
บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ  สํานักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  โทร. 1913 
ที่        ศธ 0550.1/ว220         วันที่   6  สิงหาคม  2557   
เรื่อง แจ้งมติของการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 13/2557 
              
 

เรียน คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย, หัวหน้าสํานักงานคณบดี, หัวหน้าสํานักงานผู้อํานวยการสถาบัน/
สํานัก,  หัวหน้างานการเงินและบัญชี  และหัวหน้างานพัสดุ 

 ตามที่ได้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  ครั้งที่ 13/2557  เมื่อวันอังคารที่             
5  สิงหาคม  2557  คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยมีมติและข้อสั่งการ ดังน้ี 
 ระเบียบวาระท่ี 4.1 ขอความเห็นชอบ (ร่าง) แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี พ.ศ.2555 – 2558 
ปรับปรุงครั้งที่ 3 
 มติที่ประชุม  เห็นชอบ (ร่าง) แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี พ.ศ.2555 – 2558 ปรับปรุงครั้งที่ 3 
 ระเบียบวาระที่  4.2  ขอความเห็นชอบ (ร่าง) มาตรการและแนวทางเร่งรัดติดตามการใช้จ่าย
งบประมาณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2558 

มติที่ประชุม เห็นชอบ (ร่าง) มาตรการและแนวทางเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ.2558 โดยให้ปรับข้อความในข้อ 7 เปลี่ยนเป็น มหาวิทยาลัยจะพิจารณาทบทวนการปรับลด 
10% ของงบประมาณทั้งหมดในปีถัดไป 

ระเบียบวาระที่  4.3  ขอความเห็นชอบส่งอาจารย์เข้าร่วมโครงการพัฒนาอาจารย์ เรื่อง เทคนิค
การสอนแบบ Active Learning และ Student  Centered 

มติที่ประชุม  มอบหมายให้คณะครุศาสตร์ส่งอาจารย์ จํานวน 2 ราย เข้าร่วมโครงการพัฒนา
อาจารย์ เรื่อง เทคนิคการสอนแบบ Active Learning และ Student  Centered และมอบหมายให้เลขานุการ
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) จัดส่งรายช่ือภายในวันอังคารที่ 19 สิงหาคม 2557 

ระเบียบวาระที่  4.4  ขอความเห็นชอบเข้าร่วมสนับสนุนโครงการความร่วมมือพัฒนาเครือข่าย
คลื่นสีเขียวเพื่อสิ่งแวดล้อม 

มติที่ประชุม  ขอให้ชะลอเรื่องไว้ก่อน  เน่ืองจากมหาวิทยาลัยไม่ได้จัดสรรงบประมาณไว้ 
ระเบียบวาระท่ี  4.5  ขอความเห็นชอบรายงานผลแผนบริหารความเสี่ยง  ประจําปีการศึกษา   

และประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2556 
มติที่ประชุม  เห็นชอบรายงานผลแผนบริหารความเสี่ยง  ประจําปีการศึกษาและประจําปี

งบประมาณ พ.ศ.2556  โดยให้ปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) 
ดังต่อไปน้ี 

1. ในหน้า 15  กิจกรรมที่ 3 ด้านการบริการวิชาการ ผู้รับผิดชอบควรเป็นสถาบันวิจัยและพัฒนา  
ไม่ใช่สถาบันอยุธยาศึกษา  

2. ในหน้า 15 กิจกรรมท่ี 3 ด้านการบริการวิชาการ ขอให้ทบทวนในส่วนของความเสี่ยงของงาน
ด้านบริการวิชาการลดน้อยลง  จะเห็นว่าที่ผ่านมาไม่ได้ลดน้อยลง แต่สิ่งที่เป็นปัญหาคือการบริการวิชาการ       
ไม่ตอบสนองต่อความต้องการ   

3.  ในหน้า 15 กิจกรรมที่ 4 ด้านการบริหารจัดการ ข้อ 2 ขอให้เพ่ิมทั้ง 4 คณะ เป็นผู้รับผิดชอบ
ร่วมกับงานบริหารงานบุคคล 

ระเบียบวาระที่  4.6  ขอความเห็นชอบ (ร่าง) คําสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
ว่าด้วย คณะอนุกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ... 

มติที่ประชุม  เห็นชอบ (ร่าง) คําสั่ งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย 
คณะอนุกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ... โดยให้ปรับปรุงแก้ไข        
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