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รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
ครั้งท่ี  5/2558 

วันอังคารที่  26  พฤษภาคม  2558  เวลา 13.30 – 16.55 น. 
ณ  หองประชุมอยุธยา – อาเซียน  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

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

ผูที่มาประชุม 
1. รศ.ดร.นพวรรณ ธีระพันธเจริญ รองอธิการบดีฝายบริหาร      ประธาน 
2. ผศ.ดร.จันทรเพ็ญ คลายมุข รองอธิการบดีฝายนโยบายและแผน    กรรมการ 
3. ผศ.ดร.อดิศร ภูสาระ  รองอธิการบดีฝายวิชาการ     กรรมการ 
4. รศ.ไพฑูรย  สมัครกิจ รองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา     กรรมการ 
5. อาจารยธาตรี มหันตรัตน รองอธกิารบดีฝายกิจการพิเศษและกฎหมาย  กรรมการ 
6. ผศ.บุญไท  เจริญผล  ผูชวยอธิการบดีฝายงานประกันคุณภาพ    กรรมการ 
7. อาจารยสุทัศน อูทอง  ผูชวยอธิการบดีฝายอาคารสถานที่ฯ    กรรมการ 
8. อาจารย ดร.อมรรัตน สน่ันเสียง คณบดีคณะครศุาสตร         กรรมการ 
9. ผศ.ศานิต  สวัสดิกาญจน คณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี    กรรมการ 
10. อาจารย ดร.ศานติ เล็กมณี  คณบดีคณะวิทยาการจัดการ     กรรมการ 
11. รศ.ดร.ชูสิทธิ์  ประดับเพ็ชร ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา    กรรมการ 
12. อาจารยกันยารัตน โกมโลทก (แทน) ผูอํานวยการสถาบันอยุธยาศึกษา       กรรมการ 
13. ผศ.ธนู   บุญญานุวัตร ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและ 

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

     สํานักงานบัณฑิตศึกษา         กรรมการ 
15. นางสาวเพลินตา โมสกุล  ผูอํานวยการกองนโยบายและแผน        กรรมการ 
16. นางลักขณา  เตชวงษ  ผูอํานวยการกองบริการการศึกษา     กรรมการ 
17. นางสุนทรี  โพธิกุล  ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี     กรรมการ 
18. นางศิขรินทร สุวรรณทัศน นิติกร         ผูชวยเลขานุการ 
19. น.ส.กาญจนพิชญา ภิญญา  รักษาการหัวหนางานกิจการคณะกรรมการ       

              ผูชวยเลขานุการ 
20. นางนงคราญ คงสมทรง เจาหนาที่บริหารงานทัว่ไป      ผูชวยเลขานุการ 
21. นางจิราพร  พัฒนธนกิจ เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป      ผูชวยเลขานุการ 
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ผูไมมาประชุม 
1. อาจารย ดร.เกษม บํารุงเวช รักษาราชการแทนอธิการบด ี    ติดราชการ 
2. อาจารย ดร.กิติมา ทามาล ี  ผูชวยอธิการบดีฝายบริการวิชาการฯ   ติดราชการ 
3. อาจารย ดร.ภาคิน โชติเวชยศิลป ผูชวยอธิการบดีฝายประชาสัมพันธ   ติดราชการ 
4. ผศ.หทัยรัตน ทรรพวส ุ คณบดีคณะมนุษยศาสตรฯ    ติดราชการ 
5. อาจารยประพันธ แสงทองดี ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ   ติดราชการ 
6. นางสาวพรสวรรค คลายกัน ผูอํานวยการกองกลาง     ติดภารกิจ 
7. นางสารภ ี  พูลศิริ  ผูอํานวยการกองพัฒนานักศึกษา    ติดภารกิจ 

 

ผูเขารวมประชุม 
1. นางอรัญญา      จงกลรัตน   หัวหนาสํานักงานคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

       บัณฑิตศึกษา 
2. นางสาววลัยทิพย พิมพสุธีถิรชา  หัวหนาสํานักงานผูอํานวยการสํานักงาน 

     คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา 
3. นางสาวพิจิกามาศ        แยมบู หัวหนาสํานักงานผูอํานวยการสํานักงานวิทยบริการและ  

เทคโนโลยีสารสนเทศ 
4. นางสาวเบญจลักษณ ชิดชาญชัย หัวหนางานประกันคุณภาพ 
5. นางสาวสุดารัตน เกลี้ยงสะอาด  ประธานคณะกรรมการดําเนินงาน(อาคารสวนหลวง) 
6. นางปาณิสรา ผดุงรัตน    นักวิเคราะหนโยบายและแผน 

เริ่มประชุม เวลา 13.30 น. 
          ประธานพิจารณาจํานวนกรรมการที่มาประชุมและเห็นวาครบองคประชุมแลว จึงเปด         
การประชุมและดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม  

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจงใหทราบ 

ระเบียบวาระที่ 1.1  สารสนเทศการดําเนินการพันธกิจตามนโยบายรัฐมนตรี 
 

สาระสําคัญโดยยอ 
 ตามที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการไดกรุณาใหอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ 40 แหง 

เขาพบเพ่ือรับทราบนโยบายและแนวคิดในการบริหารจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา ในการนี้ที่ประชุม

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏของประทานกราบเรียนถึงแนวทางปฏิบัติตามนโยบายการปฏิรูปการศึกษา

และการเขาสูกระบวนการปฏิรูปประเทศของรัฐบาลที่มหาวิทยาลัยราชภัฏไดดําเนินการดังนี ้

 



 

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  คร้ังที่  6/2558 

 

[2-4] 

1. มหาวิทยาลัยราชภัฏรับสนองโครงการพระราชดําริพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 
2. มหาวิทยาลัยราชภัฏไดประชุมเพื่อวางแผนและดําเนินการตามแนวคิดและขอเสนอแนะ

ของทานรัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงศกึษาธิการ (ดร.กฤษณพงศ  กีรติกร)  ในเรื่องตาง ๆ ดังนี ้
2.1 การกําหนดทิศทางและเปาหมายของมหาวิทยาลัยราชภัฏ (Retrofiring) เพื่อสราง

จุดเดนและความเปนเลิศในสาขาที่ถนัด ปฏิบัติภารกิจที่รับผิดชอบไดอยางเต็มความสามารถ 
2.2 พัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยให เปนไปตามหลักธรรมาภิบาล         

(Good  Governance) 
2.3 การปฏิรูปการผลิตและพัฒนาครูในทุกดานทั้งหลักสูตร  อาจารย  นักศึกษา         

ที่บูรณาการและเช่ือมโยงกับการพัฒนา  คุณภาพโรงเรียน  คุณภาพครู  และผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน        
ในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบ 

2.4 ความรับผิดชอบตอการจัดการศึกษาในดานการพัฒนาหลักสูตรในสาขาเทคโนโลยี
และอาชีพที่ตอบสนองความตองการกําลังคนของรัฐ  เอกชนและชุมชนทองถิ่น  รวมทั้งการแกปญหา     
การมีงานทําของบัณฑิต 

2.5 การทําใหมหาวิทยาลัยราชภัฏเปนที่พึ่งของชุมชนทองถิ่น (Socio – Profile)       
เพ่ือเปนกลไกขับเคลื่อนการยกระดับทักษะ ฝมือแรงงานในพื้นที่ใหมีศักยภาพที่สูงขึ้น  เพื่อมีรายไดที่ดีขึ้น  
อันจะสงผลถึงความเขมแข็งของชุมชน  ทองถ่ิน  และความเหลื่อมล้ําทางเศรษฐกิจของประชาชนในชุมชน 

3. มหาวิทยาลัยราชภัฏ 40 แหงไดลงนามบันทึกความรวมมอื (MOU) กับสภาปฏิรูปแหงชาติ 
(สปช.) ในการจัดเวทีรับฟงความคิดเห็นของประชาชนในทุกภูมิภาคที่มหาวิทยาลัยราชภัฏตั้งอยูทั่วประเทศ  
นอกจากน้ันยังใหความรวมมือกับอนุกรรมาธิการคณะตาง ๆ ของ สปช. ในการจัดกิจกรรมเพื่อรับฟง    
ความคิดเห็นของประชาชนในทุกภูมิภาคอีกดวย  ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏมีความตระหนักและมุงมั่น      
เพ่ือรวมมือกับสภาปฏิรูปแหงชาติในการปฏิรูปการศึกษาและปฏิรูปประเทศ 

4. การพัฒนาวิสาหกิจชุมชน (SMEs) เพื่อพัฒนาความเขมแข็งของชุมชนทองถิ่นใหมั่นคง และยั่งยืน 
5. การพัฒนาคุณภาพบัณฑิต  โดยการพฒันาหลักสูตร  อาจารย  หองปฏิบัติการ  เพื่อการผลิต

บัณฑิตใหสอดคลองกับความตองการกําลังคนของประเทศทั้งภาครัฐ  เอกชน  และในชุมชนทองถิ่น 
6. การสนับสนุนโครงการเพื่อพัฒนากลุมมหาวิทยาลัยทั้ งด านการพัฒนาบุ คลากร  

หองปฏิบัติการและงานวิจัย  และแผนยุทธศาสตรเพื่อยกระดับคุณภาพ  มาตรฐานมหาวิทยาลัยราชภัฏ     
สูความเปนเลิศ ระยะ 10 ป (พ.ศ.2558 – 2567) 
 มติ/ความเห็นของที่ประชุม 

   รับทราบ 
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ระเบียบวาระที่ 1.2   การจัดงานพิธีรําลึกทานเฉกอะหมัด 

สาระสําคัญโดยยอ 
เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2558 ไดจัดพิธีรําลึกถึงทานเฉกอะหมัด  และตองขอขอบคุณ   

คณะผูบริหาร คณาจารย และบุคลากรทุกทาน ที่ชวยกันดําเนินงาน และทําใหงานสําเร็จไปไดดวยดี     
โดยไดรับคําชมจากผูมารวมงานในครั้งนี ้

 

มติ/ความเห็นของที่ประชุม 
 รับทราบ  

ระเบียบวาระที่ 1.3   การเยี่ยมชมบริเวณที่ฝงศพของทานเฉกอะหมัดกุมมี 

สาระสําคัญโดยยอ 
ในวันที่ 1 มิถุนายน 2558  คณะผูบริหารจากประเทศอิหรานจะเขาพบปะเยี่ยมเยียน

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  บริเวณอนุสรณสถานของทานเฉกอะหมัดกุมมี  
  

มติ/ความเห็นของที่ประชุม 
 รับทราบ  

ระเบียบวาระที่ 1.4   การลงนามความมือเพื่อสนับสนุนทุนวิจัย 

สาระสําคัญโดยยอ 
 เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2558 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาไดเขารวมลงนาม       

ความรวมมือระหวางมหาวิทยาลัยราชภัฏ จํานวน 40 แหง กับสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 
(สกว.) ในเรื่องการวิจัย โดยสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) จะใหการสนับสนุนทุนวิจัย     
กับคณาจารยจํานวนครึ่งหนึ่ง 

 

มติ/ความเห็นของที่ประชุม 
 รับทราบ  

ระเบียบวาระที่ 1.5   การตอนรับอดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ 

สาระสําคัญโดยยอ 
 เมื่อวันที่  25 – 26 พฤษภาคม 2558 มหาวิทยาลัยไดรวมต อนรับอดีตอธิการบดี         

ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ  ในการจัดการตอนรับและอํานวยความสะดวก  ซึ่งตองขอขอบคุณ         
คณะผูบริหาร  คณาจารย และบุคลากรที่รวมกันดําเนินการใหงานสําเร็จลุลวงดวยด ี โดยไดรับคําชมเชย
จากผูมารวมงานในครั้งนี้เปนอยางดี 

 

มติ/ความเห็นของที่ประชุม 
 รับทราบ  
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ระเบียบวาระที่ 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
ระเบียบวาระที่ 2.1  เรื่องรับรองรายงานการประชุม  ครั้งที่ 4/2558  

สาระสําคัญโดยยอ 
มหาวิทยาลัยได กําหนดใหมี การประชุม  คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย               

ครั้งที่ 4/2558 เมื่อวันอังคารที่  28  เมษายน  2558 เวลา 13.30 น. ณ หองประชุมอยุธยา – อาเซียน  
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

เลขานุการคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย นําเสนอรายงานการประชุม ครั้งที่  4/2558    
เพื่อขอใหที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม 

 

มต/ิความคิดเห็นของที่ประชุม 
  รับ รองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้ งที่  4/2558              
โดยมีการแกไข ดังตอไปนี ้

1. หนา  2-4  บรรทัดที่ 7  คําวา “มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี” แกไขเปน 
“มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ” 

2. หนา  2-4 บรรทัดที่ 20 คําวา “พฤษภาคม” แกไขเปน “กรกฎาคม” 
 

ระเบียบวาระที่ 3   เรื่องสืบเนื่องจากการประชุม 

ระเบียบวาระที่ 3.1  รายงานขอมูลการดาํเนินงานและผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุม 
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
ครั้งที่ 4/2558 

สาระสําคัญโดยยอ 
  เลขานุการคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.)  นํา เสนอรายงานขอมูล               
จากการดํ าเนินงานและผลการปฏิบั ติต ามมติที่ ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย               
ครั้งที่  4/2558 เมื่อวันอังคารที่  28  เมษายน  2558  ดังตอไปนี ้
 

ระเบียบ
วาระท่ี 

เรื่อง 
มติท่ีประชุม/ขอเสนอแนะ 

และขอสั่งการ 
ผลการปฏิบัติตามมต ิ

3.2 ขอความเห็นชอบ (ราง) ประกาศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
เรื่อง เกณฑการจายเงินคาตอบแทน 
ในการดําเนินงานภาคการศึกษาฤดูรอน
สําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี  
ภาคปกติ  

มอบหมายใหงานนิติการจัดทําระเบียบ  
วาดวย การจัดการศึกษาในภาคฤดูรอน
สําหรับนักศึกษาภาคปกติ  เพื่อนําเสนอ 
สภามหาวิทยาลัย และหลังจากไดรับ 
ความเห็นชอบแลวใหจัดทําเปนประกาศ 
ที่เกี่ยวของตอไป   

- แจงมติการประชุมใหแกหนวยงาน        
ที่เกี่ยวของไดรับทราบ 

- งานนิติการอยูระหวางการดําเนินการ 
(ราง) ระเบียบ วาดวย การจัดการศึกษา 
ในภาคฤดูรอนสําหรับนักศึกษาภาคปกติ 
 

5.1 ขอหารือกรณีการขอลาศึกษาตอโดยใช
เวลาราชการบางสวนของนายฉัตรชัย   
นิยะบุญ 

เนื่องจากแตละกรณีมีรายละเอียดที่แตกตาง
กัน  ดังนั้นเพื่อใหเกิดความรอบคอบ           
ในการตัดสินใจรวมกัน  จึงขอใหมีการแตงตั้ง
คณะกรรมการเพื่อชวยในการพิจารณา  
กลั่นกรองการขออนุญาตศึกษาตอ  
ซึ่งคณะกรรมการประกอบดวย  อธิการบดี  

- แจงมติการประชุมใหแกหนวยงาน        
ที่เกี่ยวของไดรับทราบ 

- งานบริหารงานบุคคล ไดจัดทําคําสั่ง
มหาวิทยาลัยฯ ที่442/2558  เรื่อง  
แตงตั้งคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรอง
การศึกษาตอของบุคลากรสังกัด
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ระเบียบ
วาระท่ี 

เรื่อง 
มติท่ีประชุม/ขอเสนอแนะ 

และขอสั่งการ 
ผลการปฏิบัติตามมต ิ

รองอธิการบดีฝายบริหาร  รองอธิการบดี        
ฝายวิชาการ  รองอธิการบดีฝายกิจการพิเศษ
และกฎหมาย   รองอธิการบดีฝายนโยบาย
และแผน งานประกันคุณภาพ  คณบดี     
ทั้ง 4 คณะ  และผูชวยอธิการบดีฝายอาคาร
สถานที่ ภูมิสถาปตย และสิทธิประโยชน  
งานบริหารงานบุคคล เปนทีมเลขานุการ  
โดยในการแกปญหาใหยึดหนวยงาน     
ตนสังกัดเปนหลัก 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  
ลงวันที่ 14 พฤษภาคม 2558 
 

5.2 ขอความเห็นชอบ (ราง) ขอบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา       
วาดวย คณะกรรมการอุทธรณ 
และรองทุกขประจํามหาวิทยาลัย  
พ.ศ. ....และ ประกาศมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง 
หลักเกณฑและวิธีการเลือกกรรมการ
อุทธรณและรองทุกขประจํามหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

เห็นชอบ (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลยัราชภฏั
พระนครศรีอยุธยา วาดวย คณะกรรมการ
อุทธรณและรองทุกขประจํามหาวิทยาลัย  
พ.ศ. .... และ ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา เรื่อง หลักเกณฑและ
วิธีการเลือกกรรมการอุทธรณและรองทุกข
ประจํามหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 

- แจงมติการประชุมใหแกหนวยงาน        
ที่เกี่ยวของไดรับทราบ 

- นําเสนอสภามหาวิทยาลัยในการประชุม
ครั้งที่ 5/2558  เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 
2558 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ 
 

5.3 ขอความเห็นชอบ (ราง) ขอบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
วาดวย การรองทุกขและการพิจารณา
เรื่องรองทุกข  (ฉบับที่ 2) พ.ศ. ....                         

เห็นชอบ (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลยัราชภฏั
พระนครศรีอยุธยา วาดวย การรองทุกข 
และการพิจารณาเรื่องรองทุกข  (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ. ....         

- แจงมติการประชุมใหแกหนวยงาน        
ที่เกี่ยวของไดรับทราบ 

- นําเสนอสภามหาวิทยาลัยในการประชุม
ครั้งที่ 5/2558  เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 
2558 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ 

5.4 ขอความเห็นชอบ (ราง) ขอบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
วาดวย การอุทธรณและการพิจารณา
อุทธรณ  พ.ศ. .... 
 

เห็นชอบ (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลยัราชภฏั
พระนครศรีอยุธยา วาดวย การอุทธรณ      
และการพิจารณาอุทธรณ  พ.ศ. .... 

- แจงมติการประชุมใหแกหนวยงาน        
ที่เกี่ยวของไดรับทราบ 

- นําเสนอสภามหาวิทยาลัยในการประชุม
ครั้งที่ 5/2558  เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 
2558 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ 

7.2 การพิจารณาเลือกผูแทนกรรมการ 
สภามหาวิทยาลัย ผู แทนคณาจารย 
จํานวน 2 ทาน เพื่อเปนคณะกรรมการ
การเลือกสรรผูสมควรไดรับปริญญา
กิตติมศักดิ์ 

เห็นชอบการพิจารณาเลือกผูแทนกรรมการ
สภามหาวิทยาลัย ผูแทนคณาจารย  
จํานวน 2 ทาน เพื่อเปนคณะกรรมการการ
เลือกสรรผูสมควรไดรับปริญญากิตติมศักดิ์ 

- แจงมติการประชุมใหแกหนวยงาน        
ที่เกี่ยวของไดรับทราบ 

- ไดจัดทําคําสั่งสภามหาวิทยาลัยฯ          
ที่ 10/2558 เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการ
การเลือกสรรผูสมควรไดรับปริญญา
กิตติมศักดิ ์ ลงวันที่ 20 พฤษภาคม 2558 
และนัดหมายการประชุม ครั้งที่ 1/2558 
เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2558 แลว 
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ระเบียบวาระที่ 4 แจงผลและนําเสนอแผนงานที่จะดําเนินการของหนวยงานตาง  ๆ 

ระเบียบวาระที่ 4.1 คณบดีคณะครุศาสตร 

 สาระสําคัญโดยยอ 
1. เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2558 ประชุมสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยเรื่องผลการประเมิน   

ภาคเรียนที่ 1/2557 ณ หองประชุม กศพ.222  คณะครุศาสตร 
2. เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2558 ประชุมสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยและการศึกษาพิเศษเรื่อง

ผลการประเมิน ภาคเรียนที่ 1/2557 ณ หองประชุม กศพ.222  คณะครุศาสตร 
3. เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2558  สัมมนา เรื่อง “การทองเที่ยววิถีไทยอยุธยา  ปญหา

ภาพลักษณการทองเที่ยวอยุธยาในสายตาชาวโลก”  ณ หองประชุมโรงเรียนสาธิตมัธยม  คณะครุศาสตร 
4. เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2558  ประชุมสาขาวิชาสังคมศึกษา เรื่อง ผลการประเมินภาค

เรียนที่ 1/2557  ณ หองประชุม กศพ.222  คณะครุศาสตร 
5. เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2558  อบรมเชิงปฏิบัติการการประกันคุณภาพการศึกษาใหกับ

นกัศึกษา ชั้นปที่ 1  ณ หองประชุม อาคาร 100 ป 
6. เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2558  ประชุมทบทวนแผนเพ่ือเตรียมการอบรมเขิงปฏิบัติการ

เพ่ือเสริมสรางความรูและสมรรถนะตามมาตรฐานคุรุสภา  ณ หอง 625  คณะครุศาสตร 
7. เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2558  ปฐมนิเทศกอนออกฝกประสบการณวิชาชีพครู  สําหรับ

นักศึกษา กศ.บป. ณ หองประชุม กศพ.204 คณะครุศาสตร 
8. เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2558 ประชุมคณาจารยคณะครุศาสตร  เพื่อวางแผนการจัด

กิจกรรมเตรียมความพรอมสูวิชาชีพครู  ณ หองประชุม กศพ.222  คณะครุศาสตร 
9. เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2558  จัดเสวนา เรื่อง From  Business  to  million & Enterprise  

ณ หองประชุม กศพ.204  คณะครุศาสตร 
10. เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2558  ประชุมโรงเรียนเครือขายฝกประสบการณวิชาชีพครู  

ภาคเรียนที่ 1/2558  ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
11. เมื่อวันที่ 9 – 10 พฤษภาคม 2558  อบรมเชิงปฏิบัติการ จิตตปญญา : พลังแหง     

การสรางสรรคครูไทย  ณ หองประชุม กศพ.204  คณะครุศาสตร 
12. เมื่อวันที่ 11 – 12 พฤษภาคม 2558  อบรมครูโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน      

กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร  ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ (ศูนยสระแกว) 
13. เมื่อวันที่ 14 – 17, 20 – 21 พฤษภาคม 2558  อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสราง

ความรู และสมรรถนะตามมาตรฐานคุรุ สภา  ณ อาคารบัณฑิตศึกษา  อาคาร 6  อาคาร 7               
และหองประชุม 204 (กศพ.)  คณะครุศาสตร 

14. เมื่ อวันที่  19  – 21 พฤษภาคม 2558  แลกเปลี่ยนเรี ยนรู ร ะหวา งสถาบัน                
ณ คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏรธาน ี

15. เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2558 จัดประชุมรับฟงคําชี้แจง  แนวคิดและหลักการเก่ียวกับ
การเลือกโรงเรียนสําหรับออกฝกปฏิบัติวิชาชีพระหวางเรียน  ณ หองประชุมอาคาร 100 ป  อาคาร 6  
อาคาร 7 และอาคารยิม 2 
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16. เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2558  อบรมการใหความรูผูประเมินระดับสาขา (เพ่ือประเมิน
ไขว)  ณ หองประชุม กศพ.204  คณะครุศาสตร 

17. เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2558 ประชุมสรุปผลการดําเนินงานเพื่อทํา SAR  ณ หอง
ประชุม กศพ.204  คณะครุศาสตร 

18. ในวันที่ 27 พฤษภาคม 2558 สัมภาษณเพื่อคัดเลือกนักศึกษารับทุนพระราชทาน
สําหรับเปนครูสอนในโรงเรียนของโครงการกองทุนการศึกษา  ณ หองประชุม กศพ.222  คณะครุศาสตร 

19. ในวันที่ 27 พฤษภาคม 2558  อบรมเชิงปฏิบัติการ  เรื่อง  จิตอาสาในสถานศึกษา
โรงเรียน  ณ โรงเรียนหนองไมซุง  อําเภออุทัย  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

20. ในวันที่ 28 – 29 พฤษภาคม 2558  จัดเตรียมความพรอมและปฐมนิเทศนักศึกษากอน
ฝกปฏิบัติวิชาชีพระหวางเรียน  ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

21. ในวันที่ 11 – 13 มิถุนายน 2558  โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ  เรื่อง  การพัฒนา
ศักยภาพผูบริหาร  คณาจารย  ณ โรงแรมเบสทเทิรนรอยัล  บุรีรัมย  จังหวัดบุรีรัมย 

22. ในวันที่ 17 มิถุนายน 2558  นักศึกษาชั้นปที่ 5  เขารวมสัมมนาระหวางฝกปฏิบัติการ
สอนครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่ 1/2558  ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

23. ในวันที่ 18 มิถุนายน 2558  การประเมินไขวระดับสาขาวิชา (เตรียมความพรอมรับ
การประเมิน) ณ หองประชุม กศพ.204  คณะครุศาสตร 

24. เมื่อวันที่ 29 – 30 มิถุนายน 2558  อบรมทบทวนแผนเพื่อเตรียมจัดทําแผนปฏิบัติ
ราชการ  ณ  จังหวัดนครราชสีมา  

 

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
รับทราบ  

 

ระเบียบวาระที่ 4.2  คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

 สาระสําคัญโดยยอ 
1. เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2558  จัดการเลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร

และสังคมศาสตร ณ หอง 43001  ชั้น 1  อาคาร 43  คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
2. เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2558  สาขาวิชาภาษาอังกฤษ  จัดกิจกรรมโครงการแขงขันทักษะ

การใชภาษาอังกฤษ  ณ หองประชุม 43014  ชั้น 1 อาคาร 43  คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
3. เมื่ อวั นที่  30  เมษา ยน 255 8 จั ดประ ชุมค ณะกรรม การบ ริหา รหลั กสูต ร                 

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  ครั้งที่  2/2558  ณ หองประชุม 43110  ชั้น 2 อาคาร 43        
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

4. เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2558  จัดประชุมคณะกรรมการดําเนินงานประกันคุณภาพ
การศึกษาระดับคณะ  ครั้งที่ 3/2558  ณ หองประชุม 43110  ชั้น 2 อาคาร 43 คณะมนุษยศาสตร    
และสังคมศาสตร 

5. เมื่ อวันที่  12  พฤษภาคม 2558  จัดประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูต ร             
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  ครั้งที่  3/2558  ณ หองประชุม 43110  ชั้น 2  อาคาร 43        
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
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6. เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2558  จัดประชุมคณะกรรมการบริหารคณะมนุษยศาสตร    
และสังคมศาสตร  ครั้งที่ 5/2558  ณ หองประชุม 43110  ชั้น 2  อาคาร 43  คณะมนุษยศาสตร     
และสังคมศาสตร 

7. เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2558  สาขาวิชาภาษาไทย  จัดกิจกรรม  “บรรยายถายทอด
ประสบการณชีวิตการทํางานและการเรียน”  วิทยากรโดย  นางสาวกุณฑลา  ฉวีวรรณ  เจาหนาที่ดูแล
ดานภาษี  ศูนยยามาฮา  บางปะอิน  ณ หอง 43107  ชั้น 2  อาคาร 43  คณะมนุษยศาสตร           
และสังคมศาสตร 

8. เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2558  สาขาวิชาภาษาญี่ปุน  จัดกิจกรรมนํานักศึกษาไปศึกษา   
ดูงาน  ณ ศูนยศิลปาชีพบางไทร 

9. เมื่อวันที่ 14 – 15 พฤษภาคม 2558  จัดกิจกรรมอบรมภาษาองักฤษเพื่อการสื่อสารใน
ชีวิตประจําวันสําหรับนักศึกษาสูประชาคมอาเซียน  รุนที่ 3  ณ อาคาร 43  คณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร 

10. เมื่อวันที่  14 – 16 พฤษภาคม 2558  สาขาวิชาภาษาไทย  จัดกิจกรรมอบรม          
เชิงปฏิบัติการ  “การเขียนสารคดีและบันเทิงคดี”  ณ จังหวัดเพชรบุรี  และจังหวัดประจวบคีรีขันธ 

11. เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2558  จัดกิจกรรม พัฒนาคุณภาพบัณฑิตใหเปนที่ตองการ
ของสังคมและเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรม  เรื่อง  การดําเนินชีวิตอยางมีความสุขตามคําสอนของคน
โบราณ  วิทยากรโดย  คุณปทพงษ  ชื่นบุญ  นักวิชาการศึกษา  จากสถาบันอยุธยาศึกษา  ณ หองประชมุ 
104 อาคาร 1  คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

12. เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2558 จัดกิจกรรมปจฉิมนิเทศนักศึกษาผูสําเร็จการศึกษา        
ณ หองประชุม  อาคาร 100 ป (ศูนยภาษาและคอมพิวเตอร) 

13. เมื่ อวั นที่  20  พฤษ ภาค ม 25 58 ประ ชุมค ณะกรรมการกิ จกา รนักศึ กษ า                
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  ครั้งที่  1/2558  ณ หองประชุม 43110 ชั้น 2  อาคาร 43        
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

14. เมื่อวันที่ 20 – 21 พฤษภาคม 2558  สาขาวิชาภาษาไทย  นํานักศึกษาจัดเก็บขอมูล
ภาคสนามทางภาษาและวรรณกรรม  ณ จังหวัดอุทัยธาน ี

15. เมื่อวันที่ 20 – 22 พฤษภาคม 2558  สาขาวิชาประวัติศาสตรนครคีรี : วัดและวังใน    
ลุมน้ําเพชรบุรี  ณ จังหวัดเพชรบุรี 

16. เมื่อวันที่ 20 – 22 พฤษภาคม 2558  อาจารยคมลักษณ  ไชยยะ  ประธานสาขาวิชา
การพัฒนาชุมชน ไดรับรางวัลนักวิจัยดีเดน  ประเภทผลงานวิจัยเพื่อพัฒนาและสรางความเขมแข็ง         
แกชุมชน  ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

17. เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2558  ประชุมคณะกรรมการประจําคณะมนุษยศาสตร     
และสังคมศาสตร  ครั้งที่ 5/2558  ณ หองประชุม 43110 ชั้น 2  อาคาร 43  คณะมนุษยศาสตร      
และสังคมศาสตร 

18. เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2558  สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร  จัดกิจกรรมนํานักศึกษา
ไปศึกษาดูงาน  ณ รัฐสภา  พระที่นั่งอนันตสมาคม  พระที่นั่งวิมานเมฆ  และสวนสัตวดุสิต กรุงเทพฯ 
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19. ในวันที่ 26 – 29 พฤษภาคม 2558  อบรมภาษาอังกฤษนําเสนอผลงานวิชาการ        
ณ ภูเขางามรีสอรท  จังหวัดนครนายก 

20. ในวันที่ 6 – 27 มิถุนายน 2558  อบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสําหรับบุคลากร
ภายนอก  ตามโครงการเตรยีมความพรอมสูประชาคมอาเซียน  ณ  คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

21. ในวันที่ 8 – 11 มิถุนายน 2558  อบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสําหรับอาจารย  
ตามโครงการเตรียมความพรอมสูประชาคมอาเซียน  ณ คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

22. ในวันที่ 18 – 19 มิถุนายน 2558  อบรมการเขียนผลงานเพื่อขอตําแหนงทางวิชาการ  
ณ ภูเขางามรีสอรท  จังหวัดนครนายก 
 

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
รับทราบ  

 

ระเบียบวาระที่ 4.3 คณบดีคณะวิทยาการจัดการ 
- ไมมี -  

 

ระเบียบวาระที่ 4.4  คณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

 สาระสําคัญโดยยอ 
1. เมื่อวันที่ 14 – 15 พฤษภาคม 2558  อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อติดตาม  ตรวจสอบ     

ผลการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร  ณ โรงแรมภูเขางามรีสอรท  จังหวัด
นครนายก 

2. เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2558  ปจฉิมนิเทศนักศึกษาคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  
ณ หองประชุม 1  คณะวิทยาศาสตรฯ 

3. เมื่อวันที่ 18 – 19 พฤษภาคม 2558  อบรมเชิงปฏิบัติการตามกรอบ TQF : TOR        
ณ  โรงแรมคลาสสิค  คามิโอ  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

4. เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2558  ประชุมการจัดกิจกรรมวัฒนธรรมอยุธยาพัฒนาอาเซียน  
ครั้งที่ 2  “ศิลปวัฒนธรรมอยุธยา – อาเซียน”  รวมกับสถาบันอยุธยาศึกษา  ณ สถาบันอยุธยาศึกษา 

5. เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2558  จัดโครงการประชุมวิชาการวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  
โดยการนําเสนอผลงานนักศึกษา  ณ  อาคาร 100  ป   

6. เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2558  อบรมการจัดการความรูคณะ KM  ณ หองประชุม 1  
คณะวิทยาศาสตรฯ 

7. เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2558  อบรมการใชคอมพิวเตอรเพื่อการพัฒนางานพัสดุ        
ณ หอง 31119  อาคาร 100  ป 

8. เมื่อวันที่ 25 – 26 พฤษภาคม 2558  รวมตอนรับคณะชมรมอดีตผูบริหารวิทยาลัยครู  
สถาบันและมหาวิทยาลัยราชภัฏ  ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

9. ในวันที่  26  – 29  พฤษภาคม 2558  อบรมความรู คณิตศาสตรประกันภัย                
ณ หอง ศว 105  คณะวิทยาศาสตรฯ 
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10. ในวันที่  26 – 28 พฤษภาคม 2558  ศึกษาดูงานการบริหารจัดการสํานักงาน            
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี   

11. ในวันที่ 27 – 28 พฤษภาคม 2558  อบรมพัฒนาศักยภาพผูนํานักศึกษา  ณ จังหวัด
ระยอง 

12. ในวันที่ 27 พฤษภาคม 2558  กิจกรรมมอบเกียรติบัตรนักศึกษากิจกรรมดีเดน       
และสรางชื่อเสียงใหกับคณะและมหาวิทยาลัย  ใหแก  นายอนุชิต  แยมเยื้อน Miss Tiffany’s  
Universe 2015  ณ  หองประชุมฮอลันดา  อาคารสํานักงานอธิการบดี 

13. ในวันที่ 28 พฤษภาคม 2558  อบรม KM  ระดับมหาวิทยาลัย  ณ หองประชุมตนโมก 
14. ในวันที่  28 – 29 พฤษภาคม 2558  อบรมโครงการพัฒนาศั กยภาพบุคลากร         

ทางการศึกษา  ณ โรงแรมริเวอรวิวเพลส  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
15. ในวันที่ 29 พฤษภาคม 2558  สอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ       

ภาค ค. (สัมภาษณ)  ณ หอง ศว. 108  คณะวิทยาศาสตรฯ 
16. ในวันที่ 8 – 12 มิถุนายน 2558  โครงการความรวมมือดานวิชาการวิเทศสัมพันธ    

และเผยแพรศิลปวัฒนธรรม  ณ มหาวิทยาลัย Asia  Euro  University (AEU) พนมเปญ  ประเทศ
กัมพูชา 

17. ในวันที่ 23 – 30 มิถุนายน 2558  ประชาสัมพันธหลักสูตรและเปดโลกการศึกษาตอ    
ณ มหาวิทยาลัยแหงชนชาติกวางสี  มณฑลหนานหนิง  ประเทศจีน 

18. ในวันที่ 18 – 19 มิถุนายน 2558  รวมประชุมวิชาการวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว
แหงชาติ ครั้งที่ 13  ณ  โรงแรมกรีนเนอรี  รีสอรท  เขาใหญ  จังหวัดนครนายก 

19. ในวันที่ 17 มิถุนายน 2558  ประชุมคณะกรรมการประจําคณะ  ณ หอง ศว 108  
คณะวิทยาศาสตรฯ 

 

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
รับทราบ  
 

ระเบียบวาระที่ 4.5 ผูอํานวยการสถาบันอยุธยาศกึษา  

 สาระสําคัญโดยยอ 
1. ในวันที่ 1 มิถุนายน 2558  กิจกรรมเวียนเทียนเน่ืองในวันวิสาขบูชา  ณ วัดเชิงทา 
2. ในวันที่ 7 มิถุนายน 2558 – วันที่ 9 สิงหาคม 2558  โครงการสอนนองเรียนศิลป       

ณ หองประชุมตนโมก  อาคารบรรณราชนครินทร 
3. ในวันที่  8 – 12 มิถุนายน 2558  กิจกรรมเผยแพรศิลปวัฒนธรรมตางประเทศ           

ณ ประเทศกัมพูชา 
4. ในวันที่ 19 มิถุนายน 2558  กิจกรรมสัมมนาสถาปตยกรรมอาเซียน  ณ หอประชุม

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
5. ในวันที่ 25 มิถุนายน 2558  กิจกรรมอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง การจัดการ

สภาพแวดลอมทางวัฒนธรรมนครประวัติศาสตรพระนครศรีอยุธยา  ณ หองประชุมตนโมก  อาคาร
บรรณราชนครินทร  ณ วัดบางกะจะ  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
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 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
รับทราบ  

 

ระเบียบวาระที่ 4.6  ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 สาระสําคัญโดยยอ 
1. เมื่อวันที่  1 พฤษภาคม 2558 เวลา 08.30 น. – 12.00 น. จัดกิจกรรมการอาน         

เพื่อบริการชุมชน  ครั้งที่  3  เรื่อง  การสรางหนังสือการตู นดิจิตอลดวยโปรแกรม Toontastic  
Application ณ หองประชุมตนโมก   

2. เมื่อวันที่ 7 – 8 พฤษภาคม 2558  เวลา 08.30 น. – 16.30 น. จัดโครงการอบรมเสริมสราง
วิชาชีพบรรณรักษ  เรื่อง การสรางสื่อการตูนดิจิตอล Creative  Storytelling ณ หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร 
31104 อาคาร 100 ป และหองประชุมตนโมก  อาคารบรรณราชนครินทร  

3. เมื่อวันที่ 7 – 8 พฤษภาคม 2558  สงบุคลากรเขารวมอบรม Online  Information & 
Education  conference  2015  ณ  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต   

4. เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2558  เวลา 13.30 น. จัดประชุมคณะกรรมการประจําสํานัก
วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 1/2558  ณ หองประชุมชั้น 4 อาคารบรรณราชนครินทร  
โดยมี รศ.ดร.นพวรรณ  ธีระพันธเจริญ เปนประธาน 

5. ในวันที่  3 มิถุนายน 2558  จัดประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพจัดทํารา ง         
การประเมินตนเองปการศึกษา 2557 

6. ในวันที่ 11 – 12 มิถุนายน 2558  จัดประชุมสัมมนาวางแผนการดําเนินงานประจําป
งบประมาณ พ.ศ.2559  ณ  จังหวัดกาญจนบุรี 

 

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
รับทราบ   
 

ระเบียบวาระที่ 4.7  ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 

 สาระสําคัญโดยยอ 
1. เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2558  ประชุมคณะกรรมการพิจารณาขอเสนอโครงการวิจัย      

ณ หองประชุมกองพัฒนานักศึกษา 
2. เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2558  ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัย  ณ หองประชุม

อยุธยา – โปรตุเกส  อาคารสํานักงานอธิการบดี 
3. เมื่ อวันที่  30  เมษายน 2558  ประชุมคณะกรรมการสถาบันวิจัยและพัฒนา              

ณ หองประชุมอยุธยา – อาเซียน  อาคารสํานักงานอธิการบดี 
4. เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2558  ประชุมทําสัญญารับทนุสนับสนุนการวิจัย ครั้งที่ 2/2558  

ณ หองประชุมบัณฑิตศึกษา 
5. เมื่ อวั นที่  16  พฤษ ภาค ม 2 558   กิ จกร รมการพั ฒนา ครูมื ออา ชีพสู สากล                   

ณ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาขั้นพื้นฐานอางทอง 
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6. เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2558  กิจกรรมการพัฒนาสมรรถนะครูยุคใหมสูอาเซียน        
ณ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจังหวัดอางทอง 

7. เมื่อวันที่ 18 – 19 พฤษภาคม 2558  กิจกรรมทักษะภาษาเพื่อการเขาสูประชาคม
อาเซียน  ณ องคการบริหารสวนตําบลลุมพล ี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

8. เมื่อวันที่ 20 – 22 พฤษภาคม 2558  ประชุมและจัดนิทรรศการงานราชภัฏวิจัยครั้งที่ 3  
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 

9. เมื่อวันที่ 15 – 27 พฤษภาคม 2558  เก็บขอมูลและวิเคราะหขอมูล  การสํารวจวัด
ระดับความคิดเห็นของประชาชนตอการปฏิรูปประเทศในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  จังหวัดอางทอง         
และจังหวัดนครนายก  ครั้งที่ 1  ณ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  จังหวัดอางทอง  และจังหวัดนครนายก 

10. ในวันที่ 27 พฤษภาคม 2558  ประชุมชาคมบริการวิชาการ  ณ เทศบาลตําบลบางนมโค  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

 

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
รับทราบ   

 

ระเบียบวาระที่ 4.8  ผูอํานวยการสํานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา 

 สาระสําคัญโดยยอ 
1. ตั้งแตวันที่ 7 พฤษภาคม 2558 – วันที่ 2 สิงหาคม 2558  รับสมัครนักศึกษาระดับ

บัณฑิตศึกษา  ประจําปการศึกษา 2558  ณ อาคารบัณฑิตวิทยาลัย 
2. ตั้งแตวันที่ 10 พฤษภาคม 2558 เปนตนไป  แจงความประสงคสมัครเขาศึกษาตอ

หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู  ณ  อาคารบัณฑิตวิทยาลัย 
3. ในวันที่  31 พฤษภาคม 2558  จัดบรรยายเสริมรายวิชาการจัดการ เชิงกลยุทธ            

ณ ศูนยการเรียนรูตันแลนด  ดินแดนแหงความสมดุล  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
4. ในวันที่  10 มิถุนายน 2558  เวลา 13 .30 – 16.30 น. ประชุมคณะกรรมการ

บัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 3/2558  ณ หองประชุมอยุธยา – อาเซียน  สํานักงานอธิการบดี 
 

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
รับทราบ   
 

ระเบียบวาระที่ 4.9  ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบด ี

 สาระสําคัญโดยยอ 
ประกาศคณะกรรมการเลือกตั้งนายกสโมสรคณาจารย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  

เรื่อง เปลี่ยนแปลงเวลาในการลงคะแนนเลือกตั้งในวันที่ 2 มิถุนายน 2558 จากเดิมเวลา 08.30 – 12.00 น. 
เปลี่ยนเปน เวลา 13.00 – 15.00 น. ณ หนวยเลือกตั้งกลาง อาคารบรรณราชนครินทร  และประกาศฯ  
รายชื่อผูสมัครเขารับการเลือกตั้งเปนนายกสโมสรคณาจารย จํานวน 2 ทาน คือ หมายเลข 1  นายกฤษณะ  
กันอ่ํา  และหมายเลข 2  นายพินิจ  ศรีสวัสดิ์ 
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มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
     รับทราบ  

 

ระเบียบวาระที่ 4.10  ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ 
- ไมมี - 
  

ระเบียบวาระที่ 4.11  ผูอํานวยการกองนโยบายและแผน 

 สาระสําคัญโดยยอ 
1. กองนโยบายและแผนไดดําเนินการติดตามผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา  ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2557  โดยมีการติดตามผลการดําเนินงานตามพันธกิจของ
มหาวิทยาลัยฯ ในดานตาง ๆ  เชน  ดานการเรียนการสอน  ดานบริการวิชาการ  ดานการวิจัย  ดานทํานุ
บํารุงศิลปวัฒนธรรม   และดานการบริหารจัดการ  โดยไดรวบรวมและจัดทํารายงานประจําป 2557 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

2. งานติดตามและประเมินผล  ไดจัดทํารายงานการติดตามและประเมินผลโครงการ  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2557  โดยมีวัตถุประสงค  เพื่อใหการติดตามและประเมินผลเปนไปอยาง      
มีประสิทธิภาพ  ตามกฎหมายขอกําหนดที่เกี่ยวของและเปนการประเมินผลตามวัตถุประสงคที่ตั้ งไว      
ทั้งในภาพรวมและรายละเอียดแตละโครงการ  ซึ่งผลการติดตามและประเมินผลดังกลาวจะนํามาสู     
การปรับปรุงการปฏิบัติงานในรอบปตอไป 

3. การจัดทํางบประมาณประจําปงบประมาณ พ.ศ.2559  โดยมหาวิทยาลัยไดจัดทําคําขอ
ตั้งงบประมาณรายจายวงเงินงบประมาณทั้งสิ้น จํานวน 561,978,800 บาท โดยมีวงเงินเพิ่มขึ้นรอยละ 
32.73 จากงบประมาณที่ไดจัดสรรประจําปงบประมาณ พ.ศ.2558  คือ จํานวน 378,060,800 บาท  
และสํานักงบประมาณพิจารณาเพ่ือจัดทํารางพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ 
พ.ศ.2559  เสนอตอสภานิติบัญญัติแหงชาติ 

4. การเตรียมความพรอมการดําเนินงานงบลงทุนงบประมาณรายจาย (งบแผนดิน) 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559  โดยกองนโยบายและแผน  ขอใหหนวยงานที่ไดรับจัดสรรงบลงทุน  
รายการครุภัณฑ  และสิ่งกอสราง  รายงานการเตรียมความพรอมการดาํเนินงานใหมหาวิทยาลัยไดทราบ  
โดยจัดสงมายังกองนโยบายและแผนภายในวันอังคารที่ 21 กรกฎาคม 2558 
 

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
รับทราบ 
 
 

ระเบียบวาระที่ 4.12  ผูอํานวยการกองกลาง 

 สาระสําคัญโดยยอ 
รายงานปญหาและอุปสรรคของการดําเนินงานรายการครุภัณฑ  ที่ดินและสิ่งกอสราง  

ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2558  ที่ไมสามารถดําเนินการกอหนี้ผูกพันไดทันภายในเดือนพฤษภาคม 
2558 จํานวน 14 รายการ   
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 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
รับทราบ 
 
 

ระเบียบวาระที่ 4.13  ผูอํานวยการกองพัฒนานักศึกษา 
- ไมมี -  

 

ระเบียบวาระที่ 4.14  ผูอํานวยการกองบริการการศึกษา 

 สาระสําคัญโดยยอ 
1. เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2558  - วันที่ 9 มิถุนายน 2558  การรับสมัครนักศึกษาภาคปกติ  

ปการศึกษา 2558 (รอบ 2) ณ กองบริการการศึกษา  อาคารสํานักงานอธิการบดี 
2. เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2558 – วันที่ 31 กรกฎาคม 2558  จัดการเรียนการสอน    

ภาคฤดูรอนสําหรับนักศึกษาภาคปกติ ภาคเรียนที่ 3/2557  ณ กองบริการการศึกษา  อาคารสํานักงาน
อธิการบดี 

3. ในวันที่  28 – 29 พฤษภาคม 2558  อบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร          
ทางการศึกษา  ณ หองสุพรรณิกา  ชั้น 3  โรงแรมริเวอรวิวเพลส  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

4. ในวันที่ 8 มิถุนายน 2558  การยืนยันสิทธิการเปนนักศึกษารอบปกติ  ปการศึกษา 
2558  รอบโควตา เด็กดีมีที่เรียนฯ รอบที่ 1  ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

5. ในวันที่ 10 มิถุนายน 2558  ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ  ครั้งที่  5/2558         
ณ หองประชุมอยุธยา – อาเซียน  อาคารสํานักงานอธิการบดี 

6. ในวันที่ 11 – 12 มิถุนายน 2558  กองบริการการศึกษาศึกษาดูงานการจัดการเรียน    
การสอนระดับปริญญาตรี  ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัดจันทบุรี 

7. ในวันที่ 17 มิถุนายน 2558  ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์สอบและหองสอบคัดเลือกนักศึกษา
ภาคปกติ  ปการศึกษา 2558 (รอบ 2)  ณ กองบริการการศึกษา  อาคารสํานักงานอธิการบดี 

8. ในวันที่ 24 – 25 มิถุนายน 2558  สอบคัดเลือกนักศึกษาภาคปกติ  ปการศึกษา 2558 
(รอบ 2) ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

9. ในวันที่  30  มิถุนายน 2558  ประกาศรายชื่อผูผานขอเขียนนักศึกษาภาคปกติ             
ปการศึกษา 2558 (รอบ 2) ณ กองบริการการศึกษา  อาคารสํานักงานอธิการบดี 

10. ในวันที่ 3 กรกฎาคม 2558  สอบสัมภาษณนักศึกษาภาคปกติ  ปการศึกษา 2558 
(รอบ 2) ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

11. ในวันที่  6  กรกฎาคม 2558  โครงการพัฒนาศั กยภาพการวัดผลการศึกษา             
และบุคลิกภาพครูยุคใหม  ณ หองประชุมตนโมก  อาคารบรรณราชนครินทร 

12. ในวันที่   7 กรกฎาคม 2558  ประกาศผลการคัดเลือกเป นนักศึ กษาภาคปกติ             
ปการศึกษา 2558 (รอบ 2)  ณ กองบริการการศึกษา  อาคารสํานักงานอธิการบดี 

13. ในวันที่ 8 กรกฎาคม 2558  ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ  ครั้งที่  6/2558        
ณ หองประชุมอยุธยา – อาเซียน  อาคารสํานักงานอธิการบดี 

14. ในวันที่ 9 กรกฎาคม 2558  รายงานตัวเปนนักศึกษาภาคปกติ  ปการศึกษา 2558 
(รอบ 2)  ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา   
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 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. ในวันที่  17 มิถุนายน 2558  ศ.นพ.สมเกียรติ   วัฒนศิริ ชัยกุล  ผูท รงคุณวุฒ ิ            

สภามหาวิทยาลัย จะมาเปนวิทยากรบรรยายเรื่องตัวชี้วัดรายบุคคล  ซึ่งในชวงเชาจะเปนการบรรยาย
สําหรับผูบริหาร  และชวงบายจะเปนการบรรยายสําหรับสายสนับสนุน  ณ  หองประชุมศูนยการศึกษา
พิเศษ  คณะครุศาสตร 

2. ความคืบหนาของแผนยุทธศาสตร คณะผูบริหารไดรวมกันพิจารณาแผนยุทธศาสตร     
และไดสอบถามจาก 8 หนวยงานเรียบรอยแลว  และกองนโยบายและแผนอยูระหวางการแกไขรางให
เรียบรอย และจัดสงให ศ.นพ.สมเกียรติ  วัฒนศิริชัยกุล ตอไป 

3. รายงานประจําป  แตเดิมมีการรายงานเฉพาะ 5 พันธกิจ  แตตั้งแตป 2559  จะตอง
รายงานใหครบตามพันธกิจตามเลมแผนยุทธศาสตร ซึ่งมีทั้งหมด จํานวน 11 ขอ   
 

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
รับทราบ 

 

ระเบียบวาระที่ 4.16.3  รองอธิการบดีฝายวิชาการ 

 สาระสําคัญโดยยอ 
1. การมอบปริญญากิตติมศักดิ์  ไดแจงไปยังแตละคณะแลววาในวันที่  29  พฤษภาคม 

2558 จะใหจัดสงและรวบรวมขอมูลเปนวันสุดทาย 
2. ในวันที่ 10 มิถุนายน 2558  จะมีการประชุมสภาวิชาการ  เพื่อนําเขาวาระการประชุม

สภามหาวิทยาลัยในวันที่ 25 มิถุนายน 2558  
 

  มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
รับทราบ 
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ระเบียบวาระที่ 4.16.4  รองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา 

 สาระสําคัญโดยยอ 
1. แจงกําหนดการพระราชทานปริญญาบัตร  ประจําป พ.ศ.2558  มหาวิทยาลัยราชภัฏ

เขตภาคกลาง (8 วัน 16 รอบ) วันที่ 13 – 15 และวันที่ 18 – 22 สิงหาคม 2558  ซึ่งมหาวิทยาลัย     
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยากําหนดรับในวันเสารที่ 22 สิงหาคม 2558  เวลา 11.30 น. 

2. จํานวนบัณฑิต  ประจําป พ.ศ.2558  รวมทั้งสิ้น  1,204  คน  ซึ่งไดมารายงานยืนยัน    
จะเขารับพระราชทานปริญญาบัตรแลว  จํานวน 1,074 บาท 

3. สรุปรายงานการจัดกิจกรรม  ระหวางเดือนมีนาคม – พฤษภาคม 2558 
 

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
รับทราบ 
 

ระเบียบวาระที่ 4.16.5  รองอธิการบดีฝายกิจการพิเศษและกฎหมาย 

 สาระสําคัญโดยยอ 
บันทึกขอตกลงความรวมมือ ระหวาง สํานักงานอัยการคุมครองสิทธิและชวยเหลือ        

ทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดพระนครศรีอยุธยา กับ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
เพ่ือใหบรรลุเปาหมาย คือ สงเสริม  สนับสนุน และประสานงานเกี่ยวกับการเผยแพรความรูทาง        
ดานกฎหมายและการใหความชวยเหลือทางดานกฎหมายแกบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา  และใหประชาชนทั่วไป และสงเสริม  สนับสนุนเกี่ยวกับการประชาสัมพันธและ
เผยแพรภารกิจของสํานักงานอัยการคุมครองสิทธิและชวยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 
 

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
รับทราบ   

 

ระเบียบวาระที่ 4.16.6  ผูชวยอธิการบดีฝายประกันคณุภาพ 

 สาระสําคัญโดยยอ 
1. เมื่อวันที่ 14 – 15 พฤษภาคม 2558  การอบรมระบบตดิตามตรวจสอบการดําเนินงาน

ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  ปการศึกษา 2557  ระดับหลักสูตร  ณ หองประชุมภูเขางามรีสอรท  
จังหวัดนครนายก  วิทยากรโดย ผศ.ดร.เฉลิมเกียรติ  ดุลสัมพันธ 

2. เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2558  จัดสงบุคลากรเขารวมประชุมอบรมเพื่อเสริมสราง
ความรูความเขาใจเก่ียวกับการประกันคุณภาพภายในระดับหลักสูตร  รวมกับเครือขายเบญภาคี         
ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  วิทยากรโดย  รศ.ศรีสมรัก  อินทุจันทรยง   

3. ในวันที่ 27 พฤษภาคม 2558 ประชุมคณะทํางานพัฒนาระบบประกันคุณภาพ
การศึกษา ณ หองประชุมอยุธยา – โปรตุเกส  เวลา 13.30 น. 

4. ในวันที่ 28 พฤษภาคม 2558 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ  กระบวนการจัดการ
ความรู  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  ณ หองประชุมตนโมก  อาคารบรรณราชนครินทร  
วิทยากรโดย ผศ.ดร.เฉลิมเกียรติ  ดุลสัมพันธ 
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5. ในวันที่ 10 มิถุนายน 2558  ประชุมคณะทํางานพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา  
ณ หองประชุมอยุธยา – โปรตุเกส เวลา 13.30 น. 

6. ในวันที่  16 มิถุนายน 2558  ประชุมคณะกรรมการดําเนินงานประกันคุณภาพ
การศึกษา  ณ หองประชุมอยุธยา – อาเซียน เวลา 13.30 น. 

7. ในวันที่ 23 – 24 มิถุนายน 2558  การอบรมระบบติดตามตรวจสอบการดําเนินงาน
ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  ปการศึกษา 2557 ระดับคณะ  สํานัก  สถาบัน  วิทยากรโดย         
ผศ.ดร.เฉลิมเกียรติ  ดุลสัมพันธ 

8. ในวันที่ 25 – 26 มิถุนายน 2558 สงบุคลากรเขารวมอบรมหลักสูตรประกันคุณภาพ
รวมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา   

9. ในวันที่  17 – 18 กรกฎาคม 2558  โครงการฝกอบรมผูตรวจประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน  ระดับหลักสูตร  ณ หองประชุมตนโมก  อาคารบรรณราชนครินทร  วิทยากรโดย    
รศ.ศรีสมรัก  อินทุจันทรยง 

10. การจัดทําคูมือการประกันคุณภาพการศึกษา  มีหนวยงานทีส่งคูมือการประกันคุณภาพ
การศึกษา จํานวน 7 หนวยงาน คือ คณะครุศาสตร  คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  คณะวิทยาการ
จัดการ  คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  สถาบันอยุธยาศึกษา  สถาบันวิจัยและพัฒนา  และสํานักวิทย
บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  สวนหนวยงานที่ยังไมไดสงคูมือการประกันคุณภาพการศึกษา คือ 
สํานักงานอธิการบดี  โดยงานประกันคุณภาพไดจัดทําจดหมายทวงถามใหสงภายในวันที่ 15 มิถุนายน 
2558 

11. การจัดสง (ราง) รายงานผลการประเมินตนเองระดับคณะ  สํานัก  สถาบัน และ
มหาวิทยาลัย  กําหนดใหสงในวันที่  12  มิถุนายน 2558  เพื่อใชประกอบการอบรมระบบติดตาม 
ตรวจสอบ การดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  ปการศึกษา 2557  ระดับคณะ  สํานัก  
สถาบัน  ในวันที่ 23 – 24 มิถุนายน 2558 

12. สรุปผลการประเมินการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2557 

 

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
รับทราบ 

 

ระเบียบวาระที่ 4.16.7  ผูชวยอธิการบดฝีายบริการวิชาการ   และสหกิจศกึษา 

- ไมมี - 
 

ระเบียบวาระที่ 4.16.8  ผูชวยอธิการบดีฝายอาคารสถานที่ภูมิสถาปตย  และสิทธิประโยชน
ของบุคลากร 

- ไมมี - 
ระเบียบวาระที่ 4.16.9  ผูชวยอธิการบดีฝายประชาสัมพันธ 

- ไมมี -  
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ระเบียบวาระที่ 5  เรื่องนําเสนอเพื่อพิจารณา 
 

ระเบียบวาระที่ 5.1  ขอความเห็นชอบ (ราง) โครงการงานบริหารจัดการศูนยฝกปฏิบัติการ
วิชาชีพธุรกิจ (อาคารสวนหลวง) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 

สาระสําคัญโดยยอ 
 เนื่องจากคณะกรรมการชุดเดิ ม ได หมดวาระลง เมื่ อวันที่  1  กุมภาพันธ  2558              

และคณะกรรมการชุดใหมไดเขามาดําเนินงานตอ ตั้งแตวันที่ 2 เมษายน 2558 และไดจัดทําโครงการ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2558 ในชวง 6 เดือนสุดทายตั้งแตเดือนเมษายน 2558 ถึงเดือนกันยายน 
2558  จึงขอเสนอโครงการประจําปงบประมาณ พ.ศ.2558 

 คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) มีขอสังเกตและขอเสนอแนะ ดังตอไปนี ้
1. คณะกรรมการฯ ชุดเกาเพิ่ งหมดวาระไป  เหตุใดถึงยังไมมีแผนของป 2557 และใช           

งบพลาง  ซึ่งใหอํานาจประธานสวนหลวงทําการเบิกใชเงิน ครั้งละไมเกิน 50,000 บาทมาโดยตลอดระยะเวลา 
6 เดือนที่ผานมา  ซึ่งในการจัดตั้งโครงการของสวนหลวงนั้น  ตองไดรับการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย     
และเหตุใดถึงไมดําเนินการขออนุมัติโครงการในชวงระยะเวลา 6 เดือนที่ผานมานั้น 

2. ใหดูแลรักษากอกนํ้าตามหองพักตาง ๆ ดวย 
3. ใหสามารถจองหองพักไดทางเว็บไซตไดดวย 
4. ควรรวมงบดําเนินการและงบพัฒนาอยูในโครงการเดียวกัน  และควรมีแผนการพัฒนา  

แผนการใชเงินดวย 
5. ควรมีการศึกษาดูงานเพื่อพัฒนา และปรับปรุงใหดียิ่งขึ้น 
6. ใหการเชิญคณะกรรมการที่ เกี่ยวของกับสวนหลวงมาประชุมเพื่อทราบขอบขาย        

ในการทํางานตอไป 
7. ใหมีการจัดสถานที่จอดรถหนาอาคารสวนหลวงใหเปนระเบียบเรียบรอย  เนื่องจากมี

พื้นที่จํากัด  
   

มติ/ความเห็นของที่ประชุม 
  เห็นชอบในหลักการ (ราง)  โครงการงานบริหารจัดการศูนยฝกปฏิบัติการวิชาชีพธุรกิจ  (อาคาร
สวนหลวง) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558  และใหแกไขตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย (ก.บ.)  และขอใหเรงดําเนินการจั ดทํางบพัฒนา  เพื่อนําเข าพิจารณาในการประชุม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) ในการประชุม ครั้งที่  6/2558 วันอังคารที่ 9 มิถุนายน 2558     
เปนวาระสืบเนื่องจากการประชุมตอไป 

  

ระเบียบวาระที่ 5.2  ขอความเห็นชอบ (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา     
วาดวย การบริหารจัดการทรัพยสินทางปญญา                           

สาระสําคัญโดยยอ 
 เน่ืองจากการประกันคุณภาพการศึกษา   ซึ่งเกณฑของการประกันคุณภาพการศึกษา       

ตัวบงชี้ที่  2.1  เรื่องระบบ  กลไกการบริหาร  การพัฒนางานวิจัย หรืองานสรางสรรค ขอที่  6 
มหาวิทยาลัยตองมีระบบ และกลไกเพ่ือชวยในการคุมครองสิทธิของนักวิจัย  หรืองานสรางสรรคที่
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นําไปใชประโยชน และดําเนินการตามระบบที่กําหนด  ดังนั้นจึงไดรางระเบียบนี้ขึ้นมา  เนื่องจาก
มหาวิทยาลัยยังไมมีระเบียบนี้  และไดนําเขาพิจารณาในการประชุมคณะกรรมการประจําสถาบันวิจัย
และพัฒนา เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2558  ซึ่งไดใหความเห็นชอบ  และมีขอเสนอแนะ คือ นิยามตาง ๆ 
เชน คําวา ลิขสิทธิ์ งานอันมีลิขสิทธิ์  สิทธิบัตร  ขอใหตรวจสอบกับระเบียบของกรมทรพัยสินทางปญญา  
วามีการเปลี่ยนแปลงหรือไม  และเรื่องของการแตงตั้งคณะกรรมการจัดการทรพัยสินทางปญหา ซึ่งมติที่
ประชุมไดเห็นชอบใหคณะกรรมการประจําสถาบันวิจัยเปนคณะกรรมการชุดนี้ดวย 

 คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) มีขอสังเกตและขอเสนอแนะ ดังตอไปนี ้
1. ใหงานนิติการตรวจสอบการใชตราพระราชลัญจกร 
2. การจดลิขสิทธิ ผูที่จะรับผิดชอบคาใชจายคือมหาวิทยาลัย  ซึ่งตองจัดทําประกาศเพื่อใส

รายละเอียดในเรื่องนี้เขาไปดวย  
 

มติ/ความเห็นของที่ประชุม 
  เห็นชอบในหลักการ (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  วาดวย        
การบริหารจัดการทรัพยสินทางปญญา  โดยมอบหมายใหงานนิติการตรวจสอบการใชชื่อ เครื่องหมาย 
สัญลักษณ ภาพของมหาวิทยาลัย และตรวจสอบผูรับผิดชอบคาใชจายในการจดลิขสิทธิ  และนําเขา      
ในการประชุมคณะกรรมการปรับปรุงและยกรางกฎหมายของมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาตอไป 
 

ระเบียบวาระที่ 5.3  ขอความเห็นชอบ (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา       
วาดวย  การจายเงินคาตอบแทนเกี่ยวกับการสอบ พ.ศ. ... 

  

สาระสําคัญโดยยอ 
 ตามที่งานนิติการไดรับมอบหมายจากรองอธิการบดีฝายกิจการพิเศษและกฎหมาย  ใหจดัทาํ

รางระเบียบวาดวยการเงินคาตอบแทนเกี่ยวกับการสอบ  เพ่ือใหสามารถเบิกจายเงินคาตอบแทน  ในการ
ดําเนินการสอบแขงขัน  การสอบคัดเลือกหรือคัดเลือกนักเรียน  นักศึกษา  ขาราชการ  พนักงาน
มหาวิทยาลัย  ลูกจางประจํา  และเจาหนาที่ประจําตามสัญญาเปนไปอยางเหมาะสมกับสภาพการณใน
ปจจุบัน 

 งานนิติการ  กองกลาง  สํานักงานอธิการบดี  ไดจัดทํา (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา  วาดวย  การจายเงินคาตอบแทนเกี่ยวกับการสอบ พ.ศ. ... โดยกําหนดเน้ือหาสาระ
ประกอบดวย  แหลงเงิน  คาตอบแทน  การจายคาตอบแทนเกี่ยวกับการสอบ  อัตราคาตอบแทน  และ
คาใชจายอ่ืน ๆ เสนอตอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) ไดพิจารณากอนนําเสนอ
คณะกรรมการปรับปรุงและยกรางกฎหมายของมหาวิทยาลัยตอไป 

 คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) มีขอสังเกตและขอเสนอแนะ ดังตอไปนี ้
1. การคุมสอบของนักศึกษาภาคปกติ  ตองใชเวลามาก  ทําใหอาจารยผูคุมสอบไมมีเวลาพัก

ทานอาหารกลางวัน  และมีปญหาเรื่องงบประมาณอาหารกลางวัน 
2. คณะกรรมการสอบขอเขียนและสอบปฏิบัต ิ ควรจะเขียนไววา  ใหจายวันละ  250 บาท

ตอคน เน่ืองจากปฏิบัติงานเหมือนกัน  และไมควรตั้งไวเกินจํานวนที่สามารถเบิกได 
3. คาอาหาร  ใหเพ่ิมเติมในขอ 8  คาใชจายเกี่ยวกับการสอบ 
4. คาใชจายที่เปนรายละเอียดอื่น ๆ  ใหจัดทําเปนประกาศมหาวิทยาลัยตอไป 
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มติ/ความเห็นของที่ประชุม 
  เห็นชอบในหลักการ (ราง)  ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา วาดวย         
การจายเงินคาตอบแทนเกี่ยวกับการสอบ พ.ศ. ... โดยมอบหมายใหงานนิติการแกไขตามขอเสนอแนะ  
ของคณะกรรมการบรหิารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) และนําเขาในการประชุมคณะกรรมการปรบัปรุงและยกราง
กฎหมายของมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาตอไป 
                  

ระเบียบวาระที ่5.4  ขอความเห็นชอบ (ราง) ระเบียบสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา   
วาดวย การรับจายเงินคาธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรีสําหรับ
นักศึกษาตางชาติ  โครงการความรวมมือระหวางมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยากับมหาวิทยาลัยหรือหนวยงานตางประเทศ พ.ศ.2558 

 

สาระสําคัญโดยยอ 
 เนื่องจากมหาวิทยาลัยได ทํ าความรวมมือกับหนวยงานต างประ เทศ   ซึ่ง ไม ใ ช

มหาวิทยาลัยเดิม  ซึ่ งเดิมมีระ เบียบสภามหาวิทยาลัยฯ วาดวย การรับจ ายเงินคา ธรรมเนียม
การศึกษาระดับปริญญาตรีสําหรับนักศึกษาโครงการความรวมมือระหวางมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยากับมหาวิทยาลัยต างประ เทศ พ.ศ .2548 แลว   ดั งนั้นเพื่อใหมี ระ เบี ยบ           
สภามหาวิทยาลัยฯ วาดวย การรับจายเงินคาธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรีสําหรับนักศึกษา
ตางชาติ บังคับใชอยางมีประสิทธิภาพเหมาะสมกับสภาพการณปจจุบัน 

 คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) มีขอเสนอแนะดังตอไปนี ้
1. ขอใหเพ่ิมเติมขอ 4.4 ความหมายของ  องคกรตางประเทศ  หนวยงานตางประเทศ 
2. ควรกําหนดอัตราการจายเงินคาธรรมเนียมการศึกษาเปนเงินดอลลาสหรัฐ 

 

มติ/ความเห็นของที่ประชุม 
  เห็นชอบในหลักการ  (ราง) ระเบียบสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา วาดวย   
การรับจายเงินคาธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรีสําหรับนักศึกษาตางชาติ  โครงการความรวมมือ
ระหวางมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยากับมหาวิทยาลัยหรือหนวยงานตางประเทศ พ.ศ.2558 
โดยใหแกไขตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) สวนรายละเอียดขอให
เทียบเคียงกับมหาวิทยาลัยแหงอ่ืน  และในสวนของอัตราการจายเงินคาธรรมเนียมการศึกษาใหจัดทําเปน
ประกาศของมหาวิทยาลัย  และนําเขาการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) เพื่อพิจารณา
เปนวาระสืบเน่ืองอีกครั้งหนึ่ง  และนําเขาพิจารณาในการประชุมคณะกรรมการปรับปรุงและยกราง
กฎหมายของมหาวิทยาลัยตอไป  

 

ระเบียบวาระที่ 6 ขอเสนอแนะจากแตละหนวยงาน 

ระเบียบวาระที่ 6.1 คณบดีคณะครุศาสตร 
- ไมมี –  
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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 -  

 

ระเบียบวาระที่ 6.14  ผูอํานวยการกองบริการการศึกษา 
- ไมมี – 

 

ระเบียบวาระที่ 6.15  หัวหนาหนวยตรวจสอบภายใน 
- ไมมี – 
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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 –  
 

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 



 

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  คร้ังที่  6/2558 

 

[2-25] 

 
 

เลิกประชุมเวลา  16.55 น.  
 

 

นางนงคราญ คงสมทรง ผูจัดทํารายงานการประชุม 
นางสุนทร ี โพธิกุล ผูตรวจบันทึกการประชุม 




