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รายงานการประชุมคณะกรรมการบรหิารมหาวิทยาลัย 
คร้ังที่ 15/2556 

วันอังคารที่  20  สิงหาคม  2556  เวลา 13.30 – 15.45 น. 
ณ  ห้องประชุมอยุธยา – อาเซียน  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

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

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

     คณะครุศาสตร ์    กรรมการ 
7. ผศ.อารีรัตน์  คูณดี  รักษาราชการแทนคณบดีคณะมนุษยศาสตร์ 

     และสังคมศาสตร์      กรรมการ 
8. ผศ.วชิรา   ปูชตรีรัตน์ รักษาราชการแทนคณบดี 

     คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  กรรมการ 
9. นายสมเกียรติ แดงเจริญ รักษาราชการแทนคณบดี 

     คณะวิทยาการจัดการ   กรรมการ 
10. ดร.ชิดชัย   สน่ันเสียง รักษาราชการแทนผู้อํานวยการสถาบัน 

     วิจัยและพัฒนา    กรรมการ 
11. นางสาวกันยารัตน์ โกมโลทก รักษาราชการแทนผู้อํานวยการ 

     สถาบันอยุธยาศึกษา         กรรมการ  
12. นายชัยพฤกษ์ ชูดํา  รักษาราชการแทนผู้อํานวยการสํานักวิทยบริการและ 

     เทคโนโลยีสารสนเทศ   กรรมการ 
13. นางสุนทรี  โพธิกุล  ผู้อํานวยการกองกลางปฏิบัติหน้าที่ในตําแหน่ง 

     ผู้อํานวยการสํานักงานอธิการบดี  กรรมการ 
 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
- ไม่มี  - 

 

ผู้ท่ีลาการประชุม 
1. นายสุนทร  โภชฌงค์  รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา  ติดภารกิจ 
2. ดร.รวีวัตร์  สิริภูบาล ผู้อํานวยการสํานักงานบัณฑิตศึกษา ติดภารกิจ 
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เริ่มประชุม เวลา 13.30 น. 
          ประธานพิจารณา จํานวนกรรมการที่ ม าประ ชุมและ เ ห็น ว่าครบองค์ประ ชุมแล้ ว                   
จึงเปิดการประชุมและดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม  

 

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 1.1   คณะกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ  

สาระสําคัญโดยย่อ 
  มหาวิทยาลัยได้ตรวจสอบพบว่าขณะน้ีคณะกรรมการของสภาคณาจารย์และข้าราชการ      
มีผู้ซึ่งไม่อยู่ในตําแหน่ง จํานวน 5 คน  ตามข้อบังคับว่าด้วยสภาคณาจารย์ พ.ศ.2554 ประกอบด้วย
ตัวแทนจากคณะวิทยาการจัดการ จํานวน 1 คน  ส่วนกลาง จํานวน 3 คน และสายสนับสนุน จํานวน      
1 คน  รวมเป็น 5 คน  ได้ประกาศให้มีการเลือกต้ังในวันที่  14  สิงหาคม  2556 ที่ผ่านมา  ปรากฏว่าไม่
มีผู้สนใจมาสมัคร  จึงได้ขยายระยะเวลาออกไปเป็นวันที่  17  สิงหาคม  2556  แต่ก็ยังไม่มีผู้มาสมัครอีก  
จึงคิดว่าควรจะใช้วิธีการรุก  ต้องการให้คณะหรือหน่วยงานที่เก่ียวข้องช่วยไปกระตุ้นให้มีผู้มาสมัคร  
หากคณะกรรมการ  ไม่ครบจะทําให้การทํางานของสภาคณาจารย์และข้าราชการมีปัญหาได้  ขอความ
ร่วมมือจากทุกฝ่ายด้วย 
 

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 1.2   การปรับปรุง  แก้ไข  ระเบียบข้อบังคับ  

สาระสําคัญโดยย่อ 
  สภามหาวิทยาลัยได้มอบหมายให้มีคณะกรรมการชุดหน่ึงได้พิจารณาปรับแก้ไขระเบียบ
ข้อบังคับของมหาวิทยาลัยต้ังแต่ปี พ.ศ.2547  ซึ่งปัจจุบันมีหลายฉบับที่เปลี่ยนแปลงไป  เน่ืองจาก       
มหาวิทยาลัยมีพนักงานมหาวิทยาลัยเข้ามาจํานวนมากข้ึน  ทําให้ระเบียบเหล่าน้ีต้องมีการแก้ไข         
โดยจะมีการนัดประชุมในวันศุกร์ที่  23  สิงหาคม  2556  ระเบียบที่มีความเร่งด่วนให้รีบนําเข้าที่ประชุม  
เช่น  เรื่องกองทุนสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัยซึ่งต้องใช้เงินจ่ายสมทบกับเงินกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ  
และระเบียบว่าด้วยการลาของพนักงานมหาวิทยาลัย  ทําให้บางคนเสียโอกาส  และได้แจ้งไปยัง
สํานักงานบัณฑิตว่าหากมีระเบียบข้อบังคับใดที่ต้องแก้ไขให้รีบดําเนินการเสนอเรื่องเข้าที่ประชุม       
หากต้องการให้คณะกรรมการปรับปรุงและยกร่างกฎหมายของมหาวิทยาลัยปรับปรุงแก้ไขคาดว่าบาง
เรื่องอาจจะไม่ทันช่วงการรักษาราชการแทนอธิการบดี  ขอให้หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องนําเข้าที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (กบ.) ก่อน  เพ่ือต้องการให้นําเข้าสู่ระบบก่อนที่จะหมดวาระ       
การรักษาราชการแทนอธิการบดี     
 

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
รับทราบ 
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ระเบียบวาระท่ี 1.3   การประชุมสภามหาวิทยาลัย  ครั้งท่ี 8/2556  

สาระสําคัญโดยย่อ 
  การประชุมสภามหาวิทยาลัย  ครั้งที่  8/2556  วันพุธที่  21  สิงหาคม  2556  จะมีเรื่อง     
การสรรหาคณบดีทั้ง 4 คณะ  เพ่ือพิจารณาคัดเลือกผู้ที่เข้ารับการสรรหาเป็นคณบดี  ส่วนเรื่องของ
ผู้อํานวยการสถาบัน/สํานักอยู่ระหว่างการดําเนินการ  คาดว่าภายในเดือนกันยายน 2556  จะ
ดําเนินการแล้วเสร็จ  

 

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
รับทราบ 

 

ระเบียบวาระที่ 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
ระเบียบวาระท่ี 2.1  เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งท่ี 14/2556  

สาระสําคัญโดยย่อ 
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยได้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  

ครั้งที่ 14/2556 เมื่อวันอังคารที่  6 สิงหาคม 2556 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมอยุธยา – อาเซียน  
อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

เลขานุการคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย นําเสนอรายงานการประชุม  ครั้งที่ 
14/2556  เพ่ือขอให้ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม 

 

มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
  รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 14/2556  
 

ระเบียบวาระที่ 3   เรื่องสืบเน่ืองจากการประชุม 

ระเบียบวาระท่ี 3.1  รายงานข้อมูลการดําเนินงานและผลการปฏิบัติตามมติท่ีประชุม 
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
ครั้งท่ี 14/2556 

สาระสําคัญโดยย่อ 
  เลขานุการคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  นําเสนอรายงานข้อมูลจากการดําเนินงาน
และผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย   ครั้ งที่   14/2556                
เมื่อวันอังคารที่  6  สิงหาคม 2556  คือ 

ขอความเห็นชอบกรอบวงเงินงบประมาณรายจ่าย  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2557 
มติที่ประชุม  เห็นชอบกรอบวงเงินงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2557 

โดยมอบหมายให้กองนโยบายและแผนนํากลับไปปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะ
กรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (กบ.) เพ่ือนําเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงบประมาณและการเงิน 
(กบง.) และนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือขออนุมัติต่อไป 
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ผลการปฏิบัติ 
- แจ้งมติการประชุมให้แก่หน่วยงานที่เก่ียวข้องได้รับทราบ 
- กองนโยบายและแผนได้ปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหาร

มหาวิทยาลัย (กบ.) และนําเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงบประมาณและการเงิน (กบง.) ในวันที่ 6 
สิงหาคม 2556 และนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือขออนุมัติในวันที่ 21 สิงหาคม 2556 
 

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องนําเสนอเพื่อทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 4.1 เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากคณบดีคณะครุศาสตร์ 

 สาระสําคัญโดยย่อ 
1. วันที่  22 – 23  สิงหาคม 2556 การจัดอบรม EDL TV ให้กับครูโรงเรียนตํารวจ

ตระเวนชายแดน  จังหวัดสระแก้ว 
2. วันที่  26 สิงหาคม 2556  รับการตรวจประกันคุณภาพการศึกษาภายในประจํา        

ปี 2555 
 

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
รับทราบ 

 

ระเบียบวาระท่ี 4.2  เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์

 สาระสําคัญโดยย่อ 
 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์จะรับการตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษา

ภายใน  ในวันที่  22  สิงหาคม  2556 
  

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
รับทราบ 

 

ระเบียบวาระท่ี 4.3  เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากคณบดีคณะวิทยาการจัดการ 

 สาระสําคัญโดยย่อ 
1. วันที่  21  สิงหาคม  2556  คณะวิทยาการจัดการจัดโครงการอาสาพาทําดีโดยให้

นักศึกษาทุกสาขา ๆ ละ 10 คน เข้าวัดทําบุญและทําความสะอาด ณ วัดใหญ่ชัยมงคล จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 

2. วันที่ 21 – 23  สิงหาคม  2556  มหาวิทยาลัยปูเน่ (อะบีนาป) จะมาพบปะพูดคุยกับ
ผู้บริหารคณะวิทยาการจัดการ 
 

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
รับทราบ 
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ระเบียบวาระท่ี 4.4  เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

 สาระสําคัญโดยย่อ 
1. งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติจัดงานเรียบร้อยแล้ว  ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี

จากหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก 
2. วันที่ 23 สิงหาคม 2556  จะรับการประเมินคุณภาพภายใน  
3. วันที่ 20 สิงหาคม 2556  นักศึกษามีกิจกรรมร่วมกับ AIS เป็นโครงการที่ดีมาก         

เพ่ือให้นักศึกษาที่จบการศึกษาแล้วว่าจะสัมภาษณ์งานอย่างไร  เขียนประวัติอย่างไร  โดยมีการจําลอง
สถานที่จริงให้นักศึกษาได้รับการสัมภาษณ์งาน 
  

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี 4.5  เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากผู้อํานวยการสถาบันอยุธยาศึกษา  

 สาระสําคัญโดยย่อ 
1. การส่งโครงการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  ขอให้แต่ละคณะจัดส่งภายในวันที่  26  

สิงหาคม  2556 
2. การเดินสายไฟบริเวณริมรั้วของสถาบันอยุธยาศึกษา  ขอให้หน่วยงานที่เก่ียวข้องเข้าไป

ตรวจสอบความปลอดภัย 
ประธาน  กล่าวว่า  ให้สถาบันอยุธยาศึกษาทําบันทึกข้อความเสนอมายังหน่วยงาน            

ที่เก่ียวข้องได้ดําเนินการตรวจสอบ 
 

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
 รับทราบ 

 

ระเบียบวาระท่ี 4.6   เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากผู้อํานวยการสํานักวิทยบริการและ 
    เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 สาระสําคัญโดยย่อ 
เมื่อวันที่  15  สิงหาคม  2556  สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศได้เข้ารับ    

การประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา  จากคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพ
ภายใน  ขณะนี้ได้จัดทําเอกสารเพ่ิมเติมเพ่ือยืนยันหลักฐานตามที่คณะกรรมการต้องการเพ่ือให้ได้คะแนน
เพ่ิมขึ้น 
  

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
ทราบ 
 
 
 
 
 



 

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  คร้ังที่  16/2556 

 

[2-7] 

 

ระเบียบวาระท่ี 4.7   เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 

 สาระสําคัญโดยย่อ 
1. การรับสมัครผู้ได้รับการสรรหาเป็นผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาในวันน้ีเป็น     

วันสุดท้ายของการสมัคร  มีผู้มาสมัคร จํานวน 2 ท่าน 
2. การรับข้อเสนอโครงการทุนวิจัยประจําปี 2557  สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 

(สกว.) เปิดรับสมัครโครงการทุนวิจัย  ระหว่างวันที่ 15 สิงหาคม – 10 ตุลาคม  2556 แบ่งออกเป็น  3 
ประเภท  คือ  ทุนส่งเสริมนักวิจัยรุ่นใหม่  ทุนพัฒนานักวิจัย  ทุนวิจัยองค์ความรู้ใหม่ที่เป็นพ้ืนฐานต่อการ
พัฒนา  หากมีผู้สนใจส่งผลงานวิจัยได้ 

3. วันที่ 23 – 27  สิงหาคม  2556  เจ้าหน้าที่ไปร่วมงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ  
2556 หากไม่ได้รับความสะดวกในการติดต่อสอบถามต้องขออภัยด้วย 

4. การจัดสนทนากลุ่ม  การจัดการศึกษาตามนโยบายของรัฐบาล สถาบันวิจัยและพัฒนา
ได้รับงบประมาณจากสํานักงานเลขาสภาการศึกษาให้จัดทําขึ้น  ในวันที่  28  สิงหาคม  2556         
เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมศูนย์การศึกษาพิเศษ  มี 4 กลุ่ม คือ ผู้บริหาร  ครู  นักเรียน  
ผู้ปกครอง ให้ร่วมกันแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับการจัดการศึกษาตามนโยบายของรัฐบาล 

 

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี 4.8  เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากผู้อํานวยการสํานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา 

 สาระสําคัญโดยย่อ 
- ไม่มี -  

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
- ไม่มี - 

 

ระเบียบวาระท่ี 4.9  เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากผู้อํานวยการสํานักงานอธิการบด ี

 สาระสําคัญโดยย่อ 
1. การสอบแข่งขันคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยได้ดําเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว  โดยจะ

ประกาศผลการสอบในวันที่  26  สิงหาคม  2556 
2. คณะกรรมการเลือกต้ังการสรรหาอธิการบดี  ได้ดําเนินการจัดทําเรื่องเอกสารที่

เก่ียวข้องกับการเลือกต้ัง  มีผู้แทน จํานวน 7 คน  ได้มอบให้ ผศ.อร่าม  ชนะโชติ และให้  นายจิรศักด์ิ 
ชุมวรานนท์  รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา ซึ่งเป็นกรรมการเลือกต้ังได้ช่วยตรวจสอบ          
และได้ประสานงานไปยังประธานคณะกรรมการเลือกต้ัง  นายอภิชาติ  จีระวุฒิ  ได้พิจารณาเอกสารก่อน
หรือไม่ 

3. วันที่ 25 สิงหาคม 2556  จะมีการสอบภาคความรู้ความสามารถท่ัวไป (ภาค ก.)     
ของคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (กพ.) ขณะน้ีมหาวิทยาลัยดําเนินการเตรียมจัดสถานที่เพ่ือเป็น
สนามสอบเรียบร้อยแล้ว 
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4. วันที่ 16 สิงหาคม 2556 สํานักงานอธิการบดีได้รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน  โดยคณะกรรมการตรวจประเมินประกันคุณภาพให้เพ่ิมเอกสารที่ยังไม่ครบถ้วน  ขณะน้ี
สํานักงานอธิการบดีได้จัดส่งเอกสาร     ให้ผู้ประเมินเรียบร้อยแล้ว 
 

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
 รับทราบ 

 

ระเบยีบวาระท่ี 4.10  เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากรองอธิการบด ี

ระเบียบวาระท่ี 4.10.1  เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร 

 สาระสําคัญโดยย่อ 
1. กล้องวงจรปิดในมหาวิทยาลัยมีบางตัวที่ไม่ทํางาน  ขอให้งานอาคารสถานที่และ     

ภูมิสถาปัตย์ได้ทําการสํารวจเพ่ือดําเนินการปรับปรุงซ่อมบํารุงให้เรียบร้อย  และจะได้มีการแต่งต้ัง
คณะกรรมการเพ่ือสํารวจตรวจสอบ  เดิมมีการจัดซื้อจัดจ้างไปแล้ว จํานวน 100 ตัว ในปี 2557 คงต้อง
นําเสนอต่อกองนโยบายและแผนเพ่ือหาแนวทางปฏิบัติร่วมกันต่อไป 

2. การโอนย้ายข้าราชการพลเรือน  เน่ืองจากขณะน้ีใกล้สิ้นปีงบประมาณแล้ว  ขอความ
อนุเคราะห์คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยทุกท่านประชาสัมพันธ์ไปยังมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ได้ต่อไป
ด้วย 

3. การนํานักศึกษาออกไปนอกมหาวิทยาลัย  ขอให้มีใบขออนุญาตจากผู้ปกครอง         
เส้นทางการเดินทาง  รถที่ใช้ในการเดินทาง   ใบขับขี่ของผู้ขับรถ  และการประกันอุบัติเหตุ  เพ่ือจะได้   
ลงนามอนุมัติอย่างสบายใจ  ได้จัดทําบันทึกข้อความเพ่ือเป็นแนวปฏิบัติและจัดส่งไปยังแต่ละคณะ           
เพ่ือประชาสัมพันธ์ไปยังนักศึกษาและอาจารย์   

4. การประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย (กบม.) ในวันที่ 29 
สิงหาคม 2556  และการประชุมคณะกรรมการปรับปรุงและยกร่างกฎหมายของมหาวิทยาลัย ในวันที่ 
23 สิงหาคม 2556  ได้มีการจัดต้ังคณะกรรมการข้ึนมาเพ่ือแก้ไขระเบียบ ข้อบังคับของมหาวิทยาลัย  
ขอให้หน่วยงานต่างๆ ซึ่งเป็นผู้ปฏิบัติงานหากต้องการปรับปรุงแก้ไขข้อกฎหมายที่เก่ียวข้องกับหน่วยงาน
ของท่านก็ขอมายังมหาวิทยาลัย   

5. ขณะนี้สิ้นสุดการขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้างแล้ว  แต่การเบิกจ่ายยังสามารถทําได้ภายใน
วันที่ 5 กันยายน  2556 น้ี  เพ่ืองานการเงินและบัญชีจะได้ทําการตรวจสอบเอกสาร  กรณีนักศึกษาท่ี
ต้องทํากิจกรรมแล้วไม่สามารถดําเนินการภายในวันที่  25 สิงหาคม  2556  ก็สามารถผ่อนผันให้ได้  
โครงการจัดซื้อจัดจ้างหยุดแล้ว 

 

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
รับทราบ 
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ระเบียบวาระท่ี 4.10.2  เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากรองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพฒันา 

สาระสําคัญโดยย่อ 
1. มหาวิทยาลัยได้แต่งต้ังคณะกรรมการดําเนินการ กศ.บป. แล้ว  โดยจะนัดประชุมใน      

สัปดาห์หน้า  ขณะนี้กองนโยบายและแผนอยู่ระหว่างดําเนินการเตรียมข้อมูลในการประชุมคณะกรรมการ 
2. ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยฯ  และได้แจ้งแก่

คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยฯ ซึ่งเป็นบุคคลจากท้องถิ่นน่าจะมีองค์ประกอบที่จะสามารถ
ช่วยเหลือในเรื่องการจัดการเรียนการสอน กศ.บป โดยเฉพาะวันจันทร์ พุธ ศุกร์ ที่มีจํานวนนักศึกษาลดลง   

3. การรายงานสถานะการเงินแก่สภามหาวิทยาลัยได้รับทราบนั้น  ได้ตรวจสอบข้อมูลคร่าวๆ 
อาจจะต้องปรับตัวเลข  เน่ืองจากมีข้อมูลเก่ียวกับรายรับและบัญชีเงินฝากต่าง ๆ ในเงินรายได้มี 2 กลุ่ม      
คือกลุ่มที่เป็นบัญชีเงินฝาก  เงินรายได้ที่เหลือจากเงินบํารุงการศึกษาที่เข้าคงคลัง  เงินที่เหลือจ่ายจาก
งบประมาณประจําปี  มีจํานวน 21 บัญชี จํานวนเงิน 333 ล้านบาทเศษ ในจํานวนน้ีเป็นบัญชีเงินฝาก
ประจําดอกเบ้ียค่อนข้างสูง จํานวน 200 ล้านบาทเศษ  อีกกลุ่มหน่ึงคือบัญชีเงินรับฝาก  เช่น  กองทุนวิจัย  
กองทุนพัฒนาบุคลากร เงินอุดหนุนของพนักงานมหาวิทยาลัย จํานวน 126 ล้านบาทเศษ  ส่วนใหญ่เงินรับ
ฝากเป็นที่สิ่งที่จะต้องใช้อยู่แล้ว 
    

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
รับทราบ   

 

ระเบียบวาระท่ี 4.10.3  เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 

 สาระสําคัญโดยย่อ 
1. วันที่ 21 สิงหาคม 2556  การประชุมสภามหาวิทยาลัย  ครั้งที่ 8/25556 มีวาระ     

การเข้าประชุมสภาหลายเรื่อง  เช่น  เรื่องการสรรหาคณบดี 4 คณะ  ได้อ่านรายละเอียดแล้วปรากฏว่า
ทุกคณะทําเกินกว่าข้อบังคับ ว่าด้วย การสรรหาคณบดี พ.ศ.2547 และแก้ไขเพ่ิมเติม  มีปัญหาในเรื่อง
การจัดทําเอกสารต้องดูรายละเอียดให้ชัดเจน  แล้วแต่สภามหาวิทยาลัยในการพิจารณา 

2. การกําหนดตําแหน่งทางวิชาการได้แต่ง ต้ังพนักงานมหาวิทยาลัยเป็นผู้ ช่วย
ศาสตราจารย์ จํานวน 1 ราย และผู้ช่วยศาสตราจารย์เป็นรองศาสตราจารย์ จํานวน 1 ราย กระบวนการ
ต้องครบถ้วนจึงจะเสนอสภามหาวิทยาลัยแต่งต้ัง  แต่เรื่องย้อนหลังก็ต้องดูตามระเบียบ  ซึ่งมีรายละเอียด
และขั้นตอนมาก  มีกระบวนการท่ีต้องตรวจสอบ  ต้องอธิบายให้เข้าใจถึงขั้นตอนการดําเนินการ       
อย่างชัดเจน  ครบถ้วน  สมบูรณ์  
 

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
รับทราบ 

 

ระเบียบวาระท่ี 4.10.4   เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ 

 สาระสําคัญโดยย่อ 
- ไม่มี -  
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 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
- ไม่มี – 

 

ระเบยีบวาระท่ี 4.10.5  เรือ่งนําเสนอเพือ่ทราบจากรองอธิการบดฝ่ีายกิจการนกัศึกษา 

 สาระสําคัญโดยย่อ 
- ไม่มี -  

 

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
- ไม่มี – 

 

ระเบียบวาระที่ 5  เรื่องนําเสนอเพื่อพิจารณา 
 

ระเบียบวาระท่ี 5.1  ขอความเห็นชอบ (ร่าง) หลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนเงินเดือน
ข้าราชการของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 สาระสําคัญโดยย่อ 
 งานบริหารงานบุคคล  กองกลาง  สํานักงานอธิการบดีได้เวลาดําเนินการเก่ียวกับการ

พิจารณาเล่ือนเงินเดือนข้าราชการสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  ณ  วันที่  1  ตุลาคม  
2556  (รอบระยะเวลาการปฏิบัติราชการต้ังแต่วันที่  1  เมษายน 2556  - 30 กันยายน 2556) แล้ว  
เพ่ือให้การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงเห็นควรให้ใช้หลักเกณฑ์และวิธีการ
เลื่อนเงินเดือน ณ  วันที่  1  ตุลาคม  2556 มาบังคับใช้ 

  

มติ/ความเห็นของที่ประชุม 
  เห็นชอบ (ร่าง) หลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา  โดยมอบหมายให้งานบริหารงานบุคคล กองกลาง สํานักงานอธิการบดีนํากลับไป
ปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (กบ.)   
       

ระเบียบวาระที่ 6  เรื่องอ่ืน ๆ 

ระเบียบวาระท่ี 6.1 กําหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  ครั้งท่ี 16/2556 

สาระสําคัญโดยย่อ 
ตามท่ีได้กําหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (กบ.) ครั้งที่ 16/2556  

ในวันอังคารที่  3  กันยายน  พ.ศ . 2556 เวลา 13.30 น . ณ ห้องประชุมอยุธยา – อาเซียน 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  จึงขอเรียนเชิญคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยทุกท่าน    
เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ตามวันและเวลาดังกล่าว 

 

มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
     รับทราบ 
 
 
 
 



 

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  คร้ังที่  16/2556 

 

[2-11] 

เลิกประชุมเวลา เวลา  15.45 น.  

 

 นางนงคราญ คงสมทรง ผู้จดบันทึกการประชุม 
นางสุนทรี  โพธิกุล ผู้ตรวจบันทึกการประชุม 




