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รายงานการประชุมคณะกรรมการบรหิารมหาวิทยาลัย 
คร้ังที่ 6/2556 

วันอังคารที่  19  มีนาคม  2556  เวลา 13.45 – 15.40 น. 
ณ ห้องประชุม 1 อาคาร 2  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

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

ผู้ที่มาประชุม    
1. ดร.บูรพาทิศ พลอยสุวรรณ์ อธิการบดี ประธาน 
2. ดร.พรเทพ รู้แผน รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร กรรมการ 
3. นายจิรศักด์ิ ชุมวรานนท์ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา กรรมการ 
4. ดร.ชิดชัย  สน่ันเสียง รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ กรรมการ 
5. นายสุนทร โภชฌงค์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา กรรมการ 
6. นางสาววนิดา อินทรลักษณ ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษและตรวจสอบ

ภายใน    
 
กรรมการ 

7. ผศ.บุญไท เจริญผล (แทน) คณบดีคณะครุศาสตร์    กรรมการ 
8. ดร.ภาคิน โชติเวศย์ศิลป์ (แทน) คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ กรรมการ 
9. รศ.ดร.นพวรรณ ธีระพันธ์เจริญ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี     กรรมการ 
10. รศ.ลํายอง ปลั่งกลาง คณบดีคณะวิทยาการจัดการ กรรมการ 
11. ผศ.พันทิพา มาลา ผู้อํานวยการสถาบันอยุธยาศึกษา กรรมการ 
12. นายชัยพฤกษ์ ชูดํา ผู้อํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศ 
 
กรรมการ 

13. ดร.รวีวัตร์ สิริภูบาล ผู้อํานวยการสํานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา กรรมการ 
     
ผู้เขา้ร่วมประชุม 
1. นางสุนทรี โพธิกุล ผู้อํานวยการกองกลาง 
2. นางลักขณา เตชวงษ์ ผู้อํานวยการกองบริการการศึกษา  
3. นางสาวเพลินตา โมสกุล ผู้อํานวยการกองนโยบายและแผน  
     

ผู้ไม่เข้าร่วมประชุม 
1. ผศ.ดร.วิมลพรรณ  รุ่งพรหม รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ติดราชการ 
2. นายทวีศักด์ิ จริตควร ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร ติดภารกิจ 
3. รศ.ไพฑูรย์ สมัครกิจ ประธานสภาคณาจารย์และ

ข้าราชการ 
 
ติดภารกิจ 

4. นางสารภี พูลศิร ิ ผู้อํานวยการกองพัฒนานักศึกษา ติดภารกิจ 
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เริ่มประชุม เวลา 13.45 น. 
          ประธานพิจารณาจํานวนกรรมการที่มาประชุมและเห็นว่าครบองค์ประชุมแล้วจึงเปิด          
การประชุมและดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม  

 

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 1.1   การประชุมสภามหาวิทยาลัยประจําเดือนมีนาคม 2556 

สาระสําคัญโดยย่อ 
  อธิการบดีแจ้งกําหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2556 ในวันพุธที่ 20 มีนาคม 
2556 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมอยุธยา-อาเซียน อาคารสํานักงานอธิการบดี จึงขอเชิญ 
คณะกรรมการบริหารทุกท่านเข้าร่วมรับฟังการประชุมในวันและเวลาดังกล่าว 
 
 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 

รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี 1.2   วาระการดํารงตําแหน่งของผู้บริหาร 

สาระสําคัญโดยย่อ 
  ข้อมูลวาระการดํารงตําแหน่งของผู้บริหารในระดับต่าง ๆ เช่น คณบดี ผู้อํานวยการ สถาบัน 
สํานัก รวมทั้งวาระการดํารงตําแหน่งของกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้บริหาร  ซึ่งจะครบวาระน้ัน
มหาวิทยาลัยจะนําแจ้งในการประชุมสภามหาวิทยาลัยในวันพุธที่ 20 มีนาคม 2556 เพ่ือขอความ
เห็นชอบในการดําเนินการตามข้อบังคับต่อไป ซึ่งขณะน้ียังเหลือเวลาอีก 1 เดือน ขอให้ท่านผู้บริหารทุก
ท่านที่จะครบวาระตามกําหนดได้เตรียมการในการที่จะมอบหมายงานตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดไว้ใน
ระเบียบ 
 
 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 

รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี 1.3  การครบวาระของกรรมการสภามหาวิทยาลัยท่ีมาจากผู้บริหาร 

สาระสําคัญโดยย่อ 
  วาระของกรรมการสภามหาวิทยาลัยที่ มาจากผู้บริหารจะมีวาระคราวละ  3 ปี  
ซึ่งหลายตําแหน่งได้หมดวาระแล้ว และจะต้องมีการดําเนินการสรรหาใหม่ โดยเลขานุการสภา
มหาวิทยาลัยจะเสนอวาระดังกล่าวเข้าที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยในวันพุธที่ 20 มีนาคม 2556 ขอให้
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยได้รับทราบ 
 

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
รับทราบ 
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ระเบียบวาระท่ี 1.4   กิจกรรมแลกเปลี่ยนความสัมพันธ์ระหว่างประเทศช่วงเดือนมีนาคม - 
                            เมษายน 2556 

สาระสําคัญโดยย่อ 
  ในช่วงที่ผ่านมาอธิการบดีได้รับการประสานงานกับจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเก่ียวกับความ
ร่วมมือการแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมกับต่างประเทศ จํานวน 2 ประเทศ คือ ประเทศอิหร่านและ
ประเทศศรีลังกา โดยสาระสําคัญของความร่วมมือคือจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และหน่วยงานต่าง ๆ 
รวมถึงมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาจะเป็นภาคีในการทําความร่วมมือกับทั้งสองประเทศ
ดังกล่าว  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาโดยอธิการบดีได้ตกลงเป็นหลักการร่วมกับผู้ว่าราชการ
จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเ พ่ือที่ จะเป็นหน่วยงานท่ีจะจัดทางด้านวิชาการท้ังสองประเทศ   
ซึ่งประเทศอิหร่านกําหนดที่จะจัดสัปดาห์วิชาการเป็นความสัมพันธ์ระหว่างอยุธยากับเมืองกุม ในวันที่ 
17-20 พฤษภาคม 2556 ส่วนประเทศศรีลังกาในวันพุธที่ 20 มีนาคม 2556 และจะมีการประชุมเพ่ือ
สรุปความคืบหน้าและแนวทางในการที่จะทําโครงการความร่วมมือระหว่างประเทศไทยกับประเทศ 
ศรีลังกา  ซึ่งทางจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้เชิญอธิการบดีไปร่วมช้ีแจงเพ่ือเสนอข้อมูล  แต่เน่ืองจากติด
ภารกิจจึงได้มอบหมายให้นายจิรศักด์ิ  ชุมวรานนท์ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนานําข้อมูล 
ไปร่วมประชุมแทน  โดยประเด็นที่ได้แจ้งกับทางผู้ว่าราชการจังหวัดเมือง Candy ที่ประเทศศรีลังกาว่า
ในเรื่ องของความร่วมมือ  มหาวิทยาลัยจะร่วมกับจั งห วัดพระนครศรีอยุธยา   โดยจั งห วัด
พระนครศรีอยุธยาและเมือง Candy จัดทําเป็นโครงการ Sister City ระหว่าง 2 เมืองน้ีและมหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยาจะทําโครงการเข้าร่วมสมทบในโครงการ Sister City โดยมีสาระสําคัญของ
โครงการคือ 1) เรื่องการแลกเปลี่ยนด้านศิลปวัฒนธรรม สัปดาห์ศิลปวัฒนธรรมหรือความสัมพันธ์
ระหว่างประเทศไทย-ประเทศศรีลังกา หรือ Thai Ayutthaya - Candy  2) เป็นการแลกเปลี่ยนเยาวชน  
โดยการเชิญเยาวชนประเทศศรีลังกามายังประเทศไทย  และส่งเยาวชนประเทศไทยไปยัง 
ประเทศศรีลังกา 3) จัดเป็นศูนย์วัฒนธรรมหรือศูนย์ศรีลังกาศึกษาขึ้นในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
ทั้งหมดน้ีเป็นแนวทางเบ้ืองต้น  ซึ่งจะมีการเจรจาในส่วนของรายละเอียดต่อไปภายหลังจากที่ได้มีการทํา
บันทึกข้อตกลงระหว่างเมืองไปแล้ว  โดยทางจังหวัดมีเป้าหมายว่าจะเชิญเยาวชนศรีลังกามาที่จังหวัด
พระนครศรีอยุธยาในช่วงวันที่ 21-23 พฤษภาคม 2556 ไปจนถึงสิ้นเดือนหรือต้นเดือนมิถุนายน 2556  
เพ่ือเชิญมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันก่อน  และหลังจากน้ันอาจจะมีกิจกรรมส่งเยาวชนของประเทศไทยไปท่ี
ประเทศศรีลังกาบ้าง  จึงนําเรียนคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยได้รับทราบ  ส่วนกระทรวง 
การต่างประเทศและฑูตประเทศศรีลังกามีความคืบหน้าเป็นอย่างไรแล้วจะนําเรียนให้ทราบต่อไป 
 
 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 

รับทราบ 
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ระเบียบวาระที่ 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
ระเบียบวาระท่ี 2.1  เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งท่ี 5/2556  

สาระสําคัญโดยย่อ 
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยได้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  

ครั้งที่ 5/2556 เมื่อวันอังคารที่ 5 มีนาคม 2556 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม 1 อาคาร 2 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

เลขานุการคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย นําเสนอรายงานการประชุม ครั้งที่ 5/2556  
เพ่ือขอให้ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม 

 

มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
  รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  ครั้ งที่  5/2556 
โดยให้แก้ไขเพ่ิมเติม หน้า 2-4 ระเบียบวาระที่ 4.1 มติที่ประชุมรับทราบ โดยคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ 
ได้เสนอให้ความเห็นว่าควรนําเรื่องการจัดการศึกษาของโรงเรียนประถมสาธิตมาพิจารณาด้วย  เพราะมี
ความเก่ียวข้องอาจจะกระทบต่ออัตรากําลังตาม ข้อ 2. โรงเรียนประถมสาธิต ได้พัฒนาหลักสูตร  
Mini English Program(MEP) โดยข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ดังน้ี 
  รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา  กล่าวว่า ฝากผู้บริหารที่กํากับดูแลโรงเรียนประถม
สาธิตทั้ง 3 ระดับ ด้วยความเป็นห่วงในเรื่องการกํากับดูแล  ขณะนี้มีเสียงจากภายนอกในเรื่องการบริหาร
จัดการ และชมรมเข้ามามีบทบาทบางคร้ังมากเกินไป  ซึ่งจะทําให้กระทบต่อการจัดการศึกษา อาจจะ
เกิดการเปรียบเทียบแข่งขันกันได้  โดยเฉพาะคุณภาพการจัดการศึกษา ฝากให้พัฒนาปรับปรุงต่อไป   
เพราะโรงเรียนมีการสนับสนุนจากผู้ปกครองที่ดี   นักศึกษาคัดสรรมาดี ควรมีการส่งเสริมเพ่ือให้เกิด
ช่ือเสียงที่ดีย่ิงขึ้นไป   
  คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  กล่าวว่า สืบเน่ืองจากความเก่งของนักเรียนสาธิต  
และประเด็นเรื่องความดี  จึงขอให้ทบทวนเรื่องการสร้างเด็ก  ต้องเป็นคนเก่งและคนดีด้วย  ซึ่งมีหลาย
ปัจจัยที่ทําให้เด็กไม่ค่อยแบ่งปันความเก่ง ความรู้ของตนให้กับเพ่ือน ๆ หรือการไม่ช่วยเหลือเพ่ือน 
  รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา  กล่าวว่า  ได้รับทราบว่ามีเรื่องเก่ียวกับเกณฑ์ของ
ชมรมภาษาอังกฤษที่ดูแลเรื่องการจัดการเกี่ยวกับหลักสูตร Mini English Program (MEP) ได้มี 
การเตรียมความพร้อมอย่างไรต่อผู้สอน  และในการเปิดรับในเทอมใดต่อไป 
  ผศ.บุญไท  เจริญผล  กล่าวว่า ทางด้าน ผศ.ศิรพร  เหล่าเมือง ผู้อํานวยการโรงเรียนประถม
สาธิต ยังไม่ได้แจ้งข้อมูลเรื่องการจัดการเกี่ยวกับหลักสูตร Mini English Program (MEP) เก่ียวกับ 
การเตรียมความพร้อมให้ทราบ  โดยอาจมีการหารือร่วมกับคณบดีในเบ้ืองต้นไว้แล้วระดับหน่ึง  
จากเอกสารคาดว่าน่าจะเปิดในปีการศึกษา 2556   
  และวาระที่ 6.3 คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนําเสนอเร่ืองการสนับสนุนงานวิจัย
ของมหาวิทยาลัยเน้นในเรื่องงานวิจัยและพลังงานทดแทน  และงานวิจัยอาจารย์ควรทําเป็นประกาศ 
ให้ส่งเข้ามาเพ่ือรวบรวม โดยแจ้งว่าผู้ที่ทําในเรื่องดังกล่าวมหาวิทยาลัยจะให้การสนับสนุนในปี 2557  
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และในระเบียบของอาจารย์บุญไทในวาระท่ี 4.1 ควรเป็นเรื่องเพ่ือพิจารณาเพราะเป็นการดําเนินการ 
พัฒนาหลักสูตร Mini English Program (MEP) เป็นโครงการระยะยาวและต้องการเห็นโครงการที่มี
รายละเอียดชัดเจน ตามท่ีอธิการบดีได้พูดเสมอว่าให้ยึดถือหลักความเท่าเทียม  แต่โรงเรียนประถมสาธิต
ได้ดําเนินการไปแล้ว  มาแจ้งเพ่ือทราบว่าได้มีการดําเนินการในเร่ืองดังกล่าว  ซึ่งทําให้เกิดความรู้สึกว่า
หากเป็นคณะครุศาสตร์ทําได้  จึงต้องการเห็นว่าคณะอ่ืนจะสามารถดําเนินการได้เหมือนกันหรือไม่ 
จึงรู้สึกเป็นกังวล  หากมีความต้องการเพ่ิมจํานวนอัตรากําลังของมหาวิทยาลัยในอนาคต 
  รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร กล่าวว่า โรงเรียนประถมหรือโรงเรียนมัธยมสาธิตมีข้อบังคับหรือ
กฎหมายที่ให้อํานาจในการดําเนินการหรือไม่อย่างไร  แต่มีความเห็นเหมือนกับคณบดีคณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี  หรืออํานาจในการดําเนินการจะอยู่ที่โรงเรียนที่จัดต้ังขึ้น 
  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ กล่าวว่า ในเรื่องดังกล่าวจะมีกรรมการสถานศึกษาของ 
ทั้ง 3 ระดับ และยังเป็นของโรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์อยู่  เมื่อจะเปิดหลักสูตรอะไรข้ึนมากรรมการ
สถานศึกษาที่ต้ังในเขตพื้นที่จะเป็นผู้อนุมัติ  ตอนท่ีคณบดีคณะครุศาสตร์ได้เสนอเร่ืองเข้าที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  อํานาจของคณะกรรมการบริหารมีในข้อเสนอข้อมูลทางวิชาการ
หรือแจ้งให้ทราบเกี่ยวกับเร่ืองที่เก่ียวกับวิชาการ  แต่ส่วนหน่ึงหลักสูตร Mini English Program (MEP) 
ซึ่งเป็นหลักสูตรที่เพ่ิมขึ้นมาเริ่มที่ช้ันประถมศึกษาปีที่ 1 เป็นปีแรก จนถึงช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 โดยจะ
เก็บเงินเพ่ิม จํานวน 3,000 บาท เพ่ือจ้างครูให้เป็น Mini English Program (MEP) แต่ทั้งน้ีเป็นมติจาก
คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา แต่ส่วนหน่ึงให้เสนอมายังที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
ด้วย ซึ่งการขอเปิดหลักสูตร Mini English Program (MEP) เป็นอํานาจของคณะกรรมการบริหาร
สถานศึกษาแต่ในฐานะคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ซึ่งกํากับโรงเรียนสาธิตรวมถึงคณะครุศาสตร์
ที่เป็นคณะกรรมการประจําคณะเป็นผู้บริหารจัดการในเรื่องของอัตรากําลัง รวมถึงงบประมาณ ซึ่งได้แจ้ง
กับท่านคณบดีคณะครุศาสตร์ว่า ผศ.ศิรพร  เหล่าเมือง ผู้อํานวยการโรงเรียนประถมสาธิต ควรเสนอเรื่อง
งบประมาณเพ่ือเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาด้วย 
  รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร กล่าวว่า  หากต้องการให้เสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
ได้รับทราบควรเสนอในเรื่องของการประกันคุณภาพการศึกษาให้เห็นด้วยว่า  เมื่อพัฒนาเป็นหลักสูตร 
Mini English Program (MEP) มีคุณภาพอย่างไร มีปัจจัยสนับสนุนที่พร้อมอย่างไร มีกระบวนการ
จัดการเรียนการสอนมีชาวต่างชาติมาทําการสอนอย่างไร  ผลที่ออกมาจะดีกว่าเดิมหรือแตกต่างจาก
โรงเรียนอ่ืน ๆ อย่างไร  ตามที่เป็นโรงเรียนสาธิต เมื่อเสนอเข้ามาเห็นด้วยกับคณบดีคณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีในการให้เสนอข้อมูลเพ่ิมเติม เพ่ือให้คณะกรรมการบริหารได้พิจารณาหรือให้ข้อเสนอแนะ
ได้บ้างไม่ใช่แค่เพียงให้รับทราบว่ามีการดําเนินการเท่าน้ัน 
  รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ ประธานการประชุม กล่าวว่า  ดังน้ันควรต้องมี
การนําเสนอโครงการโดยละเอียด  และสิ่งสําคัญควรต้องนําเข้าวาระเพ่ือพิจารณาเพ่ือให้ข้อเสนอแนะ 
ในภาพรวมทั้งหมด 
  รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร กล่าวว่า ขอให้ทางหน่วยตรวจสอบภายในเข้าตรวจสอบภายใน
โรงเรียนสาธิตเพ่ือให้ระบบงบประมาณการเงินมีความน่าเช่ือถือ  และต้องมีการควบคุมภายใน 
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  รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา  กล่าวว่า เมื่อตอนต้นที่ผศ.บุญไท เจริญผล ได้แจ้ง
ตามท่ีได้สอบถามเน่ืองจากในเกณฑ์การจัดหลักสูตร Mini English Program (MEP) จะต้องมีรายวิชาที่
สอนเป็นภาษาอังกฤษ เช่น วิชาคณิตศาสตร์ วิชาวิทยาศาสตร์ ศิลปะ  ดังน้ันครูต่างชาติมีหรือไม่  ไม่ใช่
การใช้ครูคนไทยเป็นผู้สอน 
  ผู้ ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษและตรวจสอบภายใน กล่าวว่า การที่จะให้หน่วย
ตรวจสอบภายในเข้าไปตรวจสอบโรงเรียนสาธิตจะต้องมีคําสั่งจากท่านอธิการบดีออกมาก่อน 
หน่วยตรวจสอบภายในจึงจะสามารถดําเนินการได้ และต้องมีการวางแผนในการตรวจสอบซึ่งในปี 2556 
ไม่ได้บรรจุแผนของโรงเรียนสาธิตไว้ 
  คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  กล่าวว่า  หากคณะกรรมการพิจารณาตามบันทึก
ข้อความ ข้อ 3. การเสนอน้ีเป็นไปตามอํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย แต่เรื่อง
ดังกล่าวเป็นเร่ืองที่ ดําเนินการในระยะยาวควรนําเข้าเป็นวาระเพ่ือพิจารณาเสนอโครงการให้ 
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพิจารณาเร่ืองทรัพยากร  ซึ่งมีผลกระทบมากและมีผลต่อการจัด 
สรรอัตรากําลังในปี 2557  
  รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ ประธานการประชุม กล่าวว่า กรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยให้ข้อเสนอแนะดังน้ี 

1. ขอให้ทางหน่วยตรวจสอบภายในเข้าตรวจสอบภายในโรงเรียนสาธิตเพ่ือให้ระบบ
งบประมาณการเงินมีความน่าเช่ือถือ 

2. โรงเรียนประถมสาธิตที่เปิดหลักสูตร Mini English Program (MEP) จะต้องมีรายวิชา
ที่สอนเป็นภาษาอังกฤษ เช่น วิชาคณิตศาสตร์ วิชาวิทยาศาสตร์ ศิลปะ จะต้องมีครูต่างชาติเป็นผู้สอน 

3. มอบให้คณะครุศาสตร์จัดทําประกาศในการเก็บค่าเล่าเรียนหลักสูตร Mini English 
Program (MEP) 
 

มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
เห็นชอบ โดยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและสํานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา

เสนอให้เพ่ิมข้อความระเบียบวาระที่ 4.1 ควรจะมีกระบวนการให้มหาวิทยาลัยรับทราบการจัดการเรียน
การสอนของ Mini English Program (MEP) เก่ียวกับการจัดทําหลักสูตร การศึกษาความเป็นไปได้  
และเร่ืองอัตรากําลัง 
 

ระเบียบวาระที่ 3   เรื่องสืบเน่ืองจากการประชุม 

ระเบียบวาระท่ี 3.1  รายงานข้อมูลการดําเนินงานและผลการปฏิบัติตามมติท่ีประชุม 
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
ครั้งท่ี 6/2556 

สาระสําคัญโดยย่อ 
  1.  คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ได้มีมติกําหนดเป็นแนวปฏิบัติให้เลขานุการนําเสนอ
ที่ประชุมเพ่ือทราบความคืบหน้าหรือข้อมูลการดําเนินงานและผลการปฏิบัติตามมติทุกครั้งโดยบรรจุ 
เป็นเรื่องสืบเน่ืองจากการประชุมครั้งก่อนด้วย 
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  2.  คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย มีการประชุม ครั้งที่ 6/2556 เมื่อวันอังคารที่  
19 มีนาคม  2556 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม 1 อาคาร 2  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา   
โดยมีสาระตามรายงานการประชุมฯ ในระเบียบวาระที่ 2.1 
  3.  คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย มีการประชุม ครั้งที่ 6/2556 เมื่อวันอังคารที่  
19 มีนาคม  2556 โดยมอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการแจ้งไปยังหน่วยงานและบุคคลท่ีเก่ียวข้องปฏิบัติ 
ตามมติที่ประชุมตามบันทึกข้อความเลขที่ ศธ 0550.1/ว 65 ลงวันที่ 28 มีนาคม 2556 เรียบร้อยแล้ว  
และมอบให้หน่วยงานและคณะบุคคลที่เก่ียวข้องดําเนินงานและปฏิบัติตามท่ีคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยมีมติแล้ว  ตามมติที่ประชุมในระเบียบวาระที่ 3.1  
 

มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
 รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี 3.2  ขอความเห็นชอบในหลักการของโครงการและข้อตกลงความ 
                        ร่วมมือเปิดโรงเรียนประถมสาธิต ท่ีจังหวัดอ่างทอง 

 สาระสําคัญโดยย่อ 
  อธิการบดีแจ้งข้อมูลเพ่ิมเติมเก่ียวกับร่างโครงการและข้อตกลงความร่วมมือเปิดโรงเรียน
สาธิตที่จังหวัดอ่างทอง ตามข้อเสนอของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  โดยมีรายละเอียดที่
เทศบาลเมืองอ่างทองจัดทําขึ้น เพ่ือขอความเห็นชอบในหลักการของร่างโครงการและข้อตกลงความ
ร่วมมือฯ 
  ตามที่คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยได้มีมติยังไม่พิจารณาโครงการและข้อตกลง
ความร่วมมือเปิดโรงเรียนสาธิตที่จังหวัดอ่างทอง ตามที่คณะครุศาสตร์เสนอ  เพราะขาดข้อมูลที่
ชัดเจน และให้ขอข้อมูลและนําเสนอข้อมูลรายละเอียดประกอบเพิ่มเติมนั้น เทศบาลเมืองอ่างทอง
ได้จัดส่งเอกสารเพ่ิมเติมเรียบร้อยแล้ว 
  ซึ่งที ่มาของร่างโครงการและข้อตกลงความร่วมมือเปิดโรงเรียนสาธิตที่จังหวัดอ่างทอง 
เทศบาลอ่างทองได้แจ้งความประสงค์ที่ จะทําความร่วมมือในช่วงเวลาสั้น ๆ  ต่ออธิการบดี 
ได้หารือว่าในหลักการควรมีความร่วมมือ  จึงได้มีการยกร่างโครงการฯ อธิการบดีจึงได้เสนอยกร่าง
โครงการและข้อตกลงความร่วมมือเปิดโรงเรียนสาธิตที่จังหวัดอ่างทองไปยังคณะครุศาสตร์ในฐานะที่เป็น
หน่วยงานต้นเร่ืองทางด้านการจัดการศึกษาขึ้นพ้ืนฐาน  และได้ให้คณะครุศาสตร์นําเรื่องเสนอเข้าที่
ประชุมคณะกรรมการประจําคณะและเสนอเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบตัวร่างโครงการและข้อตกลงความร่วมมือเปิดโรงเรียนสาธิตเป็นเพียง
กรอบความคิด จึงขอให้ที่ประชุมได้พิจารณาและให้ข้อเสนอแนะเป็นหลักการเพื่อนําไปดําเนินการ
จัดทํารายละเอียดให้ชัดเจนสมบรูณ์ต่อไป 
     จากมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5/2556 เมื่อวันอังคารที่ 5 
มีนาคม 2556 ทางเทศบาลเมืองอ่างทองได้จัดทําข้อมูลเพิ่มเติมมา  ซึ่งพิจารณาแล้วบางประเด็น
อาจจะไม่ตรงกับที ่คณะกรรมการบริหารได้เสนอไว้ แต่มีข้อมูลเพิ ่มเติมขึ ้นมา  จากเดิมที ่จ ัด
การศึกษาอยู่คุณภาพการศึกษายังไม่ได้ตามความต้องการ  การพัฒนาการศึกษาขึ้นมาโดยทําให้เป็น
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ระบบการศึกษาแนวใหม่ได้ เพื ่อทําให้การศึกษามีคุณภาพมากขึ้นจึงนําเสนอข้อมูลข้างต้นให้
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพิจารณา 
  คณบดีคณะครุศาสตร์ กล่าวว่า ได้นําเร่ืองโครงการและข้อตกลงความร่วมมือเปิดโรงเรียน
สาธิตที่จังหวัดอ่างทองเข้าคณะกรรมการประจําคณะครุศาสตร์ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ผู้อํานวยการ
เขตพื้นที่ประถมศึกษาอ่างทอง ผู้อํานวยการเขตพื้นที่ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 และ
คณะกรรมการอ่ืน ๆ เห็นชอบในหลักการของโครงการ โดยมีข้อเสนอ 1) ให้ตั้งคณะกรรมการศึกษา
ข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการการเปิดโรงเรียนประถม  ซึ่งประกอบไปด้วยคณะกรรมการ
จากทั้งมหาวิทยาลัยและจากสํานักงานเทศบาลเมืองอ่างทอง 2) ตามที่รายละเอียดไม่ชัดเจนแต่ได้
เห็นรายละเอียดที ่ชัดเจนยิ่งขึ ้นแล้วในขณะนี้  และยังมีมหาวิทยาลัยอื่น ๆ เช่น มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏนครศรีธรรมราชได้มีการจัดทําความร่วมมือในลักษณะนี้  แต่ทําแล้วก็ประสบผลสําเร็จ และ
ผู้ทรงคุณวุฒิบางท่านให้ไปดูงานที่อ่ืนก่อนหรือไม่น้ัน การต้ังช่ือทุกคนเห็นว่าไม่ควรตั้งชื่อเดียวกันกับ
โรงเรียนประถมสาธิตโดยเฉพาะผู้อํานวยการโรงเรียนประถมสาธิต  ซึ่งโรงเรียนประถมสาธิตไม่ใช่
เจ้าของแต่จะอภิปรายให้เห็นว่าการทํางานของโรงเรียนประถมสาธิต กว่าที่จะตั้งและเติบโตขึ้นมา
ได้และมีคุณภาพโดยผลการทดสอบการประเมินผลทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  
พบว่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 50 ทุกรายวิชาและสูงกว่าระดับประเทศและระดับสังกัดทุกรายวิชา   
ซึ่งการดําเนินการมีกระบวนการขั้นตอน การทําความร่วมมือควรทําในลักษณะการใช้หลักสูตร
ร่วมกันดีหรือไม่  หรือร่วมกันพัฒนาบุคลากรการดําเนินงานในปี 2556 ไม่น่าจะดําเนินการได้หากมี
การพิจารณาในด้านต่าง ๆ  ในเรื่องของบันทึกข้อตกลงความร่วมมืออาจเป็นเรื่องที่ตั้งขึ้นมาและยัง
ไม่ถูกต้องเท่าที ่ควร  และยังมีข ้อสังเกตเกี ่ยวกับการจัดการศึกษาเป็นรูปแบบใหม่ในการจัด
การศึกษาเพ่ือให้เป็นทางเลือกของคนในจังหวัดอ่างทองก็เห็นด้วยแต่ต้องดูวัตถุประสงค์ให้ดีว่าทําไม
จึงต้องใช้ช่ือเดียวกันกับโรงเรียนประถมสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ซึ่งขณะนี้ทาง
ผู ้อํานวยการเขตจังหวัดอ่างทอง กล่าวว่า โรงเรียนอนุบาลอ่างทอง โรงเรียนวัดนางใน มีเด็ก
นักเรียนจํานวนสองพันกว่าคน หลักสูตร EP, IEP หลักสูตรเหล่านี้มีความก้าวหน้ากว่าเรามาก   
และมีข้อมูลพบว่าเด็กของโรงเรียนดังกล่าวมาเข้าเรียนที่โรงเรียนประถมสาธิตของมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยาจํานวนมาก  และปรากฏว่านักเรียนในปี 2556 เด็กจังหวัดอ่างทอง 
สละสิทธิ์ไม่รายงานตัว  เพราะยังมีโรงเรียนสตรีอ่างทองรองรับในจังหวัดอ่างทองเพียงพอ  ฉะนั้น
เป็นทางเลือกของโรงเรียนในระดับเทศบาลเห็นด้วยแต่รูปแบบการจัดการศึกษา  ขณะนี้ยังไม่ได้วาง
หลักสูตรหรือกระบวนการที่ชัดเจน    
 

มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
 เห็นชอบในหลักการของโครงการและข้อตกลงความร่วมมือเปิดโรงเรียนสาธิต ที่จังหวัด

อ่างทอง โดยให้ต้ังคณะทํางานหรือคณะกรรมการเพ่ือแก้ไขปรับปรุงเพ่ิมเติมโครงการและรายละเอียด
ของโครงการรวมทั้งข้อตกลงความร่วมมือและรายละเอียดข้อตกลงความร่วมมือ  รวมถึงระบบ 
การบริหารการจัดการต่าง ๆ ทั้งวิชาการ การบริหารงานบุคคล ให้เป็นไปตามท่ีคณะกรรมการท่ี
เก่ียวข้องต้องการ  แล้วเสนอให้สํานักงานเทศบาลจังหวัดอ่างทองพิจารณา หากเห็นชอบก็ให้ดําเนินการ
แต่หากไม่เห็นชอบก็ให้ยุติการดําเนินการ ผลการดําเนินการเป็นอย่างไรให้นํารายงานให้คณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัยรับทราบในคราวต่อไป 
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ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องนําเสนอเพื่อทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 4.1 เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากคณบดีคณะครุศาสตร์ 

 สาระสําคัญโดยย่อ 
  1. วันที่ 20 มีนาคม 2556 คณะครุศาสตร์ได้ส่งตัวแทนนักศึกษาช้ันปีที่ 5 ออกฝึก
ประสบการณ์เต็มรูปแบบตามโรงเรียนต่าง ๆ วันที่ 19 มีนาคม 2556 นักศึกษามารับหนังสือส่งตัวและ
เดินทางในวันที่ 20 มีนาคม 2556 
  2. วันที่ 25-29 มีนาคม 2556 และวันที่ 1-4 เมษายน 2556 จะมีการอบรมวิทยฐานะครู
และบุคคลากรทางการศึกษาที่โรงแรมวรบุรี 
  3. วันที่ 18 มีนาคม 2556 คณะครุศาสตร์จัดอบรมจิตปัญญาให้กับนักเรียนและครู  
ที่โรงเรียนมาลาอีสงเคราะห์ และจะดําเนินโครงการดังกล่าวที่โรงเรียนวัดจุฬามณีในวันที่ 2 เมษายน 
2556 
  4. โรงเรียนประถมสาธิต  รายงานผลการทดสอบการประเมินผลทางการศึกษาระดับชาติ 
O-NET ช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2555 และผลการสอบ สสวท. ปี 2555 ตามที่นักเรียน
ระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2555 จํานวน 72 คน ได้เข้าทดสอบการประเมินผล 
ทางการศึกษาระดับชาติ ขั้นพ้ืนฐาน O-NET น้ัน พบว่าโรงเรียนประถมสาธิตได้คะแนนเฉล่ียมากกว่าร้อย
ละ 50 ทุกรายวิชาและสูงกว่าระดับประเทศ และระดับสังกัด (สกอ.) ทุกรายวิชา มีนักเรียนโรงเรียน
ประถมสาธิต ราย ด.ญ.อร ทองยิ่ง นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 ได้รับเหรียญทองแดง วิชาคณิตศาสตร์ 
โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์  จึงนําเรียนคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยเพ่ือรับทราบ  
  
 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
  รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี 4.2  เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์

 สาระสําคัญโดยย่อ 
1. เมื่อวันที่ 6-7 มีนาคม 2556 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้ร่วมกับการบริหาร

ส่วนตําบลโพธิ์เสาหาร อําเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเขียนและขับขาน
เพ่ือสร้างสรรค์ชีวิตและสังคม  โดยได้รับเกียรติจากวิทยากร คุณศักริยา  อมตยา กวีซีไรต์ปี 2553  
คุณวัชระ สัจจะสารสิน นักเขียนรางวัลซีไรต์ปี 2551  และคุณพจนารถ  พจนาพิทักษ์  นักร้องและ 
นักทําเพลงประกอบรายการคนค้นฅน และทุ่งแสงตะวัน 

2. วันที่ 22 มีนาคม 2556 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มีการประชุมคณะทํางาน
ประกันคุณภาพการศึกษา  ซึ่งมีตัวแทนแต่ละสาขาวิชาเข้ามาร่วมเป็นคณะทํางานโดยมี ดร.ภาคิน  
โชติเวศย์ศิลป์ ดําเนินการประกันคุณภาพเป็นการประชุมครั้งที่ 2 เพ่ือเตรียมรับการประเมินที่จะมาถึง 
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3. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์จัดทําวารสารทางวิชาการโดยได้รับเกียรติจาก
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกพิจารณาบทความ อาทิเช่น ศาสตราจารย์ ดร. ทิพย์รัตน์ เสรีรังสรรค์ 
รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีและปัจจุบันดํารงตําแหน่งสภาพัฒนาการเมือง ศาสตราจารย์  
ดร.ร่ืนฤทัย สัจจพันธ์  ราชบัณฑิตทางด้านภาษาและวรรณกรรมซึ่งวารสารทางวิชาการในคร้ังน้ีได้ให้
อาจารย์ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ส่งบทความร่วมกับนักศึกษาปริญญาโทยุทธศาสตร์เพ่ือ
การพัฒนาประมาณ 11 ฉบับ และมีปริภัทรหนังสือคาดว่าปลายเดือนมีนาคม 2556 จะออกเผยแพร่
ต่อไป 
  
 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 

รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี 4.3  เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากคณบดีคณะวิทยาการจัดการ 

 สาระสําคัญโดยย่อ 
  1. วันที่ 17-19 มีนาคม 2556 คณะวิทยาการจัดการได้นํานักศึกษาไปเข้าค่ายพัฒนา
กิจกรรมนอกสถานที่ที่อําเภอสัตหีบ 
  2. วันที่ 27-28 มีนาคม 2556 คณะวิทยาการจัดการจะมีการอบรมปฏิบัติการเขียนผลงาน
ทางวิชาการโดยมีวิทยากรจากภายนอก 
  3. วันที่ 21 มีนาคม 2556  คณะวิทยาการจัดการจัดอบรมเขียนแผนธุรกิจให้กับ 
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่จังหวัดอ่างทอง  
  

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
  รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี 4.4  เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

 สาระสําคัญโดยย่อ 
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอยู่ระหว่างดําเนินการเร่ืองการทบทวนภาระงานเพ่ือเข้าสู่
กระบวนการมอบหมายโดยให้อาจารย์แจ้งงานเบ้ืองต้นและเตรียมประเมินผลในรอบที่ 1/2556  
และหากส่งภายในเดือนมีนาคม 2556 น้ัน จะมีบางท่านงานยังไม่เสร็จแต่กําหนดให้ส่งวันที่ 31 มีนาคม 
2556 จะเป็นปัญหาในบางราย  และขอเรียนปรึกษาว่าหากให้ส่งผลงานมาก่อนวันที่ 31 มีนาคม 2556 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจะเกิดปัญหาแน่นอน  จึงขอให้พิจารณาเลื่อนให้คณะได้รวบรวมผลงาน 
ในวันที่ 31 มีนาคม 2556 กระบวนการส่งจะต้องเข้ามาสู่การพิจารณาจัดลําดับ 
  อธิการบดี กล่าวว่า สามารถยืดหยุ่นได้ให้สามารถได้ข้อมูลที่ไม่เป็นปัญหาที่กําหนดไว้ก่อน 
เหตุผลคือ เพ่ือเร่งรัดให้ดําเนินการได้ข้อมูลรวดเร็วขึ้น ดังน้ันเมื่อสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2556 ก็ให้เสร็จ
สิ้นไปโดยสํานักงานอธิการบดี กองกลางกําหนดวันที่ส่งให้เหมาะสม  เพ่ือออกคําสั่งที่จะเสนอขึ้นมาใหม่
กําหนดระยะเวลาให้ส่งมี เวลาให้คณะรวบรวมหลังวันที่ 31 มีนาคม 2556 ออกไปประมาณ  
1 อาทิตย์เพ่ือส่งให้คณะรวบรวมส่งมาที่คณะกรรมการกลั่นกรอง  
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 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
  รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี 4.5  เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากผู้อํานวยการสถาบันอยุธยาศึกษา  

 สาระสําคัญโดยย่อ 
- ไม่มี - 

  

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
- ไม่มี - 

 
ระเบียบวาระท่ี 4.6   เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากผู้อํานวยการสํานักวิทยบริการและ 
    เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 สาระสําคัญโดยย่อ 
- ไม่มี - 

  

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
- ไม่มี - 

 
ระเบียบวาระท่ี 4.7   เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 

 สาระสําคัญโดยย่อ 
  1. วันที่ 22 มีนาคม 2556 จะมีการประชุมการติดตามประเมินผลโครงการให้ความ
ช่วยเหลือฟ้ืนฟูเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยปีงบประมาณ 2554-2555 และ
โครงการป้องกันอุทกภัยต้นนํ้า กลางนํ้า ปลายนํ้า ระยะที่ 2 ที่ทําเนียบรัฐบาล 
  2. วันที่ 27 มีนาคม 2556 สถาบันวิจัยและพัฒนานําเสนอผลการวิจัยภาคการศึกษา 
ภาคกลางฝั่งตะวันออก 16 จังหวัด ณ จังหวัดเพชรบุรี 
  3. วันที่ 28-30 มีนาคม 2556  สถาบันวิจัยจะจัดการเสวนาพินิจรู้จักอาเซียน ณ อาคาร
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ในการน้ีจึงขอเรียนเชิญผู้บริหาร คณาจารย์และ
บุคลากรในมหาวิทยาลัยทุกท่านเข้าร่วมรับฟังการเสวนาตามกําหนดจัดงาน “รู้จักอาเซียน” ดังน้ี 
   - วันที่ 28 มีนาคม 2556 เวลา 10.00-12.00 น. “เข้าสู่ประชาคมอาเซียน โอกาสหรือ
วิกฤตของไทย” โดย นายสุรินทร์  กิจนิตย์ชีว์ นางศรีวิการ์ เมฆธวัชชัยกุล อดีตรองปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ ดําเนินการเสวนา โดย ดร.กิติมา  ทามาลี  
   - วันที่ 28 มีนาคม 2556 เวลา 13.00-16.00 น. บรรยายหัวข้อ “เด็กไทยพร้อมหรือยัง  
ในการเข้าสนามแข่งขันอาเซียน โดย ดร.ชวลิต  หมื่นนุช รองอธิการบดีฝ่ายบริหารมหาวิทยาลัย 
อัสสัมชัญ และ นิทรรศการ “เสน่ห์ความหลากหลายในอาเซียนจากทัศนะและภาพถ่าย” 
   - วันที่ 29 มีนาคม 2556 เวลา 09.00-16.00 น. การนําเสนอผลงานทางวิชาการ 
นิทรรศการ “เสน่ห์ความหลากหลายในอาเซียนจากทัศนะและภาพถ่าย” 
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   - วันที่ 30 มีนาคม 2556 เวลา 08.30-16.30 น. นิทรรศการ “เสน่ห์ความหลากหลาย
ในอาเซียนจากทัศนะและภาพถ่าย” 
 4. งบประมาณทางด้านการวิจัยทั้งสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ และสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา  ผู้ที่ได้รับงบประมาณการวิจัยไปในปี 2556 ให้ส่งภายในวันที่ 31 สิงหาคม 
2556  หากไม่ส่งจะโดนตัดเงินและโดนปรับ  จึงขอให้ผู้บริหารช้ีแจงให้คณาจารย์ได้รับทราบ 
 5.  โครงการบริการวิชาการปี 2556 ที่ท่านได้รับจัดสรรไปแล้ว  ขอให้เขียนโครงการและ 
หลักสูตฝึกอบรมตามมาตรฐานที่สถาบันวิจัยได้ประกาศไปจากคร้ังที่ผ่านมาเขียนโครงการเพียงสั้น ๆ 
 6.  งานยอยศ ย่ิงฟ้า อยุธยา มรดกโลก ปี 2556  จะจัดระหว่างวันที่ 13-22 ธันวาคม 2556   
จึงขอแจ้งให้รับทราบ  และให้มหาวิทยาลัยเตรียมเสนอข้อเสนอการจัดแสดงแสง สี เสียง และบรรยากาศ
หน้างานโดยให้เสนอภายในเดือนมิถุนายน 2556 ซึ่งจะมีการเปลี่ยนผ่านผู้บริหารที่ใกล้หมดวาระลง  
มหาวิทยาลัยจึงต้องมีการต้ังรับในเร่ืองดังกล่าว  โดยการแสดงแสง สี เสียง และบรรยากาศหน้างาน 
ต้องเตรียมเสนอในเดือนมิถุนายน 2556 ซึ่งจะตัดสินในเดือนกรกฎาคม 2556 เรื่องดังกล่าวถือว่าเป็น
เรื่องสําคัญ  จังหวัดพระนครศรีอยุธยาต้องการให้เป็นเรื่องที่เก่ียวกับความดี ความเจริญก้าวหน้า  
ของกรุงศรีอยุธยา และเป็นไปตามที่สด  แดงเอียด ได้เคยบรรยายไว้ทางจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจะให้
มาทําการบรรยาย 1 วัน เพ่ือให้ผู้ที่จะเสนอการแสดงแสง สี เสียง และบรรยากาศหน้างานไป 
ร่วมรับฟัง 
   
 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
  รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี 4.8  เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากผู้อํานวยการสํานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา 

 สาระสําคัญโดยย่อ 
- ไม่มี - 

  

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
- ไม่มี - 

 

 

ระเบียบวาระท่ี 4.9  เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากผู้อํานวยการสํานักงานอธิการบด ี

 สาระสําคัญโดยย่อ 
1. จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เชิญชวนให้บุคลากรในมหาวิทยาลัยร่วมถวายพระพรในหลวง

ในวันที่ 20 มีนาคม 2556 เวลา 05.15 น. โดยให้สวมชุดขาว 

2. งานอาคารสถานที่จะดําเนินการซ่อมวัสดุอุปกรณ์โต๊ะเก้าอ้ี ประตู หน้าต่างของห้องเรียน
ทั้งหมดจะเริ่มที่อาคาร 1 เป็นต้นไปในวันที่ 25 มีนาคม 2556  
 

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
  รับทราบ  
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เบยีบวาระท่ี

เบียบวาระที

สาระสํา
- ไ

 

มติ/คว
- ไ

ะเบียบวาระ

สาระส
1. 

ม่เพ่ือสร้างขีด
ปการขอรับจัด

 
2. 
 
 

มติ/คว
รบั

 2. 
ที่ 28 กุมภาพ
ักสูตร 2 ตาม

ประเมินคุณภ
ณะกรรมการก
นําเรียนมาเพ่ื
าร่วมอบรม ห
บการประเมิน
น่วยฝึกคือแล๊
ณะวิทยาศาส
ณภาพในปีที่ผ่า
กสารของปี 25

 3. 
รมาตรที่ 2 โด
ณาติดตามรา

การประชุม

ท่ี 4.10  เรื่อง

ท่ี 4.10.1  เ

ําคัญโดยย่อ 
ไม่มี - 

ามคิดเห็นขอ
ไม่มี - 

ท่ี 4.10.2  

สําคัญโดยย่อ 
 การรายงาน
ดความสามาร
ดสรรงบประม

 สํานักงานคณ

ามคิดเห็นขอ
บทราบ   

 สํานักงานคณ
พันธ์ 2556 เ
มที่มหาวิทยาล
าพการศึกษา
การอุดมศึกษ
อทราบ และ
ลังจากที่ผ่านก
สาขาวิชาได้ 
ล๊ปใช้ในการฝึ
ตร์และเทคโน
านมาอยู่ในระ
554 
 วันที่ 18 มีน
ดยมีประเด็นที่
ายการของท่า

มคณะกรรมการบริ

นําเสนอเพื่อ

 เรื่องนําเสนอ

 

องที่ประชุม 

 เรื่องนําเสน

 
ความคืบหน้า
ถในการแข่งขั
มาณ ปีงบประ

ณะกรรมการก

องที่ประชุม 

ณะกรรมการ
 เรื่อง อนุญาต
ลัยได้ขออนุญ
าภายใน หลัก
าได้พิจารณา
เห็นควรแจ้งห
การอบรมหลัก
  จึงขอเรียนใ
ฝึกปฏิบัติ  จ
นโลยีได้เป็นห
ะดับที่สูงโดยไ

าคม 2556 มี
ทีม่ีบางรายการ
าน  มีบางราย

ริหารมหาวิทยาลัย
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อทราบจากรอ

อเพื่อทราบ

นอเพื่อทราบ

าการขอรับจัด
ขันและเตรียม
ะมาณ 2557 -

การอุดมศึกษา

รการอุดมศึก
ตให้จัดฝึกอบร
ญาตสํานักงาน
กสูตร 2 ในร
าแล้วอนุญาตใ
หน่วยงานทุกห
ักสูตรน้ีแล้วจ
ห้ทราบว่าใน
จะต้องมี 1 ห
หน่วยสําหรับ
ไม่ต้องกังวลใน

มีการประชุมก
รได้กําชับในที่
ยการท่ีสอบรา

ยราชภัฏพระนครศ

 

องอธิการบดี

จากรองอธิก

บจากรองอธิ

ดสรรงบประม
มความพร้อมสู
- 2561 

า  

กษา มีหนังสือ
รมหลักสูตรผู้
คณะกรรมกา

ระหว่างวันที่ 
ให้มหาวิทยา
หน่วยงานเพ่ือ
ะได้ผู้ประเมิน
การฝึกอบรม

 หน่วยเป็นระ
บการฝึก  เน่ือ
นเรื่องของเอก

การเร่งรัดติดต
ทีป่ระชุมไปแล้
าคาไม่เป็นผล

ศรีอยุธยา  คร้ังที่  

ดแีละผู้ชว่ยอ

การบดีฝ่ายบ

ธการบดีฝ่าย

มาณเพ่ือพัฒน
สู่การเป็นประ

อด่วนที่สุด ที
ผู้ประเมินคุณ
ารการอุดมศึก
 24-26 เมษา
ลัยจัดอบรมใ
อเตรียมความ
นเพ่ิมอีกจํานวน
มหลักสูตรประ
ะดับคณะวิชา
องจากมีผลก
กสารหลักฐาน

ตามการใช้จ่า
้วว่า  ท่านที่เป็
ลเน่ืองจากไม่มี

  7/2556 

อธิการบด ี

บริหาร 

ยวางแผนแล

นาสถาบันอุด
ชาคมอาเซียน

ที่ ศธ 0506(
ณภาพการศึกษ
กษา จัดอบรม
ายน 2556 ส
ในหลักสูตรดั
มพร้อมและส่ง
น 40 คน ซึ่ง
ะเมินจําเป็นที
าในการน้ีต้อ
การดําเนินงา
น  เน่ืองจากเป

ายงบประมาณ
ป็นเจ้าของงบ
มีผู้ย่ืน ซึ่งเสีย

ละพฒันา 

มศึกษากลุ่ม
น ตามแบบ

3)/1152  
ษาภายใน  
มหลักสูตร 
สํานักงาน
ังกล่าวได้  
งบุคลากร
จะรองรับ
ที่จะต้องมี
องการให ้
นประกัน
ป็นการใช้

ณก่อนสิ้น
บประมาณ
ยหายมาก  
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แสดงว่าหน่วยงานไม่มีการติดตามประสานงานกับผู้ขายให้มาย่ืน  ประกาศไปเมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 
2556 แต่ไม่ผู้มาย่ืน ทําให้เสียเวลาในการดําเนินงานและไม่แน่ใจว่าจะมีผู้ย่ืนทันภายในเดือนมีนาคม 
2556 หรือไม่  มีหลายรายการที่มีปัญหาดังกล่าว 
 
 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 

รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี 4.10.3  เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 

 สาระสําคัญโดยย่อ 
- ไม่มี - 

  

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
- ไม่มี - 

 

ระเบียบวาระท่ี 4.10.4   เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ 

 สาระสําคัญโดยย่อ 
- ไม่มี - 

  

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
- ไม่มี - 

 

ระเบยีบวาระท่ี 4.10.5  เรือ่งนําเสนอเพือ่ทราบจากรองอธิการบดฝ่ีายกิจการนกัศึกษา 

 สาระสําคัญโดยย่อ 
กิจกรรมของกองพัฒนานักศึกษาได้ทําเป็นจดหมายข่าวสําหรับในเดือนกุมภาพันธ์-มีนาคม 

2556  และจะทําเป็นประจําต่อไปในทุกเดือน 
  

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
รับทราบ 

 

ระเบียบวาระท่ี 4.10.6  เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร 

 สาระสําคัญโดยย่อ 
- ไม่มี - 

  

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
- ไม่มี - 
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ระเบียบวาระท่ี 4.10.7   เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ
และตรวจสอบภายใน 

 สาระสําคัญโดยย่อ 
  ตามหนังสือกระทรวงศึกษาธิการ ที่ ศธ 0213/728 ลงวันที่  ๒๗ กุมภาพันธ์ 2556  
เรื่องการตรวจสอบภายใน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 มาเพ่ือให้มหาวิทยาลัยทราบ และได้
เสนอแนะให้มีการปรับปรุงแก้ไข โดยสอบทาน 3 เรื่อง ดังน้ี 
  1. การควบคุมภายใน ผลการประเมินระดับความเหมาะสมของการควบคุมภายในและ 
การบริหารความเส่ียงของมหาวิทยาลัยอยู่ในระดับดีมาก (85 คะแนน) มีข้อเสนอแนะ คือ 1) หน่วยงาน
ควรให้ความสําคัญกับระบบการควบคุมภายในส่งเสริมให้บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ 
การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงอย่างทั่วถึง 2) หน่วยงานควรมีการมอบหมายผู้รับผิดชอบ 
ในการติดตามเร่งรัดการจัดทํารายงานการประเมินผลการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง 
  2. รายงานทางการเงิน ผลการสอบทานรายงานทางการเงินของมหาวิทยาลัย พบว่ารายงาน
การเงินในระบบ GFMIS ยังไม่ได้รวมเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยเข้าไปในระบบ  และรายงานการเงิน
ยังคงแสดงรายการบัญชีหมวด 6 (บัญชีพัก) มีข้อเสนอแนะคือ 1) ขอให้เร่งปรับปรุงรายการให้ถูกต้อง  
สําหรับความผิดพลาดที่เกิดขึ้นจากปีงบประมาณก่อนให้ทยอยดําเนินการตรวจสอบ และปรับปรุง
รายการย้อนหลังโดยตัดยอดทีละปีงบประมาณ  เ พ่ือให้งบหารเ งินถูกต้องและเป็นปัจจุ บัน  
2) มหาวิทยาลัยควรให้การสนับสนุนบุคลากรด้านบัญชีในการพัฒนาความรู้ด้านการตรวจสอบและ 
การปรับปรุงรายการบัญชีในระบบ GFMIS 3) หน่วยตรวจสอบภายในของมหาวิทยาลัย ต้องเข้า
ตรวจสอบข้อมูลทางการเงินและบัญชีของส่วนราชการอย่างสมํ่าเสมอ 
  3. การใช้จ่ายเงินงบประมาณ ผลการสอบทานมหาวิทยาลัย ผลการเบิกจ่ายทั้งรายจ่าย
ประจํา และรายจ่ายงบลงทุนคิดเป็นร้อยละ 84.02 ซึ่งตํ่ากว่าเป้าหมายตามที่มติคณะรัฐมนตรีกําหนด  
มีข้อเสนอแนะ มหาวิทยาลัยควรมีมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามแผนกําหนดแนวทาง 
การแก้ไขปัญหา  กรณีหน่วยงานไม่สามารถเบิกจ่ายได้ตามแผนที่ กําหนด และผู้บริหารควร 
ให้ความสําคัญกับตัวช้ีวัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ 
  
 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
  รับทราบ 

 

ระเบียบวาระที่ 5  เรื่องนําเสนอเพื่อพิจารณา 
 

ระเบียบวาระ ท่ี  5 .1   ขอความเห็นชอบ (ร่ าง)ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา เรื่อง หลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทน
คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

 สาระสําคัญโดยย่อ 
นางสาวเพลินตา  โมสกุล  ผู้ อํ านวยการกองนโยบายและแผน  นํา เสนอข้อมูล 

ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545  
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ได้กําหนดจุดมุ่งหมายและหลักการของการจัดการศึกษาที่มุ่งเน้นคุณภาพและมาตรฐาน โดยกําหนด
รายละเอียดไว้ในหมวด 6 มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษาซึ่งประกอบด้วย “ระบบการ
ประกันคุณภาพภายใน” และ “ระบบการประกันคุณภาพภายนอก” เพ่ือใช้เป็นกลไกในการผดุงรักษา
คุณภาพและมาตรฐานของสถาบันอุดมศึกษาน้ัน เพ่ือให้การดําเนินการเป็นไปตามหลักเกณฑ์ และเกิด
ประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย จึงขอเสนอหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน เพ่ือประกาศใช้เป็นหลักเกณฑ์ในการจ่ายค่าตอบแทนแก่คณะกรรมการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายในต่อไป เรื่องดังกล่าวได้รับความเห็นชอบจากการประชุมคณะกรรมการ
ดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 2/2556 เมื่อวันที่ 15 มีนาคม  2556 โดยในที่ประชุม 
มีมติเห็นชอบไปแล้วน้ัน  และเพ่ือให้เป็นไปตามกระบวนการขั้นตอนการพิจารณา จึงขอเสนอให้
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพิจารณาหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน  

คณบดีคณะครุศาสตร์  กล่าวว่า คณะหรือส่วนกลางเป็นผู้ ต้ังหลักเกณฑ์การจ่าย
ค่าตอบแทน และในกรณีที่เป็นระดับคณะหมายความว่าประเมินลงไปยังสาขาด้วยใช่หรือไม่ เป็นการจ่าย
ทั้งสิ้นสําหรับ 1 ครั้ง  ฉะน้ันคณะที่มีสาขาวิชาจํานวนมากหรือน้อยก็จ่ายค่าตอบแทนในหลักเกณฑ์
เดียวกันทั้งหมดหรือไม่ 

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวว่า หลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทน
คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในใช้เป็นเกณฑ์ตามท่ีเสนอเป็นเกณฑ์กลาง ซึ่งเป็นเกณฑ์ที่
ค่อนข้างสูงสําหรับมหาวิทยาลัยขนาดเล็กซึ่งมีงบประมาณที่ค่อนข้างจํากัดจะมีการทบทวนจํานวนเงิน
หรือไม่ ได้เทียบเคียงมหาวิทยาลัยอ่ืน ๆ หรือไม่ หรือใช้เกณฑ์กลางของสํานักงานคณะกรรมการ 
การอุดมศึกษา 

รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา  ช้ีแจงว่า สําหรับการประเมินในระดับมหาวิทยาลัย
ที่ผ่านมาโดยปกติสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษามีงบประมาณสนับสนุนให้  ซึ่งการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสํานัก สถาบัน ได้มีการต้ังงบประมาณไว้แต่เบิกจ่ายไม่ได้ในปีที่ผ่านมา
เน่ืองจากไม่มีระเบียบ ประกาศ ในปีน้ีมหาวิทยาลัยต้องการดําเนินการให้ถูกต้อง  ซึ่งตามหลักเกณฑ์ที่
เสนอในการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ผู้ประเมินทํางานค่อนข้างมากและต้องใช้ทักษะอย่างมาก
ในการทํางาน 

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร กล่าวว่า กองนโยบายและแผนต้องตรวจสอบประกาศของ
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วย เรื่องการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน ถึงแม้ว่าจะมีเกณฑ์กลางและตามข้อเสนอแนะของคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี  ซึ่งมหาวิทยาลัยใหญ่ปริมาณความรับผิดชอบสูงเพดานค่าตอบแทนจึงต้องสูง  ในส่วนของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาจะใช้กรอบตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้วางไว้
ก็สามารถทําได้  หรือหากมองว่าปริมาณงานของมหาวิทยาลัยไม่มากนักสามารถปรับลดได้ 

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษและตรวจสอบภายใน กล่าวว่า ค่าตอบแทนตามที่เสนอ
รวมถึงค่าพาหนะแบบเหมาจ่ายใช่หรือไม่ 

ผู้อํานวยการกองนโยบายและแผน กล่าวว่า รวมถึงค่าพาหนะแบบเหมาจ่ายด้วย 
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รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา  ช้ีแจงว่า ขนาดของสถาบันจะบวกตามจํานวน 
หากเป็นสถาบันขนาดใหญ่จะเพ่ิมจํานวนกรรมการเพ่ือให้สัมพันธ์กับอัตรา 

อธิการบดี กล่าวว่า หน้าที่ของกรรมการเหมือนกัน แต่หากขนาดของหน่วยที่ถูกประเมิน
ต่างกันจะเพ่ิมจํานวนกรรมการไป คือการพิจารณาเกี่ยวกับหน้าที่ ความรับผิดชอบในบรรทัดถัดจาก 
ข้อ 2 ขึ้นไปควรเขียนให้ครอบคลุมการปฏิบัติหน้าที่ของการประเมินคุณภาพภายใน ตามประกาศ 
ระเบียบ หลักเกณฑ์การประกันคุณภาพภายในให้ชัดเจน  อาจเขียนว่าเพ่ือทําหน้าที่การประเมินคุณภาพ
ภายในตามหลักเกณฑ์วิธีการเก่ียวกับการประกันคุณภาพภายในตามบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการ
ตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 
   

มติ/ความเห็นของที่ประชุม 
  เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง หลักเกณฑ์การจ่าย
ค่าตอบแทนคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในและมอบหมายกองนโยบายและแผนนําเสนอ
สภามหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบ 
 

ระเบียบวาระท่ี 5.2   ขอความเห็นชอบโครงการการจัดการเรียนการสอนหลักสูตร
ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู เพื่อพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพ
ทางการศึกษาในสังกัดต่าง ๆ  

 สาระสําคัญโดยย่อ 
ตามที่คุรุสภามีมติให้การรับรองมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ให้สามารถจัด 

การเรียนการสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู เพ่ือพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
ในสังกัดต่าง ๆ ที่ยังไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ในปีการศึกษา 2555 โดยผ่านความ
เห็นชอบจากท่ีประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2555 ผ่านความเห็นชอบ 
จากสภาวิชาการ เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2555 และผ่านความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 
21 พฤศจิกายน 2555 น้ัน  

บัดน้ี สํานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ได้ดําเนินการเปิดรับสมัครและรับรายงานตัว
นักศึกษาประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครูเสร็จเรียบร้อยแล้ว  จึงได้จัดทํางบประมาณและแผน 
การใช้จ่ายโครงการการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู เพ่ือพัฒนา 
ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาในสังกัดต่าง ๆ โดยนักศึกษาชําระค่าเล่าเรียนตลอดหลักสูตร 
คนละ 30,000 บาท จํานวน 100 คน เป็นจํานวนเงินทั้งสิ้น 3,000,000 บาท ซึ่งได้ผ่านความเห็นชอบ
งบประมาณการจัดการเรียนการสอนในที่ประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 9 
มกราคม 2556 เรียบร้อยแล้ว 

อธิการบดี  กล่าวว่า  ตามแบบเสนอโครงการการจัดการเรียนการสอนหลักสูตร
ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู  เพ่ือพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาในสังกัดต่างๆ ในแผน 
การใช้จ่ายเงินหน้าที่ 4 การเขียนคอลัมน์กิจกรรมหลัก/ผลผลิต อ่านแล้วไม่สื่อความหมายที่ชัดเจน   
โดยให้สํานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประสานงานร่วมกับกองนโยบายและแผนเขียนโครงการ 
ให้ถูกต้อง ชัดเจน ตรงประเด็น 
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มติ/ความเห็นของที่ประชุม 
เห็นชอบโครงการการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู  

เพ่ือพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาในสังกัดต่าง ๆ โดยมีข้อเสนอให้ปรับการเขียนค่าใช้จ่ายควร
เขียนเป็นกิจกรรมโดยให้สํานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประสานกับกองนโยบายและแผนเขียนให้
ถูกต้อง  และให้นําเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารการเงินและงบประมาณ และนําเสนอสภา
มหาวิทยาลัยต่อไป 
 

ระเบียบวาระที่ 6  เรื่องอ่ืน ๆ 

ระเบียบวาระท่ี 6.1 กําหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  ครั้งท่ี 7/2556 

สาระสําคัญโดยย่อ 
ตามที่ได้กําหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (กบ.) ครั้งที่ 7/2556  

ในวันอังคารที่  2 เมษายน  พ.ศ. 2556 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม 1 อาคาร 2 มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  จึงขอเรียนเชิญคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยทุกท่าน เข้าร่วมประชุม
โดยพร้อมเพรียงกัน ตามวันและเวลาดังกล่าว 
 

มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
     รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี 6.2 การคิดภาระงานของการบริการวิชาการ 

สาระสําคัญโดยย่อ 
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นําเสนอข้อมูลการประเมินของภาคเรียนที่ 1/2556 ใน

ส่วนของการบริการวิชาการหน้า 13 คณะมีการสอบถามในเรื่องปริมาณผลงาน ซึ่งปริมาณผลงานน้ีในเอกสาร
ซึ่งเป็นองค์ประกอบหน่ึง  หากคิดตามที่ประกาศมหาวิทยาลัยเลขที่ 260 บอกไว้ว่าการบริการวิชาการเรื่อง
อ่ืน ๆ ที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะหรือกรรมการบริหารคณะให้คิด 1 ภาระงานตามจํานวนครั้งต่อช่ัวโมง 
หมายถึงเมื่อออกไปให้บริการวิชาการ 1 ช่ัวโมงคิดเป็น 1 ภาระงาน ซึ่งมีคณะกรรมการในกลุ่มอภิปรายว่า
ต้องหาร 16 เน่ืองจากเป็นการสอน  การที่จะได้ 1 ภาระงานต้องทํางานถึง 15 ครั้ง  และได้เสนอว่าหาก 
เข้าในเกณฑ์ของการประเมินใหม่จะได้คะแนนค่อนข้างน้อย   ขอให้คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
พิจารณาจากเอกสารหน้าที่ 18 จึงขอหารือร่วมกับคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาว่าเห็น
ควรให้นําไปหารท้ังหมดหรือไม่  เช่น หากได้คะแนน 1 ซึ่งน้อยกว่า 3 ตามท่ีคํานวณไว้ทําให้คะแนนของ
อาจารย์ค่อนข้างลดลงซึ่งเป็นความกังวลสําหรับอาจารย์ 

อธิการบดี กล่าวว่า ได้มอบให้รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการประชุมร่วมกับคณบดีและรองคณบดี
เพ่ือตกลงร่วมกันว่าจะให้หลักเกณฑ์ใด ได้มีการหารือร่วมกันแล้วหรือไม่ หากไม่ได้พิจารณาให้ใช้หลักการ
ดังน้ี เวลาคํานวณภาระงานให้เฉลี่ย 1 ช่วง หรือ 1 ภาคการศึกษาโดยเฉลี่ยคือ 16 สัปดาห์ จะทําได้ 1 ต้อง 
16 ช่ัวโมงจึงจะนับ 1  ภาระงานเป็นต้น เมื่อเทียบกับภาระการสอน  จึงขอตอบกับคณบดีคณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีให้ใช้หลักการเดียวกันกับภาระการสอน คือคิดเฉล่ีย 1 ภาคเรียน หมายความว่า นํา 15 หรือ 
16 เป็นตัวหาร 
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รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ กล่าวว่า ต้องเฉลี่ยหากไม่เฉลี่ยจะมากกว่า  
35 ภาระงานจึงต้องหารด้วย 16 หากไม่นําไปหารจะทําให้เกินจํานวน 35 ภาระงาน 

คณบดีคณะครุศาสตร์ กล่าวว่า เกณฑ์ใหม่ 1 เท่ากับภาระงานน้อยกว่า 3 ภาระงาน ก่อนที่จะ
เป็น 1 2 3 4 หรือ 5 หมายความว่าจะต้องตีความภาระงานออกมาก่อนว่าได้ก่ีภาระงาน ในความเป็นจริงของ
การบริการวิชาการจะเก่ียวพันกับการประกันคุณภาพ ซึ่งทุกสาขาวิชามีการบริการวิชาการขณะน้ีทุกคนต้อง
มีส่วนร่วมในการบริการวิชาการ  เช่น มีการจัดอบรม 1 วัน จํานวน 7 ช่ัวโมง หรือบางคน บางหลักสูตร 
ให้บริการวิชาการ 2 วัน จํานวน 14 ช่ัวโมง ซึ่งทํา 1 ครั้งในภาคเรียนเดียวเมื่อหารไปแล้วมองว่า 1 ภาระงาน
น้อยกว่า 3 ภาระงาน ซึ่งนับได้ 1 ภาระงานต่อสัปดาห์ ซึ่ง 35 ภาระงานเป็น 35 ภาระงานต่อสัปดาห์ ฉะน้ัน 
1 ภาระงานในเรื่องการบริการวิชาการถือว่ามาก คือทํางาน 16 ช่ัวโมงใน 1 ภาคเรียนมีการบริการวิชาการ 
16 ช่ัวโมง จะเป็นส่วนหนึ่งของ 35 ทําให้ได้ 1 ภาระงานจะไม่ได้ร้อยละ 0.2 ตีเข้ากับเกณฑ์ 1 2 3 4 5   
แต่หากอาจารย์ไปคิดช่ัวโมงโดยไม่หารเมื่อมีการอบรม 2 วัน จะนําได้ 4 ภาระงาน  แสดงว่าการบริการ
วิชาการ 4 สัปดาห์ ในสัปดาห์หน่ึงต้องออกบริการวิชาการ 4 ภาระงาน คือ 4 ใน 35 เพราะฉะน้ันเหลืออีก 
31 ภาระงานต่อสัปดาห์ ทําการสอนและตรวจงานนักศึกษาก็หมดเวลาแล้ว ซึ่งไม่เหมือนการสอน เช่น 
ตารางสอน 12 คาบใน 35 ภาระงานสะสมเมื่อเวลาบอกภาระงาน 90 ภาระงานหมายความว่า 1 สัปดาห์มี  
7 วัน  วิเคราะห์ได้ว่าอาจารย์ทํางาน 7 วัน แต่ละวันจะมีเวลาพักผ่อนวันละ 3-4 ช่ัวโมง  เพราะฉะน้ัน  
35 ภาระงานหมายความว่าทํางานทุกสัปดาห์เหมือนกัน แต่หากไม่หาร 1 สัปดาห์มีภาระงาน 102 ภาระงาน 
เอา 7 หาร เหมือน 1 วันทํางานเกือบ 24 ช่ัวโมง เน่ืองจากวันทําการ 5 วัน  หากใครทํางานได้ 70 ภาระงาน
แสดงว่า 1 วันทํางานอยู่ในมหาวิทยาลัยได้ 10 ช่ัวโมง เป็นต้น 

อธิการบดี กล่าวว่า การคิดภาระงานในกรณีที่ทําก่ีครั้งก็ตามให้หารด้วย 16 สัปดาห์ โดยย้ําว่า
ให้ถือปฏิบัติตามประกาศ ก.พ.อ. เก่ียวกับเรื่องการคํานวณภาระงาน และประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย การคิดภาระงาน  อะไรที่ไม่เป็นตามข้อกฎหมายดังกล่าวให้เป็นไปตามข้อตกลง  
ที่มีการตกลงร่วมกัน 

 

มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
     ให้เป็นไปตามประกาศ ก.พ.อ. และประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย 

การคิดภาระงาน 
 
 

เลิกประชุมเวลา เวลา  15.40 น.  

 

 นางสาวภัครินทร์ ภิญญา ผู้จดบันทึกการประชุม 
นางลักขณา   เตชวงษ์      ผู้ตรวจบันทึกการประชุม 


