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รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
ครั้งท่ี  4/2558 

วันอังคารที่  28  เมษายน  2558  เวลา 13.30 – 16.45 น. 
ณ  หองประชุมอยุธยา – อาเซียน  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

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

ผูที่มาประชุม 
1. อาจารย ดร.เกษม บํารุงเวช รองอธิการบดีฝายบริหาร      ประธาน 
2. ผศ.ดร.จันทรเพ็ญ คลายมุข รองอธิการบดีฝายนโยบายและแผน    กรรมการ 
3. ผศ.ดร.อดิศร ภูสาระ  รองอธิการบดีฝายวิชาการ     กรรมการ 
4. รศ.ไพฑูรย  สมัครกิจ รองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา     กรรมการ 
5. อาจารยธาตรี มหันตรัตน รองอธกิารบดีฝายกิจการพิเศษและกฎหมาย  กรรมการ 
6. ผศ.บุญไท  เจริญผล  ผูชวยอธิการบดีฝายงานประกันคุณภาพ    กรรมการ 
7. อาจารย ดร.กิติมา ทามาล ี  ผูชวยอธิการบดีฝายบริการวิชาการและ 

     สหกิจศึกษา       กรรมการ 
8. อาจารยสุทัศน อูทอง  ผูชวยอธิการบดีฝายอาคารสถานที่ฯ    กรรมการ 
9. อาจารย ดร.ภาคิน โชติเวศยศิลป ผูชวยอธิการบดีฝายประชาสัมพันธ    กรรมการ 
10. อาจารย ดร.อมรรัตน สน่ันเสียง คณบดีคณะครศุาสตร         กรรมการ 
11. ผศ.ดร.หทัยรัตน ทรรพวส ุ คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร    กรรมการ 
12. อาจารย ดร.ศานติ เล็กมณี  คณบดีคณะวิทยาการจัดการ     กรรมการ 
13. ผศ.เลิศชาย  สถิตยพนาวงศ (แทน) ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา    กรรมการ 
14. อาจารย ดร.จงกล เฮงสุวรรณ ผูอํานวยการสถาบันอยุธยาศึกษา        กรรมการ 
15. ผศ.ธนู   บุญญานุวัตร ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและ 

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

     สํานักงานบัณฑิตศึกษา         กรรมการ 
17. อาจารยประพันธ แสงทองดี ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ    กรรมการ 
18. นางสาวเพลินตา โมสกุล  ผูอํานวยการกองนโยบายและแผน        กรรมการ 
19. นางสาวพรสวรรค คลายกัน ผูอํานวยการกองกลาง      กรรมการ 
20. นางสุนทรี  โพธิกุล  ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี     กรรมการ 
21. นางศิขรินทร สุวรรณทัศน นิติกร         ผูชวยเลขานุการ 
22. น.ส.กาญจนพิชญา ภิญญา  รักษาการหัวหนางานกิจการคณะกรรมการ       

              ผูชวยเลขานุการ 
23. นางนงคราญ คงสมทรง เจาหนาที่บริหารงานทัว่ไป      ผูชวยเลขานุการ 
24. นางปยะนุช  สุขเพ็ชร  เจาหนาที่บริหารงานทัว่ไป      ผูชวยเลขานุการ 
25. นางจิราพร  พัฒนธนกิจ เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป      ผูชวยเลขานุการ 
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ผูไมมาประชุม 
1. รศ.ดร.นพวรรณ ธีระพันธเจริญ รักษาราชการแทนอธิการบด ี    ติดราชการ 
2. ผศ.ศานิต  สวัสดิกาญจน คณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี   ติดราชการ 
3. นางสารภ ี  พูลศิริ  ผูอํานวยการกองพัฒนานักศึกษา    ติดภารกิจ 
4. นางลักขณา  เตชวงษ  ผูอํานวยการกองบริการการศึกษา    ติดภารกิจ 

 

ผูเขารวมประชุม 
1. นางสาวกาญจนา       เงินออน หัวหนาสํานักงานคณะครุศาสตร 
2. นางอรัญญา      จงกลรัตน หัวหนาสํานักงานคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

     บัณฑิตศึกษา 
3. นางวิรินดา  มีบํารุง หัวหนาสํานักงานคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี
4. นางเบญญาภา สอนพรม หัวหนาสํานักงานคณะวิทยาการจัดการ 
5. วาที่รอยตรีหญิงรัตติยา พาวินัย หัวหนาสํานักงานผูอํานวยการสถาบันอยุธยาศึกษา 
6. นางสาวพิจิกามาศ        แยมบู หัวหนาสํานักงานผูอํานวยการสํานักงานวิทยบริการและ

เทคโนโลยสีารสนเทศ 
7. นางสาวเบญจลักษณ ชิดชาญชัย หัวหนางานประกันคุณภาพ 
8. ดร.อาชวิน  ณ นคร อาจารยประจําสาขาวิชาดนตรีสากล 
9. นางศรารติา แจงพันธ รักษาการหัวหนางานนิติการ 

เริ่มประชุม เวลา 13.30 น. 
          ประธานพิจารณาจํานวนกรรมการที่มาประชุมและเห็นวาครบองคประชุมแลว จึงเปด         
การประชุมและดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม  

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจงใหทราบ 

ระเบียบวาระที่ 1.1 การประชุมสรุ ปผลงาน  และรับฟ งความคิ ด เห็ นของบุ คลากร              
ทั้งมหาวิทยาลัย 

 

สาระสําคัญโดยยอ 
 ในชวงกอนปดภาคเรียนน้ี  จะมีการจัดประชุมสรุปผลงาน  และรับฟงความคดิเหน็ของบุคลากร

ทั้งมหาวิทยาลัย   โดยมอบหมายใหผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดีหารือนอกรอบเพื่อกําหนดนัดหมาย

การประชุมตอไป 

 มติ/ความเห็นของที่ประชุม 

   รับทราบ 
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ระเบียบวาระที่ 1.2   การตอนรับอดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ 

สาระสําคัญโดยยอ 
ในวันที่  25 – 26 พฤษภาคม 2558  ขอเรี ยนเชิญผูบ ริหารทุ กทานร วมต อนรับ             

อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ  จํานวน 40 ทาน โดยมีกิจกรรมพบปะมหาวิทยาลัย      
ราชภัฏทั่วประเทศ  มีกําหนดการคราว ๆ ดังตอไปนี ้

1. วันที่ 25 พฤษภาคม 2558   
- กลางวัน จะรับชวงตอจากมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ และไปรับประทาน

อาหารกลางวันที่รานกวยเตี๋ยว  หนาวัดใหญชัยมงคล  
- ชวงเย็น จะมีการเล้ียงรับรองโดยการลงเรือ   

2.  วันที่ 26 พฤษภาคม 2558 
- ชวงเชาจะมีการจัดสภากาแฟ  ณ หองประชุมตนโมก  มีเวทีการแนะนําตนเอง    

และเสร็จสิ้นภายในเวลา 09.30 น.   
- กลางวัน จะมีการเล้ียงรับรอง ณ โรงแรมสวนหลวง  

 ดังนั้น ขอเรียนเชิญผูบริหารทุกทานในชวงเชาของวันที่ 26  พฤษภาคม 2558 รวมตอนรับ
อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ  

 

มติ/ความเห็นของที่ประชุม 
 รับทราบ  

ระเบียบวาระที่ 1.3   การอบรมผลงานทางวิชาการ 

สาระสําคัญโดยยอ 
ในวันที่ 23 – 25 กรกฎาคม 2558  มหาวิทยาลัยจะจัดอบรมผลงานทางวิชาการ  ซึ่งเปน

โครงการตอเน่ืองจากอดีตอธิการบด ีดร.บุหงา  วัฒนะ กับทีมงาน  ประกอบดวยกลุมคนที่อยูในโครงการ 
หรืออาจจะไมมีชื่อในโครงการแตมีผลงานทางวิชาการ  เพ่ือมารวมประชุม  และพบปะ ดร.บุหงา วัฒนะ
และทีมงาน เพื่อทํางานใหสําเร็จตามเปาหมาย  
  

มติ/ความเห็นของที่ประชุม 
 รับทราบ  
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ระเบียบวาระที่ 1.4   การอบรมการสอนที่เนนผูเรียน 

สาระสําคัญโดยยอ 
ขอมอบหมายรองอธิการบดีฝายวิชาการ  ประสานงานเพื่อขอความอนุเคราะหกับคณบดี  

คณะครุศาสตรในการอบรมชวงปดภาคเรียน  เรื่องการสอนแบบใหมที่เนนผูเรียน  เนื่องจากยังมีอาจารย
หลายทานที่มีความรูความสามารถแตยังขาดประสบการณดานการสอน  ดานการวัดผลและประเมินผล  
ขอใหมีการจัดกิจกรรมอยางนอย 1 ครั้ง โดยใหอาจารยอบรมเก่ียวกับการสอน  เพื่อเปนการเติมเต็ม    
ในเรื่องของทักษะการสอนตอไป 
 

มติ/ความเห็นของที่ประชุม 
 รับทราบ  

ระเบียบวาระที่ 1.6   การมอบปริญญากิตติมศักดิ ์

สาระสําคัญโดยยอ 
การมอบปริญญากิตติมศักดิ์ขอใหดําเนินการใหเสร็จสิ้นภายในเดือนมิถุนายน 2558   

 

มติ/ความเห็นของที่ประชุม 
 รับทราบ  

ระเบียบวาระที่ 1.5   การถายทอดสดโครงการจัดเวทีเผยแพรความรูเรื่อง (ราง) กฎหมาย
รัฐธรรมนูญแกประชาชน และโครงการจัดเวทีรับฟงความคิดเห็นของ
ประชาชนในการปฏิรูปประเทศผานรายการ “สปช. เสียงประชาชน” 

สาระสําคัญโดยยอ 
ในวันที่ 6 พฤษภาคม 2558 จะมีการถายทอดสดโครงการจัดเวทีเผยแพรความรู  เรื่อง 

(ราง) กฎหมายรัฐธรรมนูญแกประชาชน  โดยสภาปฏิรูปแหงชาติ (สปช.) และวันที ่19 มิถุนายน 2558  
จะมีการถายทอดสดโครงการจัดเวทีรับฟงความคิดเห็นของประชาชนในการปฏิรูปประเทศผานรายการ 
“สปช.เสียงประชาชน”  โดยไดหารือกับผูอํานวยการกองกลาง  ขอความรวมมือผูบริหารเขารวม       
การถายทอดสดโดยพรอมเพรียงกัน  และแตงกายใหเหมือนกัน  โดยใหมีโลโกของมหาวิทยาลัยไดปรากฏ
ดวย 
 

มติ/ความเห็นของที่ประชุม 
 รับทราบ  
 

ระเบียบวาระที่ 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
ระเบียบวาระที่ 2.1  เรื่องรับรองรายงานการประชุม  ครั้งที่ 3/2558  

สาระสําคัญโดยยอ 
มหาวิทยาลัยได กําหนดใหมี การประชุม  คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย               

ครั้งที่ 3/2558 เมื่อวันอังคารที่  24  มีนาคม  2558 เวลา 13.30 น. ณ หองประชุมอยุธยา – อาเซียน  
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
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เลขานุการคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย นําเสนอรายงานการประชุม ครั้งที่  3/2558    
เพื่อขอใหที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม 

 

มต/ิความคิดเห็นของที่ประชุม 
  รับ รองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้ งที่  3/2558              
โดยไมมีการแกไข  
 

ระเบียบวาระที่ 3   เรื่องสืบเนื่องจากการประชุม 

ระเบียบวาระที่ 3.1  รายงานขอมูลการดาํเนินงานและผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุม 
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
ครั้งที่ 3/2558 

สาระสําคัญโดยยอ 
  เลขานุการคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.)  นํา เสนอรายงานขอมูล               
จากการดํ าเนินงานและผลการปฏิบั ติต ามมติที่ ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย               
ครั้งที่  3/2558 เมื่อวันอังคารที่  24  มีนาคม  2558  ดังตอไปนี ้
 

ระเบียบ
วาระท่ี 

เรื่อง 
มติท่ีประชุม/ขอเสนอแนะ 

และขอสั่งการ 
ผลการปฏิบัติตามมต ิ

3.2 ขอความเห็นชอบ (ราง) ประกาศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
เรื่อง แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจาย
ทุนอุดหนุนการวิจัย พ.ศ.2558 

ใหนําเขาพิจารณาในการประชุม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.)           
ครั้งที่ 4/2558 วันที่ 28 เมษายน 2558  
เปนวาระสืบเนื่องจากการประชุม 

- แจงมติการประชุมใหแกหนวยงาน        
ที่เกี่ยวของไดรับทราบ 

- จะนําเขาพิจารณาในการประชุม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย     
ครั้งที่ 5/2558 ในวันที่ 26 พฤษภาคม 
2558 

3.3 ขอความเห็นชอบ (ราง) ขอบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา      
วาดวย  คุณสมบัติ  และวิธีการสรรหา
นายกสภามหาวิทยาลัย (ฉบับที่  2) 
พ.ศ. ... 

เห็นชอบ (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลยัราชภฏั
พระนครศรีอยุธยา  วาดวย  คุณสมบัติ    
และวิธีการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. ... โดยใหแกไขคํานิยาม  
คําวา “คณาจารยประจํา” และเพิ่มขอความ 
“ไดปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยติดตอกนัเปน
เวลาไมนอยกวา 1 ป” 

- แจงมติการประชุมใหแกหนวยงาน        
ที่เกี่ยวของไดรับทราบ 

- นําเขาพิจารณาในการประชุมสภา
มหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2558 เมื่อวันที่ 22 
เมษายน 2558 ที่ประชุมมีมติใหนําเขา
พิจารณาอีกครั้งในการประชุม ครั้งที่ 
5/2558 ในวันที่ 20 พฤษภาคม 2558 

3.4 ขอความเห็นชอบ (ราง) ขอบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
วาดวย คุณสมบัติ หลักเกณฑ และวิธีการ
สรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผูทรงคุณวุฒิ (ฉบับที่  2) พ.ศ. .... 

เห็นชอบ (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลยัราชภฏั
พระนครศรีอยุธยา วาดวย คุณสมบัติ 
หลักเกณฑ และวิธีการสรรหากรรมการสภา
มหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ. .... โดยใหเพิ่มเติมนิยาม คําวา  
“เขตพื้นที่บริการการศึกษา”เทานั้น  
และใหตัดขอความคุณสมบตัิของ
ผูทรงคุณวุฒิ ขอ 4 (5) ออก 

- แจงมติการประชุมใหแกหนวยงาน        
ที่เกี่ยวของไดรับทราบ 

- นําเขาพิจารณาในการประชุมสภา
มหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2558 เมื่อวันที่ 22 
เมษายน 2558 ที่ประชุมมีมติใหนําเขา
พิจารณาอีกครั้งในการประชุม ครั้งที่ 
5/2558 ในวันที่ 20 พฤษภาคม 2558 

 
5.1 ขอความเห็นชอบ (ราง) ระเบียบ

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา   
วาดวย การจายคาตอบแทน
คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา

เห็นชอบ (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา  วาดวย การจาย
คาตอบแทนคณะกรรมการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน พ.ศ. ...  

- แจงมติการประชุมใหแกหนวยงาน        
ที่เกี่ยวของไดรับทราบ 

- นําเขาพิจารณาในการประชุม
คณะกรรมการบริหารงบประมาณและ
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ระเบียบ
วาระท่ี 

เรื่อง 
มติท่ีประชุม/ขอเสนอแนะ 

และขอสั่งการ 
ผลการปฏิบัติตามมต ิ

ภายใน พ.ศ. ... การเงิน (ก.บ.ง.) ในเดือนพฤษภาคม 
2558 

5.2 ขอความเห็นชอบ (ราง) ประกาศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา    
เรื่อง หลักเกณฑและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับ
การประกันคุณภาพภายใน  
ระดับอุดมศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 

เห็นชอบ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา   เร่ือง หลักเกณฑและ
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพ
ภายใน  ระดับอุดมศึกษา  มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

- แจงมติการประชุมใหแกหนวยงาน        
ที่เกี่ยวของไดรับทราบ 

- เสนออธิการบดีลงนามแลวเมื่อวันที่ 1 
เมษายน 2558 

- ประกาศแจงแตละหนวยงานแลว 

5.3 ขอความเห็นชอบ (ราง) คูมือการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน ปการศึกษา 
2557  มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 

เห็นชอบ (ราง) คูมือการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน  ปการศึกษา 2557  
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

- แจงมติการประชุมใหแกหนวยงาน        
ที่เกี่ยวของไดรับทราบ 

- นําเขาพิจารณาในการประชุมสภา
มหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2558 เมื่อวันที่ 22 
เมษายน 2558 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ 

5.4 ขอความเห็นชอบการเสนอใหปริญญา
กิตติมศักดิ์ ประจําป พ.ศ.2558 

เห็นชอบการเสนอใหปริญญากิตติมศักดิ์ 
ประจําป พ.ศ.2558 

- แจงมติการประชุมใหแกหนวยงาน        
ที่เกี่ยวของไดรับทราบ 

- อยูระหวางการดําเนินการเสนอ         
สภามหาวิทยาลัยเพื่อแตงตั้งคําสั่ง
คณะกรรมการการเลือกสรรผูสมควรไดรับ
ปริญญากิตติมศักดิ์ประจําป พ.ศ.2558 

5.5 ขอความเห็นชอบประกาศมหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  เรื่อง   
การเก็บคาบํารุงการศึกษาแบบเหมาจาย 
ระดับปริญญาตรี  ภาคปกติ พ.ศ.2558                            

เห็นชอบประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา เรื่อง  การเก็บคาบํารุง
การศึกษาแบบเหมาจาย ระดับปริญญาตรี  
ภาคปกติ พ.ศ.2558   

- แจงมติการประชุมใหแกหนวยงาน        
ที่เกี่ยวของไดรับทราบ 

- ไดออกประกาศแลว และเร่ิมใชใน      
ภาคเรียนที่ 1/2558 นี ้

5.6 ขอความเห็นชอบประกาศมหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  เรื่อง  
แนวปฏิบัติการจัดการศึกษาภาคฤดูรอน  
สําหรับนักศึกษาภาคปกติ พ.ศ. 2558                         

เห็นชอบประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา เรื่อง แนวปฏิบัติการ 
จัดการศึกษาภาคฤดูรอน  สําหรับนักศึกษา
ภาคปกติ พ.ศ. 2558 และใหแกไขขอความ
ในขอ 5  จากเดิมคือ  “การชําระ
คาลงทะเบียนตองชําระดวยเงินสดเทาน้ัน” 
แกไขเปน “การชําระคาลงทะเบียนใหเปนไป
ตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด” 

- แจงมติการประชุมใหแกหนวยงาน        
ที่เกี่ยวของไดรับทราบ 

- ไดออกประกาศแลว 
 

5.7 ขอความเห็นชอบประกาศมหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา                  
เรื่อง เกณฑการจายเงินคาตอบแทน 
ในการดําเนินงานภาคการศึกษาฤดูรอน
สําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี  
ภาคปกติ  

เห็นชอบในหลักการ  และใหนํากลับไป
ทบทวนอีกครั้งหนึ่ง 

- แจงมติการประชุมใหแกหนวยงาน        
ที่เกี่ยวของไดรับทราบ 

- นําเขาพิจารณาในการประชุม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) 
ครั้งที่ 4/2558 ในวันที่ 28 กุมภาพันธ 
2558 

5.8 ขอความเห็นชอบ (ราง) ประกาศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา     
เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการประเมินผล
การปฏิบัติราชการ รอบการประเมิน 
ครั้งที่  2 (วันที่  1 ตุลาคม 2558) 

เห็นชอบ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา  เรื่อง หลักเกณฑและ
วิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการ  
รอบการประเมินครั้งที่ 2 (วันที่ 1 ตุลาคม 
2558) 

- แจงมติการประชุมใหแกหนวยงาน        
ที่เกี่ยวของไดรับทราบ 

- นําเขาการประชุมคณะกรรมการ
บริหารงานบุคคลประจํามหาวิทยาลัย 
(ก.บ.ม.) เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2558     
ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ 

- อยูระหวางการดําเนินการเสนออธิการบดี
เพื่อลงนาม 
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ระเบียบ
วาระท่ี 

เรื่อง 
มติท่ีประชุม/ขอเสนอแนะ 

และขอสั่งการ 
ผลการปฏิบัติตามมต ิ

5.9 ขอความเห็นชอบ (ราง) ประกาศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา     
เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการดําเนินการ
เลื่อนเงินเดือนขาราชการ  รอบการ
ประเมินครั้งที่ 2 (วันที่  1 ตุลาคม 2558) 

เห็นชอบ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา  เรื่อง หลักเกณฑและ
วิธีการดําเนินการเลื่อนเงินเดือนขาราชการ  
รอบการประเมินครั้งที่ 2 (วันที่ 1 ตุลาคม 
2558) 

- แจงมติการประชุมใหแกหนวยงาน        
ที่เกี่ยวของไดรับทราบ 

- นําเขาการประชุมคณะกรรมการ
บริหารงานบุคคลประจํามหาวิทยาลัย 
(ก.บ.ม.) เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2558      
ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ 

- อยูระหวางการดําเนินการเสนออธิการบดี
เพื่อลงนาม 

5.10 ขอความเห็นชอบ (ราง) ประกาศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา     
เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการประเมินผล
การปฏิบัติงานของพนักงานราชการ  
พ.ศ.2558 และ (ราง) ประกาศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการเลื่อน
คาตอบแทนประจําของพนักงานราชการ 
พ.ศ.2558 

เห็นชอบ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา เรื่อง หลักเกณฑและ
วิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
พนักงานราชการ พ.ศ.2558 และ (ราง) 
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา  เรื่อง หลักเกณฑและ
วิธีการเลื่อนคาตอบแทนประจําของพนักงาน
ราชการ พ.ศ.2558 และมอบหมาย 
ใหกองบริการการศึกษาไปจัดทําโปรแกรม
สําหรับภาระงานสอน  โดยยึดการสอน 
ในภาคเรียนที่ 2/2557 และภาคเรียนที่ 
1/2558  และขอใหประกาศใชใหทันใน 
รอบการประเมินนี ้

- แจงมติการประชุมใหแกหนวยงาน        
ที่เกี่ยวของไดรับทราบ 

- เสนออธิการบดีลงนามแลวเมื่อวันที่ 31   
มีนาคม 2558 
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ระเบียบวาระที่ 3.2   ขอความเห็นชอบ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
เรื่อง เกณฑการจายเงินคาตอบแทนในการดําเนินงานภาคการศึกษา     
ฤดูรอนสําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ 

สาระสําคัญโดยยอ 
มหาวิทยาลัยมีนโยบายการจัดการศึกษาภาคฤดูรอน  ซึ่งการจัดการศึกษาจะไมนับเปนภาระงาน

ของอาจารยจึงตองจายคาตอบแทนแกอาจารยผูสอน/อาจารยนิเทศดวยเงินรายไดจากการลงทะเบียน          
ภาคฤดูรอนของนักศึกษาภาคปกติ 

 เรื่องนี้ไดผานการพิจารณาจากการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  ครั้งที่  3/2558   
เมื่อวนัที่ 24 มีนาคม 2558 แลว ที่ประชุมมีมติเห็นชอบในหลักการและใหนํากลับไปทบทวนอีกครั้ง 

 คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) ใหขอเสนอแนะ ดังตอไปนี ้
1. แนวปฏิบัตเิริ่มจากการจัดทําระเบียบ วาดวย การจัดการศึกษาในภาคฤดูรอนสําหรับ

นักศึกษาภาคปกติ  โดยตองมีรายละเอียดของคุณภาพ  จํานวนหนวยกิต  การเก็บเงิน  การจายเงิน  
และวาดวยเรื่องของมาตรฐานคุณภาพ  และนําเสนอสภามหาวิทยาลัยตอไป 

2. ฝายกฎหมายทําหนาที่ ในการรวบรวมเหตุการณและเหตุผลเพื่อจัดทําระเบียบ         
นําเสนอสภามหาวิทยาลัย  และหลังจากระเบียบไดรับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยแลว            
ก็ใหจัดทําประกาศตอไป 

3. จะออกระเบียบโดยผานสภามหาวิทยาลัยใหจายเงินได  และในการสอนก็ควรจะไดรับ
เงินคาตอบแทน  แตหากเปนวันปกติแลวมีการจายเงิน   การทําเปนโครงการเพื่อสําหรับการพัฒนา     
เปนวิทยากรก็สามารถเบิกเงินได แตมหาวิทยาลัยจะออกระเบียบเพ่ือใหสามารถจายได แตตองไมขัดกับ
สํานักงบประมาณในการจายเงิน  ตองดูวาขัดกับขอกฎหมายในการจายเงินซํ้าซอนหรอืไม  และการเหมา
จายอาจจะทําเปนโครงการหรือไม  ในการเขียนเบิกจายเปนการเขียนแบบไหน อยางไร 

4. อัตราการจาย ขอใหนําไปเทียบเคียงกับมหาวิทยาลัยอ่ืน ๆ ดวย   
 

มติ/ความเห็นของที่ประชุม 
 มอบหมายใหงานนิติการจัดทําระเบียบ วาดวย การจัดการศึกษาในภาคฤดูรอนสําหรับ
นักศึกษาภาคปกติ  เพื่อนําเสนอสภามหาวิทยาลัย และหลังจากไดรับความเห็นชอบแลวใหจัดทําเปน
ประกาศที่เก่ียวของตอไป   

 

ระเบียบวาระที่ 4 แจงผลและนําเสนอแผนงานที่จะดําเนินการของหนวยงานตาง  ๆ 

ระเบียบวาระที่ 4.1 คณบดีคณะครุศาสตร 

 สาระสําคัญโดยยอ 
1. เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2558 นํานักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย  ชั้นปที่  1 ศึกษา     

ดูงานเก่ียวกับศิลปวัฒนธรรมคนในอยุธยา ณ พระราชวังบางปะอิน  และศูนยศิลปาชีพบางไทร จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 



 

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  คร้ังที่  5/2558 
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2. เมื่อวันที่ 31 มีนาคม – 3 เมษายน 2558  อบรมการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษากอนแตงตั้งใหมีและเล่ือนเปนวิทยฐานะครูชํานาญการพิเศษ รุนที่  13 จํานวน 176 คน    
ณ โรมแรมวรบุรีอโยธยา  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

3. เมื่อวันที่  8  เมษายน 2558  สรางเครือขายดานการประกันคุณภาพการศึกษาระหวาง
คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  กับคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย
อลงกรณ ณ คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ 

4. เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2558 กิจกรรมหาสงกรานต นักศึกษาคณะครุศาสตร ชั้นปที่  1                
ณ ลานกิจกรรมคณะครุศาสตร 

5. เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2558 อบรมการจัดการเรียนรูบูรณาการ STEM  Education สําหรับ
นักศึกษาชัน้ปที่ 4 สาขาวิชาวิทยาศาสตร และสาขาวิชาคอมพิวเตอรศึกษา  ณ อาคาร 100 ป  

6. เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2558  สัมมนา เรื่อง “พุทธศตวรรษที่ 26 สูยุควิกฤตพุทธศาสนา
หรือศรัทธาที่เปลี่ยนไปของพุทธศาสนิกชน” ณ หองประชุม 317 

7. เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2558  อบรมการเขียนรายงานผลการดําเนินงานประกันคุณภาพ
การศึกษา  สําหรับคณาจารยคณะครุศาสตร  ณ หอง 701 

8. เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2558  ประชุมคณาจารยเพื่อแสดงความคิดเห็นตอ (ราง)       
แผนกลยุทธ ระยะ 5 ป พ.ศ.2559 – 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  สําหรับบุคลากร
คณะครุศาสตร  และเจาหนาที่กองนโยบายและแผน  ณ หองประชุม 204  222  และ 221 

9. เมื่ อวันที่  22 เมษายน 2558  เลือกตั้งนายกสโมสรนักศึ กษาคณะครุศาสตร               
ณ หองประชุม อาคาร 100 ป  

10. เมื่อวันที่  23 เมษายน 2558  อบรมเชิงปฏิบั ติการ เรื่อง การนํา eDLTV ไปใช ใน           
การพัฒนาการเรียนการสอน  ครูและบุคลากรทางการศึกษา ณ หอง 701 

11. เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2558  คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต  นํานักศึกษา
สาขาวิชาภาษาอังกฤษมาศึกษาดูงานกระบวนการจัดการเรียนการสอนของคณะครุศาสตร                
ณ หองประชุม 204 

12. เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2558  สัมมนา  เรื่อง  การจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21    
เพื่อพัฒนาผูเรียนสูการเปนพลเมืองที่ดีในระบอบประชาธิปไตย  ครู  นักเรียน  นักศึกษา  ณ หองประชุม 317 

13. เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2558 อบรมการประกันคุณภาพการศึกษาสําหรับนักศึกษา      
ชั้นปที่ 1 ณ หองประชุม อาคาร 100 ป 

14. เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2558  อบรมการจัดการเรียนรูบูรณาการ STEM  Education  
สําหรับนักศึกษาชั้นปที่ 4  สาขาวิชาคณิตศาสตร  สาขาวิชาพลศึกษา  ณ หองประชุม อาคาร 100 ป 

15. เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2558  ปฐมนิเทศกอนออกฝกประสบการณวิชาชีพครู สําหรับ
นักศึกษา กศ.บป. สําหรับนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย  ณ หองประชุม 204 

16. เมื่อวันที่ 1, 8 และวันที่ 18 เมษายน 2558  เตรียมความพรอมนักศึกษากอนออกฝก
ประสบการณวิชาชีพคร ูสําหรับนักศึกษาช้ันปที่ 4 ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 



 

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  คร้ังที่  5/2558 

 

[2-11] 

17. ในวันที่ 9 พฤษภาคม 2558  จัดประชุมโรงเรียนเครือขายฝกประสบการณวิชาชีพครู  
ปการศึกษา 2558  สําหรับผูบริหารโรงเรียนเครือขาย  คณะกรรมการฝายฝกประสบการณวิชาชีพครู     
ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

18. ในวันที่ 9 – 10 พฤษภาคม 2558  อบรมเชิงปฏิบัติการ  จิตตปญญา : พลังแหง      
การสรางสรรคครูไทย  สําหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา  ณ หองประชุม 204 

19. ในวันที่ 11 – 12 พฤษภาคม 2558  อบรมครูโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน       
กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร  ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ (ศูนยสระแกว) 

20. ในวันที่ 19 – 21 พฤษภาคม 2558  กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางสถาบนั สําหรับ
บุคลากรคณะครุศาสตร สายวิชาการ และสายสนับสนุน  ณ คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏ         
สุราษฎรธาน ี

21. ในวันที่ 22 พฤษภาคม 2558  จัดประชุมรับฟงคาํชี้แจง  แนวคิด และหลักการเก่ียวกับ
การเลือกโรง เรียนสําหรับออกฝกประสบการณวิชาชีพระหวางเรียน สําหรับนักศึกษาชั้นปที่  4             
ณ หองประชุม อาคาร 100 ป อาคาร 6 อาคาร 7 และอาคารยิม 2 

22. ในวันที่ 27 พฤษภาคม 2558  อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง จิตอาสาในสถานศึกษา
โรงเรียน  สําหรับครู  นักเรียน  โรงเรียนหนองไมซุง  ณ โรงเรียนหนองไมซุง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

23. ในวันที่ 28 – 29 พฤษภาคม 2558  จัดเตรียมความพรอมและปฐมนิเทศนักศึกษากอน
ออกฝกปฏิบัติวิชาชีพระหวางเรียน  สําหรับนักศึกษาชั้นปที่  4  ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา      

 

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
รับทราบ  

 

ระเบียบวาระที่ 4.2  คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

 สาระสําคัญโดยยอ 
1. เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2558  จัดประชุมคณะกรรมการประจําคณะมนุษยศาสตรฯ      

ครั้งที่ 3/2558 ณ หองประชุม 43110  ชั้น 2 อาคาร 43  คณะมนุษยศาสตรฯ 
2. เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2558  สาขาวิชาปกครองทองถิ่น  จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ       

เรื่องทิศทางทองถิ่นไทย  ณ หองประชุมตนโมก  อาคารบรรณราชนครินทร 
3. เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2558  รวมประชุมคณาจารยเพื่อขอความเห็นรางประกาศกําหนด

เกณฑภาระงานของคณาจารย พ.ศ. 2558 ณ หองประชุม 43014 ชั้น 1 อาคาร 43 คณะมนุษยศาสตรฯ 
4. เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2558 จัดอบรมการพัฒนาศักยภาพบัณฑิตเพ่ือการประกอบอาชีพ  

ณ หองประชุม 104  อาคาร 1 คณะมนุษยศาสตรฯ 
5. เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2558  สาขาวิชาศิลปกรรม  จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ  เรื่อง  ความ

เขาใจศิลปะสมัยใหมในบริบทของการเขาสูประชาคมอาเซียน  ณ หองประชุม 104  อาคาร 1         
คณะมนุษยศาสตรฯ 

6. เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2558  สาขาวิชานิเทศศาสตร  จัดประชุมวิพากษหลักสูตรนิเทศ  
ศาสตรบัณฑิต ณ หองประชุมอยุธยา – โปรตุเกส  สํานักงานอธิการบดี 



 

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  คร้ังที่  5/2558 
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7. เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2558  จัดกิจกรรมจิตอาสา  ตามโครงการการพัฒนาคุณภาพ
บัณฑิตคณะมนุษยศาสตรฯ  ณ บริเวณอาคาร 43  คณะมนุษยศาสตรฯ 

8. เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2558  จัดประชุมคณาจารยคณะมนุษยศาสตรฯ ณ หองประชุม 
43014  ชั้น 1  อาคาร 43  คณะมนุษยศาสตรฯ 

9. เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2558  จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัตกิารเพ่ือพัฒนาทักษะในการวจิัย  
ณ หองประชุมตนโมก  อาคารบรรณราชนครินทร 

10. เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2558  เขารวมพิธีทําบุญตักบาตรพระสงฆและพิธีถวายพระพรชัย
มงคล  งานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ในโอกาสฉลอง
พระชนมายุ 5 รอบ วันที่ 2 เมษายน 2558 ณ ลานหนาหอประชุมสงฆ  วัดพนัญเชิงวรวิหาร 

11. เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2558 จัดประชุมคณะกรรมการดําเนินงานประกันคุณภาพ
การศึกษาระดับคณะ ครั้งที่ 2/2558  ณ หองประชุม 43110  ชั้น 2 อาคาร 43  คณะมนุษยศาสตรฯ 

12. เมื่อวันที่ 3 – 4 เมษายน 2558  จัดกิจกรรมคายภาษาญี่ปุน  โครงการเตรียมความ
พรอมสูประชาคมอาเซียน  สําหรับบคุคลทั่วไป  ณ โรงแรมสวนบวกหาด  อําเภอชะอํา  จังหวัดเพชรบุร ี

13. เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2558  จัดสัมภาษณนักศึกษาเพื่อคัดเลือกรับทุนการศึกษา      
“ทุนหลวงนรนิติผดุงการ”  ณ หองประชุม 43110  ชั้น 2 อาคาร 43  คณะมนุษยศาสตรฯ 

14. เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2558  จัดกิจกรรม “มหาสงกรานตคณะมนุษยศาสตรฯ พิธีรดน้ํา
ดําหัว  เพื่อสืบสานวัฒนธรรมไทย” และมอบทุนการศึกษา  “ทุนหลวงนรนิติผดุงการ” จํานวน 2 ทุน ๆ 
ละ 15,000 บาท ณ หองประชุม 104  อาคาร 1  คณะมนุษยศาสตรฯ 

15. เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2558  จัดประชุมคณะกรรมการดําเนินงานประกันคุณภาพ
การศึกษาระดับสาขาวิชา/ หลักสูตร  ครั้งที่ 3/2558  ณ หองประชุม 43110  ชั้น 2  อาคาร 43      
คณะมนุษยศาสตรฯ 

16. เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2558  จัดประชุมพัฒนาปรบัปรุงหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป  
และวิชาแกนคณะมนุษยศาสตรฯ ครั้งที่  1/2558  ณ หองประชุม 43110  ชั้น 2 อาคาร 43            
คณะมนุษยศาสตรฯ 

17. เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2558  สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน  จัดกิจกรรม “พัฒนาโชว 
Clip”  ณ หอง 43107  ชั้น 2  อาคาร 43  คณะมนุษยศาสตรฯ 

18. เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2558  จัดประชุมคณะกรรมการประจําคณะมนุษยศาสตรฯ    
ครั้งที่ 4/2558  ณ หองประชมุ 43110  ชั้น 2 อาคาร 43  คณะมนุษยศาสตรฯ 

19. เมื่อวันที่ 23 – 24 เมษายน 2558  จัดกิจกรรมคายภาษาอังกฤษ  โครงการเตรียม
ความพรอมสูประชาคมอาเซียน  สําหรับบุคคลทั่วไป  ณ โรงแรมสวนบวกหาด  อําเภอชะอํา  จังหวัด
เพชรบุร ี

20. ในวันที่  29 เมษายน 2558  สาขาวิชาภาษาอังกฤษจัดกิจกรรมแขงขันการใช
ภาษาอังกฤษ  ณ หองประชุม 43014  ชั้น 1 อาคาร 43  คณะมนุษยศาสตรฯ 

21. ในวันที่ 14 – 15 และวันที่  18 – 19 พฤษภาคม 2558  จัดอบรมภาษาอังกฤษ       
เพื่ อการสื่อสารสําหรับนักศึ กษา  รุ นที่  3  โครงการเตรี ยมความพร อมสูป ระชาคมอา เซียน                   
ณ คณะมนุษยศาสตรฯ 
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22. ในวันที่ 18 – 20 พฤษภาคม 2558 จัดอบรมภาษาอังกฤษการเขียนเพ่ือนําเสนอผลงาน
วิชาการ ณ ภูเขางามรีสอรท  จังหวัดนครนายก 
 

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
รับทราบ  

 

ระเบียบวาระที่ 4.3 คณบดีคณะวิทยาการจัดการ 

 สาระสําคัญโดยยอ 
1. คณะวิทยาการจัดการไดสงอาจารยไปสอนตางประเทศ จํานวน 3 ประเทศ  และ

หลังจากกลับมาจะมาชวยสอนในหลักสูตรการทองเที่ยวนานาชาติตอไป  
2. ขณะนี้อยูระหวางการ (ราง) หลักสูตรการเงิน การคลัง ทองถิ่น เนื่องจากมีอาจารย     

จบการศึกษาระดับปริญญาเอกเพ่ิมขึ้น จํานวน 3 ทาน 
3. นักศึกษาของคณะวิทยาการจัดการเพิ่มมากขึ้นกวาปที่ผานมา  ซึ่งตองขอขอบคุณ

อธิการบดีและผูชวยอธิการบดีฝายประชาสัมพันธ  ที่ดําเนินการในการประชาสัมพันธมหาวิทยาลัยใหเปน
ที่รูจักแกบุคคลทั่วไป  

 

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
รับทราบ  

 

ระเบียบวาระที่ 4.4  คณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

 สาระสําคัญโดยยอ 
1. เมื่อวันที่   2  เมษายน 2558  ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา      

เก่ียวกับการติดตาม  รายงานผล และรับทราบปญหาในการดําเนินงานดานประกันคุณภาพการศึกษา     
ณ หอง ศว.108 

2. เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2558  ประชุมคณะกรรมการวิชาการ  เก่ียวกับการพิจารณาแบบ
ประเมินความพึงพอใจหลักสูตร ณ หอง ศว.108 

3. เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2558  ประชุมคณะกรรมการวิจัยและงานสรางสรรค  เกี่ยวกับ   
การจัดโครงการประชุมวิชาการคณะวิทยาศาสตรฯ ซึ่งมีกําหนดจัดขึ้นในวันที่ 22 พฤษภาคม 2558 

4. เมื่ อวันที่  7  – 10 เมษายน 2558  ประ เมินผลการปฏิบั ติ งานสายวิชาการ                
ชวงที่ 1/2558   

5. เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2558  กิจกรรมมหาสงกรานต  คณะวิทยาศาสตรฯ ณ หองประชุม
ศูนยวิทยาศาสตรฯ   

6. เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2558  รวมสัมมนา  คุณธรรมตามรอยพระยุคลบาทชาติเขมแข็ง  
มั่นคง  ณ หองประชุมอาคาร 100  ป  

7. เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2558  รวมกิจกรรมวันสงกรานต  ณ กองพัฒนานักศึกษา 
8. เมื่อวันที่ 20 – 22 เมษายน 2558  รวมกิจกรรมสมาพันธนิสิตนักศึกษา ครั้งที่  9        

ณ หองประชุมอาคาร 100 ป  
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9. เมื่ อวันที่  20  – 21 เมษายน 2558  กิจกรรมค ายอาสา เพื่ อพัฒนาท องถิ่ น              
คณะวิทยาศาสตรฯ ณ โรมเรียนบานหนองแหน  จังหวัดปราจีนบุรี 

10. เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2558  กิจกรรมสาขาวิชาสาธารณสุขชุมชนจัดสัมมนาวิชาชีพ
สาธารณสุขชุมชน  ณ หองประชุม 317 

11. ในวันที่ 28 – 30 เมษายน 2558  กิจกรรมคายวิทยาศาสตรสําหรับเยาวชน  ประจําป 
2558 โดยมีกลุมเปาหมายเปนนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสายวิทย – คณิต  ในเขตจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา จํานวน 50 คน 

12. ในวันที่ 29 เมษายน 2558  กิจกรรมเลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษาคณะวิทยาศาสตรฯ 
ณ หอง ศว. 108 

13. ในวันที่ 29 เมษายน 2558 ถึง วันที่ 1 พฤษภาคม 2558 นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาการ
คอมพิวเตอร  และนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  เขาประชุมวิชาการระดับปริญญาตรี      
ดานคอมพิวเตอรภูมิภาคอาเซียน ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร  จังหวัดฉะเชิงเทรา   

14. ในวันที่ 1 พฤษภาคม 2558  ประชุมคณะกรรมการวิจัยและงานสรางสรรคเกี่ยวกับ
ความคืบหนาในการจัดโครงการประชุมวิชาการคณะวิทยาศาสตรฯ 

15. ในวันที่ 18 พฤษภาคม 2558  กิจกรรมปจฉิมนิเทศนักศึกษาคณะวิทยาศาสตรฯ        
ณ หองประชุม 1 ศูนยวิทยาศาสตร 

16. ในวันที่ 20 – 21 พฤษภาคม 2558  อาจารยและนักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา  
ศึกษาดูงาน  ณ โรงไฟฟาประจวบคีรีขันธ  และโครงการชางหัวมัน 

17. ในวันที่ 22 พฤษภาคม 2558  โครงการประชุมวิชาการวิทยาศาสตรฯ  ณ อาคาร    
100 ป  

18. ในวันที่  25 พฤษภาคม 2558  โครงการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ        
เรื่อง  อบรมการใชคอมพิวเตอรเพื่อการพัฒนางานพัสดุ  ณ หอง 31119  อาคาร  100  ป 

19. ในวันที่  26  – 28 พฤษภาคม 2558  บุ คลากร สายสนับสนุนศึ กษาดู งา น                 
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  และอุทยานวิทยาศาสตรพระจอมเกลา  ณ หวากอ  จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ 

 

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
รับทราบ  
 

ระเบียบวาระที่ 4.5 ผูอํานวยการสถาบันอยุธยาศกึษา  

 สาระสําคัญโดยยอ 
1. ในวันที่ 30 เมษายน 2558  จัดประชุมคณะกรรมการดําเนินงานโครงการดานการทํานุ

บํารุงศิลปวัฒนธรรม  ครั้งที่ 2/2558  ณ หองประชุมสถาบันอยุธยาศึกษา 
2. ในวันที่  7  พฤษภาคม 2558  ประชุมคณะอนุกรรมการอนุรั กษสิ่ งแวดลอม             

และศิลปกรรมประจําจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ณ หองรับรองชั้น 1 อาคาร 4 ชั้น ศาลากลางจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 
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 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
รับทราบ  

 

ระเบียบวาระที่ 4.6  ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 สาระสําคัญโดยยอ 
1. ดําเนินการจัดรายการ “อธิการพบนักศึกษา” ซึ่งไดสัมภาษณอธิการบดเีปนประจาํทกุวัน

ศุกร  เพ่ือนําออกเผยแพรประชาสัมพันธทางเคเบิ้ลทีวีในชวงตนสัปดาหตอไป 
2. เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2558  ไดมอบหมายใหบคุลากรในสังกัดรวมกันดําเนินการทําความ

สะอาดเครื่องปรับอากาศภายในอาคารของสํานักวิทยบริการฯ  โดยการลางฟวตเตอรแอร  เพื่อมีสวน
รวมในการลดการใชพลังงานของมหาวิทยาลัยตามนโยบาย 1 ล 5 ป  ณ อาคารบรรณราชนครินทร 

3. เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2558  จัดสงบุคลากรในสังกัดเขารวมฝกอบรมการใชฐานขอมูล
อิเล็กทรอนิกสเพ่ือการสืบคน  ประจําปงบประมาณ 2558  ซึ่งมีขอมูลอยูในฐานขอมูลในปจจุบัน         
ณ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)  

4. เมื่อวันที่ 26 – 27 มีนาคม 2558  จัดสงบุคลากรในสังกัดเขารวมโครงการสัมมนากลุม
ความรวมมือผูใชระบบหองสมุดอัตโนมัต ิ WALAI  Autolib  เพ่ือใหบุคลากรที่ใชระบบมีการแลกเปลี่ยน
ประสบการณ  ความคดิเห็นในการใชงาน  ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  จังหวัดปทุมธานี 

5. เมื่อวันที่ 27 – 28 มีนาคม 2558  จัดสงบุคลากรเขารวมอบรมการพัฒนาเว็บไซตใหติด
ระดับ Webometric  Unversity  ranking  Workshop 2015  ณ  มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ  
จังหวัดปทุมธานี 

6. เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2558  เขารวมโครงการสงเสริมสุขภาพดีในเดือนเมษายน – 
ธันวาคม 2558 คื อ การเต นแอโรบิ คทุกวันพุธ   เพื่อสงเสริ มให บุคลากรในสังกัดมีสุขภาพที่ ดี            
และผอนคลาย 

7. ในวันที่ 1 พฤษภาคม 2558 จัดโครงการการอานเพ่ือบริการชุมชน ครั้งที่ 3 “การสราง
หนังสือการตูนดิจิตอลดวยโปรแกรม  Toontastic  Application”  ณ หองประชุมตนโมก   

8. ในวันที่ 7 – 8 พฤษภาคม 2558  จัดโครงการวิทยวิชาการ  อบรมเสริมสรางวิชาชีพ
บรรณารักษ “การสรางสื่อการตูนดิจิตอล  Creative  Storytelling” โดยรับสมัครผูเขารับการอบรม   
เปนนักศึกษา คณาจารย ครู และบุคลากรทางการศึกษา  สพฐ.พระนครศรีอยุธยา  เขต 1 และเขต 2 
เปนจํานวน 40 คน   

 

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
รับทราบ   
 

ระเบียบวาระที่ 4.7  ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 

 สาระสําคัญโดยยอ 
1. องคการบริหารสวนตําบลลุมพลี  ไดขอความอนุเคราะหจัดอบรมเก่ียวกับภาษาอังกฤษ

เพ่ือเตรียมตัวเขาสูประชาคมอาเซียน  โดยจะจัดอบรมในวันที่ 11 – 12  พฤษภาคม 2558 
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2. การเปรียบเทียบผลงานการตีพิมพทั้งหมดของมหาวิทยาลัย  สถาบันวิจัยและพัฒนา    
ไดไดรวบรวมขอมูลตั้งแตป พ.ศ. 2556 – 2557  ขณะนี้งานวิจัยที่ตีพิมพเผยแพร มีอยูทั้งสิ้น จํานวน 51 
ผลงาน  ตามรายละเอียดในเอกสาร  โดยแยกเปนรายคณะ  รายป  เพื่อเปรียบเทียบใหคณะกรรมการ    
ไดพิจารณา  และขอความอนุเคราะหคณบดีทั้ง 4 คณะ หากมีขอมูลเกี่ยวกับการตีพิมพเผยแพร        
ขอให จัดสงขอมูลมายังสถาบันวิจั ยและพัฒนา  เพื่ อจะสามารถตอบตั วชี้ วัดของมหาวิทยาลัย             
และในการตีพิมพที่ผานมาคอนขางนอยเมื่อเปรียบเทียบตามเกณฑของการประกันคุณภาพ  ดังนั้นขอฝาก
ผูบริหารของแตละคณะ  ชวยรณรงคสงเสริมบุคลากรใหชวยกันนําผลงานเพื่อการตีพิมพเผยแพร        
และเพ่ิมตัวชี้วัดตอไป 

 

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
รับทราบ  และมอบหมายใหสถาบันวิจัยและพัฒนานําเรื่องการประเมินการเรียนการสอน

ของอาจารยใหนําเขาการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) เพื่อพิจารณาตอไป        
และขอใหมีการเปรียบเทียบขอดี ขอเสียของวิธีการประเมินทั้ง 2 วิธี ดวย  
 

ระเบียบวาระที่ 4.8  ผูอํานวยการสํานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา 

 สาระสําคัญโดยยอ 
1. เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2558  มีการรายงานตัวและปฐมนิเทศนักศึกษาใหม ประจํา     

ภาคเรียนที่ 3/2557  จํานวน 15 คน ประกอบดวย นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
การจัดการการเรียนรู จํานวน 7 คน นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 
จํานวน 8 คน ณ หองประชุม 3013 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย 

2. เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2558  ปรับปรุงหองนํ้าอาคารบัณฑิตวิทยาลัย ช้ัน 3  
3. เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2558  เปดภาคเรียนที่ 3/2557  
4. เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2558  กิจกรรมรดน้ําดําหัวคณาจารย และสืบสานประเพณี       

ปใหมไทย  ณ หองโถงอาคารบัณฑิตวิทยาลัย 
5. รายงานจํานวนนักศึกษาที่เขารับปริญญา ประจําป 2558 ขอมูล ณ วันที่ 27 เมษายน 

2558 จํานวน 68 คน  
6. ในวันที่ 29 เมษายน 2558  ประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ครั้งที่  2/2558        

เวลา 13.30 น. – 16.30 น. ณ หองประชุมอยุธยา – อาเซียน     
 

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
รับทราบ   
 

ระเบียบวาระที่ 4.9  ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบด ี

 สาระสําคัญโดยยอ 
1. รายงานการเงินประจําเดือนมีนาคม 2558 งบทดลอง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2558 
2. ในวันที่ 16 พฤษภาคม 2558 มูลนิธิทานเฉกอะหมัดจะมีการจัดกิจกรรมทําบุญ        

ณ บริเวณศาลาเอนกประสงคทานเฉกอะหมัด  ตั้งแตเวลา 09.00 น. เปนตนไป 
3. ไดหารือกับโปรแกรมวิชาคหกรรมศาสตร  เพ่ือชวยในการจัดอาหารวางเพื่อสุขภาพ
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ใหกับคณะกรรมการ  ดั้งนั้นขอเชิญชวนหนวยงานตาง ๆ  โดยจะเริ่มจากการประชุมสภามหาวิทยาลัย  
การประชุมคณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย  การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
(ก.บ.)  การประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจํามหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.)  การประชุม
คณะกรรมการปรับปรุงและยกรางกฎหมายของมหาวิทยาลัย  การประชุมคณะกรรมการอุทธรณ       
และรองทุกข  และกรรมการชุดอื่น ๆ ของแตละหนวยงาน  

4. เน่ืองจากบิดาของนายวรพจน  วรนุช  เจาหนาที่สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ  ไดถึงแกกรรม  ซึ่งมหาวิทยาลัยจะเปนเจาภาพในการสวดพระอภิธรรมศพ  ในวันพฤหัสบดทีี่  
30 เมษายน 2558 จึงขอเรียนเชิญคณะกรรมการทุกทาน 
 

มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
     รับทราบ  

 

ระเบียบวาระที่ 4.10  ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ 

 สาระสําคัญโดยยอ 
ไดรับการประสานงานจากประธานคณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัยฯ ใหคัดเลือก

บุคลากรดีเดน  เพื่อรับมอบโลรางวัล  จํานวน 9 ทาน ซึ่งในการประชุมของสภาคณาจารยและขาราชการ
ในวันที่  29 เมษายน 2558 จะมีการพิจารณาในเรื่องนี้   และจะดํา เนินการสงหนังสือไปยัง                
แตละหนวยงานเพื่อคัดเลือกบุคลากรในดานตาง ๆ ตอไป 
 

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
รับทราบ 
  

ระเบียบวาระที่ 4.11  ผูอํานวยการกองนโยบายและแผน 

 สาระสําคัญโดยยอ 
1. การรายงานผลการเบิกจายงบประมาณ พ.ศ. 2558 (ประจําเดือนมีนาคม)  วัตถุประสงค

เพ่ือรายงานผลการเบิกจายงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2558 ใหคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยทราบและใชขอมูลเปนแนวทางในการบริหารมหาวิทยาลัยตอไป 

2. ปฏิทินการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 วัตถุประสงค   
เพ่ือแจงใหหนวยงานเตรียมความพรอมในการวางแผนการจัดทํางบประมาณรายจาย ประจําป
งบประมาณ พ.ศ.2559 ในสวนที่เก่ียวของตอไป 

3. การประชุมรับฟงความเห็นตอ (ราง) แผนกลยุทธ ระยะ 5 ป พ.ศ. 2559 – 2563  
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา วัตถุประสงคเพื่อประชุมรับฟงความเห็นตอ (ราง) แผนกลยุทธ 
ระยะ 5 ป พ.ศ. 2559 – 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  โดยมี ผศ.ดร.จันทรเพ็ญ     
คลายมุข เปนประธานในที่ประชุม และเปนผูนําเสนอ  ในการประชุมมีการแสดงความเห็นทั้งในภาพรวม
ของแผนกลยุทธและรับฟงความเห็นในรายละเอียดของแตละกลยุทธดวยการประชุมกลุมยอย       
จํานวน 6 ครั้ง ซึ่งไดรับความรวมมือเปนอยางดีจากทุกหนวยงาน  และขอขอบคุณทุกความเห็นของ    
ทุกคนที่รวมเสนอเพ่ือพัฒนามหาวิทยาลัยในระยะ 5 ปขางหนา โดยกระบวนการตอจากน้ีกองนโยบาย
และแผนจะดําเนินการรวบรวมพรอมสรุปผลการรับฟงเพื่อเสนอตอมหาวิทยาลัยตอไป 
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ประธาน  กลาววา  ขอใหดูภาพรวมของมหาวิทยาลัยมีเรื่องใด  หนวยงานใดที่ควรจะตอง
ของบประมาณเพ่ิมเติม  และจัดสรรงบประมาณที่จําเปนตองจัดสรรไว และแผนยุทธศาสตรขอใหเขียน
ตัวชี้วัด  และผลสัมฤทธิ์ของงาน  เพื่อผลักดันใหนําไปสูตัวชี้วัดรายบุคคลตอไป 
 

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
รับทราบ 
 
 

ระเบียบวาระที่ 4.12  ผูอํานวยการกองกลาง 
- ไมมี -  
 

ระเบียบวาระที่ 4.13  ผูอํานวยการกองพัฒนานักศึกษา 

 สาระสําคัญโดยยอ 
1. เมื่อวันที่ 27 – 29 มีนาคม 2558  ประชุมรวมกับเครอืขายการทํากิจกรรมของนักศึกษา 

ณ จังหวัดบุรีรัมย  เพื่อเนนการทํากิจกรรมรวมกนัระหวางนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ  ในการทํา
กิจกรรมป 2558 – 2559  ซึ่งมุงเนนใหนักศึกษาปฏิบัติตามแนวโครงการพระราชดําริของในหลวง      
โดยใหนักศึกษาไดลงมือปฏิบัติจริง   

2. เมื่อวันที่ 20 – 22 เมษายน 2558  มีการประชุมคณะกรรมการเครือขายสมาพันธ     
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ จํานวน 300 คน  โดยไดมีการจัดประชุมและเล้ียงรับรองใหกับคณาจารยและ
นักศึกษาที่มาเขารวมประชุม  และไดรับคําชมในการจัดประชุมครั้งนี้ 
 

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
รับทราบ 

 

ระเบียบวาระที่ 4.14  ผูอํานวยการกองบริการการศึกษา 
- ไมมี – 

 

ระเบียบวาระที่ 4.15  หัวหนาหนวยตรวจสอบภายใน 
- ไมมี – 

ระเบียบวาระที่ 4.16  รองอธิการบด ี

ระเบียบวาระที่ 4.16.1  รองอธิการบดีฝายบริหาร 
- ไมมี -  

 

ระเบียบวาระที่ 4.16.2  รองอธิการบดีฝายนโยบายและแผน 
 

 สาระสําคัญโดยยอ 
มหาวิทยาลัยมีการเบิกจายไมเปนไปตามเปาหมาย  และจากการไปประชุมที่จังหวัด

พระนครศรีอยุธยาเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2558  ไดมีนโยบายเพิ่มเติม จํานวน 2 ขอ คือ จะดําเนินการให
สํานักงานคลังจังหวัดแตงตัง้คณะกรรมการตรวจสอบรายการหรือโครงการที่เบิกจายลาชา  ไมเปนไปตาม
เปาหมายและจะใหรองผูวาราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาตรวจเย่ียมหนวยงานที่มีปญหาตอไป 
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 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
รับทราบ 

 

ระเบียบวาระที่ 4.16.3  รองอธิการบดีฝายวิชาการ 

 สาระสําคัญโดยยอ 
1. สํานักงานคณะกรรมการขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) พิจารณา

รับรองคุณวุฒิเพื่อประโยชนในการบรรจุและแตงตั้งเปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
จํานวน 4 คุณวุฒิ คือ นเิทศศาสตรบัณฑิต  บัญชีบัณฑิต  บริหารธุรกิจบัณฑิต  และบริหารธุรกิจบัณฑิต  
ทั้งนี้ตั้งแตวันที่ 19 มีนาคม 2558    

2. เมื่อวันที่ 26  เมษายน 2558  ไดมอบเกียรติบัตรใหกับนักศึกษาหลักสูตรการอบรม
ภาษาไทย  สําหรับนักศึกษากัมพูชาและนักศึกษาจีน   

3. ในวันที่ 6 – 8 เมษายน 2558  กําหนดการสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2558   
4. เจอปญหานักศึกษาพักการเรียนจํานวนหลายคน  สาเหตุเนื่องจากหลาย ๆ เรื่อง  ทําให

เกิดปญหาวาบางสาขาภาคการศึกษาสุดทายแลว  และจะขอจบการศึกษาพรอมกับนักศึกษาคนอื่น ๆ  
5. ในวันที่ 29 เมษายน 2558 จะมีการวิพากหลักสูตรศึกษาทั่วไปที่จะใชในป พ.ศ.2559  

โดยไดทําการกลั่นกรองแลว ซ่ึงมีวิชาเดิม จํานวน 30 วิชา  และวิชาใหม จํานวน 15 วิชา  
 

  มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
รับทราบ 

 

ระเบียบวาระที่ 4.16.4  รองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา 

 สาระสําคัญโดยยอ 
กําหนดการพระราชทานปรญิญาบัตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจําป 

2558  ตรงกับวันที่ 14 สิงหาคม 2558 เวลา 11.30 น. ณ อาคารใหม  สวนอัมพร โดยมีการฝกซอม     
ในวันที่ 10 – 12 สิงหาคม 2558   
 

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
รับทราบ 
 

ระเบียบวาระที่ 4.16.5  รองอธิการบดีฝายกิจการพิเศษและกฎหมาย 

 สาระสําคัญโดยยอ 
1. ไดรับมอบหมายใหดูแลศูนยสามบัณฑิต ซึ่งขณะนี้ไดมีการหารือกับผูที่ เกี่ยวของ          

ทั้งผูใหญบาน  กํานัน และประชาชน  และไดแจงไปยังผูที่มีสวนเกี่ยวของในการเก็บคาตอบแทน             
ในการดําเนินการเพื่อประโยชนตามวัตถุประสงคของมหาวิทยาลัยตอไป 

2. ไดฟนฟูศูนยอางทองในดานกิจกรรมการศึกษา โดยพยายามผลักดันใหสถาบันวิจัยและ
พัฒนาไดจัดกิจกรรมการอบรม  และไดเขาพบผูวาราชการจังหวัดอางทองรวมกับอธิการบดี  โดยไดรับ
การตอบสนองวาตองการใหมีโครงการการอบรมพิเศษ  ซึ่งขณะนี้อยูระหวางการเขียนโครงการ และจะมี
การพัฒนาพื้นที่บนเน้ือทีป่ระมาณ 3 ไรดานหนามหาวิทยาลัย ดานขางมหาวิทยาลัย และบริเวณสระน้ํา 
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ซึ่งอยูระหวางการจัดทําโครงการ  และใหกองนโยบายและแผนไดชวยในการตรวจสอบโครงการ        
และในวันที่ 29 เมษายน 2558  ทางเทศบาลอางทอง  จะขอเขาพบเพ่ือตรวจสอบพื้นที่   

3. ผลของคดีที่มหาวิทยาลัยถูกฟองในสวนของคดีอาญาและคดีแพงของอาจารยสมรศรี 
แกวชมภู  หลังจากที่ไดชนะคดีในศาลช้ันตน  ขณะนี้ไดรับการอทุธรณตอ     
 

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
รับทราบ   

 

ระเบียบวาระที่ 4.16.6  ผูชวยอธิการบดีฝายประกันคณุภาพ 

 สาระสําคัญโดยยอ 
1. เมื่อวันที่ 16 – 19 มีนาคม 2558  รวมเปนวิทยากรกิจกรรมอบรมการสรางเครือขาย

การเรียนรูระบบการประกันคุณภาพทั้งภายในและภายนอก ณ จังหวัดสุราษฎรธานี 
2. เมื่อวันที่  7 เมษายน 2558  ประชุมคณะทํางานพัฒนาระบบประกันคุณภาพ          

ครั้งที่ 3/2558  เพ่ือพิจารณาแนวทางในการดําเนินการประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน 
3. เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2558  ประชุมคณะกรรมการดําเนินงานประกันคุณภาพ

การศึกษา ครั้งที่ 2/2558 
4. ในวันที่ 14 – 15 พฤษภาคม 2558  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ  เรื่อง การติดตาม

ตรวจสอบผลการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  ปการศึกษา 2557  ณ โรงแรมภูเขางาม  
รีสอรท  จังหวัดนครนายก  วิทยากร คือ ผศ.ดร.เฉลิมเกียรติ  ดุลสัมพันธ 

5. ในวันที่ 28 พฤษภาคม 2558  โครงการอบรมการจัดการความรู  ณ มหาวิทยาลัย     
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

6. ในวันที่ 8 – 10 มิถุนายน 2558  คณะทํางานพัฒนาระบบ  เขารวมอบรมผูตรวจ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร  ณ โรงแรมรอยัลริเวอร  กรุงเทพฯ        

 

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
รับทราบ 

 

ระเบียบวาระที่ 4.16.7  ผูชวยอธิการบดฝีายบริการวิชาการ   และสหกิจศกึษา 

 สาระสําคัญโดยยอ 
1. ในวันที่ 15 พฤษภาคม 2558  โครงการพัฒนาคณาจารยนิเทศ  การอบรมหลักการและ

แนวคิดสหกิจศึกษาและสหกิจศึกษานานาชาติ  ณ หองประชุม อาคาร 100 ป  โดยมีผูเขารวมอบรม
ประกอบดวย อาจารย จํานวน 191 ทาน  และเจาหนาที่ จํานวน 19 ทาน 

2. ในวันที่ 18 – 21 พฤษภาคม 2558  การฝกอบรมเชิงปฏิบัติการสหกิจศึกษา “หลักสูตร
คณาจารยนิเทศสหกิจศึกษา” รุนที่ 22  ณ โรงแรมกรุงศรีริเวอร  โดยมีอาจารยเขารวมอบรม จํานวน     
3 ทาน 

3. ในวันที่  18 มิถุนายน 2558 โครงการพบผูประกอบการ  ความรวมมือระหวา ง
มหาวิทยาลัยและผูประกอบการในงานสหกิจศึกษา  ณ หองประชุมตนโมก  อาคารบรรณราชนครินทร 
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 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
รับทราบ 

 
 

ระเบียบวาระที่ 4.16.8  ผูชวยอธิการบดีฝายอาคารสถานที่ภูมิสถาปตย  และสิทธิประโยชน
ของบุคลากร 

 สาระสําคัญโดยยอ 
1. งานอาคารสถานที่ภูมิสถาปตยฯ จะเกี่ยวของในเรื่องของการซอมสราง และปรับปรุง         

และที่เปนปญหาอยูขณะนี้ คือ หอดูดาว  ซึ่งกําลังดําเนินการทําคําฟองใหอัยการจังหวัดเพื่อยื่นฟอง   
ผูรับจางและทีมงาน 

2. งานกอสรางภายในมหาวิทยาลัยในปนีท้ี่กําลังกอสรางอยู  ทุกโครงการขณะนี้มีความ
ลาชา  และพนสัญญาไปหมดแลว    
 

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
รับทราบ 

 

ระเบียบวาระที่ 4.16.9  ผูชวยอธิการบดีฝายประชาสัมพันธ 

 สาระสําคัญโดยยอ 
1. เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2558  โครงการ ARU  Ambassador  จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ  

เรื่อง “การพัฒนาบุคลิกภาพและมารยาทในการเขาสังคม” โดยวิทยากร อาจารยชุมพล  พืชพันธไพศาล  
สาขาวิชาการทองเที่ยว  คณะวิทยาการจัดการ 

2. เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2558  โครงการ ARU  Ambassador  จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ  
เรื่อง  “การแตงหนาและทรงผมใหเหมาะสมกับบุคลิกภาพดานการประชาสัมพันธ” โดยวิทยากร 
อาจารย ดร.อาชวิน  ณ นคร  สาขาวิชาดนตรีสากล  คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

3. ในวันที่ 6 พฤษภาคม 2558 โครงการจัดเวทีเผยแพรความรู  เรื่อง (ราง) กฎหมาย
รัฐธรรมนูญแกประชาชน  โดยสภาปฏิรูปแหงชาติ (สปช.) ฝายประชาสัมพันธเปนผูประสานงานกับทาง
สภาปฏิรูปแห งชาติ และกรมประชาสัมพันธ   ทําการถายทอดสดโดยสถานีโทรทัศนชอง  11              
และวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทย  เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 

4. ในวันที่  19 มิถุนายน 2558  โครงการจัดเวที รับฟงความคิดเห็นของประชาชน           
ในการปฏิรูปประเทศผานรายการ “สปช. เสียงประชาชน”  โดยความรวมมือระหวางมหาวิทยาลัย      
ราชภัฏกับสภาปฏิรูปแหงชาติ  เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ หองประชุมตนโมก  สํานักวิทยบริการ     
และเทคโนโลยีสารสนเทศ  โดยจะนําภาพในการบันทึกเทปรายการออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน
แหงประเทศไทย (ชอง 11) ในวันอาทิตยที่ 21 มิถุนายน 2558 เวลา 20.30 น. – 22.00 น.   
 

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
รับทราบ 
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ระเบียบวาระที่ 5  เรื่องนําเสนอเพื่อพิจารณา 
 

ระเบียบวาระที่ 5.1  ขอหารือกรณีการขอลาศึกษาตอโดยใชเวลาราชการบางสวนของนายฉัตรชัย  
นิยะบุญ 

สาระสําคัญโดยยอ 
 ตามที่นายฉัตร  นิยะบุญ  พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ  ตําแหนง อาจารย สังกัด

คณะวิทยาการจดัการ  สาขาวิชาธุรกิจระหวางประเทศ  ไดรับอนุญาตจากทางมหาวิทยาลัยใหไปสมัคร
สอบและสอบคัดเลือกเขาศึกษาตอในระดับปริญญาเอก  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชา
เศรษฐศาสตร  สํานักวิชาเศรษฐศาสตรและนโยบายสาธารณะ  ณ  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ      
ไปแลวนั้น 

 บัดนี้ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ไดประกาศผลการสอบคัดเลือกเขาเปนนิสิตระดับ
บัณฑิตศึกษา ภาคปลาย  ประจําปการศึกษา 2557  ในระดับปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชา
เศรษฐศาสตร ณ สํานักวิชาเศรษฐศาสตรและนโยบายสาธารณะ  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ        
ซึ่งเปนการไปศึกษาตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ  วาการใหขาราชการไปศึกษาตอ และฝกอบรม
ภายในประเทศ พ.ศ.2538 และฉบับแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557 โดยมีโครงการที่จะนําความรู
และประสบการณจากสาขาวิชาที่ไดศึกษามาปรับปรุงในหนาที่ ดังตอไปนี้ 

1. เพ่ิมวุฒิการศึกษาในระดบัปริญญาเอก  ซึ่งทําใหคณะมีอัตรารอยละเพิ่มขึ้นตามตัวบงชี้        
ตามเกณฑมาตรฐานของ สกอ. และ สมศ. 

2. มีวิสัยทัศนที่กวางไกล  นําความรูมาปรับกระบวนการสอนนักศึกษา และเปนตนแบบ    
ที่ดี  แกสังคมในดานวิชาการตามศาสตรที่ศึกษามา 

3. สามารถสังเคราะหขอมูล  วิเคราะห  วิจัยกระบวนการประเมินผลขอมูล เกิดความรู
ใหมเพิ่มความกาวหนาทางวิชาการตอไป  ซึ่งเปนการศึกษาเพ่ือพัฒนาตนเอง  และมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยาตอไป 

และในการศึกษาตอครั้งนี้ มีความประสงคจะขอใชเวลาราชการบางสวน ดังนี ้
1. การศึกษาตอในระดับปริญญาเอก  ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร      

เปนแบบภาคปกติ  มีระยะเวลาศึกษาตลอดหลักสูตร 4 ป ซึ่งเริ่มการศึกษาตั้งแตภาคเรียนที่  1/2558  
ถึงภาคเรียนที่ 2/2561 

2. ในการลาศึกษาตอจะขอใชการลาศึกษาตอแบบลาราชการเวลาบางสวน  ตามประกาศ
คณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจํามหาวิทยาลัย เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการ ใหพนักงาน
มหาวิทยาลัยไปศึกษา  ฝกอบรม  วิจัย หรือดูงาน ตามขอที่  20 โดยการลาศึกษาตอตองไมเกิน          
10 ชั่วโมงตอสัปดาห  ซึ่งการลาศึกษาตอครั้งนี้  มีความประสงคลาในวันพฤหัสบดี ตั้งแตเวลา        
13.00 – 16.00 น. และในวันศุกร ตั้งแตเวลา 08.00 – 11.30 น. โดยใชเวลาในการลา 6.30 ชั่วโมง     
ซึ่งจะไมกระทบตอการเรียนการสอน 

 

มติ/ความเห็นของที่ประชุม 
  เนื่องจากแต ละกรณีมีรายละเอียดที่แตกตางกัน  ดังนั้นเพื่อให เกิดความรอบคอบ           
ในการตัดสินใจรวมกัน  จึงขอใหมีการแตงตั้งคณะกรรมการเพ่ือชวยในการพิจารณา  กล่ันกรองการขอ
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อนุญาตศึกษาตอ ซึ่งคณะกรรมการประกอบดวย  อธิการบดี  รองอธิการบดีฝายบริหาร  รองอธกิารบดี        
ฝายวิชาการ  รองอธิการบดีฝายกิจการพิเศษและกฎหมาย   รองอธิการบดีฝายนโยบายและแผน      
งานประกันคุณภาพ  คณบดีทั้ง 4 คณะ  และผูชวยอธิการบดีฝายอาคารสถานที่  ภูมิสถาปตย          
และสิทธิประโยชน  งานบริหารงานบุคคล เปนทีมเลขานุการ  โดยในการแกปญหาใหยึดหนวยงาน    
ตนสังกัดเปนหลัก  
 

ระเบียบวาระที่ 5.2  ขอความเห็นชอบ (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา       
วาดวย คณะกรรมการอุทธรณและรองทุกขประจํามหาวิทยาลัย  พ.ศ. ....    
และ ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง หลักเกณฑและ
วิธีการเลือกกรรมการอุทธรณและรองทุกขประจํามหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 

 

สาระสําคัญโดยยอ 
 ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ไดออก ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา วาดวย คณะกรรมการอุทธรณและรองทุกขประจํามหาวิทยาลัย พ.ศ. 2551 ตอมา
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาไดหารือกฤษฎีกาเกี่ยวกับการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ         
ของขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ซึ่ งคณะกรรมการกฤษฎีกาไดพิจารณาเรื่องเสร็ จ             
ที่ 389/2557 เรื่อง อํานาจของคณะกรรมการเกี่ยวกับการอุทธรณ รองทุกข และจรรยาบรรณ           
ในการวินิจฉัยอุทธรณของขาราชการ  พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาแทนคณะกรรมการขาราชการ     
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ไดวินิจฉัยวา ก.พ.อ. เก่ียวกับการอุทธรณ รองทุกข และจรรยาบรรณ   
ที่ตั้งขึ้นตามมาตรา 16 วรรคหนึ่งแหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา         
พ.ศ. 2547 ไมมีอํานาจวินิจฉัยอุทธรณของขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาที่ถูกสั่งใหออกจาก
ราชการหรือถูกส่ังลงโทษปลดออกหรือไลออก ตามมาตรา 62 แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการ 
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547 แทน ก.พ.อ. ได 

 เมื่อเทียบเคียงกับกรณีที่สภามหาวิทยาลัยแตงตัง้คณะกรรมการอุทธรณและรองทกุขประจํา
มหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณและรองทุกขแทนสภามหาวิทยาลัย จึงมิอาจกระทําแทน 

 สภามหาวิทยาลัยได ซึ่งคณะกรรมการอุทธรณและรองทุกขประจํามหาวิทยาลัยมีเพียง
อํานาจในการพิจารณาดาํเนินการตามขั้นตอนตาง ๆ  ที่เก่ียวกับการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณและรองทกุข          
ของสภามหาวิทยาลัยที่กําหนดในมาตรา 61 และมาตรา 63 แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ     
พ.ศ. 2547 วาใหอุทธรณและรองทุกขตอสภามหาวิทยาลัย 

   เรื่องที่เสนอไดผานความเห็นชอบจากที่ประชุม ดังนี ้
1. คณะกรรมการปรับปรุงและยกรางกฎหมายไดพิจารณาในคราวประชุมครั้งที่ 3/2558       

เมื่อวันที่ 7  มีนาคม 2558  และมีมติเห็นชอบ (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา       
วาดวย คณะกรรมการอุทธรณและรองทุกขประจํามหาวิทยาลัย พ.ศ. .... และใหนําเสนอตอที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) เพื่อขอความเห็นชอบตอไป 

 
 



 

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  คร้ังที่  5/2558 
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มติ/ความเห็นของที่ประชุม 
  เห็นชอบ (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา วาดวย คณะกรรมการ
อุทธรณและรองทุกขประจาํมหาวิทยาลัย  พ.ศ. .... และ ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
เรื่ อง  หลักเกณฑและวิธีการ เลือกกรรมการอุทธรณและรองทุกขประจํามหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 

 

ระเบียบวาระที่ 5.3  ขอความเห็นชอบ (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
วาดวย การรองทุกขและการพิจารณาเรื่องรองทุกข  (ฉบับที่ 2) พ.ศ. ....                         

  

สาระสําคัญโดยยอ 
 ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ไดออกขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา วาดวย การรองทุกขและการพิจารณาเรื่องรองทุกข พ.ศ. 2544 ตอมาสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาไดหารือกฤษฎีกาเกี่ยวกับการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณของขาราชการ     
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งคณะกรรมการกฤษฎีกาไดพิจารณาเรื่องเสร็จที่ 389/2557 เรื่อง อํานาจ           
ของคณะกรรมการเก่ียวกับการอุทธรณ รองทุกข และจรรยาบรรณ ในการวินิจฉัยอุทธรณของขาราชการ    
พลเรือน 

 ในสถาบันอุดมศึกษาแทนคณะกรรมการขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ไดวินิจฉัย
วา อ.ก.พ.อ. เกี่ยวกับการอุทธรณ รองทุกข และจรรยาบรรณ ที่ตั้ งขึ้นตามมาตรา 16 วรรคหนึ่ง                 
แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547 ไมมีอํานาจวินิจฉัย
อุทธรณของขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาที่ถูกส่ังใหออกจากราชการหรือถูกสั่งลงโทษปลอด
ออกหรือไลออก ตามมาตรา 62 แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 
พ.ศ. 2547 แทน ก.พ.อ.ได 

 เมื่อเทียบเคียงกับกรณีที่สภามหาวิทยาลัยแตงตัง้คณะกรรมการอุทธรณและรองทุกขประจํา
มหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณและรองทุกขแทนสภามหาวิทยาลัย จึงมิอาจกระทําแทน 

 สภามหาวิทยาลยัได ซึ่งคณะกรรมการอุทธรณและรองทุกขประจํามหาวิทยาลัยมีเพียง
อํานาจ   ในการพิจารณาดําเนินการตามขั้นตอนตาง ๆ ที่ เกี่ยวกับการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณและ      
รองทุกขของสภามหาวิทยาลัยที่กําหนดในมาตรา 61 และมาตรา 63 แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ พ.ศ. 2547 วาใหอุทธรณและรองทุกขตอสภามหาวิทยาลัย 

    เรื่องที่เสนอไดผานความเห็นชอบจากที่ประชุม ดังนี ้
1. คณะกรรมการปรับปรุงและยกรางกฎหมายไดพิจารณาในคราวประชุมครั้งที่ 3/2558       

เมื่อวันที่ 7  มีนาคม พ.ศ. 2558  และมีมติเห็นชอบ (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา     
วาดวย การรองทุกขและการพิจารณาเรื่องรองทุกข (ฉบับที่  2) พ.ศ. .... และใหนําเสนอตอที่ประชุม      
สภามหาวิทยาลัย เพื่อขอความเห็นชอบตอไป 
 

มติ/ความเห็นของที่ประชุม 
  เห็นชอบ (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา วาดวย การรองทุกขและ
การพิจารณาเรื่องรองทุกข  (ฉบับที่ 2) พ.ศ. ....         
                  



 

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  คร้ังที่  5/2558 
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ระเบียบวาระที่ 5.4  ขอความเห็นชอบ (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
วาดวย การอุทธรณและการพิจารณาอุทธรณ  พ.ศ. .... 

 

สาระสําคัญโดยยอ 
 ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ไดออกขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา วาดวย การอุทธรณและการพิจารณาการอุทธรณ พ.ศ. 2551 ตอมาสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาไดหารือกฤษฎีกาเก่ียวกับการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณของขาราชการ    
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  ซึ่งคณะกรรมการกฤษฎีกาไดพิจารณาเรื่องเสร็จที่  389 /2557          
เรื่อง อํานาจของคณะกรรมการเก่ียวกับการอุทธรณ รองทุกข และจรรยาบรรณ ในการวินิจฉัยอุทธรณ
ของขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาแทนคณะกรรมการขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 
ไดวินิจฉัยวา อ.ก.พ.อ. เกี่ยวกับการอุทธรณ รองทุกข และจรรยาบรรณ ที่ตั้ งขึ้นตามมาตรา 16       
วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบนัอุดมศกึษา พ.ศ. ๒๕๔๗ ไมมีอํานาจ
วินิจฉัยอุทธรณของขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาที่ถูกส่ังใหออกจากราชการหรือถูกส่ังลงโทษ
ปลอดออกหรื อไลออก ตามมาตรา  62 แห งพระราชบัญญัติระ เบี ยบขา ราชการพลเรื อน                   
ในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547 แทน ก.พ.อ.ได 

เมื่อเทียบเคียงกับกรณีที่สภามหาวิทยาลัยแตงตัง้คณะกรรมการอุทธรณและรองทกุขประจํา
มหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณและรองทุกขแทนสภามหาวิทยาลัย จึงมิอาจกระทําแทน 
สภามหาวิทยาลัยได ซึ่งคณะกรรมการอุทธรณและรองทุกขประจํามหาวิทยาลัยมีเพียงอํานาจ            
ในการพิจารณาดําเนินการตามขั้นตอนตาง ๆ ที่ เกี่ยวกับการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณและรองทุกข      
ของสภามหาวิทยาลัยที่กําหนดในมาตรา 61 และมาตรา 63 แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
พ.ศ. 2547 วาใหอุทธรณและรองทุกขตอสภามหาวิทยาลัย   

    เรื่องที่เสนอไดผานความเห็นชอบจากที่ประชุม คือ  คณะกรรมการปรับปรุงและยกราง
กฎหมายไดพิจารณาในคราวประชุมครั้งที่ 3/2558 เมื่อวันที่ 7  มีนาคม พ.ศ. 2558  และมีมติเห็นชอบ 
(ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรอียุธยา  วาดวย การรองทกุขและการพิจารณาเรื่องรองทุกข 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. .... และใหนําเสนอตอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย เพื่อขอความเห็นชอบตอไป  

 

มติ/ความเห็นของที่ประชุม 
  เห็นชอบ (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา วาดวย การอุทธรณ      
และการพิจารณาอุทธรณ  พ.ศ. .... 
 

ระเบียบวาระที่ 6 ขอเสนอแนะจากแตละหนวยงาน 

ระเบียบวาระที่ 6.1 คณบดีคณะครุศาสตร 

สาระสําคัญโดยยอ 
1. ขอใหสภาคณาจารยและขาราชการไดแสดงบทบาทหนาที่   และหารือรวมกัน          

วามีการพัฒนานักศึกษา  หรือการพัฒนาหลักสูตร  เพื่อทําการปรับปรุงอยางไร    
 
 



 

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  คร้ังที่  5/2558 
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2. เรื่องของประกาศหลักเกณฑการลงเวลาการปฏิบัติราชการ  เมื่อไดรับประกาศ        
ไดนํามาตรวจสอบกับฉบับเดิม  ซึ่งไมมีความแตกตางกัน  แตฉบับใหมนั้นมีเอกสารแนบมา  ซึ่งมีขอมูล
ของผูมาสายดวย  ทําใหมีขอดีคืออาจารยมาทาํงานเร็วขึ้น  สวนที่ยังสับสนก็คือ  หากมีประกาศฉบับใหม  
ขอใหแจงยกเลิกประกาศฉบับเดิมดวย  เพ่ือใหปฏิบัติและเกิดความเขาใจที่ตรงกัน   

ประธาน  กลาววา  จากเดิมมีบุคคล 2 กลุมในบัญชีเดียวกัน  คือ ฝายสนับสนุน และ      
สายวิชาการ  ซึ่งมีภาระหนาที่และบทบาทที่แตกตางกัน  และอยูในบัญชีเดียวกัน  ดังนั้นจึงตองการ       
แยกระหวางสายวิชาการ และสายสนับสนุน  เพื่อตองการใหปรับบัญชีระหวางสายสนับสนุน และสาย
วิชาการออกจากกัน  จึงไดจัดทําประกาศฉบับนี้ขึ้นมา   

อาจารยสุทัศน  อูทอง ชี้แจง ประกาศฉบับเดิม เมื่อป 2556  สวนฉบับใหมของป 2558  
เปนการสงไปเพ่ือเนนย้ํา  เน่ืองจากเกิดปญหาเรื่องการลงเวลาราชการ  มีหนวยงานหนึ่งมีบุคลากร       
ซึ่งไดลาออกไป 2 เดือนแลว แตไมมีใบลาออกสงมาทีง่านบรหิารงานบุคคล  ไมมีคําสั่งใหออก  และไมได
แจงงานการเงินและบัญชีเพ่ือระงับการจายเงินเดือน  และเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2558 ไดมีผูเห็นสลิป
เงินเดือนวายังมีการจายเงินเดือนอยู  ดังนั้นในการสงรายการการลงเวลาราชการก็ไมปรากฏชื่อ         
ทําใหงานบริหารงานบุคคลตีความวามาทํางานปกติ   จึงทําใหมีการจายเงินเดือนปกติ  ในการจัดทํา
ประกาศฉบับใหมนี้ขึ้นมา  เนื่องจากตองการเนนย้ําใหมีการดําเนินการใหรัดกุม  สวนนโยบายของคณะ    
ก็ใหดําเนินการเหมือนเชนเคย   
 

มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
     รับทราบ  

 

ระเบียบวาระที่ 6.2  คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
- ไมมี –  

 

ระเบียบวาระที่ 6.3 คณบดีคณะวิทยาการจัดการ 
- ไมมี -  

 

ระเบียบวาระที่ 6.4  คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
- ไมมี -  
 

ระเบียบวาระที่ 6.5  ผูอํานวยการสถาบันอยุธยาศกึษา  

สาระสําคัญโดยยอ 
ขอความอนุเคราะหจากเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยาใหมาตัดตนไมที่แผก่ิงกานดานหนา

มหาวิทยาลัย เพ่ือความสวยงามของภูมิทัศนมหาวิทยาลัย 
 

มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
     รับทราบ และมอบหมายใหผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดปีระสานงานกับเทศบาลจังหวัด

พระนครศรีอยุธยา 
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[2-27] 

ระเบียบวาระที่ 6.6  ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
- ไมมี -  

 

ระเบียบวาระที่ 6.7   ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
- ไมมี -  

 

ระเบียบวาระที่ 6.8  ผูอํานวยการสํานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา 
- ไมมี -  

 
 

ระเบียบวาระที่ 6.9  ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบด ี

สาระสําคัญโดยยอ 
ขอความอนุเคราะหจากแตละหนวยงาน  กําชับเจาหนาที่ในการลงชื่อรับเรื่องใหลงชื่อเต็ม  

เพ่ือจะไดทราบวาใครเปนผูรับเรื่องนั้น ๆ  
 

มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
     รับทราบ  

 

ระเบียบวาระที่ 6.10  ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ 
- ไมมี -  

  

ระเบียบวาระที่ 6.11  ผูอํานวยการกองนโยบายและแผน 
- ไมมี – 
 

ระเบียบวาระที่ 6.12  ผูอํานวยการกองกลาง 
- ไมมี – 

 

ระเบียบวาระที่ 6.13  ผูอํานวยการกองพัฒนานักศึกษา 
- ไมมี -  

 

ระเบียบวาระที่ 6.14  ผูอํานวยการกองบริการการศึกษา 
- ไมมี – 

 

ระเบียบวาระที่ 6.15  หัวหนาหนวยตรวจสอบภายใน 
- ไมมี – 

ระเบียบวาระที่ 6.16  รองอธิการบด ี

ระเบียบวาระที่ 6.16.1  รองอธิการบดีฝายบริหาร 
- ไมมี –  
 
 

 



 

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  คร้ังที่  5/2558 
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ระเบียบวาระที่ 6.16.2  รองอธิการบดีฝายนโยบายและแผน 
 

- ไมมี –  
 

ระเบียบวาระที่ 6.16.3  รองอธิการบดีฝายวิชาการ 
- ไมมี –  

 

ระเบียบวาระที่ 6.16.4  รองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา 

- ไมมี - 
 

ระเบียบวาระที่ 6.16.5  รองอธิการบดีฝายกิจการพิเศษและกฎหมาย 

- ไมมี -  
 

ระเบียบวาระที่ 6.16.6  ผูชวยอธิการบดีฝายประกันคณุภาพ 

- ไมมี -  
 

ระเบียบวาระที่ 6.16.7  ผูชวยอธิการบดฝีายบริการวิชาการและสหกจิศกึษา 

- ไมมี – 
 

ระเบียบวาระที่ 6.16.8  ผูชวยอธิการบดีฝายอาคารสถานที่ภูมิสถาปตย  และสิทธิประโยชน
ของบุคลากร 

- ไมมี – 
ระเบียบวาระที่ 6.16.9  ผูชวยอธิการบดีฝายประชาสัมพันธ 

- ไมมี –  
 

ระเบียบวาระที่ 7  เรื่องอื่น ๆ 
ระเบียบวาระที่  7.1 กําหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  ครั้งที่ 5/2558 

สาระสําคัญโดยยอ 
มหาวิทยาลัยกําหนดให มีการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.)           

ครั้งที่ 5/2558 โดยพรอมเพรียงกัน ในวันอังคารที่ 26 พฤษภาคม 2558  เวลา 13.30 น. ณ หองประชุม
อยุธยา – อาเซียน  สํานักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 

มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
     รับทราบ 
 

ระเบียบวาระที่  7.2 การพิจารณาเลือกผูแทนกรรมการสภามหาวิทยาลัย ผูแทนคณาจารย 
จํานวน 2 ทาน เพื่อเปนคณะกรรมการการเลือกสรรผูสมควรไดรับ
ปริญญากิตติมศักดิ์ 



 

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  คร้ังที่  5/2558 
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สาระสําคัญโดยยอ 
ขณะนี้คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการการเลือกสรรผูสมควรไดรับปริญญากิตติมศักดิ์ ประจําป 

2558 ยังไมไดเสนอใหนายกสภามหาวิทยาลัยลงนาม  เนื่องจากยังขาดคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย  
ตัวแทนคณาจารย จํานวน 2 ทาน  ซึ่งจะมีการเชิญประชุมเพื่อเลือกในวันที่  29 เมษายน 2558        
และจะเสนอนายกสภามหาวิทยาลัย เพื่อลงนามตอไป   

ผศ.ดร.อดิศร  ภูสาระ กลาววา เมื่อนายกสภามหาวิทยาลัยลงนามจะมีการประกาศกําหนด
หลักเกณฑวิธีการพิจารณา  ขอใหแตละคณะไดพิจารณาโดยมีคุณสมบัติตามประกาศ  และจะมี       
การประชุมคณะกรรมการเลือกสรรผูสมควรไดรับปริญญากิตติมศักดิ์ ในวันที่ 27  พฤษภาคม 2558 
และวันที่ 3 มิถุนายน 2558  จะนําเสนอสภาวิชาการ และจะเสนอสภามหาวิทยาลัยในวันที่  17 
มิถุนายน 2558 ตอไป 

ประธาน  กลาววา  ในสัปดาหหนาขอใหเตรียมคําสั่ง  แบบฟอรม  และขั้นตอนตาง ๆ   
และเรียนเชิญคณะกรรมการสรรผูสมควรไดรับปริญญากิตติมศักดิ์มาประชุมอีกครั้งหนึ่ง  เพื่อจะได
ดําเนินการไดทันในเดือนมิถุนายน 2558  

 

มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
     เห็นชอบการพิจารณาเลือกผูแทนกรรมการสภามหาวิทยาลัย ผูแทนคณาจารย จํานวน       

2 ทาน เพื่อเปนคณะกรรมการการเลือกสรรผูสมควรไดรับปริญญากิตติมศักดิ์ 
 
 

เลิกประชุมเวลา  16.45 น.  
 

 

นางนงคราญ คงสมทรง ผูจัดทํารายงานการประชุม 
นางสุนทร ี โพธิกุล ผูตรวจบันทึกการประชุม 




