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รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
ครั้งท่ี  3/2558 

วันอังคารที่  24  มีนาคม  2558  เวลา 13.30 – 16.25 น. 
ณ  หองประชุมอยุธยา – อาเซียน  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

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

ผูที่มาประชุม 
1. รศ.ดร.นพวรรณ ธีระพันธเจริญ รักษาราชการแทนอธิการบด ี     ประธาน 
2. อาจารย ดร.เกษม บํารุงเวช รองอธิการบดีฝายบริหาร      กรรมการ 
3. ผศ.ดร.อดิศร ภูสาระ  รองอธิการบดีฝายวิชาการ     กรรมการ 
4. อาจารยธาตรี มหันตรัตน รองอธกิารบดีฝายกิจการพิเศษและกฎหมาย  กรรมการ 
5. ผศ.บุญไท  เจริญผล  ผูชวยอธิการบดีฝายงานประกันคุณภาพ    กรรมการ 
6. อาจารย ดร.กิติมา ทามาล ี  ผูชวยอธิการบดีฝายบริการวิชาการและ 

     สหกิจศึกษา       กรรมการ 
7. อาจารยสุทัศน อูทอง  ผูชวยอธิการบดีฝายอาคารสถานที่ฯ    กรรมการ 
8. อาจารย ดร.ภาคิน โชติเวศยศิลป ผูชวยอธิการบดีฝายประชาสัมพันธ    กรรมการ 
9. อาจารย ดร.อมรรัตน สน่ันเสียง คณบดีคณะครศุาสตร         กรรมการ 
10. ผศ.ดร.หทัยรัตน ทรรพวส ุ คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร    กรรมการ 
11. อาจารย ดร.ศานติ เล็กมณี  คณบดีคณะวิทยาการจัดการ     กรรมการ 
12. ผศ.เลิศชาย  สถิตยพนาวงศ (แทน) ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา    กรรมการ 
13. อาจารย ดร.จงกล เฮงสุวรรณ ผูอํานวยการสถาบันอยุธยาศึกษา        กรรมการ 
14. ผศ.ธนู   บุญญานุวัตร ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและ 

     เทคโนโลยีสารสนเทศ      กรรมการ 
15. อาจารย ดร.เอนก รักเงิน  (แทน) รักษาราชการแทนผูอํานวยการ 

     สํานักงานบัณฑิตศึกษา         กรรมการ 
16. นางอมรรัตน อมรนาถ (แทน) ผูอํานวยการกองนโยบายและแผน    กรรมการ 
17. นางลักขณา  เตชวงษ  ผูอํานวยการกองบริการการศึกษา     กรรมการ 
18. นางสุนทรี  โพธิกุล  ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี     กรรมการ 
19. นางศิขรินทร สุวรรณทัศน นิติกร         ผูชวยเลขานุการ 
20. น.ส.กาญจนพิชญา ภิญญา  รักษาการหัวหนางานกิจการคณะกรรมการ       

              ผูชวยเลขานุการ 
21. นางนงคราญ คงสมทรง เจาหนาที่บริหารงานทัว่ไป      ผูชวยเลขานุการ 
22. นางปยะนุช  สุขเพ็ชร  เจาหนาที่บริหารงานทัว่ไป      ผูชวยเลขานุการ 
23. นางจิราพร  พัฒนธนกิจ เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป      ผูชวยเลขานุการ 
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ผูไมมาประชุม 
1. ผศ.ดร.จันทรเพ็ญ คลายมุข รองอธิการบดีฝายนโยบายและแผน   ติดราชการ 
2. รศ.ไพฑูรย  สมัครกิจ รองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา    ติดราชการ 
3. นางสาวพรสวรรค คลายกัน ผูอํานวยการกองกลาง     ติดภารกิจ 
4. นางสารภ ี  พูลศิริ  ผูอํานวยการกองพัฒนานักศึกษา    ติดภารกิจ 

 

ผูเขารวมประชุม 
1. นางสาวกาญจนา       เงินออน หัวหนาสํานักงานคณะครุศาสตร 
2. นางอรัญญา      จงกลรัตน หัวหนาสํานักงานคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

     บัณฑิตศึกษา 
3. นางสาวพิจิกามาศ        แยมบู หัวหนาสํานักงานผูอํานวยการสํานักงานวิทยบริการและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ 
4. นางเดือนเพ็ญ สนแยม นักวิชาการศึกษา  งานประกันคุณภาพ 

เริ่มประชุม เวลา 13.30 น. 
          ประธานพิจารณาจํานวนกรรมการที่มาประชุมและเห็นวาครบองคประชุมแลว จึงเปด         
การประชุมและดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม  

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจงใหทราบ 

ระเบียบวาระที่ 1.1 การซักซอมความเขาใจเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
และการเลื่อนเงินเดือนขาราชการพลเรือน 

 

สาระสําคัญโดยยอ 
 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณาแลวเห็นวา  เพื่อใหสถาบันอุดมศึกษามีแนวทางปฏิบัติ       

ที่ชัดเจน  จึงขอซักซอมความเขาใจเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการและการเลื่อนเงินเดือนขาราชการพลเรือน     

ในสถาบันอุดมศึ กษาในรอบการประเมินระหวางวันที่  1 ตุลาคม 2557 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2558  โดยขอให

สถาบันอุดมศึกษาพิจารณาประเมินผลการปฏิบัติราชการของขาราชการไปตามปกติ  สวนการเลื่อนเงินเดือน  ขอใหชะลอ

การสั่งเลื่อนเงินเดือนในวันที่ 1 เมษายน 2558 ไวกอน  จนกวารางกฎ ก.พ.อ. วาดวยการกําหนดบัญชีเงินเดือนขั้นต่ําขั้นสูง

ของขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ... และรางกฎ ก.พ.อ. วาดวยการใหขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา

ไดรับเงินเดือน (ฉบับที่ ...) พ.ศ. ... จะไดประกาศใชเปนกฎหมาย และสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจะไดแจงแนวทาง

ปฏิบัติเกี่ยวกับการรับเงินเดือนขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา   เขาสูบัญชีเงินเดือนทายกฎ ก.พ.อ. วาดวย        

การกําหนดบัญชีเงินเดือนข้ันต่ํ าขั้นสูงของขาราชการพลเรือน   ในสถาบันอุดมศึ กษา พ.ศ. ... พร อมนําสงฐาน                    

ในการคํานวณและชวงเงินเดือนสําหรับการเลื่อนเงินเดือนตั้งแตรอบการประเมินดังกลาวใหสถาบันอุดมศึกษาตอไป 

 มติ/ความเห็นของที่ประชุม 

   รับทราบ 
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ระเบียบวาระที ่1.2   การจัดทําโครงการตามแผนยุทธศาสตรของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

สาระสําคัญโดยยอ 
การจัดทําแผนยุทธศาสตรของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ซึ่งมหาวิทยาลัยตองจัดทํา

โครงการเพ่ือผนวกกับจังหวัดในการทํากิจกรรมตามแผนยุทธศาสตร  จํานวน 6 โครงการ  และขณะนี้
ไดรับจากแตละหนวยงานแลว จํานวน 10 โครงการ  ตองขอขอบคุณแตละหนวยงานที่ ใหความรวมมือ   
เปนอยางดี 

 

มติ/ความเห็นของที่ประชุม 
 รับทราบ  

ระเบียบวาระที่ 1.3   การระดมความคิดเห็นของคณะปฏริูปประเทศ 

สาระสําคัญโดยยอ 
ในวันที่  25 มีนาคม  2558 จะมีการระดมความคิ ดเห็ นของคณะปฏิรูปประ เทศ              

ณ  อาคาร 100 ป  ซึ่งมหาวิทยาลัยเปนเจาภาพในการจัดสถานที่  โดยจะมีประชาชนจากภาคสวนตาง ๆ 
มาเขารวมประชุมในครั้งนี้ดวย 

 

มติ/ความเห็นของที่ประชุม 
 รับทราบ และขอใหคุณศขิรินทร  สุวรรณทัศน  ชวยประสานงานกับผูอํานวยการสํานักงาน
อธิการบดีเรื่องการจราจรภายในมหาวิทยาลัย  และดานสถานที่ 

 

ระเบียบวาระที่ 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
ระเบียบวาระที่ 2.1  เรื่องรับรองรายงานการประชุม  ครั้งที่ 2/2558  

สาระสําคัญโดยยอ 
มหาวิทยาลัยได กําหนดใหมี การประชุม  คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย               

ครั้งที่ 2/2558 เมื่อวันอังคารที่  24  กุมภาพันธ  2558 เวลา 13.30 น. ณ หองประชุมอยุธยา – 
อาเซียน  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

เลขานุการคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย นําเสนอรายงานการประชุม ครั้งที่  2/2558    
เพื่อขอใหที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม 

 

มต/ิความคิดเห็นของที่ประชุม 
  รับ รองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้ งที่  2/2558              
โดยไมมีการแกไข  
 

ระเบียบวาระที่ 3   เรื่องสืบเนื่องจากการประชุม 

ระเบียบวาระที่ 3.1  รายงานขอมูลการดาํเนินงานและผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุม 
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
ครั้งที่ 2/2558 
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สาระสําคัญโดยยอ 
  เลขานุการคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.)  นํา เสนอรายงานขอมูล               
จากการดํ าเนินงานและผลการปฏิบั ติต ามมติที่ ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย               
ครั้งที่  2/2558 เมื่อวันอังคารที่  24  กุมภาพันธ  2558  ดังตอไปนี ้
 

ระเบียบ
วาระท่ี 

เรื่อง 
มติท่ีประชุม/ขอเสนอแนะ 

และขอสั่งการ 
ผลการปฏิบัติตามมต ิ

5.1 ขอความเห็นและขอ เสนอแนะ (ราง) 
ขอบั งคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา  วาดวย  คุณสมบัติ  
หลักเกณฑ  และวิธีการสรรหานายกสภา
มหาวิทยาลัย พ.ศ. ... 

เห็นชอบ (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลยัราชภฏั
พระนครศรีอยุธยา วาดวย หลักเกณฑ     
และวิธีการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย 
พ.ศ. .... โดยใหแกไขเฉพาะคํานิยาม คําวา 
“คณาจารย” เทานั้น  ทั้งนี้ใหกําหนดคํา
นิยามใหครอบคลุมโดยยึดหลกัการมีสวนรวม 

- แจงมติการประชุมใหแกหนวยงาน        
ที่เกี่ยวของไดรับทราบ 

- นําเขาการประชุมคณะกรรมการปรับปรุง
และยกรางกฎหมายของมหาวิทยาลยั   
ในวันที่ 7 มีนาคม 2558 
 

5.2 ขอความเห็นและขอ เสนอแนะ (ราง) 
ขอบั งคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา  วาดวย  คุณสมบัติ  
หลักเกณฑ  และวิธีการสรรหากรรมการ
สภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ พ.ศ. .... 

เห็นชอบ(ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภฏั
พระนครศรีอยุธยา วาดวย หลักเกณฑและ
วิธีการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผูทรงคุณวุฒิ พ.ศ. .... โดยใหแกไขเฉพาะ  
คํานิยาม คําวา “เขตพื้นที่บริการการศึกษา”  
และเพิ่มคุณสมบัติของผูทรงคุณวุฒิ คือมี
ภูมิลําเนาหรือประกอบอาชีพอยูในเขตพื้นที่
บริการการศึกษา 

- แจงมติการประชุมใหแกหนวยงาน        
ที่เกี่ยวของไดรับทราบ 

- นําเขาการประชุมคณะกรรมการปรับปรุง
และยกรางกฎหมายของมหาวิทยาลยั   
ในวันที่ 7 มีนาคม 2558 
 

5.3 ขอความเห็นและขอ เสนอแนะ (ราง) 
ขอบั งคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา  วาดวย  คุณสมบัติ  
หลักเกณฑ  และวิธีการสรรหากรรมการ
สภามหาวิทยาลัยจากผูดํารงตําแหนง
บริหาร พ.ศ. ... 

เห็นชอบ (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลยัราชภฏั
พระนครศรีอยุธยา วาดวย หลักเกณฑและ
วิธีการไดมาของกรรมการสภามหาวิทยาลัย
จากผูดํารงตําแหนงผูบริหาร พ.ศ. .... 

- แจงมติการประชุมใหแกหนวยงาน        
ที่เกี่ยวของไดรับทราบ 

- นําเขาการประชุมคณะกรรมการปรับปรุง
และยกรางกฎหมายของมหาวิทยาลยั   
ในวันที่ 7 มีนาคม 2558 
 

5.4 ขอความเห็นชอบ (ราง) ประกาศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  
เรื่อง แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจาย
ทุนอุดหนุนการวิจัย พ.ศ.2558 

ใหนําเขาพิจารณาเปนวาระสืบเนื่องของ  
การประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย (ก.บ.) ครั้งตอไป 

- แจงมติการประชุมใหแกหนวยงาน        
ที่เกี่ยวของไดรับทราบ 

- นําเขาพิจารณาในการประชุม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ) 
ครั้งที่ 3/2558 วันที่ 24 มีนาคม 2558 
เปนวาระสืบเนื่องจากการประชุม 

5.5 ขอความเห็นชอบมาตรการดาํเนินการกับ
ผูที่ ไมสงรูปเลมรายงานโครงการบริการ
วิชาการ                      

ขอถอนวาระออก  เน่ืองจากไดมี           
การดําเนินการเรียบรอยแลว 

- แจงมติการประชุมใหแกหนวยงาน        
ที่เกี่ยวของไดรับทราบ 
 

5.6 ขอความเห็นชอบ (ราง)  
ตัวบ งชี้อัตลักษณ/เอกลักษณ 

เห็นชอบ (ราง) ตัวบงชี้อัตลักษณ/เอกลกัษณ - แจงมติการประชุมใหแกหนวยงาน        
ที่เกี่ยวของไดรับทราบ 

- จัดทําเปนประกาศตัวบงชี้อัตลักษณ/
เอกสาร  และเสนออธิการบดีลงนาม   
เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2558 

- ประชาสัมพันธใหแตละหนวยงานไดรับ
ทราบ 
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ระเบียบวาระที่ 3.2   ขอความเห็นชอบ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
เรื่อง แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจายทุนอุดหนุนการวิจัย พ.ศ.2558 

สาระสําคัญโดยยอ 
สถาบันวิจัยและพัฒนาไดจัดทํา (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา                  

เรื่อง แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจายทุนอุดหนุนการวิจัย พ.ศ. 2558 

 

มติ/ความเห็นของที่ประชุม 
 ใหนําเขาพิจารณาในการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.)  ครั้งที่ 4/2558 
วันที่ 28 เมษายน 2558 เปนวาระสืบเน่ืองจากการประชุม 

 

ระเบียบวาระที่ 3.3  ขอความเห็นชอบ (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  
วาดวย  คุณสมบัติ  และวิธีการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ. ...                            

 สาระสําคัญโดยยอ 
 ดวยพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551         

ไดรองรับสถานภาพของพนักงานมหาวิทยาลัยไวตามกฎหมาย และใหบุคลากรดังกลาวของมหาวิทยาลัย           
มีสวนรวมในกระบวนการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย ประกอบกับขอบังคับของมหาวิทยาลัยไดมีสภาพบังคับ
ใชมาไดระยะหนึ่งแลว จึงสมควรไดรับการปรบัปรุงแกไข เพื่อใหสอดคลองกับพระราชบัญญัติ กฎ ระเบียบตาง ๆ 
ที่บังคับใชในปจจุบัน ประกอบกับสภามหาวิทยาลัยชุดปจจุบัน ใกลครบวาระ เพื่อใหการดําเนินการดังกลาว
เปนไปอยางถูกตองเรียบรอย จึงสมควรปรับแกขอบังคับที่เกี่ยวกับการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย  

 งานนิติการไดยกรางขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา วาดวย คุณสมบัติ 
หลักเกณฑและวิธกีารสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย พ.ศ.....เสนอตอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
ในคราวประชุมครั้งที่  2/2558 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ 2558 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ (ราง) ขอบังคั บ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา วาดวย หลักเกณฑและวิธีการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. ....   
โดยใหแกไขเฉพาะคํานิยาม คําวา “คณาจารย” เทานั้น  ทั้งนี้ใหกําหนดคํานิยามใหครอบคลุมโดยยึดหลัก      
การมีสวนรวมในกระบวนการสรรหา 

 เพื่อใหการปรับปรุงและยกรางขอบังคับดังกลาวมีความถูกตองและครอบคลุมหลักการมีสวนรวม 
จึงไดจัดทํา (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา วาดวย คุณสมบัติ และวิธีการสรรหานายก
สภามหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. ....โดยเพิ่มเติมคํานิยาม คําวา “คณาจารยประจํา” และ “บุคลากร”         
ดวย เพื่อใหครอบคลุมถึงบุคลากรที่เปนพนักงานมหาวิทยาลัย 

 

มติ/ความเห็นของที่ประชุม 
 เห็นชอบ (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  วาดวย  คุณสมบัติ    
และวิธีการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. ... โดยใหแกไขคํานิยาม คําวา “คณาจารย
ประจํา” และเพิ่มขอความ “ไดปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยติดตอกันเปนเวลาไมนอยกวา 1 ป” 
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ระเบียบวาระที ่3.4  ขอความเห็นชอบ (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  
วาด วย  คุณสมบั ติ   หลัก เกณฑ  และวิ ธี การสรรหากรรมการ                 
สภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. ... 

                          

 สาระสําคัญโดยยอ 
 ตามที่มหาวิทยาลัยไดมีขอบังคับ  วาดวย  คุณสมบัติ  หลักเกณฑ และวิธีการสรรหากรรมการ   

สภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ พ.ศ. 2547 ซึ่งในขอบังคับดังกลาวจะพบปญหาการตีความเก่ียวกับเขตพื้นที่
บริการการศึกษาของมหาวิทยาลัย  ประกอบกับสภามหาวิทยาลัยชุดปจจุบันใกลครบวาระ  เพ่ือให              
การดําเนินการดังกลาวเปนไปอยางถูกตองเรียบรอย  จึงสมควรปรับปรุงแกไขขอบังคับเกี่ยวกับการสรรหา
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

 งานนิติการไดยกรางขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  วาดวย  คุณสมบัติ  
หลักเกณฑ และวิธีการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ พ.ศ. ... เสนอที่ประชุมคณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัย ในคราวประชุม ครั้งที่ 2/ 2558  เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ 2558  ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ 
(ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา วาดวย หลักเกณฑและวิธีการสรรหากรรมการ           
สภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ พ.ศ. ... โดยใหแกไขเฉพาะคํานิยาม  คําวา “เขตพื้นที่บริการการศึกษา” และเพิ่ม
คุณสมบัติของผูทรงคุณวุฒิ คือ มีภูมิลําเนาหรือประกอบอาชีพอยูในเขตพื้นที่บริการการศึกษา 

 งานนิติการไดแกไขขอบังคับดังกลาวตามมติที่ประชุม  จัดทําเปน (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัย   
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  วาดวย  คุณสมบัติ  หลักเกณฑ และวิธีการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผูทรงคุณวุฒิ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. ... โดยปรับปรุงเฉพาะในสวนของคํานิยาม คําวา “เขตพื้นที่บริการการศึกษา”    
และเพิ่มคุณสมบัติของผูทรงคุณวุฒิตามขอเสนอแนะ 
 

มติ/ความเห็นของที่ประชุม 
 เห็นชอบ (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา วาดวย คุณสมบัติ 
หลักเกณฑ และวิธีการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ (ฉบับที่  2) พ.ศ. .... โดยให
เพ่ิมเติมนิยาม คําวา “เขตพื้นที่บริการการศึกษา”เทานั้น และใหตัดขอความคุณสมบัติของผูทรงคุณวุฒิ 
ขอ 4 (5) ออก 

ระเบียบวาระที่ 4 แจงผลและนําเสนอแผนงานที่จะดําเนินการของหนวยงานตาง  ๆ 

ระเบียบวาระที่ 4.1 คณบดีคณะครุศาสตร 

 สาระสําคัญโดยยอ 
1. เมื่อวันที่  4  มีนาคม 2558  สงมอบหนังสือและอุปกรณใหกับหองสมุดโรงเรียน        

กองทุนการศึกษา จํานวน 4 โรงเรียน คือ โรงเรียนวัดทางหลวง (เทพราษฎรรังสรรค)  โรงเรียน          
วัดจุฬามณี (ชุณหะจันทนประชาสรรค)  โรงเรียนวัดหนองไมซุง  และโรงเรียนมาลาอีสงเคราะห          
ณ โรงเรียนวัดทางหลวง  โรงเรียนวัดจุฬามณี  โรงเรียนวัดหนองไมซุง  และโรงเรียนมาลาอีสงเคราะห 

2. เมื่อวันที่ 5 – 6 มีนาคม 2558  โรงเรียนสาธิตปฐมวัย  จัดกจิกรรมสายใยครูสูศิษยรัก
ของพี่ๆ  ชั้นปฐมวัย 3 และจัดนิทรรศการแสดงผลงานให กับนักศึ กษาปฐมวัย  ชั้นอนุบาล 3                
ณ โรงเรียนสาธิตปฐมวัย 
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3. เมื่อวันที่ 7 – 8 มีนาคม 2558  จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ  เรื่อง  การจัดการเรียนรู          
ในศตวรรษที่  21  และจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง   การวัดประเมินผลในระดับอุดมศึกษา            
ใหกับคณาจารย   คณะครุศาสตร ณ โรงแรมบางแสนเฮริเทจ  จังหวัดชลบุร ี

4. เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2558 จัดโครงการปจฉิมนิเทศภาควิชาการ  การเตรียมตัวเขาสู
วิชาชีพครู  ใหกับนักศึกษา ชั้นปที่ 5  ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

5. เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2558  สาขาวิชาการศึกษาพิเศษฯ จัดอบรม เรื่อง “อบรมการให
คําปรึกษาสําหรับผูปกครองเด็กที่มีความตองการพิเศษในโรงเรียนเรียนรวม” ใหกับครู และบุคลากร
ทางการศึกษา  ณ หองประชุม กศพ.204 

6. เมื่อวันที่ 21 – 22 มีนาคม 2558 สาขาวิชาการประถมศึกษา จัดอบรม เรื่อง “อบรม
การพัฒนาทักษะการสื่อสารของครู : สือ่สารอยางไรกับนักเรียนไทยในศตวรรษที่  21” ใหกับครู และ
บุคลากรทางการศึกษา ณ หองประชุม กศพ.204 

7. ในวันที่ 23 – 26 มีนาคม 2558 สาขาวิชาคอมพิวเตอรศึกษา  จัดอบรม เรื่อง “อบรม
การพัฒนาคอมพิวเตอรบนเครื่องคอมพิวเตอรแท็บเล็ต” ใหกับครู และบุคลากรทางการศึกษา            
ณ หอง 31121  อาคาร 100 ป 

8. ในวันที่  25  – 26 มีนาคม 2558  สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ  จัดอบรม           
เรื่อง “อบรม English  for  ASEAN : Basic  Writing  II”  ใหกับครู และบุคลากรทางการศึกษา         
ณ หอง 701 

9. ในวันที่ 25 มีนาคม 2558  งานประกันคุณภาพการศึกษาคณะครุศาสตร จัดอบรม    
เรื่อง “อบรมการจัดการความรู เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศ”  ใหกับคณาจารยคณะครุศาสตร            
ณ หองคอมพิวเตอร 622 

10. ในวันที่ 26 มีนาคม 2558  สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย  นํานักศึกษาไปศึกษาดูงาน
ศิลปวัฒนธรรม  สถาป ตยกรรมภูมิปญญาทองถิ่น  ใหกับนักศึกษาชั้นป ที่  3 การศึ กษาปฐมวัย             
ณ ศูนยศิลปาชีพบางไทร  พระราชวังบางปะอิน 

11. ในวันที่  26  มีนาคม 2558  ประชุมคณะกรรมการประจํ าคณะครุศาสตร                 
ณ หองประชุม กศพ.222 

12. ในวันที่ 27 มีนาคม 2558  อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง STEM Education กับการพัฒนาเด็ก
ปฐมวัยในศตวรรษที่ 21  ใหกับนักศึกษา ชั้นปที่  4  สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ  และการศึกษาปฐมวัย          
ณ หองประชุม กศพ.204 

13. ในวันที่ 28 มีนาคม 2558  สาขาวิชาการศึกษาพิเศษฯ จัดอบรม เรื่อง “อบรม        
การชวยเหลือเด็กกลุมเส่ียงตอการเกิดปญหาทางการเรียนรู (LD) ระดับปฐมวัย”  ใหกับครู และบุคลากร
ทางการศึกษา  ณ หองประชุม 204 

14. ในวันที่ 29 มีนาคม 2558  สาขาวิชาการศึกษาพิเศษฯ จัดอบรม เรื่อง “อบรม        
การคัดกรองเด็กกลุมเส่ียงตอการเกิดปญหาทางการเรียนรู (L.D) ระดับปฐมวัย”  ใหกับครู  และบุคลากร
ทางการศึกษา  ณ หองประชุม กศพ.204 
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15. ระหวางวันที่ 28 – 29 มีนาคม 2558  สาขาวิชาคณิตศาสตร จัดอบรม เรื่อง “อบรม       
การสรางสื่อคณิตศาสตรระดับประถมศึกษา” ใหกับครู และบุคลากรทางการศึกษา  ณ หองประชุม 
กศพ.204 

16. ระหวางวันที่ 31 มีนาคม 2558, 1 – 3 เมษายน 2558  จัดโครงการ เรื่อง การพัฒนา
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากอนแตงตั้งใหมีและเล่ือนเปนวิทยฐานะครูชํานาญการพิเศษ  
รุนที่ 13  ใหกับครู  และบุคลากรทางการศึกษา  ณ โรงแรมวรบุรี  อยุธยา 

17. ในวันที่ 8 เมษายน 2558  งานบริการและพัฒนานักศึกษา  จัดกิจกรรมวิถีวัฒนธรรม
ชาวพุทธ  ใหกับนักศึกษาชั้นปที่ 2 – 3 สาขาวิชาการสอนภาษาไทย  ณ ศูนยการศึกษาพิเศษ 

18. ในวันที่ 9 เมษายน 2558  งานประกันคุณภาพคณะครุศาสตร  นําคณะกรรมการ      
ไปแลกเปลี่ยนเรียนรู  และทําบันทึกขอตกลงประกันคุณภาพการศึกษาและการพัฒนานักศึกษากับ     
คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ   

19. ในวันที่ 19 เมษายน 2558  งานบริการและพัฒนานักศึกษา นํานักศึกษาไปเรียนรู     
วิถีพุทธ  ใหกับนักศึกษาชั้นปที่ 4  สาขาวิชาสังคมศึกษา  ณ เสถียรธรรมสถาน  กรุงเทพฯ 

20. ในวันที่ 25 มีนาคม , วันที่  21 เมษายน 2558  รับสมัครนายกสโมสรนักศึกษา       
คณะครุศาสตร สําหรับนักศึกษาชั้นปที่ 3 ณ หอง 616  อาคาร 6 

21. ในวันที่ 22 เมษายน 2558  แสดงวิสัยทัศน  และลงคะแนนเสียงเลือกตั้งนายกสโมสร  
สําหรับนักศึกษาชั้นปที่ 1 – 4  ณ หองประชุม อาคาร 100 ป 

22. ในวันที่ 29 เมษายน 2558  งานบริการและพัฒนานักศึกษา  จัดการอบรมประกัน
คุณภาพการศึกษาใหนักศึกษาชั้นปที่ 4  ณ หองประชุม อาคาร 100 ป 

 

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
รับทราบ  

 

ระเบียบวาระที่ 4.2  คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

 สาระสําคัญโดยยอ 
1. เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ 2558 วันที่ 7, 14 และ 21 มีนาคม 2558  คณะจัดอบรม

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสําหรับครู และบุคลากรทางการศึกษา (English  for  Communication  
for  Teachers  and  Education  Personnel)  วิทยากรโดย อาจารย  Barry  Neil  Dalton          
ณ หอง 31115  อาคาร 100 ป (ศูนยภาษาและคอมพิวเตอร) 

2. เมื่อวันที่  1,8 , 15, 22 และ 29 มีนาคม 2558  สาขาศิลปะการแสดงจัดอบรม          
เชิงปฏิบัติการ “ศิลปะการแสดงสูชุมชน” วิทยากรโดย รศ.อมรา  กล่ําเจริญ  อาจารยฤตพชรพร       
ทองถนอม  อาจารยณัฐพร  นิรังสรรค  ผศ.สุมิตร  เทพวงษ  และอาจารยธิดารัตน  ภูมิวัฒนะ           
ณ หองปฏิบัติการ 327 อาคาร 3 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

3. เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2558  กลุมวิชาปรัชญาและศาสนา  และสาขาวิชาสหวิทยาการ
อิสลามรวมกันจัดโครงการวัฒนธรรมอยุธยาสูการพัฒนาอาเซียน  ครั้งที่ 1 “เสวนาศาสนาในอาเซียน” 
วิทยากรโดย อาจารยเฉลิมพล  พลมุข  ดร.กาวี  ศรีรัตน  อาจารยนิรันดร  ขันธวิธิ  และดร.นิพล       
แสงศรี  ณ หอง 31011  อาคาร 100 ป (ศูนยภาษาและคอมพิวเตอร)  
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4. เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2558  คณะจัดประชุมคณะกรรมการกํากบัดูแลตวับงชี้การประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน ครั้งที่ 1/2558  เพ่ือติดตามความกาวหนาในการดําเนินงานประกันคุณภาพ 
ระดับคณะ ณ หองประชุม 43110 ชั้น 2  อาคาร 43  คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

5. เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2558 สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร  นํานักศึกษาศึกษาดูงาน
เก่ียวกับระบบงานศาล  การฟองคดีปกครอง  เพื่อเสริมความรูและประสบการณใหแกนักศึกษา          
ณ ศาลปกครอง กรุงเทพฯ 

6. เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2558 สาขาวิชาภาษาจีนจัดโครงการบรกิารวิชาการ “อบรมภาษา
จันสําหรับกลุม OTOP จังหวัดพระนครศรีอยุธยา”  วิทยากรโดย อาจารยดวงพร  รื่นเรืองฤทธิ์      
อาจารยกิตติ์ธเนศ  วิวรรธนโชติ  อาจารย Zang  June  อาจารย Zhao  Yupeng  ณ หองประชุม 
43107 ชั้น 2 อาคาร 43  คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

7. เมื่อวันที่  16 และ 24 มีนาคม 2558 สาขาวิชาภาษาอังกฤษจัดอบรมแนวทาง          
การประกอบอาชีพและการเตรียมความพรอมกอนสมัครงานใหนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
“วิทยากรโดย คุณพจนารถ  ลี้รุงเรืองพร  ณ หองประชุม 43014  อาคาร 43  คณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร 

8. เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2558 สาขาวิชาภาษาไทยจัดเสวนาวิชาการ  “ถอดบทเรียน
ภาษาไทย...ในชีวิต” วิทยากรโดย อาจารยจิรศักดิ์  กนกอุดม  ครูวิทยฐานะชํานาญการพิเศษ ผูสอนวิชา
ภาษาไทย  โรงเรียนบางซายวิทยา  และคุณชนะชัย  แกวผาง  กองบรรณาธิการขาว  บริษัทมีเดียสตูดิโอ  
และผูสื่อขาวรายการประ เด็นเด็ด เจ็ดสี  ณ ห องประชุม 104  อาคาร  1 คณะมนุษยศาสตร             
และสังคมศาสตร 

9. เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2558 คณะจัดประชุมคณะกรรมการบริหารคณะมนุษยศาสตร   
และสังคมศาสตร  ครั้งที่ 3/2558  ณ หองประชุม 43110 ชั้น 2  อาคาร 43  คณะมนุษยศาสตร      
และสังคมศาสตร 

10. เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2558  คณะจัดอบรมการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในปจจุบัน   
ใหกับนักศึกษาชั้นปที่ 2 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  วิทยากรโดย อาจารยชัยพฤกษ ชูดํา  
อาจารยประจําสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  ณ หองประชุม    
อาคาร 100 ป (ศูนยภาษาและคอมพิวเตอร) 

11. เมื่อวันที่  19 – 20 มีนาคม 2558 สาขาวิชาประวัติศาสตรจัดสัมมนาวิชาการ           
วัดมหาธาตุ : มรดกสถาปตยกรรมความทรงจําพระนครศรีอยุธยา  วิทยากรโดย รศ.เสมอ  บุญมา  
อาจารย ดร.วินัย  พงศศรีเพียร  อาจารยธิษณา  วีรเกียรติสุนทร  อาจารยอภินันท  สงเคราะห         
และ อาจารย ดร.เกรียงไกร  เกิดศิริ  ณ หองประชุม 317 

12. เมื่อวันที่ 18 – 19 มีนาคม 2558 สาขาวิชาดนตรีจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “เทคนิค   
การปรับวงปพาทยผสมเครื่องสายไทย  เพ่ือการประกวด” วิทยากรโดย ผศ.ดร.ยุทธนา  ฉัพพรรณรัตน  
อาจารยคณะครุศาสตร  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  ณ  หองประชุม 101  อาคาร 1 คณะมนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร   
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13. เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2558  คณะจัดประชุมคณะกรรมการดําเนินงานประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน ครั้งที่ 2/2558  เพ่ือติดตามความกาวหนาในการดําเนินงานประกันคุณภาพระดับ
หลักสูตร  ณ หองประชุม 43110 ชั้น 2  อาคาร 43  คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

14. เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2558 สาขาวิชาภาษาญี่ปุนจัดกิจกรรมสงเสริมและพัฒนาทักษะ
ภาษาญี่ปุนนอกสถานที่ เพื่อใหนักศึกษาไดเรียนรูและเขาใจในการใชภาษาญี่ปุนและเพื่อสงเสริม         
ใหนักศึกษามีทักษะการเรียนรูที่พึงมีในศตวรรษที่ 21  ณ วัดพระศรีรัตนศาสนาราม วัดพระเชตุพน
วิมลมังคลาราม กรุงเทพ 

15. เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2558 สาขาวิชานิเทศศาสตรนํานักศึกษาศึกษาดูงานเกี่ยวกับ
กระบวนการผลิตรายการโทรทัศน  และกระบวนการผลิตขวดแกวและเครื่องดื่ม  ณ สถานีโทรทัศน
กองทัพบกชอง 7 และ บริษัท โอสถสภา จํากัด กรุงเทพฯ 

16. เมื่อวันที่  20 – 22 มีนาคม 2558 สาขาวิชานิเทศศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา รวมกับภาควิชานิเทศศาสตรและสารสนเทศศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรจัด
อบรมเชิงปฏิบัติการดานการสื่อขาวเพื่อเสริมสรางความรูความเขาใจเก่ียวกับการจัดทําสารคดีเชิงขาว    
แกนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ณ ชุมชนตาล
เอน  อําเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

17. เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2558 สาขาวิชาสหวิทยากรอิสลามจัดโครงการบริการวิชาการ  
“อบรมเชิงปฏิบัติการความรู เกี่ยวกับภาษาอาหรับ” วิทยากรโดย อาจารย ดร.นิพล  แสงศรี         
อาจารยนิรั นดร  ขันธวิธี  และ  อาจารยกัมปนาท  บัว เจริญ  ณ หอง  43018  อาคาร 43               
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

18. เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2558 คณะจัดกิจกรรมศึกษาดูงานโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริเพื่อเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาใหมีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค         
ณ  ศูนยภูมิรักษธรรมชาติ  อําเภอเมือง  จังหวัดนครนายก 

19. เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2558 สาขาวิชานิติศาสตรนํานักศึกษาศึกษาดูงาน “การชันสูตร
พลิกศพและกลุมงานดานตาง ๆ “ เพ่ือใหนักศึกษาไดเห็นถึงความสําคัญของการนําหลักสูตรทางนิติ
วิทยาศาสตรไปใชในกระบวนการยุติธรรม  ณ สถาบันนิติเวชวิทยา  กรุงเทพฯ 

20. ในวันที่ 25 มีนาคม 2558 ประชุมคณะกรรมการประจําคณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร  ครั้งที่ 3/2558  ณ หองประชุม 43110  อาคาร 43 

21. ในวันที่ 27 มีนาคม 2558 สาขาวิชาศิลปกรรมจัดโครงการบริการวิชาการ “อบรม    
เชิงปฏิบัติการความเขาใจศิลปะสมัยใหมในบริบทของการเขาสูประชาคมอาเซียน”  วิทยากร            
โดย อาจารยอรพิมพ  สุขสุวรรณ  ณ หอง 104  อาคาร 1 

22. ในวันที่ 27 มีนาคม 2558 สาขาวิชานิเทศศาสตรนํานักศึกษาสาขาวิชานิเทศศาสตร
ศึกษาดูงานเพื่อใหนักศึกษาไดมีโอกาสในการเรียนรูและเพิ่มพูนประสบการณสามารถนํามาใชประกอบ  
ในการศึกษาทางดานนิเทศ  ณ หอศิลปวัฒนธรรมแหงกรุงเทพ  และสถาบันพิพิธภัณฑการเรียนรู
แหงชาต ิ

23. ในวันที่ 1 เมษายน 2558 คณะจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทักษะในการวิจัย
ใหกับอาจารยและเจาหนาที่ของคณะ ณ หองประชุมตนโมก 



 

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  คร้ังที่  4/2558 

 

[2-12] 

24. ในวันที่ 3 – 4 เมษายน 2558 สาขาวิชาภาษาญี่ปุนจัดโครงการเตรียมความพรอม       
สูประชาคมอาเซียน  “คายภาษาญี่ปุนนอกสถานที่” เพ่ือเปนการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาญีปุ่นและ
เรียนรูเก่ียวกับอาเซียน  ณ โรงแรมสวนบวกหาด  อําเภอชะอํา  จังหวัดเพชรบุรี 

25. ในวันที่ 8 – 10 เมษายน 2558 คณะจัดโครงการเตรียมความพรอมสูประชาคมอาเซียน 
“อบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสําหรับครูโรงเรียนสาธิต” ณ หองประชมุชั้น 2  โรงเรียนสาธิต   

26. ในวันที่ 22 เมษายน 2558 ประชุมคณะกรรมการประจําคณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร  ครั้งที่ 4/2558  ณ หองประชุม 43110  อาคาร 43 

27. เมื่อวันที่ 23 – 24 เมษายน 2558  คณะจัดโครงการเตรียมความพรอมสูประชาคม
อาเซียน “คายภาษาอังกฤษ” สําหรับบุคคลทั่วไป  ณ โรงแรมสวนบวกหาด  อําเภอชะอํา  จังหวัด
เพชรบุร ี

 

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
รับทราบ  

 

ระเบียบวาระที่ 4.3 คณบดีคณะวิทยาการจัดการ 

 สาระสําคัญโดยยอ 
1. เมื่ อสัปดาหที่ ผานมามหาวิทยาลัยเวจากประ เทศ เวียดนามได ประสานงาน               

เพ่ือขอความอนุเคราะหอาจารยไปสอนภาษาไทยใหกับนักศึกษาทีป่ระเทศเวียดนาม จํานวน 20 คน และ
จะมาศึกษาตอในหลักสูตรทองเที่ยวภาษาไทย กับภาษาอังกฤษ  แตขณะนี้หลักสูตรทองเที่ยว
ภาษาอังกฤษยังไมสมบูรณ  ตองเรงดําเนินการใหแลวเสร็จในภาคการศึกษานี้  และไดรับสมัครอาจารย
มาแลว จํานวน 1 ทาน ขาดอีกจํานวน  4 ทาน  ซึ่งอาจจะตองวางแผนใหมใหนักศึกษาไดเรียน           
ในหลักสูตรภาษาไทยซึ่งเปดรับสมัครอยูในขณะนี้ 

2. คณะวิทยาการจัดการจะสงนักศึกษาไทย จํานวน 1 หมูเรียน ไปศึกษาตอยังประเทศ
กัมพูชา  ซึ่งไดประสานงานไปแลว  และไดรับทราบวายังไมพรอมที่จะรับนักศึกษาจากประเทศไทย 

3. มีความกังวลเรื่ องคําสั่ งของนายกรั ฐมนตรีเรื่ องการอบรม  หรื อศึกษาดู งาน             
จากตางประ เทศ  เนื่องจากคณะวิทยาการจัดการจะตอง เดินทางไปยังประเทศจีน  เพื่ อทํ า              
การประชาสัมพันธ และคาดวาจะมีนักศึกษาจากประเทศจีนจํานวนหนึ่งที่จะมาศึกษาที่มหาวิทยาลัย   
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  ดังนั้นจึงตองศึกษาขอมูลกอนเพ่ือพิจารณาวาจะสามารถเดินทางไปไดหรือไม 

4. การขยายสถานที่ ฝกงาน  เพื่ อใหนักศึ กษา ได มีประสบการณทางด านธุรกิจ              
โดยวางแผนจะสงนักศึกษาไปฝกที่โรงแรมสวนหลวง   

5. บริษัท สยามแมคโคร จํากัด (มหาชน)  ไดมอบรางวัลให กับนักศึกษาสาขาวิชา         
การจัดการ  ไดรับรางวัลอันดับ 1 – 3  ในการสงเสริมการเปนโชวหวยรูปแบบเกา  จึงไดติดตอกับ
ผูจัดการใหทําเปนบริษัทจําลอง เพือ่ใหนักศึกษาไดเขาไปฝกประสบการณ  โดยอาจจะใชสถานที่ของ
โรงแรมสวนหลวง  และนําสินคาจากบริษัท สยามแมคโคร จํากัด (มหาชน) มาวางจําหนายโดยนักศึกษา
ฝกประสบการณ  ซึ่งจะมีการประชุมหารือกันตอไป 

 

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
รับทราบ  
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ระเบียบวาระที่ 4.4  คณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

 สาระสําคัญโดยยอ 
1. เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2558  คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  ไดตอนรับคณะศึกษา      

ดูงาน  สาขาวิชาฟสิกส   คณะวิทยาศาสตรและ เทคโนโลยี   มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุ สิต                
และภาควิชาคณิตศาสตร  คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยเมียวโจ  ประเทศญี่ปุน        
ซึ่งคณะศึกษาดูงาน  ไดเยี่ยมชมหองปฏิบัติการสาขาวิชาฟสิกส  สาขาวิชาเคมี  สาขาวิชาจุลชีววิทยา  
สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  และสาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

2. เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2558  ดําเนินการอบรมเรื่องเหมืองขอมูล (Data  Mining)  ณ หองประชุม 
317  โดยมีกลุมเปาหมายเปนนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  และสาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ 

3. เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2558  ดําเนินการจัดโครงการลานคุณธรรม  ณ วัดไผลอม      
อําเภอบางบาล  โดยคณาจารยและนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร 

4. เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2558 ดําเนินการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู
และถายทอดนวัตกรรมอันเปนอัตลักษณของคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  เรื่องการขยายพันธุพืช
สมุนไพรในทองถ่ินดวยเทคนิคเพาะเล้ียงเนื้อเย่ือ ณ หอง 42116  และหองปฏิบัติการเพาะเล้ียงเนื้อเยื่อ  
อาคารศูนยวิทยาศาสตรเฉลิมพระเกียรติ  โดยมีกลุมเปาหมายเปนเกษตรกร  และนักศึกษา 

5. เมื่อวันที่  14 – 15, 21 – 22 และวันที่  28 มีนาคม 2558  อบรมเชิงปฏิบัติการ         
เรื่ อง  กา รประยุกต ใ ช โปรแกรมสํา เร็ จ รูป เพื่ อพั ฒนาการ เ รี ยนการสอน ณ ห อ ง  3112 1                    
โดยมีกลุมเปาหมาย  เปนบุคลากรทางการศึกษาและบุคคลทั่วไป 

6. เมื่อวันที่ 18 และ วันที่ 25 มีนาคม 2558  จัดอบรมการสรางเว็บไซตดวยเวิดเพลส 
(WordPress) ณ หอง 31104  อาคาร 100 ป 

7. เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2558  ดําเนินการอบรมเว็บออนโทโลยี  ณ หองประชุม 317     
โดยมีกลุมเปาหมายเปนนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  และสาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ 

8. เมื่อวันที่ 21 – 22 มีนาคม 2558  การใชโปรแกรม The  Geometer’s  Sketchpad  
เพ่ือประกอบการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร  โดยมีกลุมเปาหมายเปนอาจารยผูสอนในระดับ    
ประถม – มัธยมศึกษา ในโรงเรียนเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

9. เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2558 ดําเนินการอบรมเชิงปฏิบัติการ  การพัฒนาศักยภาพ
ครูผูสอนโดยใชสื่อการสอนอยางงายหลักสูตรการจัดการเรียนรูแบบสะเต็มศึกษา (Stem  Education) 
ณ หอง ศว 108  อาคารศูนยวิทยาศาสตรเฉลิมพระเกียรติ  ซึ่งเปนกิจกรรมที่ เกิดจากความรวมมือ     
ของสถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  กับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  
โดยมีกลุมเปาหมาย  เปนอาจารยผูสอนของคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี

10. เมื่อวันที่ 6 และวันที่ 20 มีนาคม 2558  ดําเนินการประชุมสายสนับสนุนวิชาการ  
เก่ียวกับการปฏิบัติงานในหนาที่และรับทราบนโยบายของผูบริหาร 

11. เมื่อวันที่  9 – 13 มีนาคม 2558  ดํ าเนินการสํารวจขอมูลการใชพลังงานของ         
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี

12. ในวันที่ 8 เมษายน 2558  ดําเนินการจัดงานสงกรานตประเพณี 
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13. ในวันที่ 28 – 30 เมษายน 2558  ดําเนินการจัดโครงการคายวิทยาศาสตรสําหรับ
เยาวชนใหแกนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  สายวิทยาศาสตร – คณิตศาสตร 

 

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
รับทราบ  

 

ระเบียบวาระที่ 4.5 ผูอํานวยการสถาบันอยุธยาศกึษา  

 สาระสําคัญโดยยอ 
1. ในวันที่ 2 เมษายน 2558  กิจกรรมวันอนุรักษมรดกไทย  เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา  

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี  และมอบรางวัลบุษราคัมมณีศรีราชภัฏ ครั้งที่  12    
ณ หองประชุมอาคาร 100 ป มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

2. เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2558  กิจกรรมอยุธยาศึกษาวิชาการ  ณ หองประชุมอาคาร 100 
ป มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

3. เมื่อวันที่  4 เมษายน 2558  กิจกรรมอบรมหลักสูต รระยะสั้นคืนความเปนไทย          
ในภูมิปญญาทองถิ่นกรุงเกา  ครั้ งที่  3  เรื่อง  “เปงสงกรานต สืบสานตํานานขาวแช  โอชารส            
แหงอาเซียน”  ณ หองประชุมตนโมก อาคารบรรณราชนครินทร 

4. เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2558  กิจกรรมอบรมทางวิชาการอยุธยาศึกษาสัญจร  ครั้งที่  3  
ณ หองประชุมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  วิทยาเขตหันตรา 

 

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
รับทราบ  

 

ระเบียบวาระที่ 4.6  ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 สาระสําคัญโดยยอ 
1. เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2557  จัดบริการวิทยบริการ  โครงการการอานเพื่อบริการชุมชน  

ครั้งที่ 2  “อานเพื่อการพัฒนาชุมชน” ณ ชุมชนศรีสรรเพ็ชญ 
2. เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2558  จัดการอบรมวิทยากรกระบวนการสงเสริมการอาน 

“กิจกรรม Google  apps  for  education  วิทยากรโดย นายเจษฎา  สุขสมพืช  ณ หองปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร 31104  อาคาร 100 ป เวลา 08.30 น. – 16.30 น.  

3. เมื่อวันที่ 19 – 20 มีนาคม 2558  จัดโครงการจัดงานสัปดาหหองสมุด Library & IT  
Fair 2558 “สังคมการอานสูความเข็มแข็งในสถานการณประชาคมอาเซียน” 

4. ดําเนินการจัดรายการ “อธิการบดีพบนักศึกษา” ซึ่งไดสัมภาษณอธิการบดีเปนประจํา   
ทุกวันศุกร  เพื่อเผยแพรทางเคเบิ้ลทีวีทุกวันจันทร  ในขณะนี้อยูระหวางการตัดตอทางดานเทคนิค     
กอนจะนําออกเผยแพรประชาสัมพันธตอไป 

5. ดําเนินการปรับปรุงหองส่ือมัลติมีเดีย  บริเวณชั้น 2  อาคารวิทยบริการ  เพื่อใหบริการ
แกอาจารยและนักศึกษา  ในการชมวีดีทัศนหรือสื่อตาง ๆ ไดสะดวกมากขึ้น 

6. เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2558  มีผูบริหารและบุคลากร จํานวน 3 ราย เขารวมอบรม     
เชิงปฏิบัติการในการศึกษารหัสทรัพยากรสารสนเทศดิจิทัล  หรือตัวระบุวัตถุดิจิทัล หรือเรียกสั้น ๆ       
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วา DOI คือ มาตรฐานสากลประจํา ไฟลดิ จิทัลที่แพรหลายบนอินเตอร เน็ต   จัด โดยสํานักงาน
คณะกรรมการวิจัยแหงชาต ิ

7. ขอเชิญชวนผูบริหาร  คณาจารย และบุคลากรทุกทาน  เขาใชงานโปรแกรม SPEEXX  
ซึ่งขณะนี้เหลือเวลาการใชงานเพียง 4 เดือนเทานั้น  ปจจุบันมีผูเขามาใชบริการเพียงรอยละ 33 เทานั้น 

 

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
รับทราบ  
 

ระเบียบวาระที่ 4.7  ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 

 สาระสําคัญโดยยอ 
1. เมื่อวันที่ 9 – 11 มีนาคม 2558  ดร.เกษม บํารุงเวช  ทีมบริหารของสถาบันวิจัย      

และพัฒนา   และนักวิจัย ไดเขารวมประชุมใหญโครงการสงเสริ มการวิจัยอุดมศึกษา  ครั้ งที่  3               
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช  ในงานนีส้ํานักงานคณะกรรมการการอุดมศกึษาไดมีงบประมาณ
ให  มีการประชุมสัมมนาและนําเสนองานวิจัย  และเปนที่นายินดีที่นักวิจัยของมหาวิทยาลัยไดรับรางวัล 
โดย ดร.สุจิตกัลยา  มฤครัฐอินแปลง ไดรับโลหเชิดชูเกียรติรางวัลนักวิจัยดีเดน  ซึ่งเปน 1 ใน 13 เรื่อง      
ที่ไดรับทุนจากทั้งหมด 513 โครงการ  และอีกรางวัลหนึ่ง โดย ดร.วาสนา  บุญสม  ไดรับรางวัล         
การนําเสนองานวิจัยแบบบรรยาย ในระดับดีมาก  ซึ่งขณะนี้สถาบันวิจัยและพัฒนาไดจัดทําปาย         
เพ่ือยกยองเชิดชูเกียรติอาจารยทั้ง 2 ทาน    

2. การดําเนนิงานตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ – วันที่ 23 มีนาคม 2558 ดังตอไปนี้ 
2.1 ติดตามการเบิกเงินอุดหนุนการวิจัย  งวดที่ 1  นักวิจัย สกอ. ป 2558 
2.2 ประชุมนักวิจัย  วช. ป 2557  การนําเสนองานวิจัย  Research  Expo 2015 
2.3 ประสานงานการจัดรูปแบบการนําเสนองานวิจัย Research  Expo 2015 นักวิจัย 

วช. ป 2557 
2.4 เรงรัดการเบิกเงินอุดหนุนการวิจัย งวดที่ 2 นักวิจัย สกอ. ป 2557 กันเหลื่อมป 
2.5 ดําเนินการลงทะเบียนการเขารวมการนําเสนองานวิจัย Research  Expo 2015 
2.6 ติดตามเรงรั ดการจ ายเช็คเงินอุดหนุนงานวิจั ย งวดที่  1 สกอ. ป  2558              

กับฝายการเงินและบัญช ี
2.7 แจงนักวิจัย สกอ.ป 2558  จัดสงรายงานความกาวหนาครั้งที่  1 ใหกับ สกอ. 

ภายในวันที่ 25 พฤษภาคม 2558 
2.8 ติดตามการเบิกเงินอุดหนุนการวิจัย งวดที่ 1  นักวิจัย วช. ป 2558 
2.9 ติดตามการสงเลมรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ นักวิจัย วช. ป 2556 
2.10 ตอนรับผูบริหารและบุคลากรสถาบันวิจยัและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

 

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
รับทราบ  
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ระเบียบวาระที่ 4.8  ผูอํานวยการสํานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา 

 สาระสําคัญโดยยอ 
1. เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ 2558  ประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา  ครั้งที่  1/2558      

มีเรื่องการอนุมัตินักศึกษาจบการศึกษา  จํานวน 12 คน 
2. ศักยภาพของหลักสูตรตาง ๆ  ของบัณฑิตศึกษา เชน หลักสูตรสาขาวิชาการจัดการเรียนรู 

และหลักสูตรสาขาบริหารธุรกิจ  ซึ่งทั้ง 2 หลักสูตรนี้ไดมีการเปดรับสมัครแลว ตั้งแตเดือนพฤศจิกายน 
2557 ถึงขยายมาถึงวันที่ 20 มีนาคม 2558  มีนักศึกษามาสมัคร จํานวน 20 คน  และจะมีการสอบ
สัมภาษณในวันที่ 29 มีนาคม 2558 

3. เมื่ อวันที่  15  กุมภาพันธ  2558  การฟงบรรยายเสริ มรายวิชาการออกแบบ              
เพ่ือการจัดการเรียนรู ณ เสถียรธรรมสถาน  โดยแมชี ดร.ศันสนีย  เสถยีรสุต  ของหลักสูตรครุศาสตร  
มหาบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการการเรียนรู 

4. เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ 2558 การอบรมสัมมนาความรูทางวิชาการ  ระดับบณัฑิตศกึษา  
เรื่อง “เสนทางการพัฒนาสูการเปนผูบริหารการศึกษามืออาชีพ” ณ หองประชุมตนโมก  ของหลักสูตร   
ครุศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาการบริหารการศึกษา 

5. เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2558 กิจกรรมการศึกษาดูงานการบริหารจัดการสถานศึกษา  เพ่ือ
การเตรียมหัวขอวิทยานิพนธ  ณ โรงเรียนเมืองใหม (ชะลอราษฏรรังสฤษฎ) อําเภอเมือง จังหวัดลพบุรี
ของนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาการบริหารการศึกษา  

6. เมื่อวันที่ 18 – 22 มีนาคม 2558  นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต  
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร รุนปการศึกษา 2557 และอาจารย จํานวน 25 คน  ตามโครงการ       
ทัศนศึกษาการบริหารภาครัฐ  ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน   

 

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
รับทราบ   
 

ระเบียบวาระที่ 4.9  ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบด ี

 สาระสําคัญโดยยอ 
1. ในวันที่ 30 – 31 มีนาคม 2558  การอบรมเรื่องกฎหมายสําหรับผูบรหิารมหาวิทยาลัย  

ณ อาคารบัณฑิต หอง 3013  ขอเชิญผูบริหารเขารวมรับฟง 
2. มหาวิทยาลัยมีนโยบายการสรางความสุขในมหาวิทยาลัย  โดยทุกวันจันทรที่ 1 และ 3 

ของเดือน  จะมีการใสบาตรหนาอาคารสํานักงานอธิการบดี ในเวลา 07.30 น. และหลังจากนั้นเวลา 
08.00 – 08.30 น. จะมีสภากาแฟ 
 

มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
     รับทราบ  

 

ระเบียบวาระที่ 4.10  ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ 
- ไมมี - 
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ระเบียบวาระที่ 4.11  ผูอํานวยการกองนโยบายและแผน 

 สาระสําคัญโดยยอ 
1. เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2558  การประชุมคณะกรรมการบริหารงบประมาณและการเงิน 

ครั้งที่ 2/2558  เวลา 09.00 น. ณ หองประชุมอยุธยา – อาเซียน  สํานักงานอธิการบดี 
2. เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2558 การประชุมคณะกรรมการเรงรัด  ติดตามการใชจาย

งบประมาณ ครั้งที่ 4/2557   
3. การประชุมรับฟงความเห็นตอ (ราง) แผนกลยุทธระยะ 5 ป พ.ศ.2559 – 2563 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  
- เมื่อวันที่  11 มีนาคม 2558   คณะวิทยาการจัดการ 
- เมื่อวันที่  13  มีนาคม 2558  ชวงเชา สถาบันอยุธยาศึกษา  สถาบันวิจัย และสํานัก

วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
- เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2558  คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
และมีแผนที่จะดําเนินงาน ดังนี ้
-  ในวันที่ 25 มีนาคม 2558  คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี   เวลา 13.00 น. – 

16.30 น. ณ หองประชุมศูนยวิทยาศาสตร          
- ในวันที่  22 เมษายน 2558  คณะครุศาสตร  เวลา 13.00 น. – 16.30 น.             

ณ หองประชุมศูนยการศึกษาพิเศษ 
4. คําขอตั้ง งบประมาณรายจาย (งบแผนดิน)  ประจําปงบประมาณ พ.ศ . 2559  

มหาวิทยาลัยไดจัดทําคําขอตั้งงบประมาณรายจายวงเงินงบประมาณทั้งสิ้น 561,978,800 บาท โดยมี
วงเงินเพ่ิมขึ้น รอยละ 32.73 จากงบประมาณทีไ่ดรับจัดสรรประจําปงบประมาณ พ.ศ.2558 คือ จํานวน 
378,060,800 บาท และอยูระหวางสํานักงบประมาณพิจารณาเพ่ือจัดทาํรางพระราชบญัญัตงิบประมาณ
รายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2559 เสนอตอคณะกรรมมาธิการพิจารณารางพระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจาย และมหาวิทยาลัยตองเตรียมเขาชี้แจงตอคณะกรรมมาธิการฯ ในวาระ 2 และ 3 
ประมาณเดือนสิงหาคม 2558 ตอไป 
 

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
รับทราบ 
 
 

ระเบียบวาระที่ 4.12  ผูอํานวยการกองกลาง 

 สาระสําคัญโดยยอ 
มหาวิทยาลัยไดดําเนินการเรื่องของความโปรงใสดานการเงิน  โดยไดติดตอกับธนาคาร      

ที่เก่ียวของในการขอดูยอดเงินที่มีการเปลี่ยนแปลง  รวมถึงยอดเงินสุดทาย  และไดตดิตอขอใชบรกิารกับ
ธนาคารและการใชเงินหมุนเวียนอยูขณะนี้  
 

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
รับทราบ 
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ระเบียบวาระที่ 4.13  ผูอํานวยการกองพัฒนานักศึกษา 
-  ไมมี -  

 

ระเบียบวาระที่ 4.14  ผูอํานวยการกองบริการการศึกษา 

 สาระสําคัญโดยยอ 
ในภาคเรี ยนที่  3/2557  มหาวิทยาลัยจะมีการจัดการเรี ยนการสอนภาค กศ.บป         

จันทร – พุธ – ศุกร เปนภาคเรียนสุดทาย  โดยเปดภาคเรียนในวันที่  6 เมษายน 2558  มีนักศึกษา 
จํานวน 17 คน จํานวน 2 สาขา คือ สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน  และสาขาวิชาการบริหารทรัพยากร
มนุษย  และจะไมมีการใชหองเรียนหรืออาคารเรียน  เน่ืองจากเปนการฝกประสบการณ  และมีสัมมนา
แตเปนการจัดนอกเวลา  โดยจะไมมีการดําเนินการจันทร – พุธ – ศุกร    
 

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
รับทราบ 

 

ระเบียบวาระที่ 4.15  หัวหนาหนวยตรวจสอบภายใน 
- ไมมี – 

ระเบียบวาระที่ 4.16  รองอธิการบด ี

ระเบียบวาระที่ 4.16.1  รองอธิการบดีฝายบริหาร 
- ไมมี -  

 

ระเบียบวาระที่ 4.16.2  รองอธิการบดีฝายนโยบายและแผน 
 

-  ไมมี -  
 

ระเบียบวาระที่ 4.16.3  รองอธิการบดีฝายวิชาการ 

 สาระสําคัญโดยยอ 
1. การทบทวนมาตรฐานภาระงานบุคลากรสายวิชาการ  กําหนดไวดังนี้ 

- ในวันที่ 25  มีนาคม 2558  คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร เวลา 13.00 น. – 16.00 น. 
- ในวันที่  1 เมษายน 2558  คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เวลา 13.00 น. – 16.00 น.   
- ในวันที่ 17 เมษายน  2558 คณะครุศาสตร เวลา 13.00 น. – 16.00 น. 
- ในวันที่ 22 เมษายน  2558 คณะวิทยาการจัดการ  เวลา 13.00 น. – 16.00 น. 

2. การรับสมัครศึกษาใหม ระดับปริญญาตร ีภาคปกติ ปการศึกษา 2558  (รอบที่  2 )     
เปดรับสมัคร ตั้งแตวันที่ 18 มีนาคม 2558 ถึงวันที่ 9 มิถุนายน 2558  ปจจุบันมีนักศึกษามาสมัครแลว 
จํานวน 500 คน   
 

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
รับทราบ 
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ระเบียบวาระที่ 4.16.4  รองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา 

- ไมมี - 
 

ระเบียบวาระที่ 4.16.5  รองอธิการบดีฝายกิจการพิเศษและกฎหมาย 

 สาระสําคัญโดยยอ 
1. จากการประชุมของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) ครั้งที่  1/2558                 

ที่ป ระชุมมีมติ เห็ นชอบในหลักการการจัดตั้งสวนงานภายในและการปรับปรุ งลักษณะงาน                 
เพ่ือกําหนดอัตรากําลัง  และใหดําเนินการแตงตั้งคณะกรรมการทบทวนโครงสรางงานและอัตรากําลัง              
โดยมีหนวยงานที่เก่ียวของมาเปนคณะกรรมการ  เพื่อทําหนาที่ในการวิเคราะหรายละเอียด  กําหนด
แนวทางในการดําเนินงาน  การจัดตั้งใหสูเปาหมาย  การกําหนดหลักเกณฑ  วิธีการ  และแบบฟอรม  
และไดขอความรวมมือจากแตละหนวยงานใหจัดสงรายชื่อมาเพ่ือแตงตั้งคณะกรรมการนั้น 

2. ในวันที่ 25 มีนาคม 2558 การเลือกตั้งคณะกรรมการสภาคณาจารย  ขอใหผูบริหาร  
และคณาจารยไปเลือกตั้ง  ซึ่งมี 3 ประเภท  คือ ประเภทคณาจารยที่ เปนตัวแทนคณะ เลือกที่คณะ 
ตั้งแต เวลา 09.00 – 12.00 น. และประเภทคณาจารยที่ไมใชตัวแทนจากคณะ เลือกได จํานวน 8 คน 
เลือกที่หนวยเลือกตั้งกลาง  ณ อาคารบรรณราชนครินทร  ตั้งแตเวลา 09.00 – 15.00 น. และประเภท
ขาราชการ จํานวน 1 ทาน  ขอใหทุกทานไปใชสิทธิในการเลือกตั้งตามประกาศของคณะกรรมการ
เลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารยดวย 
 

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
รับทราบ  และใหแตละหนวยงานจัดสงรายชื่อ  เพื่อแตงตั้งคณะกรรมการจัดเตรียมขอมูล

ดําเนินการจัดตั้งสวนงานภายในระดับคณะ  สถาบัน สํานัก หรือเทียบเทา 
 

ระเบียบวาระที่ 4.16.6  ผูชวยอธิการบดีฝายประกันคณุภาพ 

 สาระสําคัญโดยยอ 
งานประกันคุณภาพ  ไดวางแผนกําหนดจัดกิจกรรมการอบรมระบบติดตามการประเมินผล

การดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามตวับงชี้  ระดับหลักสูตร  ระดับคณะ  สํานัก/สถาบัน  
และระดับมหาวิทยาลัย  เพ่ือวางระบบโปรแกรมการติดตามการประเมินผล  และการจัดเก็บขอมูล  
เอกสารตามตัวบ งชี้   โดยมีวิทยากรผู เชี่ยวชาญจากมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทร เกษม  คื อ                 
ผศ.ดร.เฉลิมเกียรติ  ดุลสัมพันธ โดยกําหนดการจัดอบรม คือ ระดับหลักสูตร ในวันที่  14 – 15 
พฤษภาคม 2558  ระดับคณะ สํานัก / สถาบัน และระดับมหาวิทยาลัย ในวันที่ 28 – 29 พฤษภาคม 
2558  กําหนดสถานที่ภายนอกมหาวิทยาลัยโดยจะแจงใหทราบอีกครั้งตอไป  และขอใหบุคลากร
ผูเกี่ยวของของแตละหนวยงานเตรียมความพรอมเพื่อเขารวมอบรมในวันดังกลาวตอไป 

 

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
รับทราบ 
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ระเบียบวาระที่ 4.16.7  ผูชวยอธิการบดฝีายบริการวิชาการ   และสหกิจศกึษา 

 สาระสําคัญโดยยอ 
1. เดือนพฤศจิกายน 2557 – กุมภาพันธ 2558 การจัดทํารางขอบังคับวาดวยงานสหกิจ

ศึกษา  ไดดําเนินการเรียบรอยแลว 
2. เดือนมีนาคม 2558 จัดทําประกาศแตงตั้งคณะกรรมการอํานวยการ  อยูระหวาง      

การดําเนินการ 
3. เดือนมีนาคม 2558 จัดทําประกาศแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน  อยูระหวาง       

การดําเนินการ 
4. เดื อนมีนาคม 2558 – เมษายน 2558 จัดทําคู มือสหกิจศึกษา  อยู ร ะหวา ง              

การดําเนินการ 
5. เดือนมีนาคม 2558 – เมษายน 2558 จัดทําแบบฟอรมตาง ๆ ที่ใชในงานสหกิจศึกษา 

อยูระหวางการดําเนินการ 
6. เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ 2558 จัดอบรมหลักการและแนวคดิสหกิจศึกษา  ไดดําเนินการ

เรียบรอยแลว 
7. เมื่อวันที่ 11 – 25 มีนาคม 2558  จัดอบรมความรูเบื้องตนดานคอมพิวเตอรโปรแกรม 

Microsoft  Office อยูระหวางการดําเนินการ 
8. เมื่อวันที่ 2 – 5 มีนาคม 2558  การฝกอบรมเชิงปฏิบัติการสหกิจศึกษา  “หลักสูตร

คณาจารยนิเทศสหกิจศึกษา” รุนที่ 21  ไดดําเนินการเรียบรอยแลว 
9. ในวันที่ 15 พฤษภาคม 2558  จัดอบรมหลักการและแนวคิดสหกิจศึกษาและสหกิจ

ศึกษานานาชาติ  อยูระหวางการดําเนินการ 
10. เดือนพฤษภาคม 2558  การศึกษาดูงานสหกิจศึกษา  อยูระหวางการดําเนินการ 
11. ในวันที่ 18 – 21 พฤษภาคม 2558  การฝกอบรมเชิงปฏิบัติการสหกิจศึกษา “หลักสูตร

คณาจารยนิเทศสหกิจศึกษา” รุนที่ 22  อยูระหวางการดําเนินการ 
12. ในเดือนมิถุนายน 2558  โครงการพบผูป ระกอบการ   ความรวมมือระหวา ง

มหาวิทยาลัยและผูประกอบการในงานสหกิจศึกษา  อยูระหวางการดําเนินการ 
 

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
รับทราบ 

 
 

ระเบียบวาระที่ 4.16.8  ผูชวยอธิการบดีฝายอาคารสถานที่ภูมิสถาปตย  และสิทธิประโยชน
ของบุคลากร 

- ไมมี – 
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ระเบียบวาระที่ 4.16.9  ผูชวยอธิการบดีฝายประชาสัมพันธ 

 สาระสําคัญโดยยอ 
1. เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2558  ฝายประชาสัมพันธรวมกับกองบริการการศึกษา  และงาน

การเงินและบัญชี  ออกรับสมัครนักศึกษาที่โรงเรียนเสนา “เสนาประสิทธิ์” จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
2. เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2558 เขารวมอบรมหลักสูตร  “การทําประชาสัมพันธเชิงรุก     

เพื่อการสรางภาพลักษณสูความเปนเลิศ “จัดโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  และผูรวม          
เปนเครอืขายดานการประชาสัมพันธในกลุมมหาวิทยาลัยราชภัฏ 

3. วันที่ 25 มีนาคม 2558 โครงการ ARU Ambassador  จัดอบรมหัวขอเรื่อง “Personal  
Branding  and  Personal  Marketing”  ณ หองศรีรามเทพนคร  โรงแรมสวนหลวง   

4. ในเดือนเมษายน 2558  วารสารประชาสัมพันธ เรื่อง “โบราณสถานที่สําคัญภายใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

5. ในเดือนเมษายน 2558 โครงการ ARU  Ambassador จัดอบรมหัวขอเรื่อง “การสื่อสาร
เพ่ือการเปนพิธีกร” / “ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและการประชาสัมพันธ” และ “การพัฒนา
บุคลิกภาพเพื่อการสื่อสารและการประชาสัมพันธ” ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  วิทยากร
ภายในโดยคณาจารยจากคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  และคณะวิทยาการจัดการ 

6. ในเดือนเมษายน 2558  การออกแบบโปรแกรมคอมพิวเตอร  เพ่ือการประชาสัมพันธ
และติดตอสื่อสารภายในองคกร  ปฏิทินกิจกรรม  (E – calendar) 
 

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
รับทราบ 

 

ระเบียบวาระที่ 5  เรื่องนําเสนอเพื่อพิจารณา 
 

ระเบียบวาระที่ 5.1  ขอความเห็นชอบ (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา   
วาดวย การจายคาตอบแทนคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน พ.ศ. ... 

 สาระสําคัญโดยยอ 
 ตามที่ประชุมคณะทํางานพัฒนาระบบงานประกันคุณภาพการศึกษา  ครั้งที่  2/2558          

เมื่อวันอังคารที่  17 กุมภาพันธ  2558  ไดพิจารณาแลว เห็นวาระเบี ยบมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา  วาดวย  การจายคาตอบแทนคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน        
พ.ศ. 2556 ไมไดกําหนดคาตอบแทนผูใหสัมภาษณประกอบการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน    
และไมไดกําหนดคํานิยามเกี่ยวกับกรรมการภายในและกรรมการภายนอกไว  จึงทําใหมีปญหา          
ในการเบิกจายคาตอบแทน  และเห็นควรใหจัดทํารางระเบียบใหม  ซึ่งเปนไปตามพระราชบัญญัติ
การศึกษาแหงชาต ิพ.ศ. 2542  และกฎกระทรวง  วาดวยระบบ  หลักเกณฑ และวิธีการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2553  สอดคลองกับเกณฑการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน  ระดับอุดมศึกษา ฉบับปการศึกษา  2557 
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มติ/ความเห็นของที่ประชุม 
  เห็นชอบ (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา   วาดวย การจาย
คาตอบแทนคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน พ.ศ. ... 
 

ระเบียบวาระที่ 5.2  ขอความเห็นชอบ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา    
เรื่อง หลักเกณฑและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายใน  
ระดับอุดมศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

  

สาระสําคัญโดยยอ 
 ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  พุทธศักราช 2542  แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่  2)         

พ.ศ. 2545  ไดกําหนดจุดมุงหมายและหลักการของการจัดการศึกษาที่มุงเนนคุณภาพและมาตรฐาน       
โดยกําหนดรายละเอียดไวในหมวด 6 มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา  ซึ่งประกอบดวย  
“ระบบการประกันคุณภาพภายใน”  และ “ระบบการประกันคุณภาพภายนอก” เพื่อใชเปนกลไกใน      
การผดุงรักษาคุณภาพและมาตรฐานของสถาบนัอุดมศึกษา  สภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  
และอาศยัอํานาจตามมาตรา 18(2) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 มาตรา 31 (1) 

 

มติ/ความเห็นของที่ประชุม 
  เห็นชอบ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา   เรื่อง หลักเกณฑและ    
แนวปฏิบัติเก่ียวกับการประกันคุณภาพภายใน  ระดับอุดมศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 

ระเบียบวาระที่ 5.3  ขอความเห็นชอบ (ราง) คูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน              
ปการศึกษา 2557  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

  

สาระสําคัญโดยยอ 
 เพื่อใหมีความทันสมัยสอดคลองกับบริบทที่ เปลี่ยนแปลงไป  และความเคลื่อนไหว        

ดานประกันคุณภาพและมาตรฐานการอุดมศึกษาตาง ๆ อาทิ  กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ป 
ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2551 – 2565) กฎกระทรวงวาดวยระบบ  หลักเกณฑ  และวิธีการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน พ.ศ.2553 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เรื่อง  มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา      
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ  การรับรองวิทยฐานะของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน  
รวมทั้ง  การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ที่จะเริ่มตนในปการศึกษา 2559  จนถึงปการศึกษา 2563 
นั้น 

 งานประกันคุณภาพ  จึงไดจัดทํา (ราง)  คูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  
ปงบประมาณ พ.ศ 2557  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ขึ้น  โดยมีวัตถุประสงคใหคณะ/
สํานัก/สถาบัน และหนวยงานที่เกี่ยวของมีแนวทางปฏิบัติในการกํากับและพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษาที่ชัดเจน  และสามารถรองรบัการประเมินคณุภาพภายนอกรอบสี่อยางมีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผล ตอไป 

 
 

 



 

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  คร้ังที่  4/2558 

 

[2-23] 

มติ/ความเห็นของที่ประชุม 
  เห็นชอบ (ราง) คูมือการประกันคุณภาพการศกึษาภายใน  ปการศึกษา 2557  มหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 

ระเบียบวาระที่ 5.4  ขอความเห็นชอบการเสนอใหปริญญากิตติมศักดิ์ ประจําป พ.ศ. 2558 

 

สาระสําคัญโดยยอ 
 เพ่ือใหการเลือกสรรผูสมควรไดรับปริญญากิตติมศักดิ์   ประจําป พ.ศ.2558 เปนไป        

ตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  วาดวย  ชั้น  สาขาวิชา  และหลักเกณฑการให
ปริญญากิตติมาศักดิ์ พ.ศ. 2548 โดยผูสมควรไดรับการพิจารณาใหปริญญากิตติมศักดิ์ตองมีคุณสมบัติ         
ตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  วาดวย  ชั้น  สาขาวิชา  และหลักเกณฑการให
ปริญญากิตติมาศักดิ์ พ.ศ. 2548 ขอ 5 คุณสมบัติของผูสมควรไดรับการพิจารณาการใหปริญญา
กิตติมศักดิ์ และการพิจารณาใหปริญญากิตติมศักดิ์ใหดําเนินการตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา  วาดวย  ชั้น  สาขาวิชา  และหลักเกณฑการใหปริญญากิตติมาศักดิ์  พ.ศ. 2548      
ขอ 6 การพิจารณาใหปริญญากิตติมศักดิ์   

 

มติ/ความเห็นของที่ประชุม 
  เห็นชอบการเสนอใหปริญญากิตติมศักดิ์ ประจําป พ.ศ. 2558 

 

ระเบียบวาระที่ 5.5  ขอความเห็นชอบประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง  การเก็บ
คาบํารุงการศึกษาแบบเหมาจาย ระดับปริญญาตรี   ภาคปกติ พ.ศ. 2558                         
  

สาระสําคัญโดยยอ 
 สภามหาวิทยาลัยไดอนุมั ติการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรใหม   โดยสํานักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบหลักสูตรแลว  จึงขอกําหนดอัตราการเก็บคาบํารุงการศึกษาแบบเหมา
จายตามเกณฑที่หลักสูตรไดขออนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย จํานวน 7 หลักสูตร ไดแก  หลักสูตรดนตรีสากล  
ภาษาจีน  การปกครองทองถิ่น  การเปนผูประกอบการ  ธุรกิจระหวางประเทศ  เทคโนโลยีการผลิตพืช และ
วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม 

 

มติ/ความเห็นของที่ประชุม 
  เห็นชอบประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง  การเก็บคาบํารุงการศึกษา
แบบเหมาจาย ระดับปริญญาตรี  ภาคปกติ พ.ศ. 2558   
  

 ระเบียบวาระที่  5.6  ขอความเห็นชอบประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา       
เรื่อง แนวปฏิบัติการจัดการศึกษาภาคฤดูรอน  สํ าหรับนักศึกษา      
ภาคปกติ พ.ศ. 2558                  

 

สาระสําคัญโดยยอ 
 มหาวิทยาลัยมีนโยบายการจัดการศึกษาในภาคฤดูรอนสําหรับนักศึกษาภาคปกติ  เพื่อใหนักศึกษา

สามารถเลือกเรียนในกลุมวิชาศึกษาทั่วไป  วิชาเลือกเสรี  การฝกประสบการณวิชาชีพ  และวิชาที่ไดเกรด F            
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ในภาคเรียนที่ผานมา  ใหสามารถเรียนวิชาที่ตองเรียนตอเนื่องได 
 

มติ/ความเห็นของที่ประชุม 
  เห็นชอบประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง แนวปฏิบัติการจัดการศึกษา
ภาคฤดูรอน  สําหรับนักศึกษาภาคปกติ พ.ศ. 2558 และใหแกไ ขขอความในขอ 5  จากเดิมคื อ          
“การชําระคาลงทะเบียนตองชําระดวยเงินสดเทานั้น” แกไขเปน “การชําระคาลงทะเบียนใหเปนไป    
ตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด” 
 

ระเบียบวาระที่ 5.7  ขอความเห็นชอบประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา                  
เรื่อง เกณฑการจายเงินคาตอบแทนในการดําเนินงานภาคการศึกษาฤดูรอน
สําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกต ิ  

 

สาระสําคัญโดยยอ 
 มหาวิทยาลัยมีนโยบายการจัดการศึกษาภาคฤดูรอน  ซึ่งการจัดการศึกษาจะไมนับเปนภาระงาน      

ของอาจารยจึงตองจายคาตอบแทนแกอาจารยผูสอน/อาจารยนิเทศดวยเงินรายไดจากการลงทะเบียน          
ภาคฤดูรอนของนักศึกษาภาคปกติ 

 คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) มีขอเสนอแนะวา  การสอนภาคฤดูรอน        
ของนักศึกษาภาคปกติ เปนการสอนในเวลาราชการ  ในเรื่องการเบิกจายคาตอบแทนใหผูสอน         
ขอใหตรวจสอบวาสามารถเบิกจายไดหรือไม  ถึงแมจะเปนการสอนในภาคฤดูรอน  แตคณาจารย        
ยังตองปฏิบัติงานตามปกติ 

 

มติ/ความเห็นของที่ประชุม 
  เห็นชอบในหลักการ  และใหนํากลับไปทบทวนอีกครั้งหนึ่ง 

 

 ระเบียบวาระที่ 5.8  ขอความเห็นชอบ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา     
เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการ รอบการประเมิน
ครั้งที่ 2 (วันที่ 1 ตุลาคม 2558)  

 

สาระสําคัญโดยยอ 
 โดยที่ ก.พ.อ. ไดประกาศหลักเกณฑและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของขาราชการพล

เรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2553 และ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2556 และสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ไดออกขอบังคั บ วาด วย หลักเกณฑและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของขาราชการพลเรือน              
ในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2554 และประกาศเรื่อง หลักเกณฑ และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการ        
ของขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  และพนักงานมหาวิทยาลัย ประกาศ ณ วันที่ 19 กันยายน 2555 
เพื่อใชเปนแนวทางในการเลื่อนเงินเดือนของขาราชการและเลื่อนคาจางของพนักงานมหาวิทยาลัยในสังกัด ดังนั้น 
จึงเห็นควรใหกําหนดหลักเกณฑและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการ  สําหรับรอบการประเมินครั้งที่  2     
(วันที่ 1 ตุลาคม 2558) ระยะเวลาการปฏิบัติราชการระหวางวันที่ 1 เมษายน 2558 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2558 
โดยกําหนดการใหเปนไปตามระเบียบหลักเกณฑและแนวทางที่ ก.พ.อ. และ ก.บ.ม. กําหนด 
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 ในการนี้ งานบริหารงานบุคคล จึงไดจัดทํา (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการ รอบการประเมินครั้งที่  2 (วันที่ 1 ตุลาคม 2558)   
เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) พิจารณาใหความเห็นชอบ กอนนําเขาที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจํามหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) พิจารณาในประกาศใชตอไป 

 หมายเหตุ  งานบริหารงานบุคคล ไดจัดทํา (ราง) ประกาศดังกลาวขางตน  ตามประกาศหลักเกณฑ
และวิธกีารประเมินผลการปฏิบัติราชการ  รอบการประเมินครั้งที่ 1 (วันที่ 1 เมษายน 2558) ทุกประการแตจะ
กําหนดเพิ่มเติมในสวนของบุคลากรประเภทพนักงานมหาวิทยาลัยเทานั้น 
 

มติ/ความเห็นของที่ประชุม 
  เห็นชอบ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการ รอบการประเมินครั้งที่ 2 (วันที่ 1 ตุลาคม 2558) 

 

 ระเบียบวาระที่ 5.9  ขอความเห็นชอบ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา     
เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการดําเนินการเลื่อนเงินเดือนขาราชการ             
รอบการประเมินครั้งที่ 2 (วันที่ 1 ตุลาคม 2558) 

 

สาระสําคัญโดยยอ 
 โดยที่ ก.พ.อ. ไดประกาศหลักเกณฑและวิธีการ และเงื่อนไขการเลื่อนเงินเดือนขาราชการพลเรือน

ในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2553 และ พ.ศ.2554 นั้น 
 จึงเห็นสมควรกําหนดใหมีประกาศหลักเกณฑและวิธีการดําเนินการเลื่อนเงินเดือนขาราชการรอบ

การประเมินครั้งที่ 2 (วันที่ 1 ตุลาคม 2558) โดยใชหลักเกณฑและวิธีการเดียวกันกับประกาศหลักเกณฑและ
วิธีการดําเนินการเลื่อนเงินเดือนขาราชการ  รอบการประเมินครั้งที่ 2 (วันที่ 1 เมษายน 2558) มาประกาศใช
ตอไปโดยดําเนินการใหเปนไปตามระเบียบหลักเกณฑและแนวทางที่ ก.พ.อ. และ ก.บ.ม. กําหนด 

 ในการนี้ งานบริหารงานบุคคล  จึงไดจัดทํา (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  
เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการดําเนินการเลื่อนเงินเดือนขาราชการ  รอบการประเมินครั้งที่  2 (วันที่ 1 ตุลาคม 
2558) เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) พิจารณาใหความเห็นชอบ กอนนําเขาที่ประชุม
คณะกรรมการ ก.บ.ม. พิจารณาในการประกาศใชตอไป  
 

มติ/ความเห็นของที่ประชุม 
  เห็นชอบ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการ
ดําเนินการเล่ือนเงินเดือนขาราชการ  รอบการประเมินครั้งที่ 2 (วันที่ 1 ตุลาคม 2558) 
 

ระเบียบวาระที่ 5.10  ขอความเห็นชอบ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา     
เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ 
พ.ศ.2558 และ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุ ธยา      
เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการเลื่อนคาตอบแทนประจําของพนักงานราชการ 
พ.ศ. 2558 
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สาระสําคัญโดยยอ 
 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจํามหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) ครั้งที่  2/2558    

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 12 กุมภาพันธ 2558 มีมติมอบหมายใหฝายเลขานุการดําเนินการตามที่คณะกรรมการ
เสนอแนะ (นําเขาที่ประชุมคณะกรรมการบรหิารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) ซึ่งคณะกรรมการ ก.บ.ม.ไดมีขอเสนอแนะวา 

 “พนักงานราชการมีกฎหมายที่บั งคั บใชซึ่ งอยูภายใตของระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี               
โดยคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ (คพร.) ไดกําหนดแนวทางกําหนดไวใหสวนราชการหรือมหาวิทยาลัย
ดําเนินการที่กําหนดไวโดยจัดทําเปนประกาศบังคับใช  แตหากสวนราชการจะกําหนดเงื่อนไขใด ๆ เพิ่มเติม         
ก็ได  แตใหอยูภายใตเงื่อนไขที่ คพร.กําหนด ซึ่งหัวหนาสวนราชการเปนผูมีอํานาจในการกําหนดหลักเกณฑ     
ในการบังคับใชพนักงานราชการได  เปรียบเทียบกับลูกจางประจําที่มีขอกฎหมายรองรับไวโดยระเบียบ
กระทรวงการคลัง  ซึ่งก็กําหนดใหหั วหนาสวนราชการเปนผูกําหนดหลักเกณฑของลูกจางประจําได               
โดยมหาวิทยาลัยจะกระทําตามหลักเกณฑที่กระทรวงการคลังกําหนดเชนเดียวกันกับพนักงานราชการ แตหาก
มหาวิทยาลัยจะกําหนดหลักเกณฑใดเพิ่มเติมก็ใหเปนอํานาจของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) 

 ประกอบกับปจจุบันมหาวิทยาลัยใชหลักเกณฑและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน
ราชการ  และหลักเกณฑและวิธีการเลื่อนคาตอบแทนประจําของพนักงานราชการโดยอิงตามระเบียบสํานัก    
นายกฯ และประกาศ คพร. กําหนด ดังน้ัน  จึงเห็นควรกําหนดใหมีประกาศหลักเกณฑและวิธีการประเมินผล         
การปฏิบัติงานของพนักงานราชการ  และประกาศหลักเกณฑและวิธีการเลื่อนคาตอบแทนประจําปของพนักงาน
ราชการ  ในสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  เพื่อกําหนดใชเปนแนวทางในการดําเนินการและ      
ถือปฏิบัติของหนวยงานตอไป 

 อนึ่ง ใน (ราง) ประกาศเรื่องหลักเกณฑและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการฯ 
ไดกําหนดรายละเอียดเพิ่มเติม ดังน้ี 

1. ขอ 4 การประเมินผลการปฏิบัติงานตามหลักเกณฑและวิธีการนี้  มีวัตถุประสงคเพ่ือให
ผูบังคับบัญชาใชเปนเครื่องมือ ...... ดังนี ้

(1) การเลื่อนคาตอบแทน 
(2) การเลิกจาง 
(3) การตอสัญญาจาง 
(4) การพัฒนาและการแกไขปรับปรุงการปฏิบัติงาน 
(5) การใหคาตอบแทนพิเศษและการบริหารงานบุคคลเรื่องอื่น ๆ  

2. ขอ 6 การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ  โดยกําหนดจากผลงานของพนักงาน
ราชการผูน้ัน  โดยมุงผลสัมฤทธิ์ของงานและพฤติกรรมในการปฏิบัติงาน  โดยกําหนดใหมีสัดสวนของผลสัมฤทธิ์
ของานรอยละ 80 และพฤติกรรมการปฏิบัติงานมีสัดสวนคะแนนรอยละ 20 

(ก) การประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน  พิจารณาจากองคประกอบ ดังน้ี 
(1) ปริมาณผลงาน 
(2) คุณภาพผลงาน 
(3) ความรวดเร็วหรือความตรงตอเวลา 
(4) การใชทรัพยากรอยางคุมคา 
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(ข) การประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติงาน  พิจารณาจากองคประกอบ ดังน้ี 
(1) มุงผลสัมฤทธิ ์
(2) บริการที่ด ี
(3) การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ 
(4) การยึดมั่นในความถูกตองชอบธรรมและจริยธรรม 
(5) การทํางานเปนทีม 

 ในการนี้  งานบริหารงานบุคคล  จึงไดดําเนินการจัดทํา (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา  เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ พ.ศ.2558 และ 
(ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการเลื่อนคาตอบแทนประจํา    
ของพนักงานราชการ พ.ศ. 2558 เสนอที่ประชุมคณะกรรมการ ก.บ. พิจารณาใหความเห็นชอบกอนนําเขาที่
ประชุมคณะกรรมการ ก.บ.ม. พิจารณาในการประกาศใชตอไป 

 

มติ/ความเห็นของที่ประชุม 
  เห็นชอบ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ พ.ศ. 2558 และ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา  เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการเล่ือนคาตอบแทนประจําของพนักงานราชการ พ.ศ.2558      
และมอบหมายใหกองบริการการศึกษาไปจัดทําโปรแกรมสําหรับภาระงานสอน  โดยยึดการสอน          
ในภาคเรียนที่ 2/2557 และภาคเรียนที่ 1/2558  และขอใหประกาศใชใหทันในรอบการประเมินนี ้
 

ระเบียบวาระที่ 6 ขอเสนอแนะจากแตละหนวยงาน 

ระเบียบวาระที่ 6.1 คณบดีคณะครุศาสตร 
- ไมมี - 

 

ระเบียบวาระที่ 6.2  คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
- ไมมี –  

 

ระเบียบวาระที่ 6.3 คณบดีคณะวิทยาการจัดการ 
- ไมมี -  

 

ระเบียบวาระที่ 6.4  คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
- ไมมี -  
 

ระเบียบวาระที่ 6.5  ผูอํานวยการสถาบันอยุธยาศกึษา  
- ไมมี -  

 

ระเบียบวาระที่ 6.6  ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
- ไมมี -  

 

ระเบียบวาระที่ 6.7   ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
- ไมมี -  
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ระเบียบวาระที่ 6.8  ผูอํานวยการสํานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา 
- ไมมี -  

 
 

ระเบียบวาระที่ 6.9  ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบด ี
- ไมมี -  

 

ระเบียบวาระที่ 6.10  ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ 
- ไมมี -  

  

ระเบียบวาระที่ 6.11  ผูอํานวยการกองนโยบายและแผน 
- ไมมี – 
 

ระเบียบวาระที่ 6.12  ผูอํานวยการกองกลาง 
- ไมมี – 

 

ระเบียบวาระที่ 6.13  ผูอํานวยการกองพัฒนานักศึกษา 
- ไมมี -  

 

ระเบียบวาระที่ 6.14  ผูอํานวยการกองบริการการศึกษา 
- ไมมี – 

 

ระเบียบวาระที่ 6.15  หัวหนาหนวยตรวจสอบภายใน 
- ไมมี – 

ระเบียบวาระที่ 6.16  รองอธิการบด ี

ระเบียบวาระที่ 6.16.1  รองอธิการบดีฝายบริหาร 
- ไมมี -  

 

ระเบียบวาระที่ 6.16.2  รองอธิการบดีฝายนโยบายและแผน 
 

- ไมมี -  
ระเบียบวาระที่ 6.16.3  รองอธิการบดีฝายวิชาการ 

- ไมมี –  
 

ระเบียบวาระที่ 6.16.4  รองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา 

- ไมมี - 
 

ระเบียบวาระที่ 6.16.5  รองอธิการบดีฝายกิจการพิเศษและกฎหมาย 

- ไมมี -  
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ระเบียบวาระที่ 6.16.6  ผูชวยอธิการบดีฝายประกันคณุภาพ 

- ไมมี -  
 

ระเบียบวาระที่ 6.16.7  ผูชวยอธิการบดฝีายบริการวิชาการและสหกจิศกึษา 

- ไมมี – 
 

ระเบียบวาระที่ 6.16.8  ผูชวยอธิการบดีฝายอาคารสถานที่ภูมิสถาปตย  และสิทธิประโยชน
ของบุคลากร 

- ไมมี – 
ระเบียบวาระที่ 6.16.9  ผูชวยอธิการบดีฝายประชาสัมพันธ 

- ไมมี –  
 

ระเบียบวาระที่ 7  เรื่องอื่น ๆ 
ระเบียบวาระที่  7.1 กําหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  ครั้งที่ 4/2558 

สาระสําคัญโดยยอ 
มหาวิทยาลัยกําหนดให มีการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.)           

ครั้งที่ 4/2558 โดยพรอมเพรียงกัน ในวันอังคารที่ 28 เมษายน 2558  เวลา 13.30 น. ณ หองประชุม
อยุธยา – อาเซียน  สํานักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 

มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
     รับทราบ 

 
 

เลิกประชุมเวลา  16.25 น.  
 

 

นางนงคราญ คงสมทรง ผูจัดทํารายงานการประชุม 
นางสุนทร ี โพธิกุล ผูตรวจบันทึกการประชุม 




