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รายงานการประชุมคณะกรรมการบรหิารมหาวิทยาลัย 
คร้ังที่ 24/2556 

วันอังคารที่  24  ธันวาคม  2556  เวลา 13.30 – 16.30 น. 
ณ  ห้องประชุมอยุธยา – อาเซียน  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

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

ผู้ท่ีมาประชุม 
1. นายจิรศักด์ิ  ชุมวรานนท์ รักษาราชการแทนอธิการบดี  ประธาน 
2. ดร. ชิดชัย  สน่ันเสียง รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร   กรรมการ 
3. ดร. พรเทพ  รู้แผน  รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและวิจัย  กรรมการ 
4. ผศ. ดร. วิมลพรรณ รุ่งพรหม      รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ   กรรมการ 
5. นายสุนทร  โภชฌงค์  รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา  กรรมการ 
6. นางสาวสุวนิตย์  รุ่งราตรี  (แทน) คณบดีคณะครุศาสตร ์  กรรมการ 
7. ผศ. หทัยรัตน์ ทรรพวส ุ     คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ 

     และสังคมศาสตร์    กรรมการ 
8. ผศ. ศานิต  สวัสดิกาญจน์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กรรมการ 
9. ดร. สุจิตกัลยา   มฤครัฐอินแปลง (แทน) ผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา กรรมการ 
10. นางสาวกันยารัตน์  โกมโลทก (แทน) ผู้อํานวยการสถาบันอยุธยาศึกษา     กรรมการ  
11. ผศ. ธนู   บุญญานุวัตร ผู้อํานวยการสํานักวิทยบริการ 

     และเทคโนโลยีสารสนเทศ   กรรมการ 
12. ดร. รวีวัตร์  สิริภูบาล ผู้อํานวยการสํานักงานคณะกรรมการ 

     บัณฑิตศึกษา    กรรมการ 
13. นางลักขณา  เตชวงษ์  ผู้อํานวยการกองบริการการศึกษาปฏิบัติหน้าที่ 

     ในตําแหน่งผู้อํานวยการสํานักงานอธิการบดี  
                              กรรมการและเลขานุการ 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. นางอรัญญา  จงกลรัตน์ หัวหน้าสํานักงานคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
2. นางนันทนา  สมบูรณ์  นักวิชาการศึกษา กองนโยบายและแผน 
3. นายวีรศักด์ิ  โพธ์ิภิรมย์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
4. นางสาวสิริกุล ศิริพรกุลทรัพย์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
5. นายลิมปภาส บุญรักษา นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
 

ผู้ท่ีลาการประชุม 
 ดร. ศานติ   เล็กมณี  คณบดีคณะวิทยาการจัดการ  ติดภารกิจ 
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เริ่มประชุม เวลา 13.30 น. 
          ประธานพิจารณาจํานวนกรรมการที่มาประชุมและเห็นว่าครบองค์ประชุมแล้ว เปิดการประชุม
และดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม  

 

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 1.1   ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง หลักเกณฑ์และ
วิธีการปฏิบัติการลงเวลาปฏิบัติราชการ   

 สาระสําคัญโดยย่อ 

 แนวปฏิบัติในการลงเวลาการปฏิบัติราชการมหาวิทยาลัยได้ออกเป็นประกาศมหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติการลงเวลาปฏิบัติราชการ  และการไป
ราชการของบุคลากร  ในการปฏิบัติมีผลกระทบน้อยมาก แต่จะทําให้การทํางานของงานบริหารงานบุคคล
น้อยลง เดิมแต่ละหน่วยงานต้องส่งรายช่ือมายังงานบริหารงานบุคคลทุกวันในเวลา 10.00 น. ให้ถือปฏิบัติ
ต้ังแต่วันที่ 2 มกราคม 2557 เป็นต้นไป งานบริหารงานบุคคลจะขอรับเอกสารการสรุปรายงานจากส่วน
ราชการต่าง ๆ ทุกวันที่ 15 ของเดือน สิ่งที่คณะ สถาบัน สํานัก ต้องปรับเปลี่ยนคือบุคลากรในสังกัดทั้ง  
สายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการต้องลงเวลาที่หน่วยงานตามสังกัด  เน่ืองจากต้องมีการบังคับบัญชา
บุคลากร การลงเวลาที่ส่วนกลาง   ทําให้การควบคุมกํากับดูแลไม่เป็นเอกภาพการออกประกาศใน      
เรื่องดังกล่าว  เป็นเรื่องของการกระจายอํานาจ  คณบดี  ผู้อํานวยการสถาบัน/สํานัก มีบทบาทหน้าที่คือ
การควบคุมดูแลให้เป็นไปตามระบบ  และอาจจะมีการจัดระบบเอง ทางส่วนกลางจะไม่ได้ดูแลให้ แต่จะ
ขอให้ส่งรายงานสรุปตัวเลขทุกวันที่ 15 ของเดือน 
 ดร.พรเทพ  รู้แผน  กล่าวว่า  การมอบอํานาจให้คณะ และผู้อํานวยการศูนย์ สถาบัน สํานัก
ได้ควบคุมการลงเวลาปฏิบัติราชการ  ต้องตรวจสอบว่ามีคําสั่งเรื่องการมอบอํานาจด้วย  เพ่ือเป็นการสอด
รับในเรื่องของการประกันคุณภาพ  ซึ่งมีระบบที่เป็นธรรมมาภิบาล  มีการกระจายอํานาจ  ในส่วนของ  
คณะต่าง ๆ เมื่อได้ควบคุมเรื่องการลงเวลาแล้ว  จะมีความสัมพันธ์กับเร่ืองของการขออนุญาตการลาป่วย  
ลากิจ ที่อยู่ในอํานาจ  ต้องควบคุมด้วย  หากมีการลาต้องมีหลักฐานการลา  หากลาป่วยติดต่อกันเกิน      
3 วัน ต้องมีใบรับรองแพทย์ และประมวลผลสรุปรายงานส่งให้แก่มหาวิทยาลัย  ควรต้องดําเนินการนําส่ง
สํานักงานอธิการบดีภายใน 15 วัน  มีเหตุผลคือหากหยุดเกิน จํานวน 15 วันติดต่อกันต้องออกจากราชการ  
เป็นความผิดปรากฏชัดเจน  สิ่งที่ต้องควบคุม  แต่ละหน่วยงานต้องสรุปรายงานส่งมายังงานบริหารงาน
บุคคลพร้อมกับข้อมูลการลาป่วย ลากิจ  การมาสาย  การขาด ให้สรุปรายช่ือมาด้วย ไม่ควรสรุปเป็นตัวเลข
มา  ในการขาดราชการจะไม่ได้รับเงินเดือนในวันที่ขาด ในส่วนของกองกลาง สํานักงานอธิการบดี          
จะตรวจสอบว่ามีคําสั่งในการมอบอํานาจให้เรียบร้อย 
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 ผศ.ดร.วิมลพรรณ  รุ่งพรหม  กล่าวว่า ต้องการให้ดูการมอบอํานาจในเรื่องการอนุมัติ
งบประมาณด้วย  ที่ผ่านมายังใช้แบบเดิม  แต่พอมีการแต่งต้ังคณบดีท่านใหม่  ควรมีการเปลี่ยนช่ือ        
ในการอนุมัติด้วย     

มติ/ความเห็นของที่ประชุม 
   รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 1.2   การจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจําปี พ.ศ. 2557 

สาระสําคัญโดยย่อ 
การจัดงานวันเด็กแห่งชาติ พ.ศ. 2557 ในวันเสาร์ที่ 11 มกราคม 2557 มหาวิทยาลัยได้       

แต่งต้ังคณะกรรมการในการจัดงานวันเด็กแห่งชาติแล้ว  ในปีน้ีจะต่างจากเดิมคือมีการเพ่ิมกิจกรรมชมรม
ของนักศึกษาเข้าร่วมด้วย  เน่ืองจากนักศึกษาต้องการมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม  โดยมีกองพัฒนา
นักศึกษาจะเป็นผู้กํากับดูแล  และได้รับความอนุเคราะห์จากหน่วยงานภายนอกในการบริจาคสิ่งของเพ่ือ
การจัดงานวันเด็กแห่งชาติ พ.ศ. 2557         

 

มติ/ความเห็นของที่ประชุม 
 รับทราบ 

 

ระเบียบวาระที่ 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
ระเบียบวาระท่ี 2.1  เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งท่ี 23/2556  

สาระสําคัญโดยย่อ 
มหาวิทยาลัยได้กําหนดให้มีการประชุม คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 

23/2556 เมื่อวันพุธที่  11  ธันวาคม 2556 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมอยุธยา – อาเซียน          
อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 

เลขานุการคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย นําเสนอรายงานการประชุม ครั้งที่ 23/2556  
เพ่ือขอให้ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม 

 

มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
  รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 23/2556 โดยไม่มี     
การแก้ไข 
 

ระเบียบวาระที่ 3   เรื่องสืบเน่ืองจากการประชุม 

ระเบียบวาระท่ี 3.1  รายงานข้อมูลการดําเนินงานและผลการปฏิบัติตามมติท่ีประชุม 
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
ครั้งท่ี 23/2556 
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สาระสําคัญโดยย่อ 
  เลขานุการคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  นําเสนอรายงานข้อมูลจากการดําเนินงาน
และผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย   ครั้ งที่   23/2556                
เมื่อวันพุธที่  11  ธันวาคม 2556  ดังน้ี 

1. ขอความเห็นชอบการแต่งต้ังคณะกรรมการพิจารณาและจัดสรรที่พักของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาใหม่แทนคณะกรรมการชุดเดิมที่หมดวาระลง 

มติที่ประชุม  เห็นชอบการแต่งต้ังคณะกรรมการพิจารณาและจัดสรรที่ พักของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาแทนคณะกรรมการชุดเดิมที่หมดวาระลง  โดยในส่วนของผู้แทน
ผู้อํานวยการสถาบัน/สํานัก ที่ประชุมได้เสนอ ดร. จงกล  เฮงสุวรรณ เป็นกรรมการ  และมีข้อเสนอแนะ
ให้งานนิติการปรับระเบียบ  เช่น  การกําหนดเง่ือนไขต่าง ๆ การทําทะเบียนควบคุมให้ชัดเจน  และ
นิยามบุคลากรให้เพ่ิมการปฏิบัติหน้าที่มาแล้วก่ีปี 

ผลการปฏิบัติ 
-   แจ้งมติการประชุมให้แก่หน่วยงานที่เก่ียวข้องได้รับทราบ 
-  งานนิติการดําเนินการปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะของ  คณะกรรมการบริหาร

มหาวิทยาลัย (ก.บ.) และจัดทําคําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการพิจารณาและจัดสรรที่พักของมหาวิทยาลัย   
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 

2. ขอความเห็นชอบการให้โอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา รายนางชญานุตม์  
บุญพระเกศ 

มติที่ประชุม  เห็นชอบในหลักการ และมอบหมายให้คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ไปพิจารณาในเร่ืองของวิธีการดําเนินการในรายละเอียด  เพ่ือไม่ให้เกิดความเสียหายกับสาขาวิชา
ภาษาญี่ปุ่น 

ผลการปฏิบัติ 
- แจ้งมติการประชุมให้แก่หน่วยงานที่เก่ียวข้องได้รับทราบ 
- งานบริหารงานบุคคลได้นําเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล (ก.บ.ม)        

เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2556 เพ่ือพิจารณาอนุมัติ ที่ประชุมมีมติให้โอนต้ังแต่วันที่ 24 ธันวาคม 2556 
และมหาวิทยาลัยจะทําหนังสือขอตัวมาช่วยราชการถึงวันที่ 31 มีนาคม 2557  

 

3. ขอความเห็นชอบกรณีนักวิจัยค้างส่งเอกสารเบิกเงินอุดหนุนและรายงานวิจัยฉบับ
สมบูรณ์ กองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2547 - 2555 

ประเด็นญัตติ 
1. กรณีนักวิจัยที่เบิกเงินอุดหนุนวิจัยไปบางส่วนแล้ว  มีความประสงค์จะขอดําเนินการวิจัย

ต่อให้เสร็จสิ้นน้ันไม่สามารถเบิกเงินในส่วนที่เหลือได้ แต่จําเป็นต้องส่งเล่มรายงานฉบับสมบูรณ์และนํา
ใบเสร็จรับเงินมาส่งที่งานการเงินและบัญชีตามยอดที่ เบิกไปแล้วทั้งหมดตามระยะเวลาท่ีนักวิจัย               
ขออนุญาต จํานวน 14 คน 
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มติที่ประชุม   
(1) อนุญาตให้ดําเนินการทําวิจัยต่อไปให้แล้วเสร็จภายในวันที่  31 พฤษภาคม 2557 (ภายใน

ระยะเวลา 6 เดือน) 
(2) สถาบันวิจัยและพัฒนาจัดทําบันทึกข้อความช้ีแจงมติการประชุมของคณะกรรมการบริหาร

มหาวิทยาลัย (ก.บ.) ให้นักวิจัย จํานวน 14 คน ได้รับทราบข้อเสนอแนะจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย (ก.บ.) 

(3) หากนักวิจัยไม่ดําเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2557 ให้ดําเนินการปรับ
ตามสัญญา โดยไม่ต้องเสนอผ่านคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) เพ่ือขอความเห็นชอบอีก 

(4) นักวิจัยต้องจัดทํารายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ให้แล้วเสร็จ พร้อมกับนําใบเสร็จรับเงินมาส่งที่
งานการเงินและบัญชีตามยอดที่ได้เบิกไปแล้วทั้งหมด 

ประเด็นญัตติ  
2. กรณีนักวิจัยที่เบิกเงินอุดหนุนวิจัยไปบางส่วนแล้ว ไม่มีความประสงค์จะดําเนินการวิจัย

ต่อให้นักวิจัยนําเงินส่วนที่เบิกคืนให้กับมหาวิทยาลัย และขอยกเลิกการดําเนินโครงการวิจัย  จํานวน      
4 คน 

มติที่ประชุม   
เห็นชอบให้ยกเลิกการดําเนินโครงการวิจัย  และให้นักวิจัยนําเ งินส่วนที่ เ บิกคืน

มหาวิทยาลัย  โดยแบ่งชําระเป็นงวด ๆ แต่ไม่เกิน 2 ปี เฉพาะยอดที่เบิกจ่ายไป และให้กําหนดชําระเสร็จ
สิ้นภายในวันที่ 31 มีนาคม 2557 (ไตรมาสท่ี 2) และเงินอุดหนุนวิจัยที่เรียกคืนมานั้นควรนําไปจัดสรรให้
นักวิจัยคนอ่ืน 

ประเด็นญัตติ  
3. กรณีนักวิจัยที่ไม่ดําเนินการใด ๆ ทั้งสิ้นเลย  เช่น  การเข้าร่วมประชุม  จัดทําบันทึกขอ

อนุญาต และขอคืนเงินอุดหนุนวิจัยตามที่ได้รับทุนวิจัยปี พ.ศ. 2555 จํานวน 1 คน 
มติที่ประชุม   
เห็นชอบให้คืนเงินอุดหนุนทุนวิจัย และดําเนินการปรับตามสัญญา และให้รวบรวมเป็น

ข้อมูลประกอบในการพิจารณาคร้ังต่อไป 
ผลการปฏิบัติ 
- แจ้งมติการประชุมให้แก่หน่วยงานที่เก่ียวข้องได้รับทราบ 
- สถาบันวิจัยและพัฒนาดําเนินการตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 

(ก.บ.) ในแต่ละกรณี 
- สถาบันวิจัยและพัฒนาจัดทําหนังสือแจ้งไปยังนักวิจัยให้จัดส่งรายงานภายในวันที่ 31 

พฤษภาคม 2557 
 

4. ขอความเห็นชอบ (ร่าง) แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี พ.ศ. 2555 – 2558 (ฉบับปรับปรุง 
ครั้งที่ 2) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

มติที่ประชุม  เห็นชอบ (ร่าง) แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี พ.ศ. 2555 – 2558 (ฉบับปรับปรุง     
ครั้งที่ 2) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา และมอบหมายให้กองนโยบายและแผนนําไปปรับแก้ไข   
ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) เพ่ือนําเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยต่อไป 
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ผลการปฏิบัติ 
- แจ้งมติการประชุมให้แก่หน่วยงานที่เก่ียวข้องได้รับทราบ 
- กองนโยบายและแผนนําไปปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหาร

มหาวิทยาลัย (ก.บ.) และนําเสนอสภามหาวิทยาลัยในการประชุม ครั้งที่ 13/2556 วันที่ 18 ธันวาคม 
2556 

5. ขอความเห็นชอบ (ร่าง) แผนปฏิบัติราชการ  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

มติที่ประชุม  เห็นชอบ (ร่าง) แผนปฏิบัติราชการ  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา และมอบหมายให้กองนโยบายและแผนตรวจสอบข้อมูลให้
ถูกต้องก่อนนําเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป 

ผลการปฏิบัติ 
- แจ้งมติการประชุมให้แก่หน่วยงานที่เก่ียวข้องได้รับทราบ 
- กองนโยบายและแผนได้ตรวจสอบข้อมูลและนําเสนอสภามหาวิทยาลัยในการประชุม   

ครั้งที่ 13/2556 วันที่ 18 ธันวาคม 2556 

 

6. ขอความเห็นชอบงบประมาณและโครงการ ครั้งที่ 2 ประจําปีงบประมาณ          
พ.ศ. 2557 

มติที่ประชุม  เห็นชอบงบประมาณและโครงการ ครั้งที่ 2 ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557         
และมอบหมายให้กองนโยบายและแผนตรวจสอบรายละเอียดให้ชัดเจน  และปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะ
ของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) ก่อนเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป 

ผลการปฏิบัติ 
- แจ้งมติการประชุมให้แก่หน่วยงานที่เก่ียวข้องได้รับทราบ 
- กองนโยบายและแผนได้ตรวจสอบรายละเอียดและปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะ       

ของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) และนําเสนอสภามหาวิทยาลัยในการประชุม ครั้งที่ 
13/2556 วันที่ 18 ธันวาคม 2556 

 

7. ขอความเห็นชอบโครงการนอกแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย  ประจําปี
งบประมาณ  พ.ศ. 2557 

มติที่ประชุม  เห็นชอบโครงการนอกแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย  ประจําปีงบประมาณ   
พ.ศ.2557 โดยให้ขออนุมัติกรอบวงเงินงบประมาณร้อยละ 10 จากงบประมาณรายจ่ายประจําปี 2557            

ผลการปฏิบัติ 
- แจ้งมติการประชุมให้แก่หน่วยงานที่เก่ียวข้องได้รับทราบ 
-  กองนโยบายและแผนนําเข้า  การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 13/2556 วันที่ 18 

ธันวาคม 2556 
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8. ขอความเห็นชอบยกเลิกคําสั่งแต่งต้ังผู้ปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาการณ์ 
มติที่ประชุม  เห็นชอบให้ยกเลิกคําสั่งแต่งต้ังผู้ปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาการณ์ (คําสั่งที่ 

893/2556,ที่ 894/2556, ที่ 895/2556, ที่ 896/2556, ที่ 898/2556 และ ที่ 899/2556) 
ผลการปฏิบัติ 
- แจ้งมติการประชุมให้แก่หน่วยงานที่เก่ียวข้องได้รับทราบ 
- สํานักงานอธิการบดีได้จัดทําประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง 

ยกเลิกคําสั่งแต่งต้ังผู้ปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาการณ์ 
 

ระเบียบวาระท่ี 3.2  ขอความเห็นชอบการจัดงานเลี ้ยงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 
พ.ศ. 2557 

มติที่ประชุม  
1. เห็นชอบการจัดงานเลี้ยงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ พ.ศ. 2557 โดยจัดงาน 2 รอบ ดังน้ี 

(1) รอบที่ 1 วันศุกร์ที่ 3 มกราคม 2557 จัดงานเลี้ยงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 
พ.ศ. 2557 สําหรับบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ  กําหนดการเริ่มงานเวลา 16.30 น. เป็นต้นไป 

(2) รอบที่ 2 วันพฤหัสบดีที่ 9 มกราคม 2557 จัดงานเล้ียงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปี
ใหม่ พ.ศ. 2557 สําหรับบุคลากรสายวิชาการ กําหนดการเริ่มงานเวลา 16.00 น. เป็นต้นไป  

2. มอบหมายให้ ดร. ชิดชัย  สน่ันเสียง  รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เป็นผู้รับผิดชอบ   
ในการจัดงานและหาทีมงาน  ส่วนงบประมาณในการจัดงานได้หารือกับงานการเงินและบัญชี 

3. มอบหมายให้สถาบันอยุธยาศึกษา ต่อไปนี้กิจกรรมใดที่เก่ียวกับศิลปวัฒนธรรม
ประเพณี ทั้งปีมีกิจกรรม/งานอะไรบ้างให้เขียนโครงการแล้วบรรจุในแผน  และหารือกับกองนโยบายและ
แผนเพ่ือหาแหล่งของงบประมาณ   

4. มอบหมายให้กองพัฒนานักศึกษาจัดทําโครงการทั้งปีที่เก่ียวกับงานกีฬา 
 

 

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องนําเสนอเพื่อทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 4.1 เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากคณบดีคณะครุศาสตร์ 

 สาระสําคัญโดยย่อ 
1. วันที่ 24 ธันวาคม 2556 เวลา 13.00 น. การสรรหาผู้อํานวยการโรงเรียนสาธิตมัธยม  

มีผู้มาสมัคร จํานวน 1 ท่าน คือ ผศ.สุวัฒน์  ทับทิมเจือ ขณะน้ีมีการแสดงวิสัยทัศน์ให้กับคณะกรรมการ
สรรหา ณ ห้องประชุมศูนย์การศึกษาพิเศษ  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

2. คณะครุศาสตร์ได้ส่งนักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ ช้ันปีที่ 5 ไปแข่งขัน MOS        
ซึ่งการแข่งขันจะเป็นลักษณะการสอบปฏิบัติ  ใช้คําสั่งเป็นภาษาอังกฤษ  โดยผลคะแนนของนักศึกษา
ค้อนข้างน้อยแต่ถือว่าเป็นการฝึกประสบการณ์ให้กับนักศึกษา 

 

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
รับทราบ 
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ระเบียบวาระท่ี 4.2  เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์

 สาระสําคัญโดยย่อ 
1. วันที่ 13 ธันวาคม 2556  จัดประชุมคณะกรรมการกิจการนักศึกษา  ประกอบด้วย

อาจารย์แต่ละสาขาที่เป็นผู้ดูแลกิจการนักศึกษา  และนักศึกษาที่เป็นสโมสรของคณะ  เพ่ือวางระบบ   
การดําเนินงานให้เข้มแข็งย่ิงขึ้น 

2. วันที่ 17 ธันวาคม 2556 จัดประชุมคณะกรรมการบริหารของคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ เพ่ือหารือเก่ียวกับการดําเนินงานของคณะ 

3. วันที่ 24 ธันวาคม 2556 จัดประชุมคณะกรรมการประจําคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์  มีเรื่องพิจารณาหลายเร่ืองรวมท้ังเรื่องของหลักสูตรที่จะนําเสนอสภาวิชาการในเดือน
มกราคม 2557  

4. วันที่ 8 มกราคม 2557 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์จะจัดงานเลี้ยงส่งท้ายปี
เก่าต้อนรับปีใหม่ พ.ศ. 2557  ในเวลา 10.00 น. จะมีการถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ และในช่วง
บ่ายมีกิจกรรมนันทนาการร่วมกันระหว่างคณาจารย์และบุคลากร  ขอเรียนเชิญผู้บริหารทุกท่านเข้าร่วม 

 

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
 รับทราบ 

 

ระเบียบวาระท่ี 4.3  เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากคณบดีคณะวิทยาการจัดการ 

 สาระสําคัญโดยย่อ 
- ไม่มี - 

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
- ไม่มี – 

 

ระเบียบวาระท่ี 4.4  เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

 สาระสําคัญโดยย่อ 
1. วันที่ 13 – 15 ธันวาคม 2556  ศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีการจัดอบรมโครงการ  

เชิงปฏิบัติการโดยท้องฟ้าจําลอง โครงการปฏิบัติการตามล่าดาวหางไอซ่อน และปฏิบัติการฝนดาวตกคนคู่  
ดําเนินการที่อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า อําเภอนครไทย  จังหวัดพิษณุโลก เป็นโครงการที่รับสมัคร
นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นักศึกษานอกคณะ  และบุคคลภายนอก เข้ามาร่วมอบรม 

2. วันที่ 14 – 15 ธันวาคม 2556 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร  ได้จัด
อบรมเชิงปฏิบัติการเร่ืองการแปลรูปผลิตภัณฑ์อาหารจากปลาตะเพียน  ดําเนินการที่หมู่บ้านหันตรา
ตําบลหันตรา  อําเภอพระนครศรีอยุธยา  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัย       
จากสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ  เพ่ือเพ่ิมทักษะความรู้ในการแปลรูปอาหารประเภทปลา      
มีผลิตภัณฑ์แปรรูป คือ เน้ือปลาบด  นักเกต  ไส้กรอก  และลูกช้ิน  

3. สาขาวิชาฟิสิกส์  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มีการจัดอบรมฟิสิกส์และ
คณิตศาสตร์เบ้ืองต้นในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ให้กับโรงเรียนในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและ
จังหวัดอ่างทอง  มีการจัดอบรมทุกสัปดาห์  การดําเนินการ 2 ชุดการทดลอง คือ ชุดทดลองความหนืด 
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และชุดทดลองการหมุน โดยได้รับเสียงตอบรับจากครูผู้สอนและนักเรียนที่สนใจทางด้านฟิสิกส์มาก
พอสมควร 

4. วันที่ 24 ธันวาคม 2556 ได้ประชุมร่วมกับอาจารย์สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสาขาวิชา
สาธารณสุขชุมชน เน่ืองจากมีนักศึกษาสาขาวิชาคณิตศาสตร์ ช้ันปีที่ 1 เสียชีวิตด้วยโรคไข้กาฬหลังแอ่น  
ซึ่งเป็นโรคที่อุบัติเกิดขึ้นใหม่  มีปัญหาว่าขณะน้ีนายภูมิพัฒน์  แย้มศรี ได้รับเช้ือแบคทีเรียและฟักตัว  
และได้มาเรียนโดยตลอดแต่ไม่เกิดอาการจนเมื่อสัปดาห์ที่แล้วได้เกิดอาการรุนแรงมีแผลเป็นจั้มเลือด         
ขณะน้ีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้ดําเนินการไปแล้ว  คือ กระบวนการควบคุมโรค  ซึ่งสาขาวิชา
สาธารณสุขชุมชนและ รศ. นพวรรณ  ธีระพันธ์เจริญ รับไปดําเนินการและทําความสะอาด  และขอความ
อนุเคราะห์จากโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยาในการขอรับยาต้านแบคทีเรียโรคไข้กาฬหลังแอ่น         
ซึ่งได้แจกให้แก่นักศึกษาที่เรียนห้องเดียวกับนายภูมิพัฒน์ แย้มศรี รวมทั้งอาจารย์ผู้สอนและบุคลากรใน
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้ได้รับยา  และขอฝากประชาสัมพันธ์นักศึกษาต่างคณะที่นายภูมิพัฒน์  
แย้มศรีได้ไปเรียน  หากมีนักศึกษาหรือบุคลากรมีอาการคือเป็นไข้  ไอ  มีอาการรุนแรงขึ้นให้ระมัดระวัง
และพบแพทย์  ขอความร่วมมืออาจารย์จากสาขาวิชาสาธารณสุขชุมชนให้ประชาสัมพันธ์เรื่องโรคไข้กาฬ
หลังแอ่นเพ่ือให้ข้อมูลแก่นักศึกษา ซึ่งเป็นโรคที่ติดต่อทางการหายใจ 

 

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
รับทราบ  

 

ระเบียบวาระท่ี 4.5  เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากผู้อํานวยการสถาบันอยุธยาศึกษา  

 สาระสําคัญโดยย่อ 
1. วันที่ 25 ธันวาคม 2556  เวลา 13.30 น. การจัดประชุมคณะกรรมการดําเนินงาน

โครงการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  ณ  ห้องประชุมเรือนไทย  สถาบันอยุธยาศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 

2. วันที่ 26 ธันวาคม 2556  เวลา 09.30 น. สถาบันอยุธยาศึกษาจะจัดทําบุญถวาย
ภัตตาหารเพล เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ และหลังจากเสร็จพิธีสงฆ์ขอเชิญร่วมรับประทานอาหาร 

ประธาน  กล่าวว่า  ในวันที่ 25 มกราคม 2557  มหาวิทยาลัยจัดงานทําบุญประจําปี       
ณ วัดบรมพุทธาวาส  โดยสถาบันอยุธยาศึกษาเป็นผู้รับผิดชอบ 

 

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
 รับทราบ และมอบหมายให้สถาบันอยุธยาศึกษาเป็นผู้รับผิดชอบการจัดงานทําบุญประจําปี 

ในวันที่ 25 มกราคม 2557 ณ วัดบรมพุทธาวาส 
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ระเบียบวาระท่ี 4.6   เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากผู้อํานวยการสํานักวิทยบริการและ 
    เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 สาระสําคัญโดยย่อ 
1. สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  ขอให้มหาวิทยาลัยช่วยจัดเจ้าหน้าที่รักษา

ความปลอดภัยเพ่ือดูแลอาคาร 100 ปีด้วย  เน่ืองจากภายในอาคารมีระบบควบคุมอุปกรณ์ที่สําคัญหลาย
อย่าง 

2. สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  จะมีพิธีทําบุญถวายภัตตาหารเพล        
ในวันที่ 26 ธันวาคม 2556  เวลา 10.00 น.  ขอเรียนเชิญคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.)    
ทุกท่านด้วย 
 

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
 รับทราบ   
 

ระเบียบวาระท่ี 4.7   เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 

 สาระสําคัญโดยย่อ 
1. สถาบันวิจัยและพัฒนามีงานบริการวิชาการอยู่ 2 รูปแบบ คือ งานบริการวิชาการที่

รับผิดชอบโดยสถาบันวิจัยและพัฒนา  และงานบริการวิชาการตามคณะต่าง ๆ  ขณะน้ีงานบริการ
วิชาการที่ได้ดําเนินการในไตรมาสที่ 1 คือเร่ืองการเขียนผลงานวิชาการอย่างไรไม่ถือเป็นการลอกเลียน  
มีผู้สนใจเข้าร่วมสัมมนาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  ผลการสัมมนาเป็นที่น่าพอใจ  ส่วนงานบริการ
วิชาการตามคณะต่างๆ  ขณะนี้ได้ทําหนังสือให้คณะได้รายงานผลการดําเนินงานต่าง ๆ ให้ทราบ 

2. การใช้เงินงบประมาณตามไตรมาส  สถาบันวิจัยและพัฒนามีงบประมาณที่ยังค้างอยู่  
ในเร่ืองการเบิกจ่ายเงินเพ่ือเดินทางไปราชการ  ซึ่งจํานวนเงินไม่มากนัก  และจะดําเนินการให้แล้วเสร็จ     
ในไตรมาสแรก 

3. งานวิจัยที่ค้างส่งต้ังแต่ปี พ.ศ. 2547 – 2556  ในการประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย (ก.บ.) หากได้รับการรับรองรายงานการประชุมแล้ว  สถาบันวิจัยและพัฒนาจะดําเนินการ
ทําหนังสือแจ้งไปยังคณะให้รับทราบต่อไป 
 

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี 4.8  เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากผู้อํานวยการสํานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา 

 สาระสําคัญโดยย่อ 

  สํานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษากําหนดการประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา       
ในวันที่  25  ธันวาคม 2556  เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมอยุธยา – อาเซียน  อาคารสํานักงาน
อธิการบดี  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 



 

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  คร้ังที่  1/2557 

 

[2-12] 

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 

รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี 4.9  เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากผู้อํานวยการสํานักงานอธิการบด ี

 สาระสําคัญโดยย่อ 
บริษัท นิว โนวเลจ อินฟอร์มเมช่ัน จํากัด มีหนังสือมาเพ่ือขออนุญาตนําเสนอซอฟต์แวร์  

การเรียนการสอนภาษาต่างประเทศในระบบ e – learning ทางฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย (ก.บ.) ได้ติดต่อประสานงานให้มานําเสนอในวันอังคารที่ 7 มกราคม 2557 หรือวันอังคารที่ 
21 มกราคม 2557 วันใดวันหน่ึง  หากได้รับแจ้งแล้วจะนําแจ้งคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) 
ต่อไป 

  
 

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
 รับทราบ 
 

ระเบยีบวาระท่ี 4.10  เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากรองอธิการบด ี

ระเบียบวาระท่ี 4.10.1  เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร 

 สาระสําคัญโดยย่อ 
1. ขอความร่วมมือป้องกันอุบัติภัยและการโจรกรรมในช่วงวันหยุดเทศกาลปีใหม่ ระหว่าง

วันที่ 28 ธันวาคม 2556 – 1 มกราคม 2557 จึงขอความร่วมมือจากหน่วยงานตรวจสอบก่อนปิดห้อง
ทํางาน ดังต่อไปน้ี 

(1) ไฟฟ้า  ตรวจสอบการเสียบปลั๊กของอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิด  ควรถอดปลั๊กออกถ้าไม่
มีความจําเป็น  เพ่ือเป็นการป้องกันการช็อต  และการเกิดอัคคีภัย 

(2) นํ้าประปา  ตรวจสอบก๊อกนํ้าในส่วนที่หน่วยงานของท่านรับผิดชอบให้เรียบร้อย 
(3) เก็บสิ่งของที่มีค่าต่าง ๆ ของหน่วยงานของท่านไว้ในที่ปลอดภัย  เช่น  ล็อกลิ้นชัก/

ประตู/หน้าต่าง/อาคาร/ห้องเรียน  ให้เรียบร้อยเพ่ือป้องกันทรัพย์สินสูญหาย 
2. ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล  

ปีใหม่ 2557 สํานักงานคณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา  ขอแจ้งโครงการจัดกิจกรรมรณรงค์และลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 
2557 

(1) ให้บริการตรวจรถยนต์ก่อนเดินทางช่วงเทศกาลปีใหม่ ฟรี 20 รายการ ระหว่าง
วันที่ 13 – 27 ธันวาคม 2556  

(2) แจกหมวกรองในก่อนการสวมหมวกนิรภัยสําหรับให้ผู้โดยสารรถจักรยานยนต์ 
โดยการสนับสนุนของบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จํากัด 

(3) กิจกรรมจับรางวัลให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
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3. การจัดงานวันครู ประจําปี พ.ศ. 2557 ครั้งที่ 58  โดยคุรุสภาเขตพ้ืนที่การศึกษา
พระนครศรีอยุธยา เขต 1 สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1         
และหน่วยงานทางการศึกษาในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  จะขอใช้สถานที่ของมหาวิทยาลัยในการจัด
งานวันครู  ขณะนี้ได้สั่งการให้ผู้อํานวยการกองกลางได้จัดเตรียมสถานที่ในวัน และเวลาดังกล่าว       
และขอเรียนเชิญคณาจารย์ทุกท่านเข้าร่วมทําบุญตักบาตรในเวลา 07.30 น. และเชิญร่วมงานวันครู      
ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จึงขอเรียนเชิญคณาจารย์เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งน้ี 

4. มหาวิทยาลัยมีงานที่ร่วมกับจังหวัดพระนครศรีอยุธยาหลายงาน  ได้แบ่งแต่ละ
หน่วยงานได้เข้าร่วม ดังต่อไปน้ี 

(1) วันที่ 4 มกราคม 2557  วันฉลองชัยชนะสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช  
มอบหมายให้สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศได้ไปร่วมงาน 

(2) วันที่ 17 มกราคม 2557 วันพ่อขุนรวมคําแหงมหาราช  ณ  ศูนย์ราชการจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา  ได้มอบหมายให้คณะวิทยาการจัดการได้ไปร่วมงาน 

(3) วันที่ 18 มกราคม 2557  วันยุทธหัตถีสมเด็จพระนเรศวรมหาราช  มอบหมายให้
สํานักงานอธิการบดีได้ไปร่วมงาน 

5. งานวันเด็กแห่งชาติ พ.ศ.2557  วันที่ 11 มกราคม 2557  จัดงานบริเวณสนามหญ้า         
หน้าอาคาร 2   บริเวณด้านหน้ากองพัฒนานักศึกษา และอาคาร 3  มีกิจกรรมการแสดงบนเวที  การจัด
นิทรรศการของแต่ละคณะ  กิจกรรมสายใยรักของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  กิจกรรมชมรม
นักศึกษา จํานวน 24 ชมรม กิจกรรมการแข่งขันและการละเล่น  การแข่งขันฟุตซอล  การแข่งขันร้อง
เพลง  การแข่งขันวาดภาพระบายสี การแข่งขันเปตอง  และต้องมีการหาทุนและของขวัญ  โดยออก
หนังสือไปยังบริษัท ร้านค้าต่าง ๆ ขณะนี้ได้รับมอบทุนและของขวัญมาแล้วบางส่วน 

6. การประกาศรับสมัครบุคคลเพ่ือสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ
และสายสนับสนุนวิชาการ  ขอให้แต่ละคณะจดจําของคณะตนเองว่าขณะน้ีรับสมัครไปแล้วก่ีตําแหน่ง  
ยังค้างอีกก่ีตําแหน่ง  หากยังไม่ครบให้แจ้งความประสงค์มาเพ่ือเปิดรับสมัครต่อไป 

7. ประกาศรับสมัครเพ่ือจ้างเป็นเจ้าหน้าที่ประจําตามสัญญา ตําแหน่งช่างโยธา จํานวน 1 
ตําแหน่ง   

8. งานบริหารงานบุคคลเห็นว่าควรมีการปรับปรุงเรื่องการประเมินผลท้ังหมด ในช่วงน้ี   
ได้มอบหมายให้กองกลางจัดหาข้อมูลที่เก่ียวข้องกับการปรับปรุง  และหาตัวอย่างจากมหาวิทยาลัย    
ราชภัฏในประเทศไทย  เพ่ือเป็นการเริ่มต้นในการปรับปรุง 
 

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
  ทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี 4.10.2  เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากรองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและวจิัย 

สาระสําคัญโดยย่อ 
1. จากการประชุมคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดิน เมื่อวันที่ 20 

ธันวาคม 2556 มีเรื่องแจ้ง คือ เรื่องการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณในหมวดเงินลงทุน (ครุภัณฑ์  ที่ดิน  
สิ่งก่อสร้าง) ต้องลงนามผูกพันให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2557  ซึ่งครุภัณฑ์ส่วนใหญ่อยู่ที่  
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คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ต้องตรวจสอบว่ามีการกําหนดคุณลักษณะ และราคากลาง   หรือยัง  
หากยังให้รีบดําเนินการโดยด่วน  เน่ืองจากต้องผ่านกระบวนการตกลงราคา และสอบราคา 

2. เงินงบประมาณโครงการฝึกอบรม  ตามเป้าหมายต้องเบิกให้ได้ร้อยละ 50 เมื่อสิ้นไตรมาส
ที่ 1 จึงขอให้กองนโยบายและแผนได้ติดตามการเบิกจ่าย  เพราะทางจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้เสนอแนะ
ว่า หากยังไม่ได้ดําเนินการอะไร  แต่ต้องการให้มีการเบิกจ่ายเงินออกไป  ต้องทําการยืมเงิน และดําเนินการ
ให้แล้วเสร็จในระยะเวลา 60 วัน เพ่ือเป็นการส่งใช้เงินยืม  และเพ่ือเป็นหนทางในการเร่งรัดการเบิกจ่าย
งบประมาณ  หากผู้ที่ได้รับงบแผ่นดินให้ดําเนินการฝึกอบรมต้องดําเนินการตามเป้าหมาย  ต้องตรวจสอบ
ว่าเป็นไปตามเป้าหมายหรือไม่   

3. ขณะน้ีมีบางหน่วยงานได้เสนอโครงการนอกแผนเพ่ือขออนุมัติ  และได้พิจารณาแล้วมี  
บางโครงการที่ได้รับการอนุมัติจัดสรรงบประมาณไปแล้ว  ให้ดําเนินการได้เลยไม่ต้องขออนุมัติดําเนิน
โครงการอีก จะมีบางรายการที่ต้องขออนุมัติ เช่น  การจัดวิทยากรให้ดําเนินการตามข้ันตอนเพ่ือดําเนินการ      
ตามระเบียบว่าด้วยการฝึกอบรม  คุณสมบัติของวิทยากรที่จะเบิกจ่ายได้  กิจกรรมใดที่ต้องจัดซื้อจัดจ้างให้
เบิกไปตามระเบียบไม่ต้องขออนุมัติซ้ํา  ส่วนโครงการท่ีเสนอขึ้นมาใหม่  ให้ผ่านไปยังหน่วยงานที่เก่ียวข้อง
ด้วยเพ่ือตรวจสอบว่ามีความจําเป็นต้องใช้งบประมาณหรือไม่  จึงจะเสนอเร่ืองขึ้นมาดําเนินการในระดับ
มหาวิทยาลัยต่อไป 
 

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
รับทราบ   

 

ระเบียบวาระท่ี 4.10.3  เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 

 สาระสําคัญโดยย่อ 
1. วันที่ 15 มกราคม 2557  ช่วงบ่ายจะมีการเสวนาสัมมนาสัญจรจากกรรมการ        

สภามหาวิทยาลัย  คุณดํารง  พุฒตาล  มาบรรยายพิเศษเก่ียวกับเรื่องอาเซียน  โดยสํานักงาน         
สภามหาวิทยาลัยและกองนโยบายและแผนจะจัดทําหนังสือเวียนแจ้ง  รวมถึงคณะกรรมการส่งเสริม
กิจการมหาวิทยาลัยฯ ด้วย 

2. ในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 13/2556 เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2556 ได้ขอ
ความเห็นชอบหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์ และหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น ซึ่งมีข้อสังเกตในเร่ืองของการดําเนินการในรูปของหลักสูตร     
การพัฒนาปรับปรุงวิชาใหม่ ๆ การพัฒนารายวิชา  ในภาพรวมต้องมีการประเมินหลักสูตรก่อน        
และปรับปรุงรายวิชาให้เหมาะสมย่ิงขึ้น 

3. การปรับปรุงหลักสูตรภาษาอังกฤษ  งบประมาณที่จัดสรรสู่สากล  บางส่วนได้
ดําเนินการแล้ว  ได้เร่งรัดหลักสูตรปริญญาโทจะสามารถเปิดรับเพ่ิมอีก 2 หลักสูตร  เป็นการเปิดโอกาส
นักศึกษาสมัครเข้าศึกษาต่อ 

 

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
รับทราบ 
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ระเบยีบวาระท่ี 4.10.4  เรือ่งนําเสนอเพือ่ทราบจากรองอธิการบดฝ่ีายกิจการนกัศึกษา 

 สาระสําคัญโดยย่อ 
มีหน่วยงานภายนอกมาขอใช้สนามกีฬา เพ่ือใช้ในการจัดกิจกรรมการแสดงกายกรรม    

การกุศลในวันที่ 25 มกราคม 2557  โดยคณะกายกรรมอ้ีหลิน  จากประเทศสาธารณรัฐประเทศจีน    
ซึ่งจะตรงกับพิธีปิดงานกีฬาภายในของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา และจะนํามาพิจารณาใน
วาระเพ่ือพิจารณาต่อไป 

 
 

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
 รับทราบ 

 

ระเบียบวาระที่ 5  เรื่องนําเสนอเพื่อพิจารณา 
 

ระเบียบวาระท่ี 5.1  ขออนุมัติงบประมาณโครงการการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏ            
ท่ัวประเทศ 

 สาระสําคัญโดยย่อ 
 ตามที่ที่ประชุมอธิการบดีทั่วประเทศมีมติให้มีการจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏ  

ทั่วประเทศ  ซึ่งจัดให้มีการแข่งขันในรอบคัดเลือกโดยแบ่งการแข่งขันออกเป็นภูมิภาค  เพ่ือคัดเลือก    
ทีมนักกีฬาเป็นตัวแทนของแต่ละภูมิภาคเข้าร่วมการแข่งขันในระดับประเทศ (รอบคัดเลือก) ในช่วงเดือน
พฤศจิกายน 2556 ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาได้รับรางวัลชนะเลิศ 2 ประเภท คือ 
ฟุตบอลชายและวอลเล่ย์บอลชาย  และได้เป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภูมิศาสตร์ภาคกลาง  
เข้าไปแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ  ในระหว่างวันที่ 23 – 27 มกราคม 2557              
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  จังหวัดมหาสารคาม  โดยการเข้าร่วมการแข่งขันครั้งน้ีต้องใช้
งบประมาณ จํานวน 166,760 บาท แต่เน่ืองจากกองพัฒนานักศึกษาไม่ได้ต้ังงบประมาณไว้ในโครงการ
งบประมาณกิจกรรมนักศึกษา ปีงบประมาณ 2557 เน่ืองจากเป็นโครงการใหม่ที่แจ้งมาภายหลัง       
การจัดสรรงบประมาณกิจกรรมนักศึกษา 
  

มติ/ความเห็นของที่ประชุม 
  อนุมัติวงเงินในเบ้ืองต้น จํานวน 166,760 บาท  และหากมีสิ่งใดเพ่ิมเติมขอให้เสนอเรื่อง
ขึ้นมา  ส่วนงบประมาณขอให้ถัวเฉล่ียตามรายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณของโครงการการแข่งขันกีฬา
มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ  และเสนอให้หาผู้สนับสนุนงบประมาณเพ่ิมเติม  รวมทั้งหากนักกีฬา
แข่งขันและได้รางวัลชนะเลิศ  ให้กองพัฒนานักศึกษาทําบันทึกข้อความเพ่ือขออนุมัติยกเว้นค่าลงทะเบียน
สําหรับนักกีฬาที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ 
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ระเบียบวาระท่ี 5.2  ขอความเห็นชอบการขออนุญาตเช่าใช้สนามกีฬาในการจัดกิจกรรมของ
ตํารวจภูธรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

 

 สาระสําคัญโดยย่อ 
 ด้วยตํารวจภูธรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ได้รับการประสานงานจากมูลนิธิช่วยคนปัญญา

อ่อนแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์ จะจัดกิจกรรมการแสดงกายกรรมการกุศล  โดยคณะ
กายกรรมอ้ีหลิน  จากประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน  ในวันเสาร์ที่ 25 มกราคม 2557 ณ สนามกีฬา
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  เพ่ือจัดหารายได้ช่วยเหลือการดําเนินงานของมูลนิธิคน
ปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทย 

 ดังน้ัน จึงขออนุญาตเช่าใช้สนามกีฬาของทางมหาวิทยาลัยฯ จัดกิจกรรมตามเวลาดังกล่าว  
โดยเสียค่าธรรมเนียมตามอัตราปกติ   

 

มติ/ความเห็นของที่ประชุม 
  มอบหมายให้ผู้อํานวยการกองกลางประสานงานกับผู้ขอใช้สนามกีฬา เพ่ือช้ีแจงรายละเอียด
เหตุผลความจําเป็น  และการขอใช้สนามกีฬาต้องแจ้งเง่ือนไขเป็นไปตามระเบียบการใช้สนามกีฬา      
ของมหาวิทยาลัย  ซึ่งหากเกิดความเสียหายต้องรับผิดชอบในการซ่อมแซมให้เรียบร้อย  ทั้งน้ีหากสามารถ
เปลี่ยนวันที่/สถานที่ได้ขอให้เปลี่ยน      
 

ระเบียบวาระท่ี 5.3  ขอความเห็นชอบการกําหนดกลุ่มวิชาและสาขาวิชาตามจุดเน้นและจุดเด่น 
ระยะ 5 ปีแรก พ.ศ. 2558 - 2562 

 

สาระสําคัญโดยย่อ 
 สืบเน่ืองจากการประชุมคณะกรรมการจัดทํา (ร่าง ) แผนกลยุทธ์และแผนพัฒนา

มหาวิทยาลัยราชภัฏ  เมื่อวันเสาร์ที่ 14 ธันวาคม 2556 มีการเสนอให้จัดทําข้อมูลที่เป็นจุดเน้นและ
จุดเด่น  จํานวน 11 กลุ่มสาขาวิชา (subject  clusters  or  areas) และมติที่ประชุมอธิการบดีให้เน้น
เฉพาะ 6 กลุ่มในระยะ 5 ปีแรก เพ่ือให้สามารถสร้างจุดเด่นและมีความชัดเจนที่จะสามารถตอบสนอง
นโยบาย  แผนงาน  เป้าหมายและดัชนีช้ีวัดของโครงการพัฒนามหาวิทยาลัยใหม่ได้อย่างเป็นรูปธรรม  
และเป็นเอกภาพในกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ  รวมทั้งใช้เป็นกรอบในการพัฒนาแผนยุทธศาสตร์ 15 ปี 
และให้อธิการบดีปรึกษาหารือในที่ประชุมผู้บริหารและประชาคมของมหาวิทยาลัย  เพ่ือจัดทําข้อมูล   
ตามแบบฟอร์มที่กําหนด  เพ่ือนําข้อมูลไปวิเคราะห์  สังเคราะห์  และนําเสนอสํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา (สกอ.) ต่อไป 

 

มติที่ประชุม   

เห็นชอบการกําหนดกลุ่มวิชาและสาขาวิชาตามจุดเน้นและจุดเด่น ระยะ 5 ปีแรก        
พ.ศ.2558 – 2562  ดังน้ี 

 

 



 

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  คร้ังที่  1/2557 

 

[2-17] 

1. คณะครุศาสตร์  ประกอบด้วย 
1) สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 
2) สาขาวิชาการสอนภาษาไทย 
3) สาขาวิชาการประถมศึกษา 

2. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ประกอบด้วย 
1) สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ 
2) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 
3) สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร/การผลิตพืช 

3. คณะวิทยาการจัดการ  ประกอบด้วย 
1) สาขาวิชาการท่องเที่ยว 
2) สาขาวิชาโลจิสติกส์ 
3) สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ 

4. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ประกอบด้วย 
1) สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ 
2) สาขาวิชาสหวิทยาการอิสลาม 
3) สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 
4) สาขาวิชาออกแบบศิลปนิเทศ 

 และที่ประชุมมีข้อเสนอแนะอาจจะเพ่ิมสาขาวิชาการบริหารการศึกษา  ระดับบัณฑิตศึกษา    
 

ระเบียบวาระที่ 6  เรื่องอ่ืน ๆ 

ระเบียบวาระท่ี 6.1 กําหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  ครั้งท่ี 1/2557 

สาระสําคัญโดยย่อ 
ตามที่ได้กําหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (กบ.) ครั้งที่ 1/2557  

ในวันอังคารที่ 7 มกราคม  พ.ศ. 2557 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมอยุธยา – อาเซียน มหาวิทยาลัย  
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  จึงขอเรียนเชิญคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยทุกท่านเข้าร่วมประชุม
โดยพร้อมเพรียงกัน ตามวันและเวลาดังกล่าว   

 

มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
     รับทราบ 

 
 

เลิกประชุมเวลา เวลา  16.30 น.  
 

นางนงคราญ คงสมทรง ผู้จดบันทึกการประชุม 
นางลักขณา เตชวงษ์ ผู้ตรวจบันทึกการประชุม 

 
 




