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ระเบียบวาระที่ 2   เรื่องรับรองรายงานการประชุม  

ระเบียบวาระที่ 2.1   เรื่องรับรองรายงานการประชุม   ครั้งที่ 1/2558  
 

สาระสําคัญโดยยอ 
  เลขานุการคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย นําเสนอรายงานการประชุมคณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัย ครั้ งที่  1 /2558 ซึ่ งมี สาระสําคัญตามเอกสารรายงานการประชุมฯ              
จํานวน  17 หนา เพ่ือขอใหที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพิจารณารับรองรายงาน        
การประชุม 

 

ความเปนมา/เรื่องเดิม/ขอเท็จจริง 
 ตามที ่คณะกรรมการบริหารมหาวทิยาลัยไดจัดการประชุม  ครั้งที่  1/2558  เมื่อวันอังคารที่  
27 มกราคม 2558 เวลา 13.30 – 16.30 น. ณ หองประชุมอยุธยา – อาเซียน  มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรี อยุธยา นั้น เจ าหนาที่ ง านกิจการคณะกรรมการ  ได บั นทึ กและจัดทํ า รายงาน                  
การประชุมตามกระบวนการดังตอไปนี ้

1.  บันทึกเสียง และจดบันทึกขอความสาระสําคัญของการประชุมตามระเบียบวาระ          
ในระหวางการประชุม โดยเจาหนาที่งานกิจการคณะกรรมการ และเจาหนาที่ประชาสัมพันธ 

2.  นําเสนอใหเลขานุการคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ตรวจสอบและปรับปรุงแกไข 
โดยมีระเบยีบวาระการประชุม จํานวน 6 ระเบียบวาระ และมีสาระสําคัญตามเอกสารรายงานการประชุม ฯ 
จํานวน 17 หนา ตามที่เสนอในเอกสารหนา [2-2] - [2- 18] 
 

ขอเสนอ/ญัตต ิ
 ขอรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  ครั้งที่ 1/2558 
 

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
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รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
ครั้งท่ี  1/2558 

วันอังคารที่  27  มกราคม  2558  เวลา 13.30 – 16.30 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.ชมพูนุท สุขหวาน (แทน) คณบดีคณะครุศาสตร     กรรมการ 
11. ผศ.ดร.หทัยรัตน ทรรพวส ุ คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร    กรรมการ 
12. ผศ.ศานิต  สวัสดิกาญจน คณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี    กรรมการ 
13. อาจารย ดร.ศานติ เล็กมณี  คณบดีคณะวิทยาการจัดการ     กรรมการ 
14. รศ.ดร.ชูสิทธิ์  ประดับเพ็ชร  ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา    กรรมการ 
15. อาจารยกันยารัตน โกมโลทก (แทน) ผูอํานวยการสถาบันอยุธยาศึกษา    กรรมการ 
16. ผศ.ธนู   บุญญานุวัตร ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและ 

     เทคโนโลยีสารสนเทศ      กรรมการ 
17. ผศ.ดร.อดิศร ภูสาระ  รักษาราชการแทนผูอํานวยการ 

     สํานักงานบัณฑิตศึกษา         กรรมการ 
18. นางสาวเพลินตา โมสกุล  ผูอํานวยการกองนโยบายและแผน        กรรมการ 
19. นางลักขณา  เตชวงษ  ผูอํานวยการกองบริการการศึกษา     กรรมการ 
20. น.ส.กาญจนพิชญา ภิญญา  รักษาการหัวหนางานกิจการคณะกรรมการ  ผูชวยเลขานุการ 
21. นางจิราพร  พัฒนธนกิจ เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป      ผูชวยเลขานุการ 
 

ผูไมมาประชุม 
1. รศ.ดร.นพวรรณ ธีระพันธเจริญ รักษาราชการแทนอธิการบด ี    ติดภารกิจ 
2. อาจารยประพันธ แสงทองดี ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ   ติดภารกิจ 
3. นางสาวพรสวรรค คลายกัน ผูอํานวยการกองกลาง     ติดภารกิจ 
4. นางสารภ ี  พูลศิริ  ผูอํานวยการกองพัฒนานักศึกษา    ติดภารกิจ 



 

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  คร้ังที่  2/2558 

 

[2-3] 

5. นางสุนทรี  โพธิกุล  ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี    ติดภารกิจ 
 

ผูเขารวมประชุม 
1. นางสาวกาญจนา       เงินออน หัวหนาสํานักงานคณะครุศาสตร 
2. วาที่รอยตรีหญิงรัตติยา  พาวินัย (แทน) หัวหนาสํานักงานผูอํานวยการสถาบันอยุธยาศึกษา 
3. นางสาวพิจิกามาศ        แยมบู ปฏิบั ติหนาที่ หัวหนาสํานักงานผูอํานวยการสํานักงาน      

วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
4. นางสาวเบญจลักษณ    ชิดชาญชัย หัวหนางานประกันคุณภาพ 
5. นางอริสสา      บัวเจริญ นักวิเทศสัมพันธ 
6. นางสาวณัฐจรีย     ปลื้มจิต นักวิเคราะหนโยบายและแผน 

เริ่มประชุม เวลา 13.30 น. 
          ประธานพิจารณาจํานวนกรรมการที่มาประชุมและเห็นวาครบองคประชุมแลว จึงเปด         
การประชุมและดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม  

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจงใหทราบ 

ระเบียบวาระที่ 1.1  รักษาราชการแทนอธิการบดีติดภารกิจ 
 

 สาระสําคัญโดยยอ 
 รศ.ดร.นพวรรณ  ธีระพันธเจริญ  รักษาราชการแทนอธิการบดี  ติดภารกิจ  จึงมอบหมายให 

อาจารย ดร.เกษม  บํารุงเวช  รองอธิการบดีฝายบริหาร ทําหนาที่ประธานการประชุมคณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) ครั้งที่ 1/2558    

 มติ/ความเห็นของที่ประชุม 

   รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 1.2   การประชุมสภามหาวิทยาลัยนอกสถานที่ ณ จังหวัดเชียงราย  

สาระสําคัญโดยยอ 
ขอบคุณคณะผูบริหารและผูเกี่ยวของทุกทานที่ทําหนาที่ในการประชุมสภามหาวิทยาลัย  

นอกสถานที่ ณ จังหวัดเชียงราย  ผานพนไปไดดวยดี และบรรลุตามวตัถุประสงค  ซึ่งในการประชุมครั้งนี้
นอกจากการไดรับประสบการณที่ดแีลว  ยังทําใหคณะผูบริหารและกรรมการสภามหาวิทยาลยัไดพบปะ
พูดคุยและใกลชิดกันมากย่ิงขึ้น   

 

มติ/ความเห็นของที่ประชุม 
 รับทราบ 
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ระเบียบวาระที่ 1.3   แนวปฏิบัติในระเบียบวาระที่ 4 แจงผลและนําเสนอแผนงานที่จะ
ดําเนินงานของหนวยงานตาง  ๆ  

สาระสําคัญโดยยอ 
การแจงแนวปฏิบัติของการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) ในระเบียบ      

วาระที่  4 แจงผลและนําเสนอแผนงานที่จะดํา เนินงาน   โดยขอใหแตละหนวยงานไดแจ งผล             
การดําเนินงานของกิจกรรมสําคัญที่ไดดําเนินการมาแลวในเดือนที่ผานมา  รวมทั้งผลการพัฒนาบุคลากร  
สวัสดิการของบุคลากร  วามีการพัฒนาอยางไรบาง  และหากเรื่องที่แจงนั้นเปนเรื่องที่มีรายละเอียดมาก        
ขอใหจัดทําเปนเอกสารเพื่อแจกในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) และขอใหแจง
ภายในระยะเวลาสั้น ๆ เนื่องจากจะไดมีเวลาในการพิจารณาเรื่องสําคัญอื่น ๆ ตอไป  และขอใหแตละ
หนวยงานแจงภารกิจที่จะดําเนินงานในเดือนตอไปดวย  

 

มติ/ความเห็นของที่ประชุม 
 รับทราบ  

ระเบียบวาระที่ 1.4   โครงการสานใจไทย  สูใจใต 

สาระสําคัญโดยยอ 
ในวันที่  31 มกราคม 2558  มหาวิทยาลัยจะมีพิธีปดโครงการสานใจไทย สูใจใต            

ซึ่งเปนโครงการพิเศษรวมกันระหวางนักเรียนที่นับถือศาสนาพุทธและศาสนาอิสลาม  โดยเปนการเริ่มตน
โครงการใหมของพลเอกเปรม ติณสูลานนท ประธานองคมนตรีและอดีตนายกรัฐมนตรีไทย และมี       
การเปดงานเมื่อวันที่ 23 มกราคม 2558 และพิธีเปดงานใหญในวันที่  29 มกราคม 2558 ณ สโมสร
กองทัพบก   กรุงเทพฯ ซึ่งจะเดินทางมาถึงจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ในวันที่  30 มกราคม 2558       
และในวันที่  31  มกรา คม 2558  จะมีพิธีป ด โครงการ  โดยมี  พล เอกสุรยุทธ   จุลานนท                     
เปนประธานในพิธี  อีกทั้งยังมีผูติดตาม  สื่อมวลชน และหัวหนาสวนราชการในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
รวมตอนรับอีกเปนจํานวนมาก  ดังนั้นจึงขอเรียนเชิญคณะผูบริหารทุกทานเขารวมงานในวันดังกลาว   

 

มติ/ความเห็นของที่ประชุม 
 รับทราบ  

 

ระเบียบวาระที่ 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
ระเบียบวาระที่ 2.1  เรื่องรับรองรายงานการประชุม  ครั้งที่ 20/2557  

สาระสําคัญโดยยอ 
มหาวิทยาลัยได กําหนดใหมี การประชุม  คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย               

ครั้งที่ 20/2557 เมื่อวันอังคารที่  16  ธันวาคม  2557 เวลา 13.30 น. ณ หองประชุมอยุธยา – อาเซียน  
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

เลขานุการคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย นําเสนอรายงานการประชุม ครั้งที่  20/2557  
เพื่อขอใหที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม 
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มต/ิความคิดเห็นของที่ประชุม 
  รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่  20 /2557           
โดยไมมีการแกไข 
 

ระเบียบวาระที่ 3   เรื่องสืบเนื่องจากการประชุม 

ระเบียบวาระที่ 3.1  รายงานขอมูลการดาํเนินงานและผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุม 
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
ครั้งที่ 20/2557 

สาระสําคัญโดยยอ 
  เลขานุการคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.)  นํา เสนอรายงานขอมูล               
จากการดํ าเนินงานและผลการปฏิบั ติต ามมติที่ ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย               
ครั้งที่  20/2557 เมื่อวันอังคารที่  16  ธันวาคม  2557  ดังตอไปนี ้
 

ระเบียบ
วาระท่ี 

เรื่อง 
มติท่ีประชุม/ขอเสนอแนะ 

และขอสั่งการ 
ผลการปฏิบัติตามมต ิ

4.1 ขอหารือเรื่องการเสนอขอจัดตั้งสวนงาน
ภายในระดับคณะ/สํานักหรือเทียบเทา 

ใหแตละหนวยงานไดทําการทบทวน และให
นํามาพิจารณาในการประชุมคณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) อีกครั้งหนึ่ง    

- แจงมติการประชุมใหแกหนวยงาน        
ที่เกี่ยวของไดรับทราบ 

- อยูระหวางการรวบรวมขอมูลจากแตละ
หนวยงาน 

4.2 ขอความเห็นชอบขยายหมูเรียนนักศึกษา
สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัย 

ขอถอนเร่ืองนี้ออกกอน  เน่ืองจากตองมี 
การเปดรับนักศึกษาในรอบที่ 2 จึงจะนํามา
พิจารณาอีกครั้งหนึ่ง  

- แจงมติการประชุมใหแกหนวยงาน        
ที่เกี่ยวของไดรับทราบ 
 

4.3 ขอความเห็นชอบ (ราง) บันทึกขอตกลง 
(MOU) ระหวางมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยากับ Universities  
Internat ional  Batam (UIB) 

เห็นชอบ (ราง) บันทึกขอตกลง (MOU) 
ระหวางมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา กับ Universities  
International  Batam (UIB) 

- แจงมติการประชุมใหแกหนวยงาน        
ที่เกี่ยวของไดรับทราบ 

- อยูระหวางการสง (ราง) ขอตกลงไปใหกับ 
Universities  International  Batam 
(UIB) เพื่อลงนาม 

4.4 พิจารณาการกําหนดปฏิทินกิจกรรม   
การประชุมสํานักงานสภามหาวิทยาลัย 
ประจําปพุทธ ศักราช 2558 

เห็นชอบการกําหนดปฏิทินกิจกรรม 
การประชุมสํานักงานสภามหาวิทยาลัย 
ประจําปพุทธศักราช 2558  โดยใหเพิ่ม
ปฏิทินของสภาวิชาการ ซึ่งกําหนดประชุม 
ทุกวันพุธสัปดาหที่ 1 ของเดือน 

- แจงมติการประชุมใหแกหนวยงาน        
ที่เกี่ยวของไดรับทราบ 

- สํานักงานสภามหาวิทยาลัยไดจัดทําบันทึก
ขอความแจงไปยังแตละหนวยงานเพื่อ
รับทราบแลว 

 

ระเบียบวาระที่ 4 แจงผลและนําเสนอแผนงานที่จะดําเนินการของหนวยงานตาง  ๆ 

ระเบียบวาระที่ 4.1 คณบดีคณะครุศาสตร 

 สาระสําคัญโดยยอ 
1. เมื่ อวั นที่  1 5  – 1 6 มกรา คม  2 55 8  มี กา รจั ด ง านครุ วิช าการ  ค รั้ ง ที่  3                    

เพ่ือเทิดพระเกียรติ  60 พรรษา เจาฟามหาจักรีสิรินธร  มีกิจกรรมทําบุญตักบาตร  การเสวนา          
การแสดงนิทรรศการ  การประกวดแขงขันทางวิชาการ  เพ่ือสงเสริมใหนักศึกษาไดแสดงศักยภาพทาง
วิชาการ  และเพ่ือปลุกจิตสํานึกครู 
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2. เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2558  รองคณบดีฝายวิชาการ  ไดนําเสนอเพ่ือขอรับรองหลักสตูร 
ป.บัณฑิต  จากการประชุมคณะอนุกรรมการคุรุสภา  ไดรับแจงวาไดรับรองหลักสูตร  และอนุมัติให
เปดรับสมัครนักศึกษา ในภาคเรียนที่ 1/2558 จํานวน 120 คน 

3. แผนกิจกรรมพัฒนาบุคลากรของคณะครุศาสตร จํานวน 4 รายการ ดังนี ้
-  ในวันที่ 18 และ 25 กุมภาพันธ 2558 การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการจัดการความรู         

ดานการวิจัย 
-  ในวันที่ 28 กุมภาพันธ – 1 มีนาคม 2558 การอบรมการจัดการความรูดานการเรียน    

การสอน 
-  ในวันที่ 25 มีนาคม 2558 การอบรมระบบสารสนเทศเพ่ือการประกันคุณภาพภายใน 
-  ในวันที่ 21 เมษายน 2558  การอบรมเทคนิคการบูรณาการ  การบริการวิชาการ      

สูงานวิจัย 
 

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
รับทราบ  

 

ระเบียบวาระที่ 4.2  คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

 สาระสําคัญโดยยอ 
1. ในวันที่  28  มกราคม 2558  การประชุมคณะกรรมการประจําคณะ 
2. ในวันที่  4  กุมภาพันธ  2558  จัดกิจกรรมปใหมใหกับนักศึกษา  โดยใหนักศึกษาได   

โชวผลงาน 
3. ในวันที่ 11 กุมภาพันธ 2558 จัดอบรมการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ 

และเทคนิคการจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 11 
4. ในวันที่ 18 กุมภาพันธ 2558 จัดอบรมเทคนิคการวัดผลและประเมินผล 
 

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
รับทราบ  

 

ระเบียบวาระที่ 4.3 คณบดีคณะวิทยาการจัดการ 

 สาระสําคัญโดยยอ 
1. ตามที่กองนโยบายและแผนใหเสนอของบลงทุนของป 2559 จากงบประมาณแผนดิน  

จึงไดเสนอขอปรับภูมิทัศนอาคาร หองเรียน  หองปฏิบัติการดานภาษา  แตขณะยังไมทราบผล 
2. คณะวิทยาการจัดการสงอาจารย จํานวน 5 ทาน ไปอบรมภาษาอังกฤษที่ประเทศ

มาเลเซีย  ซึ่งขณะนี้มีผูมาสมัคร จํานวน 2 ทาน คางอีก 3 ทาน ยังไมมีผูมาสมัคร  ดังนั้นคงตองขอเลื่อน
งบประมาณในสวนนี้  และจะขอปรับเปลี่ยนเปนสงนักศึกษาไปเรียนที่ประเทศกัมพูชากอน 

3. ไดดําเนินการติดตอขอสงอาจารย จํานวน 3 ทาน ไปสอนที่ประเทศกัมพูชา ประเทศ 
เวียดนาม และประเทศจีน  ซึ่งทั้ง 3 ทานไดผานการอบรมจากประเทศมาเลเซียเมื่อปที่ผานมาเรียบรอย
แลว  ซึ่งไดคะแนนสูงสุด 
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4. ขณะนี้ไดประกาศกําหนดภาระงานของอาจารยที่ปรึกษาชั้นปที่  1  ในการพัฒนานักศึกษา
ชั้นปที่ 1 และชั้นปที่ 2  ของโปรแกรม SPEEXX เพื่อใหนักศึกษาไดทดสอบและวัดผลวามีการเพิ่มขึ้นหรือไม  
แตรับทราบวายังไมมีผูเขาโปรแกรม 

5. ไดติดตอประสานงานกับตางประเทศในการจัดทําหลักสูตรรวม  เพื่อทําหลักสูตร
ทองเที่ยวอาเซียน  ขณะนี้มีผูมาสมัครแลว คือ ประเทศกัมพูชา  ประเทศเวียดนาม  และประเทศอินเดีย     
ซึ่งตองแจงไปยังงานวิเทศสัมพันธเพื่อดําเนินการตอไป 

6. ขณะนี้อยูในชวงของการรับสมัครนักศึกษารอบที่  2  โดยไดขอใหรองอธิการบดี        
ฝายกิจการนักศึกษาทําการประชาสัมพันธ  สวนคณะไดประชาสัมพันธไปยังโรงเรียนตาง ๆ เชนกัน 

 

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
รับทราบ  

 

ระเบียบวาระที่ 4.4  คณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

 สาระสําคัญโดยยอ 
1. ในวันที่ 28 มกราคม 2558  จัดกิจกรรมเปดบานวิทยาศาสตร  โดยมีอาจารยและ

นักเรียนในเขตพื้นที่บริการของมหาวิทยาลัยในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและจังหวัดอางทอง มาชม
หองปฏิบัติการของคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  โดยมีกิจกรรมตาง ๆ เชน การรวมทดลองกับ      
ชุดปฏิบัติการตาง ๆ  กิจกรรมรวมดําเนินการกับสาขาวิชาตาง ๆ ณ ศูนยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  
อาคารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  เพ่ือใหนักเรียนไดสัมผัสกับอุปกรณทางวิทยาศาสตร  และกําหนดจะใหมี
มีการประชาสัมพันธหลักสูตรดวย  

2. ในวันที่ 11 กุมภาพันธ 2558  มีการประชุมคณาจารยของคณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี     

3. ในวันที่ 26 กุมภาพันธ 2558  มีการประชุมคณะกรรมการประจําคณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี เปนการประชุมประจําเดือน  ซึ่งมีเรื่องที่ตองพิจารณาในหลายเรื่อง 

4. การประชาสัมพันธการรับสมัครนักศึกษา  จากจํานวนนักศึกษาที่ เขามาสมัคร
เปรียบเทียบกับปที่ผานมา  มีปญหาเรื่องจํานวนนักศึกษามีนอย  แตในปนี้มีจํานวนนักศึกษาเพิ่มขึ้นจาก
เดิม    

 

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
รับทราบ  

 

ระเบียบวาระที่ 4.5 ผูอํานวยการสถาบันอยุธยาศกึษา  

 สาระสําคัญโดยยอ 
1. เมื่อวันที่ 6 – 7 มกราคม 2558  สถาบันอยุธยาศึกษาไดใหการตอนรับอธิการบดี      

รองอธิการบดี และผูอํานวยการสํานักศิลปวัฒนธรรมจากมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย  ซึ่งเปนโครงการ
กิจกรรมทําบุญไหวพระ 9 วัด   โดยไดใหนักวิชาการและรองผูอํานวยการนําคณะไหวพระและชม
โบราณสถานในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และตอนเย็นมีการจัดเลี้ยงรับรอง  ชมการแสดงนาฏศิลป     
ณ ลานวัฒนธรรมของสถาบันอยุธยาศึกษา  
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2. เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2558  ผูอํานวยการและบุคลากรของสถาบันอยุธยาศึกษารวมกับ
บุคลากรของกองนโยบายและแผน  ไดรวมทําบุญตักบาตร  ณ  วัดมเหยงค  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

3. เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2558  สถาบันอยุธยาศึกษาไดใหการตอนรับคณะจากประเทศ
กัมพูชา  โดยมีการจัดอาหารเลี้ยงรับรอง  และการแสดงนาฏศิลปดนตรีไทย 

4. เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2558  สถาบันอยุธยาศึกษาไดใหการตอนรับนักเรียนจากโรงเรียน
บึงคา  อําเภอบางปลามา  จังหวัดสุพรรณบุรี  เพ่ือมาศึกษาดูงานดานประวัติศาสตรและภูมิปญญา    
ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

5. เมื่อวันที่  15 มกราคม 2558  สถาบันอยุธยาศึกษาทําบุญเนื่องในวันขึ้นปใหม  โดยมี
การเลี้ยงพระเพลแดพระสงฆ และเรียนเชิญผูบริหารรับประทานอาหารรวมกัน 

6. เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2558  สถาบันอยุธยาศึกษาไดรับมอบหมายจากมหาวิทยาลัย    
ในการจัดงานทําบุญเลี้ยงพระเพล  ณ วัดบรมพุทธาราม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา   

7. ในระหวางวันที่ 24 – 28 มกราคม 2558  สถาบันอยุธยาศึกษาจัดโครงการศึกษาดูงาน
ดานประวัติศาสตรและศลิปวัฒนธรรมอาเซียนสําหรับคณาจารยและนักวิชาการ  ครั้งที่ 2  ขณะนี้อยูใน
ระหวางการเดินทาง   

 

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
รับทราบ  

 

ระเบียบวาระที่ 4.6  ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 สาระสําคัญโดยยอ 
1. จัดซื้อคอมพิวเตอร จํานวน 40 เครื่อง  เพื่อใชสําหรับโปรแกรม SPEEXX  ขอเชิญชวน

แตละหนวยงานเขาไปใชบริการ 
2. เมื่อป 2557 ไดดําเนินการทํา E – book  และในป 2558  จะนําหนังสือหลัก ๆ          

ที่คณาจารยไดใชในการสอนเพื่อจัดทําเปน E – book  ขอใหคณาจารยแจงมายังสํานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศดวย 

3. การสอนทางไกล  จะมีการจัดอบรมการใชส่ือตาง ๆ ใหกับคณาจารย  ซึ่งจะเสร็จสิ้น    
ในป  2558  อาจารยจะตองมีเว็บไซตเป นของตนเอง  และนําบท เรียนไปไวในเว็บ ไซต ได                  
จะมกีารประชาสัมพันธตอไป 

 

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
รับทราบ  
 

ระเบียบวาระที่ 4.7  ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 

 สาระสําคัญโดยยอ 
1. มีเอกสารแจกเรื่องตัวชี้วัดที่สําคัญของผลงานวิจัยที่ตีพิมพเผยแพร ในระดับหลักสูตร  

คณะ  และมหาวิทยาลัย  ซึ่งไดรวบรวมสรปุจํานวนบทความที่ตีพิมพเผยแพรในป 2557 แลว จํานวน 51 
บทความ  มากกวาปที่ผานมา  และเอกสารของป 2558  ผูไดรับทุนในป 2557  จะตองสงหลักฐานภายใน
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ป 2557  และตองการจะตีพิมพเผยแพรเอกสารใน TCI ซึ่งตองใชเวลาพอสมควร  เนื่องจากสามารถใช
กําหนดตําแหนงทางวิชาการได  โดยในป 2558  จะเรงรัดติดตาม อีกจํานวน 24 บทความ   

2. รายงานขอมูลการขอทุนวิจัย งบกองทุนภายในของป 2558 ไดเปด 2 ครั้ง  ครั้งแรก
ดําเนินการเรียบรอยแลว มีผูไดรับการจัดสรร จํานวน 45 โครงการ  ครั้งที่  2 มีผูขอมา จํานวน 41 
โครงการ รวมทั้งสิ้น จํานวน 86 โครงการ   

 

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
รับทราบ  
 

ระเบียบวาระที่ 4.8  ผูอํานวยการสํานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา 

 สาระสําคัญโดยยอ 
ในวันที่ 11 กุมภาพันธ 2558  เวลา 09.30 – 12.00 น. จะมีการประชุมคณะกรรมการ

บัณฑิตศึกษา ณ หองประชุมอยุธยา – อาเซียน มีเรื่องที่ตองพิจารณา  เชนเรื่อง  การประกันคุณภาพ
ระดับบัณฑิต จํานวน 14 ขอ  การชี้แจงการใชจายงบประมาณตองโปรงใส   
 

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
รับทราบ 
 
 

ระเบียบวาระที่ 4.9  ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบด ี
- ไมมี -  

 

ระเบียบวาระที่ 4.10  ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ 
- ไมมี - 
  

ระเบียบวาระที่ 4.11  ผูอํานวยการกองนโยบายและแผน 

 สาระสําคัญโดยยอ 
กองนโยบายและแผนไดจัดทํารายงานผลการดาํเนินงานกองนโยบายและแผน  ประจําเดือน

มกราคม 2558   ซึ่งขณะนี้ในสวนกิจกรรมสําคัญที่ไดดําเนินการไดจัดทาํไวในเอกสารแลว  และในขณะนี้
อยูในขั้นตอนของการจัดทํางบประมาณประจําป 2559   ซึ่งไดดําเนินการในเบื้องตนแลว คือจัดสง
หนังสือไปใหแตละหนวยงานเพื่อจัดทํางบประมาณรายจายประจําป  ใหแตละหนวยงานจัดสงมายัง    
กองนโยบายและแผน  ภายในวันที่ 3 กุมภาพันธ 2558   ซึ่งกองนโยบายและแผนไดนําแบบฟอรมตาง ๆ 
ขึ้นเว็บ ไซต แ ลว   เนื่องจ ากเว็บ ไซต เ ดิ ม ไมสามาร ถเป ด ได   ไ ด จัดทํ า เว็บ ไ ซต ใหม  ชื่อว า 
http://plans.aru.ac.th   ขอประชาสัมพันธใหทราบโดยทั่วกัน 
 

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 4.12  ผูอํานวยการกองกลาง 
- ไมมี – 
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ระเบียบวาระที่ 4.13  ผูอํานวยการกองพัฒนานักศึกษา 
- ไมมี -  

 

ระเบียบวาระที่ 4.14  ผูอํานวยการกองบริการการศึกษา 

 สาระสําคัญโดยยอ 
1. รายงานขอมูลการรับสมัครนักศึกษา  เมื่อวันที่  25 มกราคม 2558  ไดมีการสอบ

คัดเลือกนักศึกษา  ขณะนี้ไดมีการบันทึกคะแนนวิชาความรูทั่วไปเรียบรอยแลว  และจะตองตรวจทาน   
ให เรี ยบรอยภายในวันที่  28  มกราคม 2558 เวลา  10.00 น.  เพื่อสงผลให คณะครุศาสตร                 
ในการประมวลผลวิชาเอกและวิชาทั่วไป  และจะมีการประชุม ต2ข ในวันที่ 30 – 31 มกราคม 2558  
ประกาศผลในวันที่ 2 กุมภาพันธ 2558  และสอบสัมภาษณในวนัที่ 15 กุมภาพันธ 2558 

2. ในวันที่ 28 มกราคม 2558  มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณีจะเดินทางมาศึกษาดูงาน
ของกองบริการการศึกษา  ซึ่งจะมาขอดูการทํางานของทุกงานของกองบริการการศึกษา  ดูการจัดทํา
ตํารา   การทํารูปเลม  หนังสือมคอ. ตาง ๆ ดวย    
 

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
รับทราบ 

 

ระเบียบวาระที่ 4.15  หัวหนาหนวยตรวจสอบภายใน 
- ไมมี – 

ระเบียบวาระที่ 4.16  รองอธิการบด ี

ระเบียบวาระที่ 4.16.1  รองอธิการบดีฝายบริหาร 
- ไมมี -  

 

ระเบียบวาระที่ 4.16.2  รองอธิการบดีฝายนโยบายและแผน 
 

 สาระสําคัญโดยยอ 
1. จะมีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทําแผนกลยุทธทั้งมหาวิทยาลัย  หลังจากแผน     

กลยุทธไดกําหนดเสร็จเรียบรอยแลวจะมีการประชุมเชิงปฏิบัตกิาร  โดยไดมอบหมายใหกองนโยบายและ
แผนดําเนินการใหเสร็จสิ้นภายในเดือนกุมภาพันธ 2558  และในป 2558 นี้จะตองมีการทําแผนตาง ๆ 
คือ แผนกลยุทธ 5 ป  แผนปฏิบัติราชการ 4 ป  แผนปฏิบัติราชการประจําป  และแผนกลยุทธทาง
การเงิน  ซึ่งตองดําเนินการใหเสร็จสิ้นภายในเดือนกันยายน 2558 

2. ผูแทนจากสถานฑตูอิหรานไดมาพบอธิการบดีเมื่อวันที่ 27 มกราคม 2558  และจะมี
การจัดงานสัปดาหวัฒนธรรมอิหรานในวันที่ 9 กุมภาพันธ 2558  ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา สืบเนื่องจากการทํา MOU กับสถานฑูตอิหรานไปนั้น  ไดหารือรายละเอียดกันและ
จัดทํารางคําสั่งเพ่ือเชิญคณะกรรมการประชุมเพื่อเตรียมงาน  และในงานวันนั้นจะมีการนําสินคาจาก
อิหรานมาขายในราคายอมเยา  มีการแสดงสินคา  การแสดงดนตรี  มีการไดเชิญบุคคลภายนอกมา   
รวมงานดวย  มีการมอบหนังสือใหกับมหาวิทยาลัย  มอบซอฟแวร   สําหรับเรียนภาษาเปอรเซียใหดวย   
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3. ขอความกรุณาแตละหนวยงานกรอกขอมูลในแบบฟอรมเพ่ือสอบถามการทํากิจกรรม    
ที่สืบเน่ืองจากการทํา MOU แลว  หลังจากไดขอมูลแลวจะประสานงานให  ประกอบดวยมหาวิทยาลัย     
ที่ประเทศอินโดนีเซีย  สถานฑูตอิหราน  ประเทศนิวซีแลนด 
 

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 4.16.3  รองอธิการบดีฝายวิชาการ 

 สาระสําคัญโดยยอ 
1. ตามที่อธิการบดีไดมอบเรื่องการประกันคุณภาพ  จะมีการจัดประชุมรองวิชาการของ

แตละคณะตอไป 
2. ภาระงานพบปญหาดานการบริหาร  มีการนัดประชุมและมีงานอ่ืนแทรกเขามา   

 

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
รับทราบ    

 

ระเบียบวาระที่ 4.16.4  รองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา 

 สาระสําคัญโดยยอ 
1. ไดเปนตัวแทนของอธิการบดีไปประชุมรวมกับสํานักงานคณะกรรมการปองกันและ

ปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (ปปช.) ที่ประชุมเนนเรื่องคุณธรรม  จริยธรรม  การตอตานการโกง  และ
ไดนําตัวแทนนักศึกษา  และเจาหนาที่กองพัฒนานักศึกษาเขารวมประชุม  และใหสอดแทรกเขาไปใน
กระบวนการเรียนการสอนของทุกวิชา   

2. การแขงขันกีฬารอบมหกรรม   ซึ่งมีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรเปนเจ าภาพ            
โดยมหาวิทยาลัยไดสงนักกีฬาเขารวม  ผลปรากฏวาไมไดรับเหรียญรางวัลใด ๆ  และในวันที่  9 – 12 
กุมภาพันธ 2558  จะมีการแขงขันกีฬาราชภัฏกลุมภาคกลาง  โดยมีนักศึกษาเขารวมแขงขัน จํานวน 
140 คน  ขอเชิญชวนคณาจารยเขารวมเพื่อเปนกําลังใจใหกับนักศึกษาดวย 

3. ในวันที่  28  มกราคม 2558  มหาวิทยาลัยได ขอความร วมมือจากนักศึ กษา           
จํานวน 30 คน  ทําความสะอาดบริเวณวัดบรมพุทธาราม  เพื่อใหนักศึกษาไดมีสวนรวมในการพัฒนา
มหาวิทยาลัย 
 

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
รับทราบ 
 

ระเบียบวาระที่ 4.16.5  รองอธิการบดีฝายกิจการพิเศษและกฎหมาย 

 สาระสําคัญโดยยอ 
1. กรมบัญชีกลางจะมาจัดอบรมเผยแพรความรูเก่ียวกับกฎหมายการเงิน ในวันที่ 12 – 13 

กุมภาพันธ 2558  
2. ระเบียบ และขอบังคับตาง ๆ ที่มีปญหาขอใหแจงมายังฝายกิจการพิเศษและกฎหมาย  
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 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
รับทราบ 

 

ระเบียบวาระที่ 4.16.6  ผูชวยอธิการบดีฝายประกันคณุภาพ 

 สาระสําคัญโดยยอ 
ในวันที่  28  มกราคม  2558  จัดอบรมการพัฒนาการจัดการความรูดานงานประกัน

คุณภาพการศึกษา  ขอเชิญแตละหนวยงานเขารวมอบรม ณ หองประชุมอินทนิล 1  อาคาร 41       
คณะวิทยาการจัดการ  มีวิทยากร คือ รองศาสตราจารยนายแพทยจิตเจริญ  ชัยคํา และขอใหแตละ
หนวยงานเตรียม Notebook มาดวย  เน่ืองจากจะมีการทํา Work  shop    
 

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
รับทราบ 

 

ระเบียบวาระที่ 4.16.7  ผูชวยอธิการบดฝีายบริการวิชาการ   และสหกิจศกึษา 

 สาระสําคัญโดยยอ 
1. ขอบังคับวาดวยการดําเนินงานสหกิจศึกษาไดนําเขาสภามหาวิทยาลัยแลวเมื่อวันที่  21  

มกราคม 2558  ขณะนี้อยูระหวางการดําเนินการแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานและคณะกรรมการ
อํานวยการ   

2. ในเดือนกุมภาพันธ 2558  จัดอบรมใหความรูแกนักศึกษารุนป 2557  การอบรม
คอมพิวเตอร  และการทดสอบภาษาอังกฤษ  ในวนัที่  25 กุมภาพันธ 2558 

3. จัดอาจารย 5 สาขาวิชา ไปอบรมอาจารยนิเทศสหกิจศึกษา  
 

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
รับทราบ 

 

ระเบียบวาระที่ 4.16.8  ผูชวยอธิการบดีฝายอาคารสถานที่ภูมิสถาปตย  และสิทธิประโยชน
ของบุคลากร 

 สาระสําคัญโดยยอ 
1. หอดูดาว  ผูรับจางไดยื่นหนังสือข้ึนมาฟองเรียกคาเสียหาย จํานวน 7,770,000 บาท  

และไดมีการประชุมคณะกรรมการตรวจจางและคุมงานหอดูดาว  ซึ่งที่ประชุมมีมติใหดําเนินการ      
ตามระเบียบวาดวยงานพัสดุ   

2. การดําเนินการปรับปรุงบริเวณรอบอาคารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  คือ  บริเวณถนน   
รอบ ๆ   ลานดิน   ลานโพธิ์บริเวณรอบพระวิษณุ  ระบบทอระบายน้ําหนาอาคารดนตรี  ระบบทอ
ระบายน้ําหนาอาคารสาธิต  โดยจะดําเนินการเปดซองในเดือนกุมภาพันธ 2558  และจะดําเนินการ
ปรับปรุงในเดือนมีนาคม 2558 

3. แบบอาคารใหม จํานวน 2 หลัง คือ อาคารคณะครุศาสตร  และอาคารศิลปกรรม       
ไดดําเนินการสงมอบเรียบรอยแลว  ขณะนี้อยูระหวางการตรวจแบบ  เน่ืองจากอาคารศิลปกรรมเสาหาย 
จํานวน 2 ตน  อาคารคณะครุศาสตรเสาชั้นลางกับชั้นบนเย้ืองศูนยกันอยู 
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4. การดําเนินการยกรางประกาศมหาวิทยาลัยวาดวยหลักเกณฑและวิธีการประเมินบุคคล
แตงตั้งใหดํารงตําแหนงหัวหนางานหรือหัวหนาฝายงาน  สืบเน่ืองจากมหาวิทยาลัยยังไมเคยมีระบบ      
ในการใหดํารงตําแหนงหัวหนางาน   
 

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
รับทราบ 
 

ระเบียบวาระที่ 4.16.9  ผูชวยอธิการบดีฝายประชาสัมพันธ 

 สาระสําคัญโดยยอ 
1. การประชุมคณะกรรมการออกแบบหองเกียรติยศและหองประชาสัมพันธดานหนา

อาคาร 2  ไดดําเนินการออกแบบเรียบรอยแลว  และไดหารือกับผูชวยอธิการบดีฝายอาคารสถานที่ฯ    
วาจะดําเนินการตอไป 

2. การทําโครงการสื่อมวลชนสัมพันธ  โดยไดวางเครือขายกับหนังสือพิมพในทองถ่ิน  ATV  
สยามโพลล สุพรรณบุรี  รวมถึงวิทยุชุมชน  จังหวัดอยุธยา  จังหวัดอางทอง  จังหวัดนครนายก  จังหวัด
สิงหบุรี  ในการปลอยสกูปขาว  การประชาสัมพันธการรับสมัครนักศึกษา  และเรื่องอ่ืน ๆ ที่เก่ียวของกับ
มหาวิทยาลัย  เพื่อสามารถเขาถึงนกัศึกษามากย่ิงขึ้น   

3. โครงการ ARU Ambassador  มีนักศึกษาจํานวนหนึ่งแลว  เพ่ือเปนตัวแทนนักศึกษา  
ขณะนี้ไดมีการออกแบบเครือ่งแตงกายแลว  และกําลังจะมโีครงการอบรมบุคลิกภาพภาษาอังกฤษ  และ
การออกแนะแนวการศึกษาตอ  

4. การจัดทํ า วารสารประชาสัมพันธ โบราณสถานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา  จํานวน 200 เลม  สําหรับนักทองเที่ยวที่มาเย่ียมมหาวิทยาลัย  
 

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
รับทราบ 
 

ระเบียบวาระที่ 5  เรื่องนําเสนอเพื่อพิจารณา 
 

ระเบียบวาระที่ 5.1  ขอความเหน็และขอเสนอแนะแผนพฒันาคณุภาพ (Quality  Improvement  
Plan) ประจําปการศกึษา 2557 (จากผลการประเมนิคณุภาพการศกึษาภายใน 
ประจําปการศึกษา 2556) 

 สาระสําคัญโดยยอ 
 ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  ไดดําเนินการจัดทํารายงานการประเมิน

ตนเอง (Self  Assessment  Report  :  SAR)  ประจําปการศกึษา 2556  และรับการประเมินคุณภาพ
ภายใน  เมื่อวันที่  3 – 5 กันยายน 2557  จากคณะกรรมการตรวจตดิตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา  
ประจําปการศึกษา 2556 นั้น  มหาวิทยาลัยไดตระหนักถึงกระบวนการพัฒนาคุณภาพอยางตอเนื่อง     
จึงไดจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพ (Quality Improvement  Plan)  ประจําปการศึกษา 2557 (จากผล
การประเมินคุณภาพการศกึษาภายใน  ประจําปการศึกษา 2557 (จากผลการประเมินคุณภาพการศกึษา
ภายใน  ประจําปการศึกษา 2556) โดยจัดทําขึ้นตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจติดตาม
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ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา  ประจําปการศึกษา 2556 ประกอบดวยสิ่งที่หนวยงานตองดําเนินการ
เรงดวน  ขอเสนอแนะรายองคประกอบคุณภาพ  และตัวบงชี้ที่คะแนนผลการประเมินต่ํากวา 3.51    
โดยระบุกิจกรรม/แนวทางการพัฒนา  ชวงเวลา  งบประมาณ  และผูรับผิดชอบในแตละกิจกรรม     
อยางชัดเจน  เพื่อสามารถติดตามตรวจสอบผลการพัฒนาอยางตอเนื่องตอไป 

 คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) มีขอเสนอแนะ ดังตอไปนี ้
1. องคประกอบที่  3  ควรเพิ่มการพัฒนาทักษะ  การสื่อสารทางดานภาษาอังกฤษ        

แกนักศึกษา 
2. องคประกอบที่ 2  ขอใหมีมาตรการรองรับกรณีที่อาจารยลาศึกษาตอ  และทําใหเกิด

ปญหาคือไมมีอาจารยผูสอน 
3. อาจารยผูสอนไมครบองคประกอบ  ขอใหบรรจุไวในแผนบริหารความเส่ียงในหลักสูตร 
4. มหาวิทยาลัยควรมีแนวทางในการดาํเนินการ  เชน การหาผูทรงคณุวุฒิภายนอกมาสอน

ใหกับนักศึกษา 
5. มหาวิทยาลัยควรสํารวจอาจารยประจําหลักสูตรวาปจจุบันมีจํานวนก่ีคน  และยังขาด

อีกจํานวนกี่คน 
6. ใหแตละคณะจัดระบบการจัดสรรงบประมาณใหม  เพ่ือใชเปนงบสวนกลางกรณีมีเหตุ

จําเปนเรงดวน     
 

มติ/ความเห็นของที่ประชุม 
  เห็นชอบแผนพัฒนาคุณภาพ (Quality Improvement Plan) ประจําปการศึกษา 2557 
(จากผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปการศึกษา 2556) 
 

ระเบียบวาระที่ 5.2  ขอความเห็นชอบการจัดตั้งสวนงานภายในและการปรับปรุงลักษณะงาน       
เพื่อกําหนดอัตรากําลัง 

  

สาระสําคัญโดยยอ 
 ตามที่มหาวิทยาลัยขอใหหนวยงานที่เก่ียวของจัดสงขอมูลการขอจัดตั้งสวนงานภายในระดับ

คณะ/สํานักหรือเทียบเทา  ซึ่งไดนําเขาวาระการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.)        
ในคราวประชุมครั้งที่ 20/2557  เมื่อวันอังคารที่  16 ธันวาคม 2557  ที่ประชุมไดมอบหมายให         
รองอธิการบดีฝายกิจการพิเศษและกฎหมายเปนผูรวบรวมขอมูล  และใหนํามาพิจารณาในการประชุม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) อีกครั้งหนึ่ง 
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ขอมูลการทบทวนการเสนอขอจัดตั้งสวนงาน
ภายในระดับคณะ/สํานักหรือเทียบเทา 

ขอมูลการทบทวนการเสนอขอเปลี่ยนแปลง
โครงสรางหนวยงานและวิเคราะหอัตรากําลัง 

1. สํานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา (กบศ.) 
- เห็นชอบในหลักการ  เนื่องจากอยูในระดับคณะอยูแลว  

จึงขอปรับวิธีการบริหารจัดการใหเหมือนคณะ 
2. ศูนยวิเทศสัมพันธและอาเซียนศึกษา (กนผ.) 
- เห็นชอบในหลักการ  ใหมีสถานะเทียบเทางาน  และ

อยูภายใตกองกลาง  และตองการแยกออกมาเปนงาน
ให มีความชั ดเ จน  และบริหารจัดการขึ้ นตรงกั บ
อธิการบดี 

3. คณะนิติศาสตร (คมส.) 
- เห็นชอบในหลักการ  ที่จะใหเปนคณะ  มีการบริหาร

จัดการ  และขอให คณบดีคณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตรจัดทําโครงการขอจัดตั้งคณะนิติศาสตร 

4. สํานักงานสภามหาวิทยาลัย (กองกลาง) 
- เห็นชอบในหลักการ ใหเปนงานหนึ่งที่สังกัดกองกลาง  

และใชชื่อวาสํานักงานสภามหาวิทยาลัย 
5. สํานัก งานประกั นคุณภาพการศึกษา (งานประกั น

คุณภาพ กนผ.) 
- เห็นชอบในหลักการ  ใหอยู ในระดับงาน ขึ้นตรงกับ

อธิการบดี  และการของบประมาณ   ใหขอจากกอง
เดิมที่สังกัด 

6. คณะเทคโนโลยี 
- เห็นชอบในหลักการ  และใหหนวยง านไปแตงตั้ ง

คณะกรรมการเพิ่มเติม  เพื่อปรับปรุงรายละเอียดให
เปนไปตามระเบี ยบที่สํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา (สกอ .)  กํ าหนดไว  แ ละนํา เสนอสภา
มหาวิทยาลัยไดรับทราบ และกําหนดเปนหนวยงาน
ภายใน และใหจัดทําโครงการขอจัดตั้งคณะเทคโนโลยี
ดวย    

7. สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
- เห็นชอบในหลักการ  และใหจัดทําเปนโครงการจัดตั้ง  

สวนการของบประมาณใหขอจากหนวยงานเดิม  และ
ใหเขียนรายละเอียดในการดําเนินการ   

1. สถาบันอยุธยาศึกษา 
- เห็นชอบ  ใหมีการปรับลดกลุมงานจากเดิม จํานวน 6 

กลุมงานเหลือ 4  กลุมงาน และปรับลดจํานวนคนที่มี
อยูเดิมจาก จํานวน 18 คน เหลือ จํานวน 16 คน 

2. หนวยตรวจสอบภายใน  
- เห็นชอบ ใหปรับเปนงาน สังกัดกองกลาง 
3. โรงเรียนสาธิตมัธยม 
- เห็นชอบในหลักการ และขอใหมหาวิทยาลัยชว ย

วิเคราะหอัตรากําลังเพิ่มเติม 
4. กองพัฒนานักศึกษา 
- เห็นชอบ  และขอปรับหนวยงานภายใน  และขอ

อัตรากําลังเพิ่ม 
5. ศูนยสหกิจศึกษา 
- เห็นชอบในหลักการ  เทียบเทางานในกองพัฒนา

นักศึกษา  ขึ้นตรงกับอธิการบดี 
6. งานประกันคุณภาพ กองนโยบายและแผน 

 

 

 คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) มีขอเสนอแนะ ดังตอไปนี ้
1. การแยกเปนหนวยงานภายในหลังจากที่ประกาศแลว  จะไมสามารถใชงบประมาณ

แผนดินได  จะตองมีการวางแผนจัดหางบประมาณเพื่อดําเนินการเอง 
2. มหาวิทยาลัยควรพิจารณากรอบอัตรากําลังทั้งหมดของสายสนับสนุน  และพิจารณา

ภาระงาน   
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มติ/ความเห็นของที่ประชุม 
  เห็นชอบในหลักการการจัดตั้งสวนงานภายในและการปรับปรุงลักษณะงาน  เพื่อกําหนด
อัตรากําลัง  และดําเนินการแตงตั้งคณะกรรมการทบทวนโครงสรางงานและอัตรากําลัง  โดยมีหนวยงาน  
ที่ เกี่ยวของมา เปนคณะกรรมการ  เพื่อทํ าหนาที่ ในการวิเคราะหรายละเอียด  กําหนดแนวทาง             
ในการดําเนินงาน  การจัดตั้งให สูเปาหมาย  การกําหนดหลักเกณฑ  วิธีการ  และแบบฟอรม            
และนําเสนอคณะกรรมการบรหิารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) อีกครั้งหนึ่ง  กอนนําเสนอสภามหาวิทยาลัยตอไป   

 

ระเบียบวาระที่ 6 ขอเสนอแนะจากแตละหนวยงาน 

ระเบียบวาระที่ 6.1 คณบดีคณะครุศาสตร 
- ไมมี - 

 

ระเบียบวาระที่ 6.2  คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
- ไมมี –  

 

ระเบียบวาระที่ 6.3 คณบดีคณะวิทยาการจัดการ 
- ไมมี -  

 

ระเบียบวาระที่ 6.4  คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
- ไมมี -  
 

ระเบียบวาระที่ 6.5  ผูอํานวยการสถาบันอยุธยาศกึษา  
- ไมมี -  

 

ระเบียบวาระที่ 6.6  ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
- ไมมี -  

 

ระเบียบวาระที่ 6.7   ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
- ไมมี -  

 

ระเบียบวาระที่ 6.8  ผูอํานวยการสํานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา 
- ไมมี -  

 
 

ระเบียบวาระที่ 6.9  ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบด ี
- ไมมี -  

 

ระเบียบวาระที่ 6.10  ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ 
- ไมมี -  

  

ระเบียบวาระที่ 6.11  ผูอํานวยการกองนโยบายและแผน 
- ไมมี – 
 



 

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  คร้ังที่  2/2558 

 

[2-17] 

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 -  

 

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 –  



 

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  คร้ังที่  2/2558 
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ระเบียบวาระที่ 7  เรื่องอื่น ๆ 
ระเบียบวาระที่  7.1 กําหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  ครั้งที่ 2/2558 

สาระสําคัญโดยยอ 
มหาวิทยาลัยกําหนดให มีการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.)           

ครั้งที่ 2/2558 โดยพรอมเพรียงกัน ในวันอังคารที่ 24 กุมภาพันธ 2558  เวลา 13.30 น. ณ หองประชุม
อยุธยา – อาเซียน  สํานักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 

มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
     รับทราบ 
 

ระเบียบวาระที่  7.2 ขอความอนุเคราะหนัดหมายการประชุมชุดอื่น  ๆในวันอังคารชวงบาย 

สาระสําคัญโดยยอ 
ขอความอนุเคราะหในการจัดการประชุมของคณะกรรมการชุดอื่น ๆ ในวันอังคารชวงบาย  

เน่ืองจากมีการกําหนดใหมีการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) เดือนละ 1 ครั้งแลว  
และเนื่องจากมีการจัดตารางสอนเวนไวในวันอังคารชวงบายใหแลว 

 

มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
     รับทราบ 
 

ระเบียบวาระที่  7.3 ขอความอนุเคราะหมหาวิทยาลัยหารือในหัวขอการบริการวิชาการและ
ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

สาระสําคัญโดยยอ 
ขอความอนุเคราะหมหาวิทยาลัยดําเนินการหารือเรื่องการประกันคุณภาพในหัวขอ       

การบริการวิชาการและทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  เน่ืองจากตอไปตองอยูในความรับผิดชอบของคณะ  
ซึ่งเดิมสถาบันวิจัยและพัฒนาเปนผูดําเนินการรวบรวมมาจากสาขาวิชาของแตละคณะ  และเนื่องจาก
ตอไปคณะตองจัดทําแผนบริการวิชาการประจําป  และตองมีงบประมาณในการดําเนินการดวย     

 

มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
     รับทราบ 

 
 

เลิกประชุมเวลา  16.30 น.  
 

 

นางนงคราญ คงสมทรง ผูทํารายงานการประชุม 
นางสุนทร ี โพธิกุล ผูตรวจบันทึกการประชุม 


