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รายงานการประชุมคณะกรรมการบรหิารมหาวิทยาลัย 
คร้ังที่  12/2558 

วันอังคารที่  24  พฤศจิกายน  2558  เวลา 13.30 – 16.40 น. 
ณ  ห้องประชุมอยุธยา – อาเซียน  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

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

ผู้ท่ีมาประชุม 
1. อาจารย์ ดร.เกษม บํารุงเวช อธิการบดี       ประธาน 
2. รศ.ดร.นพวรรณ ธีระพันธ์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร      กรรมการ 
3. ผศ.ดร.อดิศร  ภู่สาระ  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ      กรรมการ 
4. อาจารย์ ดร.กิติมา ทามาล ี  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการฯ    กรรมการ 
5. อาจารย์สุทัศน์ อู่ทอง  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายอาคารสถานที่ฯ    กรรมการ 
6. อาจารย์ ดร.ภาคิน โชติเวศย์ศิลป์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์     กรรมการ 
7. อาจารย์ ดร.อมรรัตน์ สน่ันเสียง คณบดีคณะครุศาสตร์            กรรมการ 
8. ผศ.ศานิต  สวัสดิกาญจน์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ฯ            กรรมการ 
9. รศ.ดร.ชูสิทธ์ิ  ประดับเพ็ชร์ ผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา    กรรมการ 
10. อาจารย์กันยารัตน์ คงพร  (แทน) ผู้อํานวยการสถาบันอยุธยาศึกษา       กรรมการ 
11. ผศ.ธนู   บุญญานุวัตร ผู้อํานวยการสํานักวิทยบริการและ 

     เทคโนโลยีสารสนเทศ      กรรมการ 
12. ดร.นริสานันท์ เดชสุระ  ผู้อํานวยการสํานักงานบัณฑิตศึกษา    กรรมการ 
13. นางสาวเพลินตา โมสกุล  ผู้อํานวยการกองนโยบายและแผน        กรรมการ 
14. นางสารภี  พูลศิร ิ  ผู้อํานวยการกองพัฒนานักศึกษา        กรรมการ 
15. นางสาวพรสวรรค์ คล้ายกัน ผู้อํานวยการกองกลาง  รักษาราชการแทน 

     ผู้อํานวยการสํานักงานอธิการบดี        กรรมการและ
              เลขานุการ 

16. นางศิขรินทร์ สุวรรณทัศน์ นิติกร           ผู้ช่วยเลขานุการ 
17. น.ส.กาญจน์พิชญา ภิญญา  รักษาการหัวหน้างานกิจการคณะกรรมการ       

              ผู้ช่วยเลขานุการ 
18. นางนงคราญ  คงสมทรง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป      ผู้ช่วยเลขานุการ 
19. นางจิราพร  พัฒน์ธนกิจ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป      ผู้ช่วยเลขานุการ 
20. นางปิยะนุช  สุขเพ็ชร  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป      ผู้ช่วยเลขานุการ 

 
 

ผู้ไม่มาประชมุ 
1. ผศ.ดร.จันทร์เพ็ญ คล้ายมุข รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน ติดราชการ 
2. รศ.ไพฑูรย์ สมัครกิจ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา  ติดราชการ 
3. อาจารย์ธาตรี มหันตรัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษฯ  ติดราชการ 
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4. ผศ.บุญไท เจริญผล ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายงานประกันคุณภาพ ติดราชการ 
5. ผศ.หทัยรัตน์ ทรรพวส ุ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ฯ  ติดราชการ 
6. อาจารย์ ดร.ศานติ เล็กมณ ี คณบดีคณะวิทยาการจัดการ  ติดราชการ 
7. อาจารย์ประพันธ์ แสงทองดี ประธานสภาคณาจารย์ฯ   ติดราชการ 
8. นางลักขณา เตชวงษ์ ผู้อํานวยการกองบริการการศึกษา  ติดภารกิจ 
 

 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. นางทิวาพร      ส่งแสง หัวหน้าสํานักงานผู้อํานวยการสํานักงาน 

 คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา 
2. นางสาวเบญจลักษณ์    ชิดชาญชัย หัวหน้างานประกันคุณภาพ 
3. นางศราริตา      แจ้งพันธ์ รักษาการหัวหน้างานนิติการ  

เริ่มประชุม เวลา 13.30 น. 
          ประธานพิจารณาจํานวนกรรมการที่มาประชุมและเห็นว่าครบองค์ประชุมแล้ว จึงเปิด         
การประชุมและดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม  

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ 
- ไม่มี -  

ระเบียบวาระที่ 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
ระเบียบวาระท่ี 2.1  เรื่องรับรองรายงานการประชุม  ครั้งท่ี 11/2558  

สาระสําคัญโดยย่อ 
มหาวิทยาลัยได้กําหนดให้มีการประชุม คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.)               

ครั้งที่ 11/2558 เมื่อวันอังคารที่ 27 ตุลาคม  2558 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมอยุธยา – อาเซียน  
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

เลขานุการคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) นําเสนอรายงานการประชุม (ก.บ.)      
ครั้งที่ 11/2558 เพ่ือขอให้ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม 

 

มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
  รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) ครั้งที่ 11/2558              
โดยไม่มีการแก้ไข  
 

ระเบียบวาระที่ 3   เรื่องสืบเน่ืองจากการประชุม 

ระเบียบวาระท่ี 3.1  รายงานข้อมูลการดําเนินงานและผลการปฏิบัติตามมติท่ีประชุม 
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
ครั้งท่ี 11/2558 
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สาระสําคัญโดยย่อ 
  เลขานุการคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  (ก .บ . )  นํา เสนอรายงานข้อมูล               
จากการดําเนินงานและผลการปฏิบั ติตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย               
ครั้งที่  11/2558 เมื่อวันอังคารที่  27  ตุลาคม  2558  ดังต่อไปน้ี 
 

ระเบียบ
วาระท่ี เรื่อง มติท่ีประชุม/ข้อเสนอแนะ 

และข้อสั่งการ ผลการปฏิบัติตามมติ 
3.2 ขอความเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศ

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา     
เร่ือง  หลักเกณฑ์การพิจารณาผลสําเร็จ
โครงการวิจัยที่ได้รับทุนอุดหนุนจาก
กองทุนวิจัย และ (ร่าง) ประกาศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
เร่ือง หลักเกณฑ์การพิจารณาผลสําเร็จ
โครงการวิจัยที่ได้รับทุนอุดหนุนจาก
งบประมาณแผ่นดิน 

เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา เร่ือง หลักเกณฑ์        
การพิจารณาผลสําเร็จโครงการวิจัยที่ได้รับ
ทุนอุดหนุนจากกองทุนวิจัย  และเห็นชอบ 
(ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา เร่ือง หลักเกณฑ์ 
การพิจารณาผลสําเร็จโครงการวิจัยที่ได้รับ
ทุนอุดหนุนจากงบประมาณแผ่นดินและให้
แก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะ
กรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) ต่อไป 

- แจ้งมติการประชุมให้แก่หน่วยงาน        
ที่เก่ียวข้องได้รับทราบ 

- อธิการบดีได้ลงนามในประกาศเรียบร้อย
แล้ว 
 

5.1 ขอความเห็นชอบการใช้อาคารเรียน
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
(ศูนย์อ่างทอง) เป็นอาคารเรียนประถม
สาธิต โรงเรียนเทศบาล 1 วัดต้นสน        

เห็นชอบในหลักการ ให้เทศบาลเมือง
อ่างทองใช้อาคารเรียนมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา (ศูนย์อ่างทอง) เป็น
อาคารเรียนประถมสาธิต โรงเรียนเทศบาล 1 
วัดต้นสน โดยจัดทําร่างบันทึกข้อตกลง 
ความร่วมมือ (เพ่ิมเติม) ระยะเวลาไม่เกิน  
3 ปี และให้นําร่างบันทึกข้อตกลงดังกล่าว      
เข้าพิจารณาในการประชุมคณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) ต่อไป                

- แจ้งมติการประชุมให้แก่หน่วยงาน        
ที่เก่ียวข้องได้รับทราบ 

- รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษและ
กฎหมายอยู่ระหว่างการดําเนินการจัดทํา
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพ่ือนําเข้า
พิจารณาในการประชุมคณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) ต่อไป 
 

5.2 ขอความเห็นชอบการเปิดรับสมัคร
นักศึกษาภาคพิเศษ (เสาร์ – อาทิตย์)       
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 

เห็นชอบการการเปิดรับสมคัรนักศึกษา         
ภาคพิเศษ (เสาร์ – อาทิตย์) ภาคเรียนที่ 2 ปี
การศึกษา 2558  และให้มีจํานวนนักศึกษา      
ไม่ตํ่ากว่า จํานวน 20 คน ถึงจะเปิดหมูเ่รียนได้ 

- แจ้งมติการประชุมให้แก่หน่วยงาน        
ที่เก่ียวข้องได้รับทราบ 

- เปิดรับสมัครแล้ว ต้ังแต่วันที่ 30 ตุลาคม – 
วันที่ 22 พฤศจิกายน 2558 

5.3 ขอความเห็นชอบ (ร่าง) บันทึกข้อตกลง 
(MOU) ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยากับ University  of  
Management  and  Economics  
ประเทศกัมพูชา                          

เห็นชอบ (ร่าง) บันทึกข้อตกลง (MOU) 
ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยากับ University  of  
Management  and  Economics  
ประเทศกัมพูชา 

- แจ้งมติการประชุมให้แก่หน่วยงาน        
ที่เก่ียวข้องได้รับทราบ 

- กําหนดการลงนามในวันที่ 3 ธันวาคม 
2558 

 
5.4 ขอความเห็นชอบ (ร่าง) รายงาน 

การประเมินความสําเร็จของแผนพัฒนา
คุณภาพ (Quality  Improvement  
Plan) ปีการศึกษา 2557(จากผลประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปี
การศึกษา 2556)  และสรุปผล 
การประเมินคุณภาพภายใน ระดับ
หลักสูตร ปีการศึกษา 2557 

เห็นชอบ (ร่าง) รายงานการประเมิน
ความสําเร็จของแผนพัฒนาคุณภาพ 
(Quality  Improvement  Plan)  
ปีการศึกษา 2557 (จากผลประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน ประจําปีการศึกษา 2556)    
และเห็นชอบสรุปผลการประเมินคุณภาพ
ภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2557 
และมอบหมายรองอธิการบดี ฝ่ายวิชาการ
ติดตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  
เร่ือง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญา

- แจ้งมติการประชุมให้แก่หน่วยงาน        
ที่เก่ียวข้องได้รับทราบ 

- นําเข้าพิจารณาในการประชุมสภา
มหาวิทยาลัย คร้ังที่ 11/2558 เมื่อวันที่ 
18 พฤศจิกายน 2558 มติที่ประชุมให้
ถอนเร่ืองออก 
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ระเบียบ
วาระท่ี เรื่อง มติท่ีประชุม/ข้อเสนอแนะ 

และข้อสั่งการ ผลการปฏิบัติตามมติ 
ตรีและระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2558  
และนําข้อมูลมาหารือร่วมกัน   

5.5 ขอความเห็นชอบการจัดสรรอัตรา
ทดแทนลูกจ้างประจําที่เกษียณ 
อายุราชการ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ 
และเทคโนโลยี 

มอบหมายให้คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีนํากลับไปทบทวน หากมีความ
จําเป็น ให้นํากลับมาเพ่ือพิจารณา 
ในการประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย (ก.บ.) อีกคร้ังหน่ึง 

- แจ้งมติการประชุมให้แก่หน่วยงาน        
ที่เก่ียวข้องได้รับทราบ 
 

5.6 ขอความเห็นชอบการจัดงานประชุม
วิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มศรี
อยุธยา คร้ังที่ 7 

เห็นชอบการจัดงานประชุมวิชาการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มศรีอยุธยา คร้ังที่ 7 
โดยจัดที่มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยาในเดือนกรกฎาคม 2559  

- แจ้งมติการประชุมให้แก่หน่วยงาน        
ที่เก่ียวข้องได้รับทราบ 
 

5.7 ขอความเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
เร่ือง มาตรฐานภาระงานสําหรับ
คณาจารย์ พ.ศ. ... 

เห็นสมควรให้การประชาพิจารณ์ (ร่าง) 
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา เร่ือง มาตรฐานภาระงาน
สําหรับคณาจารย์ พ.ศ. ... เสร็จส้ินเสียก่อน 
และนําเข้าเพ่ือพิจารณาในการประชุม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) 
คร้ังต่อไป 

- แจ้งมติการประชุมให้แก่หน่วยงาน        
ที่เก่ียวข้องได้รับทราบ 

- นําเข้าพิจารณาในการประชุม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) 
คร้ังที่ 12/2558 วันที่ 24 พฤศจิกายน 
2558 
 

 

 

ระเบียบวาระที่ 4 แจ้งผลและนําเสนอแผนงานที่จะดําเนินการของหน่วยงานต่าง ๆ  
ระเบียบวาระท่ี 4.1 คณบดีคณะครุศาสตร์ 
 สาระสําคัญโดยย่อ 

1. เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2558 ประชุมคณะกรรมการประจําคณะครุศาสตร์           
ครั้งที่ 5/2558 ณ ห้องประชุม 223 อาคารศูนย์การศึกษาพิเศษ  คณะครุศาสตร์   

2. ในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2558 ประชุมโรงเรียนโครงการกองทุนการศึกษา  เพ่ือวาง
แผนการใช้งบประมาณ ประจําปี พ.ศ.2559 ณ ห้องประชุม 222  อาคารศูนย์การศึกษาพิเศษ รายช่ือ
โรงเรียนที่เข้าร่วมกองทุนการศึกษา 4 โรงเรียน ดังน้ี  (1) โรงเรียนวัดจุฬามณี (ชุณหะจันทรประชาสรรค์) 
(2) โรงเรียนวัดทางหลวง (3) โรงเรียนมาลายีสงเคราะห์ (4) โรงเรียนวัดหนองไม้ซุง 

3. ในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2558 อบรมเชิงปฏิบัติการ “การเสริมสร้างทักษะการเป็นผู้นํา
นันทนาการในโรงเรียน  เพ่ือเตรียมความพร้อมสู่การเป็นครูพลศึกษา” ณ หอประชุมโรงเรียนวัดประดู่
ทรงธรรม (จียพันธ์บํารุง)  

4. ในวันที่ 28 – 29 พฤศจิกายน 2558  จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “การส่งเสริมนันทนาการ
และการออกกําลังกายในโรงเรียน” ณ โรงยิมพลศึกษา 

5. ในวันที่ 17 ธันวาคม 2558 นักศึกษาชั้นปีที่ 4 เข้าร่วมสัมมนาระหว่างฝึกปฏิบัติวิชาชีพ
ระหว่างเรียน 2 ภาคเรียนที่ 2/2558 ณ ห้องประชุมอาคาร 100 ปี ศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ 

6. ในวันที่ 21 – 22 ธันวาคม 2558 อบรมการประกันคุณภาพเร่ือง “ระบบและกลไก    
การประกันคุณภาพ” โดยวิทยากร ดร.ดวงใจ  ชนะสิทธ์ิ  ณ ห้องประชุม 204  อาคารศูนย์การศึกษา
พิเศษ  คณะครุศาสตร์ 
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7. ในวันที่ 23 ธันวาคม 2558 อบรมการทําผลงานทางวิชาการ เรื่อง “การขับเคล่ือน
บุคลากรสู่ตําแหน่งทางวิชาการ” โดยวิทยากร ผศ.อารีรัตน์  คูณดี  ณ ห้องประชุม 204 อาคาร        
ศูนย์การศึกษาพิเศษ  คณะครุศาสตร์ 

8. ในวันที่ 23 ธันวาคม 2558 นักศึกษาช้ันปีที่ 5  เข้าร่วมสัมมนาระหว่างฝึกปฏิบัติการ
สอนในสถานศึกษา 2 (ครั้งที่ 2) ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

9. ในวันที่ 24 ธันวาคม 2558 อบรม เรื่อง “กระบวนการจัดการเรียนการสอนโดยใช้     
การวิจัยเป็นฐาน RBL (research – Based  Learning)”  โดยวิทยากร นาวาตรี ดร.พงศ์เทพ  จิระโร   
ณ ห้องประชุม 204  อาคารศูนย์การศึกษาพิเศษ  คณะครุศาสตร์ 

10. ในวันที่ 14 – 15 มกราคม 2559 จัดกิจกรรมครุวิชาการ ครั้งที่ 4  “พระผู้ทรงเป็นแม่ 
และครูแห่งแผ่นดิน”   

11. ในวันที่ 27 มกราคม 2559  นักศึกษาช้ันปีที่ 5  เข้าร่วมสัมมนาระหว่างฝึกปฏิบัติการ
สอนในสถานศึกษา 2 (ครั้งที่ 3) ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 
 

ระเบียบวาระท่ี 4.2  คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
- ไม่มี - 

 

ระเบียบวาระท่ี 4.3 คณบดีคณะวิทยาการจัดการ 
- ไม่มี - 

 

ระเบียบวาระท่ี 4.4  คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 สาระสําคัญโดยย่อ 

1. เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2558 ประชุม เรื่อง การศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก        
ในประเทศสาธารณรัฐ (ไต้หวัน) ภายในโครงการ Elite  600  Scholarship  Program  ณ ห้อง ศว108  
คณะวิทยาศาสตร์ฯ 

2. เมื่อวันที่ 7 – 8 พฤศจิกายน 2558 อบรมโครงการค่ายภาษาอังกฤษสู่อาเซียน         
ณ แฟนตาซีรีสอร์ท  จังหวัดชัยนาท 

3. เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2558 ประชุมกรรมการดําเนินงานศูนย์สเต็มศึกษา           
ณ ห้อง ศว108  คณะวิทยาศาสตร์ฯ 

4. เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2558  ประชุมการขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการและ
ระบบที่เก่ียวข้อง (สายวิชาการ) ณ ห้อง ศว108  คณะวิทยาศาสตร์ฯ 

5. เมื่อวันที่ 21 – 22 พฤศจิกายน 2558  จัดค่ายอาสาพัฒนาท้องถิ่น  ณ เขาโกรก    
ปลากิ้วและวัดป่าดอยลับงา  จังหวัดกําแพงเพชร 

6. เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2558 ประชุมคณะกรรมการหมวดวิชาศึกษาทั่วไป          
ณ ห้อง ศว108  คณะวิทยาศาสตร์ฯ 

7. เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2558 ประชุมสาขาที่ เ ก่ียวกับการเพ่ิมบัณฑิตสาขา          
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ณ ห้อง ศว108  คณะวิทยาศาสตร์ฯ 



 

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  คร้ังที่  13/2558 

 

[2-7] 

8.  ในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2558  โครงการส่งเสริมศาสนาและประเพณีไทย (กิจกรรม
ลอยกระทง) ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

9. ในวันที่ 8 ธันวาคม 2558 ประชุมคณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ฯ ก่อนเปิดภาคเรียน     
ณ ห้องประชุม 1 คณะวิทยาศาสตร์ฯ 

10. ในวันที่ 9 ธันวาคม 2558 ประชุมคณะกรรมการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ      
คณะวิทยาศาสตร์ฯ ณ ห้อง ศว108 คณะวิทยาศาสตร์ฯ 

11. ในวันที่ 11 ธันวาคม 2558 ประชุมคณะกรรมการวิชาการคณะวิทยาศาสตร์ฯ         
ณ ห้อง ศว108  คณะวิทยาศาสตร์ฯ 

12. ในวันที่ 13 – 15 ธันวาคม 2558 กิจกรรมค่ายดาราศาสตร์ ณ อุทยานแห่งชาติภูหิน
ร่องกล้า จังหวัดพิษณุโลก 

13. ในวันที่ 16 ธันวาคม 2558 อบรมเชิงปฏิบัติการโปรแกรม SPSS  For  windows 
สําหรับการออกแบบ ณ ห้อง 31120  อาคาร 100 ปี 

14. ในวันที่ 18 ธันวาคม 2558  อบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้โปรแกรม Photoshop 
สําหรับการออกแบบ ณ ห้อง 31120  อาคาร 100 ปี 

15. ในวันที่ 21 ธันวาคม 2558 ประชุมคณะกรรมการประจําคณะวิทยาศาสตร์ฯ           
ณ ห้อง ศว108  คณะวิทยาศาสตร์ฯ 

16. ในวันที่ 22 ธันวาคม 2558 อบรมเชิงปฏิบัติการ คอมพิวเตอร์เบ้ืองต้นและโปรแกรม
สํานักงานสําหรับเจ้าหน้าที่ ณ ห้อง 31120  อาคาร 100 ปี 

17. ในวันที่ 23 ธันวาคม 2558  ประชุมคณะกรรมการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ    
คณะวิทยาศาสตร์ฯ ณ ห้อง ศว108 

18. ในวันที่ 23 – 25 ธันวาคม 2558 ศึกษาดูงานของคณาจารย์และเจ้าหน้าที่              
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 
 

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
รับทราบ  

 

ระเบียบวาระท่ี 4.5 ผู้อํานวยการสถาบันอยุธยาศึกษา  
 สาระสําคัญโดยย่อ 

1. เมื่อวันที่ 4 – 5  พฤศจิกายน 2558 สถาบันอยุธยาศึกษา ได้จัดกิจกรรมค่ายวัฒนธรรม  
นําวิถีชีวิตไทย โดยมี อาจารย์ ดร.จงกล เฮงสุวรรณ ผู้อํานวยการฯ ได้ให้การต้อนรับอาจารย์และนักเรียน
ระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 จากโรงเรียนอนุบาลระยอง จังหวัดระยอง จํานวน 70 คน ในโครงการ        
“Mini English Program” โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมให้เยาวชนมีความรู้ความเข้าใจในศิลปวัฒนธรรม
และภูมิปัญญาท้องถิ่นของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา อาทิ การสานปลาตะเพียนใบลาน  การทําขนมไทยและ
พับใบเตย การประดิษฐ์พวงมโหตร และดอกไม้ประดิษฐ์จากต้นโสนหางไก่ ส่วนในช่วงเย็นเป็นการฝึก
ปฏิบัติการรําวงมาตรฐาน ณ ลานวัฒนธรรม นอกจากน้ี สถาบันฯ ได้จัดนักวิชาการในการนําคณะชมโบราณ
สถานที่สําคัญต่างๆ ภายในเขตอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา ณ สถาบันอยุธยาศึกษา  
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2. เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2558 สถาบันอยุธยาศึกษา ได้จัดกิจกรรม "พัฒนาความรู้      
ด้านวัฒนธรรมอยุธยาสําหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา" ครั้งที่ 1 โดยวิทยากรจากสถาบันอยุธยาศึกษา 
ได้แก่ อาจารย์สุรินทร์ ศรีสังข์งาม รองผู้อํานวยการ บรรยายเรื่อง "ประวัติศาสตร์ ศิลปะ และภูมิทัศน์
วัฒนธรรมอยุธยามรดกโลก" พร้อมด้วย นายพัฑร์ แตงพันธ์ นักวิชาการศึกษา บรรยายเรื่อง "อยุธยาร่วมสมัย" 
และนายปัทพงษ์ ช่ืนบุญ นักวิชาการศึกษา บรรยายเร่ือง "ชุมชนและแหล่งวัฒนธรรม จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา" โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นผู้บริหารและครูจากโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา เขต 2 จํานวน 100 คน ณ ห้องประชุมสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 
เขต 2   

3. เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2558 สถาบันอยุธยาศึกษา ได้จัดกิจกรรม “พัฒนาความรู้     
ด้านวัฒนธรรมอยุธยาสําหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา” ครั้งที่ 2 โดยวิทยากรจากสถาบันอยุธยาศึกษา 
ได้แก่ อาจารย์สุรินทร์ ศรีสังข์งาม รองผู้อํานวยการ บรรยายเร่ือง “ประวัติศาสตร์ ศิลปะ และภูมิทัศน์
วัฒนธรรมอยุธยามรดกโลก” พร้อมด้วย นายพัฑร์ แตงพันธ์ นักวิชาการศึกษา บรรยายเร่ือง "อยุธยาร่วม
สมัย" และนายปัทพงษ์ ช่ืนบุญ นักวิชาการศึกษา บรรยายเร่ือง "ชุมชนและแหล่งวัฒนธรรม จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา" โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นผู้บริหารและครูจากโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา เขต 1 จํานวน 100 คน ณ ห้องประชุมสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 
เขต 1 

4. ในวันที่ 9 ธันวาคม 2558 จัดกิจกรรมแนะนําวารสารวิชาการอยุธยาศึกษา  ณ สถาบัน
อยุธยาศึกษา 

5.  ในวันที่ 12 ธันวาคม 2558  จัดกิจกรรมอบรมหลักสูตรระยะสั้น เรื่อง สืบสานภูมิศิลป์
แผ่นดินสยาม หัตถกรรมงานแทงหยวก  ณ สถาบันอยุธยาศึกษา 

6. ในวันที่ 19  ธันวาคม 2558  จัดกิจกรรม ศึกษาประวัติศาสตร์และศิลปวัฒนธรรม
อาเซียน  ณ สถาบันอยุธยาศึกษา 

7. ในวันที่ 18 – 27  ธันวาคม 2558 จัดนิทรรศการศิลปหัตถกรรมอาเซียน ณ บริเวณโถง
พักคอย งานยอยศย่ิงฟ้าอยุธยามรดกโลก 

 

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
รับทราบ  

 

ระเบียบวาระท่ี 4.6  ผู้อํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 สาระสําคัญโดยย่อ 

1. เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2558 ได้มีการจัดอบรมฐานข้อมูลออนไลน์และเทคโนโลยี
สารสนเทศให้กับคณาจารย์และบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา วิทยากรโดย คุณจิรวัฒน์  
พรหมพร  จากบริษัท บุ๊คโปรโมช่ัน แอนด์ เซอร์วิส จํากัด ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์  31104  อาคาร 
100 ปี โดยมีผู้เข้ารับการอบรมคร้ังน้ี จํานวน 52 ราย 

2. เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2558 จัดโครงการบริการวิชาการส่งเสริมการอ่านเพ่ือการเรียนรู้ 
“พ่อสอนอ่าน  คําสอนพ่อ” วิทยากรโดย อาจารย์ทัศนี  สุทธิวงศ์  อาจารย์คณะมนุษยศาสตร์ฯ และยังมี   
การประกวดทําการ์ดวันพ่อพร้อมมอบเงินรางวัลแก่ผู้ชนะการประกวด  และมีการสอนทํามาลัยให้พ่อด้วย



 

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  คร้ังที่  13/2558 
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กระดาษทิชชู ณ ห้องประชุมต้นโมก  อาคารบรรณราชนครินทร์  โดยมีผู้ เข้ารับการอบรมครั้งน้ี           
จํานวน  61 ราย 

3. เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2558 จัดโครงการบริการวิชาการ “การอ่านเพ่ือบริการชุมชน 
ประจําปี 2559” ณ ชุมชนกองกํากับ หมู่ 1 ตําบลประตูชัย  อําเภอพระนครศรีอยุธยา  โดยมีวัตถุประสงค์
เพ่ือให้เยาวชนภายในชุมชนได้ฝึกทักษะการอ่านหนังสือและสร้างนิสัยรักการอ่าน  นอกจากน้ีมีการสอน
ทํางานอาชีพการทํามาลัยด้วยกระดาษทิชชู  ก๊ิบติดผมและกระทงจากวัสดุเหลือใช้  โดยมีผู้สนใจเข้ารับ     
การอบรมครั้งน้ี จํานวน 43 ราย 

4. ในวันที่ 23 – 25 ธันวาคม 2558 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ MOS  Certification (Microsoft  
Office  Specialist)  เวลา 08.00 – 17.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 31104 อาคาร 100 ปี             
ศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ โดยได้รับประกาศนียบัตรยืนยันความสามารถการใช้โปรแกรม Microsoft  Office  
เพ่ือสนับสนุนการผลิตบัณฑิตที่พึงประสงค์ทางด้านทักษะการใช้เทคโนโลยี  โดยมีวิทยากรจาก บริษัท เออาร์ไอ
ที จํากัด  

5. ปฏิทินการประชุมสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจําปี พ.ศ.2559 
 

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี 4.7  ผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
 สาระสําคัญโดยย่อ 

1. เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2558 ประชุมกลุ่มศรีอยุธยา  ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษ 
2. เมื่อวันที่ 10 – 11 พฤศจิกายน 2558  บุคลากรงานวิจัยและบริการวิชาการเข้าร่วม     

การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับมหาวิทยาลัย ณ ห้องประชุมต้นโมก 
3. เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2558 รองผู้อํานวยการและเจ้าหน้าที่วิจัยประชุมระบบติดตาม

การใช้จ่ายงบประมาณ ณ สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 
4. เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2558  ประชุมเครือข่ายบริการวิชาการ ณ โรงแรมแกรนฯ 

พระราม 6 
5. เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2558  ประชุมคณะกรรมการพิจารณาโครงการวิจัยเสนอ    

ขอทุนจากกองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ปี 2559/1  ณ ห้องประชุมอยุธยา – 
โปรตุเกส  สํานักงานอธิการบดี 

6. เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2558  กิจกรรมอบรมการจัดการขยะ  ณ ตําบลบางนมโค  
อําเภอเสนา  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

7. เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2558 รองผู้อํานวยการงานบริหารเข้าร่วมประชุมติดตาม
เร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ  ประจําปีงบประมาณ 2559 ณ ห้องประชุมอยุธยา – อาเซียน สํานักงาน
อธิการบดี 

8. เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2558  บุคลากรอบรมโครงการพัฒนาบุคลากรกิจกรรมงาน
ประจําสู่งานวิจัย ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 



 

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  คร้ังที่  13/2558 
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9. เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2558 กิจกรรมอบรมกฎหมายในชีวิตประจําวัน ณ ตําบล
คลองวัว  จังหวัดอ่างทอง 

10. เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2558  กิจกรรมอบรมหัตถกรรมสร้างอาชีพ  ณ โรงเรียนบาง
ปะหัน  อําเภอบางปะหัน  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

11. การดําเนินการตามรายงานวิเคราะห์จุดเด่นและจุดที่ควรพัฒนาในองค์ประกอบที่ 2 
การวิจัย  และองค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการตามคําแนะนําของคณะกรรมการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายในระดับมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 10 – 11 พฤศจิกายน 2558 ณ โดยสถาบันวิจัยและ
พัฒนา 

12. การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มศรีอ ยุธยา  ครั้ งที่  7              
7th National  Conference  of  Sri – Ayutthaya  Rajabhat  University  Group (NASUG  2016) 
“วิจัย  สร้างองค์ความรู้ใหม่  รับใช้สังคม”  111 ปี จากโรงเรียนฝึกหัดครูเมืองกรุงเก่าสู่มหาวิทยาลัย   
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  ในวันที่  7 – 8 กรกฎาคม 2559 

13. การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 10th International  Workshop  on  Smart – 
Info  Media  System  in  Asia (SISA  2016) ในวันที่ 14 – 17 กันยายน 2559 
 

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
รับทราบ 

 

ระเบียบวาระท่ี 4.8  ผู้อํานวยการสํานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา 
 สาระสําคัญโดยย่อ 

1. เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2558  บรรยายเสริมรายวิชาความเป็นครูแท้  ณ วัดปัญญา   
นันทาราม  จังหวัดปทุมธานี 

2. เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2558 สัมมนาหลังการศึกษาดูงานการบริหารและการจัด
การศึกษา ณ ห้องประชุมต้นโมก  อาคารบรรณราชนครินทร์ 

3. เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2558 ประชุมคณะกรรมการกําหนดรูปแบบการเขียน
บทคัดย่อวิทยานิพนธ์สําหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  ณ ห้อง 3025  อาคารบัณฑิตวิทยาลัย 

4. ในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2558 ประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 6/2558       
ณ ห้องประชุมอยุธยา – อาเซียน สํานักงานอธิการบดี 

5. ในวันที่ 26 – 29 พฤศจิกายน 2558  ศึกษาดูงานการจัดการองค์กรภาคเอกชน         
ณ จังหวัดเชียงราย 
 

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
รับทราบ 
 
 

ระเบียบวาระท่ี 4.9  ผู้อํานวยการสาํนักงานอธิการบด ี
- ไม่มี – 
 

 



 

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  คร้ังที่  13/2558 

 

[2-11] 

ระเบียบวาระท่ี 4.10  ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ 
- ไม่มี – 

 

ระเบียบวาระท่ี 4.11  ผู้อํานวยการกองนโยบายและแผน 

 สาระสําคัญโดยย่อ 
1. เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2558 ประชุมผู้บริหารสถานศึกษากระทรวงศึกษาธิการเพ่ือรับ

การตรวจเย่ียมและรับนโยบายของผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (นายประยูร  รัตนเสนีย์)       
ณ ห้องประชุมมงคลวราจารย์  สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

2. เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2558 ประชุมคณะอนุกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่าย
งบประมาณ ครั้งที่ 2/2559  ณ ห้องประชุมอยุธยา – อาเซียน สํานักงานอธิการบดี 

3. เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2558 ประชุมคณะกรรมการวิเทศสัมพันธ์ ครั้งที่ 1/2559       
ณ ห้องประชุมอยุธยา – อาเซียน สํานักงานอธิการบดี 

4. เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2558 ประชุมคณะกรรมการบริหารงบประมาณและการเงิน 
ครั้งที่ 6/2558 ณ ห้องประชุมอยุธยา – อาเซียน สํานักงานอธิการบดี 

5. เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2558 ประชุมคณะกรรมการดําเนินการจัดอบรม เรื่อง ระบบ
บริหารงบประมาณและการเงิน (SAP) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  ครั้งที่ 1/2559           
ณ ห้องประชุม 1 อาคาร 2 ช้ัน 2   

6. เมื่อวันที่ 10 – 11 พฤศจิกายน 2558 ร่วมรับการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในของมหาวิทยาลัยในองค์ประกอบที่ 5 ตัวบ่งช้ีที่ 5.1  เกณฑ์ข้อที่ 1  พัฒนาแผนกลยุทธ์จากผล   
การวิเคราะห์ SWOT กับวิสัยทัศน์ของสถาบันและพัฒนาไปสู่แผนกลยุทธ์ทางการเงินและแผนปฏิบัติ
ราชการตามกรอบเวลาเพ่ือให้บรรลุตามตัวบ่งช้ีและเป้าหมายของแผนกลยุทธ์  ณ ห้องประชุมต้นโมก   

7. เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2558 ประชุมปรับแผนยุทธศาสตร์ราชภัฏ ระยะ 10 ปี      
พ.ศ.2559 – 2568  ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

8. เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2558 ประชุมคณะกรรมการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ณ ห้องประชุม 3 ช้ัน 4 อาคาร 4 ช้ัน ศาลากลางจังหวัด 

9. เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2558 การประชุมปรึกษาหารือการเปิดสอนวิชาภาษา
เปอร์เซีย ครั้งที่ 1/2558  

10. เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2558 ประชุมการกําหนดแนวทางการจัดทํางบประมาณและ
ปฏิทินงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ณ สํานักงบประมาณ 

11. เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2558 ประชุมคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่าย
งบประมาณ ครั้งที่ 11/2558 ณ ห้องประชุมอยุธยา – อาเซียน  

12. เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2558 ประชุมคณะกรรมการจัดทําแผนบริหารความเส่ียง
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 1/2558 ณ ห้องประชุมอยุธยา – อาเซียน 

13. เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2558 ประชุมคณะกรรมการจัดทําต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต  
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  ครั้งที่ 1/2558  ณ ห้องประชุมอยุธยา – อาเซียน 
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14. ในวันที่ 2 – 4 ธันวาคม 2558 ต้อนรับ Dr.Tun  Pheakday  and  Prof.Dr.Bunthan  Eang  
University  of  Management  and  Economics, Battambang, Kingdom  of  Cambodia  ณ ห้องประชุม
อยุธยา – อาเซียน  

15. ในวันที่ 9 ธันวาคม 2558  ประชุมคณะอนุกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่าย
งบประมาณ ครั้งที่ 2/2559 ณ ห้องประชุมอยุธยา – อาเซียน  

16. ในวันที่ 9 ธันวาคม 2558 รับการตรวจเย่ียมและรับนโยบายของผู้ว่าราชการจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา (นายประยูร  รัตนเสนีย์) ณ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 

17. ในวันที่ 16 ธันวาคม 2558 ประชุมคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ  
ครั้งที่ 2/2559  เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมอยุธยา – อาเซียน 

18. ในวันที่ 23 ธันวาคม 2558 ประชุมคณะกรรมการวิเทศสัมพันธ์ ครั้งที่ 1/2559          
ณ ห้องประชุมอยุธยา – อาเซียน 

19. ในวันที่ 24 ธันวาคม 2558 ประชุมปรึกษาหารือการปรับปรุงอนุสรณ์สถานและภูมิทัศน์
บริเวณสถานฝังศพปฐมจุฬาราชมนตรีเจ้าพระยาบวรราชนายก (เฉกอะหมัด) ณ ห้องประชุม        
อยุธยา – อาเซียน 

20. แนวทางปฏิบัติสําหรับรายการก่อหน้ีผูกพันข้ามปีงบประมาณ ตามมาตรการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2559 
 

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
รับทราบ 
 
 

ระเบยีบวาระท่ี 4.12  ผู้อํานวยการกองกลาง 
- ไม่มี - 

 
 
 

ระเบยีบวาระท่ี 4.13  ผู้อํานวยการกองพัฒนานักศึกษา 
 สาระสําคัญโดยย่อ 

1. สรุปกิจกรรมที่ดําเนินการแล้ว  และอยู่ระหว่างดําเนินการประจําเดือนพฤศจิกายน 2558 
2. ผลการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย  ครั้งที่ 43 (รอบคัดเลือก) เมื่อวันที่    

16 – 20 พฤศจิกายน 2558 ณ มหาวิทยาลัยบูรพา  มีนักกีฬาที่ผ่านเข้ารอบไปร่วมการแข่งขันกีฬา     
ในรอบมหกรรม คือ เปตองชายเด่ียว  และเปตองหญิงเด่ียว 

3. ปฏฺทินกิจกรรม  ประจําเดือนธันวาคม 2558 
4. ขอเรียนเชิญผู้บริหาร  คณาจารย์ ร่วมงานอนุรักษ์สืบสานประเพณีลอยกระทงราชภัฏ

กรุงเก่าในวันพุธที่ 25 พฤศจิกายน 2558 เวลา 16.30 – 20.30 น. ณ บริเวณสนามหญ้าหน้าอาคาร 2 
 

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
รับทราบ 
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ระเบยีบวาระท่ี 4.14  ผู้อํานวยการกองบริการการศกึษา 
- ไม่มี – 

 

ระเบยีบวาระท่ี 4.15  หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน 
- ไม่มี – 

ระเบยีบวาระท่ี 4.16  รองอธิการบด ี
ระเบียบวาระท่ี 4.16.1  รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร 
 สาระสําคัญโดยย่อ 

1. ปฏิทินการประชุมประจําสํานักงานสภามหาวิทยาลัย ประจําปีพุทธศักราช 2559  
2. ปฏิทินการประชุมประจํากองนโยบายและแผน ประจําปีพุทธศักราช 2559 
3. ปฏิทินการประชุมคณะกรรมการปรับปรุงและยกร่างกฎหมายของมหาวิทยาลัยฯ  
4. เรื่องที่ดําเนินการไปแล้ว/ระหว่างการดําเนินการ 

4.1 ยกร่างปรับค่าเทอม ประชุมแล้ว 2 ครั้ง 
4.2 กําหนดพ้ืนที่รับผิดชอบของเจ้าหน้าที่ภาคพ้ืนดิน 
4.3 อบรมการทําผลงานวิชาการของบุคลากรสายวิชาการ  ครั้งที่ 3 วันที่ 18 – 19 

พฤศจิกายน 2558 
4.4 การประหยัดพลังงาน/นํ้า กําหนดแผนปฏิบัติการปี 2559 ปรับคณะกรรมการ     

จะนําเสนอโครงการเดือนธันวาคม 2558 มีเจ้าหน้าที่ดําเนินการล้างเคร่ืองปรับอากาศ จํานวน 2 คน     
อยู่ระหว่างสํารวจและจะดําเนินการล้างหลังสํารวจเสร็จ 

4.5 ร่วมกับสโมสรอาจารย์ส่งเสริมสุขภาพของบุคลากร  ส่งมอบอุปกรณ์และกําหนด
สถานที่แล้ว 

4.6 ร่วมมือกับ อบต.ธนู สาขาเคมีและสาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมในการลดปริมาณ
ขยะ  นําขยะมาทําปุ๋ยลดการใช้โฟม  เพ่ือเป็นส่วนหน่ึงของ Green  University 

4.7 ดํา เ นินการประชุมเ พ่ือ กําหนดแผนพัฒนาการท่องเที่ ยวตามจุดเ น้นของ
มหาวิทยาลัย/กําหนดคณะกรรมการ 

4.8 ปรับปรุงซุ้มโค้กให้มีรูปลกัษณ์สอดคล้องกับการเป็นเมืองมรดกโลก 
4.9 มาตรการเรื่องการป้องกันสารเสพติดในมหาวิทยาลัยและกําหนดการป้องกันด้านอ่ืน 
4.10 อบรมเจ้าหน้าที่สายสนับสนุนเรื่องการบันทึกข้อมูลในระบบ SAP  เมื่อวันที่ 6 

พฤศจิกายน 2558 และจะดําเนินการคร้ังต่อไปในเดือนธันวาคม 2558 
4.11 จัดทําแบบประเมินความพึงพอใจเพ่ือพัฒนางาน 
4.12 ทบทวนระบบงานสารบัญของสํานักงานสภา 

5. เรื่องที่จะดําเนินการ 
5.1 พัฒนาการดําเนินงานของหน่วยงานสารสนเทศ 
5.2 อบรมการจัดทําผลงานวิชาการของบุคลากรสายวิชาการ ครั้งที่ 4 เดือนมีนาคม 2559 
5.3 จัดการความรู้เรื่องการเขียนบันทึกข้อความ จดหมายภายนอก การบันทึกรายงาน

การประชุม ในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2558 
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5.4 ปลูกต้นไม้วันพ่อบริเวณหลังวัดบรมพุทธาราม (ต้นสาระอินเดีย  ต้นหมัน) โดยได้รับ
ความร่วมมือจากสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
รับทราบ 

 

ระเบียบวาระท่ี 4.16.2  รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน 
 

- ไม่มี – 
 

ระเบียบวาระท่ี 4.16.3  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
 สาระสําคัญโดยย่อ 

1. ระบบรับสมัครคัดเลือกนักศึกษาแบบออนไลน์  ทางบริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จํากัด 
(มหาชน) ได้ร่วมมือกับ ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) ให้บริการด้านระบบรับสมัครคัดเลือกนักศึกษาออนไลน์ 
(Online  Recruitment) ให้กับหน่วยงานราชการ  โดยทางบริษัทฯ เป็นผู้ออกแบบระบบบริการออนไลน์และ
ธนาคารกรุงไทยอํานวยความสะดวกด้านช่องทางการรับชําระเงินให้กับผู้สมัครและหน่วยงาน ซึ่งบริษัทฯ ให้บริการ
ระบบดังกล่าวโดยไม่มีค่าใช้จ่าย 

2. การรับนักศึกษาโครงการความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา กับ บริษัท 
Nanning  Ding  Qian  Tin  Business  Service Ltd. (นักศึกษาจีน) 

3. กําหนดการปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ ในวันที่ 21 - 22 ธันวาคม 2558  ณ แก่งคอย  จังหวัดสระบุรี 
 

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
รับทราบ 

 

ระเบยีบวาระท่ี 4.16.4  รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา 
- ไม่มี - 
 

ระเบยีบวาระท่ี 4.16.5  รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษและกฎหมาย 
 สาระสําคัญโดยย่อ 

1. การนําเสนอร่าง กฎ ระเบียบ ประกาศ และข้อบังคับของมหาวิทยาลัยเสนอต่อคณะกรรมการ
ปรับปรุงและยกร่างกฎหมายของมหาวิทยาลัย 

2. แจ้งมติการประชุมคณะกรรมการปรับปรุงและยกร่างกฎหมายของมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 9/2558 
เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2558 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมอยุธยา – โปรตุเกส  สํานักงานอธิการบดี 

 

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
รับทราบ 

 

ระเบยีบวาระท่ี 4.16.6  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพ 
- ไม่มี - 
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ระเบยีบวาระท่ี 4.16.7  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการ   และสหกิจศึกษา 
- ไม่มี - 
 

 

ระเบียบวาระท่ี 4.16.8  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายอาคารสถานท่ีภูมิสถาปัตย์  และสิทธิประโยชน์
ของบุคลากร 

- ไม่มี - 
 

ระเบยีบวาระท่ี 4.16.9  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์ 
 สาระสําคัญโดยย่อ 

1. เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2558 งานประชาสัมพันธ์ร่วมกับสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศจัดประชุมวางแผนการจัดรายการเพ่ือออกโทรทัศน์วงจรปิดภายในมหาวิทยาลัย โดยมีรายการ   
เพ่ือออกโทรทัศน์ ดังน้ี (1) รายการ “หนังสือน่าอ่าน” (2) รายการ “ภาษาน่ารู้”  (3) รายการ “รอบรั้ว ARU”     
ณ ห้องประชุมอยุธยา – ฮอลันดา  เวลา 15.00 น. – 16.30 น. 

2. ในวันที่ 27 ธันวาคม 2558 งานประชาสัมพันธ์ร่วมกับสาขาวิชานิเทศศาสตร์และสาขาวิชา
สัมมนาชุมชน จัดให้มีการร่วมประชุมปรึกษาหารือกับคุณมาโนช  พุฒตาล ในการเป็นสถานที่จัดรายการ 
“เที่ยวใกล้บ้าน” ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

3. ในวันที่ 11 – 12 มกราคม 2559 งานประชาสัมพันธ์ดําเนินการจัดกิจกรรม “OPEN  
HOUSE  2016” ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
รับทราบ 
 
 

ระเบยีบวาระท่ี 4.16.10  หัวหน้าหนว่ยตรวจสอบภายใน 
- ไม่มี - 
 

ระเบียบวาระที่ 5  เรื่องนําเสนอเพื่อพิจารณา 
 

ระเบียบวาระท่ี 5.1  ขอความเห็นชอบ (ร่าง) บันทึกข้อตกลง (MOU) ระหว่างมหาวิทยาลัย      
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยากับ Shih  Chien  University ประเทศจีน 
(ไต้หวัน)                                          

สาระสําคัญโดยย่อ 
 ตามท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยามีนโยบายให้ดําเนินการสร้างเครือข่ายและขยาย    

ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศเพ่ือดําเนินการแลกเปลี่ยนทางวิชาการและวัฒนธรรม น้ัน 
 เรื่องน้ีได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการวิเทศสัมพันธ์ เมื่อวันพุธที่ 4 พฤศจิกายน 2558 
 คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) มีข้อเสนอแนะ คือ ให้แก้ไข หน้า ก.บ. – 3  ข้อที่ 3  

ขอบเขตความร่วมมือ  ให้ระบุว่าเป็นทั้งของอาจารย์และนักศึกษา 
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มติ/ความเห็นของที่ประชุม 
  เห็นชอบ (ร่าง) บันทึกข้อตกลง (MOU) ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา        
กับ Shih  Chien  University ประเทศจีน (ไต้หวัน) โดยให้แก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย (ก.บ.)                   
                     

ระเบียบวาระท่ี 5.2  ขอความเห็นชอบ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา   
ว่าด้วย การกําหนดมาตรฐานภาระงานทางวิชาการของผู้ดํารงตําแหน่ง
อาจารย์  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  รองศาสตราจารย์  และศาสตราจารย์ 
พ.ศ. ... 

สาระสําคัญโดยย่อ 
 ตามที่มีประกาศคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก .พ .อ .)             

เรื่อง มาตรฐานภาระงานทางวิชาการของผู้ดํารงตําแหน่งอาจารย์  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  รองศาสตราจารย์  
และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2558  ข้อ 7 กําหนดให้สภาสถาบันอุดมศึกษาออกข้อบังคับว่าด้วยการกําหนด
ภาระงานของผู้ดํารงตําแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ ให้แล้ว
เสร็จภายในหน่ึงร้อยแปดสิบวันหลังจากที่ประกาศน้ีใช้บังคับ (20 สิงหาคม 2558) และรายงานให้
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาทราบภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่สภาสถาบันอุดมศึกษาเห็นชอบ 

 รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษและกฎหมาย  และงานนิติการ    
จึงได้จัดทํา (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  ว่าด้วย  การกําหนดมาตรฐานภาระงาน
ทางวิชาการของผู้ดํารงตําแหน่งอาจารย์  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  รองศาสตราจารย์  และศาสตราจารย์     
พ.ศ. ... และคณะกรรมการทบทวนและกําหนดมาตรฐานภาระงานสําหรับบุคลากรสายวิชาการ  ได้จัดทํา 
(ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง มาตรฐานภาระงานทางวิชาการของผู้ดํารง
ตําแหน่งอาจารย์ ผู้ ช่วยศาสตราจารย์  รองศาสตราจารย์  และศาสตราจารย์ พ.ศ. ... เพ่ือเสนอ   
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยต่อไป 

 เรื่องน้ีได้ผ่านการพิจารณาแล้ว ดังต่อไปน้ี 
1. การประชุมคณาจารย์เพ่ือขอความเห็น (ร่าง) ประกาศมาตรฐานภาระงานสําหรับ

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

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

เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2558  
 คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) มีข้อเสนอแนะ คือ ให้แก้ไขข้อบังคับฯ หน้า 2 ข้อ 6    

ไม่ต้องตัดข้อความ  ให้คงคําว่า “ทางวิชาการ  ระดับ” ไว้ 
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มติ/ความเห็นของที่ประชุม 
  เห็นชอบ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย การกําหนด
มาตรฐานภาระงานทางวิชาการของผู้ดํารงตําแหน่งอาจารย์  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  รองศาสตราจารย์  และ
ศาสตราจารย์ พ.ศ. ... โดยให้แก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.)  
  

ระเบียบวาระท่ี 5.3  ขอความเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
เรื่อง มาตรฐานภาระงานทางวิชาการของผู้ดํารงตําแหน่งอาจารย์         
ผู้ช่วยศาสตราจารย์  รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. ... 

 

สาระสําคัญโดยย่อ 
 ตามที่มีประกาศคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก .พ .อ .)             

เรื่อง มาตรฐานภาระงานทางวิชาการของผู้ดํารงตําแหน่งอาจารย์  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  รองศาสตราจารย์  
และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2558  ข้อ 7 กําหนดให้สภาสถาบันอุดมศึกษาออกข้อบังคับว่าด้วยการกําหนด
ภาระงานของผู้ดํารงตําแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ ให้แล้ว
เสร็จภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวันหลังจากที่ประกาศน้ีใช้บังคับ (20 สิงหาคม 2558) และรายงาน             
ให้สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาทราบภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่สภาสถาบันอุดมศึกษาเห็นชอบ 

 รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษและกฎหมาย  และงานนิติการ    
จึงได้จัดทํา (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  ว่าด้วย  การกําหนดมาตรฐานภาระงาน
ทางวิชาการของผู้ดํารงตําแหน่งอาจารย์  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  รองศาสตราจารย์  และศาสตราจารย์     
พ.ศ. ... และคณะกรรมการทบทวนและกําหนดมาตรฐานภาระงานสําหรับบุคลากรสายวิชาการ  ได้จัดทํา 
(ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง มาตรฐานภาระงานทางวิชาการของผู้ดํารง
ตําแหน่งอาจารย์ ผู้ ช่วยศาสตราจารย์  รองศาสตราจารย์  และศาสตราจารย์ พ.ศ. ... เพ่ือเสนอ   
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยต่อไป 

 เรื่องน้ีได้ผ่านการพิจารณาแล้ว ดังต่อไปน้ี 
1. การประชุมคณาจารย์เพ่ือขอความเห็น (ร่าง) ประกาศมาตรฐานภาระงานสําหรับ

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

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

เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2558 
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) มีข้อเสนอแนะ ดังต่อไปน้ี 
1. แก้ไขหน้า ก.บ. – 7 ข้อ 8.4 ไม่ใช่ผลงานทางวิชาการตามเกณฑ์ ก.พ.อ. ที่จะมีคุณสมบัติ       

ให้เป็นอาจารย์ประจําหลักสูตรได้  และตอบตัวช้ีวัดประกันคุณภาพไม่ได้  ควรจะแยกไว้เป็นภาระงานด้านอ่ืน ๆ 
ในข้อ 6.1.6  เพ่ือเป็นกรอบให้อาจารย์ได้ทํางานวิชาการให้เป็นอาจารย์ประจําหลักสูตรได้ และเป็นไปตามตัวช้ีวัด
ได้ 
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2. แก้ไขหน้า ก.บ. – 6, 7 ข้อ 8.2  และ 8.3 ควรเพ่ิมเติมว่าให้นํามาคิดภาระงานได้ไม่เกิน      
2 ภาคการศึกษา 

3. แก้ไขหน้า ก.บ. – 7 ข้อ 8.4.2  ให้ตัดคําว่า “เช่น PowerPoint, E-book”  ออก   
 

มติ/ความเห็นของที่ประชุม 
  เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง มาตรฐานภาระงาน
ทางวิชาการของผู้ดํารงตําแหน่งอาจารย์   ผู้ช่วยศาสตราจารย์  รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ 
พ.ศ. ... โดยให้แก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) 

 

ระเบียบวาระท่ี 5.4  ขอความเห็นและข้อเสนอแนะรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
ระดับมหาวิทยาลัย ประจําปีการศึกษา 2557 

 

สาระสําคัญโดยย่อ 
 ตามท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  ได้จัดการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  

ประจําปีการศึกษา 2557  ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พุทธศักราช 2542 และที่แก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 หมวด 6 มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา  และมาตรา 48                  
ให้สถาบันการศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษา  ระดับมหาวิทยาลัย ในระหว่างวันที่        
10 – 11 พฤศจิกายน 2558 เพ่ือให้ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา  เป็นไปตามขั้นตอน    
ของกระบวนการที่ได้มาตรฐาน น้ัน 

 บัดน้ี  การดําเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  ประจําปีการศึกษา 2557 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  ได้ดําเนินการเรียบร้อยแล้ว  จึงขอนําเสนอรายงานผล       
การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน   ประจํ า ปีการ ศึกษา  2557 มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา  ดังรายงานที่แนบมาพร้อม 

 คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) มีข้อเสนอแนะ ดังต่อไปน้ี 
1. กําหนดเป้าหมายครั้งต่อไปต้องไม่ตํ่ากว่า 4   
2. ข้อมูลตัวเลขขอให้ตรวจสอบให้ถูกต้อง  โดยขอข้อมูลจากกองนโยบายและแผน 
3. ควรมีการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล 2 ระดับ คือ งานประกันคุณภาพควร

พิจารณากลั่นกรองตัวเลข  และให้ผู้ที่รับผิดชอบแต่ละตัวช้ีวัดตรวจสอบต่อ 
4. หน่วยงานกลางต้องเป็นต้นแบบในประเด็นที่ต้องทําร่วมกัน หรือดําเนินการให้หน่วย

ปฏิบัติดําเนินการให้ถูกต้องตรงกัน 
5. แต่ละหน่วยงานที่พบข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแก้ไข  ให้วิเคราะห์ว่าจะแก้ไขอย่างไร  

และรวบรวมข้อมูล 
6. มอบหมายให้รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการสําเนาเอกสารเร่ืองเกณฑ์มาตรฐานภาระงาน

แจกไปยังแต่ละหน่วยงาน 
 

มติ/ความเห็นของที่ประชุม 
  เห็นชอบรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ประจําปี
การศึกษา 2557 โดยให้แก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) 
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ระเบียบวาระท่ี 5.5  ขอความเห็นชอบ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการใช้อาคารเรียน   
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (ศูนย์อ่างทอง)                        

สาระสําคัญโดยย่อ 
 ตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา กับ สํานักงาน

เทศบาลเมืองอ่างทอง ฉบับลงวันที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2556 และสํานักงานเทศบาลเมืองอ่างทองได้ขอความ
อนุเคราะห์จากมหาวิทยาลัยฯ ขอใช้อาคารเรียนของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา                
(ศูนย์อ่างทอง) ใช้เป็นสถานที่จัดการเรียนการสอนในระดับขั้นประถมศึกษาโดยใช้ช่ือว่า “ประถมสาธิต
โรงเรียนเทศบาล 1 วัดต้นสน” และรองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษและกฎหมายได้นําเข้าที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย เพ่ือขอความเห็นชอบการใช้อาคารเรียนมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา (ศูนย์อ่างทอง) น้ัน 

 คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) ได้ประชุมพิจารณาในคราวประชุมครั้งที่ 11/2558 
เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2558 มีมติเห็นชอบในหลักการ ให้เทศบาลเมืองอ่างทองใช้อาคารเรียน
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (ศูนย์อ่างทอง) เป็นอาคารเรียนประถมสาธิต โรงเรียนเทศบาล 1 วัด
ต้นสน โดยจัดทําร่างบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (เพ่ิมเติม) ระยะเวลาไม่เกิน 3 ปี และให้นําร่างบันทึก
ข้อตกลงดังกล่าวเข้าพิจารณาในการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งต่อไป 

 คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) มีข้อเสนอแนะ ดังต่อไปน้ี 
1. ยังไม่ได้ระบุค่าสาธารณูปโภค 
2. ต้องมีรายละเอียดที่มีความชัดเจน  และให้ใส่ประเด็นที่เคยหารือกันแล้ว 
3. คําว่า “ประถมสาธิต” ในประเทศไทยไม่มีใช้กัน  มีแต่โรงเรียนสาธิตประถม หรือมัธยม  

ควรใช้ช่ือแบบสากลให้ถูกต้อง   
 

มติ/ความเห็นของที่ประชุม 
  ให้นํากลับไปทบทวน  โดยให้มีรายละเอียดที่ ชัดเจน  ครอบคลุมตามที่ เคยหารือ              
ในการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ) ครั้งที่11/2558 เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2558 และ
ให้นํากลับมาเพ่ือพิจารณาในการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ) อีกคร้ัง 

 
 

ระเบียบวาระท่ี 5.6  ขอความเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา      
เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
(ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2558 

 

สาระสําคัญโดยย่อ 
 ตามท่ีกฎกระทรวงศึกษาธิการ  จัดต้ังส่วนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  

กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2548 ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา  และมีผลบังคับใช้ต้ังแต่วันที่ 9 
มีนาคม 2548 และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เรื่อง การแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา พ.ศ.2549 ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาและมีผลบังคับใช้ต้ังแต่วันที่ 4 สิงหาคม 
2549 และประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  พ.ศ.2555 น้ัน 



 

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  คร้ังที่  13/2558 
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 เพ่ือให้การบริหารงานของกองกลาง  สํานักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา  เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพในการทํางาน 

 คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) มีข้อเสนอแนะ ดังต่อไปน้ี 
1. การแบ่งหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย  ควรมีข้อมูลที่ชัดเจนมากกว่าน้ี  เพ่ือจะได้เห็น

โครงสร้างของการทํางาน 
2. ควรเตรียมข้อมูลให้ครบถ้วน  ก่อนนําเสนอสภามหาวิทยาลัย 

 

มติ/ความเห็นของที่ประชุม 
  เห็นชอบในหลักการ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง การแบ่ง
ส่วนราชการภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558  โดยในการปรับ
โครงสร้างภายในต้องมีการวางแผนและกําหนดงบประมาณให้สอดคล้องกับโครงสร้างการบริหารภายใน 
โดยกําหนดไว้ล่วงหน้าในปีงบประมาณถัดไป เพ่ือจะได้จัดสรรบุคลากร และงบประมาณได้ถูกต้อง       
ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการปรับปรุงและยกร่างกฎหมายของมหาวิทยาลัย ในการประชุม      
ครั้งที่ 9/2558 เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2558 ก่อนนําเสนอเพ่ือพิจารณาในการประชุมสภามหาวิทยาลัย
ต่อไป 

 

ระเบียบวาระที่ 6 ข้อเสนอแนะจากแต่ละหน่วยงาน 
- ไม่มี –  
 

 
 

ระเบียบวาระที่ 7  เรื่องอ่ืน ๆ 
ระเบียบวาระท่ี  7.1 กําหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  ครั้งท่ี 13/2558 

สาระสําคัญโดยย่อ 
มหาวิทยาลัยกําหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก .บ . )           

ครั้งที่ 13/2558 โดยพร้อมเพรียงกัน ในวันอังคารที่ 22 ธันวาคม 2558  เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม
อยุธยา – อาเซียน  สํานักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 

มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
     รับทราบ 
 

 
 

เลิกประชุมเวลา  16.40 น.  
 

 

นางนงคราญ คงสมทรง ผู้จัดทํารายงานการประชุม
นางสาวพรสวรรค์ คล้ายกัน ผู้ตรวจบันทึกการประชุม




