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รายงานการประชุมคณะกรรมการบรหิารมหาวิทยาลัย 
คร้ังที่  6/2559 

วันอังคารที่  28  มิถุนายน  2559  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. อาจารย์จิรศักด์ิ ชุมวรานนท์ รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน    กรรมการ 
4. ผศ.ดร.อดิศร  ภู่สาระ  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ      กรรมการ 
5. รศ.ไพฑูรย์  สมัครกิจ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา     กรรมการ 
6. อาจารย์ธาตรี มหันตรัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษและกฎหมาย  กรรมการ 
7. ผศ.บุญไท  เจริญผล  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายงานประกันคุณภาพ    กรรมการ 
8. อาจารย์ ดร.กิติมา ทามาล ี  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการฯ    กรรมการ 
9. อาจารย์ ดร.ภาคิน โชติเวศย์ศิลป์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์     กรรมการ 
10. อาจารย์ ดร.อมรรัตน์ สน่ันเสียง  คณบดีคณะครุศาสตร์               กรรมการ 
11. ผศ.หทัยรัตน์  ทรรพวส ุ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ฯ     กรรมการ 
12. รศ.ศานิต   สวัสดิกาญจน์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ฯ      กรรมการ 
13. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วันทนา  เนาว์วัน (แทน) คณบดีคณะวิทยาการจัดการ    กรรมการ 
14. รศ.ดร.ชูสิทธ์ิ  ประดับเพ็ชร์ ผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา    กรรมการ 
15. อาจารย์ ดร.จงกล เฮงสุวรรณ ผู้อํานวยการสถาบันอยุธยาศึกษา        กรรมการ 
16. ผศ.ธนู   บุญญานุวัตร ผู้อํานวยการสํานักวิทยบริการและ 

     เทคโนโลยีสารสนเทศ      กรรมการ 
17. อาจารย์ ดร.นริสานันท์  เดชสุระ ผู้อํานวยการสํานักงานบัณฑิตศึกษา    กรรมการ 
18. อาจารย์ประพันธ์ แสงทองดี ประธานสภาคณาจารย์และขา้ราชการ    กรรมการ 
19. นางสาวเพลินตา โมสกุล  ผู้อํานวยการกองนโยบายและแผน        กรรมการ 
20. นางสารภี  พูลศิร ิ  ผู้อํานวยการกองพัฒนานักศึกษา        กรรมการ 
21. นางลักขณา  เตชวงษ์  ผู้อํานวยการกองบริการการศึกษา     กรรมการ 
22. นางศิขรินทร์  สุวรรณทัศน์ นิติกร        ผู้ช่วยเลขานุการ 
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 
นางสาวพรสวรรค์  คล้ายกัน ผู้อํานวยการกองกลาง รักษาราชการแทน 
    ผู้อํานวยการสํานักงานอธิการบดี ติดภารกิจ 

 
 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. นางสาวกาญจนา       เงินอ่อน  หัวหน้าสํานักงานคณะครุศาสตร์ 
2. นางสาวพิจิกามาศ  แย้มบู่  หัวหน้าสํานักงานสํานักงานวิทยบริการฯ 
3. นายวีรศักด์ิ   โพธ์ิภิรมย์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
4. นายไอศูรย์   จิตกระแสร์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
5. นางชเนตตี   จาตุรนต์รัศมี ประธานคณะกรรมการดําเนินงานศูนย์ฝึกปฏิบัติการ 

   วิชาชีพสวนหลวง 

เริ่มประชุม เวลา 13.30 น. 
          ประธานพิจารณาจํานวนกรรมการท่ีมาประชุมและเห็นว่าครบองค์ประชุมแล้ว จึงเปิด            
การประชุมและดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม  

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ 
ระเบียบวาระท่ี 1.1  จํานวนประชากรดัชนีผู้สูงอายุกับเด็ก 
 

 สาระสําคัญโดยย่อ 
 จากตารางจํานวนประชากรดัชนีผู้สูงอายุกับเด็กของมหาวิทยาลัยมหิดล  จะเห็นว่าในปัจจุบัน
ดัชนีผู้สูงอายุกับเด็ก  เมื่อคิดเป็นสัดส่วนแล้ว  เด็ก จํานวน 100 คน มีผู้สูงอายุ จํานวน 73 คน  ในแต่ละปีจะ
เห็นว่าจํานวนผู้สูงอายุเพ่ิมมากขึ้น จํานวนเด็กลดลง  
 

 มติ/ความเห็นของที่ประชุม 
   รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 1.2  การสร้างความเข้มแข็งแนวใหม่ 
 

 สาระสําคัญโดยย่อ 
 มหาวิทยาลัยจะอยู่ได้ต่อเมื่อมีนักศึกษามาเรียน  ขณะน้ีมีจํานวนของนักศึกษาที่มารายงานตัว
แล้ว จํานวน 1,200 คน และกําลังเปิดรับสมัครนักศึกษาในรอบที่ 3 อยู่  ปัจจุบันมหาวิทยาลัยมีจําวน
นักศึกษาประมาณ 1,000 คน และหากจํานวนนักศึกษาต่ํากว่า 1,000 คน มหาวิทยาลัยอาจจะต้องยุบรวม
กับมหาวิทยาลัยแห่งอ่ืน ๆ  ดังน้ันการที่มหาวิทยาลัยจะอยู่ได้  ต้องสร้างความเข้มแข็ง  โดยการสร้างบทบาท
ระหว่างมหาวิทยาลัยกับชุมชน  โดยมีแนวคิดว่าหากมีสภากาแฟจะแสดงให้เห็นถึงบทบาทของการวิจัย
ระหว่างมหาวิทยาลัยกับท้องถิ่น   มหาวิทยาลัยจะอยู่ได้  ต้องทําเพ่ือท้องถิ่น  จะทําอย่างไรให้ท้องถิ่นรู้จัก
มหาวิทยาลัย  เพ่ือเป็นการขยายขอบเขตของมหาวิทยาลัยต่อไป  
 

 มติ/ความเห็นของที่ประชุม 
   รับทราบ 
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ระเบียบวาระท่ี 1.3  สถานภาพของคณาจารย ์
 

 สาระสําคัญโดยย่อ 
 สถานภาพของคณาจารย์จะพ้นสภาพได้  1.ต้องเป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย          
เช่น  การประเมิน  2. ยุบหลักสูตร  ขณะน้ีเรามีข้อบังคับที่เข้าสภามหาวิทยาลัยแล้ว  ให้โอกาส 2 ปี        
โดยเริ่มในปีน้ี  หากหลักสูตรใดไม่เป็นไปตามเป้าหมาย  ก็คงต้องปรับหลักสูตรให้มีความชัดเจนมากย่ิงขึ้น  
หาก 2 ปี ติดต่อกันแล้วก็ยังทําไม่ได้  ก็ต้องยุบ   
 

   มติ/ความเห็นของที่ประชุม 
   รับทราบ 

 

ระเบียบวาระที่ 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
ระเบียบวาระท่ี 2.1  เรื่องรับรองรายงานการประชุม  ครั้งท่ี 5/2559  

สาระสําคัญโดยย่อ 
มหาวิทยาลัยได้กําหนดให้มีการประชุม คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก .บ .)               

ครั้งที่ 5/2559 เมื่อวันอังคารที่ 24 พฤษภาคม  2559 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมอยุธยา – อาเซียน  
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

เลขานุการคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) นําเสนอรายงานการประชุม (ก.บ.)        
ครั้งที่ 5/2559 เพ่ือขอให้ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม 

 

มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
  รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) ครั้งที่ 5/2559              
โดยไม่มีการแก้ไข 
 

ระเบียบวาระที่ 3   เรื่องสืบเน่ืองจากการประชุม 

ระเบียบวาระท่ี 3.1  รายงานข้อมูลการดําเนินงานและผลการปฏิบัติตามมติท่ีประชุม 
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา   
ครั้งท่ี 5/2559 

สาระสําคัญโดยย่อ 
  เลขา นุการคณะกรรมการบ ริหารมหา วิทยา ลัย  (ก .บ . )  นํ า เสนอรายงานข้อมู ล                  
จากการดําเนินงานและผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่  5/2559 
เมื่อวันอังคารที่  24  พฤษภาคม  2559  ดังต่อไปน้ี 
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ระเบียบ
วาระท่ี เรื่อง มติท่ีประชุม/ข้อเสนอแนะ 

และข้อสั่งการ ผลการปฏิบัติตามมติ 
5.1 ขอความเห็นชอบท่ีนั่งการศึกษาเป็นกรณี

พิเศษพร้อมสนับสนุนทุนค่าเล่าเรียน    
โดยการยกเว้นค่าเล่าเรียนตามโครงการ
ทุนอุดมศึกษา  เพ่ือการพัฒนาจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ ระยะท่ี 3                  
ปีการศึกษา 2559 (กลุ่มท่ี 1)   

เห็นชอบท่ีนั่งการศึกษาเป็นกรณีพิเศษพร้อม
สนับสนุนทุนค่าเล่าเรียน  โดยการยกเว้น        
ค่าเล่าเรียนตามโครงการทุนอุดมศึกษา    
เพ่ือการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้    
ระยะที่ 3 ปีการศึกษา 2559 (กลุ่มที่ 1)         
โดยมหาวิทยาลัยสามารถรับนักศึกษาได้ 
จํานวน 40 คน  และมอบหมายให้         
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการประสานงานไปยัง
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา    
ในการเข้าร่วมโครงการพร้อมดําเนินการ
จัดทําเอกสารแจ้งสํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษาต่อไป 

- แจ้งมติการประชุมให้แก่หน่วยงาน        
ที่เก่ียวข้องได้รับทราบ 

- ไม่ได้เข้าร่วมโครงการทุนอุดมศึกษา     
เพ่ือการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
ระยะที่ 3 ปีการศึกษา 2559 (กลุ่มที่ 1) 
เนื่องจากไม่ทันตามกําหนดเวลา และได้มี
การวางแผนในปีต่อไป 
 

5.2 ขอความเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศสภา
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  
เร่ือง  นโยบายการปิดหลักสูตร 

เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศสภามหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  เร่ือง  นโยบาย
การปิดหลักสูตร  เฉพาะระดับปริญญาตรี  
โดยตัดข้อที่ 2 ออก  และให้นําเสนอสภา
วิชาการต่อไป 

- แจ้งมติการประชุมให้แก่หน่วยงาน        
ที่เก่ียวข้องได้รับทราบ 

- นําเสนอสภาวิชาการ ในวันที่ 6 กรกฎาคม 
2559 

- นําเสนอสภามหาวิทยาลัย ในวันที่ 27 
กรกฎาคม 2559 

5.3 ขอความเห็นชอบ (ร่าง) นโยบาย      
การจัดสรรและการบริหารงบประมาณ  
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2560 

เห็นชอบ (ร่าง) นโยบายการจัดสรรและ   
การบริหารงบประมาณ  ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ.2560  และนําเสนอ    
สภามหาวิทยาลัยต่อไป 

- แจ้งมติการประชุมให้แก่หน่วยงาน        
ที่เก่ียวข้องได้รับทราบ 

- นําเสนอสภามหาวิทยาลัย ในวันที่ 27 
กรกฎาคม 2559 

- ได้หารือร่วมกับนายกสภามหาวิทยาลัย
โดยให้ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม ให้ผนวก
แนวนโยบายของรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการ และแนวนโยบาย
เร่ืองงบประมาณเขา้ไปด้วย   

5.4 พิจารณาเปล่ียนแปลงการเปิด – ปิด  
ภาคเรียน   

ที่ประชุมมีการอภิปรายกันอย่างกว้างขวาง  
และมอบหมายให้รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ    
หาข้อมูลเพ่ิมเติมจากยอดการรายงานตัว 
ของนักศึกษารอบท่ี 2 และรอบที่ 3 และให้
นําเสนอในการประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย (ก.บ.) อีกคร้ังหน่ึง 

- แจ้งมติการประชุมให้แก่หน่วยงาน        
ที่เก่ียวข้องได้รับทราบ 
 
 

 

ระเบียบวาระท่ี 4 แจ้งผลและนําเสนอแผนงานท่ีจะดําเนินการของหน่วยงานต่าง ๆ  
ระเบียบวาระท่ี 4.1 คณบดีคณะครุศาสตร์ 
 สาระสําคัญโดยย่อ 

1. เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2559 ส่ง SAR ให้คณะ 
2. เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2559 ทวนสอบฯ ป.บัณฑิต และกลุ่มวิชาชีพครู 
3. เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2559 อบรมการใช้งาน Drop  box 
4. เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2559 รับรายงานตัวผู้ผ่านการคัดเลือกนักศึกษาคณะครุศาสตร์ ประจําปี

การศึกษา 2559 (รอบ 2)  



 

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  คร้ังที่  7/2559 

 

[2-5] 

5. เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2559 แจ้งกิจกรรมให้นักศึกษาใหม่รอบสอง 
6. เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2559 ทวนสอบฯ ทุกสาขาวิชา 
7. เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2559 ส่ง SAR ให้มหาวิทยาลัย 
8. เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2559 ประชุมช้ีแจงโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาไทย – อินโดนีเซีย 
9. เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2559 ลงนามบันทึกข้อตกลงโครงการคูปองพัฒนาครู  ประจําปี

งบประมาณ พ.ศ.2559 
10. เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2559 นักศึกษา ป.บัณฑิตวิชาชีพครู เข้าร่วมสัมมนาระหว่างการฝึก

ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2  ครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่ 1/2559 
11. ในวันที่ 27 – 28 มิถุนายน 2559 ซ้อมรับการประเมินระดับหลักสูตร (ประเมินไขว้)  
12. ในวันที่ 27 – 28 มิถุนายน 2559 อาจารย์ออกนิเทศนักศึกษา ตชด. ครั้งที่ 1 
13. ในวันที่ 27 มิถุนายน – 1 กรกฎาคม 2559 เตรียมความพร้อมภาษาอังกฤษ นักศึกษารุ่น 2559  
14. ในวันที่ 29 มิถุนายน 2559 นักศึกษาช้ันปีที่ 5 เข้าร่วมกิจกรรมสัมมนาระหว่างฝึก

ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา (ครั้งที่ 1) ภาคเรียนที่ 1/2559  
15. ในวันที่ 29 มิถุนายน 2559 นักศึกษาพบอาจารย์นิเทศ  
16. ในวันที่ 30 มิถุนายน 2559 สอบวัดความรู้ก่อนออกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ครั้งที่ 1  
17. ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2559 ผู้รับผิดชอบรายองค์ประกอบส่งรายงานการประเมินตนเอง 

(SAR) ระดับคุณ  
18. ในวันที่ 4 – 6 กรกฎาคม 2559 เตรียมความพร้อมคณิตศาสตร์  นักศึกษารุ่น 2559 
19. ในวันที่ 7 กรกฎาคม 2559 กิจกรรมห้องสมุด 
20. ในวันที่ 8 กรกฎาคม 2559 กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์นักศึกษาใหม่ 
21. ในวันที่  8 กรกฎาคม 2559 สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์คัดเลือกนักศึกษา             

คณะครุศาสตร์ ประจําปีการศึกษา 2559 (รอบ 3) 
22. ในวันที่ 12 กรกฎาคม 2559 นักศึกษาใหม่อบรมระบบออนไลน์ 
23. ในวันที่ 13 – 14 กรกฎาคม 2559 นักศึกษาใหม่เข้าค่ายวัดใหญ่ รุ่นที่ 1 สาขาพลศึกษา  

สาขาปฐมวัย  สาขาประถมศึกษา  สาขาการศึกษาพิเศษ และสาขาสังคมศึกษา 
24. ในวันที่ 14 กรกฎาคม 2559 นักศึกษาช้ันปีที่ 4 เข้าร่วมกิจกรรมสัมมนาระหว่างการฝึก

ปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 1 ภาคเรียนที่ 1/2559 
25. ในวันที่ 15 – 16 กรกฎาคม 2559 นักศึกษาใหม่เข้าค่ายวัดใหญ่ รุ่นที่ 2  สาขาวิทยาศาสตร์  

สาขาคณิตศาสตร์  สาขาการสอนภาษาไทย  สาขาการสอนภาษาอังกฤษ และสาขาคอมพิวเตอร์ศึกษา 
26. ในวันที่ 1 – 15 กรกฎาคม 2559 ประเมินประกันคุณภาพภายในระดับหลักสูตร 
27. ในวันที่ 21 กรกฎาคม 2559 รับรายงานตัวผู้ผ่านคัดเลือกนักศึกษา  คณะครุศาสตร์  

ประจําปีการศึกษา 2559 (รอบ 3)  
28. ในวันที่ 22 กรกฎาคม 2559 นักศึกษาใหม่ตรวจสุขภาพ 
29. ในวันที่ 27 กรกฎาคม 2559 นักศึกษาช้ันปีที่ 5 เข้าร่วมกิจกรรมสัมมนานักศึกษาระหว่าง

ฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ครั้งที่ 2 ภาคเรียนที่ 1/2559  
30. ในวันที่ 27 กรกฎาคม 2559 นักศึกษาช้ันปีที่ 5 เข้ารับการสัมมนาตามเอก 
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31. ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2559 สอบวัดความรู้ก่อนออกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ครั้งที่ 3 (ซ่อม) 
32. ในวันที่ 11 – 29 กรกฎาคม 2559 สอบสวนก่อนออกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา (วันละ 

10 คน/สาขา) 
 

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
รับทราบ  

 

ระเบียบวาระท่ี 4.2  คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 สาระสําคัญโดยย่อ 

1. เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2559 สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน จัดกิจกรรม “กีฬาพัฒนาชุมชน
สัมพันธ์” ณ  โรงยิม 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

2. เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2559 จัดประชุมคณะกรรมการส่งเสริมคุณภาพงานวิชาการ      
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 2/2559 ณ  ห้องประชุม 43110 ช้ัน 2 อาคาร 43  คณะมนุษยศาสตร์     
และสังคมศาสตร์  

3. เมื่อวันที่  23 พฤษภาคม 2559 จัดประชุมคณะกรรมการดําเนินงานประกันคุณภาพ
การศึกษาระดับสาขาวิชา/หลักสูตร ครั้งที่ 4/2559 ณ  ห้องประชุม 43110 ช้ัน 2 อาคาร 43  คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ 

4. เมื่ อวันที่  24 พฤษภาคม 2559 จัดประชุมคณะกรรมการตั ดสินผลการสอบ                  
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ณ ห้องประชุม 43110 ช้ัน 2 อาคาร 43 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

5. เมื่อวันที่  25 พฤษภาคม 2559 จัดประชุมคณะกรรมการประจําคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์  ครั้งที่ 5/2559 ณ ห้องประชุม 43110 ช้ัน 2 อาคาร 43 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

6. เมื่อวันที่ 28-29  พฤษภาคม 2559  สาขาวิชาศิลปะการแสดง จัดกิจกรรมอบรมปฏิบัติการ 
โครงการ "ศิลปะการแสดงสู่ ชุมชน" ครั้งที่ 2 ณ ห้องปฏิบัติการ 327 อาคาร 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 

7. เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม  - วันที่ 5 มิถุนายน 2559 นักศึกษาสาขาวิชาการพัฒนาชุมชน 
จํานวน 4 คน ได้เข้าร่วมโครงการค่ายเยาวชนรู้งาน สืบสานพระราชดําริ RDPB CAMP 6.2 เส้นทางการเรียนรู้       
พลิกฟ้ืนผืนป่า พัฒนาผืนนํ้า ก่ออาชีพอย่างย่ังยืน ที่ทางสํานักงาน กปร.ได้จัดขึ้นศูนย์ศึกษาการพัฒนา              
ภูพาน จังหวัดสกลนคร  

8. เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2559 สาขาวิชาภาษาไทย จัดกิจกรรม โครงการ "รู้รักษ์ภาษาไทยสร้าง
ลมหายใจของชาติ : สุนทรภู่รําลึก” ประจําปี 2559  ณ ห้ อง  43014 อาคาร  43   คณะมนุษยศาสต ร์              
และสังคมศาสตร์ 

9. เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน  2559 สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น จัดกิจกรรม “ค่ายภาษาและวัฒนธรรม
ญี่ปุ่น” โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน  ณ  ห้อง 104 อาคาร 1   คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  

10. เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2559 สาขาวิชาดนตรีสากล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์      
จัดประชุมพบผู้ปกครอง นักศึกษาสาขาดนตรีสากล รุ่น 2558 และมอบของรางวัลให้นักศึกษาที่มีผลการเรียนดี    
ณ ห้อง 104 อาคาร 1   คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
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11. เมื่อวันที่  11-12  มิถุนายน 2559  ชม รมศิ ษ ย์ เ ก่ า ศิ ล ป ะมห า วิ ท ย า ลั ย ร า ช ภั ฏ
พระนครศรีอยุธยา ร่วมกับ สาขาวิชาศิลปกรรม จัดกิจกรรม “ทักษะศิลป์สร้างสรรค์” ครั้งที่ 8  (การวาดภาพคน
เหมือนด้วยสีอะคริลิค) ณ  ห้อง 43108 ช้ัน 2   อาคาร 43 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  

12. เมื่อวันที่ 13-14  มิถุนายน  2559 จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเขียนผลงาน
วิชาการเพ่ือเข้าสู่ตําแหน่งทางวิชาการ” ณ  โรงแรมหัวหินแกรนด์ แอนด์ พลาซ่า อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 

13. เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน  2559  กลุ่มวิชาปรัชญาและศาสนา จัดโครงการบริการวิชาการ 
“พระไตรปิฎกสําหรับเยาวชน” ให้กับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น ณ โรงเรียนวัดบ้านสร้าง โรงเรี ยนวัดบ้ าน
สร้าง  ต.บ้านสร้าง อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 

14. เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2559  สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
จัดกิจกรรมอบรมการแต่งหน้าเพ่ือพัฒนาบุคลิกภาพ วิทยากรโดย อ.ปัทมาภรณ์ สุขสมโสด อาจารย์สาขาวิชานิเทศ
ศาสตร์ ณ ห้อง 43108 ช้ัน 2  อาคาร 43  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

15.  เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2559 จัดประชุมคณะกรรมการประจําคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์  ครั้งที่ 6/2559 ณ  ห้องประชุม 43110 ช้ัน 2 อาคาร 43 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

16. เมื่อวันที่ 15-16 มิถุนายน 2559 สาขาวิชาดนตรี จัดกิจกรรมไหว้ครูและครอบครู โดยมี    
ครูสําราญ เกิดผล ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง (ดนตรีไทย) 2548 เป็นวิทยากรผู้ประกอบพิธี               
ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

17. เมื่อวันที่  15-21 มิถุนายน 2559 ศูนย์ภาษา จัดกิจกรรมอบรมภาษาอังกฤษ “หลักสูตร
เตรียมสอบ IELTS สําหรับอาจารย์” วิทยากร จากสถาบันติวภาษา SOMT Tutor  ณ ห้อง 43111 ช้ัน 2   อาคาร 
43  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

18.  เมื่อวันที่  16 มิถุนายน 2559 ผู้บริหาร และตัวแทนจากคณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร ์
เข้าร่วมกิจกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จัดแถลงข่าว “ครบรอบ 111 ปี แห่งความภาคภูมิใจ    
จากโรงเรียนฝึกหัดครูเมืองกรุงเก่า สู่มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา” ณ  ห้องประชุมต้นโมก อาคารบรรณ
ราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

19. เมื่อวันที่  20 มิถุนายน 2559  จัดกิจกรรม “เปิดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สรุปเทคนิค/เคล็ด
ลับความสําเร็จของการจัดการความรู้ในด้านการวิจัยและการผลิตบัณฑิต” ณ  ห้อง 43014 อาคาร 43             
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

20.  เมื่อวันที่ 20-21 มิถุนายน 2559 ศูนย์ภาษา (ELLIS) จัดกิจกรรมอบรมภาษาอังกฤษ      
เพ่ือการสื่อสาร   สําหรับเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตําบล วิทยากรโดย อาจารย์ Edouard Le Bout อาจารย์
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ  ณ ห้อง 31020   อาคาร 100 ปี (ศูนย์ภาษา    และคอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 

21. เมื่อวันที่  21 มิถุนายน 2559  จัดประชุมคณะกรรมการกิจกรรมนักศกึษาคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ ครั้งที่ 4/2559 ณ  ห้อง 43014 อาคาร 43  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  

22. เมื่อวันที่  23 มิถุนายน 2559  จัดการบรรยาย ในหัวข้อประวัติความเป็นมาของจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา (ภาษาอังกฤษ) ให้กับนักศึกษามหาวิทยาลัยโตโย ประเทศญี่ปุ่น  ณ ห้อง 43105 ช้ัน 2 อาคาร 43  
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
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23. เมื่อวันที่  18 และ 25 มิถุนายน 2559 สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น จัดโครงการบริการวิชาการ 
“กิจกรรมอบรมภาษาญี่ปุ่นเพ่ือเตรียมสอบวัดระดับความสามารถ” วิทยากรโดยอาจารย์สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น       
ณ  ห้อง 31020   อาคาร 100 ปี (ศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

24. ในวันที่ 12 กรกฎาคม 2559  ช่วงบ่ายจะมีการประชุมผู้ปกครองและนักศึกษา ช้ันปีที่ 1      
ณ ห้องประชุมอาคาร 100 ปี  

25. ในวันที่ 13 กรกฎาคม 2559  การปรับพ้ืนฐานของนักศึกษาในสาขาวิชาต่าง ๆ 
26. คณะมนุษยศาสตร์ฯ ได้ให้นักศึกษาไปแลกเปลี่ยนตามโครงการความร่วมมือระหว่างประเทศ

กับเอเชียยูโร  ในเดือนมิถุนายน 2559 ได้เข้าค่ายภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์ จํานวน 2 คน และ            
คณะวิทยาการจัดการ จํานวน 2 คน  

27. ในวันที่ 5 กรกฎาคม 2559  นักศึกษาจากภาษาญี่ปุ่น จํานวน 2 คน  เข้าร่วมโครงการ
แลกเปลี่ยนนักศึกษาที่ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเกียวโตการศึกษา 
 

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
รับทราบ  
 

ระเบียบวาระท่ี 4.3 คณบดีคณะวิทยาการจัดการ 

 สาระสําคัญโดยย่อ 
1. กิจกรรมวิชาการ ครั้งที่ 6 วันที่ 24 สิงหาคม  2559  จะมีกิจกรรมเปิดบ้าน Open  house  

ของแต่ละสาขา  การประกวดแผนธุรกิจของนักศึกษาจากสถาบันต่าง ๆ   และได้รับความร่วมมือจากนิตยสาร 
SME  Thailand ส่งผู้ทรงคุณวุฒิมาประเมินแผนธุรกิจ  การบรรยายพิเศษจากมหาวิทยาลัยพนมเปญ การ
นําเสนอบทความวิจัย 

2. รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ได้ไปประชาสัมพันธ์กับโครงการของบริษัท หนานหนิงต่ิงชิงย่ิง 
ประเทศจีน  ระหว่างวันที่ 24 – 28 มิถุนายน 2559 

3. ประเมินประกันคุณภาพภายในระดับหลักสูตร  ระหว่างวันที่ 5 – 15 กรกฎาคม 2559 
 

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
รับทราบ  

 

ระเบียบวาระท่ี 4.4  คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 สาระสําคัญโดยย่อ 

1. ในวันที่ 29 มิถุนายน 2559 ร่วมบันทึกภาพประวัติศาสตร์สัญลักษณ์ 111 ปี ณ สนามฟุตบอล
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  

2. ในวันที่ 13 – 15 กรกฎาคม 2559 อบรมปรับความรู้พ้ืนฐานสําหรับวิทยาศาสตร์ ณ อาคาร
บัณฑิตวิทยาลัย 

3. ในวันที่ 24 – 25 กรกฎาคม 2559 กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม ณ วัดสีกุก          
อําเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

4. ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2559 กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่และบายศรีสู่ขวัญ ณ หอประชุม 
100 ปี  
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5. ในวันที่ 18 สิงหาคม 2559 พิธีวางพานพุ่มถวายสักการะพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจอม
เกล้าเจ้าอยู่หัว “พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย” ณ ห้องประชุมอาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ (อาคาร 100 ปี) 

6. ในวันที่ 21 – 23 สิงหาคม 2559 งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค  ประจําปี 
2559 ณ อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์ฯ อาคาร 100 ปี   อาคารท้องฟ้าจําลองพระราชานุสรณ์  สนามฟุตบอล  
โรงยิม 1  ลานกิจกรรมกองพัฒนานักศึกษา 
 

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
รับทราบ  

 

ระเบียบวาระท่ี 4.5 ผู้อํานวยการสถาบันอยุธยาศึกษา  
 สาระสําคัญโดยย่อ 

1. เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2559  สถาบันอยุธยาศึกษาได้จัดกิจกรรมบรรยายทางวิชาการ    
ด้านประวัติศาสตร์และศิลปวัฒนธรรมอาเซียน ครั้งที่ 2 โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.เชษฐ์ ติงสัญชลี            
เป็นวิทยากรบรรยายทางวิชาการ ในหัวข้อ “ศิลปะ และสถาปัตยกรรมชวา-บาหลี” ให้กับคณาจารย์ 
นักวิชาการ และผู้สนใจทั่วไป ณ สถาบันอยุธยาศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

2. เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2559 สถาบันอยุธยาศึกษา ได้จัดโครงการสอนน้องเรียนศิลป์ กิจกรรม
วาดภาพ โดยใช้สีชอล์ค ณ ห้องประชุมต้นโมก อาคารบรรณราชนครินทร์ โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์อภิชาติ 
ประทุมนันท์  เป็นวิทยากร อบรมให้ความรู้แก่นักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 จํานวน 50 คน โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือให้เยาวชนรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ มีความรู้และทักษะทางศิลปะที่ถูกต้อง 

3. เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2559 สถาบันอยุธยาศึกษา ได้จัดกิจกรรม “อยุธยาศึกษาสัญจร”      
รุ่นที่ 3 โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์เจนวุฒิ บุญชูพงศ์ ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ ได้กล่าวต้อนรับ
วิทยากรจากสถาบันอยุธยาศึกษา ได้แก่ นายพัฑร์ แตงพันธ์ นายปัทพงษ์ ช่ืนบุญ  นายอายุวัฒน์ ค้าผล        
น.ส.อรอุมา โพธ์ิจิ๋ว และ น.ส.สาธิยา ลายพิกุน นักวิชาการศึกษา ซึ่งบรรยายให้ความรู้เก่ียวกับประวัติศาสตร์ 
ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นจังหวัดพระนครศรีอยุธยา แก่นักเรียนจํานวน 200 คน  ณ หอประชุม
โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

4. เมื่อวันเสาร์ที่ 11 มิถุนายน 2559 สถาบันอยุธยาศึกษา จัดกิจกรรมอบรมหลักสูตรระยะสั้น
เชิดชูรู้รักษ์อยุธยาสืบสานภูมิปัญญาศิลปาชีพ ครั้งที่ 3 เรื่อง “พุทธศิลป์พุทธบูชา ผืนผ้าพระบฏ” ณ สถาบัน
อยุธยาศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา การจัดกิจกรรมคร้ังน้ีได้รับเกียรติจากอาจารย์รัตนา       
โรจนประดิษฐ เป็นวิทยากรบรรยาย และฝึกปฏิบัติให้แก่ครูอาจารย์ นักวิชาการ และผู้ที่สนใจทั่วไป โดยมี 
อาจารย์ ดร.จงกล เฮงสุวรรณ ผู้อํานวยการสถาบันฯ กล่าวเปิดงานและมอบเกียรติบัตรแก่ผู้สําเร็จการอบรม
ดังกล่าว 

5. เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2559 สถาบันอยุธยาศึกษาจัดประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น         
ในการบูรณาการเพ่ือการอนุรักษ์แหล่งศิลปกรรม กรณีศึกษา : ชุมชนหมู่บ้านริมคลองบางบาล และคลอง      
มหาพราหมณ์ โดยได้รับเกียรติจากว่าที่ร้อยตรีอภินันท์ เผือกผ่อง ปลัดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธาน
ในพิธีเปิดงาน และ รศ.ดร.นพวรรณ ธีระพันธ์เจริญ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา    
กล่าวรายงาน โดยมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ อาทิ ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.ศรีศักร  วัลลิ โภดม นักวิชาการ
มานุษยวิทยา นายพเยาว์ เข็มนาค ผู้เช่ียวชาญเฉพาะด้านโบราณคดี ข้าราชการบํานาญ กรมศิลปากร        
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นางสาวภัทราวดี ดีสมโชค นักโบราณคดีชํานาญการ สํานักศิลปากรท่ี 3 พระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วย
นักวิชาการ ครู อาจารย์ พระภิกษุสงฆ์ ผู้นําชุมชน และประชาชนในพ้ืนที่ จํานวน 100 คน ณ วัดขนอน      
ตําบลบ้านป้อม อําเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

6. การจัดประชุมครั้งน้ีเป็นการเสวนาให้ความรู้ด้านการอนุรักษ์ และการทําประชาพิจารณ์
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการบูรณาการเพ่ือการอนุรักษ์แหล่งศิลปกรรม  ในชุมชนหมู่บ้านริมคลองบางบาล 
และคลองมหาพราหมณ์ รวมทั้งเป็นการขยายเครือข่ายบุคลากรในการอนุรักษ์แหล่งศิลปกรรมของจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 

7. การดําเนินงานด้านการอนุรักษ์ โดยเฉพาะแหล่งศิลปกรรมในท้องถิ่นต่างๆ จําเป็นต้องให้
นักวิชาการ ครู อาจารย์ พระภิกษุสงฆ์ ผู้นําชุมชน และประชาชนในพ้ืนที่ เข้ามามีส่วนในการแสดงความเห็น
และการอนุรักษ์แหล่งศิลปกรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพ่ือเป็นการสร้างแนวทางในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ธรรมชาติและศิลปกรรมของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาอย่างย่ังยืน ณ วัดขนอน 

8. เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2559 สถาบันอยุธยาศึกษา ได้จัดโครงการสอนน้องเรียนศิลป์ 
กิจกรรมวาดภาพ โดยใช้สีชอล์ค รุ่นที่ 2 ณ ห้องประชุมต้นโมก อาคารบรรณราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา  โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์อภิชาติ ประทุมนันท์ เป็นวิทยากร อบรมให้ความรู้แก่นักเรียน
ระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 จํานวน 50 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้เยาวชนรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน์ มีความรู้และทักษะทางศิลปะที่ถูกต้อง  ณ ห้องประชุมต้นโมก อาคารบรรณราชนครินทร์ 

9. ในวันที่ 8 กรกฎาคม 2559  พิธีหล่อเทียน  ณ ลานกองพัฒนานักศึกษา วันที่ 12 กรกฎาคม 
2559 พิธีแห่เทียนพรรษา ณ วัดขนอน 

10. ในวันที่ 19 กรกฎาคม 2559  กิจกรรมเวียนเทียนเน่ืองในวันอาสาฬหบูชา ณ  หน้าพระเมรุ 
11. ในวันที่ 27 กรกฎาคม 2559 กิจกรรมอบรมให้ความรู้เรื่องอยุธยาศึกษา ณ หอประชุม

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
12. ในวันที่ 29 กรกฎาคม 2559  กิจกรรมอบรมอยุธยาศกึษาสัญจร รุ่นที่ 4 โรงเรียนพรพินิต

พิทยาคาร 
 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 

รับทราบ  
 

ระเบียบวาระท่ี 4.6  ผู้อํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 สาระสําคัญโดยย่อ 

1. สรุปผลข้อมูลสถิติ งานบริการทรัพยากรสารสนเทศ ประจําปีการศึกษา 2558 ข้อมูลรายงาน 
ณ วันที่ 27 มิถุนายน 2559 (เดือนสิงหาคม 2558 – มิถุนายน 2559)  

 1.1 มีผู้เข้าใช้บริการภายในห้องสมุด  จํานวน 116,355  ราย 
 1.2 มีสมาชิกห้องสมุด   จํานวน    6,902  ราย 
 1.3 ให้บริการยืมหนังสือ   จํานวน  30,087  ราย 
      และให้บริการรับคืนหนังสือ  จํานวน   49,680  ราย 
 1.4 ประเภทสมาชิกที่ยืมหนังสือมากที่สุด คือ นักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ จํานวน 

21,117 เล่ม  คิดเป็นร้อยละ 70.19 รองลงมาคือ อาจารย์ (อาจารย์ประจําและพนักงานมหาวิทยาลัย          
สายวิชาการ) จํานวน 4,465 เล่ม  คิดเป็นร้อยละ 14.84 
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 1.5 นักศึกษาที่เป็นสุดยอดนักอ่าน คือ นายอธิวัฒน์  สาบาล  คณะวิทยาศาสตร์ฯ จํานวน 
260 เล่ม รองลงมา คือ นางสาวเกวลี  ถนอมทรัพย์  คณะครุศาสตร์ จํานวน 240 เล่ม 

 1.6 สถิติการยืมหนังสือจําแนกตามหมวดหมู่  โดยหมวดหมู่หนังสือที่มีการยืมมากที่สุด คือ 
หมวด 300 สังคมศาสตร์ (เก่ียวกับรัฐศาสตร์  การเมืองการปกครอง  กฎหมาย  สังคม  การพาณิชย์      
คีตชนวิทยา) จํานวน 8,681 เล่ม คิดเป็นร้อยละ 28.85 รองลงมา คือ หมวด 600 เทคโนโลยี (เก่ียวกับ
วิศวกรรมศาสตร์  เกษตรศาสตร์  อาหารและการจัดการบ้านเรือน  บริหารจัดการ  การเงิน  
ประชาสัมพันธ์  โรงงานและการก่อสร้าง” จํานวน 4,548 เล่ม คิดเป็นร้อยละ15.12 ในส่วนหมวดหมู่ที่ยืม
น้อยที่สุด คือ หมวด 200 ศาสนา  จํานวน 520 เล่ม  คิดเป็นร้อยละ 1.73 

 1.7 มีผู้ใช้บริการยืมหนังสือจําแนกตามสังกัดคณะมากที่สุด คือ คณะครุศาสตร์ จํานวน 
10,825 เล่ม  รองลงมา คือ คณะมนุษยศาสตร์ฯ จํานวน 8,592 เล่ม 

 1.8 สถิติการเข้าใช้บริการ  จําแนกตามกลุ่มผู้ใช้บริการ รวม 116,355 ราย  โดยมีผู้เข้า    
ใช้บริการกลุ่มที่มากที่สุด คือ กลุ่มนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ จํานวน 81,877 ราย คิดเป็นร้อยละ 
70.37 รองลงมา คือ กลุ่มผู้มาติดต่อและนักศึกษาลืมบัตร จํานวน 28,102 ราย คิดเป็นร้อยละ 24.15    
ส่วนกลุ่มนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาค กศ.บป. จํานวน 1,706 ราย คิดเป็นร้อยละ 1.47 

 1.9 ช่วงเวลาที่มีการเข้าใช้บริการห้องสมุดมากที่สุด คือ เวลา 11.00 – 11.59 น. จํานวน 
24,677 ราย รองลงมา คือ เวลา 12.00 – 12.59 น. จํานวน 20,545 ราย ส่วนช่วงเวลาที่เข้าใช้บริการน้อย 
คือ เวลา 16.00 – 16.59 น. จํานวน 655 ราย 

 1.10  การเข้าใช้บริการอ่ืน ๆ ภายในห้องสมุด ประกอบด้วย 
      - การใช้บริการล็อกเกอร์รับฝากของ จํานวน 28,367 ราย 
   - การใช้บริการอินเตอร์เน็ต  จํานวน   5,781  ราย 
   - การใช้บริการห้องประชุมกลุ่มย่อย จํานวน  1,058  ราย 
   - การใช้บริการวิดีโอออนดีมาน  จํานวน   1,022  ราย  
2. รายงานความคืบหน้าการดําเนินโครงการจ้างทําระบบสารสนเทศสนับสนุนการตัดสินใจ 

จํานวน 1 ระบบ ภายหลังการส่งมอบงาน โดยบริษัท  ทรินนิเทค  จํากัด 
3. รายงานผลการปฏิบัติงานระบบสารสนเทศสนับสนุนการตัดสินใจ (BI) ประจําเดือน

มิถุนายน 2559 
4. ในวันที่ 30 มิถุนายน 2559  จะมีการเปิดหอประวัติเฉลิมพระเกียรติ  ขอเรียนเชิญ

ผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากรทุกท่านเข้าร่วมงาน ในเวลา 11.00 น.  
5. ระบบ  BI  ขอฝากทุกหน่วยงานให้ เลือกบุคลากรที่ จะใ ช้งานน้ีระบบน้ีโดยตรง             

เพ่ือดําเนินการกรอกข้อมูล  และหากมีปัญหาใดให้แจ้งมายังสํานักวิทยบริการฯ  
 

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
รับทราบ และประธานมอบหมายให้สํานักวิทยบริการฯ  จัดทําหนังสือเพ่ือขอรายช่ือเจ้าหน้าที่

ที่รับผิดชอบดูแลระบบ BI และจัดทําคําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการ 
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ระเบียบวาระท่ี 4.7  ผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
 สาระสําคัญโดยย่อ 

1. เมื่อวันที่ 6 – 7 มิถุนายน 2559 โครงการพัฒนาบุคลากรด้านงานวิจัย ณ โรงแรม ดี วารี 
จอมเทียนบีช พัทยา จ.ชลบุรี 

2. เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2559 บริการวิชาการกิจกรรมการจัดการนํ้าเมื่อเกิดภัยแล้ง         
ณ เทศบาลบางนมโค  อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา 

3. เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2559 บริการวิชาการกิจกรรมการพัฒนาความเข้มแข็งทางวิชาการ
และวิชาชีพแก่ครู ณ โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 

4. เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2559 บริการวิชาการกิจกรรมการพัฒนาศักยภาพครูยุคใหม่        
ณ โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 

5. เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2559 ระเบียบวาระการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุน
วิจัย ครั้งที่ 2/2559 ณ ห้องประชุม 1  อาคาร 2 

6. โครงการตําราวิชาการ  เน่ืองในโอกาสครบรอบ 111 ปี ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา มีผู้เข้าร่วมตีพิมพ์เล่มตําราวิชาการ จํานวน 15 คน 

7. ในวันที่ 7 – 8 กรกฎาคม 2559  ประชุมวิชาการของราชภัฏกรุงศรีอยุธยา  มีบทความ    
ที่จะนําเสนอ จํานวน 302 บทความ จาก 53 สถาบันการศึกษา  มีผู้ที่สนใจที่ไม่ได้เป็นเจ้าของบทความ  
มาลงทะเบียน 26 คน  ส่วนคณาจารย์รับทุนจํานวน 36 ท่าน  อีก 2 ท่านไม่ส่ง และขอเชิญชวนคณาจารย์
เข้ามาฟังการนําเสนอบทความด้วย 

8. ขอตามเรื่องการปรับปรุงห้อง 31008  31013 อาคาร 100 ปี  เน่ืองจากเคร่ืองปรับอากาศเสีย 
 

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
รับทราบ และประธานมอบหมายให้สถาบันวิจัยและพัฒนาจัดทําคําสั่งให้คณาจารย์เข้าฟัง   

การนําเสนอบทความ 
 

ระเบียบวาระท่ี 4.8  ผู้อํานวยการสํานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา 
 สาระสําคัญโดยย่อ 

1. เมื่อวันที่ 4 – 5 มิถุนายน 2559 จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม  จริยธรรมและจิตอาสา     
ณ วัดใหญ่ชัยมงคล 

2. เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2559 จัดทวนสอบผลสัมฤทธ์ิการเรียนรู้ นักศึกษาหลักสูตร        
ครุศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  ณ  ห้องประชุม 3013  อาคารบัณฑิตวิทยาลัย 

3. เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2559 จัดทวนสอบผลสัมฤทธ์ิการเรียนรู้ นักศึกษาหลักสูตร
ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ณ ห้องประชุม 222  อาคารศูนย์การศึกษาพิเศษ 

4. เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2559 ประชุมเร่งรัดติดตามการจัดทําวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ  
นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ณ ห้องประชุม 3013  อาคารบัณฑิต
วิทยาลัย 

5. เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2559 ประชุมช้ีแจงกรอบงานวิจัย  ประเภทบัณฑิตศึกษา  ประจําปี
งบประมาณ 2560 ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์  กรุงเทพฯ 
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6. เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2559 จัดทวนสอบผลสัมฤทธ์ิการเรียนรู้นักศึกษาหลักสูตร      
ครุศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาการจัดการการเรียนรู้ ณ ห้อง 3025 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย 

7. เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2559 ประชุมนักศึกษาระดับปริญญาเอก  และปริญญาโท         
ทุกหลักสูตร  เพ่ือช้ีแจงการเขียนโครงร่างวิทยานิพนธ์  เพ่ือขอเสนอรับทุนจากสํานักงานคณะกรรมการ
วิจัยแห่งชาติ (วช) ณ ห้องประชุม 3.13 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย 

8. เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2559 จัดทวนสอบผลสัมฤทธ์ิการเรียนรู้นักศึกษาหลักสูตร
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ณ ห้อง 3025  อาคารบัณฑิตวิทยาลัย 

9. เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2559 ศึกษาดูงานการจัดการและการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวของ    
คุ้งบางกะเจ้า  ณ คุ้งบางกะเจ้า  จังหวัดสมุทรปราการ 

10. เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2559 ศึกษาดูงานการบริหารสถานศึกษาของนักศึกษาหลักสูตร
ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  ณ โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล 

11. คณาจารย์ในระดับบัณฑิตศึกษา  ได้เข้าร่วมประชุมกรอบการวิจัยในระดับบัณฑิตศึกษา  
ซึ่งทาง วช.สนับสนุนให้นักศึกษาปริญญาเอกและปริญญาโทเสนอเค้าโครงงานวิจัย  ปริญญาเอกทุนวิจัย  
300,000 บาท  ปริญญาโททุนวิจัย จํานวน 150,000 บาท ได้มีการประชุมไปแล้ว  และพยายามขยายผล
ให้นักศึกษาแต่ละท่านได้เขียนเค้าโครงงานวิจัยและจัดส่งไปที่ วช. หากได้รับการพิจารณาทุนมหาวิทยาลัย
ก็จะทํา MOU ร่วมกับ วช.ด้วย 

12. การรับสมัครนักศึกษา  และนักศึกษาที่ เกินเป้าหมายคือสาขาบริหารการศึกษา  
เป้าหมาย 30 คน แต่มาสมัคร จํานวน 33 คน  ซึ่งยังไม่ครบกําหนดปิดรับสมัครในวันที่ 24 กรกฎาคม 
2559  ส่วนสาขาอ่ืน ๆ ก็ทยอยมาสมัครเรื่อย ๆ แต่ยังไม่ครบตามเป้าหมาย  
 

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
รับทราบ 

 

ระเบียบวาระท่ี 4.9  ผู้อํานวยการสาํนักงานอธิการบด ี
- ไม่มี - 

 

ระเบียบวาระท่ี 4.10  ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ 
- ไม่มี - 

 

ระเบียบวาระท่ี 4.11  ผู้อํานวยการกองนโยบายและแผน 

 สาระสําคัญโดยย่อ 
1. ผลการดําเนินงาน  ประจําเดือนมิถุนายน พ.ศ.2559 
2. แผนการดําเนินงาน ประจําเดือนมิถุนายน – กรกฎาคม พ.ศ.2559 
3. สรุปผลการดําเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ    

พ.ศ.2559 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จําแนกตามประเภทงบประมาณ ข้อมูลสะสม ต้ังแต่
วันที่ 1 ตุลาคม – 30 พฤษภาคม 2559 



 

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  คร้ังที่  7/2559 
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4. สรุปผลการดําเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ    
พ.ศ.2559 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จําแนกรายหน่วยงาน ข้อมูลสะสม ต้ังแต่วันที่ 1 
ตุลาคม – 30 พฤษภาคม 2559 

 

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
รับทราบ    
 
 

ระเบยีบวาระท่ี 4.12  ผู้อํานวยการกองกลาง 
- ไม่มี - 
 
 

ระเบยีบวาระท่ี 4.13  ผู้อํานวยการกองพัฒนานักศึกษา 
 สาระสําคัญโดยย่อ 

1. ในวันที่ 28 มิถุนายน 2559 ได้มีการรับบริจาคโลหิต  ครั้งที่ 3 เน่ืองในโอกาสครบรอบ 111 ปี           
ได้ปริมาณโลหิต 20,000 ซีซี จากคร้ังแรก  33,411 ซีซี  ครั้งที่ 2 จํานวน  77,700 ซีซี  รวมทั้งหมด 97,700 ซีซี  ขาดอีก
จํานวน 11,311 ซีซี  เป้าหมายต้ังไว้ 111,111 ซีซี 

2. ต้ังแต่วันที่ 22 – 31 กรกฎาคม 2559  การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่  แบ่งเป็น 2 รุ่น ๆ ละ 2 คณะ       
มีกิจกรรมย่อย คือ การตรวจสุขภาพนักศึกษาใหม่  การทําบัตรนักศึกษาใหม่  กิจกรรมของสถาบันอยุธยาศึกษา  และ
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนามหาวิทยาลัย ช่ือว่า พ่ีน้องคล้องแขนจิตอาสาพัฒนามหาวิทยาลัย 

3. เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2559  มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมเชิญประชุมเตรียมงานพระราชทาน
ปริญญาบัตร ประจําปี 2559  ได้ช้ีแจงเรื่องข้อบกพร่องจากปีที่ผ่านมา  เช่น  เรื่องการฝึกซ้อม  การนําบัณฑิตเข้า
หอประชุม  และการแต่งกาย  จะสรุปการประชุมแจ้งในการประชุมอีกครั้งหน่ึง     
 

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
รับทราบ 

 

ระเบยีบวาระท่ี 4.14  ผู้อํานวยการกองบริการการศกึษา 
 สาระสําคัญโดยย่อ 

1. เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2559 ประกาศผลการคัดเลือกเป็นนักศึกษาภาคปกติ  ประจําปีการศึกษา 2559 
(รอบ 2) ณ กองบริการการศึกษา 

2. เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2559 รายงานตัวเป็นนักศึกษาและชําระเงินค่ายืนยันสิทธ์ิเป็นนักศึกษา       
ภาคปกติ ประจําปีการศึกษา 2559 (รอบ 2) ณ กองบริการการศึกษา 

3. เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2559 ส่งต้นฉบับคู่มือนักศึกษา ปีการศึกษา 2559 ให้โรงพิมพ์ตรวจสอบและ
จัดพิมพ์เป็นรูปเล่ม ณ กองบริการการศึกษา 

4. เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2559 สอบสัมภาษณ์และรายงานตัวเป็นนักศึกษาภาคปกติที่ผ่านการคัดเลือก
เข้าศึกษาต่อในระบบกลาง (Admissions) ประจําปีการศึกษา 2559 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

5. เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2559 เรียกผู้สํารองคณะครุศาสตร์มารายงานตัวและยืนยันสิทธ์ิเป็นนักศึกษา
ภาคปกติ ประจําปีการศึกษา 2559 (รอบ 2) ครั้งที่ 1  ณ กองบริการการศึกษา 



 

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  คร้ังที่  7/2559 
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6. เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2559 เรียกผู้สํารองคณะครุศาสตร์มารายงานตัวและยืนยันสิทธ์ิเป็นนักศึกษา
ภาคปกติ  ประจําปีการศึกษา 2559 (รอบ 2) ครั้งที่ 2  ณ  กองบริการการศึกษา 

7. เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2559 ประชุมคณะกรรมการอนุมัติการประเมินผลการศึกษา  ภาคเรียนที่ 
2/2558 (ครั้งที่ 3) ณ ห้องประชุมอยุธยา – ฮอลันดา 

8. เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2559 – 4 กรกฎาคม 2559  รับสมัครนักศึกษาภาคปกติ  ประจําปีการศึกษา 
2559 (รอบที่ 3)  ณ กองบริการการศึกษา 

9. ในวันที่ 2 กรกฎาคม 2559 – วันที่ 5 สิงหาคม 2559 รับสมัครนักศึกษาภาคพิเศษ (เสาร์ – อาทิตย์) 
ภาคเรียนที่ 1/2559  ณ กองบริการการศึกษา 

10. ในวันที่ 6 กรกฎาคม 2559 ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ  ครั้งที่ 6/2559 ณ ห้องประชุมอยุธยา 
– อาเซียน 

11. ในวันที่ 6 กรกฎาคม 2559 ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธ์ิสอบ/ห้องสอบนักศึกษาภาคปกติ  ประจําปี
การศึกษา 2559 (รอบ 3) ณ กองบริการการศึกษา 

12. ในวันที่ 7 กรกฎาคม 2559 สอบข้อเขียน  และสอบสัมภาษณ์นักศึกษาภาคปกติ  ประจําปีการศึกษา 
2559 (รอบ 3)  ณ กองบริการการศึกษา 

13. ในวันที่ 10 กรกฎาคม 2559 ประกาศผลการคัดเลือกเป็นนักศึกษาภาคปกติ  ประจําปีการศึกษา  
2559 (รอบ 3) ณ กองบริการการศึกษา 

14. ในวันที่ 11 กรกฎาคม 2559 รายงานตัวเป็นนักศึกษาภาคปกติ  ประจําปีการศึกษา 2559 (รอบ 3)    
ณ ห้องประชุมอาคาร 100 ปี 

15. ในวันที่ 11 กรกฎาคม 2559 ประกาศรายช่ือ  พร้อมรหัสนักศึกษาสําหรับนักศึกษาใหม่  และพบ
อาจารย์ที่ปรึกษา  ประจําปีการศึกษา 2559  ณ  กองบริการการศึกษา 

16. ในวันที่ 12 กรกฎาคม 2559 อบรมการใช้ระบบบริการนักศึกษา  (การลงทะเบียนผ่านระบบออนไลน์)  
นักศึกษาใหม่ภาคปกติ  ปีการศึกษา 2559  ณ  ห้องประชุมอาคาร 100 ปี 

17. ในวันที่ 12 กรกฎาคม 2559 พบอาจารย์ที่ปรึกษา  นักศึกษาใหม่ภาคปกติ  ปีการศึกษา 2559        
(4 คณะ)  ณ  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

18. ในวันที่ 13 – 18 กรกฎาคม 2559 ลงทะเบียนออนไลน์ (ตามตารางเรียนที่กําหนด) ตามปฏิทิน
การศึกษา  ณ  กองบริการการศึกษา 

19. ในวันที่ 22 กรกฎาคม 2559 ทําบัตรนักศึกษาใหม่ภาคปกติ  ประจําปีการศึกษา 2559 (4 คณะ)      
ณ ห้องประชุมอาคาร 100 ปี 

20. ในวันที่ 21 – 22 กรกฎาคม 2559 อบรมโครงการยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษหลักสูตรหมวดวิชา
ศึกษาทั่วไป จํานวน 41 คน ณ  อ.ปากช่อง  จ.นครราชสีมา 

21. ในวันที่ 29 กรกฎาคม 2559 ส่งจดหมายการพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา  ภาคเรียนที่ 2/2558        
ถึงผู้ปกครองนักศึกษา  ณ  กองบริการการศึกษา 

22. ในวันที่  1  สิงหาคม 2559  เปิดภาคเรียนที่ 1/2559  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
23. ในวันที่ 3 สิงหาคม 2559  ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ 7/2559 ณ ห้องประชุมอยุธยา 

– อาเซียน 



 

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  คร้ังที่  7/2559 
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24. ในวันที่ 9 สิงหาคม 2559  ประกาศผลการคัดเลือกเป็นนักศึกษาภาคพิเศษ (เสาร์ – อาทิตย์)       
ภาคเรียนที่ 1/2559  ณ  กองบริการการศึกษา 

25. ในวันที่ 13 สิงหาคม 2559  รายงานตัวเป็นนักศึกษา  และอบรมการลงทะเบียนออนไลน์  ภาคพิเศษ  
(เสาร์ – อาทิตย์)  ภาคเรียนที่ 1/2559  ณ  ห้องประชุมอาคาร 100 ปี 

26. ในวันที่ 14 สิงหาคม 2559 ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่  ภาคพิเศษ (เสาร์ – อาทิตย์) ภาคเรียนที่ 
1/2559 ณ กองบริการการศึกษา 

27. ในวันที่ 15 – 20 สิงหาคม 2559  งานพระราชทานปริญญาบัตร  ประจําปี พ.ศ.2559 มหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา/สวนอัมพร 

28. ในวันที่ 27 สิงหาคม 2559  เปิดภาคเรียนภาคพิเศษ (เสาร์ – อาทิตย์) ภาคเรียนที่ 1/2559 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

29. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  เรื่อง  รับสมัครคัดเลือกเป็นนักศึกษาภาคปกติ  
ระดับปริญญาตรี  ประจําปีการศึกษา 2559 (รอบ 3) 

30. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  เรื่อง  รับสมัครนักศึกษาภาคพิเศษ (เรียนวันเสาร์ – 
อาทิตย์) ประจําภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2559 
 

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
รับทราบ 

ระเบยีบวาระท่ี 4.15  รองอธิการบด ี
ระเบียบวาระท่ี 4.15.1  รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร 
 สาระสําคัญโดยย่อ 

1. กําหนดการประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา วันที่ 7 – 10 
กรกฎาคม 2559 และขอเชิญคณะกรรมการประชุมในวันที่ 29 มิถุนายน 2559 เวลา 10.00 น.  

2. การจ่ายค่าตอบแทนของผู้ดํารงตําแหน่งประเภทผู้บริหารที่มิได้เป็นข้าราชการพลเรือน   
ในสถาบันอุดมศึกษา  ราย  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนู  บุญญานุวัตร 

3. ขอเชิญคณะกรรมการจัดงานครบรอบ 111 ปี จากโรงเรียนฝึกหัดครูสู่มหาวิทยาลัย    
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  ในวันที่ 29 มิถุนายน 2559  เวลา 09.00 น. ณ  ห้องประชุมอยุธยา – อาเซียน  
สํานักงานอธิการบดี 
 

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
รับทราบ 

 

ระเบียบวาระท่ี 4.15.2  รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน 
 

 สาระสําคัญโดยย่อ 
1. สรุปสาระสําคัญการฝึกอบรมและสัมมนาเพ่ือแลกเปลี่ยนความรู้ในการปฏิบัติงานด้านนโยบายและ

แผนของมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ  ระหว่างวันที่ 19 – 21 มิถุนายน 2559 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  
จังหวัดพิษณุโลก  และโรงแรมสุโขทัยเฮอริเทจรีสอร์ท  บาย  เดอะยูนีค  คอลเลคช่ัน  จังหวัดสุโขทัย 
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2. ปฏิทินการดําเนินงานการจัดทําตัวช้ีวัดผลการดําเนินการ (KPIs) 
3. มติที่ประชุมคณะกรรมการวิเทศสัมพันธ์  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  ครั้งที่ 3/2559  

เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2559 มีมติให้ศูนย์ภาษาและการจัดการเรียนรู้ด้วยตนเองและสาขาวิชาภาษาอังกฤษ           
คณะมนุษยศาสตร์ฯ ดําเนินการจัดสอบวัดระดับภาษาอังกฤษให้กับอาจารย์ทั้งมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  
ซึ่งจะดําเนินการเสร็จสิ้นก่อนเปิดภาคการศึกษาที่ 2/2559 

4. งานวิเทศสัมพันธ์ อยู่ระหว่างการเตรียมการจัดประชุมปรึกษาหาแนวทางในการยกระดับมาตรฐาน
ภาษาอังกฤษของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา  เรื่อง นโยบาย      
การยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษในสถาบันอุดมศึกษา  โดยขณะน้ีอยู่ระหว่างการประสานไปยังอาจารย์ที่มีความรู้
ความเช่ียวชาญทางด้านภาษาอังกฤษจากทุกคณะเพ่ือเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน 

5. อาจารย์อรคนางค์   นวลเจริญ  และอาจารย์ขวัญมั่น  ภูริลดาพันธ์   อาจารย์ประจํา                   
คณะมนุษยศาสตร์ฯ ได้รับทุนฝึกอบรมภาษาอังกฤษ  ณ  ประเทศนิวซีแลนด์  โดยจะเดินทางไปฝึกอบรม ณ Victoria  
University  of  Wellington  ประเทศนิวซีแลนด์  ในระหว่างวันที่ 30 มิถุนายน 2559 – 15 สิงหาคม 2559 

6. คณะอนุกรรมการติดตามและตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ  ได้มีหนังสือถึงมหาวิทยาลัย 
กรณีงบลงทุนที่เบิกจ่ายล่าช้า ขณะนี้มหาวิทยาลัยได้ทํารายงานระหว่างกองนโยบายและแผนและงานพัสดุ  เพ่ือจัดส่ง
เอกสารช้ีแจง 

 
 

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
รับทราบ 

 

ระเบียบวาระท่ี 4.15.3  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
 สาระสําคัญโดยย่อ 

1. สถานการณ์ด้านแรงงานของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
2. แผนยุทธศาสตร์แรงงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พ.ศ.2560 - 2564 
 

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
รับทราบ 
 

 

ระเบยีบวาระท่ี 4.15.4  รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา 
- ไม่มี - 
 

ระเบยีบวาระท่ี 4.15.5  รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษและกฎหมาย 
 สาระสําคัญโดยย่อ 

ได้รับการประสานงานจากกองพัฒนานักศึกษา  หลังจากที่นักศึกษาชายได้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุ      
ทําให้ผู้ปกครองรู้สึกสิ้นหวัง  จากผลการสอบสวนกับการสั่งฟ้องคดีทําให้ไม่ได้อะไรเลย  ทางกองพัฒนา
นักศึกษาได้ขอความอนุเคราะห์รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษและกฎหมายทําการอธิบายและให้คําแนะนํา   
เพ่ือไปดําเนินการ  ซึ่งขณะน้ีได้มีความหวังเกิดขึ้น  ไม่ว่าจะเป็นบุคคลที่ 3  และการเย่ียวยาของคนตายที่ยังไม่รู้
ผลของการผิดถูก  ทั้งน้ีทางเครือญาติของผู้ประสบเหตุได้ขอบคุณกองพัฒนานักศึกษาที่ให้การดูแลเป็นอย่างดี 
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 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
รับทราบ 

 

ระเบยีบวาระท่ี 4.15.6  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพ 
 สาระสําคัญโดยย่อ 

1. แจ้งผลการประเมินการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ  ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ.2558 

2. เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2559  ประชุมคณะอนุกรรมการการพัฒนาตัวช้ีวัดรายบุคคล            
ด้านการประกันคุณภาพ  เพ่ือพิจารณาเกณฑ์และรูปแบบการเก็บข้อมูล  ในตัวบ่งช้ีเก่ียวกับการประกันคุณภาพ 
ณ ห้องประชุมอยุธยา – โปรตุเกส 

3. เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2559  เข้าร่วมจัดทําแผนพัฒนานักศึกษาระยะ 5 ปี พ.ศ.2559 – 2563 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  ณ ห้องประชุมต้นโมก 

4. เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2559 เข้าร่วมสังเกตการณ์และให้ข้อเสนอแนะในกิจกรรม pre – audit 
ระดับหลักสูตร  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  เพ่ือเตรียมความพร้อมในการรับการประเมินคุณภาพภายใน
ระดับหลักสูตรปีการศึกษา 2558 ต่อไป 

5. เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2559 ประชุมคณะทํางานพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 
4/2559 ณ ห้องประชุมอยุธยา – อาเซียน 

6. เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2559 เข้าร่วมสังเกตการณ์  รับฟังปัญหา  ตอบข้อสงสัย  และเป็น      
ที่ปรึกษาในกิจกรรมการทดลองกรอกข้อมูลรายงานการประเมินตนเอง  ระดับหลักสูตร  ในระบบ che  qa 3D  
online ปีการศึกษา 2558 

7. เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2559 ประชุมคณะกรรมการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา      
ครั้งที่ 3/2559 

8. เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2559 ประชุมรองคณบดีผู้รับผิดชอบงานประกันคุณภาพและประธาน
หลักสูตรที่เปิดสอนภาคพิเศษ กศ.บป. เพ่ือพิจารณาแนวทางในการจัดทํารายงานการประเมินตนเอง 

9. ในวันที่ 29 มิถุนายน 2559 คณะกรรมการตัดสินผลรางวัลแนวปฏิบัติที่ ดี  ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ.2559 

10. ในวันที่ 1 – 15 กรกฎาคม 2559 ประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร 
11.  กําหนดการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

- วันที่ 1 – 11 สิงหาคม 2559 ประเมินคุณภาพภายในระดับคณะ 
- วันที่ 12 – 13 ตุลาคม 2559 ประเมินคุณภาพภายในระดับสํานัก สถาบัน 
- วันที่ 10 – 11 พฤศจิกายน 2559 ประเมินคุณภาพภายในระดับมหาวิทยาลัย 

 

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
รับทราบ 
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ระเบยีบวาระท่ี 4.15.7  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการ   และสหกิจศึกษา 
 สาระสําคัญโดยย่อ 

1. เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2559  งานสหกิจศึกษา กองพัฒนานักศึกษานําโดยผู้ช่วยอธิการบดี
ฝ่ายบริการวิชาการและสหกิจศึกษา  และอาจารย์จากสาขาท่ีเข้าร่วมสหกิจศึกษา  เข้าร่วมงานวันสหกิจ
ศึกษา  ครั้งที่ 7   พ.ศ. 2559  ณ  ห้องประชุมบัวสวรรค์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์  
อ.พุทธมณฑล  จ.นครปฐม 

2. เมื่อวันที่ 29 – 31 มิถุนายน 2559 งานสหกิจศึกษา  กองพัฒนานักศึกษากําหนดจัด
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสหกิจศึกษา  “หลักสูตรคณาจารย์นิเทศงานสหกิจศึกษา” เพ่ือให้
คณาจารย์ผู้ทําหน้าที่นิเทศงานนักศึกษาสหกิจศึกษา  เข้าใจกระบวนการนิเทศงานสหกิจศึกษา  และตรง
ตามผลสัมฤทธ์ิตามมาตรฐานคุณภาพสอดคล้องกับมาตรฐานของสมาคมสหกิจศึกษาไทย  ณ  หอประชุม
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
รับทราบ 
 

 
 

ระเบยีบวาระท่ี 4.15.8  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์ 
 สาระสําคัญโดยย่อ 

1. เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2559 งานประชาสัมพันธ์ จัดแถลงข่าว “งานครบรอบ 111 ปี จาก
โรงเรียนฝึกหัดครู  เมืองกรุงเก่า  สู่มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา” เวลา 10.00 – 12.00 น. โดยมี
สื่อมวลชน  เข้าร่วมงานแถลงข่าว  อาทิเช่น  หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ  หนังสือพิมพ์เดลินิวส์  หนังสือพิมพ์แนวหน้า  
สถานีโทรทัศน์ ช่อง NBT  สถานีโทรทัศน์ ช่อง 11  กรมประชาสัมพันธ์  สถานีโทรทัศน์ ช่อง 5  กองทัพบก  
สถานีโทรทัศน์ ช่อง ATV เป็นต้น  ณ ห้องประชุมต้นโมก 

2. เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2559  ดร.เกษม  บํารุงเวช  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา  และ ดร.ภาคิน  โชติเวศย์ศิลป์  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์  ร่วมอวยพรและมอบ
ของขวัญในวันคล้ายวันเกิด  ท่านเก้ือกูล  ด่านชัยวิจิตร  ณ  โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ 

3. เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2559  ดร.เกษม  บํารุงเวช  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา  และ ดร.ภาคิน  โชติเวศย์ศิลป์  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์  ร่วมอวยพรและมอบ
ของขวัญในวันคล้ายวันเกิด  ท่านอภิชาติ  จีระวุฒิ  นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ณ 
บ้านพักจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

4. ในวันที่ 29 มิถุนายน 2559  งานประชาสัมพันธ์ จัดกิจกรรมถ่ายภาพมุมสูงจากโดรนในวาระ
ครบรอบ 111 ปี เวลา 15.00 น. ณ สนามฟุตบอล มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
รับทราบ 
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ระเบียบวาระที่ 5  เรื่องนําเสนอเพื่อพิจารณา 
 

ระเบียบวาระท่ี 5.1  ขอความเห็นชอบ (ร่าง) กรอบวงเงินงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ           
พ.ศ. 2560 และ (ร่าง) การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย  ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ.2560                         

สาระสําคัญโดยย่อ 
 ตามที่กองนโยบายและแผน  งานแผนงานและงบประมาณ  มีหน้าที่ในการจัดทําประมาณการ  

รายรับ – รายจ่ายของมหาวิทยาลัย  ได้ดําเนินการรวบรวมข้อมูล  วิเคราะห์  ประมวลผล  และดําเนินการจัดทํา 
(ร่าง) กรอบวงเงินงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2560 และ (ร่าง) การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย  
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เพ่ือให้ทุกหน่วยงานได้ทราบงบประมาณและใช้เป็นแนวทางการดําเนินงาน    
อย่างมีประสิทธิภาพ น้ัน   

 คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) มีข้อเสนอแนะ คือ มหาวิทยาลัยควรมีช่องทาง          
ในการจัดหารายได้  นอกเหนือจากนักศึกษา 
 

มติ/ความเห็นของที่ประชุม 
  เห็นชอบ (ร่าง) กรอบวงเงินงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2560 และ (ร่าง) การจัดสรร
งบประมาณรายจ่าย  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2560 
 

ระเบียบวาระท่ี 5.2  ขอความเห็นชอบ (ร่าง) แผนพัฒนานักศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560 – 2564)                         

สาระสําคัญโดยย่อ 
 กองพัฒนานักศึกษามีภารกิจหลักในการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรและจัดบริการให้แก่
นักศึกษาตลอดระยะเวลาท่ีผ่านมา  ซึ่งที่ผ่านมาการจัดกิจกรรมให้แก่นักศึกษายังไม่มีการกําหนดแนวทาง
ในการพัฒนานักศึกษาอย่างชัดเจน  ดังน้ัน  เพ่ือให้เป็นการพัฒนานักศึกษาต้ังแต่แรกเข้าจนสําเร็จ
การศึกษาสู่บัณฑิตที่มีคุณภาพเป็นที่ต้องการของสังคม  กองพัฒนานักศึกษาจึงได้จัดทํา (ร่าง) แผนพัฒนา
นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560 – 2564)  
 คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) มีข้อเสนอแนะ ดังต่อไปน้ี 

1. การขาดทักษะด้านภาษาควรจะเป็นจุดอ่อน 
2. หน้า 23 ได้แก้ไขจุดอ่อนหรือไม่  กิจกรรมภาษาอังกฤษมีเพียง 1 กิจกรรม ซึ่งยังไม่มากพอ 
3. นักศึกษาที่ได้รับรางวัลต่างๆ ควรเป็นจุดแข็งของมหาวิทยาลัย 
4. การเปิดเสรีอาเซียนเป็นโอกาสที่นักศึกษาจะได้พัฒนา 
5. นักศึกษาขาดทักษะทางด้านภาษาในการเตรียมพร้อมเป็นจุดอ่อนปัจจัยภายใน ไม่ควรมา

ใส่ในข้อจํากัด 
6. วิเคราะห์ SWOT แล้ว ต้องวิเคราะห์ trimetric ด้วย  
7. หน้า 7  So เป็นจุดแข็ง และโอกาสในการพัฒนา อาจจะเชื่อมโยงว่านักศึกษาจะสร้าง

เครือข่ายได้อย่างไร 
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8. ควรจะวิเคราะห์ SWOT และ trimetric ใหม่ 
9. มีกิจกรรมหลายกิจกรรม บางกิจกรรมเป็นวิชาการ  ต้องดูว่ากิจการนักศึกษามีบทบาท

หน้าที่อะไร  สิ่งที่ดูคือคุณลักษณะของบัณฑิต  ต้องประเมินตนเองให้ชัดเจนว่าคืออะไร ควรมีกิจกรรม     
ให้ชัดเจนว่าเป็นกิจกรรมของนักศึกษา 

10. ทกุหน่วยงานขอให้มีแผนแบบนี้  และพัฒนาให้ดีขึ้นเรื่อยๆ  
11. เน้ือหา SWOT อาจไม่ตรง  ต้องวางแผนให้ละเอียดถึงจุดอ่อน จุดแข็งมีอะไรบ้าง        

เพ่ือยกระดับคุณลักษณะของนักศึกษา  การส่งเสริมนักศึกษาให้เป็นไปตามอัตลักษณ์  การให้นํ้าหนักจะทํา
อย่างไร  ต้องมีการหารือกันระหว่างคณะกรรมการ   

12. แผนที่ทํามานี้คือแผนพัฒนานักศึกษาทั้งมหาวิทยาลัย  ซึ่งเป็นการพัฒนาการเรียน      
การสอนในห้องเรียน  แต่ที่ต้องการคือการวางแผนนักศึกษานอกห้องเรียน  โดยมีเป้าหมายคืออัตลักษณ์      
ทั้ง 4 ข้อ  หากมีการประเมินจะทําให้ไม่บรรลุผล  จะให้นักศึกษาทํากิจกรรมใดบ้างเพ่ือให้บรรลุผลตาม   
อัตลักษณ์ทั้ง 4 ข้อ  การวางแผนกิจกรรม  หากกิจกรรมใดท่ีมีประโยชน์ให้คงไว้  และกิจกรรมใดทําแล้ว    
ไม่บรรลุผลให้ตัดออก 
 

มติ/ความเห็นของที่ประชุม 
  เห็นชอบ (ร่าง) แผนพัฒนานักศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ระยะ 5 ปี 
(พ.ศ.2560 – 2564) และให้แก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.)  
 

 ระเบียบวาระท่ี 5.3  ขอความเห็นและข้อเสนอแนะประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
เรื่อง กําหนดระยะเวลาในการดําเนินการด้านเอกสารและการเสนอผลงาน        
ทางวิชาการ เพื่อให้กระบวนการพิจารณาผลงานทางวิชาการของมหาวิทยาลัย
รวดเร็วขึ้น                         

สาระสําคัญโดยย่อ 
 ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยามีนโยบายส่งเสริมการเข้าสู่ตําแหน่งทางวิชาการ    

ของบุคลากรสายวิชาการ ดังน้ัน เพ่ือให้กระบวนการในการดําเนินการของมหาวิทยาลัยเป็นไปด้วย           
ความเรียบร้อยและรวดเร็ว  จึงเห็นสมควรให้มีประกาศกําหนดระยะเวลาในการดําเนินการด้านเอกสาร       
และการเสนอผลงานทางวิชาการเพ่ือให้กระบวนการพิจารณาผลงานทางวิชาการของมหาวิทยาลัยรวดเร็วขึ้น  
เพ่ือเป็นแนวทางปฏิบัติในการดําเนินการ 

 

มติ/ความเห็นของที่ประชุม 
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) ให้ข้อเสนอแนะดังต่อไปน้ี  
1. ปรับแก้ไขประกาศฯ  เรื่อง กําหนดระยะเวลาในการดําเนินการด้านเอกสารและการเสนอผลงาน  

ทางวิชาการฯ  ข้อที่ 1 ระยะเวลาการกลั่นกรองผลงานทางวิชาการของคณะกรรมการระดับคณะ ไม่เกิน 7 วัน 
ปรับแก้เป็น ไม่เกิน 30 วัน 

2. องค์ประกอบของคณะกรรมการกลั่นกรองผลงานทางวิชาการ  ให้มีคณบดีทั้ง 4 คณะเป็น
ประธาน  และให้ตัวแทนเลขานุการ กพว. แต่ละคณะเป็นกรรมการและเลขานุการ  กรณีที่คณบดีเป็นเลขานุการ 
กพว. ให้คณะพิจารณาผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมมาเป็นกรรมการ จํานวน 1 คน และกรรมการและเลขานุการ    
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จํานวน 1 คน    
   3. หน้าที่ของคณะกรรมการกลั่นกรองผลงานวิชาการ  ขอให้กําหนดให้มีความชัดเจนมากย่ิงขึ้น 
 

ระเบียบวาระท่ี 5.4  ขอความเห็นชอบ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา     
ว่าด้วย การจ่ายค่าสอนเกินภาระงานสอนในการจัดการศึกษาภาคปกติ     
พ.ศ.2559                           

สาระสําคัญโดยย่อ 
  ตามท่ีมหาวิทยาลัยมีนโยบายรับนักศึกษาเพ่ิมในหมู่เรียน มีนักศึกษาให้ความสนใจจํานวนมาก
ทําให้อาจารย์ในสาขาที่รับเพ่ิมรวมถึงอาจารย์กลุ่มที่สอนวิชา Gened ต้องมีภาระงานเพ่ิมตามนโยบาย  
ของอธิการบดี  จึงเห็นสมควรเพ่ิมเติมค่าตอบแทน  อาจารย์ ด้านการสอน กรณีมีภาระงานเพ่ิมจาก      
การเพ่ิมหมู่เรียนให้อาจารย์ในกลุ่มดังกล่าว  โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัย   
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  ว่าด้วย  การจ่ายค่าสอนเกินภาระงานสอนในการจัดการศึกษาภาคปกติ      
พ.ศ. 2559 
  คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) มีข้อเสนอแนะ คือ การปรับอัตราค่าตอบแทน 
จํานวนนักศึกษา 10 – 20 คน เบิกจ่ายช่ัวโมงละ 180 บาท ขอปรับเพ่ิมเป็นช่ัวโมงละ 200 บาท ได้หรือไม่ 
 

มติ/ความเห็นของที่ประชุม 
  เห็นชอบในหลักการ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย การจ่ายค่าสอน
เกินภาระงานสอนในการจัดการศึกษาภาคปกติ พ.ศ.2559  และให้รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการนํารายละเอียดตัวเลข
มาพิจารณาในการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) ในการประชุมครั้งต่อไป 
        

ระเบียบวาระที่ 6  เรื่องอ่ืน ๆ 
ระเบียบวาระท่ี  6.1 กําหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  ครั้งท่ี 7/2559 

สาระสําคัญโดยย่อ 
มหาวิทยาลัยกําหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  (ก .บ . )              

ครั้งที่ 7/2559 โดยพร้อมเพรียงกัน ในวันอังคารที่ 26 กรกฎาคม 2559  เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม
อยุธยา – อาเซียน  สํานักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 

มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
     รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี  6.2 การพิจารณาจัดสรรอัตราพนักงานมหาวิทยาลัยทดแทนเกษียณ ประจําปี       
พ.ศ.2558 

สาระสําคัญโดยย่อ 
งานบริหารงานบุคคล  กองกลาง  สํานักงานอธิการบดี  ขอช้ีแจงรายละเอียด อัตรา

ข้าราชการเกษียณอายุราชการ ประจําปี พ.ศ.2558 ดังน้ี 
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1. ข้าราชการ (สายวิชาการ) เกษียณอายุเน่ืองจากมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์ จํานวน 3 ราย 
1.1 นายธานี  ลาวัณย์ศิริ  สังกัดคณะครุศาสตร์ฯ 
1.2 รศ.จรูญ  รัตนกาล  สังกัดคณะมนุษยศาสตร์ฯ 
1.3 รศ.อารีรัตน์  คูณดี  สังกัดคณะมนุษยศาสตร์ฯ 

2. ข้าราชการ (สายวิชาการ) เกษียณอายุเน่ืองจากมีอายุครบหกสิบห้าปีบริบูรณ์ จํานวน 1 ราย 
รศ.วราภรณ์  สุขสุชะโน  สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ฯ 

อน่ึง  มหาวิทยาลัยได้รับการจัดสรรอัตราพนักงานมหาวิทยาลัยทดแทนเกษียณ ประจําปี       
พ.ศ.2558 เพ่ือทดแทนอัตราข้าราชการท่ีเกษียณอายุราชการ  จากสํานักงบประมาณประจําปี พ.ศ. 2558 
จํานวน 5 อัตรา โดยสามารถจ้างได้ต้ังแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2559 เป็นต้นไป รายละเอียดดังน้ี 

1. อัตราคุณวุฒิปรญิญาเอก จํานวน  3  อัตรา 
2. อัตราคุณวุฒิปริญญาโท จํานวน  2  อัตรา 
ในการน้ี  แนวทางการบริหารจัดการการจัดสรรอัตราพนักงานมหาวิทยาลัยทดแทนเกษียณ 

ประจําปี พ.ศ.2558 เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย การบริหารงานบุคคล
สําหรับพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2551 ข้อ 9 กําหนดว่า “จํานวนตําแหน่ง การสังกัดหน่วยงาน 
คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง  และการปรับปรุงวุฒิพนักงานมหาวิทยาลัย ให้เป็นไปตามประกาศท่ีอธิการบดี
กําหนด โดยคํานึงถึงลักษณะหน้าที่  ความรับผิดชอบ ปริมาณและคุณภาพของงาน”  
 

มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
 คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) ได้พิจารณาจัดสรรอัตราพนักงานมหาวิทยาลัยทดแทน
เกษียณ ประจําปี พ.ศ.2558 ดังต่อไปน้ี 

1. ข้าราชการ (สายวิชาการ) เกษียณอายุเน่ืองจากมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์ จํานวน 3 ราย 
     1.1 นายธานี  ลาวัณย์ศิริ สังกัดคณะครุศาสตร์ฯ      อัตราคงอยู่ที่คณะครุศาสตร์ (อัตรา ป.โท) 
     1.2 รศ.จรูญ  รัตนกาล       สังกัดคณะมนุษยศาสตร์ฯ  คืนอัตราให้คณะมนุษยศาสตร์ฯ (อัตรา ป.เอก) 
     1.3 รศ.อารีรัตน์  คูณดี     สังกัดคณะมนุษยศาสตร์ฯ  คืนอัตราให้คณะมนุษยศาสตร์ฯ (อัตรา ป.เอก) 
2. ข้าราชการ (สายวิชาการ) เกษียณอายุเน่ืองจากมีอายุครบหกสิบห้าปีบริบูรณ์ จํานวน 1 ราย 
     รศ.วราภรณ์  สุขสุชะโน  สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ฯ  คืนอัตราให้คณะมนุษยศาสตร์ฯ (อัตรา ป.เอก) 

  3.  อัตรา ป.โท 1 อัตรา  ให้กับคณะมนุษยศาสตร์ฯ     
 
 

เลิกประชุมเวลา  16.40 น.  
 

 

นางนงคราญ คงสมทรง ผู้จัดทํารายงานการประชุม
นางสาวพรสวรรค์ คล้ายกัน ผู้ตรวจบันทึกการประชุม


