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รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
ครั้งท่ี  2/2558 

วันอังคารที่  24  กุมภาพันธ  2558  เวลา 13.30 – 16.52 น. 
ณ  หองประชุมอยุธยา – อาเซียน  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

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

ผูที่มาประชุม 
1. รศ.ดร.นพวรรณ ธีระพันธเจริญ รักษาราชการแทนอธิการบด ี     ประธาน 
2. อาจารย ดร.เกษม บํารุงเวช 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.กิติมา ทามาล ี  ผูชวยอธิการบดีฝายบริการวิชาการและ 

     สหกิจศึกษา       กรรมการ 
9. อาจารยสุทัศน อูทอง  ผูชวยอธิการบดีฝายอาคารสถานที่ฯ    กรรมการ 
10. อาจารย ดร.ภาคิน โชติเวศยศิลป ผูชวยอธิการบดีฝายประชาสัมพันธ    กรรมการ 
11. อาจารย ดร.อมรรัตน สน่ันเสียง คณบดีคณะครศุาสตร         กรรมการ 
12. ผศ.ดร.หทัยรัตน ทรรพวส ุ คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร    กรรมการ 
13. อาจารย ดร.ศานติ เล็กมณี  คณบดีคณะวิทยาการจัดการ     กรรมการ 
14. รศ.ดร.ชูสิทธิ์  ประดับเพ็ชร  ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา    กรรมการ 
15. อาจารย ดร.จงกล เฮงสุวรรณ ผูอํานวยการสถาบันอยุธยาศึกษา        กรรมการ 
16. ผศ.ธนู   บุญญานุวัตร ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและ 

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

     สํานักงานบัณฑิตศึกษา         กรรมการ 
18. อาจารยประพันธ แสงทองดี ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ    กรรมการ 
19. นางปาณิสรา ผดุงรัตน (แทน) ผูอํานวยการกองนโยบายและแผน    กรรมการ 
20. นางสาวพรสวรรค คลายกัน ผูอํานวยการกองกลาง      กรรมการ 
21. นางลักขณา  เตชวงษ  ผูอํานวยการกองบริการการศึกษา     กรรมการ 
22. นางสุนทรี  โพธิกุล  ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี     กรรมการ 
23. นางศิขรินทร สุวรรณทัศน นิติกร         ผูชวยเลขานุการ 
24. น.ส.กาญจนพิชญา ภิญญา รักษาการหัวหนางานกิจการคณะกรรมการ      ผูชวยเลขานุการ 
25. นางนงคราญ คงสมทรง เจาหนาที่บริหารงานทัว่ไป      ผูชวยเลขานุการ 
26. นางปยะนุช  สุขเพ็ชร  เจาหนาที่บริหารงานทัว่ไป      ผูชวยเลขานุการ 
27. นางจิราพร  พัฒนธนกิจ เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป      ผูชวยเลขานุการ 
 



 

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  คร้ังที่  3/2558 

 

[2-3] 

ผูไมมาประชุม 
1. ผศ.ศานิต  สวัสดิกาญจน คณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี   ติดราชการ 
2. นางสารภ ี  พูลศิริ  ผูอํานวยการกองพัฒนานักศึกษา    ติดภารกิจ 

 

ผูเขารวมประชุม 
1. นางสาวกาญจนา       เงินออน หัวหนาสํานักงานคณะครุศาสตร 
2. นางอรัญญา      จงกลรัตน หัวหนาสํานักงานคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
3. นางวิรินดา       มีบํารุง หัวหนาสํานักงานคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี
4. วาที่รอยตรีหญิงรัตติยา  พาวินัย หัวหนาสํานักงานผูอํานวยการสถาบันอยุธยาศึกษา 
5. นางสาววลัยทิพย      พิมพสุธีถิรชา หัวหนาสํานักงานผูอํานวยการสํานักงานคณะกรรมการ 

      บัณฑิตศึกษา 
6. นางสาวพิจิกามาศ        แยมบู ปฏิบั ติหนาที่ หัวหนาสํานักงานผูอํานวยการสํานักงาน      

วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
7. นางสาวเบญจลักษณ    ชิดชาญชัย หัวหนางานประกันคุณภาพ 

เริ่มประชุม เวลา 13.30 น. 
          ประธานพิจารณาจํานวนกรรมการที่มาประชุมและเห็นวาครบองคประชุมแลว จึงเปด         
การประชุมและดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม  

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจงใหทราบ 

ระเบียบวาระที่ 1.1  รายงานการครบวาระของคณะกรรมการสภาคณาจารยและขาราชการ 
 

 สาระสําคัญโดยยอ 
 ดวยวาระการดํารงตําแหนงของคณะกรรมการสภาคณาจารยและขาราชการจะครบวาระ 3 ป     

ในวันที่  21  มีนาคม 2558  ตามขอ 10 แหงขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  วาดวย  
สภาคณาจารยและขาราชการ พ.ศ. 2554  และในกรณีที่สภาคณาจารยและขาราชการพนจากตําแหนง
ตามวาระ  แตยังมิไดมีการเลือกตั้งสภาคณาจารยและขาราชการใหม  ใหสภาคณาจารยและขาราชการ   
ซึ่งพนจากตําแหนงปฏิบัติหนาที่ตอไปจนกวาจะมีการแตงตั้งสภาคณาจารยและขาราชการขึน้ใหม นั้น 

 ในการนี้ สภาคณาจารยและขาราชการเห็นสมควรรายงานตอมหาวิทยาลัยถึงการหมดวาระ      
ของกรรมการทุกทาน  เพื่อประโยชนของมหาวิทยาลัย  จึงเห็นควรเสนอใหมหาวิทยาลัยดําเนินการแตงตั้ง
คณะกรรมการเลือกตั้งจํานวนไมนอยกวา 5 คน โดยมีอธิการบดีเปนประธาน  เพื่อทําหนาที่ดําเนินการ
เลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารยและขาราชการ ตามขอกฎหมายที่เก่ียวของตอไป 

 มติ/ความเห็นของที่ประชุม 

   รับทราบ 
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ระเบียบวาระที่ 1.2   การประชุมคณะกรรมการพัฒนาสุ ขภาพกายและสุ ขภาพจิ ต               
และการประชุมคณะกรรมการบานพัก  

สาระสําคัญโดยยอ 
เมื่ อวันที่  24 กุมภาพันธ 2558 มีการประชุมคณะกรรมการพัฒนาสุขภาพกาย            

และสุขภาพจิต  และมีการประชุมคณะกรรมการบานพัก  เพื่อแกปญหาการกอสรางอาคารที่ ไดรับ
งบประมาณในปงบประมาณ 2558  และหารือเรื่องการจัดสรรบุคลากรเพื่อไปปฏิบัติงานที่อาคาร     
หลังใหม  อีกทั้งยังมีการหารือเรื่องการรื้อถอนบานพักของอาจารยบางทาน  จากการประชุมปรากฏวา       
มีอาจารย จํานวน 8 ราย ที่ ไดรับผลกระทบจากการรื้อบานพัก  และอีก 1 รายใหรอเรื่องไวกอน         
เพ่ือนํามาพิจารณาอีกครั้ง 

 

มติ/ความเห็นของที่ประชุม 
 รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 1.3   การกลั่ นกรองเรื่ องที่มหาวิทยาลัยตองเสนอสภามหาวิทยาลั ย          
เพื่อพิจารณา 

สาระสําคัญโดยยอ 
สภามหาวิทยาลัยใหความสําคัญกับคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) ซึ่งถือไดวา

เปนตัวแทนของสภามหาวิทยาลัย  เน่ืองจากอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) 
คือ การกลั่นกรองเรื่องที่มหาวิทยาลัยตองเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา  โดยนายกสภา
มหาวิทยาลัยตองการใหเรื่องที่เก่ียวกับการบริหารใหสิ้นสุดที่คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) 
สวนเรื่องที่ เกี่ยวกับนโยบายให นํา เขาสภามหาวิทยาลัย  เรื่องใดก็ตามที่ ตองมีการกลั่นกรอง             
กอนนําเขาสภามหาวิทยาลัย  ขอใหพิจารณาเรื่องอยางจริงจัง 

 

มติ/ความเห็นของที่ประชุม 
 รับทราบ  

ระเบียบวาระที่ 1.4   การพบผูวาราชการจังหวัดอางทอง และเยี่ยมศูนยอุดมศึกษาอางทอง 

สาระสําคัญโดยยอ 
เมื่อสัปดาหที่ผานมา ดร.เกษม  บํารุงเวช  รศ.ดร.นพวรรณ  ธีระพันธเจริญ  และอาจารย

ธาตรี  มหันตรัตน  ไดไปพบผูวาราชการจังหวัดอางทอง  และไดแนะนําวามหาวิทยาลัยไดดูแลพื้นที่
บริการวิชาการของศูนยอุดมศึกษาอางทอง  และไดเย่ียมชมพื้นที่ศนูยอุดมศึกษาอางทอง  ซึ่งมีความพรอม
ในดานตาง ๆ  หากผูบริหารตองการใชบริการที่ศูนยอุดมศึกษาอางทองก็สามารถดําเนินการได  

 

มติ/ความเห็นของที่ประชุม 
 รับทราบ  
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ระเบียบวาระที่ 1.5   การเตนแอโรบิคเพื่อสุขภาพ 

สาระสําคัญโดยยอ 
ทุกวันพุธ ตั้งแตเวลา 15.30  น.  ขอเชิญชวนแตละหนวยงานรวมเตนแอโรบิคเพื่อสุขภาพ  

ณ  กองพัฒนานักศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
 

มติ/ความเห็นของที่ประชุม 
 รับทราบ  

 

ระเบียบวาระที่ 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
ระเบียบวาระที่ 2.1  เรื่องรับรองรายงานการประชุม  ครั้งที่ 1/2558  

สาระสําคัญโดยยอ 
มหาวิทยาลัยได กําหนดใหมี การประชุม  คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย               

ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันอังคารที่  27  มกราคม  2558 เวลา 13.30 น. ณ หองประชุมอยุธยา – อาเซียน  
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

เลขานุการคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย นําเสนอรายงานการประชุม ครั้งที่  1/2558    
เพื่อขอใหที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม 

 

มต/ิความคิดเห็นของที่ประชุม 
  รับ รองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้ งที่  1/2558              
โดยมีการแกไข ดังตอไปนี ้

1. หนา 2 – 4  ระเบียบวาระที่ 1.3 เพิ่มเติมขอความวา  “และขอใหแตละหนวยงานแจง
ภารกิจที่จะดําเนินงานในเดือนตอไปดวย”  

2. หนา 2 – 8 ระเบียบวาระที่ 4.7 บรรทัดสุดทาย  ตัดคําวา  “Ffp” ออก 
3. หนา 2 – 9 ระเบียบวาระที่ 4.8 ตัดขอความวา “ไดใหเจาหนาที่ไดจัดทําบัญชีแลว” ออก 
 

 

ระเบียบวาระที่ 3   เรื่องสืบเนื่องจากการประชุม 

ระเบียบวาระที่ 3.1  รายงานขอมูลการดาํเนินงานและผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุม 
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
ครั้งที่ 1/2558 

สาระสําคัญโดยยอ 
  เลขานุการคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.)  นํา เสนอรายงานขอมูล               
จากการดํ าเนินงานและผลการปฏิบั ติต ามมติที่ ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย               
ครั้งที่  1/2558 เมื่อวันอังคารที่  27  มกราคม  2558  ดังตอไปนี ้
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ระเบียบ
วาระท่ี 

เรื่อง 
มติท่ีประชุม/ขอเสนอแนะ 

และขอสั่งการ 
ผลการปฏิบัติตามมต ิ

5.1 ขอความเห็นและขอ เสนอแนะ
แผนพัฒนาคุณภาพ (Quality   
Improvement  Plan) ประจําป
การศึกษา 2557 (จากผลการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน ประจําป
การศึกษา 2556) 

เห็นชอบแผนพัฒนาคุณภาพ (Quality  
Improvement  Plan) ประจําปการศึกษา 
2557 (จากผลการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน ประจําปการศึกษา 2556) 

- แจงมติการประชุมใหแกหนวยงาน        
ที่เกี่ยวของไดรับทราบ 

- นําเสนอสภามหาวิทยาลัย ในวันที่ 18 
กุมภาพันธ 2558 มติที่ประชุมเห็นชอบ 

- ประกาศใหแตละหนวยงานไดรับทราบ 
 

5.2 ขอความเห็นชอบการจัดตั้งสวนงาน
ภายในและการปรับปรุงลักษณะงาน  
เพื่อกําหนดอัตรากําลัง 

เห็นชอบในหลักการการจัดตั้งส วนงาน
ภายในและการปรับปรุงลักษณะงาน           
เพื่อกําหนดอัตรากําลัง  และดําเนินการ
แตงตั้งคณะกรรมการทบทวนโครงสรางงาน
และอัตรากําลัง โดยมีหนวยงานที่เกี่ยวของ
มาเปนคณะกรรมการ  เพื่อทําหนาที่ใน   
การวิเคราะหรายละเอียด  กําหนดแนวทาง             
ในการดําเนินงาน  การจัดตั้งใหสูเปาหมาย  
การกําหนดหลักเกณฑ  วิธีการ  และ
แบบฟอรม  และนําเสนอคณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) อีกครั้งหนึ่ง  
กอนนําเสนอสภามหาวิทยาลัยตอไป 

- แจงมติการประชุมใหแกหนวยงาน        
ที่เกี่ยวของไดรับทราบ 

- นํา (ราง) คําสั่งคณะกรรมการทบทวน
โครงสรางงานและอัตรากําลังนําเสนอ
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) 
 

 

ระเบียบวาระที่ 4 แจงผลและนําเสนอแผนงานที่จะดําเนินการของหนวยงานตาง  ๆ 

ระเบียบวาระที่ 4.1 คณบดีคณะครุศาสตร 

 สาระสําคัญโดยยอ 
1. เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ 2558 คณะครุศาสตรใหการตอนรับคณะครุศาสตรมหาวิทยาลัย

ราชภัฏเทพสตรีเพ่ือสรางเครือขายนักศึกษา  และจัดทําขอตกลงรวมกัน (MOU) เกี่ยวกับการประกัน
คุณภาพการศึกษา  ณ หองประชุม 204  อาคารศูนยการศึกษาพิเศษ 

2. เมื่อวันที่ 6 – 8 กุมภาพันธ 2558  คณะครุศาสตรรวมกับสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
อางทอง  จัดอบรมการจัดการเรียนรูบูรณาการ STEM  Education  ระดับประถมศึกษาใหกับครูผูสอน
ระดับประถมศึกษากลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร  คณิตศาสตร  การงานอาชีพและเทคโนโลยี        
เพ่ือพัฒนาศักยภาพของครูในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  ณ  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาอางทอง 

3. เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ 2558  คณะครุศาสตรนํานักศึกษาเขารวมโครงการสัมมนา    
ผูนํานักศึกษาคณะครุศาสตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือสูการพัฒนาวิชาชีพครู    
เพื่อเป นการสราง เครือขายนิสิตนักศึ กษาครูภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ณ หองประชุมชอแกว  
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 

4. เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ 2558 โรงเรียนสาธิตมัธยมจัดกิจกรรมแสดงผลงานนักเรียน 
“สาธิตสําแดงสด 2”  ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
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5. เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ 2558 คณบดีคณะครุศาสตรเขารวมพิธีเปดกิจกรรมเยี่ยมบาน
นักเรียนที่มีฐานะยากจน  ขาดแคลน  สมควรไดรับการชวยเหลือ  ในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
พระนครศรีอยุธยา เขต 1 ณ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา  พระนครศรีอยุธยา เขต 1 

6. เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ 2558 คณะครุศาสตรจัดกิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมชาวพุทธ  
บุคลากรและนักศึกษาไดรวมกันถวายภัตตาหารเชาแดพระภิกษุสงฆ  ถวายไทยธรรม  ถวายปนโต  
ภัตตาหารเพล  และตักบาตรขาวสารอาหารแหง  ณ  อาคารศูนยการศึกษาพิเศษ 

7. เมื่อวันที่ 13 – 15 กุมภาพันธ 2558 คณะครุศาสตรรวมกับสํานักงานเขตพื้นที่การศกึษา
ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยาเขต 1 จัดอบรมการจัดการเรียนรูบูรณาการ STEM  Education     
ระดับประถมศึกษา  ใหกับครูผูสอนระดับประถมศึกษากลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร  คณิตศาสตร  
การงานอาชีพและเทคโนโลยี  เพื่อพัฒนาศักยภาพของครูในการจัดกิจกรรมการ เรียนการสอน            
ณ หองประชุม 204 อาคารศูนยการศึกษาพิเศษ 

8. เมื่อวันที่  14  – 15 กุมภาพันธ  2558 สาขาวิชาสังคมศึ กษา  คณะครุศาสตร             
จัดโครงการบริการวิชาการ  อบรมเชิงปฏิบัติการ  เรื่อง ประวัติศาสตรคูครูไทย ใหกับครูและบุคลากร
ทางการศึกษา  โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือใหมีความรูความเขาใจประวัติศาสตรความเปนมา  ความสําคัญ
ของวิชาประวัติศาสตรและสามารถนําไปประยุกตใชในการจัดการเรียนการสอน  ณ  หองประชุม 317 

9. เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ 2558 คณะครุศาสตรทําการสอบสัมภาษณนักเรียนเพ่ือคัดเลือก
เขาศึกษาตอระดับปริญญาตรี  ประจําปการศึกษา 2558  สาขาวิชาการประถมศึกษา  การสอน
ภาษาไทย  พลศึกษา  การสอนภาษาอังกฤษ  การศึกษาปฐมวัย  คอมพิวเตอรศึกษา  คณิตศาสตร  
วิทยาศาสตร   และสังคมศึ กษา   ณ อาคาร  6, 7 , 36 และหอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 

10. เมื่อวันที่  18 กุมภาพันธ 2558 โรงเรี ยนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี          
ไดนําคณะผูบริหาร  คณาจารย  นักศึกษา  และเจาหนาที่  เขาศึกษาดูงานรูปแบบการจัดกิจกรรม      
การเรียนการสอนรวมทั้งการจัดกิจกรรม  การจัดสภาพแวดลอมภายในและภายนอกหองเรียน              
การใชนวัตกรรมในการจัดประสบการณของโรงเรียนสาธิต  ตลอดจนการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นปญหา
และขอแกไขเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน ณ โรงเรียนสาธิตปฐมวัย  โรงเรียนสาธิตประถมสาธิต  และโรงเรียน
สาธิตมัธยม 

11. ในวันที่ 28 กุมภาพันธ 2558 สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยจัดโครงการบริการวิชาการ  
อบรมเชิงปฏิบัติการ STEM  Education  กับการพัฒนาเด็กปฐมวัยในศตวรรษที่ 21 ณ หองประชมุ 204  
อาคารศูนยการศึกษาพิเศษ 

12. ในวันที่  7 มีนาคม 2558  จัดอบรมการจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่  21            
ใหกับคณาจารยคณะครุศาสตร ณ จังหวัดชลบุรี 

13. ในวันที่  8 มีนาคม 2558 จัดอบรมการวัดและประ เมินผลในระดับอุดมศึกษา        
ใหกับคณาจารยคณะครุศาสตร  ณ จังหวัดชลบุร ี

14. ในวันที่ 11 มีนาคม 2558  จัดกิจกรรมวัฒนธรรมอยุธยาสูการพัฒนาอาเซียน ครั้งที่ 1 
“ภูมิวัฒนธรรมอยุธยา – อาเซียน”  ใหกับนักศึกษาคณะครุศาสตร  และผูสนใจทั่วไป  ประกอบดวย
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กิจกรรมตาง ๆ เชน  กิจกรรมเสวนาชาติพันธุและกลุมวัฒนธรรม  กิจกรรมเสวนาภาษาในอาเซียน  
กิจกรรมนิทรรศการประเทศและกลุมวัฒนธรรมอาเซียน  ณ อาคาร 100 ป 

15. ในวันที่ 14 มีนาคม 2558 สาขาวิชาการศึกษาพิเศษฯ จัดโครงการบริการวิชาการ  
อบรมใหคําปรึกษาสําหรับครูพี่เลี้ยงบุคลากรทางการศึกษาและผูปกครองเด็กที่มีความตองการพิเศษ     
ในโรงเรียนเรียนรวม ณ หองประชุม 204  อาคารศูนยการศึกษาพิเศษ 

16. ในวันที่ 14 – 15 มีนาคม 2558  สาขาวิชาคณิตศาสตรจัดโครงการบริการวิชาการ  
อบรมเชิงป ฏิบั ติ การการสร า งสื่ อคณิตศาสตร ระดั บปร ะถมศึ กษา  ณ ห องป ระชุม  20 4                 
อาคารศูนยการศึกษาพิเศษ 

17. ในวันที่ 15 มีนาคม 2558  สาขาวิชาการศึกษาพิเศษฯ จัดโครงการบริการวิชาการ 
อบรมการคัดกรองเด็กกลุมเส่ียงตอการเปดปญหาทางการเรียนรู (LD) ระดับปฐมวัย  ณ  หองประชุม 
204  อาคารศูนยการศึกษาพิเศษ 

18. ในวันที่ 21 – 22 มีนาคม 2558  กลุมวิชาชีพครูจัดโครงการบริการวิชาการ  อบรมเชิง
ปฏิบัติการ  การพัฒนาทักษะการสื่อสารของครู  สื่อสารอยางไรกับนักเรียนไทยในศตวรรษที่  21         
ณ หองประชุม 204  อาคารศูนยการศึกษาพิเศษ 

19. ในวันที่ 23 – 26 มีนาคม 2558  สาขาวิชาคอมพิวเตอรศึกษา  จัดโครงการบริการ
วิชาการ  อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคอมพิวเตอรบนเครื่องคอมพิวเตอรแทปเล็ต  ณ หอง 31121  
อาคาร 100 ป  

20. ในวันที่ 25 มีนาคม 2558  อบรมการจัดการความรู เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศ       
ณ  หองคอมพิวเตอร 622 

21. ในวันที่ 25 – 26 มีนาคม 2558  สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ  จัดโครงการบริการ
วิชาการ  อบรมเชิงปฏิบัติการ  English  for  ASEAN  :  Basic  Writing  II  ณ  หองประชุม 204  
อาคารศูนยการศึกษาพิเศษ 

22. ในวันที่ 28 มีนาคม 2558  สาขาวิชาการศึกษาพิเศษฯ จัดโครงการบริการวิชาการ  
อบรมการชวยเหลือเด็กกลุมเส่ียงตอการเกิดปญหาทางการเรียนรู (LD) ระดับปฐมวัย ณ หองประชุม 
204  อาคารศูนยการศึกษาพิเศษ 

 

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
รับทราบ  

 

ระเบียบวาระที่ 4.2  คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

 สาระสําคัญโดยยอ 
1. เมื่อวันที่  4 กุมภาพันธ  2558  จัดกิจกรรมปใหมนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร           

และสังคมศาสตร ป 2558 ณ บริเวณลานหนาอาคาร 1  
2. เมื่อวันที่ 5 – 8 กุมภาพันธ 2558  สาขาวิชาสหวิทยาการอิสลาม  รวมกับคณะกรรมการ

กลางอิสลามแหงประเทศไทย  จัดนิทรรศการศิลปะอิสลาม  เนื่องในโอกาส The 2nd  Chiang  Mai  
Halal  International  Fair :  CHIF 2015 ณ ศูนยการคาเซ็นทรัลพลาซา  เชียงใหม  แอรพอรต  
จังหวัดเชียงใหม 
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3. เมื่ อวันที่  6  กุมภาพันธ  2558  คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรร วมกับ             
ฝายประชาสัมพันธมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  จัดกิจกรรมแนะแนวการศึกษาต อ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาใหกับนักเรียนโรงเรียนเสนา  “เสนาประสิทธิ์” อําเภอเสนา  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

4. เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ 2558  นักศึกษา และคณาจารย สาขาวิชาดนตรี  รวมบรรเลง
ดนตรีไทยในกิจกรรมการแสดง “สาธิตสําแดงสด 2 ตอน : รวมพลังแผนดิน “ ซึ่งจัดโดย โรงเรียนสาธิต
มัธยม  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

5. เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ 2558 คณาจารยคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรรวมกับ
งานประชาสัมพันธ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  จัดนิทรรศการแนะแนวการศึกษาตอ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  ณ โรงเรียนบางปลามา  “สูงสุมารผดุงวิทย” จังหวดัสุพรรณบุรี  
ใหกับนักเรียนในงานนิทรรศการบริการวิชาการ  ครั้งที่ 1 

6. เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ 2558  อบรมใหความรูเก่ียวกับการประกันคุณภาพใหนักศึกษา
ชั้นป ที่  1   คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  วิทยากรโดยอาจารย  ดร .สุวนิตย  รุงร าตรี                
ณ หองประชุมอาคาร 100 ป ศูนยภาษาและคอมพิวเตอร  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

7. เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ 2558  อบรม “การเรียนการสอนที่ เนนผูเรียนเปนสําคัญ” 
วิทยากรโดย รศ.ดร.สจีวรรณ  ทรรพวสุ  อาจารยประจํามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  และอาจารย 
ดร.สุทธิพงศ  บุญผดุง  อาจารยประจํามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  ณ หอง 43107  อาคาร 43  
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

8. เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ 2558  คณบดีและคณาจารยสาขานิเทศศาสตรรวมหารือกับ 
บก.ขาว ATV  ในการจัดทําขอตกลงความรวมมือทางวิชาการ ณ หองประชุม 43110  อาคาร 43      
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

9. เมื่ อวันที่  14  กุมภาพันธ  2558 ผูบริห ารและคณาจารย  คณะมนุษยศาสตร             
และสังคมศาสตร รวมกิจกรรมทําบุญเล้ียงพระสงฆ  ถวายพระพรชัยมงคล และมอบเกียรติบัตรใหกับ
ผูทําคุณประโยชนแกมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  เนื่องในวันพระราชทานนาม “สถาบัน   
ราชภัฏ” ณ ลานเอนกประสงค  กองพัฒนานักศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

10. เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ 2558  คณาจารยคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรรวมกับ
งานประชาสัมพันธ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  จัดนิทรรศการแนะแนวการศึกษาตอ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  ณ โรงเรียนสตรีอางทอง  จังหวัดอางทอง  ใหกับนักเรียนในงาน
นิทรรศการบริการวิชาการ  ครั้งที่ 1 

11. เมื่อวันที่ 16 – 17 กุมภาพันธ 2558  ศูนยภาษา คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  
จัดวิทยากรบรรยาย  กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา  หัวขอ “เทคนิคการสื่อสารภาษาอังกฤษแบบ
เจาของภาษา” และ “ภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน” วิทยากรโดย อาจารยนวเดช  ยงไสว และ        
นายปทพงษ  ชื่นบุญ  ณ  โรงแรมวรบุรีอโยธยา  คอนเวนช่ัน  รีสอรท  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

12. เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ 2558  อบรม “การวัดและประเมินผล” วิทยากรโดย อาจารย 
ดร.อมรรัตน  สน่ันเสียง  ณ หอง 43107  อาคาร 43  คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
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13. เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ 2558 อบรมการแลกเปลี่ยนความรู “บุคลิกภาพสําหรับครู” 
วิทยากรโดย ผศ.วิชชุกร  นาคธน  และอาจารย ดร.จงกล  เฮงสุวรรณ  ณ หอง 43107  อาคาร 43  
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

14. เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ 2558  ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพ  ครั้งที่ 1/2558  
ประจําปการศึกษา 2557  ณ หองประชุม 43110  อาคาร 43  คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

15. เมื่อวันที่  20 กุมภาพันธ 2558 ปฐมนิเทศพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน  
ประจําป 2558 ณ หองประชุม 43110  อาคาร 43  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

16. เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ 2558  จัดกิจกรรมรัฐประศาสนศาสตร “อาสาเพื่อสังคม”     
ณ โรงเรียนวัดตะกู  อําเภอบางบาล  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

17. ในวันที่ 23 , 26 กุมภาพันธ และ 3 มีนาคม 2558  จัดอบรมภาษาญี่ปุนใหกับ
บุคคลภายนอก วิทยากรโดย อาจารยบวรศรี  มณีพงษ  ณ โรงเรียนวัดดอนพุทธา  อําเภออุทัย  จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 
 

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
รับทราบ  

 

ระเบียบวาระที่ 4.3 คณบดีคณะวิทยาการจัดการ 

 สาระสําคัญโดยยอ 
1. คณะวิทยาการจัดการจัดประชุม เพื่อร า งยุทธศาสตร ในการวางแผนอนาคต             

ของการประเมินคณาจารย   
2. คณะวิทยาการจัดการไดวางแผนในการสงนักศึกษาไปศึกษาที่ ประเทศกัมพูชา           

ณ มหาวิทยาลัย ASEAN  EURO  UNIVERSITY  (AEU) จํานวน 30 คน ซึ่ง เปนนโยบาย                 
ของมหาวิทยาลัยที่ตองการจะแลกเปลี่ยนนักศึกษา   โดยจะไปเรียนในชวงปดภาคเรียน  ขณะนี้ได
ดําเนินการติดตอและไดหารือกับงานการเงินและบัญชีแลววาสามารถสงนักศึกษาไปได  โดยสามารถเบิก
คาน้ํามันได  และทางมหาวิทยาลัย ASEAN  EURO  UNIVERSITY มีหอพักใหฟรี 

3. ปญหาในการใชโปรแกรม  SPEEXX  เนื่องจากมีจํานวนผูเขา ใชโปรแกรมไมถึ ง        
รอยละ 50 และใกลจะหมดสัญญาแลว        

 

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
รับทราบ  

 

ระเบียบวาระที่ 4.4  คณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

 สาระสําคัญโดยยอ 
1. เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2558  จัดกิจกรรมเปดบานวิทย   
2. เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ 2558 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการทางจุลชีววิทยาสําหรับนักเรียน

มัธยมศึกษา  ณ หอง ศว 409  
3. เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ 2558 ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา   
4. เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ 2558 ประชุมประจําเดือนพนักงานสายสนับสนุน 
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5. เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ 2558 รวมงานแสดงวัฒนธรรมอิหราน ณ หองประชุม อาคาร 
100 ป 

6. เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ 2558 ประชุมคณาจารยครั้งที่ 1/2558 
7. เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ 2558 ประชุมเรงรัดและติดตามผลการใชจายงบประมาณ 
8. เมื่อวันที่  14  กุมภาพันธ  2558 คณบดีร วมกิจกรรมงาน “นามราชภัฏสง าศรี            

ดวยพระบารมีลนเกลา” ในวันพระราชทานนาม “สถาบันราชภัฏ” ณ กองพัฒนานักศึกษา 
9. เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ 2558 อบรมมหัศจรรยสมุนไพร  ภูมิปญญาทองถิ่น : ผลิตภัณฑ

สมุนไพร  ณ  โรงเรียนบางไทร  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
10. เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ 2558  พิธีลงนามบันทึกขอตกลงความรวมมอื (MOU) ระหวาง

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยากับสถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สสวท.) 
ณ หองประชุมอยุธยา – อาเซียน 

11. เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ 2558  อบรมพัฒนาความสามารถดานการสอนวิทยาศาสตร
ใหกับครูโรงเรียนมัธยม  โดยอาจารยโนริคาซุ  โอซูมิ  ณ หอง ศว 108 

12. ในวันที่ 25 – 26 กุมภาพันธ 2558  เขาประชุมประชุมการพัฒนาเครือขายการประกัน
คุณภาพ และทําความร วมมือในงานด านการประกันคุณภาพกับมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย                
และมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ  ณ  มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย และมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ 

13. ในวันที่ 26 กุมภาพันธ 2558 ประชุมคณะกรรมการประจําคณะ ครั้งที่  1/2558       
ณ หอง ศว 108 

14. ในวันที่ 28 กุมภาพันธ 2558 อบรมพัฒนาความสามารถดานการสอนวิทยาศาสตร
ใหกับครูโรงเรียนมัธยม โดยอาจารยโนริคาซุ โอซูมิ  ณ หอง ศว 108 

15. ผลการใชจายงบประมาณ ณ วันที่ 23 กุมภาพันธ 2558 
งบประมาณ ไดรับจัดสรร ใชไป (ตัดยอด) คงเหลือ 

งบประมาณแผนดิน 17,434,428.00 13,049,833.66 4,384,266.34 
งบบํารุงการศึกษา 4,745,260.00 1,687,441.00 1,176,284.00 
งบ กศ.บป. 266,660.00 66,072.00 200,588.00 

รวม 22,446,348.00 14,803,346.66 5,761,138.34 
 

16. การดําเนินการเก่ียวกับมาตรการประหยัดพลังงาน  คณะไดดําเนินการโครงการ      
ตามมาตรการประหยัดพลังงาน  โดยได ดํ า เนินการให เจ าหนาที่ และแมบ านดํ า เนินการ                   
ลางเครื่องปรับอากาศไปแลว  ซึ่งขณะนี้ไดดําเนินการลางไปแลวบางสวน  โดยจะทยอยดําเนินการ       
ไปจนครบ 

 

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
รับทราบ  
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ระเบียบวาระที่ 4.5 ผูอํานวยการสถาบันอยุธยาศกึษา  

 สาระสําคัญโดยยอ 
1. เดือนกุมภาพันธถึงเดือนมีนาคม 2558 จัดทําวารสารอยุธยาศึกษา ฉบับที่ 1 ณ สถาบัน

อยุธยาศึกษา 
2. ในวันที่  25 กุมภาพันธ 2558  จัดกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมใหคณะครู  นักเรียน         

จากโรงเรียนนานาชาติ คริส กรุงเทพฯ ณ สถาบันอยุธยาศึกษา 
3. ในวันที่ 11 มีนาคม 2558 จัดโครงการวัฒนธรรมอยุธยาสูการพัฒนาอาเซียน ครั้งที่  1  

ประกอบดวยกิจกรรมเสวนาประวัติศาสตรภูมิภาค  กิจกรรมเสวนาศาสนาในอาเซียน  กิจกรรมเสวนา
ชาติพันธุและกลุมวัฒนธรรม  กิจกรรมเสวนาภาษาในอาเซียน  ณ อาคาร 100 ป 

4. ในวันที่  13  – 15 มีนาคม 2558  ศึ กษาดู งานบันทึ กความร วมมือ (MOU)               
กับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  เรื่ องงานประกันคุณภาพการศึ กษา  พร อมประชุมทบทวน           
แผนยุทธศาสตรสถาบันอยุธยาศึกษา  ณ  จังหวัดเพชรบุร ี

5. ในวันที่  27 มีนาคม 2558  ประชุมคณะกรรมการประจําสถาบันอยุธยาศึกษา         
ครั้งที่ 2/2558  ณ  สถาบันอยุธยาศึกษา 

6. ไดรับงบประมาณจากมหาวิทยาลัย  เพื่อใชในการปรับปรุงพื้นดานบน  ดังนั้นจึงขอปด
ใหบริการนิทรรศการเปนการชั่วคราว 

 

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
รับทราบ  

 

ระเบียบวาระที่ 4.6  ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 สาระสําคัญโดยยอ 
1. เมื่อวันเสารที่ 10 มกราคม 2558 กิจกรรมงานวันเด็ก ประจําป พ.ศ. 2558   
2. เมื่อวันที่ 21 – 23 มกราคม 2558  สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ          

ไดมอบหมายใหผูบริหารและบุคลากร จํานวน 8 คน เขารวมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การดําเนิน
กิจกรรมบนระบบเครือขายสารสนเทศเพ่ือพัฒนาการศึกษา ครั้งที่ 30 

3. เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2558 ผูบริหารและเจาหนาที่ ได เขารวมรับฟงการบรรยาย      
เรื่อง การจัดการความรูดานงานประกันคุณภาพการศึกษา 

4. เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2558  โครงการ “สานใจไทย  สูใจใต” พิเศษ รุนที่ 1 โดยไดรับ
มอบหมายใหเปนคณะกรรมการฝายโสตทัศนูปกรณ  ทําหนาที่ในการจัดเตรยีมและควบคุม  ดูแลอํานวย
ความสะดวกดานโสตทัศนูปกรณ  เครื่องเสียง  จัดเตรียมจอโปรเจคเตอร  และอุปกรณอื่น ๆ สําหรับ  
ฉายภาพยนตร 

5. เมือ่วันศุกรที่ 6 กุมภาพันธ 2558 กิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอานเพื่อมุงสูอาเซียน    
ครั้งที่ 2 “ประวัติศาสตรไทย  กาวไกลสูอาเซียน” 

6. เมื่อวันที่ 6 – 11 กุมภาพันธ 2558  ผูบริหารพรอมดวยบุคลากร จํานวน 2 ราย ไดเขา
รวมอบรม “กลยุทธการพัฒนาหองสมุด สําหรับคนรุนใหม” ณ สํานักวิทยบริการฯ (สํานักหอสมุดและ
ทรัพยากรการเรียนรู)  มหาวิทยาลัยขอนแกน 
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7. เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ 2558 งานสัปดาหวัฒนธรรมอิหราน “A  day  wity  Iranian  
Culture & Enchanting” ณ หอประชุมอาคาร 100 ป และไดรับมอบหมายใหเปนคณะกรรมการ     
ฝายโสตทัศนูปกรณ 

8. เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ 2558 ไดเขารวมงานรําลึกวันครบรอบวันสถาปนามหาวิทยาลัย
ราชภัฏ “นามราชภัฏสงาศรี  ดวยพระบารมีลนเกลา” ณ บริเวณโถงเอนกประสงค  อาคารกองพัฒนา
นักศึกษา   

9. เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ 2558  บุคลากรสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  
เขารวมติดตั้งเครื่องโปรเจคเตอร  ในโรงเรียนวัดทางหลวง (เทพราษฏรรังสรรค) อําเภอบางซาย      
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

10. สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศไดดําเนินการจัดทําหนังสืออิเล็คทรอนิคส        
e – book โดยขอความอนุเคราะหจากคณาจารยทุกคณะ  ซึ่ งไดรั บเอกสารในการจั ดทําขอมูล                  
ณ วันที่  23  กุมภาพันธ 2558 ดังนี ้

สรุปการขอเอกสาร/ตําราหลักของคณาจารย จํานวน 20 ราย 
1) คณะวิทยาการจัดการ   จํานวน   2   ราย 
2) คณะครุศาสตร    จํานวน   1   ราย 
3) คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร จํานวน  10  ราย 
4) คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี  จํานวน   7   ราย 
ซึ่งจะดําเนินการจัดทํา e – book ตลอดภาคเรียนนี ้
11. การจัดเตรียมหองปฏิบตัิการคอมพิวเตอร สําหรับฝกอบรมใหกับนักศึกษาและบุคลากร  

ตามโครงการสงเสริมการเรียนรู โปรแกรม SPEEXX  ซึ่งใชพื้นที่  ณ อาคาร 100 ป หอง 31104             
มีเครื่องคอมพิวเตอร จํานวน 50 เครื่อง และจัดหาอุปกรณหูฟงเพิ่มเติมใหเพียงพอแกความตองการ 

12. ในวันที่ 1 มีนาคม 2558 จัดโครงการการอานเพ่ือบริการชุมชน ครั้งที่  2 “อานเพื่อ    
การพัฒนาชุมชน” ณ ชุมชนศรีสรรเพชญ 

13. ในวันที่ 19 – 20 มีนาคม 2558 จัดงานสัปดาหหองสมุด โครงการ Library & IT  Fair 
2558  “สังคมการอานสูความเขมแข็งในสถานการณประชาคมอาเซียน” 

14. ในวันที่ 23 – 24 มีนาคม 2558 จัดอบรมการพัฒนาทําสื่อการเรียนการสอนดวยการใช
โปรแกรม Google  Application  for  Education ณ หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร  อาคาร 100 ป  

 

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
รับทราบ  
 

ระเบียบวาระที่ 4.7  ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 

 สาระสําคัญโดยยอ 
1. เมื่อวันที่  12 กุมภาพันธ 2558  คณะผูบริหารและบุคลากรของสถาบันวิจัยและพัฒนา  

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  ไดมาศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น  ซึ่งไดประโยชนอยางมาก  
ทําใหทราบวาระเบียบวาดวยการจดสิทธิบตัรของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครทําไดดีมาก  และจะนํามา
พัฒนาตอไป   
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2. ในวันที่ 27 กุมภาพันธ 2558  จะเดินทางไปสอบถามความคิดเห็นความตองการ       
ของชุมชน    ตามเกณฑมาตรฐานประกันคุณภาพเรื่องการบริการวิชาการ  ณ  หมูที่ 1  ตําบลคลองวัว  
อําเภอเมือง จังหวัดอางทอง  ซึ่งแตละคณะไดจัดสงตัวแทนหนวยงานละ 2 คน  เพ่ือรวมงานนี ้

 

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
รับทราบ  
 

ระเบียบวาระที่ 4.8  ผูอํานวยการสํานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา 

 สาระสําคัญโดยยอ 
1. เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ 2558  มีการประชุมคณะกรรมการบณัฑิตศึกษา ณ หองประชุม

อยุธยา – อาเซียน มีเรื่องที่พิจารณา คือเรื่อง นักศึกษาที่จบการศึกษา จํานวน 12  คน  ความชัดเจน  
ของบทคัดยอรายละเอียดตาง ๆ  และไดมีการปรับโครงสรางของการทาํงานใหมทัง้หมด  มีการจัดประชุม
ในทุก ๆ เดือน  การประชาสัมพันธผานทางเว็บไซตและ Facebook ใหเปนปจจุบัน   

2. ในวันเสาร – วันอาทิตย มีการจัดตลาดนัด  และมีผูมาเขาหองน้ําที่อาคารสํานักงาน
คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา  ทําใหหองนํ้าชํารุด  ขณะนี้ไดแจงไปยังงานอาคารสถานที่ฯ แลวใหทํา            
การซอมแซม  เน่ืองจากตองใหบริการกับผูมาใชหองนํ้า 

3. ตนไมบริเวณรอบ ๆ อาคารสํานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา   สวนหนึ่ ง             
ไดดําเนินการตัดแตงใหมีความสวยงามแลว  แตสวนที่ดําเนินการไมได เนื่องจากไมมีงบประมาณ          
คือการจัดหาดิน หรือปุย  เพ่ือบํารุงรักษาตนไมดอกไมใหมีความสวยงาม 

4. ที่นั่งบริเวณตลาดนัดไมมีถังขยะใหบริการกับผูมาใชบริการตลาดนัด  ขอใหเพ่ิมจํานวน
ของถังขยะดวย 

  

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
รับทราบ  และมอบหมายใหผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดีดําเนินการจัดหาถังขยะ

เพ่ิมเติมใหเพียงพอกับความตองการของผูใช  
 
 

ระเบียบวาระที่ 4.9  ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบด ี

 สาระสําคัญโดยยอ 
ตามที่มหาวิทยาลัยไดมอบหมายใหสํานักงานอธิการบดีเปนผูประสานงานในการจัด

กิจกรรมวันกอตั้งโรงเรียนฝกหัดครูครบรอบ 110 ป “รําลํา 110 ป จากโรงเรียนฝกหัดครูสูมหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนครศรี อยุธยา” เพื่ อเปนการรําลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็ จ              
พระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว  ผูกอกําเนิดโรงเรียนฝกหัดครูเมืองกรุงเกา  และรําลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ
ของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดชที่ทรงพระราชทานนาม “ราชภัฏ” ขึ้นในวันที่  1 
กรกฎาคม 2558  ดังนั้นจึงแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการจัดกิจกรรมวันกอตั้งโรงเรียนฝกหัดครู
ครบรอบ 110 ป “รําลึก 110 ป จากโรงเรียนฝกหัดครู สูมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา”  
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เพ่ือใหคณะกรรมการที่มีหนาที่ในแตละกิจกรรมไดมีเวลาในการดําเนินการ และเพื่อขอให     
ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) ไดพิจารณา  หากมีการปรับปรุงแกไขใหทําเปน
บันทึกขอความหรือแจงมายังสํานักงานอธิการบดีใหแกไขได 

 

มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
     รับทราบ และใหนําหารือในการประชุมของผูบริหารตอไป 

 

ระเบียบวาระที่ 4.10  ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ 

 สาระสําคัญโดยยอ 
ในวันที่ 25 กุมภาพันธ 2558  จะมีการประชุม  เรื่อง  ทิศทางการขับเคลื่อนการดําเนินงาน

ของสภาคณาจารยและขาราชการ  ณ หอประชุมอาคาร 100 ป มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  
ดังนั้นขอเรียนเชิญคณาจารยและพนักงานมหาวิทยาลัยทุกทานเขารวมประชุมโดยพรอมเพรียงกัน     
เพ่ือรับฟงความคิดเห็นโดยรวมในการพัฒนามหาวิทยาลัย  และเรื่องขอบังคับวาดวยการบริหารงาน
บุคคลสําหรับมหาวิทยาลัยดวย 
 

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
รับทราบ 
  

ระเบียบวาระที่ 4.11  ผูอํานวยการกองนโยบายและแผน 

 สาระสําคัญโดยยอ 
1. เมื่อวันที่ 6 – 7 มกราคม 2558 การอบรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  

ระดับอุดมศึกษา  ปการศึกษา 2557  ณ หองประชุม อาคาร 100 ป  
2. เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2558  กองนโยบายและแผน และสถาบันอุดมศึกษา เปนตัวแทน

มหาวิทยาลัยรวมทําบุญตักบาตรขาวสารอาหารแหง  ณ วัดมเหยงค จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  
3. เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2558 รวมกิจกรรมงานวันเด็กแหงชาติ ที่มหาวิทยาลัยจัดขึ้น  

โดยไดจัดเตรียมไอศกรีม  มาแจกเด็ก ๆ  
4. เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2558  เขารวมประชุมผูบรหิารและบุคลากรมหาวิทยาลัย  พรอม

จัดทําเอกสารผลการดําเนินงาน  ประชาสัมพนัธผูที่มารวมประชุม  
5. เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2558 การประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพ  

ณ หองประชุมอยุธยา – อาเซียน 
6. เมื่ อวันที่  16 มกราคม 2558 ร วมทํ าบุญตั กบาตรขา วสารอาหารแห งที่ท า ง            

คณะครุศาสตรไดจัดขึ้น 
7. เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2558  การประชุมคณะกรรมการบริหารความเส่ียงมหาวิทยาลัย

ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  ณ หองประชุมอยุธยา – อาเซียน 
8. เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2558 การอบรมภาษาอังกฤษใหกับอาจารย/บุคลากร และ

บุคคลภายนอก  รุนที่ 1  ณ  อาคาร 100 ป หอง 31113  และหอง 31114 
9. เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2558  ประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ 

(ก.บ.จ.) ณ หองประชุม 1 ชั้น 3 อาคาร 4 ชั้น  ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
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10. เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2558  การเตรียมการจัดทํางบประมาณรายจาย  ประจําป
งบประมาณ พ.ศ.2559  ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนดและบางกอกคอนเวนช่ันเซ็นเตอร  เซ็นทรัลเวิลด  
กรุงเทพฯ   

11. เมื่อวันที่  19 – 23 มกราคม 2558  การฝกอบรมการปฏิบัติงานของเจาหนาที่
งบประมาณและการเงิน  ผาน Web  Online  รุน 4 ณ หองประชุม 101  ชั้น 1  กรมบัญชีกลาง 

12. เมื่อวันที่  20 กุมภาพันธ ไดรับมอบหมายจากมหาวิทยาลัยใหเขา รวมประชุม
คณะกรรมการเรงรัดการใชจายงบประมาณ  โดยผูวาราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาไดกําชับ         
ใหมหาวิทยาลัยดําเนินการเบิกจายในไตรมาส 2 ใหเปนไปตามเปาหมายคือรอยละ 55  และการเขารวม
ประชุมครั้งตอไปขอใหหัวหนาสวนราชการเปนผูเขารวมการประชุม  และเพื่อใหเปนไปตามมาตรการ
กระตุนเศรษฐกิจ มี 2 ประเด็นที่ควรเรงดาํเนินการ คือ งบฝกอบรมสัมมนาควรเรงดําเนินการใหเสร็จสิ้น
ภายในเดือนเมษายน – พฤษภาคม 2558  และการกอหนี้ผูกพันงบลงทุนขอใหดําเนินการใหเสร็จสิ้น
ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2558     
 

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
รับทราบ 
 

ระเบียบวาระที่ 4.12  ผูอํานวยการกองกลาง 
- ไมมี – 

 

ระเบียบวาระที่ 4.13  ผูอํานวยการกองพัฒนานักศึกษา 
- ไมมี -  

 

ระเบียบวาระที่ 4.14  ผูอํานวยการกองบริการการศึกษา 

 สาระสําคัญโดยยอ 
1. เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ 2558 ถึงวันที่ 23 เมษายน 2558  โครงการเตรียมความพรอม

ภาษาไทยสําหรับชาวตางชาติ  ณ หอง 31002 อาคาร 100 ป 
2. ในวันที่ 28 กุมภาพันธ 2558 ถึงวันที่  29 มีนาคม 2558  เปดรับสมัครนักศึกษา       

ภาคพิเศษ (เสาร – อาทิตย) ประจําภาคเรียนที่ 3/2557   
3. ในวันที่ 1 มีนาคม 2558  รายงานตัวนักศึกษาภาคปกติ ประจําปการศึกษา 2558       

(รอบแรก) จํานวน 579 คน ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  แยกตามคณะดังนี ้
-   คณะครุศาสตร    จํานวน  155  คน 
-   คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร จํานวน  180  คน 
-   คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี จํานวน   99   คน 
-   คณะวิทยาการจัดการ   จํานวน  145  คน 

4. ในวันที่ 2 มีนาคม 2558  ประชุมอนุมัติการสําเร็จการศกึษาระดับปรญิญาตร ี ภาคเรียน
ที่ 2/2557  ครั้งที่ 1 (คณะครุศาสตร)  ณ หองประชุมอยุธยา – ฮอลันดา 

5. ในวันที่  3 มีนาคม 2558  ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ  ครั้ งที่  3/2558            
ณ หองประชุมอยุธยา – อาเซียน 



 

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  คร้ังที่  3/2558 
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6. ในวันที่ 2 – 3, 5 – 6 และวันที่ 9 มีนาคม 2558  สอบกลางภาคของนักศึกษาภาคปกติ 
ประจําภาคเรียนที่ 2/2557   

7. ในวันที่ 18 มีนาคม 2558 ถึงวันที่ 10 มิถุนายน 2558  เปดรับสมัครนักศึกษาภาคปกติ  
ประจําปการศึกษา 2558 (รอบ 2)  

8. ในวันที่  18 พฤษภาคม 2558  อบรมเชิงปฏิบัติการตามกรอบมาตรฐาน TQF : TQR  
(การเขียน มคอ.3 – มคอ.7  เพื่อตอบการประกันคุณภาพ) ใหกับอาจารย/นักวิชาการศึกษา/งานประกัน
คุณภาพ จํานวน 70 คน โดยมี รศ.ดร.วิเชียร  ชุติมาสกุล  เปนวิทยากรอบรม 
 

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
รับทราบ 

 

ระเบียบวาระที่ 4.15  หัวหนาหนวยตรวจสอบภายใน 
- ไมมี – 

ระเบียบวาระที่ 4.16  รองอธิการบด ี

ระเบียบวาระที่ 4.16.1  รองอธิการบดีฝายบริหาร 
- ไมมี -  

 

ระเบียบวาระที่ 4.16.2  รองอธิการบดีฝายนโยบายและแผน 
 

 สาระสําคัญโดยยอ 
1. การอบรมภาษาอังกฤษ  รุนที่  1  ไดอบรมเรียบรอยแลว และในสัปดาหนี้จะเปน      

การอบรม  ในรุนที่ 2 
2. ขอบคุณงานประชาสัมพันธที่ทาํตนฉบับวีซีดีแนะนํามหาวิทยาลัย  และไดนําตนฉบับไป

แปลเปนภาษาตางประเทศ  ขณะนี้กําลังดําเนินการอยู 
3. การจัดทําแผนยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย  โดยจะไปแตละหนวยงานในเดือนมีนาคม – 

เมษายน 2558   
- คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี ในวันที่ 11 มีนาคม 2558  
- คณะครุศาสตร    ในวันที่ 16 มีนาคม 2558 
- คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ในวันที่ 25 มีนาคม 2558 
- คณะวิทยาการจัดการ   ในวันที่  1 เมษายน 2558 
- สถาบันอยุธยาศึกษา  สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  และสถาบันวิจัย

และพัฒนา  ในวันที่ 13 มีนาคม 2558  เวลา 08.30 – 12.00 น. สวนภาคบายจะเปนสํานักงาน
อธิการบดี 

 

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
รับทราบ 
 
 



 

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  คร้ังที่  3/2558 
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ระเบียบวาระที่ 4.16.3  รองอธิการบดีฝายวิชาการ 

 สาระสําคัญโดยยอ 
1. การประชาพิจารณภาระงานในชวงเดือนมีนาคม 2558 ของทั้ง 4 คณะ 
2. การประเมินอาจารย  ขณะนี้เกิดปญหาคือนักศึกษาทราบวาตองมีการประเมินผล         

การสอนของอาจารย  โดยนักศึกษาที่ทราบเกรดของตนเองแลว  กเ็ขาไปประเมินการสอนของอาจารย
ทานน้ันตก  ซึ่งปญหานี้ขอใหสถาบันวิจัยและพัฒนากับสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ    
ชวยหารือเพื่อแกปญหาในเรื่องนี้ตอไป 
 

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
รับทราบ 

 

ระเบียบวาระที่ 4.16.4  รองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา 

 สาระสําคัญโดยยอ 
1. เมื่อวันที่ 9 – 12 กุมภาพันธ 2558  กองพัฒนานักศึกษาไดนําตัวแทนนักศึกษาเขารวม

การแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภูมิศ าสตรภาคกลาง  ครั้งที่  26  “บางปะกงเกมส”               
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร 

2. เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ 2558 จัดประชุมคณะกรรมการรับผิดชอบงานประกันคุณภาพ
การศึกษาตามตวับงชี้ที่ 1.4  การบริการนักศึกษาระดบัปริญญาตรี  และตัวบงชี้ที่ 1.5 กิจกรรมนักศึกษา
ระดับปริญญาตรี  ประจําปการศึกษา 2557 ณ หองประชุมกองพัฒนานักศึกษา 

3. เมื่อวันที่  18 กุมภาพันธ 2558  จัดประชุมคณะกรรมการดํ าเนินงานดานการ            
ใหคําปรึกษา  ประจําปการศึกษา 2557 ณ หองประชุมกองพัฒนานักศึกษา 

4. เมื่อวันที่ 18 – 19 กุมภาพันธ 2558  ไดนํานายประเสริฐ  เจริญสุข นักศึกษาสาขาวิชา
สังคมศึกษา  คณะครุศาสตร เขารวมการพิจารณาประเมินคัดเลือกนิสิตนักศึกษา  เพื่อรับรางวัล
พระราชทานระดับอุดมศึกษา  เขตภาคกลาง  ประจําปการศึกษา 2557 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ        
วไลยอลงกรณ  ในพระบรมราชูปถัมภ 

5. รายงานผลการสํารวจความตองการของนักศึกษา  จัดทําขึ้นเพ่ือใชประโยชนในการนํา
ผลการสํารวจความตองการของนักศึกษาไปใชในการพัฒนาระบบการใหบริการดานตาง ๆ ที่ เปน
ประโยชนสูงสุดตอนักศึกษา  และเพื่อประโยชนตอการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย 

6. รายงานการกํากับ  ติดตาม  การใชจายงบประมาณทกุประเภทที่ไดรบัจัดสรร  ประจําป
งบประมาณ พ.ศ.2558  

7. แบบกํากับ  ติดตามการดําเนินงานของบุคลากรในสังกัดกองพัฒนานักศึกษา 
8. แผนการดําเนินงานของบุคลากรประจํา เดือนกุมภาพันธ – มีนาคม 2558 และแผน    

การจัดการความรูในองคกร 
 

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
รับทราบ 
 



 

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  คร้ังที่  3/2558 
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ระเบียบวาระที่ 4.16.5  รองอธิการบดีฝายกิจการพิเศษและกฎหมาย 

 สาระสําคัญโดยยอ 
จากการที่มหาวิทยาลัยถูกฟองคดี จํานวน 4 คดี นั้น ผลคดีเบื้องตนคือคดีอาญาศาล        

ไดยกฟองโจทย  จําเลยชนะคดี จํานวน 2 คดี  สวนคดีแพงรอผลการพิจารณาของคดีอาญาใหยุติกอน     
ซึ่งตองรอผลการอุทธรณภายใน 30 วัน นับจากวันพิพากษา 
 

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
รับทราบ 

 

ระเบียบวาระที่ 4.16.6  ผูชวยอธิการบดีฝายประกันคณุภาพ 

 สาระสําคัญโดยยอ 
1. เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ 2558  จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบ  โดยพิจารณา    

ในสวนของระบบกลไกของงานประกันคุณภาพ จํานวน 5 เรื่อง คือ แบบฟอรมการจัดทํา SAR ในระดับ
มหาวิทยาลัย  คูมือการประกันคุณภาพระดับมหาวิทยาลัย  ตัวบงชี้อัตลักษณ/เอกลักษณ รวมถึงระเบียบ
มหาวิทยาลัยวาดวยคาตอบแทนคณะกรรมการผูประเมิน  และประกาศเกี่ยวกับหลักเกณฑแนวทาง    
การดําเนินงานคุณภาพภายใน  จะเตรียมความพรอมในการดําเนินงานในปการศึกษา 2557 

2. แผนการดําเนินคุณภาพในเดือนมีนาคม 2558  จัดกิจกรรมประกันคุณภาพใหกับ
นักศึกษา  โดยการสรางเครือขายรวมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏจังหวัดสุราษฏรธานี ในวันที่  16 – 19 
มีนาคม 2558 
 

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
รับทราบ 

 

ระเบียบวาระที่ 4.16.7  ผูชวยอธิการบดฝีายบริการวิชาการ   และสหกิจศกึษา 

 สาระสําคัญโดยยอ 
1. ขอบังคับการดําเนินการสหกิจศึกษาอยูระหวางการลงนามจากนายกสภามหาวิทยาลัย 
2. ในวันที่ 25 กุมภาพันธ 2558  อบรมหลักการและแนวคิดสหกิจศึกษา  ณ หอประชุม

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยะยา 
3. ในวันที่ 11 – 25 มีนาคม 2558  อบรมความรู เบื้องตนดานคอมพิวเตอรโปรแกรม 

Microsoft  Office  ณ  อาคาร 100  ป   
4. ในวันที่  2 – 5  มีนาคม  2558  การฝกอบรมเชิงปฏิบัติการสหกิจศึกษา “หลักสูตร

คณาจารยนิเทศสหกิจศึกษา” รุนที่ 21  ณ โรงแรมกรุงศรีริเวอร   
5. ในวันที่ 1 เมษายน 2558  อบรมหลักการและแนวคิดสหกิจศึกษาและสหกิจศึกษา

นานาชาติ  ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
6. ในวันที่ 20 พฤษภาคม 2558  การศึกษาดูงานสหกิจศึกษา  ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลธัญบุร ี
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7. ในวันที่ 29 เมษายน 2558  ความรวมมือระหวางมหาวิทยาลัยและผูประกอบการ       
ในงานสหกิจศึกษา  ณ หองประชุมตนโมก 
 

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
รับทราบ 
 

 

ระเบียบวาระที่ 4.16.8  ผูชวยอธิการบดีฝายอาคารสถานที่ภูมิสถาปตย  และสิทธิประโยชน
ของบุคลากร 

- ไมมี - 
 

ระเบียบวาระที่ 4.16.9  ผูชวยอธิการบดีฝายประชาสัมพันธ 

 สาระสําคัญโดยยอ 
1. ในเดื อนที่ ผานมา ได รวมกับอาจารยของคณะมนุษยศาสตร และสังคมศาสตร              

ในการออกไปแนะแนวการศึกษาตอ ในวันที่ 6 กุมภาพันธ  2558  ที่ โรงเรียนเสนา “เสนาประสิทธิ์”     
ในวันที่ 11 กุมภาพันธ 2558 ทีโ่รงเรียนบางปลามา "สูงสุมารผดุงวิทย”  ในวันที่ 17 กมุภาพันธ 2558  
โรงเรียนสตรีอางทอง 

2. เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ 2558  มีการประชุมเพื่อแนะแนวการศึกษาตอในปการศึกษา
ตอไป  สวนกลางจะเปนผูออกแบบระบบและออกไปแนะแนว   

3. เมื่อวันที่  22 กุมภาพันธ 2558 การประชุมคณะกรรมการติดตามเรื่องวารสาร
ประชาสัมพันธโบราณสถานภายในมหาวิทยาลัย  ไดดําเนินการเกือบสมบูรณแลว  คาดวาจะออก        
ในเดือนเมษายน 2558 

4. โครงการที่ดําเนินการตอเนื่อง คือ โครงการ ARU  Ambassador ไดมีการประชุม 
จํานวน 2 ครั้ง  ซึ่งในโครงการตอไปจะทําการอบรม โดยในชวงแรกจะมีการพัฒนาในเรื่องของ Personal  
Branding  Personal Marketing   โดยมีวิทยากรในเครือของ SCG ปตท. ซึ่งใหความอนุเคราะห        
ที่ดีภายใตงบประมาณที่จํากัด  ดวยเครือขายที่มีอยู  จะทําใหนักศึกษามีบุคลิกภาพที่ดี   และสามารถ
นําไปเปดตัวในวันที่ 1 กรกฎาคม 2558 นี ้
 

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
รับทราบ 

 

ระเบียบวาระที่ 5  เรื่องนําเสนอเพื่อพิจารณา 
 

ระเบียบวาระที่ 5.1  ขอความเห็นและขอเสนอแนะ (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา  วาดวย  คุณสมบัติ  หลักเกณฑ  และวิธีการสรรหา
นายกสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. ... 
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 สาระสําคัญโดยยอ 
 ดวยพระราชบัญญัตริะเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551     

ได รองรับสถานภาพของพนักงานมหาวิทยาลัยไ วต ามกฎหมาย  และให บุ คลากรดั งกลา ว               
ของมหาวิทยาลัย    มีสวนรวมในกระบวนการสรรหา  ประกอบกับขอบงัคับของมหาวิทยาลัยไดมีสภาพ
บังคับใชมาไดระยะหนึ่งแลว  จึงสมควรไดรับการปรับปรุงแกไข  เพื่อใหทันยุคทันสมัยสอดคลองกับ
พระราชบัญญัติ กฎ ระเบียบ   ตาง ๆ ที่บังคับใชในปจจุบัน  ประกอบกับสภามหาวิทยาลัยชุดปจจุบัน
ใกลครบวาระ  เพื่อใหการดําเนินการดังกลาวเปนไปอยางถูกตองเรียบรอย  จึงสมควรปรับแกขอบังคับ  
ที่เก่ียวกับการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย 

 งานนิติการไดยกรางขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  วาดวย  คุณสมบัติ 
หลักเกณฑ  และวิธีการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. ...  โดยมีรายละเอียดสรุปไดดังนี ้

1. เปลี่ยนชื่อขอบังคับใหตรงตาม พรบ. มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 
2. ปรับปรุงแกไข และ เพิ่ม เติมคํ านิยาม  อาทิ เชน  คํา วา  “คณาจารยประจํา”  

“บุคลากร” 
3. กําหนดหลักการเก่ียวกับผูที่มีสวนรวมในการเสนอชื่อ  ควรเปนผูที่มีอยูปฏิบัติงาน

มาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยไมจํากัดเฉพาะตองเปนพนักงานมหาวิทยาลัยเทานั้น ที่กําหนด 2 ป เพราะ
เห็นวาไดผานการประเมินมาแลวอยางนอย 4 ครั้ง 

4. ปรับปรุงแกไขเนื้อหาสาระ  ไดแก  คุณสมบัติของนายกสภามหาวิทยาลัย  ขั้นตอน  
วิธีการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย  การพนวาระการดํารงตําแหนง 

 

มติ/ความเห็นของที่ประชุม 
  เห็นชอบ (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา วาดวย หลักเกณฑและ
วิธีการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. .... โดยใหแกไขเฉพาะคํานิยาม คําวา “คณาจารย” เทานั้น      
ทั้งนี้ใหกําหนดคํานิยามใหครอบคลุมโดยยึดหลักการมีสวนรวม 

 

ระเบียบวาระที่ 5.2  ขอความเห็นและขอเสนอแนะ (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา  วาดวย  คุณสมบัติ  หลักเกณฑ  และวิธีการสรรหา
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ พ.ศ. .... 

  

สาระสําคัญโดยยอ 
 ดวยพระราชบัญญัตริะเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551    

ไดรองรับสถานภาพของพนักงานมหาวิทยาลัยไวตามกฎหมาย และใหบุคลากรดังกลาวของมหาวิทยาลัย
มีสวนรวมในกระบวนการสรรหา ประกอบกับขอบังคับของมหาวิทยาลัยไดมีสภาพบังคับใชมาไดระยะ
หนึ่งแลว จึงสมควรไดรับการปรับปรุงแกไข เพื่อใหทันยุคทันสมัยสอดคลองกับพระราชบัญญัติ  

 กฎ ระเบียบตาง ๆ  ที่บังคับใชในปจจบุัน ประกอบกับสภามหาวิทยาลัยชุดปจจุบัน ใกลครบ
วาระ เพ่ือให    การดําเนินการดังกลาวเปนไปอยางถูกตองเรียบรอย จึงสมควรปรับปรุงแกไขขอบังคับ
เก่ียวกับการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ  
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 งานนิติการไดยกรางขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา วาดวย คุณสมบัติ 
หลักเกณฑ และวิธีการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ พ.ศ. .... โดยมีรายละเอียดสรุป    
ไดดังนี ้

 (1)  เปลี่ยนช่ือขอบังคับใหตรงตาม พรบ.มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 
 (2)  เพิ่มเติมคํานิยาม คําวา “เขตพื้นที่บริการการศึกษาของมหาวิทยาลัย” “หนวยงาน” 

“หัวหนาหนายงาน”   
 (3)  ปรับปรุงแกไขเน้ือหาสาระ ไดแก กําหนดคุณสมบัติของกรรมการสภามหาวิทยาลัย

ผูทรงคุณวุฒเิพ่ิม ขั้นตอน วิธีการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒ ิ
 

มติ/ความเห็นของที่ประชุม 
  เห็นชอบ (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา วาดวย หลักเกณฑ        
และวิธีการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ พ.ศ. .... โดยใหแกไขเฉพาะคํานิยาม           
คําวา “เขตพื้นที่บริการการศึกษา”  และเพิ่มคุณสมบัติของผูทรงคุณวุฒิ คือมีภูมิลําเนาหรือประกอบ
อาชีพอยูในเขตพื้นที่บริการการศึกษา 

 

ระเบียบวาระที่ 5.3  ขอความเห็นและขอเสนอแนะ (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา  วาดวย  คุณสมบัติ  หลักเกณฑ  และวิธีการสรรหา
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูดํารงตําแหนงบริหาร พ.ศ. ... 

  

สาระสําคัญโดยยอ 
 ดวยพระราชบัญญัตริะเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551   

ไดรองรับสถานภาพของพนักงานมหาวิทยาลัยไวตามกฎหมาย และใหบุคลากรดังกลาวของมหาวิทยาลัย     
มีสวนรวมในกระบวนการสรรหา ประกอบกับขอบังคับของมหาวิทยาลัยไดมีสภาพบังคับใชมาไดระยะ
หนึ่งแลว จึงสมควรไดรับการปรับปรุงแกไข เพื่อใหทันยุคทันสมัยสอดคลองกับพระราชบัญญัติ           
กฎ ระเบียบตาง ๆ  ที่บังคับใชในปจจบุัน ประกอบกับสภามหาวิทยาลัยชุดปจจุบัน ใกลครบวาระ เพ่ือให
การดําเนินการดังกลาวเปนไปอยางถูกตองเรียบรอย จึงสมควรปรบัปรุงแกไขขอบังคบัเกี่ยวกับการสรรหา
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูดํารงตําแหนงบริหาร 

 งานนิติการไดยกรางขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา วาดวย คุณสมบัติ 
หลักเกณฑ และวิธีการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูดํารงตําแหนงผูบริหาร พ.ศ. .... โดยมี
รายละเอียดสรุปไดดังนี ้

 (1)  เปลี่ยนช่ือขอบังคับใหตรงตาม พรบ.มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 
 (2)  เพิ่มเติมคํานิยาม คําวา “สภามหาวิทยาลัย” “มหาวิทยาลัย” “อธิการ” “ผูดํารง

ตําแหนงผูบริหาร" 
 (3)  ปรับปรุงแกไขเน้ือหาสาระ โดยกําหนดขอ 5 เพิ่มเติมจากของบังคับเดิมเพี่อความ

ชัดเจนในประเด็นคุณสมบัติ กําหนดหลักเกณฑและวิธีการใหชัดเจนขึ้นกวาขอบังคับเดิม แตยังคง
หลักการเดิม และตัดขอ 7 ในขอบังคับเดิมออก เนื่องจากการไดมาซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัย         
จากผูดํารงตําแหนงบริหารมาจากการคัดเลือกกันเองโดยมีอธิการบดีเปนผูดําเนินการ ดังนั้น จึงเปน    
การยอมรับซึ่งกันและกันทุกคน หากมีขอโตแยงคัดคาน ควรดําเนินการใหเสร็จสิ้นในระหวางการคัดเลือก 
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จึงไมมีประโยชนหากใหมีการคัดคานภายหลัง 
 

มติ/ความเห็นของที่ประชุม 
  เห็นชอบ (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา วาดวย หลักเกณฑและ
วิธีการไดมาของกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูดํารงตําแหนงผูบริหาร พ.ศ. .... 
 

ระเบียบวาระที่ 5.4  ขอความเห็นชอบ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา      
เรื่อง แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจายทุนอุดหนุนการวิจัย พ.ศ.2558  

 

สาระสําคัญโดยยอ 
 สถาบันวิจัยและพัฒนาไดจัดทํา (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา                  

เรื่อง แนวปฏิบัติเก่ียวกับการเบิกจายทุนอุดหนุนการวิจัย พ.ศ. 2558 
 

มติ/ความเห็นของที่ประชุม 
  ใหนําเขาพิจารณาเปนวาระสืบเน่ืองของการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
(ก.บ.) ครั้งตอไป  

 

รระเบียบวาระที่ 5.5  ขอความเห็นชอบมาตรการดําเนินการกับผูที่ไมสงรูปเลมรายงานโครงการ
บริการวิชาการ                           

 

สาระสําคัญโดยยอ 
 ดวยโครงการบริการวิชาการ “การประยุกตใชเช้ือราปฏิปกษ Trichoderma  Spp  เพ่ือควบคุม

โรคขาวในการผลิตขาว GAP” ไดรับงบประมาณ ป 2557 ยังไมสงรูปเลมรายงานโครงการ 

 

มติ/ความเห็นของที่ประชุม 
  ขอถอนวาระนี้ออก  เนื่องจากไดมีการดําเนินการเรียบรอยแลว 
  

 รระเบียบวาระที่ 5.6  ขอความเห็นชอบ (ราง) ตัวบงชี้อัตลักษณ/เอกลักษณ                           

 

สาระสําคัญโดยยอ 
 ตามที่สภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรี อยุธยา   ไดเห็นชอบอัตลักษณบัณฑิต

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา “ภูมิรู  ภูมิธรรม  มีจิตใหบริการ” และเอกลักษณมหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา “แหลงเรียนรู  ภูมิปญญา พัฒนาทองถ่ิน” ในการประชุมสภามหาวิทยาลัย               
ครั้งที่ 7/2557 เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2557 นั้น 

 ดังนั้น  เพื่อใหการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปการศึกษา 2557 เปนไป         
ตามเกณฑการประ เมินคุณภาพการศึกษาภายนอกของ สมศ. ขอ 6 ดานอัตลักษณ/เอกลักษณ          
งานประกันคุณภาพ จึงขอเสนอ (ราง) ตัวบงชี้อัตลักษณ / เอกลักษณ โดยขอความเห็นชอบ เพื่อใชใน  
การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปการศึกษา 2557 ตอไป 
 

มติ/ความเห็นของที่ประชุม 
  เห็นชอบ  (ราง)  ตัวบงชี้อัตลักษณ/เอกลักษณ 



 

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  คร้ังที่  3/2558 
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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 -  

 
 

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 -  
 
 



 

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  คร้ังที่  3/2558 

 

[2-25] 

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 -  
 

ระเบียบวาระที่ 6.16.7  ผูชวยอธิการบดฝีายบริการวิชาการและสหกจิศกึษา 

- ไมมี – 
 

ระเบียบวาระที่ 6.16.8  ผูชวยอธิการบดีฝายอาคารสถานที่ภูมิสถาปตย  และสิทธิประโยชน
ของบุคลากร 

- ไมมี – 
ระเบียบวาระที่ 6.16.9  ผูชวยอธิการบดีฝายประชาสัมพันธ 

- ไมมี –  
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ระเบียบวาระที่ 7  เรื่องอื่น ๆ 
ระเบียบวาระที่  7.1 กําหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  ครั้งที่ 3/2558 

สาระสําคัญโดยยอ 
มหาวิทยาลัยกําหนดให มีการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.)           

ครั้งที่ 3/2558 โดยพรอมเพรียงกัน ในวันอังคารที่ 24 มีนาคม 2558  เวลา 13.30 น. ณ หองประชุม
อยุธยา – อาเซียน  สํานักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 

มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
     รับทราบ 

 
 

เลิกประชุมเวลา  16.52 น.  
 

 

นางนงคราญ คงสมทรง ผูทํารายงานการประชุม 
นางสุนทร ี โพธิกุล ผูตรวจบันทึกการประชุม 




