 9 ณ หอประชุม มีการมอบ
รางวัล  และการบรรยายพิเศษ  และหลังจากน้ันจะเป็นพิธีสงฆ์และรับประทานอาหารร่วมกัน 

3. ในวันที่  4 กรกฎาคม  2557 ขอเชิญผู้บริหารร่วมพิธีหล่อเทียนจํานําพรรษา               
ณ กองพัฒนานักศึกษา และในวันที่ 9 กรกฎาคม 2557  จะมีการแห่เทียนไปยังวัดต่าง ๆ จํานวน 6 วัด 
ทางเรือ  

 

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
 รับทราบ  
 

ระเบียบวาระท่ี 5.6   เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากผู้อํานวยการสํานักวิทยบริการและ 
    เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 สาระสําคัญโดยย่อ 
1. ในวันที่ 26 มิถุนายน 2557  สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศจะนําบุคลากร

ไปศึกษาดูงานในโครงการช่ังหัวมัน จังหวัดเพชรบุรี  เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้ตามโครงการพระราชดําริ
เศรษฐกิจพอเพียง  และนํากลับมาเผยแพร่ต่อไป จึงขอปิดทํางาน 1 วัน 

2. ได้ดําเนินการขยายสัญญาณ Wi-Fi ถึงบ้านพัก  บริเวณต้ังแต่อาคาร 100 ปี ถึงเรือนไทย  
สถาบันอยุธยาศึกษา 
 

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
รับทราบ 
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ระเบียบวาระท่ี 5.7   เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 

 สาระสําคัญโดยย่อ 
1. เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2557 รองผู้อํานวยการสถาบันวิจัยได้เข้าร่วมประชุมเพ่ือจัดทํา

วารสารให้ผ่านเกณฑ์ในระดับนานาชาติ  เ น่ืองจากขณะน้ีได้เป็นเจ้าภาพการจัดทําวารสาร             
ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

2. เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2557 จัดประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัย  ซึ่งแต่เดิม      
การขอทุนสนับสนุนจากกองทุนได้กําหนดให้ปีละ 1 ครั้ง แต่เน่ืองจากผู้บริหารชุดน้ีมีการปรับเปลี่ยน    
ให้สามารถขอทุนได้ปีละจํานวน 2 คร้ัง จะมีการประกาศอีกครั้งหน่ึง โดยให้ผู้ที่สนใจส่งได้ภายในวันที่ 8 
สิงหาคม 2557 

3. สถาบันวิจัยและพัฒนาจะจัดทําโครงการพัฒนาตํารา เน่ืองในโอกาสครบรอบ 111 ปี    
ขณะน้ีมีผู้สนใจทั้งสิ้น จํานวน 57 ท่าน  โดยจะจัดอบรมนอกสถานที่ในวันที่ 21 – 23 กรกฎาคม 2557   
ณ  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  

 

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
รับทราบ 

 

ระเบียบวาระท่ี 5.8  เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากผู้อํานวยการสํานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา 

 สาระสําคัญโดยย่อ 
ในวันที่ 25 มิถุนายน 2557  สํานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา จะมีการจัดประชุม   

เพ่ือจัดทําแผนกลยุทธ์  เน่ืองจากขณะน้ียังไม่มีการจัดทําแผนกลยุทธ์ของสํานักงานคณะกรรมการ
บัณฑิตศึกษา 

 

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
รับทราบ 

 

ระเบียบวาระท่ี 5.9  เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากผู้อํานวยการสํานักงานอธิการบด ี

 สาระสําคัญโดยย่อ 
1. ตามท่ีงานพัสดุได้พบปะผู้บริหารเพ่ือหารือเก่ียวกับการปฏิบัติงานและปัญหาการทํางาน  

ซึ่งจากการประชุมพบว่างานพัสดุมีปัญหาครุภัณฑ์ที่มีต้นทุนไม่เกิน 5,000 บาท และครุภัณฑ์หมดอายุ
การใช้งานอยู่เป็นจํานวนมาก  มีผลให้ค่าเสื่อมราคาสะสมมีมูลค่าสูง  ซึ่งมติที่ประชุมเห็นว่าให้นําเรื่องน้ี
เข้าในการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย เพ่ือขอความร่วมมือทุกหน่วยงานตรวจสอบ
ครุภัณฑ์ที่มีราคาทุนไม่เกิน 5,000 บาท และครุภัณฑ์ที่มีมูลค่าคงเหลือ 1 บาท และไม่จําเป็นต้องใช้     
ในราชการอีกต่อไป  เพ่ือดําเนินการจาํหน่ายและปรับปรุงบัญชีสินทรัพย์ให้เป็นปัจจุบัน 

2. ตามหนังสือสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจเก่ียวกับ
การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการในวารสารอิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ เน่ืองจากที่ประชุม ก.พ.อ. แจ้งมาว่ามี
ผู้เสนอขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการบางรายได้นําผลงานวิจัยไปเผยแพร่ในวารสาร European  
Journal  of  Social  Sciences วารสาร European  Journal  of  Scientific  Research และ
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วารสาร American  Journal  of  Scientific  Research ซึ่งเป็นวารสารอิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ใน
ลักษณะ Open  Access Journal  โดยมีประเด็นพิจารณาว่าวารสารดังกล่าวจัดเป็นวารสารที่มีลักษณะ
การเผยแพร่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ ก.พ.อ.กําหนดหรือไม่ และเมื่อพิจารณาจากเอกสารหลักฐาน
เก่ียวกับรูปแบบและลักษณะการเผยแพร่ของวารสารทั้ง 3 ฉบับ คือ ไม่สามารถสืบค้นหรือเข้าถึง
ผลงานวิจัยที่ระบุว่าได้มีการเผยแพร่ในวารสารดังกล่าวได้  และวารสารดังกล่าวไม่มีกําหนดการเผยแพร่
ที่แน่นอนชัดเจน  จึงแจ้งมาเพ่ือให้คณาจารย์และผู้บริหารทราบ 

3. สํานักงานอธิการบดีได้สํารวจความพร้อมของห้องเรียน ในปีการศึกษาที่ 1/2557      
โดยมีข้อมูลจาก 4 คณะที่ได้รับแจ้งมา  ทราบว่ามีความต้องการเก้าอ้ีเลคเชอร์  จอ LCD  และไมโครโฟน
และอ่ืน ๆ  โดยห้องที่ชํารุดจะแจ้งไปยังงานอาคารสถานที่และภูมิสถาปัตย์ให้ดําเนินการซ่อมแซม      
ส่วนเก้าอ้ี  และจอ LCD จะแจ้งไปยังงานพัสดุในเรื่องของงบประมาณต่อไป 

4. ในวันที่ 26 มิถุนายน 2557 เวลา 13.00 น. ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา  จะมีการประชุมคณะกรรมการดําเนินการสอบในการสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุแต่งต้ัง
บุคคลเข้ารับราชการ (ภาค ก.) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2557 

5. การเปลี่ยนทางเข้าออก  อาคาร 31 (อาคารดนตรี)  เดิมเป็นทางออก  ให้เปลี่ยนเป็น
ทางเข้า  ส่วนทางเข้าอาคาร 100 ปี เดิมเป็นทางเข้า ให้เปลี่ยนเป็นทางออก  ทั้งน้ีเริ่มต้ังแต่วันที่ 25 
มิถุนายน 2557 เป็นต้นไป   

 

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
 รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี 5.10  เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ 

 สาระสําคัญโดยย่อ 
สภาคณาจารย์และข้าราชการได้รับการประสานงานจากคณะกรรมการสิทธิประโยชน์     

และที่ประชุมสภาคณาจารย์แห่งประเทศไทย (ทปสท) ให้เข้าร่วมในการย่ืนขอความเป็นธรรมในการขอ
ปรับเพ่ิมเงินเดือนของข้าราชการ จํานวน 8%  ที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม  ซึ่งในที่ประชุมสภาคณาจารย์
และข้าราชการ ได้มอบหมายให้รองประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ อาจารย์เฉลิมพล  พลมุข     
เข้าพบหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ที่กองทัพบก ในวันที่ 20 มิถุนายน 2557  ส่วน
รายละเอียดจะนํามาแจ้งอีกคร้ังหน่ึง 

 

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
รับทราบ 

 

ระเบยีบวาระท่ี 5.11  เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากรองอธิการบด ี

ระเบียบวาระท่ี 5.11.1  เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร 

 สาระสําคัญโดยย่อ 
1. การดําเนินการเร่ืองกฐินพระราชทาน  จะกําหนดให้มีการประชุมเตรียมการกันอีก   

ครั้งหน่ึง 
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2. การแต่งต้ังคณะกรรมการติดตามการใช้ระบบบริหารงบประมาณและการเงิน           
ซึ่งได้เรียนเชิญอาจารย์จิรศักด์ิ  ชุมวรานนท์ และผศ.ธนู  บุญญานุวัตร ให้มาเป็นรองประธาน  เพ่ือช่วย
ในการติดตามการใช้ระบบ  เพ่ือให้เกิดการใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า   

3. การประชุมคณะกรรมการพลังงาน  จะมีการดําเนินการอย่างต่อเน่ือง  และขอให้
หน่วยงานต่าง ๆ ช่วยประหยัดพลังงาน เช่น ใช้กระดาษ 2 หน้า  ในกรณีที่ไม่อยู่ขอให้ปิดไฟ และจะมี
โครงการประกวดอาคารที่มีความสะอาด สวยงาม เรียบร้อยด้วย 

4. ในวันที่ 3 -4 กรกฎาคม 2557  บุคลากรสายสนับสนุนจะไปประชุมเพ่ือพัฒนาตนเอง 
โครงการพัฒนาบุคลิกภาพสู่ความเป็นเลิศในการให้บริการ ณ ไร่กุสุมา  จังหวัดสระบุรี 

5. จะมีการประชุมคณะกรรมการโรงอาหาร  เพ่ือพัฒนาและยกระดับโรงอาหารให้ดีขึ้น  
และหากคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยมีเรื่องจะเสนอหรือพิจารณาก็ขอให้แจ้งมาได้   

 

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
รับทราบ 

 

ระเบียบวาระท่ี 5.11.2  เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากรองอธิการบดีฝ่ายนโนบายและแผน 
 

 สาระสําคัญโดยย่อ 
1. การรับมอบนโยบายการจัดทํางบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2558 

เมื่อวันศุกร์ที่ 13 มิถุนายน 2557 อธิการบดีและนักวิเคราะห์นโยบายและแผน  กองนโยบายและแผน  
เข้าร่วมประชุมรับมอบนโยบายฯ ณ สโมสรกองทัพบก  กรุงเทพมหานคร  จากพลเอกประยุทธ์      
จันทร์โอชา  หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  หัวข้อที่เน้นยํ้าเป็นสําคัญ มีดังน้ี 

1.1 การเรียกความเช่ือมั่นของประชาชน  และชาวต่างชาติกลับคืนมา 
1.2 การจัดทํางบประมาณจะต้องไม่เกินกรอบความปลอดภัยด้านงบประมาณ 
1.3 การแก้ไขหน้ีระยะยาวของประชาชน 
1.4 ทบทวนผลการดําเนินงาน  และดําเนินการให้เป็นไปตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ

สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 
1.5 น้อมนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว        

มาใช้ในการดําเนินงานจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปี 
รวมทั้งได้รับทราบแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ       

พ.ศ.2558 จากนายสมศักด์ิ  โชติรัตนะศิริ  ผู้อํานวยการสํานักงบประมาณ  โดยช้ีแจงแนวทางที่สําคัญ 
และปฏิทินการจัดทํางบประมาณฯ ให้เป็นไปตามนโยบายและแนวทางที่กําหนด  ซึ่งมหาวิทยาลัย     
โดยกองนโยบายและแผนได้ดําเนินการต่อเน่ืองมาต้ังแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2557 โดยกรอกข้อมูลในระบบ     
e – budgeting ของสํานักงบประมาณ  นอกจากน้ีในช่วงเดือนสิงหาคมถึงต้นเดือนกันยายน 2557 
อธิการบดี  รองอธิการบดี หรือผู้บริหารที่ได้รับมอบหมาย  จะต้องเข้าช้ีแจงคําของบประมาณฯ         
ต่อคณะกรรมาธิการ  และอนุกรรมาธิการชุดต่าง ๆ ตามท่ีจะมีกําหนดการนัดหมายต่อไป 

2. ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ .2558        
สํานักงบประมาณเวียนแจ้งหน่วยงานที่เก่ียวข้องเพ่ือรับทราบยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย  
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะรักษาความสงบแห่งชาติแล้ว  ในส่วน
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ของมหาวิทยาลัยโดยกองนโยบายและแผน  ได้ดําเนินการจัดทํางบประมาณฯ ให้สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ฯ ดังกล่าว  ที่ให้มีความครอบคลุมพันธกิจหลักทั้งสี่ด้านของมหาวิทยาลัย  รวมทั้งการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน 

3. ขอความอนุเคราะห์หน่วยงานที่เสนอของบลงทุนในงบประมาณรายจ่าย  ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ.2558 (งบแผ่นดิน) ทบทวนรายการต่าง ๆ ตามที่เสนอขอ  และเรียงลําดับความสําคัญ  
ส่งข้อมูลที่กองนโยบายและแผนภายในวันที่ 25 มิถุนายน 2557 

4. ทบทวนผลการดําเนินงาน  ปีงบประมาณ พ.ศ.2557 เพ่ือเตรียมการจัดทํางบประมาณ
รายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ขอให้หน่วยงานทบทวนผลการดําเนินงานตามงาน/โครงการ 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2557 เพ่ือเตรียมการสําหรับการจัดทํางบประมาณรายจ่าย  ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ.2558 ซึ่งกองนโยบายและแผน จะนัดหมายหน่วยงานประชุมเพ่ือจัดทํางบประมาณฯ 
ต่อไป 

 

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
รับทราบ 

 

ระเบียบวาระท่ี 5.11.3  เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 

 สาระสําคัญโดยย่อ 
สรุปจํานวนนักศึกษาภาคปกติ ปีการศึกษา 2557 รอบ 1  รอบ 2  โควตา และโครงการ

เด็กดีมีที่เรียน  ดังต่อไปน้ี 

คณะ 
ยืนยันสิทธิ์รอบ 1, โควตา, 

เด็กดีมีที่เรียน 

ผ่านการคัดเลอืกรอบ 2 
หมายเหตุ รายงานตัวเปน็

นักศึกษาวันที ่24 มิ.ย.2557 
คณะครุศาสตร์ 128 269 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 170 350 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 102 189 
คณะวิทยาการจัดการ 110 266 

รวม 510 1,074 
 

     ข้อมูล ณ วันที่ 21 มิถุนายน 2557 

 

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
รับทราบ 

 

ระเบยีบวาระท่ี 5.11.4  เรือ่งนําเสนอเพือ่ทราบจากรองอธิการบดฝ่ีายกิจการนกัศึกษา 

- ไม่มี -  
 

ระเบยีบวาระท่ี 5.11.5  เรือ่งนําเสนอเพือ่ทราบจากรองอธิการบดฝ่ีายกิจการพเิศษและกฎหมาย 

- ไม่มี –  
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ระเบยีบวาระท่ี 5.11.6  เรือ่งนําเสนอเพือ่ทราบจากผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพ 

 สาระสําคัญโดยย่อ 
สํานักงาน ก.พ.ร. แจ้งผลคะแนนการประเมินผลการปฏิบัติราชการ (เบ้ืองต้น) ประจําปี

งบประมาณ พ .ศ .2556 ตามหนังสือสํานักงาน ก .พ .ร .ที่ นร1201/851 เรื่อง แจ้งผลคะแนน             
การประเมินผลการปฏิบัติราชการ (เบ้ืองต้น) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2556 ลงวันที่ 17 มิถุนายน 
2557 เพ่ือให้มหาวิทยาลัยตรวจสอบและแจ้งยืนยันผลคะแนนกลับไปยังสํานักงาน ก.พ.ร. ภายในวันที่ 
30 มิถุนายน 2557 น้ัน 

ผลการปฏิบั ติราชการตามคํารับรองการปฏิบั ติราชการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา  ประจําปีการศึกษา พ.ศ.2556 ได้คะแนนในภาพรวม 4.0806 คะแนน 

ผลการดําเนินงาน จําแนกตามมติ ได้แก่ 
1. มิติภายนอก 

1.1 ด้านการประเมินประสิทธิผล  คะแนน  4.2563 
1.2 ด้านการประเมินคุณภาพ คะแนน  4.4330 

2. มิติภายใน 
2.1 การประเมินประสิทธิภาพ คะแนน 2.9333 
2.2 การพัฒนาสถาบัน  คะแนน 4.2900 

ซึ่งงานประกันคุณภาพได้ทําการตรวจสอบผลคะแนนแล้ว  พบว่าเป็นไปตามที่สํานักงาน 
ก.พ.ร.ได้จัดทําสรุปผลคะแนนการประเมินราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ  มหาวิทยาลัย    
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2556 ทั้งน้ีงานประกันคุณภาพ  จะดําเนินการทํา
หนังสือยืนยันผลการประเมินกลับไปยังสํานักงาน ก.พ.ร. ต่อไป 

ในส่วนของมิติภายใน ตัวช้ีวัดที่มี ปัญหา คือ ตัวช้ีวัดที่ 7 ร้อยละของการเบิกจ่าย
งบประมาณ  ตัวช้ีวัดที่ 8 ระดับความสําเร็จของการจัดทําต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต  และตัวช้ีวัดที่ 9 
ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงานของสถาบันอุดมศึกษา 

 

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
รับทราบ 

 

ระเบยีบวาระท่ี 5.11.7  เรือ่งนําเสนอเพือ่ทราบจากผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการ   
และสหกิจศึกษา 

 สาระสําคัญโดยย่อ 
ในวันที่ 25 มิถุนายน 2557  จะมีการอบรมสหกิจศึกษาร่วมกับผู้ประกอบการ WD         

จึงขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้ที่จะเข้าร่วมการอบรม ณ อาคารสวนหลวง 
 

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
รับทราบ 
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ระเบยีบวาระท่ี 5.11.8  เรือ่งนําเสนอเพือ่ทราบจากผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายอาคารสถานท่ี       
ภูมิสถาปตัย ์ และสิทธิประโยชน์ของบคุลากร 

- ไม่มี -  
 

ระเบียบวาระที่ 6  เรื่องอ่ืน ๆ 
ระเบียบวาระท่ี  6.1 กําหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  ครั้งท่ี 11/2557 

สาระสําคัญโดยย่อ 
ตามท่ีได้กําหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) ครั้งที่ 11/2557  

โดยพร้อมเพรียงกัน ในวันอังคารที่ 8 กรกฎาคม 2557  เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมอยุธยา – 
อาเซียน  สํานักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา   

 

มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
     รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี 6.2 แนวทางการเสนอเรื่องเพือ่นําเขา้ระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัย 

สาระสําคัญโดยย่อ 
เน่ืองด้วยการประชุมสภามหาวิทยาลัย  ขณะน้ีกระบวนการเสนอเร่ืองเข้าบรรจุในระเบียบ

วาระการประชุมยังมีความล่าช้าไม่ทันตามกําหนดระยะเวลา  ทําให้เอกสารที่ นําเข้าที่ประชุม          
สภามหาวิทยาลัยไม่ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะทํางานติดตามการดําเนินงานตามนโยบาย          
สภามหาวิทยาลัย  ประกอบกับมีการแจกเอกสารในระหว่างการประชุมสภามหาวิทยาลัย  ซึ่งเป็นการไม่
เหมาะสม  และยังไม่เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  ว่าด้วย การประชุม
สภามหาวิทยาลัย พ.ศ.2549 ข้อ 14 

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) มีข้อเสนอแนะ คือ ขอให้จัดทําหนังสือแจ้งไปยัง
แต่ละหน่วยงานได้รับทราบ 
 

มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
เห็นชอบแนวทางการเสนอเรื่องเพ่ือนําเข้าระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัย     

และให้แจ้งแต่ละหน่วยงานเพ่ือรับทราบ  โดยขอให้แต่ละหน่วยงานเสนอเรื่องภายในวันที่ 10 ของแต่ละ
เดือน 

 

ระเบียบวาระท่ี 6.3 ขอความเห็นชอบ (ร่าง) ข้อบังคบัมหาวิทยาลัยราชภฏัพระนครศรีอยุธยา  
ว่าดว้ย สโมสรคณาจารยม์หาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

สาระสําคัญโดยย่อ 
 ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายใน

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (แก้ไขเพิ่มเติม) ฉบับที่ 2 พ.ศ.2557 ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 
2557 ที่กําหนดให้แก้ไขเพ่ิมเติมช่ือสโมสรในข้อ 10.1.5 จาก “สโมสรข้าราชการมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา” เป็น “สโมสรคณาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา” น้ัน แต่เน่ืองจาก
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มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยายังไม่มีกฎหมายเก่ียวกับหลักเกณฑ์ และวิธีการได้มาของนายก
สโมสร อุปนายกสโมสร และคณะกรรมการสโมสรคณาจารย์ รวมถึงการกําหนดอํานาจหน้าที่ของ
คณะกรรมการ   

 งานนิติการ กองกลาง สํานักงานอธิการบดี จึงได้จัดทํา (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย สโมสรคณาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา พ.ศ. .... เพ่ือให้   
การจัดต้ังสโมสรคณาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เป็นไปด้วยความถูกต้อง             
และสอดคล้องกับประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (แก้ไขเพ่ิมเติม) ฉบับที่ 2 พ.ศ.2557 ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557 
เสนอต่อคณะกรรมการพิจารณาร่างข้อบังคับว่าด้วยสโมสรคณาจารย์ ได้พิจารณาก่อนนําเสนอต่อที่
ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.)  

คณะกรรมการพิจารณาร่างข้อบังคับว่าด้วยสโมสรคณาจารย์ ได้ประชุมพิจารณา           
ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันศุกร์ที่ 20 มิถุนายน 2557 และมีมติเห็นชอบ (ร่าง) ข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย สโมสรคณาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
พ.ศ. .... และให้นําเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) ก่อนนําเข้าที่ประชุม
คณะกรรมการปรับปรุงและยกร่างกฎหมายของมหาวิทยาลัย 

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) มีข้อเสนอแนะ คือ ข้อบังคับฯ หมวด 2 ข้อ 9       
ให้แก้ไขคําว่า ตามข้อ 8 (2) แก้ไขเป็น ตามข้อ 7 (2)  

 

มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
     เห็นชอบ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  ว่าด้วย สโมสรคณาจารย์

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา และนําเข้าการประชุมคณะกรรมการปรับปรุงและยกร่าง
กฎหมายของมหาวิทยาลัย  ก่อนนําเข้าการประชุมสภามหาวิทยาลัยต่อไป 

 

ระเบียบวาระท่ี 6.4 ขอความเห็นชอบ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภฏัพระนครศรีอยุธยา 
ว่าด้วย การวิจัยจากแหลง่เงินทุนภายนอก (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. ... 

สาระสําคัญโดยย่อ 
ตามที่ผู้บริหารและอาจารย์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาได้ตกลงว่า        

เมื่อได้รับทุนวิจัยตามโครงการท่ีได้รับการสนับสนุนจากคณะกรรมการสภาวิจัยแห่งชาติ (ว.ช.) หรือได้รับ
ทุนวิจัยจากหน่วยงานอ่ืน ๆ จะหักเงินร้อยละ 10 จากงบประมาณที่ได้รับ เข้ากองทุนวิจัยของ
มหาวิทยาลัย ซึ่งมหาวิทยาลัยยังไม่มีระเบียบหรือข้อกฎหมายในการหักเงินเข้ากองทุนวิจัยดังกล่าว 
เพ่ือให้การหักเงินจากแหล่งทุนภายนอกเข้ากองทุนวิจัยของมหาวิทยาลัยเป็นไปด้วยความถูกต้อง ชัดเจน 
สถาบันวิจัยและพัฒนาได้ประสานกับงานนิติการ จัดทํา (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย การวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก (ฉบับที่ 2) พ.ศ. ....  โดยปรับข้อ 3 และ     
ข้อ แห่งระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย การวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก พ.ศ.2549  
เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัย ได้พิจารณา  

คณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัยได้ประชุมพิจารณาในคราวประชุมครั้งที่ 1/2557      
เมื่ อ วันที่  18 มิถุนายน  2557 ที่ประชุมมีมติ เ ห็นชอบ  (ร่าง )  ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏ
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พระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย การวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก (ฉบับที่ 2) พ.ศ. ....  โดยมอบให้รองอธิการบดี
ฝ่ายกิจการพิเศษและกฎหมายและงานนิติการได้นําไปปรับแก้ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหาร
กองทุนวิจัย ก่อนนําเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) และคณะกรรมการ
ปรับปรุงและยกร่างกฎหมายต่อไป  

 

มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
     เห็นชอบ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย การวิจัยจากแหล่ง

เงินทุนภายนอก (ฉบับที่ 2) พ.ศ. ...  และนําเข้าการประชุมคณะกรรมการปรับปรุงและยกร่างกฎหมาย
ของมหาวิทยาลัย  ก่อนนําเข้าการประชุมสภามหาวิทยาลัยต่อไป 

 

ระเบียบวาระท่ี 6.5 ขอความเห็นชอบการให้สิทธ์ิการเรียนรู้โปรแกรม Speexx 

สาระสําคัญโดยย่อ 
ตามท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  มีนโยบายในการพัฒนาบุคลากรและ

นักศึกษาของมหาวิทยาลัยโดยการพัฒนาทักษะ  ความรู้ทางภาษาอังกฤษ  เพ่ือเป็นการเตรียมความ
พร้อมสู่ประชาคมอาเซียน  และมหาวิทยาลัยได้ทําสัญญากับบริษัท New  knowledge Information 
เรียบร้อยแล้ว  ซึ่งได้รับแจ้งว่าต้องการทราบจํานวนสิทธ์ิของผู้ใช้โปรแกรม Speexx จํานวน 3,500 สิทธ์ิ 
ประกอบด้วยกลุ่มใด  จํานวนเท่าไหร่  เพ่ือจะได้ส่งมอบโปรแกรมให้ภายในวันที่ 1 กรกฎาคม 2557 
และเร่ิมใช้โปรแกรมในวันที่ 1 สิงหาคม 2557 

   
มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 

1. ให้แก้ไขคําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ที่ 524/2557 เรื่อง แต่งต้ัง
คณะกรรมการบริหารการใช้โปรแกรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ (Speexx) ในส่วนของคณะวิทยาการ
จัดการ 

2. การให้สิทธ์ิแบ่งเป็น 3 กลุ่ม คือ  
2.1 กลุ่มอาจารย์ข้าราชการ  อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย  ครูโรงเรียนสาธิต 
2.2 กลุ่มข้าราชการพลเรือน  พนักงานมหาวิทยาลัย  พนักงานราชการ สายสนับสนุน

วิชาการ 
2.3 นักศึกษาภาคปกติช้ันปีที่ 2 และ 3  และส่วนที่เหลือจะพิจารณาจัดสรรต่อไป 

 
 

 

เลิกประชุมเวลา  เวลา  16.50 น.  
 

 

นางนงคราญ คงสมทรง ผู้จดบันทึกการประชุม 
นางลักขณา เตชวงษ์ ผู้ตรวจบันทึกการประชุม 




