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รายงานการประชุมคณะกรรมการบรหิารมหาวิทยาลัย 
คร้ังที่ 7/2557 

วันอังคารที่  1  เมษายน  2557  เวลา 13.30 – 17.00 น. 
ณ  อาคารเรียนช้ัน 1  ศูนย์อุดมศึกษาอ่างทอง  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

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

ผู้ท่ีมาประชุม 
1. นายจิรศักด์ิ  ชุมวรานนท์ รักษาราชการแทนอธิการบดี  ประธาน 
2. ดร.พรเทพ  รู้แผน  รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและวิจัย  กรรมการ 
3. ผศ.ดร.วิมลพรรณ รุ่งพรหม      รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ   กรรมการ 
4. ดร.อมรรัตน์   สน่ันเสียง คณบดีคณะครุศาสตร์   กรรมการ 
5. ผศ.หทัยรัตน์  ทรรพวส ุ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ 

     และสังคมศาสตร์    กรรมการ 
6. ผศ.ศานิต  สวัสดิกาญจน์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กรรมการ 
7. นายประพันธ์ แสงทองดี (แทน) คณบดีคณะวิทยาการจัดการ กรรมการ 
8. ผศ.เลิศชาย   สถิตพนาวงศ์ (แทน) ผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา กรรมการ 
9. ดร.จงกล   เฮงสุวรรณ ผู้อํานวยการสถาบันอยุธยาศึกษา     กรรมการ  
10. นางทัศนี   สุทธิวงค์  (แทน) ผู้อํานวยการสํานักวิทยบริการและ 

     เทคโนโลยีสารสนเทศ   กรรมการ 
11. นางลักขณา  เตชวงษ์  ผู้อํานวยการกองบริการการศึกษาปฏิบัติหน้าที่ 

     ในตําแหน่งผู้อํานวยการสํานักงานอธิการบดี  
                              กรรมการและเลขานุการ 

ผู้ไม่เข้าร่วมประชุม 
1. ดร.ชิดชัย  สน่ันเสียง รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร   ติดราชการ 
2. นายสุนทร  โภชฌงค์  รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา  ติดราชการ 
3. ดร.รวีวัตร์  สิริภูบาล รักษาราชการแทนผู้อํานวยการสํานักงานบัณฑิตศึกษา 

          ติดภารกิจ 
 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. นางสาวเพลินตา  โมสกุล  ผู้อํานวยการกองนโยบายและแผน 
2. นางสุนทรี   โพธิกุล  ผู้อํานวยการกองกลาง 
3. นางสารภี   พูลศิริ  ผู้อํานวยการกองพัฒนานักศึกษา 
4. นางสาวกาญจนา  เงินอ่อน  หัวหน้าสํานักงานคณะครุศาสตร์ 
5. นางเบญญาภา  สอนพรม หัวหน้าสํานักงานคณะวิทยาการจัดการ 
6. นางสาววลัยทิพย์  พิมพ์สุธีถิรชา หัวหน้าสํานักงานผู้อํานวยการสํานักงาน 

      คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา 
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7. นางสาวนันทนา  แย้มบู่  ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าสํานักงานผู้อํานวยการ 
      สํานักงานวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

8. ผศ.วิชชุกร   นาคธน  ประธานสาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น 
9. ว่าที่ร้อยตรีอิสระพงศ์   ผางสระน้อย อาจารย์สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น 
10. นายอัครวินท์  ศาสนพิทักษ์ อาจารย์สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น 
11. นายนครินทร์  เกิดศิริ  เจ้าหน้าที่ศูนย์อุดมศึกษาอ่างทอง 
12. นางศิขรินทร์   สุวรรณทัศน์ นิติกร 

เริ่มประชุม เวลา 13.30 น. 
          ประธานพิจารณาจํานวนกรรมการที่มาประชุมและเห็นว่าครบองค์ประชุมแล้ว จึงเปิด         
การประชุมและดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม  

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 1.1  การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) ณ ศูนย์อุดมศึกษา
อ่างทอง 

 

 สาระสําคัญโดยย่อ 
 การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ) ณ ศูนย์อุดมศึกษาอ่างทองครั้งน้ี        
มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ผู้บริหารชุดใหม่ได้รับรู้รับทราบการมีศูนย์อุดมศึกษาอ่างทอง  มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา  ซึ่งได้มีการจัดการเรียนการสอนสําหรับนักศึกษาภาคพิเศษ (กศ.บป) เท่าน้ัน         
และในฐานะผู้บริหารจึงขอให้คณะ/สถาบัน/สํานัก ช่วยคิดวางแผนเพ่ือจะพัฒนาและใช้ประโยชน์        
จากศูนย์อุดมศึกษาอ่างทอง   

 มติ/ความเห็นของที่ประชุม 
   รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 1.2   ผลการเบิกจ่ายงบลงทุน ประจําปีงบประมาณ 2557 

สาระสําคัญโดยย่อ 
จากการประชุมที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2557  มหาวิทยาลัย

ได้รับแจ้งผลการเบิกจ่ายของมหาวิทยาลัยว่ายังไม่มีความคืบหน้า  ซึ่งอยู่ลําดับที่ 23 แต่งวดน้ีตกไปอยู่
ลําดับที่ 31 ของส่วนราชการทั้งหมด จํานวน 65 หน่วยงาน  ผลการเบิกจ่ายภาพรวมคิดเป็นร้อยละ 46  
ซึ่งยังไม่เป็นไปตามเป้าหมายท่ี ครม.กําหนด  โดยพบว่างบลงทุนที่มีการกันเงินเหล่ือมปีมีจํานวนมาก    
เช่น  อาคารเรียนและปฏิบัติการ  อาคารหอพักนานาชาติ  อาคารหอดูดาว  ยังไม่ได้งบใหม่จึงทําให้ตัวเลข
การเบิกจ่ายยังไม่เพ่ิมขึ้น  ดังน้ันจึงขอให้หน่วยงานต่าง ๆ กรณีงบดําเนินงานให้เร่งดําเนินการเพ่ือให้ผล
การเบิกจ่ายเพ่ิมขึ้น  

 

มติ/ความเห็นของที่ประชุม 
 รับทราบ 
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ระเบียบวาระท่ี 1.3   การขอใช้สถานท่ีเป็นสนามสอบ 

สาระสําคัญโดยย่อ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  ได้รับเป็นสนามสอบ จํานวน 3 รายการ ดังน้ี 
1. สนามสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการ

ศึกษา  ตําแหน่งครูผู้ช่วย  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา  เขต 1   
ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ.2557 วันที่ 19 – 20 เมษายน 2557 (สพฐ.ขอใช้สถานที่ในการจัดสอบเท่าน้ัน) 

2. สนามสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น วันที่ 27 
เมษายน 2557 (มหาวิทยาลัยจัดสถานที่  กรรมการคุมสอบและอื่น ๆ ที่เก่ียวข้อง) 

3. สนามสอบ กพ. ประมาณต้นเดือนกรกฎาคม 2557  (มหาวิทยาลัยจัดสถานที่กรรมการ
คุมสอบและอื่น ๆ ที่เก่ียวข้อง) 

 

มติ/ความเห็นของที่ประชุม 
 รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 1.4   เข้าร่วมงานวันข้าราชการพลเรือน 

สาระสําคัญโดยย่อ 
มหาวิทยาลัยได้ส่งตัวแทนอาจารย์และบุคลากรจํานวนหน่ึงเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันกีฬา

ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  เน่ืองในวันข้าราชการพลเรือน  ซึ่งการไปร่วมในงานน้ีจะทําให้มหาวิทยาลัย
เป็นที่รู้จักและเป็นการสร้างเครือข่ายที่ดี  โดยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาขอความร่วมมือให้มหาวิทยาลัย
ช่วยจัดกิจกรรม  เช่น  ดนตรีเปิดหมวก  การสาธิต  และการแสดงต่าง ๆ  

 

มติ/ความเห็นของที่ประชุม 
 รับทราบ 
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ระเบียบวาระท่ี 1.5   การประชุมคณะกรรมการบริหารงานบคุคลประจํามหาวิทยาลยั (ก.บ.ม) 

สาระสําคัญโดยย่อ 
1. ผลการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจํามหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) เมื่อวันที่      

26 มีนาคม 2557  มีวาระที่สําคัญ เรื่องของการปรับอัตราค่าจ้างตามบัญชีใหม่ของ กพ. เป็นการปรับ
สําหรับบุคลากรที่จ้างด้วยเงินรายได้ (เจ้าหน้าที่ประจําตามสัญญา)  ครอบคลุมต้ังแต่วุฒิการศึกษาประถม  
ซึ่งขณะน้ีมหาวิทยาลัยมีแม่บ้าน  และคนงานภาคพื้นดิน  ได้รับเงินเดือน จํานวน 6,600 บาท แต่จะปรับ
เพ่ิมให้ในส่วนของค่าครองชีพช่ัวคราว  เพ่ือให้ได้รับเงินเดือน จํานวน 9,000 บาท โดยจะมีผลต้ังแต่เดือน
เมษายน 2557 ถึงสิ้นปีงบประมาณ กันยายน 2557 (จํานวน 6 เดือน) 

2.  การทําสัญญา  ระบบการบริหารสัญญา หรือข้อบังคับต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย  สรุปว่า 
ยังไม่พิจารณา  และมหาวิทยาลัยจะทําการแต่งต้ังคณะกรรมการเพ่ือออกแบบพัฒนาระบบการพัฒนา  
งานบริหารงานบุคคล  เพ่ือให้บุคลากรทุกประเภทได้รับความเที่ยงธรรม  และรักษาผลประโยชน์ของ
มหาวิทยาลัย  

ดร.อมรรัตน์  สน่ันเสียง  กล่าวว่า สัญญาที่จะต้องทําในวันที่ 1 เมษายน 2557 น้ัน ยังคงใช้
สัญญาเดิมใช้หรือไม่ 

ประธาน  กล่าวว่า ในการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจํามหาวิทยาลัย 
(ก.บ.ม) ได้มีการหารือในเร่ืองน้ีเช่นกัน  ซึ่งโดยหลักการแล้วจะมีการปรับแก้เน้ือหาบางส่วน  และได้
สอบถามว่าประเด็นน้ีจะมีผลหรือไม่  มีข้อดีหรือข้อเสียอย่างไร  หากไม่แก้ไขสามารถใช้สัญญานี้ผูกพัน
ทางกฎหมายได้หรือไม่  ได้มีการให้ข้อมูลทั้งฝ่ายที่เก่ียวข้องทั้ง คือ นิติกร  และงานบริหารงานบุคคล 
(ก.บ.ค.) เน่ืองจากสัญญาหรือข้อบังคับมีเจตนาเพ่ือต้องการให้ปรับปรุง  แต่ในการประชุมวันน้ันไม่ได้
พิจารณา  เน่ืองจากมีรายละเอียดมาก  และต้องใช้เวลา  ซึ่งอาจต้องทําการประชาพิจารณ์  หรือต้องมี
การออกแบบระบบ  ซึ่งในการประชุมได้ข้อสรุปว่าสัญญาที่ใช้อยู่สามารถใช้ต่อไปได้  ให้ใช้ฉบับเดิม 

ดร.อมรรัตน์  สน่ันเสียง  กล่าวว่า  ขอให้นิติกรตรวจสอบประกาศ  สัญญา  และข้อบังคับ
ต่าง ๆ ที่ไม่ถูกต้อง  เพ่ือแก้ไขให้เรียบร้อย   

ประธาน  กล่าวว่า ขอให้ผู้ อํานวยการสํานักงานอธิการบดี  ผู้ อํานวยการกองกลาง       
และนิติกร ช่วยไปตรวจสอบ  และเตรียมข้อมูลไว้  เน่ืองจากขณะน้ีมหาวิทยาลัยมีคณะกรรมการปรับปรุง
และยกร่างกฎหมายของมหาวิทยาลัย  และจะมีการแต่งต้ังคณะกรรมการพัฒนาระบบบุคลากรเพ่ือจะได้
ดําเนินการในเรื่องน้ีต่อไป 

 

มติ/ความเห็นของที่ประชุม 
 รับทราบ 
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ระเบียบวาระท่ี 1.6  กําหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย  ครั้งท่ี 3/2557 

สาระสําคัญโดยย่อ 
กําหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย  ครั้งที่ 3/2557  ในวันที่  23  เมษายน  2557     

เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมอยุธยา – อาเซียน  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
 

มติ/ความเห็นของที่ประชุม 
 รับทราบ 

 

ระเบียบวาระที่ 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
ระเบียบวาระท่ี 2.1  เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งท่ี 6/2557  

สาระสําคัญโดยย่อ 
มหาวิทยาลัยได้กําหนดให้มีการประชุม คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6/2557 

เมื่อวันอังคารที่  18  มีนาคม 2557 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมอยุธยา – อาเซียน อาคารสํานักงาน
อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

เลขานุการคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย นําเสนอรายงานการประชุม ครั้งที่ 6/2557  
เพ่ือขอให้ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม 

 

มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
  รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6/2557 โดยไม่มี    
การแก้ไข 
 

ระเบียบวาระที่ 3   เรื่องสืบเน่ืองจากการประชุม 

ระเบียบวาระท่ี 3.1  รายงานข้อมูลการดําเนินงานและผลการปฏิบัติตามมติท่ีประชุม 
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
ครั้งท่ี 6/2557 

สาระสําคัญโดยย่อ 
  เลขานุการคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  นําเสนอรายงานข้อมูลจากการดําเนินงาน
และผลการปฏิ บั ติตามมติที่ ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย   ครั้ งที่   6/2557                   
เมื่อวันอังคารที่  18  มีนาคม  2557  ดังต่อไปน้ี 

1. ขออนุมัติงบประมาณในการจัดซ้ือซอฟแวร์การเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ    
ในระบบ e – learning (speexx) 

มติที่ประชุม  อนุมัติงบประมาณในการจัดซื้อซอฟแวร์การเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ
ในระบบ e – learning (speexx)  จํานวน 904,150 บาท และมอบหมายให้รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
ประสานงานกับผู้เก่ียวข้องในการดําเนินการโครงการต่อไป 

 



 

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  คร้ังที่  8/2557 
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 ผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุม 
- แจ้งมติการประชุมให้แก่หน่วยงานที่เก่ียวข้องได้รับทราบ 
- งานพัสดุอยู่ระหว่างดําเนินการแต่งต้ังคณะกรรมการกําหนดขอบเขตในการจัดซื้อ

ซอฟแวร์การเรียนการสอนภาษาต่างประเทศในระบบ e – learning (speexx) 
ผศ.ดร.วิมลพรรณ  รุ่งพรหม กล่าวว่า เน่ืองจากมีระบบงานพัสดุด้วย  จึงขยายระยะเวลา

การทดสอบไปหลังวันที่ 15  เมษายน 2557  เพ่ือให้อาจารย์ได้ปรับตัวก่อน  เน่ืองจากมีการเรียน
ภาษาอังกฤษอยู่ด้วย  ขอให้จบหลักสูตรเก่าก่อน 

 

2.  ขอความเห็นเรื่องการหมดภาระผกูพนังานจ้างเหมาก่อสร้างอาคารเรียนคณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ จํานวน 1 อาคาร 

มติที่ประชุม  ให้ถอนเรื่องออก  และมอบหมายให้งานพัสดุหารือกับงานนิติการเพ่ือดําเนินการ
ตามกฎหมาย  และให้เชิญคณะกรรมการตรวจการจ้างมาหารือร่วมกันเพ่ือแก้ปัญหา 

 

ผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุม 
- แจ้งมติการประชุมให้แก่หน่วยงานที่เก่ียวข้องได้รับทราบ 

 

ระเบียบวาระที่ 4  เรื่องนําเสนอเพื่อพิจารณา 
 

ระเบียบวาระท่ี 4.1  ขออนุญาตเปิดรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาประวัติศาสตร์ 

 สาระสําคัญโดยย่อ 
 ตามท่ีสาขาวิชาประวัติศาสตร์ได้จัดทําหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาประวัติศาสตร์ 

(หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2556) และคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยเห็นชอบในการประชุมครั้งที่ 13/2556      
เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2556 แล้วน้ัน  ดังน้ัน เพ่ือให้สามารถเปิดหลักสูตรได้ทันปีการศึกษา 2557 
สาขาวิชาประวัติศาสตร์จึงขออนุญาตเปิดรับนักศึกษาภาคปกติในรอบที่ 2 ระหว่างวันที่ 3 กุมภาพันธ์ – 
13 พฤษภาคม 2557 เพราะหากเปิดล่าช้าอาจส่งผลให้มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาเสียโอกาส
ในการรับนักศึกษาเข้าศึกษาต่อในปีการศึกษา 2557 ได้ 

  

มติ/ความเห็นของที่ประชุม 
  เห็นชอบการเปิดรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาประวัติศาสตร์   
ตามแผนการรับนักศึกษา 
 

ระเบยีบวาระท่ี 4.2 ขอความเห็นในการเข้ารว่มงานนทิรรศการในงาน Yunan  International  
Education  Exposition 

 สาระสําคัญโดยย่อ 
 ตามหนังสือสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ที่ ศธ 0507(4)/ว260 ลงวันที่ 11 มีนาคม 

2557 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้รับแจ้งจากกระทรวงการต่างประเทศว่า คณะกรรมการจัด
งาน Yunnan International Education Exposition มีกําหนดจัดงาน Yunnan International  Education  



 

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  คร้ังที่  8/2557 
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Exposition ครั้งที่ 10 ซึ่งประกอบด้วยการจัดนิทรรศการเพ่ือประชาสัมพันธ์ข้อมูลเก่ียวกับการศึกษาต่อใน
ต่างประเทศที่มณฑลยูนนาน รวม 3 ครั้ง ในช่วงฤดูร้อนและฤดูใบไม้ร่วงของปี 2557 ดังมีรายละเอียด ดังน้ี 

1. กรมศึกษาธิการ มณฑลยูนนานจัดงาน Yunnan International Educational  Exposition 
เป็นประจําทุกปีต้ังแต่ปี 2548 โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) แนะนําแหล่งการศึกษาและแนวคิดด้านการศึกษา
คุณภาพสูงและทันสมัยจากทั้งภายในและประเทศและต่างประเทศให้แก่นักเรียนจีนที่กําลังจะเข้าศึกษาใน
ระดับมหาวิทยาลัยหรือสูงกว่า และ 2) ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษาของมณฑลยูนนานกับ
สถาบันการศึกษาในต่างประเทศ  โดยท่ีผ่านมามีสถาบันการศึกษากว่า 2,250 สถาบันจาก 35 ประเทศเข้า
ร่วมจัดแสดงนิทรรศการ  และมีผู้เข้าชมงานประมาณปีละ 25,000 คน 

2. คณะกรรมการจัดงานฯ จะจัดงานนิทรรศการย่อย 3 นิทรรศการ  ภายใต้โครงการงาน 
Yunan  International  Education  Exposition ครั้งที่ 10 ดังน้ี 

2.1 งานนิทรรศการในช่วงฤดูร้อน (Summer  Fair)  ซึ่งจะจัดที่ 
1) เมืองฉู่จิ้ง (Qujing)  ระหว่างวันที่ 24 – 25 มิถุนายน 2557 และ 
2) นครคุนหมิง (Kunming)  ระหว่างวันที่ 27 – 29 มิถุนายน 2557 

2.2 งานนิทรรศการในช่วงฤดูใบไม้ร่วง (Autumn  Fair)  ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่     
25 – 26 ตุลาคม 2557 ณ นครคุนหมิง 

 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจึงประชาสัมพันธ์มายังมหาวิทยาลัย  หากประสงค์
จะออกบูธ  สามารถศึกษารายละเอียดข้อมูลเพ่ิมเติมจาก www.mua.go.th หัวข้อ “แวดวงอุดมศึกษา” 
และ www.yneduexpo.com หรือติดต่อประสานงานกับคณะกรรมการจัดงานฯ ได้ทางหมายเลข
โทรศัพท์ +86 871 63196962  และ +86 155  9625742  

 คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ (ก.บ.) มีข้อเสนอแนะ ดังต่อไปน้ี 
1. แต่ละคณะมีโครงการทําหลักสูตรกับนานาชาติ  จะมีการบริหารจัดการอย่างไร        

การทําหลักสูตรนานาชาติอย่าคิดเพียงว่าจะให้นักศึกษาไทยมาเรียนเท่าน้ัน 
2. การประชาสัมพันธ์เป็นสิ่งที่ดี  แต่ขอทราบผลของการเดินทางไปร่วมงานในแต่ละครั้ง           

เป็นอย่างไร 
3. การจะไปร่วมงานจะต้องมีการเตรียมตัว และมีงบประมาณ 
4. ขอให้แต่ละคณะได้หารือกันว่าประสงค์จะเดินทางไปร่วมงานหรือไม่ 
 

มติ/ความเห็นของที่ประชุม 
  ขอให้แต่ละหน่วยงานกลับไปพิจารณา และเสนอข้อมูลงบประมาณและรายละเอียดประกอบ   

 

ระเบียบวาระท่ี 4.3 ขอความเห็น (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยธุยา ว่าด้วย 
คุณสมบัติ  หลักเกณฑ์  วิธีการได้มา  และอํานาจหน้าท่ีของหัวหน้า
ภาควิชา พ.ศ. ... 

 สาระสําคัญโดยย่อ 
 ตามท่ีได้มีการประชุมสภามหาวิทยาลัย  ในคราวประชุมคร้ังที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 19 

กุมภาพันธ์ 2557 ได้มีการแต่งต้ังหัวหน้าภาควิชา  และมีการอภิปรายเก่ียวกับการสรรหาหัวหน้าภาควิชา  
ควรเป็นเรื่องภายในมหาวิทยาลัย  โดยไม่ต้องนําเข้าสภามหาวิทยาลัยในการพิจารณาแต่งต้ัง  จึงได้



 

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  คร้ังที่  8/2557 
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มอบหมายให้นิติกรตรวจสอบข้อกฎหมายและดําเนินการปรับปรุงแก้ไขข้อบังคับต่อไปน้ัน 
 นิติกรได้พิจารณาจากกฎหมายมหาวิทยาลัยราชภัฏ การแต่งต้ังหัวหน้าภาควิชาเป็น      

การแต่งต้ังบุคคลท่ีมีฐานะไม่เทียบเท่าหัวหน้าส่วนราชการหรือหัวหน้าหน่วยงานท่ีเรียกช่ืออย่างอ่ืนที่มี
ฐานะเทียบเท่าคณะควรเป็นเรื่องการบริหารจัดการภายในมหาวิทยาลัย  ที่ไม่ต้องนําเข้าการพิจารณา  
จากสภามหาวิทยาลัยที่เป็นองค์หลักในการกําหนดนโยบาย 

 บัดน้ี นิติกรได้ดําเนินการยก (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย 
คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการได้มา และอํานาจหน้าที่ของหัวหน้าภาควิชา พ.ศ. ... พร้อมด้วยเหตุผล   
การร่างและตารางเปรียบเทียบเรียบร้อย  ปรากฏดังเอกสารแนบท้ายหนังสือน้ี  จึงขอเสนอ    
มหาวิทยาลัยฯ ดังน้ี 

1. รับฟังความคิดเห็นจากคณะบุคคลที่เก่ียวข้อง 
2. เมื่อดําเนินการตามข้อ 1 แล้ว เห็นควรนําเข้าพิจารณาในคณะกรรมการยกร่างและ

ปรับปรุงกฎหมายต่อไป 
 คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ (ก.บ.) มีข้อเสนอแนะ ดังต่อไปน้ี 

1. (ร่าง) ข้อบังคับฯ ข้อ 5 (2) ให้ตัดข้อความว่า “หรือสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน” ออก  
เน่ืองจากต้องการให้มีประสบการณ์ในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาเท่าน้ัน 

2. (ร่าง) ข้อบังคับฯ ให้ตัดข้อ 5 ออก และให้เพ่ิม (5) ใหม่โดยมีข้อความ เช่น สามารถอุทิศ
เวลาในการปฏิบัติงาน 

3. (ร่าง) ข้อบังคับฯ ข้อ 12 ให้เพ่ิมข้อย่อย ให้หัวหน้าภาควิชาสามารถเสนอแต่งต้ัง       
รองหัวหน้าภาควิชาได้ 

 

มติ/ความเห็นของที่ประชุม 
  เห็นชอบ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย คุณสมบัติ  
หลักเกณฑ์  วิธีการได้มา  และอํานาจหน้าที่ของหัวหน้าภาควิชา พ.ศ. ... และให้ปรับแก้ไขตาม
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) และนําเสนอคณะกรรมการยกร่างและ
ปรับปรุงกฎหมายต่อไป 

 

ระเบยีบวาระท่ี 4.4 ขออนญุาตเปดิรบัสมัครนักศึกษาหลักสูตรรฐัประศาสนศาสตรบณัฑติ  
สาขาวชิาการปกครองท้องถ่ิน 

 สาระสําคัญโดยย่อ 
 ตามมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  คราวประชุมคร้ังที่ 13/2556 เมื่อวันที่ 

18 ธันวาคม 2556 ได้เห็นชอบหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น  
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2556) น้ัน 

 เพ่ือให้การบริหารจัดการหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการปกครอง
ท้องถิ่น  เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  จึงขอความอนุเคราะห์ให้มหาวิทยาลัยเปิดรับสมัครนักศึกษา
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น  ทั้งภาคปกติและภาคพิเศษ 
(กศ.บป.) ประจําปีการศึกษา 2557 ในการรับสมัครนักศึกษาเพ่ิมเติมในรอบสอง (วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 
2557 – วันที่ 13 พฤษภาคม 2557) และรอบอ่ืน ๆ ที่มหาวิทยาลัยจะเปิดรับสมัครต่อไป 
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 คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ (ก.บ.) มีข้อเสนอแนะ คือ ขอให้กระบวนการรับสมัคร
นักศึกษาเข้ามาให้มีการพัฒนาคุณลักษณะของนักศึกษาให้มีความชัดเจน 

 

มติ/ความเห็นของที่ประชุม 
  เห็นชอบการเปิดรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชา        
การปกครองท้องถิ่น  ตามแผนการรับนักศึกษา 
 

ระเบยีบวาระท่ี 4.5 ขออนมัุติโครงการจัดตั้งวิทยาลัยการปกครองท้องถ่ินและบริหารรัฐกิจ 

 สาระสําคัญโดยย่อ 
 ด้วยสาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น  ภาควิชาสังคมศาสตร์  คณะมนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์  ประสงค์จะดําเนินโครงการจัดต้ังวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่นและบริหารรัฐกิจ  โดยได้
นําเสนอผ่านที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เมื่อวันพุธที่ 5 มีนาคม 
2557 ให้ความเห็นชอบแล้ว 

 ข้อเสนอน้ีไม่มีการจัดต้ังหน่วยงานใหม่  เป็นเพียงโครงการท่ีคาดว่าในอนาคตหากมี      
ความเป็นไปได้  มีการดําเนินการแล้วประสบความสําเร็จจึงจะเสนอขอจัดต้ัง  ซึ่งโครงการนี้ยังไม่ผูกพัน
กับการจัดต้ังหน่วยงาน  เป็นเพียงการประเมินการจัดต้ังหน่วยงาน  หากมีความพร้อมซึ่งเกิดจากปริมาณ
นักศึกษาที่เพ่ิมมากขึ้นในแต่ละปี  และนักศึกษามีความสนใจอย่างต่อเน่ืองในช่วงระยะเวลา 4 ปี           
มีนักศึกษาเพียงพอที่จะจัดต้ังเป็นคณะได้  จะเป็นข้อเสนอในการจัดต้ังหน่วยงานภายในต่อไป  ส่วนการ
จ้างเจ้าหน้าที่ก็อยู่ในโครงการที่จะสามารถบริหารในสัดส่วนที่ได้รับงบประมาณการจัดสรรไป   

 คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ (ก.บ.) มีข้อเสนอแนะ ดังต่อไปน้ี 
1. ขอให้ชัดเจนว่าหลักสูตรน้ีต่างจากหลักสูตรปริญญาตรี (ปกติ) อย่างไร   
2. เหตุใดไม่แยกเป็นคณะรัฐศาสตร์ หรือคณะรัฐประศาสนศาสตร์ เพราะว่าจะได้หลักสูตร 

รปม. และ รปส. และมีอาจารย์  จํานวน 15 คน  
3. เป็นสาขาหน่ึงอยู่ในคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ต้องการทราบว่ามีเหตุผล

เน่ืองมาจากอะไรจึงต้องจัดต้ังเป็นวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น    
4. ขอให้ดูในเรื่องของการประกันคุณภาพด้วย  ที่ต้องมีการประเมิน 
5. ขอให้นําเรื่องน้ีบรรจุไว้ในแผนปฏิบัติการประจําปีของคณะมนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์ด้วย 
6. ควรระบุประเด็นให้ชัดเจน  ต้องดูว่ามีหลักสูตรใดบ้างที่จะบรรจุ  หากจะเป็นหน่วยงาน

เทียบเท่าคณะต้องรู้ว่ามีก่ีหลักสูตร  และต้องไม่กระทบกับอัตรากําลังและงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 
7. ควรทําแผนขอแต่ละปี  (ปีที่ 1 – 4) ให้เห็นอัตราการพัฒนา 
8. สาขารัฐประศาสนศาสตร์ (รปส.) สาขาเดิมก็ต้องมีการพัฒนาไปด้วยกัน  
9. ขอให้เปิดเป็นภาคพิเศษ (จันทร์ – พุธ หรือ เสาร์ – อาทิตย์) 
10.  ขอให้เป็นไปตามระเบียบว่าต้องดําเนินการให้เป็นไปตามระยะเท่าไหร่  และตาม

มาตรฐานของ สกอ. 
11. ขอให้จัดทําแผนให้มีความชัดเจน   
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มติ/ความเห็นของที่ประชุม 
  เห็นชอบในหลักการโครงการจัดต้ังวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่นและบริหารรัฐกิจ          
และในส่วนของรายละเอียดโครงการขอให้จัดทําให้สมบูรณ์  ซึ่งอาจต้องมีการแต่งต้ังคณะทํางาน       
และหารือร่วมกับกองนโยบายและแผน  และกองบริการการศึกษาในเรื่องของมาตรฐานการศึกษา      
หรือหน่วยงานอ่ืนที่เก่ียวข้อง เพ่ือจัดทําโครงการให้มีความสมบูรณ์ย่ิงขึ้น 
  

ระเบยีบวาระท่ี 4.6 ขอความเห็นเก่ียวกับนโยบายการศึกษานอกสถานท่ีตั้ง  ศนูย์อุดมศึกษา
อ่างทอง  มหาวิทยาลัยราชภฏัพระนครศรีอยุธยา 

 สาระสําคัญโดยย่อ 
 ตามท่ีมหาวิทยาลัยมีการจัดการศึกษานอกที่ต้ัง ในระยะแรกได้ขอใช้สถานที่ของโรงเรียน

สังกัดเทศบาล  เมื่อปี 2550 และได้รับงบประมาณแผ่นดินในการจัดต้ังศูนย์  ซึ่งเป็นที่ดินที่นายกองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดอ่างทองได้บริจาคให้มหาวิทยาลัย  รวมทั้งได้รับทราบการให้ความเห็นชอบ          
จากสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ในการประเมินนอกที่ต้ังแล้ว  และจากนโยบายของ
นายจาตุรนต์  ฉายแสง ในขณะที่เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการมีเรื่องแจ้งเวียนให้ชะลอการรับ
นักศึกษานอกที่ต้ัง  ปัจจุบันมหาวิทยาลัยจึงชะลอการรับนักศึกษาใหม่  ส่วนนักศึกษาเก่ามีการจัดการ
เรียนการสอนแบบ 50 : 50 คือ ในที่ต้ังครึ่งหน่ึงและที่ศูนย์อุดมศึกษาอ่างทองคร่ึงหน่ึง  ในการประชุม
ครั้งน้ีจึงเป็นส่วนหน่ึงที่ให้ผู้บริหารร่วมกันแสดงความเห็นในการพัฒนาศูนย์อุดมศึกษาอ่างทอง  และจะได้
รวบรวมข้อเสนอต่าง ๆ เพ่ือส่งต่อให้ผู้บริหารชุดใหม่ต่อไป 

 

มติ/ความเห็นของที่ประชุม 
  มอบหมายทุกหน่วยงานไปศึกษาข้อมูล  และหาแนวทางในการดําเนินงานในศูนย์อุดมศึกษา
อ่างทอง  และนําเสนอมหาวิทยาลัยต่อไป 
 

ระเบยีบวาระท่ี 4.7 ขอความเห็นชอบการปรบัอัตราเงินเดือนครูโรงเรียนสาธิตท้ัง 3 ระดบั  

 สาระสําคัญโดยย่อ 
 ด้วยโรงเรียนสาธิตปฐมวัย  โรงเรียนประถมสาธิต  และโรงเรียนสาธิตมัธยม  ได้ดําเนินการ

วิเคราะห์และปรับเงินเดือนครูตามหลักเกณฑ์และวิธีการกําหนดอัตราเงินเดือนและจํานวนเงินที่ได้ปรับ
ตามวุฒิที่ ก.ค.ศ.รับรองแล้วเสร็จเรียบร้อยแล้ว  เป็นจํานวนเงินรวม 3 โรงเรียน ทั้งสิ้น 541,868 บาท   
ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2557 และ   
ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการประจําคณะครุศาสตร์  เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2557  

 คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ (ก.บ.) มีข้อเสนอแนะ ดังต่อไปน้ี 
1. ค่าเทอมสามารถปรับได้  ส่วนหน่ึงก็มีกําลังจ่าย  ในกรณีของพนักงานมหาวิทยาลัยที่  มี

บุตรเรียนอยู่ก็ขอให้ปรับลดในภายหลัง  การปรับเงินเดือนเพ่ือเป็นการเสริมขึ้นมาให้มีความเท่าเทียมกับ
บุคลากรภายในมหาวิทยาลัย  และขอให้จัดทําแผนการข้ึนค่าเทอมในระยะเวลา 5 – 10 ปีมาในคราว
เดียวกัน 

2. ต้องมีบัญชีในการเทียบช้ันกับครู สพฐ. แต่วิธีคิดในการหารายได้ต้องปรับเปลี่ยน  ต้องช้ี
ว่าสาธิตเป็นเอกชน หรือเป็นรัฐ  แล้วบริหารในรูปแบบพิเศษ 
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มติ/ความเห็นของที่ประชุม 
  เห็นชอบการปรับอัตราเงินเดือนครูโรงเรียนสาธิตทั้ง 3 ระดับ  และนําเสนอคณะกรรมการ
บริหารงานบุคคลประจํามหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) ซึ่งมีอํานาจหน้าที่ในการกําหนดอัตราเงินเดือน   
 

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องนําเสนอเพื่อทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 5.1 เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากคณบดีคณะครุศาสตร์ 

 สาระสําคัญโดยย่อ 
1. คณะครุศาสตร์กําลังดําเนินการจัดทําเอกสารเพ่ือขอการรับรองหลักสูตรจากคุรุสภา  

ซึ่ งคุรุสภาแจ้งว่าต้องทําเอกสารเ พ่ือขอรับรองให้แล้วเสร็จภายในวันที่  30 เมษายน  2557               
สําหรับนักศึกษาหลักสูตรปี 2555 ซึ่งยังไม่ได้ส่งไป  ขณะนี้ได้ให้อาจารย์แต่ละหลักสูตรจัดทําอยู่  และ
เมื่อส่งไปรับรองแล้วคุรุสภาจะเข้ามาประเมินมาตรฐานหลักสูตร และมาตรฐานการผลิต 

2. ในปี 2558 ครูจะต้องสอบใบประกอบวิชาชีพด้วยตนเอง  ตามท่ีคุรุสภาได้ประกาศไว้ 
3. ความร่วมมือในการจัดการศึกษาระหว่างมหาวิทยาลัยกับเทศบาลอ่างทอง (โรงเรียนวัด

ต้นสน) ขณะน้ีได้เข้าไปร่วมมือในเรื่องการคัดเลือกบุคลากร จํานวน 3 อัตรา ในสาขาวิชาอังกฤษ  
วิทยาศาสตร์ และครูต่างชาติ โดยมหาวิทยาลัยดําเนินการรับสมัคร  ออกข้อสอบ สอบคัดเลือก และ
ประกาศผลเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2557 ซึ่งก็พบว่าผลการสอบบางอย่างอยู่ในระดับตํ่า จึงมีเง่ือนไขใน   
การทํางานภายใน 6 เดือน จะมีการประเมินการนิเทศ  หากประเมินแล้วไม่พัฒนาปรับปรุง  อาจจะต้อง
มีการทบทวน 
 

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี 5.2  เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์
- ไม่มี - 

ระเบียบวาระท่ี 5.3  เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากคณบดีคณะวิทยาการจัดการ 
- ไม่มี - 

 

ระเบียบวาระท่ี 5.4  เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
- ไม่มี - 

ระเบียบวาระท่ี 5.5  เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากผู้อํานวยการสถาบันอยุธยาศึกษา  

 สาระสําคัญโดยย่อ 
1. ในวันที่ 2 เมษายน 2557  เวลา 09.00 – 12.00 น. สถาบันอยุธยาศึกษาจะจัดพิธีถวาย

พระพรชัยมงคลเน่ืองในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม    
ราชกุมารี และวันอนุรักษ์มรดกไทย  จึงขอเรียนเชิญผู้บริหารทุกท่านร่วมงาน  และแต่งกายชุดสุภาพหรือ
ชุดไทยสีม่วง 
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2. ในวันที่ 9 เมษายน 2557 งานประเพณีสงกรานต์ ช่ืองาน “สุขสราญ มหาสงกรานต์กรุง
เก่า” ประจําปี 2557 งานมี 2 ช่วง ในช่วงเช้าที่หอประชุมจะเป็นการทําบุญเลี้ยงพระ  รดนํ้าขอพร
อาจารย์อาวุโสและผู้บริหาร  ช่วงบ่ายได้รับความร่วมมือจากสโมสรคณาจารย์และเจ้าหน้าที่  ในการจัด
กิจกรรมกีฬาเฮฮา  ณ โรงยิม 1 มีการประกวดเทพี  การแข่งขันกีฬา  และการละเล่นพ้ืนบ้าน 

 

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
 รับทราบ  

 

ระเบียบวาระท่ี 5.6   เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากผู้อํานวยการสํานักวิทยบริการและ 
    เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 สาระสําคัญโดยย่อ 
การดําเนินการโครงการ E – learning  ได้รับการอนุมัติโครงการจากมหาวิทยาลัยเรียบร้อย

แล้ว  โดยมีอาจารย์เข้าร่วมโครงการ จํานวน 21 คน  ขณะนี้ได้จัดส่งเรื่องไปยังสํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา (สกอ.) เพ่ือพิจารณาแล้ว เมื่อวันที่  31 มีนาคม 2557 
 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 

รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี 5.7   เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 

 สาระสําคัญโดยย่อ 
1. ข้อเสนอโครงการทุนวิจัยของสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ปี 2558  

สถาบันวิจัยและพัฒนาได้สรุปประเด็นปัญหาว่าเหตุใดถึงไม่สนับสนุนงบประมาณ  และได้จัดส่งไปยัง   
ทุกหน่วยงาน  เพ่ือใช้ในการพัฒนานักวิจัยต่อไป 

2. สถาบันวิจัยและพัฒนาได้จัดทําระเบียบการจ่ายเงินค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิประจํา
กองบรรณาธิการวารสาร “ราชภัฏกรุงเก่า”  และค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิในการอ่านบทความ           
ซึ่งได้ผ่านคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) และได้ให้นิติกรตรวจสอบแล้ว และจะขอความ
อนุเคราะห์จากอธิการบดีบรรจุในวาระของการประชุมคณะกรรมการบริหารงบประมาณและการเงิน 
(ก.บ.ง.) เพ่ือเร่งรัดการจ่ายค่าตอบแทนของผู้ทรงคุณวุฒิ  ซึ่งกองบรรณาธิการได้จัดส่งบทความให้        
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกได้อ่าน จํานวน 3 ท่าน และได้รับกลับคืนมาแล้ว  ซึ่งส่วนใหญ่ให้ผ่าน และ         
มีการแก้ไขบ้างเล็กน้อย    

3. สถาบันวิจัยและพัฒนาการเข้าร่วมประชุมกับสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ  
(วช.) เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2557 มีประเด็นที่สําคัญ 3 เรื่อง คือ สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 
(วช.) ได้ประกาศแนวทางและหลักเกณฑ์ในราคากลางการสนับสนุนวิจัยในภาครัฐและเอกชน  และ
พระราชบัญญัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  โดยราคากลางในการทําวิจัยจะจัดต้ังงบประมาณ
ได้มากน้อยเพียงใด  ซึ่งรายละเอียดทางสถาบันวิจัยและพัฒนาจะจัดส่งให้ทุกหน่วยงานเพ่ือเป็นแนวทาง
ในการปฏิบัติ  หากได้รับทุนสนับสนุนเกิน 500,000 บาท จะต้องมีการแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายกับ
กรมสรรพากร  และหากมหาวิทยาลัยได้รับเงินสนับสนุนเกิน 500,000 บาท ก็ต้องจัดทําบัญชีรายรับ
รายจ่ายเช่นกัน 
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4. สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้ให้เงินงบประมาณสนับสนุนในการจัดทํา
วารสาร  จํานวน 200,000 บาท จํานวน 4 ทุน แต่ต้องเป็นภาษาต่างประเทศ เพ่ือตีพิมพ์ในระบบ
อิเล็กทรอนิกส์  หากมีกองบรรณาธิการที่เป็นภาษาอังกฤษ จะได้รับเงินสนับสนุน 

5. สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ประกาศว่าหากหน่วยงานใดต้องการ    
เลข DOI ทางสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) จะเป็นสื่อกลางในการขอให้ฟรี   
 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 

รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี 5.8  เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากผู้อํานวยการสํานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา 
- ไม่มี - 

ระเบียบวาระท่ี 5.9  เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากผู้อํานวยการสํานักงานอธิการบด ี

 สาระสําคัญโดยย่อ 
1. การรับรองคุณวุฒิเพ่ือประโยชน์ในการบรรจุและแต่งต้ังเป็นข้าราชการครู และบุคลากร

ทางการศึกษา มีหนังสือจากสํานักงาน ก.ค.ศ. จํานวน 3 ฉบับ แจ้งว่าได้รับรองคุณวุฒิในสาขาหลักสูตร
ของมหาวิทยาลัยแล้ว คือ สาขาวิชาสหวิทยาการอิสลาม  สาขาวิชาเกษตรศาสตร์  สาขาวิชาคหกรรม
ศาสตร์  สาขาวิชาคณิตศาสตร์  สาขาวิชาเคมี  สาขาวิชาจุลชีววิทยา  สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์  
สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย  และสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ทั้งน้ีผู้สําเร็จการศึกษา
หลักสูตรดังกล่าว  หากจะเข้ารับราชการเป็นครูหรือบุคลากรทางการศึกษา  ต้องมีใบประกอบวิชาชีพครู
หรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอน  ตามพรบ.ของสภาครู 

2. สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)ได้เห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม  (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2556) แล้ว 

3. ในวันที่ 19 – 20 เมษายน 2557 มหาวิทยาลัยจะเป็นสถานที่ในการสอบครูผู้ช่วย    
ของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.)  ซึ่งมหาวิทยาลัยจะอํานวยความสะดวกใน  
เรื่องสถานที่  และในวันที่ 26 – 27 เมษายน 2557 มหาวิทยาลัยจะเป็นสถานที่สอบของพนักงานส่วน
ท้องถิ่นของคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น (กสถ.) โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนดุสิตได้ขอความร่วมมือกับมหาวิทยาลัย  และได้ขอให้คณาจารย์และบุคลากรของมหาวิทยาลัยใน
การคุมสอบด้วย และในช่วงเดือนกรกฎาคม 2557 จะมีการสอบของคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน 
(ก.พ.) ด้วย 

4. ขออนุญาตคณบดี  ผู้อํานวยการศูนย์/สถาบัน/สํานัก  และหัวหน้าหน่วยงานทุกท่าน  
อนุญาตให้บุคลากรเพ่ือเข้าร่วมงาน “สุขสราญ มหาสงกรานต์กรุงเก่า” ประจําปี 2557 ในวันที่ 9 
เมษายน 2557  ต้ังแต่เวลา 09.00 น. – 16.30 น. 

5. ในช่วงปิดเทศกาลสงกรานต์ ขอความร่วมมือคณะ สถาบัน สํานัก ช่วยตรวจสอบ     
การปิด –เปิดอาคาร  และเครื่องใช้ไฟฟ้าต่าง ๆ ให้เรียบร้อยก่อนหยุดเทศกาลหลายวัน  เพ่ือความ
ปลอดภัยในทรัพย์สิน 
 

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
 รับทราบ 
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ระเบยีบวาระท่ี 5.10  เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากรองอธิการบด ี

ระเบียบวาระท่ี 5.10.1  เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร 
- ไม่มี - 

ระเบียบวาระท่ี 5.10.2  เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากรองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและวจิัย 
 

 สาระสําคัญโดยย่อ 
1. วันที่ 1 เมษายน 2557 เป็นวันเริ่มต้นไตรมาสท่ี 3 ของปีงบประมาณ 2558 เป้าหมาย

การเบิกจ่ายงบประมาณในไตรมาสที่ 3 เมื่อสิ้นเดือนมิถุนายน 2557 งบลงทุนต้องเบิกจ่ายที่ร้อยละ 70 
และงบประมาณภาพรวมร้อยละ 70 เช่นกัน  และอนุญาตให้เบิกจ่ายให้แล้วเสร็จถึงวันที่ 30 กันยายน 
2557 แล้ว  จะทําอย่างไรให้เบิกจ่ายเป็นไปตามเป้าหมาย  การเบิกจ่ายที่ไม่เป็นไปตามเป้าหมายก็จะมี
ผลกระทบต่อการต้ังงบประมาณประจําปี 2559 ด้วย  ขอให้แต่ละหน่วยงานเร่งรัดการดําเนินการให้
เป็นไปตามเป้าหมาย  ในการประชุมคณะกรรมการเร่งรัดจะดําเนินการเน้นยํ้า และจะดําเนินการ
แก้ปัญหาอย่างไร 

2.  งบประมาณทุกรายการท่ีเคยกันไว้  ทางรัฐบาลมีนโยบายที่จะขยายการเบิกจ่ายให้ถึง
วันที่ 30 กันยายน 2557  แต่ต้องเร่งรัดการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามแผน 

3. ได้เข้าร่วมประชุม ไทยแลนด์  ยูนิเซิร์ฟ  เครือข่ายบริการวิชาการสถาบันอุดมศึกษา
แห่งประเทศไทย  ซึ่งมหาวิทยาลัยบูรพาเป็นเจ้าภาพ  พบว่ามหาวิทยาลัยหลายแห่งมีการต่ืนตัว         
ในการให้บริการทางวิชาการจํานวนมาก  บางแห่งมีการจัดต้ังสํานักบริการวิชาการขึ้นมาดูแลในเรื่องน้ี       
มีการรวมตัวเป็นเครือข่าย  มหาวิทยาลัยเป็นสมาชิก  สําหรับผู้บริหารชุดต่อไป มหาวิทยาลัยได้คัดเลือก
ให้เป็นรองประธานกรรมการเครือข่ายการบริการวิชาการแห่งประเทศไทย  โดยดูแลภาคกลางทั้งหมด  
จะได้ดําเนินการจัดทําแผนในการบริการวิชาการต่าง ๆ ต่อไป  สามารถจัดทําหลักสูตรระยะสั้น         
ในอนาคตต้องเน้นในเรื่องการบริการวิชาการมากขึ้น 

4. ในวันที่ 4 เมษายน 2557  ขอเชิญประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน       
ณ ห้องประชุมอยุธยา – อาเซียน  อาคารสํานักงานอธิการบดี  

5. การรายงานผลการดําเนินงาน ประจําปี 2557 ในรอบ 6 เดือน  ตามโครงการที่ปรากฏ
ในแผนการใช้จ่ายประจําปี 2557  ทางคณะ ศูนย์ สถาบัน สํานัก  สามารถดาวน์โหลดข้อมูลจากเว็บไซต์
ของกองนโยบายและแผน  เพ่ือรายงานข้อมูล  จะมีหนังสือแจ้งให้ทราบต่อไป 

6. การรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนบริหารความเสี่ยง  ขอให้แต่ละหน่วยงาน
รายงานผล  ซึ่งเป็นตัวช้ีวัดที่ต้องมีการดําเนินการ   

7. การจัดทําแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจําปี 2557  กองนโยบายและแผน          
ได้ดําเนินการจัดทําเล่มแผนการใช้จ่ายงบประมาณส่วนที่เพ่ิมเติมเสร็จสิ้นแล้ว  ทั้งงบรายได้และ          
งบแผ่นดินขอให้แต่ละหน่วยงานตรวจสอบการเบิกจ่าย   

 

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
รับทราบ 
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ระเบียบวาระท่ี 5.10.3  เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 

 สาระสําคัญโดยย่อ 
1. สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (ส.ก.อ.) แจ้งว่ามหาวิทยาลัยสามารถจัดทํา

หลักสูตรที่มีแขนงวิชาได้  โดยทุกแขนงจะต้องมีอาจารย์ประจําหลักสูตรอย่างน้อยแขนงละ 3 คน 
2. วันที่ 2 เมษายน 2557  หลักสูตรศิลปกรรมศาสตร์  สาขาวิชาศิลปะการแสดง          

ซึ่งเป็นหลักสูตรสุดท้ายที่มีการปรับปรุง  จะนําเข้าการประชุมสภามหาวิทยาลัย  และหลักสูตรที่ผ่าน   
สภามหาวิทยาลัยแล้วก็มีหลักสูตรบริหารการศึกษา  ซึ่งกําลังแก้ไขภายใน 30 วัน  และพบว่าขณะน้ีมี
การเปิดหลักสูตรใหม่  แต่มีความซ้ําซ้อนอาจจะเกิดปัญหาในการบริหารจัดการ 

 

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
รับทราบ 

 

ระเบยีบวาระท่ี 5.10.4  เรือ่งนําเสนอเพือ่ทราบจากรองอธิการบดฝ่ีายกิจการนกัศึกษา 

- ไม่มี - 

ระเบียบวาระที่ 6  เรื่องอ่ืน ๆ 
ระเบียบวาระท่ี 6.1 กําหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  ครั้งท่ี 8/2557 

สาระสําคัญโดยย่อ 
ตามท่ีได้กําหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) ครั้งที่ 8/2557  

ในวันที่ 29 เมษายน  พ.ศ. 2557 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมอยุธยา – อาเซียน มหาวิทยาลัย     
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  จึงขอเรียนเชิญคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยทุกท่านเข้าร่วมประชุม
โดยพร้อมเพรียงกัน ตามวันและเวลาดังกล่าว   

 

มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
     รับทราบ 

 
 

 

เลิกประชุมเวลา  เวลา  17.00 น.  
 

 

นางนงคราญ คงสมทรง ผู้จดบันทึกการประชุม 
นางลักขณา เตชวงษ์ ผู้ตรวจบันทึกการประชุม 




