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รายงานการประชุมคณะกรรมการบรหิารมหาวิทยาลัย 
คร้ังที่ 1/2557 

วันอังคารที่  7  มกราคม  2557  เวลา 13.30 – 17.30 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. ดร. อมรรัตน์   สน่ันเสียง คณบดีคณะครุศาสตร์   กรรมการ 
6. นางสุวณี   วิจารัตน์     (แทน) คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ 

     และสังคมศาสตร์    กรรมการ 
7. ผศ. ศานิต  สวัสดิกาญจน์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กรรมการ 
8. ดร. ศานติ  เล็กมณ ี  คณบดีคณะวิทยาการจัดการ  กรรมการ 
9. ดร. สุจิตกัลยา   มฤครัฐอินแปลง (แทน) ผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา กรรมการ 
10. ดร. จงกล  เฮงสุวรรณ ผู้อํานวยการสถาบันอยุธยาศึกษา     กรรมการ  
11. ผศ. ธนู   บุญญานุวัตร ผู้อํานวยการสํานักวิทยบริการ 

     และเทคโนโลยีสารสนเทศ   กรรมการ 
12. ดร. รวีวัตร์  สิริภูบาล ผู้อํานวยการสํานักงานคณะกรรมการ 

     บัณฑิตศึกษา    กรรมการ 
13. นางลักขณา  เตชวงษ์  ผู้อํานวยการกองบริการการศึกษาปฏิบัติหน้าที่ 

     ในตําแหน่งผู้อํานวยการสํานักงานอธิการบดี  
                              กรรมการและเลขานุการ 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. นางสาวเพลินตา โมสกุล  ผู้อํานวยการกองนโยบายและแผน 
2. นางสาวกาญจนา เงินอ่อน  หัวหน้าสํานักงานคณะครุศาสตร์ 
3. นางอรัญญา  จงกลรัตน์ หัวหน้าสํานักงานคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
4. นางปาณิสรา  ผดุงรัตน์  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
5. นายวีรศักด์ิ  โพธ์ิภิรมย์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
6. นางสาวสิริกุล ศิริพรกุลทรัพย์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
7. นายลิมปภาส บุญรักษา นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
8. นายธกรกฤษ  ออมศิริ  ผู้นําเสนอจากบริษัท นิว โนวเลจ อินฟอร์มเมช่ัน จํากัด 
9. นางสาววันเวลา วนะภูติ  ผู้นําเสนอจากบริษัท นิว โนวเลจ อินฟอร์มเมช่ัน จํากัด 
10. นายนว   ศรีศักด์ิ  ผู้นําเสนอจากบริษัท นิว โนวเลจ อินฟอร์มเมช่ัน จํากัด 
11. นายไกรฤกษ์  ศรานียารักษ์ ผู้นําเสนอจากบริษัท นิว โนวเลจ อินฟอร์มเมช่ัน จํากัด 
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12. นายจักรชัย เช้ือสวย  ผู้นําเสนอจากบริษัท นิว โนวเลจ อินฟอร์มเมช่ัน จํากัด 
 

ผู้ท่ีลาการประชุม 
นายสุนทร  โภชฌงค์  รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา  ติดราชการ 

เริ่มประชุม เวลา 13.30 น. 
          ประธานพิจารณาจํานวนกรรมการที่มาประชุมและเห็นว่าครบองค์ประชุมแล้ว เปิดการประชุม
และดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม  

 

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 1.1   การจัดงานเลี้ยงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ พ.ศ. 2557 ของบุคลากร   

 สาระสําคัญโดยย่อ 

 วันที่ 7 มกราคม 2557  มหาวิทยาลัยกําหนดการจัดงานเลี้ยงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่   
พ.ศ. 2557 ของบุคลากร  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  เวลา 17.30 น. ณ สนามหญ้า       
ด้านหน้าอาคาร 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ขอเรียนเชิญผู้บริหารทุกท่านร่วมงาน และ     
ขอความอนุเคราะห์ในการสนับสนุนของรางวัลให้กับบุคลากรของมหาวิทยาลัย 

มติ/ความเห็นของที่ประชุม 
   รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 1.2   การจัดงานเลี้ยงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ พ.ศ. 2557 ของคณาจารย ์

สาระสําคัญโดยย่อ 
วันที่ 9 มกราคม 2557  มหาวิทยาลัยกําหนดการจัดงานเลี้ยงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 

พ.ศ. 2557 ของคณาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  เวลา 17.30 น. สนามหญ้าด้านหน้า
อาคาร 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 

มติ/ความเห็นของที่ประชุม 
 รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 1.2   การจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจําปี พ.ศ. 2557 

สาระสําคัญโดยย่อ 
วันที่ 11 มกราคม 2557  มหาวิทยาลัยกําหนดการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจําปี      

พ.ศ. 2557  การนํารถยนต์ที่จะเข้ามาจอดภายในมหาวิทยาลัยให้เข้าประตูด้านข้างอาคาร 43 ส่วนประตู
ด้านหน้ามหาวิทยาลัยจะปิดจนถึงเวลา 13.00 น.   

 

มติ/ความเห็นของที่ประชุม 
 รับทราบ 
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ระเบียบวาระที่ 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
ระเบียบวาระท่ี 2.1  เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งท่ี 24/2556  

สาระสําคัญโดยย่อ 
มหาวิทยาลัยได้กําหนดให้มีการประชุม คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 

24/2556 เมื่อวันอังคารที่  24  ธันวาคม 2556 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมอยุธยา – อาเซียน          
อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 

เลขานุการคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย นําเสนอรายงานการประชุม ครั้งที่ 24/2556  
เพ่ือขอให้ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม 

 

มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
  รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 24/2556 โดยไม่มี     
การแก้ไข 
 

ระเบียบวาระที่ 3   เรื่องสืบเน่ืองจากการประชุม 

ระเบียบวาระท่ี 3.1  รายงานข้อมูลการดําเนินงานและผลการปฏิบัติตามมติท่ีประชุม 
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
ครั้งท่ี 24/2556 
 

สาระสําคัญโดยย่อ 
  เลขานุการคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  นําเสนอรายงานข้อมูลจากการดําเนินงาน
และผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย   ครั้ งที่   24/2556                
เมื่อวันอังคารที่  24  ธันวาคม 2556  ดังต่อไปน้ี 

1. ขอความเห็นชอบการจัดงานเลี้ยงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ พ.ศ. 2557 
มติที่ประชุม   

1.1  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 จัดงานเลี้ยงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปี

ใหม่ พ.ศ. 2557 สําหรับบุคลากรสายวิชาการ กําหนดการเริ่มงานเวลา 16.00 น. เป็นต้นไป  
1.2. มอบหมายให้ ดร. ชิดชัย  สน่ันเสียง  รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เป็นผู้รับผิดชอบ   

ในการจัดงานและหาทีมงาน ส่วนงบประมาณในการจัดงานได้หารือกับงานการเงินและบัญชี 
1.3. มอบหมายให้สถาบันอยุธยาศึกษา ต่อไปน้ีกิจกรรมใดที่เก่ียวกับศิลปวัฒนธรรม

ประเพณี  ทั้งปีมีกิจกรรม/งานอะไรบ้างให้เขียนโครงการแล้วบรรจุในแผน  และหารือกับกองนโยบาย
และแผนเพ่ือหาแหล่งของงบประมาณ   

1.4. มอบหมายให้กองพัฒนานักศึกษาจัดทําโครงการทั้งปีที่เก่ียวกับงานกีฬา 
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 ผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุม 
- แจ้งมติการประชุมให้แก่หน่วยงานที่เก่ียวข้องได้รับทราบ 
- คณะทํางานที่เก่ียวข้องดําเนินการตามท่ีได้รับมอบหมาย 
- การจัดงานเลี้ยงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ พ.ศ. 2557 สําหรับบุคลากรสายสนับสนุน

วิชาการ เปลี่ยนวันจัดงานเป็นวันที่ 7 มกราคม 2557 

 

2. ขออนุมัติงบประมาณโครงการการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ 
มติที่ประชุม  อนุมัติวงเงินในเบ้ืองต้น จํานวน 166,760 บาท  และหากมีสิ่งใดเพ่ิมเติม

ขอให้เสนอเร่ืองขึ้นมา  ส่วนงบประมาณขอให้ถัวเฉลี่ยตามรายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณของ
โครงการการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ  และเสนอให้หาผู้สนับสนุนงบประมาณเพ่ิมเติม  
รวมทั้งหากนักกีฬาแข่งขันและได้รางวัลชนะเลิศ  ให้กองพัฒนานักศึกษาทําบันทึกข้อความเพ่ือขออนุมัติ
ยกเว้นค่าลงทะเบียนสําหรับนักกีฬาที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ   

ผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุม 
- แจ้งมติการประชุมให้แก่หน่วยงานที่เก่ียวข้องได้รับทราบ 
- กองพัฒนานักศึกษารอกําหนดการในการจัดงาน เน่ืองจากมีการเปลี่ยนแปลงเจ้าภาพ  

ในการจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ 

 

3. ขอความเห็นชอบการขออนุญาตเช่าใช้สนามกีฬาในการจัดกิจกรรมของตํารวจภูธร
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

มติที่ประชุม  มอบหมายให้ผู้อํานวยการกองกลางประสานงานกับผู้ขอใช้สนามกีฬา     
เพ่ือช้ีแจงรายละเอียดเหตุผลความจําเป็น  และการขอใช้สนามกีฬาต้องแจ้งเง่ือนไขเป็นไปตามระเบียบ
การใช้สนามกีฬาของมหาวิทยาลัย  ซึ่งหากเกิดความเสียหายต้องรับผิดชอบในการซ่อมแซมให้เรียบร้อย  
ทั้งน้ีหากสามารถเปลี่ยนวันที่/สถานที่ได้ขอให้เปลี่ยน      

ผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุม 
- แจ้งมติการประชุมให้แก่หน่วยงานที่เก่ียวข้องได้รับทราบ 
- มหาวิทยาลัย เลื่ อนกําหนดการแข่ งขันกีฬาภายในของมหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยาเป็นวันที่ 27 มกราคม – วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2557 เพ่ือไม่ให้ตรงกับการจัดกิจกรรม
ของตํารวจภูธรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

 

4. ขอความเห็นชอบการกําหนดกลุ่มวิชาและสาขาวิชาตามจุดเน้นและจุดเด่น ระยะ 5 ปี
แรก พ.ศ. 2558 - 2562 

มติที่ประชุม  เห็นชอบการกําหนดกลุ่มวิชาและสาขาวิชาตามจุดเน้นและจุดเด่น ระยะ 5 ปี
แรก พ.ศ. 2558 – 2562  ดังน้ี 

1. คณะครุศาสตร์  ประกอบด้วย 
1) สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 
2) สาขาวิชาการสอนภาษาไทย 
3) สาขาวิชาการประถมศึกษา 
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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 
ผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุม 
- แจ้งมติการประชุมให้แก่หน่วยงานที่เก่ียวข้องได้รับทราบ 
- คณะครุศาสตร์ มีการเปลี่ยนสาขาวิชา  จากเดิม คือ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย และ

สาขาวิชาการประถมศึกษา เปลี่ยนเป็น สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ และสาขาวิชาสังคมศึกษา 
- เพ่ิมสาขาวิชาการบริหารการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา 
- กองนโยบายและแผนจัดส่งให้สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)   

มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคกลาง  และสํานักงานที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ เมื่อวันที่ 25 
ธันวาคม 2556 

ดร. อมรรัตน์  สน่ันเสียง  กล่าวว่า  หลังจากมีมติการประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย (ก.บ.) แล้ว  คณะครุศาสตร์ได้พิจารณาทบทวนตามนโยบายของรัฐบาล  ขณะน้ีสาขาวิชา
คณิตศาสตร์  และสาขาวิชาวิทยาศาสตร์เป็นสาขาที่มีความสําคัญ  จึงได้เปลี่ยนจุดเน้นในการพัฒนา    
เป็นสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ เพ่ือให้สอดคล้องกันนโยบายของรัฐบาล  ความต้องการ  และสภาพบริบท    
ที่จะสามารถดําเนินการสอนได้  สาขาวิชาการปฐมศึกษาเป็นเอกประกอบเท่าน้ัน ไม่ใช่สาขากลุ่มสาระ
หลักจึงปรับเปลี่ยนเป็นสาขาวิชาสังคมศึกษา  แต่เห็นมีการเพ่ิมสาขาวิชาการบริหารการศึกษา  ระดับ
บัณฑิตศึกษาด้วย   

ผศ. ดร. วิมลพรรณ  รุ่งพรหม  กล่าวว่า  มหาวิทยาลัยเห็นว่าหลักสูตรน้ีเป็นหลักสูตรที่คาด
ว่าจะมีนักศึกษามาเรียน  และในระดับปริญญาโทเป็นหลักสูตรที่มหาวิทยาลัยควรมี  จึงได้เสนอ
มหาวิทยาลัยเพ่ิมเติม 
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ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องนําเสนอเพื่อทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 4.1 เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากคณบดีคณะครุศาสตร์ 

 สาระสําคัญโดยย่อ 
วันที่ 16 – 17 มกราคม 2557  คณะครุศาสตร์มีการจัดงานครุวิชาการ  ครั้งที่ 2 ในงานมี

กิจกรรมการแข่งขันเล่านิทาน  การกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ  การสร้างสื่อด้านคอมพิวเตอร์  
มหาวิทยาลัยได้ประชาสัมพันธ์ตามโรงเรียนในระดับมัธยมศึกษาของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และ
จังหวัดอ่างทอง  มีการบรรยายเร่ืองการพัฒนาครูสู่ประชาคมอาเซียน  โดย รศ. ดร. ศิริพรรณ      
สุวรรณมัคคา  ขอเรียนเชิญผู้บริหารทุกท่านร่วมงาน  เปิดงานในวันที่ 16 มกราคม 2557 เวลา 09.00 น. 
ณ  ลานคณะครุศาสตร์ (ระหว่างอาคาร 6 และอาคาร 7) 

 

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
รับทราบ 

 

ระเบียบวาระท่ี 4.2  เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์

 สาระสําคัญโดยย่อ 
- ไม่มี - 

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
- ไม่มี – 

ระเบียบวาระท่ี 4.3  เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากคณบดีคณะวิทยาการจัดการ 

 สาระสําคัญโดยย่อ 
1. การปรับปรุงหลักสูตร MBA คณะวิทยาการจัดการได้เสนอคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา         

ในการประชุมครั้งที่ผ่านมาแล้ว  คาดว่าจะสามารถเปิดรับสมัครนักศึกษาให้ทันในปีการศึกษาต่อไป 
2. บริษัทเอกชนจากประเทศจีนได้ติดต่อขอทําสัญญาเพ่ือให้นักศึกษาจากประเทศจีนได้เข้ามา

ศึกษาในระดับปริญญาตรีและระดับปริญญาโท  ขณะนี้อยู่ระหว่างการศึกษาว่าจะดําเนินการอย่างไร 
3. คณะวิทยาการจัดการได้เร่งรัดการพัฒนาหลักสูตรสาขาวิชาการท่องเที่ยว (นานาชาติ)   

รวมท้ังหลักสูตรธุรกิจระหว่างประเทศก็ได้จัดทําเป็นรูปเล่มเรียบร้อยแล้ว  ขณะนี้กําลังเปิดรับสมัครอาจารย์
ประจําหลักสูตรอยู่   

4. ประเทศเวียดนามแจ้งว่าได้พัฒนาหลักสูตรการท่องเที่ยวนานาชาติ ระดับ ปวส.เสร็จสิ้น
เรียบร้อยแล้ว  ขณะน้ีอยู่ระหว่างการดําเนินการรอแปลเป็นภาษาอังกฤษ  และจะจัดส่งให้มหาวิทยาลัย       
เพ่ือศึกษาและเทียบโอนระหว่างหลักสูตรท่องเที่ยวของมหาวิทยาลัยกับหลักสูตรท่องเที่ยวนานาชาติที่กําลัง
พัฒนาอยู่ให้สอดคล้องกัน เพ่ือสามารถเทียบโอนเป็นหลักสูตร 2+2 ได้  และคณะกําลังดําเนินการอยู่ระหว่าง
การศึกษาว่าจะทําการประชาสัมพันธ์ที่มหาวิทยาลัยในประเทศเวียดนามด้วย   

5. มหาวิทยาลัยจากประเทศมาเลเซียแจ้งกับคณะวิทยาการจัดการว่ากฎ  ระเบียบ ในการเข้า
เมืองของประเทศมาเลเซียเปลี่ยนแปลงไป  ในขณะที่คณะวิทยาการจัดการกําลังจะจัดส่งอาจารย์ไปศึกษา
ภาษาอังกฤษ จํานวน 11 สัปดาห์  ทางประเทศมาเลเซียจึงขอให้มหาวิทยาลัยเร่งรัดการจ่ายเงินในไตรมาส    
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ที่ 2  ซึ่งเดิมกําหนดจ่ายเงินในไตรมาสที่ 3 คณะวิทยาการจัดการจึงทําหนังสือขอเปลี่ยนแปลงไตรมาสการใช้
เงิน  และได้ดําเนินการนําเสนออธิการบดีแล้ว 

6. โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการทํางานด้วยการปฏิบัติธรรมะ คณะวิทยาการจัดการ
กําหนดให้มีการจัดกิจกรรมทุกวันพุธ (เว้นวันพุธ) เริ่มต้ังแต่วันพุธที่ 8 มกราคม 2557  โดยผู้เข้าร่วม
โครงการต้องแต่งกายชุดขาว  ส่วนกําหนดการดําเนินโครงการจะมีการจัดกิจกรรมดังกล่าวทั้งหมด 
จํานวน 9 ครั้ง ภายใน 1 ปี  

 

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
รับทราบ 

 

ระเบียบวาระท่ี 4.4  เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

 สาระสําคัญโดยย่อ 
1. วันที่ 6 มกราคม 2557  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจัดกิจกรรมส่งเสริม

ศิลปวัฒนธรรมไทย – อาเซียน  ณ  สนามหญ้าด้านหน้าอาคาร 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
เป็นกิจกรรมที่จัดให้กับนักศึกษา จํานวน 14 สาขาวิชาได้เข้าร่วมกิจกรรม  โดยมีการจัดกิจกรรมแสดง
ศิลปวัฒนธรรมไทย และศิลปวัฒนธรรมอาเซียน  มีการออกร้านจําหน่ายอาหารประจําชาติของไทย และ
อาหารอาเซียน  ระหว่างเวลา 16.00 – 20.00 น. 

2. สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชนโดยหัวหน้าสาขาวิชา ได้จัดโครงการศึกษาบูรณาการ           
นํานักศึกษาช้ันปีที่ 3 จํานวน 90 คน  เดินทางไปศึกษาดูงานแบบบูรณาการที่จังหวัดเชียงใหม่  เดินทางโดย
รถไฟ  เพ่ือเป็นการสนับสนุนและส่งเสริมให้นักศึกษาได้เข้าถึงแหล่งเรียนรู้ที่อยู่นอกห้องเรียน  ซึ่งเป็นแหล่ง
ของการฝึกประสบการณ์  โดยไปศึกษาดูงานที่โรงพยาบาลสวนปรุง  พิพิธิภัณฑ์ และสถานท่ีสําคัญของ
จังหวัดเชียงใหม่  ซึ่งจะทําให้นักศึกษาได้เรียนรู้ในสภาพแวดล้อมที่นอกเหนือจากการเรียนรู้ในห้องเรียน 

3. สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชนจัดปฐมนิเทศก่อนฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และไปนิเทศ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล จํานวน 10 แห่ง ในวันที่ 24 ธันวาคม 2556 – วันที่  4 มกราคม 2557  
โดยเป็นการฝึกประสบการณ์ให้กับนักศึกษา 

4. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ  ดําเนินการ 2 ช่วง คือ ช่วงที่ 1  
ในวันที่ 4 – 5 มกราคม 2557  และช่วงที่ 2 ในวันที่ 11 – 12 มกราคม 2557  โดยอบรมโครงการการใช้งาน
โปรแกรม Photo Shop  และโปรแกรม PHP ดําเนินการโดยเชิญวิทยากรจากภายนอก  ณ  ห้อง 3110     
ห้องศูนย์ภาษาคอมพิวเตอร์  ผู้เข้ารับการอบรมเป็นนักศึกษาและบุคลากรจากภายนอกมหาวิทยาลัย  รวมถึง
นักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาที่มีความสนใจ  เพ่ือเป็นการเพ่ิมประสบการณ์ให้กับ     
ผู้ที่ใช้ความรู้ในการสร้างเว็บเพจ  และนําความรู้ที่ได้ไปจัดทําเว็บเพจของแต่ละหน่วยงานเพ่ือเผยแพร่ข้อมูล 

5. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ  จะดําเนินการติดตามความก้าวหน้าของโครงการพัฒนา
ประสิทธิภาพการเรียนการสอนสําหรับผู้สอนวิทยาศาสตร์ในระดับอุดมศึกษา  โดยมี Prof.Dr.Norikzu 
osumi จากประเทศญี่ปุ่น ตามท่ีได้มีการดําเนินการในเดือนธันวาคม 2556 กําหนดการติดตามความก้าวหน้า
ในวันที่ 15 มกราคม 2557  ซึ่งจะเชิญคณาจารย์จากโรงเรียนในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเข้าร่วมโครงการ 
โดยมีคณาจารย์เข้าร่วม จํานวน 5 โรงเรียน รวม 15 คน  ในการน้ีจึงขอเรียนเชิญคณาจารย์และบุคลากรท่ี
สนใจเข้าร่วมโครงการดังกล่าว 
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6. วันที่ 8 มกราคม 2557  กําหนดการจัดงานทําบุญคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี         
ขอเชิญผู้บริหารทุกท่านเข้าร่วมทําบุญ ได้ต้ังแต่เวลา 10.00 – 15.00 น.  

 

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
รับทราบ  

 

ระเบียบวาระท่ี 4.5  เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากผู้อํานวยการสถาบันอยุธยาศึกษา  

 สาระสําคัญโดยย่อ 
วันที่ 9 – 10 มกราคม 2557  สถาบันอยุธยาศึกษาจัดอบรมค่ายเยาวชนอาสานําเที่ยว   

ทางวัฒนธรรม  โดยกิจกรรมจะจัดที่เรือนไทย  สถาบันอยุธยาศึกษา  และมีการออกภาคสนามไปตาม
แหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

 

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
 รับทราบ  

 

ระเบียบวาระท่ี 4.6   เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากผู้อํานวยการสํานักวิทยบริการและ 
    เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 สาระสําคัญโดยย่อ 
- ไม่มี - 

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
- ไม่มี – 

ระเบียบวาระท่ี 4.7   เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 

 สาระสําคัญโดยย่อ 
1. วันที่ 21 – 24 มกราคม 2557  จะมีการจัดงานรีเซิร์ทโซนผ่านจอภาพคอนเฟอร์เร้นซ์ 

ณ ห้องประชุมอาคาร 100 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
2. งานบริการวิชาการ  ตามท่ีได้ตกลงไว้เป็นมติว่าในแต่ละคณะจะต้องมีการจัดทํารายงาน

ในรูปเล่ม หลังจากที่มีการไปให้บริการวิชาการแล้ว จํานวน 15 วัน ขอให้แต่ละคณะจัดส่งรายงานรูปเล่ม
ให้กับสถาบันวิจัยและพัฒนาต่อไปด้วย 
 

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี 4.8  เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากผู้อํานวยการสํานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา 

 สาระสําคัญโดยย่อ 
1. สํานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาโท  

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ต้ังแต่วันที่  4 ธันวาคม 2556 
ถึงวันที่  16  กุมภาพันธ์ 2557 
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2. การประชุมสัมมนาปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทําวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิต  
ทุกวันเสาร์ จํานวน 5 สัปดาห์ กิจกรรมเร่ิมต้ังแต่วันเสาร์ที่  11 มกราคม 2557  ถึงวันเสาร์ที่ 8 
กุมภาพันธ์ 2557 

3. จัดสอบวัดคุณสมบัติของนักศึกษาระดับปริญญาเอก  ระหว่างวันที่ 18 – 19 มกราคม 
2557  

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 

รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี 4.9  เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากผู้อํานวยการสํานักงานอธิการบด ี

 สาระสําคัญโดยย่อ 
ตามที่สํานักงานอธิการบดีได้รับคําสั่งให้เป็นเลขานุการของคณะกรรมการเลือกต้ังกรรมการ

สรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ขณะน้ีได้มี     
การประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 1 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งได้มีการเตรียมการดําเนินการจัดทําประกาศ 
ปฏิทินการปฏิบัติงาน  และรายละเอียดต่าง ๆ ได้มีหนังสือแจ้งไปยังแต่ละคณะเก่ียวกับคําสั่งให้
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาเข้าประชุม และประกาศของคณะกรรมการเลือกต้ังกรรมการ
สรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  ได้จัดทําใบสมัคร  ใบเสนอช่ือ และบัญชีรายช่ือผู้มีสิทธ์ิ
ออกเสียงเลือกต้ัง แนบไปพร้อมหนังสือดังกล่าว โดยกําหนดการต่าง ๆ จะระบุอยู่ในประกาศ             
มหาวิทยาลัยแล้วจะดําเนินการลงคะแนนเลือกต้ัง ในวันพุธที่ 15 มกราคม 2557 ต้ังแต่เวลา 08.30 –    
15.00 น. ณ ห้องประชุมต้นโมก โดยแบ่งเป็นช่วงเช้า ประกอบด้วย ข้าราชการพลเรือน  คณะครุศาสตร์     
และคณะวิทยาการจัดการ ช่วงบ่าย ประกอบด้วย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  และ          
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แต่ละคณะมีระยะเวลาในการดําเนินการ จํานวน 1 ช่ัวโมง ขอความ
อนุเคราะห์ผู้บริหารแจ้งข้าราชการในสังกัดให้ทราบถึงการมีสิทธ์ิออกเสียงและการเลือกต้ังในวันและเวลา    
ดังกล่าวด้วย 

  
 

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
 รับทราบ 
 

ระเบยีบวาระท่ี 4.10  เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากรองอธิการบด ี

ระเบียบวาระท่ี 4.10.1  เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร 

 สาระสําคัญโดยย่อ 
1. วันเสาร์ที่ 11 มกราคม 2557 วันเด็กแห่งชาติ ประจําปี 2557 มหาวิทยาลัยได้

ดําเนินการจัดทําเอกสารประชาสัมพันธ์การจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจําปี 2557 แจก ภายในเอกสาร
จะประกอบด้วยแผนผังการจัดงาน และกําหนดการจัดงาน  มหาวิทยาลัยจะปิดประตูด้านหน้าจนถึง  
เวลา 13.00 น. รถที่จะเข้าออกภายในมหาวิทยาลัยให้ใช้ประตูด้านข้างมหาวิทยาลัย  ขอเรียนเชิญ
ผู้บริหารร่วมพิธีเปิดในเวลา 08.30 น. 
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2. การปรับเพ่ิมเงินเดือนของพนักงานมหาวิทยาลัย  ได้รับหนังสือจากคณะกรรมการ
ข้าราชการพลเรือน (กพ.) ให้พนักงานมหาวิทยาลัยปรับเพ่ิมเงินเดือนตามวุฒิการศึกษาเริ่มต้ังแต่วันที่ 1 
มกราคม 2557 เช่น ระดับปริญญาตรี  ปรับเพ่ิมเป็น 19,500 บาท ระดับปริญญาโท  ปรับเพ่ิมเป็น 
26,250 บาท  และระดับปริญญาเอก ปรับเพ่ิมเป็น 31,500 บาท  ขณะน้ีมหาวิทยาลัยยังพิจารณา      
ไม่เสร็จสิ้น  และได้ชะลอการพิจารณาเรื่องน้ีไว้ก่อน  เน่ืองจากหากพิจารณาข้อมูลไม่รอบคอบจะทําให้
เกิดปัญหาขึ้นได้ในภายหลัง ซึ่งที่ผ่านมามหาวิทยาลัยได้มีการปรับเพ่ิมเงินเดือนให้กับพนักงาน
มหาวิทยาลัยแล้ว หากจะมีการปรับเพ่ิมเงินเดือนให้อีกจะมีผลว่าจะใช้เป็นฐานในการคิดต่อไปหรือไม่         
จึงได้พิจารณาให้ไปศึกษาข้อมูลให้รอบคอบ  และสิ่งสําคัญหากมีการปรับเพ่ิมเงินเดือนให้กับพนักงาน
มหาวิทยาลัย  ปริมาณงานควรจะเป็นอย่างไร  มหาวิทยาลัยต้องพิจารณาอย่างรอบคอบ  จึงมอบให้งาน
บริหารงานบุคคลนํากลับไปทบทวนรายละเอียด   

ผศ. ดร. วิมลพรรณ  รุ่งพรหม  กล่าวว่า  มหาวิทยาลัยแห่งอ่ืนมีการแต่งต้ังคณะทํางาน
ขึ้นมาดําเนินการ  ในเรื่องน้ีจะมีผลต่อมหาวิทยาลัยในอนาคต  ต้องการเสนอรองอธิการบดีฝ่ายบริหารให้
แต่งต้ังคณะไปศึกษาการทํางานให้เป็นระบบ  โดยให้นักบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัยแห่งอ่ืน     
เช่น  มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์  และมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี     
ซึ่งดําเนินการเรื่องน้ีไว้ค่อนข้างดี  และมีความชัดเจน ให้เข้ามาช่วยดําเนินงานในเรื่องน้ี  พนักงาน
มหาวิทยาลัยต้องทําการศึกษาให้มาก เน่ืองจากขณะน้ีปริมาณงานที่ทํากับเงินเดือนที่ได้ไม่สัมพันธ์กัน    
ในส่วนของข้าราชการก็มีการปรับฐานเช่นเดียวกัน 

ดร. ชิดชัย  สน่ันเสียง  กล่าวว่า  มหาวิทยาลัยได้แต่งต้ังคณะกรรมการ  และได้พิจารณา
ให้ชะลอเรื่องน้ีไว้ก่อน  ได้หารือร่วมกันว่าจะเรียนเชิญผู้ที่มีความรู้ในเรื่องน้ีมาพูดให้ฟัง   
 

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
  รับทราบ  และกําหนดให้มีการแต่งต้ังคณะกรรมการพิจารณาการปรับเพ่ิมเงินเดือน
พนักงานมหาวิทยาลัยโดยเชิญผู้มีความรู้จากมหาวิทยาลัยราชภัฏต่าง ๆ  
 

ระเบียบวาระท่ี 4.10.2  เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากรองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและวจิัย 

สาระสําคัญโดยย่อ 
1. การติดตามการเปลี่ยนแปลงรายจ่ายงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ 2557  ในไตรมาส

ที่ 1 รวมทั้งสิ้น จํานวน 30 โครงการ  ในไตรมาสแรกอาจจะดําเนินการไม่ทัน  และได้ขอเปลี่ยนแปลง     
มาดําเนินการในไตรมาสที่ 2  ในเรื่องของการเบิกจ่ายต้องมีเป้าหมายที่ชัดเจน  ทางกระทรวงการคลังได้
เร่งรัดการเบิกจ่ายเข้ามา  หากมีการเลื่อนการใช้จ่ายตามไตรมาสจะทําให้การเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามแผน  
หน่วยงานท่ีขอเปลี่ยนแปลงได้นําเสนออธิการบดีไปแล้ว  แต่ขอเรียนให้ทราบว่าในไตรมาสที่ 2 ขอให้
ดําเนินการตามแผน  เพ่ือช่วยเร่งรัดให้มีการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผน 

2. การใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ .ศ . 2557 ภาพรวมของ
มหาวิทยาลัย ยอดสะสมต้ังแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2556 – วันที่ 31 ธันวาคม 2556  (ไตรมาสที่ 1) มีร้อยละ    
มีการเบิกจ่าย ร้อยละ 20.45  คงต้องเร่งรัดการเบิกจ่ายต่อไป   

3. ขอความร่วมมือทั้ง 4 คณะประชาสัมพันธ์ให้ข้าราชการในสังกัดเข้าร่วมประชุมและ
เลือกต้ังคณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
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 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
รับทราบ   

 

ระเบียบวาระท่ี 4.10.3  เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 

 สาระสําคัญโดยย่อ 
1. ขอเรียนเชิญคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) เข้าร่วมรับฟังการบรรยาย      

เรื่อง “สังคม วัฒนธรรม  และการศึกษาไทยในบริบทอาเซียน” โดยมีคุณดํารง  พุฒตาล เป็นวิทยากรใน
การบรรยาย  ขอให้คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) ตอบแบบตอบรับและจัดส่งให้กับ
สํานักงานสภามหาวิทยาลัย 

2. ขอความร่วมมือในการพิจารณา ตรวจสอบเอกสารเสนอเรื่องเพ่ือบรรจุวาระเข้าที่
ประชุมสภามหาวิทยาลัย  ปรากฏว่าในการเสนอเรื่อง  บางคร้ังประเด็นที่เสนอกับรายละเอียดของ
เอกสารไม่ครบถ้วน ขอให้ดําเนินการเอกสารให้ครบถ้วน  สภามหาวิทยาลัยให้อํานาจฝ่ายบริหาร        
ในการดําเนินการ  เมื่อมีมติการประชุมออกไปแล้ว  ปรากฏว่าเรื่องที่เสนอมากับญัตติไม่ตรงกัน         
ทําให้ต้องมีการแก้ไขในภายหลัง  จะทําอย่างไรให้เรื่องที่เสนอตรงกันก่อนนําเสนอสภามหาวิทยาลัย  
ขอให้ช่วยกันตรวจสอบ  เพ่ือป้องกันการผิดพลาด 

3. วันที่ 8 มกราคม  2557 กําหนดการจัดประชุมสภาวิชาการ มีเรื่องพิจารณาเก่ียวกับ
การครบวาระจะต้องดําเนินการให้ได้มาใน 2 ส่วน คือ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้แทนคณะ 4 คณะ 
ข้อบังคับยังเป็นข้อบังคับเดิมอยู่  ซึ่งให้สิทธ์ิเฉพาะข้าราชการ  และได้ทําเร่ืองตรวจสอบคณะกรรมการ
ประจําคณะปรากฏว่าคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีใกล้จะครบวาระ คณะครุศาสตร์เพ่ิงแต่งต้ังเมื่อปี
พ.ศ. 2556 และได้ขอเปลี่ยนตัว  บางคณะยังใช้คําสั่งเดิม  หากจะขอเปลี่ยนตัวให้จัดทําเป็นคําสั่งให้
อธิการบดีลงนาม  คณะวิทยาการจัดการต้องเปลี่ยนคําสั่งทั้งหมด ขอความร่วมมือช่วยตรวจสอบ ในการ
น้ีได้จัดส่งหนังสือไปยังคณะแล้ว  เพ่ือให้การดําเนินการของแต่ละคณะไม่ติดขัด  

4. การเสนอเร่ืองอุทธรณ์ร้องทุกข์  ในการเสนอเรื่องขอให้แนบข้อบังคับที่เก่ียวข้อง
โดยเฉพาะมาด้วย เพ่ือให้ผู้พิจารณาได้ตรวจสอบว่าได้มีการดําเนินการเป็นไปตามข้อบังคับหรือไม่  และ
ประกอบการพิจารณาของผู้บริหารในการสั่งการได้อย่างถูกต้อง ในกรณีที่เอกสารเสนอมาไม่ครบจะขอ
อนุญาตคืนเรื่องกลับไปโดยจะไม่เสนอให้อธิการบดีสั่งการ  ต้องตรวจสอบในเร่ืองของระเบียบ          
งานสารบรรณด้วย 

 

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
รับทราบ 

 

ระเบยีบวาระท่ี 4.10.4  เรือ่งนําเสนอเพือ่ทราบจากรองอธิการบดฝ่ีายกิจการนกัศึกษา 

 สาระสําคัญโดยย่อ 
- ไม่มี - 
 

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
- ไม่มี - 
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ระเบียบวาระที่ 5  เรื่องนําเสนอเพื่อพิจารณา 
 

ระเบียบวาระท่ี 5.1  ขอความ เห็ นชอบ  (ร่ า ง )  ข้ อบั งคั บมหาวิ ทยาลั ยราชภั ฏ
พระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา พ.ศ. ... 

 สาระสําคัญโดยย่อ 
 เพ่ือให้การบริหารจัดการการศึกษาของโรงเรียนสาธิต 3 ระดับ เป็นไปในแนวทางเดียวกัน 

ประกอบกับโรงเรียนสาธิตยังไม่มีข้อบังคับเก่ียวกับการบริหารจัดการของโรงเรียน  โรงเรียนสาธิตจึงได้
จัดทํา (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  ว่าด้วย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา พ.ศ. ... โดยได้ผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานฯ 
ครั้งที่ 2 ในวันอังคารที่ 26 พฤศจิกายน 2556 และได้ผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการประจํา          
คณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 5/2556 เมื่อวันศุกร์ที่ 6 ธันวาคม 2556 

 คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ (ก.บ.) มีข้อเสนอแนะ ดังต่อไปน้ี 
1. นิยามโรงเรียนสาธิต  คําว่าระดับปฐมวัย  ระดับประถมศึกษา  ระดับมัธยมศึกษา     

ควรเขียนให้ครบความโดยมีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาต่อท้าย 
2. นิยามผู้อํานวยการให้ปรับคําประถมสาธิต  เป็นสาธิตประถม 
3. นิยามคณะกรรมการบริหารโรงเรียน  ให้ระบุประกอบด้วยใครบ้าง 
4. ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความสามารถด้านการศึกษา  ควรจะสอดคล้องกับปฐมวัย  

ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา 
5. ข้อ 5 ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการ  ควรอยู่ท้ายข้อบังคับ 
6. หมวด 1 ควรจะกล่าวถึงปรัชญาหรือวัตถุประสงค์ด้วย 
7. หมวด 4 ในหมวดน้ีควรจะย้าย ผอ. , รอง ผอ. มาใส่ในส่วนน้ี 
8. ข้อ 20 รองผู้อํานวยการ  อาจกําหนดให้โรงเรียนสาธิตเป็นรองผู้อํานวยการ  และ     

การพ้นจากตําแหน่งโดยปริยายให้ปรับข้อความ  เช่นพ้นวาระตามผู้อํานวยการ 
9. ข้อ 21 ให้จัดทําประกาศ  ซึ่งคิดว่าโรงเรียนสาธิตน่าจะมีประกาศของโรงเรียนสาธิต  

ส่วนเงินประจําตําแหน่งให้ทําเป็นระเบียบเพ่ือจะได้ไม่ต้องอ้างข้อบังคับอ่ืน 
10. ข้อ 26 ไม่ต้องเขียนอํานาจหน้าที่ของเจ้าหน้าที่  จึงควรตัดออก 
11. ข้อ 37 ต้องระบุว่าเป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน / พ.ร.บ.แห่งชาติ พ.ศ. ... 

ให้อ้างตัวกฎหมาย 
12. สิทธิ  สวัสดิการควรจะให้สอดคล้องกับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  เช่น  ให้สามารถทํา

ผลงานวิชาการได้ 
13. การบริหารหน่วยงาน  คณบดีต้องเป็นประธาน  และมีอํานาจออกประกาศ 
14. ควรจัดหมวดหมู่ให้เหมาะสม  เช่น  เรื่องเงิน  การต้ังเงินต่าง ๆ ควรอยู่ในหมวดการเงิน  

รวมทั้งการใช้จ่ายจะขึ้นอยู่กับคณะหรือมหาวิทยาลัย  และบางอย่างอาจต้องกําหนดโดย ก.บ.ง. 
15. ควรต้ังคณะกรรมการปรับปรุง 
16. การกําหนดช่ือ  การแต่งต้ังและอ่ืน ๆ ไม่ควรให้ขัดแย้งกับ พ.ร.บ. 
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มติ/ความเห็นของที่ประชุม 
  มอบหมายให้คณะครุศาสตร์นําไปพิจารณาทบทวน ปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะ        
ของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) และนําเสนอในการประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย (ก.บ.) ครั้งที่ 2/2557 ในวันอังคารที่ 21 มกราคม 2557  
  

ระเบียบวาระท่ี 5.2 ขอความเห็นชอบแบบประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือน
ในสถาบันอุดมศึกษา  และพนักงานมหาวิทยาลัย    

 

 สาระสําคัญโดยย่อ 
 ตามที่สภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  ได้ออกประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์  และ

วิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  และพนักงาน
มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2555  และได้ประกาศคู่มือข้าราชการสายวิชาการ  พนักงานมหาวิทยาลัยสาย
วิชาการใช้ในรอบประเมินที่ผ่านมาเรียบร้อยแล้วน้ัน  ปรากฏว่าในประกาศฯ ในข้อ 9 การประเมินผล   
การปฏิบัติราชการต้องมีความชัดเจนและมีหลักฐานให้เป็นไปตามแบบประเมินผลการปฏิบัติราชการที่
สภามหาวิทยาลัยกําหนด  ดังข้อ (1) – (4) ไม่มีแบบที่จะใช้ในการประเมินของข้าราชการและพนักงาน
มหาวิทยาลัย  ประเภทสนับสนุนวิชาการในรอบการประเมินที่ผ่านมา  

 คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ (ก.บ.) มีข้อเสนอแนะ ดังต่อไปน้ี 
1. ให้ต้ังคณะกรรมการกําหนดแบบประเมิน  โดยให้กองนโยบายและแผนกําหนดตัวช้ีวัด

แล้วกําหนดช่องให้เติมผลลัพธ์ 
2. เน่ืองจากพฤติกรรมการปฏิบัติงานของแต่ละตําแหน่งต่างกัน  จะต้องกําหนดตัวช้ีวัด

กลาง  ส่วนเกณฑ์ต้องมาร่วมกันกําหนดจะกี่ระดับ 
3. ในระหว่างน้ีให้ปรับตัวช้ีวัดและประกาศให้ส่วนราชการทราบ  

 

มติ/ความเห็นของที่ประชุม 
  เห็นชอบในหลักการ และมอบหมายให้งานบริหารงานบุคคลนํากลับไปปรับปรุงแก้ไข         
ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) และนําเสนอในการประชุมคณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) ครั้งที่ 2/2557 ในวันอังคารที่ 21 มกราคม 2557 
 

ระเบียบวาระท่ี 5.3  ขอความเห็นชอบรายงานการติดตามและประเมินผลโครงการ  ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2556 

 

สาระสําคัญโดยย่อ 
 ตามที่กองนโยบายและแผนมีหน้าที่ในการติดตามและประเมินผลโครงการ  ประจําปี

งบประมาณ พ.ศ. 2556 (วันที่ 1 ตุลาคม 2555 ถึง วันที่ 30 กันยายน 2556) บัดน้ีรายงานดังกล่าว   
เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว  เพ่ือให้การดําเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและใช้เป็นแนวทางในการพัฒนา
และบริหารงานของมหาวิทยาลัยต่อไป 
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 คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) มีข้อเสนอแนะ  ดังต่อไปน้ี 
1. การเสนอข้อมูลที่มีสีสันมากเกินไป  ทําให้อ่านยาก 
2. บทสรุปผู้บริหารให้แก้ไขเพ่ิมเติมรายละเอียดไม่ใช่การสรุปใต้ตาราง 
3. ตัวเลขบางอย่างไม่ตรงกัน  เช่น  ครม.94  ในเล่มเป็น 93 

 

มติที่ประชุม   
เห็นชอบรายงานการติดตามและประเมินผลโครงการ  ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2556            

โดยมอบหมายให้กองนโยบายและแผนนํากลับไปปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย (ก.บ.)  
 

ระเบียบวาระท่ี 5.4  ขอความเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา     
เรื่อง  อัตราการจ่ายเงินรายได้จากเงินผลประโยชน์ 

 

สาระสําคัญโดยย่อ 
 ตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย  ในคราวประชุมครั้งที่ 13/2556  เมื่อวันที่  18  ธันวาคม  

2556  มีมติให้ออกระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  ว่าด้วย  การบริหารจัดการเงินรายได้ 
พ.ศ. 2556 น้ัน อาศัยอํานาจตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  ว่าด้วย  การบริหารจัด
การเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2556  และมติที่ประชุมคณะทํางานร่างระเบียบ ว่าด้วย การดําเนินงาน
โครงการจัดหารายได้ตลาดนัด  ในคราวประชุมครั้งที่ 3/2556  เมื่อวันที่  2  มกราคม  2556  ได้พิจารณา 
และมีมติเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  เรื่อง อัตราการจ่ายเงินรายได้จาก
เงินผลประโยชน์  จึงขอเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) ได้พิจารณา  ก่อนนําเสนอท่ี
ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) ต่อไป 

 คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ) มีข้อเสนอแนะ ดังต่อไปน้ี 
1. ตัดคําว่า “ตลาดนัด” ออก 
2. ข้อ 2 ค่าใช้จ่ายในงานพิธีกรรมทางศาสนา  เดิมมี 3 ศาสนาให้ตัดแต่ละศาสนาออก 

เหลือเพียง คําว่า “ค่าใช้จ่ายในงานพิธีกรรมทางศาสนา  ให้จ่ายเท่าที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 30,000 บาท 
3. ข้อ 4 (3) ค่าตอบแทนพนักงานขับรถ ให้เป็น 240 บาทต่อวัน และค่าพาหนะจ่ายไม่เกิน 

8,500 บาท 
4. ข้อ 5 ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม  ให้ระบุไปเลยว่างานปีใหม่  งานวันเด็กแห่งชาติ 
5. ข้อ 5 (1) ค่าอาหารว่างและเคร่ืองใช้จ่ายคนละไม่เกิน 30 บาท 
6. ข้อ 6 ให้ปรับเป็นค่าใช้จ่ายอ่ืนใดที่ไม่ได้กําหนดไว้ในประกาศน้ี  ให้เป็นไปตามโครงการที่

มหาวิทยาลัยอนุมัติ 
 

มติที่ประชุม   
เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  เรื่อง  อัตราการจ่ายเงิน

รายได้จากเงินผลประโยชน์ และมอบหมายให้งานนิติการปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะ
กรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) และนําเข้าการประชุมคณะกรรมการบริหารงบประมาณและ
การเงิน (ก.บ.ง.) ต่อไป 
 



 

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  คร้ังที่  2/2557 
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ระเบียบวาระท่ี 5.5  การนําเสนอ/สาธิตซอฟต์แวร์การเรียนการสอนภาษาต่างประเทศในระบบ     
e – learning (Speexx) โดยบริษัท นิว โนวเลจ อินฟอร์มเมชั่น จํากัด 

 

สาระสําคัญโดยย่อ 
 ด้วยทางบริษัท นิว โนวเลจ อินฟอร์มเมช่ัน จํากัด ได้รับการแต่งต้ังให้เป็นผู้แทนจําหน่ายและ

ให้บริการซอฟต์แวร์การเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ SPEEXX : Campus Language Training                
จากประเทศเยอรมนี ซึ่งเป็นสุดยอดนวัตกรรมการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศในปัจจุบัน  รองรับการจัด
การศึกษาสมัยใหม่ในระบบ e – learning มีผู้ใช้งานมากกว่า 75 ประเทศทั่วโลก ได้รับความไว้วางใจ              
จากสถาบันการศึกษาและองค์กรธุรกิจช้ันนําระดับโลก  นําไปประยุกต์ใช้ในด้านการพัฒนาศักยภาพ              
ทางภาษา  ทุกทักษะ (ฟัง พูด อ่าน เขียน) รวมถึง ไวยกรณ์  โดยมีรูปแบบการฝึกที่หลากหลายในลักษณะ      
การเรียนรู้ด้วยตนเอง (Self  Access) หรือการเรียนแบบเป็นกลุ่ม/ช้ันเรียน (Class Management) ซึ่งรองรับ
มาตรฐาน LMS (Learning  Management  System) นอกจากน้ีทาง Speexx ได้เป็นหน่ึงในโปรแกรม          
การเรียนภาษาอังกฤษที่ได้รับคัดเลือกใน 5 โปรแกรมที่ทาง ก.พ. ได้จัดไว้เพ่ือใช้เป็นสื่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
ให้แก่บุคลากรในหน่วยงานราชการ  ทางบริษัทฯ เล็งเห็นความสําคัญของการใช้ภาษาต่างประเทศ โดยเฉพาะ
ภาษาอังกฤษ  ที่เริ่มมีบทบาทในการดําเนินชีวิตทั้งการเรียน  และการทํางานนวัตกรรมการเรียนการสอนจึงเป็น
เครื่องมือส่วนหน่ึงในการพัฒนาทักษะภาษาต่างประเทศ  เพ่ือเพ่ิมศักยภาพของบุคลากรและนักศึกษาภายใน
มหาวิทยาลัยฯ และเพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมในการรองรับประชาคมอาเซียนที่จะมาถึงในปี 2558 ซึ่งเป็น  
สิ่งสําคัญย่ิง 

 มหาวิทยาลัยได้เห็นความสําคัญของการพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะด้านภาษาอังกฤษ  จึงได้บริษัท
ดังกล่าวมานําเสนอ Software 

 

มติที่ประชุม   
มอบหมายให้รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการเป็นผู้ติดต่อประสานงานกับบริษัท นิว โนวเลจ         

อินฟอร์มเมช่ัน จํากัด โดยมอบหมายให้คณบดีทั้ง 4 คณะตรวจสอบจํานวนบุคลากรในแต่ละคณะ           
และนําเสนอมหาวิทยาลัยต่อไป 
 

ระเบียบวาระที่ 6  เรื่องอ่ืน ๆ 
ระเบียบวาระท่ี 6.1 กําหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  ครั้งท่ี 2/2557 

สาระสําคัญโดยย่อ 
ตามที่ได้กําหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (กบ.) ครั้งที่ 2/2557  

ในวันอังคารที่ 21 มกราคม  พ.ศ. 2557 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมอยุธยา – อาเซียน มหาวิทยาลัย  
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  จึงขอเรียนเชิญคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยทุกท่านเข้าร่วมประชุม
โดยพร้อมเพรียงกัน ตามวันและเวลาดังกล่าว   
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มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
     รับทราบ 
 
 

เลิกประชุมเวลา เวลา  17.30 น.  
 

 
นางนงคราญ คงสมทรง ผู้จดบันทึกการประชุม 
นางลักขณา เตชวงษ์ ผู้ตรวจบันทึกการประชุม 




