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รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
ครั้งท่ี 15/2557 

วันอังคารที่  2  กันยายน  2557  เวลา 13.30 – 16.45 น. 
ณ  หองประชุมอยุธยา – อาเซียน  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

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

ผูที่มาประชุม 
1. อาจารย ดร.เกษม บํารุงเวช รักษาราชการแทนอธิการบด ี     ประธาน 
2. รศ.ดร.นพวรรณ ธีระพันธเจริญ รองอธิการบดีฝายบริหาร      กรรมการ 
3. ผศ.ดร.จันทรเพ็ญ คลายมุข รองอธิการบดีฝายนโยบายและแผน    กรรมการ 
4. ผศ.ดร.อดิศร ภูสาระ  รองอธิการบดีฝายวิชาการ     กรรมการ 
5. รศ.ไพฑูรย  สมัครกิจ รองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา     กรรมการ 
6. อาจารยธาตรี มหันตรัตน รองอธกิารบดีฝายกิจการพิเศษและกฎหมาย  กรรมการ 
7. ผศ.บุญไท  เจริญผล  ผูชวยอธิการบดีฝายงานประกันคุณภาพ    กรรมการ 
8. อาจารย ดร.กิติมา ทามาล ี  ผูชวยอธิการบดีฝายบริการวิชาการและสหกิจศึกษา 

             กรรมการ 
9. อาจารยสุทัศน อูทอง  ผูชวยอธิการบดีฝายอาคารสถานที่ ภูมิสถาปตย 

     และสิทธิประโยชน      กรรมการ 
10. นายภาคิน  โชติเวศยศิลป ผูชวยอธิการบดีฝายประชาสัมพันธ    กรรมการ 
11. อาจารย ดร.อมรรัตน  สน่ันเสียง คณบดีคณะครศุาสตร      กรรมการ 
12. ผศ.ดร.หทัยรัตน ทรรพวส ุ คณบดีคณะมนุษยศาสตร 

     และสังคมศาสตร      กรรมการ 
13. รศ.ดร.ชูสิทธิ์  ประดับเพ็ชร  ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา    กรรมการ 
14. ผศ.ธนู   บุญญานุวัตร  ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและ 

     เทคโนโลยีสารสนเทศ      กรรมการ 
15. ดร.อเนก   รักเงิน  (แทน) ผูอํานวยการสํานักงานบัณฑิตศกึษา    กรรมการ 
16. อาจารยประพันธ แสงทองดี ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ     กรรมการ 
17. นางสาวเพลินตา โมสกุล  ผูอํานวยการกองนโยบายและแผน     กรรมการ 
18. นางสาวพรสวรรค คลายกัน หัวหนางานการเงินและบัญชีปฏิบัตหินาที่ในตําแหนง 

     ผูอํานวยการกองกลาง      กรรมการ 
19. นางลักขณา  เตชวงษ  ผูอํานวยการกองบริการการศึกษา        กรรมการ 
20. นางสุนทรี  โพธิกุล  ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี กรรมการและเลขานุการ 
21. นางศิขรินทร สุวรรณทัศน นิติกร         ผูชวยเลขานุการ 
22. น.ส.กาญจนพิชญา ภิญญา  รักษาการหัวหนางานกิจการคณะกรรมการ  ผูชวยเลขานุการ 
23. นางนงคราญ คงสมทรง เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป      ผูชวยเลขานุการ 
24. นางปยะนุช  สุขเพ็ชร  เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป      ผูชวยเลขานุการ 
25. นางจิราพร  พัฒนธนกิจ เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป      ผูชวยเลขานุการ 
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ผูไมมาประชุม 
1. ผศ.ศานิต  สวัสดิกาญจน   คณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี    ติดภารกิจ 
2. อาจารย ดร.ศานติ เล็กมณี  คณบดีคณะวิทยาการจัดการ     ติดภารกิจ 
3. อาจารย ดร.จงกล เฮงสวุรรณ ผูอํานวยการสถาบันอยุธยาศึกษา     ติดภารกิจ 
4. นางสารภ ี  พูลศิริ   ผูอํานวยการกองพัฒนานักศึกษา     ติดภารกิจ 

 

ผูเขารวมประชุม 
1. นางสาวกาญจนา  เงินออน  หัวหนาสํานักงานคณะครุศาสตร 
2. นางสาวเบญญาภา  สอนพรม หัวหนาสํานักงานคณะวิทยาการจัดการ 
3. นางสาววลัยทิพย  พิมพสุธีถิรชา หัวหนาสํานักงานผูอํานวยการสํานักงาน 

      คณะกรรมการบณัฑิตศึกษา  
4. อาจารยวนิดา  อินทรลักษณ รักษาการในตําแหนงหัวหนาหนวยตรวจสอบภายใน 
5. นางสาวเบญจลักษณ   ชิดชาญชัย หัวหนางานประกันคุณภาพ 
6. นางอริสสา   บัวเจริญ  นักวิเทศสัมพันธ 

เริ่มประชุม เวลา 13.30 น. 
          ประธานพิจารณาจํานวนกรรมการที่มาประชุมและเห็นวาครบองคประชุมแลว จึงเปด         
การประชุมและดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม  

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจงใหทราบ 

ระเบียบวาระที่ 1.1  การเชิญผูอํานวยการโรงเรยีนสาธติ ทั้ง 3 ระดับเขารวมประชุมคณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) 

 

 สาระสําคัญโดยยอ 
 ในการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) ครั้งตอไป ขอใหจัดทําหนังสือ     

เชิญประชุมผูอํานวยการโรงเรียนสาธิต ทั้ง 3 ระดับ ไดแก  โรงเรียนสาธิตปฐมวัย   โรงเรียนสาธิตประถม
สาธิต  และโรงเรียนสาธิตมัธยม  เขารวมประชุมดวย 

 มติ/ความเห็นของที่ประชุม 

   รับทราบ 
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ระเบียบวาระที่ 1.2   แนะนําผูชวยอธิการบดีฝายประชาสัมพันธ และรองผูอํานวยการ
คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา  

สาระสําคัญโดยยอ 
อธิการบดี แนะนํา  ดร .ภาคิน  โชติ เวชศิ ลป ผูชวยอธิการบดีฝา ยประชาสัมพันธ            

และ ดร.อเนก  รักเงิน รองผูอํานวยการสํานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา   
 

มติ/ความเห็นของที่ประชุม 
 รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 1.3   การติดตามและประเมินผลคุณภาพภายในจากสํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา (สกอ.)  

สาระสําคัญโดยยอ 
คณะกรรมการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในจากสํานักงานคณะกรรมการ   

การอุดมศึกษา (สกอ.) จะมีการประเมินมหาวิทยาลัย  ในวันที่ 3 – 5 กันยายน 2557  ขอใหผูบริหารและ
ผูรับผิดชอบงานประกันคุณภาพการศึกษาทุกทานรวมตอนรับคณะกรรมการ เวลา  09.00 น.              
ณ หองประชุมอยุธยา – อาเซียน     

 

มติ/ความเห็นของที่ประชุม 
 รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 1.4   พิธีไหวครู  ประจําปการศึกษา 2557 

สาระสําคัญโดยยอ 
ในวันที่  4 กันยายน 2557 มหาวิทยาลัยจะมีพิธีไหวครู ประจําปการศึกษา 2557            

จึงขอเรียนเชิญคณาจารยและผูบริหารละคณะเขารวมพิธีโดยพรอมเพรียงกัน  เนื่องจากเปนพิธีการ        
ที่มีความสําคัญอยางยิ่งกับนักศึกษา 

 

มติ/ความเห็นของที่ประชุม 
 รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 1.5   การรองเรียนปญหาตาง  ๆ  

สาระสําคัญโดยยอ 
ขณะนี้มปีญหาเรื่องการรองเรียนในหลาย ๆ เรื่องซึ่งอาจเกิดจากการเขาใจผิดรักษาราชการแทน

อธิการบดีไดใหผูที่เกี่ยวของในเรื่องนั้นไดชี้แจง  หากมีความเปนจริงก็ควรตองมีการดําเนินการ  ซึ่งบางเรื่อง
เกิดจากการทําผิดหนาที่และสงผลกระทบถึงการทํางาน  การกระทําสิ่งใดขอใหกระทําดวยความระมัดระวัง  
หากทํางานโดยยึดสวนรวมเปนที่ตั้งทุกอยางก็จะมีเกราะปองกันตนเอง   

 

มติ/ความเห็นของที่ประชุม 
 รับทราบ 
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ระเบียบวาระที่ 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
ระเบียบวาระที่ 2.1  เรื่องรับรองรายงานการประชุม  ครั้งที่ 14/2557  

สาระสําคัญโดยยอ 
มหาวิทยาลัยได กําหนดให มี การประชุม  คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย               

ครั้งที่ 14/2557 เมื่อวันอังคารที่  19  สิงหาคม  2557 เวลา 13.30 น. ณ หองประชุมอยุธยา – 
อาเซียน  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

เลขานุการคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย นําเสนอรายงานการประชุม ครั้งที่  14/2557  
เพื่อขอใหที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม 

 

มต/ิความคิดเห็นของที่ประชุม 
  รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่  14/2557 โดยแกไข            
ในหนา  2 – 9  บรรทัดที่ 19  คําวา “คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) แกไขเปน คําวา “คณะกรรมการ
บริหารกองทุนวิจัยของมหาวิทยาลัย” 
 

ระเบียบวาระที่ 3   เรื่องสืบเนื่องจากการประชุม 

ระเบียบวาระที่ 3.1  รายงานขอมูลการดาํเนินงานและผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุม 
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
ครั้งที่ 14/2557 

สาระสําคัญโดยยอ 
  เลขานุการคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  นําเสนอรายงานขอมูลจากการดําเนินงาน
และผลการปฏิบั ติต ามมติที่ ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  ครั้ งที่   14/2557                   
เมื่อวันอังคารที่  19  สิงหาคม  2557  ดังตอไปนี ้

ระเบียบ
วาระท่ี 

เรื่อง 
มติท่ีประชุม/ขอเสนอแนะ 

และขอสั่งการ 
ผลการปฏิบัติตามมต ิ

4.1 ขอความเห็นชอบการปรับคาตอบแทน
การปฏิบัติงานโครงการจัดการเรียน  
การสอน กศ.บป. จันทร – พุธ – ศุกร 

เห็นชอบในหลักการ  มอบหมายใหนํา
กลับไปพิจารณาในรายละเอียดโดยให
ดําเนินการเฉพาะหนวยงานที่มีความจําเปน
ในวันจันทร – พุธ – ศุกร และลดจํานวนคน
ลง และรายงานผลใหคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย (ก.บ.) ไดรับทราบตอไป 

- แจงมติการประชุมใหแกหนวยงาน        
ที่เกี่ยวของไดรับทราบ 

- นําเขาการประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย (ก.บ.) เพื่อพิจารณา        
ในการประชุมครั้งตอไป 

4.2 ขอความเห็นชอบการวางระบบเกี่ยวกับ
ผู รับผิดชอบแผนการตีพิมพผลงาน
วิชาการระดับนานาชาติและงบประมาณ 

เห็นชอบ มอบหมายใหสถาบันวิจัยและ
พัฒนาในการพัฒนาระเบียบ  โดยอยู
ภายใตการดูแลของรองอธิการบดีฝาย
กิจการพิเศษและกฎหมาย  สวนหลักการ
ให ไปจัดทําและนําเสนอในการประชุม
คณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัยของ
มหาวิทยาลัยตอไป 
 
 

- แจงมติการประชุมใหแกหนวยงาน        
ที่เกี่ยวของไดรับทราบ 

- สถาบันวิจัยและพัฒนาอยูระหวาง      
การดําเนินการ 
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ระเบียบ
วาระท่ี 

เรื่อง 
มติท่ีประชุม/ขอเสนอแนะ 

และขอสั่งการ 
ผลการปฏิบัติตามมต ิ

4.3 หารือเรื่องปญหาภายในมหาวิทยาลัย 1. มอบหมายใหโรงซอมทําเพิ่มไมกั้น
หอพักอูทองโดยใชวิธีการดึงเชือก 

2. มอบหมายใหงานพัสดุดําเนินการจัดซื้อ
ปมน้ํา 

3. ในการซอมแซมวัสดุตาง ๆ  ใหซื้อวัสดุ
มาสํารองไวลวงหนาไดเทาที่มีความ
จําเปนในการใช และใหดําเนินการได
โดยทันทีหลังจากไดรับเรื่อง สวน
กระบวนการซื้อจางใหดําเนินการ   
ตามขั้นตอนตอไป 

4. ขอให งานพัสดุปรับเปลี่ยนขั้นตอน  
การทํางานใหรวดเร็วมากยิ่งขึ้น 

- แจงมติการประชุมใหแกหนวยงานที่
เกี่ยวของไดรับทราบ 

- โรงซอมดําเนินการทําไมกั้นหอพักโดยใช
วิธีดึงเชือก 

- งานพัสดุดําเนินการจัดซื้อปมน้ํา 

4.4 ขอความเห็นชอบเขารวมสนับสนุน
โครงการความรวมมือพัฒนาเครือขาย
คลื่นสี เขียวเพื่อสิ่งแวดลอม 

เห็นชอบเขารวมสนับสนุนโครงการ  
ความรวมมือพัฒนาเครือขายคลื่นสีเขียว
เพื่อสิ่ งแวดลอม 

- แจงมติการประชุมใหแกหนวยงานที่
เกี่ยวของไดรับทราบ 

- อยูระหวางการดําเนินการนําเขา         
การประชุมสภามหาวิทยาลัย 

 
 

ระเบียบวาระที่ 4  เรื่องนําเสนอเพื่อพิจารณา 
 

ระเบียบวาระที่ 4.1 ขอความเห็นชอบ (ราง) โครงการสนับสนุนกิจกรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยาและสวัสดิการบุคลากรจากเงินรายไดตลาดนัด 

 สาระสําคัญโดยยอ 
 ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  ไดจัดตลาดนัดโดยเปดโอกาสใหประชาชนเขามา

จําหนายสินคาภายในมหาวิทยาลัยในวันเสาร – อาทิตย นั้น  ถือเปนการดําเนินกิจการของมหาวิทยาลัย        
ที่กอใหเกิดรายไดตามขอ 6 (2) “เงินผลประโยชนที่ไดจากการใชที่ราชพัสดุ”  และการใชเงินรายไดดังกลาว   
ใหเปนไปตามขอ 8 (2) ตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  วาดวย  การบริหารจัดการ     
เงินรายไดของมหาวิทยาลัย พ.ศ.2556 

 เพื่อใหการจายจากเงินรายไดเปนไปดวยความถูกตอง  เหมาะสม และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด       
งานสวัสดิการและหารายได  กองกลาง  สํานักงานอธิการบดี  จึงไดจัดทํา (ราง) โครงการสนับสนุนกิจกรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  และสวัสดิการบุคลากรจากเงินรายไดตลาดนัด  โดยกําหนดเนื้อหา
สาระของโครงการเปนงบประมาณรายจาย  ประกอบดวย  งบดําเนินการ  งบลงทุน  และงบรายจายอื่น      
เพื่อใชสนับสนุนการจัดกิจกรรมการกุศล  พิธีกรรมทางศาสนา  การบริการสาธารณประโยชน  และกิจกรรม
ประเพณตีาง ๆ ใหมีความคลองตัวและสําเร็จตามเปาหมาย  และเพื่อใหบริการหนวยงานภายในและภายนอก  
รวมทั้งเพื่อเปนสวัสดิการของบุคลากรของมหาวิทยาลัย  จึงขอเสนอ (ราง) โครงการสนับสนุนกิจกรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาและสวัสดิการบุคลากร  ตอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยั 
(ก.บ.) ไดพิจารณา 

 
 
 
 



 

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  คร้ังที่  16/2557 

 

[2-7] 

 คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) มีขอเสนอแนะ ดังตอไปนี ้
1. ควรจะมีประมาณการรายได  เพื่อจะสามารถตรวจสอบตัวเลขวามีความเหมาะสมอยางไร 
2. ใหจัดทําเปนบัญชีรายรับ – รายจาย 
3. ควรมีการตั้งประมาณการจากจํานวนที่มีการจายจริง  ไมควรประมาณการไวสูงมากจนเกินไป 
4. ในปงบประมาณ 2558 จะมีการรายงานผลการรับ – จายเงินแจงใหทราบในแตละเดือน 

 

มติ/ความเห็นของที่ประชุม 
  เห็นชอบในหลักการ  และมอบหมายใหสํานักงานอธิการบดีจัดทําเอกสารการรับ – จายเงิน
รายไดและผลประโยชนจากตลาดนัดประจําปงบประมาณ 2557 (วันที่  1 ตุลาคม 2556 – วันที่  30 
กันยายน 2557) โดยใหนําแจงตอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) เพื่อทราบ           
ในการประชุม ครั้งที่ 16/2557 วนัอังคารที่ 16 กันยายน 2557 ตอไป 

 

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องนําเสนอเพื่อทราบ 

ระเบียบวาระที่ 5.1 เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากคณบดีคณะครุศาสตร 
- ไมมี -  

 

ระเบียบวาระที่ 5.2  เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากคณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

 สาระสําคัญโดยยอ 
1. เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2557  คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  มีการจัดงาน

มนุษยศาสตรและสังคมศาสตรวิชาการ  ในหัวขอ  “งานอยุธยาอาเซียน พลวัตรการเปลี่ยนแปลง       
โลกสมัยใหม” มีนักเรี ยนในระดับมัธยมศึ กษามาร วมงานจากจังหวัดอา งทอง และจั งหวัด
พระนครศรีอยุธยา จํานวน 5 โรงเรียน 

2. วันที่  2  กันยายน 2557 มีการลงนามความรวมมือกับมหาวิทยาลัย Kyoto Kacho 
University ( KKU) ประเทศญี่ปุนกับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา   

3. ในวันที่ 8 - 12 กันยายน 2557  นักศึกษาจากมหาวิทยาลัย Hijiyama University 
ประเทศญี่ปุน  มาทํากิจกรรมแลกเปลี่ยนกับนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ และสาขาวิชาภาษาญี่ปุน 

4. ในวันที่ 17 – 19 กันยายน 2557  อธิการบดีของมหาวิทยาลัยสตรีโคมะซะวะ ประเทศ
ญี่ปุน จะเดินทางมาพบปะเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  หลังจากไดทําความรวมมือ
กับมหาวิทยาลัยมาเปนเวลา 10 ป  
 

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
รับทราบ 

 

ระเบียบวาระที่ 5.3  เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากคณบดีคณะวิทยาการจัดการ 

- ไมมี -  
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ระเบียบวาระที่ 5.4  เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากคณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

- ไมมี –  
 

ระเบียบวาระที่ 5.5  เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากผูอํานวยการสถาบนัอยุธยาศกึษา  

- ไมมี –  
 

ระเบียบวาระที่ 5.6  เรื่องนาํเสนอเพื่อทราบจากผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและ 
    เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 สาระสําคัญโดยยอ 
ในวันที่ 8 กันยายน 2557 จะมีการประเมินเว็บไซตของแตละหนวยงาน  หลังจากที่มี     

การจัดอบรมไปแลว  ขอฝากใหแตละหนวยงานพัฒนาเว็บไซตของตนเอง  ในการประเมินเว็บไซตครั้งนี้   
มีรางวัลมอบให จํานวน 3 รางวัล รางวัลละ 3,000 บาท จํานวน 1 รางวัล และรางวัลละ 1,000 บาท 
จํานวน 2 รางวัล 

 ผศ.ดร.อดิสร  ภูสาระ  กลาววา ในการประเมินเว็บไซต  หลังจากประเมินเสร็จเรียบรอย
แลว  ขอใหจัดทําโครงการวาผลการประเมินที่ผานมานั้นมีการพัฒนาอยางไร  เพื่อใชเปนขอมูล              
ในการประกันคุณภาพตอไป   

 

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
รับทราบ  

 

ระเบียบวาระที่ 5.7   เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 

 สาระสําคัญโดยยอ 
1. แบบสอบถามประเมินคุณภาพการจัดการเรียนการสอนและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู      

ไดดําเนินการเสร็จเรียบรอยแลว   และเมื่อวันที่ 1 กันยายน 2557 ไดเรียนเชิญผูชวยฝายประกันคุณภาพ 
ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และรองคณบดีฝายวิชาการของแตละคณะ     
มารวมกันวิพากษแบบสอบถาม  ซึ่งไดทําการสรุปเรียบรอยแลว  และจะดําเนินการประเมินตามระบบ
ออนไลนตอไป 

2. งบประมาณของสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ (วช.) ป พ.ศ. 2559 ตามที่ ได   
เชิญผูบริหารเพื่อรับฟงคําชี้แจงของทุนวิจัยในป พ.ศ. 2559  สถาบันวิจัยและพัฒนาไดจัดทําประกาศ
เสนออธิการบดเีพ่ือลงนามเรื่องการรับขอเสนอโครงการวิจัยในป 2559 แลว 

3. เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2557 ไดเชิญคณะกรรมการบริหารโครงการบริการวิชาการ     
มาประชุมรวมกันเพื่อสรุปโครงการงบประมาณในป 2557  และเตรียมความพรอมของงบประมาณ
บริการวิชาการของป 2558  ซึ่งมีประเด็นที่สําคัญ คือ โครงการงบประมาณของป 2558 ขอใหแตละ
หนวยงานแกไขรายละเอียด  และจัดสงภายในวันศุกรที่ 5 กันยายน 2557    
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4. ไดจัดทําหนังสือถึงคณบดีและหั วหนาหนวยงาน  ใหสงตั วแทนคณะละ 2 คน              
ผูประสานงานอีก 1 คน เพ่ือเปนคณะกรรมการโครงการบรกิารงบประมาณในป 2558 ขอใหหนวยงานที่
สงรายชื่อใหผูที่สามารถเขารวมประชุมได 

 

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
รับทราบ  
 

ระเบียบวาระที ่5.8  เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากผูอํานวยการสํานกังานคณะกรรมการบณัฑิตศึกษา 

 สาระสําคัญโดยยอ 
1. การเปดรับสมัครในภาคเรียนที่ 1/2557  หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต      

มีนักศึกษา จํานวน 28 คน  หลักสูตรบริหารการศึกษา จํานวน 29 คน  และสาขาวิชาการจัดการเรียนรู 
จํานวน 6 คน 

2. ในการเปดรับสมัครนักศึกษาพบวามีจํานวน 3 สาขา คือ สาขาวิชาการจัดการเรียนรู  
สาขาวิชาบริหารธุรกิจบัณฑิต และสาขาวิชาบริหารการศึกษาที่มีการขยายการเปดรับสมัครจนถึง      
วันที่  31  ตุลาคม 2557   
 

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
รับทราบ 
 
 

ระเบียบวาระที่ 5.9  เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากผูอํานวยการสํานกังานอธิการบด ี

 สาระสําคัญโดยยอ 
1. การเพ่ิมจุดจอดรถจักรยานยนตสําหรับนักศึกษาบริเวณหนาอาคารกองพัฒนานักศึกษา  

และไดยายที่จอดรถของผูบริหารไปดานหนาอาคาร 2 
2. การเบิกจายของทุกหนวยงานไดจัดสงมายังงานการเงินและบัญชี  ดังนั้นจึงขอความ

อนุเคราะหหนวยงานตาง ๆ  ในการดําเนินการจัดสงเอกสารใหเสร็จสิ้นภายในวันที่  20  กันยายน 2557   
3. การดําเนินการทําหมันสุนัขมีคาใชจายตัวละ 500 บาท  ขณะนี้ไดรับการบริจาค       

จากผูใจบุญที่มาจับจายใชสอยภายในตลาดนัดราชภัฏพระนครศรีอยุธยามาสวนหนึ่ง   
 

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
รับทราบ 

 

ระเบียบวาระที่ 5.10  เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากประธานสภาคณาจารยและขาราชการ 

 สาระสําคัญโดยยอ 
1. ในวันที่  10 – 11 กันยายน 2557  จะเดินทางไปศึกษาดูงานและเขียนแผนการ

ดําเนินงานที่จังหวัดสระบุร ี
2. ในวันที่  24 กันยายน 2557  ขอประชาสัมพันธบุ คลากรของแตละหนวยงาน               

เขารวมการเสวนาเรื่องสิทธิประโยชนที่บุคลากรพึงมีพึงได  ณ  หองประชุมตนโมก  อาคารบรรณ      
ราชนครินทร ในเวลา 13.00 น.  
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3. กรณีการจัดการศึกษาที่ศูนยอุดมศึกษาจะไมเปดรับนักศึกษาแลวนั้น  มหาวิทยาลัย       
จะมีวิธีการดําเนินการในเรื่องดังกลาวอยางไรตอไป 

4. ไดรับการแจงจากคณาจารยเรื่องการเบิกจายคาสอนวันเสาร – อาทิตยวาไดรบัเงินลาชา
เปนชวงสิ้นเดือน  ซึ่งจากเดิมจะไดรับในวันที่ 10 ของแตละเดือน 

ผศ.ดร.อดิศร  ภูสาระ กลาววา  จะนําเรื่องการปดศูนยอุดมศึกษาอางทองเขามาพิจารณา             
ในการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.)  ซึ่งขณะนี้สํานักงานคณะกรรมการ            
การอุดมศึกษา (สกอ.) ไดตรวจสอบในหลาย ๆ  เรื่อง  และไดมีการประชุมนักศึกษาของศูนยอางทองแลว
วาจะใหมาเรียนที่มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  หากวาคณะใดจะขอใชประโยชนจาก      
ศูนยอางทองใหจัดทําโครงการเสนอมายังมหาวิทยาลัยตอไป 

นางสาวพรสวรค  คลายกัน  ชี้แจงกรณีการเบิกจายคาสอนเสาร – อาทิตย ลาชา สาเหตุ    
ที่เบิกคาสอนรวมกันเน่ืองจากตองรอแตละคณะสงเรื่องเบิกมายังงานการเงินและบัญชี   ซึ่งตองทํา     
การรวบรวม  ตรวจสอบ และเนื่องจากเปนเทอมสุดทายในการเขาบัญชี  และกรณีที่มกีารแกไขไดสงเรือ่ง
คืนกลับไปยังคณะ  และกลับคืนมายังงานการเงินและบัญชีตองใชเวลา และในการสงเรื่องการเบิกจาย
นั้นขอใหมีการตรวจสอบเอกสารใหถูกตองกอนสงมายังงานการเงินและบัญชีเพื่อใหเกิดความรวดเร็ว      

 

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
รับทราบ 
 

ระเบียบวาระที่ 5.11  เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากผูอํานวยการกองนโยบายและแผน 

 สาระสําคัญโดยยอ 
1.  กําหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารงบประมาณและการเงิน (กบง .)              

ครั้งที่ 13/2557 วันอังคารที่ 9 กันยายน 2557 เวลา 13.30 น. ณ หองประชุมอยุธยา-อาเซียน 
2.  กําหนดการประชุมคณะกรรมการเรงรัดตดิตามการใชจายงบประมาณรายจาย ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2557 ครั้งที่  10/2557 วันพฤหัสบดีที่  11 กันยายน 2557 เวลา 13.30 น.             
ณ หองประชุมอยุธยา-อาเซียน 

3.  การจัดทําแผนตางๆ ของมหาวิทยาลัย ในชวงเดือนพฤษภาคม-สิงหาคม 2557 
มหาวิทยาลัยไดจัดทําแผนตางๆ นําเสนอสภามหาวิทยาลัยและไดรับการอนุมัติแลวจํานวน 3 แผน ดังนี ้

3.1  แผนกลยุทธ ระยะ 5  ป (พ.ศ. 2555-2559) ปรับปรุ งตามแนวนโยบาย          
การบริหารงานของรักษาราชการแทนอธิการบดี อาจารย ดร. เกษม  บํารุงเวช 

3.2  แผนปฏิบัติราชการ 4 ป (พ.ศ. 2555-2558)  เปนการปรับปรุงครั้งที่ 3 
3.3  แผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 เพื่อใชตลอดปงบประมาณ พ.ศ. 2558  

   ซึ่งตอจากนี้จะไดดําเนินการจัดทํา/ปรับปรุงแผนอื่นๆ  อยางตอเนื่อง เชน แผนปฏิบัติราชการ 
4 ป ฉบับใหม (พ.ศ. 2559-2562) แผนบริหารความเส่ียง แผนจัดการความรู เปนตน 

4.  การจัดทํางบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 ไดรับการอนุมัติ      
จากสภามหาวิทยาลัยแลว ทั้ง 4 ประเภท ขอใหหนวยงานทบทวนแผนการใชจายงบประมาณใหมี
ประสิทธิภาพใหเปนไปตามนโยบาย/แนวทาง/มาตรการ ที่มหาวิทยาลัยกําหนด รวมทั้งสามารถตอบ
ตัวชี้วัดตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษาดวย 
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5.  การรายงานผลการดําเนินงานตางๆ ในชวงเดือนกรกฎาคม – สิงหาคม 2557 
มหาวิทยาลัยไดจัดทํา นําเสนอสภามหาวิทยาลัยและไดรับความเห็นชอบแลวจํานวน 4 เรื่อง ดังนี ้

5.1  ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556 
5.2  ผลการใชจายงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557 (รอบ 6 เดือน) 
5.3   ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัตริาชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557 (รอบ 6 เดือน) 
5.4  ผลการดํา เนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจํ าป การศึ กษาและ

ปงบประมาณ พ.ศ. 2556 
ซึ่งในเดือนกันยายน 2557 งานติดตามและประเมินผล กองนโยบายและแผน จะได       

วางแผนการติดตามการดําเนินงานในระบบตางๆ ใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
6.  การดําเนินงานดานวิเทศสัมพันธ โดยนางอริ สสา   บั วเจริญ นักวิเทศสัมพันธ           

กองนโยบายและแผน  ไดสรุปรายงานผลการดําเนินงานดานวิเทศสัมพันธ ดังนี ้
6.1  มหาวิทยาลัยไดมีการแตงตั้งคณะกรรมการวิเทศสัมพันธ โดยมีบุคลากรจากทุก

หนวยงาน  เปนกรรมการเพ่ือดําเนินงานวิเทศสัมพันธ ทั้งระดับมหาวิทยาลัยและระดับหนวยงาน (ตาม
คําสั่งที่ 480/2557  สั่ง ณ วันที่ 10 มิถนุายน 2557) 

6.2  แจงเรื่องหนาที่และความรับผิดชอบของงานวิเทศสัมพันธของมหาวิทยาลัยเพื่อให
เกิดการประสานงานรวมกันจากทุกฝาย 

6.3  การดําเนินงานตอนรับชาวตางประเทศ ในชวงเดือนพฤษภาคม – กันยายน 2557 
มีดังนี ้

-  วันอังคารที่ 27 พฤษภาคม 2557 ตอนรับ ศ.ดร. โฮริอุจิ  ทสุโตมุ รองอธิการบดี 
International Pacific University (IPU) ประเทศญี่ปุน และพิธีลงนามบันทึกขอตกลงความรวมมือทาง
วิชาการ (MOU)  

-  วันศุกรที่  20  มิถุนายน 2557 ตอนรับอาจารยซาซากิ นาโอมาสะ จาก
มหาวิทยาลัย Kyoto University of Education (KUE) ประเทศญี่ปุน 

-  วันอังคารที่ 19 สิงหาคม 2557 เลี้ยงตอนรับอาจารย Park และเลี้ยงขอบคุณอาจารย 
Kang 
อาสาสมัครชาวเกาหล ี

-  วันอังคารที่  2 กันยายน  2557 ตอนรับคณะนักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก
มหาวิทยาลัย Kyoto Kacho University ( KKU) ประเทศญี่ปุน 

-  วันจันทรที่ 8 กันยายน 2557 เตรียมการตอนรับคณะนักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก
มหาวิทยาลัย Hijiyama University ประเทศญี่ปุน 

-  วันพฤหัสบดีที่ 18 กันยายน 2557 เตรียมการตอนรับอธิการบดีและคณาจารย
มหาวิทยาลัยสตรีโคมะซะวะ ประเทศญี่ปุน 

 

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
รับทราบ 
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ระเบียบวาระที่ 5.12  เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากผูอํานวยการกองกลาง 
- ไมมี - 

ระเบียบวาระที่ 5.13  เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากผูอํานวยการกองพฒันานกัศกึษา 
- ไมมี – 
 

ระเบียบวาระที่ 5.14  เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากผูอํานวยการกองบริการการศึกษา 

 สาระสําคัญโดยยอ 
1. การปดการเรียนการสอนของศูนยอุดมศึกษาอางทอง  สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน     

และสาขาวิชาการจัดการ 
2. จัดอบรมการสงเกรดผานระบบออนไลนใหกับอาจารยใหมและอาจารยเกา  กองบริการ

การศึกษาไดจัดสงหนังสือไปยังแตละคณะใหสงรายชื่ออาจารยที่จะเขารวมอบรม ภายในวันที่  8 
กันยายน 2557  สวนกําหนดวันอบรมจะแจงใหทราบตอไป 

3. ในวันที่ 10 และ 17 กันยายน 2557  จะมีการอบรมโปรแกรม SPEEXX ใหกับนักศึกษา
ภาคปกติ ชั้นปที่ 1  ชั้นปที่ 2  และนักศึกษา กศ.บป.บางสวน  และขณะนี้มีเหลืออีกจํานวน 300 User 
อยูร ะหวางการหารือวาจะเป ดรับสมัครฟรีหรื อไม   ซึ่ งอาจเป นนักศึกษาชั้นปที่  3  ชั้นป ที่  4             
หรือนักศึกษาปริญญาโท 
 

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
รับทราบ 
 

ระเบียบวาระที่ 5.15  เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากหัวหนาหนวยตรวจสอบภายใน 

 สาระสําคัญโดยยอ 
หนวยตรวจสอบภายในไดขอความรวมมือใหหนวยงานตาง ๆ ใหจัดทําแบบประเมินความ

เส่ียงเพื่อวางแผนการตรวจสอบภายใน โดยกําหนดใหจัดสงภายในวันที่ 29  สงิหาคม 2557  ขณะนี้มี
หนวยงานที่ยังไมไดดําเนินการจัดสง คือ  คณะวิทยาการจัดการ   คณะครุศาสตร  คณะมนษุยศาสตร
และสังคมศาสตร  คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  กองกลาง  กองพัฒนานักศึกษา  สถาบันวิจัย    
และพัฒนา  และกองบริการการศึกษา   
 

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
รับทราบ 

 

ระเบียบวาระที่ 5.16  เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากรองอธิการบด ี

ระเบียบวาระที่ 5.16.1  เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากรองอธิการบดีฝายบริหาร 

สาระสําคัญโดยยอ 
1. ในวันที่ 3 กันยายน 2557 จะมีการประชุม เรื่อง การเรงรัดการกอสราง ในเวลา 13.00 น. 
2. ในวันที่ 24 กันยายน 2557 การจัดงานสภากาแฟ  ตั้งแตเวลา 07.00 น. ขอเชิญ

ผูบริหารทุกทาน  และไดมอบหมายให ดร.ภาคิน โชติเวศยศิลป  ชวยดูแลในเรื่องนี ้
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3. ในวันที่ 8 กันยายน 2557  จะมีพิธถีวายปริญญาบตัรใหกับเจาอาวาสวัดพระญาตกิาราม  
ณ วัดพระญาติการาม  ในเวลา 09.59 น.  ขอเชิญผูบริหารและกรรมการสภามหาวิทยาลัยเขารวมพิธี
ดังกลาว  การแตงกายใสชุดขาวและชุดครุยสภามหาวิทยาลัย รถออกจากมหาวิทยาลัย ในเวลา      
09.00 น. 

4. โครงการประหยัดพลังงาน  เพื่อคัดแยกขยะ  และสรางจิตสํานึกใหกับบุคลากร              
ในมหาวิทยาลัย  ขอใหแจงบุคลากรแตละหนวยงานวาจะมีการประกวดภูมิทัศนสวยงาม   

5. การจัดประชุมรวมกับโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยาเก่ียวกับความกาวหนาในการเปด
หลักสูตรพยาบาลศาสตร 

6. โครงการพัฒนาอาคารและหองน้ํา  ได มีการสํารวจตั้งแตเดือนมิถุนายน 2557          
แตเน่ืองจากเปดปญหาและคาดวาจะใชงบพัฒนามหาวิทยาลัย  จึงมีการจัดทําโครงการเสนอมา        
อีกครั้งหนึ่ง 

7. ในวันที่ 25 กันยายน 2557  จะมีการจัดงานเกษียณอายุราชการ  ขอใหแตละหนวยงาน            
จัดเตรียมการแสดง  สวนวันที่  26 กันยายน 2557 จะมีการจัดงานเกษียณในสวนของเจาหนาที่        
สายสนับสนุน 

8. การทบทวนคาเทอม  ไดรับความอนุเคราะหจากอาจารยวนิดา  อินทรลักษณ ในการคิด
คํานวณจุดคุมทุนให 

9. การพัฒนาแบบประเมินตนเองของสายสนับสนุน  ขอเชิญผูบริหารและหัวหนาสํานักงาน
มาปรับแบบประเมิน  คาดวาในการประเมินครั้งหนาอาจยังไมทัน  เน่ืองจากตองมีการประชาพิจารณ
กอน 

10.  การทํา KM  คูมือการปฏิบัติงานของสํานักงานอธิการบดีไดจัดทําเรียบรอยแลว  ขอให
แตละหนวยงานจัดทําดวย เนื่องจากไดมีประชุมไปแลว  ซึ่งเปนตัวชี้วัดหนึ่งของการดําเนินงาน 

11.  การเสวนาแกปญหาเรื่องน้ํา  ไดรับการประสานจาก ดร.ดุลยพิชัย  โกมลวานิช          
วาจะเขียนบทความหนึ่งบทความมาลงในหนาเอกสารที่จะทํา  และจะดําเนินการลงพื้นที่จริ ง             
ที่คลองขนมจีน  เพ่ือขุดลอกคลอง  และเปนการปฏิบัติหลังจากมีการเสวนาไปแลว  และบางสาขา      
จะไปทํากิจกรรมรวมดวย 

12.  ขอฝากผูบริหารเรื่องการแตงกายของอาจารยและบุคลากรของแตละหนวยงาน 
13.  ขอใหตั กเตือนเรื่ อง เวลาในการปฏิบั ติ งานในวันเสาร  – อาทิตย   เมื่ อลงชื่อ             

การปฏิบัติงานแลวก็ควรปฏิบัติงานตามเวลา   
 

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
รับทราบ   
 

ระเบียบวาระที่ 5.16.2  เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากรองอธิการบดฝีายนโยบายและแผน 
 

 สาระสําคัญโดยยอ 
1. รายงานขอเสนอแนะจากคณะกรรมาธิการงบประมาณ  เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2557    

ที่รัฐสภา  ซึ่งมีสรุปขอเสนอแนะ ดังตอไปนี้ 
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1.1 เนนเรื่อง ASEAN และควรใหความรูกับทองถิ่นดวย  โดยเฉพาะองคการปกครอง
สวนทองถิ่น 

1.2 กิจกรรมดานปลูกฝงคุณธรรม  จริยธรรม  เนนใหนักศึกษาเปนผูนําและปฏิบัต ิ
1.3 ควรรักษา Concept ของมหาวิทยาลัยทองถิ่นไว  และเชื่อมโยงกับพันธกิจของ

มหาวิทยาลัย  เชน  การวิจัย ควรเนนงานที่เปนประโยชนตอทองถิ่นและชุมชน 
1.4 บัณฑิตจากมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาควรทํางานใหชุมชนดวย  

รวมทั้งสรางคุณภาพของบัณฑิตใหไดมาตรฐาน  สวนระดับบัณฑิตศึกษา  ควรเปดสอนเมื่อมีศักยภาพ
พรอม 

1.5 ควรมีการรวมกลุมกับมหาวิทยาลัยอ่ืนเพื่อสรางความเขมแข็งในการปฏิบัติภารกิจ
ตามพันธกิจ  เชน  วิจัย  การเปดหลักสูตรตาง ๆ และสามารถใชทรัพยากรรวมกันได 

1.6 ภาคเอกชนมีความพรอมที่จะเขามาชวยจัดการเรียนการสอน  คุณลักษณะ       
ของบัณฑติที่ภาคเอกชนตองการจากมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา คือ มีความคิด  วินัย  
ทํางานดวยความขยัน  อดทน  และ   ใหความสําคัญกับคนดี (“passport ความดี”) 

1.7 ควรมีจุดเนน  หรือหาจุดเดนของตนเอง  หรือสราง Brand เพื่อดึงดูดนักศึกษา    
มาเรียน 

1.8 งดการศึกษาดูงานตางประเทศ  ที่ไมไดอยูในภายใตขอตกลงตาม MOU ที่มีรวมกัน  
หากมีกิจกรรมเยือนตางประเทศ  ขอใหดําเนินการโดยคํานึงถึงความคุมคา  และประหยัด 

2. หนวยงานตาง ๆ ที่มี MOU กับมหาวิทยาลัยอื่น  และตองมีการดําเนินการในรายละเอียด 
ขอใหมีบันทึกขอตกลงในรายละเอียด  เปนขอตกลงลูก  เพ่ือระบุไวในขอตกลงเสร็จแลวใหผูบริหารลงนาม
แลวถึงจะปฏิบัติกิจกรรมตาง ๆ ได 

3. หนาที่ความรับผิดชอบของงานวิเทศสัมพันธ  วามีขอบขายใดบาง   
 

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
รับทราบ 
 

ระเบียบวาระที่ 5.16.3  เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากรองอธิการบดีฝายวิชาการ 

 สาระสําคัญโดยยอ 
มหาวิทยาลัยมีนโยบายให กองบริ การการศึ กษารับลงทะ เบี ยนโดยไมต องชํา ระ              

คาลงทะเบียนใหกับนักศึกษาชาวเขาที่ยากจน จํานวน 5 คน ซ่ึงเปนนักศึกษาของคณะวิทยาการจัดการ 
จํานวน 3 คน และคณะครุศาสตร จํานวน 2 คน  ซึ่งอาจารยผูสอนนักศึกษาทั้ง 5 คนนี้จะไมสามารถเบิก
คาวัสดุฝกได  และกองพัฒนานักศึกษาจะใหนักศึกษาไดชวยคณะในการทํางานดวย  
 

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
รับทราบ 
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ระเบียบวาระที่ 5.16.4  เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากรองอธิการบดฝีายกจิการนกัศกึษา 

 สาระสําคัญโดยยอ 
ในวันที่  4  กันยายน 2557  จะมีพิธีไหวครู  ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา  และจะมีการมอบทุนใหกับนักศึกษา  ซึ่งไดรับมอบทุนจากธนาคารกรุงเทพ        
และธนาคารไทยพาณิชย และไดทราบวาธนาคารไทยพาณิชยจะมอบทุนเพ่ิมอีก จํานวน 200,000 บาท 
 

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
รับทราบ 
 

ระเบียบวาระที่ 5.16.5  เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากรองอธิการบดฝีายกจิการพิเศษและกฎหมาย 

 สาระสําคัญโดยยอ 
1. มหาวิทยาลัยไดแตงตั้งคณะกรรมการติดตาม  ตรวจสอบ และประ เมินผลงาน         

ของมหาวิทยาลัย  และคณะอนุกรรมการติดตาม  ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย     
เพ่ือดําเนินการตามนโยบายของมหาวิทยาลัย ซึ่งไมไดมีการประเมินมา 2 ปแลว  

2. ในวันที่ 9 กันยายน 2557 มหาวิทยาลัยจะมีการประชุมเพื่อพิจารณาทนุในการศึกษาตอ  
เน่ืองจากมีการยื่นคํารองจากคณาจารยและบุคลากรหลายทาน  และไดจัดทําประกาศสําหรับผูที่ยื่น     
คําขอมาแลวเพ่ือพิจารณาในการประชุมครั้งนี้  ซึ่งตองมีการพิจารณาอยางรอบคอบ 

3. ศูนยสามบัณฑิตนั้นยังไมมีความกาวหนา  เนื่องจากขณะนี้เหลือสัญญาเพียง 4 ป   
มหาวิทยาลัยไมสามารถกําหนดนโยบายที่ชัดเจนเกี่ยวกับการจัดทําแผน  และงบประมาณได  เนื่องจาก   
มีขอจํากัดในเรื่องกฎหมาย  ในอนาคตจะตองมีการจัดทําแผนใหมีความชัดเจนในรายละเอียดในเรื่อง
คาใชจายการทําสัญญา   
 

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
รับทราบ 
 

ระเบียบวาระที่ 5.16.6  เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากผูชวยอธิการบดีฝายประกันคณุภาพ 

 สาระสําคัญโดยยอ 
ขอเชิญคณะกรรมการและผูบริหารทกุทานเขารวมการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา

ภายในจากคณะกรรมการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําป 2556 ระหวางวันที่       
3 – 5 กันยายน 2557  กําหนดการดังตอไปนี้ 

วันที่  3  กันยายน  2557 
เวลา 09.00 น.  ขอเชิญตอนรับคณะกรรมการฯ   
เวลา 10.00 น.  ขอเชิญผูบริหาร (อธิการบดี รองอธิการบดี  ผูอํานวยการศูนย/สํานัก 
    เขารวมใหสัมภาษณ   
เวลา 11.00 – 12.00 น.  
และ 13.00 – 16.00 น.  รวมตอบคําถามตามองคประกอบตาง ๆ  
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วันที่  4  กันยายน  2557  
เวลา 13.00 น.  ขอใหคณะนําผูสัมภาษณมายังหองประชุมอยุธยา – อาเซียน 
    ประกอบดวยผูใชบัณฑิต  นักศึกษาศิษยเกา  ผูแทนคณาจารย 
    และเจาหนาที่สายสนับสนุน 
เวลา 16.00 – 17.00 น.  รวมตอบคําถามตามองคประกอบตาง ๆ  

      วันที่  5  กันยายน  2557 
เวลา 09.00 – 10.30 น. รวมตอบคําถามตามองคประกอบตาง ๆ  
เวลา 14.30 น. ขอเชิญผูบริหารทุกทานเขารวมรับฟงสรุปผลการประเมินรวมทั้ง 
  ขอเสนอแนะในการดําเนินงานเพื่อปรับปรุงในปการศึกษาถัดไป 
คณะกรรมการทีจ่ะตอบคาํถามตามองคประกอบใหนําเลม SAR ของมหาวิทยาลัยที่ไดแจก

ไปยังแตละหนวยงานแลวมาดวย  หากมีขอเสนอแนะใดจะไดจดรายละเอียดในเลมนั้น 
 

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
รับทราบ 
 

ระเบียบวาระที่ 5.16.7  เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากผูชวยอธิการบดีฝายบรกิารวิชาการ   
และสหกิจศึกษา 

 สาระสําคัญโดยยอ 
ในวันที่ 4 กันยายน 2557 จะมีการจัดอบรมทําเว็บไซตใหกับผูประกอบการ OTOP        

ทั้ง 4 จังหวัด คือ จังหวัดสระบุรี  จังหวัดสิงหบุรี  จังหวัดอางทอง  และจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
จํานวนทั้งหมด  43 ทาน  โดยใชหองปฏิบัติการคอมพิวเตอร อาคาร 100 ป  มีนักศึกษาปฏิบัติหนาที่            
ในการจัดการอบรมในครั้งนี้ จํานวน 20 คน  

 

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
รับทราบ 
 

ระเบียบวาระที่ 5.16.8  เรื่องนําเสนอเพื่ อทราบจากผูชวยอธิการบดีฝายอาคารสถานที่       
ภูมิสถาปตย  และสิทธิประโยชนของบุคลากร 

 สาระสําคัญโดยยอ 
1. ในป งบประมาณ 2558  มหาวิทยาลัยได รั บการจัดสรรงบประมาณทั้ งสิ้น           

จํานวน 378,063,100 บาท  ในสวนของงานอาคารสถานที่และภูมิสถาปตยคิดเปนรอยละ 19.77     
เปนเงิน จํานวน 74 ลานบาท  ไดเขียนโครงการไวแลว  ในสวนของโครงการปรับปรงุสาธารณปูโภคไดรบั
งบประมาณจัดสรรประมาณ  6,800,000 บาท ซึ่งมีบางโครงการที่ยังไมเรงดวน  ดังนั้นจึงขอใหแตละ
หนวยงานตรวจสอบระบบสาธารณูปโภคที่ตองการใหมีการปรับปรุงแกไขอยางเรงดวน  โดยใหจัดทํา
บันทึกขอความถึงผูชวยอธิการบดีฝายอาคารสถานที่และภูมิสถาปตยฯ 
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2. ในปงบประมาณ 2558  จะมีการกอสรางอาคารการศึกษาและสิ่งประกอบอาคาร       
อีก 2 อาคาร คือ อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการศิลปกรรม  และอาคารปฏิบัติการคณะครุศาสตร             
ซึ่งในการกอสรางจะสงผลกระทบตอบานพักบุคลากรบริเวณดานหลังทองฟาจําลองและหอดูดาว        
จะถูกรื้อถอน  และจะนําเรื่องเขาพิจารณาในการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) ตอไป   

3. การจัดสรรงบบุคลากรของพนักงานมหาวิทยาลัย  ซึ่งตองมีการปรับฐานเงินเดือน     
และใหแลวเสร็จกอนเดือนตุลาคม 2557  เน่ืองจากเงินเหลื่อมชั้นปจะหายไป  ซึ่งไมไดมีการอนุมัติ     
จากสํานักงบประมาณ  และในวันที่  19  กันยายน 2557  จะนําเรื่องดังกลาวเขาพิจารณาในการประชุม
คณะกรรมการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.)  

4. เนื่องจากไดรับทราบ และไดรับการรองเรียนเรื่องการหารายไดเสริมของเจาหนาที่ อาจารย 
รวมทั้งผูบริหาร  ทําใหไมสามารถทํางานไดเต็มประสิทธิภาพนั้น  ขอฝากคณะผูบริหารชวยกํากับดูแลดวย 

5. แฟลตที่พักบุคลากรที่จะทําการกอสรางที่หอพักอูทอง  ไดผานความเห็นชอบจาก     
สภามหาวิทยาลัย จากการประชุมครั้งที่ 2/2556  ในเดือนกุมภาพันธ 2556  ตองของบประมาณใหม
ทั้งหมด  เนื่องจากป 2556 ไมมีการกันเงินในสวนนี้ให  จึงตองดําเนินการขอใหม  โดยขอใชเงินคงคลัง
เหมือนเดิม  

    

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
รับทราบ 
 

ระเบียบวาระที่ 5.16.9  เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากผูชวยอธิการบดีฝายประชาสัมพันธ 

 สาระสําคัญโดยยอ 
1. การจัดทําปฏิทินกิจกรรมในรอบปของมหาวิทยาลัย  งานประชาสัมพันธขอความรวมมือ

แตละหนวยงานใหแจงการจัดกิจกรรมตาง ๆ ของแตละหนวยงานวามีกิจกรรมใดบาง  เพื่อไมให เกิด   
การทับซอนระหวางกิจกรรม  และจะนํามาขึ้นเว็บไซตของมหาวิทยาลัย หากเปนไปไดจะประสานงาน   
ไปยังศูนยโทรศัพทใหจัดสงขอความใหหากมีกิจกรรมสําคัญของมหาวิทยาลัยในแตละกิจกรรม   

2. การทําประชาสัมพันธเชิงรุกของมหาวิทยาลัยมีคอนขางนอย  งานประชาสัมพันธ      
จะดําเนินการจัดทําสกูปขาว 2 สกูปใหญ ๆ  โดยเนนนักศึกษา  เพ่ือใหสามารถผลิตบัณฑิตไดตามความ
ตองการของตลาด  จากกลุมนักศึกษา 2 กุลม คือ ภาคปกติ  สาขาวิชาเทคโนโลยีทางการศึกษาที่ไดรับ
รางวัลส่ิงประดิษฐระดับประเทศ  และ ภาค กศ.บป. สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร  ไดรับรางวัล
ผูใหญบานดีเดนระดับประเทศ  จะดําเนินการใหทีมงานติดตอนัดหมายนักศึกษาเพ่ือมาสัมภาษณและ
จัดสงใหสถานีขาวเอทีวี  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

3. ไดรับมอบหมายจากรองอธิการบดีฝายบริหารใหเปนประธานสภากาแฟในวันที่  24 
กันยายน 2557  ไดหารือกับรักษาราชการแทนอธิการบดีถึงกําหนดการ ดังนี้ ในเวลา 07.00 – 09.00 น.  
อธิการบดีกลาวตอนรับ  มีการแสดงของนักศึกษา จํานวน 1 ชุด ใชเวลาในการแสดง จํานวน 20 นาที  
หลังจากน้ันเปนการบรรเลงเพลงเบา ๆ จนถึงเวลา 09.00 น.   

4. การประชาสัมพันธมีแผนในการประชาสัมพันธรวมกับประชาคมของมหาวิทยาลัย      
และขอฝากใหแตละหนวยงานจัดสงรายละเอียดของกิจกรรมมาให  เพื่อสามารถจัดทําขาวไดทัน      
ตามเวลา 

 



 

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  คร้ังที่  16/2557 

 

[2-18] 

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
รับทราบ 

 

ระเบียบวาระที่ 6  เรื่องอื่น ๆ 
ระเบียบวาระที่  6.1 กําหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  ครั้งที่ 16/2557 

สาระสําคัญโดยยอ 
ตามที่ไดกําหนดใหมีการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) ครั้งที่ 16/2557  

โดยพรอมเพรียงกัน ในวันอังคารที่ 16 กันยายน 2557  เวลา 13.30 น. ณ หองประชุมอยุธยา – 
อาเซียน  สํานักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา   

 

มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
     รับทราบ 

 

ระเบียบวาระที่  6.2 การหารือปญหาของคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

สาระสําคัญโดยยอ 
คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรขอหารือปญหาที่เกิดขึ้นภายในคณะ ดังตอไปนี้ 
1. ไดรับแจงจากคณาจารยในคณะวาปริมาณรานอาหารในโรงอาหารมีไมเพียงพอกับความตองการ 

และปริมาณอาหารนอย 
2. ปญหาเรื่องการทํางานของโปรแกรม SPEEXX  ไมสามารถทํางานได  
3.  ความกังวลใจเรื่องหลักเกณฑมาตรฐานหลักสูตรวาจะเริ่มใชเมื่อไหร  
4.  การตรวจสอบคุณสมบัติของผูสมัครเปนพนักงานมหาวิทยาลัย  
    

มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
     รับทราบ  และใหดําเนินการ ดังตอไปนี้ 

1. ขอใหนําเครื่องคอมพิวเตอรไปใหเจาหนาที่ของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศลงโปรแกรมเพ่ิมเติมใหเพื่อจะไดรองรับการทํางานของโปรแกรม SPEEXX 

2. หลักเกณฑมาตรฐานหลักสูตรเปนเกณฑที่กลุมวิจัยทําใหกับสํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา (สกอ.) ไดจัดสงมาเพื่อทําประชาพิจารณ  ซึ่งขณะนีย้ังไมไดประกาศ แตสงมาเพื่อใหเปน
ทิศทางในอนาคตวาตองมีภาษาอังกฤษ  โดยใหนํารายวิชาทีเ่รียนมาในระดับปริญญาตรี และปริญญาโท
ใหตรงกับสาขานั้นเกินรอยละ 40 

3. ขอใหเจาหนาที่งานบริหารงานบุคคลไดหาขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุณวุฒิตาง ๆ จากเว็บไซต   
ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และสงไปใหคณะตรวจสอบ กอนจะมีการประกาศรายชื่อ  

 

เลิกประชุมเวลา  เวลา  16.40 น.  
 

 

นางนงคราญ คงสมทรง ผูจดบันทึกการประชุม 
นางสุนทร ี โพธิกุล ผูตรวจบันทึกการประชุม 




