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รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
ครั้งที่ 10/2557
วันอังคารที่ 24 มิถุนายน 2557 เวลา 13.30 – 17.25 น.
ณ ห้องประชุมอยุธยา – อาเซียน มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
--------------------------------------------------

ผู้ที่มาประชุม
1.
2.
3.
4.
5.
6.

อาจารย์ ดร.เกษม
รศ.ดร.นพวรรณ
ผศ.ดร.อดิศร
อาจารย์ธาตรี
ผศ.บุญไท
อาจารย์ ดร.กิติมา

บํารุงเวช
ธีระพันธ์เจริญ
ภู่สาระ
มหันตรัตน์
เจริญผล
ทามาลี

รักษาราชการแทนอธิการบดี
ประธาน
รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
กรรมการ
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
กรรมการ
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษและกฎหมาย กรรมการ
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายงานประกันคุณภาพ กรรมการ
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการและสหกิจศึกษา
กรรมการ
7. อาจารย์สุทัศน์
อู่ทอง
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายอาคารสถานที่ภูมิสถาปัตย์
และสิทธิประโยชน์
กรรมการ
8. อาจารย์ ดร.อมรรัตน์ สนั่นเสียง
คณบดีคณะครุศาสตร์
กรรมการ
9. ผศ.ดร.หทัยรัตน์
ทรรพสวุ
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์
กรรมการ
10. ผศ.ศานิต
สวัสดิกาญจน์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กรรมการ
11. อาจารย์ ดร.ศานติ เล็กมณี
คณบดีคณะวิทยาการจัดการ
กรรมการ
12. อาจารย์ ดร.สุจิตกัลยา มฤครัฐอินแปลง (แทน) 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

ผู้ไม่มาประชุม
1. ผศ.ดร.จันทร์เพ็ญ คล้ายมุข
2. รศ.ไพฑูรย์
สมัครกิจ

รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา

ติดราชการ
ติดราชการ
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ผู้เข้าร่วมประชุม
1.
2.
3.
4.
5.
6.

อาจารย์ประพันธ์
นางสาวเพลินตา
นางสุนทรี
นางอรัญญา
นางวิรินดา
นางสาวนันทนา

7. ว่าที่ร้อยตรีหญิงรัตติยา
8. นางสาวเบญจลักษณ์
9. นางสาวสิริกุล
10. นายสิปปภาส
11. นายวีรศักดิ์
12. นางปาณิสรา
13. นางศิขรินทร์

แสงทองดี
โมสกุล
โพธิกุล
จงกลรัตน์
มีบํารุง
แย้มบู่

ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ
ผู้อํานวยการกองนโยบายและแผน
ผู้อํานวยการกองกลาง
หัวหน้าสํานักงานคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
หัวหน้าสํานักงานคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าสํานักงานผู้อํานวยการ
สํานักงานวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
พาวินัย
หัวหน้างานพัสดุ
ชิดชาญชัย
หัวหน้างานประกันคุณภาพ
ศิริพรกุลทรัพย์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
บุญรักษา
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
โพธิ์ภิรมย์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ผดุงรัตน์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
สุวรรณทัศน์ นิติกร

เริ่มประชุม เวลา 13.30 น.
ประธานพิ จ ารณาจํ า นวนกรรมการที่ ม าประชุ ม และเห็ น ว่ า ครบองค์ ป ระชุ ม แล้ ว จึ ง เปิ ด
การประชุมและดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ
ระเบียบวาระที่ 1.1 การใช้คํานําหน้านาม
สาระสําคัญโดยย่อ
อธิการบดีแจ้งให้มี่ประชุมทราบว่า ต่อไปนี้การออกคําสั่งหรือเรื่องอื่นใดภายในมหาวิทยาลัย
หากเป็นสายวิชาการให้ใช้คํานําหน้านามว่า “อาจารย์” แทนคําว่า นาย นาง นางสาว หรือ อาจารย์ ดร.
สําหรับอาจารย์ที่สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก ส่วนผู้ที่มีตําแหน่งทางวิชาการให้ใช้ตามเดิม เช่น ผศ.,
ผศ.ดร., รศ., รศ.ดร. และหากเป็ น สายสนั บ สนุ น วิ ช าการที่ สํ า เร็ จ การศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาเอกให้ ใ ช้
คํานําหน้านามว่า ดร.
มติ/ความเห็นของที่ประชุม
รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 1.2 แต่งตั้งผู้รักษาการในตําแหน่งหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน
สาระสําคัญโดยย่อ
มหาวิ ท ยาลั ย มี คํ า สั่ ง แต่ ง ตั้ ง อาจารย์ ว นิ ด า อิ น ทรลั ก ษณ์ เป็ น ผู้ รั ก ษาการหั ว หน้ า
หน่วยตรวจสอบภายใน ซึ่งขณะนี้ได้มอบหมายให้เขียนมาตรการในการป้องกันการทุจริต ซึ่งเป็นนโยบาย
การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 11/2557
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ของ คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) และในการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.)
ครั้งต่อไป ให้เรียนเชิญท่านเข้าร่วมประชุมด้วย
มติ/ความเห็นของที่ประชุม
รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 1.3 กําหนดหลักเกณฑ์การเปิด – ปิด หลักสูตร
สาระสําคัญโดยย่อ
มหาวิทยาลัยจะทําการแต่งตั้งคณะกรรมการ เพื่อจะกําหนดหลักเกณฑ์การเปิด – ปิด
หลักสูตร/สาขาวิชาที่ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกําหนด
มติ/ความเห็นของที่ประชุม
รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 1.4 หลักเกณฑ์การคิดภาระงาน
สาระสําคัญโดยย่อ
คณะผู้บริหารจะมีการประชุมหารือในเรื่องหลักเกณฑ์การคิดภาระงาน เช่น การทําประกัน
คุณภาพ หรืออื่น ๆ นอกจากการสอนและวิจัย ควรจะนํามาคิดภาระงานเพิ่มเติม เพื่อเป็นการผลักดันให้
ทํางานมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น
มติ/ความเห็นของที่ประชุม
รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม
ระเบียบวาระที่ 2.1 เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 9/2557
สาระสําคัญโดยย่อ
มหาวิทยาลัยได้กําหนดให้มีการประชุม คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 9/2557
เมื่อวันอังคารที่ 10 มิถุนายน 2557 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมอยุธยา – อาเซียน มหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
เลขานุการคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย นําเสนอรายงานการประชุม ครั้งที่ 9/2557
เพื่อขอให้ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม
มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม
รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 9/2557 โดยไม่มี
การแก้ไข

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 11/2557
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ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุม
ระเบียบวาระที่ 3.1 รายงานข้อมูลการดําเนินงานและผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุม
คณะกรรมการบริห ารมหาวิท ยาลัย ราชภัฏ พระนครศรีอ ยุธ ยา
ครั้งที่ 9/2557
สาระสําคัญโดยย่อ
เลขานุการคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย นําเสนอรายงานข้อมูลจากการดําเนินงาน
และผลการปฏิ บั ติ ต ามมติ ที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการบริ ห ารมหาวิ ท ยาลั ย ครั้ ง ที่ 9/2557
เมื่อวันอังคารที่ 10 มิถุนายน 2557 ดังต่อไปนี้
ระเบียบ
วาระที่

เรื่อง

4.1

ขออนุมัติโครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้า
ภายในอาคารหอพักนักศึกษา

4.2

ขอความเห็นชอบโครงการส่งเสริม
ประสิทธิภาพการเรียนการสอนระดั บ
ปริญญาโท หลักสู ตรสาธารณสุข
ศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุข
ศาสตร์
ขอความเห็นชอบตารางการมีส่วนร่ วม
ของผู้บริหารและบุคลากรในพิธี การ
ต่าง ๆ ภายนอกมหาวิทยาลัย

4.3

4.4

ขอความเห็นชอบรายงานผลการปฏิบัติ
ราชการประจําปีง บประมาณ พ.ศ.2556

4.5

ขอความเห็นชอบรายงาน/ผลการใช้จ่าย
งบประมาณรายจ่ายและผลการ
ดําเนินงานโครงการ ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ.2557 (รอบ 6 เดื อน
ระหว่างวันที่ 1 ตุ ลาคม 2556 – 31
มีนาคม 2557)

มติที่ประชุม/ข้อเสนอแนะ
และข้อสั่งการ
ขอถอนเรื่องออก เนื่องจากจะดําเนินการ
ปรับปรุงโครงสร้างของอาคารที่ทําให้เกิด
น้ํารั่วซึมก่อน
ให้ถอนเรื่องออก เนื่องจาก รศ.ดร.นพวรรณ
ธีระพันธ์เจริญ รองฺอธิการบดีฝ่ายบริหาร
เป็นผู้เสนอโครงการนี้ แต่ไม่ได้เข้าประชุม
เนื่องจากไปราชการ
เห็นชอบตารางการมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
และบุคลากรในพิธีการต่าง ๆ ภายนอก
มหาวิทยาลัย โดยเรียงลําดับผู้เข้าร่วม/
หน่วยงานจาก 1-10 และเวียนต่อเนื่องไป
แต่ทั้งนี้ให้พิจารณาตามความเหมาะสม
ในแต่ละงานด้วย และมอบหมายให้
ผู้อํานวยการกองกลางประสานงานกับ
ร้านตัดชุดขาวมาวัดตัวให้กับผู้ที่ประสงค์
จะมีชุดใส่ในงานพิธี ส่วนค่าใช้จ่ายให้
แต่ละคนรับผิดชอบเอง
เห็นชอบรายงานผลการปฏิบัติราชการ
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2556 และให้
นําเข้าสภามหาวิทยาลัย ในการประชุม
ครั้งที่ 5/2557 วันที่ 18 มิถุนายน 2557

ผลการปฏิบัติตามมติ
- แจ้งมติการประชุมให้แก่หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบ
- แจ้งมติการประชุมให้แก่หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบ
- นําเข้าการประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย (ก.บ.) ครั้งที่ 10/2557
ในวันที่ 24 มิถุนายน 2557
- แจ้งมติการประชุมให้แก่หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบ

- แจ้งมติการประชุมให้แก่หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบ
- กองนโยบายและแผนเสนอเรื่องนําเข้า
การประชุมสภามหาวิทยาลัย
ครั้งที่ 6/2557 ในวันที่ 16 กรกฎาคม
2557
เห็นชอบรายงาน/ผลการใช้จ่ายงบประมาณ - แจ้งมติการประชุมให้แก่หน่วยงาน
รายจ่ายและผลการดําเนินงานโครงการ
ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบ
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2557
- กองนโยบายและแผนเสนอเรื่องนําเข้า
(รอบ 6 เดือน ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2556
การประชุมสภามหาวิทยาลัย
– 31 มีนาคม 2557) และให้นําเข้าสภา
ครั้งที่ 6/2557 ในวันที่ 16 กรกฎาคม
มหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 5/2557
2557
วันที่ 18 มิถุนายน 2557

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 11/2557
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ระเบียบ
วาระที่

เรื่อง

4.6

ขอความเห็นชอบ (ร่าง) ข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรี อยุธยา
ว่าด้วย องค์การนักศึกษา พ.ศ. ...

4.7

ขอความเห็นชอบ (ร่าง) ข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรี อยุธยา
ว่าด้วย คณะกรรมการบริหารงานบุคคล
ประจํามหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. ...

4.8

ขอความเห็นชอบการต่อสัญญาจ้าง
เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
(ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2557 ถึงวันที่ 30
กันยายน 2558)

มติที่ประชุม/ข้อเสนอแนะ
และข้อสั่งการ
เห็นชอบ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย องค์การนักศึกษา
พ.ศ. ... โดยมีข้อเสนอแนะให้แก้ไขดังต่อไปนี้
1.ให้แก้ไขข้อ 11 คณะกรรมการสภา
นักศึกษา ให้มีจาํ นวน 16 คน ซึ่งมาจาก
ตัวแทนแต่ละชั้นปี ๆ ละ 1 คน ของแต่ละ
คณะ (4 ชั้นปี x 4 คณะ)
2.ให้ปรับข้อ 12 ให้สอดคล้องกับที่มา
และองค์ประกอบของนักศึกษาจากข้อ 11
3.ข้อ 19 ควรเขียนเรื่องการพิจารณา
งบประมาณด้วย ซึ่งอาจเป็นคนอีกกลุ่ม
หนึ่ง เป็นผู้ควบคุมเรื่องงบประมาณ
4.ข้อ 29 คณะกรรมการองค์การนักศึกษา
ให้มีจํานวน 16 คน
5.ข้อ 32 (3) ให้ตัดออก (ต้องมีผลการเรียน
เฉลี่ยสะสมไม่ต่ํากว่า 2.00)
6.เนื่องจากข้อบังคับนี้เกี่ยวข้องกับการ
สรรหาคณะกรรมการส่งเสริมกิจการ
มหาวิทยาลัยฯ จึงขอให้มีบทเฉพาะกาล
เพื่อให้สามารถดําเนินการต่อไปจนแล้ว
เสร็จ
ให้แก้ไขตามข้อเสนอแนะ
ของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ
และนําเข้าการประชุมคณะกรรมการ
ปรับปรุง และยกร่างกฎหมายของ
มหาวิทยาลัย ก่อนนําเข้าการประชุม
สภามหาวิทยาลัยต่อไป
เห็นชอบ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย คณะกรรมการ
บริหารงานบุคคลประจํามหาวิทยาลัย
(ฉบับที่ 2) พ.ศ... และนําเข้าการประชุม
สภามหาวิทยาลัย ในครั้งที่ 5/2557
วันที่ 18 มิถุนายน 2557
เห็นชอบการต่อสัญญาจ้างของเจ้าหน้าที่
รักษาความปลอดภัยของสํานักงานรักษา
ความปลอดภัย องค์การสงเคราะห์ทหาร
ผ่านศึกในพระบรมราชูปถัมภ์ (ตั้งแต่วันที่ 1
ตุลาคม 2557 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2558)
และมอบหมายให้ผู้อาํ นวยการกองกลาง
ประสานงานเป็นการภายในกับสํานักงาน
รักษาความปลอดภัย องค์การสงเคราะห์
ทหารผ่านศึกในพระบรมราชูปถัมภ์ กรณีที่
มหาวิทยาลัยจะเพิ่มจุดรักษาความปลอดภัย
ที่อาคาร 100 ปี

ผลการปฏิบัติตามมติ
- แจ้งมติการประชุมให้แก่หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบ
- งานนิติการแก้ไขตามข้อเสนอแนะ
ของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
(ก.บ.)
- นําเข้าการประชุมคณะกรรมการปรับปรุง
และยกร่างกฎหมายของมหาวิทยาลัย
ในเดือนมิถุนายน 2557

- แจ้งมติการประชุมให้แก่หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบ
- นําเข้าการประชุมสภามหาวิทยาลัย
ครั้งที่ 5/2557 เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน
2557 มติที่ประชุมเห็นชอบ
- แจ้งมติการประชุมให้แก่หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบ
- ผู้อํานวยการกองกลางประสานงาน
กับสํานักงานรักษาความปลอดภัย
องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก
ในพระบรมราชูปถัมภ์ ให้เพิ่มจุดรักษา
ความปลอดภัย ณ อาคาร 100 ปี
โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเพิ่ม

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 11/2557
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ระเบียบ
วาระที่
6.2

6.3

6.4

เรื่อง

มติที่ประชุม/ข้อเสนอแนะ
และข้อสั่งการ

ขอหารือ เรื่อง การทบทวนโครงสร้าง
ขอให้แต่ละหน่วยงานทบทวนและระดม
การแบ่งส่วนราชการมหาวิทยาลัยราชภัฏ ความคิดว่าจะมีการปรับหน่วยงานใด
พระนครศรีอยุธยา
อย่างไร
1. ภายในวันที่ 12 มิถุนายน 2557
ขอความกรุณาส่งกลับคืนมาที่ส่วนกลาง
2. วันที่ 13 – 14 มิถุนายน 2557 ส่วนกลาง
จะทําหน้าที่รวบรวมข้อมูล
3.วันที่ 15 มิถุนายน 2557 หากมีเวลาขอให้
แต่ละหน่วยงานมาตรวจสอบ
4.วันที่ 16 มิถุนายน 2557 นําส่งสํานักงาน
ที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ขอความเห็นชอบ (ร่าง) ระเบียบ
เห็นชอบ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรี อยุธยา พระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย กองทุนสวัสดิการ
ว่าด้วย กองทุนสวั สดิการพนักงาน
พนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรี อยุธยา พระนครศรีอยุธยา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. …
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. ...
โดยให้แก้ไขตามข้อเสนอแนะ
ของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
(ก.บ.) ก่อนนําเข้าสภามหาวิทยาลัย
ในการประชุมครั้งที่ 5/2557 วันที่ 18
มิถุนายน 2557
ขอความเห็นชอบเปิดรับสมัครนักศึกษา เห็นชอบการเปิดรับสมัครนักศึกษาภาคพิเศษ
ภาคพิเศษ (เสาร์ – อาทิตย์, เฉพาะ
(เสาร์ – อาทิตย์, เฉพาะวันอาทิตย์)
วันอาทิตย์) ประจําภาคเรียนที่ 1/2557 ประจําภาคเรียนที่ 1/2557

ผลการปฏิบัติตามมติ
- แจ้งมติการประชุมให้แก่หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบ

- แจ้งมติการประชุมให้แก่หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบ
- นําเข้าการประชุมสภามหาวิทยาลัย
ครั้งที่ 5/2557 วันที่ 18 มิถุนายน 2557
มติที่ประชุมเห็นชอบ

- แจ้งมติการประชุมให้แก่หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบ
- กองบริการการศึกษาประกาศรับสมัคร
นักศึกษาภาคพิเศษ (เสาร์ – อาทิตย์,
เฉพาะวันอาทิตย์) ประจําภาคเรียนที่
1/2557 แล้ว

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องนําเสนอเพื่อพิจารณา
ระเบียบวาระที่ 4.1 ขอความเห็นชอบโครงการส่งเสริมประสิทธิภาพการเรียนการสอนระดับ
ปริญญาโท หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุข
ศาสตร์
สาระสําคัญโดยย่อ
ตามที่สาขาวิ ชาสาธารณสุขชุมชน ภาควิชาวิทยาศาสตร์ ประยุ กต์ คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ได้รับงบประมาณสนับสนุนให้จัดทําหลักสูตรระดับมหาบัณฑิต หลักสูตรสาธารณสุขศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ซึ่งหลักสูตรได้ส่งที่คณะเพื่อนําเข้าสู่คณะกรรมการบริหารคณะแล้ว
นั้น โดยคาดว่าจะสามารถเปิดรับนักศึกษาได้ในปีการศึกษา 2557 แต่จากการสํารวจศักยภาพของอาจารย์
ประจํ าหลั กสู ตร พบว่ ายั งขาดอาจารย์ ที่ มี คุ ณวุ ฒิ ตรงตามที่ หลั กสู ตรต้ องการจํ านวน 1 คน ซึ่ งทํ าให้
ขาดอาจารย์ประจําหลักสูตรและขาดผู้สอนที่มีความเชี่ยวชาญโดยเฉพาะ ทั้งนี้การพัฒนาหลักสูตรนี้เป็น
หลักสูตรแรกที่จะสามารถรองรับความต้องการของนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่มีความต้องการระดับสูง
สอดคล้องกับนโยบายการเงิน Medical Hub ของประเทศไทย และการก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 11/2557
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ในปี 2558 จะเป็นการกระตุ้นให้บุคลากรสาธารณสุขมีความจําเป็นที่จะต้องพัฒนาศักยภาพของตนเองมากขึ้น
การดําเนินการดังกล่าวจะประสบผลสํ าเร็จได้จะต้องอาศัย ทรัพยากรอื่น ๆ โดยเฉพาะ
ด้านบุคลากรและงบประมาณบางส่ วน อาทิ อาจารย์ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญระดั บประเทศที่ จ ะ
สามารถเป็นปัจจัยสนับสนุนให้ผู้เรียนเห็นศักยภาพของหลักสูตร ดังนั้น การสนับสนุนด้านบุคลากรและ
งบประมาณจะเป็นปัจจัยสําคัญหนึ่งที่จะส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน
หลั ก สู ต รดั ง กล่ า ว เป็ น ไปตามแผนที่ กํ า หนดและมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพยิ่ ง ขึ้ น ทั้ ง ยั ง เป็ น การตอบโจทย์
ตามการประเมิ น การประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาของคณะที่ เ ร่ ง ให้ มี ก ารจั ด การเรี ย นการสอนระดั บ
ปริญญาโท และจากการวิเคราะห์งบประมาณเบื้องต้นจะเห็นว่ามีความเป็นไปได้ในการจัดจ้างบุคลากร
ดั ง กล่ า ว ซึ่ ง มหาวิ ท ยาลั ย ได้ ม อบให้ ก องนโยบายและแผนประสานงานกั บ รศ.ดร.นพวรรณ
ธีระพันธ์เจริญ เพื่อปรับปรุงความสมบูรณ์ และความถูกต้องของโครงการแล้วนําเสนอคณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) เพื่อพิจารณาให้ความเห็น นั้น
มติ/ความเห็นของที่ประชุม
เห็ น ชอบโครงการส่ ง เสริ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการเรี ย นการสอนระดั บ ปริ ญ ญาโท หลั ก สู ต ร
สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ โดยมอบหมายให้คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีผ ลักดั นตามนโยบายภายใต้กรอบที่ได้ดําเนินการแล้ว ในการเข้าสู่กระบวนการที่ถูกต้ อง
ของการพัฒนาหลักสูตร อีกทั้งควรใช้ศักยภาพอาจารย์ที่มีอยู่ให้เต็มที่ และการกําหนดอัตรากําลังควรอยู่
ในแผนของคณะ รวมทั้งตรวจสอบเรื่องการจ่ายค่าตอบแทนอาจารย์ด้วย

ระเบียบวาระที่ 4.2 ขอความเห็นและข้อเสนอแนะการประเมินการสอนของอาจารย์ ประจําปี
การศึกษา 2556 ของ ผศ.วิภาวี ฝ้ายเทศ คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์
สาระสําคัญโดยย่อ
ตามที่ ม หาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ พระนครศรี อ ยุ ธ ยาได้ ม อบหมายให้ สํ า นั ก วิ ท ยบริ ก ารและ
เทคโนโลยีสารสนเทศดําเนินการประเมินการสอนของอาจารย์ ประจําปีการศึกษา 2556 และได้แจ้งผล
การประเมินการสอนให้อาจารย์ในสังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ทราบแล้วนั้น
คณะมนุ ษ ยศาสตร์ แ ละสั ง คมศาสตร์ ไ ด้ แ จ้ ง ผลการประเมิ น ของทั้ ง สองภาคการศึ ก ษา
ให้อาจารย์ในคณะทราบโดยลับเป็นรายบุคคลแล้วเมื่อเดือนเมษายน 2557 นั้น ในการประชุมคณาจารย์
สาขาวิชานิเทศศาสตร์ เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2557 ได้มีวาระหารือเกี่ยวกับผลการประเมินของอาจารย์
ที่ไม่ผ่านเกณฑ์ในระดับดี (ค่าเฉลี่ยต่ํากว่า 3.51) ซึ่งเมื่อยินดีแลกเปลี่ยนข้อมูลร่วมกันพบว่ามีลักษณะร่วม
ของความผิดปกติในผลการประเมินที่ไม่ผ่านเกณฑ์ กล่าวคือ คะแนนที่ไม่ผ่านเกณฑ์ทุกรายวิชาล้วน
เป็นของนักศึกษานิเทศศาสตร์ หมู่ 1/2553 ในภาคการศึกษาที่ 1/2556 ทั้งสิ้น อาจารย์ที่ไม่ได้สอน
นักศึกษาหมู่ดังกล่าวได้รับผลการประเมินผ่านทุกวิชา ความแปลกแยกที่น่าสังเกตคือ ผลการประเมิน
ในภาคการศึกษาเดียวกันจากนักศึกษานิเทศศาสตร์หมู่ 1/2554, 1/2555 และ 1/2556 ของอาจารย์
ทุกท่านผ่านเกณฑ์การประเมินที่ประชุมคณาจารย์ฯ จึงพิจารณาที่จะเสนอประเด็นข้อสังเกตเกี่ยวกับ
ข้ อ มู ล การประเมิ น โดยละเอี ย ดแก่ ม หาวิ ท ยาลั ย เพื่ อ ตรวจสอบความถู ก ต้ อ งของการประเมิ น และ
เห็ น สมควรเสนอเป็ น รายงานผลการประชุ ม ให้ แ ก่ ม หาวิ ท ยาลั ย เพื่ อ ตรวจสอบความถู ก ต้ อ งของ
การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 11/2557
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การประเมิน และเห็นสมควรเสนอเป็นรายงานผลการประชุมให้มหาวิทยาลัยใช้ประกอบการพิจารณา
ดําเนินการ
ผศ.วิภาวี ฝ้ายเทศ ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการของที่ประชุมคณาจารย์ สาขาวิชานิเทศศาสตร์
จึงขอนําเสนอผลการพิจารณาของที่ประชุมคณาจารย์ สาขาวิชานิเทศศาสตร์ ครั้งที่ 4/2557 เมื่อวันที่ 23
เมษายน 2557 และขอยื่นคําร้องต่อมหาวิทยาลัย ขอให้ตรวจสอบความถูกต้องของการประเมินผล
การสอน รวมทั้งขอทราบคะแนนที่ได้ใ นแต่ล ะระดับความคิดเห็นโดยละเอี ยดก่อนการประมวลผล
ค่าเฉลี่ย โดยเฉพาะรายวิชา 3001311 การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่องานนิเทศศาสตร์ ภาคการศึกษา
ที่ 1/2556
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) มีข้อเสนอแนะ ดังต่อไปนี้
1. อาจารย์ที่ได้คะแนนประเมินต่ํา แต่การสอนดี อาจเกิดจากการประเมินที่ผู้ประเมิน
ไม่ได้ตั้งใจประเมินอย่างจริงจัง
2. การร่วมกันหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อช่วยในการวางกรอบการประเมิน และ
การออกแบบสอบถาม
มติ/ความเห็นของที่ประชุม
1. รับทราบ
2. มหาวิทยาลัยรับทราบถึงความไม่เหมาะสมของเครื่องมือ และกระบวนการประเมินที่ยัง
ไม่เหมาะสมและจะดําเนินการปรับปรุงแก้ไขต่อไป
3. ขอให้การประเมินครั้งที่ผ่านมาเป็นไปตามนั้น และไม่มีการแก้ไข
4. มอบหมายให้สถาบันวิจัยและพัฒนานําแบบประเมินไปพิจารณาปรับปรุ งให้มีความ
เหมาะสม โดยประสานงานกับสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และกองบริการการศึกษา
ในส่วนที่เกี่ยวข้อง และให้ดําเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนสิงหาคม 2557
5. มอบหมายให้งานประกันคุณภาพจัดประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อหารือร่วมกัน

ระเบียบวาระที่ 4.3 ขอความเห็นชอบ (ร่าง) คําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมจรรยาบรรณ
สาระสําคัญโดยย่อ
ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2547 มาตรา 45
กํ า หนดให้ ข้ า ราชการพลเรื อ นในสถาบั น อุ ด มศึ ก ษาต้ อ งปฏิ บั ติ ต นตามจรรยาบรรณตามที่
สภาสถาบั นอุ ดมศึ ก ษากํ าหนด และมาตรา 46 กํา หนดให้ข้า ราชการพลเรื อ นในสถาบัน อุด มศึ ก ษา
ต้ อ งปฏิ บั ติ ต นตามจรรยาบรรณตามที่ ส ภาสถาบั น อุ ด มศึ ก ษากํ า หนด และมาตรา 46 กํ า หนดว่ า
ข้าราชการ พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาผู้ใดประพฤติผิดจรรยาบรรณที่เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง
ให้ ดําเนิ นการทางวิ นัยตามพระราชบัญญัตินี้ และข้อบังคั บมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ว่าด้วย จรรยาบรรณบุคลากรในมหาวิทยาลัย พ.ศ.2551 มาตรา 18 ที่กําหนดให้มหาวิทยาลัยแต่งตั้ง
คณะกรรมการขึ้นมาคณะหนึ่งเรียกว่า “คณะกรรมการส่งเสริมจรรยาบรรณ” และการได้มาซึ่งกรรมการ
ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่มหาวิทยาลัยกําหนด นั้น
การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 11/2557
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มติ/ความเห็นของที่ประชุม
เห็นชอบ (ร่าง) คําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ
ส่งเสริมจรรยาบรรณ ดังต่อไปนี้
1. ให้รองอธิการบดีที่อธิการบดีมอบหมาย เป็นประธานกรรมการ ซึ่งมอบให้อาจารย์ธาตรี
มหันตรัตน์ ไปดําเนินการทาบทาม
2. ผู้ แ ทนคณบดี คั ด เลื อ กกั น เอง จํ า นวน 2 คน ซึ่ ง ได้ แ ก่ ผศ.ดร.หทั ย รั ต น์ ทรรพวสุ
และผศ.ศานิต สวัสดิกาญจน์ เป็นกรรมการ
3. ผู้ อํ า นวยการสถาบั น /สํ า นั ก คั ด เลื อ กกั น เอง จํ า นวน 2 คน คื อ อาจารย์ ดร.จงกล
เฮงสุวรรณ และ ผศ.ธนู บุญญานุวัตร เป็นกรรมการ
4. ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ เป็นกรรมการ
5. ผู้แทนกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารย์ประจํา คัดเลือกกันเอง จํานวน
1 คน มอบหมายให้อาจารย์ธาตรี มหันตรัตน์ ไปดําเนินการหาผู้แทน
6. ผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมายของมหาวิทยาลัย เป็นกรรมการ มอบหมายให้อาจารย์ธาตรี
มหันตรัตน์ ไปดําเนินการ
7. หัวหน้างานบริหารงานบุคคล เป็นกรรมการและเลขานุการ
8. นิติกร เป็นผู้ช่วยเลขานุการ

ระเบียบวาระที่ 4.4 ขอความเห็นชอบการรับสมัครคัดเลือกข้าราชการสายวิชาการ เพื่อรับโอน
มาปฏิบัตริ าชการ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
สาระสําคัญโดยย่อ
ตามประกาศมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ พระนครศรี อ ยุ ธ ยา ณ วั น ที่ 14 พฤษภาคม 2557
ได้ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (สายวิชาการ) เพื่อรับโอนมาปฏิบัติ
ราชการ สั ง กั ด มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ พระนครศรี อ ยุ ธ ยา ครั้ ง ที่ 2/2557 ในตํ า แหน่ ง อาจารย์
เลขที่ ตําแหน่ ง 0071 จํ านวน 1 อัตรา (อั ต ราที่ ว่าง นางชญานุตม์ บุ ญ พระเกศ โอนไปรั บ ราชการ
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี) ซึ่งมหาวิทยาลัยรับสมัครมาแล้ว จํานวน 3 ครั้ง ดังต่อไปนี้
1. กําหนดครั้งที่ 1/2557 เปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 31 มกราคม – 26 กุมภาพันธ์ 2557
โดยเปิดรับโอนในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับภาษาญี่ปุ่น (ปรากฏว่าไม่มีผู้มาสมัคร) และมีประกาศขยายเวลา
รั บสมั ครฯ ในสาขาวิ ชาที่ เกี่ ยวข้ องกั บภาษาญี่ ปุ่ น และมี ประกาศขยายเวลารั บสมั ครตั้ งแต่ วั นที่ 28
กุมภาพันธ์ – 28 มีนาคม 2557 (ปรากฏว่าไม่มีผู้มาสมัคร)
2. ครั้งที่ 2/2557 เปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 14 พฤษภาคม – 13 มิถุนายน 2557 โดยเปิด
รับสมัครฯ ทุกสาขาวิชาในสังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ บัดนี้ ได้สิ้นสุดระยะเวลาการรับสมัคร
ตามประกาศดังกล่าวแล้ว (ปรากฏไม่มีผู้มาสมัคร)
ซึ่งตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจํามหาวิทยาลัย
(ก.บ.ม.) เกี่ยวกับการรับโอน ดังนี้
1. เปิ ดรั บครั้งแรกให้มหาวิทยาลัยเปิดรับสมัครฯ เพื่อรับโอนในสาขาวิชาที่ เป็นอั ตราว่าง
จากการโอนย้าย
การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 11/2557
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2. ครั้งที่ 2 ให้มหาวิทยาลัยเปิดรับสมัครฯ เพื่อรับโอนในคณะที่เป็นอัตราว่างจากการโอนย้าย
3. ครั้ ง ที่ 3 ให้ ม หาวิ ท ยาลั ย เปิ ด รั บ สมั ค รฯ เพื่ อ รั บ โอนทุ ก สาขาวิ ช า และทุ ก คณะ
ในมหาวิทยาลัย
มติ/ความเห็นของที่ประชุม
เห็ น ชอบการรั บ สมั ค รคั ด เลื อ กข้ า ราชการสายวิ ช าการ เพื่ อ รั บ โอนมาปฏิ บั ติ ร าชการ
สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยเปิดโอกาสให้รับโอนในทุกสาขาวิชา แต่จะให้สิทธิ
กับคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ก่อน

ระเบียบวาระที่ 4.5 ขอความเห็นชอบแผนกลยุทธ์ ระยะ 5 ปี พ.ศ.2555 – 2559 ฉบับปรับปรุง
ครั้งที่ 1
สาระสําคัญโดยย่อ
เนื่ อ งจากมี ก ารปรั บ เปลี่ ย นคณะผู้ บริ ห ารมหาวิ ท ยาลั ย ชุ ด ใหม่ จึง ทํ า ให้ มี ก ารกํ า หนด
นโยบายการบริ ห ารงาน กลยุ ท ธ์ และเป้ า หมายการทํ า งานใหม่ จึ ง มี ก ารปรั บ ปรุ ง แผนกลยุ ท ธ์
ระยะ 5 ปี พ.ศ.2555 – 2559 ครั้ ง ที่ 1 ขึ้ น เพื่ อ เป็ น แนวทางในการดํ า เนิ น งานของมหาวิ ท ยาลั ย
และเป็นแนวทางในการถ่ายทอดนโยบายลงสู่หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน
คณะกรรมการบริ ห ารมหาวิ ท ยาลั ย (ก.บ.) มี ข้ อ เสนอแนะ โดยขอให้ เ พิ่ ม หลั ก สู ต ร
สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ไว้ในแผนกลยุทธ์ ระยะ 5 ปี
มติ/ความเห็นของที่ประชุม
เห็ น ชอบ (ร่ า ง) แผนกลยุ ท ธ์ ระยะ 5 ปี และมอบหมายให้ ก องนโยบายและแผนนํ า ไป
ปรั บ ปรุ ง แก้ ไ ข โดยดํ า เนิ น การให้ แ ล้ ว เสร็ จ ภายใน 2 สั ป ดาห์ และนํ า เข้ า พิ จ ารณาในการประชุ ม
คณะกรรมการทบทวนแผนกลยุทธ์ต่อไป

ระเบี ยบวาระที่ 4.6 ขอความเห็ นชอบรายงานผลการดํ าเนิ นงานตามแผนปฏิ บั ติ ราชการ
ประจํ าปี งบประมาณ พ.ศ.2557 รอบ 6 เดื อน (1 ตุ ลาคม 2556 –
31 มีนาคม 2557)
สาระสําคัญโดยย่อ
ตามที่กองนโยบายและแผน งานติดตามและประเมินผล ได้ดําเนินการติดตาม รวบรวม
วิเคราะห์ ประมวลผล และจัดทํารายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ
พ.ศ.2557 รอบ 6 เดือน ( 1 ตุลาคม 2556 – 31 มีนาคม 2557) นั้น บัดนี้รายงานดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว
โดยผลการปฏิ บั ติ งานแยกเป็ น 2 ประเด็ น คื อ 1. ผลการใช้ จ่ ายงบประมาณ จํ าแนกตามยุ ทธศาสตร์
และ 2. ผลการปฏิ บั ติ งานตามตั วชี้ วั ด/ตั วบ่ งชี้ และเพื่ อให้ ผลการดํ าเนิ นงานดั งกล่ าวเป็ นแนวทางใน
การปรับปรุงแผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ต่อไป
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คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) มีข้อเสนอแนะ ดังต่อไปนี้
1. ให้ลดขั้นตอนในการเสนอเรื่องการซื้อจ้าง เบิกจ่ายเพื่อให้สามารถดําเนินการได้ทัน
ตามที่กําหนด
2. ให้กําชับแต่ละหน่วยงานให้ดําเนินการเบิกจ่ายตามระยะเวลาที่กําหนด
3. ควรมีคณะกรรมการที่ให้คําปรึกษา ช่วยแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับงานพัสดุ
4. การกระจายอํ า นาจเพื่ อ ให้ แ ต่ ล ะคณะได้ ดํ า เนิ น การ อาจจะมี บ างเรื่ อ งที่ ต้ อ งให้
ส่วนกลางช่วยแก้ไขเป็นบางกรณีไป
5. ให้ ช่ ว ยตรวจสอบกระบวนการ ขั้ น ตอน ที่ จ ะสามารถลดขั้ น ตอนได้ เช่ น
ปรับแบบฟอร์ม
6. ให้แต่ละคน แต่ละหน่วยงาน เขียน Flowchart ขั้นตอนของการเสนอเรื่องว่าต้องใช้
เวลาเท่ า ไหร่ ให้ มี ผู้ รั บ ผิ ด ชอบที่ ชั ด เจน และให้ เ พิ่ ม บทสรุ ป ผู้ บ ริ ห าร (ปั ญ หา อุ ป สรรค และ
ข้อเสนอแนะ)
7. ขอให้ ส รุ ป การใช้ ง บประมาณในแต่ ล ะไตรมาส แจ้ ง ให้ ค ณะกรรมการบริ ห าร
มหาวิทยาลัย (ก.บ.) ได้รับทราบ
8. ขอให้แต่ละหน่วยงานแต่งตั้งผู้ติดตามการใช้งบประมาณ
มติ/ความเห็นของที่ประชุม
เห็นชอบรายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2557
รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2556 – 31 มีนาคม 2557) โดยให้ปรับปรุงแก้ไขบทสรุปผู้บริหาร

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องนําเสนอเพื่อทราบ
ระเบียบวาระที่ 5.1 เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากคณบดีคณะครุศาสตร์
สาระสําคัญโดยย่อ
1. เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2557 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง จิตอาสาในสถานศึกษา
ให้กับครูและนักเรียน โรงเรียนวัดจุฬามณี
2. เมื่อวันที่ 21 – 22 มิถุนายน 2557 จัดกิจกรรมภาวะผู้นําและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ให้กับ
นักศึกษา ณ วัดภูเขาทอง
3. ในวันที่ 23 – 26 มิถุนายน 2557 จัดอบรมภาษาอังกฤษให้กับนักศึกษาในรอบแรก
มีนักศึกษามารายงานตัว จํานวน 126 คน และเข้ารับการอบรม จํานวน 109 คน
4. ในวันที่ 28 – 29 มิถุนายน 2557 นักศึกษาชั้นปีที่ 1 รอบที่ 1 และรอบที่ 2 เข้าค่าย
คุณธรรม ณ วัดใหญ่ชัยมงคล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จํานวน 2 วัน 1 คืน
มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม
รับทราบ
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ระเบียบวาระที่ 5.2 เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สาระสําคัญโดยย่อ
1. เมื่ อ วั น ที่ 16 – 24 มิ ถุ น ายน 2557 ได้ จั ด อบรมเสริ ม สร้ า งทั ก ษะภาษาอั ง กฤษ
เพื่อการสื่อสารในชีวิตประจําวันให้กับคณาจารย์ภายในมหาวิทยาลัย รุ่นที่ 2
2. ได้ทําเรื่องไปยังหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อจัดอบรมภาษาอังกฤษให้กับผู้บริหารในช่วงเดือน
กรกฎาคม 2557 โดยความร่วมมือขอให้จัดส่งแบบตอบรับกลับคืนมาด้วย
3. การอบรมทักษะการเขียนภาษาอังกฤษเพื่องานวิชาการ ขณะนี้มีผู้สมัครเกินโควตา
และจะจัดอบรมในเดือนกรกฎาคม 2557 ต่อไป

ระเบียบวาระที่ 5.3 เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากคณบดีคณะวิทยาการจัดการ
สาระสําคัญโดยย่อ
1. ในวั น ที่ 27 มิ ถุ น ายน 2557 คณบดี ไ ด้ รั บ มอบหมายให้ ทํ า MOU กั บ วิ ท ยาลั ย
การท่องเที่ยวเว้ ประเทศสาธารณรัฐ สังคมนิยมเวี ยดนาม เพื่อเป็นตั วแทนประชาสัมพันธ์ในการรับ
นักศึกษามาศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัย
2. เมื่อวันที่ 3 – 8 มิถุนายน 2557 คณบดีได้เดินทางไปประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน
เพื่อไปแสดงนิทรรศการกับ Nanning Ding Qian Yin Business Service LTD ของประเทศสาธารณรัฐ
จีน ซึ่งเป็นบริษัทเอกชนในการจัดทําทัวร์ทางด้านการศึกษา และเป็นตัวแทนในการประชาสัมพันธ์
ที่ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนให้
มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม
รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 5.4 เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาระสําคัญโดยย่อ
1. เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2557 ได้ลงนามความร่วมมือกับบริษัทศูนย์เทคโนโลยีไฮเทค
อยุธยา ณ ห้อง 42116 อาคารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เพื่อประโยชน์ในการฝึกอบรมบุคลากรและ
นัก ศึ ก ษาร่ ว มกั น และได้ ห ารื อ ในการสร้ า งหลั กสู ต รฝึ ก อบรมการฝึ ก ประสบการณ์ ใ ห้ กั บ นั ก ศึ ก ษา
ชั้นปีที่ 4 ในการออกสู่ตลาดแรงงาน การฝึกภาษา และการสัมภาษณ์งาน โดยทางบริษัทได้ให้ความ
ร่วมมือเป็นอย่างดี
2. เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2557 จัดประชุมคณาจารย์ประจําคณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ประจําเดือนมิถุนายน 2557 โดยมีประเด็นสําคัญ 2 เรื่อง คือ เพื่อติดตามผลการปฏิบัติงาน
ในเดือนที่ผ่านมา และการพิจารณาผลการประเมินคุณภาพระดับสาขาวิชา ซึ่งได้มีการประกาศผล
การประกันคุณภาพการศึกษา จึงได้นําเรื่องนี้มาเพื่อพัฒนาสาขาวิชาที่มีคะแนนน้อย และสาขาที่มี
คะแนนสูง จะนํามาเสริมจุดแข็งต่าง ๆ ต่อไป
3. ในวันที่ 25 มิถุนายน 2557 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการนําผลงานวิจัยสู่การจดสิทธิบัตร
หรืออนุสิทธิบัตร ซึ่งตัวชี้วัดนี้มหาวิทยาลัยยังไม่มี และมีบางส่วนที่เป็นขั้นตอนของการดําเนินการ
โดยได้เชิญ วิ ทยากรจากผู้ ดูแ ลขั้นตอนการขออนุ สิ ท ธิบัตร หรื อสิท ธิ บัตร และวิ ทยากรที่ดําเนิน การ
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ขอสิทธิบัตรด้วยตนเอง โดยจะดําเนินการอบรม ณ ห้องประชุม 1 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หากท่านใดสนใจขอเชิญเข้าร่วมอบรม
มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม
รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 5.5 เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากผู้อํานวยการสถาบันอยุธยาศึกษา
สาระสําคัญโดยย่อ
1. ในวั น ที่ 27 – 28 มิ ถุ น ายน 2557 จะมี ก ารจั ด งานศิ ล ปวั ฒ นธรรมอาเซี ย น
ประกอบด้ ว ยกิ จ กรรมการจั ด นิ ท รรศการ การเสวนา การแสดงดนตรี แ ละนาฏศิ ล ป์ การสาธิ ต
ศิ ล ปหั ต ถกรรม และอาหาร มี พิ ธี เ ปิ ด งานในเวลา 18.30 น. ได้ เ รี ย นเชิ ญ ผู้ ว่ า ราชการจั ง หวั ด
พระนครศรีอยุธยามาเป็นประธานในพิธี ขอเรียนเชิญผู้บริหารทุกท่านร่วมงาน
2. ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2557 มหาวิทยาลัยมีกําหนดจัดงานครบรอบ 109 ปี จากโรงเรียน
ฝึกหัดครูสู่มหาวิทยาลัย ประกอบด้วยกิจกรรม คือ ในเวลา 07.00 น. เชิญผู้บริหารศักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ
ภายในมหาวิทยาลัย เวลา 08.30 น. ถวายศักการะรัชกาลที่ 5 และรัชกาลที่ 9 ณ หอประชุม มีการมอบ
รางวัล และการบรรยายพิเศษ และหลังจากนั้นจะเป็นพิธีสงฆ์และรับประทานอาหารร่วมกัน
3. ในวั น ที่ 4 กรกฎาคม 2557 ขอเชิ ญ ผู้ บ ริ ห ารร่ ว มพิ ธี ห ล่ อ เที ย นจํ า นํ า พรรษา
ณ กองพัฒนานักศึกษา และในวันที่ 9 กรกฎาคม 2557 จะมีการแห่เทียนไปยังวัดต่าง ๆ จํานวน 6 วัด
ทางเรือ
มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม
รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 5.6 เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากผู้อํานวยการสํานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
สาระสําคัญโดยย่อ
1. ในวันที่ 26 มิถุนายน 2557 สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศจะนําบุคลากร
ไปศึกษาดูงานในโครงการชั่งหัวมัน จังหวัดเพชรบุรี เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ตามโครงการพระราชดําริ
เศรษฐกิจพอเพียง และนํากลับมาเผยแพร่ต่อไป จึงขอปิดทํางาน 1 วัน
2. ได้ดําเนินการขยายสัญญาณ Wi-Fi ถึงบ้านพัก บริเวณตั้งแต่อาคาร 100 ปี ถึงเรือนไทย
สถาบันอยุธยาศึกษา
มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม
รับทราบ
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ระเบียบวาระที่ 5.7 เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
สาระสําคัญโดยย่อ
1. เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2557 รองผู้อํานวยการสถาบันวิจัยได้เข้าร่วมประชุมเพื่อจัดทํา
วารสารให้ ผ่ า นเกณฑ์ ใ นระดั บ นานาชาติ เนื่ อ งจากขณะนี้ ไ ด้ เ ป็ น เจ้ า ภาพการจั ด ทํ า วารสาร
ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2. เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2557 จัดประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัย ซึ่งแต่เดิม
การขอทุนสนับสนุนจากกองทุนได้กําหนดให้ปีละ 1 ครั้ง แต่เนื่องจากผู้บริหารชุดนี้มีการปรับเปลี่ยน
ให้สามารถขอทุนได้ปีละจํานวน 2 ครั้ง จะมีการประกาศอีกครั้งหนึ่ง โดยให้ผู้ที่สนใจส่งได้ภายในวันที่ 8
สิงหาคม 2557
3. สถาบันวิจัยและพัฒนาจะจัดทําโครงการพัฒนาตํารา เนื่องในโอกาสครบรอบ 111 ปี
ขณะนี้มีผู้สนใจทั้งสิ้น จํานวน 57 ท่าน โดยจะจัดอบรมนอกสถานที่ในวันที่ 21 – 23 กรกฎาคม 2557
ณ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม
รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 5.8 เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากผู้อํานวยการสํานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา
สาระสําคัญโดยย่อ
ในวันที่ 25 มิถุนายน 2557 สํานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา จะมีการจัดประชุม
เพื่ อจั ดทําแผนกลยุท ธ์ เนื่ องจากขณะนี้ยังไม่ มี การจั ดทําแผนกลยุทธ์ของสํานักงานคณะกรรมการ
บัณฑิตศึกษา
มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม
รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 5.9 เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากผู้อํานวยการสํานักงานอธิการบดี
สาระสําคัญโดยย่อ
1. ตามที่งานพัสดุได้พบปะผู้บริหารเพื่อหารือเกี่ยวกับการปฏิบัติงานและปัญหาการทํางาน
ซึ่งจากการประชุมพบว่างานพัสดุมีปัญหาครุภัณฑ์ที่มีต้นทุนไม่เกิน 5,000 บาท และครุภัณฑ์หมดอายุ
การใช้งานอยู่เป็นจํานวนมาก มีผลให้ค่าเสื่อมราคาสะสมมีมูลค่าสูง ซึ่งมติที่ประชุมเห็นว่าให้นําเรื่องนี้
เข้าในการประชุม คณะกรรมการบริห ารมหาวิทยาลั ย เพื่อขอความร่วมมือทุ กหน่ ว ยงานตรวจสอบ
ครุภัณฑ์ที่มีราคาทุนไม่เกิน 5,000 บาท และครุภัณฑ์ที่มีมูลค่าคงเหลือ 1 บาท และไม่จําเป็นต้องใช้
ในราชการอีกต่อไป เพื่อดําเนินการจําหน่ายและปรับปรุงบัญชีสินทรัพย์ให้เป็นปัจจุบัน
2. ตามหนังสือสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับ
การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการในวารสารอิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ เนื่องจากที่ประชุม ก.พ.อ. แจ้งมาว่ามี
ผู้ เ สนอขอกํ า หนดตํ า แหน่ ง ทางวิ ช าการบางรายได้ นํ า ผลงานวิ จั ย ไปเผยแพร่ ใ นวารสาร European
Journal of Social Sciences วารสาร European Journal of Scientific Research และ
การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 11/2557
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วารสาร American Journal of Scientific Research ซึ่งเป็นวารสารอิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ใน
ลักษณะ Open Access Journal โดยมีประเด็นพิจารณาว่าวารสารดังกล่าวจัดเป็นวารสารที่มีลักษณะ
การเผยแพร่ เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ ก.พ.อ.กําหนดหรือไม่ และเมื่อพิจารณาจากเอกสารหลักฐาน
เกี่ ย วกั บรู ป แบบและลั ก ษณะการเผยแพร่ข องวารสารทั้ง 3 ฉบั บ คื อ ไม่ส ามารถสืบ ค้ น หรือ เข้า ถึ ง
ผลงานวิจัยที่ระบุว่าได้มีการเผยแพร่ในวารสารดังกล่าวได้ และวารสารดังกล่าวไม่มีกําหนดการเผยแพร่
ที่แน่นอนชัดเจน จึงแจ้งมาเพื่อให้คณาจารย์และผู้บริหารทราบ
3. สํานั กงานอธิการบดีได้สํารวจความพร้อมของห้องเรียน ในปี การศึกษาที่ 1/2557
โดยมีข้อมูลจาก 4 คณะที่ได้รับแจ้งมา ทราบว่ามีความต้องการเก้าอี้เลคเชอร์ จอ LCD และไมโครโฟน
และอื่น ๆ โดยห้ องที่ชํารุดจะแจ้ งไปยังงานอาคารสถานที่ แ ละภูมิสถาปัตย์ใ ห้ ดําเนินการซ่ อ มแซม
ส่วนเก้าอี้ และจอ LCD จะแจ้งไปยังงานพัสดุในเรื่องของงบประมาณต่อไป
4. ในวั น ที่ 26 มิ ถุ น ายน 2557 เวลา 13.00 น. ณ หอประชุ ม มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
พระนครศรีอยุธยา จะมีการประชุมคณะกรรมการดําเนินการสอบในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้ง
บุคคลเข้ารับราชการ (ภาค ก.) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2557
5. การเปลี่ยนทางเข้าออก อาคาร 31 (อาคารดนตรี) เดิมเป็นทางออก ให้เปลี่ยนเป็น
ทางเข้า ส่วนทางเข้าอาคาร 100 ปี เดิมเป็นทางเข้า ให้เปลี่ยนเป็นทางออก ทั้งนี้เริ่มตั้งแต่วันที่ 25
มิถุนายน 2557 เป็นต้นไป
มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม
รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 5.10 เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ
สาระสําคัญโดยย่อ
สภาคณาจารย์และข้ าราชการได้รับการประสานงานจากคณะกรรมการสิทธิประโยชน์
และที่ประชุมสภาคณาจารย์แห่งประเทศไทย (ทปสท) ให้เข้าร่วมในการยื่นขอความเป็นธรรมในการขอ
ปรับเพิ่มเงินเดือนของข้าราชการ จํานวน 8% ที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม ซึ่งในที่ประชุมสภาคณาจารย์
และข้าราชการ ได้มอบหมายให้รองประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ อาจารย์เฉลิมพล พลมุข
เข้าพบหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ที่กองทัพบก ในวันที่ 20 มิถุนายน 2557 ส่วน
รายละเอียดจะนํามาแจ้งอีกครั้งหนึ่ง
มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม
รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 5.11 เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากรองอธิการบดี
ระเบียบวาระที่ 5.11.1 เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
สาระสําคัญโดยย่อ
1. การดําเนินการเรื่องกฐินพระราชทาน จะกําหนดให้มีการประชุมเตรียมการกันอีก
ครั้งหนึ่ง
การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 11/2557
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2. การแต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการติ ด ตามการใช้ ร ะบบบริ ห ารงบประมาณและการเงิ น
ซึ่งได้เรียนเชิญอาจารย์จิรศักดิ์ ชุมวรานนท์ และผศ.ธนู บุญญานุวัตร ให้มาเป็นรองประธาน เพื่อช่วย
ในการติดตามการใช้ระบบ เพื่อให้เกิดการใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า
3. การประชุ มคณะกรรมการพลังงาน จะมีการดําเนินการอย่างต่ อเนื่อง และขอให้
หน่วยงานต่าง ๆ ช่วยประหยัดพลังงาน เช่น ใช้กระดาษ 2 หน้า ในกรณีที่ไม่อยู่ขอให้ปิดไฟ และจะมี
โครงการประกวดอาคารที่มีความสะอาด สวยงาม เรียบร้อยด้วย
4. ในวันที่ 3 -4 กรกฎาคม 2557 บุคลากรสายสนับสนุนจะไปประชุมเพื่อพัฒนาตนเอง
โครงการพัฒนาบุคลิกภาพสู่ความเป็นเลิศในการให้บริการ ณ ไร่กุสุมา จังหวัดสระบุรี
5. จะมีการประชุมคณะกรรมการโรงอาหาร เพื่อพัฒนาและยกระดับโรงอาหารให้ดีขึ้น
และหากคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยมีเรื่องจะเสนอหรือพิจารณาก็ขอให้แจ้งมาได้
มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม
รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 5.11.2 เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากรองอธิการบดีฝ่ายนโนบายและแผน
สาระสําคัญโดยย่อ
1. การรับมอบนโยบายการจัดทํางบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2558
เมื่อวันศุกร์ที่ 13 มิถุนายน 2557 อธิการบดีและนักวิเคราะห์นโยบายและแผน กองนโยบายและแผน
เข้ า ร่ ว มประชุ ม รั บ มอบนโยบายฯ ณ สโมสรกองทั พ บก กรุ ง เทพมหานคร จากพลเอกประยุ ท ธ์
จันทร์โอชา หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ หัวข้อที่เน้นย้ําเป็นสําคัญ มีดังนี้
1.1 การเรียกความเชื่อมั่นของประชาชน และชาวต่างชาติกลับคืนมา
1.2 การจัดทํางบประมาณจะต้องไม่เกินกรอบความปลอดภัยด้านงบประมาณ
1.3 การแก้ไขหนี้ระยะยาวของประชาชน
1.4 ทบทวนผลการดําเนินงาน และดําเนินการให้เป็นไปตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11
1.5 น้ อ มนํ า หลั ก ปรั ช ญาเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง ของพระบาทสมเด็ จ พระเจ้ า อยู่ หั ว
มาใช้ในการดําเนินงานจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปี
รวมทั้ ง ได้ รั บ ทราบแนวทางการจั ด ทํ า งบประมาณรายจ่ า ยประจํ า ปี ง บประมาณ
พ.ศ.2558 จากนายสมศักดิ์ โชติรัตนะศิริ ผู้อํานวยการสํานักงบประมาณ โดยชี้แจงแนวทางที่สําคัญ
และปฏิ ทินการจัดทํางบประมาณฯ ให้เป็นไปตามนโยบายและแนวทางที่กําหนด ซึ่งมหาวิทยาลั ย
โดยกองนโยบายและแผนได้ดําเนินการต่อเนื่องมาตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2557 โดยกรอกข้อมูลในระบบ
e – budgeting ของสํานักงบประมาณ นอกจากนี้ในช่วงเดือนสิงหาคมถึงต้นเดือนกันยายน 2557
อธิ ก ารบดี รองอธิ ก ารบดี หรื อ ผู้ บ ริ ห ารที่ ไ ด้ รั บ มอบหมาย จะต้ อ งเข้ า ชี้ แ จงคํ า ของบประมาณฯ
ต่อคณะกรรมาธิการ และอนุกรรมาธิการชุดต่าง ๆ ตามที่จะมีกําหนดการนัดหมายต่อไป
2. ยุ ท ธศาสตร์ ก ารจั ด สรรงบประมาณรายจ่ า ย ประจํ า ปี ง บประมาณ พ.ศ.2558
สํานักงบประมาณเวียนแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อรับทราบยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะรักษาความสงบแห่งชาติแล้ว ในส่วน
การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 11/2557
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ของมหาวิ ท ยาลั ย โดยกองนโยบายและแผน ได้ ดํ า เนิ น การจั ด ทํ า งบประมาณฯ ให้ ส อดคล้ อ งกั บ
ยุทธศาสตร์ฯ ดังกล่าว ที่ให้มีความครอบคลุมพันธกิจหลักทั้งสี่ด้านของมหาวิทยาลัย รวมทั้งการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน
3. ขอความอนุเคราะห์หน่วยงานที่เสนอของบลงทุนในงบประมาณรายจ่าย ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ.2558 (งบแผ่นดิน) ทบทวนรายการต่าง ๆ ตามที่เสนอขอ และเรียงลําดับความสําคัญ
ส่งข้อมูลที่กองนโยบายและแผนภายในวันที่ 25 มิถุนายน 2557
4. ทบทวนผลการดําเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2557 เพื่อเตรียมการจัดทํางบประมาณ
รายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ขอให้หน่วยงานทบทวนผลการดําเนินงานตามงาน/โครงการ
ประจํ า ปี ง บประมาณ พ.ศ.2557 เพื่ อ เตรี ย มการสํ า หรั บ การจั ด ทํ า งบประมาณรายจ่ า ย ประจํ า ปี
งบประมาณ พ.ศ.2558 ซึ่งกองนโยบายและแผน จะนัดหมายหน่วยงานประชุมเพื่อจัดทํางบประมาณฯ
ต่อไป
มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม
รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 5.11.3 เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
สาระสําคัญโดยย่อ
สรุปจํานวนนักศึกษาภาคปกติ ปีการศึกษา 2557 รอบ 1 รอบ 2 โควตา และโครงการ
เด็กดีมีที่เรียน ดังต่อไปนี้
ผ่านการคัดเลือกรอบ 2
ยืนยันสิทธิ์รอบ 1, โควตา,
คณะ
หมายเหตุ รายงานตัวเป็น
เด็กดีมีที่เรียน
นักศึกษาวันที่ 24 มิ.ย.2557
คณะครุศาสตร์
128
269
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
170
350
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
102
189
คณะวิทยาการจัดการ
110
266
รวม
510
1,074
ข้อมูล ณ วันที่ 21 มิถุนายน 2557
มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม
รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 5.11.4 เรือ่ งนําเสนอเพือ่ ทราบจากรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
- ไม่มี -

ระเบียบวาระที่ 5.11.5 เรือ่ งนําเสนอเพือ่ ทราบจากรองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษและกฎหมาย
- ไม่มี –
การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 11/2557
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ระเบียบวาระที่ 5.11.6 เรือ่ งนําเสนอเพือ่ ทราบจากผูช้ ่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพ
สาระสําคัญโดยย่อ
สํานักงาน ก.พ.ร. แจ้งผลคะแนนการประเมินผลการปฏิบัติราชการ (เบื้องต้น) ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ.2556 ตามหนั ง สื อ สํ า นั ก งาน ก.พ.ร.ที่ นร1201/851 เรื่ อ ง แจ้ ง ผลคะแนน
การประเมินผลการปฏิบัติราชการ (เบื้องต้น) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2556 ลงวันที่ 17 มิถุนายน
2557 เพื่อให้มหาวิทยาลัยตรวจสอบและแจ้งยืนยันผลคะแนนกลับไปยังสํานักงาน ก.พ.ร. ภายในวันที่
30 มิถุนายน 2557 นั้น
ผลการปฏิ บั ติ ร าชการตามคํ า รั บ รองการปฏิ บั ติ ร าชการ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
พระนครศรีอยุธยา ประจําปีการศึกษา พ.ศ.2556 ได้คะแนนในภาพรวม 4.0806 คะแนน
ผลการดําเนินงาน จําแนกตามมติ ได้แก่
1. มิติภายนอก
1.1 ด้านการประเมินประสิทธิผล คะแนน 4.2563
1.2 ด้านการประเมินคุณภาพ คะแนน 4.4330
2. มิติภายใน
2.1 การประเมินประสิทธิภาพ คะแนน 2.9333
2.2 การพัฒนาสถาบัน
คะแนน 4.2900
ซึ่งงานประกันคุณภาพได้ทําการตรวจสอบผลคะแนนแล้ว พบว่าเป็นไปตามที่สํานักงาน
ก.พ.ร.ได้จัดทําสรุปผลคะแนนการประเมินราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2556 ทั้งนี้งานประกันคุณภาพ จะดําเนินการทํา
หนังสือยืนยันผลการประเมินกลับไปยังสํานักงาน ก.พ.ร. ต่อไป
ในส่ ว นของมิ ติ ภ ายใน ตั ว ชี้ วั ด ที่ มี ปั ญ หา คื อ ตั ว ชี้ วั ด ที่ 7 ร้ อ ยละของการเบิ ก จ่ า ย
งบประมาณ ตัวชี้วัดที่ 8 ระดับความสําเร็จของการจัดทําต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต และตัวชี้วัดที่ 9
ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงานของสถาบันอุดมศึกษา
มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม
รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 5.11.7 เรือ่ งนําเสนอเพือ่ ทราบจากผูช้ ่วยอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการ
และสหกิจศึกษา
สาระสําคัญโดยย่อ
ในวั น ที่ 25 มิ ถุ น ายน 2557 จะมี ก ารอบรมสหกิ จ ศึ ก ษาร่ ว มกั บ ผู้ ป ระกอบการ WD
จึงขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้ที่จะเข้าร่วมการอบรม ณ อาคารสวนหลวง
มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม
รับทราบ

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 11/2557
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ระเบียบวาระที่ 5.11.8 เรือ่ งนําเสนอเพือ่ ทราบจากผูช้ ่วยอธิการบดีฝ่ายอาคารสถานที่
ภูมิสถาปัตย์ และสิทธิประโยชน์ของบุคลากร
- ไม่มี -

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่น ๆ
ระเบียบวาระที่ 6.1 กําหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 11/2557
สาระสําคัญโดยย่อ
ตามที่ได้กําหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) ครั้งที่ 11/2557
โดยพร้อมเพรียงกั น ในวั นอังคารที่ 8 กรกฎาคม 2557 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม อยุธยา –
อาเซียน สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม
รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 6.2 แนวทางการเสนอเรื่องเพือ่ นําเข้าระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัย
สาระสําคัญโดยย่อ
เนื่องด้วยการประชุมสภามหาวิทยาลัย ขณะนี้กระบวนการเสนอเรื่องเข้าบรรจุในระเบียบ
วาระการประชุ ม ยั ง มี ค วามล่ า ช้ า ไม่ ทั น ตามกํ า หนดระยะเวลา ทํ า ให้ เ อกสารที่ นํ า เข้ า ที่ ป ระชุ ม
สภามหาวิ ท ยาลั ย ไม่ ไ ด้ ผ่ า นการพิ จ ารณาจากคณะทํ า งานติ ด ตามการดํ า เนิ น งานตามนโยบาย
สภามหาวิทยาลัย ประกอบกับมีการแจกเอกสารในระหว่างการประชุมสภามหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นการไม่
เหมาะสม และยังไม่เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย การประชุม
สภามหาวิทยาลัย พ.ศ.2549 ข้อ 14
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) มีข้อเสนอแนะ คือ ขอให้จัดทําหนังสือแจ้งไปยัง
แต่ละหน่วยงานได้รับทราบ
มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม
เห็ น ชอบแนวทางการเสนอเรื่องเพื่อ นําเข้ าระเบี ยบวาระการประชุ มสภามหาวิ ทยาลั ย
และให้แจ้งแต่ละหน่วยงานเพื่อรับทราบ โดยขอให้แต่ละหน่วยงานเสนอเรื่องภายในวันที่ 10 ของแต่ละ
เดือน

ระเบียบวาระที่ 6.3 ขอความเห็นชอบ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ว่าด้วย สโมสรคณาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
สาระสําคัญโดยย่อ
ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (แก้ไขเพิ่มเติม) ฉบับที่ 2 พ.ศ.2557 ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์
2557 ที่กําหนดให้แก้ไขเพิ่มเติมชื่อสโมสรในข้อ 10.1.5 จาก “สโมสรข้าราชการมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา” เป็น “สโมสรคณาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา” นั้น แต่เนื่องจาก
การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 11/2557
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มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยายังไม่มีกฎหมายเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ และวิธีการได้มาของนายก
สโมสร อุปนายกสโมสร และคณะกรรมการสโมสรคณาจารย์ รวมถึงการกําหนดอํานาจหน้าที่ของ
คณะกรรมการ
งานนิติการ กองกลาง สํานักงานอธิการบดี จึงได้จัดทํา (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย สโมสรคณาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา พ.ศ. .... เพื่อให้
การจั ด ตั้ ง สโมสรคณาจารย์ ม หาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ พระนครศรี อ ยุ ธ ยา เป็ น ไปด้ ว ยความถู ก ต้ อ ง
และสอดคล้องกับประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (แก้ไขเพิ่มเติม) ฉบับที่ 2 พ.ศ.2557 ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557
เสนอต่อคณะกรรมการพิจารณาร่างข้อบังคับว่าด้วยสโมสรคณาจารย์ ได้พิจารณาก่อนนําเสนอต่อที่
ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.)
คณะกรรมการพิ จ ารณาร่ า งข้ อ บั ง คั บ ว่ า ด้ ว ยสโมสรคณาจารย์ ได้ ป ระชุ ม พิ จ ารณา
ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันศุกร์ที่ 20 มิถุนายน 2557 และมีมติเห็นชอบ (ร่าง) ข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย สโมสรคณาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
พ.ศ. .... และให้นําเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) ก่อนนําเข้าที่ประชุม
คณะกรรมการปรับปรุงและยกร่างกฎหมายของมหาวิทยาลัย
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) มีข้อเสนอแนะ คือ ข้อบังคับฯ หมวด 2 ข้อ 9
ให้แก้ไขคําว่า ตามข้อ 8 (2) แก้ไขเป็น ตามข้อ 7 (2)
มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม
เห็นชอบ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย สโมสรคณาจารย์
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา และนําเข้าการประชุมคณะกรรมการปรับปรุงและยกร่าง
กฎหมายของมหาวิทยาลัย ก่อนนําเข้าการประชุมสภามหาวิทยาลัยต่อไป

ระเบียบวาระที่ 6.4 ขอความเห็นชอบ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ว่าด้วย การวิจัยจากแหล่งเงินทุนภายนอก (ฉบับที่ 2) พ.ศ. ...
สาระสําคัญโดยย่อ
ตามที่ ผู้ บ ริ ห ารและอาจารย์ ข องมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ พระนครศรี อ ยุ ธ ยาได้ ต กลงว่ า
เมื่อได้รับทุนวิจัยตามโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากคณะกรรมการสภาวิจัยแห่งชาติ (ว.ช.) หรือได้รับ
ทุ น วิ จั ย จากหน่ ว ยงานอื่ น ๆ จะหั ก เงิ น ร้ อ ยละ 10 จากงบประมาณที่ ไ ด้ รั บ เข้ า กองทุ น วิ จั ย ของ
มหาวิทยาลัย ซึ่งมหาวิทยาลัยยังไม่มีระเบียบหรือข้อกฎหมายในการหักเงินเข้ากองทุนวิจัยดังกล่าว
เพื่อให้การหักเงินจากแหล่งทุนภายนอกเข้ากองทุนวิจัยของมหาวิทยาลัยเป็นไปด้วยความถูกต้อง ชัดเจน
สถาบั น วิ จั ย และพั ฒ นาได้ ป ระสานกั บ งานนิ ติ ก าร จั ด ทํ า (ร่ า ง) ระเบี ย บมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
พระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย การวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก (ฉบับที่ 2) พ.ศ. .... โดยปรับข้อ 3 และ
ข้อ แห่งระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย การวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก พ.ศ.2549
เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัย ได้พิจารณา
คณะกรรมการบริ ห ารกองทุ น วิ จั ย ได้ ป ระชุ ม พิ จ ารณาในคราวประชุ ม ครั้ ง ที่ 1/2557
เมื่ อ วั น ที่ 18 มิ ถุ น ายน 2557 ที่ ป ระชุ ม มี ม ติ เ ห็ น ชอบ (ร่ า ง) ระเบี ย บมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 11/2557
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พระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย การวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก (ฉบับที่ 2) พ.ศ. .... โดยมอบให้รองอธิการบดี
ฝ่ายกิจการพิเศษและกฎหมายและงานนิติการได้นําไปปรับแก้ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหาร
กองทุนวิจัย ก่อนนําเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) และคณะกรรมการ
ปรับปรุงและยกร่างกฎหมายต่อไป
มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม
เห็นชอบ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย การวิจัยจากแหล่ง
เงินทุนภายนอก (ฉบับที่ 2) พ.ศ. ... และนําเข้าการประชุมคณะกรรมการปรับปรุงและยกร่างกฎหมาย
ของมหาวิทยาลัย ก่อนนําเข้าการประชุมสภามหาวิทยาลัยต่อไป

ระเบียบวาระที่ 6.5 ขอความเห็นชอบการให้สิทธิ์การเรียนรู้โปรแกรม Speexx
สาระสําคัญโดยย่อ
ตามที่ ม หาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ พระนครศรี อ ยุ ธ ยา มี น โยบายในการพั ฒ นาบุ ค ลากรและ
นักศึกษาของมหาวิทยาลัยโดยการพัฒนาทักษะ ความรู้ทางภาษาอังกฤษ เพื่อเป็นการเตรียมความ
พร้อมสู่ประชาคมอาเซียน และมหาวิทยาลัยได้ทําสัญญากับบริษัท New knowledge Information
เรียบร้อยแล้ว ซึ่งได้รับแจ้งว่าต้องการทราบจํานวนสิทธิ์ของผู้ใช้โปรแกรม Speexx จํานวน 3,500 สิทธิ์
ประกอบด้วยกลุ่มใด จํานวนเท่าไหร่ เพื่อจะได้ส่งมอบโปรแกรมให้ภายในวันที่ 1 กรกฎาคม 2557
และเริ่มใช้โปรแกรมในวันที่ 1 สิงหาคม 2557
มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม
1. ให้แก้ไขคําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ที่ 524/2557 เรื่อง แต่งตั้ง
คณะกรรมการบริหารการใช้โปรแกรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ (Speexx) ในส่วนของคณะวิทยาการ
จัดการ
2. การให้สิทธิ์แบ่งเป็น 3 กลุ่ม คือ
2.1 กลุ่มอาจารย์ข้าราชการ อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย ครูโรงเรียนสาธิต
2.2 กลุ่มข้าราชการพลเรือน พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานราชการ สายสนับสนุน
วิชาการ
2.3 นักศึกษาภาคปกติชั้นปีที่ 2 และ 3 และส่วนที่เหลือจะพิจารณาจัดสรรต่อไป
เลิกประชุมเวลา เวลา 16.50 น.
นางนงคราญ
นางลักขณา

คงสมทรง
เตชวงษ์

ผู้จดบันทึกการประชุม
ผู้ตรวจบันทึกการประชุม

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 11/2557

