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รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
คร้ังที่ 4/2556 

วันอังคารท่ี 19 กุมภาพันธ 2556 เวลา 14.00 – 16.30 น. 
ณ หองประชุม 1 อาคาร 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

-------------------------------------------------- 
ผูท่ีมาประชุม 
1. ดร.บรูพาทิศ พลอยสุวรรณ อธิการบดี ประธาน 
2. ดร.พรเทพ รูแผน รองอธิการบดฝีายบริหาร กรรมการ 
3. ผศ.ดร.วิมลพรรณ รุงพรหม รองอธิการบดฝีายวิชาการ กรรมการ 
4. นายจิรศักดิ์ ชุมวรานนท รองอธิการบดีฝายวางแผนและพัฒนา กรรมการ 
5. ดร.ชิดชัย สนั่นเสียง รองอธิการบดฝีายวิจัยและบริการวิชาการ กรรมการ 
6. นางสาววนิดา อินทรลักษณ ผูชวยอธิการบดฝีายกิจการพเิศษและตรวจสอบ 

ภายใน กรรมการ 
7. ผศ.บุญไท เจริญผล (แทน) คณบดีคณะครุศาสตร กรรมการ 
8. ผศ.วิชชุกร นาคธน คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร กรรมการ 
9. รศ.ดร.นพวรรณ ธีระพันธเจริญ คณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กรรมการ 
10. นายสมเกียติ แดงเจริญ (แทน) คณบดีคณะวิทยาการจัดการ กรรมการ 
11. ดร.ชิดชัย สนั่นเสียง รักษาการ ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา กรรมการ 
12. ผศ.พันทิพา มาลา ผูอํานวยการสถาบันอยุธยาศึกษา กรรมการ 
13. นายชัยพฤกษ ชูดํา ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี 

สารสนเทศ กรรมการ 
14. ดร.รวีวัตร สิริภูบาล ผูอํานวยการสํานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา กรรมการ 

ผูเขารวมประชุม 
1. นางสุนทรี โพธิกุล ผูอํานวยการกองกลาง 
2. นางลักขณา เตชวงษ ผูอํานวยการกองบริการการศึกษา 
3. นางสารภี พูลศิริ ผูอํานวยการกองพฒันานักศึกษา 
4. นางสาวเพลินตา โมสกลุ ผูอํานวยการกองนโยบายและแผน 
5. รศ.ไพฑูรย สมัครกิจ ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ 

ผูไมเขารวมประชุม 
1. นายสุนทร โภชฌงค รองอธิการบดฝีายกจิการนกัศึกษา ติดภารกิจ 
2. นายทวีศักดิ์ จริตควร ผูชวยอธิการบดีฝายบริหาร ติดภารกิจ
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เริ่มประชุม เวลา 14.00 น. 
ประธานพิจารณาจํานวนกรรมการที่มาประชุมและเห็นวาครบองคประชุมแลวจึงเปดการประชุม 

และดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม 

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจงใหทราบ 

ระเบียบวาระที่ 1.1 การเรงรัดการกอหนี้รายจายลงทุน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556 

สาระสําคัญโดยยอ 
คณะกรรมการติดตามเรงรัดการใชจายงบประมาณภาครัฐ กรมบัญชีกลาง กําหนดให 

สวนราชการและรัฐวิสาหกิจเรงรัดการกอหนี้รายจายลงทุนใหแลวเสร็จภายในเดือนมีนาคม 2556 
กรมบัญชีกลางไดจัดทําแบบรายงานสถานการณกอหนี้เงินงบประมาณรายจายลงทุน ประจํา 
ปงบประมาณ พ.ศ. 2556 และใหหนวยงานรายงานสถานะของการดําเนินงานโครงการที่ยังไมไดกอหนี้ 
และคาดวาไมสามารถดําเนินการไดภายในเดือนมีนาคม 2556 โดย Download แบบรายงาน 
สถานการณกอหนี้ฯ ที่ www.cgd.go.th ดังนั้นมหาวิทยาลัยจึงตองเรงรัดหนวยงานที่เกี่ยวของใหเรง 
ดําเนินการใหทันตามกําหนดเวลา 

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 1.2 การประชุมสภามหาวิทยาลัยประจําเดือนกุมภาพันธ 2556 

สาระสําคัญโดยยอ 
สภามหาวิทยาลัยกําหนดการประชุมประจําเดือนกุมภาพันธ 2556 ในวันพุธที่ 20 กุมภาพันธ 

2556 ณ หองประชุมอยุธยาอาเซียน อาคาร 44 สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
และขอเรียนเชิญคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเขารวมรับฟงการประชุมดังกลาว 

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 1.3 การติดตามตรวจสอบจากสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน 

สาระสําคัญโดยยอ 
ขณะนี้เจาหนาที่จากสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน ไดลงพื้นที่ตรวจสอบมหาวิทยาลัยราชภัฏ 

พระนครศรีอยุธยา ตามแผนการตรวจสอบหนวยงานราชการตาง ๆ  โดยไดรับแจงจากรองอธิการบดีฝายวางแผน 
และพัฒนาวามีการตรวจสอบระบบบัญชีและการเงิน จนถึงวันที่ 18 เมษายน 2556 จึงขอความรวมมือจาก 
ทุกหนวยงานที่เกี่ยวของไดอํานวยความสะดวกเกี่ยวกับเอกสาร หรือขอมูลที่เกีย่วของกับหลักฐานการบัญชีตาง ๆ  

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
รับทราบ
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ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

ระเบียบวาระที่ 2.1 เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 3/2556 

สาระสําคัญโดยยอ 
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยไดมีการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 

ครั้งที่ 3/2556 เมื่อวันอังคารที่ 5 กุมภาพันธ 2556 เวลา 13.30 น. ณ หองประชุม 1 อาคาร 2 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

เลขานุการคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย นําเสนอรายงานการประชุม ครั้งที่ 3/2556 
เพื่อขอใหที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม 

มต/ิความคิดเห็นของท่ีประชุม 
รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้ งที่ 3/2556 

โดยไมมีการแกไข 

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุม 

ระเบียบวาระที่ 3.1 รายงานขอมูลการดําเนินงานและผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุม 
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
ครั้งที่ 3/2556 

สาระสําคัญโดยยอ 
1. คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ไดมีมติกําหนดเปนแนวปฏิบัติใหเลขานุการนําเสนอ 

ที่ประชุมเพื่อทราบความคืบหนาหรือขอมูลการดําเนินงานและผลการปฏิบัติตามมติทุกครั้งโดยบรรจุ 
เปนเรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งกอนดวย 

2. คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย มีการประชุม ครั้งที่ 3/2556 เมื่อวันอังคารที่ 
5 กุมภาพันธ 2556 เวลา 13.30 น. ณ หองประชุม 1 อาคาร 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
โดยมีสาระตามรายงานการประชุมฯ ในระเบียบวาระที่ 2.1 

3.  คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย มีการประชุม ครั้งที่ 3/2556 เมื่อวันอังคารที่ 
5 กุมภาพันธ 2556 โดยมอบหมายใหฝายเลขานุการแจงไปยังหนวยงานและบุคคลที่เกี่ยวของปฏิบัติ 
ตามมติที่ประชุมตามบันทึกขอความเลขที่ ศธ 0550.1/ว 32 ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ 2556 เรียบรอยแลว 
และมอบใหหนวยงานและคณะบุคคลที่เกี่ยวของดําเนินงานและปฏิบัติตามที่คณะกรรมการบริหาร 
มหาวิทยาลัยมีมติแลว ตามมติที่ประชุมในระเบียบวาระที่ 3.1 

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
รับทราบ
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ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องนําเสนอเพื่อทราบ 

ระเบียบวาระที่ 4.1 เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากคณบดีคณะครุศาสตร 

สาระสําคัญโดยยอ 
1. วันที่ 14 กุมภาพันธ 2556 โดยคณะกรรมการดําเนินงานตํารวจตระเวนชายแดนไดนํา 

คณะอาจารยและนักศึกษา ไปรวมกิจกรรมจัดคายวิชาการ มีสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย สาขาวิชา 
ประถมศึกษา และสาขาวิชาคณิตศาสตร ที่จัดกิจกรรมรวมกับโรงเรียนพีระยานุเคราะห และโรงเรียน 
ประชารัฐบํารุง 1 ซึ่งเปนโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนที่มหาวิทยาลัยรับผิดชอบอยู 

2. วันที่ 19 กุมภาพันธ 2556 มีการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาของโรงเรียนสาธิต 
ปฐมวัย โรงเรียนประถมสาธิต และโรงเรียนสาธิตมัธยม 

3. วันที่  23 กุมภาพันธ 2556 โรงเรียนสาธิตมัธยมจะทําการสอบคัดเลือกนักเรียน 
ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4 จํานวน 190 คน 

4. วันที่  25 กุมภาพันธ 2556 โรงเรียนสาธิตมัธยมจะทําการสอบคัดเลือกนักเรียน 
ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 จํานวน 911 คน 

5. วันที่ 27 กุมภาพันธ 2556 จะมีการประชุมคณะกรรมการประจําคณะครุศาสตร 

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 4.2  เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากคณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

สาระสําคัญโดยยอ 
วันที่ 23 มีนาคม 2556 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรจะจัดโครงการคายฝกอบรม 

เชิงปฏิบัติการเรื่องเขียนและขับขานเพื่อสรางสรรคชีวิตและสงัคม โดยมีวิทยากรมาใหความรูกับนักศึกษา 
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 4.3  เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากคณบดีคณะวิทยาการจัดการ 

สาระสําคัญโดยยอ 
1. เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ 2556 คณะวิทยาการจัดการไดจัดโครงการอาหารดี อาหารไทย 

ถูกใจวัยรุน เปนการรวมมือกันระหวางสาขาในคณะ โดยทุกสาขาภายในคณะวิทยาการจัดการไดจัด 
กิจกรรมสอนใหนักศึกษาทดลองทาํผัดไทยซึง่เปนอาหารไทยที่ทาํไดไมยาก ผลการดําเนินงานสําเร็จลุลวง 
ไปไดดวยดี 

2. วันที่ 20 กุมภาพันธ 2556 คณะวิทยาการจัดการจะมีการปฐมนิเทศสําหรับนักศึกษา 
ที่ออกฝกงาน  เพื่อใหนักศึกษาที่ออกฝกงานไดรายงานผลการออกฝกงาน
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3. วันที่ 21 กุมภาพันธ 2556 โรงเรียนเทคนิคอางทองจะนํานักศึกษาจํานวน 24 คนและ 
อาจารยจํานวน 2 ทานเขามาเยี่ยมชมคณะวิทยาการจัดการ โดยใหชวยแนะแนวในเรื่องการศึกษาตอใน 
ระดับปริญญาตรีของหลักสูตรบริหารธุรกิจ และในการนี้จะพานักศึกษาทั้งหมดเขาเยี่ยมชมหองสมุด 
อาคารบรรณราชนครินทรดวย 

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 4.4  เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากคณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

สาระสําคัญโดยยอ 
1. วันที่ 13 กุมภาพันธ 2556 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีจะมีการจัดกิจกรรม 5 ส. 

โดยอาจารย บุคลากร และนักศึกษา  และขอขอบคุณกองกลางที่ใหความอนุเคราะหตัดกิ่งไม แตยังมี 
เศษไมคงเหลือซึ่งรถขยะยังไมเก็บออกจากพื้นที่จึงขอความอนุเคราะหใหชวยดําเนินการจัดเก็บให 
เรียบรอยตอไปดวย 

2. วันที่ 16 กุมภาพันธ 2556 ที่ผานมา มีการอบรมเรื่องทองฟาจําลองเกี่ยวกับโลกและ 
ดาราศาสตรใหกับโรงเรียนช้ันประถมศึกษา ซึ่งเปนงานที่ทองฟาจําลองไดดําเนินการอยูเปนประจําโดย 
เฉลี่ยอาทิตยละหนึ่งครั้ง ซึ่งเปนพื้นฐานของการเรียนทางดานฟสิกส 

3. วันที่ 21 กุมภาพันธ 2556 จะมีการประชุมรวมกับรองอธิการบดีฝายวางแผนและพัฒนา 
พรอมกับฝายเขียนแบบเรือ่งหอดูดาวที่ไดรับงบประมาณจํานวน 15 ลานบาท โดยจะเรงรัดการทําสัญญา 
ผูกพันใหเสร็จสิ้นตามที่อธิการบดีมอบหมาย 

4. สัปดาหที่สองของเดือนกุมภาพันธที่ผานมาคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีไดมีการ 
อบรมภาษาอังกฤษโดยใชเวลาชวงวันพุธบายและชวงวันเสารอาทิตย อบรมภาษาอังกฤษใหกับนักศึกษา 
สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและสาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย  ซึ่งคาดวาจะตองทํางาน 
ในโรงงานอุตสาหกรรมในอนาคตมากที่สุด  และขอขอบคุณอาจารยคณะครุศาสตรที่มาสอน 
ภาษาอังกฤษที่ทําใหนักศึกษารักการสอนภาษาอังกฤษมากขึ้น 

5. วันที่ 22 กุมภาพันธ 2556 จะหารือรวมกับอาจารยซาซากิ เพื่อขอขอมูลในการนําเสนอ 
การขอปริญญาพิเศษ ที่มีสวนในการชวยเหลือดานการศึกษาของคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีดาน 
สารสนเทศ และงานของมหาวิทยาลัย 

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 4.5  เรือ่งนําเสนอเพื่อทราบจากผูอาํนวยการสถาบนัอยุธยาศึกษา 

สาระสําคัญโดยยอ 
1. วันที่  17 กุมภาพันธ 2556 สถาบันอยุธยาศึกษาลงพื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรูดาน 

ศิลปวัฒนธรรมภูมิปญญาทองถ่ินที่โรงเรียนทาเรือวิทยานุกูล ซึ่งเปนศูนยวัฒนธรรมอําเภอทาเรือ หนึ่งใน 
จํานวน 3 แหง ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
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2. ตั้งแตสัปดาหที่สามจนถึงสิน้เดือนกุมภาพันธ 2556 สถาบันอยุธยาศึกษารวมมือกับชมรม 
เรารักพิพิธภัณฑจัดเสวนาทางวิชาการเรื่อง 142 ปชาตกาล พระยาโบราณราชธานินทร กําหนด 
การเสวนาทางวิชาการในวันเสารที่ 23 กุมภาพันธ 2556 ณ หองประชุม 317 มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
พระนครศรีอยุธยา 

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 4.6 เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

สาระสําคัญโดยยอ 
ระบบ Ebook ซึ่งมหาวิทยาลัยซื้อขาดและไดทําการพัฒนา Ebook ข้ึนมาเองโดยเฉพาะ 

วารสารที่เปนราชภัฏกรุงเกา ที่สามารถเผยแพรไดโดยไมผูกพันกับลิขสิทธ์ิ ซึ่งใชระบบ I Love Library 
และไดทําการ up grade ใหสามารถใชงานไดบน Taplet ไดแลว โดยสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี 

สารสนเทศจะทําการประชาสัมพันธใหทราบเปนเอกสารตอไป 

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 4.7   เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 

สาระสําคัญโดยยอ 
1. วันที่ 1819 กุมภาพันธ 2556 จะจัดโครงการยุววิจัยที่โรงเรียนหนองไมซุง อําเภออุทัย 
2. วันที่ 2324 กุมภาพันธ 2556 จะจัดโครงการ อี ดี แอล ทีวี ที่จังหวัดสระบุรี 
3. วันที่ 27 กุมภาพันธ 2556 จัดโครงการ Up to me ที่อําเภออุทัย จังหวัดพระนคร 

ศรีอยุธยา 
4. คณาจารย ผูบริหาร ศูนย สํานักที่ทําโครงการบริการวิชาการ ขอความอนุเคราะหเขียน 

โครงการอยางละเอียดโดยระบุวาตองมีหลักสูตรมาตรฐาน 
5. มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาไดรับโครงการวิจัยจากสภาการศึกษาช่ือโครงการ 

สํารวจขอมูลดานการศึกษาในพื้นที่ภาคกลางฝงตะวันออกจํานวน 16 จังหวัด งบประมาณจํานวน 
670,000 บาท ระยะเวลาดําเนินการตั้งแตวันที่ 12 กุมภาพันธ 2556 ถึงวันที่ 10 มีนาคม 2556 
ตองเก็บขอมูลโรงเรียนประถมศึกษา โรงเรียนมัธยมศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษา มหาวิทยาลัย 
ระดับอุดมศึกษา การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) จะเก็บขอมูลกลุมคนจํานวน 5 
กลุม คือ ผูปกครอง นักเรียน อาจารยระดับอาชีวศึกษา อาจารยระดับอุดมศึกษา ผูบริหารการศึกษาและ 
ผูบริหารสถานศึกษาใหเสร็จสิ้นและจัดทํารายงานผลภายในเดือนเมษายน 2556 

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
รับทราบ
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ระเบียบวาระที่ 4.8  เรื่องนําเสนอเพือ่ทราบจากผูอาํนวยการสํานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา 

สาระสําคัญโดยยอ 
สํ านั ก ง านคณะกรรมการ บัณฑิ ต ศึกษาแจ ง เ รื่ อ งก ารสอบ คัด เ ลื อกนั ก ศึกษา 

ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ซึ่งกระบวนการสอบขอเขียนไดดําเนินการเสร็จสิ้นไปแลว มีผูสมัคร 
สอบจํานวน 309 คน เขาสอบคัดเลือกจริงจํานวน 218 คน มีผูสอบผานเกณฑ จํานวน 145 คน แบงเปน 
สังกัด สพฐ. จํานวน 65 คน การศึกษานอกโรงเรียนจํานวน 36 คน การอาชีวศึกษา จํานวน 10 คน และ 
สํานักงานการสงเสริมเอกชน จํานวน 34 คน ในวันที่ 24 กุมภาพันธ 2556 จะทําการสอบสัมภาษณและ 
คัดเลือกเหลือจํานวน 100 คน ตามที่มี MOU 

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 4.9 เรื่องนําเสนอเพือ่ทราบจากผูอาํนวยการสํานกังานอธกิารบดี 

สาระสําคัญโดยยอ 
1. รายงานเรื่องการกอสรางอาคารเรียนและปฏิบัติการรวม ซึ่งไดดําเนินการตอกเสาเข็ม 

ไปแลวประมาณรอยละ 70 คงเหลือเสาเข็มจํานวน 68 ตน ใชเวลาประมาณ 2 สัปดาห และไดเบิก 
จายเงินลวงหนาไปแลวจํานวนรอยละ 15 

2. วันที่ 19 กุมภาพันธ 2556 บริษัท วิกิจสิน ไดนํารถบัสคันใหมมาสงใหมหาวิทยาลัย 
เมื่อเวลา 09.00 น. คณะกรรมการไดตรวจรับเรียบรอยแลว 

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 4.10  เรือ่งนําเสนอเพื่อทราบจากรองอธิการบดีและผูชวยอธกิารบดี 

ระเบียบวาระที่ 4.10.1  เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากรองอธิการบดีฝายบริหาร 

สาระสําคัญโดยยอ 
1. มีหนังสือเชิญจากสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ที่ ศธ 0509(3)/ว171 ลงวันที่ 

8 กุมภาพันธ 2556 ขอเชิญสงโครงการ/คําเสนอขอ เพื่อเขารับการพิจารณารับรองการเปนหนวยจัด 
การฝกอบรมหลักสูตรการบริหารงานอุดมศึกษาระดับสูงที่ ก.พ.อ. รับรอง 

2. ขอขอบคุณคณะกรรมการและหนวยงานที่เกี่ยวของในการจัดงานครบรอบ 21ป 
วันพระราชทานนาม “สถาบันราชภัฏ” ในวันที่ 14 กุมภาพันธ 2556 ที่ผานมา ในฐานะประธาน 
การดําเนินการตามคําสั่งที่มหาวิทยาลัยไดมอบหมาย โดยงานสําเร็จลุลวงไปไดดวยดี 

3. กองกลาง กลุมงานบริหารงานบุคคลจะจัดใหมีการพัฒนาบุคลากรใหมสายสนับสนุน 
วิชาการในชวงวันที่ 45 มีนาคม 2556 ขอความอนุเคราะหคณะจัดสงบุคลากรใหมสายสนับสนุนวิชาการ 
เขารับการปฐมนิเทศ ทั้งนี้จะมีหนังสือแจงไปยังคณะตาง ๆ อีกครั้งหนึ่งพรอมกับกําหนดการฝกอบรม
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มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
รับทราบ และกรณีโครงการ/คําเสนอขอ เพื่อเขารับการพิจารณารับรองการเปนหนวย 

จัดการฝกอบรมหลกัสตูรการบรหิารงานอุดมศึกษาระดับสูงที่ ก.พ.อ. รับรอง มอบสถาบันวิจัยและพัฒนา 
เปนหนวยงานหลักในการยกรางโครงการและประสานงานรวมกับคณะ สถาบัน สํานัก ที่ตองการเขารวม 
โครงการ เพื่อจัดสงโครงการตามหลักเกณฑที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษายกรางตอไป 

ระเบียบวาระที่ 4.10.2  เรื่องนําเสนอเพือ่ทราบจากรองอธกิารบดฝีายวางแผนและพฒันา 

สาระสําคัญโดยยอ 
1. การประเมิน PMQA ระดับความสําเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555 ตามที่สํานักงาน ก.พ.ร. ไดกําหนดใหมีการประเมินผลการปฏิบัติราชการฯ 
ในวันที่ 15 กุมภาพันธ 2556 นั้น กองนโยบายและแผน ขอขอบพระคุณทุกหนวยงานที่ชวยใหการ 
ดําเนินการประเมินดังกลาวผานไปไดดวยดี 

2. รายงานผลการใชจายงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556 (วันที่ 1 ตุลาคม 
2555 31 มกราคม 2556) ตามที่มหาวิทยาลัยไดดําเนินการจัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําป 
งบประมาณ พ.ศ. 2556 กับสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาไปแลว เพื่อใหการดําเนินงานในตัวช้ีวัด 
ที่ 7 รอยละความสําเร็จของการเบิกจายเงินงบประมาณ เปนไปอยางมีประสิทธิภาพและไดตามเปาหมาย 
กองนโยบายและแผนจึงขอรายงานผลการใชจายงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556 (วันที่ 1 
ตุลาคม 2555  31 มกราคม 2556) ดังรายละเอียดโดยยอตอไปนี้ 

จําแนกตามแผนการใชจายงบประมาณ ท้ัง 4 ประเภท 

ประเภทงบประมาณ งบประมาณที่ไดรับจัดสรร เบิกจาย รอยละการเบิกจาย 

งบแผนดิน 261.69 ลบ. 64.06 ลบ. 24.48 

งบ บ.กศ. 82.27 ลบ. 13.55 ลบ. 16.48 

งบ กศ.บป. 18.95 ลบ. 5.20 ลบ. 27.47 

งบบัณฑิตศึกษา 11.73 ลบ. 1.50 ลบ. 12.86 

รวมทั้งสิ้น 374.65 ลบ. 84.34 ลบ. 22.51 

รายละเอียดงบลงทุน 

ประเภทงบประมาณ งบประมาณที่ไดรับจัดสรร เบิกจาย รอยละการเบิกจาย 

งบแผนดิน 58.20 ลบ. 0 0 

งบ บ.กศ. 2.68 ลบ. 0.08 ลบ. 3.17 

งบ กศ.บป. 0.68 ลบ. 0 0 

งบบัณฑิตศึกษา 1.17 ลบ. 0 0 

งบ บ.กศ. (คงคลัง) 4.80 ลบ. 0 0 

รวมทั้งสิ้น 67.53 ลบ. 0.08 ลบ. 0.13
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3. คณะกรรมการปรับปรุง และยกราง กฎ ระเบียบ ประกาศ และขอบังคับของมหาวิทยาลัย 
อยูระหวางการดําเนินการออกประกาศบัญชีเงินเดือนของพนักงานมหาวิทยาลัย โดยมีเปาหมายใหจายได 
ภายในเดือนกุมภาพันธ 2556 ซึ่งจะนําเขาที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยในวันพุธที่ 20 กุมภาพันธ 2556 

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 4.10.3  เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากรองอธิการบดีฝายวิชาการ 

สาระสําคัญโดยยอ 
1. สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ไดตอบขอหารือสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา 

เจาคุณทหารลาดกระบัง ตามหนังสือที่ ศธ 0509(2)/664 ลงวันที่ 14 มกราคม 2556 กรณีการบังคับใช 

ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการพิจารณาแตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย 

รองศาสตราจารย และศาสตราจารย (ฉบับที่ 6) และ (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2555 วา ก.พ.อ. ไดปรับปรุงการใช 

บังคับหลักเกณฑดังกลาวใหม ตามประกาศฯ (ฉบับที่  8) แลว และขอใหสถาบันอุดมศึกษาใชเปน 

แนวทางการปฏิบัติตอไป 

2. สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ไดตอบขอหารือมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ตาม 

หนังสือที่ ศธ 0509(2)/834 ลงวันที่ 16 มกราคม 2556 กรณีการใชผลการพิจารณาผลงานทางวิชาการเดิม 

ตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการพิจารณาแตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนงผูชวย 

ศาสตราจารย รองศาสตราจารย และศาสตราจารย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 0550 ในการเสนอขอกําหนดตําแหนง 

ผูชวยศาสตราจารยครั้งใหม รองศาสตราจารย และศาสตราจารย (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2555 และขอให 

สถาบันอุดมศึกษาทราบและถือปฏิบัติตอไป 

3. สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา แจงแนวปฏิบัติในการแตงตั้งผูทรงคุณวุฒิเพื่อทํา 

หนาที่ประเมินผลงานทางวิชาการและจรยิธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ  และขอความรวมมือกําหนด 

มาตรการลดระยะเวลาในการพิจารณาแตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนงทางวิชาการ 

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 4.10.4 เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากรองอธิการบดีฝายวิจัยและบริการวิชาการ 

สาระสําคัญโดยยอ 
 ไมมี  

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
 ไมมี 
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ระเบียบวาระที่ 4.10.5  เรือ่งนําเสนอเพื่อทราบจากรองอธกิารบดฝีายกิจการนกัศกึษา 

สาระสําคัญโดยยอ 
 ไมมี  

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
 ไมมี  

ระเบียบวาระที่ 4.10.6  เรื่องนําเสนอเพือ่ทราบจากผูชวยอธิการบดฝีายบริหาร 

สาระสําคัญโดยยอ 
 ไมมี  

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
 ไมมี  

ระเบียบวาระที่ 4.10.7 เรื่องนําเสนอเพือ่ทราบจากผูชวยอธิการบดฝีายกิจการพิเศษ 
และตรวจสอบภายใน 

สาระสําคัญโดยยอ 
หนวยงานที่ยังไมสงทะเบียนคุมครุภัณฑใหกับหนวยตรวจสอบภายในมีจํานวน 8 กลุมงาน 

ของกองกลาง สํานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ซึ่งทะเบียนคุมครุภัณฑที่ใหจัดสงหนวยตรวจสอบ 
ภายในจะนําไปสุมตรวจและรายงานผลใหอธิการบดีไดรับทราบยอดปจจุบันของครุภัณฑที่มีอยู 

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องนําเสนอเพื่อพิจารณา 
ระเบียบวาระที่ 5.1 ขอความเห็นชอบโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาไทยและอาเซียน 

ประจําปงบประมาณ 2556 รอบที่ 2 

สาระสําคัญโดยยอ 
ตามที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ไดมีหนังสือที่ ศธ 0507(3)/ว1124 ลงวันที่ 

12 กันยายน 2556 ไดประกาศรับสมัครนักศึกษาทั้งระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาเขารวมโครงการ 
แลกเปลี่ยนนักศึกษาไทยและอาเซียน ประจําปงบประมาณ 2556 โดยสถาบันอุดมศึกษาเสนอช่ือและ 
จัดลําดับนักศึกษาที่มีคุณสมบัติสอดคลองตามเกณฑทั้ งหมดไมเกิน 10 คน ไปยังสํานักงาน 
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ภายในวันศุกรที่ 14 ธันวาคม 2555 ความละเอียดแจงแลวน้ัน
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ในการประชุมคณะกรรมการบริหารและดําเนินโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาไทยและ 
อาเซียน ครั้งที่ 3/2555 เมื่อวันจันทรที่ 24 ธันวาคม 2555 ที่ประชุมไดมีมติเห็นชอบใหเปดรับสมัคร 
นักศึกษาเขารวมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาไทยและอาเซียน ประจําปงบประมาณ 2556 รอบที่ 2 
เนื่องจากมีงบประมาณเหลือเพียงพอและเพื่อประโยชนตอการพัฒนานักศึกษาไทย โดยใหสงใบสมัคร 
และเอกสารประกอบการสมัครพรอมหนังสือนําจากสถาบันอุดมศึกษาลงนามโดยอธิการบดีหรือผูไดรับ 
มอบอํานาจไปยังสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาภายในวันอังคารที่ 30 เมษายน 2556 

มติ/ความเห็นของที่ประชุม 
เห็นชอบให 4 คณะจัดเตรียมและสงขอมูลการเขารวมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาไทย 

และอาเซียน ประจําปงบประมาณ 2556 รอบที่ 2 โดยใหดําเนินการตามขอเสนอโครงการของสํานักงาน 
คณะกรรมการการอุดมศึกษา  และรายงานความคืบหนาใหคณะกรรมการบริหารไดรับทราบในการ 
ประชุมครั้งตอไป 

ระเบียบวาระที่ 5.2 ขอความเห็นชอบการสรางความรวมมือดานศิลปวัฒนธรรมกับ 
มหาวิทยาลัยมาลายา ประเทศมาเลเซีย 

สาระสําคัญโดยยอ 
สถาบันอยุธยาศึกษา เปนหนวยงานที่มีหนาที่ตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยในดานการทํานุ 

บํารุงศิลปวัฒนธรรม และรับผิดชอบการประกันคุณภาพใน องคประกอบที่ 6.1 เกี่ยวกับระบบและ 
กลไกการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม เกี่ยวกับเกณฑมาตรฐานในการกําหนดหรือสรางมาตรฐาน 
ดานศิลปะและวัฒนธรรมใหเปนที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ ดังนั้น เพื่อขับเคลื่อนใหไปสู 
เปาหมายและเตรียมความพรอมเขาสูการเปนประชาคมอาเซียน ในป 2556 

มติ/ความเห็นของที่ประชุม 
เห็นชอบในหลักการการสรางความรวมมือดานศิลปวัฒนธรรมกับมหาวิทยาลัยมาลายา 

ประเทศมาเลเซีย สวนการเดินทางไปราชการใหมีหนังสือตอบรับหรือหนังสือเชิญจากปลายทางหรือ 
ตนสังกัดและใหดําเนินการตามระเบียบราชการ แตควรเปนไปตามหลักความเทาเทียมซึ่งกันและกัน 

ระเบียบวาระที่ 5.3 (ราง) โครงการความรวมมือระหวางสถาบันสงเสริมการสอน 
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สสวท.) และมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
พระนครศรีอยุธยา 

สาระสําคัญโดยยอ 
ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2556 เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ 

2556 ใหคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีปรับแกไขโครงการความรวมมือระหวางสถาบันสงเสริม 
การสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สสวท.) และมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ในเรื่องช่ือ 
ที่มา และวัตถุประสงคของโครงการ บัดนี้คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีไดดําเนินการแกไขตาม 
ที่คณะกรรมการไดใหขอเสนอแนะเรียบรอยแลว
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มติ/ความเห็นของที่ประชุม 
เห็นชอบในหลักการโครงการความรวมมือระหวางสถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและ 

เทคโนโลยี (สสวท.) และใหระบุแหลงงบประมาณใหชัดเจน โดยใหเปลี่ยนแปลงงบประมาณที่มีอยูกอน เชน 
งบแผนดินหรืองบประมาณที่สามารถเปลี่ยนแปลงได และใหเพิ่มเปาหมายเชิงคุณภาพ เชิงคุณลักษณะของ 
กลุมเปาหมาย และระยะเวลาใหชัดเจน 

ระเบียบวาระที่ 5.4 ขอความเห็นชอบโครงการจัดการศึกษาตามโครงการความรวมมือ 
ระหวางคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 
ศรีอยุธยากับสถาบันการศึกษาตางประเทศ 

สาระสําคัญโดยยอ 
ตามที่คณะวิทยาการจัดการ ไดรับอนุมัติโครงการความรวมมือระหวางมหาวิทยาลัยราชภัฏ 

พระนครศรีอยุธยากับสถาบันการศึกษาตางประเทศ งบประมาณบํารุงการศึกษา จํานวนเงิน 626,840 
บาท ซึ่งมีกิจกรรมที่ตองดําเนินการในไตรมาส 2 คือกิจกรรมที่ 1 การสงบุคลากรในคณะเดินทางไป 
ศึกษาดูงาน ประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และเจรจาเพื่ อหาขอตกลงทางวิชาการกับ 
สถาบันการศึกษาในตางประเทศจํานวนเงิน 107,000 บาท นั้น คณะขออนุญาตดําเนินการตามโครงการ 
ดังกลาวโดยเดินทางไปเจรจากับ University Teknologi MARA  (UiTM) ประเทศมาเลเซีย ระหวาง 
วันที่ 2125 มีนาคม 2556 ทั้งนี้ไดแนบแบบเสนอเพื่อประกอบการพิจารณาการเดินทาง ขอมูลจาก 
เว็บไซตของสถาบันการศึกษาที่จะเดินทางไปเจรจา 

มติ/ความเห็นของที่ประชุม 
เห็นชอบในหลักการสรางความรวมมือระหวางคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ 

พระนครศรีอยุธยากับสถาบันการศึกษาตางประเทศ สวนการเดินทางไปราชการใหมีหนังสือตอบรับหรือ 
หนังสือเชิญจากปลายทางหรือตนสงักัดและใหดําเนินการตามระเบียบราชการ แตควรเปนไปตามหลักความ 
เทาเทียมซึ่งกันและกัน 

ระเบียบวาระที่ 5.5 ขอความเห็นชอบงบประมาณโครงการกอสรางอาคารที่พักบุคลากร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

สาระสําคัญโดยยอ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เปนสถาบันอุดมศึกษาที่มุงพัฒนาทั้งทางดาน 

วิชาการ เพื่อสงเสริมบุคลากรใหมีความรู ความสามารถ ซึ่งบุคลากรของมหาวิทยาลัยบางสวนมีความ 
ตองการที่พักอาศัยเพื่อความสะดวกในการเดินทางมาปฏิบัติงานภายในมหาวิทยาลัย และเพื่อเปน 
การเตรียมพื้นที่ในการกอสรางอาคารตามผังแมบททางกายภาพ โดยการยายสวนพักอาศัยของบุคลากร 
ในบริเวณพื้นที่การพัฒนาที่อยูในสวนการศึกษาหลักไปยังสวนพักอาศัยในบริเวณหอพักอูทอง 
มหาวิทยาลัยจึงมีความจําเปนในการจัดหาที่พักสําหรับบุคลากรโดยเฉพาะในบริเวณพื้นที่สวนการศึกษา 
หลักที่ตองมีการพัฒนาสิ่งปลูกสรางตามผังแมบททางกายภาพ
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มติ/ความเห็นของที่ประชุม 
เห็นชอบงบประมาณโครงการกอสร างอาคารที่พักบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏ 

พระนครศรีอยุธยา และมอบกองกลาง สํานักงานอธิการบดีเสนอแตงตั้ งกรรมการผู เช่ียวชาญ 
ดานการกอสรางและตรวจแบบ 

ระเบียบวาระที่ 6  เรื่องอื่น ๆ 

ระเบียบวาระที่ 6.1 กําหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5/2556 

สาระสําคัญโดยยอ 
ตามที่ไดกําหนดใหมีการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (กบ.) ครั้งที่ 5/2556 

ในวันอังคารที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2556 เวลา 13.30 น. ณ หองประชุม 1 อาคาร 2 มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จึงขอเรียนเชิญคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยทุกทาน เขารวมประชุม 
โดยพรอมเพรียงกัน ตามวันและเวลาดังกลาว 

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
รับทราบ 

เลิกประชุมเวลา เวลา 16.30 น. 

นางสาวภัครินทร ภิญญา ผูจดบันทึกการประชุม 
นางสาวเพลินตา โมสกลุ ผูตรวจบันทึกการประชุม




