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รายงานการประชุมคณะกรรมการบริห ารมหาวิทยาลัย
ครั้งที่ 16/2557
วันอังคารที่ 16 กันยายน 2557 เวลา 13.30 – 16.46 น.
ณ หองประชุมอยุธ ยา – อาเซียน มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธ ยา
--------------------------------------------------

ผูที่มาประชุม
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

อาจารย ดร.เกษม
รศ.ดร.นพวรรณ
ผศ.ดร.อดิศร
รศ.ไพฑูรย
อาจารยธาตรี
ผศ.บุญไท
อาจารยสุทัศน

บํา รุงเวช
ธีระพันธเจริญ
ภูสาระ
สมัครกิจ
มหันตรัต น
เจริญผล
อูทอง

รักษาราชการแทนอธิการบดี
ประธาน
รองอธิการบดีฝายบริหาร
กรรมการ
รองอธิการบดีฝายวิชาการ
กรรมการ
รองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา
กรรมการ
รองอธิการบดีฝายกิจการพิเศษและกฎหมาย กรรมการ
ผูชวยอธิการบดีฝายงานประกันคุณภาพ
กรรมการ
ผูชวยอธิการบดีฝายอาคารสถานที่ ภูมิสถาปตย
และสิทธิประโยชน
กรรมการ
8. อาจารยภาคิน
โชติเวศยศิลป ผูชวยอธิการบดีฝายประชาสัมพันธ
กรรมการ
9. อาจารย ดร.อมรรัตน สนั่นเสียง
คณบดีคณะครุศาสตร
กรรมการ
10. ผศ.ดร.หทัยรัตน ทรรพวสุ
คณบดีคณะมนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร
กรรมการ
11. นางเบญญาภา
สอนพรม
(แทน) คณบดีคณะวิทยาการจัดการ
กรรมการ
12. รศ.ดร.ชูสิทธิ์
ประดับเพ็ชร ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
กรรมการ
13. อาจารย ดร.จงกล เฮงสุวรรณ
ผูอํานวยการสถาบันอยุธยาศึกษา
กรรมการ
14. ผศ.ธนู
บุญญานุวัตร ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
กรรมการ
15. นางสาววลัยทิพย พิมพสุธีถิรชา (แทน) ผูอํานวยการสํานักงานบัณฑิตศึกษา กรรมการ
16. อาจารยประพันธ แสงทองดี
ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ
กรรมการ
17. นางสาวเพลินตา โมสกุล
ผูอํานวยการกองนโยบายและแผน
กรรมการ
18. นางสารภี
พูลศิริ
ผูอํานวยการกองพัฒนานักศึกษา
กรรมการ
19. นางลักขณา
เตชวงษ
ผูอํานวยการกองบริการการศึกษา
กรรมการ
20. นางสุนทรี
โพธิกุล
ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี กรรมการและเลขานุการ
21. น.ส.กาญจนพิชญา ภิญญา
รักษาการหัวหนางานกิจการคณะกรรมการ ผูชวยเลขานุการ
22. นางนงคราญ
คงสมทรง
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป
ผูชวยเลขานุการ
23. นางปยะนุช
สุขเพ็ชร
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป
ผูชวยเลขานุการ
24. นางจิราพร
พัฒนธนกิจ
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป
ผูชวยเลขานุการ
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ผูไมมาประชุม
1.
2.
3.
4.

ผศ.ดร.จันทรเพ็ญ
อาจารย ดร.กิติมา
ผศ.ศานิต
นางสาวพรสวรรค

คลายมุข
ทามาลี
สวัสดิกาญจน
คลายกัน

รองอธิการบดีฝายนโยบายและแผน
ผูชวยอธิการบดีฝายบริการวิชาการฯ
คณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
หัวหนางานการเงินและบัญชีปฏิบัตหิ นาที่
ในตําแหนงผูอํานวยการกองกลาง

ติด ภารกิจ
ติด ภารกิจ
ติด ภารกิจ
ติด ภารกิจ

ผูเขารวมประชุม
นางสาวเบญจลักษณ

ชิดชาญชัย

หัวหนางานประกันคุณภาพ

เริ่มประชุม เวลา 13.30 น.
ประธานพิจารณาจํ า นวนกรรมการที่ ม าประชุม และเห็ นว า ครบองค ป ระชุม แลว จึ ง เป ด
การประชุมและดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจงใหทราบ
ระเบียบวาระที่ 1.1 การดําเนินการเบิกจาย ประจําปงบประมาณ 2557
สาระสําคัญโดยยอ
ขอขอบคุณทุกหนวยงานที่ดําเนินการเบิกจา ยให เป นไปตามขั้นตอน และตามระยะเวลา
ที่กําหนดไวอยางเครงครัด
มติ/ความเห็นของที่ประชุม
รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 1.2 ผลการปฏิบัติตามมติของการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลั ย
(ก.บ.)
สาระสําคัญโดยยอ
ขอบคุ ณ เลขานุการและผูชว ยเลขานุการคณะกรรมการบริ ห ารมหาวิ ท ยาลัย (ก.บ.)
ที่ มี การติ ด ตามผลการปฏิบั ติ ต ามมติ ของการประชุม คณะกรรมการบริ ห ารมหาวิ ท ยาลัย (ก.บ.)
ภายหลังจากที่มีการประชุมไปแลว เพื่อใหแตละหนวยงานดําเนินการตามมติการประชุมคณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) ตอไป
มติ/ความเห็นของที่ประชุม
รับทราบ
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ระเบียบวาระที่ 1.3 การจัดทําเอกสารการประชุม
สาระสําคัญโดยยอ
เอกสารการประชุมของแตละหนวยงานขอใหเป นมาตรฐานเดี ย วกันกับ การประชุม สภา
มหาวิท ยาลัย และเอกสารการประชุมของคณะกรรมการบริ ห ารมหาวิ ท ยาลัย (ก.บ.) ขอให เพิ่ ม เติ ม
ดังตอไปนี้
1. หนาแรกเปนรายชื่อคณะกรรมการ
2. หนาที่สองเปนอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการ
มติ/ความเห็นของที่ประชุม
รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม
ระเบียบวาระที่ 2.1 เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 15/2557
สาระสําคัญโดยยอ
มหาวิ ท ยาลั ย ได กํ า หนดให มี การประชุม คณะกรรมการบริ ห ารมหาวิ ท ยาลั ย
ครั้งที่ 15/2557 เมื่อวันอังคารที่ 2 กันยายน 2557 เวลา 13.30 น. ณ หองประชุมอยุธยา – อาเซียน
มหาวิท ยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
เลขานุการคณะกรรมการบริหารมหาวิ ทยาลัย นําเสนอรายงานการประชุ ม ครั้ งที่ 15/2557
เพื่อขอใหท ี่ประชุมรับรองรายงานการประชุม
มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม
รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 15/2557 โดยแกไขดังตอไปนี้
1. หนา 2 – 2 ผูที่มาประชุม ขอ 9 คําวา “อาจารยสุทัศ” แกไขเปน “อาจารยสุทัศน”
2. หนา 2 – 13 ขอ 5 ใหเพิ่มขอความวา “ในวันที่ 18 กันยายน 2557” และขอ 8 ให เพิ่ ม
ขอความวา “ของนักศึกษาภาค กศ.บป.”

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุม
ระเบี ย บวาระที่ 3.1 รายงานขอมูล การดํา เนินงานและผลการปฏิ บัติตามมติท่ ปี ระชุม
คณะกรรมการบริ ห ารมหาวิท ยาลั ย ราชภั ฏ พระนครศรี อ ยุ ธ ยา
ครั้ ง ที่ 15/2557
สาระสําคัญโดยยอ
เลขานุการคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย นําเสนอรายงานขอมูลจากการดํา เนินงาน
และผลการปฏิบั ติ ต ามมติ ที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการบริ ห ารมหาวิ ท ยาลัย ครั้ ง ที่ 15/2557
เมื่อวันอังคารที่ 2 กันยายน 2557 ดังตอไปนี้
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ระเบียบ
วาระที่

เรื่อง

มติที่ประชุม/ขอเสนอแนะ
และขอสั่งการ

4.1

ขอความเห็ น ชอบ (รา ง) โครงการ
สนั บ สนุ น กิจ กรรมมหาวิท ยาลัย ราชภัฏ
พระนครศรีอ ยุธยาและสวั สดิการ
บุ ค ลากรจากเงิน รายได ตลาดนั ด

เห็นชอบในหลัก การ และมอบหมายให
สํานักงานอธิการบดีจัดทําเอกสาร
การรับ – จายเงินรายไดแ ละผลประโยชน
จากตลาดนัดประจําปงบประมาณ 2557
(วันที่ 1 ตุลาคม 2556 – วันที่ 30 กันยายน
2557) โดยใหนําแจงตอ ที่ป ระชุม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.)
เพื่อทราบในการประชุม ครั้งที่ 16/2557
วันอังคารที่ 16 กันยายน 2557 ตอไป

6.2

ขอหารือปญ หาของคณะมนุ ษยศาสตร
และสั งคมศาสตร
1. ปริม าณรา นอาหารในโรงอาหาร
มี ไ ม เ พี ยงพอกั บความต องการ
และปริมาณอาหารน อย
2. ป ญ หาเรื่อ งการทํา งานของโปรแกรม
SPEEXX
3. หลั ก เกณฑ ม าตรฐานหลักสูต รจะเริ่ม
ใช เ มื่ อ ไหร
4. ให ค ณะตรวจสอบคุ ณสมบั ติข อง
ผู ส มั ค รเป น พนั กงานมหาวิ ทยาลั ย

1. เชิญประชุมผูประกอบการรานคา
ใหปรับปรุงอาหาร และไดดําเนินการ
เปดรับสมัครรานคา จํานวน 3 ราน
โดยจะประกาศรายชื่อ ในวันที่ 17
กันยายน 2557
2. ใหคณาจารยและเจาหนาที่นําเครื่อง
คอมพิว เตอรไปใหเจาหนาที่ของ
สํานักวิท ยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศลงโปรแกรมเพิ่มเติม เพื่อจะได
รองรับการทํางานของโปรแกรม SPEEXX
3. เพื่อใหเขาใจในทิศทางเดียวกัน
วาในอนาคตคณาจารยตองมีความรู
ดานภาษาอังกฤษและรายวิช าที่สัมพันธ
กับ สาขาวิชาที่อ ยูในหลักสูตร
โดยพิจารณาจากรายวิช าที่เรียนในระดับ
ปริญญาตรีและปริญญาโทสูงกวา
รอยละ 40
4. ใหเจาหนาที่ของงานบริหารงานบุคคล
หาขอมูล เพิ่มเติมเกี่ย วกับคุณวุฒิตาง ๆ
จากเว็บไซตของสํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา (สกอ.) และใหค ณะ
ตรวจสอบคุณสมบัต ิกอนประกาศรายชื่อ

ผลการปฏิบัติตามมติ
- แจงมติก ารประชุมใหแ กห นวยงาน
ที่เกี่ยวของไดรับทราบ
- นําเขาการประชุมคณะกรรมการบริหาร
งบประมาณและการเงิน ครั้งที่ 11/2557
เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2557 ที่ป ระชุมมีมติ
เห็นชอบ
- นําเอกสารการรับ – จายเงินรายไดแ ละ
ผลประโยชนจากตลาดนัดประจําป
งบประมาณ 2557 แจงในการประชุม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.)
ครั้งที่ 16/2557 วันที่ 16 กันยายน 2557
- แจงมติก ารประชุมใหแกหนวยงาน
ที่เกี่ยวของไดรับทราบ
- หนวยงานที่เกี่ยวของดําเนินการตามมติ
ที่ป ระชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิท ยาลัย (ก.บ.)

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องนําเสนอเพื่อพิจารณา
ระเบียบวาระที่ 4.1 ขอความเห็นชอบรางบันทึกความเขาใจโครงการความร วมมื อแลกเปลี่ ยน
นักศึกษาระหวางมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยากับ มหาวิทยาลั ย
สตรีโคมะซะวะ
สาระสําคัญโดยยอ
ตามที่อธิการบดีจากมหาวิทยาลัยสตรีโคมะซะวะจะเดินทางมาเยือนมหาวิท ยาลัย ราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา และจะมีการลงนามในบันทึกความเขาใจโครงการความรวมมือ (ตอระยะเวลา 3 ป)
ตามคําเชิญของมหาวิท ยาลัย ในวันที่ 18 กันยายน 2557 นั้น
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สาขาวิชาภาษาญี่ปุนจึงเสนอรางบันทึกความเขา ใจ (ตุ ลาคม 2557 – กันยายน 2560)
ที่จะลงนามโดยยึดขอความตามบันทึกความเขาใจฉบับกอนหนานี้เปนเกณฑ และมีการเพิ่มเติม ดังนี้
1. เพิ่มเติมขอความในขอ 6 คาใชจาย ขอ 6.2 (2)(3)
“มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ พระนครศรี อ ยุ ธ ยารั บ ผิ ด ชอบค า ที่ พั ก สํ า หรั บ นั ก ศึ ก ษา
จากมหาวิทยาลัยสตรีโคมะซะวะ จํานวน 12 คน กรณีท ี่นักศึ กษาจากมหาวิ ท ยาลัย สตรี โคมะซะวะ
เดินทางมามากกวา 12 คน มหาวิท ยาลัยสตรีโคมะซะวะจะเปนผูรับผิดชอบคาที่พัก ค า ใชจ า ยอื่น ๆ
ของสวนที่เกิน”
ทั้งนี้เพราะมหาวิทยาลัยสตรีโคมะซะวะไดเสนอมาวาไดเดินทางมาแลกเปลี่ยนเพียง 1 ครั้ง
ในระยะเวลา 3 ป แตนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาเดินทางไป 3 ป ปละ 4 คน
ดังนั้นเพื่อใหค วามรั บ ผิด ชอบของทั้ ง สองฝา ยสมดุ ลกัน มหาวิ ท ยาลัย ราชภัฏพระนครศรี อยุ ธ ยา
จึงควรรับภาระคาที่พักของนักศึกษารวม 12 คน
2. เพิ่ ม เติ ม ข อ 8 การรั บ นักศึ กษา โดยทางมหาวิ ท ยาลัย สตรี โคมะซะวะได เสนอ
ความชวยเหลือเรื่องการรับนักศึกษาจากของมหาวิทยาลัยเขาศึกษาโดยยกเวนคาเลาเรียน
มติ/ความเห็นของที่ประชุม
เห็ นชอบร า งบั นทึ กความเข า ใจโครงการความร ว มมื อ แลกเปลี่ย นนัก ศึ กษาระหว า ง
มหาวิท ยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยากับมหาวิท ยาลัยสตรีโคมะซะวะ

ระเบียบวาระที่ 4.2 ขอความเห็นชอบการเปดรับนักศึกษาภาคพิเศษ (เสาร – อาทิตย) ประจํ า
ภาคเรียนที่ 2/2557
สาระสําคัญโดยยอ
ตามที่มหาวิทยาลัยมีนโยบายที่จะเปดรับนักศึกษาภาคพิเศษ (เสาร – อาทิตย) ประจําภาคเรียนที่
2/2557 นั้น กองบริ ก ารการศึ ก ษาจึ งได สํ า รวจความต อ งการการรั บ นัก ศึ ก ษาดั งกล า วไปยังแต ล ะคณะ
ซึ่ งได มี ขอ มู ล ความต อ งการของคณะครุ ศ าสตร คณะวิท ยาศาสตร และเทคโนโลยี คณะมนุษ ยศาสตร
แล ะสั งค มศ าส ตร แ ละ คณ ะวิ ทย าก า รจั ดก าร ก อง บ ริ ก าร กา รศึ กษ าจึ ง ขอ คว าม เห็ นช อ บ
จากคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) เพื่อดําเนินการรับนักศึกษาภาคพิเศษ (เสาร – อาทิ ต ย) ประจํ า
ภาคเรียนที่ 2/2557 ตอไป

มติ/ความเห็นของที่ประชุม
เห็นชอบการเปดรับนักศึกษาภาคพิเศษ (เสาร – อาทิต ย) ประจํา ภาคเรียนที่ 2/2557

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องนําเสนอเพื่อทราบ
ระเบียบวาระที่ 5.1 เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากคณบดีค ณะครุศ าสตร
สาระสําคัญโดยยอ
ในวันที่ 24 กันยายน 2557 คณะครุศาสตร จ ะมี การสัม มนาหลัง การฝกประสบการณ
วิชาชีพในสถานศึกษา ของนักศึกษาชั้นปท ี่ 5

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิท ยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธ ยา ครั้งที่ 17/2557
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มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม
รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 5.2 เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากคณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
สาระสําคัญโดยยอ
1. เมื่อวั นที่ 10 กันยายน 2557 คณะมนุษ ยศาสตร แ ละสัง คมศาสตร มี การจั ด งาน
วันภาษาไทยแหงชาติ โดยมีการเสวนาในหัวขอ “ภาษาไทยจะอยูอยางไรในอาเซีย น” การประกวด
การแขง ขันกลอนสด การแสดงสักวาบอกบท โดยมี นักศึ กษาจากคณะครุ ศ าสตร และนักศึ กษา
จากมหาวิทยาลัยมหามงกุฎเขารวมการแขงขันและทํา กิจกรรม โดยมีอธิการบดีเปนประธาน และกลาว
ปาฐกถาพิเศษใหกับนักศึกษา
2. ในวันที่ 16 กันยายน 2557 มหาวิท ยาลัยราชภัฏราชนคริ นทร สาขาวิ ชาการพั ฒนา
ชุมชน ไดนําคณาจารยและนักศึกษามาสัม มนากลยุ ท ธ เพื่ อพั ฒนาการเรี ย นการสอน และได จั ด ทํ า
ขอตกลงความรวมมือระหวา งสาขาวิชาการพัฒนาชุมชนทั้ง 2 แหง เพื่อผลประโยชนด า นการประกัน
คุณภาพ
มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม
รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 5.3 เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากคณบดีค ณะวิทยาการจัด การ
- ไมมี -

ระเบียบวาระที่ 5.4 เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากคณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
- ไมมี –

ระเบียบวาระที่ 5.5 เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากผูอํานวยการสถาบันอยุธยาศึกษา
- ไมมี –

ระเบี ย บวาระที่ 5.6 เรื่ อ งนํา เสนอเพื่อทราบจากผู อํา นวยการสํา นั ก วิท ยบริ ก ารและ
เทคโนโลยี ส ารสนเทศ
สาระสําคัญโดยยอ
ไดรับการรองเรียนจากนักศึกษาเรื่องการหามนําอาหารเขามารับประทานในอาคาร 100 ป
มหาวิท ยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
อาจารยสุทัศน อูทอง แจงวา จะนําเกาอี้ไมไปวางไวเพื่อใหนักศึกษาไดนงั่ พัก
มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม
รับทราบ และมอบหมายให ผูอํา นวยการสํา นักวิ ท ยบริ การและเทคโนโลยี สารสนเทศ
ดํา เนินการตามความเหมาะสม

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิท ยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธ ยา ครั้งที่ 17/2557
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ระเบียบวาระที่ 5.7 เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
สาระสําคัญโดยยอ
1. จากการประเมินการประกันคุณภาพของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
ในสวนของงานวิจัยและพัฒนาคือองคประกอบที่ 4 ซึ่งสิ่งที่มีป ญหาคื อ Output ผลงานวิ จั ย ที่ ตี พิ ม พ
เผยแพร ที่ผานมามีปญหามาโดยตลอดในเรื่องของการสง ผลงานวิ จั ย ลา ชา การเบิ กจ า ยไม เป นไป
ตามกําหนด และไมไดมกี ารตีพิมพเผยแพร ขณะนี้สถาบันวิจัยและพัฒนาไดดํา เนินการไปบางสวนแลว
สําหรับผูที่คางทุนวิจัยในป พ.ศ.2547 – 2555 ไดด ําเนินการสงเรื่องมาปรับเรียบรอยแลว ใหการแรงรัด
การตีพิมพเผยแพร และในวันอังคารที่ 23 กันยายน 2557 เวลา 13.30 น. ขอเรียนเชิญคณบดีเขาร ว ม
ประชุมในการกําหนดมาตรการ
2. ในวันที่ 16 - 17 กันยายน 2557 เวลา 11.00 น. ไดเชิญนักวิจัยที่ไดรับทุ นในป 2557
ประชุม เนื่องจากรัฐบาลไมอนุญาตใหกันงบเหลื่อมป ดังนั้นจึงตองมีการเบิกจายใหแลวเสร็จภายในวันที่
18 กันยายน 2557 จึงไดป ระชุมชี้แจงและใหด ําเนินการแลว และในการตรวจประกันจะนับ ป ป ฏิทิ น
(วันที่ 1 มกราคม 2557 – 31 ธันวาคม 2557) ซึ่งปจจุบันผูไดรับทุนวิจัยยังทําไมเสร็ จ และยั ง ไม ไ ด
ตีพิมพเผยแพร ขณะนี้เหลือเวลาเพียง 3 เดือน จึงไดมีการประชุมเพื่อหาทางออกให สวนผูที่ยั ง ไม ไ ด
ดํา เนินการเลยนั้น ทางมหาวิท ยาลัยราชภัฏรําไพพรรณีจะมีการประชุม ดังนั้นขอเชิญชวนทุกทา นสงผล
งานวิจัยในงานดังกลาว เนื่องจากวาหากหมดงานแลว จะไม มี การจั ด งานใด ๆ ดั ง นั้นขอให นักวิ จั ย
สงแบบตอบรับกลับคืนมายังสถาบันวิจัยและพัฒนาภายในวันจันทรท ี่ 22 กันยายน 2557 เพื่ อจะได
ดํา เนินการประสานงานเรื่องยานพาหนะตอไป
3. เอกสารที่ แ จกให ค ณบดี ทั้ ง 3 คณะไปนั้น ประกอบด ว ยคณะมนุษ ยศาสตร แ ละ
สังคมศาสตร คณะครุศาสตร คณะวิทยาการจัดการ เปนหนังสือของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
(สพบ.) หรือ นิดา ไดเชิญประชุมเรื่องวิถีสูชัยชนะในเวทีวิจัย เพื่อขอรั บ ทุ น โดยทางสถาบั นวิ จั ย และ
พัฒนาจะดําเนินการประสานงานเรื่องยานพาหนะเพื่อไปรวมงานดังกลาว ดังนั้นจึงขอใหประชาสัมพันธ
ไปยังคณาจารยในการเขาร ว มงาน และจั ด สง รายชื่อให กับ สถาบั นวิ จั ย และพั ฒนาภายในวั นที่ 21
กันยายน 2557 โดยการประชุมครั้งนี้ไมเสียคา ลงทะเบียนใดๆ ทั้งสิ้น
มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม
รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 5.8 เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากผูอ ํานวยการสํานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา
- ไมมี –

ระเบียบวาระที่ 5.9 เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี
สาระสําคัญโดยยอ
1. มหาวิท ยาลัย ราชภัฏพระนครศรี อยุ ธ ยาขอเชิญ ร ว มทํ า บุ ญ โดยเสด็ จ พระราชกุศ ล
พิธีถวายผาพระกฐินพระราชทาน ประจําป 2557 ในวันพฤหัสบดีท ี่ 23 ตุลาคม 2557 ณ วัดศาลาปูน
วรวิหาร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และในการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) ในวันนี้
การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิท ยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธ ยา ครั้งที่ 17/2557
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ไดนําซองขอเชิญรวมทําบุญมาแจกใหกับคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) อีกทั้งจะมีซองแจก
ใหกับคณาจารยและบุคลากรของแตละหนวยงานดวย
2. เงินรายไดจากคา บํา รุงสถานที่ของตลาดนัด ทั้งหมดในป 2556 จํ า นวน 5,139,300
บาท มีรายจา ย จํานวน 612,800 บาท และในเดือนนี้คาดวา จะมีรายจายจากงานเกษียณอายุ ร าชการ
จํ า นวน 200,000 บาท และได นํ า (ร า ง) โครงการสนับ สนุ น กิจ กรรมมหาวิ ท ยาลัย ราชภั ฏ
พระนครศรี อยุ ธ ยาและสวั สดิ การบุ ค ลากรจากเงิ นรายได ต ลาดนัด เข า พิ จ ารณาในการประชุ ม
คณะกรรมการบริหารงบประมาณและการเงิน (ก.บ.ง) ครั้งที่ 11/2557 เมื่ อวั นที่ 9 กันยายน 2557
ที่ป ระชุมมีมติเห็นชอบ
มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม
รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 5.10 เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากประธานสภาคณาจารยและขาราชการ
สาระสําคัญโดยยอ
ในวันที่ 24 กันยายน 2557 จะมีการเสวนาเรื่องสิทธิและประโยชนของบุคลากรทีพ่ ึงมีพึงได
ในเวลา 13.00 น. ณ หองประชุมตนโมก อาคารบรรณราชนครินทร ดังนั้นขอเรียนเชิญคณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) เขารวมประชุมสัมมนา และประชาสัมพันธไปยังบุคลากรในสังกัดใหเขารวม
การเสวนาดังกลาว เพื่อจะไดท ราบในสวนที่เกี่ยวของกับสิทธิประโยชนของตนเอง
มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม
รับทราบ และมอบหมายประธานสภาคณาจารยและข า ราชการให ดํ า เนินการโครงการ
ของสภาคณาจารย แ ละขา ราชการที่ ของบประมาณไว ขอให ดํ า เนินการตามแผน สว นห องของ
สภาคณาจารยและขาราชการใหใชหองประชุม 2 อาคาร 2

ระเบียบวาระที่ 5.11 เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากผูอํานวยการกองนโยบายและแผน
สาระสําคัญโดยยอ
1. การทบทวนรายละเอีย ดโครงการเพื่ อจั ด ทํ า แผนการใชจ า ยงบประมาณรายจ า ย
ประจํา ปงบประมาณ พ.ศ. 2558 กองนโยบายและแผนขอความอนุเคราะหหนวยงานสงแผนการใชจาย
งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 (โครงการ) ตามที่ ห นว ยงานได ป รั บ ปรุ ง แกไ ข
ใหเปนไปตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใชจายงบประมาณฯ ตามมติทปี่ ระชุมคณะกรรมการบริหาร
งบประมาณและการเงิน (ก.บ.ง) และตามมติคณะกรรมการเรงรัดติดตามการใชจายงบประมาณรายจา ย
ประจํา ปงบประมาณ พ.ศ. 2557 โดยขอใหจัดสงกองนโยบายและแผน ภายในวันศุกรที่ 19 กันยายน
2557
2. ผศ.หทัยรัตน ทรรพวสุ ปรึ กษาเรื่ องงบสูอาเซีย น (งบประมาณแผนดิ น ป 2558)
ในสวนของกองนโยบายและแผนรายงานวา ขณะนี้ไดรวบรวมโครงการจากแต ละหนว ยงานที่ ไ ด รั บ
จัดสรรงบประมาณมีหนวยงานที่ยังไมไดจัดสงโครงการคือกองบริการการศึ กษา ขอให จั ด สง ภายใน
วันศุกรที่ 19 กันยายน 2557 เพื่ อประมวลขอมู ลในภาพรวมทั้ ง หมด หากต องพิ จ ารณาประเด็ น
การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิท ยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธ ยา ครั้งที่ 17/2557
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ที่ต องตัดสินใจรวมกัน จะเชิญหนวยงานที่เกี่ยวของมาประชุมเพื่อใหมีแนวทางการดําเนินงานที่ เป นไป
ตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใชจายงบประมาณฯ
3. ขอหารือเรื่องคํา สั่งมหาวิทยาลัยฯ ที่ 22/2557 เรื่ อง แต ง ตั้ ง คณะกรรมการบริ ห าร
มหาวิท ยาลัย (ก.บ.) ซึ่งคําสั่งมีผูอํานวยการกองเปนคณะกรรมการ และเนื่องจากเคยมี การทบทวน
ในเรื่องนี้มาแลว และเพื่อใหเกิดความชั ด เจนในการจั ด ทํ า รายงานการประชุม และการตั ด สินใจ
ในการดําเนินงานตาง ๆ ในการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) ตอไป
ประธาน กลาววา ขณะนี้ขอบังคับ วาด ว ยคณะกรรมการบริ ห ารมหาวิ ท ยาลัย (ก.บ.)
ยังไมผานการพิจารณาจากคณะกรรมการปรับปรุงและยกรางกฎหมายของมหาวิท ยาลัย ดังนั้นขอใหใช
คํา สั่งฉบับนี้ไปกอน หากขอบังคับ ดังกลาวไดรับความเห็นชอบจากสภามหาวิท ยาลัยแลวจึงจัดทํ า คํ า สั่ง
ฉบับใหม โดยไดรับทราบขอมูลวาจะมีการตัด ในสวนของผูอํานวยการกองออก
มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม
รับทราบ และขอใหใชคําสั่งมหาวิทยาลัยฯ ที่ 22/2557 เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการบริหาร
มหาวิท ยาลัย (ก.บ.) ฉบับ นี้ไปพลางกอนจนกวาขอบังคับ ว า ด ว ยคณะกรรมการบริ ห ารมหาวิ ท ยาลัย
(ก.บ.) จะผานการพิจารณาจากสภามหาวิท ยาลัย จึงจะจัดทํา คํา สั่งฉบับใหม

ระเบียบวาระที่ 5.12 เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากผูอํานวยการกองกลาง
- ไมมี -

ระเบียบวาระที่ 5.13 เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากผูอํานวยการกองพัฒนานักศึกษา
- ไมมี –

ระเบียบวาระที่ 5.14 เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากผูอํานวยการกองบริการการศึกษา
- ไมมี –

ระเบียบวาระที่ 5.15 เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากหัวหนาหนวยตรวจสอบภายใน
- ไมมี –

ระเบียบวาระที่ 5.16 เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากรองอธิการบดี
ระเบียบวาระที่ 5.16.1 เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากรองอธิการบดีฝายบริห าร
สาระสําคัญโดยยอ
1. ในช วงที่ นางลักขณา เตชวงษ ทํ าหนาที่ รั กษาการผู อํานวยการสํ านั กงานอธิ การบดี
จึงไดจัดทําสรุปรายงานเพื่อแจงผลดําเนินการในชวงที่รักษาการ ซึ่งเปนแบบอยางที่ด ี
2. การเฝาระวังติ ดตามสถานการณ น้ํา ได ดํ าเนินการให ขนย ายสิ่ งของขึ้ นที่ สูง เพื่ อความ
ปลอดภัย
3. ไดด ําเนินการทําหมันใหสุนัขทั้งตัวผูและตัวเมียแลว และคาดว าจะทํ าบ านให กับสุนัขด วย
ซึ่งขณะนีเ้ หลือเงิน จํานวน 8,000 บาท
4. บอน้ําขังบริเวณหลังอาคาร 100 ป ได ดํ าเนินการปรั บระดั บน้ํ า เทปู นซีเมนต และจะ
ดําเนินการตัดตนไมสูงที่ต ิดกับหมอแปลงไฟฟา เพื่อปองกันการเกิดไฟฟาลัดวงจร
การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิท ยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธ ยา ครั้งที่ 17/2557
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5. การปรับปรุงภูมิทัศนดานขางหองสมุด ไดด ําเนินการให งานอาคารสถานที่ ฯ ได ออกแบบ
โดยจะมีการทําหลังคาทางเดินของแตละอาคารเพื่ อใหนักศึกษาไมตองตากแดด ตากฝน
6. มหาวิ ท ยาลั ย จะพั ฒ นาห องสมุ ด โดยการปรั บ ปรุ ง ห องด า นล า งเพื่ อเป นสถานที่
ใหนักทองเที่ยวไดมาพักผอน และใหนักศึกษาไดเขาใชบริการ
7. สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศได ดํ าเนินการพั ฒนาเว็ บไซต โดยการจั ดอบรม
ให ความรู แ กบุ คลากรแต ละหนว ยงาน และมี การจั ดประกวดการทํ า เว็ บไซต ซึ่ง มี ร างวั ลมอบให
โดยหนวยงานที่ไดรับรางวัลที่ 1 คือ กองบริการการศึกษา
8. การเตรียมการแบบประเมิน และการจัดทําคูมือ ขณะนี้ได แต งตั้ งคณะอนุกรรมการจั ดทํ า
แบบประเมินของสายสนับสนุนไวแลว ซึ่งจะมีความละเอียด และมีตัวชี้วัดที่ชัดเจนเหมือนของสายวิ ชาการ
9. การทํา KM ของโครงการที่ได ดํ าเนิ นการแลวในสวนของวิจั ยสถาบั น นอกจากนั้ นจะเป น
การประเมินความพึงพอใจของผูใชบริการ ซึ่งจะสงไปยัง 8 หนวยงาน และนักศึ กษาเป นผู ตอบแบบสอบถาม
นั้น
10. การพัฒนากระบวนงาน และแบบรายงาน เนื่องจากมีแบบรายงานหลายฉบั บ ดั งนั้นจึงขอ
เริ่มที่แบบใบลากอน เพื่อใหมีขั้นตอนที่กระชับมากยิ่งขึ้น
11. การซื้อจางเบิกจ ายในกรณี ที่ ต่ํ ากว า 100,000 บาท ขอให สิ้นสุ ดที่ คณะ ศู นย สํานั ก
เพื่อไมใหคางที่งานพัสดุ และเกิดความลาชา ซึ่งจะมีการจัดอบรมในเรื่องนีใ้ หกับบุคลากรของแต ละหนวยงาน
โดยเชิญงานพัสดุมาใหความรูในเรื่องนี้
12. ในวันที่ 25 กันยายน 2557 จะมี การจั ดงานมุ ทิ ตาจิ ตสําหรั บคณาจาย และในวั นที่ 26
กันยายน 2557 จะมีการจัดงานมุทิตาจิตสําหรับเจาหนาที่
13. ในวันที่ 24 กันยายน 2557 จะมีการจัดงานสภากาแฟ โดยเริ่มตั้งแตเวลา 07.00 น.
14. เจาหนาที่ รั กษาความปลอดภัยจะมี การปรั บใหม โดยทํ าสั ญญาเพิ่ มขึ้ น ในกรณี ที่ มี
ของหาย มหาวิทยาลัยจะไดรับเงินใชคืน จํานวน 40,000 บาท
15. แผนการพัฒนาบุคลากรเพื่อสรางความมั่นคงตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการภายนอก
ซึ่งจะมีการปรับแบบสัญญาใหมเปน 2 ป 5 ป 7 ป และ 10 ป และจะนําเขาการประชุมคณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) ในการประชุมครัง้ ตอไป โดยจะมีการระบุชัดเจนวาแตละปจะตองจัดทําคูม อื
ทํ า การวิ จั ย หรื อหากครบ 3 ป จ ะต องมี แ บบประเมิ น วิ ท ยฐานะที่ เพิ่ ม ขึ้ น ทั้ ง สายสนั บ สนุ น
และสายวิชาการ
16. การดําเนินงานตามผลการตรวจสอบภายใน ขอให ห นว ยงานที่ รั บ ผิด ชอบ หากมี
การแกไขและมีขอเสนอแนะ ขอใหจัดทํา สรุปมายังหนวยตรวจสอบภายใน
17. ขอใหแตละหนวยงานทําการสํารวจหองน้ําของแตละอาคาร เพื่อมหาวิ ท ยาลัย จะได
รวบรวมขอมูล และทํา การปรับปรุงซอมแซมตอไป
18. มหาวิท ยาลัยไดปรับปรุงที่จอดรถใหม โดยจะทําทีจ่ อดรถสําหรับอาจารยทจี่ อดรถทิง้ ไว
ที่มหาวิทยาลัยและเดินทางไปราชการตา งจังหวัด โดยมหาวิท ยาลัยจะจัดทํา หนังสือแจงไปอีกครั้งหนึ่ง
19. การทําหองเกียรติยศที่ อาคาร 2 ได ห ารื อกับ อธิ การบดี ว า จะทํ า เป นหอเกีย รติ ย ศ
รางวัลของนักศึกษาที่ไดรับจากการประกวดใหนําผลงานมาโชว

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิท ยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธ ยา ครั้งที่ 17/2557
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20. ความกาวหนาของผลการประเมิ นตนเองของสภามหาวิ ท ยาลัย ขณะนี้ไ ด สง แบบ
ประเมินไปแลว เหลื อ 2 ท า นที่ ยั ง ไม ไ ด สง กลับ คื นมา คื อ ดร.จิ ร ะพั นธุ พิ ม พ พั นธุ และ ดร.อุทั ย
ดุลยเกษม
มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม
รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 5.16.2 เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากรองอธิการบดีฝา ยนโยบายและแผน
- ไมมี -

ระเบียบวาระที่ 5.16.3 เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากรองอธิการบดีฝายวิชาการ
สาระสําคัญโดยยอ
จากนโยบายอธิการบดีกําหนดว า ในภาคเรี ย นต อไปขอให แ ต ละคณะแจ ง ทุ กสาขาวิ ชา
เป ด วิ ชาศึ กษาทั่ ว ไปเพิ่ ม เติ ม โดยมี กระบวนการตามประกาศเกณฑการขออนุมั ติ ทั่ ว ไป คื อผา น
คณะกรรมการประจํา คณะ เสนอเข า สภาวิ ชาการ และสภามหาวิ ท ยาลัย เนื่องจากเกิด ป ญ หาคื อ
วิชาศึกษาทั่วไปมีนอย ซึ่งในการจัด การศึกษาทัว่ ไปจะจัดใหกับนักศึกษาเลือกเรียนตามที่ตนเองตองการ
เรียน ทํา ใหไมเพียงพอกับความตองการของนักศึกษา
มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม
รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 5.16.4 เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากรองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา
สาระสําคัญโดยยอ
ขอบคุณผูบริหาร คณาจารยทุกทาน ที่เขารวมงานพิธีไหวครู เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2557
มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม
รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 5.16.5 เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากรองอธิการบดีฝายกิจการพิเศษและกฎหมาย
สาระสําคัญโดยยอ
จากนโยบายของอธิการบดีใหมีการปรับปรุงกฎ ระเบียบ ประกาศ และขอบั ง คั บ ต า ง ๆ
ของมหาวิท ยาลัยใหมีกลไกการทํางานที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งทางกฎหมายอาจมีค วามลา ชา เนื่องจาก
มหาวิท ยาลัยตกเปนจําเลยภายใตเวลาที่จํากัดตามที่ศาลใหดาํ เนินการ ดังนั้นขอฝากทุกหนวยงานใหแจง
มายังมหาวิท ยาลัยวาสวนไหนที่ตองทํา และสวนไหนที่ มี อยู แ ลว และเกิด ป ญ หาในการปฏิบั ติ ง าน
ขอใหแจงมา เนื่องจากผูที่จะทราบก็คือหนวยงานที่บังคับ กฎหมายนั้น
มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม
รับทราบ
การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิท ยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธ ยา ครั้งที่ 17/2557
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ระเบียบวาระที่ 5.16.6 เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากผูชวยอธิการบดีฝา ยประกันคุณภาพ
สาระสําคัญโดยยอ
1. สํานักงาน ก.พ.ร. ได แ จ ง คะแนนผลการประเมิ นการปฏิบั ติ ร าชการตามคํ า รั บ รอง
การปฏิบัติราชการ ประจํา ปงบประมาณ พ.ศ. 2556 จากที่ไดแจงในเบื้องตนเมื่อเดือนมิถุนายน 2557
ขณะนี้ไดยืนยันผลคะแนนภาพรวมที่ 4.0806 ซึ่งผานเกณฑการประเมิน สวนตัวชี้วัดที่เปนปญหาอยูคือ
รอยละผลการเบิกจายงบประมาณ ระดับ ความสําเร็จของการจัดทํา ตนทุนตอหนวยผลผลิต รวมถึง
การประหยั ด พลัง งาน จะได นํา ป ญ หานี้เขา หารื อในการประชุม คณะทํ า งาน เพื่ อพั ฒนาระบบ
การประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อหาแนวทางในการแกไข และจัดทํา แผนปรับปรุงตอไป
2. การแจ ง คะแนนผลการติ ด ตามตรวจสอบคุ ณ ภาพการศึ กษา ประจํ า ป การศึ กษา
พ.ศ. 2556 ขอขอบคุ ณ ทุ กหนว ยงานที่ ใ ห ค วามร ว มมื อในการอนุเคราะห ขอมู ลให เป นไปด ว ย
ความเรียบรอย คณะกรรมการติด ตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ไดแจงคะแนนผลการตรวจสอบ
คุณภาพการศึกษา ประจําปการศึกษา 2556 อยางไมเปนทางการ โดยภาพรวมคะแนนอยูในระดับ ดี
เฉลี่ย 3.72 คะแนน ดังตารางสรุปผลการประเมิน ดังตอไปนี้
องคประกอบคุณภาพ
องคประกอบที่ 1
องคประกอบที่ 2
องคประกอบที่ 3
องคประกอบที่ 4
องคประกอบที่ 5
องคประกอบที่ 6
องคประกอบที่ 7
องคประกอบที่ 8
องคประกอบที่ 9
เฉลี่ยรวมทุกตัวบงชี้
ของทุกองคประกอบ
ผลการประเมิน

คะแนนการประเมินเฉลี่ย
I
P
O
5.00
3.26
4.50
3.11
5.00
3.39
4.50
1.30
5.00
3.92
5.00
5.00
4.50
0.00
5.00
4.00
3.30
4.67
2.69
พอใช

ดีมาก

รวม
5.00
3.57
5.00
2.72
4.46
5.00
3.00
5.00
4.00
3.72

ผลการประเมิน
ดีมาก
ดี
ดีมาก
พอใช
ดี
ดีมาก
พอใช
ดีมาก
ดี
ดี

พอใช

จะนําสรุปผลและขอเสนอแนะต า ง ๆ เขา สูกระบวนการในการปรั บ ปรุ ง และหารื อ
ในการประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบการประกันคุ ณ ภาพ เพื่ อหาแนวทางปรั บ ปรุ ง และจั ด ทํ า
แผนพัฒนามหาวิทยาลัยตอไป
มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม
รับทราบ

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิท ยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธ ยา ครั้งที่ 17/2557
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ระเบียบวาระที่ 5.16.7 เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากผูชวยอธิการบดีฝา ยบริการวิชาการ
และสหกิจศึกษา
- ไมมี –

ระเบี ยบวาระที่ 5.16.8 เรื่องนํ าเสนอเพื่ อทราบจากผู ชวยอธิ การบดี ฝ ายอาคารสถานที่
ภูมิสถาปตย และสิทธิประโยชนของบุคลากร
สาระสําคัญโดยยอ
1. ในวันที่ 25 กันยายน 2557 จะมีการจัด งานเกษียณอายุราชการ ชื่องานวา “6 ทศวรรษ
แหงเกียรติยศ” โดยงานอาคารสถานที่และภูมิสถาปตยไดรับมอบหมายให จั ด สถานที่ ลักษณะงาน
จะเปนงานวัดหลังวัง
2. มีประเด็นเรื่องมีผจู ัดตั้งเพจ face book วาคัด ค า นอธิ การบดี ใ ชสนามมหาวิ ท ยาลัย
จัดคอนเสริตบอดี้สแลม
ประธาน ชี้แจงวา ในการตัด สินใจมองในมุมมองที่ดตี อมหาวิทยาลัย เห็นวารถของทีมงาน
จัดคอนเสิรตจะทยอยลงมาในสนาม อีกทั้งไมมีการขุดเจาะ และในวันงานจะเปดประตูใหคนเดินเขามา
สวนรถจะไมใหนําเขามาจอดภายในมหาวิท ยาลัย โดยคอนเสิรตจะเริ่มตั้งแตเวลา 19.30 น. การแสดง
เสร็จสิ้นในเวลา 22.30 น.
มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม
รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 5.16.9 เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากผูชวยอธิการบดีฝา ยประชาสัมพันธ
สาระสําคัญโดยยอ
1. ในวันที่ 24 กันยายน 2557 จะมีการจั ด งานสภากาแฟ ณ หอประชุม มหาวิ ท ยาลัย
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยไดมีการประชุมทีมงานถึงบรรยากาศภายในงานวา จะมีนักศึ กษาและ
คณาจารยของคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี สาขาวิชาคหกรรมมาทําขนม และรอยมาลัย นักศึกษา
สาขาวิชาสาธารณสุข มาตรวจสุขภาพ นักศึ กษาสาขาวิ ชาศิ ลปกรรม สาธิ ต การทํ า ศิ ลปะบนปก
สมุดโนต ซึ่งจะแจกเปนของที่ระลึกใหกับหัวหนาสวนราชการทั้งหมด สวนกําหนดการเริ่ ม ตั้ ง แต เวลา
07.30 น. ขอเรียนเชิญผูบริห ารทุกทา นในเวลา 07.00 น. หลั ง จากนั้นจะเป นการแสดงของนักศึ กษา
สาขาวิชาดนตรี และสาขาวิชาการแสดง อธิ การบดี กลา วต อนรั บ และแนะนํา คณะผูบ ริ ห ารของ
มหาวิท ยาลัย ผูวาราชการจังหวัดพระนครศรี อยุ ธ ยามอบนโยบายกับ หั ว หนา สว นราชการทั้ ง หมด
และมอบธงใหกับหัวหนาสวนราชการที่จะจัดงานสภากาแฟครั้งตอไป สวนเรื่องการแตงกายใหแต ง ชุด
ผาไทย หรือผาลายผาขาวมา
2. งานเกษียณอายุราชการ ทีมงานประชาสั ม พั นธ ไ ด ถา ยทํ า Present Station สํา หรั บ
ผูเกษียณ ทั้ง 5 ทาน โดยจะทําการตัดตอและนําไปใชในงานพิธีการตอไป
3. จากการประชุ ม คณะกรรมการบริ ห ารมหาวิ ท ยาลั ย (ก.บ.) ครั้ ง ที่ ผ า นม า
งานประชาสัม พั นธ ไ ด แ จ ง ถึง การประชาสัม พั นธ เชิง รุ ก ซึ่ง ได รั บ นโยบายจากอธิ การบดี ใ ห สร า ง
การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิท ยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธ ยา ครั้งที่ 17/2557
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ภาพลักษณเปนที่กวางขวางมากยิ่งขึ้น จึงไดห ารื อกับ ที ม งานว า จะจั ด ทํ า วารสารของมหาวิ ท ยาลัย
ขณะนี้ไดใ หท ีมงานชวยออกแบบ
4. งานประชาสัมพันธมีสกุปการถายทํ า จํ านวน 2 ท าน คื อ นั กศึ กษาที่ ได รั บรางวั ลในงาน
พระราชทานปริญญาบัตร และผูใหญบานที่ไดรับรางวัลดีเดนระดับประเทศ โดยงานประชาสั มพั นธ จะทํ า
การผลิตสกุปตาง ๆ อยูตลอดเวลา สรางสรรคผลงานใหม ๆ เพื่อใหท องถิ่นไดรูจักมหาวิทยาลัยมากยิ่งขึ้น
5. มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยามีสถาบันอยุธยาศึ กษาซึ่ งมี ความโดดเด น และจาก
ขอเสนอแนะของคณะผูตรวจประเมินได พู ดถึ งสถาบั นอยุ ธยาศึ กษา ดั งนั้นหากต องการให มี ความโดดเด น
มหาวิทยาลัยอาจตองพิจารณาทุมงบประมาณในสวนนี้ใหมากยิ่งขึ้น เพื่อพัฒนาศักยภาพของมหาวิทยาลัย
มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม
รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่น ๆ
ระเบียบวาระที่ 6.1 กําหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 17/2557
สาระสําคัญโดยยอ
มหาวิ ท ยาลัย กํา หนดให มี ก ารประชุม คณะกรรมการบริ ห ารมหาวิ ท ยาลัย (ก.บ.)
ครั้งที่ 17/2557 โดยพรอมเพรียงกัน ในวันอังคารที่ 7 ตุลาคม 2557 เวลา 13.30 น. ณ หองประชุม
อยุธยา – อาเซียน สํานักงานอธิการบดี มหาวิท ยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม
รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 6.2 การหารือเรื่องโครงการเตรียมความพรอมสูประชาคมอาเซียน (งบประมาณ
แผนดิน ป 2558)
สาระสําคัญโดยยอ
ผศ.หทัยรัตน ทรรพวสุ คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสัง คมศาสตร ขอปรึ กษาเรื่ องงบ
สูอาเซียน (งบประมาณแผนดิน ป 2558)
มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม
กองนโยบายและแผนไดรวบรวมโครงการของแตละหนวยงานที่ไดรับจัด สรรงบประมาณ
และมีหนวยงานที่ยังไม ไ ด จั ด สง โครงการ คื อ กองบริ การการศึ กษา ขอให จั ด สง ภายในวั นศุ กร ที่
19 กันยายน 2557 เพื่อประมวลผลขอมูลในภาพรวมทั้งหมด หากตองพิจารณาประเด็นที่ตองตัดสิน ใจ
รวมกัน จะขอเรียนเชิญหนวยงานที่เกี่ยวของมาประชุมเพื่อให มี แ นวทางการดํ า เนินงานที่ เป นไปตาม
มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใชจายงบประมาณฯ
เลิกประชุมเวลา เวลา 16.46 น.
นางนงคราญ
นางสุนทรี

คงสมทรง
โพธิกุล

ผูจ ดบันทึกการประชุม
ผูตรวจบันทึกการประชุม

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิท ยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธ ยา ครั้งที่ 17/2557

