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รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
ครั้งท่ี  6/2558 

วันอังคารที่  9  มิถุนายน  2558  เวลา 13.30 – 16.45 น. 
ณ  หองประชุมอยุธยา – อาเซียน  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

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

ผูที่มาประชุม 
1. อาจารย ดร.เกษม บํารุงเวช รักษาราชการแทนอธิการบด ี     ประธาน 
2. รศ.ดร.นพวรรณ ธีระพันธเจริญ รองอธิการบดีฝายบริหาร      กรรมการ 
3. ผศ.ดร.จันทรเพ็ญ คลายมุข รองอธิการบดีฝายนโยบายและแผน    กรรมการ 
4. ผศ.ดร.อดิศร ภูสาระ  รองอธิการบดีฝายวิชาการ     กรรมการ 
5. รศ.ไพฑูรย  สมัครกิจ รองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา     กรรมการ 
6. อาจารยธาตรี มหันตรัตน รองอธกิารบดีฝายกิจการพิเศษและกฎหมาย  กรรมการ 
7. ผศ.บุญไท  เจริญผล  ผูชวยอธิการบดีฝายงานประกันคุณภาพ    กรรมการ 
8. อาจารย ดร.ภาคิน โชติเวศยศิลป ผูชวยอธิการบดีฝายประชาสัมพันธ    กรรมการ 
9. อาจารยสุทัศน อูทอง  ผูชวยอธิการบดีฝายอาคารสถานที่ฯ    กรรมการ 
10. อาจารย ดร.สุภัทรา คงเรือง  (แทน) คณบดีคณะครุศาสตร        กรรมการ 
11. ดร.ภัททิรา    หอมหวน (แทน) คณบดีคณะวิทยาศาสตรฯ     กรรมการ 
12. นางเบญญาภา สอนพรม (แทน) คณบดีคณะวิทยาการจัดการ    กรรมการ 
13. รศ.ดร.ชูสิทธิ์  ประดับเพ็ชร ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา    กรรมการ 
14. อาจารย ดร.จงกล เฮงสุวรรณ ผูอํานวยการสถาบันอยุธยาศึกษา       กรรมการ 
15. ผศ.ธนู   บุญญานุวัตร ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและ 

     เทคโนโลยีสารสนเทศ      กรรมการ 
16. ผศ.ดร.อดิศร ภูสาระ  (แทน) รักษาราชการแทนผูอํานวยการ 

     สํานักงานบัณฑิตศึกษา         กรรมการ 
17. อาจารยประพันธ แสงทองดี ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ    กรรมการ 
18. นางสาวเพลินตา โมสกุล  ผูอํานวยการกองนโยบายและแผน        กรรมการ 
19. นางลักขณา  เตชวงษ  ผูอํานวยการกองบริการการศึกษา     กรรมการ 
20. นางสุนทรี  โพธิกุล  ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี   กรรมการและเลขานุการ 
21. น.ส.กาญจนพิชญา ภิญญา  รักษาการหัวหนางานกิจการคณะกรรมการ       

              ผูชวยเลขานุการ 
22. นางนงคราญ คงสมทรง เจาหนาที่บริหารงานทัว่ไป      ผูชวยเลขานุการ 
23. นางจิราพร  พัฒนธนกิจ เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป      ผูชวยเลขานุการ 
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ผูไมมาประชุม 
1. นางสาวพรสวรรค คลายกัน ผูอํานวยการกองกลาง     ติดภารกิจ 
2. นางสารภ ี  พูลศิริ  ผูอํานวยการกองพัฒนานักศึกษา    ติดภารกิจ 

 

ผูเขารวมประชุม 
1. นางอรัญญา จงกลรัตน หัวหนาสํานักงานคณะมนุษยศาสตรฯ 
2. นางสาววลัยทิพย พิมพสุธีถิรชา   หัวหนาสํานักงานผูอํานวยการสํานักงานคณะกรรมการ

  บัณฑิตศึกษา 
3. นางสาวพิจิกามาศ แยมบู  หัวหนาสํานักงานผูอํานวยการสํานักงานวิทยบริการฯ 
4. อาจารยวนิดา อินทรลักษณ รักษาการในตําแหนงหัวหนาหนวยตรวจสอบภายใน 
5. น.ส.เบญจลักษณ ชิดชาญชัย หัวหนางานประกันคุณภาพ 
6. นางอลิสสา  บัวเจริญ  นักวิเทศสัมพันธ 

เริ่มประชุม เวลา 13.30 น. 
          ประธานพิจารณาจํานวนกรรมการที่มาประชุมและเห็นวาครบองคประชุมแลว จึงเปด         
การประชุมและดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม  

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจงใหทราบ 

ระเบียบวาระที่ 1.1  การแขงขันกีฬาบุคลากรและเจาหนาที่เขตภูมิศาสตรภาคกลาง “110 ป 
ศรีอยุธยาเกมส” ครั้งที่ 25 

สาระสําคัญโดยยอ 
 ในวันที่ 9 มิถุนายน 2558  มีการแขงขันกีฬาบุคลากรและเจาหนาที่เขตภูมิศาสตรภาคกลาง     
"110 ป ศรีอยุธยาเกมส"  ครั้งที่  25 ณ สนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  เจาภาพโดย
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรี อยุธยา ประกอบไปด วยมหาวิทยาลัยราชภัฏจาก 5 สถาบัน ไดแก  
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร  และมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ  ในพระบรมราชูปถัมภ                
และในชวงเย็นจะมีการจัดงานเลี้ยงรับรอง ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  ดังนั้นขอเรียน
เชิญผูบริหารเขารวมตอนรับคณะผูบริหารจากทั้ง 5 สถาบันดวย และขอขอบคุณผูบริหารที่ทําหนาที่อยาง
สมบูรณและราบรื่น 
 

 มติ/ความเห็นของที่ประชุม 
   รับทราบ 
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ระเบียบวาระที่ 1.2   การแสดงความขอบคุณ 

สาระสําคัญโดยยอ 
ขอขอบคุณทุกหนวยงานในระดับคณะ สถาบัน สํานัก ที่ ไดทําหนาที่อยางสมบูรณ           

ในภารกิจที่ไดรับมอบหมาย  และทําใหผานพนไปไดดวยดี   
 

มติ/ความเห็นของที่ประชุม 
 รับทราบ  
 

ระเบียบวาระที่ 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
ระเบียบวาระที่ 2.1  เรื่องรับรองรายงานการประชุม  ครั้งที่ 5/2558  

สาระสําคัญโดยยอ 
มหาวิทยาลัยได กําหนดใหมี การประชุม  คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย               

ครั้งที่ 5/2558 เมื่อวันอังคารที่  26 พฤษภาคม  2558 เวลา 13.30 น. ณ หองประชุมอยุธยา – อาเซียน  
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

เลขานุการคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย นําเสนอรายงานการประชุม ครั้งที่  5/2558    
เพื่อขอใหที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม 

 

มต/ิความคิดเห็นของที่ประชุม 
  รับ รองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้ งที่  5/2558              
โดยไมมีการแกไข  
 

ระเบียบวาระที่ 3   เรื่องสืบเนื่องจากการประชุม 

ระเบียบวาระที่ 3.1  รายงานขอมูลการดาํเนินงานและผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุม 
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
ครั้งที่ 5/2558 

สาระสําคัญโดยยอ 
  เลขานุการคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.)  นํา เสนอรายงานขอมูล               
จากการดํ าเนินงานและผลการปฏิบั ติต ามมติที่ ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย               
ครั้งที่  5/2558 เมื่อวันอังคารที่  26  พฤษภาคม  2558  ดังตอไปนี ้
 

ระเบียบ
วาระท่ี 

เรื่อง 
มติท่ีประชุม/ขอเสนอแนะ 

และขอสั่งการ 
ผลการปฏิบัติตามมต ิ

5.1 ขอความเห็นชอบ (ราง) โครงการงาน
บริหารจัดการศูนยฝกปฏิบัติการวิชาชีพ
ธุรกิจ (อาคารสวนหลวง)  ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2558 

เห็นชอบในหลักการ (ราง)  โครงการงาน
บริหารจัดการศูนยฝกปฏิบัติการวิชาชีพธุรกจิ  
(อาคารสวนหลวง) ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. 2558  และใหแกไขตามขอเสนอแนะ
ของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
(ก.บ.)  และขอใหเรงดําเนินการจัดทํางบ
พัฒนา  เพื่อนําเขาพิจารณาในการประชุม

- แจงมติการประชุมใหแกหนวยงาน        
ที่เกี่ยวของไดรับทราบ 

- นําเสนอ (ราง)  โครงการงานบริหาร
จัดการศูนยฝกปฏิบัติการวิชาชีพธุรกิจ  
(อาคารสวนหลวง) ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. 2558 ในการประชุมคณะกรรมการ 
บริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6/2558   
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ระเบียบ
วาระท่ี 

เรื่อง 
มติท่ีประชุม/ขอเสนอแนะ 

และขอสั่งการ 
ผลการปฏิบัติตามมต ิ

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) 
ในการประชุม ครั้งที่ 6/2558 วันอังคารที่ 9 
มิถุนายน 2558  เปนวาระสืบเนื่องจากการ
ประชุมตอไป 

วันที่ 9 มิถ ุนายน 2558 เพื่อพิจารณา 

5.2 ขอความเห็นชอบ (ราง) ระเบียบ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา     
วาดวย การบริหารจัดการทรัพยสิน 
ทางปญญา 

เห็นชอบในหลักการ (ราง) ระเบียบ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา   
วาดวย  การบริหารจัดการทรัพยสินทาง
ปญญา โดยมอบหมายใหงานนิติการ
ตรวจสอบการใชชื่อ เครื่องหมาย สัญลักษณ 
ภาพของมหาวิทยาลัย และตรวจสอบ
ผูรับผิดชอบคาใชจายในการจดลิขสิทธิ   
และนําเขาในการประชุมคณะกรรมการ
ปรับปรุงและยกรางกฎหมายของ
มหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาตอไป 

- แจงมติการประชุมใหแกหนวยงาน        
ที่เกี่ยวของไดรับทราบ 

- นําเสนอคณะกรรมการปรับปรุงและ     
ยกรางกฎหมายของมหาวิทยาลัยแลว  
เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2558 ที่ประชุม  
มีมติเห็นชอบ 

- นําเสนอเขาการประชุมสภามหาวิทยาลัย 
ครั้งที่ 6/2558 วันที่ 25 มิถุนายน 2558 
เพื่อพิจารณาตอไป 

5.3 ขอความเห็นชอบ (ราง) ระเบียบ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา       
วาดวย  การจายเงินคาตอบแทนเกี่ยวกับ
การสอบ พ.ศ.... 

เห็นชอบในหลักการ (ราง) ระเบียบ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  
วาดวย การจายเงินคาตอบแทนเกี่ยวกับ 
การสอบ พ.ศ. ... โดยมอบหมายให 
งานนิติการแกไขตามขอเสนอแนะ   
ของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
(ก.บ.) และนําเขาในการประชุม
คณะกรรมการปรับปรุงและยกรางกฎหมาย
ของมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาตอไป 

- แจงมติการประชุมใหแกหนวยงาน        
ที่เกี่ยวของไดรับทราบ 

- นําเสนอคณะกรรมการปรับปรุงและ     
ยกรางกฎหมายของมหาวิทยาลัยแลว  
เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2558 ที่ประชุม  
มีมติเห็นชอบ 

- นําเสนอเขาการประชุมสภามหาวิทยาลัย 
ครั้งที่ 6/2558 วันที่ 25 มิถุนายน 2558 
เพื่อพิจารณาตอไป 

5.4 ขอความเห็นชอบ (ราง) ระเบียบสภา
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา   
วาดวย การรับจายเงินคาธรรมเนียม
การศึกษาระดับปริญญาตรีสําหรับ
นักศึกษาตางชาติ  โครงการความรวมมือ
ระหวางมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยากับมหาวิทยาลัย 
หรือหนวยงานตางประเทศ พ.ศ.2558 

เห็นชอบในหลักการ  (ราง) ระเบียบสภา
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา     
วาดวย  การรับจายเงินคาธรรมเนียม
การศึกษาระดับปริญญาตรีสําหรับนักศึกษา
ตางชาติ  โครงการความรวมมือระหวาง
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยากับ
มหาวิทยาลัยหรือหนวยงานตางประเทศ 
พ.ศ.2558 โดยใหแกไขตามขอเสนอแนะ 
ของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
(ก.บ.) สวนรายละเอียดขอใหเทียบเคียงกับ
มหาวิทยาลัยแหงอื่น  และในสวนของอัตรา
การจายเงินคาธรรมเนียมการศึกษาใหจัดทํา
เปนประกาศของมหาวิทยาลัย  และนําเขา
การประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย (ก.บ.) เพื่อพิจารณาเปนวาระ
สืบเนื่องอีกครั้งหนึ่ง  และนําเขาพิจารณาใน
การประชุมคณะกรรมการปรับปรุงและยก
รางกฎหมายของมหาวิทยาลัยตอไป
  

- แจงมติการประชุมใหแกหนวยงาน        
ที่เกี่ยวของไดรับทราบ 

- นําเสนอ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัย    
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา วาดวย      
การเก็บเงินคาธรรมเนียมการศึกษาระดับ
ปริญญาตรีสําหรับนักศึกษาตางชาต ิ     
ในการประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย (ก.บ.) ครั้งที่ 6/2558   
วันที่ 9 มิถ ุนายน 2558 เพื่อพิจารณา
ตอไป 
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ระเบียบวาระที่ 3.2  ขอความเห็นชอบ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
วาดวย การเก็บเงินคาธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรีสําหรับ
นักศึกษาตางชาต ิ 

สาระสําคัญโดยยอ 
 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่  5/2558  เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 

2558 มอบหมายให กองบริการการศึกษาจัดทําประกาศเพื่อรองรับระเบียบสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา  วาดวย  การรับจายเงินคาธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรีสําหรับนักศึกษา
ตางชาติ  กรณีนักศึกษาตางชาติเขามาสมัครเรียนโดยไมผานโครงการความรวมมือระหวางมหาวิทยาลัย    
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยากับหนวยงานตางชาติ 

 คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) มีขอเสนอแนะ คือ ขอใหเทียบเคียงอัตราการเก็บเงิน
คาธรรมเนียมกับมหาวิทยาลัยแหงอ่ืนดวย  และขอใหแกไขในสวนของการอาศัยอํานาจหนาที่ตามมาตรา 27 
และ มาตรา 31 

 

มต/ิความคิดเห็นของที่ประชุม 
  เห็นชอบ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา วาดวย การเก็บเงิน
คาธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรีสําหรับนักศึกษาตางชาติ และนําเสนอในการประชุม
คณะกรรมการบริหารงบประมาณและการเงิน (ก.บ.ง) เพื่อพิจารณาตอไป 

 

ระเบียบวาระที่ 4 แจงผลและนําเสนอแผนงานที่จะดําเนินการของหนวยงานตาง  ๆ 

ระเบียบวาระที่ 4.1 คณบดีคณะครุศาสตร 

 สาระสําคัญโดยยอ 
1. เมื่ อวันที่  26  พฤษภาคม 2558  ประชุมสรุปผลการดํา เนินงานเพื่อทํ า  SAR               

ณ หองประชุม กศพ. 204  คณะครุศาสตร 
2. เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2558  สัมภาษณเพื่อคัดเลือกนักศึกษารับทุนพระราชทาน

สําหรับเปนครูสอนในโรงเรียนของโครงการกองทุนการศึกษา ณ หองประชุม กศพ. 222 คณะครุศาสตร 
3. เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2558 อบรมเชิงปฏิบัติการ  เรื่อง  จิตอาสาในสถานศึกษา      

ณ โรงเรียนหนองไมซุง  อําเภออุทัย  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
4. เมื่อวันที่ 28 – 29 พฤษภาคม 2558  จัดเตรียมความพรอมและปฐมนิเทศนักศึกษากอน

ฝกปฏิบัติวิชาชีพระหวางเรียน ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
5. เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2558  ประชุมคณาจารย บุคลากร คณะครศุาสตร  ณ หองประชมุ 

กศพ. 204  คณะครุศาสตร 
6. เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2558  อบรม เรื่อง แนวทางการจัดการเรียนการสอนในยุคปจจุบนั  

ณ หองประชุม กศพ. 204 คณะครุศาสตร 
7. ในวันที่ 9 มิถุนายน 2558  ประชุมคณะกรรมการประจาํคณะครศุาสตร  ณ หองประชุม 

กศพ. 223  คณะครุศาสตร 
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8. ในวันที่ 11 – 13 มิถุนายน 2558  โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง  การพัฒนา
ศักยภาพผูบริหาร  คณาจารย  ณ โรงแรมเบสทเทิรนรอยัลบุรีรัมย  จังหวัดบุรีรัมย 

9. ในวันที่ 15 – 19 มิถุนายน 2558  อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “Multimedia  and  
Graphic”  ณ ASIA  EURO  UNIVERSITY  ประเทศกัมพูชา 

10. เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2558  นักศึกษาชั้นปที่ 5  เขารวมสัมมนาระหวางฝกปฏิบัติการ
สอน ครั้งที่ 1  ภาคเรียนที่ 1/2558  ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

11. เมื่อวันที่ 18 – 19 มิถุนายน 2558  การประเมินไขวระดับสาขาวิชา (เตรียมความ
พรอมรับการประเมิน)  ณ หองประชุม กศพ. 204  คณะครุศาสตร 

12. ในวันที่ 29 – 30 มิถุนายน 2558  อบรมทบทวนแผนเพื่อเตรียมจัดทําแผนปฏิบัติ
ราชการ  ณ จังหวัดกาญจนบุรี 

13. ในวันที่ 14 – 16 กรกฎาคม 2558  คายเตรียมความเปนครู  สําหรับนักศึกษาใหม      
ปการศึกษา 2558  ณ คายประวัติศาสตรอยุธยา (หมูบานโปรตุเกส) 

14. ในวันที่ 16 กรกฎาคม 2558  สัมมนาระหวางฝกปฏิบัติวิชาชีพระหวางเรียน 1        
ของนักศึกษาชั้นปที่ 4 ภาคเรียนที่ 1/2558  ณ หอประชมุมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

15. ในวันที่ 20 กรกฎาคม 2558  โครงการกาวแรกสูบัณฑิต ARU11  ณ หอประชุม
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

16. ในวันที่ 22 กรกฎาคม 2558  สัมมนาระหวางฝกปฏิบัติการสอนครั้งที่ 2  ภาคเรียนที่ 
1/2558  ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
รับทราบ  

 

ระเบียบวาระที่ 4.2  คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

 สาระสําคัญโดยยอ 
1. เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2558  จัดประชุมคณะกรรมการการเลือกสรรผูสมควรไดรับ

ปริญญากิตติมศักดิ์   เพื่อเสนอรายชื่อผูสมควรไดรับปริญญากิตติมศักดิ์   ประจําป พ.ศ. 2558              
ณ หอง 43104  ชั้น 2  อาคาร 43  คณะมนุษยศาสตรฯ 

2. เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2558  สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร  จัดกิจกรรมอบรม      
เพ่ือเตรียมสอบวัดความรูความสามารถทั่วไปสํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน (ภาค ก.)     
ใหกับนักศึกษาชั้นปที่ 4  สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร  วิทยากรโดย  อาจารยพิชิตชัย  กิ่งพวง  อาจารย
ประจําสาขารัฐประศาสนศาสตร  ณ หองประชุม 43014  ชั้น 1  อาคาร 43  คณะมนุษยศาสตรฯ 

3. เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2558  สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน  จัดกิจกรรม  “สัมมนาหลัง
ฝกประสบการณวิชาชีพการพัฒนาชุมชน  นักศึกษาชั้นปที่  4  รุน 2554”  ณ หองประชุมตนโมก  
อาคารบรรณราชนครินทร   

4. เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2558  จัดประชุมคณาจารยประจําคณะมนุษยศาสตรฯ         
ณ หองประชุม 43014  ชั้น 1  อาคาร 43  คณะมนุษยศาสตรฯ 
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5. เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2558  สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน  จัดกิจกรรม  “กีฬาพัฒนา
ชุมชนสัมพันธ” ครั้งที่ 2  ณ โรงยิม 1  

6. เมื่อวันที่ 27 – 29 พฤษภาคม 2558  จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ  “การเขียนเพ่ือนําเสนอ
ผลงานทางวิชาการ”  วิทยากรโดย  อาจารยทิพวัลย  สังขะวัฒนะ  ณ  ภูเขางามรีสอรท  จังหวัด
นครนายก 

7. เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2558  จัดประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง  ประจําป
การศึกษา 2558  ณ หองประชุม 43110  ชั้น 2  อาคาร 43  คณะมนุษยศาสตรฯ 

8. เมื่อวันที่ 6 – 27 มิถุนายน 2558  จัดอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร  รุนที่  1  
สําหรับครูผูสอนภาษาอังกฤษในระดับประถมศึกษา  วิทยากรโดย  อาจารยสมเจตน  เมืองแพน  และ
อาจารย Judith  Golden  จากสถาบันภาษา LS  Service  ณ หอง 31115  อาคาร 100 ป ศูนยภาษา
และคอมพิวเตอร   

9. เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2558  จัดประชุมคณะกรรมการดําเนินงานประกันคุณภาพ
การศึกษาระดับสาขาวิชา/หลักสูตร ครั้งที่  4/2558  ณ หองประชุม 43110  ชั้น 2  อาคาร 43         
คณะมนุษยศาสตรฯ 

10. เมื่อวันที่ 8 – 11 มิถุนายน 2558  จัดอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร  สําหรับ
อาจารยมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา   ณ ห องประชุม 43008  ชั้น 1   อาคาร 43             
คณะมนุษยศาสตรฯ  
 

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
รับทราบ  

 

ระเบียบวาระที่ 4.3 คณบดีคณะวิทยาการจัดการ 
- ไมมี - 

 

ระเบียบวาระที่ 4.4  คณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

 สาระสําคัญโดยยอ 
1. เมื่อวันที่ 1 – 3 มิถุนายน 2558  สัมมนาเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนกกลยุทธและ

แผนปฏิบัติราชการคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  ณ อุทยานแหงชาติเขื่อนรัชประภา  ตําบลเขาสก  
อําเภอเขาสก  จังหวัดสุราษฎรธานี 

2. เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2558  ประชุมผูบริหารและบุคลากรสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 

3. เมื่อวันที่  2  มิถุนายน 2558  เลือกตั้งนายกสโมสรคณาจารย  ณ อาคารบรรณ           
ราชนครินทร 

4. เมื่อวันที่  5 มิ ถุนายน 2558  ซอมขบวนพาเหรดสโมสร เจาหนาที่และบุคลากร           
ณ สนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

5. เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2558  ประชุมคณาจารยคณะวิทยาศาสตรฯ ครั้งที่  2/2558       
ณ หองประชุม 1 คณะวิทยาศาสตรฯ  
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6. เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2558 ประชุมคณะกรรมการสะเต็มศึกษา ณ หองประชุม 1      
คณะวิทยาศาสตรฯ 

7. เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2558  การยืนยันสิทธิ์การเปนนักศึกษา ปการศึกษา 2558         
ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

8. ในวันที่ 8 – 12 มิถุนายน 2558  คณบดีเขารวมกิจกรรมในโครงการวิเทศสัมพันธ     
และการเผยแพรศิลปวัฒนธรรมของคณะวิทยาศาสตรฯ  ณ ประเทศกัมพูชา 

9. ในวันที่ 9 มิถุนายน 2558  การแขงขันกีฬาสโมสรเจาหนาที่และบคุลากร  ณ สนามกีฬา
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

10. ในวันที่  10  มิถุนายน 2558  กิจกรรมอบรมการจับจีบผูกผาให แกบุคลากร           
คณะวิทยาศาสตรฯ ณ หอง ศว. 108  คณะวิทยาศาสตรฯ 

11. ในวันที่ 15 – 19 มิถุนายน 2558  ผูชวยศาสตราจารยวชิรา  ปูชตรีรัตน และ อาจารย
ยุพิน  พวกยะ เดินทางไปเปนวิทยากรในโครงการความรวมมือทางวิชาการ  ณ ประเทศกัมพูชา 

12. ในวันที่ 17 มิถุนายน 2558  ประชุมคณะกรรมการประจําคณะวิทยาศาสตรฯ ครั้งที่ 
2/2558  ณ หอง ศว. 108  คณะวิทยาศาสตรฯ 

13. ในวันที่ 18 มิถุนายน 2558  โครงการบริการวิชาการ  เรื่อง  การวิเคราะหงาน        
เพ่ือความปลอดภัย  ณ หองประชุม 1 คณะวิทยาศาสตรฯ 

14. ในวันที่ 19 มิถุนายน 2558  โครงการสงเสริมศิลปวัฒนธรรมอยุธยา  อาเซียน ครั้งที่ 2  
ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

15. ในวันที่ 19 มิถุนายน 2558  โครงการบริการวิชาการ  เรื่อง  การประเมินความเสี่ยง
จากการทํางาน  ณ หองประชุม 1 คณะวิทยาศาสตรฯ 
 

 

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
รับทราบ  
 

ระเบียบวาระที่ 4.5 ผูอํานวยการสถาบันอยุธยาศกึษา  

 สาระสําคัญโดยยอ 
ขอเรียนเชิญผูบริหารทุกทานเขารวมกิจกรรมตามโครงการวัฒนธรรมอยุธยาสูการพัฒนา

อาเซียน ครั้งที่ 2 ในวันศุกรที่ 19 มิถุนายน 2558 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
โดยชวงเชาจะมีการสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง ศิลปะสถาปตยกรรมอยุธยาอาเซียน  โดยสถาบันอยุธยา
ศึกษาเปนผูดําเนินการ  ชวงบายเปนการเสวนาประกอบการแสดงชุด  “ออกสิบสองภาษา ลักษณะ
นานาชาติในศิลปนาฎดุริยางคไทย”   เปนกิจกรรมของคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
 

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
รับทราบ  
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ระเบียบวาระที่ 4.6  ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 สาระสําคัญโดยยอ 
1. เมื่อวันที่ 28 – 29 พฤษภาคม 2558  ไดสงบุคลากรในสังกัดเขารวมอบรมโครงการ

พัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษา ณ เดอะ  คาวาลิ  คาซา  รีสอรท  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
2. ในวันที่ 11 – 12 มิถุนายน 2558  สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศจะปด

ใหบริการชั่วคราว ณ อาคารบรรณราชนครนิทร  อาคารหองสมุดหลังเกา  และอาคาร 100 ป (บางสวน) 
เน่ืองจากนําบุคลากรไปประชุมสัมมนาวางแผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559            
ณ จังหวัดกาญจนบุรี 

3. ในวันที่ 20 มิถุนายน 2558  เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร 
31121  จัดโครงการวิทยวิชาการ  จัดอบรม “แนะนําการใชสารสนเทศฐานขอมูลออนไลนและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ”   

 

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
รับทราบ   
 

ระเบียบวาระที่ 4.7  ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 

 สาระสําคัญโดยยอ 
รายงานความกาวหนาของการจัดทําวารสารราชภัฏวิจัยกรุงเกา  ซึ่งออกปละ 3 ฉบับ     

โดยตามเกณฑมาตรฐานขั้นต่ําคือ 2 ฉบับ แตในเดือนพฤษภาคม 2559 จะมีการประเมินอีกครั้ง ซึ่งเปน
ครั้งสุดทาย  และวางเวนไปอีก 3 ป  ทําใหในป 2559 กอนเดือนพฤษภาคมจะตองจัดทําใหได จํานวน 6 
ฉบับ สําหรับในป 2558 ทั้ง 3 ฉบับไดดําเนินการเรียบรอยแลว  และของป 2559  ก็มีบทความ         
เขามาแลว มาจากบุคคลภายนอก จํานวน 13 ฉบับ   

 

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
รับทราบ   

 

ระเบียบวาระที่ 4.8  ผูอํานวยการสํานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา 

 สาระสําคัญโดยยอ 
1. ในวันที่  10  มิถุนายน 2558  เวลา 13.30 – 16.30 น. ขอเชิญคณะกรรมการ

บัณฑิตศึกษาทุกทานเขารวมประชุมคณะกรรมการบณัฑิตศึกษา ครั้งที่ 3/2558  ณ หองประชุมอยุธยา – 
อาเซียน  สํานักงานอธิการบดี 

2. ตั้งแตวันที่ 7 พฤษภาคม 2558 – วันที่ 2 สิงหาคม 2558 เวลา 08.30 – 16.30 น.     
รับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจําปการศึกษาที่ 1/2558  ณ อาคารบัณฑิตวิทยาลัย 

3. ตั้งแตวันที่ 16 พฤษภาคม 2558 - วันที่ 5 กรกฎาคม 2558  เวลา 08.30 – 16.30 น. 
รับสมัครนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต  สาขาวิชาชีพครู  ณ อาคารบัณฑิตวิทยาลัย 

 

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
รับทราบ   
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ระเบียบวาระที่ 4.9  ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบด ี

 สาระสําคัญโดยยอ 
ขอเชิญประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผล         

การปฏิบัติงานลูกจางประจํา  ในวันพุธที่ 10 มิถุนายน 2558 เวลา 10.30 น. ณ หองประชุมอยุธยา – 
โปรตุเกส  สํานักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
 

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 4.10  ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ 

 สาระสําคัญโดยยอ 
1. ตามที่ไดมีการประชุมสภาคณาจารยและขาราชการ  ครั้งที่ 2/2558 เมื่อวันพุธที่  20 

พฤษภาคม 2558  มีมติและขอสั่งการดังนี ้
1.1 การคัดเลือกคณาจารยและบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรอียุธยารบัมอบ

โลจากคณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัยฯ  มีมติที่ประชุม เห็นชอบใหประธานนําเสนอรายชื่อ
คณาจารยและบคุลากรที่ไดรบัการเสนอช่ือเปนบุคลากรดเีดน เพ่ือรับรางวัลจากคณะกรรมการสงเสริมฯ 
เสนอใหรองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา 

1.2 (ราง) แผนยุทธศาสตรสภาคณาจารยและขาราชการ พ.ศ. ........  มติที่ประชุม   
มอบกรรมการสภาคณาจารยฯ พิจารณาปรับแก (ราง) แผนยุทธศาสตรสภาคณาจารยและขาราชการ 
พ.ศ. 2559  เพ่ือนําเขาวาระการประชุมครั้งตอไป 

1.3 การแกไขขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา วาดวย สภาคณาจารย
และขาราชการ พ.ศ. 2554  มติที่ประชุม  มอบฝายเลขานุการสภาคณาจารยฯ จัดทําคําสั่งแตงตั้ง
คณะอนุกรรมการยกรางขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา วาดวยสภาคณาจารยและ
ขาราชการ พ.ศ. ...  โดยนําเสนอใหประธานสภาคณาจารยฯ เปนผูลงนาม  ดังนี ้

1.3.1 อาจารยนพดล     ปรางคทอง  ประธาน 
1.3.2 อาจารยกาญจนา  สุขาบูรณ  กรรมการ 
1.3.3 อาจารยปกาศิต    เจิมรอด  กรรมการ 
1.3.4 อาจารยชยกฤต    โรจนนภากูล กรรมการ 
1.3.5 อาจารยเฉลิมพล   พลมุข  กรรมการ 

1.4 ขอมูล ขาวสาร  สภาคณาจารยและขาราชการในเว็บไซตมหาวิทยาลัย             
มติที่ประชุม   เห็นชอบใหเสนอเพิ่มเติมขอมูลของสภาคณาจารยฯ ลงในเว็บไซตของมหาวิทยาลัย มอบ
ฝายเลขานุการทําบันทึกขอความโดยประธานเปนผูลงนาม และมอบฝายเลขานุการสภาคณาจารย
จัดเตรียมขอมูล อํานาจหนาที่ของสภาคณาจารย โครงสรางการบริหาร รายชื่อกรรมการสภาคณาจารย
ทุกทาน พรอมรูปถาย อีเมล เบอรโทรศัพท เพื่อประสานสงตอผูรับผิดชอบจัดทําเว็บไซตตอไป 

1.5 การปรับเงินเดือนและปรับวันจ ายเงินเดื อนสําหรับพนักงานมหาวิทยาลัย         
มติที่ประชุม  
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1.5.1 มอบประธานเรงติดตามความเคลื่อนไหวในการปรับเงินเดือนเพ่ิมตามมติ
คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2558   

1.5.2 มอบฝ ายเลขานุการสภาคณาจารยทําบันทึ กขอความเสนออธิการบดี         
เพ่ือปรับวันในการจายเงินเดือนของพนักงานมหาวิทยาลัยให เปนวันเดี ยวกับขาราชการ โดยประธาน          
เปนผูลงนาม 

1.6 การเสนอความคิดเห็นเพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยอ่ืน ๆ  มติที่ประชุม   
1.6.1 เห็นชอบใหประธานนําเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย    

เพื่อพิจารณากันพืน้ที่ตลาดนัดเสาร - อาทิตย ใหนักศึกษาแตละคณะจัดกิจกรรมจําหนายผลิตภัณฑสินคา    
ที่เกี่ยวเนื่องกับการเรียนการสอน 

1.6.2 มอบประธานและคณะกรรมการติดตามกรณีการใชประโยชนพื้นที่ศูนย
อางทอง และศูนยสามบัณฑิต เพื่อใหมีการใชประโยชนใหมากขึ้น 

1.7 การเขาอาศัยบานพักมหาวิทยาลัยของบุคลากร (บานพักสวัสดิการ)  มติที่ประชุม  
มอบประธานเสนอเขาที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย เพื่อใหเผยแพรขอมูลการพักอาศัย   
ในบานพักมหาวิทยาลัยของบุคลากรทั้งหมด รวมถึงขอมูลบุคลากรที่ยื่นความประสงคเอาไว โดยขอให
การพิจารณาแตละรอบเปดเผยโปรงใส นอกจากน้ีขอใหมหาวิทยาลัยใหขอมูลเรื่องอาคารบานพักที่กําลัง
ดําเนินการกอสรางวาจะรองรับบุคลากรกลุมใด เพื่อเปนการวางแผนในอนาคต 

1.8 ผลกระทบจากการเกษียณอายุของคณาจารย  มติที่ประชุม  นําเสนอเขาปรึกษาที่
ประชุม กบ. กรณีอาจารยเกษียณสามารถเปดรับอาจารยใหมทดแทนไดเลยหรือไม  อัตราวางใชเวลาใน
การเปดรับเปนเวลานาน มีมาตรการรอบรับอาจารยประจําหลักสูตรเกษียณหรือไม  จะมีการวาง
แผนการรับสมัครอยางไร การกําหนดกรอบอัตรากําลัง โดยการดําเนินการดังกลาวเปนหนาที่ของแตละ
คณะในการสรรหาอัตรากําลังทดแทนที่เกษียณ  เน่ืองจากการดําเนินการดังกลาวมีผลตอการประกัน
คุณภาพ 

1.9 การปรับภูมิทัศนโดยรอบตึกคณะมนุษยศาสตรฯ  มติที่ประชุม  มอบประธาน
นําเสนอเขาที่ประชุม กบ.  กรณีอาจารยประจําคณะมนุษยฯ เสนอหารือกรณีสระน้ําบริเวณดานหนา
คณะมนุษยฯ ตึก 43 มีตนหญาวัชพืชขึ้นปกคลุมเปนจํานวนมาก เสนอควรมีการปรับภูมิทัศนโดยรอบ
สระน้ํา  และกรณีดานหนามหาวิทยาลัยตูเอทีเอ็มสกปรกไมสวยงาม ซึ่งควรประสานงานเทศบาลรวม
ดูแลรักษาความสะอาดตอไป 

1.10 การจัดทําจดหมายขาวสภาคณาจารยฯ  มติที่ประชุม เห็นชอบการจัดทําจดหมาย
ขาว และใหตั้งงบประมาณไวในแผนยุทธศาสตร มอบฝายเลขานุการสภาคณาจารยรวบรวมอีเมล       
ของคณาจารยแตละคณะสําหรับจัดสงไฟลจดหมายขาวตอไป   
 

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
รับทราบ 
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ระเบียบวาระที่ 4.11  ผูอํานวยการกองนโยบายและแผน 

 สาระสําคัญโดยยอ 
1. เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2558  ประชุมบุคลากรกองนโยบายและแผน  ครั้งที่  21/2558     

ณ หองประชุมกองนโยบายและแผน 
2. เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2558  อบรมหลักสูตรการประเมินความคุมคาการดําเนินงานของ

สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ  ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
3. เมื่อวันที่ 8 มิถนุายน 2558  ประชุมบุคลากรกองนโยบายและแผน  ครั้งที่  22/2558     

ณ หองประชุมกองนโยบายและแผน 
4. เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2558  ประชุมรับมอบนโยบายจากรองอธิการบดีฝายนโยบาย     

และแผนบุคลากรกองนโยบายและแผน  ณ หองประชุมกองนโยบายและแผน 
5. ในวันที่ 11 มิถุนายน 2558  จัดประชุมคณะกรรมการจัดทําแผนกลยุทธระยะ 5 ป    

พ.ศ. 2559 – 2563  ณ หองประชุมอยุธยา – อาเซียน  สํานักงานอธิการบดี 
6. ในวันที่ 11 มิถุนายน 2558  จัดประชุมคณะกรรมการเรงรดัการใชจายงบประมาณและ

การเงิน ครั้งที่ 7/2558  ณ หองประชุมอยุธยา – อาเซียน  สํานักงานอธิการบดี 
7. ในวันที่ 12 มิถุนายน 2558  จัดประชุมคณะกรรมการบริหารงบประมาณและการเงิน 

ครั้งที่ 3/2558  ณ หองประชุมอยุธยา – อาเซียน  สํานักงานอธิการบดี 
8. ในวันที่ 15 มิถุนายน 2558  จัดประชุมคณะกรรมการวิเทศสัมพันธ  ครั้งที่  3/2558      

ณ หองประชุมอยุธยา – อาเซียน  สํานักงานอธิการบด ี
9. ในวันที่ 25 มิถุนายน 2558  จัดประชุมการถายทอดตัวชี้วัดการจัดทําแผนกลยุทธ       

ณ หองประชุมตนโมก  อาคารบรรณราชนครินทร 
 

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
รับทราบ 
 
 

ระเบียบวาระที่ 4.12  ผูอํานวยการกองกลาง 
- ไมมี -  
 

 

ระเบียบวาระที่ 4.13  ผูอํานวยการกองพัฒนานักศึกษา 
- ไมมี -  

 

ระเบียบวาระที่ 4.14  ผูอํานวยการกองบริการการศึกษา 
- ไมมี – 

 

ระเบียบวาระที่ 4.15  หัวหนาหนวยตรวจสอบภายใน 
- ไมมี – 
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ระเบียบวาระที่ 4.16  รองอธิการบด ี

ระเบียบวาระที่ 4.16.1  รองอธิการบดีฝายบริหาร 

 สาระสําคัญโดยยอ 
1. ในวันที่ 8 มิถุนายน 2558  ไดมีการรับรองประธานองคมนตรีของประเทศอิหราน        

ซึ่งท านมีความยินดีที่ ไดมาเยี่ยมมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา    ทานไดแจ งว าจะ                 
มีการแลกเปลี่ยนทางวิชาการ  และเสนอกับมหาวิทยาลัยวาตองการใหมีการเปดสาขาชีอะฮศึกษา  และ
ไดแจงวาจะนําเรื่องนีม้าปรึกษาหารือคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.)  และจะขอเรียนเชิญ        
คณะผูบริหารเพ่ือเดินทางไปเย่ียมชมที่ประเทศอิหราน    

2. การขอใชงบประมาณประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559  ขณะนี้ไดจัดทํารางไวแลว  และ
ขอใหแตละหนวยงานที่ไดรบัการจัดสรร  ใหดําเนินการจัดซื้อจัดจาง  และขอรายชื่อคณะกรรมการที่จะ
กําหนดราคากลางและคุณลักษณะ  เพื่อใหสามารถกอหนี้ผูกพันไดทันตามกําหนดระยะเวลา  สวนงาน
กอสรางคงตองมีการปรึกษาหารือกันอีกครั้งหนึ่ง 

3. การอบรมการพัฒนาบุคลากร  ในวันที่ 16 – 18 กรกฎาคม 2558  จะมีการอบรม     
การพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ  และในวันที่ 22- 24 กรกฎาคม 2558 จะมีการอบรมโดยคณะทํางาน
ของ ดร.บุหงา วัฒนะ  อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  และทานวิชัย  แหวนเพชร     
 

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
รับทราบ 

 

ระเบียบวาระที่ 4.16.2  รองอธิการบดีฝายนโยบายและแผน 
 

 สาระสําคัญโดยยอ 
1. ไดรับแจงจากทานประธานองคมนตรีของประเทศอิหรานวา  เรื่องที่มหาวิทยาลัยได

ติดตอไป คือ เรื่องเก่ียวกับกิจกรรมที่จะทําความรวมมือกับมหาวิทยาลัยในอิหราน  และการเปดสอน
รายวิชาเปอรเซียเปนวิชาศึกษาทั่วไป   การขอแลกเปลี่ยนอาจารย  โดยทานจะติดตอประสานงานกับ
สถานฑตูในประเทศอิหรานให และการแลกเปลี่ยนนักศึกษา  ซึ่งตองมีการหารือกันภายใน 4 คณะ    
สวนเรื่องการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรม   ไดทํารายละเอียดไป  และไดรับแจงวาจะประสานงานให 

2. จะมีโครงการอบรมในวันที่ 5 สิงหาคม 2558  โดยไดเรียนเชิญ Professor จากมหาวิทยาลัย
การจัดการและเศรษฐศาสตร ของประเทศกัมพูชา  มาบรรยายพิ เศษในหัวขอ เรื่อง   Best  Practice        
การสอนภาษาอังกฤษในมหาวิทยาลัยในอาเซียน  ซึ่งเปนผูเชี่ยวชาญและมีประสบการณในการทํางาน
ตางประเทศ   โดยมีกลุมเปาหมายในการอบรมครั้งนี้ คืออาจารย  และบุคลากรภายในหมาวิทยาลัย  
รวมทั้งอาจารยในเขตพื้นที่บริการของมหาวิทยาลัย  ซึ่งถือเปนกิจกรรมความรวมมือกับกลุมประเทศ
อาเซียน  และในป 2559  คาดวาจะมีการจัดประชุมวิชาการนานาชาติ  ดานการสอนภาษาอังกฤษ 
 

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
รับทราบ 
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ระเบียบวาระที่ 4.16.3  รองอธิการบดีฝายวิชาการ 

 สาระสําคัญโดยยอ 
สถิตินักศึกษาภาคปกติ  ปการศึกษา 2558  (รอบโควตา  เด็กดีมีที่เรียน  รอบ1  ชางเผือก)  

สรุปยอด ณ วันที่  8  มิถุนายน  2558  เวลา 14.30 น. คณะครุศาสตร  ยืนยันสิทธิ์แลว  จํานวน     
122 คน  คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  ยืนยันสิทธิ์แลว  จํานวน  232  คน  คณะวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี ยืนยันสิทธิ์แลว  จํานวน 83 คน และคณะวิทยาการจัดการ ยืนยันสิทธิ์แลว  จํานวน 129 
คน รวมทั้งสิ้น 4 คณะ จํานวน 566 คน 

 

 

  มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
รับทราบ 

 

ระเบียบวาระที่ 4.16.4  รองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา 

 สาระสําคัญโดยยอ 
1. เมื่อวันที่  1 พฤษภาคม 2558  ไดจัดการประชุมนักศึกษากูยืมเงินเพื่อการศึกษา        

ทั้ง กยศ. และ กรอ. เพื่อชี้แจงแนวทางการกูยืมเงินในปการศึกษา 2558  ซึ่งมีนักศึกษาเขารวมประชุม   
ในครั้งนี้จํานวน 1,300 คน ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

2. เมื่อวันที่  15 พฤษภาคม 2558  ไดจัดโครงการพัฒนาอาจารยและเจ าหนาที่           
เรื่อง “หลักการและแนวคิดสหกิจศึกษาและสหกิจศึกษานานาชาติ”  ณ หองประชุมศูนยภาษาและ
คอมพิวเตอร  อาคาร 100 ป 

3. เมื่อวันที่ 17 – 18 พฤษภาคม 2558  ไดจัดกิจกรรมสัมมนาผูนํานักศึกษา  ประจําป
การศึกษา 2558 ซึ่งมี รศ.ไพฑูรย  สมัครกิจ  เปนประธานในพิธี  และรองคณบดีฝายกิจการนักศึกษา   
ทั้ง 4 คณะ เขารวมกิจกรรม  ณ หองประชุมตนโมก  และเรือนไมชายคลองรีสอรท  อําเภออัมพวา  
จังหวัดสมุทรสงคราม 

4. เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2558  ไดจัดกิจกรรมเตรียมความพรอมเพื่อการทํางาน      
เมื่อสําเร็จการศึกษาและงานปจฉิมนิเทศนักศกึษา  ประจําปการศกึษา 2557  ณ หอประชุมมหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

5. เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2558  ไดตอนรับคณะศกึษาดูงานดานงานกิจการนักศึกษาจาก
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ  จํานวน 110 คน และมหาวิทยาลัยพิบูลสงคราม  จํานวน 40 คน         
ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

6. เมื่อวันที่ 24 – 28 ไดนํานักศึกษาเขารวมโครงการคายอาสา 5 ราชภัฏ (คายซอมสราง) 
ณ โรงเรียนบานทาคาน  จังหวัดฉะเชิงเทรา 

7. เมื่อวันที่ 1 – 3 มิถุนายน 2558  ไดนํานักศึกษาเขารวมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ 
เรื่อง การสงเสริมความรูสิทธิมนุษยชนสําหรับนิสิต  นักศึกษา  เพื่อสงผลงานการประกวด Talk  show 
“เดี่ยวไมโครโฟนใหโดนเรื่องสิทธิ” ครั้งที่  2  ณ โรงแรมสามพราน  ริเวอรไซด  อําเภอสามพราน      
จังหวัดนครปฐม 

8. เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2558  ไดดําเนินการเลือกตั้งนายกองคการบริหารนักศึกษา      
ภาค กศ.บป. ประจําปการศึกษา 2558  ซึ่งผลการเลือกตั้ง นายธณสร  คุปติเกษม  นักศึกษาชั้นปที่  2 
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สาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  ณ ลานเอนกประสงคกองพัฒนา
นักศึกษา 
 

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
รับทราบ 
 

ระเบียบวาระที่ 4.16.5  รองอธิการบดีฝายกิจการพิเศษและกฎหมาย 

 สาระสําคัญโดยยอ 
1. รายงานผลการเลือกตั้งนายกสโมสรคณาจารยมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  

ซึ่งไดมีการเลือกตั้งไปแลวเมื่อวันที่  2 มิถุนายน 2558  ผลการเลือกตั้งไดนายกสโมสรคณาจารย
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา คือ นายกฤษณะ  กันอํ่า 

2. ขอประชาสัมพันธเรื่องการออกกฎ  ระเบียบ ประกาศ และขอบังคับ ไมวาจะระดับ    
ของสภา หรือระดับการบรหิาร ในการแกไขระเบียบขอบังคับตาง ๆ นั้น  มีอยู 3 ระดับ คือ กรณีมีความ
จําเปนเรงดวน  สวนกรณีที่หนวยงานหรือบุคลากรใชบังคับและเกิดปญหาก็ใหแจงมายังมหาวิทยาลัยได  
เพ่ือจะทําใหการทํางานเร็วขึ้น  เพื่อฝายบริหารจะไดแกไขขอบังคับตอไป 

3. ไดรับเรื่องจากศูนยสามบัณฑิต  เพิ่งทราบวากรรมสิทธิ์โฉนดทีด่ินของมหาวิทยาลัยไดทํา
สัญญากับธนารักษไมตรงกันอยู 2 โฉนด  เทากับวาเอกสารสิทธิของกระทรวงศึกษาธิการไมตรงกับ
เอกสารของกระทรวงการคลัง  เจาพนักงานที่ดินจะตองทําการตรวจสอบ  ขอใหสงวนในเรื่องของการชี้
ระวางเขต   
 

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
รับทราบ   

 

ระเบียบวาระที่ 4.16.6  ผูชวยอธิการบดีฝายประกันคณุภาพ 

 สาระสําคัญโดยยอ 
1. สรุปผลการประเมินการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ มหาวิทยาลัย

ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2557 ผลการประเมินมีผลคะแนนรวม 3.7721  
โดยมีผลการดําเนินงานที่ผานเกณฑเปาหมาย 3 คะแนน ทั้งสิ้น 12 ตัวชี้วัด และตัวบงชี้ที่ ไมบรรลุ
เปาหมาย (เปาหมาย 3 คะแนน) จํานวน 3 ตัวชี้วัด ไดแก  ตัวชี้วัดที่ 3.4 การวิจัย (2.7150 คะแนน       
*ใชขอมูลในระบบ CHE  QA  Online)  ตัวชี้วดัที่ 5.1  การเบิกจายงบประมาณรายจายลงทุน (1.0000 
คะแนน ผลรอยละของการเบิกจายรอยละ 50.04)  ตัวชี้วัดที่ 6 การประหยัดพลังงาน (1.0000 คะแนน) 

2. ผลการสํารวจความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตตอบัณฑิต  และการสํารวจความพึงพอใจ
ของนิสิตนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยธุยา สรุปไดดังนี ้

2.1 ความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตตอบัณฑิต  คะแนน 5.000 พิจารณาแตละดาน  
พบวาทุกดานไดรับคะแนนความพึงพอใจในระดับพอใจมาก  โดยที่   ดานความรูความสามารถ          
ทางวิชาการ  ไดรับคะแนนจากการสํารวจ  เทากับ  4.5760  ดานความรูความสามารถพื้นฐาน       
ไดรับคะแนนจากการสํารวจ  เทากับ 4.4880  และดานคุณธรรม  จริยธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพ 
ไดรับคะแนนจากการสํารวจ เทากับ 4.4560 
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2.2 ความพึงพอใจของนิสิตนักศึกษาตอสถาบันอุดมศึกษา  คะแนน 3.0620 พิจารณา
แตละดาน พบวาทุกดานไดรับคะแนนความพึงพอใจในระดับพอใจ  โดยที่ดานการจัดการเรียนการสอน
ไดรับคะแนนจากการสํารวจ เทากับ 3.8030  และดานการใหบริการ  ไดรับคะแนนจากการสํารวจ 
เทากับ 3.7280 

2.2.1 ดานการจัดการเรียนการสอน  ทุกประเด็นไดรั บคะแนนความพึงพอใจ         
ในระดับพอใจ  ประเด็นที่ไดรับคะแนนความพึงพอใจสูงกวาประเด็นอื่น ๆ คือ *อาจารยผูสอน  ไดรับคะแนน
จากการสํารวจ เทากับ 3.8697  รองลงมาคือ การจัดหลักสูตรการเรียนการสอน  ไดรับคะแนนจากการสํารวจ
เทากับ 3.8256  สถานที่สําหรับจัดการเรียนการสอน  ไดรับคะแนนจากการสํารวจ เทากับ 3.7850 และสื่อ/
เอกสารและอุปกรณประกอบการเรียนการสอน  ไดรับคะแนนจากการสํารวจ  เทากับ 3.7315 ตามลําดับ 

2.2.2 ดานการใหบริการของสถาบันอุดมศึกษา  มีประเด็นที่ ใชเปนตัวชี้วัด           
2 ประเด็นซึ่งทั้งสองประเด็นไดรับคะแนนความพึงพอใจในระดับพอใจ  คือ การใหบริการดานวิชาการ  ไดรับ
คะแนนจากการสํารวจเทากับ 3.7607 และการใหบริการทั่วไป  ไดรับคะแนนจากการสํารวจ เทากับ 3.6952 

3. ในวันที่ 22 – 23 กรกฎาคม 2558 จะมีการอบรมการติดตามการประกันคุณภาพระดับ
คณะ  สํานัก/สถาบัน ณ โรงแรมดีวาร ี จอมเทียน บีช  พัทยา  จังหวัดชลบุรี   

4. ในวันที่ 17 – 18 กรกฎาคม 2558  จะมีการอบรมผูประเมินประกันคุณภาพระดับ
หลักสูตร  ซึ่งจะใชเฉพาะกลุมอาจารยที่ขึ้นทะเบียนกับสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)    
ขณะนี้ไดแจงไปยังแตละคณะแลว  และขอขอมูลคณะวา  หากใครสามารถเปนผูประเมินรวมดวยก็ใหสง
รายชื่อมา  แตตองเปนผูประเมินที่ขึ้นทะเบียนจากสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)     
แลวเทานั้น 

รศ.ดร.นพวรรณ  ธีระพันธเจริญ กลาววา  ในการประชุมคณะกรรมการบรหิารมหาวิทยาลยั 
(ก.บ.) ครั้งตอไป  สิ่งที่นักศึกษาใหความคิดเห็นวาเปนส่ิงที่ไมพึงพอใจที่มหาวิทยาลัยควรปรับปรุงนั้น  
ขอใหนํามาหารือกันในการประชุม  เพ่ือหาแนวทางแกไขตอไป 
 

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
รับทราบ 

 

ระเบียบวาระที่ 4.16.7  ผูชวยอธิการบดฝีายบริการวิชาการ   และสหกิจศกึษา 

 สาระสําคัญโดยยอ 
1. เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2558 จัดอบรมหลักสูตรใหความรูกับคณาจารย   
2. ในภาคเรียนที่ 2/2557  มีนักศึกษาสหกิจศึกษาออกฝกในรุนแรก จํานวน 2 คน        

คือ นางสาวณัฐธินันท   กล่ินเมธี  นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส  ออกฝกที่บริษัทปูนซีเมนต
ไทย  (ทาหลวง) จํากัด ไดรับคาตอบแทนวันละ 500 บาท แตไมไดรับการจางตอ  อีก 1 คน คือ       
นางสาวบุญนิสา  เพิ่มเพียรสิน  นักศึกษาสาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย ออกฝกที่บริษัทเวสเทิรน
ดิจิตอล (ประเทศไทย) จํากัด สาขาบางปะอิน  ไดรับคาตอบแทนวันละ 300 บาท  และไดรับการจางตอ  
ประกอบกับเมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2558 ที่ผานมา ซึ่งเปนวันสหกิจไทย  นางสาวบุญนิสา  เพิ่มเพียรสิน  
ก็ไดเปนนักศึกษาสหกิจดีเดนของบริษัทเวสเทิรนดิจิตอล (ประเทศไทย) จํากัด สาขาบางปะอิน         
โดยนักศึกษาไดแนะนําตนเองวาเปนนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  ซึ่งในการฝก
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นั้น  จะเปนการฝกนานาชาติ  มีการนําเสนอเปนภาษาอังกฤษ  ซึ่งนักศึกษาก็ทําไดดี  ขอฝากคณะที่กําลงั
จะปรับปรุงหลักสูตร  ควรมีนโยบายเพื่อผลักดันใหนักศึกษาไดเขาสหกิจศึกษา  เน่ืองจากเปนกระบวน
อยางหนึ่งที่จะทําใหนักศึกษามีงานทําตรงกับสาขาวิชาที่เรียนมา 

 

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
รับทราบ  และอธิการบดีขอชื่นชมนักศึ กษาที่ ไ ด ทํา ชื่อเสียงให กับมหาวิทยาลัย              

และมอบหมายใหรองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษานํานักศึกษาทั้ง 2 คน มาเลาถึงประสบการณและ
ความรูในการออกฝกใหกับนักศึกษาในวันปฐมนิเทศนักศึกษา 

 
 

ระเบียบวาระที่ 4.16.8  ผูชวยอธิการบดีฝายอาคารสถานที่ภูมิสถาปตย  และสิทธิประโยชน
ของบุคลากร 

 สาระสําคัญโดยยอ 
1. ขอความอนุเคราะหทั้ง 8 หนวยงาน ที่ไดรับการจัดสรรงบประมาณในสวนของงบลงทุน 

หรือการปรับปรุงใด ๆ  ในปงบประมาณ 2559 และตองการใหงานอาคารสถานที่ฯ ไดเขียนแบบรูป
รายการ  และกําหนดราคา  ขอใหจัดทําบันทึกขอความแจงมายังงานอาคารสถานที่ฯ  เพื่อจะไดรีบ
ดําเนินการให     

2. สรุป โครงการกอสร างและงานปรับปรุ งที่ ทํา สัญญาแลว  จํ านวน 9 โครงการ 
ประกอบดวย 

(1) จางเหมากอสรางอาคารเรียนและปฏิบัติการรวม 
(2) จางเหมาปรับปรุงซอมแซมอาคารเรือนไทยอยุธยาศึกษา (ดานบน) 
(3) จางเหมาปรับปรุงอัฒจรรยโรงยิม 1 จํานวน 16 สแตน 
(4) จางเหมาปรับปรงุอาคาร 1 และอาคาร 2 และทางเช่ือม อาคาร 1 และอาคาร 2 
(5) จางเหมาเสริมผิวลาดยางแอสฟลทติกคอนกรีตลานจอดรถ  ศูนยฝกปฏิบัติการ

วิชาชีพธุรกิจ (อาคารสวนหลวง) 
(6) จางเหมาปรับปรุงระบบกันซึมดาดฟาศูนยฝกประสบการณวิชาชีพธุรกิจ (อาคาร

สวนหลวง) 
(7) จางเหมาปรับปรุงสายเมนไฟฟาอาคาร 4 และระบบไฟฟาแรงดันต่ํา อาคาร 27 
(8) จางเหมาปรับปรุงระบบไฟฟาหอ 6 หอ 5 หอ 3 และโรงอาหารหออูทอง 
(9) จางเหมาปรับปรุงทอระบายน้ํา และระบบระบายน้ําหนาอาคารเทคโนโลยี

อุตสาหกรรม   
และสิ้นสุดสัญญาแลว จํานวน 6 โครงการ แตยังไมแลวเสร็จ ประกอบดวย 
(1)  จางเหมาปรับปรุงซอมแซมอาคารเรือนไทยอยุธยาศึกษา (ดานบน) 
(2) จางเหมาปรับปรุงอัฒจรรยโรงยิม 1 จํานวน 16 สแตน 
(3) จางเหมาปรับปรุงอาคาร 1 และอาคาร 2 และทางเช่ือม อาคาร 1 และอาคาร 2 
(4) จางเหมาเสริมผิวลาดยางแอสฟลทติกคอนกรีตลานจอดรถ  ศูนยฝกปฏิบัติการ

วิชาชีพธุรกิจ (อาคารสวนหลวง) 
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(5) จางเหมาปรับปรุงระบบกันซึมดาดฟาศูนยฝกประสบการณวิชาชีพธุรกิจ (อาคาร
สวนหลวง) 

(6) จางเหมาปรับปรุงสายเมนไฟฟาอาคาร 4 และระบบไฟฟาแรงดันต่ํา อาคาร 27 
3. เงินเดื อนขา ราชการ   พนักงานราชการ  และลูกจา งประจํา  ที่ ปรับเพิ่ม  4%            

ตามนโยบายของกระทรวงการคลัง  จะสามารถเบิกจายไดในเดือนมิถุนายน 2558  ซึ่งงานบริหารงาน
บุคคล และงานการเงินและบัญชีไดเขาไปกรอกขอมูลของกรมบัญชีกลางเรียบรอยแลว  สวนพนักงาน
มหาวิทยาลัยยังไมมีความคืบหนาใด ๆ    

 

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
รับทราบ 

 

ระเบียบวาระที่ 4.16.9  ผูชวยอธิการบดีฝายประชาสัมพันธ 

 สาระสําคัญโดยยอ 
1. ไดจัดทําประกาศเกียรติคุณใหกับนายวัชรพล  มีพันธุ  นักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร

ธุรกิจ  ซึ่งไดชวยเหลือผูประสบอุบัติเหตุรถชน  และอุมคนเจ็บสงโรงพยาบาลโดยไมหวังผลตอบแทน  
และไดรับการนําเสนอขาวจากสื่อมวลชนในแขนงตาง ๆ ในวันที่ 19 พฤษภาคม 2558 

2. จัดทํา Scoop ขาว “นองใบหมอน” นายโสภิตา  ศิริวัฒนานุกูล  Miss  Tiffany  2015 
ซึ่งบันทึกเทปในวันที่ 27 พฤษภาคม 2558 และออกอากาศในสถานีเคเบิลทีวีอยุธยา  และในจังหวัด
ใกลเคียง 

3. การบันทึกเทปรายการ “สปช. เสียงของประชาชน” ของสภาปฏิรูปแหงชาติ  รวมกับ
คณะอนุกรรมาธิการสื่อสารสาธารณะ ในวันที่ 19 มิถุนายน 2558 เวลา 13.00 – 15.00 น. ณ อาคาร 
100 ป  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา   ออกอากาศในวันที่  21 มิถุนายน 2558                 
ทางสถานีโทรทัศน NBT ชอง 11 เวลา 20.30 – 22.00 น. วิทยากรโดย นายอภิชาต  โตดิลกเวชช      
ผูวาราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  และรองศาสตราจารยวุฒิสาร  ตันไชย  เลขาธิการสถาบัน
พระปกเกลา 

4. การประชุมโครงการประกวดภาพถายเพื่อการประชาสัมพันธมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยาวันที่ 10 มิถุนายน 2558 เวลา 13.00 – 16.00 น. ณ หองประชุมอยุธยา – โปรตุเกส 

 

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
รับทราบ 
 

ระเบียบวาระที่ 4.16.10  หัวหนาหนวยตรวจสอบภายใน 

 สาระสําคัญโดยยอ 
1. ในวันที่  30 มิถุนายน 2558  จะมีโครงการอบรมเกี่ยวกับระเบียบการเบิกจาย        

ตามระเบียบของกระทรวงการคลัง  และระเบียบพัสดุ  การเก็บรักษาครุภัณฑ  การจัดทําทะเบียน
ครุภัณฑ  วิทยากรจากสํานักงานคลังเขต  ซึ่งขณะนี้มหาวิทยาลัยมีปญหาในเรื่องนี้  และติดคางในเรื่อง
ของการจัดทําตนทุนตอหนวย  ซึ่งแตละคณะจะตองมีคาเส่ือมราคาของครุภัณฑ  โดยจะมีหนังสือเชิญ
ชวนไปยังแตละคณะเพ่ือเขารวมอบรมในครั้งนี้ 
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2. ขอใหแตละหนวยงานที่ตองการใหหนวยตรวจสอบภายในเขาไปตรวจสอบ  ขอใหจัดทํา
เปนหนังสือถึงอธิการบดี  เพ่ือมอบหมายใหดําเนินการตอไป   

ประธาน  กลาววา  ขอใหงานประชาสัมพันธกับสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ได มีเวลาในการปรึ กษาหารื อ และร วมมือกัน  เพื่ อวางระบบของการประชาสัมพันธ ให เว็บ              
ของมหาวิทยาลัยสามารถเช่ือมโยงกันได และเปนปจจุบัน  

 

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
รับทราบ 
 

ระเบียบวาระที่ 5  เรื่องนําเสนอเพื่อพิจารณา 
 

ระเบียบวาระที่  5.1  ขอความเห็นชอบ (ราง) MOA ระหวางมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยากับ Asia  Euro  University, ประเทศกัมพูชา                        

สาระสําคัญโดยยอ 
 ตามที่ Asia  Euro  University, ประเทศกัมพูชา เดินทางมาพูดคุยกิจกรรมที่จะดําเนินการ

รวมกันและการจัดทํา (ราง) MOA ระหวางมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยากับ Asia  Euro 
University, ประเทศกัมพูชา  เมื่อเดือนมกราคม 2558  ซึ่งไดมีการเจรจาตกลงจากทั้งสองฝาย        
ทางไปรษณียอิเล็กทรอนิกสเรียบรอยแลว นั้น 

 คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) มีขอสังเกตและขอเสนอแนะวา ตามหลักสากล
ของกระทรวงการตางประเทศ  จะมีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  หากมีแตที่ เปนภาษาอังกฤษ  อาจจะทํา
ใหเกิดปญหากับผูปฏิบัติได 

   

มติ/ความเห็นของที่ประชุม 
  เห็นชอบ (ราง) MOA ระหวางมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยากับ Asia Euro  
University, ประเทศกัมพูชา  และมอบหมายใหงานวิเทศสัมพันธดําเนินการจัดทําเปนฉบับภาษาไทยดวย       
เพื่อประโยชนในการปฏิบัติงานภายในมหาวิทยาลัย 

 

ระเบียบวาระที่ 5.2  ขอความเห็นชอบประกาศหลักเกณฑ และวิธีการประเมินประสิทธิภาพ      
และประสิทธิผลการปฏิบัติงานของเจ าหนาที่ประจําตามสัญญา           
สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา พ.ศ. 2558                           

สาระสําคัญโดยยอ 
 ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  ไดมีระเบียบการจางเจาหนาที่ประจํา      

ตามสัญญาดวย  เงินรายไดของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา พ.ศ. 2557  โดยไดกําหนด
คาจางตามลักษณะงานและผลผลิตของงานเจาหนาที่ประจําตามสัญญา  ใหมีความเหมาะสม  
สอดคลองกับขนาดของงาน  ประกอบกับมหาวิทยาลัยไดยกเลิกประกาศหลักเกณฑการเล่ือนขั้นคาจาง
ลูกจางชั่วคราว ตามประกาศ ณ วันที่ 1 กันยายน 2551 นั้น 
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 บัดนี้ มหาวิทยาลัยยังไมมีประกาศหลักเกณฑและวิธีการประเมินประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ประจําตามสัญญา  และมหาวิทยาลัยจะตองทําการประเมินฯ 
เจาหนาที่ประจําตามสัญญา ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2557 ถึงวันที่  30 กันยายน 2558  เพื่อนําผล      
การประเมินใชประกอบการพิจารณาการจางเจาหนาที่ในหนวยงานตาง ๆ ของมหาวิทยาลัย  ประจําป
งบประมาณ 2559  และปงบประมาณตอไป ดังนั้น  จึงจําเปนตองกําหนดหลักเกณฑและวิธีการประเมนิ 
ดังกลาว 

 ทั้งนี้ รางประกาศดงักลาวไดเทียบเคียงกับหลักเกณฑและวิธีการประเมินของลูกจางประจํา
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 

มติ/ความเห็นของที่ประชุม 
  เห็ นชอบประกาศหลักเกณฑ และวิธีกา รประ เมินประสิทธิภาพและประสิทธิผล             
การปฏิบัติงานของเจาหนาที่ประจําตามสัญญา สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา พ.ศ.2558          
และนําเสนอในการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจํามหาวิทยาลัย (ก.บ.ม) เพื่อพิจารณา
ตอไป   
 

ระเบียบวาระที่ 6 ขอเสนอแนะจากแตละหนวยงาน 

ระเบียบวาระที่ 6.1 คณบดีคณะครุศาสตร 
- ไมมี –  
 

 

ระเบียบวาระที่ 6.2  คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
- ไมมี –  

 

ระเบียบวาระที่ 6.3 คณบดีคณะวิทยาการจัดการ 
- ไมมี -  

 

ระเบียบวาระที่ 6.4  คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
- ไมมี –  
 
 

ระเบียบวาระที่ 6.5  ผูอํานวยการสถาบันอยุธยาศกึษา  
- ไมมี –  

 

ระเบียบวาระที่ 6.6  ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
- ไมมี -  

 

ระเบียบวาระที่ 6.7   ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
- ไมมี -  

 

ระเบียบวาระที่ 6.8  ผูอํานวยการสํานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา 
- ไมมี -  
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ระเบียบวาระที่ 6.9  ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบด ี
- ไมมี –  

 

ระเบียบวาระที่ 6.10  ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ 
- ไมมี -  

  

ระเบียบวาระที่ 6.11  ผูอํานวยการกองนโยบายและแผน 
- ไมมี – 
 

ระเบียบวาระที่ 6.12  ผูอํานวยการกองกลาง 
- ไมมี – 

 

ระเบียบวาระที่ 6.13  ผูอํานวยการกองพัฒนานักศึกษา 
- ไมมี -  

 

ระเบียบวาระที่ 6.14  ผูอํานวยการกองบริการการศึกษา 
- ไมมี – 

 

ระเบียบวาระที่ 6.15  หัวหนาหนวยตรวจสอบภายใน 
- ไมมี – 

ระเบียบวาระที่ 6.16  รองอธิการบด ี

ระเบียบวาระที่ 6.16.1  รองอธิการบดีฝายบริหาร 
- ไมมี –  

 

ระเบียบวาระที่ 6.16.2  รองอธิการบดีฝายนโยบายและแผน 
 

- ไมมี –  
 

ระเบียบวาระที่ 6.16.3  รองอธิการบดีฝายวิชาการ 
- ไมมี –  

 

ระเบียบวาระที่ 6.16.4  รองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา 

- ไมมี - 
 

ระเบียบวาระที่ 6.16.5  รองอธิการบดีฝายกิจการพิเศษและกฎหมาย 

- ไมมี -  
 

ระเบียบวาระที่ 6.16.6  ผูชวยอธิการบดีฝายประกันคณุภาพ 

- ไมมี -  
 



 

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  คร้ังที่  7/2558 

 

[2-23] 

ระเบียบวาระที่ 6.16.7  ผูชวยอธิการบดฝีายบริการวิชาการและสหกจิศกึษา 

- ไมมี – 
 

ระเบียบวาระที่ 6.16.8  ผูชวยอธิการบดีฝายอาคารสถานที่ภูมิสถาปตย  และสิทธิประโยชน
ของบุคลากร 

- ไมมี – 
 

ระเบียบวาระที่ 6.16.9  ผูชวยอธิการบดีฝายประชาสัมพันธ 

- ไมมี –  
 

ระเบียบวาระที่ 7  เรื่องอื่น ๆ 
ระเบียบวาระที่  7.1 กําหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  ครั้งที่ 6/2558 

สาระสําคัญโดยยอ 
มหาวิทยาลัยกําหนดให มีการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.)           

ครั้งที่ 6/2558 โดยพรอมเพรียงกัน ในวันอังคารที่ 9 มิถุนายน 2558  เวลา 13.30 น. ณ หองประชุม
อยุธยา – อาเซียน  สํานักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 

มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
     รับทราบ 

 
 

เลิกประชุมเวลา  16.55 น.  
 

 

นางนงคราญ คงสมทรง ผูจัดทํารายงานการประชุม 
นางสุนทร ี โพธิกุล ผูตรวจบันทึกการประชุม 




