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รายงานการประชุมคณะกรรมการบรหิารมหาวิทยาลัย 
คร้ังที่ 19/2556 

วันอังคารที่  15  ตุลาคม  2556  เวลา 13.30 – 17.15 น. 
ณ  ห้องประชุมอยุธยา – อาเซียน  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

-------------------------------------------------- 

ผู้ท่ีมาประชุม 
1. ดร.อุทัย   ดุลยเกษม รักษาราชการแทนอธิการบดี  ประธาน 
2. ดร.พรเทพ  รู้แผน  รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร     กรรมการ 
3. ผศ.ดร.วิมลพรรณ รุ่งพรหม      รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ   กรรมการ 
4. นายจิรศักด์ิ  ชุมวรานนท์  รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา กรรมการ 
5. ดร.ชิดชัย   สน่ันเสียง     รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ กรรมการ 
6. นายสุนทร  โภชฌงค์  รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา  กรรมการ 
7. ดร.อมรรัตน์  สน่ันเสียง คณบดีคณะครุศาสตร์   กรรมการ 
8. นางสุวณี   วิจารัตน์  คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ กรรมการ 
9. ผศ.ศานิต  สวัสดิกาญจน์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กรรมการ 
10. ดร.ศานติ     เล็กมณ ี  คณบดีคณะวิทยาการจัดการ  กรรมการ 
11. ผศ.ชูสิทธ์ิ  ประดับเพ็ชร์ ผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา กรรมการ 
12. ดร.จงกล   เฮงสุวรรณ ผู้อํานวยการสถาบันอยุธยาศึกษา      กรรมการ  
13. ผศ.ธนู   บุญญานุวัตร ผู้อํานวยการสํานักวิทยบริการ 

     และเทคโนโลยีสารสนเทศ   กรรมการ 
14. ดร.รวีวัตร์  สิริภูบาล ผู้อํานวยการสํานักงานบัณฑิตศึกษา กรรมการ 
15. นางสุนทรี  โพธิกุล  ผู้อํานวยการกองกลางปฏิบัติหน้าที่ 

     ในตําแหน่งผู้อํานวยการสํานักงานอธิการบดี  
                              กรรมการและเลขานุการ 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. นางสาวศราริตา บุญฤทธ์ิ  หัวหน้างานนิติการ 
2. นางศิขรินทร์  สุวรรณทัศน์ นิติกร 
3. นางสาวเบญจลักษณ์ ชิดชาญชัย นักวิชาการศึกษา กองนโยบายและแผน 
 

ผู้ท่ีลาการประชุม 
- ไม่มี –  

เริ่มประชุม เวลา 13.30 น. 
          ประธานพิจารณาจํานวนกรรมการที่มาประชุมและเห็นว่าครบองค์ประชุมแล้ว เปิดการประชุม
และดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม  
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ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 1.1 แนะนําหนังสือท่ีเหมาะสําหรับผู้บริหาร 

สาระสําคัญโดยย่อ 
  ขอแนะนําให้ผู้บริหารได้อ่านหนังสือ จํานวน 2 เล่ม ซึ่งแปลจากภาษาอังกฤษ  เพ่ือจะช่วย
ให้เปิดมุมมองใหม่ ๆ หนังสือเล่มที่ 1 ช่ือหนังสือ  “ความกล้าที่จะสอน”  อ่านว่าการเป็นครูที่ดีไม่ใช่เพียง
เป็นผู้ที่มีเทคนิคการเรียนการสอนที่ดี  ต้องต้ังอยู่กับความมุ่งมั่น ความเอาใจใส่นักเรียนนักศึกษา  และ
รายวิชาที่สอน  ส่วนหนังสือเล่มที่ 2 ช่ือหนังสือ  “What  I  with  I  no” จะช่วยให้คิดว่าสิ่งที่ทําไม่ได้
สามารถทําได้  ปัญหาทุกปัญหาเป็นโอกาสในการหาคําตอบโดยวิธีการสร้างสรรค์  ผู้บริหารควรได้อ่าน
หนังสือใหม่ ๆ บ้าง  เพ่ือจะได้เห็นประเด็นต่าง ๆ ในการแก้ปัญหาแบบใหม่ หากผู้บริหารท่านใดสนใจ  
ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังได้  โดยในวันที่  20 พฤศจิกายน 2556 จะมีการจัดอภิปรายกับอาจารย์              
ที่มหาวิทยาลัยประสานมิตร 
   

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 1.2   การสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา   

สาระสําคัญโดยย่อ 
  กระบวนการสรรหาอธิการบดีขณะนี้อยู่ระหว่างการดําเนินการ  โดยเริ่มรับสมัครต้ังแต่วันที่         
11 – 21 ตุลาคม 2556  ส่วนการเสนอช่ือจากหน่วยงานต่างๆ น้ัน จะเสร็จสิ้นในวันที่ 17 ตุลาคม 2556 
หลังจากน้ันจะมีการตรวจสอบคุณสมบัติ  และในวันที่ 28 ตุลาคม 2556 จะมีการแสดงวิสัยทัศน์       
ช่วงบ่ายจะมีการหยั่งเสียง  และในวันที่  29  ตุลาคม  2556 จะมีการสัมภาษณ์ผู้เข้ารับการสรรหา
อธิการบดี จํานวน 6 คน เพ่ือคัดเลือกให้เหลือ จํานวน 3 คน และนําเข้าสภามหาวิทยาลัยในวันที่        
30  ตุลาคม  2556  ซึ่งอาจจะมีข้อจํากัดในเรื่องการจัดทําเอกสารเข้าการประชุมสภามหาวิทยาลัยว่าจะ
ทันหรือไม่  หน่วยงานใดที่จะเสนอรายช่ืออธิการบดีให้รีบดําเนินการเพราะจะหมดเขตการเสนอช่ือ      
ในวันที่ 17 ตุลาคม 2556   

 

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
  รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 1.3   การประเมินเพื่อต่อสัญญาจ้างให้แก่พนักงานมหาวิทยาลัย  

สาระสําคัญโดยย่อ 
  อธิการบดีได้จัดทําหนังสือแจ้งไปยังคณะและหน่วยงานต่าง ๆ โดยแจ้งว่าหากหน่วยงานใด  
มีพนักงานมหาวิทยาลัยในสังกัดและเม่ือถึงเวลาที่จะได้รับการประเมินเพ่ือต่อสัญญาขอให้รีบดําเนินการ
ก่อนครบกําหนดการประเมินเพ่ือต่อสัญญาจะได้มีสัญญาใหม่ จํานวน 5 ปี ตามข้อบังคับของ
มหาวิทยาลัย  จะได้ทําในสิ่งอ่ืนใดเพ่ือจะได้ประโยชน์ หากมีการประเมินก็สามารถต่อสัญญาได้เลย  
เน่ืองจากที่ผ่านมาเกิดความไม่ต่อเน่ืองและมีความล่าช้าเป็นอย่างมาก       
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 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
  รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 1.4   การทําผลงานตําแหน่งทางวิชาการ  

สาระสําคัญโดยย่อ 
  บุคลากรสายวิชาการท่ีจบการศึกษาระดับปริญญาโท  และทํางานในมหาวิทยาลัยมาแล้ว 
จํานวน 4 – 5 ปี แต่ยังไม่ได้ตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ (ผศ.) หากรักษาราชการแทนอธิการบดีมีโอกาส
และเวลาพอจะขอเรียนเชิญบุคลากรดังกล่าว  ได้มาพูดคุยเพ่ือหาหนทางช่วยเหลือในการทําผลงานต่อไป 
 

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
  รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 1.5   การแต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม  ตรวจสอบ และประเมินผลงานของ
มหาวิทยาลัย และคณบดี  

สาระสําคัญโดยย่อ 
  ไ ด้มีหนังสือไปยังหน่วยงานต่าง  ๆ  สําหรับคณบดี  ผู้ อํ านวยการสถาบัน/สํา นัก             
หากปฏิบัติตามมาตรา 49 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ  สภามหาวิทยาลัยจะต้องแต่งต้ัง
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยและคณบดี ซึ่งแต่งต้ังจาก
ผู้ทรงคุณวุฒิที่เป็นบุคคลภายนอก จํานวน 4 – 5 ท่าน  เพ่ือตรวจสอบผลการดําเนินงานของอธิการบดี  
คณบดี  และผู้อํานวยการสถาบัน/สํานักให้คณบดี  ผู้บริหารควรได้เตรียมการทําแผนปฏิบัติงานระยะสั้น
คือแต่ละปีการศึกษา ระยะกลางใน 1 ปีงบประมาณจากวันที่ 1 ตุลาคม 2556 – วันที่ 30 กันยายน 
2557 ระยะยาว จํานวน 4 ปีที่อยู่ในวาระการดํารงตําแหน่ง เพ่ือวางแผนว่าจะทําหรือพัฒนาอะไรบ้าง  
แต่ทั้งน้ีก็สามารถท่ีจะปรับปรุงแผนการดําเนินงานได้ในภายหลังเมื่อสภามหาวิทยาลัยได้แต่งต้ัง
คณะกรรมการเป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้ว จะให้ดําเนินการเตรียมความพร้อมต่อไป 
 

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
  รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 1.6   การบรรยายพิเศษเรื่อง จากตาท่ีสาม (Pineal) สู่องค์กรคุณธรรมท่ีมี
คุณภาพและความสุข โดยคุณโสภณ   สุภาพงษ์  

สาระสําคัญโดยย่อ 
  วันที่ 17 ตุลาคม 2556  คุณโสภณ  สุภาพงษ์   กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  
จะมาบรรยายแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้รับฟัง สําหรับผู้บริหาร หัวหน้าหน่วยงานและผู้ที่สนใจว่าทํา
อย่างไรให้ทํางานอย่างมีความสุข  ในเวลา 09.00 – 15.00 น. ณ  ห้องประชุมต้นโมก ขอเชิญชวน
ผู้บริหาร  คณาจารย์ และบุคลากรทุกท่านเข้ารับฟังการบรรยายพิเศษในคร้ังน้ีด้วย 
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 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
  รับทราบ 
 

ระเบียบวาระที่ 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
ระเบียบวาระท่ี 2.1  เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งท่ี 18/2556  

สาระสําคัญโดยย่อ 
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยได้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  

ครั้งที่ 18/2556 เมื่อวันอังคารที่  1  ตุลาคม 2556 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมอยุธยา – อาเซียน  
อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 

เลขานุการคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย นําเสนอรายงานการประชุม  ครั้งที่ 
18/2556  เพ่ือขอให้ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม 

 

มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
  รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 18/2556 โดยมี     
การแก้ไขในหน้า 2-3 บรรทัดที่ 12 คําว่า “ผู้อํานวยงานสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ” 
เปลี่ยนเป็น    คําว่า“ผู้อํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ” และหน้า 2 – 3 บรรทัด
ที่ 17 ให้เพ่ิมเติมหัวข้อระเบียบวาระที่ 1.3 คําว่า “ระดับบัณฑิตศึกษา” หน้า 2-10 บรรทัดที่ 23 แก้ไข
คําว่า “การจัดสรร” เปลี่ยนเป็นคําว่า “เงินเข้ามาจริง”  และหน้า 2-14 มติที่ประชุมระเบียบวาระที่ 5.3 
เพ่ิมเติมข้อความในประโยคคําว่า “จากการจัดตลาดนัด”  
 

ระเบียบวาระที่ 3   เรื่องสืบเน่ืองจากการประชุม 

ระเบียบวาระท่ี 3.1  รายงานข้อมูลการดําเนินงานและผลการปฏิบัติตามมติท่ีประชุม 
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
ครั้งท่ี 18/2556 

สาระสําคัญโดยย่อ 
  เลขานุการคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  นําเสนอรายงานข้อมูลจากการดําเนินงาน
และผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย   ครั้ งที่   18/2556                
เมื่อวันอังคารที่ 1  ตุลาคม 2556  ดังน้ี 

1. ขอความเห็นชอบ (ร่าง) โครงการส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมสโมสรบุคลากรและ
เจ้าหน้าที่  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

มติที่ประชุม  เห็นชอบในหลักการ (ร่าง) โครงการส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมสโมสร
บุคลากรและเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  และมอบหมายให้กองนโยบายและแผน
นําไปวิเคราะห์โครงการ 
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ผลการปฏิบัติ 
- แจ้งมติการประชุมให้แก่หน่วยงานที่เก่ียวข้องได้รับทราบ 
- กองนโยบายและแผนได้วิเคราะห์โครงการเรียบร้อยแล้วโดยใช้งบบํารุงการศึกษา 
- สโมสรบุคลากรและเจ้าหน้าที่ดําเนินการตามโครงการต่อไป 
2. ขอความเห็นชอบร่วมจัดจําหน่ายเสื้อยืดและถุงผ้าพิมพ์ลาย “ช้างทูลดอกบัว” 
มติที่ประชุม  ผู้บริหารร่วมทําบุญในการซื้อเสื้อยืด จํานวน 5 ตัว ๆ ละ 399 บาท และ

คณบดีร่วมทําบุญซื้อถุงผ้าพิมพ์ลาย จํานวน 5 ใบ ๆ ละ 350 บาท  
ผลการปฏิบัติ 
- แจ้งมติการประชุมให้แก่หน่วยงานที่เก่ียวข้องได้รับทราบ 
- ผู้บริหาร/คณบดี ดําเนินการตามมติที่ประชุม 
3. ขอความเห็นชอบ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย 

การบริหารจัดการเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ... 
มติที่ประชุม  ให้คณะทํางานร่างระเบียบว่าด้วยการดําเนินงานโครงการจัดหารายได้ตลาด

นัดนําไปปรับปรุง (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย การบริหารจัดการเงิน
รายได้ของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ... โดยให้จัดสรรเงินรายได้จากการจัดตลาดนัดนําเข้ามหาวิทยาลัย       
ร้อยละ 50 และนําไปจัดสวัสดิการต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย ร้อยละ 50 และให้นําเข้าที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (กบ.) เพ่ือขอความเห็นชอบในการประชุม ครั้งที่ 19/2556          
วันอังคารที่ 15 ตุลาคม 2556 ก่อนนําเข้าการประชุมคณะกรรมการปรับปรุงและยกร่างกฎหมาย       
ของมหาวิทยาลัย และการประชุมสภามหาวิทยาลัยต่อไป 

ผลการปฏิบัติ 
- แจ้งมติการประชุมให้แก่หน่วยงานที่เก่ียวข้องได้รับทราบ 
- คณะทํางานโดยงานนิติการเป็นผู้จัดทําเอกสารนําเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร

มหาวิทยาลัย (กบ.) พิจารณาในคร้ังที่ 19/2556 
 

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องนําเสนอเพื่อทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 4.1 เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากคณบดีคณะครุศาสตร์ 

 สาระสําคัญโดยย่อ 
1. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  แจ้งเลื่อนกําหนดการเสด็จ        

พระราชดําเนินโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนประชารัตน์บํารุง 1 จากกําหนดการเดิมที่จะเสด็จมาใน
วันที่ 27 ตุลาคม 2556   

2. วันที่  11  ตุลาคม 2556 คณะครุศาสตร์จัดให้มีการประชุมคณาจารย์ก่อนปิดภาคเรียน
ในภาคเช้า ส่วนภาคบ่ายคณะครุศาสตร์มีการอบรมการจัดทํา มคอ.3,5 และ 7 และการสอบ  โดยได้
เรียนเชิญ ผศ.วชิรา  ปูชตรีรัตน์ ได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

3. วันที่  14 ตุลาคม 2556 และวันที่ 30 ตุลาคม 2556 การปฐมนิเทศของอาจารย์ใหม่  
เพ่ือพัฒนาศักยภาพ จํานวน   10 คน  โดยมีการปฐมนิเทศการพูดถึงจิตวิญญาณของความเป็นครู     
การเลือกใช้สื่อประกอบการเรียนการสอน  การสนับสนุนการวิจัย  การบริการวิชาการ  บทบาทหน้าที่
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การเป็นอาจารย์ในมหาวิทยาลัย  การสร้างเส้นทางความก้าวหน้า  บทบาทหน้าที่ของสายสนับสนุน  
รวมทั้งการวัดประเมินผลในระดับอุดมศึกษา 

4. วันที่ 14 – 18  ตุลาคม 2556  การอบรมพัฒนาวิทยฐานะให้แก่ครูและผู้บริหาร
สถานศึกษา จํานวน 2 หลักสูตร คือ ครูชํานาญการพิเศษ  และผู้อํานวยการเช่ียวชาญ  ณ โรงแรมวรบุรี  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  มีผู้เข้าร่วมอบรม  ครูชํานาญการพิเศษ จํานวน 158 คน  ค่าลงทะเบียน    
คนละ 4,000 บาท  ผู้อํานวยการเช่ียวชาญ จํานวน 62 คน ค่าลงทะเบียนคนละ 5,000 บาท เป็นรายได้
เข้ามหาวิทยาลัย 10% จํานวน 942,000 บาท   

5. วันที่ 22  ตุลาคม  2556  การสัมมนา “แนวโน้มการวัดประเมินผลในศตวรรษท่ี 11”       
ณ ห้องประชุมต้นโมก  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  และขอเรียนเชิญคณาจารย์ทุกท่าน      
กําหนดการในช่วงเช้าจะมีการเสวนาเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนในระดับบัณฑิตศึกษา  ช่วงบ่าย  
จัดกิจกรรมเสวนา   เรื่องการวัดประเมินผลในศตวรรษที่ 11 โดยคณะครุศาสตร์ได้ประชาสัมพันธ์ไปยัง
แต่ละคณะเป็นที่เรียบร้อยแล้ว   

 

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
รับทราบ 

 

ระเบียบวาระท่ี 4.2  เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์

  สาระสําคัญโดยย่อ 
- ไม่มี - 

 

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
- ไม่มี - 

ระเบียบวาระท่ี 4.3  เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากคณบดีคณะวิทยาการจัดการ 

 สาระสําคัญโดยย่อ 
1. คณะวิทยาการจัดการได้ประเมินผลความดีความชอบเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว  

พบว่าจุดอ่อนของคณาจารย์คือเอกสารประกอบการสอนท่ียังไม่ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานของ
คณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (กพอ.) และเรื่องวิจัยที่ไม่ได้ตามมาตรฐาน  
ในช่วงปิดภาคเรียนได้มอบหมายให้คณาจารย์ไปจัดทําเอกสารการสอนเพ่ิมเติมตามเกณฑ์ของ
คณะกรรมการข้าราชการ   พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (กพอ.) และการพัฒนาภาษาอังกฤษ  โดยขอ
ความร่วมมือจากศูนย์การเรียนการสอนภาษาอังกฤษด้วยตนเอง มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
(ELLIS) ของมหาวิทยาลัยในการสอบวัดระดับความรู้  และนําไปเก็บเป็นข้อมูลของคณะวิทยาการจัดการ
เพ่ือจัดการอบรมในการพัฒนาภาษาอังกฤษต่อไป  

2. การประสานความร่วมมือกับประเทศเวียดนาม  มหาวิทยาลัยเว้  ในการจัดทําหลักสูตร
การท่องเที่ยวนานาชาติ  ได้รับการตอบรับว่าจะจัดส่งหลักสูตรเข้ามาเพ่ือให้สอดคล้องกับหลักสูตร
ท่องเที่ยวนานาชาติของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  ซึ่งสามารถรับนักศึกษาต่อเน่ืองจาก
มหาวิทยาลัยเว้ได้เลย 
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3. คณะวิทยาการจัดการได้ติดต่อกับประเทศอินเดีย  เพ่ือประสานความร่วมมือตามบันทึก
ความร่วมมือในการวิจัยร่วมกัน  ได้มอบหมายอาจารย์ จํานวน 4 ท่าน  ศึกษาในเรื่องของสวัสดิการ
แรงงานไทยเปรียบเทียบกับประเทศอินเดีย โดยจะมีการประชุมร่วมกันและนํามาเปรียบเทียบกันว่ามี
ความบกพร่องหรือแตกต่างกันอย่างไร 
        

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
รับทราบ 

 

ระเบียบวาระท่ี 4.4  เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

 สาระสําคัญโดยย่อ 
1. การโอนย้ายของ ดร.ปรัชวนี  พิบํารุง ได้แจ้งว่าจะมาทํางานในวันที่ 1 พฤศจิกายน 

2556  จะได้มอบหมายภาระงานเป็นขั้นตอนถัดจากน้ีไป   
2. ในช่วงปิดภาคเรียนน้ีจะมีนักศึกษาออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  ในรายวิชาเตรียมฝึก

ประสบการณ์วิชาชีพในสาขาวิชาต่าง ๆ และวิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ระหว่างวันที่ 14 – 20 
ตุลาคม 2556  ได้ปฐมนิเทศการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษาใน 3 สาขาวิชา  คือ สาขาวิชา
สาธารณสุขชุมชน จํานวน 64 คน สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ จํานวน 12 คน สาขาวิชาวิทยาการ
คอมพิวเตอร์ จํานวน 16 คน  

3. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้มอบหมายภาระงานในรอบการประเมินผล        
การปฏิบัติราชการในรอบที่ 1 ของปี 2557 ได้ให้คณาจารย์ได้ส่งแบบมอบหมายภาระงานในวันที่ 10 
ตุลาคม 2556 ขณะน้ีอยู่ในระหว่างการตรวจสอบ  หากไม่เป็นไปตามเกณฑ์ภาระงานจะได้มี            
การมอบหมายเพ่ิมเติม  ต้องมีการหารือเป็นลายลักษณ์อักษร  และแก้ไขปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นระหว่าง
การประเมินในรอบที่ผ่านมา 

4. ในช่วงสัปดาห์ 1 – 2 ของเดือนตุลาคมที่ผ่านมา  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดย
คณาจารย์ภายในคณะได้จัดส่งโครงการเสนอขอทุนวิจัยโดยผ่านสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ  
และสํานักวิจัยและพัฒนา  ในงบประมาณของสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ปี 2558 
จํานวน 19 โครงการ อีก 2 โครงการ ได้ส่งไปยังคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติโดยตรงโดยไม่ผ่าน
มหาวิทยาลัย  เป็นข้อสังเกตได้ว่าคณาจารย์ให้ความสนใจได้ส่งโครงการเพ่ือหาแหล่งเงินทุนวิจัย       
จากภายนอกมากขึ้น      
  

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
รับทราบ 

 

ระเบียบวาระท่ี 4.5  เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากผู้อํานวยการสถาบันอยุธยาศึกษา  

 สาระสําคัญโดยย่อ 
การปรับเปล่ียนนิทรรศการท่ีเรือนไทยและหอศิลป์ภายใต้งบประมาณที่จํ า กัด              

ทีมผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ได้ไปดูสถานที่ที่หอศิลป์พบว่ามีบางห้องที่ยังว่างอยู่  ศิลปวัตถุที่มีอยู่ก็มีจํานวน
มากท่ีเรือนไทยของสถาบันอยุธยาศึกษา  จึงได้มีแนวคิดว่าจะนําไปจัดแสดงที่หอศิลป์  ซึ่งขณะน้ีอยู่
ระหว่างดําเนินการ 
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 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
  รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี 4.6   เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากผู้อํานวยการสํานักวิทยบริการและ 
    เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 สาระสําคัญโดยย่อ 
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศขณะนี้ กําลังดําเนินการจัดสถานท่ี        

และบุคลากรให้เข้ากับโครงการต่าง ๆ  
 

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
  รับทราบ 

 

ระเบียบวาระท่ี 4.7   เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 

 สาระสําคัญโดยย่อ 
จากการประชุมคร้ังที่ผ่านมาได้แจ้งเพ่ือทราบเรื่องการประเมินการจัดการเรียนการสอน

ของคณาจารย์โดยใช้โปรแกรมในการรายงานผลน้ัน  แต่เน่ืองจากเกิดปัญหาคือโปรแกรมยังไม่สมบูรณ์  
ทําให้ไม่สามารถรายงานผลออกมาได้  ดังน้ันจึงขอทราบความคืบหน้าในเรื่องน้ี 

ผศ.ธนู  บุญญานุวัตร  กล่าวว่า  ได้หารือกับผู้ดําเนินการแล้ว  ปรากฏว่าโปรแกรมที่มีอยู่  
ยังไม่สมบูรณ์  ในช่วงน้ีคงต้องดําเนินการแบบเดิมไปพลางก่อน  ภายหลังจากน้ีจะหารือร่วมกับ
ผู้รับผิดชอบดําเนินการอย่างจริงจังว่าควรจะทําอย่างไร  อาจจะต้องเขียนโปรแกรมใหม่ขึ้นมา 

 

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
รับทราบ 

 

ระเบียบวาระท่ี 4.8  เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากผู้อํานวยการสํานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา 

 สาระสําคัญโดยย่อ 
 สํานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาจัดประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา  ในวันศุกร์ที่  25  

ตุลาคม  2556  เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมอยุธยา – อาเซียน  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  
 

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
 รับทราบ 

 

ระเบียบวาระท่ี 4.9  เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากผู้อํานวยการสํานักงานอธิการบด ี

 สาระสําคัญโดยย่อ 
1. การสรรหาอธิการบดี  ขณะน้ีได้ดําเนินการเปิดรับสมัครแล้ว  และมีผู้มาสมัคร จํานวน 

2 หมายเลข ส่วนการเสนอช่ือมีผู้ถูกเสนอช่ือ จํานวน 1 ท่าน 
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2. เมื่อวันที่  14 ตุลาคม  2556 สํานักงานอธิการบดี ดําเนินการสอบแข่งขันพนักงาน
มหาวิทยาลัย  จัดสอบความรู้ ภาค ก. ขณะนี้กรรมการได้ตรวจข้อสอบเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว  และจะ
ดําเนินการจัดสอบ ภาค ข.ต่อไป 

3. การส่งเอกสารกรอบอัตรากําลัง  ขอให้จัดส่งตามกําหนดเวลาเพ่ือดําเนินการต่อไป 
4. เมื่อวันที่  14  ตุลาคม 2556  สํานักงานอธิการบดีได้เชิญบุคลากรสายสนับสนุน  

ข้าราชการพลเรือน  พนักงานมหาวิทยาลัย  พนักงานราชการ  ลูกจ้างประจําและเจ้าหน้าที่ประจําตาม
สัญญา   เ พ่ือประชุม ช้ีแจงขั้นตอนการสรรหาอธิการบดีตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย คุณสมบัติและวิธีการสรรหาอธิการบดี พ.ศ.2547 และข้อบังคับมหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย คุณสมบัติและวิธีการสรรหาอธิการบดี (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2556 

5. สํานักงานอธิการบดีได้ประสานงานไปยังสาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมในการทํากังหัน
บําบัดนํ้าเสีย  ซึ่งขณะนี้มหาวิทยาลัยมีบ่อในการรองรับนํ้า จํานวน 5 บ่อ  ได้ประสานงานกับสาขา
เทคโนโลยีอุตสาหกรรมให้ดําเนินการจัดทํากังหัน  และได้ให้สํานักงานอธิการบดีทําหนังสือถึงมูลนิธิชัย
พัฒนาเพ่ือขอรูปแบบในการจัดทําเพ่ือให้นักศึกษาของมหาวิทยาลัยเป็นผู้จัดทํา  หากมีงบประมาณใน
การจัดซื้อวัสดุ  สํานักงานอธิการบดีจะสนับสนุนงบประมาณในการจัดทําเพ่ิมเติม    
 

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
 รับทราบ 

 

ระเบยีบวาระท่ี 4.10  เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากรองอธิการบด ี

ระเบียบวาระท่ี 4.10.1  เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร 

 สาระสําคัญโดยย่อ 
1. การสรรหาอธิการบดีในครั้งน้ีกังวลว่าจะต้องมีการแต่งต้ังรักษาราชการต่อไปอีก  

ผู้บริหารควรต้องช่วยกันเพ่ือไม่ให้เกิดคดีความ  ต้องการให้ทุกหน่วยงานโดยผู้บริหารได้มีการช้ีแจง     
ทําความเข้าใจกับคณาจารย์และบุคลากรในสังกัดว่าการสรรหาอธิการบดีมีกระบวนการอย่างไร  
ข้อบังคับเป็นนโยบายของสภามหาวิทยาลัยไม่ใช่กฎหมายแพ่งหรือกฎหมายอาญา  หากทําเกินกว่าน้ัน   
ก็ถือว่าผิด  ต้องมีการช้ีแจงทําความเข้าใจร่วมกัน  ไม่เช่นน้ันอาจจะเกิดปัญหาตามมาได้ในภายหลัง 

2. การรับส่งงานในหน้าที่ของผู้บริหาร  โดยเฉพาะคณบดี  ผู้อํานวยการสํานัก สถาบัน    
มีบางคณะได้ดําเนินการส่งมอบงานและรายงานให้ทราบ  ผู้บังคับบัญชาต้องรับทราบว่าได้มอบงานแล้ว  
ต้องตรวจสอบว่าผู้ทํางานเดิมได้ส่งมอบงานใดให้ท่านบ้าง  และส่งมอบงานให้อธิการบดีให้รับทราบต่อไป
ด้วย  หลังจากได้รับการแต่งต้ังจากสภามหาวิทยาลัยแล้ว  สํานักงานอธิการบดีต้องทําหนังสือส่งตัวไป   
ยังสํานักงาน  และสํานักงานผู้อํานวยการจะได้รับเรื่องว่าท่านเข้ามาทํางานแล้ว  และแจ้งกลับมา  กรณี
การแต่งต้ังรองผู้อํานวยการจะแต่งต้ังถัดจากวันที่คณบดี  ผู้อํานวยการสํานัก สถาบันได้รับการแต่งต้ัง
ไม่ได้  ต้องลงวันที่แต่งต้ังตามวันที่ทําบันทึกข้อความเสนอเรื่องขึ้นมา  แต่วันสิ้นสุดต้องเป็นวันที่ตามวาระ
ของผู้บริหาร 
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3. พระราชบัญญัติงบประมาณมีผลบังคับใช้แล้ว ในปี พ .ศ .2557  ประกาศของ
คณะกรรมการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย (กบม.) ว่าด้วย ค่าจ้างของพนักงานมหาวิทยาลัยจะมี
ผลบังคับใช้แล้ว  ขอให้แจ้งบุคลากรในสังกัดของท่านได้รับทราบด้วยต่อไป 

4. เมื่อพระราชบัญญัติงบประมาณมีผลบังคับใช้แล้ว  งานพัสดุต้องทําตามหนังสือหรือ
ประกาศของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน  ต้องจัดทําแผนปฏิบัติราชการเกี่ยวกับการจัดซื้อ           
จัดจ้างภายในหน่วยงานของท่าน  หากมีข้อสงสัยให้สอบถามได้ที่งานพัสดุ  กองกลาง  สํานักงาน
อธิการบดี 

5. หน่วยงานต้องตรวจสอบว่าขณะนี้มีคําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจําปี  
ต้องดําเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่  31  ตุลาคม  2556  วิธีการคือสอบถามจากเจ้าหน้าที่            
ที่รับผิดชอบให้ปรับปรุงทะเบียนครุภัณฑ์ให้เป็นปัจจุบัน และตรวจสอบว่ามีรายการใดที่ยังคงอยู่ รายการ
ใดที่สูญหาย  หรือชํารุดเสียหาย  ใช้งานมานาน  ก็ต้องดําเนินการจําหน่ายออกจากทะเบียน 

6. ได้รับบันทึกข้อความจากอาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อาจารย์ชลธิชา  
แก้วอนุชิต  แจ้งมาว่าไม่สามารถอยู่เวรรักษาการได้  ได้ทําหนังสือแจ้งไปยังฝ่ายบุคคลว่าให้จัดทําบันทึก
ข้อความแจ้งไปยังอาจารย์ชลธิชา แก้วอนุชิต ว่าการอยู่เวรเป็นไปตามนโยบายของมหาวิทยาลัย        
และเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีที่ต้องจัดให้ต้องอยู่เวรรักษาการ และหากวันไหนอยู่เวรไม่ได้ก็ให้จัดทํา
บันทึกข้อความขอเปลี่ยนเวรได้  ได้ตรวจสอบมติคณะรัฐมนตรี  ลงวันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2542              
ได้กําหนดหลักเกณฑ์การอยู่เวรรักษาการไว้  ในกรณีที่ส่วนราชการหรือหน่วยงานใดมีหน่วยรักษา    
ความปลอดภัยแล้ว หรือมีการจ้างบริษัทเอกชน  หน่วยงานนั้นอาจจะพิจารณาไม่มีการรักษาการ       
(อยู่เวร) หรือผู้ตรวจเวรก็ได้  หากจะขอหารือในคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (กบ.) เก่ียวกับ     
การไม่มีการรักษาการ (อยู่เวร) ก็จะเป็นการดี เน่ืองจากมหาวิทยาลัยมีหน่วยรักษาความปลอดภัยแล้ว  
และจะเป็นการประหยัดงบประมาณด้วย  หากคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (กบ.) เห็นด้วยจะได้มี
การออกคําสั่งเพ่ือยกเลิกคําสั่งเดิม  แต่หากเห็นว่ายังเหมือนเดิมก็คงคําสั่งเดิมไว้  ก็แก้ปัญหาเป็น
รายบุคคลไป  การอยู่เวรของสุภาพสตรีจะให้อยู่เฉพาะกลางวัน ในวันเสาร์ – อาทิตย์ และ
วันหยุดราชการ เป็นหลักเกณฑ์ที่คณะรัฐมนตรีมีมติอยู่  จะขออนุญาตแก้ไขคําสั่งให้ถูกต้องซึ่งเป็นไปตาม
มติคณะรัฐมนตรีต่อไป 

ประธาน  กล่าวว่า  บอกถึงวิธีการทํางานของมหาวิทยาลัย  ต้องเอาใจใส่ในฐานะผู้บริหาร  
หากเ ง่ือนไขเปลี่ ยนแปลง   มีการจ้าง เวรยาม   ก็ ต้องทํา เ ง่ือนไขน้ีขึ้นมา   และมาหารือกัน                  
โดยการทําแบบสอบถามความคิดเห็นของบุคลากรในมหาวิทยาลัย เพ่ือเป็นข้อสรุปตามประเด็นที่
นําเสนอดังกล่าวต่อไป  

 

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
รับทราบ 
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ระเบียบวาระท่ี 4.10.2  เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากรองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพฒันา 

สาระสําคัญโดยย่อ 
1. สถาบันวิจัยและพัฒนาได้สรุปประเด็นความร่วมมือตามความเห็นชอบของอธิการบดี

มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ  ได้จัดทําบันทึกลงวันที่ 4 ตุลาคม 2556 แจ้งไปยังทุกหน่วยงานเรียบร้อย
แล้ว 

2. งบประมาณแผ่นดินได้รับอนุมัติแผนการใช้จ่ายงบประมาณของปี 2557 จํานวน 99 ล้าน 
ร้อยละ 40 ของงบประมาณปี 2556  ซึ่งต้องใช้งบประมาณปี 2556 ไปพลางก่อน ได้รับแจ้งจาก        
สํานักงบประมาณว่างบประมาณปี 2557 คาดว่าจะประกาศเป็นกฎหมาย กองนโยบายและแผนเพ่ิง
ดําเนินการจัดส่งแผนเพ่ือให้สํานักงบประมาณได้อนุมัติแผน  ก็ต้องใช้เวลาสักระยะหน่ึง เพ่ือจะได้ใช้
งบประมาณเต็มของปี 2557  

3. วันที่ 17  ตุลาคม 2556  สํานักงบประมาณและสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
(สกอ.) มีหนังสือเชิญประชุมให้เข้าช้ีแจงเรื่องเงินเดือนของพนักงานมหาวิทยาลัย  มีมหาวิทยาลัยบางแห่งที่
เป็นสถาบันอุดมศึกษา    ของรัฐบาลมีการปรับขึ้นเงินเดือนของพนักงานมหาวิทยาลัยโดยใช้เงินรายได้จ่าย
ไปก่อน  กรณีที่จะขอต้ังงบประมาณเพ่ือนําเงินมาจ่ายชดเชยเงินรายได้  สํานักงบประมาณแจ้งว่าไม่
สามารถนําเงินงบประมาณแผ่นดินมาจ่ายชดเชยได้ มหาวิทยาลัยไม่ได้นําเงินรายได้มาจ่ายจึงไม่เข้าในเกณฑ์
กรณีดังกล่าว   

 
4. ติดตามทวงถามรายงานการดําเนินงานของงบประมาณปี 2556 ได้จัดทําบันทึกข้อความ

ถึงทุกหน่วยงาน  ขอให้รายงานผลการดําเนินงานไม่ว่าจะเป็นงบประมาณแผ่นดิน งบบํารุงการศึกษา        
งบ กศ.บป. งบบัณฑิต  มีหน่วยงานท่ีส่ง จํานวน 5 หน่วยงาน  หน่วยงานที่ยังไม่ส่งมี จํานวน 4 หน่วยงาน 
คือ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  สํานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ และ สํานักงานอธิการบดี 

5. รายงานประจําปีงบประมาณ 2556  ได้จัดส่งแบบฟอร์มให้ทุกท่านแล้ว ขอให้หัวหน้า
หน่วยงานได้ดําเนินการตามพันธกิจ  โดยมีลักษณะกิจกรรมที่สําคัญ สามารถกรอกแบบฟอร์มที่จัดส่งไปให้  
และส่งคืนมายังกองนโยบายและแผนตามกําหนด  ในแต่ละปีมีความล่าช้าเน่ืองจากแต่ละหน่วยงานไม่จัดส่ง  
เมื่อสิ้นปีงบประมาณควรจะสรุปผลและจัดส่งมายังกองนโยบายและแผน   

6. วันที่ 16 ตุลาคม 2556 การจัดงานพบปะผู้บริหารจากสาธารณรัฐอิสลามแห่งอิหร่าน      
มีเอกสารกําหนดการและรายช่ือแขกผู้มีเกียรติ  เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมอยุธยา – อาเซียน 

7. วันที่ 17 ตุลาคม 2556  คุณโสภณ  สุภาพงษ์  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  
จะมาบรรยายในหัวข้อ  “จากตาที่ สาม  (Pineal)  สู่ องค์กรคุณธรรมที่ มีคุณภาพและความสุข                
เวลา 08.30 – 15.30 น. ณ ห้องประชุมต้นโมก  อาคารบรรณราชนครินทร์  สํานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ    

 

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
รับทราบ   
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ระเบียบวาระท่ี 4.10.3  เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 

 สาระสําคัญโดยย่อ 
1. การสอบของนักศึกษารอบแรก จํานวน 1,892 คน ในภาพรวมได้ดําเนินการเป็นที่

เรียบร้อย มีปัญหาในเร่ืองอาจารย์ไม่คุมสอบและไม่ได้แจ้งล่วงหน้า  มีบางรายไม่เข้าคุมสอบ ไม่มีป้าย
บอกทาง     แก่นักศึกษาที่มาคุมสอบ  ต้องการได้นักศึกษามากขอให้ทุกหน่วยงานช่วยกัน 

2. หลักสูตรที่นําเข้าสภามหาวิทยาลัย  คือ หลักสูตรประวัติศาสตร์ของคณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์  หลักสูตรวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จะทํา       
การปรับปรุงแก้ไขและอาจจะเปิดรับสมัครนักศึกษารอบสองได้ทัน 

3. ขณะน้ีการสอบเข้าของนักศึกษาได้เพ่ิมสัดส่วนคะแนนภาษาอังกฤษ  จะขอแยกตรวจ
ภาษาอังกฤษเป็นพิเศษเพ่ือนํามาจัดลําดับ  เพ่ือพิจารณาว่าพ้ืนฐานของนักศึกษาเป็นอย่างไร  เป็นข้อมูล
ของนักศึกษาที่จะต้องสอนในภาคการศึกษาต่อไป 

 

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
รับทราบ 

 

ระเบียบวาระท่ี 4.10.4   เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ 

 สาระสําคัญโดยย่อ 
1. ได้เข้าประชุมแทนรักษาราชการแทนอธิการบดีที่สํานักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

เพ่ือทางสํานักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยาขอเชิญชวนให้มหาวิทยาลัยและคณาจารย์ร่วมงานศรีลังกา 
ในวันที่ 21 พฤศจิกายน 2556 เวลา 18.00 น.พิธีพุทธาภิเษกองค์จําลองพระอุบาลีมหาเถระ หน้าศาลา
กลางจังหวัด  ความสัมพันธ์ระหว่างอยุธยากับศรีลังกาครบรอบ 260 ปี ทั้งประเทศไทยและประเทศ    
ศรีลังการ่วมกันจัดงานพิธีดังกล่าว  เพ่ือยกย่องพระอุบาลีที่เผยแพร่พุทธศาสนาที่ประเทศศรีลังกา 

2. ในวันที่ 26 ธันวาคม 2556  เวลา 08.09 น. อัญเชิญองค์จําลองพระอุบาลีมหาเถระ      
แห่รอบเกาะเมืองอยุธยา และไปยังวัดธรรมมาราม เวลา 09.30 น. พิธีเปิดพิพิธภัณฑ์พระอุบาลีมหาเถระ 
ณ วัดธรรมมาราม  โดยนายกรัฐมนตรีจะเดินทางมาเปิดอย่างเป็นทางการ ทางด้านจังหวัด
พระนครศรีอยุธยาได้วางแผนการดําเนินงานไว้เป็นเวลา 2 วัน ซึ่งอาจจะขอความร่วมมือจาก
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยามาภายหลังต่อไป 
 

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
  รับทราบ 
 

ระเบยีบวาระท่ี 4.10.5  เรือ่งนําเสนอเพือ่ทราบจากรองอธิการบดฝ่ีายกิจการนกัศึกษา 

 สาระสําคัญโดยย่อ 
มหาวิทยาลัยได้รับทุนการศึกษาจากธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) จํานวน 

200,000 บาท ได้ทําพิธีรับมอบทุนการศึกษาไปเป็นที่ เรียบร้อยแล้ว  ในปีน้ีได้รับทุนการศึกษา         
จากธนาคารพาณิชย์ จํานวน 2 ราย คือ จากการศึกษาจากธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) และ
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ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) จํานวนทั้งสิ้น จํานวน 500,000 บาท  ขณะน้ีอยู่ระหว่าง
ดําเนินการจัดสรรทุนให้แก่นักศึกษาในแต่ละคณะต่อไป 

 

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
 รับทราบ 

 

ระเบียบวาระที่ 5  เรื่องนําเสนอเพื่อพิจารณา 
 

ระเบียบวาระท่ี 5.1  ขอความเห็นชอบ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
ว่าด้วย การบริหารจัดการเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ... 

 สาระสําคัญโดยย่อ 
 ตามที่กองกลาง  สํานักงานอธิการบดี  ได้รับมอบหมายให้ปรับปรุง  แก้ไขระเบียบ

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  ว่าด้วย  การบริหารจัดการเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย       
พ.ศ.2548 เน่ืองจากระเบียบดังกล่าวมีความขัดแย้งกันในประเด็นการกล่าวอ้างที่มาของกฎหมายและ  
การลงนาม คือ ในระเบียบได้อ้างที่มาของกฎหมายโดยอาศัยอํานาจตามความในมาตรา 18(12)       
แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2548 ซึ่งเป็นการกล่าวอ้างถึงที่มาแห่งอํานาจหน้าที่      
ของสภามหาวิทยาลัยในการออกระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ เก่ียวกับการบริหารการเงินและการจัดหา
รายได้และผลประโยชน์จากทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย  แต่การลงนามในระเบียบเป็นการลงนาม       
โดยอธิการบดีของมหาวิทยาลัย  ซึ่งไม่สอดคล้องกัน  ประกอบกับระเบียบดังกล่าวไม่ได้กําหนด
รายละเอียดเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินเพ่ือเป็นสวัสดิการให้กับข้าราชการ  พนักงาน  และลูกจ้างในสังกัด
มหาวิทยาลัยไว้ชัดเจน  โดยท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งที่ 17/2556 
เมื่อวันที่  18  กันยายน 2556  มีมติเห็นชอบให้จัดทํา (ร่าง ) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา  ว่าด้วย  การบริหารจัดการเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ...  และให้นําเข้าที่
ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งที่ 18/2556 ในวันที่  1  ตุลาคม 2556 

 ในการน้ี  งานนิติการ  กองกลาง  สํานักงานอธิการบดี  ได้ขอหารือที่ประชุมคณะกรรมการ
ปรับปรุงและยกร่างกฎหมายของมหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งที่ 6/2556 เมื่อวันที่  27  กันยายน 
2556 ที่ประชุมมีมติให้มีการปรับปรุงแก้ไขในหลักการ  4  ประเด็น คือ 1) การกล่าวอ้างที่มาของ
กฎหมาย 2) การยกเลิกกฎหมาย 3) แหล่งที่มาของกฎหมาย และ 4) วิธีการใช้จ่ายเงินรายได้  เพ่ือให้
ระเบียบดังกล่าวมีความถูกต้องครองคลุมและสอดคล้องกับพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ        
พ.ศ.2548 จึงขอเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (กบ.) ได้พิจารณาต่อไป 

 คณะกรรมการบริหารงานมหาวิทยาลัย (กบ.) ได้มีมติให้คณะทํางานร่างระเบียบว่าด้วย   
การดําเนินงานโครงการจัดหารายได้ตลาดนัดนําไปปรับปรุง (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย การบริหารจัดการเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ...  โดยให้จัดสรรเงิน
รายได้จากการจัดตลาดนัดนําเข้ ามหาวิทยาลัย  ร้อยละ  50 และนําไปจัดสวัสดิการต่าง  ๆ                
ของมหาวิทยาลัยร้อยละ 50 และให้นําเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (กบ.) เพ่ือขอ
ความเห็นชอบในการประชุมครั้งที่ 19/2556 วันอังคารที่ 15 ตุลาคม 2556  ก่อนนําเข้าที่ประชุม
คณะกรรมการปรับปรุงและยกร่างกฎหมายของมหาวิทยาลัย  และการประชุมสภามหาวิทยาลัยต่อไป 
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มติ/ความเห็นของที่ประชุม 
  ให้คณะทํางานร่างระเบียบว่าด้วยการดําเนินงานโครงการจัดหารายได้ตลาดนัดนําไป
ปรับปรุง (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย การบริหารจัดการเงินรายได้ของ
มหาวิทยาลัย พ.ศ. ... ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (กบ.) ก่อนนําเข้า       
การประชุมคณะกรรมการปรับปรุงและยกร่างกฎหมายของมหาวิทยาลัยในวันที่ 17 ตุลาคม 2556 และ
การประชุมสภามหาวิทยาลัยต่อไป 

 

ระเบียบวาระท่ี 5.2  ขอความเห็นชอบ(ร่าง)โครงการจัดตลาดนัด มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 

 สาระสําคัญโดยย่อ 
 ตามที่สํานักงานอธิการบดีได้จัดทํา (ร่าง) โครงการจัดตลาดนัด มหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยาขึ้น  เพ่ือให้ระบบการบริหารจัดตลาดนัดเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  มีความโปร่งใส  
และมีหลักฐานรองรับแหล่งที่มาของรายได้ในการตรวจสอบ  รวมถึงการนําเงินที่ได้จากการจัดตลาดนัด
มาใช้จ่ายเป็นสวัสดิการให้กับบุคลากรของมหาวิทยาลัย  ประกอบกับการเบิกจ่ายเงินจากรายได้ให้มี
ความสอดคล้องกับระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  ว่าด้วย  การบริหารจัดการเงินรายได้ 
พ.ศ.2548 และได้เสนอโครงการจัดตลาดนัด มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาต่อที่ประชุม       
การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในคราวประชุมคร้ังที่ 16/2556 เมื่อวันอังคารที่           
3 กันยายน 2556 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบในหลักการ (ร่าง) โครงการจัดตลาดนัด มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา  และมอบหมายให้เลขานุการคณะทํางานร่างระเบียบว่าด้วยการดําเนินงานโครงการ
จัดหารายได้ตลาดนัดไปปรับปรุงแก้ไขโครงการใหม่  โดยให้จัดทําเป็นโครงการระยะยาว  และให้นําเข้าที่
ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (กบ.) ในการประชุมครั้งที่ 17/2556  วันอังคารที่            
17 กันยายน 2556 

 ต่อมาคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (กบ.) ในคราวประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย (กบ.) ครั้งที่ 17/2556 วันอังคารที่ 17 กันยายน 2556 ที่ประชุมมีมติมอบหมาย           
ให้คณะทํางานร่างระเบียบว่าด้วยการดําเนินงานโครงการจัดหารายได้ตลาดนัดปรับปรุงแก้ไขโครงการ   
ให้เป็นโครงการต่อเน่ือง  คณะทํางานฯได้ปรับปรุงแก้ไข (ร่าง) โครงการจัดตลาดนัด  มหาวิทยาลัย     
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยาเรียบร้อยแล้ว  จึงขอเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
(กบ.) ได้พิจารณาต่อไป 

  

มติ/ความเห็นของที่ประชุม 
  มอบหมายให้คณะทํางาน (ร่าง) ระเบียบว่าด้วยการดําเนินงานโครงการจัดหารายได้         
นํากลับไปปรับปรุงแก้ไขรายละเอียดโครงการตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
(กบ.)        
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ระเบยีบวาระท่ี 5.3  ขอความเห็นชอบพจิารณาการจดัทําคาํรบัรองและการประเมินผล        
การปฏิบตัิราชการของสถาบันอุดมศกึษา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2547 

 สาระสําคัญโดยย่อ 
 ตามท่ีสํานักงาน ก.พ.ร. ได้แจ้งการทําคํารับรองและการประเมินผลการปฏิบัติราชการ    

ของสถาบันอุดมศึกษา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2547 ดังน้ัน เพ่ือให้การดําเนินงานเป็นไปตาม        
แนวทางการจัดทําคํารับรองและการประเมินผลการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา  ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ.2547 และสอดคล้องกับปฏิทินการจัดทําคํารับรองฯ ของสํานักงาน ก.พ.ร. กองนโยบาย
และแผน สํานักงานอธิการบดี  จึงขอนําเสนอการจัดทําคํารับรองและการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ของสถาบันอุดมศึกษา  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2547 เพ่ือดําเนินการตามข้ันตอนการจัดทําคํารับรองฯ 
ต่อไป 

 

มติ/ความเห็นของที่ประชุม 
  การจัดทําคํารับรองและการประเมินผลการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ.2557 เห็นชอบค่าเป้าหมายตัวช้ีวัดที่ 7, 8 และตัวช้ีวัดที่ 10 ตามตัวช้ีวัดที่เสนอมา  และ
มอบหมายให้กองนโยบายและแผนนํากลับไปปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย (กบ.) 

 

ระเบียบวาระท่ี 5.4  ขอความเห็นชอบ (ร่าง) ข้อตกลงความร่วมมือโครงการสนับสนุน        
กลุ่ม TYC เด็กไทยมีดีใช้ไอทีเพื่อชุมชน ระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา  องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านโพ และบริษัท ทีโอที 
จํากัด (มหาชน) 

 สาระสําคัญโดยย่อ 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาจะทําข้อตกลงความร่วมมือโครงการสนับสนุน    

กลุ่ม TYC เด็กไทยมีดีใช้ไอทีเพ่ือชุมชน ระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  องค์การบริหาร
ส่วนตําบลบ้านโพ และบริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) เพ่ือให้การดําเนินการบรรลุตามแผนแม่บท      
ความรับผิดชอบต่อสั งคมและสิ่ งแวดล้อม   จึงมีความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา  องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านโพ  อําเภอบางปะอิน  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  
และ บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) 

 

มติ/ความเห็นของที่ประชุม 
  เห็นชอบ (ร่าง) ข้อตกลงความร่วมมือโครงการสนับสนุน กลุ่ม TYC เด็กไทยมีดีใช้ไอที     
เพ่ือชุมชน ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านโพ  และบริษัท 
ทีโอที จํากัด (มหาชน) และให้แก้ไขเพ่ิมเติม 3 ส่วน คือ 

1. แก้ไขข้อความหน้า 2 จากคําว่า “สี่ฝ่าย” เป็นคําว่า “สามฝ่าย” 
2. เพ่ิมเติมข้อความว่า “การดําเนินงานโครงการน้ีทางองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านโพ  

และบริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) จะจัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนกิจกรรมตามความจําเป็น      
เพ่ือให้โครงการบรรลุตามเป้าหมาย”   
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3. เพ่ิมเติมข้อความว่า “หากจะยกเลิกข้อตกลงนี้ต้องแจ้งล่วงหน้าไม่ตํ่ากว่า 6 เดือน” 

 

ระเบียบวาระที่ 6  เรื่องอ่ืน ๆ 

ระเบียบวาระท่ี 6.1 กําหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  ครั้งท่ี 20/2556 

สาระสําคัญโดยย่อ 
ตามท่ีได้กําหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (กบ.) ครั้งที่ 20/2556  

ในวันอังคารที่  29  ตุลาคม  พ.ศ. 2556 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมอยุธยา – อาเซียน มหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  จึงขอเรียนเชิญคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยทุกท่านเข้าร่วมประชุม
โดยพร้อมเพรียงกัน ตามวันและเวลาดังกล่าว 

 

มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
     รับทราบ 

 
 

เลิกประชุมเวลา เวลา  17.15 น.  

 

 นางนงคราญ คงสมทรง ผู้จดบันทึกการประชุม 
นางสุนทรี  โพธิกุล ผู้ตรวจบันทึกการประชุม 




