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รายงานการประชุมคณะกรรมการบรหิารมหาวิทยาลัย 
คร้ังที่ 18/2556 

วันอังคารที่  1  ตุลาคม  2556  เวลา 13.30 – 16.45 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.อมรรัตน์  สน่ันเสียง คณบดีคณะครุศาสตร์   กรรมการ 
8. นางอรัญญา  จงกลรัตน์ (แทน)คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ กรรมการ 
9. ผศ.ศานิต  สวัสดิกาญจน์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กรรมการ 
10. ดร.ศานติ     เล็กมณ ี  คณบดีคณะวิทยาการจัดการ  กรรมการ 
11. ผศ.ชูสิทธ์ิ  ประดับเพ็ชร์ ผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา กรรมการ 
12. นางสาวจงกล เฮงสุวรรณ ผู้อํานวยการสถาบันอยุธยาศึกษา      กรรมการ  
13. ผศ.ธนู   บุญญานุวัตร ผู้อํานวยการสํานักวิทยบริการ 

     และเทคโนโลยีสารสนเทศ   กรรมการ 
14. ดร.รวีวัตร์  สิริภูบาล ผู้อํานวยการสํานักงานบัณฑิตศึกษา กรรมการ 
15. นางสุนทรี  โพธิกุล  ผู้อํานวยการกองกลางปฏิบัติหน้าที่ 

     ในตําแหน่งผู้อํานวยการสํานักงานอธิการบดี  
                              กรรมการและเลขานุการ 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
- ไม่มี –  

 

ผู้ท่ีลาการประชุม 
- ไม่มี –  

เริ่มประชุม เวลา 13.30 น. 
          ประธานพิจารณา จํานวนกรรมการที่ ม าประ ชุมและ เ ห็น ว่าครบองค์ประ ชุมแล้ ว                   
จึงเปิดการประชุมและดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม  
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ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 1.1 การประชุมสภามหาวิทยาลัย  ครั้งท่ี 11/2556 

สาระสําคัญโดยย่อ 
  การประชุมสภามหาวิทยาลัย  ครั้งที่ 11/2556  ในวันพุธที่ 30 ตุลาคม 2556 มีเรื่อง
พิจารณาการสรรหาอธิการบดี  และหากมีเรื่องที่จะนําเข้าสภามหาวิทยาลัยให้นําเข้าการประชุม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (กบ.) เพ่ือขอความเห็นชอบก่อน 
   

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 1.2   ขอต้อนรับผู้อํานวยการสถาบัน/สํานัก   

สาระสําคัญโดยย่อ 
  คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (กบ.) ขอต้อนรับผู้อํานวยการสถาบันอยุธยาศึกษา  
ผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา และผู้สํานักการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ       
และขอเชิญให้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (กบ.) ตามกําหนดการประชุม           
ที่มหาวิทยาลัยได้กําหนดปฏิทินไว้ 
 

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
  รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 1.3   การพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  

สาระสําคัญโดยย่อ 
  จากการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 9/2556 ที่ผ่านมาอธิการบดีได้เร่งรัดให้สํานักงาน
บัณฑิตศึกษาเตรียมเรื่องเพ่ือนําเข้าการประชุมสภามหาวิทยาลัยในการขออํานาจสภามหาวิทยาลัยขยาย
ระยะเวลาของนักศึกษาที่หมดสภาพการเป็นนักศึกษา  แต่ปรากฏว่าไม่ได้นําเร่ืองเข้าสภามหาวิทยาลัย  
โอกาสที่นักศึกษาจะได้ขยายเวลาน้ันหมดเวลาแล้ว  หากสภามหาวิทยาลัยอนุมัติแล้วจะขยายเวลาได้ถึง
วันที่ 10  ตุลาคม  2556  เป็นเรื่องที่น่าเสียดาย  ขอให้สํานักงานบัณฑิตศึกษาออกประกาศแล้ว
นักศึกษาได้รับทราบถึงการพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา  ว่าด้วย  การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2549      
  ประธาน  กล่าวว่า ขอให้ดูข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย       
การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2549 มาตรา 29 และมาตรา 32 หากนักศึกษาเข้ามาศึกษา
ครบ 5 ปี ในระดับปริญญาโท และไม่ผ่านขั้นตอนทั้งหมดถือว่าพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา  เหตุที่เกิด
ความสับสนเน่ืองจากสํานักงานบัณฑิตศึกษาไม่ประกาศการพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา การจะขอขยาย
ระยะเวลาจากสภามหาวิทยาลัย  สํานักงานบัณฑิตศึกษาต้องจัดทํารายละเอียดให้ชัดเจน  
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  ผศ.ดร.วิมลพรรณ  รุ่งพรหม  กล่าวว่า  สิ้นภาคเรียนใดสํานักงานบัณฑิตศึกษาต้องมีความ
ชัดเจน  การประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาได้ขอมติในเร่ืองน้ีว่าจะทําอย่างไร  เน่ืองจากไม่ใช่อํานาจ
ของสภามหาวิทยาลัย  ได้หารือ ดร.อุทัย  ดุลยเกษม  รักษาราชการแทนอธิการบดีและ ศ.ดร.ศุภมาศ  
พนิชศักด์ิพัฒนา  นายกสภามหาวิทยาลัยแล้ว ก็ไม่มีปัญหาเน่ืองจากเป็นผลประโยชน์ของนักศึกษา     
การท่ีนักศึกษาไม่จบ ปัญหาคือการสอบ    การทํางานวิจัยที่ไม่มีคุณภาพและเร่งรีบ  ทําให้ไม่มี         
การตีพิมพ์  หากจะขอความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยเพ่ือขยายระยะเวลาอีก 1 ภาคการศึกษา   
ต้องระบุวันที่ให้ชัดเจน  สภามหาวิทยาลัยจะได้พิจารณาให้ความเห็นชอบและให้แนวทางปฏิบัติ  
เน่ืองจากไม่ใช่อํานาจสภามหาวิทยาลัยโดยตรง  เป็นอํานาจของคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา  แต่ด้วย
ความล่าช้าเน่ืองจากคณะกรรมการบัณฑิตศึกษายังไม่ตัดสินใจ  ต้องช้ีแจงให้คณะกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยได้เข้าใจถึงเหตุผลความจําเป็น  และการเสนอขอความเห็นชอบน้ันสํานักงานคณะกรรมการ
บัณฑิตศึกษาต้องให้ข้อเสนอและข้อมูลการพิจารณาแนวทางต้องชัดเจน รวมทั้งเง่ือนไขของเวลาด้วย   
 

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
  รับทราบ 
 

ระเบียบวาระที่ 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
ระเบียบวาระท่ี 2.1  เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งท่ี 17/2556  

สาระสําคัญโดยย่อ 
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยได้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  

ครั้งที่ 17/2556 เมื่อวันอังคารที่  17  กันยายน 2556 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมอยุธยา – อาเซียน  
อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 

เลขานุการคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย นําเสนอรายงานการประชุม  ครั้งที่ 
17/2556  เพ่ือขอให้ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม 

 

มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
  รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 17/2556 โดยมี     
การแก้ไขในหน้า 2-8 บรรทัดที่ 3 จากมหาวิทยาลัยโยโกะยูนิเวอร์ซิต้ี เป็น มหาวิทยาลัยเคียวโกะยูนิเวอร์
ซิต้ี  และหน้า 2-10 บรรทัดที่ 22 ให้เพ่ิมเติมคําว่า เทคโนโลยี  เป็น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
 

ระเบียบวาระที่ 3   เรื่องสืบเน่ืองจากการประชุม 

ระเบียบวาระท่ี 3.1  รายงานข้อมูลการดําเนินงานและผลการปฏิบัติตามมติท่ีประชุม 
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
ครั้งท่ี 17/2556 

สาระสําคัญโดยย่อ 
  เลขานุการคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  นําเสนอรายงานข้อมูลจากการดําเนินงาน
และผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย   ครั้ งที่   17/2556                
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เมื่อวันอังคารที่ 17  กันยายน 2556  ดังน้ี 
1. ขอความเห็นชอบติดต้ังเครื่องปรับอากาศ และม่านบังแดดประจําคณะมนุษยศาสตร์

และสังคมศาสตร์ 
มติที่ประชุม  ให้ถอนเร่ืองขอความเห็นชอบติดต้ังเครื่องปรับอากาศ และม่านบังแดด

ประจําคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
ผลการปฏิบัติ 
- แจ้งในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (กบ.) 
2. ขอความเห็นชอบ (ร่าง) โครงการจัดตลาดนัด 
มติที่ประชุม  มอบหมายให้คณะกรรมการดําเนินงานโครงการจัดตลาดนัดปรับปรุงแก้ไข

โครงการให้เป็นโครงการต่อเน่ือง  และให้จัดทํา (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
ว่าด้วย การบริหารจัดการเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ... (ฉบับปรับปรุง) แนบมาด้วย และนําเสนอ
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (กบ.) ในการประชุม ครั้งที่ 18/2556 วันอังคารที่ 1 ตุลาคม 2556  

ผลการปฏิบัติ 
- แจ้งมติการประชุมให้แก่หน่วยงานที่เก่ียวข้องได้รับทราบ 
- งานนิติการนําเข้าที่ประชุมคณะกรรมการปรับปรุงและยกร่างกฎหมายของมหาวิทยาลัย 

เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2556 
- นําเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (กบ.) ครั้งที่ 18/2556 วันอังคารที่ 1 

ตุลาคม 2556 
 

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องนําเสนอเพื่อทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 4.1 เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากคณบดีคณะครุศาสตร์ 

 สาระสําคัญโดยย่อ 
1. วันที่  10  ตุลาคม  2556  นักศึกษาช้ันปีที่ 5 คณะครุศาสตร์ออกฝึกประสบการณ์    

เต็มรูปแบบ โดยจะกลับมาจัดนิทรรศการและสัมมนาหลังฝึกของภาคเรียนที่ 1/2556 
2. วันที่  16 – 17  ตุลาคม 2556  คณะครุศาสตร์ นักศึกษา  คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่  

ลงพ้ืนที่โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนประชารัตน์บํารุง 1  เพ่ือเตรียมความพร้อมการรับเสด็จสมเด็จ
พระเทพรัตรราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวันที่  27 ตุลาคม 2556 

 

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
รับทราบ 

 

ระเบียบวาระท่ี 4.2  เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์

  สาระสําคัญโดยย่อ 
- ไม่มี - 

 

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
- ไม่มี - 
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ระเบียบวาระท่ี 4.3  เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากคณบดีคณะวิทยาการจัดการ 

 สาระสําคัญโดยย่อ 
1. คณะวิทยาการจัดการจัดกิจกรรมการประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง  ผลการประเมินอยู่ใน

ระดับดี ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) ยินดีสนับสนุนงบประมาณในปีหน้า จํานวน 500,000 
บาท 

2. คณะวิทยาการจัดการอยู่ระหว่างการประเมินผลการปฏิบัติราชการ  ซึ่งมีความล่าช้า   
มาเกือบเดือนแล้ว  จะดําเนินการจัดส่งภายในวันที่ 2 ตุลาคม 2556  มีข้อสังเกตว่าในการประเมินผล
การปฏิบัติราชการ  การคํานวณเงินเดือนด้วยโปรแกรมที่ให้มากับการคํานวณด้วยมือน้ันจํานวนไม่เท่ากัน 
        

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
รับทราบ 

 

ระเบียบวาระท่ี 4.4  เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

 สาระสําคัญโดยย่อ 
1. การประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษารอบโควตา  รอบที่ 1 – 2  มีนักศึกษา จํานวน 

135 คน การรับสมัครนักศึกษา รอบที่ 1 จํานวน  102  คน  ส่วนในรอบท่ี 2  จะเพ่ิมช่องทาง         
การประชาสัมพันธ์มากขึ้น  การติดต่อประสานงานทางจดหมาย  การติดต่อโดยตรงจากฝ่ายแนะแนว 

2. ในช่วงปิดภาคเรียนศูนย์ดาราศาสตร์ (ท้องฟ้าจําลอง) ของคณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีได้รับเป็นแหล่งเรียนรู้ให้แก่โรงเรียนต่าง ๆ ในเขตพ้ืนที่บริการ  ทางด้านคณาจารย์ได้ขอความ
อนุเคราะห์มายังคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ประชาสัมพันธ์ไปยังคณะวิชาต่าง ๆ ที่จะใช้ประโยชน์
ศูนย์ดาราศาสตร์ (ท้องฟ้าจําลอง)  ในช่วงสัปดาห์แรกของเดือนตุลาคม 2556 มีโรงเรียนมาขอใช้ศูนย์
ดาราศาสตร์ (ท้องฟ้าจําลอง) จํานวน 6 โรงเรียน ซึ่งเป็นการบริการวิชาการที่เริ่มมีจํานวนมากขึ้น 

3. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้รับรายงานความก้าวหน้าของการขอโอนย้าย    
ของ ดร.ปรัชนี  มีบํารุง  ซึ่งย้ายมาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาจังหวัดน่านได้มีหนังสือ
แจ้งขอรายงานตัว ในวันที่  30  สิงหาคม  2556 ซึ่งกระบวนการต่อจากน้ีไปน้ันอยู่ระหว่างการ
ดําเนินการได้นําเรื่องเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัยราชมงคลล้านนาน่าน 
เพ่ือพิจารณาเลื่อนเงินเดือน  และมาปฏิบัติหน้าที่  เพ่ือทําหน้าที่สอนในรายวิชาของภาคการศึกษา      
ที่ 2/2556 

4. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประเมินผลการปฏิบัติการของข้าราชการและ
พนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2556  อยู่ในกระบวนการดําเนินการ 

ประธาน  กล่าวว่า  ขอข้อมูลของแต่ละคณะวิชาว่าอาจารย์ที่มี วุฒิปริญญาโทและ           
มาปฏิบัติงานที่มหาวิทยาลัยมาแล้ว จํานวน 4 ปีขึ้นไปมีจํานวนก่ีคน  และอาจารย์ที่จบปริญญาเอก
ทํางานที่มหาวิทยาลัยต้ังแต่ 2 ปีขึ้นไปมีจํานวนก่ีคน  และขอให้งานบริหารงานบุคคลช่วยตรวจสอบ
ข้อมูลของแต่ละคณะว่าตรงกันหรือไม่ 
    

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
รับทราบ 
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ระเบียบวาระท่ี 4.5  เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากผู้อํานวยการสถาบันอยุธยาศึกษา  

 สาระสําคัญโดยย่อ 
- ไม่มี - 

 

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
- ไม่มี - 

 

ระเบียบวาระท่ี 4.6   เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากผู้อํานวยการสํานักวิทยบริการและ 
    เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 สาระสําคัญโดยย่อ 
- ไม่มี - 

 

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
- ไม่มี – 

 

ระเบียบวาระท่ี 4.7   เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 

 สาระสําคัญโดยย่อ 
งบประมาณของสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ปีพ.ศ. 2558 มีผู้เสนอ

โครงการ จํานวน 19 โครงการ ขอเรียนเชิญคณบดีทั้ง 4 คณะ  ร่วมประชุมจัดลําดับ  ในวันที่ 7 – 8  
ตุลาคม 2556 เวลา 13.30 น. 

 

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
รับทราบ 

 

ระเบียบวาระท่ี 4.8  เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากผู้อํานวยการสํานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา 

 สาระสําคัญโดยย่อ 
- ไม่มี - 

 

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
- ไม่มี – 

 

ระเบียบวาระท่ี 4.9  เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากผู้อํานวยการสํานักงานอธิการบด ี

 สาระสําคัญโดยย่อ 
1. การแต่งต้ังคณะกรรมการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  

นายกสภามหาวิทยาลัยได้ลงนามเรียบร้อยแล้ว  โดยได้แต่งต้ังรองศาสตราจารย์สายันต์  เสาวฤกษ์     
เป็นประธาน และผู้ช่วยศาสตราจารย์ปราณี  ตันประยูร เป็นรองประธาน  ขณะน้ีคณะกรรมการสรรหา
อธิการบดีได้กําหนดไว้ว่าในวันที่  24  ตุลาคม  2556  จะมีการแสดงวิสัยทัศน์  ณ  หอประชุม
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  และในวันน้ีได้นําเอกสารไปให้คณะกรรมการสรรหาอธิการบดี 



 

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  คร้ังที่  19/2556 
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(บุคลากรในท้องถิ่น) จํานวน 3 ท่านแล้ว  ในเอกสารน้ันมีขั้นตอนการดําเนินการและประกาศเพ่ือให้
คณะกรรมการได้พิจารณาก่อน  และในวันพุธที่ 9 ตุลาคม 2556  เวลา  13.30 น.จะมีการประชุม
คณะกรรมการสรรหาอธิการบดี ณ  ห้องประชุมอยุธยา – อาเซียน  

2. การท้ิงขยะมูลฝอยภายในมหาวิทยาลัย  เน่ืองจากผู้รับเหมาเดิมหมดสัญญาแล้ว  
มหาวิทยาลัยจึงได้ประสานงานไปยังสํานักงานเทศบาลพระนครศรีอยุธยาเพ่ือขอความอนุเคราะห์       
ในการดําเนินการจัดเก็บขยะภายในมหาวิทยาลัย  โดยมหาวิทยาลัยได้จัดสถานที่สําหรับรองรับขยะ 
จํานวน 2 จุด เพ่ือเป็นที่พักขยะ คือ จุดที่ 1 บริเวณด้านซ้ายทางออกถนนด้านทิศตะวันตก  หลังอาคาร 
1 (จุดวางพักขยะช่ัวคราว) ส่วนจุดที่ 2 บริเวณข้างถนนสาย 21  บริเวณหลังอาคารดอกไม้ใบตองเดิม  
ซึ่งเป็นจุดที่พักขยะของเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยาเดิม 

3. วันที่  1  ตุลาคม  2556  มหาวิทยาลัยได้จ้างแม่บ้านบริษัทมาทําความสะอาดอาคาร
ต่าง ๆ คือ สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  หอประชุม  อาคาร 31 อาคาร 41  โรงอาหาร  
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  สํานักงานบัณฑิตศึกษา  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

4. ค่าใช้จ่ายในการจัดงานเกษียณอายุราชการ   ต้ังงบประมาณไว้ จํานวน  132,860 บาท 
ใช้ไป จํานวน 109,860 บาท ได้ทําลดค่าใช้จ่ายบางส่วนลงไป  ทําให้มียอดคงเหลือ จํานวน 23,000 บาท  

5. วันที่  30  กันยายน  2556  ได้มีฝนตกหนัก ทําให้มีนํ้าท่วมขังภายในมหาวิทยาลัย
จํานวนมาก ทางด้านสํานักงานอธิการบดีได้ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบให้นําเคร่ืองสูบนํ้ามา
สูบนํ้าออก  ทําให้นํ้าได้ลดลงอย่างรวดเร็วภายในคร่ึงวัน   

6. การส่งมอบงานขอให้ดําเนินการจัดส่งภายในวันที่  30  พฤศจิกายน 2556  ขอความ
อนุเคราะห์ผู้ที่เก่ียวข้องให้จัดส่งตามเวลาที่กําหนดด้วย 
 

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
 รับทราบ 

 

ระเบยีบวาระท่ี 4.10  เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากรองอธิการบด ี

ระเบียบวาระท่ี 4.10.1  เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร 

 สาระสําคัญโดยย่อ 
1. จากการประชุมร่วมกับจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้แจ้งเตือนให้ส่วนราชการต่าง ๆ   

เฝ้าระวังอุทกภัย  สถานการณ์ล่าสุดขณะน้ีคือเขื่อนป่าสักนํ้าได้เต็มเขื่อนแล้ว  ประกอบกับปริมาณนํ้าฝน
ที่ตกลงมาเพิ่มเติม  ขอให้คณะต่าง ๆ เฝ้าระวังสิ่งของที่อยู่ในความเส่ียงนํ้าท่วมสูงให้ยกขึ้นที่สูง         
และปัญหาระบบระบายนํ้า  ท่อระบายน้ําในจุดต่าง ๆ ที่อุดตัน  พอมีฝนตกหนักนํ้าก็จะท่วมขัง        
ส่วนการดําเนินการของมหาวิทยาลัยขณะน้ีได้แต่งต้ังคณะกรรมการข้ึนมาเพ่ือเฝ้าระวังในเรื่องน้ี
โดยเฉพาะ  สิ่งที่ทําได้คือลดความเสียหายที่จะเกิดขึ้นจากอุทกภัยดังกล่าว 

2. ได้ประชุมสัมมนาร่วมกับสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) เรื่องการเพ่ิม
ประสิทธิภาพของการใช้ประโยชน์อาคารของสถาบันอุดมศึกษา  มีการประชุม 3 ฝ่าย คือ สํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)กับมหาวิทยาลัย   สํานักงานตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.)   และสํานัก
งบประมาณ  ปัญหาเกิดจากมหาวิทยาลัยมีการใช้อาคารสถานที่ ไม่ทําให้ เ กิดประสิทธิภาพ              
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ทางกระทรวงศึกษาธิการจึงจัดทําประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เรื่อง แนวทางการเพ่ิมประสิทธิภาพ  
การใช้ประโยชน์อาคารของสถาบันอุดมศึกษา  มหาวิทยาลัยต้องมีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ         
เพ่ือทบทวนการใช้ประโยชน์ของอาคารแต่ละคณะว่ามีการใช้ประโยชน์ได้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดหรือไม่  
เพ่ือวิเคราะห์ว่าหากมีการขอใช้อาคารเพ่ิม  อาคารที่มีอยู่ได้ใช้ประโยชน์อย่างมีประสิทธิภาพแล้วหรือไม่ 
หากไม่ตามเกณฑ์ที่กําหนด  ขอไปก็จะไม่ได้  ขอให้นําประกาศน้ีไปศึกษาก่อน 

3. ขอความร่วมมือหน่วยงานต่าง ๆ  ขณะนี้มีหน่วยงานต่าง ๆ ขอเชิญมหาวิทยาลัย     
ร่วมทําบุญ   ได้ให้งานสวัสดิการจัดทําบัญชีว่าหน่วยงานใดต้องการร่วมทําบุญขอให้แจ้งความประสงค์
ร่วมทําบุญมา หากไม่มีผู้ใดร่วมทําบุญจะขอเชิญผู้บริหารในการร่วมทําบุญ  ที่ผ่านมาได้นําเงินรายได้การ
จัดตลาดนัดร่วมทําบุญ  แต่ขณะนี้จะต้องทําบัญชีเพ่ือขอร่วมทําบุญจากแต่ละหน่วยงาน 

4. จังหวัดพระนครศรีอยุธยาขอเชิญชวนผู้บริหารร่วมทําบุญในโอกาสที่สมเด็จพระญาณ
สังวร มีพระชันษาครบ 100 ปี  จะมีการทําบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง  ในวันที่ 3 ตุลาคม 2556  
เวลา 07.15 น. ณ  วัดพนัญเชิง  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

5. การเบิกจ่ายงบประมาณประจําปี  ได้ไปประชุมร่วมกับจังหวัดพระนครศรีอยุธยา     
เรื่องผลการเบิกจ่ายงบประมาณของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในปีงบประมาณ 2556 อยู่ในลําดับที่ 70  
เน่ืองจากพระราชบัญญัติงบประมาณปี 2557 ยังไม่ประกาศใช้  จังหวัดพระนครศรีอยุธยาจึงขอให้
หน่วยงานต่าง ๆ เตรียมดําเนินการกรณีจัดซื้อจัดจ้างให้ดําเนินการตามกระบวนการไป  แต่ยังไม่ต้องลง
นามผูกพัน  ในเดือนมกราคม 2556 ต้องก่อหน้ีผูกพันให้แล้วเสร็จ  ในแผนงบประมาณของมหาวิทยาลัย
ก็จะมีแผนงบประมาณบางส่วนแล้ว  ต้องเตรียมการทางพัสดุต่อไป 

6. การฟ้องร้องคดีต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัยในส่วนของบุคลากรในแต่ละคณะ  ขอให้
คณบดี /ผู้บริหารหน่วยงานได้มีโอกาสประชุมช้ีแจงให้คณาจารย์ในคณะได้รับทราบแนวปฏิบัติ  
กระบวนการ  วิธีการในการทํางานในแต่ละเรื่องให้เข้าใจ ไม่เช่นน้ันจะมีเรื่องฟ้องร้องขึ้นมา  ตัวอย่าง
กรณี เช่น การสรรหาอธิการบดี  ควรมีการอธิบายขั้นตอนให้เข้าใจ  หากมีความเข้าใจตรงกัน  ก็จะลด
ปัญหาการฟ้องร้อง  ต้องการให้มีการสื่อสารข้อมูลที่ตรงไปตรงมาให้เข้าใจตรงกัน 

7. มหาวิทยาลัยได้ออกประกาศรับสมัครบุคลากรเพ่ือสอบเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย    
ทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุน  สิ้นสุดวันที่  4  ตุลาคม  2556  จะดําเนินการต่อ  ส่วนการสอบ
คนงานและเจ้าหน้าที่ที่จ้างจากเงินรายได้  เมื่อแผนการใช้จ่ายงบประมาณปี 2557 ผ่านแล้วจะ
ดําเนินการสรรหาและบรรจุแต่งต้ังในตําแหน่งที่ว่าง แต่หากเป็นระดับนโยบายก่อนจะบรรจุแต่งต้ัง     
ต้องขออนุญาตทบทวนกรอบอัตรากําลังกันใหม่  เมื่อวิเคราะห์ได้แล้วจึงจะจัดสรรไปยังหน่วยงานต่าง ๆ 
จึงจะมีการสอบบรรจุแต่งต้ังต่อไป  หากมติการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (กบ.) 
เห็นชอบแบบน้ีจะได้แต่งต้ังคณะกรรมการเพ่ือวิเคราะห์ทบทวนในเรื่องดังกล่าวต่อไป 

8. การทบทวนแผนกรอบอัตรากําลัง  ทางสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
ได้แจ้งมา  ขณะน้ีรักษาราชการอธิการบดีได้ลงนามคําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการทบทวนกรอบอัตรากําลัง
แล้ว  ขอให้แต่ละคณะดําเนินการทบทวนกรอบอัตรากําลังบุคลากรที่พึงมี  โดยใช้สูตรการคํานวณใหม่ที่
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ได้แจ้งมา อาจจะต้องมีการเชิญประชุม  โดยอธิการบดี
ต้องมอบนโยบายเร่ืองของอัตรากําลังที่ต้องมองไปสู่อนาคต  ต้องดําเนินการในส่วนของภารกิจตามปกติ 
และวิเคราะห์กับบุคลากรในสังกัด  
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9. จากการประชุมอธิการบดี  ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  ซึ่งเป็นประธาน
เปิดงานวันครบรอบ 121 ปีการฝึกหัดครูไทย  ได้พูดถึงแนวโน้มการผลิตครูในอนาคตจะกระทบต่อ
มหาวิทยาลัยราชภัฏหลายส่วน  เรื่องการจํากัดจํานวน  เรื่องของคุณภาพมาตรฐาน เป็นปัญหาในแต่ละ
มหาวิทยาลัย  ในแผนการรับนักศึกษาต้องพิจารณาเรื่องดังกล่าวด้วย  

10. ที่ประชุมอธิการบดีมีมติเห็นชอบให้มีการเปิดภาคเรียนตามสถาบัน จํานวน 24 แห่ง
ของรัฐบาลเดิม  มหาวิทยาลัยทําถูกต้องแล้วคือเปิดเรียนในวันที่  18  สิงหาคม  2556 

11. ผลการประเมินการปฏิบัติราชการของข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย  ขอให้
จัดส่งภายในวันศุกร์ที่ 4 ตุลาคม 2556 เพ่ือมารวบรวม  และในวันที่ 9 ตุลาคม 2556  จะมีการประชุม
เพ่ือกลั่นกรองผลการประเมินการปฏิบัติราชการ     

 

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
รับทราบ 

 

ระเบียบวาระท่ี 4.10.2  เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากรองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพฒันา 

สาระสําคัญโดยย่อ 
1. เมื่อวันที่  26  กันยายน 2556  มีการประชุมผู้บริหารในกลุ่มผู้อํานวยการสถาบัน สํานัก 

จํานวน 3 ท่าน เพ่ือคัดเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากกลุ่มผู้บริหาร  ผลการคัดเลือก คือ             
ผศ.ดร.ชูสิทธ์ิ  ประดับเพ็ชร  เมื่อวันที่  27  กันยายน 2556  ได้เชิญผู้แทนผู้บริหารที่เป็นกรรมการ         
สภามหาวิทยาลัย จํานวน 3 ท่าน จากกลุ่มรองอธิการบดี  คณบดี  กลุ่มผู้อํานวยการสถาบัน  เพ่ือคัดเลือก
ผู้แทนผู้บริหารเพ่ือเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากกลุ่มผู้บริหาร  ผลการคัดเลือกได้  ดร.ศานติ  เล็กมณี 
เป็นผู้แทนผู้บริหาร  ได้มอบหมายให้สํานักงานสภามหาวิทยาลัยทําบันทึกเสนอเพ่ือลงนามประกาศผล    
การคัดเลือกต่อไป 

2. ประกาศเร่ืองเกี่ยวกับการใช้พ้ืนที่ สํานักงบประมาณเร่ิมใช้ในปี 2557  กองนโยบายและ
แผนได้จัดทําเรียบร้อยแล้ว  และจะจัดทําเพ่ิมเติมให้เป็นปัจจุบันมากย่ิงขึ้น 

3. งบบํารุงการศึกษาในปี 2556  ต้ังงบประมาณไว้ จํานวน 82 ล้านบาท ได้รับเงินเข้ามาจริง 
จํานวน 89.7 ล้านบาท  มีการใช้จ่ายจริง จํานวน 64.21 ล้านบาท มีงบประมาณเหลือเข้าคลัง จํานวน    
25 ล้าน  ยอดการเบิกจ่ายงบประมาณของทุกหน่วยงาน คิดเป็นร้อยละ 70 งบประมาณแผ่นดินปี 2556 
จํานวน 263 ล้านบาทเศษ  ได้เบิกจ่ายเสร็จเรียบร้อยแล้วทั้งหมด  ยอดเบิกจ่าย จํานวน 258 ล้านบาทเศษ 
คิดเป็นร้อยละ 98 ในภาพรวม งบที่เบิกไม่ได้ คือ งบอุดหนุนทุนการศึกษา  งบบุคลากร  งบประมาณ       
ในการซื้อแท็ปเล็ตที่ยังเบิกไม่ได้  งบอุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี กรณีต้ังเป้าหมายไว้แต่ไม่สามารถรับนักศึกษาได้
ต้องคืนงบประมาณให้รัฐบาล 

4. สรุปมติการประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ            
ครั้งที่ 7/2556 ที่เก่ียวข้องกับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา กองนโยบายและแผนได้สรุปประเด็น
ที่สําคัญไว้ตามเอกสารที่ได้แจกให้คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (กบ.) 

5. จังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้จัดทําแผนพัฒนาจังหวัด 4 ปี (พ.ศ .2558 – 2561)        
และแผนปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่จังหวัดได้ขอความร่วมมือ  
ประกอบด้วย 4 ยุทธศาสตร์  จังหวัดขอให้มหาวิทยาลัยได้สนับสนุนในประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนา
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คุณภาพแหล่งท่องเที่ยวและการบริการสู่มาตรฐานสากล  ต้องการให้มีมัคคุเทศก์ท้องถิ่นเพ่ืออธิบายข้อมูล
ต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้องแม่นยํา  ทางคณะหรือหน่วยงานต้องพัฒนามัคคุเทศก์เหล่าน้ีอาจจะมีการอบรม
เพ่ือให้มีความรู้ 

6. งบประมาณรายได้ของปี 2557  ได้ผ่านความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยเรียบร้อยแล้ว  
กองนโยบายและแผนจะเร่งจัดส่งเล่มงบประมาณ  แต่หากหน่วยงานใดมีความจําเป็นเร่งด่วนที่ต้อง
ดําเนินการโดยด่วน  ให้ติดต่อมายังกองนโยบายและแผนเพ่ือจะทําเรื่องขออนุญาตหรือตัดยอดงบประมาณ
ให้ก่อน  หรือส่งไฟล์อิเล็กทรอนิกส์    ให้ก่อน  สามารถดําเนินการได้ต้ังแต่วันที่  1  ตุลาคม  2556 

7. วันที่ 28  กันยายน 2556  ที่ประชุมอธิการบดีของมหาวิทยาลัยราชภัฏได้เชิญผู้ที่ทํางาน
เก่ียวกับงานแผนงานประชุมที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต  เพ่ือกําหนดยุทธศาสตร์ร่วมในการพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏในภาพรวม  กําหนดประเด็น จํานวน 10 ประเด็น  มอบหมายให้กองนโยบายและแผน
สําเนาเอกสารแจกให้ทุกหน่วยงาน  ได้รวบรวมข้อมูลพ้ืนฐานที่สําคัญไว้เป็นข้อมูลต่อไป   

8. สํานักงานแรงงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้ขอความร่วมมือมหาวิทยาลัยในการจัดทํา
โครงการร่วมกัน  เพ่ือเสนอโครงการในปี พ.ศ. 2558 – 2561 ในการนําเข้าแผนยุทธศาสตร์ของจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา  จุดประสงค์ต้องการทําระบบสารสนเทศ  เพ่ือจะได้ทราบถึงสถานการณ์แรงงาน      
ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เน่ืองจากจังหวัดพระนครศรีอยุธยามีนิคมอุตสาหกรรมและเขตประกอบการ 
ทั้งหมด จํานวน 5 แห่ง ต้องการทราบสถานการณ์แรงงานระหว่างฝ่ายผู้ใช้บัณฑิตและฝ่ายผลิตบัณฑิต    
เพ่ือจะได้เห็นภาพรวม  

 

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
รับทราบ   

 

ระเบียบวาระท่ี 4.10.3  เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 

 สาระสําคัญโดยย่อ 
1. การรายงานตัวของนักศึกษารอบโควตา มารายงานตัวแล้วจํานวน 129 คน ขณะน้ีมี

นักศึกษามารายงานตัวเร่ือย ๆ มหาวิทยาลัยก็ยังรับรายงานตัวอยู่ ในรอบแรกมีนักศึกษามาสมัคร 
จํานวน 1,143 คน  คณะครุศาสตร์มาสมัคร จํานวน 716 คน  เมื่อเทียบกับปี พ.ศ.2556 จํานวน
ใกล้เคียงกัน  ฝากคณะที่จํานวนนักศึกษายังมีจํานวนน้อยอยู่ให้ดําเนินการปรับปรุงเว็บไซต์  คณะและ
สาขา  ที่ผ่านมาได้รับข้อมูลจากสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศว่านักศึกษาได้ดูข้อมูลจาก
เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยในแต่ละคณะ  ขณะน้ีนักศึกษามาสมัครจะมีแผ่นพับของกองบริการการศึกษา  
เป็นโอกาสดีที่แต่ละคณะจะได้แนะนํานักศึกษา  คณะครุศาสตร์มีจํานวนนักศึกษาเกินเป้าหมายที่กําหนด
ไว้  นักศึกษาบางคนก็มาตามความนิยม  คณะที่น่าสนใจก็ยังมีอีกหลายสาขาวิชา  เรื่องการรับสมัคร
นักศึกษานั้นมีความสําคัญ  มีหลายมหาวิทยาลัยต้องออกไปทําการประชาสัมพันธ์หานักศึกษา         
ออกแนะแนว  ทุกมหาวิทยาลัยมีการแข่งขันค่อนข้างสูง  นักศึกษาที่เป็นนักศึกษาโควตาฝากให้รักษาไว้
ให้เกิดความผูกพันกับมหาวิทยาลัย ให้มีกิจกรรมได้รับทราบถึงความเคลื่อนไหว กองบริการการศึกษา
เป็นส่วนประสานงาน ขอให้คณบดีได้แจ้งภายในคณะด้วย 

2.   ดร.กัง ยูล อาสาสมัครชาวเกาหลี  ได้แจ้งความประสงค์ผ่านผู้ช่วยศาสตราจารย์    
ดร.วิมลพรรณ  รุ่งพรหม  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  ว่าประสงค์จะนําเงินรายได้จากการให้บริการ
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วิชาการ  ได้แก่ การเป็นวิทยากรอบรมภาษาเกาหลี  การเป็นกรรมการออกข้อสอบ  จํานวนเงิน 30,000 
บาท ให้ทุนการศึกษากับนักศึกษา ทุนละ 10,000 บาท จํานวน 3 ทุน โดยมีเง่ือนไขคือเป็นนักศึกษา      
ที่ยากจน  ขาดแคลนทุนทรัพย์  และมีความประพฤติดี  โดยให้คณบดีเป็นผู้เสนอรายช่ือ  คณะละ 3 
รายช่ือ  ภายในวันที่ 4 ตุลาคม 2556 และมหาวิทยาลัยจะแต่งต้ังคณะกรรมการคัดเลือก โดยมี        
รองอธิการบดี  ฝ่ายกิจการนักศึกษา  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  ผู้อํานวยการกองบริการการศึกษา และ
ผู้ อํานวยการกองพัฒนานักศึกษาเป็นผู้คัดเลือก  โดยการสัมภาษณ์ในวันที่  10 ตุลาคม 2556          
และประกาศผลการคัดเลือกในวันที่  11  ตุลาคม 2556 และอาสาสมัครชาวเกาหลี ประสงค์จะ
ดําเนินการมอบทุนการศึกษาก่อนการเดินทางกลับประเทศสาธารณรัฐเกาหลี ระหว่างวันที่ 13 – 26 
ตุลาคม 2556 เพ่ือเย่ียมบ้านเกิดในช่วงปิดภาคเรียน  

 

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
รับทราบ 

 

ระเบียบวาระท่ี 4.10.4   เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ 

 สาระสําคัญโดยย่อ 
1. การประเมินการจัดการเรียนการสอนเดิมน้ันกองบริการการศึกษาเป็นผู้จัดทํา ต่อมา

สถาบันวิจัยและพัฒนาได้จัดทํา  โดยพยายามนําระบบเทคโนโลยีมาใช้ควบคู่กับการใช้คนปฏิบัติ 
นักศึกษาจะทําการประเมินอาจารย์ในเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย  ซึ่งเว็บไซต์ขณะน้ีอยู่ในความดูแลของ             
อาจารย์ยุพิน  พวกยะ จากการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษา ขณะนี้ได้เกิดปัญหาคือโปรแกรม
ไม่สามารถรายงานผลออกมาได้  ต้องนําข้อมูลดิบส่งมาให้สถาบันวิจัยและพัฒนาเพ่ือเข้าโปรแกรม 
Microsoft excel แล้วจึงทําตารางออกมาอีกคร้ังหน่ึง  ทําให้อาจารย์ที่ถูกประเมินไม่ทราบ              
ผลการประเมิน ขอให้ช่วยปรับปรุงโปรแกรมให้สามารถดูรายงานได้ทันที และต้องการให้คณบดี           
มีรหัสที่สามารถเข้าไปดูรายงานได้ว่าคณะของตนเองมีอาจารย์ทําการสอนเป็นอย่างไร  และสามารถที่จะ
ปริ้นเอกสารรายงานออกดูได้ทันที และสามารถใช้ในการประเมินของอาจารย์ได้ 

2. ทุนของสํ า นักงาน วิจั ยแ ห่งชาติ  (วช . )  ปี  พ .ศ . 2558  หมดเขตส่ ง งาน วิจั ย               
วันที่ 30 กันยายน 2556  กองทุนวิจัยได้ขยายระยะเวลาการส่งทุนวิจัยถึงวันที่ 4 ตุลาคม 2556        
ทุกคณะรวมแล้วทั้งหมด จํานวน 31 คน  กองทุนวิจัยมีผู้ขอมา จํานวน 19 คน  ในแต่ละคณะพบว่า     
คณะครุศาสตร์มีจํานวนผู้ส่งงานวิจัยน้อยที่สุด จํานวน 1 คน  มหาวิทยาลัยต้องร่วมกันหารือเพ่ือหา
แนวทางว่าจะทําอย่างไรเพ่ือพัฒนาการทําวิจัยต่อไป  หากมีหน่วยงานให้ทุนสนับสนุนก็ต้องจัดทําวิจัยมา  
ขณะนี้มีงานวิจัยของคณะครุศาสตร์มีจํานวน 5 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 5 คณะวิทยาการจัดการ มีจํานวน   
3 เรื่ อง  คณะที่มี งานวิจัยมากที่ สุดคือคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  จํานวน  35 เรื่ อง                
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีจํานวน 11 เรื่อง  หากเปรียบเทียบกับปี พ.ศ.2556 มีสถิติการขอ
ทุนวิจัยจํานวนมาก  ต้องพัฒนาให้มีการจัดส่ง งานวิจัยให้มากขึ้นกว่าเดิม  ต้องช่วยกันขับเคลื่อน  ขอให้
คณบดีแต่ละคณะช่วยกันขับเคล่ือนด้วย  ต้องการให้สถาบันวิจัยและพัฒนา และคณบดีได้เชิญชวน
อาจารย์ช่วยเขียนเค้าโครงการการวิจัย  เน่ืองจากหากมีงบประมาณสนับสนุนมาจะได้ดําเนินการขอทํา
วิจัยได้ทันที 
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 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
  รับทราบ 
 

ระเบยีบวาระท่ี 4.10.5  เรือ่งนําเสนอเพือ่ทราบจากรองอธิการบดฝ่ีายกิจการนกัศึกษา 

 สาระสําคัญโดยย่อ 
- ไม่มี - 

 

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
- ไม่มี – 

 

ระเบียบวาระที่ 5  เรื่องนําเสนอเพื่อพิจารณา 
 

ระเบียบวาระท่ี 5.1  ขอความเห็นชอบ (ร่าง) โครงการส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมสโมสร
บุคลากรและเจ้าหน้าท่ี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 สาระสําคัญโดยย่อ 
 ตามคําสั่ง 1388/2555 เรื่อง แต่งต้ังคณะกรรมการสโมสรบุคลากรและเจ้าหน้าที่  

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยสโมสรมีหน้าที่ส่งเสริม  สนับสนุน  ดําเนินงานของสโมสร
บุคลากรและเจ้าหน้าที่  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาเป็นไปด้วยความเรียบร้อย                 
มีประสิทธิภาพ  บังเกิดผลดีต่อทางราชการ  และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่สโมสร  และบุคลากร  รวมทั้ง
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา น้ัน 

 เพ่ือให้การดําเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ดังกล่าว  สโมสรบุคลากรและเจ้าหน้าที่
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  จึงได้จัดทําโครงการส่งเสริม  สนับสนุนกิจกรรมสโมสรบุคลากร
และเจ้าหน้าที่  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  รายละเอียดกิจกรรมดังน้ี 

1. กิจกรรมกีฬาพนักงานและเจ้าหน้าที่  มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภูมิศาสตร์ภาคกลาง       
ครั้งที่ 24 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี จังหวัดจันทบุรี 

2. กิจกรรมร่วมสืบสานประเพณีสงกรานต์ไทยและกีฬาบุคลากร 
3. กิจกรรมกีฬาพนักงาน   และเจ้ าห น้าที่   มหา วิทยาลัยราชภัฏทั่ วประ เทศ                  

ณ  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค ์
  

มติ/ความเห็นของที่ประชุม 
  เห็นชอบในหลักการ (ร่าง) โครงการส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมสโมสรบุคลากรและเจ้าหน้าที่ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา และมอบหมายให้กองนโยบายและแผนนําไปวิเคราะห์โครงการ 

 

ระเบียบวาระท่ี 5.2  ขอความเห็นชอบร่วมจัดจําหน่ายเสื้อยืดและถุงผ้าพิมพ์ลาย       
“ช้างทูลดอกบัว” 

 สาระสําคัญโดยย่อ 
 ด้วยพระตําหนักจักรีบงกชได้แจ้งจังหวัดพระนครศรีอยุธยาว่าพระเจ้าหลานเธอพระองค์

เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ  จะทรงเป็นประธานในพิธีถวายผ้าพระกฐิน  ณ  วัดวัง  ตําบลบางระกํา        



 

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  คร้ังที่  19/2556 

 

[2-14] 

อําเภอนครหลวง  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ในวันอาทิตย์ที่  20  ตุลาคม 2556  และโปรดให้จัดทําเสื้อ
ยืดและถุงผ้าพิมพ์ลาย “ช้างทูลดอกบัว” ซึ่งพระเจ้าหลานเธอฯ ทรงออกแบบร่วมกับอาจารย์ถวัลย์  ดัชนี 
ศิลปินแห่งชาติ ปี 2544 เพ่ือจัดจําหน่ายแก่ผู้มีจิตศรัทธา  และนํารายได้เข้าร่วมทําบุญในงานถวายผ้า
พระกฐินดังกล่าว 

  

มติ/ความเห็นของที่ประชุม 
  ผู้บริหารร่วมทําบุญในการซื้อเสื้อยืด จํานวน 5 ตัว ๆ ละ 399 บาท  และคณบดีร่วมทําบุญ
ซื้อถุงผ้าพิมพ์ลาย จํานวน 5 ใบ ๆ ละ 350 บาท 
       

ระเบียบวาระท่ี 5.3  ขอความเห็นชอบ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัพระนครศรีอยุธยา 
ว่าด้วย การบริหารจัดการเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ... 

 สาระสําคัญโดยย่อ 
 ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยามีการเบิกจ่ายเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย    

โดยใช้ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย การบริหารจัดการเงินรายได้             
ของมหาวิทยาลัย พ.ศ.2548 ต่อเน่ืองมาถึงปัจจุบัน  แต่เน่ืองจากในระเบียบดังกล่าวมีความขัดแย้งกัน   
ในประเด็นการกล่าวอ้างที่มาของกฎหมายและการลงนาม คือ ในระเบียบได้อ้างที่มาของกฎหมาย      
โดยอาศัยอํานาจตามความในมาตรา 18(12) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2548 ซึ่งเป็น
การกล่าวอ้างถึงที่มาแห่งอํานาจหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัย  ในการออกระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ     
ที่เกี่ยวกับการบริหารการเงิน  และการจัดหารายได้และผลประโยชน์จากทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย     
แต่การลงนามในระเบียบเป็นการลงนามโดยอธิการบดีของมหาวิทยาลัย  ซึ่งไม่สอดคล้องกัน  ประกอบ
กับระเบียบดังกล่าวไม่ได้กําหนดรายละเอียดเก่ียวกับการเบิกจ่ายเงินเพ่ือเป็นสวัสดิการให้กับข้าราชการ  
พนักงาน  และลูกจ้างในสังกัดมหาวิทยาลัยไว้ชัดเจน  โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
ในคราวประชุมคร้ังที่ 17/2556 เมื่อวันที่  18  กันยายน 2556 มีมติเห็นชอบให้จัดทํา (ร่าง) ระเบียบ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย การบริหารจัดการเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ... 
และให้นําเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในคราวประชุมคร้ังที่ 18/2556 ในวันที่         
1 ตุลาคม 2556 

 ในการน้ี  งานนิติการ กองกลาง สํานักงานอธิการบดี  ได้ขอหารือที่ประชุมคณะกรรมการ
ปรับปรุงและยกร่างกฎหมายของมหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งที่ 6/2556 เมื่อวันที่  27  กันยายน 
2556 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้มีการปรับปรุงแก้ไขใน 4 ประเด็น คือ 1) การกล่าวอ้างที่มาของกฎหมาย 
2) การยกเลิกกฎหมาย 3) แหล่งที่มาของกฎหมาย และ 4) วิธีการใช้จ่ายเงินรายได้  เพ่ือให้ระเบียบ
ดังกล่าวมีความถูกต้อง  ครอบคลุมและสอดคล้องกับพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2548  

  

มติ/ความเห็นของที่ประชุม 
  ให้คณะทํางานร่างระเบียบว่าด้วยการดําเนินงานโครงการจัดหารายได้ตลาดนัดนําไป
ปรับปรุง (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย การบริหารจัดการเงินรายได้ของ
มหาวิทยาลัย พ.ศ. ... โดยให้จัดสรรเงินรายได้จากการจัดตลาดนัดนําเข้ามหาวิทยาลัย ร้อยละ 50       
และนําไปจัดสวัสดิการต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย ร้อยละ 50 และให้นําเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร



 

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  คร้ังที่  19/2556 

 

[2-15] 

มหาวิทยาลัย (กบ.)   เพ่ือขอความเห็นชอบในการประชุม ครั้งที่ 19/2556 วันอังคารที่ 15 ตุลาคม 2556 
ก่อนนําเข้าการประชุมคณะกรรมการปรับปรุงและยกร่างกฎหมายของมหาวิทยาลัย และการประชุม               
สภามหาวิทยาลัยต่อไป 

 

ระเบียบวาระที่ 6  เรื่องอ่ืน ๆ 

ระเบียบวาระท่ี 6.1 กําหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  ครั้งท่ี 19/2556 

สาระสําคัญโดยย่อ 
ตามท่ีได้กําหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (กบ.) ครั้งที่ 19/2556  

ในวันอังคารที่  15  ตุลาคม  พ.ศ. 2556 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมอยุธยา – อาเซียน มหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  จึงขอเรียนเชิญคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยทุกท่านเข้าร่วมประชุม
โดยพร้อมเพรียงกัน ตามวันและเวลาดังกล่าว 

 

มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
     รับทราบ 

 
 

เลิกประชุมเวลา เวลา  16.30 น.  

 

 นางนงคราญ คงสมทรง ผู้จดบันทึกการประชุม 
นางสุนทรี  โพธิกุล ผู้ตรวจบันทึกการประชุม 




