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รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
ครั้งท่ี 19/2557 

วันอังคารที่  11  พฤศจิกายน  2557  เวลา 13.30 – 16.30 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. อาจารยสุทัศน อูทอง  ผูชวยอธิการบดีฝายอาคารสถานที่ ภมูิสถาปตย 

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

     และสังคมศาสตร      กรรมการ 
12. ผศ.ศานิต  สวัสดิกาญจน คณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี    กรรมการ 
13. นางเบญญาภา สอนพรม (แทน) คณบดีคณะวิทยาการจัดการ    กรรมการ 
14. รศ.ดร.ชูสิทธิ์  ประดับเพ็ชร  ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา    กรรมการ 
15. อาจารย ดร.จงกล เฮงสุวรรณ ผูอํานวยการสถาบันอยุธยาศึกษา     กรรมการ 
16. นางสาวพิจิกามาศ แยมบู   (แทน) ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและ 

     เทคโนโลยีสารสนเทศ      กรรมการ 
17. ผศ.ดร.อดิศร ภูสาระ  รักษาราชการแทนผูอํานวยการสํานักงาน 

     บัณฑิตศึกษา          กรรมการ 
18. อาจารยประพันธ แสงทองดี ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ    กรรมการ 
19. นางสาวเพลินตา โมสกุล  ผูอํานวยการกองนโยบายและแผน        กรรมการ 
20. นางสุนทรี  โพธิกุล  ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี กรรมการและเลขานุการ 
21. นางศิขรินทร สุวรรณทัศน นิติกร         ผูชวยเลขานุการ 
22. น.ส.กาญจนพิชญา ภิญญา  รกัษาการหัวหนางานกิจการคณะกรรมการ  ผูชวยเลขานุการ 
23. นางนงคราญ คงสมทรง เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป      ผูชวยเลขานุการ 
24. นางปยะนุช  สุขเพ็ชร  เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป      ผูชวยเลขานุการ 
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ผูไมมาประชุม 
1. อาจารย ดร.กิติมา ทามาล ี  ผูชวยอธิการบดีฝายบริการวิชาการและ 

     สหกิจศึกษา      ติดราชการ 
2. นางสาวพรสวรรค คลายกัน หัวหนางานการเงินและบัญชีปฏิบัตหินาที่ 

     ในตําแหนงผูอํานวยการกองกลาง    ติดภารกิจ 
3. นางสารภ ี  พูลศิริ  ผูอํานวยการกองพัฒนานักศึกษา    ติดภารกิจ 
4. นางลักขณา  เตชวงษ  ผูอํานวยการกองบริการการศึกษา    ติดภารกิจ 

 

ผูเขารวมประชุม 
1. นางสาวกาญจนา  เงินออน  หัวหนาสํานักงานคณะครุศาสตร 
2. นางสาวณัฐฐิญา แกวแหวน หัวหนาสํานักงานผูอํานวยการสถาบันอยุธยาศึกษา 
3. นางสาววลัยทิพย    พิมพสุธีถิรชา หัวหนาสํานักงานผูอํานวยการสํานักงานคณะกรรมการ    

บัณฑิตศึกษา 
4. นางสาวเบญจลักษณ ชิดชาญชัย หัวหนางานประกันคุณภาพ 
5. นางอมรรัตน  อมรนาถ นักวิชาการสถิต ิ
6. นายสิปปภาส  บุญรักษา นักวิเคราะหนโยบายและแผน 

เริ่มประชุม เวลา 13.30 น. 
          ประธานพิจารณาจํานวนกรรมการที่มาประชุมและเห็นวาครบองคประชุมแลว จึงเปด         
การประชุมและดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม  

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจงใหทราบ 

ระเบียบวาระที่ 1.1  การเบิกจายงบประมาณในไตรมาสที่ 1  
 

 สาระสําคัญโดยยอ 
 ผูวาราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาขอความรวมมือการเบกิจายงบประมาณในไตรมาสที่ 1  

ใหมีการเบิกจายใหไดรอยละ 50  อธิการบดีไดมอบหมายใหรองอธิการบดีฝายนโยบายและแผนดําเนินการ
แจงไปยังแตละหนวยงานใหเรงรัดการดําเนินการเบิกจายงบประมาณใหไดรอยละ 50   

 มติ/ความเห็นของที่ประชุม 

   รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 1.2   การจัดทํายุทธศาสตรของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา   

สาระสําคัญโดยยอ 
ผูวาราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาไดมอบหมายใหมหาวิทยาลัยเปนผูจัดทาํยุทธศาสตร

เชิงรุ กของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา   ซึ่งจังหวัดไดให ความไววางใจกับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา  โดยคาดวาจะแลวเสร็จภายในเดือนพฤศจิกายน 2557  และในวันที่ 12 พฤศจิกายน 
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2557  จะมีการประชุม  มีผูเขารวมประชุมประมาณ  400 –  500 คน ณ อาคาร 100 ป  ขอเรียนเชิญ
ผูบริหารทุกทานเขารวมประชุมดวย   

 

มติ/ความเห็นของที่ประชุม 
 รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 1.3   การจัดการแสดงแสง สี   เสียง  ใน งานมรดกโลกของจั งหวัด
พระนครศรีอยุธยา  

สาระสําคัญโดยยอ 
เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2557 มหาวิทยาลัยไดนําเสนอเพื่อจัดแสดงในงานมรดกโลก    

ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  คาดวามหาวิทยาลัยจะไดรับความไววางใจใหจัดการแสดงแสง สี เสียง    
ในครั้งนี ้

 

มติ/ความเห็นของที่ประชุม 
 รับทราบ  

ระเบียบวาระที่ 1.4   การจัดเสวนา เรื่อง แนวทางการยกระดับคุณภาพการศึกษาแหงชาติ  

สาระสําคัญโดยยอ 
ไดรับแจงทางโทรศัพทวาในวันที่   12 พฤศจิกายน 2557  จะมีการจัดเสวนา เรื่อง       

แนวทางการยกระดับคุณภาพการศึกษาแหงชาติ  ณ  โรงแรมวรบุรี  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา          
จัดโดยสภาการศึกษาแหงชาติรวมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  ดังนั้นขอเรียนเชิญผูบริหาร    
เขารวมการเสวนาในครั้งนี้  เพื่อเปนตัวแทนภาคอุดมศึกษาในการแสดงความคิดเห็น 

    

มติ/ความเห็นของที่ประชุม 
 รับทราบ  

 

ระเบียบวาระที่ 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
ระเบียบวาระที่ 2.1  เรื่องรับรองรายงานการประชุม  ครั้งที่ 18/2557  

สาระสําคัญโดยยอ 
มหาวิทยาลัยได กําหนดใหมี การประชุม  คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย               

ครั้งที่ 18/2557 เมื่อวันอังคารที่  28  ตุลาคม  2557 เวลา 13.30 น. ณ หองประชุมอยุธยา – อาเซียน  
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

เลขานุการคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย นําเสนอรายงานการประชุม ครั้งที่  18/2557  
เพื่อขอใหที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม 

 

มต/ิความคิดเห็นของที่ประชุม 
  รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่  18 /2557           
โดยมีการแกไขในหนา 2 – 6  ระเบียบวาระที่ 3.1 ในตารางระเบียบวาระที่  4.4 แกไขขอความใหม    
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เปนขอความเห็นชอบ (ราง) บันทึกขอตกลง (MOU) ระหวางมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา    
กับศูนยวัฒนธรรมสถานเอกอัครราชทูต  สาธารณรัฐอิสลามแหงอิหราน  ประจํากรุงเทพฯ 
 

ระเบียบวาระที่ 3   เรื่องสืบเนื่องจากการประชุม 

ระเบียบวาระที่ 3.1  รายงานขอมูลการดาํเนินงานและผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุม 
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
ครั้งที่ 18/2557 

สาระสําคัญโดยยอ 
  เลขานุการคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.)  นํา เสนอรายงานขอมูล               
จากการดํ าเนินงานและผลการปฏิบั ติต ามมติที่ ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย               
ครั้งที่  18/2557 เมื่อวันอังคารที่  28  ตุลาคม  2557  ดังตอไปนี ้
 

ระเบียบ
วาระท่ี 

เรื่อง 
มติท่ีประชุม/ขอเสนอแนะ 

และขอสั่งการ 
ผลการปฏิบัติตามมต ิ

4.1 ขอความเห็นชอบและขอเสนอแนะ  
(ราง) ขอบั งคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา  วาดวย  สหกิจศกึษา 
พ.ศ.2557 และ (ราง) ประกาศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
เรื่อง การเตรียมสหกิจศึกษาและ       
การปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 

เห็นชอบในหลักการ (ราง) ขอบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา            
วาดวย  สหกิจศึกษา พ.ศ.2557 และ       
(ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา เรื่อง การเตรียม        
สหกิจศึกษาและการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา  
โดยใหแกไขตามขอเสนอแนะ 
ของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
(ก.บ.) และแตงตั้งคณะกรรมการ 
จากหนวยงานที่เกี่ยวของที่มีการเปดสหกิจ
ศึกษากอนนําเขาการประชุมสภาวิชาการ
ตอไป   

- แจงมติการประชุมใหแกหนวยงาน        
ที่เกี่ยวของไดรับทราบ 

- อยูระหวางการดําเนินการแกไข         
ตามขอเสนอแนะของ          
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) 
และการแตงตั้งคณะกรรมการ 
 

4.2 ขอความเห็นชอบ (ราง) ประกาศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา    
เรื่อง  อัตราการจายเงินรายได 
จากเงินผลประโยชน พ.ศ.2557 

เห็นชอบในหลักการ (ราง) ประกาศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  
เรื่อง อัตราการจายเงินรายไดจากเงิน
ผลประโยชน พ.ศ.2557 และใหแกไข 
ตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย (ก.บ.) และใหนํามาแจง 
เพื่อทราบในวาระสืบเนื่องจากการประชุม
ของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
(ก.บ.) ตอไป 

- แจงมติการประชุมใหแกหนวยงาน        
ที่เกี่ยวของไดรับทราบ 

- อยูระหวางการดําเนินการนําเขาพิจารณา
ในการประชุมคณะกรรมการบริหาร  
งบประมาณและการเงิน (ก.บ.ง) 

- นําแจงคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
(ก.บ) เพื่อทราบ 
 

4.3 ขอความเห็นชอบ (ราง) บันทึกความ
เขาใจ  เรื่อง  ความรวมมือในการพัฒนา
การศึกษาเพื่อรองรับการเขาสูประชาคม
อาเซียน (AEC) 

เห็นชอบ (ราง) บันทึกความเขาใจ   
เรื่อง  ความรวมมือในการพัฒนาการศึกษา       
เพื่อรองรับการเขาสูประชาคมอาเซียน 
(AEC) และมอบหมาย ดร.ภาคิน   
โชติเวศยศิลป ประสานงานกับบริษัท  
ไทยทีวี จํากัด เพื่อลงนามตอไป 

- แจงมติการประชุมใหแกหนวยงาน        
ที่เกี่ยวของไดรับทราบ 

- อยูระหวางการเสนอลงนาม 
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ระเบียบวาระที่ 4  เรื่องนําเสนอเพื่อพิจารณา 
 

ระเบียบวาระที่ 4.1  ขออนุญาตรื้อถอนหอพักนักศึกษา หอ 1 และ หอ 2  หออูทอง 

 สาระสําคัญโดยยอ 
 ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  จะดํา เนินการกอสรางอาคารที่พักอาศัย

บุคลากร  โดยจะใชพื้นที่บริเวณหอพักนักศึกษา  หอ 1  และหอ 2  หออูทอง  เพื่อใชเปนสถานที่       
ในการกอสรางอาคารที่พักอาศัยบุคลากรหลังดังกลาวนั้น  งานอาคารสถานที่และภูมิสถาปตย           
จึงขออนุญาตรื้อถอนหอพักนักศึกษาหอ 1  และ หอ 2  หออูทอง 

 คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) มีขอเสนอแนะใหถายภาพของแตละหอไว     
เพ่ือเก็บไวเปนประวัติ  สวนวัสดุอุปกรณบางสวนหลังจากนํ้าทวมใหดําเนินการเก็บใหเรียบรอย 

 

มติ/ความเห็นของที่ประชุม 
  เห็นชอบอนุญาตใหรื้อถอนหอพักนักศึกษา  หอ 1 และ หอ 2  หออูทอง  และใหดําเนินการ
ตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.)  

 

ระเบียบวาระที่ 4.2  ขออนุญาตรื้อถอนบานพักขาราชการ  บริเวณหอพักอูทอง จํานวน 3 หลัง 
  

สาระสําคัญโดยยอ 
 ดวยงานอาคารสถานที่และภูมิสถาปตย  จะขออนุญาตรื้อถอนบานพักขาราชการ บริเวณ

หอพักอูทอง จํานวน   3 หลัง  เนื่องจากบานพักดังกลาวชํารุด  มีปลวกกัดกินไม  ทําใหไมคุมคา          
กับการซอมแซมนั้น  งานอาคารสถานที่และภูมิสถาปตย  จึงขออนุญาตรื้อถอนบานพักขาราชการ บริเวณ
หอพักอูทอง  จํานวน 3 หลัง ดังนี ้

1. บานเลขที่ ก. 2/15 
2. บานเลขที่ ก. 2/16 
3. บานเลขที่ ก. 2/17 

 

มติ/ความเห็นของที่ประชุม 
  เห็นชอบอนุญาตรื้อถอนบานพักขาราชการ บริเวณหอพักอูทอง จํานวน 3 หลัง 

 

ระเบียบวาระที่ 4.3  ขออนุญาตรื้อถอนบานพักขาราชการ  บริเวณหลังอาคารทองฟาจําลอง   
จํานวน 12 หลัง 

  

สาระสําคัญโดยยอ 
 ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  จะดําเนินการกอสรางอาคารเรียนศิลปกรรม  

โดยจะใชพื้นที่บานพักขาราชการบริเวณหลังอาคารทองฟาจําลอง  เพื่อใชเปนสถานที่ ในการกอสราง
อาคารเรียนหลังดังกลาวนั้น  งานอาคารสถานที่และภูมิสถาปตย  จึงขออนุญาตรื้อถอนบานพัก
ขาราชการ บริเวณหลังอาคารทองฟาจําลอง จํานวน 12 หลัง ดังนี้ 

1. บานเลขที่  96/26  บานพักอธิการบดี 
2. บานเลขที่  96/23  นายศักดา  จันทราศรี 
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3. บานเลขที่  96/28  นายสุมิตร  เทพวงษ 
4. บานเลขที่  96/29  ภาคเกษตร 
5. บานเลขที่   96/30  ภาคเกษตร 
6. บานเลขที่   96/31  นายณเรศณ  จิตรัตน 
7. บานเลขที่   96/32  งานอาคารสถานที่ฯ 
8. บานเลขที่   96/33  นางสาวณัฐภรณ  ศิริวรรณ 
9. บานเลขที่   96/36  รศ.ไพฑูรย  สมัครกิจ 
10. บานเลขที่   96/37  นางมณีรัตน  โปรงอารมณเจริญ 
11. บานเลขที่   96/38  นางสาวเพชรา  เทพอาษา 
12. บานเลขที่   96/39  นางสาวนภาพรรณ  รวมทรัพย 

 

มติ/ความเห็นของที่ประชุม 
  เห็นชอบอนุญาตรื้อถอนบานพักขาราชการ บริเวณหลังทองฟาจําลอง จํ านวน 11 หลั ง         
สวนบานพักอธิการบดีใหจัดทําสรุปขอมูลสรุปเพื่อหาแนวทางแกไขและใหนําเขาพิจารณาในการประชุม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) อีกครั้งหนึ่ง 
 

ระเบียบวาระที่ 4.4  ขอความเหน็ชอบประเดน็และหวัขอการจัดสัมมนา นอกสถานทีเ่ดอืนธันวาคม 
พ.ศ. 2557 

  

สาระสําคัญโดยยอ 
 ตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย  ครั้งที่ 9/2557  วันที่  15  ตุลาคม  2557  มีมติเห็นชอบ            

ใหคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย  คณะกรรมการชุดตาง ๆ และผูบริหารของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา  รวมสัมมนาทบทวนยุทธศาสตรเพื่อกําหนดแนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัยและบทบาท    
ขององคคณะบุคคลที่เกี่ยวของ  ซึ่งจะมีการจัดประชุมในวันที่  17 – 18  ธันวาคม 2557  ณ  จังหวัดสระบุรี    
โดยมหาวิทยาลัยฯ  ไดมอบหมายใหกองนโยบายและแผนกําหนดประเด็นและหัวขอการจัดสัมมนานอกสถานที่ 
นั้น 

 คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) มีขอเสนอแนะ ดังตอไปนี้ 
1. ไมควรใชเวลาในการนําเสนอขอมูลพื้นฐานของมหาวิทยาลัยมากจนเกินไป  ควรใหเวลา

ในการระดมความคิดเห็นหรือการแบงกลุม 
2. ควรมีการประเมินผลจากขอเสนอหรือประเด็นตาง ๆ ที่ใหมหาวิทยาลัยไปดําเนินการ  

และหลังจากดําเนินการแลวมีปญหาหรืออุปสรรคใดบาง 
3. ขอใหการสัมมนาวันแรกชวงบายใหผูทรงคุณวุฒิไดใหแนวคิดกับมหาวิทยาลัย  สวนวันที่

สองจะเปนการแบงกลุมตามพันธกิจ 
4. เนนประเด็นยอยจุดที่มีปญหาอยู  องคประกอบที่ 4 และ 7 
5. แบงกลุมตามพันธกิจ  จุดเนน  และจุดเดนเพ่ิมเติม  โดยดูจากผูทรงคุณวุฒิวามีความ

เช่ียวชาญดานไหน  ก็ใหอยูในกลุมนั้น 
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6. มอบหมายรองอธิการบดีฝายนโยบายและแผนเปนผูนําเสนอขอมูลเปาประสงค        
ของมหาวิทยาลัยรวมกับแผนพัฒนาคณุภาพเฉพาะประเด็นที่จะแกไข  และนําจุดเดน เชน การทองเที่ยว  
มรดกโลก  เศรษฐกิจพอเพียง มาเปนประเด็นเพื่อใหที่ประชุมไดใหแนวคิด     
 

มติ/ความเห็นของที่ประชุม 
 เห็นชอบใหปรับปรุงกําหนดการในการจัดสัมมนาทบทวนยุทธศาสตรฯ   วิธีกา ร            
และเนื้อหา ตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) 
 

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องนําเสนอเพื่อทราบ 

ระเบียบวาระที่ 5.1 เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากคณบดีคณะครุศาสตร 

 สาระสําคัญโดยยอ 
1. เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2557  ไดมีการจัดประชุมผูอํานวยการโรงเรียนในโครงการ          

กองทุนการศึกษาทั้ง  4 โรงเรี ยน  เนื่องจากคุณหญิง ดร.กษมา  วรวรรณ ณ อยุธยา ไดมอบ
ทุนการศึกษา จํานวน 200,000 บาท เพ่ือใชในการพัฒนาการจัดหนังสือและสื่ออุปกรณ    

2. ในวันที่ 13 พฤศจิกายน 2557  ครุสภาจะประเมินมาตรฐานการผลิตตามสภาพจริง   
ของหลักสูตร จํานวน 13 หลักสูตร  ประกอบดวย  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2552 จํานวน 4  สาขาวิชา  
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555 จํานวน 6 สาขาวิชา  หลักสูตรใหม พ.ศ.2555 จํานวน  2 สาขาวิชา      
และหลักสูตรใหม พ.ศ. 2554 จํานวน 1 สาขาวิชา  

3. ในวันที่  14  พฤศจิกายน 2557  กลุม งานประกันคุณภาพจะไปศึกษาดูงานที่          
คณะครุศาสตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  จังหวัดนครปฐม   
 

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
รับทราบ 

 

ระเบียบวาระที่ 5.2  เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากคณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

 สาระสําคัญโดยยอ 
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรจะจัดโครงการอบรมภาษาอังกฤษ  เพื่อเตรียมความ

พรอมสูอาเซียน  โดยเริ่มในเดือนธันวาคม 2557 ขอความกรุณาทุกคณะสงรายชื่อนักศึกษาเพ่ือเขารวม
อบรม  มีทั้งหมด จํานวน 3 รุน  ตามจํานวนที่กําหนดไว  แตขณะนี้เปนกังวลเรื่องการอบรมภาษาอังกฤษ
ใหกับบุคลากรและคณาจารย  เน่ืองจากมีการจัดอบรมภาษาอังกฤษอยูหลายหนวยงาน ทําใหเกรงวาจะ
มีจํานวนผูมาอบรมนอย  อีกทั้งยังเปนชวงเวลาที่ใกลจะปดภาคเรียน  ดังนั้นขอใหแตละหนวยงานไดสง
รายชื่อบุคลากรและอาจารยเขารวมอบรมดวย 

ประธาน  กลาววา มอบหมายใหกองบริการการศึกษาจัดทําหนังสือถึงผูที่มีรหัสในการเขา
ระบบ SPEEXX แตยังไมเขาใชงานระบบ  วายังตองการใชรหัสเพื่อเขาใชงานตอหรือไม  เพื่อนํารหัสนั้น
ใหแกนักศึกษาตอไป 
 

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
รับทราบ 
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ระเบียบวาระที่ 5.3  เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากคณบดีคณะวิทยาการจัดการ 

 สาระสําคัญโดยยอ 
โครงการจัดอบรมภาษาอังกฤษ ระยะที่ 2  ตอเนื่องจากปงบประมาณที่ผานมา โดยกําหนด

จัดอบรม จํานวน 10 วัน   
 

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
รับทราบ 

 

ระเบียบวาระที่ 5.4  เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากคณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

 สาระสําคัญโดยยอ 
1. วันที่  12  พฤศจิกายน 2557  ฝายวิชาการจัดอบรมการเขียนบทความวิชาการ             

และบทความวิจัย เพื่อใหไดรับการตีพิมพ  เวลา 08.00 – 16.00 น. โดยเชิญ ดร.จักรพงษ  แกวขาว  
จากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  มาเปนวิทยากร  

2. ในวันที่ 17 – 19 พฤศจิกายน 2557  สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จัดอบรม      
เชิงปฏิบัติการระบบไฟฟาภายในบานสําหรับผูสูงอายุ  ณ องคการบริหารสวนตําบลบานปอม        
อําเภอพระนครศรีอยุธยา  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา     

3. ในวันที่ 24 – 26 พฤศจิกายน 2557  จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการหมักกาชชีวภาพ
สําหรับครัวเรือน  ณ  องคการบริหารสวนตําบลบานปอม อํา เภอพระนครศรี อยุธยา  จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา   

4. ในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2557  ทองฟาจําลองเปนแหลงเรียนรูดานดาราศาสตร      
ของนักเรียนโรงเรียนวัดลาดปลาเคา อําเภอศรีประจัน  จังหวัดสุพรรณบุรี 
 

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
รับทราบ 

 

ระเบียบวาระที่ 5.5  เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากผูอํานวยการสถาบนัอยุธยาศกึษา  

 สาระสําคัญโดยยอ 
ในวันที่  20  – 21 พฤศจิกายน 2557  จัดโครงการเพิ่มทักษะครูผูสอนดานศิลปะ          

และวัฒนธรรมอยุธยา  ณ  หองประชุมตนโมก มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เปนโครงการ     
ที่เชิญชวนคณะครูจากโรงเรียนในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเขารวมโครงการ  

 

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
รับทราบ  
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ระเบียบวาระที่ 5.6  เรื่องนาํเสนอเพื่อทราบจากผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและ 
    เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 สาระสําคัญโดยยอ 
1. การบริการหนังสือ e – book สํานักวิทยบริการฯ ไดจัดพื้นที่บริเวณชั้น 1 อาคารบรรณ   

ราชนครินทร (อาคารหองสมุด) เพื่อใหบริการแกนักศึกษาและบุคคลที่ สนใจไดเขาใชบริการหนังสือ             
e – book  ดังน้ันจึงขอเชิญชวนใหอาจารยผูสอนที่มีหนังสือ  ตํารา หรือเอกสารประกอบการสอนที่ใชใน
รายวิชาตาง ๆ ไดแจงความจํานงที่จะนําหนังสือมาจัดทําในรูปแบบหนังสือ e – book  เพ่ือเพิ่มจํานวน       
ในการใหบริการใหมากขึ้นตอไป  และสํานักวิทยบริการฯ ขออนุญาตอาจารยผูสอนที่มีหนังสือตําราหรือ
เอกสารประกอบการสอนที่มีอยูในหองสมุดแลว  จะจัดทําเปนหนังสือ e – book เพ่ือใชเผยแพรภายใน
หองสมุดตอไป  หากมีขอสงสัยหรือขอเสนอแนะเพิ่มเติม  ติดตอสอบถามไดที่สวนบริการ  e – book ชั้น 1 
อาคารบรรณราชนครินทร 

2. การทําคลิปวิดีโอประกอบการสอนของอาจารยผูสอนในรูปแบบ e – learning   ในชวงปด
ภาคเรียนที่ 1 สํานักวิทยบริการฯ  ขอเชิญชวนอาจารยผูสอนทานใดที่สนใจจะสรางสื่อประกอบการสอน    
ทางสํานักวิทยบริการฯ ไดจัดหองเรียนตนแบบที่อาคาร 100 ป ไวสําหรับทําคลิปวิดีโอแลว  โดยในชวงปด
ภาคเรียนนี้  จะจัดทําเว็บไซตใหกับอาจารยแตละทานดวย 

3. สํานักวิทยบริการฯ ไดจัดหองปฏิบัตกิารฝกภาษา SPEEXX เพ่ือใหบริการที่หองฝกอบรม
ชั้น 2 อาคาร 100 ป จํานวน 70 เครื่อง และทางมหาวิทยาลัยกําลังจะจัดสรรเพิ่มเติมใหอีก จํานวน     
40 เครื่อง ซึ่งจะจัดพื้นที่ใหบริการ  ณ อาคารบรรณราชนครินทรตอไป 

4. ที่จอดรถ ณ อาคาร 100 ป สืบเนื่องจากเดือนที่ผานมา  ไดเกิดการขโมยรถจักรยานยนต
ของนักศึกษาสูญหาย  จํานวน 2 คัน  สํานักวิทยบริการฯ ไดประสานงานกับฝายอาคารสถานที่         
เพ่ือจัดทําที่จอดรถจักรยานยนตโดยจัดทําแนวรั้วเหล็กกั้นพรอมโซคลองลอรถ  เมื่อจัดทําที่จอดรถเสร็จ
แลว จะขอความอนุเคราะหใหฝายรกัษาความปลอดภัยดูแลดวยการจายบัตรโดยมีทางเขาออกเพียงทาง
เดียวไปจนกวาอาคารที่กําลังกอสราง (อาคารทองฟาจําลอง) จะแลวเสร็จจึงจะจัดทางเขาออกใหม     
และขณะนี้สํานักวิทยบริการฯ ไดพิจารณาการจัดซื้อกลองวงจรปดที่มีภาพความคมชัดสูงและเครื่อง
บันทึกขอมูลที่มีคุณภาพสูง 

5. ตามที่รองอธิการบดฝีายบริหาร  ไดดําเนินการปรบัปรุงสภาพแวดลอม และภูมิทัศนของ
มหาวิทยาลัยใหเกิดความสวยงาม  และแจงใหสํานักวิทยบริการฯ หาแนวทางปรับปรุงระบบ
สายโทรศัพทและสายสัญญาณที่อยูบนเสา ไฟฟานั้น  สํานักวิทยบริการฯ ได หารื อกันแลว               
และมีขอมูลและแนวทางปรับปรุงระบบสายสัญญาณนี้  เปนระบบสายสัญญาณที่ติดตั้งบนเสาไฟฟา
ประกอบดวยสวนที่เปนของมหาวิทยาลัย  โดยการควบคุมของสํานักวิทยบริการฯ และมีอีกบางสวนที่
เปนของภาคธุรกิจเอกชนภายนอก  ประกอบไปดวย บริษัท TRUE จํากัด  บริษัท 3BB จํากัด บริษัท 
TOT จํากัด และบริษัท AIS จํากัด  ดังนั้นสํานักวิทยบริการฯ จะดําเนินการติดตอไปยังบริษัทเอกชน  
โดยจะเชิญมาประชุมเพ่ือปรกึษาหารอืรวมกันในการหาแนวทางการจัดการระบบสัญญาณ  เพื่อมิใหเกิด
ความเสียหายของระบบสัญญาณทกุสวน  และขอเชิญฝายอาคารสถานที่และภูมิสถาปตยเขารวมประชุม
ในวันพุธที่ 19 พฤศจิกายน 2557 เวลา 10.00 น. ณ หองประชุมชั้น 4  อาคารบรรณราชนครินทร 
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 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
รับทราบ  
 

ระเบียบวาระที่ 5.7   เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 

 สาระสําคัญโดยยอ 
1. ทุนวิจัยจากงบกองทุนวิจัย ป 2558  ครั้งที่  1  คณะกรรมการไดพิจารณาแลว              

และสถาบันวิจัยฯ ไดรวบรวมสรุป เพ่ือเสนออธิการบดีลงนามประกาศ  และประชาสัมพันธไปยังแตละ
คณะ โดยจะเชิญนักวิจัยมาทําสัญญาในวันที่  14 พฤศจิกายน 2557 นี ้และเริ่มดําเนินการวิจัยไดเลย 

2. โครงการบริการวิชาการในไตรมาสที่  1  โครงการแรกคือโครงการอบรมวิทยากร        
มืออาชีพ   ไดประชาสัมพันธไปยังแตละคณะแลว โดยมีกลุมเปาหมายคืออาจารยทีท่ําหนาทีเ่ปนวิทยากร
โครงการบริการวิชาการเขามารวมโครงการนี้  และอีกโครงการคือโครงการเทคนิคการเขียนบทความวิจัย
ที่จะทําใหกับนักศึกษาปริญญาโท และปริญญาเอก 

3. ไดประชาสัมพันธไปยังแตละคณะ  คณะกรรมการกองทุนวิจัยอนุมัติใหประกาศ         
การสนับสนุนทุนใหเผยแพรผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการนานาชาติ  และประกาศสนับสนุน
คาตอบแทนบทความที่ตีพิมพในวารสารวิชาการ   

 

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
รับทราบ  
 

ระเบียบวาระที ่5.8  เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากผูอํานวยการสํานกังานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา 

 สาระสําคัญโดยยอ 
ประกาศรับสมัครนักศึกษาเพ่ิมเติม ภาคเรียนที่  2/2557  สาขาวิชาบริหารการศึกษา     

เดิมมีนักศึกษาอยู จํานวน 27 คน เพิ่มมาอีก จํานวน 9 คน รวมเปน 36 คน  และสาขาวิชาการจัดการ
การเรียนรู มีนักศึกษา จํานวน 5 คน  เพิ่มมาอีก จํานวน 4 คน รวมเปน 9 คน    
 

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
รับทราบ 
 
 

ระเบียบวาระที่ 5.9  เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากผูอํานวยการสํานกังานอธิการบด ี

 สาระสําคัญโดยยอ 
1. รายงานความกาวหนางบลงทนุ  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 (งบแผนดิน) รายการ

ครุภัณฑที่ดินและสิ่งกอสราง  ขอมูล ณ วันที่  11 พฤศจิกายน 2557 ขณะนี้งานพัสดุอยูระหวาง       
การดําเนินการ  และขอความอนุเคราะหแตละหนวยงานดําเนินการผูกพันใหแลวเสร็จภายในวันที่  25 
ธันวาคม 2557 หากไมดําเนินการจะมีผลตองบประมาณ 

2. การจัดซื้ออุปกรณในการออกกําลังกายสําหรับคณาจารย  บุคลากรและนักศึกษา       
จะดําเนินการสอบราคาครุภัณฑตอไป 

3. ในวันที่ 12 พฤศจิกายน 2557  จะมีการตรวจรับงานกอสรางอาคารนานาชาติ  ที่หอพัก
อูทอง  งวดที่ 15 – 16  ซึ่งเปนงวดสุดทาย ในเวลา 11.00 น.  
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4. ในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2557 การเปนตัวแทนรวมงานและกิจกรรมตาง ๆ  ถึงลําดับ
ของรองอธิการบดีฝายนโยบายและแผนในการรวมงานวางพานพุมและถวายสดุดีของพระบาทสมเด็จ  
พระเจาอยูหัว  ที่ศาลากลางและไดประสานงานกับโรงรถแลว พิธเีริ่มในเวลา 08.00 น.   

5. ถนนหนาอาคาร 44  จะดําเนินการวิ่งวันเวย  เน่ืองจากมีรถจอดทั้งสองขางทาง 
6. เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2557 เวลาประมาณ 19.30 น. พบวาอาคาร 2 ชั้น 3        

หอง 227 มีอาจารยสอน  ไดใหเจาหนาที่ไปตรวจสอบ  ปรากฏวามีอาจารยดําเนินการสอบนักศึกษา         
ซึ่งอาคารนั้นไมมีการสอนแลว 
 

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
รับทราบ 

 

ระเบียบวาระที่ 5.10  เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากประธานสภาคณาจารยและขาราชการ 
- ไมมี – 

  

ระเบียบวาระที่ 5.11  เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากผูอํานวยการกองนโยบายและแผน 
- ไมมี – 

ระเบียบวาระที่ 5.12  เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากผูอํานวยการกองกลาง 
- ไมมี – 

 

ระเบียบวาระที่ 5.13  เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากผูอํานวยการกองพฒันานกัศกึษา 

 สาระสําคัญโดยยอ 
ในระหวางวันที่   10 – 14 พฤศจิกายน 2557  จะมีการจัดงานกีฬาสัมพันธภายใน

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  110  ปศรีอยุธยาเกมส  ณ  สนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา  ดังนั้นขอเรียนเชิญผูบริหารทุกทานในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2557  เขารวมพิธีเปด        
ในเวลา 09.20 น.  และในเวลา 15.30 น. เขารวมพิธีปดงานดวย 

 

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
รับทราบ  

 

ระเบียบวาระที่ 5.14  เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากผูอํานวยการกองบริการการศึกษา 
- ไมมี – 

 

ระเบียบวาระที่ 5.15  เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากหัวหนาหนวยตรวจสอบภายใน 
- ไมมี – 
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ระเบียบวาระที่ 5.16  เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากรองอธิการบด ี

ระเบียบวาระที่ 5.16.1  เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากรองอธิการบดีฝายบริหาร 

 สาระสําคัญโดยยอ 
1. การจัดทํ าแผนพัฒนาบุคลากร  ได จัดสงแบบสอบถามไปยังแต ละหนวยงาน             

เพ่ือประเมินความพึงพอใจ  และขอความรวมมือหนวยงานทีย่ังไมไดจัดสงใหดําเนินการ   
2. การดําเนินการปรับปรุงแบบประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานมหาวิทยาลัย 

สายสนับสนุน  จะมีการดําเนินการในสัปดาหหนา  คาดวาจะมีการจัดทําประชาพิจารณภายในเดือน
ธันวาคม 2557 

3. โครงการ Happy  Work  Place  เพ่ือใหมีสุขภาพกายและใจที่ดี   จะมีการจัดอบรม  
การประกวดรองเพลง  และการประกวดอาคาร  ขอฝากหัวหนาสํานักงานทุกหนวยงานไดเดินสํารวจ   
รอบ ๆ อาคารที่รับผิดชอบ  ซึ่งมีหลายอาคารยังไมเรียบรอย   

4. โครงการประหยัดพลังงาน  จะมีการจัดกิจกรรมตาง ๆ เชน การจัดอบรมเพื่อสราง
จิตสํานึกใหกับบุคลากร  การศึกษาดูงาน  การคัดแยกขยะ  การจัดกิจกรรมเพื่อลดพลังงาน  ซึ่งจะ
ดําเนินการในไตรมาสที่ 1  

5. การพัฒนาการดํ าเนินงานของสภามหาวิทยาลัย  ในชวงนี้ เอกสารการประชุม          
สภามหาวิทยาลัยจะไดรับเร็วมากขึ้น  และในวันพุธที่  12 พฤศจิกายน 2557 นี้  สํานักงานสภา
มหาวิทยาลัยจะเดินทางไปศึกษาดูงานที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  จังหวัดนครปฐม  

6. ในวันที่ 14  พฤศจิกายน 2557  จะไปประชาสัมพันธพื้นที่สามบณัฑิต ที่องคการบริหาร
สวนตําบลสามบัณฑิต  โดยไดรับการประสานงานจากคุณอิทธิพันธ  ขาวละไม หรือคุณขาว     

7. กา รจั ดกิ จกรร มลด ค า ใช จ า ยใ นส ว นของ ภา คพื้ นดิ น  ได ขอคว าม กรุ ณ า                  
จากคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี สาขาวิชาการเกษตร  ในการจัดทําปุยหมักจากเศษกิ่งไม  ใบไม  
ซึ่งจะมีการประชุมในสัปดาหหนา   

8. ในวันที่ 21 พฤศจิกายน 2557 จะมีการมอบปริญญากิตติมศักดิ์ใหกับแมชี ดร.ศันสนีย  
เสถียรสุต  ขอใหแตงกายโดยใสชุดผาไทย   สวนคณบดี  รองคณบดี รองอธิการบดีใหแตงกาย          
โดยใสชุดปกติขาว  โดยจะเริ่มลงทะเบียนในเวลา 08.30 น. และเสร็จสิ้นในเวลา 12.00 น. หลังจาก   
มอบปริญญาบัตรแลว  จะมีการปาฐกถาจากแมชี ดร.ศันสนีย  เสถียรสุต  และขอความรวมมือแตละ
คณะสงนักศึกษาเขารวมฟงการปาฐกถาคณะละ 50 คน  

9. กิจกรรมสงทายปเกาตอนรับปใหม   มหาวิทยาลัยจะดําเนินการจัดทําโลใหกับ
ผูทรงคุณวุฒขิองคณะกรรมการชุดตาง ๆ    

10. กิจกรรมวันเด็ก  กําลังเตรียมการกับผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี  ในการขอความ
อนุเคราะหของที่ระลึกจากหนวยงานตาง ๆ  

11. งานอ่ืน ๆ คือการติดตามงาน  เชน  โรงอาหาร  ไดมีการประชุมคณะกรรมการ  เพ่ือทํา
การปรับปรุงและพัฒนาใหดียิ่งขึ้น     
 

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
รับทราบ 
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ระเบียบวาระที่ 5.16.2  เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากรองอธิการบดฝีายนโยบายและแผน 
 

 สาระสําคัญโดยยอ 
1. การจัดสรรงบประมาณรายจายจากสํานักงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558  

ไดรับการจัดสรรงบประมาณ  คือ งบแผนดิน จํานวน 378,060,800 บาท  ไดรับอนุมัติเงินประจํางวด    
ที่ 1 จํานวน 242,334,700 บาท  เทียบเปนรอยละ 64.10  ในสวนนี้งบดําเนินการปกติสามารถ
ดําเนินการในไตรมาสที่ 1 และ 2 ได  สวนงบลงทุน (ครุภัณฑ) ไดรับการอนุมัติ เงินงวดทั้งหมดแลว      
งบลงทุน (อาคาร) เหลือ 2 อาคารที่เปนอาคารหลังใหม  สวนอาคารหลังเกางบผูกพันอนุมัติทั้งหมดแลว        
ขอใหหนวยงานเรงดําเนินการตามไตรมาสที่กําหนดไวดวย 

2. การจัดอบรมภาษาอังกฤษโดย AUA  เหตุผลที่ตองจัดในวันเสาร – อาทิตย เนื่องจาก   
ไมสะดวกที่จะใหวิทยากรเดินทางมาทุกวัน  เพราะหากจัดวันธรรมดาตองจัดในชวงเย็น  ยกเวนในคราว
ตอไป  หากมีผลงานดี  กจ็ะจัดในชวงปดภาคเรียน 

3. การสอบวัดระดับใหกับอาจารยผูเขารับการอบรม โดยใชขอสอบของ AUA ซึ่งปกติแลว
จะมีคาใชจายคนละ 350 บาท แตครั้งนี้ไมเสียคาใชจาย  สวนกําหนดวันในการสอบจะนําแจงใหทราบใน
ภายหลังเพ่ือเตรียมตัว  เน่ืองจากผลการสอบครั้งนี้จะนํามาเปนสวนหนึ่งในการพิจารณาใหทุนไปอบรมที่
ประเทศมาเลเซีย     
 

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
รับทราบ   

 

ระเบียบวาระที่ 5.16.3  เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากรองอธิการบดีฝายวิชาการ 

 สาระสําคัญโดยยอ 
1. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา   เรื่อง   งดการ เรียนการสอน               

ของนักศึกษาภาคปกติ ในวันที่ 6 – 7 มกราคม 2558  เพื่อใหบุคลากรเขารวมอบรม เรื่อง (ราง)       
แนวทางการดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาในเกณฑการประเมินคุณภาพภายในของสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) รอบใหม  ระดับหลักสูตร คณะ และมหาวิทยาลัย ปการศึกษา 
2557  ณ  หองประชุมอาคาร 100 ป มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

2. เมื่อวันพุธที่ 5 พฤศจิกายน 2557 เขารวมประชุมกับจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ทราบวา
ขณะนี้มีแรงงานในจังหวัดพระนครศรอียุธยา จํานวน  210,000 คน  แรงงานตางชาติจากประเทศญี่ปุน  
ประเทศเกาหลี จํานวน 5,000 คน แรงงานจากประเทศลาว  ประเทศกัมพูชา จํานวน  20,000 บาท  
และไดทราบวาสิ่งที่สถานศึกษาตองสงเสริมใหนักศึกษา  คือ นิสัยอุตสาหกรรม  เพื่อใหนักศึกษา        
จบการศึกษาแลวสามารถเขาสูตลาดแรงงานได   

3. กฎหมายแรงงานแจงวาสถานประกอบการที่มีลูกจางตั้งแต 100 คนขึ้นไป  จะตองมี    
การจัดฝกอบรมทักษะใหกับลูกจาง  มีชั่วโมงฝกงาน  และไดแจงไปยังอาจารย ดร.กิติมา  ทามาลี        
ไปพิจารณาวาสามารถเสริมกับการพัฒนาฝมือจังหวัดอยางไร     
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 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
รับทราบ  และประธานใหดําเนินการยกเลิกประกาศงดการเรียนการสอนในวันที่  6 – 7 

มกราคม 2558 และจัดทําประกาศฉบับใหมโดยใหเปดเรียนในวันที่ 8 มกราคม 2558  
 

ระเบียบวาระที่ 5.16.4  เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากรองอธิการบดฝีายกจิการนกัศกึษา 

- ไมมี - 
 

ระเบียบวาระที่ 5.16.5  เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากรองอธิการบดฝีายกจิการพิเศษและกฎหมาย 

 สาระสําคัญโดยยอ 
1. อธิการ บดี มีน โยบาย ให ปรั บปรุ งแ กไ ขกฎ ระ เบี ยบ  และขอบั งคั บ ต า ง  ๆ                

ของมหาวิทยาลัย  ขอฝากผูบริหารที่ทราบปญหาในการปฏิบัติงานของทาน  เพื่อใหการใชอํานาจ      
ของฝายบริหารไดมีการรองรบั  โดยมีการกําหนดเปนประกาศ  ระเบียบ หรือขอบังคับตาง ๆ สิ่งเหลานี้
หนวยงานที่ปฏิบัติจะเปนผูที่รูปญหาดีที่สุด  ขอใหหนวยงานไดเสนอเรื่องมา 

2. ศูนยสามบัณฑิต  เปนการกํากับดูแลในเชิงนโยบาย  เพื่อกําหนดใหเปนรูปธรรม  
เนื่องจากระยะเวลาตอสัญญาเหลือเพียง 3 ปเศษเท านั้น  กิจกรรมที่จะดํ าเนินการ ในวันที่  14 
พฤศจิกายน 2557 จะเปนการแสดงใหประชาคม  หนวยงาน  และบุคคลตาง ๆ ในพื้นที่ทราบวา      
การบุกรุกนีเ้ปนการบุกรุกกอนที่จะมีการลงนามในสัญญาระหวางกระทรวงศึกษาธิการกับมหาวิทยาลัย  
ในการพบปะคงจะโดยใชอํานาจสั่งการไมเหมาะสม เปนเหตุใหตองลงพื้นที่จริงในครั้งนี้     
  

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
รับทราบ 

 

ระเบียบวาระที่ 5.16.6  เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากผูชวยอธิการบดีฝายประกันคณุภาพ 

 สาระสําคัญโดยยอ 
1. การจัดทําคํารับรองและการประเมินผลการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2558  ไดรับหนังสือจาก กพร. ใหเรงดําเนินการตัวชี้วัดที่เก่ียวของกับ กพร.
เพื่อประเมินประสิทธิภาพ  โดยใหวางแผนตั้ งแตตนปงบประมาณ  ประกอบด วยตัวชี้ วัดที่  4            
การเบิกจายงบประมาณ  ผูรับผิดชอบ คือ กองนโยบายและแผน  และงานการเงินและบัญชี  และตัวชี้วัด
ที่ 6 เรื่อง การประหยัดพลังงาน  ผูรับผิดชอบ คือ กองกลาง  สํานักงานอธิการบดีรวมกับคณะ 

2. กําหนดการจัดกิจกรรมเก่ียวกับงานประกันคุณภาพ  ในวันที่ 12 พฤศจิกายน 2557  
จะมีการจัดอบรมชี้แจงรางแนวทางการดําเนินงานการประกันคุณภาพของ สกอ. รอบใหม  ตัวชี้วัดใหม      
ซึ่งจะเนนในเรื่องของหลักสูตร  เทียบกับ TQF  ตั้งแตเวลา 08.00 – 12.00 น. ณ หองประชุมตนโมก  
อาคารบรรณราชนครินทร 
 

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
รับทราบ 
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ระเบียบวาระที่ 5.16.7  เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากผูชวยอธิการบดีฝายบรกิารวิชาการ   
และสหกิจศึกษา 

- ไมมี – 
 

ระเบียบวาระที่  5.16.8  เรื่องนําเสนอเพื่ อทราบจากผูชวยอธิการบดีฝายอาคารสถานที่       
ภูมิสถาปตย  และสิทธิประโยชนของบุคลากร 

- ไมมี – 
ระเบียบวาระที่ 5.16.9  เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากผูชวยอธิการบดีฝายประชาสัมพันธ 

 สาระสําคัญโดยยอ 
1. จากการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) ครั้งที่ผานมาเรื่องขอความ

เห็นชอบการทํา MOU ระหวางมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยากับบริษัท ไทยทีวี จํากัด นั้น      
ในสัญญาระบุวาจะติดโทรทัศนที่ โรงอาหารเทานั้น  แตไดหารือเพิ่มเติมใหติดเพิ่มที่อาคาร 317       
อาคาร 100 ป และหนาหองประชาสัมพันธแลว   

2. ในชวงปลายเดือนตุลาคม 2557 ที่ผานมา มีโอกาสไดจัดทําฐานขอมูลสื่อมวลชน
สัมพันธ  และไดมีโอกาสพบปะกับบรรณาธิการโตะขาวประชาสัมพันธของหนังสือพิมพตาง ๆ          
เชน ไทยรัฐ  เดลินิวส  มติชน  เนชั่น  รวมถึงเจาของคอลัมนขาวราชภัฏ  เพื่อจะมีการประสานงาน
ระหวางกันตอไป 

3. ไดมีโอกาสหารือกับเจาของสถานีโทรทศัน ATV ในการทํางานรวมกัน  โดยที่ผานมาได
สงสกูปขาวไป 3 สกูปขาวเพื่อออกรายการ  และยินดีใหมหาวิทยาลัยรวมผลิตรายการกับ ATV  โดยอาจ
มีการเชิญมาทําสกูปขาวที่มหาวิทยาลัย หรอืใหมหาวิทยาลัยไปจัดรายการเอง ในกรณีที่ เปนเรื่องที่
เก่ียวของกับทานใด  จะมีการจัดทําหนังสือเพ่ือขอความอนุเคราะหตอไป 

4. ไดเปลี่ยนการออกจดหมายขาว  เปนทุกวันพุธของแตละสัปดาห       
 

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
รับทราบ 
 

ระเบียบวาระที่ 6  เรื่องอื่น ๆ 
ระเบียบวาระที่  6.1 กําหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  ครั้งที่ 20/2557 

สาระสําคัญโดยยอ 
มหาวิทยาลัยกําหนดให มีการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.)           

ครั้งที่ 20/2557 โดยพรอมเพรียงกัน ในวันอังคารที่ 23 ธันวาคม 2557  เวลา 13.30 น. ณ หองประชุม
อยุธยา – อาเซียน  สํานักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 
   



 

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  คร้ังที่  20/2557 
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มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
     รับทราบ 
 

ระเบียบวาระที่  6.2 การประชาสัมพันธการรับสมัครนักศึกษา 

สาระสําคัญโดยยอ 
ฝายประชาสัมพันธจะมกีารวางแผนภาพรวมของการประชาสัมพันธการรับสมัครนักศึกษา  

ขณะนี้อยูระหวางการเขียนโครงการ  เพื่อปรับเปลี่ยนรูปแบบของการประชาสัมพันธใหดียิ่งขึ้น 
   

มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
     รับทราบ 
 

ระเบียบวาระที่  6.3 การเปลี่ยนวาระแจงเพื่อทราบ เปน  ขอเสนอแนะจากหนวยงาน 

สาระสําคัญโดยยอ 
ในวาระแจงเพื่อทราบจากแตละหนวยงาน  ขอใหจัดทําเปนเอกสารมาแจกในที่ประชุม      

และขอใหเปลี่ยนชื่อวาระจาก “เรื่องนําเสนอเพ่ือทราบ”  เปน “ขอเสนอแนะจากหนวยงาน”  
   

มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
     รับทราบ 

 
 

เลิกประชุมเวลา  16.30 น.  
 

 

นางนงคราญ คงสมทรง ผูจดบันทึกการประชุม 
นางสุนทร ี โพธิกุล ผูตรวจบันทึกการประชุม 




