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รายงานการประชุมคณะกรรมการบรหิารมหาวิทยาลัย 
คร้ังที่  1/2559 

วันอังคารที่  26  มกราคม  2559  เวลา 13.30 – 17.00 น. 
ณ  ห้องประชุมอยุธยา – อาเซียน  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

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

ผู้ท่ีมาประชุม 
1. อาจารย์ ดร.เกษม บํารุงเวช อธิการบดี       ประธาน 
2. รศ.ดร.นพวรรณ ธีระพันธ์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร      กรรมการ 
3. อาจารย์จิรศักด์ิ ชุมวรานนท์ รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน    กรรมการ 
4. ผศ.ดร.อดิศร  ภู่สาระ  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ      กรรมการ 
5. อาจารย์ธาตรี มหันตรัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษและกฎหมาย  กรรมการ 
6. อาจารย์ ดร.อมรรัตน์ สน่ันเสียง  คณบดีคณะครุศาสตร์               กรรมการ 
7. อาจารย์สุวณี  วิจารัตน์  (แทน) คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ฯ     กรรมการ 
8. ดร.ภัททิรา    หอมหวล (แทน) คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ฯ        กรรมการ 
9. รศ.ดร.ชูสิทธ์ิ  ประดับเพ็ชร์ ผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา    กรรมการ 
10. อาจารย์ ดร.จงกล เฮงสุวรรณ ผู้อํานวยการสถาบันอยุธยาศึกษา       กรรมการ 
11. ผศ.ธนู   บุญญานุวัตร ผู้อํานวยการสํานักวิทยบริการและ 

     เทคโนโลยีสารสนเทศ      กรรมการ 
12. อาจารย์ประพันธ์ แสงทองดี ประธานสภาคณาจารย์และขา้ราชการ    กรรมการ 
13. นางสาวเพลินตา โมสกุล  ผู้อํานวยการกองนโยบายและแผน        กรรมการ 
14. นางสาวพรสวรรค์ คล้ายกัน ผู้อํานวยการกองกลาง      กรรมการ 
15. นางสารภี  พูลศิร ิ  ผู้อํานวยการกองพัฒนานักศึกษา        กรรมการ 
16. นางลักขณา  เตชวงษ์  ผู้อํานวยการกองบริการการศึกษา     กรรมการ 
17. นางสาวพรสวรรค์ คล้ายกัน ผู้อํานวยการกองกลาง  รักษาราชการในตําแหน่ง 

     ผู้อํานวยการสํานักงานอธิการบดี                กรรมการและ
                      เลขานุการ 

18. นางศิขรินทร์ สุวรรณทัศน์ นิติกร                            ผู้ช่วยเลขานุการ 
19. น.ส.กาญจน์พิชญา ภิญญา  รักษาการหัวหน้างานกิจการคณะกรรมการ       

                     ผู้ช่วยเลขานุการ 
20. นางนงคราญ  คงสมทรง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป             ผู้ช่วยเลขานุการ 
21. นางจิราพร  พัฒน์ธนกิจ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป             ผู้ช่วยเลขานุการ 
22. นางปิยะนุช  สุขเพ็ชร  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป             ผู้ช่วยเลขานุการ 
 

ผู้ไม่มาประชมุ 
1. รศ.ไพฑูรย์ สมัครกิจ  รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา  ติดราชการ 
2. ผศ.บุญไท เจริญผล  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายงานประกันคุณภาพ ติดราชการ 
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3. อาจารย์ ดร.กิติมา ทามาล ี  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการฯ ติดราชการ 
4. อาจารย์ ดร.ภาคิน โชติเวศย์ศิลป์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์  ติดราชการ 
5. อาจารย์ ดร.ศานติ เล็กมณ ี  คณบดีคณะวิทยาการจัดการ  ติดราชการ 
6. อาจารย์ ดร.นริสานันท์ เดชสุระ ผู้อํานวยการสํานักงานบัณฑิตศึกษา ติดราชการ 
 

 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. นางเบญญาภา สอนพรม หัวหน้าสํานักงานคณะวิทยาการจัดการ 
2. นางสราริตา  แจ้งพันธ์  รักษาการหัวหน้างานนิติการ 
3. ผศ.ดร.บุญล้ํา สุนทร  อาจารย์ประจําคณะวิทยาศาสตร์ฯ  

เริ่มประชุม เวลา 13.30 น. 
          ประธานพิจารณาจํานวนกรรมการที่มาประชุมและเห็นว่าครบองค์ประชุมแล้ว จึงเปิด         
การประชุมและดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม  

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ 
ระเบียบวาระท่ี 1.1  การประชุมท่ีหัวหน้าหน่วยงานต้องเข้าร่วมประชุม 
 

 สาระสําคัญโดยย่อ 
 การประชุมที่หัวหน้าหน่วยงานต้องเข้าร่วมประชุมในทุกครั้งที่มีการประชุม  เพ่ือช่วยกัน
พิจารณา และตัดสินใจร่วมกัน คือ 

1. การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.)  
2. การประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจํามหาวิทยาลัย (ก.บ.ม) 
3. การประชุมเร่งรัดและติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ  

 

 มติ/ความเห็นของที่ประชุม 
   รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 1.2  การจัดทําหลักสูตรท่ีหมดอายุในปี พ.ศ.2558 
 

 สาระสําคัญโดยย่อ 
 อธิการบดีได้หารือร่วมกับคณบดีของแต่ละคณะว่าหลักสูตรที่ทําในปี พ.ศ.2554 จะหมดอายุ  
ในปี พ.ศ.2558 และในปี พ.ศ.2559 ต้องใช้หลักสูตรใหม่น้ัน  ขอให้ดําเนินการให้เสร็จสิ้นภายในวันที่      
11 พฤษภาคม 2559  โดยใช้เกณฑ์เดิม  และจะต้องผ่านความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยไม่เกินวันที่ 
11 พฤษภาคม 2559  ซึ่งจะต้องนําเสนอสภามหาวิทยาลัยภายในเดือนเมษายน 2559 (ในวันที่ 20 เมษายน 
2559) ส่วนหลักสูตรใหม่ของปี พ.ศ.2559 ขอให้ดําเนินการได้เลย  
   

 มติ/ความเห็นของที่ประชุม 
   รับทราบ 
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ระเบียบวาระท่ี 1.3  การใช้ศักยภาพร่วมกันของแต่ละคณะ 
 

 สาระสําคัญโดยย่อ 
 การใช้ศักยภาพร่วมกันของแต่ละคณะ   

1. สามารถใช้อาจารย์จากคณะอ่ืน  เพ่ือเสริมศักยภาพอาจารย์ประจําหลักสูตร  เพ่ือเป็น
การบูรณาการร่วมกัน  ให้เกิดความเข้มแข็ง  และมหาวิทยาลัยสามารถอยู่ได้  เช่น  หากหลักสูตรใด      
ขาดอาจารย์ประจําหลักสูตร และอาจารย์อยู่คณะอ่ืน  ให้คณะนั้นขออาจารย์ต่างคณะมาเสริมให้ครบได้  

2.  การเปิดหลักสูตรใหม่ แต่หลักสูตรน้ันอยู่ศาสตร์ไหน ก็ให้สังกัดคณะน้ัน 
  

 มติ/ความเห็นของที่ประชุม 
   รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 1.4  การประชุมบุคลากรสายสนับสนุน 
 

 สาระสําคัญโดยย่อ 
 ในวันพุธที่  10 กุมภาพันธ์  2559 จะมีการประชุมบุคลากรสายสนับสนุน  ในเวลา           
09.00 – 12.00 น. ณ อาคาร 100 ปี  และการประชุมของคณาจารย์  จะมีการประชุมในวันพุธที่ 24 
กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 13.00 น. ณ อาคาร 100 ปี  
 

 มติ/ความเห็นของที่ประชุม 
   รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 1.5  การแนะนํารองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน 
 

 สาระสําคัญโดยย่อ 
 อธิการบดีได้แนะนํา อาจารย์จิรศักด์ิ  ชุมวรานนท์  ซึ่งจะมาทําหน้าที่รองอธิการบดี         
ฝ่ายนโยบายและแผน  
 

 มติ/ความเห็นของที่ประชุม 
   รับทราบ 
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ระเบียบวาระท่ี 1.6  การกําหนดมาตรฐานความสามารถภาษาอังกฤษอาจารย์ประจําท่ีจะ
รับเข้าใหม ่

 

 สาระสําคัญโดยย่อ 
 หลักเกณฑ์ในการกําหนดคุณสมบัติของอาจารย์  กําหนดให้ TOEFL เป็นแกน 450  และให้
ปรับมาตรฐานตัวอ่ืน ๆ ในทุกมาตรฐานที่มีอยู่  โดยให้หน่วยงานกลาง  ปรับ 450 เพ่ือเป็นไปตามเกณฑ์อ่ืน 
และในการรับสมัครให้ระบุว่าผู้ที่ผ่านการสอบ  สามารถนําคะแนนที่สอบผ่านแล้วน้ันมายื่นสมัครได้        
โดยไม่ได้กําหนดว่าต้องสอบผ่านมาแล้วก่ีปี  และในการสอบ  ผู้สมัครสอบต้องผ่านการทดสอบข้อสอบ
มาตรฐานภาษาอังกฤษของมหาวิทยาลัย ต้องผ่านเกณฑ์ 60% ซึ่งมหาวิทยาลัยจะมีการแต่งต้ัง
คณะกรรมการในการจัดทําข้อสอบภาษาอังกฤษโดยมีรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการเป็นประธาน               
และรองคณบดีฝ่ายวิชาการของแต่ละคณะเป็นคณะกรรมการ  
 

 มติ/ความเห็นของที่ประชุม 
   รับทราบ 

 

ระเบียบวาระที่ 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
ระเบียบวาระท่ี 2.1  เรื่องรับรองรายงานการประชุม  ครั้งท่ี 13/2558  

สาระสําคัญโดยย่อ 
มหาวิทยาลัยได้กําหนดให้มีการประชุม คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.)               

ครั้งที่ 13/2558 เมื่อวันอังคารที่ 22 ธันวาคม  2558 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมอยุธยา – อาเซียน  
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

เลขานุการคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) นําเสนอรายงานการประชุม (ก.บ.)      
ครั้งที่ 13/2558 เพ่ือขอให้ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม 

 

มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
  รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) ครั้งที่ 13/2558              
โดยไม่มีการแก้ไข 
 

ระเบียบวาระที่ 3   เรื่องสืบเน่ืองจากการประชุม 

ระเบียบวาระท่ี 3.1  รายงานข้อมูลการดําเนินงานและผลการปฏิบัติตามมติท่ีประชุม 
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
ครั้งท่ี 13/2558 

สาระสําคัญโดยย่อ 
  เลขานุการคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  (ก .บ . )  นํา เสนอรายงานข้อมูล               
จากการดําเนินงานและผลการปฏิบั ติตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย               
ครั้งที่  13/2558 เมื่อวันอังคารที่  22  ธันวาคม  2558  ดังต่อไปน้ี 
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ระเบียบ
วาระท่ี เรื่อง มติท่ีประชุม/ข้อเสนอแนะ 

และข้อสั่งการ ผลการปฏิบัติตามมติ 
5.1 ขอความเห็นชอบบันทึกความร่วมมือ 

ทางวิชาการระหว่างกลุ่มโรงแรมตุ้มโฮม
กับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา                

เห็นชอบบันทึกความร่วมมือทางวิชาการ
ระหว่างกลุ่มโรงแรมตุ้มโฮมกับมหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา และนําเสนอ 
เพ่ือพิจารณาในการประชุมสภาวิชาการ 
และสภามหาวิทยาลัยต่อ 

- แจ้งมติการประชุมให้แก่หน่วยงาน        
ที่เก่ียวข้องได้รับทราบ 

- นําเสนอเพ่ือพิจารณาในการประชุม    
สภาวิชาการ เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2559 
มติที่ประชุมเห็นชอบ และไม่ต้องนําเสนอ
ต่อสภามหาวิทยาลัยแล้ว 

5.2 พิจารณาเพ่ือให้ข้อเสนอแนะปรับแก้ไข 
(ร่าง) ข้อบังคับ ว่าด้วย ชั้น สาขาวิชา 
และหลักเกณฑ์การให้ปริญญากิตติมศักด์ิ 
พ.ศ.2548 

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว โดยมีมติให้แก้ไข
ข้อบังคับฯ ว่าด้วย ชั้น สาขาวิชา และ
หลักเกณฑ์การให้ปริญญากิตติมศักด์ิ  
พ.ศ. 2548 ข้อ 6 (2) ให้สอดคล้องกับ
ข้อบังคับฯ ว่าด้วย การประชุมสภา
มหาวิทยาลัย พ.ศ.2547 คือ 2/3 ของจํานวน
คณะกรรมการที่มาประชุมในวันน้ัน 

- แจ้งมติการประชุมให้แก่หน่วยงาน        
ที่เก่ียวข้องได้รับทราบ 
 
 

5.3 ขอความเห็นชอบรายงานการประเมินผล
โครงการ ประจําปีงบประมาณ    
พ.ศ.2558 

เห็นชอบรายงานการประเมินผลโครงการ 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2558 โดยมี
ข้อเสนอแนะ ดังต่อไปนี้   
1. ภาพรวมของการปฏิบัติงานคิดเป็นร้อยละ 

90 ให้ทุกหน่วยงานผ่านเกณฑ์ โดยให้
ผิดพลาดเพียงร้อยละ 10 

2. ผลการปฏิบัติงานระดับดีมาก เป็นร้อยละ 
50  และให้ทําหนังสือแจ้งไปยังแต่ละ
หน่วยงาน 

3. ให้แต่ละหน่วยงานวิเคราะห์ผลการ
ปฏิบัติงานที่ผ่านมาว่ามีความเส่ียง
อะไรบ้างและสิ่งไหนที่ไม่เป็นไปตาม
เป้าหมาย เพ่ือหาทางแก้ไขปัญหาต่อไป 

4. บทสรุปผู้บริหารควรสรุปสารสนเทศท่ี
เก่ียวข้องว่าประกอบด้วยอะไรบ้าง     
และควรระบุส่ิงที่ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 

- แจ้งมติการประชุมให้แก่หน่วยงาน        
ที่เก่ียวข้องได้รับทราบ 

- นําเสนอเพ่ือพิจารณาในการประชุม    
สภามหาวิทยาลัย คร้ังที่ 1/2559         
ในวันที่ 20 มกราคม 2559 มติที่ประชุม
เห็นชอบ 
 

5.4 ขอความเห็นชอบรายงานผลการ
ดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ 
ประจําปีงบประมาณ 2558 

เห็นชอบรายงานผลการดําเนินงานตาม
แผนปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ 
2558 โดยมีข้อเสนอแนะ คือ ในการ
ประเมินผลการดําเนินงานขอให้ประเมิน
วัตถุประสงค์ของแผนด้วย  โดยดูจากแต่ละ
ยุทธศาสตร์ว่ามีเป้าหมายอย่างไรก็ให้
ประเมินตามน้ัน 

- แจ้งมติการประชุมให้แก่หน่วยงาน        
ที่เก่ียวข้องได้รับทราบ 

- นําเสนอเพ่ือพิจารณาในการประชุม    
สภามหาวิทยาลัย คร้ังที่ 1/2559        
ในวันที่ 20 มกราคม 2559 มติที่ประชุม
เห็นชอบ 

 
5.5 ขอความเห็นและข้อเสนอแนะเก่ียวกับ

ระเบียบการจัดบริการและการหารายได้
ของหน่วยงานในสังกัดมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

เห็นชอบในหลักการระเบียบการจัดบริการ
และการหารายได้ของหน่วยงานในสังกัด
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา   
โดยมีข้อเสนอแนะ คือ 1. ระเบียบนี้ต้อง
บังคับใช้กับทุกหน่วยงาน 2. ต้องเป็นไปตาม
ระเบียบของกระทรวงการคลัง 

- แจ้งมติการประชุมให้แก่หน่วยงาน        
ที่เก่ียวข้องได้รับทราบ 

- นําเสนอเพ่ือพิจารณาในการประชุม  
คณะกรรมการปรับปรุงและยกร่าง
กฎหมาย เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2559    
โดยอยู่ระหว่างการดําเนินการพิจารณา   
ร่างกฎหมายเพ่ือให้ครอบคลุม           
กับทุกหน่วยงาน 
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ระเบียบ
วาระท่ี เรื่อง มติท่ีประชุม/ข้อเสนอแนะ 

และข้อสั่งการ ผลการปฏิบัติตามมติ 
5.6 ขอความเห็นชอบ (ร่าง) ข้อบังคับ

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา     
ว่าด้วย คณะกรรมการส่งเสริมกิจการ  
ของมหาวิทยาลัย พ.ศ. .... 

เห็นชอบ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย คณะกรรมการ
ส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย พ.ศ. ... โดยมี
ข้อเสนอแนะ คือ 1. ให้ลดจํานวน
คณะกรรมการเหลือ จํานวน 17 คน        
2. ในจํานวนคณะกรรมการทั้งหมดให้มี
บุคคลภายในมหาวิทยาลัย จํานวน 1 คน 
เพ่ือเชื่อมโยงระหว่างบุคคลภายนอกกับ
มหาวิทยาลัย และให้นําเสนอเพ่ือพิจารณา 
ในการประชุมคณะกรรมการปรับปรุงและ      
ยกร่างกฎหมายของมหาวิทยาลัยต่อไป 

- แจ้งมติการประชุมให้แก่หน่วยงาน        
ที่เก่ียวข้องได้รับทราบ 

- นําเสนอเพ่ือพิจารณาในการประชุม  
คณะกรรมการปรับปรุงและยกร่าง
กฎหมาย เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2559    
มติที่ประชุมเห็นควรให้กําหนดหลักการ
และวิธีการได้มาของคณะกรรมการ    
และนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือขอ
ความเห็นชอบในหลักการก่อน  แล้วจึง
ปรับปรุงแก้ไขข้อบังคับฯ ต่อไป 

5.7 ขอความเห็นชอบโครงการจัดหา 
เคร่ืองคอมพิวเตอร์ Server (VDO on 
Demand) 

เห็นชอบโครงการจัดหาเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 
Server (VDO on Demand)  โดยขอให้
วางแผนกิจกรรมที่จะดําเนินงาน เพ่ือให้
คุ้มค่ากับงบประมาณท่ีลงทุนไป และให้
นําเสนอเพ่ือพิจารณาในการประชุม
คณะกรรมการบริหารงบประมาณและ
การเงิน (ก.บ.ง) ต่อไป 

- แจ้งมติการประชุมให้แก่หน่วยงาน        
ที่เก่ียวข้องได้รับทราบ 

- นําเสนอเพ่ือพิจารณาในการประชุม  
คณะกรรมการบริหารงบประมาณและ
การเงิน (ก.บ.ง) คร้ังที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 
12 มกราคม 2559 มติที่ประชุมเห็นชอบ 
 

5.8 ขอความเห็นชอบโครงการจัดหา 
เคร่ืองคอมพิวเตอร์แบบพกพา (Tablet) 

เห็นชอบโครงการจัดหาเคร่ืองคอมพิวเตอร์
แบบพกพา (Tablet)  และให้นําเสนอ         
เพ่ือพิจารณาในการประชุมคณะกรรมการ
บริหารงบประมาณและการเงิน (ก.บ.ง) 
ต่อไป 

- แจ้งมติการประชุมให้แก่หน่วยงาน        
ที่เก่ียวข้องได้รับทราบ 

- นําเสนอเพ่ือพิจารณาในการประชุม
คณะกรรมการบริหารงบประมาณและ
การเงิน (ก.บ.ง) คร้ังที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 
12 มกราคม 2559 มติที่ประชุมให้กลับไป
ทบทวนและปรับปรุงข้อมูลให้สมบูรณ์
ครบถ้วนแล้วนําเข้าที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารงบประมาณและ
การเงิน (ก.บ.ง) ในคร้ังต่อไป 

5.9 ขอความเห็นชอบ (ร่าง) บันทึกข้อตกลง
ความร่วมมือการใช้อาคารเรียนของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
(ศูนย์อ่างทอง) 

เห็นชอบ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
การใช้อาคารเรียนของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา (ศูนย์อ่างทอง) 

- แจ้งมติการประชุมให้แก่หน่วยงาน        
ที่เก่ียวข้องได้รับทราบ 

- นําเสนอเพ่ือพิจารณาในการประชุม    
สภามหาวิทยาลัย คร้ังที่ 1/2559 ในวันที่ 
20 มกราคม 2559 มติที่ประชุมเห็นชอบ 

 

ระเบียบวาระที่ 4 แจ้งผลและนําเสนอแผนงานที่จะดําเนินการของหน่วยงานต่าง ๆ  
ระเบียบวาระท่ี 4.1 คณบดีคณะครุศาสตร์ 
 สาระสําคัญโดยย่อ 

1. เมื่อวันที่ 14 – 15 มกราคม 2559  คณะครุศาสตร์มีการจัดงานครุวิชาการ  ซึ่งบรรลุ       
ตามวัตถุประสงค์    

2. เมื่อวันที่ 23 – 24 มกราคม 2559  สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการได้เชิญชวน           
ให้เข้าร่วมการแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษในที่ชุมชนระดับชาติ  จึงได้จัดส่งนักศึกษาเข้าร่วม  
และได้รับรางวัลลําดับที่ 15  
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3. เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2559 ได้เป็นตัวแทนในการเข้าร่วมประชุมของสถาบันทดสอบ          
ทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สทศ.)  โดยทางผู้อํานวยการได้แสดงความขอบคุณอธิการบดี           
ทุกมหาวิทยาลัย จํานวน 41 แห่ง ที่ให้ความร่วมมือในการเป็นตัวแทนสนามสอบของ  O - net  ในระดับ 
ประถมศึกษาปีที่ 6 และระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 ซึ่งในปีการศึกษา 2558 น้ี จะมีการสอบระหว่างวันที่             
27 – 28 กุมภาพันธ์ 2559  ซึ่งมหาวิทยาลัยได้ทําหน้าที่น้ีเป็นปีที่ 4 แล้ว  และต้องดูแลโรงเรียนที่เป็น        
สนามสอบ จํานวน 3 จังหวัด คือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  จังหวัดสิงบุรี และจังหวัดอ่างทอง จํานวนทั้งสิ้น 
194 สนามสอบ  และขอเรียนเชิญคณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ลงพ้ืนที่เพ่ือสังเกตการณ์ในการสอบคร้ังน้ี   
 

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
รับทราบ  

 

ระเบียบวาระท่ี 4.2  คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 สาระสําคัญโดยย่อ 

 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้จัดทําหนังสือเพ่ือขอความอนุเคราะห์ปรับปรุง   
อาคาร 1  ในการทาสี  ทางคณะขอทราบความคืบหน้าของการดําเนินการ 

  นางสาวพรสวรรค์  คล้ายกัน  กล่าวว่า  ในการปรับปรุงอาคาร 1 น้ัน  ได้รับงบประมาณ    
ในการปรับปรุงของปีงบประมาณ 2560  และขณะน้ีดําเนินการเขียนแบบอยู่ 

 อธิการบดี  กล่าวว่า  หากมสีิ่งใดที่มีความจําเป็น  เร่งด่วน  ก็ขอให้ดําเนินการได้เลย   
 

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
รับทราบ  
 

ระเบียบวาระท่ี 4.3 คณบดีคณะวิทยาการจัดการ 

 สาระสําคัญโดยย่อ 
คณะวิทยาการจัดการขอปรับปรุงอาคาร 4 เน่ืองจากใช้งานมาเป็นเวลานานเกิน 30 ปี    

ทําให้มีความชํารุดทรุดโทรม 
 

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
รับทราบ  

 

ระเบียบวาระท่ี 4.4  คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 สาระสําคัญโดยย่อ 

1. เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2559  ประชุมนักศึกษาช้ันปีที่ 2 – 3 เวลา 12.00 – 12.30 น.       
เรื่อง การพัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษ  ณ ห้องประชุม 1  อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์ฯ 

2. เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2559  ประชุมนักศึกษาช้ันปีที่ 1  เวลา 13.00 น. เรื่อง การเตรียม
ความพร้อมแสตนเชียร์  การแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ภายใน “111 ปี ศรีอยุธยาเกมส์” ณ ห้องประชุม 1      
อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์ฯ 
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3. เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2559  ประชุมคณะกรรมการการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ภายใน “111 ปี 
ศรีอยุธยาเกมส์”  เวลา 13.00 น. ณ กองพัฒนานักศึกษา ช้ัน 2 

4. เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2559  ประชุมคณะกรรมการดําเนินงานกิจกรรมสัมมนาอยุธยาศึกษา
วิชาการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิพระบรมราชินีนาถฯ เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสถาบัน
อยุธยาศึกษา 

5. เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2559 วันเด็กแห่งชาติ  
6. เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2559 จัดกิจกรรมเปิดบ้านวิทยาศาสตร์ประจําปี 2559 ณ หอประชุม  

และอาคารศูนย์วิทยาศาสตร์ฯ 
7. เมื่อวันที่ 20  มกราคม 2559  ประชุมนักศึกษาช้ันปีที่ 2 – 3  เวลา 13.00 น. เรื่อง เตรียม

ความพร้อมขบวนพาเหรด  การแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ภายใน “111 ปี ศรีอยุธยาเกมส์” ณ ห้องประชุม 1  
อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์ฯ 

8. เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2559  ประชุมคณะกรรมการวิชาการประจําคณะวิทยาศาสตร์ฯ       
ณ ห้องประชุม 2  อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์ฯ 

9. เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2559 อบรมการบริหารความเสี่ยงและการแก้ไขความเสี่ยง          
ด้านการเรียนการสอน  และด้านงานวิจัย  ณ ห้องประชุม 1  อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์ฯ 

10. เมื่อวันที่ 27  มกราคม 2559  ประชุมอาจารย์ประจําหลักสูตรของคณะวิทยาศาสตร์ฯ       
ณ ห้องประชุม 1  อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์ฯ 

11. เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2559 พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ              
ณ ห้องประชุม 1  อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์ฯ 

12. เดือนกุมภาพันธ์ 2559 โครงการปรับสภาพแวดล้อมทางกายภาพเพ่ือสนับสนุนการเรียนรู้ 
(1) กิจกรรมคณะวิทย์สีเขียว (2) กิจกรรม Big  Cleaning Day  

13. ในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559 การอบรมให้ความรู้เก่ียวกับการประกันคุณภาพระดับคณะ  
และการอบรมการประกันคุณภาพระดับหลักสูตร  ณ ห้องประชุม 1  อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์ฯ 

14. เดือนกุมภาพันธ์ 2559 อบรมพัฒนาการเขียนหนังสือ/การเขียนตําราเพ่ือเข้าสู่ตําแหน่ง   
ทางวิชาการ  ณ ห้องประชุม 1 อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์ฯ 

15. เดือนกุมภาพันธ์ 2559 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการเรียนการสอนและงานวิจัย      
ครั้งที่ 1  ณ ห้องประชุม 1  อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์ฯ 

16. สัปดาห์ที่ 4 เดือนกุมภาพันธ์ 2559 เสนอ Quality  Improvement  Plan  ระดับ
คณะและหลักสูตร  ต่อคณะกรรมการประจําคณะ ณ ห้องประชุม 1  อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์ฯ 

 

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
รับทราบ  

 

ระเบียบวาระท่ี 4.5 ผู้อํานวยการสถาบันอยุธยาศึกษา  
 สาระสําคัญโดยย่อ 

1. เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2558 สถาบันอยุธยาศึกษา จัดกิจกรรมแนะนําวารสารวิชาการอยุธยา
ศึกษา  ณ  ห้องศูนย์ข้อมูลสถาบันอยุธยาศึกษา โดยมี อาจารย์กันยารัตน์ คงพร รองผู้ อํานวยการ            
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เป็นประธานกล่าวต้อนรับและกล่าวเปิดงาน โดยสถาบันฯ ได้รับเกียรติจาก อาจารย์ธีระวัฒน์ แสนคํา 
อาจารย์วรวิทย์ สินธุระหัส และคุณวันลีย์ กระจ่างวี เป็นวิทยากรบรรยายบทความทางวิชาการที่ได้รับ         
การตีพิมพ์ในวารสารวิชาการอยุธยาศึกษา ซึ่งในการจัดกิจกรรมในคร้ังน้ีเพ่ือประชาสัมพันธ์วารสารวิชาการ
อยุธยาศึกษาแก่นักศึกษา นักวิชาการ และผู้สนใจทั่วไป รวมทั้งเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประสบการณ์    
การเขียนบทความวิชาการจากผู้นิพนธ์ อันจะเป็นประโยชน์ในการศึกษาและเผยแพร่แนวทางปฏิบัติที่ดี        
สู่บุคลากรในองค์กรทางวิชาการต่างๆ อีกด้วย   ณ สถาบันอยุธยาศึกษา 

2. เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2558 สถาบันอยุธยาศึกษา ได้จัดกิจกรรมอบรมหลักสูตร     
ระยะสั้น ครั้งที่ 1 เรื่อง “สืบสานภูมิศิลป์แผ่นดินสยาม หัตถกรรมงานแทงหยวก” โดยมี ดร.จงกล             
เฮงสุวรรณ ผู้อํานวยการสถาบัน เป็นประธานเปิดการอบรม และได้รับเกียรติจาก พันจ่าอากาศเอกสุรเดช    
เดชคง ครูภูมิปัญญาไทย สกุลช่างแทงหยวกอ่างทอง และได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติผู้มีผลงานดีเด่น           
ทางการศึกษา วัฒนธรรม และภูมิปัญญาไทย “บุษราคัมมณีศรีราชภัฏ” มาเป็นวิทยากรบรรยายและ         
ฝึกปฏิบัติให้แก่ผู้ เข้ารับอบรมประกอบด้วย นักศึกษา อาจารย์ และผู้สนใจทั่วไป จํานวน 30 คน               
จัด ณ สถาบันอยุธยาศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ณ สถาบันอยุธยาศึกษา  

3. เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2558 สถาบันอยุธยาศึกษา จัดประชุมคณะกรรมการประจํา
สถาบันอยุธยาศึกษา ครั้งที่ 4/2558 ณ สถาบันอยุธยาศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา       
โดยได้รับเกียรติจาก ดร.เกษม บํารุงเวช อธิการบดี เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ        
จากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยฯ เข้าร่วมประชุมเพ่ือทราบและพิจารณาในวาระต่างๆ อาทิเช่น        
การรายงานผลการดําเนินงานประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2559 (รอบ 3 เดือน) ผลการประเมินงานประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปี 2557 และพิจารณาร่าง แผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ 2559 
เป็นต้น สถาบันฯ ขอขอบคุณคณะกรรมการทุกท่านที่ได้สละเวลามาเข้าร่วมประชุม และให้ข้อเสนอแนะ      
ที่เป็นประโยชน์ และสถาบันฯ จะนําไปปรับใช้ในการดําเนินงาน เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ณ สถาบัน
อยุธยาศึกษา  

4. เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2558 สถาบันอยุธยาศึกษา ได้จัดกิจกรรมบรรยายทางวิชาการ
ด้านประวัติศาสตร์และศิลปวัฒนธรรมอาเซียน โดยมี ดร.จงกล เฮงสุวรรณ ผู้ อํานวยการสถาบันฯ           
กล่าวต้อนรับคณาจารย์ นักวิชาการ และผู้สนใจทั่วไป ที่จะเดินทางไปศึกษาดูงาน ณ สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว และเมืองเว้ ฮอยอัน ดานัง สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ระหว่างวันที่         
22 - 28 ธันวาคม 2558 โดยมี อาจารย์สุรินทร์ ศรีสังข์งาม และนายปัทพงษ์ ช่ืนบุญ เป็นวิทยากรบรรยาย    
ให้ความรู้ความเข้าใจด้านประวัติศาสตร์ และศิลปวัฒนธรรม ของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และ
สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม  ณ สถาบันอยุธยาศึกษา 

5. เมื่อวันที่ 22 - 28 ธันวาคม 2558 สถาบันอยุธยาศึกษา นําโดย ดร.จงกล เฮงสุวรรณ 
ผู้อํานวยการสถาบันอยุธยาศึกษา พร้อมด้วยคณาจารย์ นักวิชาการ และผู้สนใจทั่วไป ได้เดินทางไปศึกษา       
ดูงานด้านประวัติศาสตร์และศิลปวัฒนธรรมอาเซียน ณ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และเมืองเว้ 
ฮอยอัน ดานัง สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม  

6. เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2559 สถาบันอยุธยาศึกษา ได้จัดกิจกรรมสัมมนาอยุธยาศึกษา
วิชาการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ “อัคราภิรักษศิลปิน” สืบสานมรดก    
ภูมิปัญญาผ้าไทย โดยมี ดร.เกษม บํารุงเวช อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เป็นประธาน
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กล่าวเปิดงาน และ ดร.จงกล เฮงสุวรรณ ผู้อํานวยการสถาบันอยุธยาศึกษา กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัด
กิจกรรมดังกล่าว  สําหรับการจัดงานในครั้งน้ี สถาบันอยุธยาศึกษาได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ 
ได้แก่ คุณบุญชัย ทองเจริญบัวงาม คุณพวงพร ศรีสมบูรณ์ คุณนราชัย แซ่อึง และคุณชญทรรศ วิเศษศรี    
ที่มาให้ความรู้เก่ียวกับผ้าไทย ตลอดจนผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านภูมิปัญญาที่เก่ียวข้องกับผ้าไทย กลุ่มทอผ้า      
ในพระบรมราชินูปถัมภ์วัดนํ้าเต้า อําเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา กลุ่มทอผ้าเฮือนไทดําบ้านดอน 
อําเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี ที่ได้ให้เกียรติในการเผยแพร่ความรู้ทางด้านหัตถกรรมเครื่องจักสานและ     
การทอผ้า รวมถึงความร่วมมือจากหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย ได้แก่ คณะครุศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดขึ้น ณ ห้องประชุมอาคาร 100 ปี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา   

7. เมื่อวันที่ 21 - 23 มกราคม 2559 สถาบันอยุธยาศึกษา ในฐานะเป็นหน่วยอนุรักษ์ฯ 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา นําโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์วชิรา ปูชตรีรัตน์ รองผู้อํานวยการ และนางสาวอรอุมา 
โพธ์ิจิ๋ว นักวิชาการศึกษา ได้เข้าร่วมประชุมประจําปีภาคีอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมกลุ่ม
จังหวัด พ.ศ.2559 และนําเสนอผลการดําเนินงานในแผนงานท่ี 4 “การพัฒนาระบบข้อมูลเพ่ือการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรรมท้องถิ่น" ในรอบปี พ.ศ.2558 จัดโดย หน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติ
และศิลปกรรมท้องถิ่นจังหวัดมุกดาหาร ณ โรงแรมมุกดาหาร แกรนด์ โฮเทล จังหวัดมุกดาหาร 

8. เมื่อวันที่ 23 - 24 มกราคม 2559 สถาบันอยุธยาศึกษา นําโดย อาจารย์กันยารัตน์ คงพร             
รองผู้อํานวยการ และนายพัฑร์ แตงพันธ์ นักวิชาการศึกษา พร้อมด้วยคณาจารย์และนักศึกษาจากสาขาวิชา
ดนตรี และสาขาวิชานาฏศิลป์การละคร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ในฐานะตัวแทน                
จากมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  ได้เดินทางไปร่วมงาน “เทศกาลโคราชศิลปะและวัฒนธรรม
นานาชาติ 2559" Korat International Arts and Culture Festival 2016 โดยกิจกรรมภายในงาน
ประกอบด้วย การแสดงศิลปะและวัฒนธรรมอันย่ิงใหญ่อลังการจากประเทศต่างๆ ที่เข้าร่วมงานกว่า 10 
ประเทศ อาทิ ประเทศจีน กานา อินโดนีเซีย มาเลเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ รัสเซีย ศรีลังกา ลาว เวียดนาม 
โคลอมเบีย พม่า เนปาล และการแสดง 4 ภาคของประเทศไทย นอกจากน้ียังมีนิทรรศการและการแสดงผล
งานของนักศึกษา และการออกร้านจําหน่ายสินค้าของดีโคราช ณ ลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี และ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 

9. ในวันที่ 26 มกราคม 2559  จัดกิจกรรม ทําบุญวัดบรมพุทธาราม  ณ วัดบรมพุทธาราม   
10.  ในวันที่ 27 มกราคม 2559  จัดกิจกรรม อยุธยาศึกษาสัญจร ครั้งที่ 1  ณ โรงเรียนประตูชัย 
11.  ในวันที่ 28 มกราคม 2559  จัดกิจกรรม อยุธยาศึกษาสัญจร ครั้งที่ 2  ณ วัดใหญ่ชัยมงคล 

 

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
รับทราบ  

 

ระเบียบวาระท่ี 4.6  ผู้อํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 สาระสําคัญโดยย่อ 

1. มหาวิทยาลัยได้รับรางวัลในฐานะเป็นสถาบันการศึกษาที่สามารถให้บริการเครือข่าย
อินเทอร์เน็ตพ้ืนฐานที่รองรับ IPv6 จากสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  โดยอธิการบดีมอบหมายให้
ผู้อํานวยการสํานักวิทยบริการฯ เข้ารับรางวัลแทนในงานประชุมเชิงปฏิบัติการ  เรื่อง “การดําเนินกิจกรรม



 

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  คร้ังที่  2/2559 

 

[2-12] 

บนระบบเครือข่ายสารสนเทศเพ่ือพัฒนาการศึกษา (WUNCA) ครั้งที่ 32 ในวันที่ 20 มกราคม 2559           
ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  จังหวัดนครราชสีมา 

2. การดําเนินการจัดอบรมเพ่ือฝึกทักษะความรู้ความเข้าใจและสามารถใช้งาน Microsoft  
Word, Excel และ PowerPoint ได้อย่างถูกต้อง สามารถนําความรู้ไปประยุกต์ใช้และพัฒนางาน        
ให้เกิดประสิทธิภาพ  ในการน้ีผู้เข้ารับการอบรมและผ่านการทดสอบ  จะได้รับประกาศนียบัตรรับรอง
ความสามารถอย่างเป็นมาตรฐานสากลจาก Microsoft 

3. การจัดโครงการเผยแพร่ความรู้เก่ียวกับโครงการในพระราชดําริ ดังน้ี 
3.1 จัดทําโปสเตอร์โครงการในพระราชดําริ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เผยแพร่

หมุนเวียนไปยังห้องสมุดโรงเรียนในท้องถิ่น 
3.2 จัดอบรมการทํา นํ้ าหมัก ชีวภาพ   แก่ นักศึกษา   อาจารย์  และบุคลากร             

เพ่ือการเรียนรู้และนําไปใช้ประโยชน์ 
4. ในไตรมาสที่ 2 (มกราคม – มีนาคม 2559) สํานักวิทยบริการฯ ได้เพ่ิมสัญญาณ WiFi 

จํานวน 6 จุด ณ บริเวณภายในอาคาร 100 ปี และบริเวณบ้านพักอาจารย์  ด้านหลังสถาบันอยุธยา
ศึกษา พร้อมกันน้ีได้ต้ังงบประมาณ พ.ศ. 2560  เพ่ิมสัญญาณ WiFi จํานวน 370 ตัว 

5. การจัดงาน Library & IT  Fair 2559  “เปิดแหล่งเรียนรู้ศูนย์อาเซียน” ในวันที่        
16 – 17 กุมภาพันธ์ 2559 โดยมีกิจกรรมนิทรรศการอาเซียน  การออกร้านจําหน่ายหนังสือ           
จากสํานักพิมพ์ต่าง ๆ การบรรยาย เรื่อง อาเซียนกับคนไทย  บทบาทภาษาไทยกับการค้าอาเซียน 

 

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี 4.7  ผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
 สาระสําคัญโดยย่อ 

1. เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2559  ผู้อํานวยการสถาบันวิจัยฯ  เข้าร่วมการประชุมบริหาร
งบประมาณ  ณ ห้องประชุมอยุธยา – อาเซียน 

2. เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2559 รองผู้อํานวยการสถาบันวิจัยฯ เข้าร่วมการประชุมประกัน
คุณภาพ  ณ ห้องประชุมอยุธยา – อาเซียน 

3. เมื่อวันที่ 18 – 19 มกราคม 2559  กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “เขียนข้อเสนอ
โครงการวิจัยอย่างไรให้ได้รับทุนสนับสนุนวิจัย”  ณ โรงแรมอิงอร  รีสอร์ท  จังหวัดนครนายก 

4. เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2559  หัวหน้าสํานักงานผู้อํานวยการเข้าร่วมการประกันสรุปผล
การจัดงานแสดง  แสง  สี  เสียง  อยุธยามรดกโลก  ณ หอ้งประชุมอยุธยา – อาเซียน 

5. เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2559  ผู้ อํานวยการสถาบันวิจัยฯ  เข้าร่วมการประชุม
คณะกรรมการกองทุนพัฒนาบุคลากร  ณ ห้องประชุมสภากาแฟ 

6. เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2559  ผู้อํานวยการเข้าร่วมการประชุมบุคลกรประจําสถาบัน  
วิจัยฯ ณ ห้องประชุมสถาบันวิจัยและพัฒนา 

7. เมื่ อ วันที่  25 มกราคม  2559  กิจกรรมจัดประชุมเครือข่ ายกลุ่ มศรีอ ยุธยา                 
ณ ห้องประชุมอยุธยา – อาเซียน 
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8. เมื่อวันที่ 25  มกราคม 2559  มีการประชุมผู้บริหารของสถาบันวิจัยมหาวิทยาลัย     
ราชภัฏกลุ่มภาคกลางที่เป็นเครือข่ายกลุ่มศรีอยุธยา ทั้ง 5 แห่ง  ซึ่งได้หารือในเร่ืองของความคืบหน้า   
การเป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมวิชาการราชภัฏกรุงศรีอยุธยา ครั้งที่ 7  โดยได้จัดทําโปสเตอร์ขนาด A4 
และขนาดใหญ่ในการประชาสัมพันธ์  และการประชาสัมพันธ์ทางเว็บไซต์ และการประชุมวิชาการ
นานาชาติ มีการประชาสัมพันธ์ต้ังแต่ปี 2558 แล้ว  

9. เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2559  ผู้อํานวยการเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหาร   
งานบุคคลประจํามหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) ณ ห้องประชุมอยุธยาอยุธยา – อาเซียน   

10. เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2559  ผู้อํานวยการเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย (ก.บ.) ณ ห้องประชุมอยุธยา – อาเซียน 

11. ในวันที่ 27 มกราคม 2559  สถาบันวิจัยฯ เข้าร่วมการประชุมประกันคุณภาพเก่ียวกับ
ตัวบ่งช้ี  ณ ห้องประชุมอยุธยา – อาเซียน 

12. ในวันที่ 28 – 29 มกราคม 2559  กิจกรรมอบรมโครงการในพระราชดําริ “ศิลปกรรม
เก่าเล่าเรื่อง” ณ รอบเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยา 

13. ในวันที่ 29 มกราคม 2559  การประชุมพิจารณาจัดสรรงบประมาณจากกองทุนวิจัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา พ.ศ.2559 ครั้งที่ 1  ณ ห้องประชุม 1  อาคาร  2 

14. ในวันที่ 29 มกราคม 2559  การประชุมคณะกรรมการประจําสถาบันวิจัยและพัฒนา 
ณ ห้องประชุมอยุธยา – อาเซียน 
 

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
รับทราบ 

 

ระเบียบวาระท่ี 4.8  ผู้อํานวยการสํานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา 
- ไม่มี –  
 
 

ระเบียบวาระท่ี 4.9  ผู้อํานวยการสาํนักงานอธิการบด ี
 สาระสําคัญโดยย่อ 

1. การปรับปรุงอาคารหรือห้องเรียน  จะดําเนินการสํารวจ  และทําการปรับปรุงต่อไป 
2. การขอใช้วัสดุอุปกรณ์  ซึ่งในบางคร้ังมีการขอที่ตรงกัน  จึงต้องจัดลําดับการขอก่อนหลัง   

 

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
รับทราบ 

 

ระเบียบวาระท่ี 4.10  ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ 
 สาระสําคัญโดยย่อ 

การประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการสัญจร  มีกําหนดการดังต่อไปน้ี 
 1.  วันที่ 13 มกราคม 2559   คณะวิทยาการจัดการ 
 2.  วันที่ 27 มกราคม 2559   คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 3.  วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2559   คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
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 4.  วันที่ 2 มีนาคม 2559  คณะครุศาสตร์ 
  และจะทําการสรุปผลการประชุมทั้ง 4 คณะ แจ้งให้คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
(ก.บ.) ได้ทราบต่อไป 
 

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
รับทราบ 

 

ระเบียบวาระท่ี 4.11  ผู้อํานวยการกองนโยบายและแผน 

 สาระสําคัญโดยย่อ 
1. ผลการดําเนินงาน  ประจําเดือนมกราคม พ.ศ.2559 
2. แผนการดําเนินงาน  ประจําเดือนมกราคม – กุมภาพันธ์ พ.ศ.2559 
3. สรุปผลการดําเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย  ประจําปีงบประมาณ 

พ.ศ.2559 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  จําแนกตามประเภทงบประมาณ ข้อมูลสะสม    
ต้ังแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 – วันที่ 31 ธันวาคม 2558 

4. สรุปผลการดําเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย  ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ.2559 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  จําแนกรายหน่วยงาน  ข้อมูลสะสม ณ วันที่ 1 
ตุลาคม 2558 – วันที่ 31 ธันวาคม 2558 

 

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
รับทราบ 
 
 

ระเบยีบวาระท่ี 4.12  ผู้อํานวยการกองกลาง 
- ไม่มี - 

 
 
 

ระเบยีบวาระท่ี 4.13  ผู้อํานวยการกองพัฒนานักศึกษา 
 สาระสําคัญโดยย่อ 

1. ในวันที่ 2 – 6 กุมภาพันธ์ 2559  จะนําผู้นํานักศึกษา  ซึ่งประกอบด้วย  องค์การบริหาร
นักศึกษา  นายกสโมสรทั้ง 4 คณะ และประธานสภานักศึกษาภาคปกติ  ไปร่วมงานสัมมนาสมาพันธ์นิสิต
นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏแห่งประเทศไทย  ครั้งที่ 10  ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  จังหวัด
พิษณุโลก   

2. การแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ภายใน  “111 ปี ศรีอยุธยาเกมส์” ในวันที่ 15 – 16 กุมภาพันธ์ 2559 
และวันที่ 18 – 19 กุมภาพันธ์ 2559  โดยจะมีพิธีเปิดและปิดในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559  และในวันที่ 17 
กุมภาพันธ์ 2559 ไม่มีการแข่งขัน  เน่ืองจากมีการอบรมจากสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นฐาน (สกอ.) 

3. การรับรายงานตัวบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาและจะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรในปี 2559 
น้ี  โดยให้บัณฑิตได้มารายงานตัวในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2559 – วันที่ 15 มีนาคม 2559 

4. เชิญประชุมคณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ ในงานพระราชทานปริญญาบัตร  ซึ่งวันที่ 22  มกราคม 
2559  ได้มีการประชุมคณะกรรมการฝ่ายพิธีการไปแล้ว  และจะเร่งดําเนินการประชุมคณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ 
ต่อไป 
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5. ในวันที่ 27 มกราคม 2559  เวลา 13.30 น. ได้เชิญรองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา  นายก
องค์การบริหารนักศึกษา  นายกสโมสรทั้ง 4 คณะ ประชุมร่วมกันเพ่ือจัดทําแผนการพัฒนานักศึกษา    
 

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
รับทราบ 

 

ระเบยีบวาระท่ี 4.14  ผู้อํานวยการกองบริการการศกึษา 
 สาระสําคัญโดยย่อ 

1. ในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2559  เวลา 09.00 – 12.00 น. ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ       
ครั้งที่ 2/2559  ณ ห้องประชุมอยุธยา – อาเซียน 

2. ในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2559  เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป  ประกาศรายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือก 
(ข้อเขียน) นักศึกษาภาคปกติ  ประจําปีการศึกษา 2559 (รอบแรก)  ณ กองบริการการศึกษา และที่เว็บไซต์ 
www.aru.ac.th 

3. ในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 09.00  เป็นต้นไป  สอบสัมภาษณ์นักศึกษาภาคปกติ  
ประจําปีการศึกษา 2559 (รอบแรก)  

4. ในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2559  เวลา 08.30 น. – 16.30 น. คณะกรรมการรับสมัครเลือกต้ัง/   
สรรหาผู้ดํารงตําแหน่งกรรมการสภาวิชาการ 4 คณะ ส่งรายช่ือผู้ได้รับการเลือกต้ังและสรรหาเป็นกรรมการสภา
วิชาการชุดใหม่   

5. ในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ประกาศผลการคัดเลือกนักศึกษาภาค
ปกติ  ประจําปีการศึกษา 2559 (รอบแรก) ณ กองบริการการศึกษา  และที่เว็บไซต์ www.aru.ac.th 

6. ในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2559  เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป  ประชุมสัมมนาฯ เรื่อง “แนวทาง  
การจัดการเรียนการสอนตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร  พ.ศ.2558”  โดยอาจารย์นุชนภา  รื่นอบเชย  
ผู้อํานวยการสํานักมาตรฐานและคุณภาพอุดมศึกษา  สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)                
ณ หอประชุมอาคาร 100 ปี 

7. ในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2559  เวลา 08.30 น. – 13.00 น. รายงานตัวเป็นนักศึกษาภาคปกติ  
ประจําปีการศึกษา 2559 (รอบแรก)  ณ หอประชุมอาคาร 100 ปี  
 

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
รับทราบ 

ระเบยีบวาระท่ี 4.16  รองอธิการบด ี
ระเบียบวาระท่ี 4.16.1  รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร 
 สาระสําคัญโดยย่อ 

1. การดําเนินการเสนอวาระพิจารณาความตกลงร่วมมือ (MOU) ทางวิชาการภายในประเทศ            
ให้นําเข้าการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) และการประชุมสภาวิชาการ โดยไม่ต้องนําเข้า          
การประชุมสภามหาวิทยาลัย  ส่วนความตกลงร่วมมือระหว่างประเทศน้ัน  ให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  
เรื่อง  แนวทางความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันอุดมศึกษาต่างประเทศ  โดยให้นําเข้า  การประชุมคณะกรรมการ
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บริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.)  สภาวิชาการ  และสภามหาวิทยาลัย  ดังน้ันจึงขอความร่วมมือจากคณะและหน่วยงานที่
เก่ียวข้องในการเสนอ (MOU) ให้เป็นไปตามกระบวนการดังกล่าวต่อไป 

2. การก่อสร้างอาคารคณะครุศาสตร์ และอาคารสาธิต  ได้รับการอนุมัติจากกรมศิลปากรแล้ว      
ส่วนอาคารคณะศิลปกรรมอยู่ระหว่างการประสานงานเพ่ือแก้ไขแบบให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติของโบราณสถาน  
และอาคารเรียนรวมปฏิบัติการขณะน้ีใกล้จะได้รับมอบแล้ว   

3. หลังจากที่มหาวิทยาลัยได้เปิดรับสมัครเจ้าหน้าที่พลังงาน จํานวน  2  คน แล้ว  และได้ดําเนินการ
ล้างทําความสะอาดเครื่องปรับอากาศ   และการทําปุ๋ยหมักร่วมกับองค์การบริหารส่วนตําบลอําเภอธนู  เพ่ือเป็น     
การตอบตัวช้ีวัดเรื่องของการประหยัดพลังงาน 

4. มหาวิทยาลัยได้เสนอรายช่ือเจ้าหน้าที่  เน่ืองในวันสตรีดีเด่น  ซึ่งได้เสนอนางสาวยุวนารี  ฉิมพาลี
โดยได้ผ่านการพิจารณาจากผู้บริหารแล้ว 

5. เน่ืองจากมีการก่อสร้างอาคารต่าง ๆ    อาจทําให้เกิดภูมิทัศน์ที่ไม่สวยงามภายในมหาวิทยาลัย 
6. การรับพระราชทานปริญญาบัตร  ขอให้คณะที่จะจัดส่งรายช่ือของบัณฑิตกิตติมศักด์ิ           

ได้ดําเนินการ 
 

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
รับทราบ 

 

ระเบียบวาระท่ี 4.16.2  รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน 
 

 สาระสําคัญโดยย่อ 
1. การติดตามงบประมาณ เป็นเรื่องเร่งด่วน    โดยงบลงทุนที่มีมาตรฐานจากรัฐบาลว่าต้องผูกพัน

สัญญาภายในเดือนธันวาคม 2558 และได้ผ่อนปรนมาจนถึงเดือนมกราคม 2559 น้ัน  อีกทั้งงบครุภัณฑ์ที่ไม่เกิน        
2 ล้านบาท ต้องมีการเบิกจ่ายภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2559  และจากการตรวจสอบล่าสุดพบว่าส่วนใหญ่น้ัน           
อยู่ที่คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   โดยสรุปแล้วทุกรายการสามารถผูกพันสัญญาแล้วทั้งหมด   

2. งบที่ดินการสร้างอาคาร จํานวน 101 ล้านบาท  ในตอนแรกคาดว่าจะสร้างไม่ได้  แต่ได้ร่วมหารือ
กับผู้อํานวยการสํานักจัดทํางบประมาณด้านการศึกษา 2  ก็ให้มหาวิทยาลัยเดินหน้าต่อไป   

3. กิจกรรมทบทวนแผนกลยุทธ์ระยะ 5 ปี พ.ศ.2559 – 2563  แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี                 
พ.ศ. 2559 – 2562 และแผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ 2559 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา         
ในวันที่ 8 – 9 กุมภาพันธ์ 2559  ณ  โกลด์เม้าท์เท่น  วังนํ้าเขียวรีสอร์ท  จังหวัดนครราชสีมา  โดยขอให้ผู้แทนแต่ละ
หน่วยงานท่ีจัดส่งรายช่ือมานั้น  ช่วยกันอย่างจริงจัง    หากมีตัวช้ีวัดที่คลุมเครือ   ก็ขอให้ทบทวนเพ่ือปรับให้ชัดเจน
ย่ิงขึ้น  และในปีต่อไปนั้นโครงการต่าง ๆ ต้องอยู่ในงบประมาณ  และจะได้รับการสนับสนุน  ส่วนงบประมาณใด        
ที่ไม่ตรงกับเป้าหมายของมหาวิทยาลัยก็ต้องไว้ภายหลัง  เพ่ือจะได้เห็นภาพที่ชัดเจนมากย่ิงขึ้น 

4. ได้มีการออกแบบ KPI สําหรับทุกระดับ  ต้ั งแต่ระดับผู้บริหารถึ งระดับปฏิบั ติการ                    
ส่วนรายละเอียดอยู่ระหว่างการประสานงานกับ ศ.นพ.สมเกียรติ   วัฒนศิริชัยกุล 

5. ในต่างประเทศมีหน่วยขับเคลื่อนกลาง  คือ สภามหาวิทยาลัยราชภัฏ  และมีกลุ่มยุทธศาสตร์
ต่างประเทศที่ทํางานร่วมกัน จํานวน  38 แห่ง นอกระบบ จํานวน  2 แห่ง  ซึ่งมีความเข้มแข็งมาก  โดยในการประชุม
ล่าสุดน้ันมีโครงการที่จะช่วยพัฒนาอาจารย์ให้ได้วุฒิปริญญาเอกในต่างประเทศ  เช่น ประเทศอเมริกา  ประเทศ
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อังกฤษ  ประเทศออสเตรีย  ประเทศนิวซีแลนด์  และประเทศไต้หวัน  ที่เห็นอย่างชัดเจนคือประเทศไต้หวันสามารถไป
ศึกษาต่อได้ทันที  ซึ่งบางแห่งก็มียกเว้นค่าเทอมให้ 

6. ในการพัฒนานักศึกษาก็มีโครงการแลกเปลี่ยน  โดยอาจมีการแลกเปลี่ยนหน่วยกิต  เพ่ือมุ่งสู่
ประชาคมอาเซียน  ที่เห็นได้ชัดเจนคือการแลกเปลี่ยนนักศึกษา  เพ่ือให้โปรแกรมการท่องเที่ยวน้ันมีความเข้มแข็งมาก
ย่ิงขึ้น   

 

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
รับทราบ 

 

ระเบียบวาระท่ี 4.16.3  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
- ไม่มี - 

 

ระเบยีบวาระท่ี 4.16.4  รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา 
- ไม่มี - 
 

ระเบยีบวาระท่ี 4.16.5  รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษและกฎหมาย 
 สาระสําคัญโดยย่อ 

1. คดีที่เป็นจําเลยในช้ันศาลมีอยู่หน่ึงคดีที่ต้องผูกพันในช้ันศาลปกครองสูงสุด  ส่วนคดีอ่ืน ๆ 
ยังไม่มีผลการแพ้คดี  ส่วนของภายในต้องดําเนินการไปตามระเบียบขั้นตอน  เน่ืองจากมีผู้ร้องเรียน       
จํานวนมาก และจะมีการรายงานเมื่อเสร็จสิ้นการดําเนินการภายใน 

2. คดีภายนอกที่มีบุคคลภายนอกฟ้องคดี  เช่น คดีของท้องฟ้าจําลอง  ทางฝ่ายกฎหมายได้แจ้ง
ไปยังฝ่ายที่เก่ียวข้องให้ส่งผลราคา  เพ่ือให้เป็นค่ามาตรฐานในการเรียกค่าเสียหายภายในส้ินเดือนน้ี  ดังน้ัน   
ขอฝากผู้ที่เก่ียวข้องได้กําชับ  เน่ืองจากจะส่งผลต่อทุนทรัพย์ของคดี  และเสียค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดีด้วย 

3. การดําเนินการของศูนย์สามบัณฑิต  ขณะนี้อยู่ระหว่างการแก้ปัญหาเรื่องการขออนุญาต     
ใช้พ้ืนที่  ซึ่งจะไม่ได้เช่าต่อ  ทางผู้เช่ียวชาญของกระทรวงศึกษาธิการได้ค้นหาสัญญาพินัยกรรมเดิม        
สัญญาเช่า  และโฉนดต่าง ๆ เพ่ือร่วมประชุมในวันที่ 6 มีนาคม 2559 ร่วมกับธนารักษ์จังหวัด และ       
กรมธนารักษ์ เพ่ือขออนุญาตใช้ โดยไม่ต้องทําสัญญาเช่า เพ่ือไม่ให้เกิดปัญหาเรื่องการจัดสรรงบประมาณ 

4. การจัดทําแนวทางในการพัฒนาความรู้ความเข้าใจในกฎ ระเบียบต่าง ๆ  ภายใน
มหาวิทยาลัย  เน่ืองจากมีปัญหาเรื่องความเข้าใจไม่ตรงกัน  ซึ่งคาดว่าจะมีการจัดอบรมในเรื่องน้ี   

 

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
รับทราบ 

 

ระเบยีบวาระท่ี 4.16.6  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพ 
 สาระสําคัญโดยย่อ 

1. เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2559 ประชุมพิจารณาตัวบ่งช้ีและเกณฑ์การประเมินคุณภาพ
การศึกษา  ประจําปีการศึกษา 2558  ระดับสํานัก  สถาบัน  ครั้งที่ 1   
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2. เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2559  ประชุม (ร่าง) พิจารณาแผนการพัฒนาคุณภาพ (Quality  
Improvement  Plan)  ประจําปีการศึกษา 2558 (จากผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  ประจําปี
การศึกษา 2557) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

3. เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2559  ประชุมคณะทํางานพัฒนาระบบงานประกันคุณภาพการศึกษา 
ครั้งที่ 1/2559 

4. เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2559 ร่วมประชุมคณะกรรมการดําเนินงานประกันคุณภาพสํานักงาน
อธิการบดี  เพ่ือพิจารณาตัวบ่งช้ีและเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษา  ประจําปีการศึกษา 2558 ระดับ
สํานักงานอธิการบดี 

5. ในวันที่ 27 มกราคม 2559 ประชุมพิจารณาตัวบ่งช้ีและเกณฑ์การประเมินคุณภาพ
การศึกษา  ประจําปีการศึกษา 2558 ระดับสํานัก  สถาบัน  ครั้งที่ 2 

6. ในวันที่ 29 มกราคม 2559  ส่งบุคลากรเข้าร่วมประชุมสัมมนา  เรื่อง การนําระบบ         
การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  ระดับอุดมศึกษา  พ.ศ.2557 ไปใช้ : ปัญหา  อุปสรรค  และแนวทาง
แก้ไข  โดยส่งบุคลากร จํานวน 7 ท่าน คือ ผศ.บุญไท  เจริญผล   รศ.วันทนีย์  แสนภักดี  อาจารย์สุขรักษ์  
แซ่เจีย  ผศ.อร่าม  ชนะโชติ  อาจารย์ปกาศิต  เจิมรอด  นางสาวเบญจลักษณ์  ชิดชาญชัย  นางเดือนเพ็ญ  
สนแย้ม 

7. ในวันที่ 1 – 5  กุมภาพันธ์ 2559  ติดตามผลการดําเนินงานระดับหลักสูตร/คณะ/สํานัก/
สถาบันตามระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายใน รอบ 6 เดือน (รอบ 1 สิงหาคม 2558 – วันที่ 31 มกราคม 
2559) 

8. ในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2559  ประชุมคณะทํางานประกัน  ครั้งที่ 1/2559 
9. ในวันที่ 11 – 12 กุมภาพันธ์ 2559 อบรมเชิงปฏิบัติการ  เรื่อง การพัฒนากระบวนการ      

การจัดการเรียนรู้ 
10. ในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2559 ประชุมคณะทํางานพัฒนาระบบฯ ครั้ งที่ 2/2559               

ณ ห้องประชุมอยุธยา – โปรตุเกส  สํานักงานอธิการบดี  เวลา 13.30 น. 
 

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
รับทราบ 

 

ระเบยีบวาระท่ี 4.16.7  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการ   และสหกิจศึกษา 
- ไม่มี - 
 

 
 

ระเบยีบวาระท่ี 4.16.8  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์ 
- ไม่มี – 
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ระเบียบวาระที่ 5  เรื่องนําเสนอเพื่อพิจารณา 
 

ระเบยีบวาระท่ี 5.1  ขอความเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยุธยา 
เรื่อง การยืนยันสิทธ์ิเป็นนักศึกษา พ.ศ. 2559                         

สาระสําคัญโดยย่อ 
 ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  มีนโยบายในการเก็บเงินสําหรับนักศึกษาใหม่       

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่  ค่าประกันของเสียหาย  และค่าบํารุงการศึกษา           
แบบเหมาจ่าย  โดยจะเรียกเก็บเงินในวันที่ยืนยันสิทธ์ิเป็นนักศึกษา  ให้แล้วเสร็จก่อนเปิดภาคเรียน  ดังน้ัน
เพ่ือให้สามารถดําเนินการเรียกเก็บเงินได้  จึงเสนอ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
เรื่อง การยืนยันสิทธ์ิเป็นนักศึกษา พ.ศ. 2559 

 รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษและกฎหมาย  และกองกลาง          
จึงได้จัดทํา (ร่าง) การยืนยันสิทธ์ิเป็นนักศึกษา  พ.ศ.2559 เพ่ือเสนอคณะกรรมการบริหาร (ก.บ.) 
มหาวิทยาลัยต่อไป 
 

มติ/ความเห็นของที่ประชุม 
  เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง การยืนยันสิทธ์ิ          
เป็นนักศึกษา พ.ศ. 2559 
             

ระเบียบวาระท่ี 5.2  ขอความเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภฏัพระนครศรีอยุธยา 
เรื่อง มาตรฐานภาระงานทางวิชาการของผู้ดํารงตาํแหน่งอาจารย์         
ผู้ช่วยศาสตราจารย์  รองศาสตราจารย์  และศาสตราจารย์ พ.ศ. ... 

 

สาระสําคัญโดยย่อ 
 ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เสนอ (ร่าง) ประกาศ เรื่อง มาตรฐานภาระงาน    

ทางวิชาการของผู้ดํารงตําแหน่งอาจารย์  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  รองศาสตราจารย์  และศาสตราจารย์      
พ.ศ. ... ให้สภามหาวิทยาลัยพิจารณาในการประชุม ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2559 น้ัน        
มติที่ประชุมได้มอบหมายให้มหาวิทยาลัยดําเนินการจัดทํา (ร่าง) ประกาศ เรื่อง มาตรฐานภาระงาน       
ทางวิชาการของผู้ดํารงตําแหน่งอาจารย์  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  รองศาสตราจารย์  และศาสตราจารย์     
พ.ศ. ...  โดยให้แก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย (ดังมติสภาแนบ) 

 เรื่องน้ีได้ผ่านการพิจารณา ดังต่อไปน้ี 
1. การประชุมคณาจารย์เพ่ือขอความเห็น (ร่าง) ประกาศมาตรฐานภาระงานสําหรับ

คณาจารย์ พ.ศ.2558 เมื่อเดือนมีนาคม และเดือนเมษายน 2558 
2. การประชุมรับฟังและแสดงความคิดเห็น (ร่าง) ประกาศมาตรฐานภาระงานสําหรับ

คณาจารย์ พ.ศ. 2558 เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2558 
3. การประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2558 
4. การประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ 9/2558 เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2558 
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5. การประชุมคณะกรรมการปรับปรุงและยกร่างกฎหมายของมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 10/2558    
เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2558 

6. การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 12/2558 เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2558 
7. การประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจํามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 7/2558 เมื่อวันที่ 23 

ธันวาคม 2558 
8. การประชุมคณะกรรมการปรับปรุงและยกร่างกฎหมายของกฎหมาย ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 9 

มกราคม 2559 
9. การประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2559 

 

มติ/ความเห็นของที่ประชุม 
  เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง มาตรฐานภาระงาน
ทางวิชาการของผู้ดํารงตําแหน่งอาจารย์  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  รองศาสตราจารย์  และศาสตราจารย์ 
พ.ศ. ... โดยให้แก้ไขประกาศฯ หน้า 2 ข้อ 6.1.2 เพ่ิมคําว่า “ไม่น้อยกว่า 3 ภาระงาน และไม่เกิน 12 
ภาระงาน” และให้อธิการบดีเป็นผู้ลงนามในประกาศ 
  

ระเบียบวาระท่ี 5.3  ขอความเห็นชอบ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา กับ บริษัท คอร์ปอเรชั่น เทคโนโลยี โซลูชั่น 
จํากัด ว่าด้วย ความร่วมมือในการพัฒนาการเรียนการสอนและถ่ายทอด
เทคโนโลยีของโปรแกรม SolidCAM และ InventorCAM 

 

สาระสําคัญโดยย่อ 
 ด้วยสาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีน้ัน  มีแนวคิดที่จะ

จัดต้ัง “ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีช้ันสูง CAD/DAF/CAM” (CTS  Training  Center)  เพ่ือให้เกิดทักษะ
ความชํานาญ  และเป็นการบริการวิชาการแก่สังคม  ซึ่งสาขาวิชาได้มีโปรแกรมคอมพิวเตอร์  และเคร่ือง 
CNC ที่พร้อมใช้ในการอบรมแล้ว 

 

มติ/ความเห็นของที่ประชุม 
  เห็นชอบในหลักการ  เพ่ือใช้ในการพัฒนาอาจารย์และนักศึกษา  รวมทั้งเป็นศูนย์            
ในการฝึกอบรมให้กับท้องถิ่น  โดยให้นิติกรตรวจสอบก่อนนําเสนอเพ่ือพิจารณาในการประชุมสภาวิชาการ
ต่อไป       
 

ระเบียบวาระท่ี 5.4  การขอเปล่ียนแปลงหมวดรายจ่ายงบประมาณแผ่นดิน  ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ.2559 จากกิจกรรมท่ี 1 งบดําเนินงาน  หมวดค่าวัสดุ  และค่าใช้สอย     
ไตรมาสท่ี 1 ไปดําเนินการในหมวดค่าวัสดุในไตรมาสท่ี 2 ของคณะครุศาสตร ์

 

สาระสําคัญโดยย่อ 
 ตามที่สํานักงานอธิการบดี กองกลาง งานพัสดุ อนุมัติให้โรงเรียนสาธิต ได้รับอนุมัติ

งบประมาณแผ่นดิน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2559 กิจกรรมที่ 1 เพ่ือจัดซื้อวัสดุสํานักงาน 5 รายการ 
ได้แก่ 
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1. วัสดุสํานักงาน 

1.1 กระดาษถ่ายเอกสารหรือพิมพ์งานทั่วไป 
1.2 ผงหมึก/ตลับผงหมึก (Toner) 
1.3 แฟ้มเอกสาร 
1.4 เทปปิดสําหรับการเข้าเล่ม 
1.5 ซองเอกสาร 

2. ยารักษาโรค 

5.1 Doxazisin  ยารักษาภาวะต่อมลูกหมากโต 
5.2 Calcium  carbonate ยาป้องกันและรักษาภาวะขาดแคลเซียม 

 รายละเอียดตามหนังสือคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ ด่วนที่สุด ที่ กค(กวพ)0421.3/ว283 
ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2558 และงานพัสดุได้ส่งรหัสงบประมาณ และจํานวนงบประมาณที่โรงเรียนสาธิต
ได้รับอนุมัติดังน้ี 

 ไตรมาสที่ 1 
 โรงเรียนสาธิตมัธยม ได้รับอนุมัติงบประมาณให้จัดซื้อวัสดุสํานักงาน 5 รายการ = 401,400 บาท 
 โรงเรียนประถมสาธิต ได้รับอนุมัติงบประมาณให้จัดซื้อวัสดุสํานักงาน 5 รายการ = 78,375 บาท 
   รวมเป็นเงินทั้งสิ้น        479,775 บาท 
 โรงเรียนสาธิต ได้ดําเนินการตามขั้นตอนต่าง ๆ เพ่ือขออนุมัติจัดซื้อวัสดุสํานักงาน 5 รายการ    

โดยวิธีตกลงราคา  เน่ืองจากเป็นการจัดซื้อไม่เกิน 500,000 บาท ซึ่งขณะนี้กําลังดําเนินการอยู่ในขั้นตอน      
การจัดทําบันทึกขออนุมัติจัดซื้อวัสดุสํานักงาน 5 รายการ ประจําโรงเรียนสาธิตมัธยม  และประจําโรงเรียน
ประถมสาธิตน้ัน 

 โรงเรียนสาธิตไม่สามารถดําเนินการขออนุญาตจัดซื้อและเบิกจ่ายได้ทันในไตรมาสท่ี 1 เน่ืองจาก
โรงเรียนได้รับหนังสือ สํานักงานอธิการบดี  กองกลาง งานพัสดุ ที่ศธ0550.1/903 ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน 
2558 เรื่อง ขอจัดส่งแผนและรหัสงบประมาณของหน่วยงานในการจัดซื้อวัสดุสํานักงาน จํานวน 5 รายการ    
และแผนการจัดซื้อวัสดุ จํานวน 5 รายการ บ่ายวันพฤหัสบดีที่ 3 ธันวาคม 2558 ซึ่งโรงเรียนสาธิตมัธยม ได้เร่ง
ดําเนินการแล้ว ดังต่อไปน้ี 

1. ขอแบบฟอร์มจากงานพัสดุและดําเนินการขอแผนการจัดซื้อวัสดุจากโรงเรียนประถมสาธิต 
2. ทําหนังสือที่ ศธ0550.2.5/99 ลงวันที่ 3 ธันวาคม 2558 เรื่อง แต่งต้ังคณะกรรมการกําหนด

คุณลักษณะและราคามาตรฐานวัสดุสํานักงาน จํานวน 5 รายการ 
3. เสนอผู้อํานวยการโรงเรียนสาธิตมัธยม  และส่งเรื่องเสนอคณบดีคณะครุศาสตร์ลงนาม 
4. ส่งเรื่องเสนออธิการบดีที่งานบริหารงานทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
5. ดําเนินการขอใบเสนอราคาจากบริษัท/ห้างร้าน  จํานวน 9 ราย  เน่ืองจากวัสดุที่จัดซื้อแยก  

เป็นหลายประเภท  เช่น  วัสดุประเภทหมึกอัดสําเนา  ประเภทหมึกพิมพ์  และประเภทวัสดุสํานักงาน 
6. เชิญคณะกรรมการประชุมพิจารณากําหนดราคากลางจากบริษัท/ห้างร้านที่เสนอราคา 
7. วันที่ 18 ธันวาคม 2558 ทําหนังสือขอความเห็นชอบคุณลักษณะและราคามาตรฐานวัสดุ

สํานักงานฯ อธิการบดีอนุมัติหนังสือวันที่ 25 ธันวาคม 2558 
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 ซึ่งขณะน้ีโรงเรียนสาธิตดําเนินการอยู่ในขั้นรายงานขอความเห็นชอบดําเนินการจัดซื้อวัสดุ
สํานักงาน 5 รายการ โดยวิธีตกลงราคา 

 โรงเรียนสาธิต จึงมีความจําเป็นต้องขอเปลี่ยนแปลงหมวดรายจ่ายงบประมาณแผ่นดิน  ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ.2559 จากกิจกรรมที่ 1  งบดําเนินงาน  หมวดค่าวัสดุและค่าใช้สอย  ไตรมาสที่ 1                 
ไปดําเนินการในหมวดค่าวัสดุในไตรมาสที่ 2  หลังวันที่ 13 พฤศจิกายน 2558 เน่ืองจากโรงเรียนสาธิตได้รับเรื่อง
การจัดส่งแผนและรหัสงบประมาณของหน่วยงานในการจัดซื้อวัสดุสํานักงาน จํานวน 5 รายการ ในเดือน
ธันวาคม 2558   

 

มติ/ความเห็นของที่ประชุม 
  อนุมัติ  และมอบหมายให้รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน และผู้อํานวยการสํานักงาน
อธิการบดีหาวิธีการแก้ไข  และเสนอแนะเจ้าหน้าที่ให้ดําเนินการให้ทันตามเวลา  และให้นําแจ้งใน       
การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) ครั้งต่อไป  และหากต้องมีการเลื่อนไตรมาสให้ทํา
เรื่องเสนอขึ้นมา  และขอให้ยึดถือตามข้อบังคับและมาตรการที่ได้วางไว้  เพ่ือให้สามารถปฏิบัติได้จริง 
 
 
 

ระเบียบวาระที่ 6  เรื่องอ่ืน ๆ 
ระเบียบวาระท่ี  6.1 กําหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  ครั้งท่ี 2/2559 

สาระสําคัญโดยย่อ 
มหาวิทยาลัยกําหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก .บ . )           

ครั้งที่ 2/2559 โดยพร้อมเพรียงกัน ในวันอังคารที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559  เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม
อยุธยา – อาเซียน  สํานักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 

มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
     รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี  6.2 ข้อเสนอแนะจากแต่ละหน่วยงาน 
- ไม่มี - 

 
 

เลิกประชุมเวลา  17.00 น.  
 

 

นางนงคราญ คงสมทรง ผู้จัดทํารายงานการประชุม
นางสาวพรสวรรค์ คล้ายกัน ผู้ตรวจบันทึกการประชุม




