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รายงานการประชุมคณะกรรมการบรหิารมหาวิทยาลัย 
คร้ังที่ 14/2556 

วันอังคารที่  6  สิงหาคม  2556  เวลา 13.30 – 15.45 น. 
ณ  ห้องประชุมอยุธยา – อาเซียน  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

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

ผู้ท่ีมาประชุม 
1. ดร.อุทัย   ดุลยเกษม รักษาราชการแทนอธิการบดี    ประธาน 
2. ดร.พรเทพ  รู้แผน  รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร       กรรมการ 
3. ผศ.ดร.วิมลพรรณ รุ่งพรหม      รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ     กรรมการ 
4. นายจิรศักด์ิ  ชุมวรานนท์  รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา   กรรมการ 
5. ดร.ชิดชัย   สน่ันเสียง     รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ     กรรมการ   
6.  นายสุนทร  โภชฌงค์      รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา    กรรมการ 
7. ดร.สุภัทรา  คงเรือง  รักษาราชการแทนคณบดี 

     คณะครุศาสตร ์      กรรมการ 
8. ผศ.อารีรัตน์  คูณดี  รักษาราชการแทนคณบดีคณะมนุษยศาสตร์ 

     และสังคมศาสตร์        กรรมการ 
9. ผศ.วชิรา   ปูชตรีรัตน์ รักษาราชการแทนคณบดี 

     คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี    กรรมการ 
10. นายสมเกียรติ แดงเจริญ รักษาราชการแทนคณบดี 

     คณะวิทยาการจัดการ     กรรมการ 
11. ดร.ชิดชัย   สน่ันเสียง รักษาราชการแทนผู้อํานวยการสถาบัน 

     วิจัยและพัฒนา      กรรมการ 
12. นางสาวกันยารัตน์ โกมโลทก รักษาราชการแทนผู้อํานวยการ 

     สถาบันอยุธยาศึกษา           กรรมการ  
13. นายชัยพฤกษ์ ชูดํา  ผู้อํานวยการสํานักวิทยบริการและ 

     เทคโนโลยีสารสนเทศ     กรรมการ 
14. ดร.รวีวัตร์  สิริภูบาล ผู้อํานวยการสํานักงานคณะกรรมการ 

     บัณฑิตศึกษา      กรรมการ 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
นางสาวเพลินตา  โมสกุล  ผู้อํานวยการกองนโยบายและแผน  

 
 

ผู้ท่ีลาการประชุม 
 นางสุนทรี  โพธิกุล ผู้อํานวยการกองกลางปฏิบัติหน้าที่ผู้อํานวยการสํานักงานอธิการบดี   ลาป่วย 
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เริ่มประชุม เวลา 13.30 น. 
          ประธานพิจารณา จํานวนกรรมการที่ ม าประ ชุมและ เ ห็น ว่าครบองค์ประ ชุมแล้ ว                   
จึงเปิดการประชุมและดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม  

 

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 1.1   กําหนดการกิจกรรมต่าง ๆ  

สาระสําคัญโดยย่อ 
1. วันที่ 17 สิงหาคม 2556  การสัมมนาทางวิชาการระดับบัณฑิตศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้

ระหว่างนักศึกษาไทยกับนักศึกษาประเทศญี่ ปุ่นและรับฟังการบรรยายพิเศษทางวิชาการระดับ
บัณฑิตศึกษา ในหัวข้อเรื่อง “Current Educational  Reform In  Japan โดย Professor 
Dr.Tsutomu Horinchi ณ ห้องประชุมต้นโมก  อาคารสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  บรรยายพิเศษในเวลา 10.00 – 12.00 น. 

2. วันที่ 18 สิงหาคม 2556 พิธีเปิดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอเชิญ
ผู้บริหารและคณาจารย์ร่วมงาน   

3. วันที่ 25 สิงหาคม 2556 สํานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (กพ.)  จะขอใช้
สถานที่ของมหาวิทยาลัยในการสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไปของ ก.พ.ประจําปี 2556 

4. วันที่  21 สิ งหาคม  2556  การประชุมสภามหาวิทยาลัย   ครั้ งที่  8/2556              
เวลา 09.30 น. ณ  ห้องประชุมอยุธยา – อาเซียน    
 

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
รับทราบ 

 

ระเบียบวาระที่ 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
ระเบียบวาระท่ี 2.1  เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งท่ี 13/2556  

สาระสําคัญโดยย่อ 
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยได้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  

ครั้งที่ 13/2556 เมื่อวันอังคารที่  30 กรกฎาคม 2556 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมอยุธยา – อาเซียน  
อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

เลขานุการคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย นําเสนอรายงานการประชุม  ครั้งที่ 
13/2556  เพ่ือขอให้ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม 

 

มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
  รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 13/2556 โดยมีแก้ไข
ในหน้า [2-6] ข้อที่ 2 คําว่า อะมีนาปปูเน่ ยูนิเวอร์ซิต้ี แก้ไขเป็น มหาวิทยาลัยปูเน่ (อะบีนาป)  
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ระเบียบวาระที่ 3   เรื่องสืบเน่ืองจากการประชุม 

ระเบียบวาระท่ี 3.1  รายงานข้อมูลการดําเนินงานและผลการปฏิบัติตามมติท่ีประชุม 
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
ครั้งท่ี 13/2556 

สาระสําคัญโดยย่อ 
  เลขานุการคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  นําเสนอรายงานข้อมูลจากการดําเนินงาน
และผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย   ครั้ งที่   13/2556                
เมื่อวันอังคารที่  30  กรกฎาคม 2556  ดังน้ี 

1. ขอความเห็นชอบ (ร่าง) แผนบริหารความเสี่ยง  ประจําปีการศึกษา 2555 และ
ปีงบประมาณ พ.ศ.2556 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 

มติที่ประชุม  เห็นชอบ (ร่าง) แผนบริหารความเสี่ยง  ประจําปีการศึกษา 2555 และ
ปีงบประมาณ พ.ศ.2556 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  และมอบหมายให้กองนโยบายและ
แผนนํากลับไปสรุปประเด็นให้ชัดเจน ก่อนนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือขออนุมัติแผนบริหารความเสี่ยง
ต่อไป 

ผลการปฏิบัติ 
- แจ้งมติการประชุมให้แก่หน่วยงานที่เก่ียวข้องได้รับทราบ 
- นําเข้าวาระการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องก่อนเข้าสภามหาวิทยาลัย        

วันที่ 9 สิงหาคม 2556 เพ่ือนําเสนอสภามหาวิทยาลัยในการประชุม ครั้งที่ 8/2556 วันที่ 21 สิงหาคม 
2556 

2. ขอความเห็นชอบการเข้าร่วมโครงการสวัสดิการเงินกู้เพ่ือที่อยู่อาศัยของธนาคาร   
อาคารสงเคราะห์ (ธอส.) 

 

มติที่ประชุม  เห็นชอบการเข้าร่วมโครงการสวัสดิการเงินกู้เพ่ือที่อยู่อาศัยของธนาคาร
อาคารสงเคราะห์ (ธอส.) ประเภทไม่ฝากเงิน (สวัสดิการไม่มีเงินฝาก) และมอบหมายให้กองกลาง
ดําเนินการประสานงานกับธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) 

ผลการปฏิบัติ 
- แจ้งมติการประชุมให้แก่หน่วยงานที่เก่ียวข้องได้รับทราบ 
- อยู่ระหว่างตรวจสอบข้อมูลเอกสารและประสานงานกับเจ้าหน้าที่ของธนาคารอาคาร

สงเคราะห์ (ธอส.) 
  ประธาน  กล่าวว่า  การดําเนินการเลือกต้ังคณะกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ  
ในวันที่  14 สิงหาคม 2556  ขอความร่วมมือจากคณะต่าง ๆ รณรงค์ให้คณาจารย์มาลงคะแนนเลือกต้ัง 
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ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องนําเสนอเพื่อทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 4.1 เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากคณบดีคณะครุศาสตร์ 

 สาระสําคัญโดยย่อ 
1. วันที่ 1 สิงหาคม 2556 กิจกรรมเหลืองแดง ร่วมใจตักบาตรทําบุญ ณ หน้าอาคาร    

ศูนย์การศึกษาพิเศษ  และจะจัดครั้งต่อไปในวันที่  5  กันยายน  2556 
2. วันที่ 14 สิงหาคม 2556  กิจกรรมเพาเวอร์เชียร์  ณ  สนามฟุตบอล  มหาวิทยาลัย    

ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
3. วันที่ 17 – 18 สิงหาคม 2556  อบรมประวัติศาสตร์คู่ครูไทยให้กับนักศึกษา         

คณะครุศาสตร์  ณ  ห้องประชุมโรงเรียนสาธิตมัธยม 
4. วันที่ 14 สิงหาคม 2556  คณะครุศาสตร์  ศึกษาดูงานด้านประกันคุณภาพ             

ณ  มหาวิทยาลัยบูรพา  จังหวัดชลบุรี  มีอาจารย์ไปร่วมกิจกรรม จํานวน 18 ท่าน 
5. วันที่ 17 – 18 สิงหาคม 2556  อบรมการพัฒนานวัตกรรมการสอนสาระท่ี 1  ศาสนา  

ศีลธรรม  และจริยธรรม  สาขาวิชาสังคมศึกษา  ณ  ห้องประชุมศูนย์การศึกษาพิเศษ  ช้ัน 2 
 

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
รับทราบ 

 

ระเบียบวาระท่ี 4.2  เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์

 สาระสําคัญโดยย่อ 
- ไม่มี - 

  

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
- ไม่มี – 

 

ระเบียบวาระท่ี 4.3  เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากคณบดีคณะวิทยาการจัดการ 

 สาระสําคัญโดยย่อ 
1. การเลือกต้ังคณะกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการท่ีมาจากคณะ  ขณะนี้      

คณะวิทยาการจัดการได้ทําการประกาศรับสมัครแล้ว  แต่ปัจจุบันยังไม่มีผู้มาสมัคร  ทางด้าน          
คณะวิทยาการจัดการ  จะยังคงดําเนินการต่อไป 

2. มหาวิทยาลัยปูเน่ (อะบีนาป)  เดิมแจ้งว่าจะเดินทางมาเยือน  จํานวน 10 ท่าน  
ปัจจุบันได้รับแจ้งมาว่าจะเดินทางมา จํานวน 2 ท่าน 
 

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
รับทราบ 
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ระเบียบวาระท่ี 4.4  เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

 สาระสําคัญโดยย่อ 
วันที่ 16-18 สิงหาคม 2556  งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ  มีการจัดกิจกรรม        

ต่าง ๆ  เช่น  กิจกรรมการตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์  การแข่งขันทักษะทางคณิตศาสตร์             
การวาดภาพวิทยาศาสตร์  การประกวดทําอาหาร  การประกวดสิ่งประดิษฐ์  การประกวดโครงงาน    
การประกวดเว็บไซต์  สถานที่จัดกิจกรรม คือ อาคาร 100  ปี  ศาลาท่านเฉกอะหมัด  หอประชุม  
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  บริเวณด้านหน้าคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีการจัดเต็นท์
นิทรรศการ  และภายในคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีกิจกรรมต่าง ๆ จากหน่วยงานภายนอก       
ในวันที่ 18 สิงหาคม 2556  ขอเรียนเชิญเข้าร่วมพิธีเปิดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ  โดยแต่งกาย
ชุดขาว    
  

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี 4.5  เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากผู้อํานวยการสถาบันอยุธยาศึกษา  

 สาระสําคัญโดยย่อ 
1. ตามที่กองนโยบายและแผนให้จัดส่งโครงการ ของปีงบประมาณ 2557  ในวันที่ 30 

สิงหาคม 2556 น้ัน  มีงบประมาณทํานุบํารุงของแต่ละคณะ ๆ ละ 48,000 บาท ขอความอนุเคราะห์   
แต่ละคณะจัดทํารายละเอียด  ทางสถาบันอยุธยาศึกษาจะจัดทําบันทึกข้อความให้แต่ละคณะต่อไป 

2. วันที่  22  สิงหาคม  2556  สถาบันอยุธยาศึกษาจะนําบุคลากรไปศึกษาดูงานท่ี        
วัดพระศรีรัตนศาสดาราม  พิพิธภัณฑ์นิทรรศรัตนโกสินทร์  กรุงเทพมหานคร เพ่ือเป็นการเปิดโลกทัศน์
ให้แก่บุคลากร 

 

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
 รับทราบ 

 

ระเบียบวาระท่ี 4.6   เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากผู้อํานวยการสํานักวิทยบริการและ 
    เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 สาระสําคัญโดยย่อ 
- ไม่มี - 

  

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
- ไม่มี – 

 

ระเบียบวาระท่ี 4.7   เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 

 สาระสําคัญโดยย่อ 
1. วันที่ 6 สิงหาคม 2556  และวันที่ 9 สิงหาคม 2556  โครงการเรียนรู้รู้จักอาเซียน    

การบริการวิชาการในเขตอําเภอวิเศษชัยชาญ  จังหวัดอ่างทอง 
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2. วันที่ 14 สิงหาคม 2556  เวลา 13.00 – 16.00 น.  ขอเรียนเชิญผู้บริหารและ
คณาจารย์ เข้าร่วมโครงการรู้จักอาเซียนในมุมมองอาเซียนต่อความก้าวหน้าของมหาวิทยาลัยราชภัฏ    
เป็นกิจกรรมท่ีสถาบันวิจัยและพัฒนาได้จัดทําไว้  และสถาบันวิจัยและพัฒนาขอเรียนเชิญรักษาราชการ
แทนอธิการบดีเป็นผู้บรรยาย มีกิจกรรมพัฒนาศักยภาพผู้วิจัย โดยจัด 2 กิจกรรมในวันดังกล่าว  

3. จากการประชุมทุนวิจัยสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) พ.ศ 2557       
มหาวิทยาลัยได้รับงบประมาณวิจัย จํานวน 800,000 บาท  จัดทําโครงการ จํานวน 3 โครงการ คือ 
โครงการความหลากหลายทางชีวภาพ  โครงการครูของครู  และโครงการนวัตกรรม  ทั้ง 3 โครงการน้ี  
ในปี พ.ศ. 2555 ก็ดําเนินการ  ในปีน้ีต้องดําเนินการต่อ  โดยเลื่อนการจัดส่งจากเดิมวันที่ 5 สิงหาคม 
2556  เป็นวันที่ 20 สิงหาคม 2556   

4. ทุนวิจัยของสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) พ.ศ. 2558  ขอให้อาจารย์ส่ง
โครงงานวิจัยที่สถาบันวิจัยและพัฒนา ภายในวันที่ 15 กันยายน 2556  ผู้ที่จะขอทุนวิจัยในปีงบประมาณ         
พ.ศ. 2558  ต้องไม่ค้างการส่งงานต้ังแต่ปี พ.ศ. 2551 – 2553  ซึ่งในปีน้ีมหาวิทยาลัยถูกตัดงบประมาณ  
และหากไม่ส่งงานวิจัยจะไม่อนุญาตให้เข้าระบบ   

 

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี 4.8  เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากผู้อํานวยการสํานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา 

 สาระสําคัญโดยย่อ 
1. วันที่  16  สิงหาคม  2556  การประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา  เวลา 13.30 น. 
2. วันที่  17  สิงหาคม  2556  การสัมมนาทางวิชาการระดับบัณฑิตศึกษาแลกเปลี่ยน

เรียนรู้ระหว่างนักศึกษาไทยกับนักศึกษาประเทศญ่ีปุ่นและรับฟังการบรรยายพิเศษทางวิชาการระดับ
บัณฑิตศึกษา ในหัวข้อเรื่อง “Current Educational  Reform In Japan โดย Professor Dr.Tsutomu 
Horinchi ณ ห้องประชุมต้นโมก  อาคารสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย     
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  ในเวลา 10.00 – 12.00 น. ขอเรียนเชิญผู้บริหารทุกท่านเข้าร่วมฟัง         
การบรรยายด้วย 

3. วันที่ 17 – 18 สิงหาคม 2556  การสอบประมวลความรู้นักศึกษา MBA  
4. วันที่ 14 – 15 กันยายน 2556  การสอบประมวลความรู้นักศึกษาสาขารัฐประศาสน

ศาสตร์บัณฑิต 
  

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
รับทราบ 

 

ระเบียบวาระท่ี 4.9  เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากผู้อํานวยการสํานักงานอธิการบด ี

 สาระสําคัญโดยย่อ 
- ไม่มี -  
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 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
- ไม่มี – 

 

ระเบยีบวาระท่ี 4.10  เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากรองอธิการบด ี

ระเบียบวาระท่ี 4.10.1  เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร 

 สาระสําคัญโดยย่อ 
1. วันที่ 9 สิงหาคม 2556 สํานักงานอธิการบดีมีการสอบภาคความรู้ความสามารถท่ัวไป

ของพนักงานมหาวิทยาลัย  ซึ่งจะมีบุคคลภายนอกเข้ามาในมหาวิทยาลัยเป็นจํานวนมาก  
2. วันที่ 9 สิงหาคม 2556 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจะมีการสอบเพื่อรับโอน

ข้าราชการพลเรือน มีผู้มาสมัคร จํานวน 2 ราย  แต่รับโอน จํานวน 1 ราย 
 

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี 4.10.2  เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากรองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพฒันา 

สาระสําคัญโดยย่อ 
1. ขอให้หน่วยงานต่าง ๆ เตรียมจัดทําโครงการไว้โดยให้ส่งภายในวันที่  30  กันยายน 2556   
2. การจัดการศึกษาภาค  กศ .บป .  อาจจะต้องมีการปรับเปลี่ ยนหรือหาแนวทาง             

การดําเนินการเพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย 2 ประการของมหาวิทยาลัย คือ การบริการจัดการศึกษาให้ชุมชนแก่
บุคคลที่ทํางานแล้ว  และเป็นรายได้แก่มหาวิทยาลัย  จะมีการดําเนินการแต่งต้ังคณะทํางาน  เพ่ือหา
แนวทางที่เหมาะสมในการจัดการศึกษา  เพ่ือให้มีผลการทํางานที่ดีขึ้น 

3. วันที่ 6 กันยายน 2556  มหาวิทยาลัยเกียวโตคาโช  เป็นมหาวิทยาลัยเอกชน           
และเป็นมหาวิทยาลัยสตรี  จะส่งศาสตราจารย์มา จํานวน 2 ท่าน  เพ่ือมาหาแนวทางในการทําความ
ร่วมมือในการแลกเปลี่ยนนักศึกษา 

4. ในฐานะประธานสรรหาผู้อํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  ขณะน้ี
ได้จัดทําร่างประกาศหลักเกณฑ์กําหนดการเพ่ือเสนอเข้าสภามหาวิทยาลัยขอความเห็นชอบ  คาดว่าหาก
สภามหาวิทยาลัยเห็นชอบแล้ว  ตลอดทั้งเดือนสิงหาคม 2556  จะได้รายช่ือทั้ง 3 คนเพ่ือเสนอ           
สภามหาวิทยาลัยในเดือนกันยายน 2556 

ประธาน  กล่าวว่า  งบประมาณรายได้ประจําปี 2557  โดยหลักในการจัดสรรงบประมาณ
รายได้  จํานวน 119 ล้านบาท  จะนํา 3 ประเด็นน้ีมาพิจารณา  ประเด็นแรกคืองบประมาณแผ่นดิน     
ส่วนไหนที่ได้น้อย  อาจเป็นเหตุให้ไม่ประสบผลสําเร็จตามแผน  เช่น  การทําวิจัยปีน้ีก็ได้งบประมาณน้อยลง  
จะนํามาหารือว่างบประมาณรายได้จะนําไปให้งบวิจัยเท่าไหร่เพ่ือเสริมในส่วนน้ัน  ประเด็นที่สองคือ 
งบประมาณรายได้ที่จัดสรรให้หน่วยงานต่าง ๆ ในปี 2556  แล้วไม่ได้ใช้  ทําให้เหลือจ่าย จํานวน 10 กว่า
ล้านบาท ปีน้ีก็จะจัดสรรให้น้อยลง  แต่อาจจะต้องดูรายละเอียดก่อน  ประเด็นที่สามคือเงินรายได้หาก
เหลือจากการจ่ายค่าใช้จ่ายประจําต่าง ๆ แล้ว  จะจัดสรรเงินรายได้ปีน้ีในส่วนที่สําคัญ 2 ส่วน คือ  การนํา
เงินเพ่ือสนับสนุนกองทุนสวัสดิการของพนักงานได้หรือไม่  ส่วนที่สองคือจัดสรรให้กับกองทุนพัฒนา
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บุคลากรของมหาวิทยาลัยได้เท่าไหร่  ต้องการให้มีการพัฒนามากขึ้น  เพ่ือสนับสนุนให้บุคลากรได้ศึกษาต่อ
ในระดับปริญญาเอก  หรือการศึกษาดูงานต่างประเทศได้   
 

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
รับทราบ   

 

ระเบียบวาระท่ี 4.10.3  เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 

 สาระสําคัญโดยย่อ 
1. วันที่  7  สิงหาคม 2556  ประชุมสภาวิชาการ 
2. วันที่   8   สิ งหาคม  2556  ประชุมพิจารณากําหนดตําแหน่งทาง วิชาการ                

โดยคณะกรรมการพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการ  จะมีการแต่งต้ังศาสตราจารย์และผู้ช่วยศาสตราจารย์ที่
เป็นพนักงานมหาวิทยาลัยคนแรก   

3. วันที่  21  สิงหาคม 2556  การประชุมสภามหาวิทยาลัย  ครั้งที่ 8/2556  ขณะน้ี
คณะกรรมการสรรหาคณบดีของคณะวิทยาการจัดการ และคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ยังไม่ส่ง
เรื่องมาเพ่ือนําเข้าสภามหาวิทยาลัย  รายละเอียดของกระบวนการสรรหาค่อนข้างมาก  ต้องนํามาเขียน
วาระใหม่ทั้งหมด  กระบวนการสรรหาคณบดีเสร็จสิ้นแล้ว  แต่เอกสารที่จะนําเข้าสภามหาวิทยาลัยต้อง
ให้    สภามหาวิทยาลัยได้เตรียมจัดทําเอกสารเพ่ิมเติมเพ่ือส่งล่วงหน้าให้แก่คณะกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยก่อนล่วงหน้า 7 วัน  และขอหารือว่าคณะกรรมการสรรหาผู้อํานวยการ  ขอให้กําหนด
ปฏิทินจนถึงเข้าสภามหาวิทยาลัยเลย  ขออย่าให้มีระยะเวลาที่กระช้ันชิดในการเข้าสภามหาวิทยาลัย
จนเกินไป  ไม่เช่นน้ันจะทําให้ไม่สามารถทําวาระได้ทัน  และเสนอเอกสารเข้ามาภายหลัง  กรรมการ
ต้องการขอดูเอกสารล่วงหน้าก่อนการประชุม 

ประธาน  กล่าวว่า  ในวันที่ 21 สิงหาคม 2556  หากเป็นไปได้ต้องการให้ได้คณบดีที่เป็น
ตัวจริงทั้ง 4 คณะ  เน่ืองจากต้องปรึกษาหารือในเรื่องการจัดสรรงบประมาณรายได้   
 

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
รับทราบ 

 

ระเบียบวาระท่ี 4.10.4   เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ 

 สาระสําคัญโดยย่อ 
- ไม่มี -  

 

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
- ไม่มี - 
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ระเบยีบวาระท่ี 4.10.5  เรือ่งนําเสนอเพือ่ทราบจากรองอธิการบดฝ่ีายกิจการนกัศึกษา 

 สาระสําคัญโดยย่อ 
วันที่  9  สิงหาคม  2556  กองพัฒนานักศึกษาจัดพิธีวันแม่  ณ  กองพัฒนานักศึกษา  

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
 

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
 รับทราบ 

 

ระเบียบวาระที่ 5  เรื่องนําเสนอเพื่อพิจารณา 
 

ระเบียบวาระท่ี 5.1  ขอความเห็นชอบกรอบวงเงินงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ.2557 

 สาระสําคัญโดยย่อ 
 เ พ่ือให้การจัดทําคําขอตั้ งงบประมาณรายจ่าย  ประจําปีงบประมาณ พ .ศ .2557            

ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล
การพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาและสอดคล้องกับภารกิจของมหาวิทยาลัย           
ควรมีนโยบายการจัดทําและการบริหารงบประมาณของมหาวิทยาลัย  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2557 

 การจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ควรมีหลักสําคัญในการ
ดําเนินการ  ดังน้ี 

1. น้อมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นพ้ืนฐาน 
2. หลักการมีส่วนร่วมของประชาชน 
3. ส่งเสริมการจัดการเชิงพ้ืนที่ 
4. หลักความโปร่งใส  ตรวจสอบได้  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
การประชุมคณะกรรมการบริ

ประมา
ประจํา

ของมหาวิทย
จําแนก

ริหารมหาวิทยาลัย
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าณการรายรับ
าปีงบประมาณ
ยาลัยราชภัฏ
กตามประเภท

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ราชภัฏพระนครศ

 

บ – รายจา่ย 
ณ พ.ศ.2557
พระนครศรีอ
ทงบประมาณ

รีอยุธยา  คร้ังที่  

 
7 
อยุธยา 
ณ 

15/2556 



 

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  คร้ังที่  15/2556 
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มติ/ความเห็นของที่ประชุม 
  เห็นชอบกรอบวงเงินงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2557  โดยมอบหมาย
ให้กองนโยบายและแผนนํากลับไปปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
(กบ.)  เพ่ือนําเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงบประมาณและการเงิน (กบง.) และนําเสนอสภา
มหาวิทยาลัยเพ่ือขออนุมัติต่อไป 

 

ระเบียบวาระที่ 6  เรื่องอ่ืน ๆ 

ระเบียบวาระท่ี 6.1 กําหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  ครั้งท่ี 15/2556 

สาระสําคัญโดยย่อ 
ตามท่ีได้กําหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (กบ.) ครั้งที่ 15/2556  

ในวันอังคารที่  20  สิงหาคม  พ.ศ. 2556 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมอยุธยา – อาเซียน 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  จึงขอเรียนเชิญคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยทุกท่าน    
เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ตามวันและเวลาดังกล่าว 

 

มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
     รับทราบ 
 
 

เลิกประชุมเวลา เวลา  15.45 น.  

 

 นางนงคราญ คงสมทรง ผู้จดบันทึกการประชุม 
นางสุนทรี  โพธิกุล ผู้ตรวจบันทึกการประชุม 




