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รายงานการประชุมคณะกรรมการบรหิารมหาวิทยาลัย 
คร้ังที่ 14/2557 

วันอังคารที่  19  สิงหาคม  2557  เวลา 13.30 – 17.10 น. 
ณ  ห้องประชุมอยุธยา – อาเซียน  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

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

ผู้ท่ีมาประชุม 
1. อาจารย์ ดร.เกษม บํารุงเวช รักษาราชการแทนอธิการบดี     ประธาน 
2. รศ.ดร.นพวรรณ ธีระพันธ์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร      กรรมการ 
3. ผศ.ดร.จันทร์เพ็ญ คล้ายมุข  รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน    กรรมการ 
4. รศ.ไพฑูรย์  สมัครกิจ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา     กรรมการ 
5. อาจารย์ธาตรี มหันตรัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษและกฎหมาย  กรรมการ 
6. ผศ.บุญไท  เจริญผล  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายงานประกันคุณภาพ    กรรมการ 
7. อาจารย์ ดร.กิติมา ทามาล ี  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการและสหกิจศึกษา 

             กรรมการ 
8. อาจารย์ ดร.อมรรัตน์  สน่ันเสียง คณบดีคณะครุศาสตร์      กรรมการ 
9. ผศ.ดร.หทัยรัตน์ ทรรพวส ุ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ 

     และสังคมศาสตร์       กรรมการ 
10. ผศ.ศานิต  สวัสดิกาญจน์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ 

     และเทคโนโลยี       กรรมการ 
11. อาจารย์ ดร.ศานติ เล็กมณ ี  คณบดีคณะวิทยาการจัดการ     กรรมการ 
12. รศ.ดร.ชูสิทธ์ิ  ประดับเพ็ชร  ผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา    กรรมการ 
13. อาจารย์ ดร.จงกล เฮงสุวรรณ ผู้อํานวยการสถาบันอยุธยาศึกษา        กรรมการ  
14. นางสาวนันทนา แย้มบู่   (แทน) ผู้อํานวยการสํานักวิทยบรกิารและ 

     เทคโนโลยีสารสนเทศ      กรรมการ 
15. นางสาววลัยทิพย์ พิมพ์สุธีถิรชา (แทน) ผู้อํานวยการสํานักงานบัณฑิตศึกษา    กรรมการ 
16. นายประพันธ์ แสงทองดี ประธานสภาคณาจารย์และขา้ราชการ     กรรมการ 
17. นางสาวเพลินตา โมสกุล  ผู้อํานวยการกองนโยบายและแผน     กรรมการ 
18. นางสาวยุวนารี ฉิมพาล ี  (แทน) ผู้อํานวยการกองบริการการศึกษา    กรรมการ 
19. นางสุนทรี  โพธิกุล  ผู้อํานวยการสํานักงานอธิการบดี กรรมการและเลขานุการ 
20. นางศิขรินทร์  สุวรรณทัศน์ นิติกร         ผู้ช่วยเลขานุการ 
21. น.ส.กาญจน์พิชญา ภิญญา  รักษาการหัวหน้างานกิจการคณะกรรมการ  ผู้ช่วยเลขานุการ 
22. นางนงคราญ  คงสมทรง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป      ผู้ช่วยเลขานุการ 
23. นางปิยะนุช  สุขเพ็ชร  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป      ผู้ช่วยเลขานุการ 
24. นางจิราพร  พัฒน์ธนกิจ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป      ผู้ช่วยเลขานุการ 
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ผู้ไม่มาประชมุ 
1. ผศ.ดร.อดิศร ภู่สาระ    รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ          ติดราชการ 
2. อาจารย์สุทัศน์ อู่ทอง  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายอาคารสถานที่ฯ    ติดราชการ 
3. นางสารภี  พูลศิริ   ผู้อํานวยการกองพัฒนานักศึกษา     ติดภารกิจ 

 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
1.  นางสาวเบญจลักษณ์   ชิดชาญชัย หัวหน้างานประกันคุณภาพ 
2.  ว่าที่ร้อยตรีหญิงรัตติยา พาวินัย  หัวหน้างานพัสดุ 

เริ่มประชุม เวลา 13.30 น. 
          ประธานพิจารณาจํานวนกรรมการที่มาประชุมและเห็นว่าครบองค์ประชุมแล้ว จึงเปิด         
การประชุมและดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม  

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 1.1  การแต่งตั้งรักษาการผู้อํานวยการกองกลาง  สํานักงานอธิการบดี 
 

 สาระสําคัญโดยย่อ 
 มหาวิทยาลัยจะจัดทําคําสั่งแต่งต้ังนางสาวพรสวรรค์  คล้ายกัน  หัวหน้างานการเงินและบัญชี  

ให้ดํารงตําแหน่งรักษาราชการแทนผู้อํานวยการกองกลาง  สํานักงานอธิการบดี 

 มติ/ความเห็นของที่ประชุม 
   รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 1.2   การลดเวลาและจํานวนครั้งของการประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย (ก.บ.)  

สาระสําคัญโดยย่อ 
มหาวิทยาลัยได้รับแจ้งจากแต่ละหน่วยงานว่าขอให้ลดเวลาในการประชุมคณะกรรมการ

บริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) และขอให้ลดจํานวนคร้ังของการประชุมลงเหลืออย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง  
เน่ืองจากแต่ละหน่วยงานต่างมีภาระหน้าที่ที่ต้องดําเนินการ 

 

มติ/ความเห็นของที่ประชุม 
 รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 1.3   การรายงานผลเรื่องสืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย (ก.บ.) ครั้งท่ีผ่านมา  

สาระสําคัญโดยย่อ 
ในการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  (ก .บ . )  แต่ละค ร้ัง   ขอให้มี               

เรื่องสืบเน่ืองจากการประชุมครั้งที่ผ่านมา  ว่าหน่วยงานที่เสนอเรื่องมาพิจารณาและได้มีมติให้ดําเนินการ     
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ได้มีการดําเนินการอย่างไร  รวมทั้งวาระท่ีนอกเหนือจากเรื่องพิจารณา  หากมีมติการประชุม           
หรือข้อเสนอแนะขอให้อยู่ในเรื่องสืบเน่ืองด้วย  

 

มติ/ความเห็นของที่ประชุม 
 รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 1.4   การนําเสนอวาระเพื่อการพัฒนาระบบการบริหารมหาวิทยาลัย  

สาระสําคัญโดยย่อ 
ในการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) ขอให้มีวาระเพ่ือการพัฒนาระบบ

การบริหารมหาวิทยาลัย  เพ่ือเป็นการนําปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานนํามาหารือในที่ประชุม 
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.)  

 

มติ/ความเห็นของที่ประชุม 
 รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 1.5   การส่งเรื่องซ้ือจ้างค่าถ่ายเอกสารของแต่ละหน่วยงาน  

สาระสําคัญโดยย่อ 
มหาวิทยาลัยขอให้ทุกหน่วยงานที่มีการจัดทําเอกสารเก่ียวกับการฝึกอบรมหรือการถ่าย

สําเนาเอกสารต่าง ๆ ขอให้ทยอยส่งเรื่องซื้อจ้างในจํานวนเงินที่ไม่มากจนเกินไป   
 

มติ/ความเห็นของที่ประชุม 
 รับทราบ 

 

ระเบียบวาระที่ 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
ระเบียบวาระท่ี 2.1  เรื่องรับรองรายงานการประชุม  ครั้งท่ี 13/2557  

สาระสําคัญโดยย่อ 
มหา วิทยาลัย ไ ด้ กําหนดใ ห้มีการประชุม  คณะกรรมการบ ริหารมหา วิทยาลัย               

ครั้งที่ 13/2557 เมื่อวันอังคารที่  5  สิงหาคม  2557 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมอยุธยา – อาเซียน  
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

เลขานุการคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย นําเสนอรายงานการประชุม ครั้งที่ 13/2557  
เพ่ือขอให้ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม 

 

มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
  รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 13/2557 โดยมีแก้ไขหน้า      
2 – 2  บรรทัดที่ 10  จากเดิม ตําแหน่งผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพ แก้ไขเป็น ตําแหน่งผู้ช่วยอธิการบดี
ฝ่ายบริการวิชาการและสหกิจศึกษา 
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ระเบียบวาระที่ 3   เรื่องสืบเน่ืองจากการประชุม 

ระเบียบวาระท่ี 3.1  รายงานข้อมูลการดําเนินงานและผลการปฏิบัติตามมติท่ีประชุม 
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
ครั้งท่ี 13/2557 

สาระสําคัญโดยย่อ 
  เลขานุการคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  นําเสนอรายงานข้อมูลจากการดําเนินงาน
และผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย   ครั้ งที่   13/2557                   
เมื่อวันอังคารที่  5  สิงหาคม  2557  ดังต่อไปน้ี 
 

ระเบียบ
วาระท่ี 

เรื่อง 
มติท่ีประชุม/ข้อเสนอแนะ 

และข้อสั่งการ 
ผลการปฏิบัติตามมติ 

4.1 ขอความเห็นชอบ (ร่าง) แผนปฏิบัติ
ราชการ 4 ปี พ.ศ.2555 – 2558 
ปรับปรุงคร้ังที่ 3 

เห็นชอบ (ร่าง) แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี  
พ.ศ.2555 – 2558 ปรับปรุงคร้ังที่ 3 

- แจ้งมติการประชุมให้แก่หน่วยงาน        
ที่เก่ียวข้องได้รับทราบ 

- นําเข้าการประชุมสภามหาวิทยาลัย     
คร้ังที่ 7/2557 ในวันที่ 25 สิงหาคม 2557 
เพ่ือขอความเห็นชอบ 

4.2 ขอความเห็นชอบ (ร่าง) มาตรการ    
และแนวทางเร่งรัดติดตามการใช้จ่าย
งบประมาณ ประจําปีงบประมาณ      
พ.ศ.2558 

เห็นชอบ (ร่าง) มาตรการและแนวทางเร่งรัด
ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ.2558 โดยให้ปรับข้อความ
ในข้อ 7 เปล่ียนเป็น มหาวิทยาลัยจะ
พิจารณาทบทวนการปรับลด 10%        
ของงบประมาณท้ังหมดในปีถัดไป 

- แจ้งมติการประชุมให้แก่หน่วยงาน        
ที่เก่ียวข้องได้รับทราบ 

- กองนโยบายและแผนได้แก้ไขตาม
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย (ก.บ) 

- นําเข้าการประชุมคณะกรรมการเร่งรัด
ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ           
คร้ังที่ 9/2557 ในวันที่ 26 สิงหาคม 2557 

4.3 ขอความเห็นชอบส่งอาจารย์เข้าร่วม
โครงการพัฒนาอาจารย์ เร่ือง เทคนิค
การสอนแบบ Active  Learning และ 
Student  Centered 

มอบหมายให้คณะครุศาสตร์ส่งอาจารย์ 
จํานวน 2 ราย เข้าร่วมโครงการพัฒนา
อาจารย์ เร่ือง เทคนิคการสอนแบบ Active 
Learning และ Student  Centered และ
มอบหมายให้เลขานุการคณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) จัดส่งรายช่ือ
ภายในวันอังคารที่ 19 สิงหาคม 2557 

- แจ้งมติการประชุมให้แก่หน่วยงาน         
ที่เก่ียวข้องได้รับทราบ 
 

4.4 ขอความเห็นชอบเข้าร่วมสนับสนุน
โครงการความร่วมมือพัฒนาเครือข่าย
คล่ืนสีเขียวเพ่ือส่ิงแวดล้อม 

ขอให้ชะลอเร่ืองไว้ก่อน  เนื่องจาก
มหาวิทยาลัยไม่ได้จัดสรรงบประมาณไว้ 

- แจ้งมติการประชุมให้แก่หน่วยงาน         
ที่เก่ียวข้องได้รับทราบ 
 

4.5 ขอความเห็นชอบรายงานผลแผนบริหาร
ความเส่ียง ประจําปีการศึกษาและ
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2556 

เห็นชอบรายงานผลแผนบริหารความเส่ียง  
ประจําปีการศึกษาและประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ.2556  โดยให้ปรับปรุงแก้ไขตาม
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย (ก.บ.) ดังต่อไปน้ี 

1. ในหน้า 15  กิจกรรมที่ 3 ด้านการบริการ
วิชาการ ผู้รับผิดชอบควรเป็นสถาบันวจัิย
และพัฒนา  ไม่ใช่สถาบันอยุธยาศึกษา  

2. ในหน้า 15 กิจกรรมที่ 3 ด้านการบริการ
วิชาการ ขอให้ทบทวนในส่วนของความ

- แจ้งมติการประชุมให้แก่หน่วยงาน        
ที่เก่ียวข้องได้รับทราบ 

- นําเข้าการประชุมสภามหาวิทยาลัย     
คร้ังที่ 7/2557 ในวันที่ 25 สิงหาคม 2557 
เพ่ือขอความเห็นชอบ 
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ระเบียบ
วาระท่ี 

เรื่อง 
มติท่ีประชุม/ข้อเสนอแนะ 

และข้อสั่งการ 
ผลการปฏิบัติตามมติ 

เส่ียงของงานด้านบริการวิชาการลด
น้อยลง จะเห็นว่าที่ผ่านมาไม่ได้ลดน้อยลง 
แต่ส่ิงที่เป็นปัญหาคอืการบริการวิชาการ     
ไม่ตอบสนองต่อความต้องการ   

3.  ในหน้า 15 กิจกรรมที่ 4 ด้านการบริหาร
จัดการ ข้อ 2 ขอให้เพ่ิมทั้ง 4 คณะ เป็น
ผู้รับผิดชอบร่วมกับงานบริหารงานบุคคล 

4.6 ขอความเห็นชอบ (ร่าง) คาํส่ังสภามหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนครศรีอยธุยา ว่าด้วย 
คณะอนกุรรมการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมนิผลงานของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ... 

เห็นชอบ (ร่าง) คําส่ังสภามหาวิทยาลัย    
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย 
คณะอนุกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ... 
โดยให้ปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) 
ดังต่อไปน้ี 
1. เปล่ียนชื่อกรรมการในข้อ 5 เป็น       

ผศ.ดร.จริยภรณ์  รุจิโมระ 
2. คณะกรรมการมีวาระการดํารงตําแหน่ง 

2 ปี 
3. ให้นําเข้าการประชุมสภามหาวิทยาลัย

เพ่ือขอความเห็นชอบ 

- แจ้งมติการประชุมให้แก่หน่วยงาน        
ที่เก่ียวข้องได้รับทราบ 

- นําเข้าการประชุมสภามหาวิทยาลัย     
คร้ังที่ 7/2557 ในวันที่ 25 สิงหาคม 2557 
เพ่ือขอความเห็นชอบ 

4.7 ขอความเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศสภา
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
เร่ือง อัตราค่าตอบแทนคณะกรรมการ
ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน
ของมหาวิทยาลัย 

เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศสภามหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เร่ือง อัตรา
ค่าตอบแทนคณะกรรมการติดตาม 
ตรวจสอบ และประเมินผลงานของ
มหาวิทยาลัย ประกอบด้วย 
1. ประธานกรรมการ  ให้จ่ายในอัตรา 

25,000 บาทต่อคนต่อปี 
2. กรรมการ ให้จ่ายในอัตรา 20,000 บาท

ต่อคนต่อปี 
ได้หารือกับหัวหน้างานการเงินและบัญชีแล้ว
ว่าสามารถจ่ายได้  โดยให้คํานึงถึงความ
ประหยัด  และให้นําเข้าการประชุม
คณะกรรมการบริหารงบประมาณและ
การเงินเพ่ือขอความเห็นชอบต่อไป 

- แจ้งมติการประชุมให้แก่หน่วยงาน        
ที่เก่ียวข้องได้รับทราบ 

- นําเข้าการประชุมคณะกรรมการบริหาร
งบประมาณและการเงินในเดือนกันยายน 
2557 เพ่ือขอความเห็นชอบ 
 

4.8 ขอความเห็นชอบ (ร่าง) ข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา    
ว่าด้วย คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา พ.ศ. ... 

เห็นชอบ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย คณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา พ.ศ. ... และให้นําเข้า 
การประชุมคณะกรรมการปรับปรุง และ   
ยกร่างกฎหมายต่อไป 

- แจ้งมติการประชุมให้แก่หน่วยงาน        
ที่เก่ียวข้องได้รับทราบ 

- นําเข้าการประชุมคณะกรรมการปรับปรุง 
และยกร่างกฎหมาย ในวันที่ 22 สิงหาคม 
2557  

4.9 ขออนุมัติบุคลากรเพ่ิม (ตําแหน่งนิติกร) ให้นํากลับไปทบทวน  โดยให้จัดทําภาระงาน
มา และให้นํามาพิจารณาในการประชุม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) 
อีกคร้ังหน่ึง 
 
 

- แจ้งมติการประชุมให้แก่หน่วยงาน        
ที่เก่ียวข้องได้รับทราบ 

- รออนุมัติกรอบอัตรากําลัง               
จากงานบริหารงานบุคคล 
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ระเบียบ
วาระท่ี 

เรื่อง 
มติท่ีประชุม/ข้อเสนอแนะ 

และข้อสั่งการ 
ผลการปฏิบัติตามมติ 

4.10 
 
 
 

 

ขอความเห็นชอบ (ร่าง) แผนปฏิบัติ
ราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2558 

เห็นชอบในหลักการ และขอให้ทุกหน่วยงาน
ทบทวนในการจัดทําโครงการเพ่ือตอบ
ตัวชี้วัดให้ครอบคลุม  และมอบหมายให้  
กองนโยบายและแผน และงานประกัน
คุณภาพเชิญทุกหน่วยงานประชุมเพ่ือชี้แจง
ทําความเข้าใจ และกําหนดระยะเวลาต่อไป 

- แจ้งมติการประชุมให้แก่หน่วยงาน        
ที่เก่ียวข้องได้รับทราบ 

- นําเข้าการประชุมสภามหาวิทยาลัย     
คร้ังที่ 7/2557 ในวันที่ 25 สิงหาคม 2557 
เพ่ือขอความเห็นชอบ 
 

4.11 ขอความเห็นชอบแผนการใช้จ่าย
งบประมาณรายจ่าย ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ.2558 

เห็นชอบในหลักการ  และขอให้ทุกหน่วยงาน
ทบทวนในการจัดทําโครงการเพ่ือตอบ
ตัวชี้วัดให้ครอบคลุม  และมอบหมายให้  
กองนโยบายและแผน และงานประกัน
คุณภาพเชิญทุกหน่วยงานประชุมเพ่ือชี้แจง
ทําความเข้าใจ  และกําหนดระยะเวลาต่อไป 

- แจ้งมติการประชุมให้แก่หน่วยงาน        
ที่เก่ียวข้องได้รับทราบ 

- นําเข้าการประชุมสภามหาวิทยาลัย     
คร้ังที่ 7/2557 ในวันที่ 25 สิงหาคม 
2557 เพ่ือขอความเห็นชอบ 
 

 

ระเบียบวาระที่ 4  เรื่องนําเสนอเพื่อพิจารณา 
 

ระเบียบวาระท่ี 4.1 ขอความเห็นชอบการปรับค่าตอบแทนการปฏิบัติงานโครงการจัดการเรียน
การสอน กศ.บป. จันทร์ – พุธ – ศุกร์ 

 สาระสําคัญโดยย่อ 
 ตามท่ีได้มีการประชุมของผู้บริหารและหน่วยงานที่เก่ียวข้อง  เรื่อง การปรับค่าตอบแทน              

การปฏิบัติงานโครงการจัดการเรียนการสอน กศ.บป. เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2557 ณ ห้องประชุม     
อยุธยา – โปรตุเกส เพ่ือพิจารณาทบทวนเก่ียวกับค่าใช้จ่ายในการดําเนินการ  ซึ่งที่ประชุมมีข้อสรุป/    
มีมติ/ ข้อสั่งการ ดังน้ี 

 เน่ืองจากปัจจุบันมีนักศึกษา กศ .บป. จันทร์ – พุธ – ศุกร์ ลดลงจากเดิมเน่ืองจาก           
จบการศึกษา ซึ่งขณะน้ีมีนักศึกษาเหลือเพียง 60 คน ทําให้รายได้จากค่าลงทะเบียนจากนักศึกษา     
เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการไม่สอดคล้องกับรายจ่าย  จึงมีความจําเป็นต้องมีการปรับลด
ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ลง  เพ่ือให้การดําเนินการเกี่ยวกับการเรียนการสอน  กศ.บป. จันทร์ – พุธ – ศุกร์ 
เป็นไปด้วยความเรียบร้อยไม่เกิดปัญหาใน ลการดําเนินการตามมา  คณะผู้บริหารและผู้ที่เก่ียวข้อง    
ในที่ประชุมเห็นชอบร่วมกันที่ต้องปรับลดค่าใช้จ่าย ดังน้ี 

1. ให้ปรับลดจํานวนวัน  เวลาที่ปฏิบัติงานโครงการจัดการเรียนการสอน กศ.บป. จันทร์ –
พุธ – ศุกร์ เน่ืองจากภาคการศึกษาที่ 1/2557  มีนักศึกษา กศ.บป. จันทร์ – พุธ – ศุกร์ จํานวนลดลง  
จึงได้มีมติ ดังน้ี 
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รายการ เดิมท่ีปฏิบัติ ปรับลด 
เหตุผลการปรับลด/

ผู้ปฏิบัติงานที่ต้องปฏิบัติ 
วัน วันท่ีปฏิบัติงานเดิมปฏิบัติ

วันจันทร์ และ วันพุธ 
ปฏิบัติงานวันพุธ ลดค่าใช้จ่ายให้สอดคล้อง

กับจํานวนนักศึกษาท่ีมีส่วน
การเรียนการสอน
ดําเนินการตามปกติ คือ 
จันทร์ – พุธ – ศุกร์ 

เวลา 16.30 – 20.30 น. 16.30  - 19.30 น. นักศึกษาไม่มาติดต่อหลัง
เวลา 19.30 น. และ
ประหยัดค่าสาธารณูปโภค 

ค่าตอบแทนประธาน
อํานวยการ 

จ่ายภาคเรียนละ  
13,000 บาท 

จ่ายภาคเรียนละ  
6,500 บาท 

ปรับลดกับรายรับ 

กรรมการอํานวยการ จ่ายภาคเรียนละ  
10,000 บาท/คน 

จ่ายภาคเรียนละ  
5,000 บาท/คน 

ปรับลดเพ่ือให้สอดคล้อง
กับรายรับ/รองอธิการบดี
ฝ่ายบริหาร/รองอธิการบดี
ฝ่ายกฎหมายฯ/คณบดี/
ผู้อํานวยการสํานัก 

กรรมการดําเนินการ 
 
 
 
 

จ่ายภาคเรียนละ  
8,000 บาท/คน 

จ่ายภาคเรียนละ  
4,000 บาท/คน 

ปรับลดเพ่ือให้สอดคล้อง
กับรายรับ/ผู้อํานวยการ
กองบริการการศกึษา/
หัวหน้างานการเงินและ
เจ้าหน้าท่ีตามอัตราท่ี
กําหนด 

 กองนโยบายและแผน/   
กองพัฒนานักศึกษา/      
งานประชาสัมพันธ์/      
งานบริหารงานบคุคล/   
งานพัสดุ/งานบริหาร    
งานท่ัวไป/งานกจิการ
คณะกรรมการ/เจ้าหน้าท่ี
ปฏิบัติงานในสังกัดคณะ 

ให้ท้ัง 7 หน่วยงานงดการ
ปฏิบัติงานการดําเนินการ
เรียนการสอน กศ.บป.    
วันจันทร์ –พุธ – ศุกร์ 
พร้อมท้ังเจ้าหน้าท่ี     
สังกัดคณะ 

ปรับลดเพ่ือให้สอดคล้อง
กับรายรับ/ให้เจ้าหน้าท่ี
สังกัดกองบริการการศึกษา
และเจ้าหน้าท่ีสังกัดงาน
การเงินและบัญชี
ปฏิบัติงานตามอัตราท่ี
กําหนดเดิม โดยให้
ปฏิบัติงานเฉพาะวันพุธ 

 

2. ปรับลดค่าตอบแทนกรรมการดําเนินการจัดการศึกษาศูนย์อุดมศึกษาอ่างทอง จากคนละ 
4,000 บาท/ภาคเรียน ปรับลดเหลือ 2,000 บาท/ภาคเรียน 

 

มติ/ความเห็นของที่ประชุม 
  เห็นชอบในหลักการ  มอบหมายให้นํากลับไปพิจารณาในรายละเอียด  โดยให้ดําเนินการ              
เฉพาะหน่วยงานท่ีมีความจําเป็นในวันจันทร์ – พุธ – ศุกร์ และลดจํานวนคนลง และรายงานผล          
ให้คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) ได้รับทราบต่อไป 
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ระเบียบวาระท่ี 4.2  ขอความเห็นชอบการวางระบบเก่ียวกับผู้รับผิดชอบแผนการตีพิมพ์ผลงาน
วิชาการระดับนานาชาติและงบประมาณ 

 

 สาระสําคัญโดยย่อ 
 สืบเ น่ืองจากบันทึกที่  ศธ0550.5.2/905 จากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี             
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ค่าใช้จ่ายในการตีพิมพ์ผลงานวิชาการระดับนานาชาติ ลงวันที่ 23 กันยายน 
2556 และอธิการบดีได้มอบหมายให้รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผนพิจารณาว่าจะตั้งงบประมาณ   
ไว้ในหน่วยงานใดนั้น 
 ขอเรียนช้ีแจงว่าสําหรับงบประมาณปี 2556 ซึ่งผ่านมาเกือบ 2 ปีแล้วน้ัน คงต้องใช้         
งบพัฒนามหาวิทยาลัย  ส่วนการต้ังงบประมาณน้ันต้องเป็นไปตามแผนของหน่วยงานที่มีโครงการและ
กิจกรรมในการนําเสนอ  และตีพิมพ์ผลงานระดับชาติและนานาชาติ  ซึ่งมี 2 หน่วยงานที่ต้องรับผิดชอบ 
คือ 1. คณะ  2. สถาบันวิจัยและพัฒนา 
 สําหรับหน่วยงานที่รับผิดชอบด้านวิจัย (ซึ่งต้องนําเสนอในระดับชาติและนานาชาติ) รวมทั้ง   
การตีพิมพ์โดยคณะ คือ สถาบันวิจัยและพัฒนา  แต่หากคณะใดต้องการมีแผน โครงการดังกล่าว         
ก็สามารถทําได้  โดยใช้งบคณะฯ เห็นว่าเป็นประเด็นที่ควรพูดคุยให้ชัดเจนในที่ประชุมคณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) ว่าหน่วยงานใดจะดําเนินการ 

 

มติ/ความเห็นของที่ประชุม 
เห็นชอบ  มอบหมายให้สถาบันวิจัยและพัฒนาในการพัฒนาระเบียบ  โดยอยู่ภายใต้     

การดูแลของรองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษและกฎหมาย  ส่วนหลักการให้ไปจัดทําและนําเสนอ        
ในการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัยต่อไป 

 

ระเบียบวาระท่ี 4.3  หารือเรื่องปัญหาภายในมหาวิทยาลัย 

 สาระสําคัญโดยย่อ 
 อธิการบดีขอหารือในประเด็นปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นภายในมหาวิทยาลัย ดังต่อไปน้ี 

1. ไม้ก้ันรถของหอพักอู่ทองจัดทําเสร็จเรียบร้อยแล้ว  แต่ยังใช้ไม่ได้  ปัจจุบันยังต้องใช้วิธีการ
เดินไปยก  ไม่ทราบว่ามีปัญหาในส่วนไหน 

2. ป้ัมนํ้าอาคาร 1 และอาคาร 2  ได้รับหนังสือจากคณบดีสอบถามถึงความคืบหน้าในเรื่องน้ี 
เน่ืองจากได้ดําเนินการขอมาต้ังแต่ปี พ.ศ. 2556 แล้ว  ขณะน้ีได้แจ้งให้งานพัสดุรีบดําเนินการ   ติดต่อไปยัง
ร้านจําหน่าย  ปรากฏว่าไม่มีของ  ในกรณีน้ีเห็นควรว่าให้นําป้ัมนํ้ามาติดต้ังก่อนเพ่ืออํานวยความสะดวกให้กับ
นักศึกษา  ส่วนกระบวนการเบิกจ่ายน้ันให้ดําเนินการภายหลังได้หรือไม่   

3. การซ่อมแซมวัสดุประจําห้องเรียน  ได้รับแจ้งว่าทางคณะได้ดําเนินการแจ้งไปยังส่วนกลาง  
ทางส่วนกลางก็แจ้งไปยังสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือมาตรวจสอบ  และดําเนินการสั่งซื้อ  
ซึ่งมีกระบวนการหลายขั้นตอน  เห็นควรว่าจะทําอย่างไรให้การดําเนินการเร็วย่ิงขึ้น สิ่งไหนที่คณะสามารถ
ดําเนินการได้ในจํานวนเงินไม่มากนักขอให้คณะดําเนินการได้เลย  เพ่ือให้เกิดความรวดเร็ว โดยจะปรับ
ขั้นตอนวิธีการ   ให้คณะจัดทําเรื่อง  แต่ให้เบิกจ่ายที่ส่วนกลางจะได้หรือไม่ จะทําอย่างไรให้การเบิกจ่าย
สามารถทําได้รวดเร็วย่ิงขึ้น 
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คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) ได้ให้ข้อเสนอแนะ ดังต่อไปน้ี 
1. กรณีมีการซ่อมแซม และจัดหาวัสดุซึ่งเป็นเรื่องเร่งด่วนที่ต้องดําเนินการ  ขอให้มหาวิทยาลัย

มีนโยบายว่าหากมีเรื่องเร่งด่วนที่ต้องดําเนินการซ่อมแซมให้ดําเนินการได้โดยทันที 
2. ปัญหาของการซื้อจ้างที่ล่าช้า เกิดจากกระบวนการในการเสนอเรื่องตามขั้นตอน ซึ่งต้องใช้

ระยะเวลาในการดําเนินการ 
 

มติ/ความเห็นของที่ประชุม 
1. มอบหมายให้โรงซ่อมทําเพ่ิมไม้ก้ันหอพักอู่ทองโดยใช้วิธีการดึงเชือก 
2. มอบหมายให้งานพัสดุดําเนินการจัดซื้อป้ัมนํ้า 
3. ในการซ่อมแซมวัสดุต่าง ๆ ให้ซื้อวัสดุมาสํารองไว้ล่วงหน้าได้เท่าที่มีความจําเป็น       

ในการใช้  และให้ดําเนินการได้โดยทันทีหลังจากได้รับเร่ือง ส่วนกระบวนการซื้อจ้างให้ดําเนินการตาม
ขั้นตอนต่อไป 

4. ขอให้งานพัสดุปรับเปลี่ยนขั้นตอนการทํางานให้รวดเร็วมากย่ิงขึ้น 
 

ระเบียบวาระท่ี 4.4  ขอความเห็นชอบการขอเช่าสถานท่ีของบริษัท กรีน ซี ทีวี 
จํากัด (มหาชน) 

  

สาระสําคัญโดยย่อ 
 จากการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) ครั้งที่ 14/2557 เมื่อวันที่ 19 

สิงหาคม 2557 ได้ขอความเห็นชอบในการเข้าร่วมสนับสนุนโครงการความร่วมมือพัฒนาเครือข่ายคลื่นสีเขียว
เพ่ือสิ่งแวดล้อมของบริษัท กรีน ซีทีวี จํากัด (มหาชน)  และมติที่ประชุมขอให้ชะลอเร่ืองไว้ก่อน  เน่ืองจาก
มหาวิทยาลัยไม่ได้จัดสรรงบประมาณไว้ 

 อธิการบดีได้รับแจ้งจากบริษัท กรีน ซี ทีวี จํากัด (มหาชน) ว่ามหาวิทยาลัยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย
ใดใด ทางบริษัทเพียงเพ่ือมาขอเช่าสถานที่ภายในมหาวิทยาลัย จํานวน 1 ห้อง ค่าเช่า จํานวน 10,000 บาท/
เดือน  จุดประสงค์คือต้องการให้จังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้มีช่องทีวีของจังหวัด  เพ่ือนําเสนอเรื่องราว     
ต่าง ๆ ภายในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  และเห็นควรว่ามหาวิทยาลัยน้ันมีสาขาวิชานิเทศศาสตร์เพ่ือให้
นักศึกษาได้ฝึกประสบการณ์  โดยมหาวิทยาลัยได้พิจารณาแล้วว่าควรให้เช่าสถานที่ที่อาคาร 2 จํานวน 1 ห้อง 
เน่ืองจากสามารถเปิด – ปิดห้องได้สะดวก และอยู่ใกล้กับเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย 

 คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) ได้ให้ข้อเสนอแนะ ดังต่อไปน้ี 
1. ขอให้ดูรายละเอียดของสัญญาในการเช่าสถานที่ให้รอบคอบ 
2. ให้ระบุในสัญญาว่าจะไม่นําช่ือเสียงของมหาวิทยาลัยไปใช้ประโยชน์  และหากเกิดความ

เสียหายจะขอยุติสัญญาน้ัน 
3. ให้มหาวิทยาลัยแต่งต้ังคณะทํางานเพ่ือพิจารณาสัญญา 
 

มติ/ความเห็นของที่ประชุม 
  เห็นชอบการขอเช่าสถานท่ีของบริษัท กรีน ซี ทีวี จํากัด (มหาชน) และให้นําเข้าการประชุม
สภามหาวิทยาลัยเพ่ือขอความเห็นชอบ 
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ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องนําเสนอเพื่อทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 5.1 เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากคณบดีคณะครุศาสตร์ 

 สาระสําคัญโดยย่อ 
ในวันที่ 20 สิงหาคม 2557 คณะครุศาสตร์จะนํานักศึกษาช้ันปีที่ 1 ทํากิจกรรมรับน้อง     

ซึ่ ง เ ป็ น กิ จกรรมที่ ส ร้ า งสรรค์   โ ดยการ นํ า นั กศึ กษา เ ดิน ไปตาม เส้ นทา งประ วั ติ ศ าสต ร์                     
ผ่านจุดหมายปลายทาง จํานวน 3 จุด ซึ่งเป็นฐานที่ให้ความรู้เรื่องของประวัติศาสตร์  และสิ้นสุด         
ที่วัดภูเขาทอง  เพ่ือให้นักศึกษาได้ห่มผ้า  ส่วนในการเดินทางกลับจะให้รถมหาวิทยาลัยไปรับ 

ผู้อํานวยการสํานักงานอธิการบดี  แจ้งว่า ในวันที่ 20 สิงหาคม 2557  จะมีกิจกรรมรับน้อง
ใหญ่ของแต่ละคณะ  ดังน้ันเพ่ือความปลอดภัยของนักศึกษาจึงขออนุญาตปิดประตูเล็กด้านข้าง
มหาวิทยาลัย  โดยจะเปิดเฉพาะประตูใหญ่ด้านหน้าเท่าน้ัน 

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 

รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี 5.2  เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์

 สาระสําคัญโดยย่อ 
ในวันที่ 27 สิงหาคม 2557  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  จะมีการจัดงาน

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์วิชาการ  ในหัวข้อ  “งานอยุธยาอาเซียน พลวัตรการเปลี่ยนแปลง      
โลกสมัยใหม่”  จะมีการนําเสนอผลงานของอาจารย์และนักศึกษา  ผลงานวิจัยของอาจารย์ใน        
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มีการประกวด  มีการกิจกรรมต่าง ๆ ในทุกสาขาวิชา ณ อาคาร 
100 ปี  ต้ังแต่เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป  โดยพิธีเปิดจะมีการแสดงละครเพลงของสาขาวิชาดนตรีสากล  
สาขาวิชาดนตรี  และสาขาวิชานาฏศิลป์  
 

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
รับทราบ 

 

ระเบียบวาระท่ี 5.3  เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากคณบดีคณะวิทยาการจัดการ 

 สาระสําคัญโดยย่อ 
ในวันที่ 21 สิงหาคม 2557  คณะวิทยาการจัดการขอเรียนเชิญผู้บริหาร  คณาจารย์ และ

บุคลากรทุกท่านร่วมทําบุญเลี้ยงพระเพล  ณ  หน้าอาคาร 41  โดยได้นิมนต์พระมาจากวัดโพธ์ิสามต้น 
 

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
รับทราบ 
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ระเบียบวาระท่ี 5.4  เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

 สาระสําคัญโดยย่อ 
ระหว่างวันที่ 16 – 18 สิงหาคม 2557  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้จัดกิจกรรม

สัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจําปี 2557  ภายใต้แนวคิดจุดประกายความคิดพัฒนาชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี โดยมีกิจกรรมบังคับจากกระทรวงวิทยาศาสตร์คือการถวายพานพุ่ม นิทรรศการเฉลิม
พระเกียรติของกษัตริย์ 2 พระองค์  นิทรรศการจากหน่วยงาน  การแสดงนิทรรศการของสาขาวิชาต่างๆ 
จํานวน 16 สาขาวิชา นอกจากน้ันยังมีการประกวดและการแข่งขัน  โดยมีกลุ่มเป้าหมายจากโรงเรียนใน
เขตพ้ืนที่บริการของมหาวิทยาลัย  การประกวดดําเนินการอยู่ 3 ชนิด คือ การประกวดโครงงาน        
ทางวิทยาศาสตร์  การประกวดสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์  การประกวดอาหารเพื่อสุขภาพ  และ      
การแข่งขันมีอยู่ 5 กิจกรรม คือ การแข่งขันออกแบบเว็บไซต์  การแข่งขันความสามารถทางคณิตศาสตร์  
การตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์   การแข่งขันวาดภาพความคิดริ เริ่มสร้ างสรรค์จิตนาการ               
ทางวิทยาศาสตร์  และกิจกรรมสุดท้าย  การแข่งขันจรวดกรวดน้ํา  มีโรงเรียนที่ให้ความสนใจ จํานวน 
60 โรงเรียน  ได้รับการตอบรับและการดําเนินการเป็นอย่างดี  ในปีต่อไปจะดําเนินการหากิจกรรม
เพ่ิมเติมต่อไป 
 

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 5.5  เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากผู้อํานวยการสถาบันอยุธยาศึกษา  

 สาระสําคัญโดยย่อ 
1. ในวันที่ 21 สิงหาคม 2557 จะมีการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง  การจัดการ

สภาพแวดล้อมเพ่ือการพัฒนานครประวัติศาสตร์  พระนครศรีอยุธยา  ณ ห้องประชุมสถาบันอยุธยา
ศึกษา  เปิดงานและบรรยายพิเศษโดยผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

2. ในวันที่ 27 สิงหาคม 2557  จะมีกิจกรรม จํานวน 2 กิจกรรม คือ การสัมมนาทาง
วิชาการ เรื่องประวัติศาสตร์อยุธยากับอาเซียน  ณ อาคาร 100 ปี  ซึ่งร่วมกับคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์  โดยมีนายกสภามหาวิทยาลัยเป็นผู้เปิดงาน  และในช่วงบ่ายมีกิจกรรมจริยธรรมสัมพันธ์  
ณ  หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
 

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี 5.6   เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากผู้อํานวยการสํานักวิทยบริการและ 
    เทคโนโลยีสารสนเทศ 

- ไม่มี – 
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ระเบียบวาระท่ี 5.7   เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 

 สาระสําคัญโดยย่อ 
1. ได้เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย ของงบประมาณกองทุนวิจัย  ปี พ.ศ. 2558 ครั้งที่ 1        

ซึ่งสิ้นสุดเมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2557 มีผู้ย่ืนข้อเสนอโครงการทั้งหมด  จํานวน 52 โครงการ แบ่งเป็น  
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จํานวน 21 ท่าน  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จํานวน 16 ท่าน 
คณะวิทยาการจัดการ จํานวน 10 ท่าน และคณะครุศาสตร์ จํานวน 5 ท่าน ขณะนี้ได้ทยอยส่งข้อเสนอ
โครงการไปยังผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกแล้ว  และจะนัดประชุมคณะกรรมการกองทุน ในวันพุธสัปดาห์ที่ 3       
ของเดือน 

2. ในวันที่ 19 สิงหาคม 2557  สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้เชิญผู้บริหาร
ของสถาบันวิจัยในกลุ่มภาคกลางไปช้ีแจงเรื่องข้อเสนอโครงการของงบประมาณปี พ.ศ.2559 จะทํา
บันทึกแจ้งไปยังแต่ละหน่วยงานถึงยุทธศาสตร์ของสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และ
ข้อเสนอโครงการ 

3. ปัญหาการทํางานของนักวิจัยไม่เป็นไปตามแผน  ได้เชิญนักวิจัยทั้งหมดมาประชุม    
เรื่องการกันงบเหลื่อมปี  โดยได้เชิญหัวหน้างานการเงินเข้าร่วมประชุมถึงวิธีการจัดทําบันทึกข้อความ  
เพ่ือขอกันงบเหลื่อมปี  ได้ทราบว่านักวิจัยที่เสนอโครงการมามีเวลาทําวิจัยสัปดาห์ละก่ีช่ัวโมง มีภาระงาน
อย่างอ่ืนอะไรบ้าง  เพ่ือเป็นส่วนหน่ึงในการทํางานวิจัยที่ได้ต้ังเป้าหมายไว้ 

 

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
รับทราบ  
 

ระเบียบวาระท่ี 5.8  เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากผู้อํานวยการสํานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา 
- ไม่มี - 

 

ระเบียบวาระท่ี 5.9  เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากผู้อํานวยการสํานักงานอธิการบด ี

 สาระสําคัญโดยย่อ 
เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2557 ได้เข้าร่วมการสัมมนาที่สํานักงานคณะกรรมการป้องกันและ

ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ปปช.) เรื่องการเปิดเผยราคากลางของการจัดซื้อจัดจ้าง ราคาต้ังแต่ 
100,001 บาท ขึ้นไป  โดยให้ดําเนินการตามเอกสารของสํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตแห่งชาติ  (ปปช.) ส่วนรายละเอียดในการสัมมนาจะนําแจ้งในการประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย (ก.บ.) ครั้งต่อไป   
 

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
รับทราบ 
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ระเบียบวาระท่ี 5.10  เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ 

 สาระสําคัญโดยย่อ 
ได้รับแจ้งจากคณาจารย์ในมหาวิทยาลัยเรื่องของบ้านพัก  คือต้องการให้มหาวิทยาลัย

ดําเนินการสํารวจ  เน่ืองจากมีอาจารย์หลายท่านเข้ามาทํางานในมหาวิทยาลัยได้ 2 – 3 ปี แล้ว แต่ยังไม่
มีบ้านพัก ต้องเช่าห้องพักอยู่  ขอให้มหาวิทยาลัยได้พิจารณา 

ประธาน  กล่าวว่า หออู่ทองที่จะสร้างใหม่  อาจต้องทําการรื้อหอเก่า  เน่ืองจากชํารุด    
และหากทําการซ่อมแซมต้องใช้งบประมาณจํานวนมาก  หากจะรื้อ  และใช้บริเวณน้ันเป็นหอพักใหม่    
ที่อนุมัติงบประมาณแล้ว  บ้านที่อยู่ในโซนที่ต้องรื้อจํานวน 5 – 6 หลังก็สามารถเข้าอยู่ได้  ไม่ต้องรื้อบ้าน
ทิ้ง  ขอความชัดเจนในเรื่องนี้  ขอให้งานอาคารสถานที่และภูมิสถาปัตย์ไปตรวจสอบ และเข้าสู่
กระบวนการประชาพิจารณ์ว่าหากจะปรับเปลี่ยนสถานที่เพ่ือให้บ้าน จํานวน 5 – 6 หลังได้คงอยู่ต่อไป 
ขอให้นําเรื่องน้ีเข้าพิจารณาในการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) ครั้งต่อไป 

 

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี 5.11  เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากผู้อํานวยการกองนโยบายและแผน 

 สาระสําคัญโดยย่อ 
1. รายงานการใช้จ่ายงบประมาณทุกประเภท  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ยอดสะสม

ต้ังแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2556 – วันที่ 31 กรกฎาคม 2557 งบประมาณที่เบิกจ่ายในภาพรวมทั้งหมด    
ของงบประมาณทุกประเภท มีร้อยละการเบิกจ่ายเท่ากับ 71.77 งบประมาณที่เบิกจ่ายงบลงทุนทั้งหมด
ของงบประมาณทุกประเภท  มีร้อยละการเบิกจ่ายเท่ากับ 29.00 ซึ่งยังไม่เป็นไปตามเป้าหมาย           
ที่คณะรัฐมนตรีกําหนด  ซึ่งกองนโยบายและแผนได้นัดหมายการประชุมคณะกรรมการเร่งรัดติดตาม   
การใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ครั้งที่ 9/2557 ในวันศุกร์ที่ 22 สิงหาคม 
2557 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมอยุธยา – อาเซียน 

2. การวางแผนการควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2558 จากที่
ฝ่ายบริหารมีนโยบายลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน  ซึ่งทําให้ต้องมีการปรับปรุงแบบฟอร์มต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง
กับงบประมาณ เช่น แบบฟอร์มการซื้อจ้าง – เบิกจ่าย  การขออนุญาตไปราชการ  การขอใช้รถยนต์  
ค่าตอบแทนต่าง ๆ ฯลฯ จึงขอติดตามความคืบหน้าในการกําหนดแบบฟอร์มที่จะใช้ในปีงบประมาณ 
พ.ศ.2558 เพ่ือกําหนดแนวปฏิบัติที่ชัดเจน ต่อไป 

 

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
รับทราบ 
 

ระเบยีบวาระท่ี 5.12  เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากผู้อํานวยการกองกลาง 

 สาระสําคัญโดยย่อ 
1. เคร่ืองปรับอากาศ จํานวน 81 เครื่อง  เพ่ิงได้รับการอนุมัติร่าง TOR เมื่อวันที่ 9 

สิงหาคม 2557 และได้รับไฟล์จากงานอาคารสถานที่และภูมิสถาปัตย์  เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2557    
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งานพัสดุจะทํางานต่อจะต้องขึ้น TOR เน่ืองจากเป็นกระบวนการอิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือให้ผู้วิจารณ์ในวันที่ 
20 – 23 สิงหาคม 2557 หากไม่มีผู้วิจารณ์จะขึ้นต่ออีก 3 วัน และหากไม่มีจะปลดประกาศลง  คาดว่า
จะปลดประกาศลงวันที่ 25 สิงหาคม 2557  หากมีผู้วิจารณ์ต้องนํา TOR กลับมาแก้ไข และข้ึนใหม่     
อีกรอบหน่ึง  ถ้ากรณีไม่มีคนวิจารณ์และปลดลง  จะเริ่มขายเอกสารในวันที่ 26 สิงหาคม – 5 กันยายน 
2557 เปิดระยะเวลาให้ผู้เสนอราคาคํานวณราคา  และคาดว่าจะเข้าสู่กระบวนการในวันที่ 15 กันยายน 
2557 

2. ไม้ก้ันหอพักอู่ทอง  ตามคุณลักษณะจะเป็นแบบสลัก  แต่ต้องให้เจ้าหน้าที่รักษาความ
ปลอดภัยอยู่ประจําคอยดึงสลัก  แต่ยังมีอีกวิธีหน่ึงคือการใช้เชือกดึง  ซึ่งสามารถให้โรงซ่อมทําเพ่ิมได้ 

 

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
รับทราบ  และมอบหมายให้โรงซ่อมทําเพ่ิมไม้ก้ันหอพักอู่ทองโดยใช้วิธีการดึงเชือก 
 

ระเบยีบวาระท่ี 5.13  เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากผู้อํานวยการกองพัฒนานักศกึษา 
- ไม่มี - 

ระเบยีบวาระท่ี 5.14  เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากผู้อํานวยการกองบริการการศกึษา 
- ไม่มี - 

ระเบยีบวาระท่ี 5.15  เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน 

 สาระสําคัญโดยย่อ 
หน่วยตรวจสอบภายในอยู่ระหว่างการเตรียมการจัดทําแผนการตรวจสอบ ประจําปี

งบประมาณ 2558  โดยขอความร่วมมือผู้บริหารทุกท่านช่วยตอบแบบสอบถาม  ซึ่งในแบบสอบถาม
แบ่งเป็น 3 ช่วง คือ ช่วงที่ 1 ความคิดเห็นของหัวหน้าหน่วยงานท่ีมีต่อหน่วยตรวจสอบ  ช่วงที่ 2 
แบบสอบถามปัจจัยเสี่ยงระดับองค์กร ขอให้คณบดีหรือผู้บริหารเป็นผู้ตอบ  ช่วงที่ 3 แบบสอบถามปัจจัย
เสี่ยงระดับหน่วยงาน  ขอให้ผู้ปฏิบัติงานเป็นผู้ตอบ  ในการตอบแบบสอบถามเหมือนกับการตรวจ กพร. 
ซึ่งมีเอกสารแนบแสดงให้เห็นด้วย  และจะนําแบบสอบถามน้ันมาประเมินความเสี่ยงและจัดส่งให้
กระทรวง  ในการดําเนินการน้ีไม่ใช่เพ่ือการจับผิด  จุดประสงค์เพ่ือป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริต  สิ่งไหนที่
เป็นความเสี่ยงจะเป็นการลดความเสี่ยงให้น้อยลง  หน่วยตรวจสอบภายในจะทําการแจกแบบสอบถามไป
ยังแต่ละหน่วยงาน  และให้จัดส่งตามระยะเวลาที่ กําหนด  โดยขอให้ลงนามว่าท่านเป็นผู้ตอบ
แบบสอบถามด้วย  ซึ่งในเดือนตุลาคม 2557 ต้องนําแผนตรวจสอบไปประชุมร่วมกันกับกระทรวง  และ
วางแผนต่อไป   
 

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
รับทราบ 
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ระเบยีบวาระท่ี 5.16  เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากรองอธิการบด ี

ระเบียบวาระท่ี 5.16.1  เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร 

สาระสําคัญโดยย่อ 
1. เน่ืองจากมีปัญหาเร่ืองการดําเนินการตามระเบียบของงานพัสดุ  จึงมีการวางแผนใน  

การอบรมให้กับคณะผู้บริหารในปีต่อไป 
2. สํานักงานอธิการบดีจัดประชุมช้ีแจงขั้นตอนการประเมินผลการปฏิบัติงาน พ.ศ. 2557 

รอบที่ 2 สําหรับบุคลากรสายสนับสนุนไปแล้วเมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2557 ขอฝากหน่วยงานต่าง ๆ   
ช่วยช้ีแจงบุคลากรสายวิชาการด้วย เน่ืองจากเป็นขั้นตอนกระบวนการตามเกณฑ์ของ กพอ. 

3. ได้รับเอกสารสํารวจความต้องการ  ซึ่งเป็นนโยบายของอธิการบดีให้บุคลากร          
สายสนับสนุนได้แบ่งเบาภาระงานของอาจารย์ผู้สอน  และขอภาระงานจากทั้ง 4 คณะ โดยได้สอบถาม
เบ้ืองต้นจากคณะถึงเจ้าหน้าที่ที่ทํางานให้กับสาขาน้ัน  ขอให้แต่ละคณะได้หารือกัน  และช่วยประสาน
เพ่ือให้สาขาที่ไม่มีบุคลากรสายสนับสนุนได้มีคนช่วยทํางาน   

4. ได้สอบถามงานการเงินและบัญชีถึงข้อมูลที่ไม่เหมาะสม  เช่น การเสนอโครงการ      
การจัดอบรมและเป็นวิทยากรเอง  รับเงินเอง  ซึ่งงานการเงินและบัญชีเคยท้วงติงมา  ว่าสามารถที่จะ
ดําเนินการได้แต่มีความไม่เหมาะสม  ขอให้ทุกหน่วยงานช่วยดูแลด้วย  ส่วนในเรื่องการแก้ไขเอกสาร
ทางการเงินขอให้เซ็นช่ือกํากับมาทุกคร้ัง 

5. ความคืบหน้าโครงการเร่ืองนํ้า  ที่เคยเขียนช่ือโครงการไว้ยาว ได้ปรับเปลี่ยนช่ือแล้วเป็น 
การถอดบทเรียนปัญหานํ้าท่วมอยุธยา ปี 2554  และขอตามเรื่องรายช่ือของนักศึกษาที่จะเข้าร่วม
สัมมนาในครั้งน้ีด้วย 

6. การถวายปริญญากิตติมศักด์ิสําหรับพระและแม่ชี  ขอแจ้งให้หน่วยงานที่เสนอว่าในปี
ต่อไปขอให้ช่วยวางแผนไว้ล่วงหน้า  เน่ืองจากว่าการให้ปริญญากิตติมศักด์ิต้องมีค่าใช้จ่าย  ขอให้คิด
งบประมาณในส่วนน้ีด้วย 

7. ปัญหาเร่ืองเอกสารหาย  ขอแนะนําวิธีการแก้ไขคือหากเอกสารยังไม่ได้รับคืนภายใน
เวลา 5 – 7 วัน ขอให้ประสานงานมายังส่วนกลาง  และขอให้ทุกหน่วยงานจัดทําทะเบียนรับ – ส่งด้วย  
และหากกรณีเป็นเรื่องเร่งด่วนขอให้เจ้าหน้าที่ธุรการของแต่ละหน่วยงานเดินเรื่องเอง 

8. การดําเนินงานระบบสารสนเทศท่ีใช้งบประมาณจํานวน 1.4 ล้านบาท ขณะนี้ได้ทําการ
แต่งต้ังคณะกรรมการจัดทํา TOR  ซึ่งนอกจากจะใช้บุคลากรของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศแล้ว  ก็ยังมีผู้บริหาร และคณาจารย์  โดยจะมีการกําหนดคุณลักษณะ  และจัดประชุมอีกครั้ง
ในวันที่ 20 สิงหาคม 2557 เวลา 11.00 น. 

9. หากดําเนินการเร่ืองการบริหารจัดการนํ้าเสร็จเรียบร้อยแล้วในวันที่ 25 สิงหาคม 2557  
จะมีการดําเนินการต่อในเรื่องของกฐินพระราชทาน ในวันที่ 23 ตุลาคม 2557 ต่อไป 

10. ในวันที่ 28 สิงหาคม 2557 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  จะมาจัดโครงการประหยัด
พลังงาน  และขอให้ปรากฏในรายงานการประชุมของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.)  ว่าได้มี
การหารือในเรื่องน้ี   โดยทางมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ได้ขอความอนุเคราะห์สถานที่ และจัดหาคน
มาฟัง  และจัดหาวิทยากรให้ 



 

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  คร้ังที่  15/2557 

 

[2-17] 

11. ในวันที่ 21 สิงหาคม 2557 จะมีการประชุมทบทวนค่าเทอม  เน่ืองจากนักศึกษา 
กศ.บป. มีค่าเทอมถูกกว่านักศึกษาภาคปกติ 

12.  การปรับปรุงภูมิทัศน์และการจราจร  ขณะนี้ได้ดําเนินการตีเส้นจราจร  และจะ
ดําเนินการรื้อเต็นท์ด้านหน้ากองพัฒนานักศึกษาออก  เพ่ือเป็นที่จอดรถจักรยานยนต์  คาดว่าในสัปดาห์
หน้าจะดําเนินการได้แล้วเสร็จ 

13.  จะมีการปรับพ้ืนที่เพ่ือสร้างอาคารใหม่  ดังน้ันซุ้มต่าง ๆ จะต้องเข้ามาอยู่ในโรงอาหาร  
ซุ้มบริเวณหน้าอาคารศิลปกรรมก็ต้องย้ายไปอยู่ในโรงเรียนสาธิต  และต้องมีการปรับค่าเช่าใหม่ 

14.   กิ จกรรมที่ คณะห รือหน่วยงาน ต่าง  ๆ  มี การ ดํา เ นินการ   ขอให้ แจ้ งมาที่                
งานประชาสัมพันธ์  เพ่ือทําการประชาสัมพันธ์ และทราบถึงความคืบหน้า 

 

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
รับทราบ   

ระเบียบวาระท่ี 5.16.2  เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากรองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน 
 

- ไม่มี - 
ระเบียบวาระท่ี 5.16.3  เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 

- ไม่มี - 
ระเบยีบวาระท่ี 5.16.4  เรือ่งนําเสนอเพือ่ทราบจากรองอธิการบดฝ่ีายกิจการนกัศึกษา 

- ไม่มี - 
ระเบยีบวาระท่ี 5.16.5  เรือ่งนําเสนอเพือ่ทราบจากรองอธิการบดฝ่ีายกิจการพเิศษและกฎหมาย 

- ไม่มี –  
ระเบยีบวาระท่ี 5.16.6  เรือ่งนําเสนอเพือ่ทราบจากผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพ 

 สาระสําคัญโดยย่อ 
1. การตรวจประเมินภายในระดับคณะ  สถาบัน สํานัก  ได้รับการตรวจแล้วในวันที่         

5 – 8 สิงหาคม 2557  และขณะน้ีงานประกันคุณภาพกําลังอยู่ระหว่างดําเนินการตรวจสอบเอกสาร
เพ่ิมเติม  และทําการสรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ สถาบัน สํานึก เพ่ือแจ้ง
กลับไปยังคณะ สถาบัน สํานัก เพ่ือจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาต่อไป 

2. การเตรียมการตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายในของมหาวิทยาลัย  ในวันที่ 
3 – 5 กันยายน 2557 ระดับมหาวิทยาลัย โดยมีคณะกรรมการจากสํานักงานคณะกรรมการ            
การอุดมศึกษา (สกอ.)ทั้งหมด  ขณะนี้กําลังติดตามว่าเป็นมีผู้ใดบ้าง และขอเชิญประชุมคณะกรรมการ
ดําเนินงานประชุมในวันที่ 26 สิงหาคม 2557 ในเวลา 13.00 น. ตามคําสั่งที่ 679/2557 โดยจะมีหนังสือ
แจ้งอีกทีหน่ึง  ส่วนคําสั่งได้จัดส่งให้แล้วในเดือนกรกฎาคม 2557 คณะกรรมการที่ต้องเข้าประชุม คือ 
กรรมการดําเนินงานและจัดเตรียมเอกสาร  เพ่ือมาซักซ้อมก่อนเข้ารับการประเมิน 

3. ขอความอนุเคราะห์คณะจัดเตรียมนักศึกษา จํานวน 2 คน  ศิษย์เก่า จํานวน 2 คน    
ผู้ใช้บัณฑิต จํานวน 2 คน อาจารย์ จํานวน 2 คน และเจ้าหน้าที่ จํานวน 2 คน เพ่ือเข้ารับการสัมภาษณ์
ในการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของมหาวิทยาลัย  โดยจะมีหนังสือแจ้งไปยังคณะอีกคร้ัง   



 

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  คร้ังที่  15/2557 
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4. ขอความอนุเคราะห์คณะ สถาบัน  สํานัก จัดส่งเอกสารประกอบการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายในของมหาวิทยาลัย  ซึ่งเจ้าหน้าที่ได้ประสานงานไปแล้วขอให้ส่งเอกสารพร้อมไฟล์ PDF 
เพ่ือกรอกข้อมูลใน PMQA  
 

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
รับทราบ 

ระเบยีบวาระท่ี 5.16.7  เรือ่งนําเสนอเพือ่ทราบจากผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการ   
และสหกิจศึกษา 

 สาระสําคัญโดยย่อ 
1. ในวันที่ 4 กันยายน 2557  จะมีการจัดอบรมทําเว็บไซต์ให้กับผู้ประกอบการ OTOP    

ซึ่งมหาวิทยาลัยเป็นหน่วยร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  และได้รับการสนับสนุน           
จากสํานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม  (สสว.) โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือจังหวัดสิงห์บุรี 
จังหวัดอ่างทอง  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และจังหวัดสระบุรี 

2. อบรมคณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา  รุ่นที่ 20 ของสมาคมสหกิจไทย  ดําเนินการโดย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) ในวันที่ 23 – 27 สิงหาคม 2557  ลงทะเบียนล่วงหน้าวันที่ 23 
กันยายน 2557 งบประมาณ จํานวน 9,900 บาท  ขอให้คณะประชาสัมพันธ์  โดยจะทําการอบรมท่ี
โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ 
 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 

รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี 5.16.8  เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายอาคารสถานท่ี       
ภูมิสถาปัตย์  และสิทธิประโยชน์ของบุคลากร 

- ไม่มี - 

ระเบียบวาระที่ 6  เรื่องอ่ืน ๆ 
ระเบียบวาระท่ี  6.1 กําหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  ครั้งท่ี 15/2557 

สาระสําคัญโดยย่อ 
ตามท่ีได้กําหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) ครั้งที่ 15/2557  

โดยพร้อมเพรียงกัน ในวันอังคารที่ 2 กันยายน 2557  เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมอยุธยา – อาเซียน  
สํานักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา   

 

มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
     รับทราบ 

  
 

เลิกประชุมเวลา  เวลา  17.10 น.  
 

 

นางนงคราญ คงสมทรง ผู้จดบันทึกการประชุม 
นางสุนทรี โพธิกุล ผู้ตรวจบันทึกการประชุม 




