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รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
ครั้งท่ี 16/2557 

วันอังคารที่  16  กันยายน  2557  เวลา 13.30 – 16.46 น. 
ณ  หองประชุมอยุธยา – อาเซียน  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

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

ผูที่มาประชุม 
1. อาจารย ดร.เกษม บํารุงเวช รักษาราชการแทนอธิการบด ี     ประธาน 
2. รศ.ดร.นพวรรณ ธีระพันธเจริญ รองอธิการบดีฝายบริหาร      กรรมการ 
3. ผศ.ดร.อดิศร ภูสาระ  รองอธิการบดีฝายวิชาการ     กรรมการ 
4. รศ.ไพฑูรย  สมัครกิจ รองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา     กรรมการ 
5. อาจารยธาตรี มหันตรัตน รองอธกิารบดีฝายกิจการพิเศษและกฎหมาย  กรรมการ 
6. ผศ.บุญไท  เจริญผล  ผูชวยอธิการบดีฝายงานประกันคุณภาพ    กรรมการ 
7. อาจารยสุทัศน อูทอง  ผูชวยอธิการบดีฝายอาคารสถานที่ ภูมิสถาปตย 

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

     และสังคมศาสตร      กรรมการ 
11. นางเบญญาภา สอนพรม (แทน) คณบดีคณะวิทยาการจัดการ    กรรมการ 
12. รศ.ดร.ชูสิทธิ์  ประดับเพ็ชร  ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา    กรรมการ 
13. อาจารย ดร.จงกล เฮงสุวรรณ ผูอํานวยการสถาบันอยุธยาศึกษา     กรรมการ 
14. ผศ.ธนู   บุญญานุวัตร  ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและ 

     เทคโนโลยีสารสนเทศ      กรรมการ 
15. นางสาววลัยทิพย พิมพสุธีถิรชา (แทน) ผูอํานวยการสํานักงานบัณฑิตศกึษา    กรรมการ 
16. อาจารยประพันธ แสงทองดี ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ     กรรมการ 
17. นางสาวเพลินตา โมสกุล  ผูอํานวยการกองนโยบายและแผน     กรรมการ 
18. นางสารภ ี  พูลศิริ  ผูอํานวยการกองพัฒนานักศึกษา     กรรมการ 
19. นางลักขณา  เตชวงษ  ผูอํานวยการกองบริการการศึกษา        กรรมการ 
20. นางสุนทรี  โพธิกุล  ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี กรรมการและเลขานุการ 
21. น.ส.กาญจนพิชญา ภิญญา  รักษาการหัวหนางานกิจการคณะกรรมการ  ผูชวยเลขานุการ 
22. นางนงคราญ คงสมทรง เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป      ผูชวยเลขานุการ 
23. นางปยะนุช  สุขเพ็ชร  เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป      ผูชวยเลขานุการ 
24. นางจิราพร  พัฒนธนกิจ เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป      ผูชวยเลขานุการ 
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ผูไมมาประชุม 
1. ผศ.ดร.จันทรเพ็ญ คลายมุข รองอธิการบดีฝายนโยบายและแผน    ติดภารกิจ 
2. อาจารย ดร.กิติมา ทามาล ี  ผูชวยอธิการบดีฝายบริการวิชาการฯ    ติดภารกิจ 
3. ผศ.ศานิต  สวัสดิกาญจน คณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี    ติดภารกิจ 
4. นางสาวพรสวรรค คลายกัน หัวหนางานการเงินและบัญชีปฏิบัตหินาที่ 

     ในตําแหนงผูอํานวยการกองกลาง     ติดภารกิจ 
 

ผูเขารวมประชุม 
นางสาวเบญจลักษณ  ชิดชาญชัย หัวหนางานประกันคุณภาพ 

เริ่มประชุม เวลา 13.30 น. 
          ประธานพิจารณาจํานวนกรรมการที่มาประชุมและเห็นวาครบองคประชุมแลว จึงเปด         
การประชุมและดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม  

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจงใหทราบ 

ระเบียบวาระที่ 1.1  การดําเนินการเบิกจาย ประจําปงบประมาณ 2557 
 

 สาระสําคัญโดยยอ 
 ขอขอบคุณทุกหนวยงานที่ดําเนินการเบิกจายใหเปนไปตามขั้นตอน และตามระยะเวลา       

ที่กําหนดไวอยางเครงครัด 

 มติ/ความเห็นของที่ประชุม 

   รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 1.2   ผลการปฏิบัติตามมติของการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
(ก.บ.)  

สาระสําคัญโดยยอ 
ขอบคุณเลขานุการและผูชวยเลขานุการคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.)          

ที่มีการติดตามผลการปฏิบัติตามมติของการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.)        
ภายหลังจากที่มีการประชุมไปแลว  เพื่อใหแตละหนวยงานดําเนินการตามมติการประชุมคณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) ตอไป 

 

มติ/ความเห็นของที่ประชุม 
 รับทราบ 
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ระเบียบวาระที่ 1.3   การจัดทําเอกสารการประชุม  

สาระสําคัญโดยยอ 
เอกสารการประชุมของแตละหนวยงานขอใหเปนมาตรฐานเดียวกันกับการประชุมสภา

มหาวิทยาลัย  และเอกสารการประชุมของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) ขอใหเพิ่มเติม 
ดังตอไปนี ้

1. หนาแรกเปนรายชื่อคณะกรรมการ 
2. หนาที่สองเปนอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการ 

 

มติ/ความเห็นของที่ประชุม 
 รับทราบ 

 

ระเบียบวาระที่ 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
ระเบียบวาระที่ 2.1  เรื่องรับรองรายงานการประชุม  ครั้งที่ 15/2557  

สาระสําคัญโดยยอ 
มหาวิทยาลัยได กําหนดให มี การประชุม  คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย               

ครั้งที่ 15/2557 เมื่อวันอังคารที่  2  กันยายน  2557 เวลา 13.30 น. ณ หองประชุมอยุธยา – อาเซียน  
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

เลขานุการคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย นําเสนอรายงานการประชุม ครั้งที่  15/2557  
เพื่อขอใหที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม 

 

มต/ิความคิดเห็นของที่ประชุม 
  รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบรหิารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 15/2557 โดยแกไขดังตอไปนี ้

1. หนา  2 – 2   ผูที่มาประชุม ขอ 9  คําวา “อาจารยสุทัศ”  แกไขเปน “อาจารยสุทัศน” 
2. หนา  2 – 13  ขอ 5 ใหเพิ่มขอความวา  “ในวันที่ 18 กันยายน 2557” และขอ 8 ใหเพ่ิม

ขอความวา “ของนักศึกษาภาค กศ.บป.” 
 

ระเบียบวาระที่ 3   เรื่องสืบเนื่องจากการประชุม 

ระเบียบวาระที่ 3.1  รายงานขอมูลการดาํเนินงานและผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุม 
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
ครั้งที่ 15/2557 

สาระสําคัญโดยยอ 
  เลขานุการคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  นําเสนอรายงานขอมูลจากการดําเนินงาน
และผลการปฏิบั ติต ามมติที่ ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  ครั้ งที่   15/2557                   
เมื่อวันอังคารที่  2  กันยายน  2557  ดังตอไปนี ้
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ระเบียบ
วาระท่ี 

เรื่อง 
มติท่ีประชุม/ขอเสนอแนะ 

และขอสั่งการ 
ผลการปฏิบัติตามมต ิ

4.1 ขอความเห็นชอบ (ราง) โครงการ
สนับสนุนกิจกรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยาและสวัสดิการ
บุคลากรจากเงินรายไดตลาดนัด 

เห็นชอบในหลักการ  และมอบหมายให
สํานักงานอธิการบดีจัดทําเอกสาร            
การรับ – จายเงินรายไดและผลประโยชน
จากตลาดนัดประจําปงบประมาณ 2557 
(วันที่ 1 ตุลาคม 2556 – วันที่ 30 กันยายน 
2557) โดยใหนําแจงตอที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) 
เพื่อทราบในการประชุม ครั้งที่ 16/2557  
วันอังคารที่ 16 กันยายน 2557 ตอไป 

- แจงมติการประชุมใหแกหนวยงาน        
ที่เกี่ยวของไดรับทราบ 

- นําเขาการประชุมคณะกรรมการบริหาร
งบประมาณและการเงิน ครั้งที่ 11/2557 
เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2557 ที่ประชุมมีมติ
เห็นชอบ 

- นําเอกสารการรับ – จายเงินรายไดและ
ผลประโยชนจากตลาดนัดประจําป
งบประมาณ 2557 แจงในการประชุม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.)              
ครั้งที่ 16/2557 วันที่ 16 กันยายน 2557 

6.2 ขอหารือปญหาของคณะมนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร 
1. ปริมาณรานอาหารในโรงอาหาร      

มีไมเพียงพอกับความตองการ     
และปริมาณอาหารนอย 

2. ปญหาเรื่องการทาํงานของโปรแกรม                         
SPEEXX  

3. หลักเกณฑมาตรฐานหลักสูตรจะเริ่ม
ใช เมื่อไหร  

4. ใหคณะตรวจสอบคุณสมบัติของ
ผูสมัครเปนพนักงานมหาวิทยาลัย     

1. เชิญประชุมผูประกอบการรานคา        
ใหปรับปรุงอาหาร และไดดําเนินการ  
เปดรับสมัครรานคา จํานวน 3 ราน    
โดยจะประกาศรายชื่อในวันที่ 17 
กันยายน 2557  

2. ใหคณาจารยและเจาหนาที่นําเคร่ือง
คอมพิวเตอรไปใหเจาหนาที่ของ      
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศลงโปรแกรมเพิ่มเติม เพื่อจะได
รองรบัการทํางานของโปรแกรม SPEEXX 

3. เพื่อใหเขาใจในทิศทางเดียวกัน           
วาในอนาคตคณาจารยตองมีความรู    
ดานภาษาอังกฤษและรายวิชาที่สัมพันธ
กับสาขาวิชาที่อยูในหลักสตูร             
โดยพิจารณาจากรายวิชาที่เรียนในระดับ
ปริญญาตรีและปริญญาโทสูงกวา      
รอยละ 40 

4. ใหเจาหนาที่ของงานบริหารงานบุคคล  
หาขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุณวฒุิตาง ๆ  
จากเว็บไซตของสํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา (สกอ.) และใหคณะ
ตรวจสอบคุณสมบัติกอนประกาศรายชื่อ 

- แจงมติการประชุมใหแกหนวยงาน        
ที่เกี่ยวของไดรับทราบ 

- หนวยงานที่เกี่ยวของดําเนินการตามมติ  
ที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย (ก.บ.)  

 
 

 
 

ระเบียบวาระที่ 4  เรื่องนําเสนอเพื่อพิจารณา 
 

ระเบียบวาระที่ 4.1 ขอความเห็นชอบรางบันทึกความเขาใจโครงการความรวมมือแลกเปลี่ยน
นักศึกษาระหวางมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยากับมหาวิทยาลัย
สตรีโคมะซะวะ 

 สาระสําคัญโดยยอ 
 ตามที่อธิการบดีจากมหาวิทยาลัยสตรีโคมะซะวะจะเดินทางมาเยือนมหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา  และจะมีการลงนามในบันทกึความเขาใจโครงการความรวมมอื (ตอระยะเวลา 3 ป)      
ตามคําเชิญของมหาวิทยาลัย ในวันที่ 18 กันยายน 2557 นั้น 
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 สาขาวิชาภาษาญี่ปุนจึงเสนอรางบันทึกความเขาใจ (ตุลาคม 2557 – กันยายน 2560)      
ที่จะลงนามโดยยึดขอความตามบันทึกความเขาใจฉบับกอนหนานี้เปนเกณฑ  และมีการเพ่ิมเติม ดังนี ้

1. เพ่ิมเติมขอความในขอ 6 คาใชจาย ขอ 6.2 (2)(3) 
 “มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรี อยุธยารับผิดชอบค าที่ พักสําหรับนักศึ กษา               

จากมหาวิทยาลัยสตรีโคมะซะวะ จํานวน 12 คน กรณีที่นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยสตรีโคมะซะวะ
เดินทางมามากกวา 12 คน มหาวิทยาลัยสตรีโคมะซะวะจะเปนผูรับผิดชอบคาที่พัก  คาใชจายอื่น ๆ 
ของสวนที่เกิน” 

 ทั้งนี้เพราะมหาวิทยาลัยสตรีโคมะซะวะไดเสนอมาวาไดเดินทางมาแลกเปลี่ยนเพียง 1 ครั้ง         
ในระยะเวลา 3 ป แตนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาเดินทางไป 3 ป ปละ 4 คน      
ดังนั้นเพ่ือใหความรับผิดชอบของทั้งสองฝายสมดุลกัน  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา          
จึงควรรับภาระคาที่พักของนักศึกษารวม 12 คน 

2. เพิ่มเติมขอ 8 การรับนักศึกษา  โดยทางมหาวิทยาลัยสตรี โคมะซะวะไดเสนอ       
ความชวยเหลือเรื่องการรับนักศึกษาจากของมหาวิทยาลัยเขาศึกษาโดยยกเวนคาเลาเรียน 

 

มติ/ความเห็นของที่ประชุม 
  เห็นชอบรางบั นทึกความเขาใจโครงการความร วมมือแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหวา ง
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยากับมหาวิทยาลัยสตรีโคมะซะวะ 

 

ระเบียบวาระที่ 4.2  ขอความเห็นชอบการเปดรับนักศึกษาภาคพิเศษ (เสาร – อาทิตย)  ประจํา  
ภาคเรียนที่  2/2557 

  

สาระสําคัญโดยยอ 
  ตามที่มหาวิทยาลัยมีนโยบายที่จะเปดรับนักศึกษาภาคพิเศษ (เสาร – อาทิตย) ประจําภาคเรียนที่ 
2/2557 น้ัน  กองบริการการศึกษาจึงไดสํารวจความตองการการรับนักศึกษาดังกลาวไปยังแตละคณะ          
ซึ่ งไดมีขอมูลความตองการของคณะครุศาสตร  คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  คณะมนุษยศาสตร          
แล ะสั งค มศ าส ตร   แ ละ คณ ะวิ ทย าก า รจั ดก าร  ก องบ ริก าร กา รศึ กษ าจึ ง ขอ คว าม เห็ นชอ บ                          
จากคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) เพื่อดําเนินการรับนักศึกษาภาคพิเศษ (เสาร – อาทิตย) ประจํา
ภาคเรียนที่ 2/2557 ตอไป 
 

มติ/ความเห็นของที่ประชุม 
  เห็นชอบการเปดรับนักศึกษาภาคพิเศษ (เสาร – อาทิตย)  ประจําภาคเรียนที่  2/2557 

 

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องนําเสนอเพื่อทราบ 

ระเบียบวาระที่ 5.1 เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากคณบดีคณะครุศาสตร 

 สาระสําคัญโดยยอ 
ในวันที่ 24 กันยายน 2557  คณะครุศาสตรจะมีการสัมมนาหลังการฝกประสบการณ

วิชาชีพในสถานศึกษา ของนักศึกษาชั้นปที่ 5 
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 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
รับทราบ 

 

ระเบียบวาระที่ 5.2  เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากคณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

 สาระสําคัญโดยยอ 
1. เมื่อวันที่  10 กันยายน 2557  คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรมีการจัดงาน         

วันภาษาไทยแหงชาติ  โดยมีการเสวนาในหัวขอ “ภาษาไทยจะอยูอยางไรในอาเซียน”  การประกวด    
การแขงขันกลอนสด การแสดงสักวาบอกบท โดยมีนักศึกษาจากคณะครุศาสตร และนักศึกษา         
จากมหาวิทยาลัยมหามงกุฎเขารวมการแขงขันและทํากิจกรรม  โดยมีอธิการบดีเปนประธาน และกลาว
ปาฐกถาพิเศษใหกับนักศึกษา 

2. ในวันที่ 16 กันยายน 2557  มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร สาขาวิชาการพัฒนา
ชุมชน ไดนําคณาจารยและนักศึกษามาสัมมนากลยุทธเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน  และไดจัดทํา
ขอตกลงความรวมมือระหวางสาขาวิชาการพัฒนาชุมชนทั้ง 2 แหง  เพ่ือผลประโยชนดานการประกัน
คุณภาพ     
 

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
รับทราบ 

 

ระเบียบวาระที่ 5.3  เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากคณบดีคณะวิทยาการจัดการ 

- ไมมี -  
ระเบียบวาระที่ 5.4  เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากคณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

- ไมมี –  
 

ระเบียบวาระที่ 5.5  เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากผูอํานวยการสถาบนัอยุธยาศกึษา  

- ไมมี –  
 

ระเบียบวาระที่ 5.6  เรื่องนาํเสนอเพื่อทราบจากผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและ 
    เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 สาระสําคัญโดยยอ 
ไดรับการรองเรียนจากนักศึกษาเรื่องการหามนําอาหารเขามารบัประทานในอาคาร 100 ป 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
อาจารยสุทัศน  อูทอง  แจงวา  จะนําเกาอี้ไมไปวางไวเพื่อใหนักศึกษาไดนัง่พัก     
 

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
รับทราบ  และมอบหมายใหผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ดําเนินการตามความเหมาะสม 
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ระเบียบวาระที่ 5.7   เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 

 สาระสําคัญโดยยอ 
1. จากการประเมินการประกันคุณภาพของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 

ในสวนของงานวิจัยและพัฒนาคือองคประกอบที่ 4  ซึ่งสิ่งที่มีปญหาคือ Output ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ
เผยแพร  ที่ผานมามีปญหามาโดยตลอดในเรื่องของการสงผลงานวิจัยลาชา  การเบิกจายไมเปนไป      
ตามกําหนด  และไมไดมกีารตพีิมพเผยแพร  ขณะนี้สถาบันวิจัยและพัฒนาไดดําเนินการไปบางสวนแลว  
สําหรับผูที่คางทุนวิจัยในป พ.ศ.2547 – 2555 ไดดําเนินการสงเรื่องมาปรับเรียบรอยแลว  ใหการแรงรัด
การตีพิมพเผยแพร  และในวันอังคารที่ 23 กนัยายน 2557 เวลา 13.30 น. ขอเรียนเชิญคณบดเีขารวม
ประชุมในการกําหนดมาตรการ   

2. ในวันที่ 16 - 17 กันยายน 2557 เวลา 11.00 น. ไดเชิญนักวิจัยที่ไดรับทุนในป 2557 
ประชุม  เน่ืองจากรัฐบาลไมอนุญาตใหกันงบเหลื่อมป ดังนั้นจึงตองมีการเบกิจายใหแลวเสร็จภายในวันที่ 
18 กันยายน 2557  จึงไดประชุมชี้แจงและใหดําเนินการแลว  และในการตรวจประกันจะนับปปฏิทิน 
(วันที่ 1 มกราคม 2557 – 31 ธันวาคม 2557)  ซึ่งปจจุบันผูไดรับทุนวิจัยยังทําไมเสร็จ  และยังไมได
ตีพิมพเผยแพร  ขณะนี้เหลือเวลาเพียง 3 เดือน  จึงไดมีการประชุมเพ่ือหาทางออกให  สวนผูที่ยังไมได
ดําเนินการเลยนั้น  ทางมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณจีะมกีารประชุม  ดังนั้นขอเชิญชวนทุกทานสงผล
งานวิจัยในงานดังกลาว  เน่ืองจากวาหากหมดงานแลวจะไมมีการจัดงานใด ๆ  ดังนั้นขอใหนักวิจัย      
สงแบบตอบรับกลับคืนมายังสถาบันวิจัยและพัฒนาภายในวันจันทรที่ 22 กันยายน 2557  เพื่อจะได
ดําเนินการประสานงานเรื่องยานพาหนะตอไป 

3. เอกสารที่แจกใหคณบดีทั้ง 3 คณะไปนั้น ประกอบดวยคณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร  คณะครศุาสตร  คณะวิทยาการจัดการ  เปนหนังสือของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 
(สพบ.) หรือ นิดา ไดเชิญประชุมเรื่องวิถีสูชัยชนะในเวทีวิจัย  เพ่ือขอรับทุน โดยทางสถาบันวิจัยและ
พัฒนาจะดําเนินการประสานงานเรื่องยานพาหนะเพ่ือไปรวมงานดงักลาว   ดังนั้นจึงขอใหประชาสัมพันธ
ไปยังคณาจารยในการเขารวมงาน และจัดสงรายชื่อใหกับสถาบันวิจัยและพัฒนาภายในวันที่  21 
กันยายน 2557  โดยการประชุมครั้งนี้ไมเสียคาลงทะเบียนใดๆ ทั้งสิ้น 

 

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
รับทราบ  
 

ระเบียบวาระที ่5.8  เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากผูอํานวยการสํานกังานคณะกรรมการบณัฑิตศึกษา 

- ไมมี –  
 
 

ระเบียบวาระที่ 5.9  เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากผูอํานวยการสํานกังานอธิการบด ี

 สาระสําคัญโดยยอ 
1. มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาขอเชิญรวมทําบุญโดยเสด็จพระราชกุศล        

พิธีถวายผาพระกฐินพระราชทาน  ประจําป 2557 ในวันพฤหัสบดีที่ 23 ตุลาคม 2557  ณ วัดศาลาปูน
วรวิหาร จังหวัดพระนครศรอียุธยา  และในการประชุมคณะกรรมการบรหิารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) ในวันนี้



 

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  คร้ังที่  17/2557 
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ไดนําซองขอเชิญรวมทําบุญมาแจกใหกับคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.)  อีกทั้งจะมีซองแจก
ใหกับคณาจารยและบุคลากรของแตละหนวยงานดวย    

2. เงินรายไดจากคาบํารุงสถานที่ของตลาดนัด ทั้งหมดในป 2556 จํานวน 5,139,300 
บาท มีรายจาย จํานวน 612,800 บาท และในเดือนน้ีคาดวาจะมีรายจายจากงานเกษียณอายุราชการ 
จํานวน 200,000 บาท และได นํา (ร า ง)  โครงการสนับสนุนกิจกรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยาและสวัสดิการบุคลากรจากเงินรายไดตลาดนัดเขาพิจารณาในการประชุม
คณะกรรมการบริหารงบประมาณและการเงิน (ก.บ.ง) ครั้งที่ 11/2557 เมื่อวันที่  9 กันยายน 2557      
ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ  
 

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
รับทราบ 

 

ระเบียบวาระที่ 5.10  เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากประธานสภาคณาจารยและขาราชการ 

 สาระสําคัญโดยยอ 
ในวันที่ 24 กันยายน 2557 จะมีการเสวนาเรื่องสิทธิและประโยชนของบุคลากรทีพ่ึงมีพึงได  

ในเวลา 13.00 น. ณ หองประชุมตนโมก  อาคารบรรณราชนครินทร  ดังนั้นขอเรียนเชิญคณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.)  เขารวมประชุมสัมมนา และประชาสัมพันธไปยังบุคลากรในสังกัดใหเขารวม
การเสวนาดังกลาว  เพื่อจะไดทราบในสวนที่เก่ียวของกับสิทธิประโยชนของตนเอง   

 

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
รับทราบ และมอบหมายประธานสภาคณาจารยและขาราชการใหดําเนินการโครงการ    

ของสภาคณาจารยและขาราชการที่ของบประมาณไวขอใหดําเนินการตามแผน  สวนหองของ         
สภาคณาจารยและขาราชการใหใชหองประชุม 2 อาคาร 2 

 

ระเบียบวาระที่ 5.11  เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากผูอํานวยการกองนโยบายและแผน 

 สาระสําคัญโดยยอ 
1. การทบทวนรายละเอียดโครงการเพื่อจัดทําแผนการใชจายงบประมาณรายจาย  

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558  กองนโยบายและแผนขอความอนุเคราะหหนวยงานสงแผนการใชจาย
งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 (โครงการ) ตามที่หนวยงานไดปรับปรุงแกไข        
ใหเปนไปตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใชจายงบประมาณฯ ตามมติทีป่ระชุมคณะกรรมการบรหิาร
งบประมาณและการเงิน (ก.บ.ง) และตามมติคณะกรรมการเรงรดัตดิตามการใชจายงบประมาณรายจาย  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557 โดยขอใหจัดสงกองนโยบายและแผน  ภายในวันศุกรที่ 19 กันยายน 
2557 

2. ผศ.หทัยรัตน  ทรรพวสุ ปรึกษาเรื่องงบสูอาเซียน (งบประมาณแผนดิน ป 2558)       
ในสวนของกองนโยบายและแผนรายงานวา  ขณะนี้ไดรวบรวมโครงการจากแตละหนวยงานที่ไดรับ
จัดสรรงบประมาณมีหนวยงานที่ยังไมไดจัดสงโครงการคือกองบริการการศึกษา  ขอใหจัดสงภายใน     
วันศุกรที่ 19 กนัยายน 2557 เพื่อประมวลขอมูลในภาพรวมทั้งหมด  หากตองพิจารณาประเด็น          
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ที่ตองตัดสินใจรวมกัน  จะเชิญหนวยงานที่เก่ียวของมาประชุมเพื่อใหมีแนวทางการดําเนินงานที่ เปนไป
ตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใชจายงบประมาณฯ 

3. ขอหารือเรื่องคําสั่งมหาวิทยาลัยฯ ที่ 22/2557 เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย (ก.บ.) ซึ่งคําสั่งมีผูอํานวยการกองเปนคณะกรรมการ   และเนื่องจากเคยมีการทบทวน    
ในเรื่องน้ีมาแลว   และเพื่อใหเกิดความชัดเจนในการจัดทํารายงานการประชุม  และการตัดสินใจ       
ในการดําเนินงานตาง ๆ ในการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) ตอไป 

ประธาน  กลาววา  ขณะนี้ขอบังคับวาดวยคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.)       
ยังไมผานการพิจารณาจากคณะกรรมการปรับปรุงและยกรางกฎหมายของมหาวิทยาลัย  ดังนั้นขอใหใช
คําสั่งฉบับนี้ไปกอน หากขอบังคับดังกลาวไดรับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยแลวจึงจัดทําคําสั่ง
ฉบับใหม  โดยไดรับทราบขอมูลวาจะมีการตัดในสวนของผูอํานวยการกองออก 

 

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
รับทราบ  และขอใหใชคําส่ังมหาวิทยาลัยฯ ที่ 22/2557 เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการบริหาร

มหาวิทยาลัย (ก.บ.) ฉบับนี้ไปพลางกอนจนกวาขอบังคับวาดวยคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
(ก.บ.)  จะผานการพิจารณาจากสภามหาวิทยาลัย  จึงจะจัดทําคําสั่งฉบับใหม 
 

ระเบียบวาระที่ 5.12  เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากผูอํานวยการกองกลาง 
- ไมมี - 

ระเบียบวาระที่ 5.13  เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากผูอํานวยการกองพฒันานกัศกึษา 
- ไมมี – 

ระเบียบวาระที่ 5.14  เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากผูอํานวยการกองบริการการศึกษา 
- ไมมี – 

ระเบียบวาระที่ 5.15  เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากหัวหนาหนวยตรวจสอบภายใน 
- ไมมี – 

ระเบียบวาระที่ 5.16  เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากรองอธิการบด ี

ระเบียบวาระที่ 5.16.1  เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากรองอธิการบดีฝายบริหาร 

 สาระสําคัญโดยยอ 
1. ในชวงที่ นางลักขณา  เตชวงษ   ทําหนาที่รักษาการผู อํานวยการสํานักงานอธิการบดี        

จึงไดจัดทําสรุปรายงานเพื่อแจงผลดําเนินการในชวงที่รักษาการ  ซึ่งเปนแบบอยางที่ด ี
2. การเฝาระวังติดตามสถานการณน้ํา  ไดดําเนินการใหขนยายสิ่งของขึ้นที่สูง  เพื่อความ

ปลอดภัย 
3. ไดดําเนินการทําหมันใหสุนัขทั้งตัวผูและตัวเมียแลว  และคาดวาจะทําบานใหกับสุนัขดวย  

ซึ่งขณะนีเ้หลือเงิน จํานวน 8,000 บาท  
4. บอน้ําขังบริเวณหลังอาคาร 100 ป  ไดดําเนินการปรับระดับน้ํา  เทปูนซีเมนต  และจะ

ดําเนินการตัดตนไมสูงที่ติดกับหมอแปลงไฟฟา  เพ่ือปองกันการเกิดไฟฟาลัดวงจร 
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5. การปรับปรุงภูมิทัศนดานขางหองสมุด  ไดดําเนินการใหงานอาคารสถานที่ฯ ไดออกแบบ  
โดยจะมีการทําหลังคาทางเดินของแตละอาคารเพื่อใหนักศึกษาไมตองตากแดด  ตากฝน 

6. มหาวิทยาลัยจะพัฒนาห องสมุดโดยการปรับปรุ งห องด านลางเพื่ อเป นสถานที่                 
ใหนักทองเที่ยวไดมาพักผอน และใหนักศึกษาไดเขาใชบริการ 

7. สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศไดดําเนินการพัฒนาเว็บไซตโดยการจัดอบรม      
ใหความรูแกบุ คลากรแตละหนวยงาน  และมีการจั ดประกวดการทําเว็บไซต   ซึ่งมีรางวัลมอบให              
โดยหนวยงานที่ไดรับรางวัลที่ 1 คือ กองบริการการศึกษา  

8. การเตรียมการแบบประเมิน  และการจัดทําคูมือ  ขณะนี้ไดแตงตั้งคณะอนุกรรมการจัดทํา
แบบประเมินของสายสนับสนุนไวแลว  ซึ่งจะมีความละเอียด  และมีตัวชี้วัดที่ชัดเจนเหมือนของสายวิชาการ 

9. การทํา KM ของโครงการที่ไดดําเนินการแลวในสวนของวิจัยสถาบัน  นอกจากน้ันจะเปน    
การประเมินความพึงพอใจของผูใชบริการ  ซึ่งจะสงไปยัง 8 หนวยงาน และนักศึกษาเปนผูตอบแบบสอบถาม
นั้น 

10.  การพัฒนากระบวนงาน  และแบบรายงาน  เนื่องจากมีแบบรายงานหลายฉบับ  ดังนั้นจึงขอ
เริ่มที่แบบใบลากอน เพื่อใหมีขั้นตอนที่กระชับมากยิ่งขึ้น 

11.  การซื้อจางเบิกจายในกรณีที่ต่ํากวา 100,000 บาท  ขอใหสิ้นสุดที่คณะ  ศูนย  สํานัก     
เพื่อไมใหคางที่งานพัสดุ และเกิดความลาชา ซึ่งจะมีการจัดอบรมในเรื่องนีใ้หกับบุคลากรของแตละหนวยงาน 
โดยเชิญงานพัสดุมาใหความรูในเรื่องนี ้   

12.  ในวันที่ 25 กันยายน 2557  จะมีการจัดงานมุทิตาจิตสําหรับคณาจาย และในวันที่ 26 
กันยายน 2557 จะมีการจัดงานมุทิตาจิตสําหรับเจาหนาที่ 

13.  ในวันที่ 24 กันยายน 2557 จะมีการจัดงานสภากาแฟ  โดยเริ่มตั้งแตเวลา 07.00 น.  
14.  เจาหนาที่รักษาความปลอดภัยจะมีการปรับใหม  โดยทําสัญญาเพิ่มขึ้น  ในกรณีที่ มี       

ของหาย  มหาวิทยาลัยจะไดรับเงินใชคืน จํานวน 40,000 บาท    
15.  แผนการพัฒนาบุคลากรเพื่อสรางความมั่นคงตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการภายนอก  

ซึ่งจะมีการปรับแบบสัญญาใหมเปน 2 ป 5 ป 7 ป  และ 10 ป และจะนําเขาการประชุมคณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) ในการประชุมครัง้ตอไป  โดยจะมีการระบุชัดเจนวาแตละปจะตองจัดทาํคูมอื  
ทําการวิจั ย  หรื อหากครบ 3  ป จะต องมีแบบประเมินวิทยฐานะที่ เพิ่ มขึ้นทั้งสายสนับสนุน               
และสายวิชาการ 

16.  การดําเนินงานตามผลการตรวจสอบภายใน  ขอใหหนวยงานที่รับผิดชอบ  หากมี    
การแกไขและมีขอเสนอแนะ  ขอใหจัดทําสรุปมายังหนวยตรวจสอบภายใน  

17.  ขอใหแตละหนวยงานทําการสํารวจหองนํ้าของแตละอาคาร  เพื่อมหาวิทยาลัยจะได
รวบรวมขอมูล  และทําการปรับปรุงซอมแซมตอไป 

18.  มหาวิทยาลัยไดปรบัปรุงที่จอดรถใหม  โดยจะทําทีจ่อดรถสําหรบัอาจารยทีจ่อดรถทิง้ไว
ที่มหาวิทยาลัยและเดนิทางไปราชการตางจังหวัด  โดยมหาวิทยาลัยจะจัดทําหนังสือแจงไปอีกครั้งหนึ่ง   

19.  การทําหองเกียรติยศที่อาคาร 2 ไดหารือกับอธิการบดีวาจะทําเปนหอเกียรติยศ     
รางวัลของนักศึกษาที่ไดรับจากการประกวดใหนําผลงานมาโชว 
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20.  ความกาวหนาของผลการประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัย ขณะนี้ไดสงแบบ
ประเมินไปแลว เหลือ 2 ทานที่ยังไมไดสงกลับคืนมา คือ ดร.จิระพันธุ  พิมพพันธุ และ ดร.อุทัย        
ดุลยเกษม    

 

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
รับทราบ   

 

ระเบียบวาระที่ 5.16.2  เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากรองอธิการบดฝีายนโยบายและแผน 
 

- ไมมี - 
 

ระเบียบวาระที่ 5.16.3  เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากรองอธิการบดีฝายวิชาการ 

 สาระสําคัญโดยยอ 
จากนโยบายอธิการบดีกําหนดวาในภาคเรียนตอไปขอใหแตละคณะแจงทุกสาขาวิชา         

เปดวิชาศึกษาทั่วไปเพิ่มเติม โดยมีกระบวนการตามประกาศเกณฑการขออนุมัติทั่วไป คือผาน
คณะกรรมการประจําคณะ เสนอเขาสภาวิชาการ และสภามหาวิทยาลัย  เนื่องจากเกิดปญหาคือ       
วิชาศึกษาทั่วไปมนีอย  ซึ่งในการจัดการศกึษาทัว่ไปจะจัดใหกับนักศึกษาเลือกเรียนตามที่ตนเองตองการ
เรียน  ทําใหไมเพียงพอกับความตองการของนักศึกษา          
 

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
รับทราบ 

 

ระเบียบวาระที่ 5.16.4  เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากรองอธิการบดฝีายกจิการนกัศกึษา 

 สาระสําคัญโดยยอ 
ขอบคุณผูบริหาร คณาจารยทุกทาน  ที่เขารวมงานพิธีไหวครู เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2557  

 

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
รับทราบ 
 

ระเบียบวาระที่ 5.16.5  เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากรองอธิการบดฝีายกจิการพิเศษและกฎหมาย 

 สาระสําคัญโดยยอ 
จากนโยบายของอธิการบดีใหมีการปรับปรุงกฎ ระเบียบ ประกาศ และขอบังคับตาง ๆ    

ของมหาวิทยาลัยใหมีกลไกการทํางานที่มีประสิทธิภาพ  ซึ่งทางกฎหมายอาจมีความลาชา  เนื่องจาก
มหาวิทยาลัยตกเปนจําเลยภายใตเวลาที่จํากัดตามที่ศาลใหดาํเนินการ  ดังนั้นขอฝากทุกหนวยงานใหแจง
มายังมหาวิทยาลัยวาสวนไหนที่ตองทํา  และสวนไหนที่มีอยูแลว  และเกิดปญหาในการปฏิบัติงาน    
ขอใหแจงมา  เน่ืองจากผูที่จะทราบก็คือหนวยงานที่บังคับกฎหมายนั้น     
 

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
รับทราบ 
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ระเบียบวาระที่ 5.16.6  เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากผูชวยอธิการบดีฝายประกันคณุภาพ 

 สาระสําคัญโดยยอ 
1. สํานักงาน ก.พ.ร. ไดแจงคะแนนผลการประเมินการปฏิบัติราชการตามคํารับรอง     

การปฏิบัติราชการ  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556 จากที่ไดแจงในเบื้องตนเมื่อเดือนมิถุนายน 2557  
ขณะนี้ไดยืนยันผลคะแนนภาพรวมที่ 4.0806  ซึ่งผานเกณฑการประเมิน สวนตัวชี้วัดที่เปนปญหาอยูคือ
รอยละผลการเบิกจายงบประมาณ  ระดับความสําเร็จของการจัดทําตนทุนตอหนวยผลผลิต  รวมถึง   
การประหยัดพลังงาน  จะไดนําปญหานี้เขาหารือในการประชุมคณะทํางาน เพื่อพัฒนาระบบ         
การประกันคุณภาพการศึกษา  เพ่ือหาแนวทางในการแกไข  และจัดทําแผนปรับปรุงตอไป    

2. การแจงคะแนนผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ประจําปการศึกษา       
พ.ศ. 2556  ขอขอบคุณทุกหนวยงานที่ ใหความรวมมือในการอนุเคราะหขอมูลใหเปนไปดวย         
ความเรียบรอย  คณะกรรมการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา  ไดแจงคะแนนผลการตรวจสอบ
คุณภาพการศึกษา  ประจําปการศึกษา 2556 อยางไมเปนทางการ  โดยภาพรวมคะแนนอยูในระดับดี  
เฉลี่ย 3.72 คะแนน ดังตารางสรุปผลการประเมิน ดังตอไปนี้ 

 

องคประกอบคุณภาพ 
คะแนนการประเมินเฉลี่ย 

ผลการประเมิน 
I P O รวม 

องคประกอบที่ 1 - 5.00 - 5.00 ดีมาก 
องคประกอบที่ 2 3.26 4.50 3.11 3.57 ดี 
องคประกอบที่ 3 - 5.00 - 5.00 ดีมาก 
องคประกอบที่ 4 3.39 4.50 1.30 2.72 พอใช 
องคประกอบที่ 5 - 5.00 3.92 4.46 ดี 
องคประกอบที่ 6 - 5.00 5.00 5.00 ดีมาก 
องคประกอบที่ 7 - 4.50 0.00 3.00 พอใช 
องคประกอบที่ 8 - 5.00 - 5.00 ดีมาก 
องคประกอบที่ 9 - 4.00 - 4.00 ดี 
เฉลี่ยรวมทุกตัวบงชี้
ของทุกองคประกอบ 

3.30 4.67 2.69 3.72 ดี 

ผลการประเมิน พอใช ดีมาก พอใช   
 

  จะนําสรุปผลและขอเสนอแนะตาง ๆ เขาสูกระบวนการในการปรับปรุง  และหารือ        
ในการประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพ เพื่อหาแนวทางปรับปรุง และจัดทํา
แผนพัฒนามหาวิทยาลัยตอไป 
 

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
รับทราบ 
 
 

 
 



 

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  คร้ังที่  17/2557 
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ระเบียบวาระที่ 5.16.7  เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากผูชวยอธิการบดีฝายบรกิารวิชาการ   
และสหกิจศึกษา 

- ไมมี – 
 

ระเบียบวาระที่ 5.16.8  เรื่องนําเสนอเพื่ อทราบจากผูชวยอธิการบดีฝายอาคารสถานที่       
ภูมิสถาปตย  และสิทธิประโยชนของบุคลากร 

 สาระสําคัญโดยยอ 
1. ในวันที่ 25 กันยายน 2557 จะมีการจัดงานเกษียณอายุราชการ  ชื่องานวา “6 ทศวรรษ 

แหงเกียรติยศ”  โดยงานอาคารสถานที่และภูมิสถาปตยไดรับมอบหมายใหจัดสถานที่   ลักษณะงาน     
จะเปนงานวัดหลังวัง 

2. มีประเด็นเรื่องมีผูจัดตั้งเพจ face book วาคัดคานอธิการบดีใชสนามมหาวิทยาลัย     
จัดคอนเสริตบอดี้สแลม 

ประธาน  ชี้แจงวา  ในการตัดสินใจมองในมุมมองที่ดตีอมหาวิทยาลัย  เห็นวารถของทีมงาน
จัดคอนเสิรตจะทยอยลงมาในสนาม  อีกทั้งไมมีการขุดเจาะ  และในวันงานจะเปดประตูใหคนเดินเขามา  
สวนรถจะไมใหนําเขามาจอดภายในมหาวิทยาลัย  โดยคอนเสิรตจะเริ่มตั้งแตเวลา 19.30 น. การแสดง
เสร็จสิ้นในเวลา 22.30 น.  

  

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
รับทราบ 
 

ระเบียบวาระที่ 5.16.9  เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากผูชวยอธิการบดีฝายประชาสัมพันธ 

 สาระสําคัญโดยยอ 
1. ในวันที่ 24 กันยายน 2557 จะมีการจัดงานสภากาแฟ ณ หอประชุมมหาวิทยาลัย     

ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  โดยไดมีการประชุมทีมงานถึงบรรยากาศภายในงานวา  จะมีนักศึกษาและ
คณาจารยของคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  สาขาวิชาคหกรรมมาทาํขนม  และรอยมาลัย  นักศึกษา
สาขาวิชาสาธารณสุข  มาตรวจสุขภาพ  นักศึกษาสาขาวิชาศิลปกรรม  สาธิตการทําศิลปะบนปก       
สมุดโนต  ซึ่งจะแจกเปนของที่ระลึกใหกับหัวหนาสวนราชการทั้งหมด  สวนกําหนดการเริ่มตั้งแตเวลา     
07.30 น. ขอเรียนเชิญผูบริหารทุกทานในเวลา 07.00 น. หลังจากนั้นจะเปนการแสดงของนักศึกษา
สาขาวิชาดนตรี และสาขาวิชาการแสดง  อธิการบดีกลาวตอนรับ  และแนะนําคณะผูบริหารของ
มหาวิทยาลัย  ผูวาราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยามอบนโยบายกับหัวหนาสวนราชการทั้งหมด      
และมอบธงใหกับหัวหนาสวนราชการที่จะจัดงานสภากาแฟครั้งตอไป  สวนเรื่องการแตงกายใหแตงชุด  
ผาไทย หรือผาลายผาขาวมา   

2. งานเกษียณอายุราชการ ทีมงานประชาสัมพันธไดถายทํา Present Station สําหรับ      
ผูเกษียณ ทั้ง 5 ทาน  โดยจะทําการตัดตอและนําไปใชในงานพิธีการตอไป   

3. จากการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ .)  ครั้ งที่ ผานม า                
งานประชาสัมพันธไดแจงถึงการประชาสัมพันธเชิงรุก  ซึ่งไดรับนโยบายจากอธิการบดีใหสราง



 

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  คร้ังที่  17/2557 
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ภาพลักษณเปนที่กวางขวางมากยิ่งขึ้น  จึงไดหารือกับทีมงานวาจะจัดทําวารสารของมหาวิทยาลัย  
ขณะนี้ไดใหทีมงานชวยออกแบบ   

4. งานประชาสัมพันธมีสกุปการถายทํา จํานวน 2 ทาน  คือ นักศึกษาที่ ไดรับรางวัลในงาน
พระราชทานปริญญาบัตร  และผูใหญบานที่ไดรับรางวัลดีเดนระดับประเทศ  โดยงานประชาสัมพันธ จะทํา
การผลิตสกุปตาง ๆ อยูตลอดเวลา สรางสรรคผลงานใหม ๆ เพื่อใหทองถิ่นไดรูจักมหาวิทยาลัยมากยิ่งขึ้น 

5. มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยามีสถาบันอยธุยาศึกษาซึ่งมีความโดดเดน   และจาก
ขอเสนอแนะของคณะผูตรวจประเมินไดพูดถึงสถาบันอยุธยาศึกษา  ดังนั้นหากตองการใหมีความโดดเดน  
มหาวิทยาลัยอาจตองพิจารณาทุมงบประมาณในสวนนี้ใหมากยิ่งขึ้น  เพื่อพัฒนาศักยภาพของมหาวิทยาลัย     

 

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 6  เรื่องอื่น ๆ 
ระเบียบวาระที่  6.1 กําหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  ครั้งที่ 17/2557 

สาระสําคัญโดยยอ 
มหาวิทยาลัยกําหนดใหมีการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.)           

ครั้งที่ 17/2557 โดยพรอมเพรียงกัน ในวันอังคารที่ 7 ตุลาคม 2557  เวลา 13.30 น. ณ หองประชุม
อยุธยา – อาเซียน  สํานักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา   

มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
     รับทราบ 

 

ระเบียบวาระที ่ 6.2 การหารือเรื่องโครงการเตรียมความพรอมสูประชาคมอาเซียน (งบประมาณ
แผนดิน ป 2558) 

สาระสําคัญโดยยอ 
  ผศ.หทัยรัตน ทรรพวสุ คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  ขอปรึกษาเรื่องงบ       
สูอาเซียน (งบประมาณแผนดิน ป 2558) 

มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
     กองนโยบายและแผนไดรวบรวมโครงการของแตละหนวยงานที่ไดรับจัดสรรงบประมาณ  

และมีหนวยงานที่ยังไมไดจัดสงโครงการ คือ กองบริการการศึกษา  ขอใหจัดสงภายในวันศุกรที่          
19 กันยายน 2557 เพื่อประมวลผลขอมูลในภาพรวมทั้งหมด หากตองพิจารณาประเด็นที่ตองตัดสินใจ
รวมกัน จะขอเรียนเชิญหนวยงานที่เก่ียวของมาประชุมเพื่อใหมีแนวทางการดําเนินงานที่ เปนไปตาม
มาตรการเพ่ิมประสิทธิภาพการใชจายงบประมาณฯ 

เลิกประชุมเวลา  เวลา  16.46 น.  
 

 

นางนงคราญ คงสมทรง ผูจดบันทึกการประชุม 
นางสุนทร ี โพธิกุล ผูตรวจบันทึกการประชุม 




