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รายงานการประชุมคณะกรรมการบรหิารมหาวิทยาลัย 
คร้ังที่  7/2559 

วันอังคารที่  26  กรกฎาคม  2559  เวลา 13.30 – 16.45 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. รศ.ไพฑูรย์  สมัครกิจ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา     กรรมการ 
6. อาจารย์ธาตรี มหันตรัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษและกฎหมาย  กรรมการ 
7. อาจารย์ ดร.กิติมา ทามาล ี  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการฯ    กรรมการ 
8. อาจารย์ ดร.ภาคิน โชติเวศย์ศิลป์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์     กรรมการ 
9. อาจารย์ ดร.อมรรัตน์ สน่ันเสียง  คณบดีคณะครุศาสตร์               กรรมการ 
10. ผศ.หทัยรัตน์  ทรรพวส ุ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ฯ     กรรมการ 
11. รศ.ศานิต   สวัสดิกาญจน์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ฯ      กรรมการ 
12. อาจารย์ ดร.ศานติ เล็กมณ ี  คณบดีคณะวิทยาการจัดการ        กรรมการ 
13. อาจารย์ ดร.จงกล เฮงสุวรรณ ผู้อํานวยการสถาบันอยุธยาศึกษา        กรรมการ 
14. ผศ.ธนู   บุญญานุวัตร ผู้อํานวยการสํานักวิทยบริการและ 

     เทคโนโลยีสารสนเทศ      กรรมการ 
15. อาจารย์ ดร.นรสิานันท์  เดชสุระ ผู้อํานวยการสํานักงานบัณฑิตศึกษา    กรรมการ 
16. อาจารย์ประพันธ์ แสงทองดี ประธานสภาคณาจารย์และขา้ราชการ    กรรมการ 
17. นางสาวเพลินตา โมสกุล  ผู้อํานวยการกองนโยบายและแผน        กรรมการ 
18. นางสาวพรสวรรค์ คล้ายกัน ผู้อํานวยการกองกลาง      กรรมการ 
19. นายสิทธ์ิพงษ์   พงษ์สุข  (แทน) ผู้อํานวยการกองพัฒนานักศึกษา       กรรมการ 
20. นางลักขณา  เตชวงษ์  ผู้อํานวยการกองบริการการศึกษา     กรรมการ 
21. นางสาวพรสวรรค์ คล้ายกัน ผู้อํานวยการกองกลาง รักษาราชการแทนผูอํ้านวยการ  

               สํานักงานอธิการบดี               กรรมการและเลขานุการ 
22. นางศิขรินทร์  สุวรรณทัศน์ นิติกร        ผู้ช่วยเลขานุการ 
23. น.ส.กาญจน์พิชญา ภิญญา  รักษาการหัวหน้างานกิจการคณะกรรมการ    ผู้ช่วยเลขานุการ 
24. นางนงคราญ  คงสมทรง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป              ผู้ช่วยเลขานุการ 
25. นางปิยะนุช  สุขเพ็ชร  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป              ผู้ช่วยเลขานุการ 
26. นางจิราพร  พัฒน์ธนกิจ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป     ผู้ช่วยเลขานุการ 
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ผู้ไม่มาประชมุ 
ผศ.บุญไท  เจริญผล  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายงานประกันคุณภาพ  ติดภารกิจ 

 
 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. นางสาวกาญจนา       เงินอ่อน  หัวหน้าสํานักงานคณะครุศาสตร์ 
2. นางสาวพิจิกามาศ  แย้มบู่  หัวหน้าสํานักงานสํานักงานวิทยบริการฯ 
3. อาจารย์วนิดา  อินทรลักษณ์ รักษาการในตําแหน่งหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน 
4. นางสาวเบญจลักษณ์  ชิดชาญชัย หัวหน้างานประกันคุณภาพ 

เริ่มประชุม เวลา 13.30 น. 
          ประธานพิจารณาจํานวนกรรมการท่ีมาประชุมและเห็นว่าครบองค์ประชุมแล้ว จึงเปิด            
การประชุมและดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม  

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ 
ระเบียบวาระท่ี 1.1  ขอความร่วมมือคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) เข้าร่วมประชุม 
 

 สาระสําคัญโดยย่อ 
 อธิการบดีแจ้งว่าในการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) และการประชุมคณะกรรมการ
บริหารงานบุคคลประจํามหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) ขอความร่วมมือผู้บริหารที่เป็นคณะกรรมการเข้าร่วมประชุม
ด้วยตนเอง  โดยไม่ต้องส่งตัวแทนเข้าร่วมประชุม  เน่ืองจากเป็นการประชุมที่มีความสําคัญต้องมี            
การพิจารณาและหารือร่วมกัน 
 

 มติ/ความเห็นของที่ประชุม 
   รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 1.2 การประชุมข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาสายวิชาการ  ข้าราชการ   
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาสายสนับสนุนวิชาการ  พนักงานมหาวิทยาลัย
สายวิชาการ  พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนวิชาการ  พนักงาน
ราชการ  ลูกจ้างประจํา และเจ้าหน้าท่ีประจําตามสญัญา  ประจําภาคเรียนท่ี 
1/2559 

 

 สาระสําคัญโดยย่อ 
 มหาวิทยาลัยกําหนดจัดประชุมข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาสายวิชาการ  ข้าราชการพลเรือน    
ในสถาบันอุดมศึกษาสายสนับสนุนวิชาการ  พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ  พนักงานมหาวิทยาลัย    สายสนับสนุน
วิชาการ  พนักงานราชการ  ลูกจ้างประจํา และเจ้าหน้าที่ประจําตามสัญญา  ประจําภาคเรียนที่ 1/2559 ในวันอังคารที่ 
2 สิงหาคม 2559 เวลา 09.00 น. – 12.00 น. ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  
 

 มติ/ความเห็นของที่ประชุม 
   รับทราบ 
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ระเบียบวาระท่ี 1.3  พิธีพระราชทานปริญญาบัตร  ประจําปีพุทธศักราช 2559 
 

 สาระสําคัญโดยย่อ 
 กําหนดการพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจําปี 2559  
วันที่ 20 สิงหาคม 2559 ณ อาคารใหม่สวนอัมพร กรุงเทพมหานคร  และกําหนดการซ้อมรับปริญญาบัตร
การซ้อมย่อยวันที่ 16 – 17  สิงหาคม ๒๕๕๙  และซ้อมใหญ่วันที่ 18 สิงหาคม 2559  ณ มหาวิทยาลัย       
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
 

   มติ/ความเห็นของที่ประชุม 
   รับทราบ 

 

ระเบียบวาระที่ 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
ระเบียบวาระท่ี 2.1  เรื่องรับรองรายงานการประชุม  ครั้งท่ี 6/2559  

สาระสําคัญโดยย่อ 
มหาวิทยาลัยได้กําหนดให้มีการประชุม คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก .บ .)               

ครั้งที่ 6/2559 เมื่อวันอังคารที่ 28 มิถุนายน  2559 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมอยุธยา – อาเซียน  
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

เลขานุการคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) นําเสนอรายงานการประชุม (ก.บ.)        
ครั้งที่ 6/2559 เพ่ือขอให้ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม 

 

มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
  รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) ครั้งที่ 6/2559              
โดยไม่มีการแก้ไข 
 

ระเบียบวาระที่ 3   เรื่องสืบเน่ืองจากการประชุม 

ระเบียบวาระท่ี 3.1  รายงานข้อมูลการดําเนินงานและผลการปฏิบัติตามมติท่ีประชุม 
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา   
ครั้งท่ี 6/2559 

สาระสําคัญโดยย่อ 
  เลขา นุการคณะกรรมการบ ริหารมหา วิทยา ลัย  (ก .บ . )  นํ า เสนอรายงานข้อมู ล                  
จากการดําเนินงานและผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่  6/2559 
เมื่อวันอังคารที่ 28  มิถุนายน  2559  ดังต่อไปน้ี 
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ระเบียบ
วาระท่ี เรื่อง มติท่ีประชุม/ข้อเสนอแนะ 

และข้อสั่งการ ผลการปฏิบัติตามมติ 
5.1 ขอความเห็นชอบ (ร่าง) กรอบวงเงิน

งบประมาณ ประจําปีงบประมาณ           
พ.ศ. 2560 และ (ร่าง) การจัดสรร
งบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ.2560 

เห็นชอบ (ร่าง) กรอบวงเงินงบประมาณ 
ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2560 และ (ร่าง)   
การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย  ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ.2560 

- แจ้งมติการประชุมให้แก่หน่วยงาน        
ที่เก่ียวข้องได้รับทราบ 

- นําเสนอเพ่ือพิจารณาในการประชุม    
สภามหาวิทยาลัย คร้ังที่ 6/2557          
ในวันที่ 27 กรกฎาคม 2559 

5.2 ขอความเห็นชอบ (ร่าง) แผนพัฒนา
นักศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา ระยะ 5 ปี  
(พ.ศ.2560 – 2564) 

เห็นชอบ (ร่าง) แผนพัฒนานักศึกษา  
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560 – 2564) และให้แก้ไข
ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย (ก.บ.) 

- แจ้งมติการประชุมให้แก่หน่วยงาน        
ที่เก่ียวข้องได้รับทราบ 

- อยู่ระหว่างการดําเนินการปรับแก้ไข 
- นําเสนอเพ่ือพิจารณาในการประชุม    

สภาวิชาการต่อไป 
5.3 ขอความเห็นและข้อเสนอแนะประกาศ

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
เร่ือง กําหนดระยะเวลาในการดําเนินการ
ด้านเอกสารและการเสนอผลงานทาง
วิชาการ เพ่ือให้กระบวนการพิจารณา
ผลงานทางวิชาการของมหาวิทยาลัย
รวดเร็วขึ้น 

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) 
ให้ข้อเสนอแนะดังต่อไปน้ี  
1. ปรับแก้ไขประกาศฯ เร่ือง กําหนด

ระยะเวลาในการดําเนินการด้านเอกสาร
และการเสนอผลงาน  ทางวิชาการฯ     
ข้อที่ 1 ระยะเวลาการกลั่นกรองผลงาน
ทางวิชาการของคณะกรรมการระดับ  
คณะ ไม่เกิน 7 วัน ปรับแก้เป็น ไม่เกิน  
30 วัน 

2. องค์ประกอบของคณะกรรมการกล่ันกรอง
ผลงานทางวิชาการ  ให้มีคณบดีทั้ง 4 
คณะเป็นประธาน  และให้ตัวแทน
เลขานุการ กพว. แต่ละคณะเป็น
กรรมการและเลขานุการ  กรณีที่คณบดี
เป็นเลขานุการ กพว. ให้คณะพิจารณา    
ผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมมาเป็นกรรมการ 
จํานวน 1 คน และกรรมการและ
เลขานุการ จํานวน 1 คน    

3. หน้าที่ของคณะกรรมการกล่ันกรองผลงาน
วิชาการ  ขอให้กําหนดให้มีความชัดเจน
มากยิ่งขึ้น 

- แจ้งมติการประชุมให้แก่หน่วยงาน        
ที่เก่ียวข้องได้รับทราบ 

- อยู่ระหว่างการดําเนินการปรับแก้ไข
ประกาศฯ และแต่งต้ังคณะกรรมการ
กล่ันกรองผลงานทางวิชาการ 

5.4 ขอความเห็นชอบ (ร่าง) ระเบียบ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา      
ว่าด้วย การจ่ายค่าสอนเกินภาระงานสอน
ในการจัดการศึกษาภาคปกติ พ.ศ.2559   

เห็นชอบในหลักการ (ร่าง) ระเบียบ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา     
ว่าด้วย การจ่ายค่าสอนเกินภาระงานสอน  
ในการจัดการศึกษาภาคปกติ พ.ศ.2559  
และให้รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการนํา
รายละเอียดตัวเลขมาพิจารณาในการประชุม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) 
ในการประชุมคร้ังต่อไป 

- แจ้งมติการประชุมให้แก่หน่วยงาน        
ที่เก่ียวข้องได้รับทราบ 

- นําเสนอเป็นวาระสืบเนื่องในการประชุม  
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) 
คร้ังที่ 7/2559 ในวันที่ 26 กรกฎาคม 
2559 
 

6.2 การพิจารณาจัดสรรอัตราพนักงาน
มหาวิทยาลัยทดแทนเกษียณ ประจําปี       
พ.ศ.2558  

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.)  
ได้พิจารณาจัดสรรอัตราพนักงาน
มหาวิทยาลัยทดแทนเกษียณ ประจําปี    
พ.ศ.2558 ดังต่อไปนี้ 
1.ข้าราชการ (สายวิชาการ) เกษียณอายุ

เนื่องจากมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์ 
จํานวน 3 ราย 

- แจ้งมติการประชุมให้แก่หน่วยงาน        
ที่เก่ียวข้องได้รับทราบ 

- งานบริหารงานบุคคลได้ดําเนินการจัดสรร
อัตราตามมติของคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย (ก.บ.) ไปยังแต่ละคณะแล้ว 

- งานบริหารงานบุคคลได้ดําเนินการเปิด   
รับสมัครเรียบร้อยแล้ว 
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ระเบียบ
วาระท่ี เรื่อง มติท่ีประชุม/ข้อเสนอแนะ 

และข้อสั่งการ ผลการปฏิบัติตามมติ 
   1.1 นายธานี  ลาวัณย์ศิริ สังกัด         

คณะครุศาสตร์ฯ อัตราคงอยู่ที่     
คณะครุศาสตร์ (อัตรา ป.โท) 

    1.2 รศ.จรูญ  รัตนกาล  สังกัด        
คณะมนุษยศาสตร์ฯ  คืนอัตราให้
คณะมนุษยศาสตร์ฯ (อัตรา ป.เอก) 

     1.3 รศ.อารีรัตน์  คูณดี สังกัด          
คณะมนุษยศาสตร์ฯ  คืนอัตราให้
คณะมนุษยศาสตร์ฯ (อัตรา ป.เอก) 

2.ข้าราชการ (สายวิชาการ) เกษียณอายุ
เนื่องจากมีอายุครบหกสิบห้าปีบริบูรณ์ 
จํานวน 1 ราย  รศ.วราภรณ์  สุขสุชะโน
สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ฯ  คืนอัตราให้
คณะมนุษยศาสตร์ฯ (อัตรา ป.เอก) 

3. อัตรา ป.โท 1 อัตรา  ให้กับ            
คณะมนุษยศาสตร์ฯ     

 

 
 

 

   มติ/ความเห็นของที่ประชุม 
   รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 3.2  ขอความเห็นชอบ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏ พระนครศรี อ ยุ ธ ย า       
ว่าด้วย  การจ่ายค่าสอนเกินภาระงานสอนใน การจั ดการศึ กษาภาคปกติ      
พ.ศ.2559 

 สาระสําคัญโดยย่อ 
  ตามที่ได้นําระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  ว่าด้วย  การจ่ายค่าสอนเกิน
ภาระงานสอนในการจัดการศึกษาภาคปกติ พ.ศ.2559 เข้าพิจารณาในการประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย (ก.บ.) ครั้งที่ 6/2559 เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2559 มติที่ประชุม คือ เห็นชอบในหลักการ 
(ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย  การจ่ายค่าสอนเกินภาระงานสอนในการจัด
การศึกษาภาคปกติ พ.ศ.2559 และให้รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการนํารายละเอียดตัวเลขมาพิจารณา            
ในการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) ในการประชุมครั้งต่อไป 
  ดังน้ัน  ในการประชุมครั้ง น้ี ได้นําประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา              
เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าสอนเกินภาระงานสอนในการจัดการศึกษาภาคปกติ พ.ศ.2559 เพ่ือให้
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) ได้พิจารณาต่อไป 

  คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) มีข้อเสนอแนะ ดังต่อไปน้ี 
1. หน่วยกิตที่เกินน้ัน ไม่ถือเป็นการเพ่ิมเติมเรื่องความดีความชอบ  เน่ืองจากให้ค่าตอบแทนแล้ว 
2. หากมีความจําเป็นก็ต้องจ่าย  แต่ควรมีกระบวนการดําเนินการที่มีความรอบคอบ 
3. ขอปรับจากเดิมนับจากหน่วยกิตที่สอนเกิน 12 หน่วยกิต ไม่เกิน 18 หน่วยกิต ปรับใหม่เป็น

หน่วยกิตที่สอนเกิน 15  หน่วยกิต ไม่เกิน 18 หน่วยกิต 
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4. การรวมห้องสําหรับนักศึกษาที่มีจํานวนไม่มาก 
5. รายวิชาคาบเกี่ยวที่มีการสอนอยู่แล้ว  ก็ไม่ควรนํามาคิด 
6. นักศึกษากลุ่มที่มีจํานวนไม่มาก  ในรายวิชาเดียวกัน  ผู้สอนคนเดียวกัน  ให้นํามารวมกัน 
7. รายวิชาศึกษาทั่วไปที่เปิดไว้หลายหมู่  แต่เวลาเรียนไม่ตรงกัน ทําให้ไม่สามารถรวมห้องได้  

ขอให้พิจารณาด้วย   
8. การกําหนดค่าใด ๆ ก็ตาม  ให้พิจารณาว่ามหาวิทยาลัยจะนํางบประมาณจากส่วนไหนมาจ่าย      

ให้คํานวณต้นทุนการจ่ายต่อคนต่อหน่วยกิต  แล้วนํามาคํานวณ  เพ่ือไม่ให้ขาดทุนในแต่ละปี 
9. หากมีจํานวนการสอนตํ่า  โดยเฉล่ียแล้วอยู่ในสาขาใด ควรมีการวางแผนว่าจะให้อาจารย์ไปทํา

กิจกรรมที่เป็นยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย 
10. แหล่งงบประมาณที่จะนํามาจ่ายน้ัน ได้มาจากเงินบํารุงการศึกษา  
11. ขอให้ทําข้อมูลรายละเอียดให้มีความรอบคอบ โดยให้หาค่าเฉล่ียตามการสอนของอาจารย์       

แต่ละคน 
 

   มติ/ความเห็นของที่ประชุม 
   เห็นชอบในหลักการ และให้นํารายละเอียดมานําเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 

(ก.บ.) อีกคร้ังหน่ึง และให้นําไปปรับแก้ไขดังต่อไปน้ี  
1. ปรับหน่วยกิตจากเดิมที่สอนเกิน 12 หน่วยกิต และไม่เกิน 18 หน่วยกิต โดยปรับใหม่เป็น

หน่วยกิตที่สอนเกิน 15  หน่วยกิต และไม่เกิน 18 หน่วยกิต 
2. อัตราค่าตอบแทนการสอนกําหนดดังน้ี 

- จํานวนนักศึกษา 1 - 9 คน   เบิกจ่ายหน่วยกิตละ 50 บาท   
- จํานวนนักศึกษา 10 - 20 คน   เบิกจ่ายหน่วยกิตละ 100 บาท 
- จํานวนนักศึกษา 21 – 50 คน  เบิกจ่ายหน่วยกิตละ 120 บาท 
- จํานวนนักศึกษามากกว่า 50 คน เบิกจ่ายหน่วยกิตละ 150 บาท 

3. มอบรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการดูรายละเอียดการรวมห้อง   
4. ไม่มีการจ่ายค่าสอนให้สําหรับหน่วยกิตที่คาบเก่ียวกัน   
5. กลุ่มศึกษาทั่วไปให้กําหนดเง่ือนไขว่ากรณีที่นักศึกษาไม่ถึง 20 คน ให้รวมเป็นหมู่เดียวกัน  

โดยให้พิจารณาถึงประโยชน์ในการรวมกลุ่ม 
 

ระเบียบวาระท่ี 4 แจ้งผลและนําเสนอแผนงานท่ีจะดําเนินการของหน่วยงานต่าง ๆ  
ระเบียบวาระท่ี 4.1 คณบดีคณะครุศาสตร์ 
 สาระสําคัญโดยย่อ 

1. เมื่อวันที่ 9 -10 กรกฎาคม 2559 เวลา 08.00-16.30 น.จัดอบรมโครงการคูปองพัฒนาครู 
ประจําปีงบประมาณ 2559 “หลักสูตรการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ตามแนวสะเต็ม
ศึกษา กลุ่มที่ 2 

2. เมื่อวันที่ 16 - 17 กรกฎาคม 2559 เวลา 08.00-16.30 น. จัดอบรมโครงการคูปองพัฒนาครู
ประจําปีงบประมาณ 2559 “หลักสูตรการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ตามแนวสะเต็ม
ศึกษา กลุ่มที่ 3 
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3. เมื่อวันที่ 16 - 17 กรกฎาคม 2559 เวลา 08.00-16.00 น. จัดอบรมโครงการคูปองพัฒนาครู 
ประจําปีงบประมาณ 2559 “หลักสูตรการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษโดยใช้รูปแบบ      
การสอน Task-based Instruction” 

4. เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2559  เวลา 09.30-11.00 น. ให้การต้อนรับนักศึกษาแลกเปลี่ยน
จากประเทศอินโดนีเซีย (โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ไทย-อินโดนีเซีย เพ่ือพัฒนาความพร้อมบัณฑิต         
ในการเข้าสู่ประชาคม ASEAN) 

5. เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2559  เวลา 13.00 น. จัดการต้อนรับการศึกษาดูงานโรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ และคณะในการมาศึกษาดูงาน เรื่องระบบการบริหารจัดการของโรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา 

6. เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2559 เวลา 13.00-16.30 น. ประชุมเตรียมความพร้อมรับประกัน
คุณภาพระดับคณะ ประจําปีการศึกษา 2558 

7. เมื่อวันที่  25 กรกฎาคม 2559  จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “เทคนิคการเขียนโครงการวิจัย
เพ่ือให้ได้คุณภาพเชิงวิชาการและได้รับการสนับสนุนงบประมาณ” ครั้งที่ 1 

8. เมื่อวันที่ 4 - 5 สิงหาคม 2559 เวลา 09.00-16.00 น. รับการประเมินประกันคุณภาพระดับ       
คณะประจําปีการศึกษา 2558 

9. เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2559  เวลา 13.00 - 16.30 น. นักศึกษา ป.บัณฑิตวิชาชีพครู          
เข้าร่วมสัมมนาระหว่างการฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 ครั้งที่ 2 ภาคเรียนที่ 1/2559 

10. เมื่อวันที่  22 - 23 สิงหาคม 2559 เวลา 08.00-17.00 น. อาจารย์ออกนิเทศนักศึกษา
โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน  ครั้งที่ 2 

11.  เมื่อวันที่  24 สิงหาคม 2559  เวลา  09.00-12.00 น.  นักศึกษาช้ันปีที่ 5 เข้าร่วมกิจกรรม
สัมมนาระหว่างฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา(ครั้งที่ 3)  ภาคเรียนที่ 1/2559 

12.  เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2559 เวลา 13.00-16.30 น.  นักศึกษาช้ันปีที่ 5 พบอาจารย์นิเทศ 
 

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
รับทราบ  

 

ระเบียบวาระท่ี 4.2  คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 สาระสําคัญโดยย่อ 

1. เมื่อวันที่  26 มิถุนายน 2559  นักศึกษา กศ.บป. รุ่นปี 2556 หมู่ 2 (ภาคเสาร์-อาทิตย์) 
สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน จัดโครงการ “รวมพลังคนรุ่นใหม่ ปลอดภัยไกลควันบุหรี่”มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 

2. เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2559  สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน ระดับหลักสูตร ประจําปีการศึกษา 2558 ห้อง 116B ช้ัน 2 อาคาร 1 คณะมนุษยศาสตร์  และ
สังคมศาสตร์ 

3.  เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2559 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ให้การต้อนรับ 
คณะกรรมการ Best Practice กลุ่มความรู้ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ที่เข้าเย่ียมชมบอร์ด
นิทรรศการ (KM) พร้อมกับให้คะแนน ห้อง 43001 อาคาร 43 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
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4. เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2559 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้ให้การต้อนรับ   
คณะผู้บริหาร  และบุคลากรสายสนับสนุน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
ห้องประชุม 43110 ช้ัน 2 อาคาร 43 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

5. เมื่อวันที่  1 กรกฎาคม 2559 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมงานเฉลิมฉลอง
ครบรอบ 111 ปี จากโรงเรียนฝึกหัดครูเมืองกรุงเก่า สู่มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา “คนดีของ
พระราชา ข้าของแผ่นดิน” หอประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

6. เมื่อวันที่  4 กรกฎาคม 2559 สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน ระดับหลักสูตร ประจําปีการศึกษา 2558 ห้องประชุม 43110 ช้ัน 2 อาคาร 43 คณะมนุษยศาสตร์     
และสังคมศาสตร์ 

7. เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2559 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดประชุม
คณะกรรมการกิจกรรมนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 5/2559 ห้องประชุม 43111 
ช้ัน 2 อาคาร 43 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

8. เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2559 สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ตรวจประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจําปีการศึกษา 2558 ห้อง 227 ช้ัน 3 อาคาร 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 

9. เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2559  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดประชุมคณาจารย์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ห้อง 43014 อาคาร 43 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

10. เมื่อวันที่  7 กรกฎาคม 2559 สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน ระดับหลักสูตร ประจําปีการศึกษา 2558 ห้อง 43112 ช้ัน 2 อาคาร 43 คณะมนุษยศาสตร์     
และสังคมศาสตร์ 

11. เมื่อวันที่ 7 - 8 กรกฎาคม 2559 คณาจารย์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมกิจกรรม  
การนําเสนอผลงานวิจัยทั้งรูปแบบวิจัยและโปสเตอร์ ในการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่ม
ศรีอยุธยา ครั้งที่ 7 อาคาร 100 ปี ศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

12. เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2559 ผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ เข้าร่วมกิจกรรมพิธีหล่อเทียนพรรษา ประจําปี 2559 โดยสถาบันอยุธยาศึกษา มหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยาจัดขึ้นลานกิจกรรมกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

13. เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2559 สาขาวิชาภาษาจีน ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
ระดับหลักสูตร ประจําปีการศึกษา 2558 ห้อง 31002 อาคาร 100 ปี ศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

14. เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2559 สาขาวิชานิติศาสตร์ ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
ระดับหลักสูตร ประจําปีการศึกษา 2558 ห้อง 121 ช้ัน 3 อาคาร 1 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  

15. เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2559 สาขาวิชาสหวิทยาการอิสลาม ตรวจประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจําปีการศึกษา 2558 ห้อง 43015 อาคาร 43 คณะมนุษยศาสตร์      
และสังคมศาสตร์  
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16. เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2559 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดประชุมผู้ปกครอง
นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจําปีการศึกษา 2559 หอประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 

17. เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2559 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดกิจกรรม นักศึกษา
ใหม่ และผู้ปกครองพบอาจารย์ที่ปรึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

18. เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2559 สาขาวิชาดนตรีสากล ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
ระดับหลักสูตร ประจําปีการศึกษา 2558 ห้อง 43112 ช้ัน 2 อาคาร 43 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

19. เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2559 สาขาวิชาประวัติศาสตร์ ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
ระดับหลักสูตร ประจําปีการศึกษา 2558 ห้อง 227 ช้ัน 3 อาคาร 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

20. เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2559 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดประชุมคณะกรรมการ
บริหารงานบริการวิชาการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ห้องประชุม 43110 ช้ัน 2 อาคาร 43             
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

21. เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2559 สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ประจําปี
การศึกษา 2558 ห้อง 3025 ช้ัน 3 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

22. เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2559 สาขาวิชาดนตรี ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับ
หลักสูตร ประจําปีการศึกษา 2558 ห้อง 43112 ช้ัน 2 อาคาร 43 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

23. เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2559 สาขาวิชาศิลปกรรม ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
ระดับหลักสูตร ประจําปีการศึกษา 2558 ห้อง 43112 ช้ัน 2 อาคาร 43 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

24. เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2559 สาขาวิชานิเทศศาสตร์ ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
ระดับหลักสูตร ประจําปีการศึกษา 2558 ห้อง 43015 อาคาร 43 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

25. เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2559 สาขาวิชาศิลปะการแสดง ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
ระดับหลักสูตร ประจาํปีการศึกษา 2558 ห้อง 314 อาคาร 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

26. เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2559 สาขาวิชาภาษาไทย ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
ระดับหลักสูตร ประจําปีการศึกษา 2558 ห้อง 43005 อาคาร 43 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

27. เมื่อวันที่ 16 - 17 กรกฎาคม 2559 สาขาวิชาศิลปะการแสดง จัดกิจกรรมไหว้ครูและครอบ
ครูนาฏศิลป์ไทย ประจําปี 2559 หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

28. เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2559 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดประชุมสโมสร
นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ห้อง 43111 ช้ัน 2  อาคาร 43 คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 

29. เมื่อวันที่ 22-23 กรกฎาคม 2559 เจ้าหน้าที่งาน Sakai Asean Week 2016 จากประเทศ
ญี่ปุ่น เข้าพบคณบดี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เพ่ือติดตามความคืบหน้า การเตรียมความพร้อม 
ของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น ซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนของประเทศไทย เข้าร่วมกิจกรรม ในงาน 
Sakai Asean Week 2016 ที่เมืองซาไก ประเทศญี่ปุ่น ห้อง 43111 ช้ัน 2  อาคาร 43  คณะมนุษยศาสตร์     
และสังคมศาสตร์ 
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30. ในวันที่ 1 สิงหาคม 2559 จัดการปฐมนิเทศ บายศรีสู่ขวัญ นักศึกษาช้ันปีที่ 1 ขอเรียนเชิญ
คณาจารย์ทุกท่าน  โดยมีอาจารย์ชินกร  ไกรลาศ ทําหน้าที่บายศรีสู่ขวัญ   

 

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
รับทราบ  
 

ระเบียบวาระท่ี 4.3 คณบดีคณะวิทยาการจัดการ 

 สาระสําคัญโดยย่อ 
คณะวิทยาการจัดการได้เริ่มดําเนินการการประกันคุณภาพด้านภาษาอังกฤษให้กับนักศึกษา      

ทุกช้ันปี  ซึ่งเดิมได้มีการจัดอบรมให้กับนักศึกษาช้ันปีที่ 2 เมื่อปีที่ผ่านมา  โดยมีการจัดอบรมอย่างต่อเน่ือง  
และจะมีการประชุมเพ่ือจัดตารางสอน  และได้หารือกับอธิการบดีแล้ว  ให้มีความเกี่ยวโยงกับ                  
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้วย  เพ่ือให้นักศึกษาได้สื่อสารเป็นภาษาอังกฤษได้     
 

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
รับทราบ  

 

ระเบียบวาระท่ี 4.4  คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 สาระสําคัญโดยย่อ 

1. ในวันที่ 4 สิงหาคม 2559 พิธีไหว้ครู ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
2. ในวันที่ 18 สิงหาคม 2559 วิทยาศาสตร์สัมพันธ์ (จัดทําซุ้มรับปริญญา) ณ บริเวณถนนหน้า

อาคารเฉลิมพระเกียรติ 
3. ในวันที่ 24 สิงหาคม 2559 รับน้องคณะฯ บริเวณถนนหน้าอาคารเฉลิมพระเกียรติ 
4. การดําเนินการในการประเมินการประกันคุณภาพระดับหลักสูตร ทั้ง 15 หลักสูตร  ผลคะแนน 

คือ ค่าเฉลี่ย 3.21 ซึ่งเป็นที่น่ายินดีว่ามีจํานวน 12 หลักสูตรที่ผ่านเกณฑ์ และอีก 3 หลักสูตรที่ต้องมีการกํากับ
ดูแลต่อไป สําหรับเกณฑ์การประเมินอีก 2 ปี แต่ละหลักสูตรต้องได้มาตรฐาน  และต้องมีการประเมิน และมี
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก จํานวน 2 ท่านขึ้นไป   
 

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
รับทราบ  

 

ระเบียบวาระท่ี 4.5 ผู้อํานวยการสถาบันอยุธยาศึกษา  
 สาระสําคัญโดยย่อ 

1. เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2559 ที่ผ่านมาสถาบันอยุธยาศึกษา จัดพิธีหล่อเทียนพรรษา ประจําปี 
2559 ณ ลานกิจกรรมกองพัฒนานักศึกษา โดยได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ ดร.นพวรรณ ธีระพันธ์เจริญ 
รองอธิการบดีมหาวิทยาลัย ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในพิธี อาจารย์ ดร.จงกล เฮงสุวรรณ 
ผู้อํานวยการสถาบันอยุธยาศึกษา พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาเข้าร่วมพิธีหล่อเทียน
พรรษา  ในการน้ี สถาบันอยุธยาศึกษา ขอเชิญชวนผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และประชาชนทั่วไป
ร่วมหล่อเทียนพรรษา ระหว่างวันที่ 9 – 10 กรกฎาคม 2559 ณ ลานกิจกรรมกองพัฒนานักศึกษา และร่วมแห่
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และถวายเทียนพรรษา ในวันอังคารที่ 12 กรกฎาคม 2559 ณ วัดขนอน อําเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ณ ลานกิจกรรมกองพัฒนานักศึกษา 

2. เมื่อ 12 กรกฎาคม 2559 สถาบันอยุธยาศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา     
จัดพิธีแห่และถวายเทียนพรรษา ประจําปี 2559 นําโดย ดร.เกษม บํารุงเวช อธิการบดี อ.จิระศักด์ิ ชุมวรานนท์ 
รองอธิการบดี ดร.จงกล เฮงสุวรรณ ผู้อํานวยการสถาบันอยุธยาศึกษา พร้อมด้วยคณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา
ของมหาวิทยาลัยฯ และบุคคลท่ัวไปเข้าร่วมพิธีแห่และถวายเทียนพรรษา ณ ศาลาการเปรียญ วัดขนอน ตําบล
บ้านป้อม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  

3. เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2559  สถาบันอยุธยาศึกษาจัดกิจกรรมเวียนเทียน เน่ืองในวัน
อาสาฬหบูชา โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์จิรศักด์ิ ชุมวรานนท์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณาจารย์ บุคลากรของมหาวิทยาลัยฯ และพุทธศาสนิกชน
ทั่วไป เข้าร่วมพิธีเวียนเทียนรอบองค์พระประธานในพระอุโบสถ วัดหน้าพระเมรุราชิการาม จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ณ พระอุโบสถ วัดหน้าพระเมรุราชิการาม 

4. ในวันที่ 27 กรกฎาคม 2559 กิจกรรมให้ความรู้เก่ียวกับอยุธยาศึกษาให้กับนักศึกษา        
ช้ันปีที่ 1  โดยวิทยากรของสถาบันอยุธยาศึกษา และคุณสัมฤทธ์ิ ลือชัย  

5. ในวันที่ 2 สิงหาคม 2559 ประชุมคณะกรรมการประจําสถาบันอยุธยาศึกษา ณ สถาบัน
อยุธยาศึกษา 

6. ในวันที่ 5 สิงหาคม 2559 ประชุมคณะกรรมการหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและ
ศิลปกรรมท้องถิ่น จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ณ สถาบันอยุธยาศึกษา 

7. ในวันที่ 6 สิงหาคม 2559 กิจกรรมอบรมหลักสูตรระยะสั้น ครั้งที่ 4 เรื่อง “เส้นสายเลื่อม
ลายมุก : ศิลปะวิจิตรงานช่างหลวง” ณ ห้องประชุมต้นโมก อาคารบรรณราชนครินทร์  

 

มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
รับทราบ  

 

ระเบียบวาระท่ี 4.6  ผู้อํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 สาระสําคัญโดยย่อ 

1. เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2559 เวลา 13.00 น.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนู  บุญญานุวัตร  
ผู้ อํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  ได้เชิญคณะกรรมการพัฒนาเว็บไซต์ของ               
ทุกหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา เข้าร่วมอบรม “เรื่องการให้ความรู้เก่ียวกับ
โปรแกรม photo shop“  เพ่ือใช้ในการออกแบบและตกแต่งเว็บไซต์  และติดตามความคืบหน้าการดําเนินการ
เว็บไซต์ของแต่ละคณะและหน่วยงาน  โดยวิทยากรของสํานัก ประกอบด้วย นายเจษฎา สุขสมพืชและ     
นางสาวมัทนียา  หามาลัย  จัดขึ้น ณ ห้อง 31104 อาคาร 100 ปี ศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ โดยได้รับความ
ร่วมมือจากทุกหน่วยงานเป็นอย่างดี  

2.  สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  จัดกิจกรรมการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่        
ตาม“โครงการ Library Orientation”  โดย ผอ.ธนู  บุญญานุวัตร  ได้กล่าวต้อนรับนักศึกษาและมีการแนะนํา
การเข้าใช้บริการห้องสมุดและข้อมูลเก่ียวกับด้านไอที ณ ห้องสมุด อาคารบรรณราชนครินทร์  โดยจัด
ดําเนินงานตามครั้งที่จัด แบ่งออกเป็น 4 ครั้ง ดังน้ี 
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- ครั้งที่ 1      วันที่   7  กรกฎาคม  2559   คณะครุศาสตร์   
- ครั้งที่ 2      วันที่  21 กรกฎาคม  2559   คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
- ครั้งที่ 3      วันที่  25 กรกฎาคม  2559   คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
- ครั้งที่ 4      วันที่  26 กรกฎาคม  2559   คณะวิทยาการจัดการ 

3. สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จะมีการจัดโครงการสร้างวิดีโอ interactive  
สําหรับการสอนด้วยเทคนิค Whiteboard, Green Screen, Teleprompter  ในวันที่ 28 กรกฎาคม 59             
เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ อาคารบรรณราชนครินทร์  โดยอาจารย์ท่านใดสนใจจะเข้าร่วมอบรมโครงการ
ดังกล่าว สามารถแจ้งช่ือได้ที่ คุณรสสุคนธ์ สํานักงาน สวท. โทร 2500, 2521 

4. การดําเนินโครงการจ้างทําระบบสารสนเทศสนับสนุนการตัดสินใจ จํานวน 1 ระบบ ภายหลัง
การส่งมอบงาน  โดยบริษัท ทรินนิเทค จํากัด รายงานความคืบหน้าการดําเนินงาน ดังน้ี   

4.1.  การจัดบุคลากรประจําหน่วยงานทําหน้าที่ป้อนข้อมูลและตรวจสอบข้อมูล ซึ่งอยู่ระหว่าง
การจัดทําคําสั่งมอบหมายงาน 

4.2.  การจัดประชุมเพ่ือติดตามการดําเนินงานของแต่ละหน่วยงาน โดยประสานงานกับบริษัท
คู่สัญญาในการดําเนินงานประชุมในเดือนถัดไป  

อธิการบดี  กล่าวว่า  ขอให้นายเจษฏา  สุขสมพืช  ช่วยหาคําตอบว่าระบบ BI ดังต่อไปน้ี      
1.มีกรอบงานท่ีนําเสนอกี่กรอบ  2.แต่ละกรอบงานที่นําเสนอข้อมูลน้ันมีข้อมูลอะไรบ้าง  3.ข้อมูลสามารถ
นําเสนอในรูปแบบใดได้บ้าง เช่น กราฟ  ขอดูตัวอย่างการนําเสนอข้อมูลด้วย  4.แต่ละหน่วยจะให้ความร่วมมือ
อย่างไร  และให้นํามาแจ้งคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) ต่อไป  ส่วนการนัดหมายการประชุมใน
เรื่องน้ี ขอให้สํานักวิทยบริการฯ ดําเนินการได้เลย 

ผศ.ศานิต  สวัสดิกาญจน์  กล่าวว่า  ระบบ BI เป็นข้อมูลที่ควรจะเป็นปัจจุบัน และเป็น
ประโยชน์กับการทําประกันคุณภาพสําหรับ 4 ข้อมูลหลักของระดับหลักสูตร  คณะ  และมหาวิทยาลัย จํานวน
อาจารย์ที่เป็นปริญญาเอก  หากดึงข้อมูลได้ก็จะเป็นปัจจุบัน  มีความชัดเจน และได้ทุกมิติ  มีจํานวนอาจารย์    
ที่มีตําแหน่งทางวิชาการ  มีจํานวนนักศึกษาที่เป็นปัจจุบัน  ชัดเจน  หากสามารถดึงข้อมูลได้  จะทําให้ตอบ   
การประเมินได้ทั้ง 4 ตัวบ่งช้ี  แต่จะต้องมีผู้ปฏิบัติงานอย่างต่อเน่ือง 

 

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
รับทราบ  

 

ระเบียบวาระท่ี 4.7  ผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
 สาระสําคัญโดยย่อ 

1. เมื่อวันที่ 7 – 8 กรกฎาคม 2559 การจัดงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัย     
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 7 ณ อาคาร 100 ปี 

2. เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2559 รองผู้อํานวยการงานบริการวิชาการเข้าร่วมการประชุม    
เชิงวิชาการเผยแพร่คู่มือจริยธรรมสําหรับผู้ประเมินโครงการวิจัยผลงานวิชาการและผลงานวิจัย ณ โรงแรม
รามากาเด้นส์ กรุงเทพฯ 

3. ในวันที่ 29 กรกฎาคม 2559 รองผู้อํานวยการงานวิจัยและเจ้าหน้าที่เข้าร่วมกิจกรรม
โครงการรางวัลแนวปฏิบัติที่ดี (ARU  KM  Day)  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ณ ห้องประชุม 317 
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 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
รับทราบ  

 
 

ระเบียบวาระท่ี 4.8  ผู้อํานวยการสํานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา 
 สาระสําคัญโดยย่อ 

1. เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2559 ตรวจประเมินประกันคุณภาพ  ระดับหลักสูตรบริหารธุรกิจ
มหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ณ ห้องประชุมอินทนิล 3 คณะวิทยาการจัดการ 

2. เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2559 ตรวจประเมินประกันคุณภาพระดับหลักสูตรประกาศนียบัตร
บัณฑิตสาขาวิชาชีพครู ณ ห้องประชุม 222 อาคารศูนย์การศึกษาพิเศษ 

3. เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2559 ตรวจประเมินประกันคุณภาพระดับหลักสูตรครุศาสตรมหา
บัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  และสาขาวิชาการจัดการการเรียนรู้ ณ ห้องประชุม 3013 และ
ห้อง 3025 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย 

4. เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2559 ตรวจประกันคุณภาพระดับหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ณ ห้อง 3025  อาคารบัณฑิตวิทยาลัย 

5. ขณะน้ีได้สิ้นสุดการเปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาโทแล้ว  มีจํานวนนักศึกษา ทั้งสิ้น 
75 คน ประกอบด้วย สาขาวิชาบริหารการศึกษา 60 คน  สาขาวิชาการจัดการการเรียนรู้  4  คน 
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 8 คน  สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (ภาคปกติ) 3  คน และจะมีการสอบสัมภาษณ์       
ใน วันที่  31 กรกฎาคม 2559  จะมีกิจกรรมปฐมนิเทศ บายศรีสู่ขวัญ และเปิดเทอม ในวันที่ 14 สิงหาคม 
2559   

6. ขณะนี้หลักสูตรป.บัณฑิตวิชาชีพครูกําลังเปิดรับสมัครนักศึกษา รับจํานวน 120 คน      
ต้ังแต่วันที่ 23 กรกฎาคม – 10 สิงหาคม 2559 มีผู้สมัคร จํานวน 31 คน  
 

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
รับทราบ 

 

ระเบียบวาระท่ี 4.9  ผู้อํานวยการสาํนักงานอธิการบด ี
 สาระสําคัญโดยย่อ 

1. เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2559 การจัดงานครบรอบ 111 ปี และเมื่อวันที่ 7 – 8 กรกฎาคม 
2559 การจัดการประชุม ธปอ.ของอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ  ได้ดําเนินการสําเร็จลุล่วง   
ไปได้ด้วยดี 

2. ในเดือนสิงหาคม 2559 จะมีพิธีพระราชทานปริญญาบัตร  โดยจะมีการซ้อมของบัณฑิต
ในวันที่ 16 – 18  สิงหาคม 2559  มีการจัดงานเล้ียงตอนเย็นวันที่ 18 สิงหาคม 2559  และขณะน้ีกําลัง
ดําเนินการจัดทําคําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการ 

 
 

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
รับทราบ    
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ระเบียบวาระท่ี 4.10  ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ 
 สาระสําคัญโดยย่อ 

1. กําหนดการฝึกอบรม โครงการฝึกอบรมและประชุมสัมมนาสภาคณาจารย์และข้าราชการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง “ระเบียบงานสารบรรณภายในสํานักงานและการจัดเก็บ
ข้อมูลเอกสารอย่างเป็นระบบ” วันศุกร์ที่ 29 กรกฎาคม 2559 ณ ห้องอินทนิล 1  อาคาร 41             
คณะวิทยาการจัดการ ต้ังแต่เวลา 08.30 – 12.00 น. วิทยากรโดย ผศ.ศรีสุภางค์  นาคธน จาก
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ผู้อํานวยการสํานักวิทยบริการ 

2. มีเรื่องเสนอคืออาหารท่ีจําหน่ายในโรงอาหาร  ปัจจุบันมีจํานวนร้านที่ไม่เพียงพอกับความ
ต้องการของนักศึกษาและของอาจารย์ 

3. แนวทางการรักษาความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ขอให้มีความ
เข้มงวดมากย่ิงขึ้น 

 

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
รับทราบ    

 

ระเบียบวาระท่ี 4.11  ผู้อํานวยการกองนโยบายและแผน 

 สาระสําคัญโดยย่อ 
1. ผลการดําเนินงาน  ประจําเดือนกรกฎาคม พ.ศ.2559 
2. แผนการดําเนินงาน ประจําเดือนกรกฎาคม – สิงหาคม พ.ศ.2559 
3. สรุปรายงานการรับ – จ่ายเงิน (เงินรายได้) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2559 มหาวิทยาลัย    

ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
4. สรุปรายงานการรับ – จ่ายเงิน (เงินคงคลัง) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2559 มหาวิทยาลัย    

ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
5. สรุปผลการดําเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ      

พ.ศ.2559 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จําแนกตามประเภทงบประมาณ ข้อมูลสะสม ต้ังแต่วันที่    
1 ตุลาคม – 30 มิถุนายน 2559 

6. สรุปผลการดําเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ      
พ.ศ.2559 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จําแนกรายหน่วยงาน ข้อมูลสะสม ต้ังแต่วันที่ 1 ตุลาคม –            
30 มิถุนายน 2559 

 

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
รับทราบ    
 
 

ระเบยีบวาระท่ี 4.12  ผู้อํานวยการกองกลาง 
- ไม่มี - 
 
 



 

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  คร้ังที่  8/2559 
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ระเบยีบวาระท่ี 4.13  ผู้อํานวยการกองพัฒนานักศึกษา 
 สาระสําคัญโดยย่อ 

1. เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2559  จัดบริการตรวจสุขภาพให้แก่นักศึกษาใหม่  โดยทีมแพทย์
พยาบาลจากโรงพยาบาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

2. เมื่อวันที่ 25 – 26 กรกฎาคม 2559 จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่และแนะแนว      
การใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย  ประจําปีการศึกษา 2559 โดยได้รับเกียรติจากท่านอธิการบดี มาเป็น
ประธานเปิดโครงการ  ณ  หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

3. ในวันที่ 28 – 29 กรกฎาคม 2559 จัดกิจกรรม ARU  Freshy  Rally  และกิจกรรมพ่ีน้อง
คล้องแขน  จิตอาสาพัฒนามหาวิทยาลัยให้กับนักศึกษาใหม่  ณ  หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 

4. ในวันที่ 3 สิงหาคม 2559 จัดประชุมนักศึกษาช้ันปีที่ 2 ทุกคณะ เพ่ือช้ีแจงรายละเอียด
และข้อมูลกิจกรรมของกองพัฒนานักศึกษา ณ ห้องประชุมอาคาร 100 ปี 

5. ในวันที่ 4 สิงหาคม 2559 จัดกิจกรรมพิธีไหว้ครู “พระคุณที่สาม” ให้กับนักศึกษาช้ันปีที่ 1 
ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

6. ในวันที่ 4 สิงหาคม 2559 จัดพิธีมอบทุนการศึกษา ปีการศึกษา 2557 – 2558             
ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

7. ในวันที่  10 สิงหาคม  2559 จัดกิจกรรมเปิดโลกชมรมให้กับนักศึกษาทุก ช้ันปี                   
ณ ลานอเนกประสงค์กองพัฒนานักศึกษา 

8. ในวันที่ 10 สิงหาคม 2559 จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ “ 12 สิงหามหาราชินี”              
ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

9. ในวันที่ 29 สิงหาคม 2559 จัดกิจกรรมรับน้องอย่างสร้างสรรค์  เช่ือมสัมพันธ์สร้างสามัคคี
ให้กับนักศึกษาช้ันปีที่ 1  
 

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
รับทราบ 

 

ระเบยีบวาระท่ี 4.14  ผู้อํานวยการกองบริการการศกึษา 
 สาระสําคัญโดยย่อ 

1. เมื่อวันที่ 4 – 22 กรกฎาคม 2559 จัดทําหนังสือรับรอง GPAX ของผู้สําเร็จการศึกษา    
เพ่ือใช้ประกอบการสมัครโครงการผลิตครูเ พ่ือพัฒนาท้องถิ่น ปี พ .ศ . 2559 จํานวน 232 ฉบับ               
ณ กองบริการการศึกษา 

2. ในวันที่ 26 กรกฎาคม 2559 ส่งจดหมายการพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา ภาคเรียนที่ 
2/2558 ถึงผู้ปกครองนักศึกษา จํานวน 880 ราย แยกเป็นเร่ืองเกรดเฉลี่ย จํานวน 371 ราย และเรื่อง     
ไม่ลงทะเบียนเรียน จํานวน 509 ราย ณ กองบริการการศึกษา 

3. เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2559 – 4 กรกฎาคม 2559 รับสมัครนักศึกษาภาคปกติ ประจําปี
การศึกษา 2559 (รอบ 3) จํานวน 313 ราย ณ กองบริการการศึกษา 



 

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  คร้ังที่  8/2559 
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4. เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2559 ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ 6/2559 ณ ห้อง
ประชุมอยุธยา – อาเซียน  

5. เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2559 กองบริการการศึกษาจัดให้มีการสอบข้อเขียน และสอบ
สัมภาษณ์นักศึกษาภาคปกติ ประจําปีการศึกษา 2559 (รอบ 3) จํานวน 301 ราย ณ กองบริการการศึกษา 

6. เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2559 ประกาศผลการคัดเลือกเป็นนักศึกษาภาคปกติ ประจําปี
การศึกษา 2559 (รอบ 3) จํานวน 230 ราย ณ  กองบริการการศึกษา 

7. เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2559 รับรายงานตัวเป็นนักศึกษาภาคปกติ ประจําปีการศึกษา 
2559 (รอบ 3) จํานวน 217 ราย ณ ห้องประชุมอาคาร 100 ปี 

8. เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2559 ประกาศรายช่ือพร้อมรหัสนักศึกษาสําหรับนักศึกษาใหม่ 
และห้องพบอาจารย์ที่ปรึกษา ประจําปีการศึกษา 2559 (4 คณะ) จํานวน 1,496 ราย ณ กองบริการ
การศึกษา 

9. เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2559 เวลา 09.00 – 11.00 น. อบรมการใช้ระบบบริการ
นักศึกษา (การลงทะเบียนผ่านระบบออนไลน์) นักศึกษาใหม่ภาคปกติ ปีการศึกษา 2559 (4 คณะ) ณ ห้อง
ประชุมอาคาร 100 ปี 

10. เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2559 เวลา 11.00 – 12.00 น. นักศึกษาใหม่ภาคปกติ           
ปีการศึกษา 2559 (4 คณะ) พบอาจารย์ที่ปรึกษา ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

11. เมื่อวันที่ 13 – 18 กรกฎาคม 2559 ลงทะเบียนออนไลน์ (ตามตารางเรียนที่กําหนดตาม
ปฏิทินการศึกษา ณ www.aru.ac.th/ระบบบริการนักศึกษา 

12. เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2559 ทําบัตรนักศึกษาใหม่ภาคปกติ ประจําปีการศึกษา 2559 
(4 คณะ) จํานวน 1,284 ราย (ไม่รวมที่ล่าช้า) ณ ห้องประชุมอาคาร 100 ปี 

13. เมื่อวันที่ 21 – 22 กรกฎาคม 2559 จัดโครงการอบรมยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษ
หลักสูตรหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป สามารถจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ คือ วิชาใหม่ 9 วิชา  วิชาเก่า 
10 วิชา ณ  บ้านสวนรจนารีสอร์ท อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี 

14. เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2559 – วันที่ 5 สิงหาคม 2559 รับสมัครนักศึกษาภาคพิเศษ 
(เสาร์ – อาทิตย์) ภาคเรียนที่ 1/2559 ณ กองบริการการศึกษา 

15. ในวันที่ 1 สิงหาคม 2559 เปิดเรียนภาคปกติ ประจําปีการศึกษาภาคเรียนที่ 1/2559     
ณ กองบริการการศึกษา 

16. ในวันที่ 3 สิงหาคม 2559 ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้ งที่ 7/2559              
ณ ห้องประชุมอยุธยา – อาเซียน 

17. ในวันที่  9  สิ งหาคม  2559 ประกาศผลการคัด เลือกเ ป็นนักศึกษาภาคพิเศษ             
(เสาร์ – อาทิตย์) ภาคเรียนที่ 1/2559 ณ กองบริการศึกษา/www.aru.ac.th 

18. ในวันที่ 13 สิงหาคม 2559 รายงานตัวเป็นนักศึกษา และอบรมการลงทะเบียนออนไลน์ 
ภาคพิเศษ (เสาร์ – อาทิตย์) ภาคเรียนที่ 1/2559 ณ ห้องประชุมอาคาร 100 ปี 

19. ในวันที่ 14 สิงหาคม 2559 ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ภาคพิเศษ (เสาร์ – อาทิตย์)       
ภาคเรียนที่ 1/2559 ณ กองบริการการศึกษา 



 

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  คร้ังที่  8/2559 
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20. ในวันที่ 15 – 20 สิงหาคม 2559 จัดปกปริญญาและอื่น ๆ ที่ เ ก่ียวข้องกับงาน
พระราชทานปริญญาบัตร  ประจําปี พ.ศ.2559 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ณ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา/สวนอัมพร 

21. ในวันที่ 27 สิงหาคม 2559 เปิดภาคเรียนภาคพิเศษ (เสาร์ – อาทิตย์) ภาคเรียนที่ 
1/2559 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  
 

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
รับทราบ   

ระเบยีบวาระท่ี 4.15  รองอธิการบด ี
ระเบียบวาระท่ี 4.15.1  รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร 
 สาระสําคัญโดยย่อ 

1. การกําหนดเป้าหมายผลงานวิชาการและคุณวุฒิ 

2. การอบรมการทําผลงานวิชาการ 

3. การเร่งรัดการทําผลงานวิชาการ 

4. ปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ 

5. การสํารวจความพร้อมของสถานที่ในการเรียนการสอน 

6. การเพ่ิมศักยภาพด้านการสอน ครั้งที่ 1 

7. การเตรียมงานประชุมหอการค้าไทยร่วมกับหอการค้าจังหวัด (พฤศจิกายน 2559) 

8. การจัดทําปฏิทินปฏิบัติงานสําคัญของมหาวิทยาลัย (ส่งวันที่ 28 กรกฎาคม 2559) 

9. การเพ่ิมศักยภาพด้านการสอน ครั้งที่ 2 (กันยายน 2559) 

10. การติดตามการทําผลงานทางวิชาการ 
 

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
รับทราบ 

 

ระเบียบวาระท่ี 4.15.2  รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน 
 

 สาระสําคัญโดยย่อ 
1. กองนโยบายและแผนได้มีการจัดประชุมเพ่ือรวบรวมประเด็นข้อมูลในการพัฒนาตัวช้ีวัด

ผลการดําเนินงาน KPIs รวมทั้งขอเชิญบุคลากรร่วมเสนอ KPIs (เลือก) โดยส่งมาท่ีกองนโยบายและแผน
ภายในวันที่ 22 กรกฎาคม 2559 เพ่ือเตรียมนําเสนอในวันที่ประชาพิจารณ์ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2559 
เวลา 08.30 – 12.00 น. ประชาพิจารณ์ KPIs รายบุคคลบุคลากรสายสนับสนุน  และเวลา 13.00 –    
16.00 น. ประชาพิจารณ์ KPIs รายบุคคลบุคลากรสายวิชาการ ณ ห้องประชุม 317 มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 
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2. ประชุมคณะกรรมการขับเคล่ือนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา     
ครั้งที่ 2/2559 (กรรมการชุดใหญ่ทั้งหมด) มติที่ประชุม มอบกองนโยบายและแผนจัดทําแบบฟอร์ม      
ของแผนยุทธศาสตร์แจ้งให้ประธาน  แต่ละคณะดําเนินการจัดทํารายละเอียดในแต่ละปี  ในรูปแบบ
โครงการและปฏิทินการดําเนินงาน  โดยนัดประชุมพิจารณายุทธศาสตร์ทั้ง 3 ด้าน ในวันพุธที่ 24 สิงหาคม 
2559 ซึ่งขอเลื่อนประชุมจากวันที่ 24 สิงหาคม 2559 เป็นวันที่ 5 สิงหาคม 2559 เพ่ือให้ทันต่อการประชุม
สภามหาวิทยาลัยเดือนสิงหาคม 2559  

3. กองนโยบายและแผนจะจัดต้ังคณะทํางานจัดทํานโยบายสภามหาวิทยาลัย เพ่ือจัดทํา 
(ร่าง) นโยบายสภามหาวิทยาลัย เพ่ือเสนอเป็นวาระเพ่ือพิจารณาจากการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 
8/2559 วันที่ 17 สิงหาคม 2559  

4. กองนโยบายและแผนได้มีการจัดประชุมคณะกรรมการจัดทําแผนกลยุทธ์ระยะ 4 ปี     
พ.ศ.2560 – 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เพ่ือรวบรวมประเด็นในการจัดทําร่างแผนฯ 
เพ่ือเสนอเป็นวาระเพ่ือพิจารณาจากการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 8/2559 วันที่ 17 สิงหาคม 2559 

5. กองนโยบายและแผนได้จัดเตรียมการสอบวัดระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษของอาจารย์
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาโดยมีกําหนดสอบภายในเดือนสิงหาคม 2559 

6. อาจารย์อัมมันดา  ไชยกาญจน์ อาจารย์ประจําคณะวิทยาศาสตร์ฯ ได้รับคัดเลือก       
จากคณะกรรมการยุทธศาสตร์การต่างประเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏเข้าร่วมโครงการพัฒนาบุคลากร
มหาวิทยาลัยราชภัฏ เพ่ือศึกษาต่อระดับปริญญาเอกในมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ (โครงการทําร่อง 
ประเทศออสเตรเลีย) โดยเข้ารับการฝึกอบรม ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ต้ังแต่วันที่ 26 กรกฎาคม 
2559 – 20 มกราคม 2559  

7. อาจารย์อรคนางค์  นวลเจริญ และอาจารย์ขวัญมั่น  ภูริลดาพันธ์ อาจารย์ประจํา      
คณะมนุษยศาสตร์ฯ เดินทางไปฝึกอบรมภาษาอังกฤษ ณ Victoria  University of Wellington ประเทศ
นิวซีแลนด์ เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2559 และจะเดินทางกลับในวันที่ 14 สิงหาคม 2559 

8. ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ.2559 ครั้งที่ 6/2559 เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2559 โดยกําหนดแนวทางการปฏิบัติงาน
การซื้อจ้าง – เบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ดังน้ี 

- กําหนดการซ้ือจ้างที่อนุมัติโดยผู้มีอํานาจของคณะ/สํานัก/สถาบันให้ดําเนินการแล้ว
เสร็จโดยส่งกองนโยบายและแผนภายในวันที่ 15 สิงหาคม 2559  

- กําหนดการซื้อจ้าง/การไปราชการ/การขออนุมัติค่าตอบแทนต่าง ๆ ที่อนุมัติโดย
อธิการบดี ให้ดําเนินการแล้วเสร็จโดยส่งงานการเงินและบัญชีภายในวันที่ 10 สิงหาคม 2559 

- กําหนดการเบิกจ่ายให้คณะ/สํานัก/สถาบัน/หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องดําเนินการให้แล้ว
เสร็จโดยส่งงานการเงินและบัญชีภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2559  

หมายเหตุ  กรณีการขออนุญาตไปราชการต่าง ๆ จะพิจารณาตามความจําเป็นเร่งด่วน
เป็นรายกรณีไป 

9. วันที่ 28 กรกฎาคม 2559 กองนโยบายและแผนทําบันทึกแจ้งหน่วยงานจัดทํา
งบประมาณพ้ืนฐาน  ในรูปแบบโครงการแบบย่อ (Project  Brief) พร้อมทําหนังสือเชิญประชุมเชิง
ปฏิบัติการจัดทําโครงการ  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เพ่ือทําโครงการแบบย่อ (Project  Brief) ตาม
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แผนยุทธศาสตร์และนําเสนอต่อคณะกรรมการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
(ยุทธศาสตร์ที่ 1, 2, 3 และ 4) ในวันที่ 18 – 19 สิงหาคม 2559 

10. ในระหว่างวันที่ 1 – 3 สิงหาคม 2559 (กําหนดการตามแผนการประชุม) มหาวิทยาลัย
ต้องเข้าร่วมช้ีแจงต่อคณะกรรมาธิการฯ และอนุกรรมาธิการครุภัณฑ์ ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง โดยได้ดําเนินการ
จัดทําเอกสารประกอบการช้ีแจงเรียบร้อยแล้ว  ในแผนงานบูรณาการที่มหาวิทยาลัยได้รับจัดสรร ได้ส่ง
เอกสารช้ีแจงให้กับเจ้าภาพหลักที่ดูแลแล้ว ได้แก่ (1) แผนงานบูรณาการส่งเสริมวิจัยและพัฒนา เจ้าภาพ
หลัก สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ มหาวิทยาลัยได้รับจัดสรร : โครงการวิจัยเพ่ือสร้าง สะสม    
องค์ความรู้ที่มีศักยภาพ งบประมาณ 6,969,000 บาท (2) แผนงานบูรณาการยกระดับคุณภาพการศึกษา
และการเรียนรู้ตลอดชีวิต  เจ้าภาพหลักกระทรวงศึกษาธิการ  มหาวิทยาลัยได้รับจัดสรร : โครงการพัฒนา
คุณภาพสถานศึกษา  สถาบันการศึกษาและแหล่งเรียนรู้  งบประมาณ 240,000 บาท หมายเหตุ  
มหาวิทยาลัยติดตามการประชุมช้ีแจงฯ อย่างใกล้ชิด เพ่ือรับการเปลี่ยนแปลงในวาระการประชุมที่
เก่ียวข้องกับมหาวิทยาลัย 

11. สรุปรายงานการรับ – จ่ายเงิน (เงินรายได้) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2559 และรายงาน
การใช้จ่ายงบประมาณประจําปี พ.ศ.2559 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

12. ลําดับการพิจารณาข้อเสนองบประมาณรายจ่าย  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
13. รายละเอียดตามเอกสารงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2560 
14. มหาวิทยาลัยเข้าร่วมช้ีแจงต่อคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ

งบประมาณรายจ่าย  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2560 สภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
15. ปฏิทินการดําเนินงานการจัดทําตัวช้ีวัดผลการดําเนินการ (KPIs) มหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา 
16. ปฏิทินการดําเนินงบประมาณ  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา 
17. แจ้งรายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการศึกษาต่อปริญญาเอก (Doctoral  

Program)  
 
 

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
รับทราบ 

 

ระเบียบวาระท่ี 4.15.3  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
 สาระสําคัญโดยย่อ 

รายงานผลการสอบเพ่ือวัดความรู้ความสามารถทั่วไปเพ่ือบรรจุเข้ารับราชการ  ประจําปี 2558 
 

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
รับทราบ 
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ระเบยีบวาระท่ี 4.15.4  รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา 
 สาระสําคัญโดยย่อ 

กําหนดพิธีพระราชทานปริญญาบัตรในวันที่ 20 สิงหาคม 2559 พิธีซ้อมระหว่างวันที่         
16 – 18 สิงหาคม 2559 ขณะนี้อยู่ระหว่างการจัดทําคําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการ และได้นําประกาศ
กําหนดการรับปริญญาบัตรขึ้นเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยแล้ว  ซึ่งมีข้อมูลรายละเอียดต่าง ๆ เพ่ือให้
นักศึกษาได้รับทราบ  

 

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
รับทราบ  ประธานขอให้กองพัฒนานักศึกษา  กองบริการการศึกษา  สํานักงาน             

สภามหาวิทยาลัย ในการกําหนดหน้าที่ของงานพระราชทานปริญญาบัตร  
 

ระเบยีบวาระท่ี 4.15.5  รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษและกฎหมาย 
 สาระสําคัญโดยย่อ 

1. การปรับสถานะของบุคลากร  พนักงานมหาวิทยาลัยงบรายได้  ขณะน้ีกําลังดําเนินการ
ตรวจสอบอยู่  และจะนําเข้าสภามหาวิทยาลัยในเร็วน้ี 

2. การปรับปรุงโครงสร้างของหน่วยงาน  อยู่ระหว่างการหารือในข้อกฎหมาย  เพ่ือให้เกิด      
การเช่ือมโยง  และจะนํามารายงานในการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) ในการประชุม     
ครั้งต่อไป 
 

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
รับทราบ 

 

ระเบยีบวาระท่ี 4.15.6  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพ 
- ไม่มี - 

 

ระเบยีบวาระท่ี 4.15.7  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการ   และสหกิจศึกษา 
 สาระสําคัญโดยย่อ 

1. สรุปจํานวนนักศึกษาที่ฝึกสหกิจศึกษา  ประจําปีการศึกษา 2558 จํานวน 2 คน คือ 
นางสาวนํ้าฝน  ประปักพ่าย  และนางสาวสุทธานุช  สิทธิปลื้ม  สาขาวิชาการตลาด  คณะวิทยาการจัดการ  
โดยออกฝึกสหกิจศึกษาที่บริษัท โฮม  โปรดักส์  เซ็นเตอร์  จํากัด (มหาชน) 

2. ในวันที่ 29 – 31 สิงหาคม 2559 จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสหกิจศึกษา  
“หลักสูตรคณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา” เพ่ือให้คณาจารย์ผู้ทําหน้าที่นิเทศงานนักศึกษาสหกิจศึกษาเข้าใจ
กระบวนการนิเทศงานสหกิจศึกษา  และตรงตามผลสัมฤทธ์ิตามมาตรฐานคุณภาพสอดคล้องกับมาตรฐาน
ของสมาคมสหกิจศึกษาไทย  วิทยากรบรรยายโดย ดร.อลงกต  ยะไวทย์  ผศ.ดร.อัจฉราพร  โชติพฤกษ์  
อาจารย์ณัชติพงศ์  อูทอง อาจารย์หทัยรัตน์  บัณฑิตยารักษ์  ซึ่งเป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์           
ในด้านสหกิจศึกษา  ซึ่งมีคณาจารย์เข้าร่วม จํานวน 79 ท่าน ดังน้ี 
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 2.1 คณะวิทยาการจัดการ    จํานวน 26 ท่าน 
 2.2 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  จํานวน 27 ท่าน 
 2.3 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   จํานวน 26 ท่าน 
3. ในวันที่ 25 – 28 สิงหาคม 2559 การอบรมครัวไทยสู่ครัวโลก  ร่วมกับศูนย์พัฒนาฝีมือ

แรงงาน  และจะมีการมอบวุฒิบัตรในวันที่ 1 กันยายน 2559 ณ  อาคาร 70 ล้าน  
ดร.ศานติ  เล็กมณี  กล่าวว่า ในวันที่ 27 – 28 สิงหาคม 2559 เป็นวันเสาร์ – อาทิตย์        

ซึ่งมีคณาจารย์บางท่านที่ต้องสอน กศ.บป. หากไปอบรมจะทําให้เบิกค่าสอนไม่ได้  ขอให้มหาวิทยาลัยได้
พิจารณา 

ประธาน  กล่าวว่า ให้จัดทําบันทึกขึ้นมา  โดยมีรายละเอียดว่าไม่ได้สอน  เน่ืองจากไปอบรม  
 

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
รับทราบ 

 

ระเบยีบวาระท่ี 4.15.8  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์ 
 สาระสําคัญโดยย่อ 

1. เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2559 ดร.ภาคิน  โชติเวศย์ศิลป์  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์ 
เป็นผู้แทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ร่วมอวยพรและมอบของขวัญในวันคล้ายวันเกิด 
คุณนิตยา  หิรัญประดิษฐ์  ประชาสัมพันธ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ณ สํานักงานประชาสัมพันธ์ จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

2. เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2559 ประชุมฝ่ายประชาสัมพันธ์ โดยปรึกษาหารือ และร่วมแสดงความ
คิดเห็นในนโยบายด้านประชาสัมพันธ์  เช่น  การสร้าง Clip น่ารู้บนหน้า Web site ของมหาวิทยาลัยเพ่ือให้
บุคลากรและนักศึกษา  เข้ามาเรียนรู้ในเรื่องราวท่ีมีสาระทางวิชาการในด้านต่าง ๆ โครงการจัดทําวารสาร
ประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยในแต่ละภาคการศึกษา เป็นต้น ณ ห้องประชาสัมพันธ์ ช้ัน 1  อาคาร 2 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

3. เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2559 ดร.ภาคิน  โชติเวศย์ศิลป์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์  
เป็นผู้แทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เข้าร่วมประชุมโครงการเผยแพร่และ
ประชาสัมพันธ์การออกเสียงประชามติ ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์ประเสริฐ  สํานักงานคณะกรรมการ       
การอุดมศึกษา 

4. ในวันที่ 26 กรกฎาคม 2559 ดร.ภาคิน  โชติเวศย์ศิลป์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์ 
เป็นผู้แทนอธิการบดีเข้าร่วมงานเวทีสร้าง “ถาดร่วม” จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดโดย ขบวนองค์กรชุมชน 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ร่วมกับ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) ณ ศาลากลางจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 

 

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
รับทราบ 
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ระเบยีบวาระท่ี 4.15.9  หัวหน้าหนว่ยตรวจสอบภายใน 
 สาระสําคัญโดยย่อ 

ในช่วงน้ีหน่วยตรวจสอบภายใน  จะดําเนินการตรวจสอบโครงการต่าง ๆ แผนปฏิบัติงาน  โดยจะ
ประสานงานไปยังคณบดีและหัวหน้าสํานักงานว่าจะดําเนินการตรวจสอบ  ภายในช่วงเดือนสิงหาคม – 
กันยายน 2559   

 

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
รับทราบ 

\ 
 

 

ระเบียบวาระที่ 5  เรื่องนําเสนอเพื่อพิจารณา 
 

ระเบียบวาระท่ี 5.1  ขอความเห็นชอบการปรับเงินค่าบํารุงการศึกษาของนักศึกษาภาคปกติ และ    
ภาค กศ.บป. ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์                         

สาระสําคัญโดยย่อ 
 ด้วยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ได้เชิญประชุมประธานสาขาวิชาเพ่ือพิจารณาการปรับ

เงินค่าบํารุงการศึกษาของนักศึกษาภาคปกติ และภาค กศ.บป. โดยที่ประชุมเห็นควรให้ปรับเงินค่าบํารุง
การศึกษาของนักศึกษาภาคปกติ และ ภาค กศ.บป. ดังน้ี 

1. ค่าบํารุงการศึกษาภาคปกติ ปรับจากเดิมภาคเรียนละ 7,000 บาท เป็นภาคเรียนละ 8,000 
บาท ทุกสาขาวิชา ยกเว้น  สาขาวิชาดนตรีสากล และ สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น 

2. ค่าบํารุงการศึกษาภาค กศ.บป. ปรับจากค่าหน่วยกิตเป็นเหมาจ่าย ดังน้ี 
- สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน  เหมาจ่ายภาคเรียนละ 6,200 บาท 
- สาขาวิชานิติศาสตร์  และ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ เหมาจ่ายภาคเรียนละ 5,500 บาท 

 คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) มีข้อเสนอแนะ ดังต่อไปน้ี 
1. หากคณะอ่ืนจะปรับพร้อมกันก็ทําได้  แต่จะขอปรับในภาคเรียนที่ 1/2560 
2. มหาวิทยาลัยควรมีการแต่งต้ังคณะกรรมการเพ่ือพิจารณาในเร่ืองน้ี  และมีผู้ที่สามารถ

วิเคราะห์ต้นทุนได้ 
3. ในปีต่อไปหากมีการปรับปรุง  ให้เริ่มที่คณะเพ่ือพิจารณา 
4. แต่ละสาขาไม่จําเป็นต้องเท่ากัน  แต่มีกรอบอยู่แล้ว 

 

มติ/ความเห็นของที่ประชุม 
  ให้แต่ละคณะพิจารณาการปรับเงินค่าบํารุงการศึกษาของแต่ละสาขาวิชาของนักศึกษา     
ภาคปกติ และพิจารณาการปรับเงินค่าธรรมเนียมพิเศษสําหรับนักศึกษา ภาค กศ.บป. และให้นําเสนอ
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) ในการประชุม  ครั้งที่ 9/2559  ในวันอังคารที่ 27 กันยายน 
2559 และหากคณะใดไม่เสนอมาให้คงใช้ในอัตราเดิม   
 



 

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  คร้ังที่  8/2559 

 

[2-23] 

ระเบียบวาระท่ี 5.2  ขอความเห็นและข้อเสนอแนะ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา  ว่าด้วย  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา                         

สาระสําคัญโดยย่อ 
 ด้วย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  ได้จัดต้ังโรงเรียนสาธิต

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  เพ่ือจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  ให้มีคุณภาพและเป็นแบบอย่างที่ดี  
และเป็นแหล่งฝึกประสบการณ์ของวิชาชีพครูและห้องปฏิบัติการทางการศึกษาของคณะครุศาสตร์  และ
หน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย  เป็นแหล่งศึกษา  วิจัยและพัฒนา  รวมทั้งสร้าง      
องค์ความรู้ด้านการเรียนการสอน  แต่เน่ืองจากยังไม่มีข้อบังคับของโรงเรียนสาธิต  ผู้บริหารโรงเรียนสาธิต    
จึงเห็นสมควรให้มีการจัดทําข้อบังคับโรงเรียนสาธิตมาเป็นกฎหมายในการบังคับใช้ต่อไป 

 ในการนี้ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  ว่าด้วย  โรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา พ.ศ. ... ฉบับน้ี คณะกรรมการยกร่างกฎ ระเบียบ และข้อบังคับ
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  เมื่อคราวประชุมวันที่ 13 มิถุนายน 2559 ได้พิจารณา
ปรับแก้เรียบร้อยแล้ว  พร้อมกันน้ีได้นําเข้าที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะครุศาสตร์เพ่ือทราบ          
เมื่อคราวประชุมครัง้ที่ 4/2559 เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2559 ซึ่งในข้อบังคับฉบับน้ีได้กําหนดขึ้นเป็น 6 หมวด 
ดังน้ี 

1) หมวด 1  บททั่วไป 
2) หมวด 2  การบริหารและการดําเนินงาน 
3) หมวด 3  การบริหารการเงิน  พัสดุ  และงบประมาณ 
4) หมวด 4  บุคลากรของโรงเรียนสาธิต 
5) หมวด 5  การบริหารงานบุคคล 
6) หมวด 6  การประกันคุณภาพและการประเมิน 
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) มีข้อเสนอแนะ ดังต่อไปน้ี 
1. ปรัชญาทางการบริหารของโรงเรียนสาธิตทั่วประเทศจะเน้นในเรื่องนวัตกรรม และวิชาการ  

เช่น สาธิตจุฬาจะใช้คําว่า “การบริหารงานวิชาการ  งานวิจัย  และนวัตกรรมการเรียนรู้” ควรจะเพ่ิมอีก 1 
หมวด 

2. หน้า 4 ควรเพ่ิมคําจํากัดความของทั้ง 4 คณะ และเพ่ิมบัณฑิตศึกษา 
3. หน้า 2  ข้อ 7 คําว่า “วัตถุประสงค์”  ตามปรัชญาโรงเรียนสาธิตทั่วไปใช้คําว่า “พันธกิจ

ของโรงเรียนสาธิต” และควรเพ่ิมการวิจัย  การพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ ซึ่งเป็นเรื่องที่มีความสําคัญ 
4. หน้า 2 ข้อ 8 การแบ่งส่วนงานของโรงเรียนสาธิต  ให้ระบุว่า โรงเรียนสาธิต ทั้ง 3 ระดับ    

จะเป็นตําแหน่งใด เช่น รองฝ่ายประถม  มัธยม  หรือทุกฝ่ายมีรองฝ่ายวิชาการ  งบประมาณ  งานประกัน   
5. หน้า 2 หมวด 2 ข้อ 9 ขอให้เพ่ิมบัณฑิตศึกษาเข้าไปด้วย นอกเหนือจากคณบดีแต่ละคณะ 
6. หน้า 4 ข้อ 13 ควรเพ่ิมคําว่า “ผู้อํานวยการโรงเรียน”  
7. หน้า 4 ข้อ 13 ผู้อํานวยการโรงเรียนจะต้องจบสาขาวิชาการบริหารการศึกษา และต้องมี    

ใบประกอบวิชาชีพผู้บริหารการศึกษา จึงมีความจําเป็นต้องระบุไว้ด้วย 



 

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  คร้ังที่  8/2559 

 

[2-24] 

8. หน้า 2 หมวด 9 เสนอเปลี่ยนจากรองอธิการบดีฝ่ายวางแผน เป็น รองอธิการบดี           
ฝ่ายวิชาการ 

9. ด้านสวัสดิการ บุตรของคณาจารย์และบุคลากรที่เรียนที่โรงเรียนสาธิต  ควรระบุให้ชัดเจน  
เช่น  ให้เรียนฟรี  

10. หน้า 4 ข้อ 15 (7) ใครเป็นผู้ประเมิน  ขอให้มีความชัดเจน 
11. ควรมีการแต่งต้ังคณะกรรมการแต่งต้ังเป็นผู้ประเมิน 
12. โครงสร้างของคณบดีจะมีบทบาทหน้าที่อย่างไรที่แตกต่างจากคณบดีของคณะอ่ืนๆ 
13. ให้ผู้อํานวยการกองกลางช่วยตรวจสอบเรื่องงบประมาณ 
14. การทําผลงานทางวิชาการจะต้องดําเนินการอย่างไร  
15. ควรมีการแยกบัญชีของทุกบัญชี เช่น เงินคงคลัง (สวนหลวง)  เงินคงคลัง (โรงเรียนสาธิต) 
16. ให้เตรียมข้อมูลเรื่องการกําหนดอัตราเงินเดือนเพ่ือนํามาพิจารณาด้วย       

 

มติ/ความเห็นของที่ประชุม 
  เห็นชอบในหลักการ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  ว่าด้วย  โรงเรียน
สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยให้แก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย (ก.บ.) และให้นํากลับมาเพ่ือพิจารณาอีกครั้งหน่ึง   
        

ระเบียบวาระที่ 6  เรื่องอ่ืน ๆ 
ระเบียบวาระท่ี  6.1 กําหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  ครั้งท่ี 8/2559 

สาระสําคัญโดยย่อ 
มหาวิทยาลัยกําหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  (ก .บ . )              

ครั้งที่ 8/2559  ในวันอังคารที่ 23 สิงหาคม 2559  เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมอยุธยา – อาเซียน  
สํานักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยขอให้กรรมการทุกท่านเข้าร่วม        
ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน 

 

มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
     รับทราบ 

 
 

เลิกประชุมเวลา  16.45 น.  
 

 

นางนงคราญ คงสมทรง ผู้จัดทํารายงานการประชุม
นางสาวพรสวรรค์ คล้ายกัน ผู้ตรวจบันทึกการประชุม


