
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
คร้ังที่ 7/2556 

วันอังคารที่  23  เมษายน  2556  เวลา 13.40 – 17.30 น. 
ณ ห้องประชุม 1 อาคาร 2  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

-------------------------------------------------- 
ผู้ที่มาประชุม    
1. ดร.พรเทพ รู้แผน รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร กรรมการ 
2. ผศ.ดร.วิมลพรรณ รุ่งพรหม รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ กรรมการ 
3. นายจิรศักด์ิ ชุมวรานนท์ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา กรรมการ 
4. ดร.ชิดชัย  สน่ันเสียง รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ กรรมการ 
5. นายสุนทร โภชฌงค์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา กรรมการ 
6. นายทวีศักด์ิ จริตควร ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร ติดภารกิจ 
7. ดร.อมรรัตน์ สน่ันเสียง คณบดีคณะครุศาสตร์    กรรมการ 
8. รศ.ดร.นพวรรณ ธีระพันธ์เจริญ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี     กรรมการ 
9. รศ.ลํายอง ปลั่งกลาง คณบดีคณะวิทยาการจัดการ กรรมการ 
10. ดร.ชิดชัย สน่ันเสียง รักษาราชการแทนผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและ

พัฒนา 
กรรมการ 

11. ผศ.พันทิพา มาลา ผู้อํานวยการสถาบันอยุธยาศึกษา กรรมการ 
12. นายชัยพฤกษ์ ชูดํา ผู้ อํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศ 
 
กรรมการ 

13. ดร.รวีวัตร์ สิริภูบาล ผู้อํานวยการสํานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา กรรมการ 
     
ผู้เขา้ร่วมประชุม 
1. นางสุนทรี โพธิกุล ผู้อํานวยการกองกลาง 
2. นางลักขณา เตชวงษ์ ผู้อํานวยการกองบริการการศึกษา  
3. นางสาวเพลินตา โมสกุล ผู้อํานวยการกองนโยบายและแผน  
4. นางสารภี พูลศิร ิ ผู้อํานวยการกองพัฒนานักศึกษา  

     

ผู้ไม่เข้าร่วมประชุม 
1. ดร.บูรพาทิศ พลอยสุวรรณ์ อธิการบดี ติดราชการ 
2. นางสาววนิดา อินทรลักษณ ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษและ

ตรวจสอบภายใน    
ติดราชการ 

3. ผศ.วิชชุกร นาคธน คณบดีคณะม นุษยศาสตร์ และ
สังคมศาสตร์ 

ติดราชการ 

4. รศ.ไพฑูรย์ สมัครกิจ ประธานสภาคณาจารย์ ติดราชการ 
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การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  คร้ังที่  7/2556 

 

เริ่มประชุม    เวลา 13.40 น.  
 

  เ น่ืองจากอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (ประธาน) ติดราชการ           
รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร (กรรมการ) จึงทําหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม  ประธานพิจารณาจํานวน
กรรมการผู้เข้าร่วมประชุม และเห็นว่าครบองค์ประชุมแล้ว จึงเปิดการประชุมและดําเนินการประชุม
ตามระเบียบวาระการประชุม 
  และในนามของอธิการบดีฯ ขอกล่าวของคุณคณบดี ผู้อํานวยการสถานบัน ที่จะพ้นวาระ
ทั้งหมด 6 ตําแหน่ง ขอขอบคุณผู้บริหารทุกท่านที่ร่วมงานกันมาด้วยดีโดยตลอด 
 

ระเบียบวาระที่ 1   เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ  

ระเบียบวาระท่ี 1.1 การจัดประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานท่ี ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2556 

สาระสําคัญโดยย่อ 
ประธานกล่าวแจ้งเรื่องให้ที่ประชุมทราบดังน้ี 
1. ตามท่ีได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งต้ังกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จํานวน 11 ท่าน  ต้ังแต่วันที่ 11 พฤศจิกายน 2556  โดย
การประชุมสภามหาวิทยาลัยจะจัดให้มีขึ้นในวันพุธที่ 24 เมษายน 2556 เวลา 13.30 น. ซึ่งการประชุม
ในครั้งน้ีจะเป็นครั้งแรกของผู้ทรงคุณวุฒิชุดใหม่  ส่วนใหญ่ผู้ทรงคุณวุฒจะมาเข้าร่วมได้ และมีบางส่วนที่
ไม่สามารถมาได้เน่ืองจากติดราชการ คือ นายวิบูลย์  สงวนพงศ์ (ปลัดกระทรวงมหาดไทย)  นายทวีศักด์ิ  
กออนันตกูล  และนายโสภณ  สุภาพงษ์   

2. การจัดประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556  
ได้รับการประสานงานจากจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ  จะมีการจัดประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2556 จํานวน 5 ครั้ง  ในเดือนมีนาคม พฤษภาคม กรกฎาคม กันยายน และพฤศจิกายน  และ   ใน
ส่วนของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 1 (จังหวัดพระนครศรีอยุธยา) จะจัดในเดือนกรกฎาคม 2556 
(การประชุม ครม.สัญจร)  ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวทางมหาวิทยาลัยฯ จะเข้าไปมีส่วนร่วมในเรื่องของ      
การอํานวยความสะดวกทางด้านสถานที่ และมหาวิทยาลัยฯ ได้เตรียมที่จะนําเสนอโครงการนิทรรศการ
ศิลปวัฒนธรรมนานาชาติ  งบประมาณประมาณ 500 - 700 ร้อยล้านบาท ซึ่งจะรวมไปถึงการต้ังหอศิลป์ 
การปรับปรุงสถาบันอยุธยาศึกษา ห้องจัดแสดงพิพิธภัณฑ์พ้ืนบ้าน 

 
 มติ/ความเห็นของที่ประชุม 

รับทราบ 
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การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  คร้ังที่  7/2556 

 

ระเบียบวาระที่ 2   เรื่องรับรองรายงานการประชุม  

ระเบียบวาระท่ี 2.1   เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งท่ี 6/2556  
 

สาระสําคัญโดยย่อ 
  คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  ได้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
ครั้งที่ 6/2556  เมื่อวันอังคารที่ 20 มีนาคม 2556 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม 1 อาคาร 2 
มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา 
  เลขานุการคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย นําเสนอรายงานการประชุม ครั้งที่ 6/2556 
จํานวน 19 หน้า  เพ่ือขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุม  
 

มติ/ความเห็นของที่ประชุม 
  รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6/2556 
 

ระเบียบวาระที่ 3   เรื่องสืบเน่ืองจากการประชุม 

ระเบียบวาระท่ี 3.1  รายงานข้อมูลการดําเนินงานและผลการปฏิบัติตามมติท่ีประชุม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  
ครั้งท่ี 6/2556 

 สาระสําคัญโดยย่อ 

 เลขานุการฯ  นําเสนอรายงานข้อมูลจากการดําเนินงานและผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6/2556 เมื่อวันอังคารที่ 19 มีนาคม 2556 ดังน้ี 

1.  เรื่อง ขอความเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง 
หลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

มติที่ประชุม เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง 
หลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน 

ผลการปฏิบัติ เลขานุการ ได้แจ้งมติที่ประชุมให้หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องรับทราบ และ 
กองนโยบายและแผนจะนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
ในวันพุธที่ 24 เมษายน 2556  

2. เรื่อง ขอความเห็นชอบโครงการการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต
วิชาชีพครู เพ่ือพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาในสังกัดต่าง ๆ  

มติที่ประชุม เห็นชอบโครงการการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรประกาศนียบัตร
บัณฑิตวิชาชีพครู เพ่ือพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาในสังกัด
ต่าง ๆ และให้นําเข้าทีประชุมคณะกรรมการบริหารการเงินและ
งบประมาณ และนําเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป 
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การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  คร้ังที่  7/2556 

 

ผลการปฏิบัติ เลขานุการฯ ได้แจ้งมติที่ประชุมให้หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องรับทราบ และ
สํานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาและกองนโยบายและแผนนําเข้าที่ประชุม 
คณะกรรมการบริหารการเงินและงบประมาณ ในวันที่ 19 มีนาคม 2556 
และจะนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาในวันที่ 24 เมษายน 2556 

 
มติ/ความเห็นของที่ประชุม 

  รับทราบ 
 

ระเบียบวาระที่ 4  เรื่องนําเสนอเพื่อทราบ 
ระเบียบวาระท่ี 4.1  เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากคณบดีคณะครุศาสตร์ 

สาระสําคัญโดยย่อ 
คณบดีคณะครุศาสตร์ กล่าวว่าในนี้ (วันอังคารที่ 23 เมษายน 2556) นักศึกษาคณะครุศาสตร์

เข้ารับการสัมภาษณ์รอบสองทั้งหมดจํานวน 214 คน มารับการสัมภาษณ์จํานวน 204 คน นักศึกษาทุกคน
ผ่านการสัมภาษณ์   

ในวันที่ 2 - 3 พฤษภาคม 2556 เข้ารับการอบรมครูโดยใช้กระบวนการสร้างระบบพ่ีเลี้ยง    ณ 
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง  วันที่ 13-14 พฤษภาคม 2556 ณ สํานักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2  วันที่ 15-16 พฤษภาคม 2556 ณ สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1  วันที่ 17-18 พฤษภาคม 2556 อบรมบุคลากรจังหวัดชัยนาท  และ
ในวันที่ 17-22 พฤษภาคม 2556 นักศึกษาคณะครุศาสตร์จะเข้าค่ายคุณธรรม โดยแบ่งเป็น 3 ระยะ ใน
วันที่ 17-18 , 19-20 , 21-22 พฤษภาคม 2556  และในวันที่ 24 -26 พฤษภาคม 2556  คณะครุศาสตร์
มีกําหนดการเข้าศึกษาดูงานที่มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี ในเรื่องของการทบทวนการทํางาน   

 
มติ/ความเห็นของที่ประชุม 

  รับทราบ 
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การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  คร้ังที่  7/2556 

 

 

ระเบียบวาระท่ี 4.2   เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  

สาระสําคัญโดยย่อ 
-  ไม่มี - 

 
มติ/ความเห็นของที่ประชุม 

- ไม่มี – 
 

ระเบียบวาระท่ี 4.3  เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากคณบดีคณะวิทยาการจัดการ 
สาระสําคัญโดยย่อ 

 คณบดีคณะวิทยาการจัดการ กล่าวว่าคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
ได้ร่วมกับคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดการประชุม
วิชาการ เรื่อง วิทยาการจัดการวิชาการ ครั้งที่ 3  ในวันที่ 1 – 2 กรกฎาคม 2556 

 
มติ/ความเห็นของที่ประชุม 

  รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี 4.4   เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
สาระสําคัญโดยย่อ 
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวว่าเมื่อวันที่ 18 เมษายน 2556 ได้จัดสัมมนาเรื่อง

การลดการใช้พลังงาน  ซึ่งทุกฝ่ายได้ให้ความร่วมมือในการดําเนินการดังกล่าว  และจาการประเมิน
บุคลากรในปี 2556 พบปัญหาในเรื่องของข้อมูลเชิงประจักษ์  โดยจัดให้มีการจัดทําแบบสอบถามสํารวจความ
พึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่ออาจารย์ที่ปรึกษา  ซึ่งการจัดทําแบบสอบถามดังกล่าวไม่ชัดเจนเน่ืองจาก
นักศึกษาไม่กล้ากรอกข้อมูลมากนัก  จึงขอฝากให้อาจมีการให้หน่วยงานส่วนกลางเป็นผู้ดําเนินการจัดทํา
แบบสอบถามดังกล่าวเพ่ือความเป็นธรรมสําหรับนักศึกษาในการกรอกแบบสอบถาม 

ในส่วนของการประเมินอาจารย์ และบุคลากร  ผู้ประเมินและผู้ถูกประเมินยังขาดความเข้าใจใน
การประเมินทําให้ข้อมูลการให้คะแนนการประเมินไม่สามารถทําได้ จึงขอเสนอให้มีการช้ีแจง
รายละเอียดในการประเมินให้มากขึ้น  

ในวันที่ 22 เมษายน 2556 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดให้มีการทําบุญสงกรานต์ เพ่ือ
สืบสานวัฒนธรรมไทย  และมีโครงการจัดจัดกิจกรรมการอบรมบุคลากรในเร่ืองของการสอนฟิสิกส์ อบรม
การพัฒนาระบบฐานข้อมูลด้วยภาษา PHP  อบรมการใช้แขนกลในการเชื่อมงาน  อบรมงานวิจัยในช้ันเรียน 
และในวันที่ 29-30 เมษายน 2556  จะจัดให้มีการทบทวนยุทธศาสตร์ที่บ้านกรุ 
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การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  คร้ังที่  7/2556 

 

มติ/ความเห็นของที่ประชุม 
  รับทราบ 

 

ระเบียบวาระท่ี 4.5 เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากผู้อํานวยการสถาบันอยุธยาศึกษา 

สาระสําคัญโดยย่อ 
ผู้อํานวยการสถาบันอยุธยาศึกษา กล่าวว่าขอเชิญเข้าร่วมพิธีเปิดโครงการอบรม “อยุธยาศึกษา : 

ศรีเทพ (ถ้ําเขาถมอรัตน์) – อโยธยา”  เวลา 09.00 น.  ณ ห้อง 317  ในวันที่ 25 เมษายน 2556  ซึ่งเป็น
ความร่วมมือของสถาบันอยุธยาศึกษา  มูลนิธิโครงการตําราสังคมศาสตร์และมนุษย์ศาสตร์ และมูลนิธิโตโยต้า
ประเทศไทย   

ในวันที่ 26 เมษายน 2556  ได้จัดให้มีการประชุมมูลนิธิพัฒนางานวัฒนธรรม  เพ่ือทําการ
มอบหมายงานที่จะดําเนินการส่งมอบงานต่อไป  และในวันที่ 30 เมษายน 2556 จัดประชุมหน่วยอนุรักษ์ 
ณ ห้องศูนย์ข้อมูล สถาบันอยุธยาศึกษา  และในวันที่ 3 พฤษภาคม 2556 ขอเชิญร่วมทําบุญเลี้ยงเพล
ถวายพระ เวลา 10.00 น. ในคราวพ้นวาระของผู้อํานวยการสถาบันอยุธยาศึกษา และครบรอบวันเกิด
อายุ 62 ปี    

 
มติ/ความเห็นของที่ประชุม 

  รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี 4.6   เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากผู้อํานวยการสํานักวทิยบริการและ 
   เทคโนโลยีสารสนเทศ 

สาระสําคัญโดยย่อ 
-  ไม่มี - 

 
มติ/ความเห็นของที่ประชุม 

- ไม่มี – 
 

ระเบียบวาระท่ี 4.7   เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 

สาระสําคัญโดยย่อ 
1. การจัดโครงการบ้านหลังเลิกเรียน ครั้งที่ 2  เมื่อวันที่ 22-26 เมษายน 2556 ได้รับความร่วมมือ

จากอาจารย์สอบภาษาญี่ปุ่น ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน และนักศึกษาจํานวน 20 คน  จึงขอขอบคุณมา ณ ที่น้ี 
2. สถาบันวิจัยและพัฒนาได้คัดเลือกผลงานวิจัยดีเด่น 5 เรื่อง นําเสนอผลงานงานวิจัยที่

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
3. ขอทวงงานวิจัยรูปเล่มมีอาจารย์ที่ยังไม่ส่งรูปเล่มจํานวน 28 ท่าน ประกอบด้วยคณะมนุษย์
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การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  คร้ังที่  7/2556 

 

ศาสตร์ 10 ท่าน  คณะวิทยาการจัดการ 3 ท่าน  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 12 ท่าน  คมส. 3 
ท่าน  ซึ่งได้มีการทําหนังสือทวงถามรายบุคคลแล้ว  และจะมีการทําหนังสือทวงถามไปถึงคณบดีของแต่
ละคณะอีกคร้ัง 

4. การประเมินผลการสอนของอาจารย์ได้รับแจ้งจากทางไอทีว่าระบบการเขียนโปรแกรมยัง
ไม่สมบูรณ์ ขณะนี้จะเห็นแต่ตัวคะแนนเท่าน้ันยังไม่เห็นรายละเอียด  ซึ่งจะแล้วเสร็จสมบูรณ์ภายในเดือน
เมษายน 2556 น้ี 

5. ในวันที่ 2 เมษายน – 2 พฤษภาคม 2556 เจ้าหน้าที่สถาบันวิจัยและพัฒนาจะจัดประชุม
การประกันคุณภาพที่จังหวัดกาญจนบุรี 

 
มติ/ความเห็นของที่ประชุม 
  รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี 4.8   เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากผู้อํานวยการสํานักงานคณะกรรมการ
บัณฑิตศึกษา    

สาระสําคัญโดยย่อ 
 ผู้อํานวยการสํานักงานคณะกรรมการ  กล่าวว่ารองอธิการบดีฝ่ายบริหารได้เป็นหัวหน้า

คณะนํานักศึกษาปริญญาเอกไปศึกษาดูงานการจัดการศึกษาที่มหาวิทยาลัยสิงคโปร์ ประเทศญี่ปุ่น  ใน
วันที่   25 เมษายน – 1 พฤษภาคม 2556 

 
มติ/ความเห็นของที่ประชุม 
  รับทราบ 

 

ระเบียบวาระท่ี 4.9 เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากผู้อํานวยการสํานักงานอธิการบดี 
 สาระสําคัญโดยย่อ 
ผู้อํานวยการกองกลาง  นําเสนอแผนผังการเดินรถในวันที่มีตลาดนัด หรือวันที่มีการจัดกิจกรรม

ภายในมหาวิทยาลัย  ทางเข้าบริเวณอาคารดนตรีจะเปลี่ยนเป็นทางออก  และทางเข้าบริเวณอาคาร 100 ปี 
จะเปลี่ยนเป็นทางออก เพ่ือความสะดวกในการเข้า – ออก  จะว่ิงในลักษณะวันเวย์  โดยจะเร่ิมเปิดใช้ใน
เดือนมิถุนายน 2556 (เปิดเทอม) และจะมีการแจ้งเป็นเอกสารให้ทราบอีกคร้ังหน่ึง 

ผู้อํานวยการสํานักงานอธิการบดี  แจ้งเรื่องเพ่ือทราบดังน้ี 
1. วัดพนัญเชิงวรวิหาร ขอเชิญร่วมในการจัดงานสมโภชพระพุทธไตรรัตนนายก (หลวงพ่อโต) 

ครบ 689 ปี ซึ่งได้จัดส่งตัวแทนเข้าร่วมแล้ว 
2.  โรงเรียนบ้านหนองหมีหัวดง (ประชาวิทยาคาร) ได้อนุญาตให้ นางปิยาภรณ์  พุ่มแก้ว     

นับระยะเวลาปฏิ บั ติ งานชดใช้ทุนต่อที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ตามหนังสื อ                        
ที่ ศธ 04139.0227/87  ลงวันที่ 21 มีนาคม 2556   

3. กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว  และได้ดําเนินการ



8 
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จัดต้ังคณะกรรมการกองทุน  โดยมหาวิทยาลัยแต่งต้ังผู้แทนฝ่ายนายจ้าง 2 คน  และลูกจ้างเลือกต้ัง
ผู้แทนฝ่ายลูกจ้าง 2 คน  ได้ลงนามและจัดส่งให้ธนาคารไทยพาณิชย์แล้ว  และทางมหาวิทยาลัยจะ
ดําเนินการรับสมัครสมาชิกเขา้กองทุนต่อไป ซึ่งขณะน้ีอยู่ในระหว่างดําเนินการ  โดยได้มีการประชาสัมพันธ์
ติดประกาศและลงเว็บไซด์แล้ว   

       
มติ/ความเห็นของที่ประชุม 
1.  กรณีการปฏิบัติงานชดใช้ทุนให้ครบตามสัญญาของนางปิยาภรณ์  พุ่มแก้ว  ขณะนี้ได้เริ่ม

ปฏิบัติงานแล้ว  แต่ในส่วนของสัญญายังไม่เรียบร้อยขอให้เร่งให้เรื่องของสัญญาให้เรียบร้อย 
2. กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ เสนอให้มีการประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดย

ทั่วกัน โดยให้จัดรูปเล่ม และแผ่นพับให้เป็นที่น่าสนใจ 
 

ระเบียบวาระที่ 4.10  เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากรองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดี 
 

ระเบียบวาระท่ี 4.10.1  เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร 

สาระสําคัญโดยย่อ 
รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร  กล่าวว่าสืบเน่ืองจากประเด็นของอาจารย์ปิยาภรณ์  พุ่มแก้ว การชดใช้ทุน 

กรณีหากมีบุคลากรที่เป็นข้าราชการจากหน่วยงานภายนอกท่ีจะลาออกหรือพนักงานมหาวิทยาลัย
สามารถโอนทุนที่เคยเรียนปริญญาเอกที่ยังชดใช้ไม่หมดมาอยู่กับทางมหาวิทยาลัยได้ 

สัญญาจ้างของอาจารย์ พนักงานมหาวิทยา ขณะนี้ดําเนินการปรับแบบตามที่ กบม. กําหนด  
โดยจะปรับเป็น 3 ส่วน คอื ส่วนสายวิชาการที่ไม่มีภาระผูกพันทุน  ส่วนกรณีที่อาจารย์มีภาระผูกพัน  
และส่วนของสายสนับสนุน   

ตามท่ีสํานักงานตรวจเงินแผ่นดินได้เข้าตรวจสอบทางการเงินของทางมหาวิทยาลัย  โดยจะ
แล้วเสร็จในวันที่ 25 เมษายน 2556  โดยมีประเด็นที่ สตง. เสนอแนะดังน้ี 

1. เงินรายได้จาการจัดสวัสดิการตลาดนัด  ขณะนี้ไม่สามารถใช้เงินจากส่วนน้ีได้  เน่ืองจาก
ระเบียบที่เคยทํามาไม่ถูกต้อง ไม่เข้าระบบ จึงมีการแนะนําให้เข้าระบบก่อนเบิกจ่าย 

2. งานบริหารงานบุคคล  ในเร่ืองของการประเมิน แบบประเมิน ต้องมีการทบทวนและ
ปรับแก้ไข  โดยการปรับเงินเดือนอัตราใหม่ที่จะปรับในเดือนเมษายนจะเลื่อนไปปรับใน
เดือนพฤษภาคม  เน่ืองจากบางสายงานอย่างสายสนับสนุนวิชาการการประเมินยังไม่มีแบบ  
จึงเสนอว่าให้ส่งแบบเดิมมาก่อนแล้วค่อยดําเนินการปรับแก้ไขในครั้งต่อไป 

3. พิจารณาจัดสรรอัตรากําลังในปีงบประมาณ 2558 จํานวน 60 อัตรา  การดําเนินการสอบ
บรรจุในเดือนกรกฎาคม 2555 ยังไม่สมารถส่ังบรรจุได้ทั้งหมดโดยให้สั่งการให้ดําเนินการ
รวบรวมเตรียมสอบ 

4. งานพัสดุ ขอให้ทุกหน่วยงานตรวจสอบว่ามีงบประมาณส่วนไหนบ้างที่ยังไม่ได้ดําเนินการ
จัดซื้อจัดจ้าง ขอให้เร่งดําเนินการ 
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ผู้อํานวยการสถาบันอยุธยาศึกษา  ขอเรียนสอบถามถึงการบรรจุพนักงานราชการที่ค้างอยู่  
โดยเจ้าหน้าที่ของสถาบันได้ขอให้ทําบันทึกเสนอให้ใช้บัญชีเงินพนักงานราชการต้ังแต่เดือนพฤษภาคม 2556 

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร  กล่าวว่ากรณีพนักงานราชการของสถานบันอยุธยาศึกษาสามารถ
เรียกบรรจุพนักงานราชการได้เลย  แต่ในส่วนของพนักงานราชการอีก 12 อัตรา ที่ขอสอบบรรจุเพ่ิมเติม 
ต้องรองบประมาณปี 2557 แต่ที่เรียกสอบบรรจุเพ่ือต้องให้คงอัตรากําลังไว้ เน่ืองจากหากไม่มีเจ้าหน้าที่
ในตําแหน่งดังกล่าวจะถูกตัดอัตรากําลัง 

 
มติ/ความเห็นของที่ประชุม 
  รับทราบ 
 

ระเบยีบวาระท่ี 4.10.2   เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากรองอธิการบดฝ่ีายวางแผนและพัฒนา        

สาระสําคัญโดยย่อ 
1. มาตรการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 เพ่ิมเติม 

-  ขยายระยะเวลาการก่อหน้ีรายจ่ายลงทุน  ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 
2556  โดยต้องมีคู่สัญญาทํา PO แล้ว 

-  ขยายระยะเวลาการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ 
2. ดําเนินการประกวดราคางานอาคารศูนย์บริการการศึกษานานาชาติ  บริษัท จักรราช จํากัด  

เป็นผู้รับจ้าง  โดยลดราคาลง 75,000.- บาท 
3. การขอความร่วมมือจัดทําประเด็นปัญหาที่สาธารณชนให้ความสนใจ  จากสํานักงาน

คณะกรรมการอุดมศึกษา  โดยขอความร่วมมือตอบประเด็นปัญหาที่กําหนด และประเด็นอ่ืน ๆ ที่เห็นว่า
ควรมีเพ่ิมเติม 

4. แจ้งเพ่ือทราบ   อธิการบดีได้อนุมัติโครงการปรับปรุงห้องอิหร่านศึกษา และศูนย์ตะวันออกกลาง 
ของอิสลามศึกษา จํานวน 990,000.- บาท (เก้าแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน) แล้ว 

5. ในปีงบประมาณ 2554  สํานักงาน กพร. แจ้งมติคณะรัฐมนตรีจัดสรรเงินรางวัล (เงินโบนัส) 
ให้มหาวิทยาลัย  ซึ่งมหาวิทยาลัยมีผลการปฏิบัติงานตามคํารับรอง 4. กว่า อยู่ในเกณฑ์ดี  ซึ่งได้รับเงินรางวัล
ประมาณ 5 แสนกว่าบาท  และได้ดําเนินการจัดส่งให้ สตง. จัดสรรต่อไป 

6. อธิการบดี ได้มีหนังสือสั่งการบุคคลที่ครบวาระพ้นจากตําแหน่งดําเนินการจัดทําการส่งมอบงาน
ตามระเบียบ  โดยต้ังคณะกรรมการติดตามผลการส่งมอบงานติดตามการดําเนินงานดังกล่าว  และแต่งต้ัง
รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนาเป็นประธาน  ฝ่ายตรวจสอบเป็นเลขานุการ 

 
มติ/ความเห็นของที่ประชุม 
  รับทราบ 

 
 



10 

 

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  คร้ังที่  7/2556 

 

 

ระเบียบวาระท่ี 4.10.3  เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 

สาระสําคัญโดยย่อ 
1. กําหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย  ในวันพุธที่ 24 เมษายน 2556  เวลา 13.30 น.    

ซึ่งกรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จํานวน 11 ท่าน  ได้รับพระ
บรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งต้ังต้ังแต่วันที่ 11 พฤศจิกายน 2556  ซึ่งการประชุมในครั้งน้ีจะเป็นครั้ง
แรกของผู้ทรงคุณวุฒิชุดใหม่  ส่วนใหญ่ผู้ทรงคุณวุฒิจะมาเข้าร่วมได้ และมีบางส่วนที่ไม่สามารถมาได้
เน่ืองจากติดราชการ คือ นายวิบูลย์  สงวนพงศ์ (ปลัดกระทรวงมหาดไทย)  นายทวีศักด์ิ  กออนันตกูล  
และนายโสภณ  สุภาพงษ์  และคณะกรรมการผู้แทนคณาจารย์ประจํา จํานวน 4 ท่าน  จึงขอเรียนเชิญ
ผู้บริหารทุกท่านเข้าร่วมประชุมเพ่ือแนะนําให้รู้จักคณะกรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒิชุดใหม่  โดยวาระที่จะ
นําเสนอทั้งหมด 15 วาระ  ได้แก่ การอนุมัติให้ปริญญาบัตร การแต่งต้ังอุปนายกสภา การแต่งต้ังประธาน
คณะกรรมการพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการ  โครงการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรประกาศนียบัตร
บัณฑิตวิชาชีพครู  ขอความเห็นชอบแต่งต้ังผู้รักษาราชการแทนคณบดี 4 คณะ การดําเนินการสรรหา
ผู้อํานวยการสถาบันอยุธยาศึกษา  ผู้อํานวยการสถานบันวิจัยและพัฒนา  ผู้อํานวยการสํานักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ  แต่งต้ังคณะกรรมกรเพื่อพิจารณากําหนดจํานวนและตัวบุคคลใน
สถาบันอุดมศึกษาให้ต่อเวลาราชการประจําปีงบประมาณ 2557  การดําเนินการสรรหาอธิการบดี  ขอ
ความเห็นชอบปิดหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาสังคมศาสตร์  ขอความเห็นชอบในหลักการของ
ร่างโครงการและข้อตกลงความร่วมมือในการเปิดโรงเรียนประถมสาธิต จังหวัดอ่างทอง  การอนุมัติ
งบประมาณจัดซื้อที่ดินเพ่ือจัดทําโครงการขยายการจัดการศึกษา การวิจัย การบริการวิชาการ และทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรมสู่พ้ืนที่ริมแม่นํ้าเจ้าพระยา 

2. หลักสูตรนานาชาติ  ตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา  กับมหาวิทยาลัยราชภัฏชนชาติกว่างสี  ณ เมืองหนานหนิง  มณฑลกวางสี  ประเทศ
สาธารณรัฐประชาชนจีน  โดยเงิน 10% ที่หักไว้จะจัดสรรมาเป็นทุนให้นักศึกษาในการเรียนต่อ  และทาง
มหาวิทยาลัยราชภัฏชนชาติกว่างสีมีความต้องการที่จะให้นักศึกษาไปเรียนต่อที่มหาวิทยาลัยราชภัฏชนชาติกว่างสี   

3. จํานวนนักศึกษาของมหาวิทยาลัยฯ น้อยลงรองลงมาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธ์ิ 
เสนอให้มีการเพ่ิมหลักสูตร และขยายหมู่เรียนในสาขาที่ไม่ใช่สาขาวิชาชีพ เพ่ือเพ่ิมจํานวนนักศึกษา 

 
มติ/ความเห็นของที่ประชุม 
  รับทราบ 
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ระเบียบวาระท่ี 4.10.4   เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ 

สาระสําคัญโดยย่อ 
-  ไม่มี - 

 
มติ/ความเห็นของที่ประชุม 

- ไม่มี – 
 

ระเบียบวาระท่ี 4.10.5  เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา 

สาระสําคัญโดยย่อ 
1. ในวันพุธที่ 24 เมษายน 2556  เวลา 13.00 น.  ท่านเกศินี  แขวัฒนะ  วุฒิสมาชิกจังหวัด

พระนครศรีอยุธยา จะเดินทางมามอบทุนการศึกษาให้นักศึกษาเรียนดีฐานะยากจน จํานวน 25 ทุน     
ณ ห้องประชุมต้นโมก  จึงขอเรียนเชิญท่านผู้บริหารที่ไม่ติดภารกิจเข้าร่วมเป็นเกียรติในงานดังกล่าว 

2. งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคกลาง ประจําปี พ.ศ. 2556  
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  จะมีงานในวันที่ 2 กรกฎาคม 2556 ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
รําไพพรรณี  โดยจะใช้มาตรฐานการรับปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เพ่ือให้
ภาพถ่ายรับปริญญาบัตรออกมาสวยงาม  โดยการให้คะแนนการจัดพิธีพระราชทานปริญญาบัตรจะเร่ิมให้
ต้ังแต่นักศึกษาเข้าสวนอัมพร การเข้าแถว การจัดระบบ  และพิจารณาเรื่องการทูลเกล้าถวายปริญญาบัตร
แด่พระบรมวงศานุวงศ์ 

 
มติ/ความเห็นของที่ประชุม 
  รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี 4.10.6 เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร 

สาระสําคัญโดยย่อ 
1. บริษัทผู้รับเหมางานก่อสร้างอาคารใหม่นัดส่งมอบงานในวันที่ 24 เมษายน 2556  โดยงาน

ดําเนินการล่าช้าไป 3%  และขณะน้ีมีเสาเข็มขนาดเมตรครึ่งที่เหลืออยู่ประมาณ 300 กว่าต้น  หากท่านใด
ประสงค์จะนําไปใช้หรือถวายวัดที่ใดกรุณาแจ้งความประสงค์ได้ 

2. ตามนโยบายประหยัดพลังงานของรัฐบาล  ขณะน้ีทางมหาวิทยาลัยฯ ได้ดําเนินการจัดทํา
โปรสเตอร์และแผ่นสติกเกอร์ประหยัดพลังงานแจกทุกช้ันเรียนทุกคณะ  ขอฝากคณบดีทุกคณะกวดขัน
การประหยัดพลังงานตามนโยบายรัฐบาลต่อไปด้วย 

3. ในส่วนของงานอาคารสถานที่ได้ดําเนินการซ่อมแซมเก้าอ้ีทุกอาคาร  โดยจะแล้วเสร็จ
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การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  คร้ังที่  7/2556 

 

ภายในอาทิตย์น้ีพร้อมใช้เรียนทันเปิดเทอม 
4. ในส่วนของขยะภายนอกอาคารจะดําเนินการจัดส่งเจ้าหน้าพร้อมรถไปขนขอให้แต่ละคณะ

จัดเจ้าหน้าที่ช้ีจุดและคัดเลือกขยะที่จะทิ้ง ได้แก่  
- อาคารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ในวันที่ 30 เมษายน 2556   
- อาคารพละศึกษาของคณะครุศาสตร์หลังโรงยิม 2 และโรงยิม 1 ในวันที่ 1 พฤษภาคม 2556  

และในส่วนของอัศจรรย์ไม้ทางคณะจะให้ดําเนินการอย่างไรจะจําหน่ายหรือเอาไว้ใช้ต่อไป 
- กองพัฒนาการศึกษา  ในวันที่ 2 พฤษภาคม 2556 

5. ทางมหาวิทยาลัยฯ จะดําเนินการย้ายที่จอดรถโดยสารประจําทางไปอยู่บริเวณด้านหลัง
ศาลาหลังใหม่ จํานวน 3 ศาลา  และบริเวณด้านขวาหน้าทางเข้าอีก 1 ศาลา  ซึ่งได้แจ้งกองกลางให้
ดําเนินการจัดซื้อโต๊ะเก้าอ้ีเพ่ือน่ังรอรถโดยสารประจําทาง จํานวน 4 ศาลา ศาลาละ 3 ชุด  และได้สั่งการ
ให้ภาคพ้ืนดินนําต้นหมากไปต้ังประจําศาลา ๆ ละ 2 ต้น พร้อมถาดรองบริเวณด้านหน้าของรั้ว
มหาวิทยาลัยฯ โดยจะดําเนินการให้แล้วเสร็จก่อนเปิดเทอม 

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  กล่าวว่าในส่วนของขยะได้ดําเนินการแยกไว้แล้ว  
และขณะน้ีอยู่ในระหว่างดําเนินการกําหนดราคาเพ่ือขายทอดตลาด  ขอฝากในเรื่องของฝาตะแกรงท่อนํ้า
บริเวณหน้าทางเข้า – ออก ของมหาวิทยาลัยฯ ได้ยุบตัวลงเกรงจะเป็นอันตรายกับรถที่เข้าออก  และการ
บําบัดนํ้าเสียบริเวณด้านหลังโรงอาหาร 

 
มติ/ความเห็นของที่ประชุม 
  รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี 4.10.7   เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ
และตรวจสอบภายใน 

สาระสําคัญโดยย่อ 
1. ประตูรั้วลานเล่ือนบริเวณทางเข้าเปิดปิดลําบาก กลอนประตูรั้วชํารุดไม่สามารถใช้งานได้  

และพ้ืนปูนรางประตูชํารุดหลุดออกในเบ้ืองต้นได้แจ้งให้ยามนําไม้มารองขนาบรางเหล็กไว้   
2. การตรวจสอบและควบคุมวัสดุครุภัณฑ์ขณะนี้ไม่เป็นปัจจุบัน  บัญชีวัสดุครุภัณฑ์ของ

สถานบันอยุธยาศึกษาไม่ตรงกับฝ่ายพัสดุ 
3. ห้องนํ้าบริเวณด้านหลังสถานบันฯ ถังบําบัดนํ้าเสียชํารุดนํ้าในบ่อเอ่อล้นบริเวณโดยรอบ 
4. โรงอาหารของทางมหาวิทยาลัยฯ แม่บ้านได้เข้าไปใช้ห้องแอร์ และห้องนํ้าอาจารย์ในโรง

อาหารสกปรกส่งกลิ่นเหม็น 
รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร  กล่าวว่าในส่วนของประตูรั้วอยู่ในระหว่างการออกแบบ 

 
มติ/ความเห็นของที่ประชุม 
  รับทราบ 
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ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องนําเสนอเพื่อพิจารณา 
 

ระเบียบวาระท่ี 5.1  ขอให้ทบทวนการปรับปรุงห้องอิหร่านศึกษา และศูนย์ตะวันออกกลาง
และอิสลามศึกษา 

 สาระสําคัญโดยย่อ 
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้แจ้งว่าตามที่มหาวิทยาลัยได้อนุมัติงบประมาณ

ในการปรับปรุงห้องอิหร่านศึกษา และศูนย์ตะวันออกกลางและอิสลามศึกษา จํานวน 990,000.- บาท 
(เก้าแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน)  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีขอต้ังประเด็นเป็นข้อสังเกตดังน้ี 

1. ในหลักการและเหตุผลไม่ได้ระบุว่ามีความจําเป็นเร่งด่วนหากไม่ดําเนินการจะส่งผลเสีย
ต่อมหาวิทยาลัย 

2. โครงการน้ีควรจะต้ังงบประมาณในปี 2557 เพราะขณะน้ีเลยครึ่งปีงบประมาณ 2556 แล้ว  
หรือหากสามรถช้ีแจงความจําเป็นเร่งด่วนได้ก็ควรใช้งบประมาณของสํานักงานอธิการบดีที่ยังไม่ได้ดําเนินการ 

3. โครงการไม่จําเป็นต้องมีรายละเอียดของการใช้งบประมาณแบบรูปรายการ และ BOQ 
ซึ่งท่านกําหนดเป็นแนวปฏิบัติของทุกหน่วยงานที่ต้องปฏิบัติอย่างเคร่งครัดหรือไม่ 

4. การใช้งบประมาณซ่ึงเป็นจํานวนมากน้ันไม่จําเป็นต้องผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการ 
บริหารมหาวิทยาลัยใช่หรือไม่  เพราะในขณะน้ีมีงานอ่ืนที่ควรดําเนินการอย่างเร่งด่วน เช่น การพัฒนา
ศูนย์ภาษาเพ่ือเตรียมความพร้อมของนักศึกษาในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนมากกว่า 

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร  กล่าวว่าอธิการบดีได้มีหนังสือแจ้งให้ที่ประชุมทราบแล้วใน
ระเบียบวาระที่ 4.10.2 ว่าโครงการดังกล่าวเป็นโครงการที่ได้รับอนุมัติแล้วในงบประมาณ 990,000.- บาท 
(เก้าแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน) ซึ่งอยู่ในอํานาจการอนุมัติของอธิการบดี  ซึ่งที่ประชุมรับทราบข้อเสนอของ
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ แจ้งว่าในเดือนพฤษภาคม 2556 จะมีการจัดงานอิหร่าน และ
งานพระอุบาลีครบรอบ 230 ปี  ซึ่งรัฐมนตรีจากอิหร่านจะมาร่วมงานดังกล่าวด้วย จึงมีความจําเป็นที่
จะต้องเร่งรัดการดําเนินการดังกล่าว  ซึ่งโครงการศูนย์ตะวันออกกลางและอิสลามศึกษาได้ผ่านการอนุมัติ
เห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยแล้ว  ซึ่งจะได้รับการสนับสนุนทุนการศึกษาจากอิหร่าน  ทั้งน้ีมีความเห็นว่า
การปรับปรุงดังกล่าวเป็นการสร้างประโยชน์ให้กับมหาวิทยาลัยฯ มากกว่า  เน่ืองจากโครงการดังกล่าว
เป็นการสนับสนุนความร่วมมือทางวิชาการและท้องถิ่น และรองรับการจัดการศึกษานานาชาติ เช่น 
หลักสูตรอิสลามศึกษา และกิจกรรมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างประเทศไทยและประเทศตะวันออกกลาง 

ผู้อํานวยการสถาบันอยุธยาศึกษา  กล่าวว่าได้เคยประสานกันทางสถานเอกอัครราชทูต
สาธารณะรัฐอิลสามแห่งอิหร่านเสนอให้ทางมหาวิทยาลัยฯ จัดทําห้องสมุดอิหร่านศึกษา  ซึ่งหากทาง
มหาวิทยาลัยฯ สามารถจัดทําได้ก็จะเป็นการประสานงานการศึกษาเก่ียวกับตะวันออกกลางและอิสลาม
ศึกษาให้แก่นักเรียน นักศึกษา  โดยทางผู้ว่าเมืองกุมได้เชิญผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและ
ทีมงานไปเยี่ยมชมเมืองกุมในช่วงเดือนพฤษภาคม  เพ่ือจัดทําบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการ
ดําเนินงานร่วมกัน  โดยจะให้มีการจัดเป็นพิพิธภัณฑ์หรือสถานศึกษาอิหร่านบริเวณศาลากลาง (หลังเก่า) 
ซึ่งจะเกิดผลดีต่อทางมหาวิทยาฯ ต่อไปในอนาคต 

รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ  เดิมทางศูนย์วัฒนธรรม สถานเอกอัครราชทูต
สาธารณรัฐอิสลามแห่งอิหร่าน มอบให้ทางมหาวิทยาลัยฯ ดําเนินการในเร่ืองของงานวิจัย โดยมีข้อตกลง
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กับทางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ซึ่งท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้รับปากดําเนินการจาก
ทางอิหร่านไว้แล้ว  ซึ่งหากเราดําเนินการเริ่มต้นบางส่วนแล้ว  ทางอิหร่านก็จะเข้ามาสนับสนุน
งบประมาณในการดําเนินการสานต่อ  จึงกลายมาเป็นที่มาของโครงการที่จะต้องเร่งด่วนดําเนินการให้ทัน
ก่อนที่อิหร่านจะเข้ามาจัดงานศิลปวัฒนธรรมและความสัมพันธ์ไทย – อิหร่าน และอยุธยา – เมืองกุม 
ในช่วงประมาณเดือนพฤษภาคม 2556  

 
มติ/ความเห็นของที่ประชุม 

รับทราบข้อความเป็นห่วงจากคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เรื่อง การปรับปรุง
ห้องอิหร่านศึกษา และศูนย์ตะวันออกกลางและอิสลามศึกษา   
 
ระเบียบวาระท่ี 5.2   ขอความเห็นชอบการจัดทําความร่วมมือพัฒนาหลักสูตรใหม่ 
 สาระสําคัญโดยย่อ 

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  กล่าวว่าตามที่สถาบันอยุธยาศึกษา คณะ
วิทยาการจัดการ และคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ได้เข้าศึกษาดูงานร่วมกันที่ประเทศมาเลเซีย
และสิงคโปร์ ระหว่างวันที่ 21 – 25 มีนาคม 2556  ทําให้เห็นความก้าวหนาในการจัดการเรียนการสอน
ของประเทศเพ่ือนบ้านด้านสุขภาพและการบูรณาการศักยภาพของหลายสาขา คณะผู้ศึกษาดูงาน      
จึงประชุมร่วมกันในวันที่ 3 เมษายน 2556  โดยได้เชิญสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ สาขาการท่องเที่ยว 
สาขาการจัดการ และรองคณบดีฝ่ายวิชาการของทั้งสามคณะมาร่วมพัฒนาหลักสูตรใหม่  ซึ่งเกิดจาก
ความร่วมมือของ 3 คณะ และ 1 สถาบัน  โดยหลักสูตรดังกล่าวจะเป็นหลักสูตรที่สามารถบูรณาการ
ศาสตร์ต่าง ๆ และเน้นดําเนินงานเชิงรุกซึ่งจะเป็นการตอบโจทย์การเตรียมความพร้อมของนักศึกษาที่จะ
เข้าสู่ AEC ในปี 2558  จากผลการประชุมดังกล่าวคณะผู้เข้าร่วมประชุมมีมติว่า 

1. ควรจะพัฒนาหลักสูตรระดับปริญญาตรี 2 หลักสูตร คือ 
1.1 การจัดการธุรกิจอาหารและงานครัว และหลักสูตรการจัดการสุขภาพ ซึ่ง

หลักสูตรแรกผู้รับผิดชอบ คือ คณะวิทยาการจัดการ 
1.2 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และเน้นการใช้ภาษาอังกฤษ จีน ญี่ปุ่น หรือ

ภาษาของชาติตะวันออกกลาง และเน้นการปฏิบัติโดยเชิญผู้ประกอบการมาร่วม
เป็นวิทยากร 

2. ได้วางแผนการลงนามความร่วมมือและกําหนดกรรมการพัฒนาหลักสูตรซึ่ ง
ประกอบด้วยทั้ง 4 หน่วยงานที่เก่ียวข้องทุกระดับทั้งระดับคณะและสาชาวิชา 

3. งบประมาณการพัฒนาหลักสูตรดังกล่าวจะใช้งบประมาณในปี 2556 – 2557 
4. หลักสูตรดังกล่าวจะต้องพัฒนาเพ่ือให้นักศึกษาสามารถเทียบโอนรายวิชา/ฝึกปฏิบัติงาน

ที่เก่ียวข้องกับมหาวิทยาลัยในมาเลเซียได้ 
5. ในรายวิชากลุ่ม General Education ควรจะมีการพัฒนาโดยเน้นการฝึกปฏิบัติงานเพ่ือชุมชน  

โดยอาจต้องมีการดําเนินการเป็นโครงการนําร่อง 
และเสนอให้ที่ประชุมร่วมพิจารณาขอความคิดเห็นว่ามหาวิทยาลัยฯ จะดําเนินการอย่างไร

ให้มีการพัฒนาหลักสูตรเป็นหลักสูตรการเรียนการสอน 3 ปี เพ่ือให้นักศึกษาจบเร็วขึ้นและทันต่อการเข้าทํางาน 
รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ  เห็นชอบและสนับสนุนในการดําเนินการจัดทํา

ความร่วมมือพัฒนาหลักสูตรใหม่ของคณะวิทยาการจัดการ และคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
คณบดีคณะครุศาสตร์  เห็นชอบในหลักการดังกล่าว และในส่วนของการดําเนินโครงการให้
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เป็นหน้าที่ของคณะวิทยาการจัดการ และคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีดําเนินการต่อไป 
 

มติ/ความเห็นของที่ประชุม 
เห็นชอบในหลักการการจัดทําความร่วมมือพัฒนาหลักสูตรใหม่ 2 หลักสูตร คือ การจัดการ

ธุรกิจอาหารและงานครัว  และหลักสูตรการจัดการสุขภาพ  โดยมอบหมายให้กองนโยบายและแผน
จัดสรรงบประมาณสนับสนุนหลักสูตรใหม่ในปีงบประมาณ 2557 เพ่ือรองรับการพัฒนาหลักสูตรดังกล่าว 
 
ระเบียบวาระท่ี 5.3 ขอความเห็นและข้อเสนอแนะการพิจารณากรอบเจรจาตามร่าง

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา กับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมารา (University 
Teknologi MARA) 

 สาระสําคัญโดยย่อ 
คณบดีคณะวิทยาการจัดการ  แจ้งว่าตามที่คณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี และสถาบันอยุธยาศึกษา  ได้รับอนุญาตให้ไปราชการ เพ่ือศึกษาดูงาน ประชุม แลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น และเจรจาเพ่ือหาข้อตกลงทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมารา ประเทศมาเลเซีย 
ระหว่างวันที่ 21 – 25 มีนาคม 2556  แต่เน่ืองจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมารา ประเทศมาเลเซีย ขอแก้ไข
ร่างบันทึกข้อตกลงฉบับดังกล่าว  จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาร่างบันทึกข้อตกลงฯ ฉบับใหม่  โดย
ขอเพ่ิมรายละเอียดดังน้ี 

1. หน้า 2 ข้อ e ของฉบับเดิมเป็นข้อ f และข้อ e แก้เป็นในเร่ืองของศิลปวัฒนธรรมของ
สถาบันอยุธยาศึกษา  และคณะวิทยาการจัดการ จึงขอเสนอให้คณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยพิจารณา 

2. หน้า 6  เพ่ิมรายละเอียดในส่วนของ Attention ประกอบไปด้วยคณบดีคณะวิทยาการจัดการ  
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
และผู้อํานวยการสถาบันอยุธยาศึกษา 

3. หน้า 8  แก้ไขช่ือมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เน่ืองจากพิมพ์ผิด 
และเมื่อแก้ไขนําเสนออธิการบดีพิจารณาลงนามแล้ว จะดําเนินการจัดส่งให้มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีมารา ประเทศมาเลเซีย ลงนามบันทึกข้อตกดังกล่าวทางไปรษณีย์ 
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  ให้ความเห็นชอบกับร่างบันทึกข้อตกลงดังกล่าว เน่ืองจาก

อธิการบดีมหามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมารา ประเทศมาเลเซีย ได้ลงนามแล้ว 
 

มติ/ความเห็นของที่ประชุม 
เห็นชอบ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา กับ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมารา (University Teknologi MARA) ประเทศมาเลเซีย 
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ระเบียบวาระท่ี 5.4 ขอความเห็น (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินและการเก็บรักษาเงินรายได้ตลาดนัด พ.ศ. ...... 

 สาระสําคัญโดยย่อ 
รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร แจ้งว่าตามที่สํานักงานตรวจเงินแผ่นดินได้เข้าตรวจสอบเงินรายได้

ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาตามระบบของทางราชการ  และเสนอให้มหาวิทยาลัยฯ 
ดําเนินการจัดทําระเบียบรองรับการเบิกจา่ยเงินและการเก็บรักษาเงินรายได้ตลาดนัด (เดิมเรียกว่าเงินสวัสดิการ) 
ซึ่งเป็นเงินที่ทางมหาวิทยาลัยฯ นําไปใช้จ่ายในกรณีที่ไม่สามารถเบิกจ่ายได้ตามปกติ เช่น การจัดกิจกรรม
การกุศล งานศพ ตัวพวงมาลา ตัวพานพุ่ม  ซึ่งตามระเบียบกระทรวงการคลังไม่สามารรถเบิกจ่ายเงิน  
ในตรงส่วนน้ีได้  ซึ่งสํานักงานตรวจเงินฯ ได้ให้ข้อแนะนําว่าหากทางมหาวิทยาลัยฯ มีความจําเป็นที่จะต้อง
เบิกจ่ายเงินในลักษณะน้ี  จะต้องมีระเบียบรองรับการจ่ายเงินในลักษณะดังกล่าว  จึงได้มีการร่างระเบียบฉบับน้ีขึ้นมา
เพ่ือรองรับการจัดเก็บรายได้และรายจ่ายของเงินในส่วนน้ี  ซึ่งต้ังแต่วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2556 เงินในส่วนน้ี
ไม่สามารถเบิกจ่ายได้ต้องหยุดไว้ก่อน  และขณะน้ีได้นําเงินส่วนน้ีเข้าใหม่ตามระบบแล้ว จํานวน 1,200,000.- บาท 
(หน่ึงล้านสองแสนบาทถ้วน)  และที่เป็นลูกหน้ีอีกประมาณ 7-8 แสนบาท (เงินในส่วนที่ใช้จ่ายไปแล้ว 
แต่ยังไม่ได้เคลียร์เอกสาร) รวมแล้วประมาณ 2 ล้านบาท 

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  กล่าวว่าตามร่างระเบียบการเบิกจ่ายเงินและการเก็บรักษาเงิน
รายได้ตลาดนัด เป็นลักษณะการนําเอาเงินออก มิใช่การเก็บรายได้  และในข้อ 6 ของร่างระเบียบ 
“คณะกรรมการเงินรายได้ตลาดนัด” อยากทราบว่าคณะกรรมการชุดน้ีดําเนินการอะไรกับเงินรายได้
ของตลาดนัด คือทําหน้าที่เก็บหรือบริหารเงินรายได้  และในข้อ 4 เก็บรายได้มาก่อนแล้วค่อยเบิก กับ
ข้อ 5 ยังไม่ได้จัดเก็บแต่เบิก  และข้อ 8 บอกวิธีการจ่ายแต่ไม่บอกวิธีการเก็บ รายละเอียดไม่ชัดเจน  
และในส่วนของช่ือระเบียบ “เงินรายได้ตลาดนัด” บอกไม่แน่ชัดว่าเป็นเงินรายได้หรือผลประโยชน์ 

ผู้อํานวยการสํานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา  เสนอว่าระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย การบริหารจัดการเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2548 เป็นระเบียบที่
ครอบคลุมการบริหารเงินที่ได้รับนอกเหนือจากเงินงบประมาณแผ่นดิน  เพียงแต่กระบวนการจ่ายเงิน
อาจจะไม่เป็นไปตามวิธีการท่ีถูกต้อง  จึงเสนอให้ปรับระเบียบในปี 2548  โดยเพ่ิมประเภทเงินรายได้
และค่าใช้จ่ายให้มีค่าใช้จ่ายเงินสวัสดิการ  และนําระเบียบในปี 2550 มาปรับแก้รวมกับปี 2548  

รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ  เห็นด้วยกับผู้ อํานวยการสํานักงาน
คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา  และเสนอว่าการปรับเปลี่ยนทุกครั้งควรมีการประชาสัมพันธ์ให้คนใน
องค์กรทุกคนรับทราบเหตุผลการเปลี่ยนแปลง 

 
มติ/ความเห็นของที่ประชุม 

มอบหมายผู้อํานวยการกองกลางทบทวน (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินและการเก็บรักษาเงินรายได้ตลาดนัด พ.ศ. .....  โดยยึดระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฎ
พระนครศรีอยุธยา ว่าด้วยการบริหารจัดการเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2548 และระเบียบ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วยเงินสวัสดิการและการจ่ายเงินสวัสดิการ พ.ศ. 2550 เป็นแนวทาง
ในการปรับปรุงร่างระเบียบเก่ียวกับการจ่ายเงินและการเก็บรักษาเงินรายได้ตลาดนัดให้ถูกต้องตามระบบ
ทางราชการตามที่สํานักงานตรวจเงินแผ่นดินได้เสนอไว้  โดยใช้หลักการเดียวกันกับระเบียบ
กระทรวงการคลังกําหนด และหาข้อมูลจากมหาวิทยาลัยอ่ืนเทียบเคียง 
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ระเบียบวาระที่ 6  เรื่องอ่ืน ๆ 

ระเบียบวาระท่ี 6.1  กําหนดการประชมุคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 8/2556 
 

สาระสําคัญโดยย่อ 
ตามที่ได้กําหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (กบ.) ครั้งที่ 8/2556  

ในวันอังคารที่ 7 พฤษภาคม 2556  เวลา 13.30 น.  ณ ห้องประชุม 1  อาคาร 2  มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา  จึงขอเรียนเชิญคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยทุกท่านเข้าร่วมประชุมโดยพร้อม
เพรียงกัน ตามวันและเวลาดังกล่าว   

 
มติ/ความเห็นของที่ประชุม 
  รับทราบ 

 

ระเบียบวาระท่ี 6.2  การบริหารการใชร้ถรถยนต์ราชการ 

 สาระสําคัญโดยย่อ 
ผู้อํานวยการกองกลาง  กล่าวว่าขณะน้ีคนขับรถขาดจํานวน 2 คน เน่ืองจากเกษียณ  กองกลาง

ได้นําเรื่องเสนออธิการบดีแล้ว แต่ยังไม่ได้รับการอนุมัติ โดยในกรณีที่รถมีไม่พอจะใช้กรณีการเหมารถ 
ผู้อํานวยการสํานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา  เสนอให้มีการรับสมัครช่างซ่อมบํารุง

รถยนต์ เพ่ือปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบอุปกรณ์รถยนต์ ซ่อมเครื่องยนต์ และบํารุงรักษารถยนต์ให้มีสภาพ
พร้อมใช้งานอยู่เสมอ 

 
มติ/ความเห็นของที่ประชุม 
  รับทราบ 

 
เลิกประชุม  เวลา  17.30 น. 
 
 

นางสาวจิราพร  จํานงทรง  ผูจ้ดบันทึกการประชุม 
 

นางลักขณา  เตชวงษ์  ผู้ตรวจบันทึกการประชุม 


