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รายงานการประชุมคณะกรรมการบรหิารมหาวิทยาลัย 
คร้ังที่ 2/2557 

วันอังคารที่  21  มกราคม  2557  เวลา 13.30 – 16.40 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. ดร. อมรรัตน์   สน่ันเสียง คณบดีคณะครุศาสตร์   กรรมการ 
7. ผศ. หทัยรัตน์ ทรรพวส ุ    คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ 

     และสังคมศาสตร์    กรรมการ 
8. ผศ. ศานิต  สวัสดิกาญจน์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กรรมการ 
9. ดร. ศานติ  เล็กมณ ี  คณบดีคณะวิทยาการจัดการ  กรรมการ 
10. ผศ. ดร. ชูสิทธ์ิ ประดับเพ็ชร์ ผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา กรรมการ 
11. นางสาวกันยารัตน์ โกมโลทก (แทน) ผู้อํานวยการสถาบันอยุธยาศึกษา     กรรมการ  
12. ผศ. ธนู   บุญญานุวัตร ผู้อํานวยการสํานักวิทยบริการ 

     และเทคโนโลยีสารสนเทศ   กรรมการ 
13. ดร. รวีวัตร์  สิริภูบาล ผู้อํานวยการสํานักงานคณะกรรมการ 

     บัณฑิตศึกษา    กรรมการ 
14. นางสุนทรี  โพธิกุล  (แทน) ผู้อํานวยการกองบริการการศึกษาปฏิบัติหน้าที่ 

     ในตําแหน่งผู้อํานวยการสํานักงานอธิการบดี  
                              กรรมการและเลขานุการ 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. นางสาวกาญจนา เงินอ่อน  หัวหน้าสํานักงานคณะครุศาสตร์ 
2. นางอรัญญา  จงกลรัตน์ หัวหน้าสํานักงานคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

เริ่มประชุม เวลา 13.30 น. 
          ประธานพิจารณาจํานวนกรรมการที่มาประชุมและเห็นว่าครบองค์ประชุมแล้ว เปิดการประชุม
และดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม  
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ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 1.1   การทําบุญถวายภัตตาหารเช้า และจตุปัจจัยไทยธรรม  ณ  วัดบรมพุทธาราม   

 สาระสําคัญโดยย่อ 

 วันที่ 23 มกราคม 2557  มหาวิทยาลัยมีการทําบุญถวายภัตตาหารเช้า และจตุปัจจัยไทยธรรม       
ณ  วัดบรมพุทธาราม  ขอเรียนเชิญผู้บริหารและบุคลากรเข้าร่วมทําบุญ 

มติ/ความเห็นของที่ประชุม 
   รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 1.2   การเดินทางไปราชการของผู้รักษาราชการแทนอธิการบดี 

สาระสําคัญโดยย่อ 
วันที่  25 - 31  มกราคม 2557  นายจิรศักด์ิ  ชุมวรานนท์  รักษาราชการแทนอธิการบดี  

จะเดินทางไปราชการที่เมืองมิลาน  ประเทศอิตาลี  เพ่ือเข้าร่วมงานสัมมนาวิชาการด้านคอมพิวเตอร์
ระดับโลก 

 

มติ/ความเห็นของที่ประชุม 
 รับทราบ 

 

ระเบียบวาระที่ 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
ระเบียบวาระท่ี 2.1  เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งท่ี 1/2557  

สาระสําคัญโดยย่อ 
มหาวิทยาลัยได้กําหนดให้มีการประชุม คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2557 

เมื่อวันอังคารที่  7  มกราคม 2557 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมอยุธยา – อาเซียน อาคารสํานักงาน
อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 

เลขานุการคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย นําเสนอรายงานการประชุม ครั้งที่ 1/2557  
เพ่ือขอให้ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม 

 

มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
  รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2557 โดยไม่มี     
การแก้ไข 
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ระเบียบวาระที่ 3   เรื่องสืบเน่ืองจากการประชุม 

ระเบียบวาระท่ี 3.1  รายงานข้อมูลการดําเนินงานและผลการปฏิบัติตามมติท่ีประชุม 
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
ครั้งท่ี 1/2557 

สาระสําคัญโดยย่อ 
  เลขานุการคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  นําเสนอรายงานข้อมูลจากการดําเนินงาน
และผลการปฏิ บั ติตามมติที่ ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย   ครั้ งที่   1/2557                   
เมื่อวันอังคารที่  7  มกราคม  2557  ดังต่อไปน้ี 

1. ขอความเห็นชอบ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา          
ว่าด้วย  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  พ.ศ. ... 

มติที่ประชุม  มอบหมายให้คณะครุศาสตร์นําไปพิจารณาทบทวน ปรับปรุงแก้ไข        
ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก .บ .) และนําเสนอในการประชุม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) ครั้งที่ 2/2557  ในวันอังคารที่ 21 มกราคม 2557  

 ผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุม 
- แจ้งมติการประชุมให้แก่หน่วยงานที่เก่ียวข้องได้รับทราบ 
- คณะครุศาสตร์นําเข้าการประชุมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียน

สาธิตเพ่ือปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) และจะนําเสนอ  
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) ต่อไป 

 

2. ขอความเห็นชอบแบบประเมินผลการปฏิบั ติราชการของข้าราชการพลเรือน                 
ในสถาบันอุดมศึกษา  และพนักงานมหาวิทยาลัย    

มติที่ประชุม  เห็นชอบในหลักการ และมอบหมายให้งานบริหารงานบุคคลนํากลับไปปรับปรุง
แก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) และนําเสนอในการประชุม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) ครั้งที่ 2/2557  ในวันอังคารที่ 21 มกราคม 2557 

 

ผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุม 
- แจ้งมติการประชุมให้แก่หน่วยงานที่เก่ียวข้องได้รับทราบ 
- งานบริหารงานบุคคลนํากลับไปปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของ  คณะกรรมการ

บริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) 
- งานบริหารงานบุคคลได้ดําเนินการจัดทําคําสั่ งแต่งต้ังคณะกรรมการประเมิน          

และหลักเกณฑ์การประเมิน และได้แจ้งไปยังหน่วยงานต่าง ๆ เพ่ือทําการประเมินในช่วงเดือนตุลาคม 
2556 – มีนาคม 2557 ต่อไป 

ประธาน  กล่าวว่า  ให้ประชุมร่วมกับหัวหน้าสํานักงานเพ่ือหาข้อยุติ  และทําความเข้าใจ  
ว่าจะปรับในส่วนไหน  และดําเนินการ 
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3. ขอความเห็นชอบรายงานการติดตามและประเมินผลโครงการ  ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2556 

มติที่ประชุม  เห็นชอบรายงานการติดตามและประเมินผลโครงการ  ประจําปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2556  โดยมอบหมายให้กองนโยบายและแผนนํากลับไปปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของ   
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) 

 

ผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุม 
- แจ้งมติการประชุมให้แก่หน่วยงานที่เก่ียวข้องได้รับทราบ 
- กองนโยบายและแผนนํากลับไปปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหาร

มหาวิทยาลัย (ก.บ.) 
- นําเข้าการประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือขอความเห็นชอบต่อไป 

 

4. ขอความเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  เรื่อง  อัตรา
การจ่ายเงินรายได้จากเงินผลประโยชน์ 

มติที่ประชุม  เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  เรื่อง  อัตรา        
การจ่ายเงินรายได้จากเงินผลประโยชน์ และมอบหมายให้งานนิติการปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะ            
ของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) และนําเข้าการประชุมคณะกรรมการบริหารงบประมาณและ
การเงิน (ก.บ.ง.) ต่อไป 

 

ผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุม 
- แจ้งมติการประชุมให้แก่หน่วยงานที่เก่ียวข้องได้รับทราบ 
- งานนิติการปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) 
- นําเข้าการประชุมคณะกรรมการบริหารงบประมาณและการเงิน (ก.บ.ง.) ในวันที่ 7 

มกราคม 2557 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ 
- ประกาศให้กับทุกหน่วยงานได้รับทราบ  ลงวันที่ 8 มกราคม 2557 

 

5. การนําเสนอ/สาธิตซอฟต์แวร์การเรียนการสอนภาษาต่างประเทศในระบบ                
e – learning (Speexx) โดยบริษัท นิว โนวเลจ อินฟอร์มเมชั่น จํากัด 

มติที่ประชุม  มอบหมายให้รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการเป็นผู้ ติดต่อประสานงานกับ      
บริษัท นิว โนวเลจ อินฟอร์มเมช่ัน จํากัด โดยมอบหมายให้คณบดีทั้ง 4 คณะตรวจสอบจํานวนบุคลากร
ในแต่ละคณะ และนําเสนอมหาวิทยาลัยต่อไป 

 

ผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุม 
 - แจ้งมติการประชุมให้แก่หน่วยงานที่เก่ียวข้องได้รับทราบ 

- คณบดีทั้ง 4 คณะตรวจสอบจํานวนบุคลากรในแต่ละคณะ 

 

ประธาน  กล่าวว่า  กลุ่มแรกที่จะได้ใช้โปรแกรมน้ี คือ บุคลากรสายวิชาการ  บุคลากร   
สนับสนุน และนักศึกษา  ส่วนการคัดเลือกกลุ่มของผู้ใช้บริการ มอบหมายให้ ผศ. ดร. วิมลพรรณ  รุ่งพรหม 
เป็นผู้บริหารจัดการและจัดสรรกลุ่มผู้ใช้งาน  โดยคํานึงถึงความคุ้มค่าในการใช้งาน งบประมาณต้องไม่เกิน 1 
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ล้านบาท  และควรมีตัวช้ีวัด  มีคะแนนก่อนเข้าใช้บริการ และคะแนนหลังเข้าใช้บริการ  หากมีคะแนน
เพ่ิมขึ้นหรือมีนัยสําคัญ ถือว่าคุ้มค่าในการใช้บริการ 

 
 

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องนําเสนอเพื่อทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 4.1 เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากคณบดีคณะครุศาสตร์ 

 สาระสําคัญโดยย่อ 
1. วันที่ 16 – 17 มกราคม 2557  คณะครุศาสตร์จัดกิจกรรมครุวิชาการ  นักศึกษาได้

แสดงศักยภาพของแต่ละสาขาวิชา  มีโรงเรียนต่าง ๆ เข้าร่วมหลายโรงเรียน  และได้ส่งนักเรียนเข้าร่วม
แข่งขัน  สิ่งที่พบคือการแข่งขันไม่ว่าจะเป็นการแข่งขันเล่านิทาน  โรงเรียนที่ได้รางวัลที่ 1 คือ โรงเรียน
จอมสุรางค์ นักเรียนที่ได้รับรางวัลมีความเก่งทั้งฐานการคิดในการแต่งเรื่องที่เก่ียวกับครู ครูที่ฝึกซ้อมให้
นักเรียนก็เก่ง การแข่งขันสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ  โรงเรียนที่ได้รางวัลที่ 1 คือ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย  
ทําให้ทราบว่าการที่นักเรียนได้เข้าแข่งขันทั้งระดับภาคและระดับประเทศ การส่งนักเรียนเข้าแข่งขันจะ
ทําให้ครูเก่งไปด้วย  มองเห็นว่ามหาวิทยาลัยของเราไม่ค่อยได้ส่งนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขัน ทําให้
นักศึกษาไม่มีประสบการณ์  ไม่ได้ฝึกซ้อม  มหาวิทยาลัยคงต้องส่งเสริมในเรื่องน้ีเพ่ือให้นักศึกษาได้
ฝึกซ้อมมากกว่าน้ี 

2. ตามที่เทศบาลเมืองอ่างทอง  และมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ได้ทําบันทึก
ข้อตกลงความร่วมมือการดําเนินโครงการจัดต้ังโรงเรียนสาธิตเทศบาลเมืองอ่างทองระหว่างมหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยากับเทศบาลเมืองอ่างทองนั้น  ทางด้านเทศบาลเมืองอ่างทองขอความเห็น
เพ่ิมเติม ดังต่อไปน้ี 

(1) ในกรณีที่ยังไม่สามารถจัดต้ังโรงเรียนได้ขอเปิดเป็นห้องเรียนพิเศษ (โดยโรงเรียน
ประถมสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา) ร่วมกับโรงเรียนเทศบาล 1 วัดต้นสน 

(2) ขอเปิดเรียนในระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ 1 จํานวน 1 ห้องเรียน  ห้องเรียนละ 25 
คน ในปีการศึกษา 2557 

(3) ขออนุญาตใช้ตราสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาใช้เป็น
สัญลักษณ์ของห้องเรียนพิเศษ (โรงเรียนประถมสาธิต  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาโดยความ
ร่วมมือกับโรงเรียนเทศบาล 1 วัดต้นสน) 

คณะครุศาสตร์ได้ประชุมผู้เก่ียวข้อง  ประกอบด้วย คณบดีคณะครุศาสตร์  ประธาน
คณะกรรมการโรงเรียนสาธิต  ผู้อํานวยการโรงเรียนสาธิตทั้ง 3 ระดับ ได้พิจารณาแนวทางการเปิด
ห้องเรียนพิเศษ  ช้ันประถมศึกษาปีที่ 1 จํานวน 1 ห้องเรียน ห้องเรียนละ 25 คน ของโรงเรียนเทศบาล 
1 วัดต้นสน  โดยความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  และการขอใช้ตราสัญลักษณ์
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาน้ัน สรุปได้ดังน้ี 

(1) การดําเนินการเปิดห้องเรียนพิเศษ  โรงเรียนเทศบาล 1 วัดต้นสน  โดยความ
ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  โดยใช้หลักสูตร MEP ของโรงเรียนประถมสาธิตน้ัน  
ที่ประชุมพิจารณาว่าการใช้ตราสัญลักษณ์น่าจะดําเนินการได้  โดยใต้ตราสัญลักษณ์เปลี่ยนจากคําว่า
ห้องเรียนพิเศษ เป็น ประถมสาธิต  โรงเรียนเทศบาล 1 วัดต้นสน 
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(2) คณะครุศาสตร์ควรร่วมในการคัดเลือกและพัฒนาครู  และการคัดเลือกนักเรียน 
(3) คณะครุศาสตร์ควรร่วมในการนิเทศการจัดการเรียนการสอน  ห้องเรียนพิเศษ 
(4) ควรมีการใช้ทรัพยากรร่วมกันระหว่างโรงเรียนเทศบาลในจังหวัดอ่างทอง 
(5) ควรมีการประชุมวางแผนร่วมกันของคณะกรรมการดําเนินงานของทั้ง 2 ฝ่าย อาทิ

เช่น เรื่องอัตรากําลังครูการใช้ครูโรงเรียนเทศบาลท่ีมีศักยภาพมาร่วมสอนการจ้างครูพิเศษและอ่ืน ๆ  
 

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี 4.2  เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์

 สาระสําคัญโดยย่อ 
1. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้ประชาสัมพันธ์แนะแนวการศึกษาที่โรงเรียนบางไทร 

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  และได้ขอความอนุเคราะห์มหาวิทยาลัยในการจัดนิทรรศการและแนะแนว  
มหาวิทยาลัยได้ให้ทั้ง 4 คณะไปจัดนิทรรศการ  แต่ปรากฏว่าในวันเดินทางไม่มีรถของมหาวิทยาลัยไปส่ง  
จึงได้นํารถยนต์ส่วนตัวไปราชการแทน     

2. โครงการอบรมภาษาอังกฤษ  เพ่ือเตรียมความพร้อมสู่อาเซียน  ขณะนี้โครงการแรกยัง
ไม่เสร็จสิ้น  และจะเร่ิมโครงการที่ 2  ในวันที่ 25 มกราคม 2557 เป็นการอบรมภาษาอังกฤษให้กับ
บุคคลภายนอก  โดยได้ติดต่อโรงเรียนวัดสระแก้วไว้  มีเป้าหมายนักเรียน จํานวน 100 คน  แต่โรงเรียน
วัดสระแก้วขอเข้าร่วมอบรม จํานวน 150 คน  หากดําเนินการเสร็จสิ้นแล้วจะนํามารายงานผลการจัด
โครงการให้คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) ได้รับทราบต่อไป 

ดร. ชิดชัย  สน่ันเสียง  กล่าวว่า  ให้แต่ละหน่วยงานทําเรื่องช้ีแจงการขอใช้รถมายัง       
รองอธิการบดีฝ่ายบริหารด้วยเพ่ือรับทราบ  และดําเนินการให้ถูกต้องตามขั้นตอน และระเบียบ
หลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย 

 

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี 4.3  เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากคณบดีคณะวิทยาการจัดการ 

 สาระสําคัญโดยย่อ 
1. คณะวิทยาการจัดการได้ออกประชาสัมพันธ์แนะแนวการศึกษาที่โรงเรียนบางไทร         

และโรงเรียนอยุธยานุสรณ์  มีนักเรียนร่วมรับฟัง จํานวน 60 คน  จากการสังเกตระหว่างการแนะแนวเห็นว่า
นักเรียนให้ความสนใจในมหาวิทยาลัย  แต่ขึ้นอยู่กับโอกาสของนักเรียนด้วย  ส่วนมหาวิทยาลัย             
หากมีการประชาสัมพันธ์ทางสื่อวิทยุได้ก็จะเป็นการดี 

2. คณะวิทยาการจัดการอยู่ระหว่างการหาข้อมูลเบ้ืองต้นในการทํา MOU ร่วมกับบริษัทที่
เมืองกวางสี  สาธารณรัฐประชาชนจีน ในการประชาสัมพันธ์รับนักศึกษาจากประเทศจีน  แต่คงต้อง
เขียนโครงการเสนอตามข้ันตอนต่อไป 
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3. คณะวิทยาการจัดการได้ติดต่อแลกเปลี่ยนอาจารย์ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยากับมหาวิทยาลัยอะบีนาป ประเทศอินเดีย โดยไปสอนนักศึกษาในระดับปริญญาโท  
และนําเสนอผลงานวิจัย 

4. คณะวิทยาการจัดการอยู่ระหว่างการติดต่อเพ่ือส่งอาจารย์ จํานวน 9 ท่าน ไปอบรมที่
ประเทศมาเลเซีย  ในหลักสูตรภาษาอังกฤษ  ซึ่งได้ทําข้อตกลงร่วมกันว่าหากกลับมาจะต้องสอนเป็น
ภาษาอังกฤษ และทํา KM ร่วมกัน 

5. คณะวิทยาการจัดการจะมีการประชุมคณะกรรมการกําหนดภาระงานข้ันตํ่า            
โดยได้เปลี่ยนแปลงภาระงานจากเดิมมีการประเมินด้านประสิทธิภาพ  โดยใช้อํานาจของคณบดี         
ในการปรับ  แต่ขณะน้ีจะปรับเปลี่ยนเป็นเป้าหมายแต่ละบุคคล  ในการประเมินรอบต่อไปอาจารย์
จะต้องได้ TOEIC 500 เป็นการทดลองก่อน  หากผ่านการทดสอบจะได้ 2 ภาระงาน  แต่หากไม่ผ่านจะ
ถูกตัด 2 ภาระงาน และถูกตัดคะแนน จํานวน 30 คะแนน  และต่อไปจะขยายไปถึงนักศึกษาจากที่
ปรึกษาของตนเองว่าต้องมีความรู้ภาษาอังกฤษเท่าไหร่  โดยใช้โปรแกรมที่จะทดลองใช้น้ี   

6. ขณะน้ีหลักสูตรนานาชาติอ ยู่ระหว่างการร่างหลักสูตรให้ เ ป็นภาษาอังกฤษ            
ส่วนหลักสูตรการค้าระหว่างประเทศได้ดําเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว  ขณะนี้อยู่ระหว่างรอรับอาจารย์ 

 

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
รับทราบ 

 

ระเบียบวาระท่ี 4.4  เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

 สาระสําคัญโดยย่อ 
1. วันที่ 15 มกราคม 2557  จัดอบรมสัมมนาแลกเปล่ียนเรียนรู้เพ่ือพัฒนาและเสริมสร้าง

ศักยภาพด้านการเงินและพัสดุให้กับเจ้าหน้าที่ในคณะและเจ้าหน้าที่พัสดุใหม่  ซึ่งเป็นคณาจารย์ในแต่ละ
สาขาวิชา  เพ่ือเพ่ิมศักยภาพของคณาจารย์ที่ยังไม่มีความรู้และทําหน้าที่ด้านการเงินและพัสดุ 

2. สาขาวิชาฟิสิกส์ได้ดําเนินการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ฟิสิกส์เบ้ืองต้นระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลายในโรงเรียน  โดยดําเนินการใน  3 ช่วง คือ ช่วงที่ 1 วันที่ 9 มกราคม 2557 โรงเรียนสาคลีวิทยา  
อําเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ช่วงที่ 2 วันที่ 15 มกราคม 2557  โรงเรียนท่าเรือวิทยานุกูล  และ 
ช่วงที่ 3 วันที่ 23  มกราคม 2557  โรงเรียนอุดมศีลวิทยา อําเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา         
เป็นการดําเนินการเก่ียวกับกิจกรรมและการทดลองอย่างง่าย ประโยชน์ของโครงการเพ่ือเป็นการเสริมความรู้
ให้กับนักเรียน และเผยแพร่กิจกรรมของสาขาวิชา และเป็นการประชาสัมพันธ์การรับนักเรียนเพ่ือมาศึกษาต่อ
ในมหาวิทยาลัยด้วย  

3. วันที่ 21 มกราคม 2557 สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ได้ดําเนินการเผยแพร่งานวิจัย       
สู่ชุมชน เรื่อง เม็ดขนุนเสริมถั่วแดง  ให้กับนักเรียนโรงเรียนบางปะหัน  อําเภอบางปะหัน  จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา  

4. สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ ดําเนินการเสริมความรู้เก่ียวกับการตัดเย็บเสื้อผ้า  ในวิชา
หลักการตัดเย็บเสื้อผ้า  ให้กับนักเรียนในวันที่ 21 – 23 มกราคม 2557 มีการเชิญวิทยากรภายนอกมาให้
ความรู้  เพ่ือเสริมกิจกรรมเพ่ือให้นักเรียนได้เรียนรู้จากวิทยากรที่เ ช่ียวชาญด้านเคหะสิ่งทอใน
ระดับประเทศ 
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 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
รับทราบ  

 

ระเบียบวาระท่ี 4.5  เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากผู้อํานวยการสถาบันอยุธยาศึกษา  

 สาระสําคัญโดยย่อ 
การทําบุญถวายภัตตาหารเช้า และถวายจตุปัจจัย ณ วัดบรมพุทธาราม  ขอเรียนเชิญ

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) ทุกท่านเข้าร่วมในเวลา 07.30 น. จากน้ันจะมีการเสวนาทาง
วิชาการ  เรื่อง บรมพุทธารามย้อนรําลึกวันวานย่านป่าตอง 

 

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
 รับทราบ  

 

ระเบียบวาระท่ี 4.6   เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากผู้อํานวยการสํานักวิทยบริการและ 
    เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 สาระสําคัญโดยย่อ 
1. สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศได้ดําเนินการแปลงหนังสือเป็น E – Book  

เพ่ือให้นักศึกษาได้อ่านผ่านสื่อเทคโนโลยีต่าง ๆ  
2. สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศจัดโครงการส่งเสริมการอ่าน  โดยการจัดหา

หนังสือเพ่ือให้นักศึกษาได้นําไปอ่านที่บ้าน  หากอ่านแล้วสามารถนํามาเปลี่ยนได้  หรือจะเก็บไว้อ่าน     
ที่บ้านก็ได้  ดังน้ันจึงขอความอนุเคราะห์อาจารย์ในการบริจาคหนังสือให้กับนักศึกษาด้วย  โดยจะมี    
การแจกหนังสือให้นักศึกษาในวันเสาร์และวันอาทิตย์ 

 

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี 4.7   เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 

 สาระสําคัญโดยย่อ 
1. วันที่ 22 – 24 มกราคม 2557  ผู้บริหารของสถาบันวิจัยและพัฒนา พร้อมทั้ง

คณาจารย์ที่ได้รับทุนวิจัยจากสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ในปี 2556  จะเข้าร่วม
นําเสนอผลงานวิจัยในงานประชุมใหญ่โครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษา ณ  โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ 
กรุงเทพฯ 

2. วันที่ 8 มกราคม 2557  ร่วมประชุมกับผู้อํานวยการวิจัยของราชภัฏกลุ่มภาคกลาง 
จํานวน 5 แห่ง   ณ  มหาวิทยาลัยราชภัฏวลัยอลงกรณ์  ที่ประชุมมีมติการประชุม 2 เรื่อง                
คือ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์จะเป็นเจ้าภาพจัดงานประชุมวิชาการนําเสนอผลงานวิจัยในกลุ่ม
ภาคกลาง  ในวันที่ 14 – 16 พฤษภาคม 2557  ณ  โรงแรมชลจันทร์  จังหวัดชลบุรี  และเรื่องที่ 2     
ขอสนับสนุนงบประมาณเพ่ือจัดการประชุมครั้งน้ี  แห่งละ 200,000 บาท ขณะน้ีกําลังรอหนังสือเพ่ือขอ
อนุมัติกับมหาวิทยาลัย 
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 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
รับทราบ 

 

ระเบียบวาระท่ี 4.8  เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากผู้อํานวยการสํานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา 

 สาระสําคัญโดยย่อ 
- ไม่มี - 
 

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
- ไม่มี - 

 

ระเบียบวาระท่ี 4.9  เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากผู้อํานวยการสํานักงานอธิการบด ี

 สาระสําคัญโดยย่อ 
1. การจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจําปี พ.ศ. 2557  มีผู้บริจาคเงิน จํานวน 108,969 บาท  

มีค่าใช้จ่ายที่จ่ายไป จํานวน 57,478 บาท  มียอดคงเหลือ จํานวน 51,491 บาท 
2. วันที่ 23 มกราคม 2557  งานอาคารสถานที่และภูมิสถาปัตย์  จะไปร่วมโครงการ    

ตามรอยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพ่ือลดพลังงาน  ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  กรุงเทพมหานคร 
 

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
 รับทราบ 
 

ระเบยีบวาระท่ี 4.10  เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากรองอธิการบด ี

ระเบียบวาระท่ี 4.10.1  เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร 

 สาระสําคัญโดยย่อ 
1. คณะ ศูนย์ สถาบัน สํานัก  หากมีการจัดงานใด ขอให้จัดทําบันทึกข้อความแจ้งมายัง   

งานอาคารสถานที่และภูมิสถาปัตย์เพ่ือรับทราบ  เพ่ือจะได้แจ้งกิจกรรมต่าง ๆ ให้กับเจ้าหน้าที่รักษา
ความปลอดภัยได้อํานวยความสะดวกต่อไป 

2. ขอให้แต่ละหน่วยงานที่ประสงค์จะขอสต๊ิกเกอร์ติดรถ  ให้ส่งข้อมูลคําขอภายในวันที่ 
31 มกราคม 2557 

3. การสํารวจบ้านพัก ขอความร่วมมือคณาจารย์ที่อยู่บ้านพักของมหาวิทยาลัยให้กรอก
ข้อมูลและจัดส่งมายังกองกลาง  สํานักงานอธิการบดี  เพ่ือจัดทําข้อมูลผู้พักอาศัยในบ้านพักด้วย 

4. ขอความกรุณาผู้ที่ดูแลอาคารแต่ละอาคารภายในมหาวิทยาลัยให้ช่วยกันเปิด – ปิดไฟ
ให้ตรงเวลา   

5. ขณะนี้กําลังดําเนินการจัดทําป้ายจราจรติดตามท่ีต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัย 
6. ได้ขอความกรุณาจากเทศบาลให้มาตีเส้นจราจรภายนอกมหาวิทยาลัย  และเสริมไหล่

ทางที่ชํารุดภายนอกมหาวิทยาลัย 
 

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
  รับทราบ   
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ระเบียบวาระท่ี 4.10.2  เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากรองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและวจิัย 

สาระสําคัญโดยย่อ 
1. ห้องนอนเวร อาคาร 2 ช้ัน 2 ไม่ได้ล็อคกุญแจ  ซึ่งมีความกังวลว่าจะมีการเข้าไปใช้บริการ

โดยไม่ได้รับอนุญาต  ดังน้ันจึงขอให้ใส่กุญแจไว้  หากผู้ใดต้องการเข้าไปใช้บริการให้ขออนุญาตก่อน 
2. วันที่ 22 มกราคม 2557  เวลา 13.30 น. ประชุมคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่าย

งบประมาณ  ขอเรียนเชิญคณะกรรมการทุกท่านเข้าร่วมการประชุมด้วย  เน่ืองจากจําเป็นต้องเร่งรัดการใช้
จ่ายงบประมาณ  เพ่ือก่อหน้ีพูกพันให้ครบทุกรายการภายในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2557  

3. ตัวบ่งช้ีในการปฏิบัติงานและการประเมินเพ่ือการประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย  
ขณะนี้กองนโยบายและแผนได้สํารวจตัวบ่งช้ีที่มหาวิทยาลัยรับผิดชอบเพ่ือดําเนินการให้เป็นไปตามท่ี        
สํานักงบประมาณ  กพร. สมศ. และกพอ. กําหนด  ซึ่งมีอยู่หลายตัวบ่งช้ีด้วยกัน  ขณะนี้กําลังรวบรวมเพื่อ
ส่งไปยังคณะ  ศูนย์  สํานัก ในการนําไปใช้เป็นแนวทางในการบริหารจัดการหน่วยงานของท่าน  และได้
เตรียมเชิญเจ้าหน้าที่ของคณะที่ดูแลด้านแผนให้ช่วยตรวจสอบว่าได้มีตัวช้ีวัดเหล่าน้ีปรากฏอยู่ในแผนหรือไม่ 
เพ่ือเป็นแนวทางในการประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงาน 

4. แผนการปรับปรุงภูมิทัศน์ของมหาวิทยาลัย  มีแนวปฏิบัติคือให้กองนโยบายและแผน    
กับงานอาคารสถานที่และภูมิสถาปัตย์ร่วมกันดําเนินการ  ขณะนี้ได้ทําการวิเคราะห์ถึงปัญหา  และจัดลําดับ
ความสําคัญ  คาดว่าต้องใช้งบประมาณผูกพัน ในระยะเวลา 3 ปี  เน่ืองจากมีหลายส่วนที่ต้องดําเนินการ      
ซึ่งจะต้องมีการแต่งต้ังคณะทํางานขึ้นมาเพ่ือดําเนินการในเรื่องน้ี  และขออนุมัติงบประมาณกลางปี        
สิ่งสําคัญที่ต้องปรับปรุง คือ ที่จอดรถ  การจราจร  ภูมิทัศน์แต่ละอาคาร  ถนนภายในมหาวิทยาลัย  ระบบ
บําบัดนํ้าเสีย รวมทั้งบริเวณรอบ ๆ ของโรงเรียนสาธิต  อาคาร 100 ปี   

 ประธาน  กล่าวว่า ให้ผู้อํานวยการกองกลางไปเก็บของใช้ต่าง ๆ ในห้องนอนเวรน้ันออกมาให้
หมด  และดําเนินการใส่กุญแจให้เรียบร้อย 

 

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
รับทราบ   

 

ระเบียบวาระท่ี 4.10.3  เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 

 สาระสําคัญโดยย่อ 
1. การรับสมัครนักศึกษาทั้งภาค กศ.บป. และภาคปกติ  ขอให้แต่ละคณะได้ปรับปรุง

เว็บไซต์ให้เป็นปัจจุบันด้วย 
2. ต้องการให้มหาวิทยาลัยได้มีการสื่อสารทางชุมชนโดยผ่านสื่อต่าง ๆ เช่น วิทยุ  

โทรทัศน์  เพ่ือเป็นการพบปะ  ประชาสัมพันธ์ถึงหลักสูตรและกิจกรรมต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย         
ในอนาคตมหาวิทยาลัยจะต้องก้าวไปข้างหน้า  จํานวนนักศึกษาเป็นสิ่งที่สําคัญ 

3. การส่งเกรด ขณะนี้มีปัญหาเน่ืองจากบวกคะแนนไม่ตรงถือว่าผิดกฎหมายคดีอาญา  
เรื่องการแก้ไขเกรด  อาจารย์ที่ส่งเกรดนอกจากล่าช้าแล้วขอให้ส่งตามแบบฟอร์มที่มหาวิทยาลัยกําหนด
เท่าน้ัน อาจารย์ที่มีปัญหาเร่ืองการส่งเกรด ขอให้ระมัดระวัง  และให้ตรวจสอบก่อนส่งให้กองบริการ
การศึกษาด้วย 
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4. การประเมินผลเพ่ือต่อสัญญาจาก 2 ปี เป็น 5 ปี ต้องการให้มีมาตรฐานมากกว่าน้ี    
และต้องมีแฟ้มสะสมงาน  เพ่ือประกอบการประเมิน  และดูว่ามีภาระงานอะไรบ้าง  เน่ืองจากขณะน้ีมี
การปรับเพ่ิมเงินเดือนให้  ดังน้ันภาระงานก็ต้องเพ่ิมขึ้นด้วย  เพ่ือจะได้ทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ต่อไป   

 

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
รับทราบ 

 

ระเบยีบวาระท่ี 4.10.4  เรือ่งนําเสนอเพือ่ทราบจากรองอธิการบดฝ่ีายกิจการนกัศึกษา 

 สาระสําคัญโดยย่อ 

จากการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏ  ได้ดําเนินการแข่งขันเสร็จเรียบร้อยแล้ว          
นักศึกษาที่แข่งขันชกมวยได้รับรางวัลเหรียญเงิน และเหรียญทองแดง ส่วนกีฬาวอลเล่ย์บอลได้เข้ารอบ    
ที่ 2   

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 

 รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 5  เรื่องนําเสนอเพื่อพิจารณา 
 

ระเบียบวาระท่ี 5.1  ขอความเห็นชอบ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  
ว่าด้วย  การจ่ายเงินอุดหนุนการประกอบวิชาชีพตําแหน่งวิศวกรและ
ตําแหน่งสถาปนิก 

 สาระสําคัญโดยย่อ 
 ตามที่ กรอบอัตรา กําลั ง บุคลากรสายสนับสนุน วิชาการ   มหาวิทยา ลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา  ได้มีการกําหนดตําแหน่งวิศวกรและตําแหน่งสถาปนิกไว้น้ัน  ประกอบกับยังมิได้มี
ระเบียบการจ่ายค่าวิชาชีพในตําแหน่งดังกล่าว  เพ่ือให้การดําเนินการด้านวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม
ของมหาวิทยาลัยเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ 

 งานบริหารงานบุคคล  กองกลาง  สํานักงานอธิการบดี  จึงได้จัดทําระเบียบมหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  ว่าด้วย  การจ่ายเงินอุดหนุนการประกอบวิชาชีพตําแหน่งวิศวกรและตําแหน่ง
สถาปนิก 

 คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ (ก.บ.) มีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับ(ร่าง) ระเบียบ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  ว่าด้วย  การจ่ายเงินอุดหนุนการประกอบวิชาชีพตําแหน่งวิศวกร
และตําแหน่งสถาปนิก ดังต่อไปน้ี 

1. การเสนอระเบียบต้องอ้างประกาศของคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ) และ
คณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในระดับอุดมศึกษา (ก.พ.อ) ด้วย 

2. การร่างกฎหมายควรร่างคร้ังเดียวให้ครอบคลุม  เป็นกฎหมายว่าด้วยการจ่ายเงิน
อุดหนุนผู้ประกอบวิชาชีพเฉพาะด้านและสาขาวิชาที่ขาดแคลน  ผู้ประกอบวิชาชีพเฉพาะด้าน  หมายถึง  



 

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  คร้ังที่  3/2557 
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ผู้ประกอบวิชาชีพที่มีใบประกอบวิชาชีพ  และแนบท้ายประกาศว่ามีวิชาชีพใดบ้าง จํานวนเท่าไหร่         
ให้เป็นไปตามความเหมาะสม  ทําครั้งเดียวและครอบคลุมทุกอาชีพ 

3. เรื่องต่าง ๆ ที่เก่ียวกับการเงินต้องผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการงบประมาณและ
การเงิน   

4. ต้องมีที่ มา ว่า เ ร่ือง น้ี ไ ด้ผ่ านความเห็นชอบจากคณะกรรมการชุดใดแล้วบ้าง                
มีรายละเอียดที่ชัดเจนว่าจ่ายให้ใคร  คนละเท่าไหร่   

5. เส้นทางการออกระเบียบกฎหมายของมหาวิทยาลัยควรมีเส้นทางที่ถูกต้อง   
6. ขอให้ผ่านกระบวนการของการประชุมของคณะกรรมการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลยั 

(ก.บ.ม) ก่อน   
7. การเสนอกฎหมายใด ขอให้ผู้ยกร่างหรือผู้ที่รับผิดชอบจัดทําเอกสาร ซึ่งมีความเข้าใจ        

ในเร่ืองน้ันเป็นอย่างดีเข้ามานําเสนอ  และให้นําเสนอรายละเอียดที่ได้ดําเนินการไปแล้วแนบเอกสาร         
มาให้ครบถ้วน 

  

มติ/ความเห็นของที่ประชุม 
  คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) ยังไม่พิจารณาให้ดําเนินการ  เน่ืองจากข้อมูลยังไม่
เพียงพอ  ขอให้จัดทําข้อมูลเพ่ิมเติม  โดยเทียบเคียงกับระเบียบของนิติกร  และควรดําเนินการ           
ให้ครอบคลุมในสาขาวิชาชีพอ่ืนที่เก่ียวข้อง  ทั้งน้ีขอให้ผ่านกระบวนการของคณะกรรมการบริหารงาน
บุคคลของมหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) ด้วย 
  

ระเบียบวาระท่ี 5.2 ขอความเห็นชอบ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา    
ว่าด้วย  อัตราการจ่ายเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินค่าจ้าง สําหรับ
พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการท่ีดํารงตําแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. ...    

 

 สาระสําคัญโดยย่อ 
 ตามท่ีงานนิติการ กองกลาง  สํานักงานอธิการบดี ได้เสนอ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัย   

ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  ว่าด้วย  การกําหนดอัตราการจ่ายเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินค่าจ้าง  
สําหรับพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการที่ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. ... เพ่ือขอความเห็นชอบ   
จากคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจํามหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) เน่ืองจากยังไม่มีกฎหมายให้จ่าย      
เงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินค่าจ้าง  สําหรับพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการที่ดํารงตําแหน่ง   
ทางวิชาการ  ซึ่งคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจํามหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) ได้พิจารณาในคราว
ประชุม ครั้งที่ 8/2556 เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2556 และมีมติเห็นควรให้ปรับแก้โดยจัดทําเป็นระเบียบ
ไม่ใช่ประกาศ  เพ่ือให้สามารถจ่ายได้  และให้นําเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) เพ่ือขอ
ความเห็นชอบต่อไป  

 คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ (ก.บ.) มีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับ(ร่าง) ระเบียบ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย อัตราการจ่ายเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินค่าจ้าง 
สําหรับพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการที่ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. ... ดังต่อไปน้ี 

1. ข้อ 6 การจ่ายเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากค่าจ้าง จะยกเลิกเมื่อไหร่ มีกฎหมาย      
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[2-14] 

ว่าด้วยการถอดถอนและการแต่งต้ัง  ระเบียบหรือกฎหมายว่าด้วยการถอดถอนและการแต่งต้ังไม่มีคําว่า
ถอดถอน  เมื่อใดจะไม่ให้  หรือจะให้ไปตลอด  ไม่ได้บอกไว้  และในกรณีที่ถูกถอดถอนจะให้หรือไม่ 

2. ให้ใช้ช่ือว่า เงินประจําตําแหน่งทางวิชาการ  ควรเขียนให้ชัดเจน   
3. ไม่มีการอ้างประกาศของคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในระดับอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) 

ว่าจะกําหนดตําแหน่งทางวิชาการตามประกาศ  ผู้ที่ได้ต้องมีตําแหน่งใดบ้าง  และตลอดระยะเวลาที่ได้
ต้องมีมาตรฐานภาระงานตามประกาศของคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในระดับอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) 
ปี พ.ศ. 2551   

4. ข้อ 5 มีสิทธิได้รับเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินค่าจ้าง โดยให้ได้รับเป็นรายเดือน
ตามที่คณะกรรมการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) กําหนด  สามารถประกาศได้  แต่ทั้งน้ี
ต้องปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรฐานตําแหน่งอุดมศึกษา 

5. การเบิกเงินจะอ้างระเบียบกระทรวงการคลังอย่างเดียวไม่ได้  จะต้องอ้างประกาศของ
คณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในระดับอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) ด้วย  เพราะเป็นตําแหน่งทางวิชาการ 

6. ช่ือของระเบียบไม่ถูกต้อง  ต้องเป็นระเบียบ ว่าด้วย  อัตราการจ่ายเงินเทียบเท่า
ตําแหน่งทางวิชาการ  ไม่ใช่ ว่าด้วย อัตราการจ่ายเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินค่าจ้าง 

7. ระเบียบการอ้างอิงไม่ถูกต้อง   
8. ข้อ 6 ขอให้แยกประเด็นการจ่ายค่าตอบแทน  จะเลิกจ่ายเมื่อไหร่   
9. ตัดคําว่า “อัตรา” ออกไป 
10. การเสนอกฎหมายใด ขอให้ผู้ยกร่างหรือผู้ที่รับผิดชอบจัดทําเอกสาร ซึ่งมีความเข้าใจ     

ในเร่ืองน้ันเป็นอย่างดีเข้ามานําเสนอ  และให้นําเสนอรายละเอียดที่ได้ดําเนินการไปแล้วแนบเอกสาร   
มาให้ครบถ้วน 

 

มติ/ความเห็นของที่ประชุม 
  คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) ยังไม่พิจารณา  เน่ืองจากอ้างข้อกฎหมาย         
ไม่ชัดเจน  โดยให้แก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.)  และให้ถูกต้อง          
ตามประกาศของคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) 
 

ระเบียบวาระท่ี 5.3  ขอความเห็นชอบ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  
ว่าด้วย  มาตรฐานการกําหนดระดับตําแหน่งข้าราชการและพนักงาน
มหาวิทยาลัยให้ดํารงตําแหน่งสูงขึ้น พ.ศ. ... 

 

สาระสําคัญโดยย่อ 
 ตามท่ีคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในระดับอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) ได้ออกประกาศ ก.พ.อ. 

เรื่อง มาตรฐานการกําหนดระดับตําแหน่งและการแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ดํารง
ตําแหน่งสูงขึ้น พ.ศ. 2553 ส่งผลให้ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง มาตรฐานการกําหนดระดับตําแหน่งและ    
การแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ดํารงตําแหน่งสูงขึ้นที่ออกประกาศ  ณ  วันที่ 2 
กุมภาพันธ์ 2550 และ (ฉบับที่ 2) ณ วันที่ 20 สิงหาคม 2551  ถูกยกเลิกไปโดยปริยาย  งานนิติการ  
กองกลาง  สํานักงานอธิการบดี  จึงได้จัดทํา (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา      
ว่าด้วย  มาตรฐานการกําหนดระดับตําแหน่งและการแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้
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ดํารงตําแหน่งสูงขึ้น พ.ศ. ... ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจํามหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) 
ในคราวประชุม ครั้งที่ 8/2556  เมื่อวันจันทร์ที่  23  ธันวาคม 2556  และที่ประชุมมีมติเห็นชอบ (ร่าง) 
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  ว่าด้วย  มาตรฐานการกําหนดระดับตําแหน่งและ   
การแต่งต้ังข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัยให้ดํารงตําแหน่งสูงขึ้น พ.ศ. ... ดังน้ัน  งานนิติการจึงขอ
นําเสนอ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  ว่าด้วย  มาตรฐานกําหนดระดับ
ตําแหน่งข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัยให้ดํารงตําแหน่งสูงขึ้น พ.ศ. ... ต่อที่ประชุมคณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ) เพ่ือขอความเห็นชอบ 

 คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ .) มีข้อเสนอแนะเก่ียวกับ(ร่าง) ข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  ว่าด้วย  มาตรฐานการกําหนดระดับตําแหน่งข้าราชการและ
พนักงานมหาวิทยาลัยให้ดํารงตําแหน่งสูงขึ้น พ.ศ. ...  ดังต่อไปน้ี 

1. ช่วยตรวจสอบประกาศคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในระดับอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) 
กับระเบียบน้ีให้ถูกต้อง 

2. การเสนอกฎหมายใด ขอให้ผู้ยกร่างหรือผู้ที่รับผิดชอบจัดทําเอกสาร ซึ่งมีความเข้าใจ     
ในเร่ืองน้ันเป็นอย่างดีเข้ามานําเสนอ  และให้นําเสนอรายละเอียดที่ได้ดําเนินการไปแล้วแนบเอกสาร   
มาให้ครบถ้วน 

 

มติที่ประชุม   
เห็นชอบในหลักการ  และให้คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) นํากลับไปทบทวน 

ตรวจสอบอีกครั้ง  หากพบข้อแก้ไขอย่างไรให้ส่งมายังกองกลาง สํานักงานอธิการบดี เพ่ือปรับปรุงแก้ไขให้
ถูกต้อง  ก่อนนําเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป 
 

ระเบียบวาระที่ 6  เรื่องอ่ืน ๆ 
ระเบียบวาระท่ี 6.1 กําหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  ครั้งท่ี 3/2557 

สาระสําคัญโดยย่อ 
ตามที่ได้กําหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (กบ.) ครั้งที่ 3/2557  

ในวันอังคารที่ 4 กุมภาพันธ์  พ .ศ . 2557 เวลา 13.30 น . ณ ห้องประชุมอยุธยา – อาเซียน 
มหาวิทยาลัย  ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  จึงขอเรียนเชิญคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยทุกท่านเข้า
ร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ตามวันและเวลาดังกล่าว   

 

มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
     รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี 6.2 การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจําปี พ.ศ. 2556 

สาระสําคัญโดยย่อ 
ด้วยคณะกรรมการจัดงานวันข้าราชการพลเรือนประจําปี 2556 ได้มอบหมายให้

คณะอนุกรรมการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น  ดําเนินการคัดเลือกข้าราชการและลูกจ้างประจํา
เพ่ือยกย่องเชิดชูเกียรติ  และประกาศเกียรติคุณเป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่น  ประจําปี 2556 ในวันที่ 1 
เมษายน 2557  ตามหลักเกณฑ์และแนวทางที่กําหนดในคู่มือที่ส่งมา  โดยแบ่งกลุ่มข้าราชการและ



 

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  คร้ังที่  3/2557 

 

[2-16] 

ลูกจ้างประจําเป็น 4 กลุ่ม  ให้ส่วนราชการดําเนินการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น  โดยแบ่งกลุ่ม
หรือคัด เลือกกลุ่ ม ใดกลุ่ มห น่ึง   ซึ่ งมีคุณสมบั ติ เหมาะสม ย่ิง   ไม่จํ า เ ป็น ต้องมีครบทุกกลุ่ ม                 
และเมื่อดําเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว  ให้จัดทําแบบรายงานการคัดเลือกส่วนราชการสรุปจํานวนผู้ผ่าน
การคัดเลือกของแต่ละส่วนราชการ  แบบกรอกประวัติและแบบประเมินส่งให้สํานักงานจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ภายในวันที่ 28 มกราคม 2557 หากพ้นกําหนดถือว่าสละสิทธ์ิ  และผู้ได้รับการส่ง
ช่ือเข้าคัดเลือกต้องเตรียมแสดงวิสัยทัศน์ของแต่ละท่าน  ในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2557  เวลา 09.30 น. 
ณ ห้องรับรอง  ช้ัน 1  อาคาร 4  ศูนย์ราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา   

 

มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
     คณะใดสนใจจะเสนอช่ือข้าราชการพลเรือนดีเด่นยังสามารถเสนอช่ือได้  โดยปฏิบัติ       

ตามคู่มือการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจําปี พ.ศ. 2556 ทั้งน้ีมหาวิทยาลัยจะต้องส่งรายช่ือ
ไปยังสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  ภายในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2557 

 
 

ระเบียบวาระท่ี 6.3 การลงเวลาปฏิบัติราชการของบุคลากรสายสนับสนุน 

สาระสําคัญโดยย่อ 
ดร .พรเทพ  รู้แผน  กล่าวว่า  จากการประชุมบุคลากรของกองนโยบายและแผน           

ทําให้ทราบว่าบุคลากรสายสนับสนุน   ไม่ลงเวลากลับ  การปฏิบัติคือมีการลงเวลาทํางานในช่วงเช้า 
และช่วงเย็นไปเลย  ไม่ได้ลงเวลากลับเหมือนเดิม  เห็นว่าการปฏิบัติแบบน้ีเป็นช่องว่างพอสมควร        
ให้ความเห็นว่าในช่วงเย็นควรจะมีการลงเวลากลับเพ่ือให้รู้ว่ามาปฏิบัติงานจริง 

ขณะน้ีมีการทดลองในเรื่องการลงชื่อปฏิบัติราชการ  ซึ่งผลการดําเนินการที่ปฏิบัติมีผลต่อ
ประสิทธิภาพการทํางานหรือการกํากับดูแล  ขอให้ทุกหน่วยงานได้พิจารณา  อาจจะไม่มีวิธีใดที่ดีที่สุด  
แต่จะทําอย่างไรให้การทํางานมีประสิทธิภาพมากที่สุด  ในช่วงระยะ 1 – 2 เดือนน้ีอาจจะมีข้อจํากัด 
หรือปัญหาบ้าง แต่ถือว่าเป็นช่วงของการทดลองปฏิบัติเพ่ือรับทราบปัญหาและนํามาพิจารณาแนวทาง
ร่วมกันต่อไป  

 

มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
     ขอให้แต่ละหน่วยงานทําการประเมินผลการลงเวลาปฏิบัติราชการของบุคลากร           

สายสนับสนุน  โดยรายงานถึงสภาพปัญหา  ข้อดี และข้อเสีย  เพ่ือมหาวิทยาลัยจะได้นําผลการประเมิน
น้ันมาพิจารณาต่อไป 

 
 

เลิกประชุมเวลา  เวลา 16.40 น.  
 

 
นางนงคราญ คงสมทรง ผู้จดบันทึกการประชุม 
นางลักขณา เตชวงษ์ ผู้ตรวจบันทึกการประชุม 




