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รายงานการประชุมคณะกรรมการบรหิารมหาวิทยาลัย 
คร้ังที่ 5/2557 

วันอังคารที่  4  มีนาคม  2557  เวลา 13.30 – 17.05 น. 
ณ  ห้องประชุมอยุธยา – อาเซียน  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

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

ผู้ท่ีมาประชุม 
1. ดร.ชิดชัย   สน่ันเสียง รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร   ประธาน 
2. ผศ.ดร.วิมลพรรณ รุ่งพรหม      รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ   กรรมการ 
3. ดร.อมรรัตน์   สน่ันเสียง คณบดีคณะครุศาสตร์   กรรมการ 
4. นางสาวณิศรา  ประดิษฐ์ด้วง (แทน) คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ 

     และสังคมศาสตร์    กรรมการ 
5. ผศ.ศานิต  สวัสดิกาญจน์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กรรมการ 
6. ดร.ศานติ   เล็กมณ ี  คณบดีคณะวิทยาการจัดการ  กรรมการ 
7. ผศ.ดร.ชูสิทธ์ิ  ประดับเพ็ชร์ ผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา กรรมการ 
8. ดร.จงกล   เฮงสุวรรณ ผู้อํานวยการสถาบันอยุธยาศึกษา     กรรมการ  
9. ผศ.ธนู   บุญญานุวัตร ผู้อํานวยการสํานักวิทยบริการและ 

     เทคโนโลยีสารสนเทศ   กรรมการ 
10. ดร.รวีวัตร์  สิริภูบาล ผู้อํานวยการสํานักงานคณะกรรมการ 

     บัณฑิตศึกษา    กรรมการ 
11. นางลักขณา  เตชวงษ์  ผู้อํานวยการกองบริการการศึกษาปฏิบัติหน้าที่ 

     ในตําแหน่งผู้อํานวยการสํานักงานอธิการบดี  
                              กรรมการและเลขานุการ 

ผู้ไม่เข้าร่วมประชุม 
1. นายจิรศักด์ิ  ชุมวรานนท ์ อธิการบดี    ติดราชการ 
2. ดร.พรเทพ  รู้แผน  รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและวิจัย  ติดราชการ 
3. นายสุนทร  โภชฌงค์  รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา  ติดราชการ 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. นางสาวเพลินตา โมสกุล  ผู้อํานวยการกองนโยบายและแผน 
2. นางสุนทรี  โพธิกุล  ผู้อํานวยการกองกลาง 
3. นางสาวกาญจนา เงินอ่อน  หัวหน้าสํานักงานคณะครุศาสตร์ 
4. นางวิรินดา  มีบํารุง  หัวหน้าสํานักงานคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
5. นางสาวณัฐฐิญา แก้วแหวน หัวหน้าสํานักงานผู้อํานวยการสถาบันอยุธยาศึกษา 
6. นางสาวนันทนา แย้มบู่  ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าสํานักงานผู้อํานวยการ 

     สํานักงานวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
7. นางสาวนันทนา สมบูรณ์  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
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เริ่มประชุม เวลา 13.30 น. 
          ประธานพิจารณาจํานวนกรรมการที่มาประชุมและเห็นว่าครบองค์ประชุมแล้ว จึงเปิด         
การประชุมและดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม  

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 1.1  รักษาราชการแทนอธิการบดีเข้าร่วมประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ท่ัวประเทศ 

 

 สาระสําคัญโดยย่อ 
 ในวันที่ 3 - 6 มีนาคม 2557  มีการประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ         
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต  จังหวัดภูเก็ต ซึ่งรักษาราชการอธิการบดีได้เข้าร่วมประชุม  และ             
ได้มอบหมายให้ ดร.ชิดชัย  สน่ันเสียง  เป็นประธานการประชุมแทน  

 มติ/ความเห็นของที่ประชุม 
   รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 1.2   การเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา 

สาระสําคัญโดยย่อ 
ขณะนี้ประเทศไทยจะมีการเลือกต้ังสมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.)  โดยกําหนดเลือกต้ังล่วงหน้าในวันที่ 23 

มีนาคม 2557  ซึ่งจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจะใช้สถานที่บริเวณศาลากลางจังหวัด  และกําหนดเลือกต้ังจริง      
ในวันที่ 30 มีนาคม 2557  จึงขอเชิญชวนทุกท่านไปเลือกต้ังสมาชิกวุฒิสภาด้วย 

 

มติ/ความเห็นของที่ประชุม 
 รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 1.3   การวางแผนการปฏิบัติงานในช่วงปิดภาคเรียน 

สาระสําคัญโดยย่อ 
การพัฒนาองค์กร  หน่วยงาน  พนักงานสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการในช่วงเดือน

มีนาคม – ก่อนสิงหาคม 2557  เป็นช่วงที่ท่านผู้บริหารต้องทบทวนการพัฒนา  มีการวางแผนให้ดี โดยเฉพาะ
การรับอาจารย์ใหม่แล้วต้องทดลองปฏิบัติราชการ  คณะจะประเมินอย่างไร  เพราะพบว่าได้รับเข้ามาในช่วง
ปิดภาคเรียนหลายเดือน  แต่การทดลองปฏิบัติราชการต้องภายใน  6 เดือน ซึ่งอาจารย์จะเริ่มสอนในเดือน
สิงหาคม แล้วจะประเมินอย่างไร  ดังน้ันขอให้คณะไปควบคุมให้ดี  ส่วนพนักงานสายสนับสนุนวิชาการ          
ก็เช่นกันต้องทบทวนการมอบภาระงาน  ทําอย่างไรให้เกิดความชัดเจน  การจัดการศึกษาในช่วงเปลี่ยนผ่าน
ต้องวางแผนให้ดี 

ดร.อมรรัตน์  สน่ันเสียง  กล่าวว่า  ขอให้นิติกรช่วยตรวจสอบระเบียบการทดลองงาน           
ได้กําหนดเป็น 1 ภาคการศึกษาหรือไม่  ซึ่งน่าจะดีกว่า 6 เดือนที่ต้องปฏิบัติงานหลายอย่างมารวมกัน 

 

มติ/ความเห็นของที่ประชุม 
 รับทราบ 
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ระเบียบวาระที่ 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
ระเบียบวาระท่ี 2.1  เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งท่ี 4/2557  

สาระสําคัญโดยย่อ 
มหาวิทยาลัยได้กําหนดให้มีการประชุม คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2557 

เมื่อวันอังคารที่  18  กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมอยุธยา – อาเซียน อาคาร
สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

เลขานุการคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย นําเสนอรายงานการประชุม ครั้งที่ 4/2557  
เพ่ือขอให้ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม 

 

มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
  รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2557 โดยไม่มี    
การแก้ไข 
 

ระเบียบวาระที่ 3   เรื่องสืบเน่ืองจากการประชุม 

ระเบียบวาระท่ี 3.1  รายงานข้อมูลการดําเนินงานและผลการปฏิบัติตามมติท่ีประชุม 
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
ครั้งท่ี 4/2557 

สาระสําคัญโดยย่อ 
  เลขานุการคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  นําเสนอรายงานข้อมูลจากการดําเนินงาน
และผลการปฏิ บั ติตามมติที่ ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย   ครั้ งที่   4/2557                   
เมื่อวันอังคารที่  18  กุมภาพันธ์  2557  ดังต่อไปน้ี 

1. ขอคําปรึกษาการเสนอชื่อคณะกรรมการติดตาม  ตรวจสอบ และประเมินผลงาน
ของมหาวิทยาลัย 

มติที่ประชุม  ขอให้คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) เสนอช่ือคณะกรรมการ
ติดตาม  ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยมายังสํานักงานสภามหาวิทยาลัย 

 ผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุม 
- แจ้งมติการประชุมให้แก่หน่วยงานที่เก่ียวข้องได้รับทราบ 
- สํานักงานสภามหาวิทยาลัยได้ประสานงานไปยังคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 

(ก.บ.) ให้เสนอช่ือ 
ประธาน  กล่าวว่า  ขอให้ช่วยกันเสนอช่ือคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และ

ประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย  และจัดส่งมายังสํานักงานสภามหาวิทยาลัยภายในวันที่  15  มีนาคม  
2557  เพ่ือจะได้นําเข้าการประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือแต่งต้ังคณะกรรมการต่อไป   
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2.  ขอคําปรึกษาทบทวนแบบสัญญาจ้างของพนักงานมหาวิทยาลัย 
มติที่ประชุม  มอบหมายสํานักงานอธิการบดีดําเนินการยกร่างปรับปรุงสัญญา  เอกสาร

ประกอบแนบท้ายสัญญา  และระเบียบข้อบังคับที่เก่ียวข้อง  เพ่ือให้สามารถรองรับเก่ียวกับการควบคุม
คุณภาพในการต่อสัญญาจ้าง 

 

ผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุม 
- แจ้งมติการประชุมให้แก่หน่วยงานที่เก่ียวข้องได้รับทราบ 
- งานบริหารงานบุคคล  สํานักงานอธิการบดีได้ปรับแก้ไขข้อความในสัญญาจ้างเพ่ือเสนอ

คณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจํามหาวิทยาลัย (ก.บ.ม) เพ่ือให้ความเห็นชอบในวันที่ 26 มีนาคม 
2557 
 

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องนําเสนอเพื่อทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 4.1 เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากคณบดีคณะครุศาสตร์ 

 สาระสําคัญโดยย่อ 
เมื่ อ วันที่   26  กุมภาพันธ์  2557  คณะครุศาสตร์ ไ ด้ เข้ าร่ วมประชุมโครงการ               

กองทุนการศึกษากับองคมนตรี  ซึ่งเป็นโครงการของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับสมเด็จพระเทพ
พระรัตนราชสุดาฯ ที่ใช้ทรัพย์ส่วนพระองค์ในการพัฒนาโรงเรียน  ในการประชุมประกอบด้วยอธิการบดี  
คณบดีของมหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมโครงการ  ซึ่งในปี 2557 จะมีนักศึกษาที่จะได้รับทุนจํานวน 6 คน ทุน
แรกสําหรับนักศึกษาช้ันปีที่ 4 และช้ันปีที่ 5 ที่จะพัฒนาโรงเรียนในโครงการ  มีโรงเรียนที่ต้องรับผิดชอบ 
จํานวน 4 โรงเรียน ได้รับทุน ๆ ละ 2,000 บาท นักเรียนกลุ่มนี้หากมีความสามารถและโรงเรียนต้องการ
จะได้รับอัตราในการบรรจุ  เน่ืองจากเป็นโครงการตามพระราชดําริ  ได้จัดสรรงบประมาณให้กับโรงเรียน
จํานวน 2 โรงเรียน เป็นเงิน 50,000 บาท ปีน้ีได้เพ่ิมเป็น 4 โรงเรียน  
 

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี 4.2  เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์

 สาระสําคัญโดยย่อ 
1. โครงการอบรมภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 

รอบที่ 1  ช่วงวันที่  2 – 16  ธันวาคม  2556  มีผู้เข้าอบรมเป็นไปตามเป้าหมาย       
มีการทํา pre – test,  post – test  รอบที่ 2 ช่วงวันที่  3 – 7  มีนาคม  2557 และรอบที่ 3 ช่วงวันที่ 
10 – 14 มีนาคม 2557 และเสนอว่าในภาพรวมต้องมีผู้เข้าอบรมประมาณ 1,000 คน  แต่ในรอบ 2 – 3 
เป้าหมายอาจคลาดเคลื่อนซึ่งอาจจะขอปรับเปลี่ยนกิจกรรมในส่วนของนักศึกษา  ส่วนอาจารย์และ
เจ้าหน้าที่ที่จะได้มีหนังสือขอความร่วมมือส่งบุคลากรเข้าอบรม 

ประธาน  กล่าวว่า  ไม่อยากให้เปลี่ยนตัวช้ีวัด  โดยเฉพาะจํานวนนักศึกษา  จึงขอให้
ผู้บริหารช่วยดูแลและพยายามส่งคนเข้าไปอบรม 
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2. ปฏิทินกิจกรรมช่วงปิดภาคเรียนของทุกสาขาวิชาของคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์  ซึ่ง ผศ.ดร.วิมลพรรณ  รุ่งพรหม  กล่าวว่า  ได้ประชุมคณบดี  4  คณะ เพ่ือดําเนินการ
จัดทําปฏิทินรวมและใช้ปฏิทินเดียวกันเพ่ือไม่ให้จัดกิจกรรมตรงกัน  และประธานกล่าวว่า  หากทําตาราง
ปฏิทินแล้วให้แจ้งมหาวิทยาลัยด้วยเพ่ือต้องการทราบจํานวนเน่ืองจากจะเก่ียวข้องกับการเปิดโรงอาหาร   

 ผศ.ดร.วิมลพรรณ  รุ่งพรหม  กล่าวว่า  จากการประชุมคณบดีทั้ง 4 คณะ  จะมี          
การดําเนินการจัดทําปฏิทินรวมทั้ง 4 คณะ  เพ่ือให้ใช้ปฏิทินเดียวกัน  และจะทําในแต่ละวันด้วย  
ไม่เช่นน้ันกิจกรรมจะตรงกัน    

 

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
รับทราบ 

 

ระเบียบวาระท่ี 4.3  เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากคณบดีคณะวิทยาการจัดการ 

 สาระสําคัญโดยย่อ 
1. การประชุมการกําหนดภาระงานข้ันตํ่า  ซึ่งมอบหมายเพ่ิมเติมให้คณาจารย์ไปพัฒนา

ตนเองใน 3 เรื่อง คือ การวิจัย  ภาษาอังกฤษ และเอกสารประกอบการสอน  ซึ่งกําหนดเป็นเป้าหมาย     
และได้ตกลงภายในคณะแล้ว   

2. การประเมินผลการทดลองปฏิบัติราชการ จํานวน 6 ท่าน ขณะนี้ ไ ด้แต่ง ต้ัง
คณะกรรมการและประเมินอย่างรอบคอบแล้ว 

3. คณะวิทยาการจัดการได้จัดทําข้อตกลงกับบริษัทในประเทศจีน  ในการเป็นหน่วย       
บริการจัดทัวร์นักศึกษา  ได้ทําข้อตกลงแล้ว  และประธานบริษัทคาดว่าจะได้นักศึกษาจํานวน 100 คน   

4. การประชุมคณะกรรมการบริหารคณะวิทยาการจัดการ เรื่อง ผู้เกษียณอายุราชการ  
คือ รศ.ปราณี  ตันประยูร  ซึ่งคณะวิทยาการจัดการเห็นสมควรว่าควรต่ออายุราชการ เน่ืองจากมีความ
จําเป็น 

5. ในช่วงปิดภาคเรียนมี 3 กลุ่มที่ ต้องปฏิบัติงาน คือ กลุ่มพัฒนาหลักสูตร MBA        
กลุ่มพัฒนาหลักสูตรการค้าระหว่างประเทศ  และกลุ่มพัฒนาหลักสูตรท่องเที่ยวนานาชาติ  ซึ่งต้อง
ดําเนินการให้แล้วเสร็จในเดือนสิงหาคม 2557     

 

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
รับทราบ 

 

ระเบียบวาระท่ี 4.4  เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

 สาระสําคัญโดยย่อ 
1. ท้องฟ้าจําลอง  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  ได้รับเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับ

โรงเรียนในเขตพื้นที่บริการ  จํานวน 2 โรงเรียน คือ โรงเรียนบางเสด็จวิทยา  อ.ป่าโมก จ.อ่างทอง เรื่อง
การใช้กล้องจุลทรรศน์ ดาวเทียมและยานอวกาศ  จํานวน 83 คน และการเข้าค่ายดาราศาสตร์ของ
โรงเรียนราชสถิตย์วิทยา  จํานวน 54 คน 

2. สาขาวิชาเคมีดําเนินโครงการเคมีรักษ์โลก  ในวันที่  24 กุมภาพันธ์ 2557 ที่โรงเรียน
ท่าเรือ “นิตยานุกูล” 



 

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  คร้ังที่  6/2557 

 

[2-7] 

3. กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ  เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2557  ช่วงบ่ายคณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีโดยฝ่ายวิชาการของคณะ  จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมเข้าสู่โลกอาชีพ  มีวิทยากรจาก
หน่วยงาน  และศิษย์เก่า 

4. ในวันที่  4 – 5  มีนาคม  2557  คณะจัดกิจกรรมค่ายอาสาเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น             
ณ  โรงเรียนวัดพรหมวิหาร  ตําบลไพรนกยูง  อําเภอหันคา  จังหวัดชัยนาท  เพ่ือเป็นการพัฒนาห้องสมุด   
เพ่ือน้อง     

5. ในวันที่  7  มีนาคม  2557  สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์  จะนํานักศึกษา จํานวน 30 คน  
จัดกิจกรรมวัยรุ่นยุคใหม่ใส่ใจผู้สูงอายุ เป็นกิจกรรมที่ร่วมกับศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ
วาสนะเวศม์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  เพ่ือส่งเสริมสุขภาพจิตของผู้สูงอายุ  
 

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
รับทราบ  

 

ระเบียบวาระท่ี 4.5  เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากผู้อํานวยการสถาบันอยุธยาศึกษา  

 สาระสําคัญโดยย่อ 
1. ในวันที่ 6 – 8  มีนาคม 2557  จัดโครงการพัฒนาครูผู้สอนศิลป์  มีกิจกรรมการจัดทํา

แผนการสอนของครูวิชาศิลปะที่สนใจในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา   
2. ในวันที่  10  มีนาคม  2557  จัดประชุมร่างเกณฑ์มาตรฐานด้านศิลปวัฒนธรรม       

เพ่ือวิพากษ์เกณฑ์มาตรฐานด้านศิลปวัฒนธรรมกับราชภัฏกลุ่มภาคกลางตอนบน  ภาคตะวันตก          
ภาคตะวันออก  และวิทยาลัยนาฏศิลป์ เพ่ือมาวิพากษ์ในการหาเกณฑ์มาตรฐานด้านวิชาดนตรีและ
นาฏศิลป์ไทย 

3. ในวันที่ 13 – 14 มีนาคม 2557  การอบรม เรื่อง ฑูตทางวัฒนธรรม  ณ  สถาบันอยุธยา
ศึกษา  มีกิจกรรมการปรุงอาหารคาวหวานตําหรับอยุธยา  การจัดเคร่ืองสดและดอกไม้แบบโบราณ   
ถวายพระ การรําโทนพ้ืนบ้านภาคกลาง  การขับเสภาอยุธยา  การนุ่งห่มแบบไทยโบราณ หากผู้สนใจ
สามารถย่ืนใบสมัครได้ที่สถาบันอยุธยาศึกษา   

 

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
 รับทราบ  

 

ระเบียบวาระท่ี 4.6   เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากผู้อํานวยการสํานักวิทยบริการและ 
    เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 สาระสําคัญโดยย่อ 
1. การเพ่ิมจุดบริการอินเทอร์เน็ต จํานวน 2 จุด คือ บริเวณบ้านพักหลังสนามฟุตบอล  

ด้านตะวันตก  และบริเวณบ้านพักหลังวัดสวนหลวงค้างคาว  ผลประเมินการใช้งานพบว่ามีความรวดเร็ว     
มากย่ิงขึ้น 
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2. การดําเนินงานด้านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย  ได้เชิญผู้มีหน้าที่รับผิดชอบด้านเว็บไซต์
ร่วมกันพิจารณาในการจัดทําเว็บไซต์ขึ้นมาใหม่  เพ่ือให้เป็นรูปแบบเดียวกัน  มีผู้ เข้าประชุม             
จากทุกหน่วยงานในมหาวิทยาลัย  และจะมีการจัดอบรมการทําเว็บไซต์ต่อไป  

ประธาน  กล่าวว่า  ขอทราบความคืบหน้าเรื่องการต่อสัญญาของร้านถ่ายเอกสารภาย     
ในมหาวิทยาลัยมีการดําเนินการอย่างไร  เน่ืองจากต้ังแต่ต้ังร้านมายังไม่เคยจ่ายค่าไฟให้กับมหาวิทยาลัย 

นางสาวนันทนา  แย้มบู่  กล่าวว่า  การติดตามน้ันมีหลายส่วนที่ดําเนินการ  ทางสํานัก    
วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศไม่ได้ติดตามค่าไฟฟ้าที่ต้องจ่ายให้กับมหาวิทยาลัย   แต่ขณะนี้ได้ให้
ผู้ขอใช้พ้ืนที่จัดทําสัญญาว่าจะจ่ายภายในเดือนมีนาคม 2557 และจะนําเรียนเพ่ือทราบต่อไป 
 

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี 4.7   เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 

 สาระสําคัญโดยย่อ 
1. เมื่อวันที่  18  กุมภาพันธ์ 2557  ได้เข้าร่วมประชุมกับผู้อํานวยการสถาบันวิจัย     

ของกลุ่มราชภัฏภาคกลาง  เรื่องการจัดประชุมวิชาการเพ่ือนําเสนอผลงานวิจัยของราชภัฏกลุ่มภาคกลาง     
ปีน้ีมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชมงคลตะวันออก  มีกําหนดการจัดประชุม
ในวันที่  14 – 16 พฤษภาคม 2557 ณ โรงแรมชลจันทร์  จังหวัดชลบุรี ขอให้ประชาสัมพันธ์ผู้ที่สนใจให้
นําเสนอผลงานวิจัย  ได้จัดส่งหนังสือไปยังหน่วยงานต่าง ๆ แล้ว  และได้รับมอบหมายให้จัดหาอาจารย์
ประเมินบทความทางด้านสังคมศาสตร์  ได้เชิญอาจารย์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จํานวน 10 
ท่าน  จะจัดส่งรายช่ือไปยังมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 

2. เมื่อวันที่  20  กุมภาพันธ์ 2557  ศึกษาดูงานที่สถาบันวิจัยและพัฒนาของมหาวิทยาลัย   
ราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดี  โดยได้ปรึกษาหารือในเรื่องการบริหารงานวิจัย  
ระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ  มีความคิดเห็นว่าต่อไปจะมีการประชุมเร่ือง KM   และการบริหารงานวิจัย      
ปีละ 2  ครั้ง      

 

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
รับทราบ 

 

ระเบียบวาระท่ี 4.8  เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากผู้อํานวยการสํานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา 

 สาระสําคัญโดยย่อ 
สํานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาจัดสอบปลายภาคให้กับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา     

ในวันที่ 8 – 9 มีนาคม 2557  และเปิดภาคเรียนที่ 3/2556  ในวันที่  22 – 23  มีนาคม  2557     
 

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
 รับทราบ 
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ระเบียบวาระท่ี 4.9  เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากผู้อํานวยการสํานักงานอธิการบด ี

 สาระสําคัญโดยย่อ 
1. จุดทิ้งขยะ  เดิมทิ้งที่หลังอาคาร 1  ได้ยกเลิกและปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สะอาดเรียบร้อย

แล้ว  ได้ให้แต่ละอาคารมีจุดทิ้งขยะ  และได้ประชุมคนงานในเรื่องน้ีแล้ว 
2. ตามที่ได้มอบหมายให้งานอาคารสถานที่และภูมิสถาปัตย์ ได้จัดทําบัตรเข้า – ออก

มหาวิทยาลัยแบบใหม่แทนบัตรเดิมที่เป็นสต๊ิกเกอร์ของมหาวิทยาลัย เพ่ือแก้ปัญหาการลอกเลียนแบบ  
และป้องกันความปลอดภัย  ซึ่งตามที่ได้ขอข้อมูลไปได้รับรายละเอียดกลับคืนมาแล้ว  และขณะน้ีได้
ดําเนินการจัดทําเรียบร้อยแล้ว และคาดว่ากําลังทยอยแจกบัตรให้ผู้ที่ขอมา  และหากท่านใดยังไม่ได้   
แจ้งขอมีบัตรให้แจ้งได้ที่งานอาคารสถานที่และภูมิสถาปัตย์  จะมีการเร่ิมใช้บัตรในวันที่  10  มีนาคม 
2557 น้ี 

3. ในวันที่  7 มีนาคม 2557  จัดอบรมการจัดทําแผนกลยุทธ์ทางด้านการบริหาร       
งานบุคคล  จัดโดยงานบริหารงานบุคคล 

4. ในวันที่  8 – 9  มีนาคม  2557  การสอบปลายภาคของนักศึกษา กศ.บป. 
5. ในวันที่  8  มีนาคม  2557  การสอบสัมภาษณ์ของนักศึกษา กศ.บป. เข้าใหม่ภาคเรียน

ที่ 3/2556 
6. ในวันที่  9  มีนาคม  2557  การรายงานตัวของนักศึกษา และในช่วงบ่ายจะมี       

การปฐมนิเทศของนักศึกษา  ณ  ห้องประชุม 317 
7. ในวันที่ 12 มีนาคม 2557  การสอบสัมภาษณ์นักเรียนโรงเรียนมัธยมศึกษา  ที่เข้ามา

ศึกษาต่อ  ในโครงการเด็กดีมีที่เรียน 
8. การซ่อมบํารุงหลังคาของสํานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา  ขณะน้ีได้มีผู้รับเหมา

ได้เขียนรายละเอียดเพ่ือเสนอมหาวิทยาลัยเพ่ือจัดซื้อจัดจ้าง  คาดว่าจะทําการปรับปรุงภายในปลาย
เดือนมีนาคม 2557 น้ี   

นางสาวนันทนา  แย้มบู่  กล่าวว่า  บริเวณหลังอาคารราชนครินทร์มีจุดทิ้งขยะ  และมีถัง
ขยะของมหาวิทยาลัย จํานวน 2 ใบ และมีถุงดํามาท้ิงจํานวนมาก  ซึ่งไม่ทราบว่ามาจากไหน  ทําให้รถ
จอดติดขัด  และทําให้รถขยะเข้ามาเก็บไม่ได้   

ประธาน  กล่าวว่า  เน่ืองจากเพ่ือเป็นการแก้ไขปัญหาดังกล่าว จึงขอให้ทุกหน่วยงาน
ช่วยกันดูแล 

 

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
 รับทราบ 
 

ระเบยีบวาระท่ี 4.10  เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากรองอธิการบด ี

ระเบียบวาระท่ี 4.10.1  เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร 
- ไม่มี - 
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ระเบียบวาระท่ี 4.10.2  เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากรองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและวจิัย 
 

- ไม่มี - 
 

ระเบียบวาระท่ี 4.10.3  เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 

 สาระสําคัญโดยย่อ 
1. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  เรื่อง หลักเกณฑ์และขั้นตอนการ    

ขอความเห็นชอบเพ่ือเปิดหลักสูตรใหม่ / หลักสูตรปรับปรุงและการปิดหลักสูตร  ได้เคยมีหลักเกณฑ์    
ในการเปิดปิดหลักสูตร  ขณะนี้มีหลักสูตรใหม่  ในกรณีสาขาวิชาดนตรีสากลขอข้ึนค่าเทอม  โดยที่ควร
จะคิดจุดคุ้มทุนก่อน  ปัญหาในอนาคตคือดนตรีธรรมดากับดนตรีสากลจะแย่งทรัพยากรกัน  ขอให้ดูตาม
ประกาศได้จัดทําบันทึกข้อความไปยังคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์แล้ว  ขอให้ทุก
หน่วยงานช่วยดูประกาศแนวทางการพัฒนาหลักสูตร  จะมีหลักสูตรการบริหารการศึกษา หลักสูตร
นาฏศิลป์และการแสดงละคร  และหลักสูตรการจัดการการเรียนรู้ที่ต้องแก้ไข  หลักสูตรดนตรีสากล     
ได้ทําบันทึกข้อความมาแล้วแต่เล่มไม่ได้ส่ง  ขณะน้ีคณะกรรมการสภาวิชาการเป็นกรรมการชุดใหม่     
ไม่ต้องการให้มีการเสนอหลักสูตรที่มีข้อผิดพลาดมาก  ส่วนหลักสูตร MBA ไม่เห็นชอบหลักสูตรเน่ืองจาก
ไม่มีการแก้ไขตามหลักเกณฑ์  ได้ตรวจสอบแล้ว  และได้แจ้งไปยังคณบดีคณะวิทยาการจัดการแล้วว่ายัง
ไม่นําเข้า   

2. ปฏิทินการศึกษาประจําภาคเรียนที่ 3/2556  นักศึกษาภาค กศ.บป. จันทร์ – พุธ      
ในวันที่  9  มีนาคม 2557  จะมีการปฐมนิเทศให้กับนักศึกษาใหม่  

3. ปฏิทินการศึกษา   ประจําภาคเรียนที่  1/2557 และ  2/2557 และปฏิทิน
วันหยุดราชการประจําปีการศึกษา 2557  กองบริการการศึกษาได้จัดทําแผน  โดยการนําเอาโครงการ
ของแต่ละคณะมารวมกันและจัดทําเป็นรูปเล่มจัดส่งให้แต่ละคณะอีกทีหน่ึง  ส่วนการอบรมผลงานทาง
วิชาการมีทุกคณะ และประชุมคณบดีไปแล้วในเบ้ืองต้น  ขอให้ทุกหน่วยอ่ืนได้ดูโครงสร้างพ้ืนฐาน  และ
ขอให้งานอาคารสถานที่และภูมิสถาปัตย์ได้ตรวจสอบเก้าอ้ี  ป้ายห้อง   ในช่วงปิดภาคเรียนขอให้ติดป้าย
หน้าห้องของอาจารย์เพ่ือจะได้ติดต่อได้สะดวก 

 

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
รับทราบ 

 

ระเบยีบวาระท่ี 4.10.4  เรือ่งนําเสนอเพือ่ทราบจากรองอธิการบดฝ่ีายกิจการนกัศึกษา 

 สาระสําคัญโดยย่อ 

 กําหนดการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรในวันที่  16  สิงหาคม  2557  มหาวิทยาลัยจะ
เปิดภาคเรียนในวันที่  4  สิงหาคม  2557  ขอให้ผู้บริหารทุกท่านต้องช่วยกันบริหารจัดการด้วย  

 

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 

 รับทราบ 
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ระเบียบวาระที่ 5  เรื่องนําเสนอเพื่อพิจารณา 
 

ระเบียบวาระท่ี 5.1  ขอความเห็นชอบในการยื่นเสนอโครงการจัดการเรียนการสอนทางไกล      
ในวิชาเรียนตามอัธยาศัยและประเมินผลการจัดการเรียนการสอนผ่าน
เครือข่ายระบบสารสนเทศ (e – learning) 

 สาระสําคัญโดยย่อ 
 ตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  ได้จัดต้ังสํานักงานบริหารโครงการ

มหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย  ให้เป็นหน่วยงานกลางในการประสานงานกับมหาวิทยาลัยเพ่ือผลิตคอร์สแวร์ 
(Courseware) และแบ่งปันการใช้ทรัพยากรร่วมกันในการจัดการเรียนการสอนทางไกล (e – learning) 
โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในการจัดการศึกษาในระบบนอกระบบการศึกษาตาม
อัธยาศัย  และการศึกษาตลอดชีวิต  ซึ่งได้ดําเนินการผลิตคอร์สแวร์ (Courseware) จํานวนมากเผยแพร่
บนเว็บไซต์ของสํานักงานบริหารโครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย www.thaicyberu.go.th และมีความ
ประสงค์จะเผยแพร่คอร์สแวร์ (Courseware) ดังกล่าวให้แพร่หลายในการจัดการศึกษาทางไกลและ
การศึกษาตลอดชีวิต 

 ในการน้ีโครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย  ใคร่ขอความอนุเคราะห์หน่วยงานของท่านย่ืน
เสนอโครงการเพ่ือการจัดการเรียนการสอนทางไกลในวิชาเรียนตามอัธยาศัยของสํานักงานบริหาร
โครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย  และประเมินผลการจัดการเรียนการสอนผ่านเครือข่ายระบบ
สารสนเทศ ทั้งน้ีสํานักงานบริหารโครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย  จะให้การสนับสนุนงบประมาณใน
การจัดการเรียนการสอนดังกล่าว  โดยสามารถติดต่อเสนอโครงการได้ที่สํานักงานบริหารโครงการ
มหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย   e – mail  :  e-learning@thaicyberu.go.th ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2557 

 คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ (ก.บ.) มีข้อเสนอแนะ โดยขอให้ ผศ.ธนู  บุญญานุวัตร 
เป็นประธานและจัดหาคณะทํางานเพ่ือดําเนินการต่อไป 

  

มติ/ความเห็นของที่ประชุม 
  เห็นชอบในการย่ืนเสนอโครงการจัดการเรียนการสอนทางไกลในวิชาเรียนตามอัธยาศัย         
และประเมินผลการจัดการเรียนการสอนผ่านเครือข่ายระบบสารสนเทศ (e – learning)  และมอบหมายให้      
ผศ.ธนู บุญญานุวัตร แต่งต้ังคณะกรรมการย่ืนเสนอโครงการจัดการเรียนการสอนทางไกลในวิชาเรียน           
ตามอัธยาศัยและประเมินผลการจัดการเรียนการสอนผ่านเครือข่ายระบบสารสนเทศ (e – learning)   
 

ระเบียบวาระท่ี 5.2 ขอความเห็นชอบโครงการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาบุคลากรสังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา 

 สาระสําคัญโดยย่อ 
 ตามที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้ขอเชิญให้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาบุคลากรสํานักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา  ครั้งที่ 33  “อ่างแก้วเกมส์” ระหว่างวันที่ 1 – 8 พฤษภาคม 2557        
ณ  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ซึ่งเป็นการส่งเสริมให้บุคลากรของสถาบันอุดมศึกษาในสังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา  มีโอกาสได้ร่วมกิจกรรมเพ่ือเสริมสร้างความสามัคคีระหว่างสถาบัน 
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 ในการน้ี สโมสรคณาจารย์ฯ มีความประสงค์ให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยสมควรได้เข้าร่วม
กิจกรรมครั้งน้ีเพ่ือเป็นการสนับสนุนให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยได้มีโอกาสแสดงออกถึงความสามารถ     
ทางกีฬาและเป็นการประสานสามัคคีระหว่างบุคลากรทั้งภายในสถาบันและระหว่างสถาบัน 

 แต่ทั้งน้ีเน่ืองจากสโมสรคณาจารย์ฯ ยังอยู่ในช่วงของการดําเนินงานในระยะเริ่มต้นทําให้ไม่มี   
การต้ังงบประมาณสําหรับการเข้าร่วมการแข่งขันไว้ล่วงหน้า  สโมสรคณาจารย์ฯ จึงใคร่ขอความ
สนับสนุนงบประมาณในการเข้าร่วมการแข่งขันจากมหาวิทยาลัย จํานวน 205,240 บาท (สองแสนห้าพัน
สองร้อยสี่สิบบาทถ้วน)  

  คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ (ก.บ.) มีข้อเสนอแนะ ดังต่อไปน้ี 
1. ขอให้นําโครงการน้ีบรรจุไว้ในแผนของมหาวิทยาลัยด้วย 
2. ขอให้คัดเลือกทีมนักกีฬาที่พร้อมในการแข่งขันจริง ๆ และคาดว่าจะเข้ารอบใน        

การแข่งขัน 
3. ขอให้นักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันอย่างเต็มศักยภาพ 
4. มีค่าธรรมเนียมสถาบันละ 10,000 บาทแล้ว เหตุใดจึงต้องมีค่าธรรมเนียมเข้าร่วม     

การแข่งขันของนักกีฬาและเจ้าหน้าที่อีกคนละ 200 บาท และค่างานเลี้ยงรับรองอีกคนละ 200 บาท 
5. ควรมีค่าใช้จ่ายอ่ืนด้วย เช่น ค่าชุดนักกีฬา  ค่าตกแต่งขบวนพาเหรด 
6. ขอให้ตรวจสอบกับหัวหน้างานการเงินและบัญชีเก่ียวกับรายการค่าใช้จ่ายใน          

การเบิกจ่าย 
 

มติ/ความเห็นของที่ประชุม 
  เห็นชอบในหลักการ  และขอให้นํากลับไปปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย (ก.บ.) แล้วนํามาแจ้งรายละเอียดในการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) ครั้งต่อไป   
 

ระเบียบวาระท่ี 5.3 ขอความเห็นชอบประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา          
เรื่อง แนวปฏิบัติในการดําเนินงานและภาระงานของอาจารย์สังกัด
หลักสูตรและคณะกรรมการประจําหลักสูตร พ.ศ. 2557 

 สาระสําคัญโดยย่อ 
 เพ่ือให้การบริหารหลักสูตรของอาจารย์สังกัดหลักสูตร และคณะกรรมการประจําหลักสูตร       

มีคุณภาพ เพ่ือให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548  และเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ . 2548  และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ         
พ.ศ. 2552  มหาวิทยาลัยจึงกําหนดแนวปฏิบัติในการดําเนินงานและภาระงานของอาจารย์สังกัด
หลักสูตรและคณะกรรมการประจําหลักสูตร 

  คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ (ก.บ.) มีข้อเสนอแนะ ดังต่อไปน้ี 
1. ข้อ 9 มีกําหนดไว้ในประกาศภาระงานของมหาวิทยาลัยอยู่แล้ว  อาจไม่ต้องระบุอีก   
2. ควรเพ่ิมภาระงานของประธาน  กรรมการ  และกรรมการและเลขานุการ   
3. ข้อ 5 (5.2) ไม่ต้องกําหนดว่าต้อง 3 คน  
4. ให้ดูว่าประกาศมีความซ้ําซ้อนกันหรือไม่ 
5. ขอให้ปรับช่ือให้ตรงกัน 
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6. ขอให้ดูรายละเอียดการพิมพ์ให้ถูกต้อง 
 

มติ/ความเห็นของที่ประชุม 
  เ ห็นชอบประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอ ยุธยา  เรื่ อง  แนวปฏิบั ติ ใน               
การดําเนินงานและภาระงานของอาจารย์สังกัดหลักสูตรและคณะกรรมการประจําหลักสูตร พ.ศ. 2557  
โดยให้แก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) 

  

ระเบียบวาระท่ี 5.4  ขอความเห็นชอบประกาศมหาวิทยาราชภัฏพระนครศรีอยุธยา            
เรื่อง  อัตราค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกประจํากองบรรณาธิการ  
และค่าตอบแทนกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความเพื่อพิจารณา
ตีพิมพ์ในวารสารวิจัยราชภัฏกรุงเก่า  

  สาระสําคัญโดยย่อ 
 สถาบันวิจัยและพัฒนา  ได้รับการจัดสรรงบประมาณในการจัดทําเอกสารวิจัยราชภัฏ     
กรุงเก่า  สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  โดยในการจัดทําวารสารให้เป็นไปตามเกณฑ์เชิงคุณภาพ
ในการประเมินคุณภาพวารสารในฐานข้อมูล TCI ต้องมีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกประจํากองบรรณาธิการ  
และผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความ  จึงจําเป็นต้องจัดทําประกาศดังกล่าว  เพ่ือให้การดําเนินการจัดทํา
วารสารเป็นไปตามเกณฑ์ที่ TCI กําหนด 
 คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ (ก.บ.) มีข้อเสนอแนะ ดังต่อไปน้ี 

1. ขอให้งานนิติการได้ตรวจสอบประกาศฉบับน้ี 
2. ประกาศต้องมีระเบียบรองรับก่อน 
3. ขอให้กําหนดเป็นค่าเบ้ียประชุมจะมีความชัดเจนกว่า 
4. ขอให้อ้างระเบียบฯ ว่าด้วย การบริหารจัดการเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย พ.ศ.2556  

ข้อ 8 (1) ข้อ (1.1)  
5. ขอให้นําเข้าการประชุมคณะกรรมการบริหารงบประมาณและการเงิน (ก.บ.ง) 

 

มติ/ความเห็นของที่ประชุม 
  เห็นชอบในหลักการ  และมอบหมายให้งานนิติการตรวจสอบก่อนนําเข้าการประชุม
คณะกรรมการบริหารงบประมาณและการเงิน (ก.บ.ง.) 

 

ระเบียบวาระท่ี 5.5  ขอความเห็นชอบการสมัครขอรับรางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติและรางวัล
คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ประจําปี พ.ศ.2557 

  สาระสําคัญโดยย่อ 
 ตามหนังสือสํานักงาน ก.พ.ร ที่ นร 1205.1/316 ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2557  ได้ขอเชิญ

สมัครขอรับรางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติและรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ประจําปี        
พ.ศ. 2557 และได้จัดให้มีการมอบรางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ  และรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการ
ภาครัฐให้แก่หน่วยงานที่มีความโดดเด่นในการปรับปรุงและพัฒนาระบบการให้บริการและการบริหาร
จัดการองค์การที่สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน    
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ที่กําหนดเป็นประจําทุกปี น้ัน 
 ในปี พ.ศ.2557 สํานักงาน ก.พ.ร. ได้กําหนดให้มีการสมัครรางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ 

และรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ  โดยมีแนวทางการดําเนินการ ดังน้ี 
1. การสมัครรางวัลฯ ให้หน่วยงานดําเนินการผ่านระบบออนไลน์  ทั้งน้ีสามารถดาวน์โหลด

ข้อมูลการรับสมัครได้ที่ www.opdc.go.th ต้ังแต่วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2557 
2. รางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ ประจําปี พ.ศ. 2557 จะเปิดระบบเพ่ือรับสมัครต้ังแต่วันที่    

14 มีนาคม 2557 ถึงวันที่ 8 พฤษภาคม 2557  
3. รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ  ประจําปี พ.ศ.2557 จะเปิดระบบเพ่ือรับ

สมัครต้ังแต่วันที่ 14 มีนาคม 2557 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2557   
 คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ (ก.บ.) มีข้อเสนอแนะว่า ควรจะมีการเตรียมความ
พร้อม  และมีการแต่งต้ังคณะกรรมการดําเนินการ 
 

มติ/ความเห็นของที่ประชุม 
  เห็นชอบการสมัครขอรับรางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติและรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการ
ภาครัฐ ประจําปี พ.ศ.2557   

 

ระเบียบวาระที่ 6  เรื่องอ่ืน ๆ 
ระเบียบวาระท่ี 6.1 กําหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  ครั้งท่ี 6/2557 

สาระสําคัญโดยย่อ 
ตามท่ีได้กําหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) ครั้งที่ 6/2557  

ในวันอังคารที่ 18 มีนาคม  พ.ศ. 2557 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมอยุธยา – อาเซียน มหาวิทยาลัย  
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  จึงขอเรียนเชิญคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยทุกท่านเข้าร่วมประชุม
โดยพร้อมเพรียงกัน ตามวันและเวลาดังกล่าว   

 

มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
     รับทราบ 

 
 

เลิกประชุมเวลา  เวลา  17.05 น.  
 

 

นางนงคราญ คงสมทรง ผู้จดบันทึกการประชุม 
นางลักขณา เตชวงษ์ ผู้ตรวจบันทึกการประชุม 




