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รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
ครั้งที่ 23/2556
วันพุธที่ 11 ธันวาคม 2556 เวลา 13.30 – 17.10 น.
ณ ห้องประชุมอยุธยา – อาเซียน มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
--------------------------------------------------

ผู้ที่มาประชุม
1.
2.
3.
4.
5.
6.

นายจิรศักดิ์
ดร.พรเทพ
ผศ.ดร.วิมลพรรณ
นายสุนทร
ดร.อมรรัตน์
ผศ.หทัยรัตน์

7. ผศ.ศานิต
8. ดร.ศานติ
9. ผศ.ดร.ชูสิทธิ์
10. ดร.จงกล
11. นางทัศนีย์
12. นางสาวนุชจรี
13. นางลักขณา

ชุมวรานนท์
รู้แผน
รุ่งพรหม
โภชฌงค์
สนั่นเสียง
ทรรพวสุ

รักษาราชการแทนอธิการบดี
ประธาน
รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและวิจัย
กรรมการ
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
กรรมการ
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
กรรมการ
คณบดีคณะครุศาสตร์
กรรมการ
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์
กรรมการ
สวัสดิกาญจน์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กรรมการ
เล็กมณี
คณบดีคณะวิทยาการจัดการ
กรรมการ
ประดับเพ็ชร์ ผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
กรรมการ
เฮงสุวรรณ
ผู้อํานวยการสถาบันอยุธยาศึกษา
กรรมการ
ทองมาก
(แทน) ผู้อํานวยการสํานักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ
กรรมการ
สัญญะสาร
(แทน) ผู้อํานวยการสํานักงานคณะกรรมการ
บัณฑิตศึกษา
กรรมการ
เตชวงษ์
ผู้อํานวยการกองบริการการศึกษาปฏิบัติหน้าที่
ในตําแหน่งผู้อํานวยการสํานักงานอธิการบดี
กรรมการและเลขานุการ

ผู้เข้าร่วมประชุม
1.
2.
3.
4.
5.
6.

นางสาวเพลินตา
นางอรัญญา
นางนันทนา
นางปาณิสรา
นายวีรศักดิ์
นางศิขรินทร์

โมสกุล
จงกลรัตน์
สมบูรณ์
ผดุงรัตน์
โพธิ์ภิรมย์
สุวรรณทัศน์

ผู้อํานวยการกองนโยบายและแผน
หัวหน้าสํานักงานคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
นักวิชาการศึกษา กองนโยบายและแผน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นิติกร

ผู้ที่ลาการประชุม
ดร.ชิดชัย

สนั่นเสียง

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร

ติดภารกิจ

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 24/2556
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เริ่มประชุม เวลา 13.30 น.
ประธานพิจารณาจํานวนกรรมการที่มาประชุมและเห็นว่าครบองค์ประชุมแล้ว เปิดการประชุม
และดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ
ระเบียบวาระที่ 1.1

โครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่สายวิชาการและสนับสนุนวิชาการ
รุ่นที่ 1/2557

สาระสําคัญโดยย่อ
วันที่ 11 ธันวาคม 2556 กลุ่มงานบริหารงานบุคคล กองกลาง สํานักงานอธิการบดี
ได้ ดํ า เนิ น การจั ด โครงการปฐมนิ เ ทศบุ ค ลากรใหม่ ส ายวิ ช าการและสนั บ สนุ น วิ ช าการ รุ่ น ที่ 1/2557
เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ห้ อ งประชุ ม ต้ น โมก อาคารบรรณราชนคริ น ทร์ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
พระนครศรี อ ยุ ธ ยา ซึ่ ง เป็ น การปฐมนิ เ ทศให้ กั บ พนั ก งานใหม่ ที่ เ ข้ า ทํ า งานตั้ ง แต่ เ ดื อ นกั น ยายน –
พฤศจิกายน 2556 จํานวน 96 คน ประกอบด้วยพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน จํานวน 43 คน
พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ จํานวน 41 คน และพนักงานราชการ จํานวน 12 คน
มติ/ความเห็นของที่ประชุม
รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 1.2 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้สามารถ
วิ เคราะห์ และประเมิ นค่ างานในการกํ าหนดระดั บตํ าแหน่ ง ระดั บ
ชํ า นาญการ ชํ า นาญการพิ เ ศษ และตํ า แหน่ ง ประเภทผู้ บ ริ ห าร
ในสถาบันการอุดมศึกษา” รุ่นที่ 1/2557
สาระสําคัญโดยย่อ
วันที่ 16 – 17 ธันวาคม 2556 กลุ่มงานบริหารงานบุคคล กองกลาง สํานักงานอธิการบดี
ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้สามารถวิเคราะห์และประเมินค่างาน
ในการกําหนดระดับตําแหน่ง ระดับชํานาญการ ชํานาญการพิเศษ และตําแหน่งประเภทผู้บริหาร
ในสถาบันการอุดมศึกษา” รุ่นที่ 1/2557 ณ ภูวนาลี รีสอร์ท อําเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา โดยมี
ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย และพนักงานราชการ จํานวน 70 คน เข้ารับการอบรม
มติ/ความเห็นของที่ประชุม
รับทราบ

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 24/2556
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ระเบียบวาระที่ 1.3 การจัดสัมมนาวิชาการร่วมกับสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี (สสวท.)
สาระสําคัญโดยย่อ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้มี Prof.Dr.Norikzu
osumi มาทํางานที่คณะที่
ระยะเวลา 3 เดือน ซึ่งท่านมีความเชี่ยวชาญในการจัดทําสื่อการสอนด้านวิทยาศาสตร์สําหรับนักศึกษา
จึงขอประชาสัมพันธ์ไปยังโรงเรียนสาธิต หากสนใจงานเกี่ยวกับการผลิตสื่อดังกล่าว
คณบดีค ณะวิท ยาศาสตร์แ ละเทคโนโลยี ใ ห้ข้อมู ล เพิ่ ม เติม คื อ การจัดสัม มนาวิ ชาการ
ร่วมกับสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ในวันที่ 18 ธันวาคม 2556 จะมี
การจัดสัมมนาโดยมีกลุ่มเป้าหมายคืออาจารย์ที่สอนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน จํานวน 5 โรงเรียน
และในวันที่ 19 ธันวาคม 2556 จะเดินทางไปดูงานสื่อการสอน ณ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี (สสวท.)
มติ/ความเห็นของที่ประชุม
รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 1.4 การประชุมสภามหาวิทยาลัย ประจําเดือนธันวาคม 2556
สาระสําคัญโดยย่อ
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ประจําเดือนธันวาคม 2556 เป็นการประชุมครั้งที่ 13/2556
วันที่ 18 ธันวาคม 2556 เวลา 09.30 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมอยุธยา – อาเซียน อาคารสํานักงาน
อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
มติ/ความเห็นของที่ประชุม
รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม
ระเบียบวาระที่ 2.1 เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 22/2556
สาระสําคัญโดยย่อ
มหาวิ ท ยาลั ย ได้ กํ า หนดให้ มี ก ารประชุ ม คณะกรรมการบริ ห ารมหาวิ ท ยาลั ย ครั้ ง ที่
22/2556 เมื่อวันอังคารที่ 26 พฤศจิกายน 2556 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมอยุธยา – อาเซียน
อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
เลขานุการคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย นําเสนอรายงานการประชุม ครั้งที่ 22/2556
เพื่อขอให้ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม
มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม
รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 22/2556 โดยไม่มี
การแก้ไข
การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 24/2556
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ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุม
ระเบียบวาระที่ 3.1 รายงานข้อมูลการดําเนินงานและผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุม
คณะกรรมการบริห ารมหาวิท ยาลัย ราชภัฏ พระนครศรีอ ยุธ ยา
ครั้งที่ 22/2556
สาระสําคัญโดยย่อ
เลขานุการคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย นําเสนอรายงานข้อมูลจากการดําเนินงาน
และผลการปฏิ บั ติ ต ามมติ ที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการบริ ห ารมหาวิ ท ยาลั ย ครั้ ง ที่ 22/2556
เมื่อวันอังคารที่ 26 พฤศจิกายน 2556 ดังนี้
1. ขอความเห็นชอบในหลักการการปรับปรุง (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย
พ.ศ. 2556
มติที่ประชุม เห็นชอบในหลักการ และมีข้อเสนอแนะให้แก้ไข ดังนี้
1. นิ ติ ก รเสนอให้ ป รั บ แก้ คุ ณ สมบั ติ ข องกรรมการผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ภ ายนอก เนื่ อ งจาก
การแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในสภามหาวิทยาลัยถือว่าเป็นบุคคลภายในตามคําพิพากษาของศาล
ปกครอง ดังนั้นจะต้องเสนอชื่อกรรมการซึ่งเป็นบุคคลภายนอก
2. ให้ตัดการประเมินผู้อํานวยการออกไปก่อน
3. การเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยให้มีการเสนอขอความเห็นชอบการประเมินผู้อํานวยการ
ว่าจะประเมินด้วยหรือไม่
ผลการปฏิบัติ
- แจ้งมติการประชุมให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับทราบ
- งานนิ ติ ก ารดํ า เนิ น การปรั บ แก้ ไ ขตามข้ อ เสนอแนะของคณะกรรมการบริ ห าร
มหาวิทยาลัย (กบ.) และนําเข้าการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 13/2556 ในวันที่ 18 ธันวาคม 2556
วันที่ดําเนินการปฏิบัติตามมติ
- งานนิติการได้รับบันทึกข้อความแจ้งมติการประชุมเมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2556
2. ขอความเห็นชอบการขอเช่าสถานที่เพื่อติดตั้งเสาสัญญาณของ บริษัท แฟกซ์ไลท์
จํากัด
มติที่ประชุม เห็นชอบ มอบหมายกองกลาง สํานักงานอธิการบดีไปประสานงานเกี่ยวกับ
การดําเนินการติดตั้งเสาสัญญาณ รวมทั้งมีข้อสังเกตและเงื่อนไขดังนี้
1. ขณะนี้ เ ทคโนโลยี ก ารสื่ อ สารโทรคมนาคมไปเร็ ว มาก ผลกระทบอาจไม่ ม ากนั ก
ขณะเดียวกันอนาคตจะได้ประโยชน์จากการใช้เทคโนโลยีการสื่อสารโทรคมนาคมเพิ่มขึ้น
2. อนุญาตให้ดําเนินการเฉพาะ AIS เท่านั้นไม่ให้มีการเช่าช่วงต่อ
3. ให้เจรจาต่อรองการลดขนาด Cell Base ลง
ผลการปฏิบัติ
- แจ้งมติการประชุมให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับทราบ
- กองกลาง สํ า นั ก งานอธิ ก ารบดี ได้ ป ระสานงานไปยั ง บริ ษั ท แฟกซ์ ไลท์ จํ า กั ด
การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 24/2556
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เพื่อติดตั้งเสาสัญญาณ โดยมีข้อสังเกตและเงื่อนไขจากการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
(กบ.)
วันที่ดําเนินการปฏิบัติตามมติ
- กองกลาง สํานักงานอธิการบดี ได้รับบันทึกข้อความแจ้งมติการประชุม เมื่อวันที่ 29
พฤศจิกายน 2556
3. ขอความร่ ว มมื อ จั ด งานด้ า นวั ฒ นธรรม ระหว่ า งมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฎ
พระนครศรีอยุธยากับสถานเอกอัครราชฑูต สาธารณรัฐอิสลามแห่งอิหร่าน
มติ ที่ ป ระชุ ม มอบหมายให้ สํา นั ก งานอธิ ก ารบดีจั ด เตรี ย มสถานที่ และกองนโยบาย
และแผน งานวิเทศน์สัมพันธ์ประสานงานกับสถานเอกอัครราชฑูตในการจัดงาน และขอความร่วมมือ
จากคณะต่าง ๆ แจ้งอาจารย์และนักศึกษาเข้าร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษดังกล่าว ในวันพฤหัสบดีที่ 12
ธันวาคม 2556 ตั้งแต่เวลา 09.30 – 12.00 น.
ผลการปฏิบัติ
- แจ้งมติการประชุมให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับทราบ
- สํานักงานอธิการบดีจัดเตรียมสถานที่ในวัน และเวลาดังกล่าว
- กองนโยบายและแผน งานวิเทศสัมพันธ์ประสานงานกับสถาน เอกอัครราชฑูตในการจัดงาน
- คณะต่าง ๆ แจ้งอาจารย์และนักศึกษาให้เข้าร่วมฟังการบรรยายพิเศษ ในวันพฤหัสบดีที่
12 ธันวาคม 2556 เวลา 09.30 – 12.00 น.
วันที่ดําเนินการปฏิบัติตามมติ
- สํานักงานอธิการบดี กองนโยบายและแผน และคณะต่าง ๆ ได้รับบันทึกข้อความแจ้ง
มติการประชุม เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2556
4. ขอความเห็นชอบการเปิดรับสมัครนักศึกษา ภาค กศ.บป.(เสาร์ – อาทิตย์) ภาคเรียน
ที่ 3 ปีการศึกษา 2556
มติที่ประชุม เห็นชอบการเปิดรับสมัครนักศึกษา ภาค กศ.บป. (เสาร์ – อาทิตย์) ภาคเรียนที่ 3
ปี การศึ กษา 2556 และมี ข้ อเสนอแนะให้ คณะพิ จารณาสาขาวิ ชาที่ จะเปิ ดรั บเพิ่ มขึ้ น เช่ น สาขาวิ ชา
การจัดการ โดยแจ้งข้อมูลที่กองบริการการศึกษา
ผลการปฏิบัติ
- แจ้งมติการประชุมให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับทราบ
- กองบริการการศึกษา ได้เปิดรับสมัครนักศึกษา ตั้งแต่วันที่ 18 ธันวาคม 2556 – วันที่
25 กุมภาพันธ์ 2557
- สํานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ได้เปิดรับสมัครนักศึกษา ตั้งแต่วันที่ 4 ธันวาคม
2556 – วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2557
วันที่ดําเนินการปฏิบัติตามมติ
- กองบริการการศึกษา ได้รับบันทึกข้อความแจ้งมติการประชุม เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน
2556
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5. ขอความเห็นชอบการจัดสรรทุนวิจัย ประจําปีงบประมาณ 2557
มติ ที่ ป ระชุม ขอให้ ยืน ยันตามประกาศมหาวิ ท ยาลัย ราชภั ฏ พระนครศรีอยุ ธ ยา เรื่ อ ง
ผลการพิ จ ารณาจั ด สรรทุ น สนั บ สนุ น การวิ จั ย กองทุ น วิ จั ย มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ พระนครศรี อ ยุ ธ ยา
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ตามเดิม
ผลการปฏิบัติ
- แจ้งมติการประชุมให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับทราบ
วันที่ดําเนินการปฏิบัติตามมติ
- สถาบั น วิ จั ย และพั ฒ นาได้ รั บ บั น ทึ ก ข้ อ ความแจ้ ง มติ ก ารประชุ ม เมื่ อ วั น ที่ 29
พฤศจิกายน 2556
6. ขอความเห็นชอบการจัดการศึกษาสําหรับบุคลากรประจําการ กศ.บป.
มติที่ประชุม เห็นชอบ การจัดการศึกษา กศ.บป.โดยกําหนดให้มีการดําเนินการในส่วน
ของหน่วยงานสนับสนุน (ไม่รวมนักศึกษา อาจารย์ เจ้าหน้าที่ดูแลอาคาร และการรักษาความปลอดภัย)
ให้ปรับลดวันทํางานลง โดยกําหนดให้มีการดําเนินงานในวันจันทร์และพุธ และจะมีโควตาสําหรับแต่ละ
หน่ ว ยงานรวมทั้ ง หมดประมาณ 83 อั ต รา เพื่ อ ลดค่ า ใช้ จ่ า ยประมาณ จํ า นวน 1,602,660 บาท
(หนึ่งล้านหกแสนสองพันหกร้อยหกสิบบาทถ้วน) และหากหน่วยงานใดไม่เกี่ยวข้อง/จําเป็น ให้ตัดออก
ผลการปฏิบัติ
- แจ้งมติการประชุมให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับทราบ
- งานบริหารงานบุคคลกําลังดําเนินการจัดทําคําสั่งแต่งตั้งบุคลากรประจําการ กศ.บป.
ตามจํานวนที่ปรับลด 83 อัตรา
วันที่ดําเนินการปฏิบัติตามมติ
- กองนโยบายและแผน และงานบริหารงานบุคคลได้รับบันทึกข้อความแจ้งมติการประชุม
เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2556
7. ขอความเห็ น ชอบโครงการพั ฒ นาสถาบั น อุ ด มศึ ก ษากลุ่ ม ใหม่ ใ ห้ ไ ด้ ม าตรฐาน
การอุดมศึกษา และเตรียมความพร้อมสู่การเป็นประชาคมอาเซียน ปี พ.ศ.2558 – 2562
มติ ที่ ป ระชุ ม เห็ น ชอบโครงการพั ฒ นาสถาบั น อุ ด มศึ ก ษากลุ่ ม ใหม่ ใ ห้ ไ ด้ ม าตรฐาน
การอุดมศึกษา และเตรียมความพร้อมสู่การเป็นประชาคมอาเซียนปี 2558 – 2562 โดยมอบหมาย
กองนโยบายและแผนนํากลับไปปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (กบ.)
เช่น การทบทวนเป้าหมายร้อยละของอาจารย์ประจําที่สอบผ่านเกณฑ์มาตรฐานภาษาอังกฤษ (TOEIC)
ผลการปฏิบัติ
- แจ้งมติการประชุมให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับทราบ
- กองนโยบายและแผน นํ า กลั บ ไปปรั บ ปรุ ง แก้ ไ ขตามข้ อ เสนอแนะของคณะ
กรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (กบ.)
- จัดส่งให้สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2556
วันที่ดําเนินการปฏิบัติตามมติ
- กองนโยบายและแผนได้ รั บ บั น ทึ ก ข้ อ ความแจ้ ง มติ การประชุ ม เมื่ อ วั น ที่ 29
พฤศจิกายน 2556
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8. การจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ปี พ.ศ. 2557
มติที่ประชุม เห็นชอบในหลักการ และมอบหมายให้สํานักงานอธิการบดีจัดทําโครงการ
การจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ พ.ศ.2557
ผลการปฏิบัติ
- แจ้งมติการประชุมให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับทราบ
- สํานักงานอธิการบดีจัดทําโครงการการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ พ.ศ.2557 เสนอ
มหาวิทยาลัย
วันที่ดําเนินการปฏิบัติตามมติ
- สํานักงานอธิการบดีได้รับบันทึกข้อความแจ้งมติการประชุม เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2556
9. การจัดเลี้ยงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ พ.ศ. 2557
มติ ที่ ป ระชุ ม เห็ น ชอบในหลั ก การการจั ด งานเลี้ ย งส่ ง ท้ า ยปี เ ก่ า ต้ อ นรั บ ปี ใ หม่
โดยมอบหมายผู้รับผิดชอบดําเนินการดังนี้
1. ดร.จงกล เฮงสุวรรณ ผู้อํานวยการสถาบันอยุธยาศึกษา รับผิดชอบการดําเนินการจัด
งานเลี้ยงสังสรรค์
2. ดร.พรเทพ รู้แผน รองอธิการบดี ฝ่ายวางแผนและวิจัย รับผิดชอบโครงการการจัดงาน
เลี้ยงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ พ.ศ. 2557
3. นายสุนทร โภชฌงค์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา รับผิดชอบการดําเนินการจัด
งานทําบุญตักบาตรวันขึ้นปีใหม่
ผลการปฏิบัติ
- แจ้งมติการประชุมให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับทราบ
- ผู้รับผิดชอบในแต่ละหน้าที่ดําเนินการตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย (กบ.)
วันที่ดําเนินการปฏิบัติตามมติ
- รองอธิ ก ารบดี ฝ่ า ยวางแผนและวิ จั ย รองอธิ ก ารบดี ฝ่ า ยกิ จ การนั ก ศึ ก ษาและ
ผู้อํานวยการสถาบันอยุธยาศึกษา ได้รับบันทึกข้อความแจ้งมติการประชุม เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน
2556

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องนําเสนอเพื่อทราบ
ระเบียบวาระที่ 4.1 เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากคณบดีคณะครุศาสตร์
สาระสําคัญโดยย่อ
1. วันที่ 12 ธันวาคม 2556 คณะครุศาสตร์ ได้ส่งนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันการสอบ
มาตรฐานในหลักสูตร MOS (Microsoft Office Specialist) ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
จังหวัดกําแพงเพชร
2. วันที่ 17 ธันวาคม 2556 คณะกรรมการตํารวจตระเวนชายแดนจะเดินทางไปโรงเรียน
ตํารวจตระเวนชายแดน เพื่อเตรียมวางแผนในการจัดส่งนักศึกษาเพื่อออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ในปีการศึกษาต่อไป
การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 24/2556
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3. วันที่ 16 – 17 มกราคม 2557 คณะครุศาสตร์เตรียมจัดงานครุวิชาการ ซึ่งตรงกับวันครู
มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม
รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 4.2 เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สาระสําคัญโดยย่อ
1. วันที่ 11 ธันวาคม 2556 รองคณบดีฝ่ายวิชาการได้นําอาจารย์ในคณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ไปทําการประชาสัมพันธ์แนะแนวให้กับนักเรียนที่โรงเรียนเสนา “เสนาประสิทธิ์” และ
โรงเรียนสตรีอ่างทองเพื่อเพิ่มจํานวนนักศึกษาของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2. วันที่ 27 – 29 พฤศจิกายน 2556 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชา
ดนตรีได้รับมอบหมายจากมหาวิทยาลัยให้ไปร่วมงานแสดงดนตรีไทยอุดมศึกษา ณ มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม
3. วันที่ 18 ธันวาคม 2556 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์จัดอบรมการประกัน
คุณภาพการศึกษาให้แก่นักศึกษา
มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม
รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 4.3 เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากคณบดีคณะวิทยาการจัดการ
สาระสําคัญโดยย่อ
1. คณะวิทยาการจัดการได้ประชุม Morning brief ของคณะโดยมีคณาจารย์เข้าร่วม
ประชุมจํานวนมาก มีการสนทนาอย่างไม่เป็นทางการและทําให้เกิดความสัมพันธ์ภายในองค์กร
2. วันที่ 11 ธันวาคม 2556 มีการจัดอบรมสหกิจศึกษา โดยมีวิทยากรจากบริษัท ฮอนด้า
จํากัด มาอบรมให้แก่นักศึกษา เนื่องจากคณะวิทยาการจัดการได้เล็งเห็นความสําคัญในเรื่องนี้เพื่อ
แก้ ปั ญ หาเรื่ อ งการสมั ค รงาน จึ ง ได้ ทํ า ข้ อ ตกลงกั บ บริ ษั ท ไว้ ใ ห้ พิ จ ารณามหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฎ
พระนครศรีอยุธยาในลําดับต้น ๆ หากนักศึกษาเข้าไปสมัครงานที่บริษัท ฮอนด้า จํากัด รวมทั้งต้องการให้
มหาวิทยาลัยให้ความสนใจการจัดสหกิจศึกษา โดยเฉพาะอาจารย์ที่ไปนิเทศต้องผ่าน course นิเทศ
สหกิจ ซึ่งเร็ว ๆ นี้จะมีจัดที่โรงแรมกรุงศรีริเวอร์
3. หลั ก สู ต รบริ ห ารธุ ร กิ จ คณะวิ ท ยาการจั ด การได้ จั ด ทํ า งานวิ จั ย และเล่ ม หลั ก สู ต ร
เรียบร้อยแล้ว ซึ่งจะนําเสนอคณะกรรมการประจําคณะในวันที่ 20 ธันวาคม 2556
4. วันที่ 18 – 19 ธันวาคม 2556 จะมีการจัดประชุมนานาชาติระหว่างไทยและอินเดีย
และได้เรียนเชิญประเทศมาเลเซีย และประเทศเวียดนามที่ทํา MOU กับมหาวิทยาลัยเข้าร่วมประชุมด้วย
โดยในวันที่ 18 ธันวาคม 2556 จะมีการอบรมสัมมนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และในวันที่ 19 ธันวาคม
2556 จะมีการพูดคุยร่วมกันในเรื่องของงานวิจัย ซึ่งขณะนี้ได้ดําเนินการทําวิจัยแล้ว และนํามาหารือว่า
จะปรับปรุงในส่วนใดบ้าง
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5. นักศึกษาสาขาวิชาการตลาด คณะวิทยาการจั ดการ ที่ ทํ าบริ ษัท จําลอง ซึ่ งตั้ งอยู่ ที่
อาคาร 4 ชั้น 1 คณะวิทยาการจัดการ ได้รับรางวัลชนะเลิศ อันดับ 1 และอันดับ 2 ในการประกวด
บริษัทจําลอง
มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม
รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 4.4 เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาระสําคัญโดยย่อ
1. ท้องฟ้าจําลอง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับเป็นแหล่งเรียนรู้ของครูและนักเรียน
จากโรงเรี ย นเจ้ าฟ้ า สร้ าง ตํ าบลบ้ า นแป้ ง อํ าเภอบางปะอิ น จั งหวั ดพระนครศรี อ ยุ ธยา ทางด้ า น
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้มอบหมายให้นักวิชาการศึกษาได้ต้อนรับและให้ความรู้ด้านดาราศาสตร์
2. วันที่ 7 – 8 ธันวาคม 2556 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้อบรมเชิงปฏิบัติการ
เรื่องโลกอวกาศ ณ ศูนย์ศึกษาดาราศาสตร์ สําหรับโครงการนี้มีนักเรียนและครูจากตัวแทนในเขตอําเภอ
พระนครศรีอยุธยาได้เข้าร่วมการอบรม ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับดาราศาสตร์ในโลกปัจจุบัน
3. วันที่ 14 – 15 ธันวาคม 2556 สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ ดําเนินการอบรมหลักสูตร
ระยะสั้น เรื่อง การแกะสลักผักและผลไม้ ณ เรือนไทย สถาบันอยุธยาศึกษา ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ทางสาขา
ได้ดําเนินการฝึกอบรมให้กับผู้สนใจในเรื่องนี้ ไม่ว่าจะเป็นนักเรียนนักศึกษาและบุคคลทั่วไปที่จะนํา
ความรู้ไปใช้ในการประกอบอาชีพ
4. วันที่ 18 – 19 ธันวาคม 2556 การดําเนินการโครงการพัฒนาการเรียนการสอนสําหรับ
ผู้สอนวิทยาศาสตร์ แบ่งเป็น 2 ระดับ คือ ครูผู้สอนในระดับประถมศึกษาปีที่ 4 และระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1
โดยมีวิทยากร คือ Prof. Dr.Norikzu Osumi ซึ่งเป็นอาสาสมัครที่มีใจอุทิศให้กับการเรียนการสอน
ด้ า นวิ ท ยาศาสตร์ ขอประชาสั ม พั น ธ์ ไ ปยั ง หน่ ว ยงานต่ า ง ๆ ที่ จ ะเข้ า ร่ ว มอบรม หรื อ จะขอเชิ ญ
Prof. Dr.Norikzu Osumi ไปเป็นวิทยากรก็ขอให้ติดต่อมายังคณะวิทยาการจัดการได้
5. สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมจัดโครงการพัฒนาศักยภาพด้านภาษาให้แก่นักศึกษา
โดยดําเนินการในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2556 และวันที่ 18 และ 25 ธันวาคม 2556 ซึ่งเป็นการส่งเสริม
ด้านภาษาอังกฤษก้าวล้ํานําไทยสู่อาเซียนให้แก่นักศึกษา ณ ห้อง สว.201 และเป็นการให้ความรู้แก่
นักศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมในการก้าวสู่อาเซียนในปี 2558
ประธาน กล่าวว่า ขอความคืบหน้าเรื่องการจัดอาหารว่าง
ผศ.ศานิต สวัส ดิกาญจน์ กล่าวว่า การจัดอาหารว่างได้แ จ้งหัวหน้าสํานักงานคณบดี
คณะวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี และสาขาวิ ช าคหกรรมศาสตร์ แ ล้ ว ซึ่ ง มี ค วามยิ น ดี ที่ จ ะบริ ก าร
เนื่องจากขณะนี้สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ได้ดําเนินการจัดทําอาหารว่างอยู่แล้ว โดยมีทั้งหน่วยงาน
ภายในและหน่วยงานภายนอกมาใช้บริการ หากหน่วยงานใดสนใจจะให้คุณวิรินดา มีบํารุง หัวหน้า
สํานักงานคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีติดต่อกลับไป และขณะนี้คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้
มีโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์และนวัตกรรม ซึ่งอาจารย์ของสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ได้เข้าร่วมโครงการ
ด้วย หากมหาวิทยาลัยจะสนับสนุนก็เป็นการดี
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ประธาน กล่าวว่า ต่อไปการประชุมของมหาวิทยาลัยไม่ว่าจะเป็นในส่วนของศูนย์ สถาบัน
สํานัก หรือคณะต่าง ๆ ให้ร่วมกันส่งเสริมสนับสนุนผลิตภัณฑ์ของสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ เพื่อเป็น
การประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ของนักศึกษา จึงขอให้ใช้บริการของสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ เพื่อที่
นักศึกษาและอาจารย์จะได้ฝึกหัด และให้ผู้อํานวยการสํานักงานอธิการบดีช่วยดําเนินการในเรื่องนี้
มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม
รับทราบ และมอบหมายให้ผู้อํานวยการสํานักงานอธิการบดีดําเนินการเรื่องการจัด
อาหารว่างจากสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ เพื่อใช้ในการจัดประชุมต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัย

ระเบียบวาระที่ 4.5 เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากผู้อํานวยการสถาบันอยุธยาศึกษา
สาระสําคัญโดยย่อ
1. วันที่ 20 ธันวาคม 2556 สถาบันอยุธยาศึกษา จัดอบรม เรื่อง “เศรษฐกิจพอเพียง
ในกระแสการเปลี่ยนแปลง” โดยจัดที่พิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
2. วันที่ 21 ธันวาคม 2556 สถาบันอยุธยาศึกษา จัดโครงการอบรมหลักสูตรระยะสั้น
งานศิลป์ถิ่นกรุงเก่า (ครั้งที่ 1) “ศาสตร์ศิลป์ภูมิปัญญาจากตู้พระธรรมลายรดน้ํา” (อ่านเขียนลายรดน้ํา)
3. วั น ที่ 13 – 15 ธั น วาคม 2556 และวั น ที่ 20 – 22 ธั น วาคม 2556 ขอเรี ย นเชิ ญ
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (กบ.) ทุกท่านร่วมเป็นเกียรติในงานลานวัฒนธรรมย้อนรอยตลาด
กรุงเก่า
4. วันที่ 26 ธันวาคม 2556 ขอเรียนเชิญคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (กบ.) และ
บุคลากรในมหาวิท ยาลั ยทุกท่ านร่ วมงานเลี้ยงส่งท้ ายปีเก่ าต้อนรับปีใหม่ ณ สถาบันอยุ ธยาศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม
รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 4.6 เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากผู้อํานวยการสํานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
สาระสําคัญโดยย่อ
1. สํ า นั ก วิ ท ยบริ ก ารและเทคโนโลยี ส ารสนเทศได้ จั ด พื้ น ที่ ใ ห้ บ ริ ก ารโสตทั ศ นศึ ก ษา
อยู่ที่ชั้น 2 อาคารบรรณราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เพื่อให้อาจารย์ได้ใช้สื่อ
ในการสอน
2. เดือนมกราคม 2557 ได้เชิญคณาจารย์ของคณะวิทยาการจัดการ คณะครุศาสตร์
และคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ไปคัดเลือกหนังสือที่ศูนย์หนังสือจุฬา เพื่อจะได้ตรงกับความ
ต้องการในการนําไปสอนของคณาจารย์แต่ละคณะ ซึ่งจะมีหนังสือแจ้งไปยังแต่ละคณะต่อไป
มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม
รับทราบ
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ระเบียบวาระที่ 4.7 เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
สาระสําคัญโดยย่อ
วันที่ 27 พฤศจิกายน 2556 สถาบันวิ จัยและพั ฒนาจัดประชุมคณะกรรมการบริหาร
จั ด การโครงการบริ ก ารวิ ช าการ ซึ่ ง มี บุ ค ลากรของสถาบั น วิ จั ย และพั ฒ นา ผู้ แ ทนจากคณะต่ า ง ๆ
สถาบัน และสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นคณะกรรมการ เพื่อเร่งรัดติดตามโครงการ
บริการวิชาการให้เป็นไปตามแผนที่ต้ังไว้โดยเฉพาะในไตรมาสที่ 1 ที่จะสิ้นสุดในเดือนธันวาคม 2556 นี้
แต่ละโครงการให้ดําเนินการให้แล้วเสร็จ และรับฟังข้อเสนอแนะ ปัญหาต่าง ๆ ของแต่ละโครงการ
มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม
รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 4.8 เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากผู้อํานวยการสํานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา
สาระสําคัญโดยย่อ
สํานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาเปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตร
รัฐประศาสนศาสตร์ ระหว่างวันที่ 4 ธันวาคม 2556 – 16 กุมภาพันธ์ 2557
มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม
รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 4.9 เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากผู้อํานวยการสํานักงานอธิการบดี
สาระสําคัญโดยย่อ
1. วั น ที่ 12 ธั น วาคม 2556 จะมี ง านวั ฒ นธรรมของสถานทู ต อิห ร่ า น ณ หอประชุ ม
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จึงขอเชิญชวนผู้บริหารเข้าร่วมงานในเวลา 09.30 – 12.00 น.
2. ได้ดําเนินการทําประตูรั้วด้านข้างอาคาร 1 ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์แล้ว
คาดว่าในช่วงปลายสัปดาห์นี้จะทําการติดตั้ง และหลังจากนั้นจะดําเนินการทําประตูรั้วด้านหน้าอาคาร
4 เพื่อปิดไม่ให้บุคคลภายนอกได้เข้า
3. งานอาคารสถานที่และภูมิสถาปัตย์ ได้เขียนแบบและประมาณราคาแบบประตูที่ปิด
บริเวณเจดีย์แล้ว
มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม
รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 4.10 เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากรองอธิการบดี
ระเบียบวาระที่ 4.10.1 เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
สาระสําคัญโดยย่อ
- ไม่มี การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 24/2556
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มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม
- ไม่มี -

ระเบียบวาระที่ 4.10.2 เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากรองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและวิจัย
สาระสําคัญโดยย่อ
1. วั น ที่ 9 ธั น วาคม 2556 การประชุ ม คณะกรรมการจั ด ทํ า แผนปฏิ บั ติ ร าชการ 4 ปี
พ.ศ.2555 – 2558 (ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 2) และแผนปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2557
ในวันนี้ได้นําเรื่องนี้เข้ามาในการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (กบ.) เพื่อขอความเห็นชอบ
ต่อไป
2. งานวัฒนธรรมของสถานทูตอิหร่าน งานวิเทศสัมพันธ์มีหน้าที่ในการต้อนรับ และขอ
เรียนเชิญคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (กบ.) ทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ในเวลา 09.30 –
12.00 น. ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
3. การประชุมตัวบ่งชี้การประเมินคุณภาพการศึกษาของ สมศ.รอบที่ 4 ได้จัดทําหนังสือ
เรียนเชิญคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง และได้ไปประชุมของที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.)
ที่ประชุมเห็นควรให้ทุกมหาวิทยาลัยได้สํารวจความเห็นและนําส่งที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย
(ทปอ.) เพื่อเป็นข้อเสนอให้กับ สมศ.ต่อไป และเพื่อจัดส่งให้ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.)
ภายในวันที่ 23 ธันวาคม 2556 หากท่านใดไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ให้ส่งผู้แทนเข้าร่วมประชุมด้วย
4. วันที่ 13 ธันวาคม 2556 จะมีการประชุมคณะกรรมการบริหารงบประมาณและการเงิน
เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมอยุธยา – อาเซียน ซึ่งมีโครงการต่าง ๆ ที่จะนําเข้าสภามหาวิทยาลัยต่อไป
มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม
รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 4.10.3 เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
สาระสําคัญโดยย่อ
1. หลั ก สู ต รปริ ญ ญาตรี เ ป็ น ไปตามกรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ และในการประชุ ม สภา
มหาวิทยาลัยวันที่ 18 ธันวาคม 2556 จะมีหลักสูตรเข้าวาระเพื่อพิจารณา จํานวน 3 หลักสูตร คือ
หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการเรียนรู้ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
สาขาการปกครองท้องถิ่น (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2556) และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ประวัติศาสตร์ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2556) ในปีการศึกษาต่อไป จะรับหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
ได้อีก 1 ห้อง เป็นภาคปกติ ต่อไปในการเพิ่มจํานวนนักศึกษาหากไม่เพิ่มหมู่เรียนก็ต้องเพิ่มหลักสูตร
เพิ่ ม เติม ด้ ว ย และหลั ก สูต รระดั บ ปริญ ญาโทได้มี หนั งสื อ เร่ งรั ดไปยั งคณะที่มี ก ารจัด การศึ ก ษาให้ มี
การพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรให้เสร็จสิ้นภายในเดือนมกราคม 2557 โดยจะนําเสนอสภามหาวิทยาลัย
และจัดส่งไปยังสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) เพื่อเห็นชอบ เนื่องจากระดับปริญญาโท
มีผลกับระบบงบประมาณ เพราะเป็นงบบํารุงการศึกษาของบัณฑิตศึกษา หากไม่มีหลักสูตร อาจมีผล
กับเจ้าหน้าที่ของสํานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาที่จ้างด้วยเงินบํารุงการศึกษา จึงขอเร่งรัดให้ทุก
หลักสูตรได้ดําเนินการ
การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 24/2556
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2. ในเดือนธันวาคม 2556 จะมีการสอบกลางภาค ขอให้คณบดีแต่ละคณะระมัดระวัง
อาจมีอาจารย์บางท่านลากลับบ้าน เนื่องจากใกล้เทศกาลปีใหม่ ขอให้จัดให้มีผู้คุมสอบแทนในบางราย
ที่มาแจ้งให้ทราบล่วงหน้า จํานวน 2 – 3 วัน ขอให้คณะกรรมการกองกลาง ทุกคณะได้จัดส่งผู้คุมสอบ
ไปแทน
3. อาจารย์ของแต่ละคณะที่บรรจุใหม่ รวมถึงการเข้าสู่ตําแหน่งทางวิชาการที่ได้สํารวจไป
ได้เสนอคณะกรรมการบริหารงานบุคคล (กบม.) เรื่องการนับเวลาของพนักงานมหาวิทยาลัยที่จะเข้าสู่
ตําแหน่งทางวิชาการ คณะกรรมการพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการ (กพต.) ที่ดูแลในเรื่องการกําหนด
ตําแหน่งได้มีมติให้คณะกรรมการบริหารงานบุคคล (กบม.) พิจารณา และมีมติให้คณะกรรมการพิจารณา
ตําแหน่งทางวิชาการ (กพต.) ได้นําไปพิจารณา โดยระเบียบที่มีอยู่ใช้เทียบเคียงกัน และนับระยะเวลา
ก่อนหน้าที่เคยทํามาแล้ว หากเป็นข้าราชการจะไม่มีปัญหา แต่หากดูผลงานย้อนหลัง 3 ปี จะมีปัญหา
พอสมควร ในวันที่ 12 ธันวาคม 2556 จะมีการประชุมเพื่อพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการจะนําเรื่องนี้
เข้าพิจารณาอีกครั้ง อาจารย์ควรทํางานในมหาวิทยาลัยอย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป ให้มีผลงาน และให้ผ่าน
การประเมินก่อน โดยจะจัดทําบันทึกนําเรื่องนี้เข้าที่ประชุมของคณะกรรมการบริหารงานบุคคล (กบม.)
อีกครั้งหนึ่ง เพื่อนําไปหารือ และจะนําเข้าคณะกรรมการพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการ (กพต.) อีกครั้ง
หนึ่ง
มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม
รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 4.10.4 เรือ่ งนําเสนอเพือ่ ทราบจากรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
สาระสําคัญโดยย่อ
ฝ่ายกิจการนักศึกษา ได้รับการติดต่อประสานงานจากสํานักงานเขตพื้นที่ เรื่องการขอใช้
สถานที่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาในการจัดงานวันครู ส่วนรายละเอียดจะหารือกันใน
วันที่ 12 ธันวาคม 2556 และจะประสานงานกับคณะครุศาสตร์ เนื่องจากจะมีการจัดงานด้วยเช่นกัน
มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม
รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องนําเสนอเพื่อพิจารณา
ระเบียบวาระที่ 5.1

ขอความเห็นชอบแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาและจัดสรรที่พักของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาใหม่แทนคณะกรรมการชุดเดิม
ที่หมดวาระลง

สาระสําคัญโดยย่อ
ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยามีคําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาและ
จัดสรร ผู้เข้าพักอาศัยในที่พักอาศัยของมหาวิทยาลัยที่ 949/2551 ลงวันที่ 16 สิงหาคม 2551 นั้น
บัดนี้คณะกรรมการฯ ดังกล่าวหมดวาระลงเป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ว่ า ด้ ว ย ที่ พั ก อาศั ย ของมหาวิ ท ยาลั ย พ.ศ.2551 ข้ อ 5 วรรคสอง “กรรมการในข้ อ (3) และ (5)
การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 24/2556
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ให้คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (กบ.) คัดเลือกตัวแทนตามจํานวนที่กําหนด ทั้งนี้ให้คณะกรรมการ
ชุดนี้มีวาระการเป็นกรรมการคราวละ 4 ปี” เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการพิจารณาและ
จั ด สรรที่ พั ก อาศั ย ของมหาวิ ท ยาลั ย ปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ เ ป็ น ไปตามระเบี ย บมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
พระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย ที่พักอาศัยของมหาวิทยาลัย พ.ศ.2551 จึงเห็นควรแต่งตั้งคณะกรรมการ
พิจารณาและจัดสรรที่พักอาศัย ของมหาวิทยาลัยใหม่แทนคณะกรรมการชุดเดิมที่หมดวาระลง
มติ/ความเห็นของที่ประชุม
เห็ น ชอบการแต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการพิ จ ารณาและจั ด สรรที่ พั ก ของมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
พระนครศรีอยุธยาแทนคณะกรรมการชุดเดิมที่หมดวาระลง โดยในส่วนของผู้แทนผู้อํานวยการสถาบัน/
สํานัก ที่ประชุมได้เสนอ ดร.จงกล เฮงสุวรรณ เป็นกรรมการ และมีข้อเสนอแนะให้งานนิติการปรับ
ระเบียบ เช่น การกําหนดเงื่อนไขต่าง ๆ การทําทะเบียนควบคุมให้ชัดเจน และนิยามบุคลากรให้เพิ่ม
การปฏิบัติหน้าที่มาแล้วกี่ปี

ระเบียบวาระที่ 5.2 ขอความเห็ นชอบพิ จ ารณาการให้ โอนข้ า ราชการพลเรื อ นใน
สถาบันอุดมศึกษา ราย นางชญานุตม์ บุญพระเกศ
สาระสําคัญโดยย่อ
ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีได้มีหนังสือทาบทามการรับโอนข้าราชการพลเรือน
ในสถาบั น อุ ด มศึ ก ษา ตามหนั ง สื อ ที่ ศธ 0583.18/2147 ลงวั น ที่ 28 พฤศจิ ก ายน 2556 ราย
นางชญานุตม์ บุญพระกาศ ตําแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ตามที่ได้รับ
คัดเลือกให้โอนมาดํารงตําแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี โดยขอทราบรายละเอียดต่าง ๆ นั้น
งานบริหารงานบุคคล กองกลาง สํานักงานอธิการบดี จึงขอเรียนข้อมูลประกอบการพิจารณาดังนี้
1. ปั จจุ บั นเป็ นข้ าราชการพลเรือ นในสถาบันอุด มศึ ก ษา ตํ าแหน่ งอาจารย์ ประเภท
วิชาการ ตําแหน่งเลขที่ 0071 รับเงินเดือนอัตรา 19,330 บาท
2. เป็นผู้มีความประพฤติ ความรู้และความสามารถในการปฏิบัติราชการเป็นอย่างดี
3. ไม่เคยถูกลงโทษ หรืออยู่ในระหว่างการสอบสวนพิจารณาโทษทางวินัยประการใด
4. มีข้อผูกพันกับทางราชการเกี่ยวกับการใช้ทุนของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างการชดใช้ทุนดังกล่าว
ในการนี้ งานบริ หารงานบุ คคล กองกลาง สํ านั กงานอธิการบดี จึงขอมหาวิ ทยาลัย
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา พิจารณาเห็นควรยินดีให้โอนได้ตั้งแต่เมื่อใดเป็นต้นไป
มติ/ความเห็นของที่ประชุม
เห็ นชอบในหลั กการ และมอบหมายให้คณะมนุษยศาสตร์ และสั งคมศาสตร์ไปพิจารณา
ในเรื่องของวิธีการดําเนินการในรายละเอียด เพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายกับสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น
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ระเบียบวาระที่ 5.3 ขอความเห็นชอบสําหรับนักวิจัยค้างส่งเอกสารเบิกเงินอุดหนุนและรายงาน
วิจัยฉบับสมบูรณ์ กองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2547 - 2555
สาระสําคัญโดยย่อ
ด้วยสถาบันวิจัยและพัฒนาได้ดําเนินการจัดประชุมติดตามงานวิจัยค้างส่งของกองทุนวิจัย
มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ พระนครศรี อ ยุ ธ ยาประจํ า ปี ง บประมาณ พ.ศ.2547 – 2555 เมื่ อ วั น ที่ 20
พฤศจิกายน 2556 โดยสถาบันวิจัยและพัฒนาได้เชิญคณบดี หัวหน้างานการเงินและบัญชี และนักวิจัย
เข้าร่วมประชุม เพื่อหาแนวทางการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นตามรายงานผลการประชุมดังแนบและนักวิจัย
ได้บันทึกแจ้งความประสงค์ ดังนี้
1. กรณีนักวิจัยที่เบิกเงินอุดหนุนวิจัยไปบางส่วนแล้ว มีความประสงค์จะขอดําเนินการวิจัย
ต่อให้เสร็จสิ้นนั้นไม่สามารถเบิกเงินในส่วนที่เหลือได้ แต่จําเป็นต้องส่งเล่มรายงานฉบับสมบูรณ์และนํา
ใบเสร็จมาส่งที่งานการเงินและบัญชีตามยอดที่เบิกไปแล้วทั้งหมดตามระยะเวลาที่นักวิจัยขออนุญาต
ได้แก่
1.1 ผศ.สุวิทย์ ไวยกุล คณะครุศาสตร์ ได้รับทุนวิจัย ปี พ.ศ.2552 ขอส่งเล่มรายงาน
วิจัยฉบับสมบูรณ์ในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2557
1.2 ผศ.ชัชฎาพร องอาจ คณะวิทยาศาสตร์ฯ ได้รับทุนวิจัย พ.ศ.2554 ขอส่งเล่ม
รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ในวันที่ 31 ธันวาคม 2556
1.3 อาจารย์นพา ลีละศุภพงษ์ คณะวิทยาศาสตร์ฯ ได้รับทุนวิจัยปี พ.ศ.2554 ขอส่ง
เล่มรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ในวันที่ 6 ธันวาคม 2556
1.4 อาจารย์สิริวรรณ สมิทธิอาภรณ์ คณะวิทยาศาสตร์ฯ ได้รับทุนวิจัยปี พ.ศ.2554
ขอส่งเล่มรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ในวันที่ 6 ธันวาคม 2556
1.5 อาจารย์ขวัญศิริ ทองพูน คณะวิทยาศาสตร์ฯ ได้รับทุนวิจัย ปี พ.ศ.2554 ขอส่ง
เล่มรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ในวันที่ 6 ธันวาคม 2556
1.6 อาจารย์จันทร์เพ็ญ มะลิพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์ฯ ได้รับทุนวิจัย ปี พ.ศ.2552
ขอส่งเล่มรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ในวันที่ 30 ธันวาคม 2556
1.7 อาจารย์วัชรีวรรณ หิรัญพลาวัสถ์ คณะวิทยาศาสตร์ฯ ได้รับทุนวิจัย ปี พ.ศ.2553
ขอส่งเล่มรายงานวิจยั ฉบับสมบูรณ์ในวันที่ 1 พฤษภาคม 2557
1.8 อาจารย์ภควดี สุขอนันต์ คณะวิทยาศาสตร์ฯ ได้รับทุนวิจัย ปี พ.ศ.2555 ขอส่ง
เล่มรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557
1.9 อาจารย์พัชรพล เถาธรรมพิทักษ์ คณะครุศาสตร์ ได้รับทุนวิจัย ปี พ.ศ.2555
ขอส่งเล่มรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ในวันที่ 31 พฤษภาคม 2557
1.10 ดร.สุภัทรา คงเรือง คณะครุศาสตร์ ได้รับทุนวิจัย ปี พ.ศ.2551 ขอส่งเล่ม
รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ในวันที่ 25 มกราคม 2557
1.11 ดร.รวีวัตร์ สิริภูบาล สนง.คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ได้รับทุนวิจัย ปี พ.ศ.
2547 ขอส่งเล่มรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ในวันที่ 31 มกราคม 2557
การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 24/2556
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1.12 ดร.นริสานันท์ เดชสุระ คณะครุศาสตร์ ได้รับทุนวิจัย ปี พ.ศ.2551 ขอส่งเล่ม
รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ในวันที่ 30 พฤษภาคม 2557
1.13 อาจารย์ชัยยศ เดชสุระ คณะครุศาสตร์ ได้รับทุนวิจัย ปี พ.ศ.2551 ขอส่งเล่ม
รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ในวันที่ 30 พฤษภาคม 2557
1.14 อาจารย์ เจริญ จัน ทร์ทาโล คณะวิ ทยาศาสตร์ฯ ได้ รั บทุ น วิ จั ย ปี พ.ศ.2553
ขอส่งเล่มรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ในวันที่ 30 เมษายน 2557
จึงเรียนมาเพื่อโปรดให้ความเห็นชอบ..............................................................................
2. กรณีนักวิจัยที่เบิกเงินอุดหนุนวิจัยไปบางส่วนแล้ว ไม่มีความประสงค์จะดําเนินการวิจัย
ต่อ ให้นักวิจัยนําเงินส่วนที่เบิก คืนให้กับมหาวิทยาลับ และขอยกเลิกการดําเนินโครงการวิจัยได้แก่
2.1 ผศ.ศรีเวียง ไตรชิละสุนทร คณะมนุษยศาสตร์ฯ ได้รับทุนวิจัย ปี พ.ศ.2553
2.2 อาจารย์นภัสนันท์ จุนนเกษ คณะมนุษยศาสตร์ฯ ได้รับทุนวิจัย ปี พ.ศ.2553
2.3 อาจารย์วริสรา จุ้ยดอยกลอย คณะครุศาสตร์ ได้รับทุนวิจัย ปี พ.ศ.2551
2.4 อาจารย์บริบูรณ์ ชอบทําดี คณะครุศาสตร์ ได้รับทุนวิจัยปี พ.ศ.2554
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ................................................................
3. กรณีนักวิจัยที่ไม่ดําเนินการใด ๆ ทั้งสิ้นเลย เช่น เข้าร่วมประชุม บันทึกขออนุญาต
และขอคืนเงินอุดหนุนวิจัยนั้น ได้แก่
3.1 ผศ.นาตยา เกตุสมบูรณ์ คณะวิทยาการจัดการ ได้รับทุนวิจัย ปี พ.ศ.2555
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้งานการเงินและบัญชีปรับเงินคืนตามสัญญา...................
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (กบ.) ได้พิจารณาในแต่ละประเด็นตามที่สถาบันวิจัยและ
พัฒนาเสนอโดยมีมติดังต่อไปนี้
ประเด็นญัตติ
1. กรณีนักวิจัยที่เบิกเงินอุดหนุนวิจัยไปบางส่วนแล้ว มีความประสงค์จะขอดําเนินการ
วิจัยต่อให้เสร็จสิ้นนั้นไม่สามารถเบิกเงินในส่วนที่เหลือได้ แต่จําเป็นต้องส่งเล่มรายงานฉบับสมบูรณ์และ
นําใบเสร็จรับเงินมาส่งที่งานการเงินและบัญชีตามยอดที่เบิกไปแล้วทั้งหมดตามระยะเวลาที่นักวิจัยขออนุญาต
จํานวน 14 คน
มติที่ประชุม
(1) อนุญาตให้ดําเนินการทําวิจัยต่อไปให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2557
(ภายในระยะเวลา 6 เดือน)
(2) สถาบันวิจัยและพัฒนาจัดทําบันทึกข้อความชี้แจงมติการประชุมของคณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัย (กบ.) ให้นักวิจัย จํานวน 14 คน ได้รับทราบข้อเสนอแนะจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย (กบ.)
(3) หากนั ก วิ จั ย ไม่ ดํ า เนิ น การให้ แ ล้ ว เสร็ จ ภายในวั น ที่ 31 พฤษภาคม 2557
ให้ดําเนินการปรับตามสัญญา โดยไม่ต้องเสนอผ่านคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (กบ.) เพื่อขอความ
เห็นชอบอีก
การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 24/2556
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(4) นักวิจัยต้องจัดทํารายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ให้แล้วเสร็จ พร้อมกับนําใบเสร็จรับเงิน
มาส่งที่งานการเงินและบัญชีตามยอดที่ได้เบิกไปแล้วทั้งหมด
ประเด็นญัตติ
2. กรณีนักวิจัยที่เบิกเงินอุดหนุนวิจัยไปบางส่วนแล้ว ไม่มีความประสงค์จะดําเนินการ
วิจัยต่อให้นักวิจัยนําเงินส่วนที่เบิกคืนให้กับมหาวิทยาลัย และขอยกเลิกการดําเนินโครงการวิจัย จํานวน
4 คน
มติที่ประชุม เห็นชอบให้ยกเลิกการดําเนินโครงการวิจัย และให้นักวิจัยนําเงินส่วนที่เบิกคืน
มหาวิทยาลัย โดยแบ่งชําระเป็นงวด ๆ แต่ไม่เกิน 2 ปี เฉพาะยอดที่เบิกจ่ายไป และให้กําหนดชําระเสร็จสิ้น
ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2557 (ไตรมาสที่ 2) และเงินอุดหนุนวิจัยที่เรียกคืนมานั้นควรนําไปจัดสรรให้นักวิจัย
คนอื่น
ประเด็นญัตติ
3. กรณีนักวิจัยที่ไม่ดําเนินการใด ๆ ทั้งสิ้นเลย เช่น การเข้าร่วมประชุม จัดทํา
บันทึกขออนุญาต และขอคืนเงินอุดหนุนวิจัยตามที่ได้รับทุนวิจัย ปี พ.ศ.2555 จํานวน 1 คน
มติที่ประชุม เห็นชอบให้คืนเงินอุดหนุนทุนวิจัย และดําเนินการปรับตามสัญญา และให้
รวบรวมเป็นข้อมูลประกอบในการพิจารณาครั้งต่อไป

ระเบียบวาระที่ 5.4 ขอความเห็นชอบ (ร่าง) แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี พ.ศ.2555 – 2558
(ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 2) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
สาระสําคัญโดยย่อ
กองนโยบายและแผนได้ จั ด ทํ า (ร่ า ง) แผนปฏิ บั ติ ร าชการ 4 ปี พ.ศ.2555 – 2558
ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 2 และ (ร่าง) แผนปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2557 มหาวิทยาลัย
ราชภั ฏ พระนครศรี อ ยุ ธ ยา เพื่ อ เป็ น ไปตามหลั ก การและกฎหมายที่ เ กี่ ย วข้ อ งตามรั ฐ ธรรมนู ญ
แห่ ง ราชอาณาจั ก รไทย พุ ท ธศั ก ราช 2550 หมวด 5 ส่ ว นที่ 1 มาตรา 75 และ 76 ตามแนวทาง
การบริหารราชการเพื่ อ ให้เกิด ผลสัม ฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐในหมวดที่ 3 แห่งพระราชบัญญัติว่าด้ วย
หลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก ารบริ ห ารกิ จ การบ้ า นเมื อ งที่ ดี พ.ศ.2546 มาตรา 6, 13, 14 และ 16
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งขาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 มาตรา 34
และตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วย การจัดทําแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2547 ข้อ 8
และข้อ 9 ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ได้ทบทวนผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติ
ราชการประจําปี พ.ศ.2556 และนําผลการปฏิบัติราชการมาใช้ในการทบทวนแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี
พ.ศ.2555 – 2558 รวมทั้งจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปี พ.ศ.2557 ให้สอดคล้องกับแผนปฏิบัติ
ราชการ 4 ปี พ.ศ.2555 – 2558 นั้น
มติ/ความเห็นของที่ประชุม
เห็นชอบ (ร่าง) แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี พ.ศ.2555 – 2558 (ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 2) มหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา และมอบหมายให้กองนโยบายและแผนนําไปปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (กบ.) เพื่อนําเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยต่อไป
การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 24/2556
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ระเบียบวาระที่ 5.5 ขอความเห็นชอบ (ร่าง) แผนปฏิบัตริ าชการ ประจําปีงบประมาณ
พ.ศ.2557 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
สาระสําคัญโดยย่อ
กองนโยบายและแผนได้ จั ด ทํ า (ร่ า ง) แผนปฏิ บั ติ ร าชการ 4 ปี พ.ศ.2555 – 2558
ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 2 และ (ร่าง) แผนปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2557 มหาวิทยาลัย
ราชภั ฏ พระนครศรี อ ยุ ธ ยา เพื่ อ เป็ น ไปตามหลั ก การและกฎหมายที่ เ กี่ ย วข้ อ งตามรั ฐ ธรรมนู ญ
แห่ ง ราชอาณาจั ก รไทย พุ ท ธศั ก ราช 2550 หมวด 5 ส่ ว นที่ 1 มาตรา 75 และ 76 ตามแนวทาง
การบริหารราชการเพื่ อ ให้เกิด ผลสัม ฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐในหมวดที่ 3 แห่งพระราชบัญญัติว่าด้ วย
หลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก ารบริ ห ารกิ จ การบ้ า นเมื อ งที่ ดี พ.ศ.2546 มาตรา 6, 13, 14 และ 16
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งขาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 มาตรา 34
และตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วย การจัดทําแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2547 ข้อ 8
และข้อ 9 ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ได้ทบทวนผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติ
ราชการประจําปี พ.ศ.2556 และนําผลการปฏิบัติราชการมาใช้ในการทบทวนแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี
พ.ศ.2555 – 2558 รวมทั้งจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปี พ.ศ.2557 ให้สอดคล้องกับแผนปฏิบัติ
ราชการ 4 ปี พ.ศ.2555 – 2558 นั้น
มติ/ความเห็นของที่ประชุม
เห็นชอบ (ร่าง) แผนปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2557 มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรี อยุ ธยา และมอบหมายให้กองนโยบายและแผนตรวจสอบข้ อมู ล ให้ ถูกต้องก่อนนํ า เสนอ
สภามหาวิทยาลัยต่อไป

ระเบียบวาระที่ 5.6 ขอความเห็นชอบงบประมาณและโครงการ ครั้งที่ 2 ประจําปีงบประมาณ
พ.ศ.2557
สาระสําคัญโดยย่อ
สภามหาวิ ท ยาลั ยได้ อนุ มัติกรอบงบประมาณรายจ่าย ประจํ าปีงบประมาณ พ.ศ.2557
ในวันที่ 21 สิงหาคม 2556 และอนุมัติโครงการครั้งที่ 1 (งานบริหารจัดการ) ในวันที่ 25 กันยายน 2556
กองนโยบายและแผนได้รวบรวมโครงการที่ยังไม่ได้รับการอนุมัติและกรอบงบประมาณใหม่ที่เกิดจาก
ค่าลงทะเบียนที่เพิ่มขึ้นของโรงเรียนสาธิตทั้ง 3 ระดับ เสนอต่อคณะกรรมการวิเคราะห์และประเมิน
โครงการเพื่ อ จั ด ทํ า แผนปฏิ บั ติ ง านและแผนการใช้ จ่ า ยงบประมาณรายจ่ า ย ประจํ า ปี ง บประมาณ
พ.ศ.2557 ในการประชุมครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันอังคารที่ 3 ธันวาคม 2556 และผ่านความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการวิ เ คราะห์ แ ละประเมิ น โครงการเพื่ อ จั ด ทํ า แผนปฏิ บั ติ ง านและแผนการใช้ จ่ า ย
งบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2557
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มติ/ความเห็นของที่ประชุม
เห็ น ชอบงบประมาณและโครงการ ครั้ ง ที่ 2 ประจํ า ปี ง บประมาณ พ.ศ.2557
และมอบหมายให้กองนโยบายและแผนตรวจสอบรายละเอียดให้ชัดเจน และปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะ
ของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (กบ.) ก่อนเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป

ระเบียบวาระที่ 5.7 ขอความเห็นชอบโครงการนอกแผนการใช้จา่ ยงบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2557
สาระสําคัญโดยย่อ
สภามหาวิ ท ยาลั ยได้ อนุ มัติกรอบงบประมาณรายจ่าย ประจํ าปีงบประมาณ พ.ศ.2557
ในวันที่ 21 สิงหาคม 2556 และอนุมัติโครงการครั้งที่ 1 (งานบริหารจัดการ) ในวันที่ 25 กันยายน 2556
กองนโยบายและแผนได้รวบรวมโครงการที่ยังไม่ได้รับการอนุมัติและกรอบงบประมาณใหม่ที่เกิดจาก
ค่าลงทะเบียนที่เพิ่มขึ้นของโรงเรียนสาธิตทั้ง 3 ระดับ เสนอต่อคณะกรรมการวิเคราะห์และประเมิน
โครงการเพื่ อ จั ด ทํ า แผนปฏิ บั ติ ง านและแผนการใช้ จ่ า ยงบประมาณรายจ่ า ย ประจํ า ปี ง บประมาณ
พ.ศ.2557 ในการประชุมครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันอังคารที่ 3 ธันวาคม 2556 และผ่านความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการวิ เ คราะห์ แ ละประเมิ น โครงการเพื่ อ จั ด ทํ า แผนปฏิ บั ติ ง านและแผนการใช้ จ่ า ย
งบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2557
มติ/ความเห็นของที่ประชุม
เห็ น ชอบโครงการนอกแผนการใช้ จ่ า ยงบประมาณรายจ่ า ย ประจํ า ปี ง บประมาณ
พ.ศ.2557 โดยให้ขออนุมัติกรอบวงเงินงบประมาณร้อยละ 10 จากงบประมาณรายจ่ายประจําปี 2557

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่น ๆ
ระเบียบวาระที่ 6.1 กําหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 24/2556
สาระสําคัญโดยย่อ
ตามที่ได้กําหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (กบ.) ครั้งที่ 24/2556
ในวันอังคารที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2556 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมอยุธยา – อาเซียน มหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จึงขอเรียนเชิญคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยทุกท่านเข้าร่วมประชุม
โดยพร้อมเพรียงกัน ตามวันและเวลาดังกล่าว
มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม
รับทราบ
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ระเบียบวาระที่ 6.2 ขอความเห็นชอบยกเลิกคําสั่งแต่งตั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาการณ์
สาระสําคัญโดยย่อ
เนื่องด้วยมหาวิทยาลั ยราชภัฏพระนครศรีอยุธยามีการจ้างเหมาเจ้าหน้ าที่รั กษาความ
ปลอดภัยจากสํานักงานรักษาความปลอดภัยองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกในพระบรมราชูปถัมภ์
ทําหน้าที่ดูแลรักษาความปลอดภัยและความสงบเรียบร้อยภายในมหาวิทยาลัยแล้ว เห็นสมควรให้มี
การยกเลิกการปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาการณ์ของมหาวิทยาลัย เพื่อให้สอดคล้องตามมติคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ.2542
มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม
เห็นชอบให้ยกเลิกคําสั่งแต่งตั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาการณ์ (คําสั่งที่ 893/2556, ที่ 894/2556,
ที่ 895/2556, ที่ 896/2556, ที่ 898/2556 และ ที่ 899/2556)
เลิกประชุมเวลา เวลา 17.10 น.
นางนงคราญ
นางลักขณา

คงสมทรง
เตชวงษ์

ผู้จดบันทึกการประชุม
ผู้ตรวจบันทึกการประชุม
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