
 

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  คร้ังที่  10/2558 

 

[2-1] 

รายงานการประชุมคณะกรรมการบรหิารมหาวิทยาลัย 
คร้ังที่  9/2558 

วันอังคารที่  25  สิงหาคม  2558  เวลา 13.30 – 17.15 น. 
ณ  ห้องประชุมอยุธยา – อาเซียน  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

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

ผู้ท่ีมาประชุม 
1. รศ.ดร.นพวรรณ ธีระพันธ์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร      ประธาน 
2. ผศ.ดร.อดิศร  ภู่สาระ  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ      กรรมการ 
3. รศ.ไพฑูรย์  สมัครกิจ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา     กรรมการ 
4. อาจารย์ธาตรี มหันตรัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษและกฎหมาย  กรรมการ 
5. อาจารย์สุทัศน์ อู่ทอง  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายอาคารสถานที่ฯ    กรรมการ 
6. อาจารย์ ดร.ภาคิน โชติเวศย์ศิลป์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์     กรรมการ 
7. อาจารย์ ดร.อมรรัตน์ สน่ันเสียง คณบดีคณะครุศาสตร์            กรรมการ 
8. ผศ.หทัยรัตน์  ทรรพวส ุ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์    กรรมการ 
9. ผศ.ศิริรัตน์    ศิริพรวิศาล (แทน) คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ฯ        กรรมการ 
10. อาจารย์ ดร.ศานติ เล็กมณี  คณบดีคณะวิทยาการจัดการ     กรรมการ 
11. อาจารย์ ดร.จงกล เฮงสุวรรณ ผู้อํานวยการสถาบันอยุธยาศึกษา       กรรมการ 
12. ผศ.ธนู   บุญญานุวัตร ผู้อํานวยการสํานักวิทยบริการและ 

     เทคโนโลยีสารสนเทศ      กรรมการ 
13. ดร.นริสานันท์ เดชสุระ  ผู้อํานวยการสํานักงานบัณฑิตศึกษา    กรรมการ 
14. นายนพดล  ปรางค์ทอง (แทน) ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ กรรมการ 
15. นางสาวเพลินตา โมสกุล  ผู้อํานวยการกองนโยบายและแผน        กรรมการ 
16. นางสาวพรสวรรค์ คล้ายกัน ผู้อํานวยการกองพัฒนานักศึกษา     กรรมการ 
17. นางสุนทรี  โพธิกุล  ผู้อํานวยการสํานักงานอธิการบดี   กรรมการและเลขานุการ 
18. นางศิขรินทร์ สุวรรณทัศน์ นิติกร         ผู้ช่วยเลขานุการ 
19. น.ส.กาญจน์พิชญา ภิญญา  รักษาการหัวหน้างานกิจการคณะกรรมการ       

              ผู้ช่วยเลขานุการ 
20. นางนงคราญ  คงสมทรง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป      ผู้ช่วยเลขานุการ 
21. นางจิราพร  พัฒน์ธนกิจ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป      ผู้ช่วยเลขานุการ 
22. นางปิยะนุช  สุขเพ็ชร  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป      ผู้ช่วยเลขานุการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  คร้ังที่  10/2558 

 

[2-2] 

ผู้ไม่มาประชมุ 
1. อาจารย์ ดร.เกษม บํารุงเวช อธิการบดี    ติดราชการ 
2. ผศ.ดร.จันทร์เพ็ญ คล้ายมุข  รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน ติดราชการ 
3. ผศ.บุญไท  เจริญผล  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายงานประกันคุณภาพ ติดราชการ 
4. อาจารย์ ดร.กิติมา ทามาล ี  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการฯ ติดราชการ 
5. รศ.ดร.ชูสิทธ์ิ ประดับเพ็ชร ผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ติดราชการ 
6. นางสารภี  พูลศิร ิ  ผู้อํานวยการกองพัฒนานักศึกษา  ติดราชการ 
7. นางลักขณา  เตชวงษ์  ผู้อํานวยการกองบริการการศึกษา  ติดราชการ 

 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. นางสาวกาญจนา     เงินอ่อน หัวหน้าสํานักงานคณะครุศาสตร์ 
2. นางอรัญญา     จงกลรัตน์ หัวหน้าสํานักงานคณะมนุษยศาสตร์ฯ 
3. นางสาวพิจิกามาศ     แย้มบู่ หัวหน้าสํานักงานผู้อํานวยการสํานักงานวิทยบริการฯ 
4. นางศราริตา      แจ้งพันธ์ รักษาการหัวหน้างานนิติการ 
5. นายสราวุธ      คําสัตย์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
6. นายเจษฎา      ทองธานี เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
7. นางสาวเบญจลักษณ์    ชิดชาญชัย นักวิชาการศึกษา 
8. นายวีรศักด์ิ      โพธ์ิภิรมย์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
9. นายสิปปภาส     บุญรักษา นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
10. นางอริสสา      บัวเจริญ นักวิเทศสัมพันธ์ 

เริ่มประชุม เวลา 13.30 น. 
          ประธานพิจารณาจํานวนกรรมการที่มาประชุมและเห็นว่าครบองค์ประชุมแล้ว จึงเปิด         
การประชุมและดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม  

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ 
ระเบียบวาระท่ี 1.1  อธิการบดีติดราชการ 
 

 สาระสําคัญโดยย่อ 
 เน่ืองด้วยอธิการบดีติดราชการ  จึงมอบหมายให้รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทําหน้าที่ประธาน      
การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) ครั้งที่ 9/2558  วันที่ 25 สิงหาคม 2558 

 

 มติ/ความเห็นของที่ประชุม 
   รับทราบ 
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ระเบียบวาระที่ 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
ระเบียบวาระท่ี 2.1  เรื่องรับรองรายงานการประชุม  ครั้งท่ี 8/2558  

สาระสําคัญโดยย่อ 
มหา วิทยาลัย ไ ด้ กํ าหนดใ ห้มีการประ ชุม  คณะกรรมการบ ริหารมหา วิทยาลัย               

ครั้งที่ 8/2558 เมื่อวันอังคารที่  28 กรกฎาคม  2558 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมอยุธยา – อาเซียน  
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

เลขานุการคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย นําเสนอรายงานการประชุม ครั้งที่ 8/2558    
เพ่ือขอให้ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม 

 

มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
  รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  ครั้ งที่  8/2558              
โดยไม่มีการแก้ไข  
 

ระเบียบวาระที่ 3   เรื่องสืบเน่ืองจากการประชุม 

ระเบียบวาระท่ี 3.1  รายงานข้อมูลการดําเนินงานและผลการปฏิบัติตามมติท่ีประชุม 
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
ครั้งท่ี 8/2558 

สาระสําคัญโดยย่อ 
  เลขานุการคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  (ก .บ . )  นํา เสนอรายงานข้อมูล               
จากการดําเนินงานและผลการปฏิบั ติตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย               
ครั้งที่  8/2558 เมื่อวันอังคารที่  28  กรกฎาคม  2558  ดังต่อไปน้ี 

ระเบียบ
วาระท่ี เรื่อง มติท่ีประชุม/ข้อเสนอแนะ 

และข้อสั่งการ ผลการปฏิบัติตามมติ 
5.1 ขอความเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศ

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา     
เร่ือง อัตราค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิ   
ทําหน้าที่ให้คําปรึกษาในการดําเนินงาน
วิจัย ตรวจสอบความก้าวหน้า  ติดตาม
และประเมินผลโครงการวิจัย 

เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา  เร่ือง อัตราค่าตอบแทน
ผู้ทรงคณุวุฒิทําหน้าที่ให้คําปรึกษาในการ
ดําเนินงานวิจัย ตรวจสอบความก้าวหน้า  
ติดตามและประเมินผลโครงการวิจัย 

- แจ้งมติการประชุมให้แก่หน่วยงาน        
ที่เก่ียวข้องได้รับทราบ 

- นําเข้าพิจารณาในการประชุม
คณะกรรมการบริหารงบประมาณและ 
การเงิน (ก.บ.ง) ในเดือนกันยายน 2558 
 

5.2 ขอความเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
เร่ือง หลักเกณฑ์การพิจารณาผลสําเร็จ
โครงการวิจัยที่ได้รับทุนอุดหนุนจาก
งบประมาณแผ่นดิน พ.ศ.2558 

เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา เร่ือง หลักเกณฑ์          
การพิจารณาผลสําเร็จโครงการวิจัยที่ได้รับ
ทุนอุดหนุนจากงบประมาณแผน่ดิน  
พ.ศ.2558 

- แจ้งมติการประชุมให้แก่หน่วยงาน        
ที่เก่ียวข้องได้รับทราบ 

- เนื่องจากมีข้อท้วงติงจากคณาจารย์      
จึงขอนําเข้าพิจารณาในการประชุม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) 
คร้ังที่ 9/2558 ในวันที่ 25 สิงหาคม 2558 
เป็นวาระสืบเนื่องจากการประชุมต่อไป  

5.3 ขอความเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
เร่ือง  หลักเกณฑ์การพิจารณาผลสําเร็จ
โครงการวิจัยที่ได้รับทุนอุดหนุน       

เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา เร่ือง  หลักเกณฑ์          
การพิจารณาผลสําเร็จโครงการวิจัยที่ได้รับ
ทุนอุดหนุนจากกองทุนวิจัย พ.ศ.2558 

- แจ้งมติการประชุมให้แก่หน่วยงาน        
ที่เก่ียวข้องได้รับทราบ 

- เนื่องจากมีข้อท้วงติงจากคณาจารย์      
จึงขอนําเข้าพิจารณาในการประชุม
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ระเบียบ
วาระท่ี เรื่อง มติท่ีประชุม/ข้อเสนอแนะ 

และข้อสั่งการ ผลการปฏิบัติตามมติ 
จากกองทุนวิจัย พ.ศ.2558 คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) 

คร้ังที่ 9/2558 ในวันที่ 25 สิงหาคม 2558 
เป็นวาระสืบเนื่องจากการประชุมต่อไป 

5.4 ขอความเห็นชอบการเปล่ียนแปลง
รายการจัดซื้อรถบรรทุก ขนาด 6 ล้อ 
น้ําหนักบรรทุกไม่น้อยกว่า 9 ตัน   
จํานวน 1 คัน เป็นเคร่ืองปรับอากาศ 
จํานวน 34 เคร่ือง 

เห็นชอบการเปล่ียนแปลงรายการจัดซื้อ
รถบรรทุก ขนาด 6 ล้อ น้ําหนักบรรทุก        
ไม่น้อยกว่า 9 ตัน จํานวน 1 คัน เป็น
เคร่ืองปรับอากาศ จํานวน 34 เคร่ือง  
และนําเสนอเพ่ือพิจารณาในการประชุม
คณะกรรมการบริหารงบประมาณและ
การเงิน (ก.บ.ง) และการประชุมสภา
มหาวิทยาลัยต่อไป 

- แจ้งมติการประชุมให้แก่หน่วยงาน        
ที่เก่ียวข้องได้รับทราบ 

- นําเข้าพิจารณาในการประชุม
คณะกรรมการบริหารงบประมาณและ  
การเงิน (ก.บ.ง) ในเดือนกันยายน 2558 
 

5.5 ขอความเห็นชอบกรอบวงเงิน
งบประมาณรายจ่าย (เงินรายได้) 
ประจําปีงบประมาณ 2559 

เห็นชอบกรอบวงเงินงบประมาณรายจ่าย 
(เงินรายได้) ประจําปีงบประมาณ 2559         
และนําเสนอเพ่ือพิจารณาในการประชุม   
สภามหาวิทยาลัย  คร้ังที่ 8/2558 ในวันที่ 
19 สิงหาคม 2558 และหากหน่วยงานที่
ต้องการแก้ไข ขอให้ประสานงานกับ       
กองนโยบายและแผนต่อไป 

- แจ้งมติการประชุมให้แก่หน่วยงาน        
ที่เก่ียวข้องได้รับทราบ 

- นําเข้าสภามหาวิทยาลัย คร้ังที่ 8/2558  
เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2558 มติที่ประชุม
เห็นชอบ 
 

5.6 ขอความเห็นชอบนโยบายการจัดสรร
งบประมาณ ประจําปีงบประมาณ 2559 

เห็นชอบนโยบายการจัดสรรงบประมาณ 
ประจําปีงบประมาณ 2559  และนําเสนอ      
เพ่ือพิจารณาในการประชุมสภามหาวิทยาลัย 
คร้ังที่ 8/2558 ในวันที่ 19 สิงหาคม 2558 
ต่อไป 

- แจ้งมติการประชุมให้แก่หน่วยงาน        
ที่เก่ียวข้องได้รับทราบ 

- นําเข้าสภามหาวิทยาลัย คร้ังที่ 8/2558  
เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2558 มติที่ประชุม
เห็นชอบ 

5.7 ขอความเห็นชอบรายงานผล 
การดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2557 

เห็นชอบรายงานผลการดําเนินงานตาม
แผนปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ    
พ.ศ.2557 โดยให้แก้ไขตามข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) 
และนําเสนอเพ่ือพิจารณาในการประชุมสภา
มหาวิทยาลัย คร้ังที่ 8/2558 ในวันที่ 19 
สิงหาคม 2558 ต่อไป 

- แจ้งมติการประชุมให้แก่หน่วยงาน        
ที่เก่ียวข้องได้รับทราบ 

- นําเข้าสภามหาวิทยาลัย คร้ังที่ 8/2558  
เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2558 มติที่ประชุม
เห็นชอบ 
 

5.8 ขอความเห็นชอบแต่งต้ังและกําหนด
ค่าตอบแทนท่ีปรึกษามหาวิทยาลัย    
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จํานวน 3 ราย 

เห็นชอบในหลักการ  การแต่งต้ังและกําหนด
ค่าตอบแทนท่ีปรึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา  จํานวน 3 ราย  
ส่วนข้อมูลรายละเอียด  และเหตุผลความ
จําเป็น  จะดําเนินการจัดเตรียมข้อมูล  
ก่อนนําเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป 

- แจ้งมติการประชุมให้แก่หน่วยงาน        
ที่เก่ียวข้องได้รับทราบ 

- จัดเตรียมข้อมูลเพ่ือนําเสนอสภา
มหาวิทยาลัยต่อไป 
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ระเบียบวาระที่ 4 แจ้งผลและนําเสนอแผนงานที่จะดําเนินการของหน่วยงานต่าง ๆ  
ระเบียบวาระท่ี 4.1 คณบดีคณะครุศาสตร์ 
 สาระสําคัญโดยย่อ 

1. เมื่อวันที่ 5 – 23 สิงหาคม 2558  รับสมัครบุคคลเข้ารับการฝึกอบรมมาตรฐานความรู้
วิชาชีพครูของคุรุสภา  จํานวน 7 มาตรฐาน  ปีการศึกษา 2558  มีผู้เข้ารับการรับสมัครอบรม จํานวน 
350 คน โดยเริ่มการอบรม ระหว่างวันที่ 29 สิงหาคม 2558 – 24 เมษายน 2559  

2. เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2558  ทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้  สาขาวิชาคณิตศาสตร์
และสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา ณ อาคารศูนย์การศึกษาพิเศษ  คณะครุศาสตร์ 

3. เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2558  ทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้  สาขาวิชาการสอน
ภาษาอังกฤษ  สาขาวิชาการประถมศึกษา  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์  สาขาวิชาพลศึกษา  สาขาวิชา      
การสอนภาษาไทย  สาขาวิชาการศึกษาพิเศษฯ  สาขาวิชาสังคมศึกษา และสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย       
ณ อาคารศูนย์การศึกษาพิเศษ  คณะครุศาสตร์ 

4. เมื่อวันที่ 21 – 23 สิงหาคม 2558  ร่วมจัดนิทรรศการสําหรับนักเรียนในโครงการอบรม
งานวิชาการโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนฯ  เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ        
สยามบรมราชกุมารี  เน่ืองในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา  60 พรรษา  ณ โรงเรียนตํารวจตระเวน
ชายแดนการบินไทย  ตําบลไทรเด่ียว  อําเภอคลองหาด  จังหวัดสระแก้ว 

5. เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2558  ดร.ประวิทย์  ประมาณ เป็นตัวแทนคณะครุศาสตร์       
เข้ารับมอบเกียรติบัตรในโครงการอบรมงานวิชาการโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนฯ  เฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  เน่ืองในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา 60 พรรษา  
ณ โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนการบินไทย  ตําบลไทรเด่ียว  อําเภอคลองหาด  จังหวัดสระแก้ว 

6. เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2558  วัดภูเขาทองมอบทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาที่เรียนดี       
มีความประพฤติดี  และขาดแคลนทุนทรัพย์  ให้กับคณะครุศาสตร์ จํานวน 1 ทุน คณะครุศาสตร์
พิจารณาคัดเลือกนักศึกษาเรียบร้อยแล้ว  คือ นายปรัชญา  รุ่งเรือง  นักศึกษาช้ันปีที่ 4 สาขาวิชาสังคม
ศึกษา 

7. เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2558 – วันที่ 4 กันยายน 2558  คณะครุศาสตร์กําหนดการตรวจ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  ระดับหลักสูตร  ประจําปีการศึกษา 2557  ณ อาคารศูนย์การศึกษา
พิเศษและอาคารสํานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา 

8. ในวันที่ 26 สิงหาคม 2558  งานประสบการณ์วิชาชีพครู  จัดสัมมนาระหว่าง           
ฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 (ครั้งที่ 3) สําหรับนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตร์บัณฑิตช้ันปีที่ 5 ใน
หัวข้อเร่ือง “สอนอย่างไรให้ผู้เรียนมีความสุขสนุกกับการเรียน” โดยวิทยากร อาจารย์กําไร  คล้ายวงศ์  
ศึกษานิเทศก์สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา  เขต 1 ในวันที่ 26 
สิงหาคม 2558 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

9. ในวันที่ 7 กันยายน 2558  ประชุมคณะกรรมการประจําคณะครุศาสตร์  ครั้งที่ 3/2558 
10. ในวันที่ 9 กันยายน 2558  กิจกรรมชวนน้องครุศาสตร์ทัศนาอยุธยากรุงเก่า  นักศึกษา

ช้ันปีที่ 1 – 3  
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 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
รับทราบ  

 

ระเบียบวาระท่ี 4.2  คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 สาระสําคัญโดยย่อ 

1. เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2558  จัดกิจกรรมปฐมนิเทศและบายศรีสู่ขวัญ  นักศึกษาช้ันปีที่ 1  
ประจําปีการศึกษา 2558  ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

2. เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2558  สาขาวิชานิเทศศาสตร์  จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่  
ณ อาคาร 100 ปี (ศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

3. เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2558  จัดพิธีมอบเกียรติบัตร  แก่ผู้ผ่านการอบรมภาษาอังกฤษ  
เพ่ือการสื่อสาร  สําหรับครู  และบุคลากรทางการศึกษา  รุ่นที่ 2 (English  for  Communication  for  
Teachers  and  Education  Personnel)  ณ ห้อง 43105  ช้ัน 2  อาคาร 43  คณะมนุษยศาสตร์ฯ 

4. เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2558  ให้การต้อนรับ รศ.ซาซากิ  นาโอมาสะ  และนักศึกษา    
จาก Kyoto  University  of  Education  KUE  ประเทศญี่ปุ่น  ณ ห้องประชุม 43110  ช้ัน 2  อาคาร 
43  คณะมนุษยศาสตร์ฯ 

5. เมื่อวันที่ 8 – 9 สิงหาคม 2558  สาขาวิชาดนตรี  จัดกิจกรรมไหว้ครูและครอบครู        
ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

6. เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2558  จัดงานเล้ียงต้อนรับให้อาจารย์และนักศึกษาจาก Kyoto  
University  of  Education  KUE ประเทศญี่ปุ่น ณ ห้องประชุม 104  อาคาร 1  คณะมนุษยศาสตร์ฯ 

7. เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2558  สาขาวิชาภาษาไทย  จัดกิจกรรมเตรียมฝึกประสบการณ์
วิชาชีพนักศึกษาช้ันปีที่ 4  ณ ห้อง 43005  อาคาร 43  คณะมนุษยศาสตร์ฯ 

8. เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2558  สถาบันขงจื้อ  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต  ศูนย์จังหวัด
สุพรรณบุรี  ร่วมกับสาขาวิชาภาษาจีน  จัดกิจกรรมอบรมการวาดภาพพู่กันจีน  ให้กับนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ณ ห้อง 31015  อาคาร 100 ปี (ศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์) 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

9. เมื่อ วันที่  18 – 20 สิงหาคม  2558  จัดพิธีซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร               
ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

10. เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2558  จัดประชุมคณะกรรมการดําเนินงานประกันคุณภาพ
การศึกษาระดับคณะ ครั้งที่ 4/2558  ณ ห้องประชุม 43110  ช้ัน 2  อาคาร 43  คณะมนุษยศาสตร์ฯ 

11. เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2558  สาขาวิชานิติศาสตร์  ตรวจประเมินประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน   ระดับหลักสูตร   ปีการ ศึกษา  2557  ณ  ห้อง  121B ช้ัน  3  อาคาร  1                  
คณะมนุษยศาสตร์ฯ 

12. เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2558  สาขาวิชานิเทศศาสตร์  ตรวจประเมินประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในระดับหลักสูตร  ปีการศึกษา  2557  ณ ห้อง 43112  ช้ัน  2  อาคาร  43               
คณะมนุษยศาสตร์ฯ 
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13. ในวันที่ 26 สิงหาคม 2558  สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์  ตรวจประเมินประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน  ระดับหลักสูตร  ปีการศึกษา 2557  ณ ห้อง 227  ช้ัน 3  อาคาร 2         
คณะมนุษยศาสตร์ฯ 

14. ในวันที่ 27 สิงหาคม 2558  สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์  (ปริญญาโท)  ตรวจ
ประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  ระดับหลักสูตร  ปีการศึกษา 2557  ณ ห้อง 3025         
อาคารบัณฑิตวิทยาลัย   

15. ในวันที่ 28 สิงหาคม 2558  สาขาวิชาภาษาอังกฤษ  ตรวจประเมินประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน   ระดับหลักสูตร   ปีการศึกษา  2557  ณ  ห้อง  116A ช้ัน  2   อาคาร  1                  
คณะมนุษยศาสตร์ฯ 

16. ในวันที่ 28 สิงหาคม 2558  สาขาวิชาศิลปะการแสดง  ตรวจประเมินคุณภาพ
การศึกษาระดับหลักสูตร  ปีการศึกษา 2557  ณ ห้อง 314/1  ช้ัน 2 อาคาร 3  มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 

17. ในวันที่ 28 สิงหาคม 2558  สาขาวิชาสหวิทยาการอิสลาม  ตรวจประเมินประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน  ระดับหลักสูตร  ปีการศึกษา 2557  ณ ห้อง 43112  ช้ัน 2  อาคาร 43      
คณะมนุษยศาสตร์ฯ 

18. ในวันที่ 30  สิงหาคม 2558  สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น  ตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2557 ณ ห้อง 125  ช้ัน 2  อาคาร 1  คณะมนุษยศาสตร์ฯ 

19. ในวันที่ 31 สิงหาคม 2558  สาขาวิชาพัฒนาชุมชน  ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน  ระดับหลักสูตร  ปีการศึกษา 2557  ห้อง 227  ช้ัน 3  อาคาร 2  คณะมนุษยศาสตร์ฯ 

20. ในวันที่ 1 กันยายน 2558  สาขาวิชาศิลปกรรม  ตรวจประเมินประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน  ระดับหลักสูตร  ปีการศึกษา 2557  ณ ห้อง 2805  อาคาร 28  คณะมนุษยศาสตร์ฯ 

21. ในวันที่ 2  กันยายน 2558  สาขาวิชาดนตรีสากล  ตรวจประเมินประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน  ระดับหลักสูตร  ปีการศึกษา 2557  ณ ห้อง 13206  อาคาร 13  คณะมนุษยศาสตร์ฯ 

22.   ในวันที่ 2 กันยายน 2558  สาขาวิชาประวัติศาสตร์  ตรวจประเมินประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน  ระดับหลักสูตร  ปีการศึกษา 2557  ณ ห้อง 227  ช้ัน 3 อาคาร 2 คณะมนุษยศาสตร์ฯ 

23. ในวันที่ 3 กันยายน 2558  สาขาวิชาดนตรี  ตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน  ระดับหลักสูตร  ปีการศึกษา 2557  ณ ห้อง 13206  อาคาร 13  คณะมนุษยศาสตร์ฯ 

24. ในวันที่ 3 กันยายน 2558  สาขาวิชาภาษาไทย  ตรวจประเมินประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน  ระดับหลักสูตร  ปีการศึกษา 2557  ณ ห้อง 43003  อาคาร 43  คณะมนุษยศาสตร์ฯ 

25. ในวันที่ 4 กันยายน 2558  สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น  ตรวจประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน   ระดับหลักสูตร   ปีการ ศึกษา  2557  ณ  ห้อง  111  ช้ัน  2   อาคาร  1                  
คณะมนุษยศาสตร์ฯ 

26. ในวันที่ 4 กันยายน 2558  จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ  ทบทวนแผนกลยุทธ์  ประจําปี 
2558  ณ โฮมสเตย์  เกาะเกิด  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

27. ในวันที่ 9 กันยายน 2558  จัดกิจกรรมประกวดดาวเดือน  ณ ลานเอนกประสงค์       
กองพัฒนานักศึกษา 
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28. ในวันที่ 16 กันยายน 2558  จัดประชุมคณะกรรมการประจําคณะ ครั้งที่ 8/2558       
ณ ห้องประชุม 43110  ช้ัน 2  อาคาร 43  คณะมนุษยศาสตร์ฯ 
 

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
รับทราบ  

 

ระเบียบวาระท่ี 4.3 คณบดีคณะวิทยาการจัดการ 

 สาระสําคัญโดยย่อ 
1. ขอเรียนเชิญร่วมงานวิชาการวิทยาการจัดงาน  มีกิจกรรมการแสดงจากประเทศอินเดีย  

การเต้นภารตะ  การแสดงของนักศึกษาจีน  และการแสดงนําเสนอบทความวิจัย จํานวน 48 เรื่อง     
และช่วงเย็นขอเรียนเชิญรับประทานอาหาร  ณ  โรงแรมริเวอร์วิว  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

2. เ พ่ือให้เกิดความรวดเร็วเ ร่ืองการใช้เวลาในการประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย (ก.บ.)  ควรมีการประเมินผลการเสนอวาระที่นําเข้าพิจารณาในการประชุมว่าเรื่องใด         
ที่สามารถปฏิบัติได้  โดยไม่ต้องนําเข้าในการประชุมก็ให้ดําเนินการได้เลย    
 

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
รับทราบ  

 

ระเบียบวาระท่ี 4.4  คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 สาระสําคัญโดยย่อ 

1. เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2558  ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานสัปดาห์
วิทยาศาสตร์  ณ ห้องประชุม 1  คณะวิทยาศาสตร์ฯ 

2. เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2558 พิธีเปิดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ  และวันที่ 
13 – 15 สิงหาคม 2558  จัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจําปี 2558  ณ บริเวณหน้า       
คณะวิทยาศาสตร์  

3. เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2558  จัดพิธีวางพานพุ่มถวายสักการะ ร.4  ณ ห้องประชุม 
อาคาร 100 ปี  

4. เมื่อวันที่ 18 – 20 สิงหาคม 2558  ซ้อมรับปริญญา  ณ ห้อง 31020  ห้อง 31021   
5. เมื่อวันที่ 21 – 22 สิงหาคม 2558  กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม           

ของนักศึกษาใหม่  เข้าวัดปฏิบัติธรรม  ณ วัดสีกุก  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
6. เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2558  ร่วมปฏิบัติงานในพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร     

ณ สวนอัมพร  กรุงเทพฯ   
7. เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2558  การประเมินคุณภาพภายใน  ระดับหลักสูตร  

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร  และสาขาวิชาเกษตรศาสตร์  ณ ห้องประชุม 2        
และห้อง ศว 108  คณะวิทยาศาสตร์ฯ 

8. ในวันที่ 26 สิงหาคม 2558  การประเมินคุณภาพภายใน  ระดับหลักสูตร         
สาขาเทคโนโลยีการผลิตพืช  ณ ห้อง ศว 108  คณะวิทยาศาสตร์ฯ 
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9. ในวันที่ 27 สิงหาคม 2558  การประเมินคุณภาพภายใน  ระดับหลักสูตร  
สาขาวิชาเคมี  สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์  และเทคโนโลยีสารสนเทศ  ณ ห้อง ศว 108          
ห้อง 31103  และห้องประชุม 2 คณะวิทยาศาสตร์ฯ 

10. ในวันที่ 28 สิงหาคม 2558  ประชุมคณะกรรมการประจําคณะวิทยาศาสตร์ฯ      
ณ ห้อง ศว 108  คณะวิทยาศาสตร์ฯ 

11. ในวันที่ 1 – 4 กันยายน 2558  การประเมินคุณภาพภายใน  ระดับหลักสูตร       
ณ คณะวิทยาศาสตร์ฯ 

12. ในวันที่ 16 กันยายน 2558  ประชุมคณะกรรมการประจําคณะวิทยาศาสตร์ฯ      
ณ ห้อง ศว 107  ณ คณะวิทยาศาสตร์ฯ 
 

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
รับทราบ  
 

ระเบียบวาระท่ี 4.5 ผู้อํานวยการสถาบันอยุธยาศึกษา  
 สาระสําคัญโดยย่อ 

1. ในวันที่ 24 – 28 สิงหาคม 2558  ร่วมงาน “มหกรรมวัฒนธรรม 4 ภาค” เน่ืองใน
โอกาสเฉลิมฉลอง  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี  100 ปี ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี  
จังหวัดอุบลราชธานี 

2. ในวันที่ 7 กันยายน 2558  ประชุมคณะกรรมการประจําหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ณ ห้องประชุมสถาบันอยุธยาศึกษา 

3. ในวันที่ 16 กันยายน 2558  กิจกรรมจริยธรรมสัมพันธ์  ณ ห้องประชุมอาคาร 100 ปี 
4. ในวันที่ 21 กันยายน 2558  ประชุมคณะกรรมการประจําสถาบันอยุธยาศึกษา         

ครั้งที่ 3/2558  ณ ห้องประชุมสถาบันอยุธยาศึกษา 
5. ในวันที่ 23 กันยายน 2558  กิจกรรมธรรมะบรรยาย  ณ ห้องประชุมอาคาร 100 ปี 

 

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
รับทราบ  

 

ระเบียบวาระท่ี 4.6  ผู้อํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 สาระสําคัญโดยย่อ 

1. เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2558  จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งาน Google Apps for  
Education และการพัฒนาเว็บไซต์  ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ 31104  อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ 
(อาคาร 100 ปี)  

2. เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2558  ได้ติดต้ังจุดกระจายสัญญาเครือข่ายไร้สายภายในอาคาร 
WIFI บริเวณหอพักอู่ทอง  อาคารที่พักนักศึกษาจีนหลังใหม่  จํานวน 8 จุด ครบ 8 ห้องพัก และต่อสาย 
LAN ภายในห้องพักครบทุกห้อง  โดยทดสอบสัญญาณแล้วสามารถใช้งานอินเตอร์เน็ตได้เป็นที่เรียบร้อย 

3. เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2558  ได้ส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Thai  
Digital  Collection  (TDC) สัญจร เรื่อง การดําเนินงานระบบจัดเก็บเอกสารเต็มในรูปอิเล็กทรอนิกส์  
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ตามโครงการพัฒนาเครือข่ายห้องสมุดในประเทศไทย (ThaiLIS) ณ สํานักงานคณะกรรมการ            
การอุดมศึกษา   

4. ในเดือนกันยายน 2558  จะดําเนินการปรับปรุงพ้ืนที่ด้านหน้าสํานักวิทยบริการฯ เพ่ือจัด
ภูมิทัศน์ที่เหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอนในด้านสิ่งแวดล้อมเสริมสร้างบรรยากาศแห่งการเรียนรู้  
โดยใช้พ้ืนที่บริเวณหน้าอาคารวิทยบริการฯ   

 

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
รับทราบ   
 

ระเบียบวาระท่ี 4.7  ผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
- ไม่มี - 

 

ระเบียบวาระท่ี 4.8  ผู้อํานวยการสํานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา 
 สาระสําคัญโดยย่อ 

1. เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2558  การปฐมนิเทศนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต
วิชาชีพครู  ณ ห้อง 31020  อาคาร 100 ปี ศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ 

2. เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2558  รายงานตัวและปฐมนิเทศนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
ประจําปีการศึกษา 2558  ณ ห้องประชุมต้นโมก  อาคารบรรณราชนครินทร์ 

3. เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2558 สัมมนาทางรัฐประศาสนศาสตร์ เรื่อง “จริยธรรม         
ของ     นักบริหารภาครัฐ” 

4. ในวันที่ 27 สิงหาคม 2558  หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชา        
รัฐประศาสนศาสตร์  รับการตรวจประเมินประกันคุณภาพระดับหลักสูตร ณ ห้อง 3025  อาคารบัณฑิต
วิทยาลัย 

5. ในวันที่ 30 สิงหาคม 2558  พิธีบายศรีสู่ขวัญสําหรับนักศึกษาใหม่  หลักสูตรครุศาสตร  
มหาบัณฑิต  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  ณ ห้องประชุมต้นโมก  อาคารบรรณราชนครินทร์ 

6. ในวันที่ 2 กันยายน 2558  หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหาร
การศึกษารับการตรวจประเมินประกันคุณภาพระดับหลักสูตร  ณ ห้อง 3025  อาคารบัณฑิตวิทยาลัย 

7. ในวันที่ 3 กันยายน 2558  หลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาการบริหาร
การศึกษารับการตรวจประเมินประกันคุณภาพระดับหลักสูตร  ณ ห้อง 3025  อาคารบัณฑิตวิทยาลัย 

8. ในวันที่ 4 กันยายน 2558  หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการเรียนรู้  
รับการตรวจประเมินประกันคุณภาพระดับหลักสูตร  ณ ห้อง 3025  อาคารบัณฑิตวิทยาลัย 

9. ในวันที่ 9 กันยายน 2558  ประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 5/2558           
ณ ห้องประชุมอยุธยา – อาเซียน  อาคารสํานักงานอธิการบดี 

10. ในวันที่ 10 กันยายน 2558  ศึกษาดูงานเก่ียวกับการบริหารจัดการบัณฑิตวิทยาลัย      
ณ สํานักงานบัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

11. เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2558  สัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดทําวิทยานิพนธ์  ร่วมกับ
ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์  ณ ห้องประชุมต้นโมก  อาคารบรรณราชนครินทร์ 
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12. ในวันที่ 23 กันยายน 2558  ได้รับเชิญจากสถาบันวิจัยและพัฒนาให้พานักศึกษาและ
คณาจารย์  เพ่ือเข้าร่วมประชุมระดับนานาชาติ  ซึ่งพยายามให้นักศึกษาได้คุ้นเคยกับการประชุมและการ
แลกเปลี่ยนนานาชาติมากย่ิงขึ้น 
 

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
รับทราบ 
 
 

ระเบียบวาระท่ี 4.9  ผู้อํานวยการสาํนักงานอธิการบด ี
 สาระสําคัญโดยย่อ 

ได้มีหนังสือแจ้งไปยังแต่ละหน่วยงานว่าจะย้ายตลาดนัด  และทําการปิดถนน  เน่ืองจาก     
มีการก่อสร้างอาคารคณะครุศาสตร์   
 

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
รับทราบ  และให้แจ้งทางจดหมายข่าวด้วย 

 

ระเบียบวาระท่ี 4.10  ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ 
- ไม่มี – 

 

ระเบียบวาระท่ี 4.11  ผู้อํานวยการกองนโยบายและแผน 

 สาระสําคัญโดยย่อ 
1. เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2558  จัดกิจกรรมบรรยายพิเศษ เรื่อง “How  can  I  

overcome  and  achieve  my  goals  in  studying  abroad? And  Learning  speaking  
English  in  ASEAN  community”  ณ ห้องประชุมต้นโมก 

2. เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2558  เข้าร่วมประชุมช้ีแจงการจัดทําแผนปฏิบัติงานและแผน   
การใช้จ่ายงบประมาณ  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2559  ณ ห้องประชุม 3 ช้ัน 4 อาคาร 4 ช้ัน       
ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

3. เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2558  อบรมเชิงปฏิบัติการ  เรื่อง การถ่ายทอดตัวช้ีวัดขององค์กร
สู่ระดับบุคคลของอาจารย์ประจําหลักสูตร  ณ ห้องประชุมต้นโมก  อาคารบรรณราชนครินทร์ 

4. เมื่ อ วันที่  12  สิ งหาคม  2558  เข้ าร่ วมงานเฉ ลิมพระเ กียร ติพระนาง เจ้ าฯ 
พระบรมราชินีนาถเน่ืองในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 83 พรรษา  ณ วัดพนัญเชิง จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 

5. เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2558  ประชุมคณะกรรมการจัดทําแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี      
พ.ศ.2559 – 2562 และแผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2559  ณ ห้องประชุมอยุธยา – 
อาเซียน 

6. เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2558  ประชุมคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ 
ครั้งที่ 9/2558  ณ ห้องประชุมอยุธยา – อาเซียน  อาคารสํานักงานอธิการบดี 

7. เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2558  ประชุมคณะกรรมการวิเทศสัมพันธ์ ครั้งที่ 5/2558        
ณ ห้องประชุมอยุธยา – อาเซียน  สํานักงานอธิการบดี 
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8. ในวันที่ 31 สิงหาคม 2558  อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การถ่ายทอดตัวช้ีวัดขององค์กร  
สู่ระดับบุคคล  ของบุคลากรระดับปฏิบัติการ  ณ ห้องประชุมต้นโมก  อาคารบรรณราชนครินทร์ 

9. ในวันที่ 9 กันยายน 2558  ประชุมคณะกรรมการบริหารงบประมาณและการเงิน      
ครั้งที่ 5/2558  ณ ห้องประชุมอยุธยา – อาเซียน  อาคารสํานักงานอธิการบดี 

10. ในวันที่ 11 กันยายน 2558  ประชุมคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ 
ครั้งที่ 10/2558  ณ ห้องประชุมอยุธยา –อาเซียน  อาคารสํานักงานอธิการบดี 

11. ในวันที่ 16 กันยายน 2558  ประชุมคณะกรรมการวิเทศสัมพันธ์ ครั้งที่ 6/2558       
ณ ห้องประชุมอยุธยา – อาเซียน  อาคารสํานักงานอธิการบดี 

กองนโยบายและแผนได้ส่งแบบสอบถามเพ่ือให้คณะได้ประชาพิจารณ์ ร่าง KPI บังคับ     
และ KPI เลือกรายบุคคล  สําหรับอาจารย์  ตามบันทึกข้อความที่ ศธ0550.1.2/ว299 เรื่อง ขอความ
อนุเคราะห์ประชาพิจารณ์ ร่าง KPI รายบุคคล สําหรับอาจารย์ โดยให้ทางคณะสรุปส่งผลการประชา
พิจารณ์  ส่งให้กองนโยบายและแผนในวันที่ 7 กันยายน 2558 
 

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
รับทราบ 
 
 

ระเบยีบวาระท่ี 4.12  ผู้อํานวยการกองกลาง 
- ไม่มี - 

 
 
 

ระเบยีบวาระท่ี 4.13  ผู้อํานวยการกองพัฒนานักศึกษา 
- ไม่มี - 

 

ระเบยีบวาระท่ี 4.14  ผู้อํานวยการกองบริการการศกึษา 
- ไม่มี - 

 

ระเบยีบวาระท่ี 4.15  หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน 
- ไม่มี – 

ระเบยีบวาระท่ี 4.16  รองอธิการบด ี
ระเบียบวาระท่ี 4.16.1  รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร 
 สาระสําคัญโดยย่อ 

1. จังหวัดได้ขอบคุณมหาวิทยาลัยที่ได้ร่วมกิจกรรมป่ันเพ่ือแม่เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2558  
ทําให้จังหวัดมีผู้ร่วมกิจกรรมเป็นลําดับที่ 5 ของประเทศ 

2. ขอบพระคุณผู้บริหาร  คณาจารย์และบุคลากรทุกท่านที่ทําให้งานพระราชทานปริญญา
บัตร เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2558 สําเร็จไปด้วยดี 

3. บุคลากรของมหาวิทยาลัยได้เสนอโครงการในแผนยุทธศาสตร์ร่วมกับจังหวัด จํานวน   
12 โครงการ และต้องประชุมเพ่ือพิจารณาร่วมกับจังหวัด  ขอให้ผู้รับผิดชอบโครงการได้เตรียมช้ีแจง     
ในการประชุมของจังหวัดที่มีการจัดหมายทุกคร้ัง 
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4. มหาวิทยาลัยได้เชิญผู้เช่ียวชาญจากสํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด มาร่วม    
เป็นกรรมการตรวจการจ้างงานก่อสร้าง 

5. เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2558  ได้นําเงิน จํานวน 100,000 บาท ไปร่วมบริจาคสมทบ
โครงการอุทยานราชภักด์ิที่สโมสรกองทัพบก 

6. ในวันที่ 28 สิงหาคม 2558  จะมีกิจกรรมร่วมกับ กอ.รมน. ในการรวบรวมข้อมูล
ความเห็นของนักศึกษาในการปฏิรูปประเทศ 

7. ในวันที่ 12 กันยายน 2558  จะมีอาจารย์ นักศึกษาและบุคลากรจากมหาวิทยาลัย 
DARMA  AGUNG  MEDAM  อินโดนีเซีย  มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้และ MOU กับมหาวิทยาลัย ขอเชิญ
คณะวิทยาการจัดการ  สํานักงานคณะกรรมการบัณฑิต  และผู้บริหารเข้าร่วมประชุม 

8. การเตรียมงานวางศิลาฤกษ์ 2 อาคารใหม่  ของศิลปกรรมและครศุาสตร์ 
9. การวางแผนเร่งรัดการจัดซื้อจัดจ้างของงบประมาณปี 2559 โดยในต้นเดือนกันยายน 

2558  จะเชิญกรรมการเพ่ือกําหนดคุณลักษณะและได้กําหนดช่วงเวลาดําเนินการตามข้ันตอนทางพัสดุ 
10. ในต้นเดือนกันยายน 2558  จะMOU กับองค์การบริหารส่วนตําบลธนู เพ่ือนําขยะ

อินทรีย์ไปทําปุ๋ยชีวภาพ 
11. การจัดเตรียมงานเกษียณอายุราชการ  ในช่วงปลายเดือนกันยายน 2558 
12. สํานักงานสภามหาวิทยาลัยกําลังเตรียมการเร่ืองการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย      

ที่ครบวาระ 
13. การเร่งรัดการดําเนินการเรื่องบ้านพัก  การพัฒนาโรงอาหาร  และการพัฒนาภูมิทัศน์

ภายในมหาวิทยาลัย 
 

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
รับทราบ 

 

ระเบียบวาระท่ี 4.16.2  รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน 
 

- ไม่มี - 
 
 

ระเบียบวาระท่ี 4.16.3  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
 สาระสําคัญโดยย่อ 

1. ในวันที่ 29 สิงหาคม 2558  เป็นสถานที่สอบบรรจุให้กับองค์การบริหารส่วนจังหวัด      
มีผู้เข้าสอบประมาณ 500 คน 

2. มาตรฐานภาระงานของอาจารย์  ขณะนี้รอ KPI  หากได้แล้ว  จะมาจัดทํามาตรฐาน
ภาระงาน  เพ่ือนําเข้าสภามหาวิทยาลัยภายในเดือนกันยายน 2558 ภายใน 90 วัน   

 
 

  มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
รับทราบ 
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ระเบยีบวาระท่ี 4.16.4  รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา 
- ไม่มี - 
 

ระเบยีบวาระท่ี 4.16.5  รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษและกฎหมาย 
 สาระสําคัญโดยย่อ 

ในวันที่ 27 กันยายน 2558  เวลา 09.00 น. สํานักงานอัยการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจะ
ทําความร่วมมือเก่ียวกับการเผยแพร่กฎหมายกับมหาวิทยาลัย  มีการบรรยายโดยมีนักศึกษาเข้าร่วมฟัง  
โดยมีจุดประสงค์ที่ทํา MOU น้ี คือ ในกรณีที่บุคลากรของมหาวิทยาลัยมีข้อขัดข้องทางคดี ก็สามารถ    
ขอคําปรึกษาได้ฟรี   
 

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
รับทราบ   

 

ระเบยีบวาระท่ี 4.16.6  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพ 
 สาระสําคัญโดยย่อ 

1. เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2558 ส่งคณะทํางานพัฒนาระบบ คือ อาจารย์ยุพิน  พวกยะ  
อาจารย์สุขรักษ์  แซ่เจี๋ย  และเจ้าหน้าที่งานประกันคุณภาพ นางสาวเบญจลักษณ์  ชิดชาญชัย  เข้าร่วม
ประชุมระบบฐานข้อมูล  ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาเพ่ือการประเมิน 3 ระดับ (CHE  QA  
Online  For 3 Degress  Levels : CHI 3D) ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ นนทบุรี   

2. เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2558  ประชุมจัดทําแผนการดําเนินงานประกันคุณภาพ
การศึกษา  ประจําปีการศึกษา 2558 ณ ห้องประกันคุณภาพ  อาคาร 3 

3. ในวันที่ 3 กันยายน 2558  อบรมผู้ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับ    
คณะและสถาบัน 

4. ในวันที่ 9 กันยายน 2558  อบรมระบบฐานข้อมูล  ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา 
CHE  QA 3D  ระดับหลักสูตร 

5. ในวันที่ 16 กันยายน 2558  อบรมระบบฐานข้อมูล  ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา 
CHE  QA 3D ระดับคณะและสํานัก 

6. ในวันที่ 24 สิงหาคม 2558 – วันที่ 4 กันยายน 2558  ประเมินคุณภาพภายใน  ระดับ
หลักสูตร  และระดับคณะ  ปีการศึกษา 2557  

7. ในวันที่ 28 – 30 ตุลาคม 2558  ประเมินคุณภาพภายในระดับมหาวิทยาลัย            
ปีการศึกษา 2557 
 

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
รับทราบ 
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ระเบยีบวาระท่ี 4.16.7  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการ   และสหกิจศึกษา 
- ไม่มี - 

 
 

ระเบียบวาระท่ี 4.16.8  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายอาคารสถานท่ีภูมิสถาปัตย์  และสิทธิประโยชน์
ของบุคลากร 

- ไม่มี - 
 

ระเบยีบวาระท่ี 4.16.9  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์ 
 สาระสําคัญโดยย่อ 

1. เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2558  ได้ดําเนินการถ่ายทําสกู๊ป “ARU  Ambassador”  (ต้นแบบ
นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา) ณ สนามหญ้าหน้าอาคาร 2 

2. เมื่ อเดือนสิงหาคม 2558  จัดโครงการประกวดภาพถ่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา ในหัวข้อ “111 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา : มหาวิทยาลัยแห่งการสืบสาน
มรดกโลก” เปิดรับผลงานและสมัครได้ต้ังแต่วันที่ 3 สิงหาคม 2558 – วันที่ 18 กันยายน 2558  เพ่ือลุ้นรับ
เงินรางวัลพร้อมเกียรติบัตร  และการแสดงผลงานนิทรรศการ ณ หอศิลป์แห่งชาติ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  
(ศาลากลางหลั งเดิม) ดาวน์โหลดรายละเอียด เ ง่ือนไข กติกา  และดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ 
http://2014.aru.ac.th/images/pdf2015/03082558.pdf  ส่งผลงานได้ที่งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

3. ในเดือนสิงหาคม 2558  ได้จัดทําวีดีทัศน์  เน่ืองในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร
บัณฑิต  ประจําปีการศึกษา 2558 หัวข้อเรื่อง “อุดมการณ์ที่บัณฑิตราชภัฏพึงมี” โดยความร่วมมือ
ระหว่างงานประชาสัมพันธ์ สาขานิเทศศาสตร์ และสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
รับทราบ 
 
 

ระเบยีบวาระท่ี 4.16.10  หัวหน้าหนว่ยตรวจสอบภายใน 
- ไม่มี - 
 

ระเบียบวาระที่ 5  เรื่องนําเสนอเพื่อพิจารณา 
 

ระเบียบวาระท่ี 5.1  ขอความเห็นชอบพิจารณาการจัดซ้ือซอฟแวร์                         

สาระสําคัญโดยย่อ 
 ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยามีนโยบายการใช้ผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ 

SPEEXX ;  Campus  language  Training  Mobile  NOLINE  VERION  บริษัท  นิว  โนวเลจ        
อินฟอร์มเมช่ัน  จํากัด ซึ่งได้ครบสัญญาในเดือนกรกฎาคม 2558  และทางบริษัทได้เสนอการต่ออายุ
สัญญา  ซึ่งมีค่าต่อลิขสิทธ์ิปีละ 800,000 บาท  อธิการบดีจึงมีนโยบายว่ามหาวิทยาลัยมีศูนย์ ELLIS      
ซึ่งมีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนโดยใช้โปรแกรมภาษาอังกฤษได้  จึงได้ให้ทางศูนย์ ELLIS
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คํานวณว่าหากต้องซ่อมแซมอุปกรณ์ที่มีอยู่  จะสามารถใช้งานได้ดีกว่า 
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) มีข้อเสนอแนะ ดังต่อไปน้ี 
1. นักศึกษามีการเข้าใช้งานโปรแกรมน้อย  ดังน้ันควรมีการกําหนดว่าควรให้นักศึกษา    

เข้าไปใช้งานจํานวนก่ีครั้งในแต่ละภาคเรียน 
2. การใช้งานโปรแกรมโดยผ่านทางโทรศัพท์มือถือ จะสามารถเข้าไปใช้งานได้สะดวก และ

รวดเร็วมากย่ิงขึ้น 
3. ต้องวิเคราะห์ว่าในปีที่ผ่านมามีการใช้งานไป 35% เป็นเพราะสาเหตุใด 
4. ขอให้คณบดีมีสิทธิในการเข้าไปตรวจสอบว่าอาจารย์แต่ละท่านมีการเข้าใช้โปรแกรม   

มากน้อยเพียงใด 
5. ควรให้นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาได้ใช้โปรแกรมด้วย  เพ่ือให้ครอบคลุมทุกช้ันปี 
6. การเข้าไปใช้โปรแกรม  ขอให้ศูนย์ ELLIS ได้รายงานผลการเข้าใช้งานให้คณบดี      

ได้รับทราบในแต่ละเดือน  หรือนําแจ้งในการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.)  
7. ให้รองฯวิชาการจัดทําเป็นประกาศเพ่ือให้นักศึกษาเข้าใช้โปรแกรม  นักศึกษาที่จะออก

ฝึกงานให้ได้เข้าไปใช้งาน  หรือนักศึกษาช้ันปีที่ 1  ต้องผ่านระดับ Medium หรือ High 
8. ศูนย์ภาษาควรมีการจัดองค์กรใหม่  เพ่ือหารายได้ให้ตนเอง  มีการลงทุน  เพ่ือขยาย

ศูนย์ภาษาออกไป  เน่ืองจากขณะน้ีขาดแคลนสถานที่ในการฝึกอบรมภาษาอังกฤษ  
 

มติ/ความเห็นของที่ประชุม 
  เห็นชอบการจัดซื้อซอฟแวร์ของโปรแกรม ELLIS   

 

ระเบียบวาระท่ี 5.2  ขอความเห็นชอบ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  
ว่าด้วย  การสอบสวนพิจารณาเพื่อลงโทษทางวินัย (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. ...                           

สาระสําคัญโดยย่อ 
 ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย การสอบสวนพิจารณา        

เพ่ือลงโทษทางวินัย พ.ศ. 2554  ที่กําหนดว่าคณะกรรมการสอบสวนวินัยให้แต่งต้ังจากข้าราชการหรือ
พนักงาน น้ัน ประเด็นการพิจารณาคือ คําว่า “พนักงาน” มีความหมายไม่ครอบคลุมถึงพนักงาน        
ในสถาบันอุดมศึกษา   ของมหาวิทยาลัยในกํากับ เน่ืองจากสภาพการณ์ในปัจจุบัน มหาวิทยาลัยส่วน
ใหญ่เป็นมหาวิทยาลัยในกํากับ และยังมีมหาวิทยาลัยบางส่วนที่กําลังจะออกนอกระบบ ซึ่งอาจส่งผล
กระทบต่อการแต่งต้ังคณะกรรมการสอบสวนร่วมที่ ต้องแต่งต้ังจากผู้ เ ช่ียวชาญ หรือผู้มีความรู้
ความสามารถโดยเฉพาะทางด้านกฎหมายซึ่งอยู่ในสังกัดมหาวิทยาลัยในกํากับ โดยการขอความ
อนุเคราะห์จากต้นสังกัดของบุคคลนั้น ๆ ประกอบกับการแต่งต้ังประธานกรรมการสอบสวนต้องมี
ตําแหน่งไม่ตํ่ากว่าผู้ที่ถูกสอบสวน ซึ่งเป็นปัญหาในการแต่งต้ังกรรมการ อาทิเช่น หากผู้ถูกกล่าวหาดํารง
ตําแหน่งศาสตราจารย์ ซึ่งเป็นตําแหน่งที่สูง ประธานกรรมการต้องมีตําแหน่งไม่ตํ่ากว่าหรือเทียบเท่า 
เป็นต้น จึงจําเป็นต้องแก้ไขปรับปรุงข้อบังคับดังกล่าวเพ่ือให้เกิดประโยชน์ในการแต่งต้ังกรรมการ
สอบสวนวินัย โดยจัดทําเป็น (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย           
การสอบสวนพิจารณาเพ่ือลงโทษทางวินัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. .... เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย (ก.บ.) เพ่ือรับฟังความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ 



 

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  คร้ังที่  10/2558 

 

[2-17] 

 เรื่องที่เสนอได้ผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการปรับปรุงและยกร่างกฎหมาย   
ของมหาวิทยาลัย ในคราวประชุมคร้ังที่ 7/2558 เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 

 คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) มีข้อเสนอแนะ ดังต่อไปน้ี 
1. การบริหารจัดการภายในคณะ  ควรมีอํานาจในการสอบสวนเร่ืองเล็ก ๆ ได้ 
2. การออกกฎหมายต้องรองรับตําแหน่งของพนักงานมหาวิทยาลัยด้วย 
3. ข้อ 10 “ประธานกรรมการสอบสวนต้องดํารงตําแหน่ง บริหาร ไม่ตํ่ากว่าหรือ ดํารง

ตําแหน่ง เทียบได้ไม่ ตํ่ากว่าผู้ถูกกล่าวหา”  ไม่ควรใส่คําว่าบริหาร และคําว่า “ดํารงตําแหน่ง”           
เป็นข้อความท่ีจบประโยคแล้วหรือไม่ 

4. ร่างข้อบังคับฯ หน้าแรก วรรคสุดท้าย ให้ตัดคําว่า “ให้ทํางานในมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา” ออก 

 

มติ/ความเห็นของที่ประชุม 
  เห็นชอบในหลักการ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  ว่าด้วย             
การสอบสวนพิจารณาเพ่ือลงโทษทางวินัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. ... และมอบหมายให้งานนิติการแก้ไข        
ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) ก่อนนําเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป 

 

ระเบียบวาระท่ี 5.3  ขอความเห็นชอบ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  
ว่าด้วย  การบริหารงานบุคคลสําหรับพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ...                           

สาระสําคัญโดยย่อ 
 ด้วยงานบริหารงานบุคคลได้ประสานกับงานนิติการพิจารณาแล้ว เห็นว่า ข้อบังคับ

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย การบริหารงานบุคคลสําหรับพนักงานมหาวิทยาลัย   
พ .ศ . 2551 ประกาศใช้มาต้ังแต่วันที่ 31 พฤษภาคม 2551 ซึ่งบทบัญญัติเ ก่ียวกับโครงสร้าง            
และกระบวนการดําเนินงานไม่สอดคล้องกับบริบทของมหาวิทยาลัยในปัจจุบันในเรื่องการกําหนดช่วงอายุ
ของสัญญาจ้าง การบรรจุแต่งต้ัง การย้ายตําแหน่ง การประเมินผลการปฏิบัติงาน การลา และการพ้น
สภาพการเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย เป็นต้น จึงได้จัดทํา (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย การบริหารงานบุคคลสําหรับพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. .... เสนอต่อที่
ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจํามหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) โดยเห็นควรปรับแก้เน้ือหาสาระ
ดังต่อไปน้ี 

(1)  ควรกําหนดช่วงระยะของอายุสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย ให้เป็น 3 ช่วง เพ่ือให้
พนักงานมหาวิทยาลัย มีความมั่นใจ ในการลาศึกษาต่อ ฝึกอบรม หรือดูงาน และการทําผลงานทาง
วิชาการ หรือตําแหน่งทางวิชาการ ได้อย่างต่อเน่ือง สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานของ สมศ. สกอ.        
ที่กําหนดโดยไม่ต้องคํานึงการหมดสัญญาจ้างเมื่อใด และกําหนดวันเกษียณอายุราชการของพนักงาน
มหาวิทยาลัยในวันสิ้นปีงบประมาณ 

(2)  ควรกําหนดให้พนักงานมหาวิทยาลัยมีการย้าย การตัดโอนตําแหน่ง หรือการเปลี่ยน
ตําแหน่งภายในมหาวิทยาลัยได้ แต่ทั้งน้ีให้เป็นไปตามประกาศหลักเกณฑ์ วิธีการและเง่ือนไข              
ที่คณะกรรมการ ก.บ.ม. กําหนด เพ่ือให้มหาวิทยาลัยสามารถบริหารจัดการบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย
ได้อย่างคล่องตัวมากขึ้น 
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(3) ควรกําหนดการพ้นสภาพพนักงานมหาวิทยาลัย ให้สอดคล้องตามพระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2547 และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2551 โดยนํามา
ปรับบังคับใช้กับพนักงานมหาวิทยาลัย 

(4)  ควรกําหนดการเลิกจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย โดยให้ใช้อํานาจอธิการบดีในการสั่งเลิก
จ้างพนักงานมหาวิทยาลัยกรณีต่าง ๆ แทนคณะกรรมการ ก.บ.ม. แต่มีข้อสังเกตว่า หากอธิการบดีใช้
อํานาจที่ไม่ถูกต้อง จะเป็นผลเสียหายต่อพนักงานมหาวิทยาลัยได้  

(5)  ควรกําหนดการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย ให้สอดคล้อง    
กับเจตนารมณ์ของมหาวิทยาลัยในการกําหนดประเด็นการติดตามประเมินผลกระบวนการบริหารงาน
บุคคล และกําหนดให้มีการประเมินทุกตําแหน่ง โดยคํานึงถึงความรู้ความสามารถ และการนําผล       
การประเมินไปใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงและพัฒนาระบบงานในด้าน ต่าง ๆ ให้มีประสิทธิภาพ       
มากย่ิงขึ้น  

(6)  ควรกําหนดให้คณะกรรมการ ก .บ .ม .  กําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการทดลอง           
การปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย แทนมหาวิทยาลัย  เ น่ืองจากเป็นความเห็นในรูป              
ของคณะกรรมการ  และการกําหนดให้มหาวิทยาลัยสั่งเลิกจ้างก่อนครบกําหนดระยะเวลาทดลอง
ปฏิบัติงานได้ กรณีผลการประเมินไม่ผ่านการทดลองปฏิบัติงาน อีกทั้งกําหนดให้มหาวิทยาลัยแจ้งผล   
การประเมินให้ผู้ถูกประเมินทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสามสิบวันก่อนเลิกจ้าง เพ่ือป้องกันการอุทธรณ์  
หรือร้องทุกข์ในกรณีที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมในการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

(7)  ควรนําระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ . 2555                
มากําหนดบังคับใช้กับพนักงานมหาวิทยาลัย ที่กําหนดให้ลาไปช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตร 

คณะกรรมการ ก.บ.ม. ได้ประชุมพิจารณาในคราวประชุมคร้ังที่ 2/2558 เมื่อวันที่ 15 
กุมภาพันธ์ 2558 มีมติให้รอการพิจารณาจากที่ประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ และคณะกรรมการ
บริหารงานบุคคลประจํามหาวิทยาลัย (ก.บ.) ก่อน 

 สภาคณาจารย์และข้าราชการได้ประชุมพิจารณา ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2558  เมื่อวันที่ 
29 เมษายน พ.ศ.2558 มีมติเห็นชอบประเด็นการแก้ไขข้อบังคับว่าด้วยการบริหารงานบุคคลสําหรับ
พนักงานมหาวิทยาลัย และมอบงานนิติการจัดทําร่างข้อบังคับว่าด้วยการบริหารงานบุคคลสําหรับ
พนักงานมหาวิทยาลัยในประเด็นดังต่อไปน้ี 

(1)  เห็นชอบให้เสนอมหาวิทยาลัยกําหนดอายุสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยออกเป็น 3 
ช่วง ได้แก่ สัญญาระยะแรกทดลองปฏิบัติงาน 1 ปี สัญญาระยะที่สอง 5 ปี และสัญญาระยะที่สามจนถึง 
สิ้นปีงบประมาณที่พนักงานมหาวิทยาลัยผู้น้ันมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ ทั้งน้ีเพ่ือให้พนักงานมหาวิทยาลัย 
มีความรู้สึกมั่นคงในหน้าที่การงาน สามารถอุทิศตนกับมหาวิทยาลัยอย่างเต็มที่รวมท้ังเพ่ิมสิทธิ
ความสามารถในการกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินต่าง ๆ เพ่ือความคล่องตัวในการดําเนินชีวิต นอกจากน้ี
ยังเสนอด้วยว่า ไม่ควรนําความสามารถในการเข้าสู่ตําแหน่งทางวิชาการ/วิชาชีพตามรอบของสัญญามาเป็น
มาตรการบีบบังคับเพ่ือเลิกจ้าง แต่ควรเพ่ิมมาตรการส่งเสริมสนับสนุน สร้างแรงจูงใจในเชิงบวกให้
บุคลากรเข้าสู่ตําแหน่งทางวิชาการ/วิชาชีพจะเป็นผลดีกับบุคลากรและมหาวิทยาลัยมากกว่า  

(2)  เห็นชอบในการกําหนดให้พนักงานมหาวิทยาลัยมีการย้าย การตัดโอนตําแหน่ง หรือ
การเปล่ียนตําแหน่งภายในมหาวิทยาลัยได้ แต่ทั้งน้ีให้เป็นไปตามประกาศหลักเกณฑ์ วิธีการและเง่ือนไข 
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ที่คณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจํามหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) กําหนด เพ่ือให้มหาวิทยาลัยสามารถ
บริหารจัดการบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยได้อย่างคล่องตัวมากขึ้น 

(3)  เห็นชอบกรณีการพ้นสภาพของพนักงานมหาวิทยาลัย ที่ต้องกําหนดให้สอดคล้อง 
ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547  และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติม       
พ.ศ. 2551 โดยนํามาปรับบังคับใช้กับพนักงานมหาวิทยาลัยโดยอนุโลม 

(4)  เห็นชอบว่าการเลิกจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย ควรเป็นอํานาจพิจารณาของ
คณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจํามหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) ไม่ควรเป็นอํานาจของอธิการบดี  

(5)  เห็นชอบกรณีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัยที่ต้องกําหนดให้
สอดคล้องกับการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการ โดยคํานึงถึงความรู้ความสามารถ ความโปร่งใส
และความยุติธรรม เพ่ือนําผลการประเมินไปใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพมาก
ย่ิงขึ้น   โดยให้นําผลการประเมินการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัยมาพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน
ปีละ 2 รอบ เช่นเดียวกับข้าราชการ 

(6)  เห็นชอบกรณีให้คณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจํามหาวิทยาลัยกําหนดหลักเกณฑ์
และวิธีการทดลองการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัยแทนมหาวิทยาลัย เน่ืองจากเป็นความเห็นใน     
รูปของคณะกรรมการ  และสามารถสั่งเลิกจ้างก่อนครบกําหนดระยะเวลาทดลองปฏิบัติงานได้หากมีเหตุ
อันสมควร กรณีผลการประเมินไม่ผ่านการทดลองปฏิบัติงาน ควรแจ้งผลการประเมินให้ผู้ถูกประเมิน
ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสามสิบวันก่อนถึงวันสุดท้ายของการปฏิบัติงาน  

(7) เห็นชอบกรณีการนําระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. 
2555 มากําหนดบังคับใช้กับพนักงานมหาวิทยาลัยโดยอนุโลม 

(8)  เห็นชอบให้กําหนดระเบียบว่าด้วยการลาออกของพนักงานมหาวิทยาลัย เพ่ือตรวจสอบ
ภาระผูกพันที่มีต่อมหาวิทยาลัยและดําเนินการให้เรียบร้อยก่อน    

งานนิติการได้ปรับปรุงแก้ไข (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย  
การบริหารงานบุคคลสําหรับพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ....” ตามประเด็นที่สภาคณาจารย์และ
ข้าราชการได้เสนอแนะดังกล่าวแล้ว จึงขอเสนอร่างข้อบังคับต่อที่ประชุมคณะกรรมการ ก .บ .           
เพ่ือพิจารณา 

 เรื่องที่เสนอได้ผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุม ดังน้ี 
1.  ผ่านความเห็นชอบต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจํามหาวิทยาลัย 

(ก.บ.ม.) ในคราวประชุมครั้งที่ 2/2558 เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558  
2.  ผ่านความเห็นชอบต่อที่ประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ ได้ประชุมพิจารณา       

ในคราวประชุมในคราวประชุมครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2558  
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) มีข้อเสนอแนะ ดังต่อไปน้ี 
1. การต่ออายุสัญญาจนถึงอายุ 60 ปี ในระดับอาจารย์ควรระบุว่าดํารงตําแหน่ง         

ทางวิชาการไม่ตํ่ากว่า ผศ. หรือพนักงานสายสนับสนุน ควรดํารงตําแหน่งไม่ตํ่ากว่าระดับเช่ียวชาญ 
2. ข้อบังคับฯ หมวด 4 ข้อ 21 (7) ขอให้ช่วยตรวจสอบข้อความว่าขัดแย้งกันหรือไม่ 
3. ข้อบังคับฯ หมวด 4 ข้อ 22 ไม่เข้าใจเรื่องการถูกยืมตัวไปปฏิบัติงาน 
4. ข้อบังคับฯ หมวด 4 ข้อ 23 ประโยคยังไม่สมบูรณ์หรือไม่  
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5. การท่ีจะให้อาจารย์หรือเจ้าหน้าที่จะได้ตําแหน่งทางวิชาการ หรือวิชาชีพที่สูงขึ้นน้ัน  
ใช้ได้มากกว่าการผูกมัดกับสัญญา 60 ปี   

6. การยึดถึงคุณภาพของอาจารย์  กรณีที่จะพัฒนาอาจารย์  อาจจะระบุว่าต้องมีการศึกษา
ต่อให้ได้คุณวุฒิที่สูงขึ้น  จะทําให้มหาวิทยาลัยมีคุณภาพมากย่ิงขึ้น  และการส่งเสริมเรื่องทุนการศึกษา  
รวมทั้งการส่งเสริมด้านภาษาอังกฤษ  ให้มีการสอบเพ่ือนํามาเทียบคะแนนได้  เพ่ือเป็นการพัฒนาตนเอง 

7. การต่อสัญญา 60 ปี  จะทําให้อาจารย์และบุคลากรมีความผูกพันกับมหาวิทยาลัยมาก
ย่ิงขึ้น  และเป็นการสร้างขวัญและกําลังใจในการทํางาน 

8. การออกกฎ ระเบียบ ให้อ้างอิงจากระบบของเอกชนเป็นหลัก 
 

มติ/ความเห็นของที่ประชุม 
  เห็นชอบในหลักการ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  ว่าด้วย        
การบริหารงานบุคคลสําหรับพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ...  และมอบหมายให้งานนิติการแก้ไข        
ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) ก่อนนําเสนอคณะกรรมการปรับปรุงและ
ยกร่างกฎหมาย  และคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจํามหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) ต่อไป 

 

ระเบียบวาระท่ี 5.4  ขอความเห็นชอบ (ร่าง) แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี พ.ศ.2559 – 2562 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 

สาระสําคัญโดยย่อ 
 ตามท่ีกองนโยบายและแผน  มีหน้าที่ในการจัดทําแผนและงบประมาณ รวมทั้งการจัดทํา

แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี พ.ศ.2559 – 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  โดยดําเนินการรวบรวม  
วิเคราะห์  ประมวลผล  ซึ่งได้ดําเนินการจัดทําเสร็จเรียบร้อยแล้ว  เพ่ือให้ขั้นตอนการดําเนินงานเป็นไป   
อย่างมีประสิทธิภาพและใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาและบริหารงานของมหาวิทยาลัยต่อไป น้ัน 

 คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) มีข้อเสนอแนะ ดังต่อไปน้ี 
1. ประเด็นยุทธศาสตร์ 7 ประเด็น ในหน้า 5 กับหน้า 8  เน้ือหาไม่ตรงกัน 
2. วิธีการเขียนควรสอดคล้องกัน ให้มีความหมายตรงกัน 
3. ค่า KPI  และค่าเป้าหมาย ให้ตรวจสอบว่าถูกต้องหรือไม่ 
4. การนําข้อมูลจากตาราง  นําไปใช้ในจุดอ่อน  จุดแข็ง 
5. การเขียนให้มีการเช่ือมโยงระหว่างแผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี 
6. KPI ประสานงานกับกองนโยบายและแผน  เพ่ือให้ผู้บริหารระดับคณะนําไปเช่ือมโยงว่า

ควรจะทําอย่างไร  ขอให้กองนโยบายและแผนแจกเอกสารด้วย 
 

มติ/ความเห็นของที่ประชุม 
  เห็นชอบในหลักการ (ร่าง) แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี พ.ศ.2559 – 2562 มหาวิทยาลัย      
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา และมอบหมายให้กองนโยบายและแผนแก้ไขตามข้อเสนอแนะของ   
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) ก่อนนําเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป 
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ระเบียบวาระท่ี 5.5  ขอความเห็นชอบ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  
ว่าด้วย  สภาคณาจารย์และข้าราชการ พ.ศ. ...                          

สาระสําคัญโดยย่อ 
 ตามท่ีสภาคณาจารย์และข้าราชการได้ประชุมพิจารณาในคราวประชุมคร้ังที่ 4/2558          

เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 เห็นว่า ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย         
สภาคณาจารย์และข้าราชการ พ.ศ. 2554 มีบทบัญญัติเก่ียวกับเน้ือหาสาระและกระบวนการดําเนินงาน    
ไม่สอดคล้องกับบริบทและความเปลี่ยนแปลงของมหาวิทยาลัยในปัจจุบันในเร่ืองการกําหนดคํานิยาม
และการได้มาซึ่งสภาคณาจารย์และข้าราชการ น้ัน จึงได้แต่งต้ังคณะอนุกรรมการยกร่างข้อบังคับว่าด้วย       
สภาคณาจารย์และข้าราชการข้ึนเพ่ือทําหน้าที่ยกร่างข้อบังคับดังกล่าว  

คณะอนุกรรมการยกร่างข้อบังคับว่าด้วยสภาคณาจารย์และข้าราชการ ได้ยกร่างข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย สภาคณาจารย์และข้าราชการ พ.ศ. .... ขึ้น โดยยกร่าง       
ทั้งฉบับและเปลี่ยนแปลงสาระสําคัญตามประเด็น ดังต่อไปน้ี 

1.  กําหนดให้เลือกประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการโดยตรง 
2.  กําหนดให้มีรองประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการจํานวน 2 คน 
3.  กําหนดให้พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนเข้ามาเป็นกรรมการสภาคณาจารย์และ

ข้าราชการได้ 
4.  ยกเลิกการเลือกต้ังกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการในส่วนของตัวแทนคณะ    

ต่าง ๆ โดยให้ลงสมัครที่ส่วนกลางเท่าน้ัน 
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) มีข้อเสนอแนะ คือ ขอให้ตรวจสอบองค์ประกอบ

ของสภาคณาจารย์ที่จะให้พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนวิชาการมาเป็นกรรมการ  โดยให้นิติกร
หารือกับสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)   

 

มติ/ความเห็นของที่ประชุม 
  ขอให้นํากลับไปทบทวน โดยมอบหมายให้งานนิติการหารือกับสํานักงานคณะกรรมการ    
การอุดมศึกษา (สกอ.) และคณะกรรมการปรับปรุงและยกร่างกฎหมายของมหาวิทยาลัย  ทั้งน้ีให้นํา
กลับมาพิจารณาในการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) อีกคร้ังหน่ึง 

 

ระเบียบวาระท่ี 5.6  ขอความเห็นชอบ (ร่าง) บันทึกข้อตกลง (MOU) ระหว่างมหาวิทยาลัย    
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา กับ University  of  Darma  Agung  Medan, 
North  Sumatera  ประเทศอินโดนีเซีย                          

สาระสําคัญโดยย่อ 
 ตามท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยามีนโยบายให้ดําเนินการสร้างเครือข่าย      

และขยายความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศเพ่ือดําเนินการแลกเปล่ียนทางวิชาการและ
วัฒนธรรม น้ัน 
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มติ/ความเห็นของที่ประชุม 
  เห็นชอบ (ร่าง) บันทึกข้อตกลง (MOU) ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา    
กับ University  of  Darma  Agung  Medan, North  Sumatera  ประเทศอินโดนีเซีย 

 

ระเบียบวาระที่ 6 ข้อเสนอแนะจากแต่ละหน่วยงาน 

ระเบียบวาระท่ี 6.1 คณบดีคณะครุศาสตร์ 
- ไม่มี –  
 

 

ระเบียบวาระท่ี 6.2  คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
- ไม่มี –  

 

ระเบียบวาระท่ี 6.3 คณบดีคณะวิทยาการจัดการ 
- ไม่มี -  

 

ระเบียบวาระท่ี 6.4  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
- ไม่มี –  

ระเบียบวาระท่ี 6.5  ผู้อํานวยการสถาบันอยุธยาศึกษา  
- ไม่มี –  

 

ระเบียบวาระท่ี 6.6   ผู้อํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
- ไม่มี -  

 

ระเบียบวาระท่ี 6.7   ผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
- ไม่มี -  

 

ระเบียบวาระท่ี 6.8  ผู้อํานวยการสํานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา 
- ไม่มี -  

 
 

ระเบียบวาระท่ี 6.9  ผู้อํานวยการสาํนักงานอธิการบด ี
- ไม่มี –  

 

ระเบียบวาระท่ี 6.10  ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ 
- ไม่มี -  

  

ระเบียบวาระท่ี 6.11  ผู้อํานวยการกองนโยบายและแผน 
- ไม่มี – 
 

ระเบยีบวาระท่ี 6.12  ผู้อํานวยการกองกลาง 
- ไม่มี – 
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ระเบยีบวาระท่ี 6.13  ผู้อํานวยการกองพัฒนานักศึกษา 
- ไม่มี -  

 

ระเบยีบวาระท่ี 6.14  ผู้อํานวยการกองบริการการศกึษา 
- ไม่มี – 

 

ระเบยีบวาระท่ี 6.15  หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน 
- ไม่มี – 

ระเบยีบวาระท่ี 6.16  รองอธิการบด ี
ระเบียบวาระท่ี 6.16.1  รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร 

- ไม่มี –  
 

ระเบียบวาระท่ี 6.16.2  รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน 
 

- ไม่มี –  
 

ระเบียบวาระท่ี 6.16.3  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
- ไม่มี –  

 

ระเบยีบวาระท่ี 6.16.4  รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา 
- ไม่มี - 

 

ระเบยีบวาระท่ี 6.16.5  รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษและกฎหมาย 
- ไม่มี -  

 

ระเบยีบวาระท่ี 6.16.6  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพ 
- ไม่มี -  

 

ระเบยีบวาระท่ี 6.16.7  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการและสหกิจศึกษา 
- ไม่มี – 

 

ระเบียบวาระท่ี 6.16.8  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายอาคารสถานท่ีภูมิสถาปัตย์  และสิทธิประโยชน์
ของบุคลากร 

- ไม่มี – 
 

ระเบยีบวาระท่ี 6.16.9  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์ 
- ไม่มี –  
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ระเบียบวาระที่ 7  เรื่องอ่ืน ๆ 
ระเบียบวาระท่ี  7.1 กําหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  ครั้งท่ี 10/2558 

สาระสําคัญโดยย่อ 
มหาวิทยาลัยกําหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก .บ . )           

ครั้งที่ 10/2558 โดยพร้อมเพรียงกัน ในวันอังคารที่ 8 กันยายน 2558  เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม
อยุธยา – อาเซียน  สํานักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 

มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
     รับทราบ 

 
 

เลิกประชุมเวลา  17.10 น.  
 

 

นางนงคราญ คงสมทรง ผู้จัดทํารายงานการประชุม
นางสุนทรี โพธิกุล ผู้ตรวจบันทึกการประชุม


