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รายงานการประชุมคณะกรรมการบรหิารมหาวิทยาลัย 
คร้ังที่ 11/2557 

วันอังคารที่  8  กรกฎาคม  2557  เวลา 13.30 – 17.22 น. 
ณ  ห้องประชุมอยุธยา – อาเซียน  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

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

ผู้ท่ีมาประชุม 
1. อาจารย์ ดร.เกษม บํารุงเวช รักษาราชการแทนอธิการบดี  ประธาน 
2. รศ.ดร.นพวรรณ ธีระพันธ์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร   กรรมการ 
3. ผศ.ดร.จันทร์เพ็ญ คล้ายมุข  รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน กรรมการ 
4. ผศ.ดร.อดิศร  ภู่สาระ  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ   กรรมการ 
5. รศ.ดร.ไพฑูรย์ สมัครกิจ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา  กรรมการ 
6. อาจารย์ธาตรี มหันตรัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษและกฎหมาย กรรมการ 
7. ผศ.บุญไท  เจริญผล  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายงานประกันคุณภาพ กรรมการ 
8. อาจารย์สุทัศน์ อู่ทอง  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายอาคารสถานที่ภูมิสถาปัตย์  

     และสิทธิประโยชน์   กรรมการ 
9. อาจารย์ ดร.อมรรัตน์  สน่ันเสียง คณบดีคณะครุศาสตร์   กรรมการ 
10. อาจารย์ณิศรา  ประดิษฐ์ด้วง (แทน) คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ 

     และสังคมศาสตร์    กรรมการ 
11. อาจารย์ ดร.วีรภัทร   ภัทรกุล  (แทน) คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ 

     และเทคโนโลยี    กรรมการ 
12. ผศ.ดร.ชูสิทธ์ิ  ประดับเพ็ชร์  ผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา กรรมการ 
13. อาจารย์ ดร.จงกล เฮงสุวรรณ ผู้อํานวยการสถาบันอยุธยาศึกษา     กรรมการ  
14. ผศ.ธนู   บุญญานุวัตร  ผู้อํานวยการสํานักวิทยบริการและ 

     เทคโนโลยีสารสนเทศ   กรรมการ 
15. ผศ.ดร.อดิศร  ภู่สาระ  รักษาราชการแทนผู้อํานวยการสํานักงาน 

     บัณฑิตศึกษา    กรรมการ 
16. นางลักขณา  เตชวงษ์  ผู้อํานวยการกองบริการการศึกษาปฏิบัติหน้าที่ 

     ในตําแหน่งผู้อํานวยการสํานักงานอธิการบดี  
                              กรรมการและเลขานุการ 

ผู้ไม่มาประชมุ 
1. อาจารย์ ดร.กิติมา ทามาล ี  รองอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการและสหกจิศึกษา  ติดราชการ 
2. อาจารย์ ดร.ศานติ เล็กมณี   คณบดีคณะวิทยาการจัดการ            ติดราชการ 
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ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. อาจารย์ประพันธ์  แสงทองดี ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ 
2. นางสาวเพลินตา  โมสกุล  ผู้อํานวยการกองนโยบายและแผน 
3. นางสุนทรี   โพธิกุล  ผู้อํานวยการกองกลาง 
4. อาจารย์วนิดา  อินทรลักษณ์ รักษาการในตําแหน่งหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน 
5. นางสาวเบญจลักษณ์  ชิดชาญชัย หัวหน้างานประกันคุณภาพ 
6. นายวีรศักด์ิ   โพธ์ิภิรมย์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
7. นางปาณิสรา   ผดุงรัตน์  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
8. นางศิขรินทร์   สุวรรณทัศน์ นิติกร 
9. นายพรศักด์ิ   ทรัพย์สมบัติ นักวิชาการศึกษา  
10. ว่าที่ร้อยตรีสิทธา  ฉิมท้วม  นักวิชาการศึกษา 
11. นายเกียรติศักด์ิ  เจริญใจ  นักวิชาการศึกษา 

เริ่มประชุม เวลา 13.30 น. 
          ประธานพิจารณาจํานวนกรรมการที่มาประชุมและเห็นว่าครบองค์ประชุมแล้ว จึงเปิด         
การประชุมและดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม  

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 1.1 การต้อนรับนักศึกษาใหม่ 
 

 สาระสําคัญโดยย่อ 
 มหาวิทยาลัยขอขอบคุณทุกคณะในการต้อนรับนักศึกษาใหม่  ซึ่งแต่ละคณะมีวิธีการต้อนรับ

นักศึกษาที่แตกต่างกัน  เป็นกิจกรรมที่ดีในการเตรียมความพร้อมก่อนการเข้ามาศึกษาต่อ  และต้อง
ขอขอบคุณทุกท่านที่ทําหน้าที่ของตนเอง  จนทําให้งานทุกอย่างผ่านพ้นไปได้ด้วยดี 

 มติ/ความเห็นของที่ประชุม 
   รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 1.2   นโยบายเชิงรุก  

สาระสําคัญโดยย่อ 
ขอให้ทุกคณะยกเว้นคณะครุศาสตร์  จัดทํานโยบายเชิงรุกในลักษณะของสหกิจศึกษา        

โดยจะทําอย่างไรให้สถานประกอบการเข้ามาร่วมในการผลิตบัณฑิต  การร่วมมือในเร่ืองหลักสูตร         
การสอน  และการรับนักศึกษาให้ฝึกงานในสถานประกอบการ  เพ่ือให้นักศึกษาเข้ามามีส่วนร่วม           
ในการฝึกงาน 

 

มติ/ความเห็นของที่ประชุม 
 รับทราบ 
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ระเบียบวาระท่ี 1.3   การทํา MOU โครงการประชุมวิชาการปริญญาตรีด้านคอมพิวเตอร์  

สาระสําคัญโดยย่อ 
มหาวิทยาลัยได้ทํา MOU โครงการประชุมวิชาการปริญญาตรีด้านคอมพิวเตอร์  ซึ่งเป็นเวที

เพ่ือให้นักศึกษาช้ันปีที่ 4 ได้นําผลงานเข้าร่วมแข่งขัน  โดยมีอาจารย์สาขาวิชาคอมพิวเตอร์เข้าร่วมด้วย  
จากการเข้าร่วมแข่งขันมีข้อดีคือนักศึกษาได้ทราบถึงความก้าวหน้า  เพ่ือนํามาปรับปรุงผลการทํางาน    
การทํา MOU มีประโยชน์ต่อสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  สาขาวิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศ  และสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์   

 

มติ/ความเห็นของที่ประชุม 
 รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 1.4   การทํา MOU กับคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 
(ป.ป.ช.)  

สาระสําคัญโดยย่อ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศได้ทํา MOU กับคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม   

การทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือต้องการให้ปรับทัศนคติ จะทําอย่างไรให้มีพ้ืนฐาน   
ในการมีทัศนคติที่ถูกต้องเร่ืองการทุจริต  การคอรัปช่ัน  ฝากประเด็นว่าท่านสามารถเปิดสอนในวิชาใด  
ได้บ้างที่เป็นเรื่องเก่ียวกับการป้องกันการทุจริต  เพ่ือให้เห็นว่าเป็นส่วนหน่ึงในการป้องกันและปราบปราม
รวมทั้งโรงเรียนสาธิตด้วยที่ควรมีกิจกรรม  การอบรม หรือหลักสูตรที่สอนวิชาน้ีโดยเฉพาะ 

 

มติ/ความเห็นของที่ประชุม 
 รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 1.5   การเปิดสอนคณะพยาบาลศาสตร์ 

สาระสําคัญโดยย่อ 
ขณะน้ีได้ทราบว่ามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตได้ดําเนินการขั้นตอนในการเปิดสอน    

คณะพยาบาลศาสตร์  แต่ยังมีปัญหาในการจะเปิดหลักสูตรที่จะต้องมีสถานพยาบาลที่เป็นผู้ดูแล       
และต้องเป็นคณะที่จะสามารถประสาทปริญญาด้วยตนเองได้  โดยหน่วยงานในพ้ืนที่ต้องการให้
มหาวิทยาลัยเปิด  จึงเป็นเรื่องที่มหาวิทยาลัยต้องเตรียมการ  เน่ืองจากเป็นนโยบาย     

 

มติ/ความเห็นของที่ประชุม 
 รับทราบ 
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ระเบียบวาระท่ี 1.6   โครงการของศูนย์สามบัณฑิต 

สาระสําคัญโดยย่อ 
จากโครงการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  ขณะน้ีมหาวิทยาลัยได้มอบหมายให้รองอธิการบดี

ฝ่ายกิจการพิเศษและกฎหมาย อาจารย์ธาตรี  มหันตรัตน์ เขียนโครงการของศูนย์สามบัณฑิต  และจะให้
นําเข้าการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) ต่อไป 

 

มติ/ความเห็นของที่ประชุม 
 รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 1.7   การจัดอภิปราย เรื่อง การบริหารจัดการน้ํา 

สาระสําคัญโดยย่อ 
ในวันที่ 25 สิงหาคม 2557 มหาวิทยาลัยจะมีการจัดอภิปราย เรื่อง การบริหารจัดการนํ้า   

ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  โดยได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ศรีศักร     
วัลลิโภดม  ดร.รอยล จิตรดอน  และคุณดํารง  พุฒตาล  ซึ่งเป็นผู้ที่มีความรู้ในเรื่องนํ้า  และจะมาทํา  
เกาะเมืองของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาให้เป็นพ้ืนที่ในการจัดการเรื่องนํ้า และประวัติศาสตร์  ขอเชิญชวน
คณาจารย์ทุกท่านให้มาร่วมงานด้วย 

 

มติ/ความเห็นของที่ประชุม 
 รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 1.8   การเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน 

สาระสําคัญโดยย่อ 
เน่ืองจากใกล้จะเปิดภาคเรียนแล้ว  ขอให้ผู้บริหารและคณาจารย์ทุกท่านเตรียมความพร้อม  

หากมีสิ่งใดที่จะให้มหาวิทยาลัยดําเนินการให้รีบแจ้ง  
 

มติ/ความเห็นของที่ประชุม 
 รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 1.9   การเสียชีวิตของ ดร.สุรพล  กาญจนะจิตรา อดีตอุปนายกสภามหาวิทยาลัย 

สาระสําคัญโดยย่อ 
ดร.สุรพล  กาญจนะจิตรา  อดีตอุปนายกสภามหาวิทยาลัยเสียชีวิต  และมหาวิทยาลัยจะ

เป็นเจ้าภาพร่วมในการสวดพระอภิธรรมศพ ในวันที่ 8 กรกฎาคม 2557 ที่กรุงเทพมหานคร โดยรถตู้ออก
จากมหาวิทยาลัยในเวลา 16.00 น. 

 

มติ/ความเห็นของที่ประชุม 
 รับทราบ 
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ระเบียบวาระที่ 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
ระเบียบวาระท่ี 2.1  เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งท่ี 10/2557  

สาระสําคัญโดยย่อ 
มหาวิทยาลัยได้กําหนดให้มีการประชุม คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 

10/2557 เมื่อวันอังคารที่  24  มิถุนายน  2557 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมอยุธยา – อาเซียน  
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

เลขานุการคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย นําเสนอรายงานการประชุม ครั้งที่ 10/2557  
เพ่ือขอให้ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม 

 

มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
  รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 10/2557 โดยแก้ไข  
ในหน้า 2-3  บรรทัดที่ 22 แก้ไขคําว่า อธิการบดีแจ้งให้ม่ีประชุมทราบว่า เป็นคําว่า อธิการบดีแจ้งให้   
ที่ประชุมทราบว่า 
 

ระเบียบวาระที่ 3   เรื่องสืบเน่ืองจากการประชุม 

ระเบียบวาระท่ี 3.1  รายงานข้อมูลการดําเนินงานและผลการปฏิบัติตามมติท่ีประชุม 
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
ครั้งท่ี 10/2557 

สาระสําคัญโดยย่อ 
  เลขานุการคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  นําเสนอรายงานข้อมูลจากการดําเนินงาน
และผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย   ครั้ งที่   10/2557                   
เมื่อวันอังคารที่  24  มิถุนายน  2557  ดังต่อไปน้ี 
 

ระเบียบ
วาระท่ี 

เรื่อง 
มติท่ีประชุม/ข้อเสนอแนะ 

และข้อสั่งการ 
ผลการปฏิบัติตามมติ 

4.1 ขอความเห็นชอบโครงการส่งเสริม
ประสิทธิภาพการเรียนการสอนระดับ 
ปริญญาโท หลักสูตรสาธารณสุขศาสตร 
มหาบัณฑิต  สาขาวิชาสาธารณสุข
ศาสตร์ 

เห็นชอบโครงการส่งเสริมประสิทธิภาพ     
การเรียนการสอนระดับปริญญาโท            
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต  
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์  โดยมอบหมาย
ให้คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีผลักดัน
ตามนโยบายภายใต้กรอบที่ได้ดําเนินการแล้ว  
ในการเข้าสู่กระบวนการท่ีถูกต้องของ     
การพัฒนาหลักสูตร  อีกทั้งควรใช้ศักยภาพ
อาจารย์ที่มีอยู่ให้เต็มที่  และการกําหนด
อัตรากําลังควรอยู่ในแผนของคณะ      
รวมท้ังตรวจสอบเร่ืองการจ่ายค่าตอบแทน
อาจารย์ด้วย 
 
 
 

- แจ้งมติการประชุมให้แก่หน่วยงาน        
ที่เก่ียวข้องได้รับทราบ 

- คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ดําเนินการตามมติที่ประชุม             
ของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
(ก.บ.) 
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ระเบียบ
วาระท่ี 

เรื่อง 
มติท่ีประชุม/ข้อเสนอแนะ 

และข้อสั่งการ 
ผลการปฏิบัติตามมติ 

4.2 ขอความเห็นและข้อเสนอแนะ 
การประเมินการสอนของอาจารย์ 
ประจําปีการศึกษา 2556 ของ ผศ.วิภาวี  
ฝ้ายเทศ คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 

1. รับทราบ 
2. มหาวิทยาลัยรับทราบถึงความไม่
เหมาะสมของเคร่ืองมือ และกระบวนการ
ประเมินที่ยังไม่เหมาะสมและจะดําเนินการ
ปรับปรุงแก้ไขต่อไป 
3. ขอให้การประเมินคร้ังที่ผ่านมาเป็นไป
ตามนั้น  และไม่มีการแก้ไข   
4. มอบหมายให้สถาบันวิจัยและพัฒนา    
นําแบบประเมินไปพิจารณาปรับปรุงให้มี
ความเหมาะสม  โดยประสานงานกับ   
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
และกองบริการการศึกษาในส่วนที่เก่ียวข้อง    
และให้ดําเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือน
สิงหาคม 2557  
5. มอบหมายให้งานประกันคุณภาพ        
จัดประชุมหน่วยงานที่เก่ียวข้อง เพ่ือหารือ
ร่วมกัน 

- แจ้งมติการประชุมให้แก่หน่วยงาน        
ที่เก่ียวข้องได้รับทราบ 

- สถาบันวิจัยและพัฒนาได้รวบรวม     
แบบประเมินจากแหล่งต่าง ๆ           
และจะประชุมรองคณบดีฝ่ายวิชาการ  
ของแต่ละคณะเพ่ือพิจารณาร่วมกัน      
ในการใช้แบบประเมินต่อไป 
 

4.3 ขอความเห็นชอบ (ร่าง) คําส่ัง
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา    
เร่ือง  แต่งต้ังคณะกรรมการส่งเสริม
จรรยาบรรณ 

เห็นชอบ (ร่าง) คําส่ังมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา เร่ือง  แต่งต้ัง
คณะกรรมการส่งเสริมจรรยาบรรณ 
ดังต่อไปน้ี 
1. รองอธิการบดีที่อธิการบดีมอบหมาย  
เป็นประธานกรรมการ มอบหมายให้  
อาจารย์ธาตรี  มหันตรัตน์ไปดําเนินการ
ทาบทาม 
2. ผู้แทนคณบดี คัดเลือกกันเอง จํานวน      
2 คน คือ ผศ.ดร.หทัยรัตน์  ทรรพวสุ       
และผศ.ศานิต สวัสดิกาญจน์  เป็นกรรมการ 
3. ผู้อํานวยการสถาบัน/สํานัก คัดเลือก
กันเอง จํานวน 2 คน คือ อาจารย์ ดร.จงกล    
เฮงสุวรรณ  และ ผศ.ธนู  บุญญานุวัตร    
เป็นกรรมการ 
4. ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ  
เป็นกรรมการ 
5. ผู้แทนกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภท
คณาจารย์ประจํา คัดเลือกกันเอง จํานวน 1 
คน มอบหมายให้อาจารย์ธาตรี  มหันตรัตน์  
ไปดําเนินการหาผู้แทน 
6. ผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมายของ
มหาวิทยาลัย เป็นกรรมการ มอบหมาย    
ให้อาจารย์ธาตรี มหันตรัตน์  ไปดําเนินการ 
7. หัวหน้างานบริหารงานบุคคล           
เป็นกรรมการและเลขานุการ 
8. นิติกร เป็นผู้ช่วยเลขานุการ 
 
 

- แจ้งมติการประชุมให้แก่หน่วยงาน         
ที่เก่ียวข้องได้รับทราบ 

- งานนิติการจัดทําคําส่ังมหาวิทยาลัย    
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เร่ือง แต่งต้ัง
คณะกรรมการส่งเสริมจรรยาบรรณ 
ดังต่อไปน้ี 
1. รศ.ดร.นพวรรณ  ธีระพันธ์เจริญ 

ประธานกรรมการ 
2. ผศ.ดร.หทัยรัตน์  ทรรพวสุ กรรมการ 
3. ผศ.ศานิต  สวัสดิกาญจน์ กรรมการ 
4. อาจารย์ดร.จงกล เฮงสุวรรณ 

กรรมการ 
5. ผศ.ธนู  บุญญานิวัตร   กรรมการ 
6. ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ  

กรรมการ 
7. นายกฤษณะ   กันอํ่า  กรรมการ 
8. อาจารย์ธาตรี  มหันตรัตน์ กรรมการ 
9. หัวหน้างานบริหารงานบุคคล  

กรรมการและเลขานุการ 
10. นิติกร  ผู้ช่วยเลขานุการ 
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ระเบียบ
วาระท่ี 

เรื่อง 
มติท่ีประชุม/ข้อเสนอแนะ 

และข้อสั่งการ 
ผลการปฏิบัติตามมติ 

4.4 ขอความเห็นชอบการรับสมัครคัดเลือก
ข้าราชการสายวิชาการ  เพ่ือรับโอน   
มาปฏิบัติราชการ สังกัดมหาวิทยาลัย  
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

เห็นชอบการรับสมัครคัดเลือกข้าราชการ 
สายวิชาการ  เพ่ือรับโอนมาปฏิบัติราชการ     
สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
โดยเปิดโอกาสให้รับโอนในทุกสาขาวิชา    
แต่จะให้สิทธิกับคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ก่อน 

- แจ้งมติการประชุมให้แก่หน่วยงาน         
ที่เก่ียวข้องได้รับทราบ 

- งานบริหารงานบุคคลได้เปิดรับสมัคร
คัดเลือกข้าราชการสายวิชาการ เพ่ือรับ
โอนมาปฏิบัติราชการ สังกัดมหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  โดยเปิดโอกาส
ให้รับโอนในทุกสาขาวิชา คร้ังที่ 3    
ต้ังแต่วันที่ 1 – 31 กรกฎาคม 2557 

4.5 ขอความเห็นชอบแผนกลยุทธ์ ระยะ 5 ปี 
พ.ศ.2555 – 2559 ฉบับปรับปรุง      
คร้ังที่ 1 

เห็นชอบ (ร่าง) แผนกลยุทธ์ ระยะ 5 ปี   
และมอบหมายให้กองนโยบายและแผนนําไป
ปรับปรุงแก้ไข โดยดําเนินการให้แล้วเสร็จ
ภายใน 2 สัปดาห์ และนําเข้าพิจารณา      
ในการประชุมคณะกรรมการทบทวน     
แผนกลยุทธ์ต่อไป   

 

- แจ้งมติการประชุมให้แก่หน่วยงาน        
ที่เก่ียวข้องได้รับทราบ 

- กองนโยบายและแผนได้ปรับปรุงแก้ไข
ตามข้อเสนอแนะของคณะ
กรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) 

- นําเข้าพิจารณาในการประชุม
คณะกรรมการทบทวนแผนกลยุทธ์      
เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2557 

- นําเข้าการประชุมสภามหาวิทยาลัย    
คร้ังที่ 6/2557 วันที่ 16 กรกฎาคม 2557 
เพ่ือขอความเห็นชอบ 

4.6 ขอความเห็นชอบรายงานผล           
การดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2557 รอบ 6 
เดือน (1 ตุลาคม 2556 –  31 มีนาคม 
2557) 

เห็นชอบรายงานผลการดําเนินงานตาม
แผนปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ     
พ.ศ.2557  รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2556  
– 31 มีนาคม 2557)  โดยให้ปรับปรุงแก้ไข
บทสรุปผู้บริหาร   

- แจ้งมติการประชุมให้แก่หน่วยงาน        
ที่เก่ียวข้องได้รับทราบ 

- กองนโยบายและแผนได้ปรับปรุงแก้ไขใน
ส่วนของบทสรุปผู้บริหารเรียบร้อยแล้ว 

- นําเข้าการประชุมสภามหาวิทยาลัย     
คร้ังที่ 6/2557 วันที่ 16 กรกฎาคม 2557 
เพ่ือขอความเห็นชอบ 

6.2 แนวทางการเสนอเร่ืองเพ่ือนําเข้า
ระเบียบวาระการประชุมสภา
มหาวิทยาลัย 

เห็นชอบแนวทางการเสนอเร่ืองเพ่ือนําเข้า
ระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัย     
และให้แจ้งแต่ละหน่วยงานเพ่ือรับทราบ  
โดยขอให้แต่ละหน่วยงานเสนอเร่ืองภายใน
วันที่ 10 ของแต่ละเดือน 

- แจ้งมติการประชุมให้แก่หน่วยงาน        
ที่เก่ียวข้องได้รับทราบ 

- สํานักงานสภามหาวิทยาลัยได้จัดทําบันทึก
ข้อความ เลขท่ี ศธ0550.12.1/143      
ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2557 เพ่ือแจ้งไปยัง
หน่วยงานต่าง ๆ เรียบร้อยแล้ว 

6.3 ขอความเห็นชอบ (ร่าง) ข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา    
ว่าด้วย สโมสรคณาจารย์มหาวิทยาลัย    
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา พ.ศ. ... 

เห็นชอบ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย สโมสรคณาจารย์
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
พ.ศ. ... และนําเข้าการประชุมคณะกรรมการ
ปรับปรุงและยกร่างกฎหมายของ
มหาวิทยาลัย  ก่อนนําเข้าการประชุม     
สภามหาวิทยาลัยต่อไป 

- แจ้งมติการประชุมให้แก่หน่วยงาน        
ที่เก่ียวข้องได้รับทราบ 

- นําเข้าการประชุมคณะกรรมการปรับปรุง
และยกร่างกฎหมายของมหาวิทยาลัย    
ในเดือนกรกฎาคม 2557 
 

6.4 ขอความเห็นชอบ (ร่าง) ระเบียบ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา   
ว่าด้วย การวิจัยจากแหล่งเงินทุน
ภายนอก (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. ... 

เห็นชอบ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย การวิจัยจาก
แหล่งเงินทุนภายนอก (ฉบับที่ 2) พ.ศ. ...  
และนําเข้าการประชุมคณะกรรมการ
ปรับปรุงและยกร่างกฎหมาย     
ของมหาวิทยาลัย  ก่อนนําเข้าการประชุม
สภามหาวิทยาลัยต่อไป 

- แจ้งมติการประชุมให้แก่หน่วยงาน        
ที่เก่ียวข้องได้รับทราบ 

- นําเข้าการประชุมคณะกรรมการปรับปรุง
และยกร่างกฎหมายของมหาวิทยาลัย   
ในเดือนกรกฎาคม 2557 
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ระเบียบ
วาระท่ี 

เรื่อง 
มติท่ีประชุม/ข้อเสนอแนะ 

และข้อสั่งการ 
ผลการปฏิบัติตามมติ 

6.5 ขอความเห็นชอบการให้สิทธ์ิการเรียนรู้
โปรแกรม Speexx 

1. ให้แก้ไขคําส่ังมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา ที่ 524/2557         
เร่ือง แต่งต้ังคณะกรรมการบริหารการใช้
โปรแกรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ (Speexx) 
ในส่วนของคณะวิทยาการจัดการ 
2. การให้สิทธิ์แบ่งเป็น 3 กลุ่ม คือ 
2.1 กลุ่มอาจารย์ข้าราชการ  อาจารย์
พนักงานมหาวิทยาลัย  ครูโรงเรียนสาธิต 
2.2 กลุ่มข้าราชการพลเรือน  พนักงาน
มหาวิทยาลัย  พนักงานราชการ           
สายสนับสนุนวิชาการ 
2.3 นักศึกษาภาคปกติชั้นปีที่ 2 และ 3   
และส่วนที่เหลือจะพิจารณาจัดสรรต่อไป 

- แจ้งมติการประชุมให้แก่หน่วยงาน        
ที่เก่ียวข้องได้รับทราบ 

- มหาวิทยาลัยรับมอบโปรแกรมวันที่ 1 
กรกฎาคม 2557 และบริษัทได้อบรม  
การใช้งานรุ่นแรกในวันที่ 1 กรกฎาคม 
2557 จํานวน 35 คน ณ อาคาร 100 ปี 
เรียบร้อยแล้ว และจัดอบรมให้กับอาจารย์
และนักศึกษาต่อไป 
 

 

ระเบียบวาระที่ 4  เรื่องนําเสนอเพื่อพิจารณา 
 

ระเบียบวาระท่ี 4.1 ขอความเห็นชอบ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
ว่าด้วย สโมสรบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา พ.ศ. ... 

 สาระสําคัญโดยย่อ 
 ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายใน

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (แก้ไขเพ่ิมเติม) ฉบับที่ 2 ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557           
ที่กําหนดให้มีสโมสรคณาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ต่อมาได้มีการยกร่าง ข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย สโมสรคณาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
โดยกําหนดข้อ 7 (2) ว่า “สมาชิกสามัญ ประกอบด้วย ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ 
อาจารย์ประจําตามสัญญา และครูโรงเรียนสาธิต สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เป็นสมาชิก  
ที่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน”  ซึ่งในร่างข้อบังคับดังกล่าวไม่ได้กําหนดสมาชิกที่ เ ป็นบุคลากร           
สายสนับสนุน เช่น พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน ลูกจ้างประจํา พนักงานราชการ และเจ้าหน้าที่
ประจําตามสัญญาไว้  

ดังน้ันเพ่ือให้การดําเนินกิจกรรมร่วมกันของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ และมีกฎหมายรองรับ  งานนิติการ กองกลาง สํานักงาน
อธิการบดี จึงได้จัดทํา (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย สโมสรบุคลากร
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา พ.ศ. .... ขึ้น โดยเทียบเคียงกับ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัย    
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย สโมสรคณาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา พ.ศ. ....  

 คณะกรรมการพิจารณาร่างข้อบังคับว่าด้วยสโมสรบุคลากร ได้ประชุมพิจารณาในคราว
ประชุมครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันพุธที่ 2 กรกฎาคม 2557 และมีมติเห็นชอบ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย สโมสรบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา พ.ศ. ....      
และให้นําเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) ก่อนนําเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ
ปรับปรุงและยกร่างกฎหมายของมหาวิทยาลัย 
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มติ/ความเห็นของที่ประชุม 
  เห็นชอบ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย สโมสรบุคลากร
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา พ.ศ. ... 
 

ระเบียบวาระท่ี 4.2  ขอความเห็นชอบ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา   
ว่าด้วย ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับกีฬาของนักศึกษา พ.ศ. ... 

 

 สาระสําคัญโดยย่อ 
 ตามที่กองพัฒนานักศึกษา ได้ประชุมร่วมกับรองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาทั้ง 4 คณะ 

อาจารย์สาขาวิชาพลศึกษา และตัวแทนนักศึกษาจากทั้ง 4 คณะ ได้พิจารณาและเห็นว่า การเบิก
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับกีฬาของนักศึกษา  ไม่สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบันที่เปลี่ยนแปลงไป อีกทั้ง
ยังไม่มีกฎหมายรองรับที่ชัดเจน ดังน้ันกองพัฒนานักศึกษาจึงได้จัดทํา (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับกีฬาของนักศึกษา  พ.ศ. .... โดยเทียบเคียงกับมหาวิทยาลัย
อ่ืน เสนองานนิติการ กองกลาง สํานักงานอธิการบดีได้พิจารณาในสาระสําคัญที่เก่ียวข้องกับข้อกฎหมาย 

 งานนิติการ กองกลาง สํานักงานอธิการบดี ได้ประสานงานกับกองพัฒนานักศึกษาปรับแก้    
(ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับกีฬาของนักศึกษา  
พ.ศ. .... โดยเน้ือหาสาระให้มีความชัดเจน เหมาะสม  เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย (ก.บ.)   ได้พิจารณาก่อนนําเสนอคณะกรรมการปรับปรุงและยกร่างกฎหมายของ
มหาวิทยาลัย 

 คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) มีข้อเสนอแนะ ดังต่อไปน้ี 
1. ระเบียบฉบับน้ีสามารถเบิกได้จากส่วนกลางหรือเบิกจากคณะ 
2. ขอให้ทบทวนค่าใช้จ่ายเก่ียวกับการกีฬาของนักศึกษาว่าอัตราดังกล่าวจะเหมาะสม

หรือไม่กับสถานะของมหาวิทยาลัย 
3. ให้ศึกษาระเบียบของสํานักงานตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) และระเบียบของส่วนราชการ

ด้วยว่าสามารถเบิกได้หรือไม่ 
4. ขอให้เขียนให้ชัดเจนว่าระเบียบน้ีจะให้ใช้บังคับต้ังแต่ปีใด 
5. ไม่ควรเขียนระเบียบมาเพื่อผูกมัดจนเกินไป  ควรเขียนแบบกว้าง ๆ และสามารถออก

ประกาศควบคู่กับระเบียบฉบับน้ีได้ 
 

มติ/ความเห็นของที่ประชุม 
เห็นชอบ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ

การกีฬาของนักศึกษา พ.ศ. ... โดยมีข้อเสนอแนะและแก้ไข ดังต่อไปน้ี 
1. ให้ตรวจสอบกับระเบียบของทางราชการเกี่ยวกับเร่ืองเงิน และสํานักงานตรวจเงิน

แผ่นดิน (สตง.) 
2. การบังคับใช้ควรเขียนให้ชัดเจน 
3. งบประมาณที่จะใช้จ่ายให้ต้ังไว้ที่ส่วนกลาง (กองพัฒนานักศึกษา) เป็นเจ้าของเรื่อง 
4. ระเบียบน้ียังต้องผ่านคณะกรรมการปรับปรุงและยกร่างกฎหมาย และหากมีในส่วนของ

ตัวเลขงบประมาณให้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารงบประมาณและการเงินด้วย 



 

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  คร้ังที่  13/2557 
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ระเบียบวาระท่ี 4.3  ขอความเห็นชอบ (ร่าง) นโยบายการจัดทําและการบริหารงบประมาณ   
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจําปีงบประมาณ        
พ.ศ.2558 

 สาระสําคัญโดยย่อ 
ตามที่กองนโยบายและแผน  งานแผนงานและงบประมาณ ได้ดําเนินการจัดทําข้อมูล         

ด้านงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ในส่วนของ (ร่าง) นโยบายการจัดทําและ     
การบริหารงบประมาณ กรอบวงเงินงบประมาณรายจ่าย และ (ร่าง) การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2558 จึงนําเสนอที่ประชุมเพ่ือขอความเห็นชอบ เพ่ือนําข้อมูลดังกล่าว       
เป็นแนวทางในการดําเนินการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ในขั้นตอนต่อไป 

 

มติ/ความเห็นของที่ประชุม 
เห็นชอบ (ร่าง) นโยบายการจัดทําและการบริหารงบประมาณของมหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2558 

 
 

ระเบียบวาระท่ี 4.4  ขอความเห็นชอบกรอบวงเงินงบประมาณรายจ่าย ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ.2558  

 สาระสําคัญโดยย่อ 
 ตามที่กองนโยบายและแผน  งานแผนงานและงบประมาณ ได้ดําเนินการจัดทําข้อมูล         

ด้านงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ในส่วนของ (ร่าง) นโยบายการจัดทําและ     
การบริหารงบประมาณ กรอบวงเงินงบประมาณรายจ่าย และ (ร่าง) การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2558 จึงนําเสนอที่ประชุมเพ่ือขอความเห็นชอบ เพ่ือนําข้อมูลดังกล่าว       
เป็นแนวทางในการดําเนินการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ในขั้นตอนต่อไป 

 คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ) มีข้อเสนอแนะ คือ ขอให้ตรวจสอบตัวเลข       
กับต้นสังกัดของเรื่องน้ันให้ถูกต้องก่อนนําเข้าการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ) 

 

มติ/ความเห็นของที่ประชุม 
  เห็นชอบกรอบวงเงินงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2558 
 

ระเบียบวาระท่ี 4.5  ขอความเห็นชอบ (ร่าง) การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย  ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ.2558 

 สาระสําคัญโดยย่อ 
 ตามที่กองนโยบายและแผน  งานแผนงานและงบประมาณ ได้ดําเนินการจัดทําข้อมูล         

ด้านงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ในส่วนของ (ร่าง) นโยบายการจัดทําและ     
การบริหารงบประมาณ กรอบวงเงินงบประมาณรายจ่าย และ (ร่าง) การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2558 จึงนําเสนอที่ประชุมเพ่ือขอความเห็นชอบ เพ่ือนําข้อมูลดังกล่าว      
เป็นแนวทางในการดําเนินการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ในขั้นตอนต่อไป   
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มติ/ความเห็นของที่ประชุม 
เห็นชอบ (ร่าง) การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ .2558         

โดยมีข้อเสนอแนะและแก้ไข ดังต่อไปน้ี  
1. ขอปรับลดงบประมาณในส่วนของค่าธรรมเนียมพิเศษจากเดิมที่จะจัดสรรให้คณะ 

100% เป็น 70 : 30 คือให้คณะ 70% และมหาวิทยาลัย (ส่วนกลาง) ได้รับ 30% 
2. ให้แต่ละหน่วยงานท่ีจะจัดกิจกรรมเขียนโครงการรองรับไว้เ พ่ือความถูกต้อง            

ในการอนุมัติ 
 

ระเบียบวาระท่ี 4.6  ขอหารือการเข้าร่วมรายการ “ของดีเมืองไทย” ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์
กองทัพบกช่อง 5 

 สาระสําคัญโดยย่อ 
 เน่ืองด้วยรายการ “ของดีเมืองไทย”  ออกอากาศทุกวันพุธ เวลา 12.30 – 13.00 น. ทางสถานี

วิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5 ทางรายการมีความประสงค์ที่จะสัมภาษณ์อธิการบดีเก่ียวกับมหาวิทยาลัย  
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ด้านโครงสร้างหลักสูตรการเรียนการสอน  คุณภาพมาตรฐานการศึกษา  การเปิด       
รับสมัครนักศึกษา  การเตรียมการเข้าสู่ AEC รวมถึงอ่ืน ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการศึกษา  วัตถุประสงค์     
หลักในการสัมภาษณ์ครั้งน้ีเพ่ือเป็นการแนะนําประชาสัมพันธ์ให้ทางมหาวิทยาลัยโดยตรง  ซึ่งทางทีมงาน     
มีความประสงค์จะทําการบันทึกเทปโทรทัศน์ในวันพุธที่ 9 กรกฎาคม 2557 เวลา 09.00 น. และทางรายการ
จะออกอากาศให้ประมาณ 4 นาที (หลังการออกอากาศมี DVD มอบให้ จํานวน 1 แผ่น) 

 โดยการออกอากาศคร้ังน้ีต้องเสียค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์ เป็นเงิน 42,000 บาท         
(สี่หมื่นสองพันบาทถ้วน) ราคาดังกล่าวยังไม่รวม VAT 7% 

 

มติ/ความเห็นของที่ประชุม 
  มหาวิทยาลัยไม่เข้าร่วมรายการ “ของดีเมืองไทย” ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5 
เน่ืองจากขณะน้ียังไม่พร้อมที่จะดําเนินการ   
 

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องนําเสนอเพื่อทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 5.1 เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากคณบดีคณะครุศาสตร์ 
- ไม่มี - 

 

ระเบียบวาระท่ี 5.2  เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์

 สาระสําคัญโดยย่อ 
1. เมื่อวันที่ 1 – 7 กรกฎาคม 2557  มีการปรับพ้ืนฐานภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษา     

ช้ันปีที่ 1 เพ่ือเตรียมตัวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน   
2. ในวันที่ 8 – 10 กรกฎาคม 2557  แต่ละสาขาได้ปรับพ้ืนฐานทางความรู้  ทัศนคติและ

สร้างแรงบันดาลใจให้กับนักศึกษาช้ันปีที่ 1 ให้มีเป้าหมายในการเรียนอย่างมีความสุข  และประสบ
ความสําเร็จ 
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3. นักศึกษาที่อยู่ในมหาวิทยาลัยในช่วงน้ี  อาจมีบางสาขาที่เริ่มมีกระบวนการรับน้อง    
ทางคณะและกองพัฒนานักศึกษาได้เข้าไปดูแลในกิจกรรมเหล่าน้ี  และได้ทําความเข้าใจกับนักศึกษา   
ว่าช่วงน้ีขอให้เป็นการพูดคุยและแนะนําตัว  หากเปิดเทอมแล้วให้นักศึกษาแต่ละคณะมาทําความเข้าใจ
ถึงระบบการรับน้องที่ถูกต้อง  ฝากขอความอนุเคราะห์หากเห็นจุดใดที่ไม่เหมาสมสามารถแจ้งมายัง   
คณะได้  เพ่ือจะได้ไปทําความเข้าใจกับนักศึกษา 

 

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
 รับทราบ  

 

ระเบียบวาระท่ี 5.3  เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากคณบดีคณะวิทยาการจัดการ 
- ไม่มี - 

 

ระเบียบวาระท่ี 5.4  เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

 สาระสําคัญโดยย่อ 
1. ในวันที่ 16 – 18 สิงหาคม 2557 จะจัดกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์  ทางคณะได้มี        

การประชุมคณาจารย์และแบ่งหน้าที่เพ่ือดําเนินการ  และขณะน้ีได้ประชาสัมพันธ์ไปยังหน่วยงาน     
ต่าง ๆ แล้ว 

2. ในวันที่ 15 กรกฎาคม 2557 การปฐมนิเทศนักศึกษาช้ันปีที่ 1 และพบผู้ปกครอง        
มีกิจกรรมต่าง ๆ เช่น การแนะนําคณะ  การต้อนรับจากผู้บริหาร  กิจกรรมศิษย์เก่าพูดคุยกับผู้ปกครอง  
สาขานําผู้ปกครองไปชมตามสาขาวิชาต่าง ๆ และกิจกรรมเสริมคือกิจกรรมปรองดอง 

3. ในวันที่ 16 – 18 กรกฎาคม 2557  การปรับพ้ืนฐานวิชาฟิสิกส์  และวิชาคณิตศาสตร์ 
4. ในวันที่ 21 กรกฎาคม 2557  กิจกรรมบายศรีสู่ขวัญ  และรับน้องคณะ 
5. ในวันที่ 23 กรกฎาคม 2557 กิจกรรมพัฒนาบุคลิกภาพนักศึกษาใหม่ 
6. ในวันที่ 26 – 27 กรกฎาคม 2557 เรื่องของคุณธรรมจริยธรรม จะนํานักศึกษาไป      

เข้าค่ายที่ วัดใหญ่ชัยมงคล  แต่เน่ืองจากค่าใช้จ่ายไม่เพียงพอ  จึงได้ปรับกิจกรรมเป็นช่วงเช้า              
มีการนิมนต์พระสงฆ์มาแสดงพระธรรมเทศนา  การน่ังสมาธิ  ที่วัดบรมพุทธาราม และการทําบุญเลี้ยง     
พระเพล  ส่วนในช่วงบ่ายได้เชิญวิทยากรภายนอกมาให้ความรู้กับนักศึกษาเรื่องคุณธรรมจริยธรรม    
ของบัณฑิตที่ต้องการเป็นอย่างไร 

7. ในวันที่ 27  กรกฎาคม 2557  จะมีการส่งเสริมศาสนาและประเพณีไทยให้กับนักศึกษา
ช้ันปีที่ 1 โดยการบําเพ็ญประโยชน์ที่วัด   

 

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
 รับทราบ  

 

ระเบียบวาระท่ี 5.5  เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากผู้อํานวยการสถาบันอยุธยาศึกษา  

 สาระสําคัญโดยย่อ 
1. ในวันที่ 9 กรกฎาคม 2557  เวลา 09.00 น. ขอเรียนเชิญผู้บริหาร  คณาจารย์และ

เจ้าหน้าที่ทุกท่านพร้อมกันที่หน้ากองพัฒนานักศึกษาเพ่ือไปถวายเทียน  โดยรถบัสจะออกจาก
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มหาวิทยาลัย และไปส่งที่บริเวณร้านอาหารเจ้าพระยามารวย  เพ่ือลงเรือและแห่เทียนทางนํ้า จํานวน 6 
วัด คือ วัดขุนพรหมโดยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นผู้ถวาย  วัดนางกุยโดยคณะวิทยาการจัดการ
เป็นผู้ถวาย วัดใหม่บางกระจาดโดยคณะครุศาสตร์เป็นผู้ถวาย  วัดพนัญเชิงโดยคณะผู้บริหารเป็นผู้ถวาย  
วัดเกาะแก้วโดยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เป็นผู้ถวาย  และวัดพิชัยสงครามโดยสถาบันอยุธยา
ศึกษาเป็นผู้ถวาย 

2. ในวันที่ 11 กรกฎาคม 2557  เวลา 18.00 น.  ขอเรียนเชิญผู้บริหารทุกท่านเข้าร่วมพิธี
เวียนเทียน ณ วัดสุวรรณดาราราม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

 

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
 รับทราบ  
 

ระเบียบวาระท่ี 5.6   เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากผู้อํานวยการสํานักวิทยบริการและ 
    เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 สาระสําคัญโดยย่อ 
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศจะมีการจัดงานสัปดาห์ห้องสมุดในเดือน

สิงหาคม 2557   
 

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
รับทราบ 

 

ระเบียบวาระท่ี 5.7   เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
- ไม่มี - 

 

ระเบียบวาระท่ี 5.8  เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากผู้อํานวยการสํานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา 
- ไม่มี - 

 

ระเบียบวาระท่ี 5.9  เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากผู้อํานวยการสํานักงานอธิการบด ี
- ไม่มี - 
 

ระเบียบวาระท่ี 5.10  เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ 
- ไม่มี - 

 

ระเบยีบวาระท่ี 5.11  เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากรองอธิการบด ี

ระเบียบวาระท่ี 5.11.1  เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร 
- ไม่มี - 
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ระเบียบวาระท่ี 5.11.2  เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากรองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน 
 

 สาระสําคัญโดยย่อ 
1. เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2557 กองนโยบายและแผนมีการประชุมเพ่ือพิจารณา 3 เรื่อง 

คือ (ร่าง) นโยบายการจัดทําและการบริหารงบประมาณของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2558  กรอบวงเงินงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2558    
และ(ร่าง) การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2558 และในช่วงบ่ายได้นําทั้ง       
3 เรื่อง เข้าในการประชุมคณะกรรมการจัดสรรวิเคราะห์และประเมินโครงการ  มติที่ประชุมเห็นชอบ    
ทั้ง 3 เรื่อง 

2. ในวันที่ 10 กรกฎาคม 2557 เวลา 09.30 น. จะมีการประชุมคณะกรรมการติดตาม
และเร่งรัดงบประมาณ  และในเวลา 13.30 น. ประชุมคณะกรรมการเพ่ือจัดทําแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี  

3. รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ 2557  ต้ังแต่เดือน
ตุลาคม  2556 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2557 สรุปผลในภาพรวมมหาวิทยาลัยเบิกจ่ายงบประมาณ        
ทุกประเภท ร้อยละ 59.68  เป็นงบประมาณแผ่นดินร้อยละ 66.46  งบ บกศ.ร้อยละ 44.03 งบ กศ.บป.     
ร้อยละ 61.38  งบบัณฑิตวิทยาลัยร้อยละ 36.35 งบ บกศ.เพ่ิมเติมร้อยละ 3.21  ซึ่งผลการเบิกจ่าย
งบประมาณตํ่ากว่าเป้าหมายที่คณะรัฐมนตรีกําหนดไว้ในไตรมาส 3 ต้องเบิกจ่าย 70% 

 

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
รับทราบ 

 

ระเบียบวาระท่ี 5.11.3  เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 

 สาระสําคัญโดยย่อ 
1. จํานวนนักศึกษาภาคปกติ มีจํานวน 1,879 คน  ประกอบด้วย นักศึกษาที่รายงานตัว

แล้ว รอบที่ 1 และรอบที่ 2 จํานวน 1,527 คน  นักศึกษา Admissions  ที่มารายงานตัว จํานวน 22 คน 
นักศึกษาสมัครรอบที่ 3 จํานวน 330 คน  ข้อมูล ณ วันที่ 8 กรกฎาคม 2557 และขณะน้ียังสามารถรับ
สมัครได้ในสาขาวิชาที่ยังไม่เต็ม 

2. ได้รับนโยบายจากอธิการบดีว่าสาขาวิชาที่มีนักศึกษาน้อยจะทําอย่างไร  ขณะน้ีเกิด
ปัญหาคือทุกสาขาต้องมีอาจารย์ 5 คน บางสาขาที่มีนักศึกษามากภาระงานก็มาก  บางสาขานักศึกษา
น้อยภาระงานก็น้อย  ดังน้ันต้องมีการหารือกันอีกคร้ัง 

3. ในวันที่ 10 กรกฎาคม 2557  จะมีการสอบนักศึกษารอบที่ 3 จํานวน 330 คน 
4. ในวันที่ 21 – 23 กรกฎาคม 2557  จะมีการอบรมอาจารย์เรื่องการจัดการความรู้ 
5. จากการเป็นสนามสอบของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ทําให้มีจํานวน

ข้อสอบซึ่งเก็บอยู่ที่สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศจํานวนมาก  และขณะน้ีได้ครบรอบ 1 ปี
แล้วที่จะต้องมีการทําลายเอกสาร  แต่ยังมีปัญหาคือยังหาสถานที่ทําลายเอกสารไม่ได้  คาดว่าจะทําลาย     
โดยการย่อยสลายเน่ืองจากมีปริมาณเกือบ 2 ตัน  และได้ทําการติดต่อไปยังนิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน
ว่าจะสามารถทําลายได้หรือไม่ 
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 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
รับทราบ 

 

ระเบยีบวาระท่ี 5.11.4  เรือ่งนําเสนอเพือ่ทราบจากรองอธิการบดฝ่ีายกิจการนกัศึกษา 

 สาระสําคัญโดยย่อ 
1. กําหนดพิธีพระราชปริญญาบัตรในวันที่ 1 สิงหาคม 2557 ณ อาคารใหม่ สวนอัมพร 

และมีพิธีซ้อม/ซ้อมใหญ่ ในวันที่ 28 – 30 กรกฎาคม 2557 
2. ชมรมอาจารย์อาวุโสจะเดินทางไปเย่ียมศิษย์เก่าในแต่ละจังหวัด 

 

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
รับทราบ 

 

ระเบยีบวาระท่ี 5.11.5  เรือ่งนําเสนอเพือ่ทราบจากรองอธิการบดฝ่ีายกิจการพเิศษและกฎหมาย 

- ไม่มี –  
 

ระเบยีบวาระท่ี 5.11.6  เรือ่งนําเสนอเพือ่ทราบจากผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพ 

 สาระสําคัญโดยย่อ 
1. เมื่อวันที่ 3 – 4 กรกฎาคม 2557  ได้นําคณะทํางานพัฒนาระบบประกันคุณภาพ     

และตัวแทนคณะ สํานัก สถาบัน จํานวน 35 คน เดินทางไปศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้           
กับมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร  และมหาวิทยาลัยนเรศวร  เพ่ือเป็นตัวแทนในการทําบันทึก
ข้อตกลง  โดยได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ต่าง ๆ  มีการทํา Work Shop ในคณะทํางานและ
ตัวแทน  และได้ให้แนวทางกับมหาวิทยาลัยในการจัดสรรงบประมาณและโครงการ  และได้แนะนําว่าให้
นําตัวบ่งช้ีที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) หรือ สมศ. ประกาศใช้ใหม่มาใช้  เพ่ือให้
สอดคล้องกับตัวบ่งช้ีทั้งหลายได้มีการหารือกันถึงเรื่องงบประมาณการวิจัย  ต้องทําสาขาละ 1 เรื่อง     
แต่ยังมีปัญหาว่าจะนํางบประมาณมาจากไหน   

2. การสร้างระบบและสร้างความเข้มแข็งด้านการประกันคุณภาพ  จะต้องให้มีคุณภาพ    
ที่ดีขึ้น และให้ความสําคัญเรื่องของการประกันคุณภาพ 
 

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
รับทราบ 

 

ระเบยีบวาระท่ี 5.11.7  เรือ่งนําเสนอเพือ่ทราบจากผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการ   
และสหกิจศึกษา 

- ไม่มี -  
 
 
 
 
 
 



 

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  คร้ังที่  13/2557 

 

[2-17] 

ระเบียบวาระท่ี 5.11.8  เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายอาคารสถานท่ี       
ภูมิสถาปัตย์  และสิทธิประโยชน์ของบุคลากร 

 สาระสําคัญโดยย่อ 
1. เปิดรับสมัครคัดเลือกข้าราชการสายวิชาการ  เพ่ือรับโอนมาปฏิบัติราชการสังกัด

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยเปิดโอกาสให้รับโอนในทุกสาขาวิชา  จะปิดรับสมัครในวันที่ 
31 กรกฎาคม 2557 

2. ตําแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการของบางคณะ    
ที่ว่างลง  มีบางคณะที่ขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดการรับ  ขอให้จัดส่งมาเพ่ือจะได้เปิดรับสมัครพร้อมกัน  
และขอให้ส่งคุณสมบัติที่เปลี่ยนแปลงมาให้งานบริหารงานบุคคล 

3. ขณะนี้กําลังดําเนินการประเมินข้าราชการ  พนักงานมหาวิทยาลัย  และลูกจ้างช่ัวคราว   
เพ่ือไม่ให้การเลื่อนขั้นเงินเดือนและการปรับเงินเดือนล่าช้า  และในครั้งน้ีลูกจ้างช่ัวคราวจะมีการปรับขึ้น    
ซึ่งเดิมมีการปรับขึ้น 100 บาทต่อปี แต่ครั้งน้ีจะปรับให้เป็นขั้น  เหมือนกับลูกจ้างประจําในทุกคุณวุฒิ 

4. การรวบรวมข้อมูลเพ่ือแก้ไขระเบียบมหาวิทยาลัย ว่าด้วย งานบริหารงานบุคคล     
เพ่ือปรับเปลี่ยนสัญญาให้เป็น 60 ปี ซึ่งขณะน้ีมีมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางที่ได้ทําระเบียบลักษณะน้ีแล้ว 

5. ในช่วงสองสัปดาห์ที่ผ่านมางานอาคารสถานที่และภูมิสถาปัตย์รับภาระเก่ียวกับ      
การเขียนแบบและการประมาณราคาท่ีจะใช้ในการของบประมาณ  ดังน้ันจึงขอยุติงานนอกทั้งหมด      
และจะเริ่มทํางานนอกได้ต้ังแต่วันที่ 9 กรกฎาคม 2557 น้ีเป็นต้นไป   

6. พนักงานราชการบางหน่วยงานมีความประสงค์จะเปลี่ยนเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย  
เมื่อคณะมีอัตราว่าง  เน่ืองจากสวัสดิการต่างกันและมีความเหลื่อมล้ําพอสมควร 

7. การขอปรับปรุงระบบไฟฟ้าของศูนย์การเรียนภาษา ELLIS  ซึ่งได้ขออนุมัติต้ังแต่เดือน
พฤศจิกายน 2556  แต่ยังไม่ได้ดําเนินการ  ขณะน้ีกําลังจะดําเนินการให้ ต้องขออภัยที่ดําเนินการ       
ให้ล่าช้า  

 

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
รับทราบ 

 

ระเบียบวาระที่ 6  เรื่องอ่ืน ๆ 
ระเบียบวาระท่ี  6.1 กําหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  ครั้งท่ี 12/2557 

สาระสําคัญโดยย่อ 
ตามท่ีได้กําหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) ครั้งที่ 12/2557  

โดยพร้อมเพรียงกัน ในวันอังคารที่ 22 กรกฎาคม 2557  เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมอยุธยา – 
อาเซียน  สํานักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา   

 

มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
     รับทราบ 
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ระเบียบวาระท่ี 6.2 ขอความเห็นชอบ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
ว่าด้วย เครื่องแบบ เครื่องหมายและเครื่องแต่งกายนักศึกษา พ.ศ. ... 

สาระสําคัญโดยย่อ 
 ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาได้ออกข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา  ว่าด้วย เครื่องแบบ เครื่องหมายและเครื่องแต่งกายนักศึกษา พ.ศ.2550 น้ัน กองพัฒนา
นักศึกษาได้พิจารณาแล้ว เห็นว่า ข้อบังคับดังกล่าวมีเน้ือหาสาระบางส่วนไม่ครอบคลุมและชัดเจน จึงได้จัดทํา 
(ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย เครื่องแบบ เครื่องหมายและเครื่องแต่งกาย
นักศึกษา  พ.ศ. .... โดยยกเลิกข้อบังคับฉบับเดิมและจัดทําร่างข้อบังคับฉบับใหม่ให้มีเน้ือหาสาระที่ครอบคลุม 
ชัดเจน เสนองานนิติการ กองกลาง สํานักงานอธิการบดีได้พิจารณาในสาระสําคัญที่เก่ียวข้องกับข้อกฎหมาย 

 งานนิติการ กองกลาง สํานักงานอธิการบดี ได้ประสานงานกับกองพัฒนานักศึกษาปรับแก้ (ร่าง) 
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย เครื่องแบบ เครื่องหมายและเครื่องแต่งกายนักศึกษา  
พ.ศ. ....โดยปรับเน้ือหาสาระเก่ียวกับเคร่ืองแบบ เครื่องหมายและเคร่ืองแต่งกายของนักศึกษาให้มีความชัดเจน 
เหมาะสม และสอดคล้องกับสภาพปัจจุบันมากย่ิงขึ้น เพ่ือธํารงไว้ซึ่งเกียรติและช่ือเสียงของมหาวิทยาลัย     
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) ได้พิจารณา          
ก่อนนําเสนอคณะกรรมการปรับปรุงและยกร่างกฎหมายของมหาวิทยาลัย 

 คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) ให้ข้อเสนอแนะ ดังต่อไปน้ี 
1. ชุดกิจกรรมต่างๆ ควรจัดทําเป็นประกาศของมหาวิทยาลัย 
2. ข้อบังคับฉบับน้ีใช้สําหรับนักศึกษาช้ันปีที่ 1 เท่าน้ัน 
3. ชุดนักศึกษาควรมีเครื่องหมายให้ชัดเจน 
 

มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
เห็นชอบในหลักการ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย 

เครื่องแบบ เครื่องหมายและเคร่ืองแต่งกายนักศึกษา พ.ศ. ...  โดยมีข้อเสนอแนะและแก้ไขดังต่อไปน้ี 
1. ให้ตรวจสอบข้อมูล เช่น พิธีการที่ เป็นทางการให้อยู่ในข้อบังคับน้ี  ส่วนชุดฝึก

ปฏิบัติการ  ชุดกีฬาอ่ืน ๆ ควรแยกทําเป็นประกาศ 
2. การร่างระเบียบควรเขียนแบบกว้าง ๆ และหากมีประกาศก็ให้จัดทํามานําเสนอ   

พร้อมกัน 
3. เน่ืองจากต้องลงประกาศในราชกิจนานุเบกษา  ควรตรวจสอบและเรียบเรียง         

ในประเด็นที่สําคัญ 
4. นํากลับไปตรวจสอบและเรียบเรียงให้เรียบร้อยแล้วเสนอมาอีกคร้ัง 

 

ระเบียบวาระท่ี 6.3 ขอความเห็นชอบแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของ  
สภามหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

สาระสําคัญโดยย่อ 
 ตามที่มหาวิทยาลัยได้แต่งต้ังคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน            

ของมหาวิทยาลัย น้ัน เพ่ือให้การปฏิบัติงานของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ดําเนินไป      
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ตามเกณฑ์มาตรฐานการประเมินคุณภาพสถาบันอุดมศึกษาของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
และสํานักงานรับรองมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา และมีแนวทางในการปรับปรุง            
การปฏิบัติงานให้ได้ผลดีย่ิงขึ้น อีกทั้งองค์ประกอบของคณะกรรมการท่ีได้แต่งต้ังน้ันครบวาระการดํารง
ตําแหน่งลงแล้ว  จึงจําเป็นต้องแต่งต้ังคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของสภามหาวิทยาลัย   
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 

มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
เห็นชอบแต่งต้ังคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของสภามหาวิทยาลัย  

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ดังต่อไปน้ี 
1. ผู้ทรงคุณวุฒิในสภามหาวิทยาลัย  เป็น  ประธาน 
2. ผู้แทนจากกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย  เป็น  กรรมการ 
3. นายประพันธ์   แสงทองดี  (ผู้แทนกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ )            

เป็น กรรมการ 
4. นางอมรรัตน์  สน่ันเสียง (กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้แทนผู้บริหารในสัดส่วน

คณบดี) เป็น กรรมการ 
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุญไท  เจริญผล (ผู้แทนผู้บริหาร) เป็น กรรมการ 
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อร่าม  ชนะโชติ (กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้แทน

คณาจารย์ประจํา) เป็น กรรมการ 
7. ผู้อํานวยการสํานักงานอธิการบดี  เป็น  เลขานุการ 

 

ระเบียบวาระท่ี 6.4 ขอความเห็นชอบแต่งตั้งคณะกรรมการกําหนดเกณฑ์และวิธีการ        
ในการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย 

สาระสําคัญโดยย่อ 
ตามคําสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ที่ 18/2557 เรื่อง แต่งต้ัง

คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย เพ่ือให้การดําเนินงาน          
ด้านติดตาม ตรวจสอบ  และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและ            
เกิดประสิทธิภาพสูงสุด มหาวิทยาลัย   จึงขอแต่งต้ังคณะกรรมการกําหนดเกณฑ์และวิ ธีการ             
ในการติดตาม ตรวจสอบ  และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย โดยให้คณะกรรมการกําหนดเกณฑ์และ
วิธีการในการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ปฏิบัติงานและประสานงาน      
กับคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย 
 

มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
เห็นชอบแต่งต้ังคณะกรรมการกําหนดเกณฑ์และวิธีการในการติดตาม ตรวจสอบ และ

ประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย  
1. ให้จัดทําหนังสือถึงสภามหาวิทยาลัยในการกําหนดหลักเกณฑ์วิธีการของการประเมิน  

ว่าควรให้ใครเป็นผู้กําหนด  
2. หลักเกณฑ์ของการแต่งต้ังคณะกรรมการในกรณีของการประเมินไม่ควรมีผู้บริหาร             

และกรรมการสภามหาวิทยาลัยเป็นคณะกรรมการ 



 

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  คร้ังที่  13/2557 
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3. ให้เลือกกรรมการประจําสถาบัน/สํานักที่มาจากผู้แทนคณาจารย์ของ 8 หน่วยงานมา
เป็นคณะกรรมการ 
 

ระเบียบวาระท่ี 6.5 ขอความเห็นชอบแต่งตั้งคําสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
(ก.บ.) 

สาระสําคัญโดยย่อ 
ตามท่ีคําสั่ งมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาท่ี  27/2552 เรื่อง  แต่ง ต้ัง

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (ก.บ.) ได้ครบวาระการดํารงตําแหน่ง    
ของคณะกรรมการบริหารชุดเดิมไปแล้วน้ัน  เพ่ือให้การบริหารงานของมหาวิทยาลัยเป็นไปด้วย      
ความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ และเพ่ิมเติมตําแหน่งผู้บริหารชุดใหม่ ในการปฏิบัติหน้าที่ ดังต่อไปน้ี 

1) ให้คําปรึกษา และเสนอแนะในเรื่องที่เก่ียวกับการบริหาร วิชาการ และ การบริหาร
ทั่วไปของมหาวิทยาลัย         

2) กลั่นกรองเรื่องที่มหาวิทยาลัยต้องเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา   
3) ส่งเสริม  สนับสนุน และแสวงหาวิธีการเพ่ือพัฒนาความก้าวหน้าของมหาวิทยาลัย

ตลอดจนการปฏิบัติภารกิจร่วมกันกับสถาบันอ่ืน 
4) ปฏิบัติหน้าที่อันเก่ียวกับกิจการของมหาวิทยาลัยที่มิได้ระบุให้เป็นหน้าที่ของผู้ใด

โดยเฉพาะ 
  5) หน้าที่อ่ืน ๆ  ตามท่ีสภามหาวิทยาลัยมอบหมาย 
 คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) มีข้อเสนอแนะ คือ ควรแต่งต้ังคณะกรรมการ

ย้อนหลังต้ังแต่วันที่ได้รับตําแหน่ง 
   

มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
เห็นชอบแต่งต้ังคําสั่ งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  เรื่อง แต่งต้ัง

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (ก.บ.) โดยให้เพ่ิมเติม ดังน้ี 
1. ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ  เป็น  กรรมการ 
2. เจ้าหน้าที่สภามหาวิทยาลัย  เป็น  ผู้ช่วยเลขานุการ 
3. นิติกร  เป็น  ผู้ช่วยเลขานุการ 

 

ระเบียบวาระท่ี 6.6 ขอหารือ เรื่อง การจัดโครงการ/กิจกรรมเพื่อขับเคลื่อนการดําเนินงาน
ต่าง ๆ ของศูนย์ปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูปฯ 

สาระสําคัญโดยย่อ 
ด้ ว ย ศู น ย์ ป รอ งดอ งสม านฉั นท์ เ พ่ื อ ก า รป ฏิ รู ป  (ศปป . )  ไ ด้ เ ชิญผู้ แ ทนขอ ง

กระทรวงศึกษาธิการประชุมเพ่ือพิจารณาแนวทางเสริมสร้างการปรองดองสมานฉันท์เพ่ือการปฏิรูป    
เมื่อวันอังคารที่ 10 มิถุนายน 2557 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมช้ัน 2  อาคารศูนย์ปฏิบัติการ
กองทัพบกเดิม) กองอํานวยการรักษาความม่ันคงภายในราชอาณาจักร  เขตดุสิต  กรุงเทพฯ สรุปผล   
การประชุม คือ ให้ทุกหน่วยงานมีส่วนช่วยในการขับเคล่ือนการดําเนินงานต่าง ๆ ของศูนย์ปรองดอง



 

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  คร้ังที่  13/2557 
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สมานฉันท์เพ่ือการปฏิรูปฯ ให้เดินหน้าอย่างมีประสิทธิภาพ  โดยขอให้ทุกภาคส่วนจัดโครงการ/กิจกรรม 
หรือเข้าร่วมการจัดโครงการ/กิจกรรมทั้งในส่วนกลางและในส่วนภูมิภาคให้แล้วเสร็จและรายงานผล   
การดําเนินงานภายในวันศุกร์ที่ 18 กรกฎาคม 2557 

ขอให้หน่วยงานพิจารณาจัดโครงการ/กิจกรรม หรือเข้าร่วมกับหน่วยงานอ่ืนที่จัดโครงการ/
กิจกรรม และรายงานผลการดําเนินงานตามแบบรายงานที่แนบมา  และจัดส่งให้สํานักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ  ภายในวันศุกร์ที่ 18 กรกฎาคม 2557  หากหน่วยงานใดดําเนินการเรียบร้อยแล้ว  สามารถ
รายงานผลการดําเนินงานได้ก่อนเวลากําหนด 

 

มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
1. มอบหมายให้รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาจัดทํารายงานผลการดําเนินงาน และ

จัดส่งไปยังสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการตามวันที่กําหนด 
2.  โครงการ/กิจกรรมเพ่ือขับเคลื่อนการดําเนินงานต่าง ๆ ของศูนย์ปรองดองสมานฉันท์          

เพ่ือการปฏิรูปฯ ที่มหาวิทยาลัยดําเนินการ มีดังต่อไปน้ี 
2.1 กิจกรรมปรองดอง 1 โครงการของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในวันที่ 15 

กรกฎาคม 2557 จะมีการปฐมนิเทศนักศึกษา 
2.2 กิจกรรมปรองดอง 2 โครงการประกวดร้องเพลงลูกทุ่งของคณะวิทยาการจัดการ 
2.3 กิจกรรมปรองดอง 3 การจัดงานศิลปวัฒนธรรมอาเซียนของสถาบันอยุธยาศึกษา 
2.4 กิจกรรมปรองดอง 4 เข้าร่วมงานคืนความสุขให้ประเทศไทย คนอยุธยารักกัน 

ปรองดองสมานฉันท์เพ่ือการปฏิรูป ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
2.5  กิจกรรมปรองดอง 5 การจัดงานครบรอบ 109 ปี จากโรงเรียนฝึกหัดครู               

สู่มหาวิทยาลัย 
 

  
 

เลิกประชุมเวลา  เวลา  17.22 น.  
 

 

นางนงคราญ คงสมทรง ผู้จดบันทึกการประชุม 
นางลักขณา เตชวงษ์ ผู้ตรวจบันทึกการประชุม 




