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รายงานการประชุมคณะกรรมการบรหิารมหาวิทยาลัย 
คร้ังที่  5/2559 

วันอังคารที่  24  พฤษภาคม  2559  เวลา 13.30 – 16.28 น. 
ณ  ห้องประชุมอยุธยา – อาเซียน  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

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

ผู้ท่ีมาประชุม 
1. อาจารย์ ดร.เกษม บํารุงเวช อธิการบดี       ประธาน 
2. รศ.ดร.นพวรรณ ธีระพันธ์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร      กรรมการ 
3. อาจารย์จิรศักด์ิ ชุมวรานนท์ รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน    กรรมการ 
4. ผศ.ดร.อดิศร  ภู่สาระ  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ      กรรมการ 
5. อาจารย์ธาตรี มหันตรัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษและกฎหมาย  กรรมการ 
6. ผศ.บุญไท  เจริญผล  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายงานประกันคุณภาพ    กรรมการ 
7. อาจารย์ ดร.กิติมา ทามาล ี  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการฯ    กรรมการ 
8. อาจารย์ ดร.ภาคิน โชติเวศย์ศิลป์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์     กรรมการ 
9. อาจารย์ ดร.อมรรัตน์ สน่ันเสียง  คณบดีคณะครุศาสตร์               กรรมการ 
10. ผศ.หทัยรัตน์  ทรรพวส ุ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ฯ     กรรมการ 
11. รศ.ศานิต   สวัสดิกาญจน์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ฯ      กรรมการ 
12. นางเบญญาภา สอนพรม (แทน) คณบดีคณะวิทยาการจัดการ    กรรมการ 
13. รศ.ดร.ชูสิทธ์ิ  ประดับเพ็ชร์ ผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา    กรรมการ 
14. ผศ.วชิรา  ปูชตรีรัตน์ (แทน) ผู้อํานวยการสถาบันอยุธยาศึกษา    กรรมการ 
15. ผศ.ธนู   บุญญานุวัตร ผู้อํานวยการสํานักวิทยบริการและ 

     เทคโนโลยีสารสนเทศ      กรรมการ 
16. อาจารย์ ดร.นริสานันท์  เดชสุระ ผู้อํานวยการสํานักงานบัณฑิตศึกษา    กรรมการ 
17. อาจารย์ประพันธ์ แสงทองดี ประธานสภาคณาจารย์และขา้ราชการ    กรรมการ 
18. นางสาวเพลินตา โมสกุล  ผู้อํานวยการกองนโยบายและแผน        กรรมการ 
19. นางสาวพรสวรรค์ คล้ายกัน ผู้อํานวยการกองกลาง      กรรมการ 
20. นายสิทธ์ิพงษ์ พงษ์สุข  (แทน) ผู้อํานวยการกองพัฒนานักศกึษา    กรรมการ 
21. นางลักขณา  เตชวงษ์  ผู้อํานวยการกองบริการการศึกษา     กรรมการ 
22. นางสาวพรสวรรค์ คล้ายกัน ผู้อํานวยการกองกลาง รักษาราชการแทน 

     ผู้อํานวยการสํานักงานอธิการบดี     กรรมการและเลขานุการ 
23. น.ส.กาญจน์พิชญา ภิญญา  รักษาการหัวหน้างานกิจการคณะกรรมการ    ผู้ช่วยเลขานุการ 
24. นางนงคราญ  คงสมทรง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป              ผู้ช่วยเลขานุการ 
25. นางปิยะนุช  สุขเพ็ชร  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป              ผู้ช่วยเลขานุการ 
26. นางจิราพร  พัฒน์ธนกิจ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป     ผู้ช่วยเลขานุการ 
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ผู้ไม่มาประชมุ 
รศ.ไพฑูรย์  สมัครกิจ    รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ติดราชการ 

 
 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. นางสาวกาญจนา       เงินอ่อน  หัวหน้าสํานักงานคณะครุศาสตร์ 
2. นางอรัญญา  จงกลรัตน์ หัวหน้าสํานักงานคณะมนุษยศาสตร์ฯ 
3. ว่าที่ร้อยตรีหญิงรัตติยา พาวินัย  หัวหน้าสํานักงานสถาบันอยุธยาศึกษา 
4. นางสาวพิจิกามาศ  แย้มบู่  หัวหน้าสํานักงานสํานักงานวิทยบริการฯ 
5. นางสาวเบญจลักษณ์      ชิดชาญชัย หัวหน้างานประกันคุณภาพ 
6. นายวีรศักด์ิ   โพธ์ิภิรมย์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
7. นายไอศูรย์   จิตกระแสร์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 

เริ่มประชุม เวลา 13.30 น. 
          ประธานพิจารณาจํานวนกรรมการท่ีมาประชุมและเห็นว่าครบองค์ประชุมแล้ว จึงเปิด            
การประชุมและดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม  

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ 
ระเบียบวาระท่ี 1.1  นายกสภามหาวิทยาลัยพบผู้บริหาร  คณาจารย์ และบุคลากร 
 

 สาระสําคัญโดยย่อ 
 นายอภิชาติ   จีระวุฒิ  นายกสภามหาวิทยาลัย มีความประสงค์จะพบผู้บริหาร  คณาจารย์  และ
บุคลากร  ทุกท่าน  อธิการบดีมอบหมายให้รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร  และผู้อํานวยการสํานักงานอธิการบดี
ได้กําหนดวันที่เหมาะสมต่อไป 
 

 มติ/ความเห็นของที่ประชุม 
   รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 1.2  การเสนอวาระในการประชุมสภามหาวิทยาลัย 
 

 สาระสําคัญโดยย่อ 
 ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ผ่านมา  มีประเด็นที่เป็นข้อเสนอแนะจากกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยเรื่องการนําเสนอวาระในการประชุมสภามหาวิทยาลัย  ให้ผู้ที่รับผิดชอบเสนอวาระในช่วงเวลาที่
เหมาะสมกับการดําเนินงานในเรื่องน้ัน ๆ    
 

 มติ/ความเห็นของที่ประชุม 
   รับทราบ 
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ระเบียบวาระท่ี 1.3  การวางแนวปฏิบัติในการร้องเรียน 
 

 สาระสําคัญโดยย่อ 
 เน่ืองจากขณะน้ีมีประเด็นการร้องเรียนในเรื่องต่างๆ  ภายในมหาวิทยาลัย  ซึ่งหากเป็น         
การร้องเรียนเพ่ือตรวจสอบความโปร่งใส  ความถูกต้อง  โดยคํานึงถึงประโยชน์ส่วนร่วมก็เข้าใจ  แต่หากเร่ือง
ที่ร้องเรียนทําให้เกิดความเสียหายต่อมหาวิทยาลัยน้ัน  ก็ขอให้ทบทวน  ดังน้ันจึงมีแนวคิดว่าควรจะมี       
การวางแนวปฏิบัติในการร้องเรียน 
 

   มติ/ความเห็นของที่ประชุม 
   รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 1.4  การทบทวนแผน และการจัดทําโครงการ 
 

 สาระสําคัญโดยย่อ 
 ในการทบทวนแผน   ขอให้แต่ละหน่วยงานได้ ดําเ นินการ   และการจัดทําโครงการ                
ในปีงบประมาณ 2560  ขอให้ดูรายละเอียด  เน่ืองจากมีนโยบายในการจัดสรรงบประมาณ/โครงการตาม
ยุทธศาสตร์  และโครงการของแต่ละหน่วยงานในการเชิญวิทยากร  ขอให้เป็นมุมมองใหม่ๆ สําหรับนักศึกษา  
เพ่ือเป็นการพัฒนาต่อไป 
 

 มติ/ความเห็นของที่ประชุม 
   รับทราบ 

 

ระเบียบวาระที่ 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
ระเบียบวาระท่ี 2.1  เรื่องรับรองรายงานการประชุม  ครั้งท่ี 4/2559  

สาระสําคัญโดยย่อ 
มหาวิทยาลัยได้กําหนดให้มีการประชุม คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก .บ .)               

ครั้งที่ 4/2559 เมื่อวันอังคารที่ 26 เมษายน  2559 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมอยุธยา – อาเซียน  
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

เลขานุการคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) นําเสนอรายงานการประชุม (ก.บ.)        
ครั้งที่ 4/2559 เพ่ือขอให้ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม 

 

มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
  รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) ครั้งที่ 4/2559              
โดยไม่มีการแก้ไข 
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ระเบียบวาระที่ 3   เรื่องสืบเน่ืองจากการประชุม 

ระเบียบวาระท่ี 3.1  รายงานข้อมูลการดําเนินงานและผลการปฏิบัติตามมติท่ีประชุม 
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา   
ครั้งท่ี 4/2559 

สาระสําคัญโดยย่อ 
  เลขา นุการคณะกรรมการบ ริหารมหา วิทยา ลัย  (ก .บ . )  นํ า เสนอรายงานข้อมู ล                  
จากการดําเนินงานและผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่  4/2559 
เมื่อวันอังคารที่  26  เมษายน  2559  ดังต่อไปน้ี 
 
 

ระเบียบ
วาระท่ี เรื่อง มติท่ีประชุม/ข้อเสนอแนะ 

และข้อสั่งการ ผลการปฏิบัติตามมติ 
5.1 ขอความเห็นชอบงบประมาณค่าจ้างเหมา

ก่อสร้างโรงจอดรถมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา เป็นเงิน 
1,579,434.79 บาท (หนึ่งล้านห้าแสนเจ็ด
หมื่นเก้าพันส่ีร้อยสามสิบส่ีบาทเจ็ดสิบเก้า
สตางค์)            

เห็นชอบงบประมาณค่าจ้างเหมาก่อสร้าง   
โรงจอดรถมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา เป็นเงิน 1,579,434.79 
บาท (หนึ่งล้านห้าแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันส่ีร้อย
สามสิบส่ีบาทเจ็ดสิบเก้าสตางค์) และให้
นําเสนอเพ่ือพิจารณาในการประชุม   
คณะกรรมการบริหารงบประมาณ         
และการเงิน (ก.บ.ง) และการประชุม     
สภามหาวิทยาลัยต่อไป 

- แจ้งมติการประชุมให้แก่หน่วยงาน        
ที่เก่ียวข้องได้รับทราบ 

- นําเสนอสภามหาวิทยาลัย คร้ังที่ 5/2559 
เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2559           
มติที่ประชุมอนุมัติงบประมาณค่าจ้างเหมา
ก่อสร้างโรงจอดรถมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา เป็นเงิน 
1,579,434.79 บาท (หนึ่งล้านห้าแสน 
เจ็ดหมื่นเก้าพันส่ีร้อยสามสิบส่ีบาท     
เจ็ดสิบเก้าสตางค์)  

 

ระเบียบวาระท่ี 4 แจ้งผลและนําเสนอแผนงานท่ีจะดําเนินการของหน่วยงานต่าง ๆ  
ระเบียบวาระท่ี 4.1 คณบดีคณะครุศาสตร์ 
 สาระสําคัญโดยย่อ 

1. เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2559  เวลา 09.00 – 12.00 น.  จัดประชุม KM งานวิจัย             
เรื่องการทอดองค์ความรู้ด้านงานวิจัย เทคนิคการขอทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก 

2. ในวันที่ 25 พฤษภาคม 2559 เวลา 13.00 – 16.30 น. ประชุมอาจารย์ 
3. ในวันที่ 27 พฤษภาคม 2559 เวลา 10.00 – 12.00 น. จัดประชุม KM การทําผลงานวิชาการ 

เรื่องการถอดองค์ความรู้ด้านการทําผลงานวิชาการเพ่ือการขับเคลื่อนบุคลากรสู่ตําแหน่งทางวิชาการ 
4. ในวันที่ 30 พฤษภาคม 2559  เวลา 08.30 – 16.30 น. นักศึกษาช้ันปีที่ 4 เตรียมความพร้อม

และปฐมนิเทศก่อนออกฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 1 ภาคเรียนที่ 1/2559 
5. ในวันที่ 31 พฤษภาคม 2559 สอบสัมภาษณ์ คัดเลือกนักศึกษา คณะครุศาสตร์ ประจําปี

การศึกษา 2559 (รอบ2) 
6. ในวันที่ 1 มิถุนายน 2559  ส่ง SAR ให้คณะ 
7. ในวันที่ 7 มิถุนายน 2559  ทวนสอบฯ ป.บัณฑิต และกลุ่มวิชาชีพครู 
8. ในวันที่ 9 มิถุนายน 2559  รับรายงานตัวผู้ผ่านคัดเลือกนักศึกษาคณะครุศาสตร์ ประจําปี

การศึกษา 2559 (รอบ 2) 
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9.   ในวันที่ 10 มิถุนายน 2559  ทวนสอบฯ ทุกสาขาวิชา 
10. ในวันที่ 13 มิถุนายน 2559  ส่ง SAR ให้มหาวิทยาลัย 
11. ในวันที่ 27 – 28 มิถุนายน 2559 ซ้อมรับการประเมินระดับหลักสูตร (ประเมินไขว้) 
12. ในวันที่ 27 มิถุนายน – 1 กรกฎาคม 2559 เวลา 09.00 – 15.30 น. เตรียมความพร้อม

ภาษาอังกฤษ นักศึกษารุ่น 2559 
13. ในวันที่ 29 มิถุนายน 2559 เวลา 09.00 – 12.00 น. นักศึกษาช้ันปีที่ 5 เข้าร่วมกิจกรรม

สัมมนาระหว่างฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา(ครั้งที่ 1) ภาคเรียนที่ 1/2559 
14. ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2559 ผู้รับผิดชอบรายองค์ประกอบส่งรายงานการประเมินตนเอง 

(SAR) ระดับคณะ 
15. ในวันที่ 4 – 6 กรกฎาคม 2559 เวลา 09.00 – 15.30 น. เตรียมความพร้อมคณิตศาสตร์ 

นักศึกษารุ่น 2559 
16. ในวันที่ 8 กรกฎาคม 2559 เวลา 09.00 – 15.30 น. กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์นักศึกษาใหม่  
17. ในวันที่ 13 – 14 กรกฎาคม 2559 เวลา 08.00 – 15.00 น. นักศึกษาใหม่เข้าค่ายวัดใหญ่ 

รุ่นที่ 1  สาขาพลศึกษา  สาขาปฐมวัย  สาขาประถมศึกษา   สาขาการศึกษาพิเศษสาขาสังคมศึกษา 
18. ในวันที่ 14 กรกฎาคม 2559 เวลา 09.00  - 12.00 น. นักศึกษาช้ันปีที่ 4 เข้าร่วมกิจกรรม

สัมมนาระหว่างการฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 1 ภาคเรียนที่ 1/2559   
19. ในวันที่ 15 – 16 กรกฎาคม 2559 เวลา 08.00 – 15.00 น.  นักศึกษาใหม่เข้าค่ายวัดใหญ่ 

รุ่นที่ 2  สาขาวิทยาศาสตร์  สาขาคณิตศาสตร์  สาขาการสอนภาษาไทย  สาขาการสอนภาษาอังกฤษ และสาขา
คอมพิวเตอร์ศึกษา 

20. ในวันที่ 1 – 15 กรกฎาคม 2559 ประเมินประกันคุณภาพภายในระดับหลักสูตร 
 

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
รับทราบ  

 

ระเบียบวาระท่ี 4.2  คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 สาระสําคัญโดยย่อ 

1. เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2559   จัดประชุมคณะกรรมการจัดการความรู้ด้านการวิจัยและ         
การเผยแพร่ผลงานวิชาการ เพ่ือดําเนินการตามแผนการจัดความรู้ด้านการวิจัยและการเผยแพร่ผลงานวิชาการ 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2559 (ปีการศึกษา 2558)  ณ ห้อง 43015 อาคาร 43 คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 

2. เมื่อวันที่  27 เมษายน 2559  จัดการเลือกต้ังนายกสโมสรนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ ภาคปกติ  ณ  ห้อง 104 อาคาร 1   คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

3. เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2559 จัดการเลือกต้ังนายกสโมสรนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ ภาคปกติ  ณ ห้อง 104 อาคาร 1   คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

4. เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2559 จัดประชุมคณาจารย์ประจําคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
เพ่ือคัดเลือกคณาจารย์จํานวน 2 คน เป็นกรรมการสรรหากรรมการมหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ ณ ห้อง 43014 
อาคาร 43 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
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5. เมื่อวันที่ 28  เมษายน 2559  สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และ
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะครุศาสตร์ ร่วมกันจัดกิจกรรม Let's dance together join to the world        
ณ  ห้องประชุมต้นโมก อาคารบรรณราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

6. เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2559  ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยโตโย ประเทศญี่ปุ่น       
ที่ติดต่อขอเข้าพบเพ่ือแนะนําตัวและพูดคุยเรื่องการลงพ้ืนที่ของนักศึกษา และการทําความร่วมมือ (MOU)          
ณ ห้องประชุม 43110 ช้ัน 2 อาคาร 43 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

7. เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2559 สาขาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดกิจกรรม
นําเสนอผลงานของนักศึกษา ช้ันปีที่  4 ก่อนสําเร็จการศึกษา  ณ ห้อง 43108 ช้ัน 2   อาคาร 43                   
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

8. เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2559  จัดกิจกรรมอบรมภาษาอังกฤษสําหรับการเตรียมความพร้อมสู่
ตลาดแรงงานสําหรับนักศึกษา โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน โดยในวันดังกล่าวทางคณะได้จัด
อบรมให้กับนักศึกษาสาขาวิชาการพัฒนาชุมชน วิทยากรโดย อาจารย์ Mr.Navadet Yongsawai  อาจารย์
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ  ณ ห้อง 43108 ช้ัน 2 อาคาร 43 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

9. เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2559 สาขาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์           
จัดกิจกรรมอบรมภาษาอังกฤษเพ่ือการโรงแรมให้กับนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ วิทยากรจากโรงแรมศาลา 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ณ ห้อง 43014 อาคาร 43 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

10. เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2559 จัดประชุมคณะกรรมการประจําคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ ครั้งที่ 4/2559 ณ ห้องประชุม 43110 ช้ัน 2 อาคาร 43  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

11. เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2559 สาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์      
จัดกิจกรรม “กีฬาสานสัมพันธ์สโมสรนิเทศศาสตร์” ณ โรงยิม 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

12. เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2559 สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์         
จัดกิจกรรมเลี้ยงแสดงความยินดีกับนักศึกษาช้ันปีที่ 4 มนต์รักภาษาไทย ณ  โรงยิม 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 

13. เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2559 กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา     
จัดกิจกรรมเชิดชูเกียรติผู้นํา โดยนักศึกษาที่ปฏิบัติหน้าที่สโมสรนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์     
เข้าร่วมรับรางวัล ณ ห้องประชุมต้นโมก อาคารบรรณราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

14. เมื่อวันที่ 16-17 พฤษภาคม  2559 จัดกิจกรรมอบรมภาษาอังกฤษสาํหรบัการเตรียมความพร้อม
สู่ตลาดแรงงานสําหรับนักศึกษา โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน โดยในวันดังกล่าวทางคณะได้จัด
อบรมให้กับนักศึกษาสาขาวิชานิติศาสตร์ วิทยากรโดย อาจารย์ Mr.Navadet Yongsawai อาจารย์สาขาวิชา
ภาษาอังกฤษ ณ ห้อง 104 อาคาร 1 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

15. เมื่อวันที่ 16 - 17  พฤษภาคม 2559 จัดกิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนกลยุทธ์      
ปี 2559-2563 วิทยากรโดยอาจารย์จิรศักด์ิ ชุมวรานนท์ รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน ณ  รอยัล ริเวอร์แคว 
รีสอร์ท  แอนด์สปา  จังหวัดกาญจนบุรี 

16. เมื่อวันที่ 17 - 18  พฤษภาคม 2559 สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ ได้ให้การต้อนรับกลุ่มเยาวชนจากศูนย์การเรียนหญ้าแพรกสาละวิน อ.แม่สะเรียง   จ.แม่ฮ่องสอน      
ณ  ห้อง 104 อาคาร 1   คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 



 

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  คร้ังที่  6/2559 

 

[2-7] 

17. เมื่อวันที่ 17-20 พฤษภาคม 2559 สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
จัดกิจกรรมโครงการอบรมการเขียนสารคดีและบันเทิงคดี วิทยากรโดย คุณอนุสรณ์ ติปยานนท์ และคุณป้ันคํา 
นักเขียนมืออาชีพ  ณ  ห้อง 101 อาคาร 1   คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

18. เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2559 จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษาผู้สําเร็จการศึกษา              
จากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ณ ห้องประชุม อาคาร 100 ปี (ศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

19. เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2559 สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์  จัดกิจกรรมอบรมเพ่ือเตรียมสอบ
วัดความรู้ความสามารถทั่วไป สํานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) ภาค ก ให้กับนักศึกษาช้ันปีที่ 4 
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ วิทยาโดยอาจารย์มูนีเราะฮ์ ยีดํา  และอาจารย์บัณฑิต สุนทรวิกรานต์ อาจารย์
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์  ณ ห้อง 43111 ช้ัน 2   อาคาร 43 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

20. เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2559 สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้จัด
สัมมนาหลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนา ซึ่งเป็นบทสรุปของการออกไปฝึกประสบการณ์ทํางานของนักศึกษา     
ช้ันปีที่ 4 รุ่น 2555 ในช่วงระหว่างเดือนมกราคม – เมษายน 2559  ณ  ห้องประชุมต้นโมก    อาคารบรรณราชนครินทร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

21. เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2559 ผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ เข้าร่วมพิธีเปิด-ปิด และร่วมการแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์บุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 1 "111 ปี ศรีอยุธยาเกมส์"  ณ โรงยิม 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
 

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
รับทราบ  
 

ระเบียบวาระท่ี 4.3 คณบดีคณะวิทยาการจัดการ 
- ไม่มี - 

 

ระเบียบวาระท่ี 4.4  คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 สาระสําคัญโดยย่อ 

1. เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2559 กิจกรรมเตรียมความพร้อมเพ่ือการทํางานเมื่อสําเร็จการศึกษา
ให้กับนักศึกษา ช้ันปีที่ 4  ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

2. เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2559 การแข่งขันกีฬาเจ้าหน้าที่และบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เขตภูมิศาสตร์ภาคกลาง  ครั้งที่ 26 ลวะศรีเกมส์” ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 

3. เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2559  กิจกรรมเตรียมความพร้อมเพ่ือการทํางานเมื่อสําเร็จการศึกษา 
“อบรมเทคนิคการเขียนจดหมายสมัครงาน” ณ ห้องประชุมอาคาร 100 ปี 

4. เมื่อวันที่ 16 – 17 พฤษภาคม 2559  โครงการ “อบรมภาษาอังกฤษให้กับนักศึกษาสาขาวิชา
คณิตศาสตร์เพ่ือเตรียมความพร้อมก่อนการสมัครงาน” ณ ห้อง 116  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

5. เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2559 กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจําปี 2558 ณ หอประชุม
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
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6. เมื่อวันที่ 18 – 19 พฤษภาคม 2559 กิจกรรมเตรียมความพร้อมเพ่ือการทํางานให้กับนักศึกษา
ช้ันปีที่ 4 หัวข้อ “การเขียนรีซูเม่อย่างไรให้ได้งานและเทคนิคการสัมภาษณ์งาน” ณ ห้องประชุม 317   

7. เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2559 พิธีปิดกีฬาสานสัมพันธ์บุคลากร 111 ปี ศรีอยุธยาเกมส์        
ณ โรงยิม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

8. เมษายน – มิถุนายน 2559 โครงการนักประดิษฐ์ (ฟิสิกส์) รุ่นเยาว์ ครั้งที่ 2  ณ โรงเรียน
มัธยมศึกษาภายในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

9. ในวันที่ 2 – 3 มิถุนายน 2559 โครงการอบรมเพ่ือพัฒนาศักยภาพผู้นํานักศึกษา ณ บ้านสวน 
ริเวอร์  รีสอร์ท จ.เพชรบุรี 

10.  ในวันที่ 1 – 10 มิถุนายน 2559 Pre – audit ประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร       
ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

11.  ในวันที่ 6 มิถุนายน 2559  KM  Day ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
12.  ในวันที่ 23 – 27 มิถุนายน 2559 กิจกรรมสัมมนาผู้นํานักศึกษาและการเรียนรู้ระบบประกัน

คุณภาพการศึกษาทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย และการศึกษาดูงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา  
ที่ เ ก่ียวกับกิจกรรมนักศึกษา ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร  มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง                   
และมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
 

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
รับทราบ  

 

ระเบียบวาระท่ี 4.5 ผู้อํานวยการสถาบันอยุธยาศึกษา  
 สาระสําคัญโดยย่อ 

1. เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2559  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา มอบหมายให้สถาบัน
อยุธยาศึกษาและกองนโยบายและแผนจัดการเสวนา เรื่อง “การส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและ
ประวัติศาสตร์ : นครประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา”  ณ ห้องประชุมต้นโมก อาคารบรรณราชนครินทร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยมี อาจารย์ ดร.เกษม บํารุงเวช อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา เป็นประธานกล่าวเปิดงานและบรรยายพิเศษ เรื่อง “แนวคิดและทิศทางการดําเนินงาน     
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา” โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ดังน้ี คุณปองพล 
อดิเรกสาร อาจารย์สาวิตรี สุวรรณสถิตย์ คุณดํารง พุฒตาล  คุณมณฑล เงินหิรัญ   ดร.ดุลย์พิชัย โกมลวานิช 
คุณปราโมทย์ ทรัพย์เย็น  คุณชัยวัฒน์ เจริญสุข คุณสมฤทธ์ิ ลือชัย คุณพลาดิศัย สิทธิธัญกิจ และคุณวัชรพงศ์ 
ระดมสิทธิ พัฒน์  เพ่ือให้แนวคิดและข้อเสนอแนะเก่ียวกับการท่องเที่ยวของนครประวัติศาสตร์
พระนครศรีอยุธยา ภายใต้ยุทธศาสตร์การดําเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ณ ห้องประชุม
ต้นโมก อาคารบรรณราชนครินทร ์

2. เมื่อวันที่  11 พฤษภาคม 2559 สถาบันอยุธยาศึกษา     จัดประชุมคณะกรรมการประจําสถาบัน
อยุธยาศึกษา ครั้งที่ 2/2559 ณ สถาบันอยุธยาศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยได้รับเกียรติจาก 
อาจารย์จิรศักด์ิ ชุมวรานนท์ รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน   เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจาก
ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยฯ เข้าร่วมประชุมเพ่ือทราบและพิจารณาในวาระต่างๆ อาทิเช่น ทบทวนปรัชญา 
วิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ วัฒนธรรมองค์กร ค่านิยม และการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของสถาบันอยุธยาศึกษา  
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ประจําปี พ.ศ. 2559 เพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนาปรับปรุงแผนและการดําเนินการอ่ืน ๆ  ในปี พ.ศ.2560 รายงานผล    
การดําเนินงานของสถาบันอยุธยาศึกษา และกิจกรรมที่จะดําเนินการในไตรมาส 3 (1 เมษายน – 30  มิถุนายน  2559) 
เป็นต้น  

3. เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2559 สถาบันอยุธยาศึกษา  ในฐานะเป็นหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้จัดประชุมคณะอนุกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติ
และศิลปกรรมท้องถิ่น ประจําจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ณ ห้องรับรอง ช้ัน 1 อาคาร 4 ช้ัน ศาลากลางจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา โดยมี คุณเรวัต ประสงค์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานการประชุม พร้อม
ทั้ง อาจารย์ ดร.จงกล เฮงสุวรรณ ผู้อํานวยการสถาบันอยุธยาศึกษา ทําหน้าที่เป็นหัวหน้าหน่วยอนุรักษ์ฯ รวมทั้ง
คณะกรรมการจากหน่วยงานในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือรายงานผลการดําเนินงานที่ผ่านมา และ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นตลอดจนข้อเสนอแนะในการดําเนินงานของหน่วยอนุรักษ์ฯ ในโอกาสต่อไป ณ ห้องรับรอง ช้ัน 1 
อาคาร 4 ช้ัน ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

4. เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2559 สถาบันอยุธยาศึกษา   ได้จัดกิจกรรมเวียนเทยีน เน่ืองในวันวิสาขบูชา 
โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์ ดร.เกษม บํารุงเวช อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในพิธี 
พร้อมด้วยผู้บริหาร บุคลากรของมหาวิทยาลัยฯ และพุทธศาสนิกชนทั่วไป เข้าร่วมพิธีสวดมนต์ทําวัตรเย็น และเวียน
เทียนรอบ    พระอุโบสถ วัดเกาะแก้ว จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ณ วัดเกาะแก้ว 

5. เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2559  กิจกรรมศึกษาประวัติศาสตร์และศิลปวัฒนธรรมอาเซียน ครั้งที่ 2     
ในหัวข้อ “ศิลปะ และสถาปัตยกรรมชวา – บาหลี  ณ สถาบันอยุธยาศึกษา 

6. ทุกวันอาทิตย์ที่ 5 มิถุนายน – วันอาทิตย์ที่ 26 มิถุนายน 2559 โครงการสอนน้องเรียนศิลป์ 
(ระดับประถมศึกษา)ณ ห้องประชุมต้นโมก 

7. ในวันที่ 8 มิถุนายน 2559 กิจกรรมอบรมทางวิชาการ “อยุธยาศึกษาสัญจร” รุ่นที่ 3  ณ  โรงเรียน  
วัดสว่างอารมณ์ 

8. เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2559 อบรมหลักสูตรระยะสั้นเชิดชูรู้รักษ์อยุธยาสืบสานภูมิปัญญาศิลปาชีพ 
ครั้งที่ 3 (ภาพพระบฏ)  ณ สถาบันอยุธยาศึกษา 

9. เมื่อวันที่ 18  มิถุนายน 2559 ประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการบูรณาการเพ่ือ         
การอนุรักษ์แหล่งศิลปกรรม กรณีศึกษา : ชุมชนหมู่บ้านริมคลองบางบาลและคลองมหาพราหมณ์ ณ วัดขนอน 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

 

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
รับทราบ  

 

ระเบียบวาระท่ี 4.6  ผู้อํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 สาระสําคัญโดยย่อ 

1. ในวันที่ 23 – 25 พฤษภาคม 2559 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 31118 อาคาร 100 ปี 
ศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “ยกระดับทักษะความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ด้วย IT  Certificate”  เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้และเกิดทักษะการใช้งานโปรแกรม Microsoft  Word,  Microsoft  
Excel, Microsoft  Power  Point ภายหลังการอบรมจะดําเนินการทดสอบผ่านระบบออนไลน์และได้รับใบ
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ประกาศนียบัตรมาตรฐานสากล MOS  (Microsoft  Office  Specialist) โดยวิทยากรจาก บริษัท  เออาร์ไอที 
จํากัด  มีผู้เข้าร่วมอบรมจํานวน  50  คน 

2. เมื่อวันที่ 12 – 13 และ 19 พฤษภาคม 2559  จัดอบรมการใช้งานระบบสารสนเทศสนับสนุน
การตัดสินใจสําหรับผู้บริหาร  โดยได้รับความร่วมมือจากทุกหน่วยงานได้จัดส่งบุคลากรเข้ารับ   การอบรม  
วิทยากรโดย อาจารย์ปฐมศักด์ิ  บุรณศิริ  และทีมงานจากบริษัท  ทรินนิเทค จํากัด เป็นผู้ให้ความรู้และ
ถ่ายทอดเทคนิคการทํางานให้กับ Admin ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 31104  อาคารศูนย์ภาษาและ
คอมพิวเตอร์ (อาคาร 100 ปี ) จํานวนผู้เข้าร่วม 30 คน 

3. เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2559 ผศ.ธนู  บุญญานุวัตร  ผู้อํานวยการสํานักวิทยบริการฯ 
พร้อมด้วยอาจารย์ทัศนี สุทธิวงศ์  รองผู้อํานวยการสํานักวิทยบริการฯ เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยฯ เข้าร่วม
พิธีบําเพ็ญกุศลครบรอบวันก่อต้ังศูนย์ฯ ปีที่ 30 ณ ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุวาสนะเวศน์  
อ.นครหลวง  จ.พระนครศรีอยุธยา 

4. ในวันที่ 1 – 2 มิถุนายน 2559 จัดโครงการศึกษาดูงาน  แลกเปลี่ยนเรียนรู้ กับเครือข่าย
ราชภัฏ และงานส่งเสริม สืบสาน เผยแพร่โครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ  เพ่ือเป็นการพัฒนา
บุคลากรในสังคม ณ สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  และ
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน  อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ  จังหวัดจันทบุรี 

 

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี 4.7  ผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
 สาระสําคัญโดยย่อ 

1. เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2559 กิจกรรมบริการวิชาการ  ธรรมะอารมณ์ดี  ณ ห้องประชุม
ต้นโมก 

2. เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2559  ประชุมผู้อํานวยการสถาบันวิจัยฯ 5 สถาบัน เก่ียวกับ
การเตรียมงานประชุมวิชาการระดับชาติ  มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 7  ณ ห้องประชุม 1  
อาคาร 2 

3. เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2559 กิจกรรมบริการวิชาการ Up  to  me ณ โรงเรียนโพธิวงศ์  
จ.อ่างทอง 

4. เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2559 กิจกรรมบริการวิชาการ ยุววิจัยประวัติศาสตร์  ณ โรงเรียน
ไทรงาม  อ.อุทัย  จ.พระนครศรีอยุธยา 

5. เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2559 หัวหน้าสํานักงานผู้อํานวยการฝ่ายกับฝ่ายประกันคุณภาพ  
เข้าร่วมประชุม KM  Day ณ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

6. เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2559 บุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์
บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 1 “111 ปี ศรีอยุธยาเกมส์”  ณ มหาวิทยาลัย       
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

7. ในวันที่ 24 พฤษภาคม 2559 ประชุมคณะกรรมการประจําสถาบันวิจัยและพัฒนา        
ณ ห้องประชุม 1  อาคาร 2 
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8. เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2559 ประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกนักวิจัยดีเด่น 
ประจําปี 2558  ณ ห้องประชุมสถาบันวิจัยและพัฒนา 

9. ในวันที่ 26 – 27 พฤษภาคม 2559 ผู้บริหารเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ (ครั้งที่ 1) 
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 
 

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
รับทราบ 

 

ระเบียบวาระท่ี 4.8  ผู้อํานวยการสํานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา 
 สาระสําคัญโดยย่อ 

1. เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2559 ประชุมติดตาม เร่งรัด การสอบวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา
หลักสูตรครุศาสตร์มหาบัณฑิต  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  รุ่นปีการศึกษา 2554  ณ ห้อง 3013  
อาคารบัณฑิตวิทยาลัย 

2. เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2559 ประชุมเตรียมความพร้อมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์  
ของนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  รุ่นปีการศึกษา 2557        
ณ ห้อง 3013  อาคารบัณฑิตวิทยาลัย 

3. การตรวจประกันคุณภาพการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ณ ห้อง 30285  อาคารบัณฑิตวิทยาลัย 
3.1 วันที่ 5 กรกฎาคม 2559 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 
3.2 วันที่ 9 กรกฎาคม 2559 หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการการเรียนรู้ 
3.3 วันที่ 11 กรกฎาคม 2559 หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
3.4 วันที่ 12 กรกฎาคม 2559 หลักสูตรครุศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
3.5 วันที่ 14 กรกฎาคม 2559 หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 

 

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
รับทราบ 

 

ระเบียบวาระท่ี 4.9  ผู้อํานวยการสาํนักงานอธิการบด ี
 สาระสําคัญโดยย่อ 

ในวันเสาร์ที่ 28 พฤษภาคม 2559 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยมูลนิธิ 
เจ้าพระยาบวรราชนายก (เฉกอะหมัด)  จะมีการจัดงานเย่ียมสถานฝังศพและทําบุญอุทิศส่วนกุศลแด่     
พระเจ้าพระยาบวรราชนายก (เฉกอะหมัด) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 40 ประจําปี 
2559  โดยจะมีการกางเต็นท์ในวันที่ 25 พฤษภาคม 2559 บริเวณหน้าคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
ซึ่งอาจจะไม่มีที่จอดรถยนต์  และขอเรียนเชิญผู้บริหารทุกท่านร่วมงานในครั้งน้ีด้วย 

 

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
รับทราบ 
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ระเบียบวาระท่ี 4.10  ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ 
 สาระสําคัญโดยย่อ 

1. สภาคณาจารย์ได้เคยนํา (ร่าง) ข้อบังคับสภาคณาจารย์และข้าราชการเข้ามาเพ่ือพิจารณา     
ในคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) เพ่ือแก้ไขปรับปรุง   และที่ประชุมได้ให้สอบถามไปยังสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา  ดังน้ันจึงขอความคืบหน้า 

2. สํานักงานสภาคณาจารย์และข้าราชการต้ังอยู่ที่อาคาร 2  ช้ัน 1  ทําให้ได้เห็นว่า  หากมี
นักศึกษาหรือบุคคลภายนอกที่ เข้ามาติดต่อธุระภายในมหาวิทยาลัยจะเข้ามาสอบถาม  จึงขอให้
มหาวิทยาลัยจัดทําป้ายตรงบริเวณ 3 แยก  เพ่ือบอกสถานที่ด้วย 

3. เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย  สายตรงอธิการบดีหายไป  ขอให้ได้ดําเนินการด้วย 

 

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
รับทราบ 

 

ระเบียบวาระท่ี 4.11  ผู้อํานวยการกองนโยบายและแผน 

 สาระสําคัญโดยย่อ 
1. ผลการดําเนินงาน ประจําเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2559 
2. แผนการดําเนินงานประจําเดือนพฤษภาคม – มิถุนายน พ.ศ. 2559 
3. สรุปประเด็นการเสวนา เรื่อง “การส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ :   

นครประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา” วันอังคารที่ 10 พฤษภาคม 2559 เวลา 08.30 – 12.00 น. ณ ห้องประชุม
ต้นโมก  อาคารบรรณราชนครินทร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

4. สรุปผลการดําเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย  ประจําปีงบประมาณ     
พ.ศ. 2559 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จําแนกตามประเภทงบประมาณ ข้อมูลสะสม ต้ังแต่วันที่ 
1 ตุลาคม 2558 – 30 เมษายน 2559 

5. สรุปผลการดําเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย  ประจําปีงบประมาณ     
พ.ศ.2559 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จําแนกรายหน่วยงาน  ข้อมูลสะสม ต้ังแต่วันที่ 1 ตุลาคม 
2558 – วันที่ 30 เมษายน 2559 

 

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
รับทราบ   และประธาน  มอบหมายให้แจ้งยอดกับสภามหาวิทยาลัยด้วย   
 
 

ระเบยีบวาระท่ี 4.12  ผู้อํานวยการกองกลาง 
- ไม่มี - 
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ระเบยีบวาระท่ี 4.13  ผู้อํานวยการกองพัฒนานักศึกษา 
 สาระสําคัญโดยย่อ 

ขอเรียนเชิญผู้บริหารทุกท่านร่วมต้อนรับคณะกรรมการติดตามประเมินผลจากกรมสุขภาพจิต  กระทรวง
สาธารณสุข  ด้านการดําเนินงาน ของชมรม  to  be  number one ระดับประเทศ ต้ังแต่เวลา 10.30 น. -  13.00 น.       
ณ กองพัฒนานักศึกษา 
 

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
รับทราบ 

 

ระเบยีบวาระท่ี 4.14  ผู้อํานวยการกองบริการการศกึษา 
- ไม่มี - 

ระเบยีบวาระท่ี 4.15  รองอธิการบด ี
ระเบียบวาระท่ี 4.15.1  รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร 
 สาระสําคัญโดยย่อ 

1. ในวันที่ 1 – 30 มิถุนายน 2559  จัดประชุมเชิงปฏิบัติการทําผลงานวิชาการ 

2. ในวันที่ 21 มิถุนายน 2559 ปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่และบุคลากรใหม่  อบรมเรื่อง Active  
Learning สําหรับพัฒนานักศึกษาในศตวรรษที่ 21 

3. เดือนมิถุนายน – กรกฎาคม 2559 ปรับปรุงอาคารสถานที่สําหรับเปิดเทอม  อาคาร
สําหรับสาขาวิชาศิลปกรรม 

4. เดือนมิถุนายน 2559 ย้ายสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์  และ Food  science เข้าอาคาร 
70 ล้าน และจัดร้านค้าเข้าอาคาร 

5. เดือนมิถุนายน – กรกฎาคม 2559 ขายทอดตลาดอาคารศิลปกรรม  และทุบ            
เพ่ือก่อสร้างอาคารเรียนรวม 

6. เดือนมิถุนายน 2559  เตรียมงาน 111 ปี 
 

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
รับทราบ 

 

ระเบียบวาระท่ี 4.15.2  รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน 
 

 สาระสําคัญโดยย่อ 
1. ได้รับแจ้งจากสํานักงบประมาณเร่ืองการจัดสรรงบประมาณ  จากที่เสนอของบประมาณไป  487 ล้าน

บาท  ได้ถูกปรับลดเหลือ  418  ล้านบาท   ที่ลดลงเน่ืองจากถูกปรับเลื่อนงวด   โดยอาคารศิลปกรรมถูกเลื่อนระยะเวลา
ไปอีก 1 ปี  และอีกทั้งงบประมาณในปี 2559 ยังไม่ได้เบิกจ่ายอีกประมาณ 20 ล้านบาท  อีกงบประมาณหน่ึงคือ         
งบบุคลากรข้าราชการได้เสนอของบประมาณไปจํานวน 76 ล้านบาท ถูกปรับลดเหลือ 73 ล้านบาท  โดยสํานัก
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งบประมาณให้เหตุผลว่า  จะมีการพิจารณาเป็นรายบุคคล   และให้เหตุผลว่าในความเป็นจริง  หากงบประมาณ            
ไม่เพียงพอก็เสนอขอจากงบกลางได้   

2. เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2559  ได้เข้าร่วมรับฟังการประชุมช้ีแจงจากกระทรวงมหาดไทย  โครงการ  
9 มิถุนายน 2559 ได้แจ้งหน่วยงานว่าหน่วยงานใดที่จะจัดมีกรอบการจัด 8 ประเด็น  รายละเอียดจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง  
และขอความร่วมมือให้สมพระเกียรติ  และครบ 7 รอบของพระบรมราชินีนาถทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ 70 พรรษา 
วันที่  12 สิงหาคม 2559 

3.  ผลการประชุมคณะกรรมการวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  ครั้งที่ 3/2559 
เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2559 ณ ห้องประชุม 1 ช้ัน 2 อาคาร 2 

 

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
รับทราบ 

 

ระเบียบวาระท่ี 4.15.3  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
 สาระสําคัญโดยย่อ 

1. การจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับการทํางาน (WORK – INTERGRATE  LEARNING : WIL) 
2. รูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่บูรณาการการเรียนรู้กับการทํางานในสถาบันอุดมศึกษา          

(ดร.สุเมธ  แย้มนุ่น, 2547) 
 

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
รับทราบ 
 

 

ระเบยีบวาระท่ี 4.15.4  รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา 
- ไม่มี - 
 

ระเบยีบวาระท่ี 4.15.5  รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษและกฎหมาย 
 สาระสําคัญโดยย่อ 

1. จะดําเนินการประสานงานกับงานบริหารงานบุคคลในการหารือร่วมกันนอกสถานที่ในเรื่อง
ข้อบังคับของพนักงานมหาวิทยาลัย  เน่ืองจากมีความคิดเห็นที่หลากหลาย  ส่วนสัญญาต้องได้ข้อยุติในขั้นตอน
ของสัญญาก่อน  

2. มีประเด็นเรื่องการร้องเรียนอาคารศิลปกรรม   
3. มหาวิทยาลัยเป็นหน่วยงานท่ีจะต้องเข้ารับการประเมิน ITA  เหมือนท้องถิ่น  แต่ขณะนี้กําลัง

วางระบบเพ่ือหารือร่วมกับงานที่เก่ียวข้อง  เพ่ือจัดเตรียมเอกสาร   
4. การปรับปรุงแก้ไขระเบียบ กฎหมายต่าง ๆ  ขอให้หน่วยงานที่ใช้กฎหมายแจ้งมายังงานนิติการ

เพ่ือให้ปรับปรุงแก้ไข  และขณะน้ีได้จัดทําร่างใหม่ เรื่อง พนักงานมหาวิทยาลัย (งบรายได้) ส่วนเนื้อหาต้อง
หารือในรายละเอียดต่อไป   

 

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
รับทราบ 
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ระเบยีบวาระท่ี 4.15.6  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพ 
 สาระสําคัญโดยย่อ 

1. เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2559 ประชุมเพ่ือเตรียมความพร้อมการรับการประเมิน สมศ. รอบ 4     
ณ ห้องสํานักงานประกันคุณภาพ   

2. เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2559 งานประกันคุณภาพนําตัวแทนจากคณะ สํานัก/สถาบัน และ
เจ้าหน้าที่งานประกันคุณภาพ เข้าร่วมกิจกรรม KM  Day ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ณ ห้องประชุม     
สามศร  อาคารอเนกนิทัศน์  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

3. เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2559 อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ความรู้และทักษะด้านการประกัน
คุณภาพเพ่ือพัฒนานักศึกษา ให้แก่ผู้นํานักศึกษา 

4. ในวันที่ 30 – 31 พฤษภาคม 2559 ประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมรับการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2558 ณ จังหวัดระยอง 

5. ในวันที่ 4 – 15 กรกฎาคม 2559 ประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร 
6. ในวันที่ 1 – 11 สิงหาคม 2559 ประเมินคุณภาพภายในระดับคณะ 
7. ในวันที่ 12 – 13 ตุลาคม 2559 ประเมินคุณภาพภายในระดับสํานัก สถาบัน 
8. ในวันที่ 10 – 11 พฤศจิกายน 2559 ประเมินคุณภาพภายในระดับมหาวิทยาลัย 
 

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
รับทราบ 

 

ระเบยีบวาระท่ี 4.15.7  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการ   และสหกิจศึกษา 
 สาระสําคัญโดยย่อ 

เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2559 งานสหกิจศึกษา กองพัฒนานักศึกษาได้จัดทดสอบภาษาอังกฤษ
ด้วยโปรแกรม ELLIS ให้กับนักศึกษา  ช้ันปีที่ 2  สําหรับสาขาวิชาที่เข้าร่วมสหกิจศึกษา  จํานวน 10 สาขา 
คือ สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์  สาขาวิชาการตลาด  สาขาวิชาการท่องเที่ยว  สาขาวิชาการ
จัดการโลจิสติกส์  สาขาวิชาภาษาอังกฤษ  สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น  สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัย  สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร  สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 

 

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
รับทราบ 
 

 
 

ระเบยีบวาระท่ี 4.15.8  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์ 
 สาระสําคัญโดยย่อ 

1. ดร.เกษม  บํารุงเวช  ดร.ภาคิน  โชติเวศย์ศิลป์  และทีมงานประชาสัมพันธ์ มอบของขวัญและ
อวยพรในวันคล้ายวันเกิดให้คุณศักด์ิ  ด่านชัยวิจิตร  คุณวรพจน์  ด่านชัยวิจิตร   ดร.ดุลย์พิชัย  โกมลวานิช  
คุณเรวัติ  ประสงค์ (รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา)  พระเทพรัตนากร (เจ้าอาวาสวัดพนัญเชิง
วรวิหาร)  
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2. เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2559 วารสารครบรอบ 111 ปี จัดส่งข้อมูลบทความแก่ทางโรงพิมพ์ 
เพ่ือออกแบบและจัดทํารูปเล่ม 

3. เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2559 ได้รับมอบหมายจากอธิการบดีให้เป็นผู้แทนเข้าร่วมงานเปิดตัว 
“พระไตรปิฎกสากลฉบับแรกของโลกเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ทรงครองสิริราชสมบัติ
ครบ 70 ปี” ณ โรงแรมปาร์คนายเลิศ  กรุงเทพฯ 

4. ในวันที่ 16 มิถุนายน 2559 งานประชาสัมพันธ์จัดแถลงข่าว  งานครบรอบ 111 ปี            
จากโรงเรียนฝึกหัดครูกรุงเก่า  สู่มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา   เวลา 10.00 – 12.00 น.                
ณ ห้องต้นโมก  สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศฯ  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
รับทราบ 

 
 

ระเบียบวาระที่ 5  เรื่องนําเสนอเพื่อพิจารณา 
 

ระเบียบวาระท่ี 5.1  ขอความเห็นชอบท่ีนั่งการศึกษาเป็นกรณีพิเศษพร้อมสนับสนุนทุนค่าเล่าเรียน  
โดยการยกเว้นค่าเล่าเรียนตามโครงการทุนอุดมศึกษา  เพื่อการพัฒนาจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ ระยะท่ี 3 ปีการศึกษา 2559 (กลุ่มท่ี 1)                           

สาระสําคัญโดยย่อ 
 ตามที่สถาบันอุดมศึกษาร่วมกับสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  ดําเนินโครงการ           

“ทุนอุดมศึกษาเพ่ือการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้” เพ่ือให้โอกาสแก่เยาวชนในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ      
5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ยังไม่มีที่เรียน  หรือไม่สามารถสอบเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษาได้  ให้ได้        
มีโอกาสเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี   

 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจึงขอความร่วมมือจากสถาบันอุดมศึกษาเปิดโอกาส      
ทางการศึกษาให้แก่เยาวชนในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยพิจารณาให้               
การอนุเคราะห์ที่น่ังเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีเป็นกรณีพิเศษพร้อมสนับสนุนทุนค่าเล่าเรียน  โดยการยกเว้น
ค่าเล่าเรียนตลอดหลักสูตร จํานวน 5 – 10 ที่น่ัง หรือตามความเหมาะสม  หรือสนับสนุนค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ      
ตามที่เห็นสมควร  โดยสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจะให้การสนับสนุนค่าครองชีพแก่นักศึกษา      
ผู้รับทุนที่ผ่านการคัดเลือก จํานวน 250 คน เป็นเงินคนละ 40,000 บาท/ปีการศึกษา ตามระยะเวลาการศึกษา
ของหลักสูตร 

 ทั้งน้ีขอให้สถาบันอุดมศึกษาแจ้งผลการให้ความอนุเคราะห์สนับสนุนที่น่ังพร้อมสนับสนุนทุน       
ค่าเล่าเรียน โดยยกเว้นค่าเล่าเรียนตลอดหลักสูตร เฉพาะหลักสูตรที่ได้ผ่านการรับทราบจากสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาเท่านั้น  และไม่เป็นหลักสูตรต่อเนื่อง (2 – 3 ปี) และหลักสูตรการศึกษา    
ระดับอนุปริญญา หรือการสนับสนุนค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ตามความเหมาะสมโดยให้ระบุข้อมูลลงในแบบฟอร์มฯ 
ตามสิ่งที่  ส่งมาด้วย 2 พร้อมทั้งแจ้งกําหนดการสอบสัมภาษณ์ผู้สมัครรับทุน ตามกําหนดการของปฏิทิน       
การดําเนินงานโครงการฯ ตามส่ิงที่ส่งมาด้วย 3 และสรุปข้อมูลการให้ความอนุเคราะห์ที่ น่ังการศึกษา        
พร้อมแจ้งรายช่ือผู้ประสานงานโครงการฯ ตามแบบฟอร์มที่ส่งมาด้วย 4 ซึ่งสามารถดาวน์โหลดเอกสารและ
แบบฟอร์มดังกล่าว  ได้ที่เว็บไซต์ www.mua.go.th ในหัวข้อ “ทุนการศึกษา : ทุนพัฒนาอาจารย์” และส่งกลับ



 

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  คร้ังที่  6/2559 

 

[2-17] 

ไปยังสํานักงานส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักศึกษา  สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  หรือทางอีเมล์ 
teeraniti.leg@mua.go.th หรือ bintee1214@gmail.com ภายในวันที่ 19 พฤษภาคม 2559 หากพ้นกําหนด
ระยะเวลาดังกล่าว  ใคร่ขอถือว่าสถาบันอุดมศึกษาไม่ประสงค์เข้าร่วมโครงการทุนอุดมศึกษาเพ่ือการพัฒนา
จังหวัดชายแดนภาคใต้ ระยะที่ 3 ประจําปีการศึกษา 2559 เพ่ือสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา         
จะได้ดําเนินการรับสมัคร และคัดเลือกเยาวชนฯ เข้าศึกษาและรับทุนการศึกษาดังกล่าวต่อไป 
 

มติ/ความเห็นของที่ประชุม 
  เห็นชอบที่น่ังการศึกษาเป็นกรณีพิเศษพร้อมสนับสนุนทุนค่าเล่าเรียน  โดยการยกเว้นค่าเล่าเรียน
ตามโครงการทุนอุดมศึกษา  เพ่ือการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ระยะที่ 3 ปีการศึกษา 2559 (กลุ่มที่ 1)      
โดยมหาวิทยาลัยสามารถรับนักศึกษาได้ จํานวน 40 คน  และมอบหมายให้ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
ประสานงานไปยังสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่ายังสามารถเข้าร่วมโครงการได้อีกหรือไม่     
และให้กองบริการการศึกษาประสานงานไปยังแต่ละคณะว่ามีสาขาใดที่ต้องการนักศึกษา 
 

ระเบียบวาระท่ี 5.2  ขอความเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  
เรื่อง  นโยบายการปิดหลักสูตร                         

สาระสําคัญโดยย่อ 
 โดยที่มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยามีประกาศเก่ียวกับหลักเกณฑ์และขั้นตอน         

การขอความเห็นชอบเปิดหลักสูตรใหม่/หลักสูตรปรับปรุงและการปิดหลักสูตร  ซึ่งออกตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ  เรื่อง  เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรมาตรฐานระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 และประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558 มาเป็น
ระยะเวลาหน่ึงแล้ว  สภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จึงมีนโยบายให้มีการออกประกาศเก่ียวกับ   
การปิดหลักสูตรของทุกคณะ  ทั้งในระดับปริญญาตรี  ปริญญาโท  และปริญญาเอก  เน่ืองจากหลักสูตร       
บางหลักสูตรมีผลการดําเนินงานไม่เป็นไปตามปรัชญา  ปณิธาน  วิสัยทัศน์  วัตถุประสงค์  และพันธกิจ       
ของมหาวิทยาลัย  ไม่ตอบสนองความต้องการของสังคม  จํานวนนักศึกษาแรกเข้าตํ่ากว่าเกณฑ์ที่กําหนด  
หลักสูตรไม่ผ่านเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา  อีกทั้งจํานวนบัณฑิตที่จบการศึกษาประกอบอาชีพได้    
ตํ่ากว่าเกณฑ์ที่กําหนด 

 รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการได้มอบหมายให้งานนิติการจัดทาํร่างประกาศสภามหาวิทยาลยัราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา  เรื่อง  นโยบายการปิดหลักสูตร  เพ่ือให้การบริหารหลักสูตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย      
มีประสิทธิภาพ  และเหมาะสมกับสภาพเหตุการณ์ปัจจุบัน 

 

มติ/ความเห็นของที่ประชุม 
  เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  เรื่อง  นโยบายการปิด
หลักสูตร  เฉพาะระดับปริญญาตรี  และตัดข้อที่ 2  ออก  และให้นําเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป 
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 ระเบียบวาระท่ี 5.3  ขอความเห็นชอบ (ร่าง) นโยบายการจัดสรรและการบริหารงบประมาณ  
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560                         

สาระสําคัญโดยย่อ 
 ตามท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยามีการจัดสรรและการบริหารงบประมาณประจํา   

ทุกปี  และเพ่ือให้การจัดสรรและการบริหารงบประมาณ  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2560 สอดคล้องกับ
นโยบายรัฐบาล  นโยบายการพัฒนามหาวิทยาลัย  พันธกิจและบริบทอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง  รวมทั้งเพ่ือให้
หน่วยงานในมหาวิทยาลัยใช้เป็นแนวทางในการจัดสรรและบริหารงบประมาณของหน่วยงานให้เกิด
ประสิทธิภาพ  ประสิทธิผล  ตามพันธกิจที่หน่วยงานรับผิดชอบต่อไปน้ัน 

 เรื่องน้ีได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการบริหารงบประมาณและการเงิน  ครั้งที่ 3/2559     
เมื่อวันที่  2  พฤษภาคม  2559 

 คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) มีข้อเสนอแนะ ดังต่อไปน้ี 
1. ควรมีแนวปฏิบัติของแต่ละนโยบาย 
2. ควรแยกนโยบายการจัดสรรและนโยบายบริหารงบประมาณ 
3. ควรนําหลักธรรมาภิบาลท้ัง 10 ข้อ มาใช้ร่วมด้วย 

 

มติ/ความเห็นของที่ประชุม 
  เห็นชอบ (ร่าง) นโยบายการจัดสรรและการบริหารงบประมาณ  ประจําปีงบประมาณ      
พ.ศ.2560  และนําเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป 
 

ระเบียบวาระท่ี 5.4  พิจารณาเปลี่ยนแปลงการเปิด – ปิดภาคเรียน                           

สาระสําคัญโดยย่อ 
 ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาได้ปรับเปลี่ยนไปเปิด - ปิดภาคเรียนตามอาเซียน

เป็นเวลาเกือบครบสองปีแล้วน้ัน ที่ผ่านมามหาวิทยาลัยได้ประสบปัญหาจากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว        
ในหลายด้าน อาทิ การจัดการเรียนการสอนที่ไม่ต่อเน่ือง เน่ืองจากเป็นช่วงที่มีวันหยุดยาวมากเกินไป         
การต้องเรียนและ  สอนในสภาพอากาศที่ร้อนอบอ้าวกว่าปกติ เพราะห้องเรียนจํานวนหน่ึงไม่มี
เครื่องปรับอากาศ   เครื่องปรับอากาศชํารุดและไม่ได้รับการซ่อมบํารุง ปัญหาน้ําประปาไม่ไหลทําให้ห้องนํ้า
บางส่วนใช้การไม่ได้ในบางเวลา เน่ืองจากสถานการณ์ภัยแล้ง  ตลอดถึงปัญหาในการบริหารจัดการด้านอ่ืนๆ 
เช่น  ด้านการใช้งบประมาณ การส่งนักศึกษาฝึกสอนในโรงเรียน เน่ืองจากเปิดปิดไม่สอดคล้องกับการศึกษา         
ขั้นพ้ืนฐานฯลฯ  

 สภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ตระหนักว่า              
การปรับเปลี่ยนการเปิด - ปิดภาคการศึกษาตามอาเซียนที่ผ่านมาน้ัน เป็นการปฏิบัติตามมติของที่ประชุม
อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏที่มีเหตุผลหลัก คือ ต้องการปรับเปลี่ยนภาคการศึกษาให้สอดรับกับ          
การท่ีประเทศไทยจะเข้าสู่ประชาคมอาเซียน และทําให้การแลกเปลี่ยนนักศึกษาและอาจารย์ในภูมิภาค
อาเซียนเป็นไปได้โดยสะดวก ซึ่งเป็นที่ทราบในเวลาต่อมาแล้วว่าประเทศในภูมิภาคอาเซียนก็ยังเปิด - ปิดภาค
เรียนไม่ตรงกัน จํานวนภาคเรียนไม่เท่ากันอยู่ดี เมื่อเปรียบเทียบความคาดหวังต้ังต้น กับผลกระทบที่เกิดขึ้น
ตามมาจึงเห็นได้ว่าย่อมเกิดความเสียหายโดยภาพรวมต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏมากกว่าเกิดผลดี ดังจะเห็นว่า 
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ณ ขณะนี้มีมหาวิทยาลัยราชภัฏที่สภามหาวิทยาลัยมีมติเปลี่ยนกลับไปใช้การเปิด - ปิดภาคเรียนตามเดิมแล้ว 
จํานวนมากกว่า 10 แห่ง  

 สภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ในฐานะสมาชิกที่ประชุม
ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการแห่งประเทศไทย (ทปสท.) ได้ร่วมกันทําวิจัยเรื่อง “ผลกระทบ           
การปรับเปลี่ยนการเปิดภาคเรียนของสถาบันอุดมศึกษาภายหลังการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน” (ซึ่งงานวิจัยน้ี
ได้ใช้กลุ่มตัวอย่างที่เป็นบุคลากร นักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา และผู้ปกครอง
ประชาชนทั่วไป ร่วมด้วยประมาณ 100 คน)  ผลการวิจัยปรากฏว่า ทุกกลุ่มเห็นว่าการเปิด - ปิดภาคเรียน
ตามอาเซียนเป็นปัญหาและมีผลกระทบอย่างมาก และขอให้มีการเปลี่ยนแปลงการเปิด – ปิดภาคเรียน
กลับไปเหมือนเดิม 

 

มติ/ความเห็นของที่ประชุม 
  ที่ประชุมมีการอภิปรายอย่างกว้างขวาง  และมอบหมายให้รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ        
หาข้อมูลเพ่ิมเติมจากยอดการรายงานตัวของนักศึกษารอบที่ 2 และรอบที่ 3 และให้นําเสนอในการประชุม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) อีกคร้ังหน่ึง 
        

ระเบียบวาระที่ 6  เรื่องอ่ืน ๆ 
ระเบียบวาระท่ี  6.1 กําหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  ครั้งท่ี 6/2559 

สาระสําคัญโดยย่อ 
มหาวิทยาลัยกําหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  (ก .บ . )              

ครั้งที่ 6/2559 โดยพร้อมเพรียงกัน ในวันอังคารที่ 28 มิถุนายน 2559  เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม
อยุธยา – อาเซียน  สํานักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 

มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
     รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี  6.2 ข้อเสนอแนะจากแต่ละหน่วยงาน 
- ไม่มี – 

 
 
 

เลิกประชุมเวลา  16.28 น.  
 

 

นางนงคราญ คงสมทรง ผู้จัดทํารายงานการประชุม
นางสาวพรสวรรค์ คล้ายกัน ผู้ตรวจบันทึกการประชุม


