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รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
ครั้งที่ 3/2557
วันอังคารที่ 4 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 13.30 – 17.30 น.
ณ ห้องประชุมอยุธยา – อาเซียน มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
--------------------------------------------------

ผู้ที่มาประชุม
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

นายจิรศักดิ์
ดร.ชิดชัย
ดร.พรเทพ
ผศ.ดร.วิมลพรรณ
นายสุนทร
ดร.อมรรัตน์
ผศ.ดร.หทัยรัตน์

8. ผศ.ศานิต
9. นายประพันธ์
10. ผศ.ดร.ชูสิทธิ์
11. ดร.จงกล
12. ดร.รวีวัตร์
13. นางลักขณา

ชุมวรานนท์
สนั่นเสียง
รู้แผน
รุ่งพรหม
โภชฌงค์
สนั่นเสียง
ทรรพวสุ

รักษาราชการแทนอธิการบดี
ประธาน
รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
กรรมการ
รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและวิจัย
กรรมการ
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
กรรมการ
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
กรรมการ
คณบดีคณะครุศาสตร์
กรรมการ
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์
กรรมการ
สวัสดิกาญจน์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กรรมการ
แสงทองดี
(แทน) คณบดีคณะวิทยาการจัดการ
กรรมการ
ประดับเพ็ชร์ ผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
กรรมการ
เฮงสุวรรณ
ผู้อํานวยการสถาบันอยุธยาศึกษา
กรรมการ
สิริภูบาล
ผู้อํานวยการสํานักงานคณะกรรมการ
บัณฑิตศึกษา
กรรมการ
เตชวงษ์
ผู้อํานวยการกองบริการการศึกษาปฏิบัติหน้าที่
ในตําแหน่งผู้อํานวยการสํานักงานอธิการบดี
กรรมการและเลขานุการ

ผู้เข้าร่วมประชุม
1.
2.
3.
4.
5.
6.

นายเกียรติศักดิ์
นางอรัญญา
นางวิรินดา
นางสาวณัฐฐิญา
นางสาวเกษรา
นางสาววลัยทิพย์

7. นางสาวนันทนา

เจริญใจ
จงกลรัตน์
มีบํารุง
แก้วแหวน
ศรีวิเชียร
พิมพ์สุธีถิรชา
แย้มบู่

8. นางสาวพรสวรรค์ คล้ายกัน
9. ว่าที่ร้อยตรีหญิงรัตติยา พาวินัย

(แทน) ผู้อํานวยการกองพัฒนานักศึกษา
หัวหน้าสํานักงานคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
หัวหน้าสํานักงานคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หัวหน้าสํานักงานผู้อํานวยการสถาบันอยุธยาศึกษา
หัวหน้าสํานักงานผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
หัวหน้าสํานักงานผู้อํานวยการสํานักงานคณะกรรมการ
บัณฑิตศึกษา
หัวหน้าสํานักงานผู้อํานวยการสํานักงานวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
หัวหน้างานการเงินและบัญชี
หัวหน้างานพัสดุ
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เริ่มประชุม เวลา 13.30 น.
ประธานพิ จ ารณาจํ า นวนกรรมการที่ ม าประชุ ม และเห็ น ว่ า ครบองค์ ป ระชุ ม แล้ ว จึ ง เปิ ด
การประชุมและดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ
ระเบียบวาระที่ 1.1 การเชิ ญหั วหน้ าสํ านั กงานคณบดี หั วหน้ าสํ านั กงานสถาบั น/สํ านั ก
ผู้อํานวยการกองทั้ง 4 กอง และงานการเงินและบัญชี และงานพัสดุ เข้าร่วม
ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.)
สาระสําคัญโดยย่อ
การประชุ ม คณะกรรมการบริ ห ารมหาวิ ท ยาลั ย (ก.บ.) นอกจากคณะกรรมการบริ ห าร
มหาวิทยาลัยแล้ว จะขอเรียนเชิญหัวหน้าสํานักงานคณบดี หัวหน้าสํานักงานสถาบัน/สํานัก ผู้อํานวยการ
กองทั้ง 4 กอง และหัวหน้างานการเงินและบัญชี และหัวหน้างานพัสดุ ซึ่งมีความสําคัญต่อการทํางาน
เพื่อให้เกิดการรับรู้ร่วมกัน และการถ่ายทอดงานที่สั้นที่สุด จึงมอบหมายให้เลขานุการคณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) จัดทําหนังสือเชิญเข้าร่วมประชุมทุกครั้ง
มติ/ความเห็นของที่ประชุม
รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 1.2 การจั ด งานครบรอบ 22 ปี วั น พระราชทานนามสถาบั น ราชภั ฏ
ชื่องาน “นามราชภัฏสง่าศรี ด้วยพระบารมีล้นเกล้า”
สาระสําคัญโดยย่อ
ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2557 เป็นวันพระราชทานนามของสถาบันราชภัฏ ครบรอบ
22 ปี มหาวิทยาลั ยได้มอบหมายให้สถาบันอยุธยาศึ กษาเป็นเจ้าภาพในการจั ดงานดั งกล่าว โดยมี
กําหนดการจัดงานในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2557 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ดังต่อไปนี้
เวลา 09.00 น.
พิธีถวายราชสดุดีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ
เวลา 11.00 น.
ถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์
มติ/ความเห็นของที่ประชุม
รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 1.3 การคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ และสายสนับสนุนวิชาการ
สาระสําคัญโดยย่อ
ช่วงนี้มีหลายหน่วยงานกํ าลังดําเนินการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิ ชาการ และ
สายสนับสนุนวิชาการ โดยเฉพาะสายวิชาการต้องการให้หัวหน้าหน่วยงาน หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้ตระหนักใน
การคัดเลือกผู้ที่มีคุณภาพเข้ามาทํางาน เนื่องจากด้วยหลักเกณฑ์หลาย ๆ อย่าง การควบคุม เช่น TQF
ซึ่งอาจารย์ที่จะเข้ามาทํางานต้องมีมาตรฐานด้านคุณวุฒิที่จะสามารถเป็นศักยภาพของหลักสูตร รวมทั้งมี
การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 4/2557
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ความก้าวหน้าในสายงาน การศึกษาต่อในระดับที่สู งขึ้นตามมาตรฐานสู่สากล ขอให้ผู้ บริหารเคร่ งครัด
ด้านคุณสมบัติของผู้ได้รับการคัดเลือก เพราะไม่ต้องการให้มีการรับเข้ามาแล้วต้องเกิดความกังวลในภายหลัง
ดร.อมรรัตน์ สนั่นเสียง ให้ข้อสังเกตว่า เนื้อหาวิชาที่สอบไม่มีวิชาภาษาอังกฤษ ซึ่งปัจจุบัน
ภาษาอังกฤษเป็นสิ่งที่มีความสําคัญ และในสัญญาจ้างก็ไม่มีเงื่อนไขเกี่ยวกับภาษาอังกฤษ ในอนาคตจะต้อง
ก้ า วเข้ า สู่ อ าเซี ย น ทํ า ให้ เ ห็ น เป็ น ข้ อ สั ง เกตว่ า มหาวิ ท ยาลั ย จะได้ บุ ค ลากรที่ ต รงกั บ ความต้ อ งการ
ของมหาวิทยาลัยหรือไม่
ประธาน กล่ า วว่ า เรื่ อ งนี้ เ คยหารื อ กั น แล้ ว ในการประชุ ม ของคณะกรรมการบริ ห าร
มหาวิทยาลัย (ก.บ.) และผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการสภามหาวิทยาลัยเคยแจ้งไว้ว่าสามารถทําได้ โดยให้ระบุ
เงื่อนไขไว้ในสัญญาจ้างด้วย รวมทั้งเรื่องของการศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก แต่อัตราเป็นปริญญาโท/
ปริญญาเอก ต้องจบการศึกษาระดับปริญญาเอกแต่อนุโลมปริญญาโทได้ ในอนาคตต้องพัฒนาตนเองให้ได้
ปริญญาเอก ในสัญญาจ้างสามารถระบุเงื่อนไขนี้ได้ ต่อไปหากไม่มีการระบุเงื่อนไขนี้อธิการบดีจะไม่ลงนาม
ในสัญญาจ้างให้ ขอมอบหมายให้ผู้อํานวยการสํานักงานอธิการบดีหาคําที่จะระบุไว้ในสัญญาจ้างด้วย และ
ทุกหน่วยที่มีโอกาสในการคัดเลือกบุคลากร ให้ใช้โอกาสนี้ในการคัดเลือกผู้ที่มีศักยภาพ ถ้าไม่ผ่านก็ไม่
จําเป็นต้องรับเข้ามา
มติ/ความเห็นของที่ประชุม
รับทราบ และมอบหมายให้ผู้อํานวยการสํานักงานอธิการบดีหาคําจํากัดความระบุในสัญญา
จ้างเกี่ยวกับการศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก และเงื่อนไขด้านภาษาอังกฤษ

ระเบียบวาระที่ 1.4 การประเมินคุณภาพการศึกษา (รอบแรก)
สาระสําคัญโดยย่อ
การประเมินคุณภาพการศึกษา (รอบแรก) ขอให้ทุกหน่วยงานจัดเตรียมข้อมูล เพื่อใช้ใน
การประเมิน ในเรื่องของผลการปฏิบัติราชการของสายวิชาการ และสายสนับสนุนวิชาการ ทราบว่ามี
การจัดส่งแบบประเมินให้แต่ละหน่วยงานแล้ว ขอให้ทุกหน่วยงานใช้การประเมินให้รัดกุม เป็นไปตาม
มาตรฐาน ไม่ต้องการให้เกิดปัญหาเหมือนที่ผ่านมา การประเมินหากไม่ทําตามระเบียบ มีการทําโดยไม่
เป็นทางการ ไม่มีเอกสารหลักฐาน ควรมีการชี้แจง และการทําความตกลงกันระหว่างผู้รับการประเมิน
และผู้ประเมิน จะได้ไม่ต้องเสียเวลาในการดําเนินการ จึงขอให้เตรียมตัวล่วงหน้า เนื่องจากสิ้นเดือน
มีนาคม 2557 นี้ก็จะมีการประเมินแล้ว ฝากให้ทุกหน่วยงานขอให้ช่วยดูแล
มติ/ความเห็นของที่ประชุม
รับทราบ
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ระเบียบวาระที่ 1.5 การทําความร่วมมือกับ Universiti Sains Malaysia (USM)
สาระสําคัญโดยย่อ
มหาวิทยาลัยได้ลงนามความร่วมมือ (MOU) ระหว่าง Universiti Sains Malaysia (USM)
กับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาแล้ว โดยทาง USM ได้ลงนามความร่วมมือและส่ง MOU
มาให้มหาวิทยาลัยแล้วแต่ต้องมีการแก้ไขบางส่วน ซึ่ง USM แห่งนี้เป็นมหาวิทยาลัยที่คณะวิทยาการ
จัดการจะส่งอาจารย์ไปอบรมภาษาอังกฤษ จํานวน 9 คน
มติ/ความเห็นของที่ประชุม
รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม
ระเบียบวาระที่ 2.1 เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 2/2557
สาระสําคัญโดยย่อ
มหาวิทยาลัยได้กําหนดให้มีการประชุม คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2557
เมื่อวันอังคารที่ 21 มกราคม 2557 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมอยุธยา – อาเซียน อาคารสํานักงาน
อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
เลขานุการคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย นําเสนอรายงานการประชุม ครั้งที่ 2/2557
เพื่อขอให้ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม
มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม
รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2557 โดยมี
การแก้ไข ดังต่อไปนี้
1. หน้ า 2-7 ระเบี ย บวาระที่ 4.1 ให้ เพิ่ ม เติ ม ข้อ เสนอแนะจากคณะกรรมการบริ ห าร
มหาวิทยาลัย (ก.บ)
2. หน้า 2-7 ระเบียบวาระที่ 4.2 ข้อ 2 แก้ไขวันที่ จากเดิม วันที่ 15 มกราคม 2557 แก้ไข
เป็นวันที่ 25 มกราคม 2557
3. หน้า 2-8 ระเบียบวาระที่ 4.4 ข้อ 2 เดิมคําว่า ฟิสิกข์ แก้ไขเป็นคําว่า ฟิสิกส์
4. หน้า 2-9 ระเบียบวาระที่ 4.7 ข้อ 2 เดิมคําว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏวลัยลงกรณ์ แก้ไข
เป็น มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ และตัดคําว่า กรุงศรีอยุธยา ออก
5. หน้า 2-10 ระเบียบวาระที่ 4.10.1 ข้อ 6 เปลี่ยนจากคําว่าภายใน และภายนอก
6. หน้า 2-12 ระเบียบวาระที่ 4.10.4 จากเดิมคําว่า เหรียญทอง แก้ไขเป็นคําว่า เหรียญ
ทองแดง และระเบียบวาระที่ 5.1 ข้อ 2 เดิมคําว่า ประกาศว่ามีอาชีพ แก้ไขเป็นคําว่า ประกาศว่ามี
วิชาชีพ
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ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุม
ระเบียบวาระที่ 3.1 รายงานข้อมูลการดําเนินงานและผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุม
คณะกรรมการบริห ารมหาวิท ยาลัย ราชภัฏ พระนครศรีอ ยุธ ยา
ครั้งที่ 2/2557
สาระสําคัญโดยย่อ
เลขานุการคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย นําเสนอรายงานข้อมูลจากการดําเนินงาน
และผลการปฏิ บั ติ ต ามมติ ที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการบริ ห ารมหาวิ ท ยาลั ย ครั้ ง ที่ 2/2557
เมื่อวันอังคารที่ 21 มกราคม 2557 ดังต่อไปนี้
1. ขอความเห็นชอบ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย
การจ่ายเงินอุดหนุนการประกอบวิชาชีพตําแหน่งวิศวกรและตําแหน่งสถาปนิก
มติที่ประชุม คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) ยังไม่พิจารณาให้ดําเนินการ
เนื่องจากข้อมูลยังไม่เพียงพอ ขอให้จัดทําข้อมูลเพิ่มเติม โดยเทียบเคียงกับระเบียบของนิติกร และควร
ดําเนินการให้ครอบคลุมในสาขาวิชาชีพอื่นที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ขอให้ผ่านกระบวนการของคณะกรรมการ
บริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) ด้วย
ผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุม
- แจ้งมติการประชุมให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับทราบ
- งานบริหารงานบุคคลอยู่ระหว่างการดําเนินการ
2. ขอความเห็นชอบ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย อัตรา
การจ่ายเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินค่าจ้าง สําหรับพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการที่ดํารง
ตําแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. ...
มติ ที่ ประชุ ม คณะกรรมการบริ หารมหาวิ ทยาลั ย (ก.บ.) ยั งไม่ พิ จารณา เนื่ องจากอ้ าง
ข้อกฎหมายไม่ชัดเจน โดยให้แก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) และให้
ถูกต้องตามประกาศของคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.)
ผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุม
- แจ้งมติการประชุมให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับทราบ
- งานนิติการอยู่ระหว่างการดําเนินการ
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3. ขอความเห็ น ชอบ (ร่ า ง) ข้ อ บั ง คั บ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ พระนครศรี อ ยุ ธ ยา
ว่าด้วย มาตรฐานการกําหนดระดับตําแหน่งข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัยให้ดํารงตําแหน่ง
สูงขึ้น พ.ศ. ...
มติที่ประชุม เห็นชอบในหลักการ และให้คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.)
นํากลับไปทบทวน ตรวจสอบอีกครั้ง หากพบข้อแก้ไขอย่างไรให้ส่งมายังกองกลาง สํานักงานอธิการบดี
เพื่อปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้องก่อนนําเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป
ผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุม
- แจ้งมติการประชุมให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับทราบ
- งานนิติการได้แก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ)
- นําเสนอในการประชุมสภามหาวิทยาลัยต่อไป
4. การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจําปี พ.ศ. 2556
มติ ที่ ประชุ ม คณะใดสนใจที่ จะเสนอชื่อข้ าราชการพลเรื อนดี เด่ นยั งสามารถเสนอชื่อได้
โดยปฏิบัติตามคู่มือการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจําปี พ.ศ. 2556 ทั้งนี้มหาวิทยาลัยจะต้องส่ง
รายชื่อไปยังสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ภายในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2557
ผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุม
- แจ้งมติการประชุมให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับทราบ
- สํานักงานอธิการบดีได้ทําหนังสือแจ้งไปยัง 4 คณะให้เสนอรายชื่อข้าราชการพลเรือน
ดีเด่น ประจําปี พ.ศ. 2556 และให้จัดส่งภายในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2557
5. การลงเวลาปฏิบัติราชการของบุคลากรสายสนับสนุน
มติ ที่ ป ระชุ ม ขอให้ แ ต่ ล ะหน่ ว ยงานทํ า การประเมิ น ผลการลงเวลาปฏิ บั ติ ร าชการ
ของบุคลากรสายสนับสนุน โดยรายงานถึงสภาพปัญหา ข้อดี และข้อเสีย เพื่อมหาวิทยาลัยจะได้นํา
ผลการประเมินนั้นมาพิจารณาต่อไป
ผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุม
- แจ้งมติการประชุมให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับทราบ
- แต่ ล ะหน่ ว ยงานส่ งผลการประเมิ น ผลการลงเวลาปฏิ บัติ ร าชการของบุ ค ลากรสาย
สนับสนุนต่อมหาวิทยาลัย
- มหาวิทยาลัยนําผลการประเมินของแต่ละหน่วยงานมาพิจารณา

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องนําเสนอเพื่อทราบ
ระเบียบวาระที่ 4.1 เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากคณบดีคณะครุศาสตร์
สาระสําคัญโดยย่อ
1. คณบดี และรองคณบดีของคณะครุศาสตร์ได้เข้าร่วมประชุมสภาคณบดีครุศาสตร์/
ศึกษาศาสตร์ เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2557 ณ มหาวิทยาลัยบูรพา ซึ่งเป็นเจ้าภาพ ได้มีการบรรยาย
การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 4/2557

[2-8]
เรื่อง นโยบาย ทิศทาง แนวโน้ม การปฏิรูประบบการผลิตครูของประเทศไทย โดย รศ.พินิติ รตะนานุกูล
รองเลขาธิการสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา มีการบรรยาย เรื่อง ทิศทางแนวโน้ม การปฏิรูป
การผลิตครูของประเทศไทย ในการบรรยายได้ชี้ให้เห็นถึงการผลิตครูในปัจจุบัน จํานวนข้าราชการและ
บุ คลากรทางการศึ ก ษาตั้ง แต่ ปี 2556 - 2570 และความต้ องการครูของสํา นัก งานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) และสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ในอีก 6 ปีข้างหน้า
สิ่งที่เห็นคือในปี พ.ศ. 2556 คาดว่าจะมีบัณฑิตจบการศึกษาครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ จํานวน 23,500
คน มีความต้องการ จํานวนประมาณ 2,100 คน ปี พ.ศ. 2557 จบการศึกษา จํานวน 35,000 มีความ
ต้องการ จํานวนประมาณ 2,500 คน ปี พ.ศ. 2558 จบการศึกษา จํานวนประมาณ 51,000 คน มีความ
ต้องการ จํานวน 2,100 คน ปี พ.ศ. 2559 มีความต้องการ จํานวนประมาณ 60,000 คน จบการศึกษา
จํานวน 2,500 คน เป็นต้น ซึ่งขณะนี้กําลังวางแผนในการจํากัดการผลิต แนวโน้มกําลังหามติและทํา
การสํ า รวจ ซึ่ ง คณะครุ ศ าสตร์ ไ ด้ มี ก ารจั ด ประชุ ม ในเรื่ อ งดั ง กล่ า วนี้ และคาดว่ า ในการผลิ ต นั้ น
ขนาดห้องเรียนของนักศึกษาจะจัดที่ จํานวน 30 คนต่อ 1 ห้องเรียน รวมทั้งเรื่องของการสอบเพื่อขอใบ
ประกอบวิชาชีพครู
2. สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ให้มหาวิทยาลัยเตรียมความพร้อม
เกี่ยวกับโครงการผลิตครูมืออาชีพ พ.ศ. 2557 โดยรัฐมนตรีแจ้งให้ทราบว่า นักศึกษาชั้นปีที่ 5 จะมี
โครงการคัดเลือกสถาบัน โดยให้มหาวิทยาลัยต้องเตรียมข้อมูลเพื่อคัดเลือกสถาบัน คัดเลือกสาขา
แล้วจึงจะคัดเลือกนักศึกษา คณะครุศาสตร์จึงได้จัดประชุมคณะผู้บริหาร และประธานสาขาทุกสาขาเพื่อ
เตรียมข้อมูลต่าง ๆ ในการนําเสนอเพื่อให้คัดเลือกสถาบัน แล้วจึงคัดเลือกตามสาขา นอกจากนั้นจะดู
เรื่องหอพัก การทํากิจกรรม ผลการประเมินครู โรงเรียนสาธิต ซึ่งหากได้รับการคัดเลือกนักศึกษาจะ
ได้รับการบรรจุ มีอัตราให้
3. มหาวิ ท ยาลั ย ได้ เ ป็ น ตั ว แทนของสถาบั น ทดสอบทางการศึ ก ษาแห่ ง ชาติ (องค์ ก าร
มหาชน) หรือ สทศ. เพื่อประจําสนามสอบ ONET ในปีการศึกษา 2556 และเมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์
2557 ดร.ชิ ด ชั ย สนั่ น เสี ย ง ได้ เ ป็ น ตั ว แทนของมหาวิ ท ยาลั ย เข้ า ร่ ว มประชุ ม กั บ สทศ. เพื่ อ ชี้ แ จง
คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา ที่จะสอบในวันที่ 8 – 9 กุมภาพันธ์ 2557 ให้ตระหนักถึงการเป็นตัว
แทนที่จะสังเกตการณ์ในสนามสอบ ONET ซึ่งมีอาจารย์ บุ คลากร และนักศึกษา จํานวน 120 คน
ลงพื้นที่ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จํานวน 72 โรงเรียน ความต้องการ 117 โรงเรียน จังหวัดอ่างทอง
จํานวน 15 โรงเรียน ความต้องการ 36 โรงเรียน จังหวัดสิงห์บุรี จํานวน 18 ความต้องการ 43 โรงเรียน
รวมทั้งหมด จํานวน 105 โรงเรียนใน 3 จังหวัด และในวันพุธจะมีการแจกคู่มือ แบบฟอร์ม บัตรต่าง ๆ
ตามที่ สทศ. กําหนด
4. คณะครุ ศ าสตร์ สาขาวิ ช าสั ง คมศึ ก ษาได้ ร่ ว มในการจั ด งานตรุ ษ จี น ของจั ง หวั ด
พระนครศรีอยุธยา รวมทั้งคณะวิทยาการจัดการและคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้นํานักศึกษา
ไปรําด้วยเช่นกัน ซึ่งเห็นว่าเป็นการดีเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัย และการมีส่วนร่วมกับ
ท้องถิ่น
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5. วันที่ 3 กุ มภาพันธ์ 2557 คณะครุศาสตร์ได้ส่งผู้แ ทนเข้าร่วมประชุม กับกองกํากั บ
การตํารวจตระเวนชายแดนที่ 12 ของจังหวัดสระแก้ว ได้หารือกันในการพัฒนาครูตํารวจตระเวน
ชายแดน (ตชด.) การจัดนิทรรศการวิชาการ การรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี ในวันที่ 17 ตุลาคม 2557
มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม
รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 4.2 เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สาระสําคัญโดยย่อ
1. วันที่ 29 มกราคม 2557 สาขาประวัติศาสตร์ร่วมกับสถาบันอยุธยา จัดโครงการ
ตามรอยอริ ยธรรมกําเนิดอโยธยาศรี รามเทพนคร เป็นการสัมมนาทางประวั ติศ าสตร์ และวันที่ 1
กุ ม ภาพั น ธ์ 2557 จะมี ก ารสั ญ จรไปยั ง สถานที่ จ ริ ง โดยมี ผู้ เ ข้ า ร่ ว มประชุ ม คื อ นั ก ศึ ก ษาและ
บุคคลภายนอก
2. อบรมครูเชิงปฏิบัติการ “ปริทรรศน์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ครั้งที่ 2” เอเชียตะวันออก
เฉี ย งใต้ : อดี ต ขี ด ปั จ จุ บั น ระหว่ า งวั น ที่ 6 - 7 กุ ม ภาพั น ธ์ 2557 ณ ห้ อ งประชุ ม อาคาร 100 ปี
มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ พระนครศรี อ ยุ ธ ยา เป็ น โครงการที่ ไ ด้ รั บ ความร่ ว มมื อ จากสํ า นั ก งานกองทุ น
สนั บสนุ นการวิจั ย (สกว.) ในการสนั บ สนุนวิทยากร และงบประมาณด้านอื่น ๆ จากมหาวิ ทยาลัย
ส่ ว นกลาง คณะมนุ ษ ยศาสตร์ แ ละสั ง คมศาสตร์ และจากสถาบั น อยุ ธ ยาศึ ก ษา จึ ง ขอเชิ ญ
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ) ทุกท่านเข้าร่วมพิธีเปิดในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา
08.30 น. และในเวลา 17.30 น. จะมีการจัดโครงการรําฤกตลาดย่านกรุงเก่า เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการ
อบรมเชิงปฏิบัติการด้วย
3. วันที่ 31 มกราคม 2557 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์จัดประชุมการประกัน
คุณภาพ เพื่อทบทวนการจัดทําคู่มือประกันคุณภาพระดับสาขา โดยทางกองนโยบายและแผนได้จัดทํา
ร่างมาให้ ทางคณะได้ รวบรวมความคิดเห็นจากสาขาต่าง ๆ และนําเสนอกลับไปยังกองนโยบาย
และแผนแล้ว
4. วั น ที่ 25 มกราคม 2557 โครงการพั ฒ นาภาษาอั ง กฤษสู่ อ าเซี ย น ได้ ดํ า เนิ น การ
เรียบร้อยแล้ว ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี
5. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์จะมีการอบรมสําหรับประชาชนภายนอก ซึ่งคณะ
ได้มีโอกาสร่วมโครงการวิจัยชุมชนของสาขาวิชาพัฒนาชุมชน ในการพานักศึกษาไปลงพื้นที่ที่วัดตาลเอน
และได้ติดต่อกับกํานันในหมู่บ้านในการให้ประชาชนเข้ารับการอบรม จํานวน 50 คน คาดว่าจะจัดอบรม
ในวันที่ 23 มีนาคม 2557 ขณะนี้อยู่ระหว่างการประสานงาน
มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม
รับทราบ
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ระเบียบวาระที่ 4.3 เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากคณบดีคณะวิทยาการจัดการ
สาระสําคัญโดยย่อ
1. จากการอนุญาตให้คณาจารย์คณะวิทยาการจัดการลงเวลาปฏิบัติราชการ และให้มี
มาตรฐานเพิ่มเติมในการกําหนดภาระงาน ดังต่อไปนี้
1.1 ให้อาจารย์ทุกท่านมีผลการสอบ TOEIC ในระดับ 550 หากผ่านเกณฑ์จะได้ 2
หากไม่ผ่านเกณฑ์จะติดลบ 2 โดยกระบวนการคือต้องผ่านการทดสอบโดยใช้โปรแกรม Speexx
ของมหาวิทยาลัย การอบรมภาษาอังกฤษจากโปรแกรม บริติช อเมริกันระหว่างเดือนเมษายน –
พฤษภาคม 2557 และการอบรมในต่างประเทศ
1.2 นักศึกษาที่เป็นที่ปรึกษาต้องได้คะแนนในระดับ 500 หากผ่านเกณฑ์จะได้ 2
หากไม่ผ่านเกณฑ์ติดลบ 2 ทั้งนี้ในรอบประเมิน 1 ปี
1.3 การเข้าร่วมอบรมเฉพาะศาสตร์หรือเฉพาะสาขาที่เกี่ยวข้องปีละ 1 ครั้ง ตามที่
ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ
1.4 มีบทความวิชาการ และบทความวิจัย ปีละ 1 ครั้ง
2. การประเมินการเข้าสอนของคณาจารย์ในคณะวิทยาการจัดการ วิธีการคือให้เจ้าหน้าที่
ทําการตรวจเช็คในรอบระยะเวลา 1 สัปดาห์ที่ผ่านมา ผลคือคณาจารย์เข้าสอน 100 เปอร์เซ็นต์
ซึ่งมีผ ลดี คื อ เมื่อคณาจารย์นํานั กศึ กษาสอนนอกห้องเรียน หรือไปศึกษาดูงาน จะแจ้งไปยังคณะ
เพื่อรับทราบ
3. รายงานผลการดําเนินงานจัดส่งบุคลากรไปอบรมด้านภาษาอังกฤษที่ประเทศมาเลเซีย
จํานวน 9 คน ขณะนี้ได้ติดต่อประสานงานเรียบร้อยแล้ว
4. การพัฒนาหลักสูตรการท่องเที่ยวนานาชาติ ขณะนี้อยู่ระหว่างดําเนินการ คาดว่าจะ
แล้วเสร็จภายในเดือนมีนาคม 2557 และขณะนี้มีผู้สมัครเป็นอาจารย์ จํานวน 2 ท่าน
5. หลักสูตรการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศเรียบร้อยแล้ว ขณะนี้กําลังเปิดรับสมัคร
อาจารย์ผู้สอน
ดร. ชิดชัย สนั่นเสียง กล่าวว่า ขอให้ระวังเรื่องการใช้อํานาจ หากคณาจารย์ในคณะ
วิทยาการจัดการไม่เห็นด้วยอาจจะเกิดการฟ้องร้องได้ และในการนํานักศึกษาไปนอกสถานที่ ต้องทํา
เรื่องขออนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร เพราะระเบียบราชการกําหนดไว้ การรับสมัครอาจารย์ผู้สอนด้าน
การท่องเที่ยวนานาชาติ เมื่อรับมาแล้วต้องมีชั่วโมงการทํางาน
มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม
รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 4.4 เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาระสําคัญโดยย่อ
1. วันที่ 30 มกราคม 2557 ได้มีการอบรมฟิสิกส์และคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลาย ณ โรงเรียนบางไทรวิทยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง สัมประสิทธิ์ของความเสียดทาน
2. การอบรมเชิ ง ปฏิ บั ติ ก าร ณ โรงเรี ย นบางไทรวิ ท ยา จั ง หวั ด พระนครศรี อ ยุ ธ ยา
เรื่อง สมดุลต่อการเลื่อนตําแหน่ง และโมเม้น
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3. วันที่ 5 กุ ม ภาพันธ์ 2557 สาขาวิช าคณิต ศาสตร์จัดอบรม เรื่อง แคลคูลั ส เบื้องต้ น
และแมทริกซ์ ณ โรงเรียนบางไทรวิทยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งสาขาคณิตศาสตร์ได้เล็งเห็นถึง
ความสําคัญของวิชาคณิตศาสตร์ที่จะนําไปใช้เพื่อเป็นพื้นฐานของการเรียนวิชาอื่น ๆ ตามโครงการบริการ
วิชาการของคณะ
4. วันที่ 8 และวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2557 อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ความหลากหลาย
ของพันธุ์ไม้ในบริเวณมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เปิดโอกาสให้ผู้สนใจภายนอกได้เข้าร่วม
อบรมด้วย
5. วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2557 สาขาจุลชีววิทยาจัดโครงการเปิดโลกจุลินทรีย์ ณ โรงเรียน
ผักไห่สุทธาประมุข และวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2557 ณ โรงเรียนบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์หลักสูตรของคณะที่จะเปิดการเรียนการสอนในปีการศึกษา 2557 และเป็น
การส่งเสริมการบริการวิชาการให้กับนักศึกษา
6. วันที่ 29 มกราคม 2557 มีการประชุมคณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ครั้งที่ 1/2557
7. วันที่ 31 มกราคม 2557 มีการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ ซึ่งคณะกรรมการ
ดังกล่าวกําลังจะหมดวาระลง
8. มีปัญ หาเรื่องปริ มาณของยุงลายค่อนข้างมาก ซึ่งเกรงว่าจะนํ าเชื้อโรคมาเผยแพร่
จึงเสนอให้มหาวิทยาลัยดําเนินการในการกําจัดยุงลาย
มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม
รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 4.5 เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากผู้อํานวยการสถาบันอยุธยาศึกษา
สาระสําคัญโดยย่อ
วั น ที่ 8 – 9 กุ ม ภาพั น ธ์ 2557 สถาบั น อยุ ธ ยาศึ ก ษาจั ด อบรมประวั ติ ศ าสตร์ ท้ อ งถิ่ น
ณ สถาบันอยุธยาศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา และจะมีการออกภาคสนามเพื่อศึกษา
แหล่งเรียนรู้ภายนอกด้วย
มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม
รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 4.6 เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากผู้อํานวยการสํานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
สาระสําคัญโดยย่อ
รับ สมั ค รคณาจารย์ ค ณะกรรมการประจํ าสํ า นัก วิ ท ยบริ ก ารและเทคโนโลยีส ารสนเทศ
ตั้งแต่วันที่ 24 มกราคม 2557 – วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2557 ซึ่งปัจจุบันยังไม่มีผู้สมัครเป็นคณะกรรมการ
และขอประชาสัมพันธ์ เพื่อเสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกด้วย
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มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม
รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 4.7 เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
สาระสําคัญโดยย่อ
วันที่ 21 – 23 มกราคม 2557 กิจกรรม Research Zone ที่ทางสํานักงานคณะกรรมการ
วิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้เชิญผู้ทรงคุณวุฒิมาบรรยายให้หน่วยงานต่าง ๆ ผ่านการถ่ายทอดทาง Video
Conference แต่ต้องยกเลิกไปเนื่องจากมีเหตุขัดข้องทางการเมือง
มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม
รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 4.8 เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากผู้อํานวยการสํานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา
สาระสําคัญโดยย่อ
1. วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2557 จะมีการประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา เวลา 13.30 น.
ณ ห้องประชุมอยุธยา – อาเซียน จึงขอเรียนเชิญคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาเข้าร่วมประชุม
2. จากการสํารวจจํานวนนักศึกษาที่จบการศึกษาระดับมหาบัณฑิตในปีการศึกษา 2557
ที่จะสามารถเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรได้ ในระดับครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต การบริหารการศึกษา
จํานวน 4 ราย ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา จํานวน 60 ราย ครุศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาการจัดการการเรียนรู้ จํานวน 20 ราย ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขายุทธศาสตร์การพัฒนา
จํานวน 6 ราย สาขาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต จํานวน 52 ราย รัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต จํานวน
22 ราย รวมทั้งสิ้น จํานวน 150 ราย
มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม
รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 4.9 เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากผู้อํานวยการสํานักงานอธิการบดี
สาระสําคัญโดยย่อ
1. วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2557 มีการสอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ภาค ข.
เวลา 09.00 – 12.00 น. ในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2557 จะมีการสอบ ภาค ค. และประกาศผลในวันที่
11 กุมภาพันธ์ 2557 เริ่มงานในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2557 ส่วนพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน
วิชาการมีการสอบไปแล้ว และจะประกาศผลในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2557 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้น
ไป และจะสอบภาค ข. และ ค. ในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2557
2. ประกาศการขยายเวลาการรับสมัค รบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนั กงานมหาวิทยาลัย
สายวิชาการ ซึ่งเดิมได้มีการประกาศรับสมัครไปแล้ว แต่ไม่มีผู้มาสมัคร (ระดับปริญญาเอก) จึงต้องขยาย
เวลารับ ได้ แ ก่ สาขาการสอนคณิ ตศาสตร์ วิ ท ยาศาสตร์ จิต วิท ยาการศึก ษา วิ จั ย ทางการศึ ก ษา
การประถมศึกษา การสอนภาษาไทย การวัดและประเมินผล และการสอนภาษาอังกฤษ
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3. ประกาศการรับสมัครข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาสายวิชาการ เพื่อรับโอน
มาปฏิบัติราชการในสังกัดของมหาวิทยาลัย รับโอนแทนอาจารย์ชญานุต ภักดีวงศ์ คุณสมบัติเป็น
ผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกหรือปริญญาโท สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น สาขาวิชาวรรณคดีญี่ปุ่น
สาขาวิชาญี่ปุ่นศึกษา สาขาวิชาญี่ปุ่นธุรกิจ สาขาวิชาการสอนภาษาญี่ปุ่น สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น
ภาษาศาสตร์
มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม
รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 4.10 เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากรองอธิการบดี
ระเบียบวาระที่ 4.10.1 เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
สาระสําคัญโดยย่อ
1. นักศึกษาของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ การประกวด
เขียนเรียงความ หัวข้อ จังหวัดของฉันในปี 2020 ได้รับรางวัล คือ ประกาศนียบัตร และเงินรางวัล
จํานวน 5,000 บาท
2. จั ง หวั ด พระนครศรี อ ยุ ธ ยาเร่ ง รั ด การเบิ ก จ่ า ยงบประมาณรายจ่ า ยประจํ า ปี 2557
งบลงทุนให้เสร็จสิ้นภายในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2557 ซึ่งมหาวิทยาลัยอยู่ในลําดับที่ 29 จึงขอเร่งรัดให้
หน่วยงานต่าง ๆ เร่งดําเนินการ
3. วั น ที่ 7 – 12 กุ ม ภาพั น ธ์ 2557 จะมี ก ารต้ อ นรั บ คณะผู้ เ ข้ า ประกวดนางงาม
จากประเทศอินเดีย บริเวณวัดมหาธาตุ และมีการเลี้ยงรับรองที่วัดไชยวัฒนาราม โดยทางจังหวัด
พระนครศรีอยุธยาจะแจ้งให้ทราบต่อไป
4. วั น ที่ 1 – 6 กุ ม ภาพั น ธ์ 2557 จั ง หวั ด พระนครศรี อ ยุ ธ ยาร่ ว มกั บ องค์ ก ารบริ ห าร
ส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา สมาคมวัฒนธรรมไทย – จี น
กรุงเก่า ศาลเจ้าพ่อเจ้าแม่ ร่วมกันจัดงานตรุษจีนกรุงเก่าอยุธยามหามงคล ครั้งที่ 8 ประจําปี 2557
จังหวัดพระนครศรีอยุธยามหาวิทยาลัยได้รับมอบหมายให้ตัดสินการประกวดในงานดังกล่าว และได้
มอบหมายให้ผู้อํานวยการสถาบันอยุธยาศึกษาไปเป็นคณะกรรมการตัดสินการประกวด
5. วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2557 การจัดกิจกรรมสภากาแฟ และแถลงข่าวกิจกรรมส่งเสริม
การท่องเที่ยวของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ณ บริเวณอนุสรณ์สถานแห่งความจงรักภักดี ทุ่งหันตรา
ตั้งแต่เวลา 07.00 น. จะมีการสาธิตศิลปวัฒนธรรมของ 4 อําเภอ คือ อําเภอเสนา อําเภอนครหลวง
อําเภอบางปะหัน และอําเภอผักไห่
6. วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2557 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จะเสด็จ
พระราชดําเนินเททองหล่อพระพุทธนฤมลธรรโมภาส วัดนิเวศธรรมประวัติ อําเภอบางปะอิน จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา เวลา 09.00 น.
7. การส่งเรื่องเสนอขึ้นมาให้ผู้บริหารได้พิจารณา ขอให้ตรวจสอบให้ละเอียดรอบคอบ
มีการทํางานให้เป็นระบบ และผ่านการตรวจสอบมาให้เรียบร้อย
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มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม
รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 4.10.2 เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากรองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและวิจัย
สาระสําคัญโดยย่อ
1. การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ 2557 ครั้งที่
1/2557 วันพฤหัสบดีที่ 6 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 09.00 น.
2. การประชุมคณะกรรมการจัดสรรเงินรางวัล มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 วันอังคารที่ 11 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 13.30 น.
3. การประชุ ม คณะกรรมการเร่ ง รั ด ติ ด ตามการใช้ จ่ า ยงบประมาณรายจ่ า ย ประจํ า ปี
งบประมาณ พ.ศ.2557 ครั้งที่ 3/2557 วันอังคารที่ 11 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 15.00 น.
4. การประชุ ม คณะกรรมการจั ด ทํ า แผนสู่ ค วามเป็ น เลิ ศ ครั้ ง ที่ 1/2557 วั น พุ ธ ที่ 12
กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 09.00 น.
5. งานวันสถาปนา “สถาบันราชภัฏ” จะจัดในวันพฤหัสบดีที่ 13 กุมภาพันธ์ 2557
6. การประชุ ม สภามหาวิ ท ยาลั ย สั ญ จร ณ จั ง หวั ด นครปฐม ระหว่ า งวั น ที่ 18 – 19
กุมภาพันธ์ 2557
7. การประชุมคณะกรรมการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 2/2557 วันอังคาร
ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 13.30 น.
8. ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2557 ครั้งที่ 2/2557 ระเบียบวาระที่ 5.1 เรื่องผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 มติที่ประชุมเห็นชอบให้หน่วยงานทบทวนโครงการที่ไม่สามารถดําเนินการ
ได้ทันตามกําหนดเวลาให้หน่วยงานดําเนินการโอน/เปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการให้สอดคล้องกับความ
เป็นจริงในการปฏิบัติงานให้เสร็จสิ้นภายในวันที่ 31 มกราคม 2557
9. รายงานผลการดําเนินงานกิจกรรมกรรมการสภามหาวิทยาลัยสัมมนาสัญจร การบรรยาย
ในหัวข้อเรื่อง “สังคม วัฒนธรรม และการศึกษาไทยในบริบทอาเซียน” เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2557
ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคาร 100 ปี
ดร. รวีวัตร์ สิริภูบาล เสนอให้ตรวจสอบจํานวนและรายชื่อเจ้าหน้าที่ที่จะไปประชุมสภา
มหาวิทยาลัยสัญจร ควรมีจํานวนไม่มาก และควรเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องโดยตรง
มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม
รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 4.10.3 เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
สาระสําคัญโดยย่อ
1. หากมีกิจกรรมใดของมหาวิทยาลัย ขอความร่วมมือคณาจารย์เข้าร่วมกิจกรรม
2. ขอเชิญส่งนักศึกษาเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาไทยและอาเซียน ประจําปี
งบประมาณ 2557
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[2-15]
3. ขอเชิญ เข้ าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาผ่านระบบออนไลน์ ประจํ าปี 2557
ครั้งที่ 1
4. ผลการเลือกตั้งคณะกรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
มีรายนามดังต่อไปนี้
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (ภายนอก)
(1) รองศาสตราจารย์ชนินทร์
ชุณหพันธรักษ์
(2) รองศาสตราจารย์รสสุคนธ์
มกรมณี
(3) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชิดชงค์
ส. นันทนาเนตร
(4) นางสาวจิราภรณ์
พงษ์โสภา
กรรมการ (ภายใน)
(1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จริยาภรณ์ รุจิโมระ ผู้แทนคณะมนุษยศาสตร์ฯ
(2) ดร.ชมพูนุท
สุขหวาน ผู้แทนคณะครุศาสตร์
(3) ดร.กิติมา
ทามาลี ผู้แทนคณะวิทยาการจัดการ
(4) ดร.ภัททิรา
หอมหวน ผู้แทนคณะวิทยาศาสตร์ฯ
5. การเปิดรับสมัครนักศึกษา สิ่งที่กังวลคือเว็บไซต์ของแต่ละคณะ ขอให้ดําเนินการให้
เป็นปัจจุบัน และให้สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศช่วยดําเนินการ และควรจะปรับปรุง
รูปแบบให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันเพื่อความสวยงาม
มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม
รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 4.10.4 เรือ่ งนําเสนอเพือ่ ทราบจากรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
สาระสําคัญโดยย่อ
1. การจัดกีฬามหาวิทยาลัยดําเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
2. ขอความร่วมมือแต่ละคณะให้เข้มงวดนักศึกษาเรื่องการแต่งกาย เนื่องจากมีการท้วงติง
มาจากผู้ทรงคุณวุฒิที่เข้ามาในมหาวิทยาลัย
มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม
รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องนําเสนอเพื่อพิจารณา
ระเบียบวาระที่ 5.1

ขอความเห็ นชอบวารสารวิ จั ยและพั ฒนา สาขามนุ ษยศาสตร์ และ
สังคมศาสตร์

สาระสําคัญโดยย่อ
วารสารวิจัยและพัฒนาเป็นวารสารสื่อกลางในการเผยแพร่ความรู้ทั้งบทความวิจัยและ
บทความวิชาการในสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ซึ่งทางสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัย
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ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จะรวบรวมและจัดพิมพ์เป็นหนังสือปีละ 2 ครั้ง (ฉบับที่ 1 เดือน เมษายน
ฉบับที่ 2 เดือนตุลาคม) บทความที่จะผ่านการพิจารณาตีพิมพ์จะต้องผ่านการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิ
ไม่น้อยกว่า 3 ท่าน บทความชุดนี้เป็นตัวอย่างในการจัดรูปแบบบทความเพื่อจัดพิมพ์ในวารสารวิจัยและ
พัฒนา ผู้เขียนบทความสามารถจัดรูปแบบตามตัวอย่างที่แสดงในบทความนี้ ซึ่งทางสารสารได้ทําการตั้ง
ค่าขนาดหน้ากระดาษ รูปแบบหน้ า แรก รูปแบบและขนาดตัวอั กษร คําอธิ บ ายสําหรั บการเขีย น
บทความ วิธีการเขียนเนื้อเรื่อง รวมถึงเอกสารอ้างอิง รูปแบบตัวอักษรต่าง ๆ วิธีการใส่รูปภาพ ตาราง
ผู้เขียนบทความสามารถดาวน์โหลดเอกสารชุดนี้ได้จากเว็บไซต์ของสถาบันวิจัยและพัฒนา หรืออีเมล์
ติดต่อกองบรรณาธิการที่ rs@aru.ac.th หรือ rs_aru@hotmail.com ดังนั้นสถาบันวิจัยและพัฒนา
ขอนําเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) เพื่อขอความเห็นชอบต่อไป
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ (ก.บ.) มีข้อเสนอแนะ ดังต่อไปนี้
1. การจัดทําวารสารวิจัย ควรตั้งงบประมาณไว้รองรับและพยายามให้อยู่ในงบประมาณ
ของแต่ละปี
2. ทราบว่าแต่ละคณะมีวารสารแล้ว ควรจะรวมเป็นเล่มเดียวกัน เพื่อเป็นการประหยัด
และมีคุณภาพมากยิ่งขึ้น
3. เสนอให้ ผู้ อํ า นวยการสถาบั น วิ จั ย และพั ฒ นาประชาสั ม พั น ธ์ ก ารตี พิ ม พ์ ต้ อ งผ่ า น
กระบวนการ และหากจะนําเข้าการประชุมสภามหาวิทยาลัยต้องมีวารสารตีพิมพ์ฉบับแรกก่อน
4. ชื่อวารสารวิจัยและพัฒนา ควรจะเพิ่ม “อยุธยา” เข้าไปด้วย
5. เสนอให้ทํา 2 ฉบับ คือ สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และสาขาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี แต่ควรจะทําทีละฉบับ
6. ต้องมีความชัดเจนในกรณีบุคคลภายนอกต้องเสียค่าธรรมเนียมอย่างไร แต่หากเป็น
นักศึกษาของมหาวิทยาลัยอาจจะไม่ต้องเสีย
7. การเสนอข้อมูลให้ชัดเจนว่าจะเสนอเพื่อทราบหรือเพื่อขอความเห็นชอบ
มติ/ความเห็นของที่ประชุม
เห็นชอบในหลักการ ส่วนชื่อของวารสารขอให้ไประดมความคิดเห็น และในการนําเสนอ
สภามหาวิทยาลัยต้องมีรูปเล่มประกอบ

ระเบียบวาระที่ 5.2 ขอความเห็นชอบคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจําปี พ.ศ. 2556
(กลุ่มที่ 2)
สาระสําคัญโดยย่อ
ตามหนังสือกระทรวงศึกษาธิการ ที่ ศธ 0201.4/4740 ลงวันที่ 23 ธันวาคม 2556 ได้ขอ
ความร่วมมือส่วนราชการระดับกรมหรือส่วนราชการเทียบเท่ากรม พิจารณาคัดเลือกข้าราชการและ
ลูกจ้างประจําในสังกัด โดยปฏิบัติตามคู่มือการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจําปี พ.ศ. 2556
และสํ านั กงานอธิ การบดีได้ มีหนั ง สือ แจ้งไปยังคณะ/หน่วยงานให้เ สนอชื่อผู้คั ดเลือกเป็ นข้าราชการ
พลเรือนดีเด่น ประจําปี พ.ศ. 2556 และคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้เสนอชื่อข้าราชการ
จํานวน 1 ท่าน คือ ดร. เกษม บํารุงเวช เพื่อคัดเลือกเป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจําปี พ.ศ. 2556
การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 4/2557
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คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ (ก.บ.) มีข้อเสนอแนะ ดังต่อไปนี้
1. ควรมีข้อมูลมากกว่านี้ และควรมีเอกสารเชิงประจักษ์ประกอบ
2. ตรวจสอบแก้ไขข้อความในแบบ 1 ชื่อตําแหน่ง/ระดับ ปี พ.ศ. ที่สภามหาวิทยาลัย
คัดเลือกเป็นอธิการบดี และผลงานที่ผ่านมา
3. กรณี แ บบ 2 และแบบ 3 ต้อ งมี ค ณะกรรมการ ซึ่ งในที่ นี้ คือ คณะมนุ ษ ยศาสตร์ แ ละ
สังคมศาสตร์ เป็นผู้พิจารณาเสนอ
4. ควรมีผลงานย้อนหลัง จํานวน 3 ปี
5. เอกสารที่เสนอในการประชุมควรปิดเลขที่บัตรประจําตัวประชาชนด้วย
6. อาจจะมีการเขียนด้านการครองตน โดยเขียนบรรยายว่าทําอะไร วิธีการประหยัด
อดออม มีพฤติกรรมใดที่แสดงให้เห็นถึงการเก็บออมและให้ทํา Portfolio เพิ่มเติม
มติ/ความเห็นของที่ประชุม
เห็ น ชอบให้ นํ า เสนอ และควรมี เ อกสารประกอบผลงานดี เ ด่ น ซึ่ ง อาจจะทํ า เป็ น แฟ้ ม
ประกอบ โดยมอบหมายให้คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ช่วยประสานงานในการจัดทํา
เอกสาร และจัดส่งให้ทันตามกําหนดเวลา

ระเบียบวาระที่ 5.3 ขอความเห็ น ชอบในหลั ก การ (ร่ า ง) ระเบี ย บมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
พระนครศรี อยุ ธยา ว่ าด้ วย การจ่ ายเงิ นค่ าตอบแทนนอกเหนื อจาก
เงิ นค่ าจ้ าง สําหรั บพนั กงานมหาวิ ทยาลั ยสายวิ ชาการที่ดํ ารงตําแหน่ ง
ทางวิชาการ พ.ศ. ...
สาระสําคัญโดยย่อ
ตามที่งานนิติการ กองกลาง สํานักงานอธิการบดี ได้เสนอ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย อัตราการจ่ายเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินค่ าจ้างสําหรั บ
พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการที่ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. ... เพื่อขอความเห็นชอบต่อที่
ประชุมสภามหาวิทยาลัย เนื่องจากยังไม่มีกฎหมายให้จ่ายเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินค่าจ้าง
สํ า หรั บ พนั ก งานมหาวิ ท ยาลั ย สายวิ ช าการที่ ดํ า รงตํ า แหน่ ง ทางวิ ช าการ โดยอ้ า งอิ ง จากข้ อ บั ง คั บ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย การบริหารงานบุคคลสําหรับพนักงานมหาวิทยาลัย
พ.ศ. 2551 และข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการ
พิ จ ารณาแต่ ง ตั้ ง พนั ก งานมหาวิ ท ยาลั ย ให้ ดํ า รงตํ า แหน่ ง ทางวิ ช าการ ประกอบกั บ ระเบี ย บ
กระทรวงการคลั ง ว่ า ด้ ว ย การเบิ ก จ่ า ยค่ า ตอบแทนนอกเหนื อ จากเงิ น เดื อ นของข้ า ราชการและ
ลูกจ้างประจําของส่ วนราชการ พ.ศ. 2547 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2553 และคําสั่ ง
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ที่ 1039/2556 เรื่อง ให้ข้าราชการได้รับเงินประจําตําแหน่งทาง
วิ ช าการและเงิ น ค่ า ตอบแทนนอกเหนื อ จากเงิ น เดื อ นของข้ า ราชการ (ปี ง บประมาณ พ.ศ. 2556)
แต่ สํ า นักงานสภามหาวิ ท ยาลั ยได้ เ สนอเรื่ องเข้ าที่ป ระชุม คณะกรรมการบริห ารมหาวิท ยาลั ย (ก.บ)
ในคราวประชุมครั้งที่ 2/2557 เมื่อวันอังคารที่ 21 มกราคม 2557 และที่ประชุมมีมติยังไม่พิจารณา
เนื่องจากอ้างข้อกฎหมายไม่ชัดเจน โดยให้แก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 4/2557
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(ก.บ.) และให้ถูกต้องตามประกาศคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ) นั้น
คณะกรรมการบริ ห ารมหาวิ ท ยาลั ย (ก.บ.) มี ข้ อ เสนอแนะเกี่ ย วกั บ (ร่ า ง) ระเบี ย บ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย การจ่ายเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินค่าจ้าง สําหรับ
พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการที่ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. ... ดังต่อไปนี้
1. เงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินค่าจ้าง ควรจะเปลี่ยนเป็นเงินประจําตําแหน่งทาง
วิชาการ รวมทั้งนิยาม โดยตรวจสอบกับระเบียบกระทรวงการคลัง พ.ศ. 2551 ให้ถูกต้อง
2. ระเบี ย บฉบั บ นี้ ไ ด้ นํ า เข้ า ที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการบริ ห ารมหาวิ ท ยาลั ย (ก.บ) ครั้ ง ที่
2/2557 เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2557 โดยที่ประชุมมีข้อเสนอแนะให้แก้ไข เช่น การยกเลิก/การถอดถอน
จะจ่ายเงินอย่างไร การพ้นสภาพในกรณีใด และข้อ 6(2) ขอให้มีความชัดเจน และตรวจสอบแก้ไขให้
ถูกต้อง ชัดเจน รัดกุมมากกว่านี้
3. ระเบียบใดที่มีความเกี่ยวข้องกันให้แนบมาประกอบการพิจารณา
4. ขอให้ผ่านกระบวนการพิจารณาให้ถูกต้องตามเส้นทางการทํางาน
มติที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ) ยังไม่พิจารณา (ร่าง) ระเบี ยบมหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย การจ่ายเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินค่าจ้างสําหรับพนักงาน
มหาวิทยาลัย สายวิชาการที่ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. ... และให้ไปผลักดันระเบียบมหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย เงินประจําตําแหน่งวิชาการของพนักงานมหาวิทยาลัยที่มีตําแหน่งทาง
วิชาการและตําแหน่งที่มีเหตุพิเศษก่อน รวมทั้งประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
เรื่อง อัตราการจ่ายเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินค่าจ้างสําหรับพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ
ที่ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. ... ให้มีการประกาศใช้ให้เรียบร้อยเสียก่อน โดยมอบหมายงานนิติการ
ปรับปรุงร่างให้ชัดเจน

ระเบียบวาระที่ 5.4 การขอเปลี่ยนชื่อสโมสรข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
สาระสําคัญโดยย่อ
ด้วยนายกฤษณะ กันอ่ํา รักษาการนายกสโมสรข้าราชการ ได้เสนอมหาวิทยาลัยในการขอ
เปลี่ยนชื่อสโมสรข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ซึ่งตามประกาศมหาวิทยาลัย
ราชภั ฏ พระนครศรี อ ยุ ธ ยา ลงวั น ที่ 20 กุ ม ภาพั น ธ์ 2556 เรื่ อ ง การแบ่ ง ส่ ว นราชการภายใน
มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ พระนครศรี อ ยุ ธ ยา พ.ศ. 2555 ข้ อ 10 ได้ กํ า หนดให้ มี ส โมสรข้ า ราชการ
มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ พระนครศรี อ ยุ ธ ยาเป็ น ส่ ว นราชการภายในศู น ย์ กิ จ การพิ เ ศษ สํ า นั ก งาน
ผู้อํานวยการและต่อมามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาได้แต่งตั้งให้ข้าพเจ้า นายกฤษณะ กันอ่ํา
รักษาการนายกสโมสรข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ตามคําสั่งมหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ที่ 73/2557 นั้น
เนื่องด้วยบริบทโดยรวมของมหาวิทยาลัยได้เปลี่ยนแปลงไป บุคลากรของมหาวิทยาลัยมิได้
มีเพียงผู้ที่เป็นข้าราชการเท่านั้นแต่ยังมีตําแหน่งอื่น ๆ ซึ่งมีชื่อเรียกที่แตกต่างกันไป เพื่อให้บุคลากร
ต่าง ๆ ซึ่งมีชื่อเรี ยกที่ แตกต่างกั นไปนั้นได้เป็นส่วนหนึ่ งของสโมสร ข้าพเจ้าจึงขอเสนอเปลี่ยนชื่อ
จากเดิมซึ่งใช้ชื่อว่าสโมสรข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เป็น สโมสรคณาจารย์และ
การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 4/2557

[2-19]
ข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ทั้งนี้สมาชิกของสโมสรคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
จะประกอบด้วย บุคลากรสายวิชาการทั้งหมดของมหาวิทยาลัยและข้าราชการสายสนับสนุนวิชาการ
มติที่ประชุม
เห็ น ชอบการเปลี่ ย นชื่ อ สโมสรฯ จากเดิ ม สโมสรข้ า ราชการมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
พระนครศรี อยุ ธ ยา เป็ น สโมสรคณาจารย์แ ละข้ าราชการ มหาวิท ยาลั ยราชภั ฏพระนครศรีอ ยุธ ยา
และให้นําเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย เพื่อขอเปลี่ยนชื่อต่อไป

ระเบียบวาระที่ 5.5 การขออนุมตั งิ บประมาณในการกั้นห้องภายในอาคาร 42
สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีอตุ สาหกรรม
สาระสําคัญโดยย่อ
เนื่ องด้ วย อาคาร 42 ของสาขาวิชาการจั ดการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม บริเวณชั้นที่ 1
เป็ น พื้ น ที่ โ ล่ ง ตั้ ง แต่ ก่ อ สร้ า งเสร็ จ บริ เ วณดั ง กล่ า วมี เ ครื่ อ งจั ก รจํ า นวนมาก แต่ ยั ง ไม่ มี ก ารกั้ น ห้ อ ง
เพื่อแบ่งโซนเป็นห้อง จํานวน 3 ห้อง ทางสาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมจึงมีความประสงค์
ขอกั้นเป็นห้องกระจก จํานวน 3 ห้อง ได้แก่ ห้อง 42006 ห้อง 42007 และห้อง 42008 เพื่อใช้
สําหรับการจัดการเรียนการสอนโดยทั้ง 3 ห้อง ดังกล่าวมีการติดตั้งเครื่องปรับอากาศเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
และด้วยห้องดังกล่าวติดกับห้องการผลิตน้ําดื่ม จึงมีความจําเป็นต้องดําเนินการกั้นห้องกระจกก่อนที่จะ
ดํ า เนิ น การเดิ น เครื่ อ งจั ก รผลิ ต น้ํ า ดื่ ม เพื่ อ ความสะอาดของน้ํ า ดื่ ม ตลอดจนลดเสี ย งรบกวน
จากเครื่องจักรที่จะส่งผลกระทบกับการเรียนการสอนของนักศึกษา ในการนี้จึงขออนุมัติงบประมาณการ
กั้นห้อง จํานวน 200,000 บาท
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) มีข้อเสนอแนะ ดังต่อไปนี้
1. ควรเขียนของบประมาณไว้ในแผนปี 2558 และใช้เงินตามแผน
2. ควรใช้ในกรณีเร่งด่วน ซึ่งเหตุผลยังไม่เพียงพอ
3. ให้ปรับแบบ และให้วิศวกรตรวจสอบ รวมทั้งเมื่อกั้นห้องแล้วจะเกิดมูลค่าเพิ่มอย่างไร
มติที่ประชุม
ยังไม่อนุมัติงบประมาณในการกั้นห้องภายในอาคาร 42 สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม และให้ดําเนินการตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ)

ระเบียบวาระที่ 5.6 ขอความเห็นชอบโครงการสนับสนุนกิจกรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยาและสวัสดิการบุคลากร
สาระสําคัญโดยย่อ
ตามที่ ม หาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ พระนครศรี อ ยุ ธ ยา ได้ อ อกระเบี ย บมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
พระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย การบริหารจัดการเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2556 และประกาศ
เรื่องอัตราการจ่ายเงินรายได้จากเงินผลประโยชน์ ลงวันที่ 8 มกราคม 2557 นั้น ประกอบกับที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งที่ 1/2557 วันที่ 7 มกราคม 2557 ได้เสนอให้
การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 4/2557

[2-20]
กองกลางเป็ น ผู้ จั ด ทํ า โครงการเกี่ ย วกั บ กิ จ การสาธารณกุ ศ ล พิ ธี ก รรมทางศาสนา กิ จ การ
สาธารณประโยชน์ การจัดสวัสดิการช่วยเหลือบุคลากรในงานสวดพระอภิธรรม งานฌาปนกิจ และ
กิจกรรมตามประเพณี โดยดําเนินการตามนโยบายและสอดคล้องกับระเบียบและประกาศดังกล่าว
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) มีข้อเสนอแนะ ดังต่อไปนี้
1. รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ กิจกรรมที่ 8 กิจกรรมการบริหารจัดการโครงการ
ค่าหินเกร็ด ให้เปลี่ยนชื่อเป็น ค่าวัสดุ
2. รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ กิจกรรมที่ 11 กิจกรรมวันสําคัญต่าง ๆ ให้รวมยอด
ทั้งหมดไม่ต้องแยกกิจกรรม
มติที่ประชุม
เห็นชอบโครงการสนับสนุนกิจกรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาและสวัสดิการ
บุคลากร โดยให้ปรับปรุงรายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ กิจกรรมที่ 8 และกิจกรรมที่ 11

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่น ๆ
ระเบียบวาระที่ 6.1 กําหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2557
สาระสําคัญโดยย่อ
ตามที่ได้กําหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (กบ.) ครั้งที่ 4/2557
ในวั น อั ง คารที่ 18 กุ ม ภาพั น ธ์ พ.ศ. 2557 เวลา 13.30 น. ณ ห้ อ งประชุ ม อยุ ธ ยา – อาเซี ย น
มหาวิทยาลัย ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จึงขอเรียนเชิญคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยทุกท่านเข้า
ร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ตามวันและเวลาดังกล่าว
มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม
รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 6.2 อาคารสํานักงานบัณฑิตศึกษาหลังคารั่ว
สาระสําคัญโดยย่อ
เนื่องด้วยอาคารสํานักงานบัณฑิตศึกษาหลังคารั่วตั้งแต่ปีที่ผ่านมา ได้ดําเนินการแจ้งไปยัง
งานอาคารสถานที่ แ ละภู มิ ส ถาปั ต ย์ ใ ห้ ทํ า การซ่ อ มแซม แต่ ข ณะนี้ ยั ง ไม่ ไ ด้ ซ่ อ มแซม ขอให้ ช่ ว ย
ดําเนินการซ่อมแซมให้โดยด่วน เนื่องจากใกล้ถึงฤดูฝนแล้ว
มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม
มอบหมายให้ ผู้ อํ า นวยการสํ า นั ก งานอธิ ก ารบดี ดํ า เนิ น การให้ ง านอาคารสถานที่ แ ละ
ภูมิสถาปัตย์ดําเนินการซ่อมแซมโดยด่วน
เลิกประชุมเวลา เวลา 17.30 น.
นางนงคราญ
นางลักขณา

คงสมทรง
เตชวงษ์

ผู้จดบันทึกการประชุม
ผู้ตรวจบันทึกการประชุม

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 4/2557

