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รายงานการประชุมคณะกรรมการบรหิารมหาวิทยาลัย 
คร้ังที่  3/2559 

วันอังคารที่  22  มีนาคม  2559  เวลา 13.30 – 16.05 น. 
ณ  ห้องประชุมอยุธยา – อาเซียน  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

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

ผู้ท่ีมาประชุม 
1. รศ.ดร.นพวรรณ ธีระพันธ์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร      ประธาน 
2. อาจารย์จิรศักด์ิ ชุมวรานนท์ รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน    กรรมการ 
3. ผศ.ดร.อดิศร  ภู่สาระ  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ      กรรมการ 
4. รศ.ไพฑูรย์  สมัครกิจ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา     กรรมการ 
5. อาจารย์ธาตรี มหันตรัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษและกฎหมาย  กรรมการ 
6. ผศ.บุญไท  เจริญผล  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายงานประกันคุณภาพ    กรรมการ 
7. อาจารย์ ดร.กิติมา ทามาล ี  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการฯ    กรรมการ 
8. อาจารย์ ดร.ภาคิน โชติเวศย์ศิลป์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์     กรรมการ 
9. อาจารย์ ดร.อมรรัตน์ สน่ันเสียง  คณบดีคณะครุศาสตร์               กรรมการ 
10. นางสุวณี   วิจารัตน์  (แทน) คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ฯ     กรรมการ 
11. อาจารย์ ดร.ศานติ เล็กมณ ี  คณบดีคณะวิทยาการจัดการ     กรรมการ 
12. รศ.ดร.ชูสิทธ์ิ  ประดับเพ็ชร์ ผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา    กรรมการ 
13. ผศ.วชิรา    ปูชตรีรัตน์ (แทน) ผู้อํานวยการสถาบันอยุธยาศึกษา       กรรมการ 
14. ผศ.ธนู   บุญญานุวัตร ผู้อํานวยการสํานักวิทยบริการและ 

     เทคโนโลยีสารสนเทศ      กรรมการ 
15. อาจารย์ ดร.นริสานันท์  เดชสุระ ผู้อํานวยการสํานักงานบัณฑิตศึกษา    กรรมการ 
16. อาจารย์ประพันธ์ แสงทองดี ประธานสภาคณาจารย์และขา้ราชการ    กรรมการ 
17. นางสาวเพลินตา โมสกุล  ผู้อํานวยการกองนโยบายและแผน        กรรมการ 
18. นางสาวพรสวรรค์ คล้ายกัน ผู้อํานวยการกองกลาง      กรรมการ 
19. นางสารภี  พูลศิร ิ  ผู้อํานวยการกองพัฒนานักศึกษา     กรรมการ 
20. นางสาวพรสวรรค์ คลา้ยกัน ผู้อํานวยการกองกลาง รักษาราชการแทน 

     ผู้อํานวยการสํานักงานอธิการบดี     กรรมการและเลขานุการ 
21. น.ส.กาญจน์พิชญา ภิญญา  รักษาการหัวหน้างานกิจการคณะกรรมการ    ผู้ช่วยเลขานุการ 
22. นางนงคราญ  คงสมทรง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป              ผู้ช่วยเลขานุการ 
23. นางปิยะนุช  สุขเพ็ชร  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป              ผู้ช่วยเลขานุการ 
 

ผู้ไม่มาประชมุ 
1. อาจารย์ ดร.เกษม บํารุงเวช อธิการบดี      ลาป่วย 
2. รศ.ศานิต สวัสดิกาญจน์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ฯ     ติดราชการ 
3. นางลักขณา เตชวงษ์  ผู้อํานวยการกองบริการการศึกษา    ติดภารกิจ  
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ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. นางสาวกาญจนา       เงินอ่อน  หัวหน้าสํานักงานคณะครุศาสตร์ 
2. นางสาวพิจิกามาศ      แย้มบู่  หัวหน้าสํานักงานผู้อํานวยการสํานักงานวิทยบริการฯ 
3. อาจารย์วนิดา  อินทรลักษณ์ หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน  
4. นางสาวเบญจลักษณ์      ชิดชาญชัย หัวหน้างานประกันคุณภาพ 
5. นางสันทนา   แสงสว่าง รักษาการหัวหน้างานพัสดุ 
6. นางนันทนา       ศรีชัยมูล นักวิชาการศึกษา 
7. นางปาณิสรา  ผดุงรัตน์  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
8. นางสาวปวีณา  สุดลาภา  นักตรวจสอบภายใน 
9. ว่าที่ ร.อ.อนุชา  ดีเปรม  นักตรวจสอบภายใน 

เริ่มประชุม เวลา 13.30 น. 
          ประธานพิจารณาจํานวนกรรมการท่ีมาประชุมและเห็นว่าครบองค์ประชุมแล้ว จึงเปิด            
การประชุมและดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม  

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ 
ระเบียบวาระท่ี 1.1  อธิการบดีขอลาการประชุม 
 

 สาระสําคัญโดยย่อ 
 เน่ืองจากอธิการบดีไม่สบาย  จึงขอลาการประชุมในวันน้ี  และได้มอบหมายให้ รศ.ดร.นพวรรณ  
ธีระพันธ์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ทําหน้าที่ประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
(ก.บ.)  

 

 มติ/ความเห็นของที่ประชุม 
   รับทราบ 

 

ระเบียบวาระที่ 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
ระเบียบวาระท่ี 2.1  เรื่องรับรองรายงานการประชุม  ครั้งท่ี 2/2559  

สาระสําคัญโดยย่อ 
มหาวิทยาลัยได้กําหนดให้มีการประชุม คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก .บ .)               

ครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันอังคารที่ 23 กุมภาพันธ์  2559 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมอยุธยา – อาเซียน  
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

เลขานุการคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) นําเสนอรายงานการประชุม (ก.บ.)        
ครั้งที่ 2/2559 เพ่ือขอให้ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม 

 

มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
  รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) ครั้งที่ 2/2559              
โดยไม่มีการแก้ไข 
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ระเบียบวาระที่ 3   เรื่องสืบเน่ืองจากการประชุม 

ระเบียบวาระท่ี 3.1  รายงานข้อมูลการดําเนินงานและผลการปฏิบัติตามมติท่ีประชุม 
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา   
ครั้งท่ี 2/2559 

สาระสําคัญโดยย่อ 
  เลขา นุการคณะกรรมการบ ริหารมหา วิทยา ลัย  (ก .บ . )  นํ า เสนอรายงานข้อมู ล                  
จากการดําเนินงานและผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่  2/2559 
เมื่อวันอังคารที่  23  กุมภาพันธ์  2559  ดังต่อไปน้ี 
 
 

ระเบียบ
วาระท่ี เรื่อง มติท่ีประชุม/ข้อเสนอแนะ 

และข้อสั่งการ ผลการปฏิบัติตามมติ 
5.1 ขอความเห็นชอบ (ร่าง) บันทึกข้อตกลง 

(MOU) ระหว่าง Cambodian  
International  University, Cambodia  
And  Phranakhon  Si  Ayutthaya  
Rajabhat  University, Kingdom  of  
Thailand              

เห็นชอบ (ร่าง) บันทึกข้อตกลง (MOU) 
ระหว่าง Cambodian  International  
University, Cambodia  And  
Phranakhon  Si  Ayutthaya  Rajabhat  
University, Kingdom  of  Thailand     
และนําเสนอเพ่ือพิจารณาในการประชุมสภา
วิชาการ  และสภามหาวิทยาลัยต่อไป            

- แจ้งมติการประชุมให้แก่หน่วยงาน        
ที่เก่ียวข้องได้รับทราบ 

- นําเสนอเพ่ือพิจารณาในการประชุม    
สภาวิชาการแล้ว เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 
2559 มติที่ประชุมเห็นชอบ 

- นําเสนอเพ่ือพิจารณาในการประชุม    
สภามหาวิทยาลัยแล้ว เมื่อวันที่ 16 
มีนาคม 2559 มติที่ประชุมนํากลับไป
ทบทวนตรวจสอบและหาข้อมูลเพ่ิมเติม  
และนําเข้าสภามหาวิทยาลัยในเดือน
เมษายน 2559 ต่อไป 

5.2 ขอความเห็นชอบ (ร่าง) แผนพัฒนา
คุณภาพ (Quality  Improvement  
Plan) ประจําปีการศึกษา 2558  
(จากผลการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน  ปีการศึกษา 2557) 

เห็นชอบ (ร่าง) แผนพัฒนาคุณภาพ 
(Quality  Improvement  Plan) ประจําปี
การศึกษา 2558  (จากผลการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน  ปีการศึกษา 
2557) และให้ผู้รับผิดชอบ แต่ละโครงการ/
กิจกรรม  ทบทวนแผนดังกล่าว  ดังต่อไปนี้ 
1. รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ทบทวนแผน

ในองค์ประกอบที่ 1 และ 5 
2. รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน 

ทบทวนแผนในองค์ประกอบที่ 2 และ 5 
3. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ทบทวนแผน

ในองค์ประกอบที่ 1 และ 5 
4. รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา 

ทบทวนแผนในองค์ประกอบท่ี 1  
5. รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษและ

กฎหมาย ทบทวนแผนในองค์ประกอบ  
ที่ 1 

6. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการ 
และสหกิจศึกษา ทบทวนแผนใน
องค์ประกอบท่ี 3 

7. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายงานประชาสัมพันธ์ 
ทบทวนแผนในองค์ประกอบที่ 5 

- แจ้งมติการประชุมให้แก่หน่วยงาน        
ที่เก่ียวข้องได้รับทราบ 

- งานประกันคุณภาพได้เพ่ิมเติม            
ในแผนพัฒนาคุณภาพ (Quality  
Improvement  Plan) เรียบร้อยแล้ว   
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ระเบียบ
วาระท่ี เรื่อง มติท่ีประชุม/ข้อเสนอแนะ 

และข้อสั่งการ ผลการปฏิบัติตามมติ 
8. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายงานประกันคุณภาพ 

ทบทวนแผนในองค์ประกอบที่ 5 
9. ผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 

ทบทวนแผนในองค์ประกอบท่ี 2 และ 3 
ผู้อํานวยการสถาบันอยุธยาศึกษา 
ทบทวนแผนในองค์ประกอบท่ี 4 

 

ระเบียบวาระที่ 4 แจ้งผลและนําเสนอแผนงานที่จะดําเนินการของหน่วยงานต่าง ๆ  
ระเบียบวาระท่ี 4.1 คณบดีคณะครุศาสตร์ 

- ไม่มี - 
 

ระเบียบวาระท่ี 4.2  คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
- ไม่มี - 
 

ระเบียบวาระท่ี 4.3 คณบดีคณะวิทยาการจัดการ 
- ไม่มี - 

 

ระเบียบวาระท่ี 4.4  คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 สาระสําคัญโดยย่อ 

1. เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2559 จัดกิจกรรมอบรมโครงการพัฒนาบุคลากร  กิจกรรมอบรมการเขียน
ตําราและหนังสือ เพ่ือเข้าสู่ตําแหน่งทางวิชาการ  ณ ห้องประชุม 1  อาคาร 2 ช้ัน 2 

2. เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2559 ประชุมคณะกรรมการประจําคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
ครั้งที่ 2/2559 ณ ห้อง ศว 108  คณะวิทยาศาสตร์ฯ 

3. เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2559 จัดกิจกรรมอบรมโครงการพัฒนาบุคลากร  กิจกรรมอบรม      
การเขียนเอกสารคําสอนและเอกสารประกอบการสอน  เพ่ือเข้าสู่ตําแหน่งทางวิชาการ  ณ ห้องประชุม 1  
อาคาร 2 ช้ัน 2 

4. เมื่อวันที่ 18 – 19 มีนาคม 2559 อบรมโครงการพัฒนาศักยภาพครูด้านวิทยาศาสตร์         
การเรียนรู้สะเต็มศึกษา ณ ห้องประชุม 1, ศว 108, ศว 102 และ ศว 103 

5. เมื่อวันที่ 18 – 23 มีนาคม 2559  ร่วมจัดกิจกรรมแลกเปล่ียนศักยภาพทางวิชาการและ
ศิลปวัฒนธรรมร่วมกับวิทยาลัย HUE  TOURISM  COLLEGE  เมืองเว้  ประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม  
ณ  HUE  TOURISM  COLLEGE  เมืองเว้  ประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม 

6. ในวันที่ 27 – 30 มีนาคม 2559  ได้รับเชิญให้เป็นวิทยากรสอนหลักสูตรระยะสั้น Smart  
Phone  Application  ณ  SAIA  EURO  University  กรุงพนมเปญ  ประเทศกัมพูชา 

7. ในวันที่ 30 มีนาคม 2559 ถึงวันที่ 1 เมษายน 2559  จัดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์สําหรับ
เยาวชน  ณ  ศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

8. ในวันที่ 29 – 30 มีนาคม 2559 จัดกิจกรรมโครงการสร้างเครือข่ายประกันคุณภาพการศึกษา 
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี  จังหวัดกาญจนบุรี 
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9. ในวันที่ 7 เมษายน 2559  การจัดกิจกรรมสงกรานต์คณะวิทยาศาสตร์ฯ  ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี   

 

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
รับทราบ  

 

ระเบียบวาระท่ี 4.5 ผู้อํานวยการสถาบันอยุธยาศึกษา  
 สาระสําคัญโดยย่อ 

1. เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2559 สถาบันอยุธยาศึกษา   ได้จัดกิจกรรมเพ่ิมทักษะครูผู้สอน   
ด้านศิลปะและวัฒนธรรมอยุธยา ครั้งที่ 2 เรื่อง “หัตถกรรมงานบายศรี” ณ สถาบันอยุธยาศึกษา มหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  ซึ่งได้รับเกียรติจากอาจารย์อรุณ พุ่มไสว และอาจารย์ศรายุทธ   ทองแก้ว มาเป็น
วิทยากรบรรยายและฝึกปฏิบัติให้แก่ครู อาจารย์ในสังกัดสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ซึ่งในการจัด
กิจกรรมคร้ังน้ี อาจารย์กันยารัตน์  คงพร  รองผู้อํานวยการสถาบันอยุธยาศึกษา ได้เป็นประธานเปิดการอบรม 
และอาจารย์ ดร.จงกล เฮงสุวรรณ ผู้อํานวยการสถาบันอยุธยาศึกษา เป็นผู้มอบเกียรติบัตรแก่ผู้สําเร็จการอบรม 

2. เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2559 สถาบันอยุธยาศึกษา  ได้จัดกิจกรรมเวียนเทียน เน่ืองใน
วันมาฆบูชา โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.นพวรรณ   ธีระพันธ์เจริญ รองอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยผู้บริหาร บุคลากรของมหาวิทยาลัยฯ 
และพุทธศาสนิกชนทั่วไป เข้าร่วมพิธีสวดมนต์ทําวัตรเย็น และเวียนเทียนรอบพระอุโบสถ วัดกล้วย จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 

3. เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559 สถาบันอยุธยาศึกษา ได้จัดกิจกรรมศิลปะและวัฒนธรรม 
เพ่ือต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษาจากภาควิชานฤมิตศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย จํานวน 93 คน ในรายวิชาประวัติศาสตร์การออกแบบ โดยสถาบันฯ ได้จัดการสาธิต
ศิลปหัตถกรรมไทย ประกอบด้วย การสานปลาตะเพียนใบลาน การร้อยพวงมาลัย และการประดิษฐ์ดอกไม้
จากต้นโสนหางไก่ ณ สถาบันอยุธยาศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

4. เมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559 สถาบันอยุธยาศึกษา  นําโดย ว่าที่ร้อยตรีหญิงรัตติยา   
พาวินัย  หัวหน้าสํานักงานได้ให้การต้อนรับอาจารย์และนักศึกษา จํานวน 61 คน  จากสาขาวิชา          
รัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ในโครงการเรียนรู้
วัฒนธรรมการปกครองของไทย โดยวิทยากรจากสถาบันอยุธยาศึกษา ได้แก่ นายพัฑร์ แตงพันธ์         
และนายปัทพงษ์  ช่ืนบุญ นักวิชาการศึกษา ได้บรรยายให้ความรู้ด้านประวัติศาสตร์ ศิลปะ และภูมิทัศน์
วัฒนธรรมอยุธยามรดกโลก 

5. เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2559 อาจารย์ ดร.จงกล เฮงสุวรรณ ผู้อํานวยการสถาบันอยุธยา
ศึกษา ได้ต้อนรับคณะจากกรมการศึกษาช้ันสูง กระทรวงศึกษาธิการและกีฬา สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว ณ สถาบันอยุธยาศึกษา โดยมี อาจารย์ ดร.เกษม บํารุงเวช อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วยผู้บริหาร ร่วมต้อนรับคณะดังกล่าว เพ่ือมาศึกษาดูงานเรื่องกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา และเย่ียมชมสถาบันอยุธยาศึกษา ซึ่งทางสถาบันฯ ได้นําเสนอข้อมูลการดําเนินงาน



 

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  คร้ังที่  4/2559 

 

[2-6] 

ประกันคุณภาพด้านทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม และจัดนักวิชาการศึกษานําชมโบราณสถานในอุทยาน
ประวัติศาสตร์อยุธยา 

6. เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2559 อาจารย์ ดร.จงกล เฮงสุวรรณ ผู้อํานวยการสถาบันอยุธยา
ศึกษา  เ ป็นประธานการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลผู้มีผลงานดีเ ด่นทางการศึกษา             
ศิลปะ วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย เพ่ือรับรางวัล “บุษราคัมมณีศรีราชภัฏ” ครั้งที่ 13 ประจําปี 2559  
ณ สถาบันอยุธยาศึกษา โดยมีคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ดังน้ี ผศ.สุธรรม ชาตะสิงห์, ผศ.ประเมิน      
เชียงเถียร, ผศ.พันทิพา   มาลา, ผศ.ศรีเวียง   ไตชิละสุนทร, ผศ.ว่าที่ร้อยโทธนู   ทดแทนคุณ,  ผศ.วชิรา 
ปูชตรีรัตน์ และ อ.กันยารัตน์ คงพร ซึ่งทางคณะกรรมการได้พิจารณาคัดเลือกเป็นที่เรียบร้อย และจะมีพิธี
มอบรางวัล “บุษราคัมมณีศรีราชภัฏ” ครั้งที่ 13 ในวันที่ 1 เมษายน 2559 ณ หอประชุม มหาวิทยาลัย   
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

7. เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2559 อาจารย์กันยารัตน์ คงพร  รองผู้อํานวยการสถาบันอยุธยา
ศึกษา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการตัดสินการประกวดโครงงานสืบสานภูมิปัญญาและวัฒนธรรม
อยุธยา ณ สถาบันอยุธยาศึกษา โดยมีคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ประกอบด้วย อาจารย์อัมรา หันตรา, 
อาจารย์อวยพร สัมมาพะธะ, อาจารย์ ดร.บุญสมหญิง พลเมืองดี และ ผศ.จินดา นัยผ่องศรี  

  ซึ่งทางคณะกรรมการได้ตัดสินการประกวดโครงงานดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อย ดังน้ี 
       - รางวัลชนะเลิศ ได้รับเงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร ได้แก่ โครงงานเร่ือง 

ศิลป์ภาษา อยุธยาธานี พาลีสอนน้อง จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  
       - รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้รับเงินรางวัล 8,000บาท พร้อมเกียรติบัตร ได้แก่ 

โครงงานเรื่องสืบสานภูมิปัญญา กับปลาตะเพียนไทย จากมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  
  โดยสถาบันอยุธยาศึกษาจะมีพิธีมอบเงินรางวัลพร้อมเกียรติบัตร และจัดแสงผลงาน 

ร่วมกับกิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติผู้มีผลงานดีเด่นทางด้านการศึกษา ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาไทย 
เพ่ือรับรางวัล“บุษราคัมมณีศรีราชภัฏ” ครั้งที่ 13 ในวันที่ 1 เมษายน 2559  ณ หอประชุม มหาวิทยาลัย
ราชภัพระนครศรีอยุธยา 

8. เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2559 สถาบันอยุธยาศึกษา จัดประชุมคณะกรรมการประจําสถาบัน
อยุธยาศึกษา ครั้งที่ 1/2559 ณ สถาบันอยุธยาศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยได้รับ
เกียรติจาก อาจารย์จิรศักด์ิ  ชุมวรานนท์ รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน เป็นประธานการประชุม 
พร้อมด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยฯ เข้าร่วมประชุมเพ่ือทราบและพิจารณา    
ในวาระต่างๆ อาทิเช่น พิจารณาองค์ประกอบ ตัวบ่งช้ี และเกณฑ์ การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในปี
การศึกษา 2558 ประจําสถาบันอยุธยาศึกษา พิจารณาทบทวนแผนกลยุทธ์สถาบันอยุธยาศึกษา         
และพิจารณาแนวทางในการดําเนินงานจัดทําวารสารวิชาการอยุธยาศึกษา สําหรับใช้เป็นแนวทาง         
ในการพัฒนาวารสารวิชาการอยุธยาศึกษาให้มีมาตรฐานระดับชาติ เป็นต้น สถาบันฯ ขอขอบคุณ
คณะกรรมการทุกท่านที่ได้สละเวลามาเข้าร่วมประชุม และให้ข้อเสนอแนะ ที่เป็นประโยชน์ และสถาบันฯ 
จะนําไปปรับใช้ในการดําเนินงาน เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

9. ในวันที่ 1 เมษายน 2559 กิจกรรมวันอนุรักษ์มรดกไทย เฉลิมพระเกียรติ 61 พรรษา
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และพิธีมอบรางวัลบุษราคัมมณีศรีราชภัฏ ครั้งที่ 13     
ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
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10. ในวันที่ 9 เมษายน 2559 กิจกรรมอบรมหลักสูตรระยะสั้นเชิดชูรู้รักษ์อยุธยาสืบสานภูมิ
ปัญญาศิลปาชีพ ครั้งที่ 2  “มาลาประดิษฐ์ งานวิจิตรเคร่ืองแขวนไทย”ณ ห้องประชุมต้นโมก          
อาคารบรรณราชนครินทร์ 
 

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
รับทราบ  

 

ระเบียบวาระท่ี 4.6  ผู้อํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 สาระสําคัญโดยย่อ 

1. เมื่อวันที่ 10 – 11  มีนาคม 2559  สํานักวิทยบริการฯ โดยผู้อํานวยการสํานักวิทยบริการฯ 
และบุคลากรในสังกัด  จํานวน 5 ราย เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ “เครือข่ายห้องสมุดมนุษย์แห่งประเทศไทย 
(Thailand  Human  Library  Library  Networks)” ครั้งที่ 5  โดยความร่วมมือระหว่างเครือข่ายห้องสมุด
มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ  กับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลและสถาบันการศึกษาในท้องถิ่นของ
เจ้าภาพผู้จัดงาน  ซึ่งงานครั้งน้ีจัดขึ้นเพ่ือให้มีเวทีแลกเปลี่ยนความรู้และเรียนรู้ร่วมกันทางด้านห้องสมุดมนุษย์  
โดยกิจกรรมมีความหลากหลายประเภทการนําเสนอด้วยเทคนิคและวิธีการต่าง ๆ ที่ช่วยส่งเสริมให้เกิดแหล่ง
เรียนรู้ใหม่ ๆ ของแต่ละท้องถิ่น  โดยเฉพาะโครงการเศรษฐกิจพอเพียงที่ย่ังยืน  อีกทั้งยังช่วยสนับสนุนให้เกิด
ความคิดสร้างสรรค์ในการจัดการความรู้ที่มีอยู่ในแต่ละท้องถิ่นได้อีกด้วย  สํานักวิทยบริการฯ ได้รับ            
การคัดเลือกจากที่ประชุมให้เป็นเจ้าภาพจัดงานในคร้ังต่อไปในปี พ.ศ. 2560 

2. ในวันที่ 28 มีนาคม 2559 ขอเชิญชวนอาจารย์เข้าร่วมโครงการ Video  Lectures  for  
Flipped  Classroom  ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การสร้างสื่อการสอนอย่างง่ายด้วยคอมพิวเตอร์       
แท็บเล็ต” เพ่ือก้าวสู่การสอนในศตวรรษที่ 21 โดยจัดอบรมในวันที่ 28 มีนาคม 2559 เวลา 13.00 น.           
ณ ห้องประชุมต้นโมก  ติดตามรายละเอียดและสมัคร Online  ได้ที่ http://www.aru.ac.th สอบถาม
ข้อมูลได้ที่ 081 – 8518948  หรือโทร 2534 คุณนภารัตน์  ช้ัน 1  อาคารบรรณราชนครินทร์ 

 

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี 4.7  ผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
 สาระสําคัญโดยย่อ 

1. เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2559 บริการวิชาการกิจกรรมการใช้โปรแกรมสถิติ  ณ อาคาร 100 ปี 
2. เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2559  บริการวิชาการกิจกรรมสัมมนา eDLTV ณ ห้องประชุมต้นโมก  

อาคารบรรณราชนครินทร์ 
3. เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2559 บริการวิชาการกิจกรรมกระบวนการทํางานเป็นทีม  ณ ตําบล

คลองวัว  อําเภอเมือง  จังหวัดอ่างทอง 
4. เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2559 บริการวิชาการกิจกรรมอบรมระบบไฟฟ้าอัตโนมัติสําหรับ

ผู้สูงอายุและผู้พิการ  ณ  เทศบาลตําบลบ้านกรด  อําเภอบางปะอิน 
5. เมื่อวันที่ 14 – 15 มีนาคม 2559 รองผู้อํานวยการเข้าร่วมการประชุมจริยธรรมการวิจัย   

ในมนุษย์ ณ มหาวิทยาลัยวไลยอลงกรณ์ 
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6. เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2559 ประชุมอนุกรรมการพิจารณาข้อเสนอโครงการกองทุนวิจัย 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ครั้งที่ 2  ณ ห้องประชุม 1  อาคาร 2 

7. เมื่อวันที่ 21 – 22 มีนาคม 2559 รองผู้อํานวยการเข้าร่วมการประชุมจริยธรรมการวิจัย   
ในมนุษย์ ครั้งที่ 2  ณ มหาวิทยาลัยวไลยอลงกรณ์ 

8. เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2559 บุคลากรประชุมกระบวนการจัดการความรู้ด้านการวิจัย       
ณ ห้องประชุมสถาบันวิจัยและพัฒนา 

9. เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2559 ผู้บริหารสถาบันวิจัยและพัฒนาต้อนรับผู้ทรงคุณวุฒิชาวญี่ปุ่น 
ณ ห้องประชุมอยุธยา – โปรตุเกส 

10. เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2559 ผู้ อํานวยการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหาร
งบประมาณ (ก.บ.ง) ณ ห้องประชุมอยุธยา – อาเซียน 

11. เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2559 หัวหน้าสํานักงานเข้าร่วมการอบรมความคิดเชิงกลยุทธ์       
ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ท่าพระจันทร์ 

12. ในวันที่ 24 – 25 มีนาคม 2559 หัวหน้าสํานักงานเข้าร่วมอบรมการจัดทําคู่มือ          
การปฏิบัติงาน ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ประสานมิตร 

13. ในวันที่ 27 – 29 มีนาคม 2559 ผู้บริหารและบุคลากรสถาบันวิจัยฯ และกองนโยบาย
และแผนร่วมประชุมการจัดทําแผนปฏิบัติราชการ  ณ  โรงแรมเมธาวลัย  จังหวัดเพชรบุรี 
 

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
รับทราบ 

 

ระเบียบวาระท่ี 4.8  ผู้อํานวยการสํานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา 
 สาระสําคัญโดยย่อ 

1. เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2559 บรรยายพิเศษเสริมรายวิชาการพัฒนาวิชาชีพบริหารในหัวข้อ 
“การบริหารการศึกษาและสถานศึกษาเพ่ือให้ประเทศไทยเป็นประเทศมีรายได้สูง” ณ ห้องประชุม 3013 
อาคารบัณฑิตวิทยาลัย 

2. รับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  ประจําปีการศึกษา 2559 นักศึกษาหลักสูตร    
ครุศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  รุ่นปีการศึกษา 2558  ต้ังแต่บัดน้ี – วันที่ 24 
กรกฎาคม 2559 ณ บัณฑิตวิทยาลัย  หลักสูตรที่เปิดรับ คือ หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชา   
การบริหารการศึกษา  หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการการเรียนรู้  หลักสูตร
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 

3. ในวันที่ 23 เมษายน 2559 กิจกรรมรดนํ้าขอพรคณาจารย์  และสืบสานประเพณีไทย     
วันสงกรานต์  ณ ห้องโถง  อาคารบัณฑิตวิทยาลัย 
 

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
รับทราบ 
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ระเบียบวาระท่ี 4.9  ผู้อํานวยการสาํนักงานอธิการบด ี
- ไม่มี - 

 

ระเบียบวาระท่ี 4.10  ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ 
- ไม่มี - 

 

ระเบียบวาระท่ี 4.11  ผู้อํานวยการกองนโยบายและแผน 

 สาระสําคัญโดยย่อ 
1. ผลการดําเนินงาน  ประจําเดือนมีนาคม 2559 
2. แผนการดําเนินงาน  ประจําเดือนมีนาคม – เมษายน 2559 

 

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
รับทราบ 
 
 

ระเบยีบวาระท่ี 4.12  ผู้อํานวยการกองกลาง 
- ไม่มี - 

 
 
 

ระเบยีบวาระท่ี 4.13  ผู้อํานวยการกองพัฒนานักศึกษา 
 สาระสําคัญโดยย่อ 

1. สรุปกิจกรรมที่ดําเนินการแล้ว  และอยู่ระหว่างดําเนินการประจําเดือนกุมภาพันธ์ – มีนาคม 2559 
2. เมื่อวันที่ 22 – 23 กุมภาพันธ์ 2559  ได้นําชมรม TO  BE  NUMBER  ONE เข้าร่วมประกวดผลงาน    

ในระดับภาคกลางและภาคตะวันออก  ซึ่งผลจากการประกวดมหาวิทยาลัยได้รับรางวัลดีเด่นระดับภาค  และผ่านเข้ารอบ
ไปประกวดในระดับประเทศ 

3. ผลการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภูมิศาสตร์ภาคกลาง  ครั้งที่ 27 “บัวสายเกมส์” เมื่อวันที่ 
8 – 11 มีนาคม 2559 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์  ซึ่งได้ส่งนักศึกษาเข้าร่วม          
การแข่งขันในคร้ังน้ี  ทั้งหมด 7 ประเภทกีฬา  รวมนักกีฬา จํานวน 90 คน มีผลการแข่งขัน ดังน้ี 

 3.1 ฟุตบอลชาย     รางวัลชนะเลิศ  อันดับ 1 
 3.2 ฟุตซอลชาย   รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 
 3.3 เซปักตะกร้อ ชาย  รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ประเภททีมชุด 
 3.4 เซปักตะกร้อ หญิง  รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ประเภททีมเด่ียว 
 3.5 เปตอง    รางวัลชนะเลิศ อันดับ 2 ประเภททีม 3 คน หญิง 
 3.6 วอลเล่ย์บอล ชาย  รางวัล อันดับ 4 
 3.7 วอลเล่ย์บอล หญิง  รางวัล อันดับ 4 
4. เน่ืองในโอกาสครบรอบ 111 ปี การก่อต้ังโรงเรียนการฝึกหัดครูสู่มหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา  ได้จัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิต จํานวน 111 คน  ขึ้นในวันจันทร์ที่ 11 เมษายน 2559                 
เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ หอประชุมมหาวิทยาลัย  จึงขอเรียนเชิญผู้บริหาร  คณาจารย์ บุคลากร  และนักศึกษาร่วม
บริจาคโลหิตเพ่ือถวายเป็นพระราชกุศล 
 



 

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  คร้ังที่  4/2559 

 

[2-10] 

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
รับทราบ 

 

ระเบยีบวาระท่ี 4.14  ผู้อํานวยการกองบริการการศกึษา 
- ไม่มี - 

ระเบยีบวาระท่ี 4.15  รองอธิการบด ี
ระเบียบวาระท่ี 4.15.1  รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร 
 สาระสําคัญโดยย่อ 

1. งานบริหารงานบุคคล 
1.1 ดําเนินโครงการเครือข่ายสนับสนุนการทําผลงานวิชาการ 5 มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มศรี

อยุธยา ปีงบประมาณ 2559 
1.2 กําหนดเป้าหมายการพัฒนาการทําผลงานทางวิชาการของบุคลากรสายสนับสนุน 
1.3 ประชุมแผนบริหารและพัฒนารอบที่ 2 วันที่ 23 มีนาคม 2559 เวลา 10.00 น. 
1.4 โครงการแข่งขันกีฬา 5 สี แต่ละสีประกอบด้วยอาจารย์และเจ้าหน้าที่เริ่มแข่งขันในช่วงปลาย

เดือนมีนาคม 2559  ได้มีการประชุมเพ่ือกําหนดสี และช่วงเวลาแล้ว 
1.5 เร่งรัดการประกาศรับสมัครอาจารย์ใหม่แล้ว เน่ืองจากมีผู้สมัครสอบผ่านข้อสอบภาษาอังกฤษ    

เพียง 4 ราย 
2. งานอาคารสถานที่ 

2.1 อาคารปฏิบัติการเรียนส่งมอบอาคารแล้ว  อยู่ระหว่างการพิจารณาการใช้อาคาร                 
จะมีการประชุม   ในวันที่ 23 มีนาคม 2559 เวลา 15.30 น. 

2.2 อาคารศิลปกรรมอยู่ระหว่างการดําเนินการแก้ไขแบบตามคําแนะนําของสํานักศิลปากรท่ี 3         
เรื่องความสูงและความห่างจากสะพานประตูเทพหมี (แก้ไขเรื่องความห่างไปแล้วระหว่างการตอก/เจาะเสาเข็ม) 

2.3 อาคาร 101 ล้าน ได้ผู้รับจ้างแล้ว  เรียกตัวทําสัญญาแล้ว 
2.4 จ้างแม่บ้านและยามเพ่ิมสําหรับอาคาร 70 ล้าน 
2.5 อยู่ระหว่างหาข้อมูลทําป้าย ปชส. 

3. ความก้าวหน้าในการใช้พ้ืนที่สามบัณฑิต 
3.1 ทําแผนพัฒนา 10 ปี และแผน 3 ปี ของโครงการเตรียมความพร้อมของพ้ืนที่ (ตามแนว

พระราชดําริเศรษฐกิจพอเพียง) อนุมัติหลักการแล้ว 
3.2 ประสานกับผู้นําในพ้ืนที่  โดยนําร่องการใช้พ้ืนที่ 10 ไร่ ปักป้าย 2 แห่งแล้ว 
3.3 เตรียมปรับพ้ืนที่และขุดสระนํ้า ประสานกับ สจ.มนตรีแล้ว 
3.4 ประชุมร่วมกับ 2 คณะ (3 สาขา คือ สาขาพัฒนาชุมชน  สาขาเกษตรศาสตร์ และสาขา

สาธารณสุขชุมชน) เพ่ือสํารวจและจัดทํากิจกรรมบูรณาการกับการเรียนการสอน  การวิจัย  การบริการวิชาการแล้ว      
จะลงพ้ืนที่อีกครั้งในวันที่ 25 มีนาคม 2559 เพ่ือสํารวจพ้ืนที่เบ้ืองต้นและกําหนดจุดขุดสระนํ้า 

4. งาน 111 ปี ประชุมครั้งสุดท้ายกําหนดโครงการ  ผู้รับผิดชอบ งบประมาณแล้ว (21 มีนาคม 2559) 
5. ความก้าวหน้าในการดําเนินการตามยุทธศาสตร์ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
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5.1 จัดประชุมผู้เก่ียวข้อง  ได้ข้อสรุปคือ คณะวิทยาการจัดการจะจัดทําหลักสูตรการส่งเสริม
สุขภาพและความงามและพิจารณาจัดทําหลักสูตรแพทย์แผนไทย  อาชีวอนามัยและความปลอดภัยจะจัดกิจกรรม
ร่วมกับสาขาวิชาคหกรรม  สาขาวิชาวิทย์การอาหาร  สาขาวิชาพละศึกษา  เพ่ือพัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศ                
ด้านการส่งเสริมสุขภาพและความงาม  ซึ่งต้องมีสถานที่ที่จะบริการวิชาการและหารายได้  นอกจากน้ันพัฒนาหลักสูตร
ระยะสั้น คือ ผู้ช่วยเหลือผู้ป่วย 

6. ขอเชิญผู้บริหารทุกท่านร่วมพิธีปิดโครงการสานใจไทยสู่ใจใต้  รุ่นที่ 27 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
 

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
รับทราบ 

 

ระเบียบวาระท่ี 4.15.2  รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน 
 

 สาระสําคัญโดยย่อ 
1. ตารางเปรียบเทียบประมาณการรายรับกับรายรับจริง มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
2. สรุปข้อมูลบันทึกความเข้าใจ (MOU) ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยากับ

สถาบันการศึกษาและหน่วยงานในต่างประเทศ 
 

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
รับทราบ 

 

ระเบียบวาระท่ี 4.15.3  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
 สาระสําคัญโดยย่อ 

ในวันที่ 23 มีนาคม 2559  จะมีการประชุมคณะกรรมการปริญญากิตติมศักด์ิ   
 

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
รับทราบ 

 

ระเบยีบวาระท่ี 4.15.4  รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา 
- ไม่มี - 
 

ระเบยีบวาระท่ี 4.15.5  รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษและกฎหมาย 
- ไม่มี - 

 

ระเบยีบวาระท่ี 4.15.6  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพ 
 สาระสําคัญโดยย่อ 

1. ผลการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาเดือนมีนาคม 2559 
2. แผนการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาเดือนมีนาคม  - เมษายน 2559 
3. สรุปสาระการประชุมเพ่ือรับฟังความคิดเห็นร่างตัวบ่งช้ีการประเมินคุณภาพภายนอก  รอบส่ี 

สมศ. วันที่ 10 มีนาคม 2559 ณ โรงแรมเดอะเบอร์เคลีย์  ประตูนํ้า กรุงเทพฯ 
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4. ขอเชิญร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็น (ร่าง) ตัวบ่งช้ีการประเมินคุณภาพภายนอกรอบส่ี      
(พ.ศ.2559 – 2563) 

 

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
รับทราบ 

 

ระเบยีบวาระท่ี 4.15.7  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการ   และสหกิจศึกษา 
 สาระสําคัญโดยย่อ 

1. ในวันที่ 23 มีนาคม 2559  โครงการพัฒนานักศึกษาสหกิจศึกษาสู่อาเซียน อบรม            
เรื่อง “ประสบการณ์เรียนรู้สู่โลกแห่งการทํางานและสหกิจศึกษา” ให้กับนักศึกษาช้ันปีที่ 1  สาขาวิชาที่    
ร่วมสหกิจศึกษา ณ ห้องประชุมอาคาร 100 ปี เวลา 12.00 – 16.30 น. 

2. ในวันที่ 29 มีนาคม 2559 โครงการพบผู้ประกอบการความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยและ
ผู้ประกอบการในงานสหกิจศึกษา ณ ห้องประชุมต้นโมก  เวลา 09.00 – 12.00 น. 

3. ในวันที่ 30 มีนาคม 2559 อบรมคอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft  Office  รุ่นที่ 1  ให้กับ
นักศึกษาช้ันปีที่ 1  สาขาวิชาที่ร่วมสหกิจศึกษา ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ห้อง 31108  31109  31118  
31119  เวลา 12.00 – 16.30 น. 

4. ในวันที่ 20 เมษายน 2559  อบรมคอมพิวเตอร์โปรแกรม  Microsoft  Office รุ่นที่ 2  ให้กับ
นักศึกษาช้ันปีที่ 1  สาขาวิชาที่ร่วมสหกิจศึกษา  ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ห้อง 31108  31109  31118  
31119  เวลา 12.00 – 16.30 น. 

 

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
รับทราบ 
 

 
 

ระเบยีบวาระท่ี 4.15.8  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์ 
 สาระสําคัญโดยย่อ 

1. วันที่ 23 มีนาคม 2559 โครงการอบรม “ARU Ambassador” รุ่นที่ 2 ในหัวข้อ “ การทํางาน
เป็นทีมให้ประสบความสําเร็จ” วิทยากร อาจารย์ชนะ กร่ํากระโทก และหัวข้อ “การพัฒนาบุคลิกภาพ” 
วิทยากร คุณปาริฉัตร พลทรัพย์ ณ ห้องประชุมศูนย์การศึกษาพิเศษ เวลา 8.30 – 17.00 น. 

2. วันที่  19 เมษายน 2559   กิจกรรมแถลงข่าวและเปิดตัวสัญลักษณ์ 111 ปี 
   วันที่ 27 เมษายน 2559   กิจกรรมถ่ายภาพมุมสูง 1,111 คน เป็นสัญลักษณ์ใน 

       วาระครบรอบ 111 ปี 
   พฤษภาคม 2559    วารสารในวาระครบรอบ 111 ปี 
   เมษายน 2559    วีดีทัศน์ในวาระครบรอบ 111 ปี 
   พฤษภาคม 2559    การจัดทําแสตมป์ที่ระลึกวาระครบรอบ 111 ปี 

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
รับทราบ 
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ระเบียบวาระที่ 5  เรื่องนําเสนอเพื่อพิจารณา 
 

ระเบยีบวาระท่ี 5.1  ขอความเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศแนวปฏิบตัใินการดําเนนิงานสหกิจศึกษา 
และ (ร่าง) ประกาศรหัสวชิาและคาํอธิบายรายวชิาสหกิจศึกษา                                   

สาระสําคัญโดยย่อ 
 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินงานสหกิจศึกษา  เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2559             

ได้พิจารณา (ร่าง) ประกาศแนวปฏิบัติในการดําเนินงานสหกิจศึกษา และ (ร่าง) ประกาศรหัสวิชาและคําอธิบาย
รายวิชาสหกิจศึกษา เป็นที่เรียบร้อยแล้ว และขอนําเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) 
ต่อไป 

 เรื่องน้ีได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการดําเนินงานสหกิจศึกษา ประชุมครั้งที่ 2/2559 แล้ว 
เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2559 

 คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) มีข้อเสนอแนะ ดังต่อไปนี้ 
1. เพ่ิมเติม (ร่าง) ประกาศฯ แนวปฏิบัติในการดําเนินงานสหกิจศึกษา หน้า 4 ข้อ 4.7       

คําว่า “ของมหาวิทยาลัย” ไว้หลังคําว่า “คณาจารย์นิเทศ” 
2. มหาวิทยาลัยควรมีห้องฝึกปฏิบัติการของทุกสาขา  เพ่ือให้นักศึกษาได้วางแผนปฏิบัติได้จริง 

 

มติ/ความเห็นของที่ประชุม 
  เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศแนวปฏิบัติในการดําเนินงานสหกิจศึกษา และ (ร่าง) ประกาศรหัสวิชา
และคําอธิบายรายวิชาสหกิจศึกษา  โดยให้แก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ)   
             

ระเบียบวาระท่ี 5.2  ขอความเห็นชอบ (ร่าง) รายงานประจําปี 2558 

 

สาระสําคัญโดยย่อ 
 ตามท่ีกองนโยบายและแผน  งานติดตามและประเมินผล  มีหน้าที่ในการติดตามและประเมินผล

การดําเนินงานและรายงานผลการดําเนินงานต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย ซึ่งขณะน้ีได้ดําเนินการจัดทํารายงาน
ประจําปี 2558 เสร็จเรียบร้อยแล้ว  และเพ่ือให้ขั้นตอนการดําเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพต่อไปน้ัน 

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) มีข้อเสนอแนะ ดังต่อไปนี้ 
1. เพ่ิมเติมบทสรุปผู้บริหาร 
2. ตรวจสอบเอกลักษณ์  อัตลักษณ์ให้ถูกต้อง 
3. ให้เพ่ิมขนาดของรูปภาพให้มีความชัดเจน 
4. หน้า 22  แผนภูมิที่ 10 ขอให้เพ่ิมเติมนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเข้าไปด้วย 
5. หน้า 19 แผนภูมิที่ 6 ให้เปลี่ยนรูปแบบของแผนภูมิให้ชัดเจน 
6. มอบหมายรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการตรวจสอบจํานวนอาจารย์และบุคลากร 
7. ให้มีที่มาของข้อมูลเพ่ือใช้ในการอ้างอิง 

 

มติ/ความเห็นของที่ประชุม 
  เห็นชอบ (ร่าง) รายงานประจําปี 2558 โดยให้แก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย (ก.บ.)  ก่อนนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือขอความเห็นชอบต่อไป 
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ระเบียบวาระท่ี 5.3  ขอความเห็นชอบ (ร่าง) แผนกลยุทธ์ ระยะ 5 ปี พ.ศ.2559 – 2563 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (ปรับปรุงครัง้ท่ี 1) 

 

สาระสําคัญโดยย่อ 
 ตามที่กองนโยบายและแผน  มีหน้าที่ในการสนับสนุนงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย          

โดยเฉพาะงานแผนและงบประมาณ  งานติดตามและประเมินผล และจัดทํารายงานผลการดําเนินงานต่าง ๆ 
ของมหาวิทยาลัย ฯลฯ ซึ่งขณะน้ีได้ดําเนินการจัดทํา (ร่าง) แผนกลยุทธ์ ระยะ 5 ปี พ.ศ.2559 – 2563 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (ปรับปรุงครั้งที่ 1) เสร็จเรียบร้อยแล้ว  และเพ่ือให้ขั้นตอน            
การดําเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป น้ัน 

 เรื่องน้ีได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการจัดทําแผนกลยุทธ์ ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2559 – 2563 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (ปรับปรุงครั้งที่ 1) เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2559 

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) มีข้อเสนอแนะ ดังต่อไปนี้ 
1. แต่ละกลยุทธ์ให้ระบุประธาน กับ คณะทํางาน 
2. การกําหนดตัวบ่งช้ีความสําเร็จของแผน 
3. แก้ไขหน้า 38  ผลการประเมินภายในมีการตรวจประเมินของปี 2557 แล้ว ให้เป็นปัจจุบัน 
4. แก้ไขหน้า 28 , 29 และ 30 ที่เป็นตัวหนังสือสีแดง  ให้มีความชัดเจนและถูกต้อง 
5. หน้า 25 โดยการน้อมนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  ให้ใช้คําตามแผนเศรษฐกิจ 
6. หน้า 25 มาตรการ/แนวทาง น่าจะปรับให้เป็นแนวทางมากกว่าจะเป็นโครงการหรือกิจกรรม 
7. การทํากิจกรรมของกองพัฒนานักศึกษาไม่มีการวิเคราะห์กรณีนิสิตนักศึกษา 

 

มติ/ความเห็นของที่ประชุม 
  ให้นํากลับไปแก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.)  โดยให้แต่ละ
หน่วยงานช่วยตรวจสอบ  หากมีการแก้ไขเพ่ิมเติมให้แจ้งมายังกองนโยบายและแผน  และให้นํามาพิจารณา         
ในการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) อีกครั้งหน่ึง 
 

ระเบียบวาระท่ี 5.4  ขอความเห็นชอบ (ร่าง) แผนบริหารความเสี่ยง  มหาวิทยาลัยราชภฏั
พระนครศรีอยุธยา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2559 

 

สาระสําคัญโดยย่อ 
 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในได้ร่วมกันวิเคราะห์  เห็นชอบ              

ในการกําหนดประเภทความเสี่ยงทั้งหมด 3 ด้าน  และประเมินโอกาส  ผลกระทบ  ระดับความเสี่ยง           
เพ่ือดําเนินการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงระดับมหาวิทยาลัย  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2559                
เป็นที่เรียบร้อยแล้ว  และเห็นชอบให้เสนอเรื่องเข้าระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย (ก.บ.) เพ่ือให้คณะกรรมการฯ เห็นชอบ/ให้ความเห็นและข้อเสนอแนะ (ร่าง) แผนบริหาร    
ความเสี่ยง มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2559 

 เรื่องน้ีได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาแล้ว เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2559 



 

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  คร้ังที่  4/2559 

 

[2-15] 

 คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) มีข้อเสนอแนะ คือ หน้า 7 เพ่ิมเติมปัจจัยเสี่ยงภายใน  
เป็น  กระบวนการจัดการเรียนรู้ที่อาจจะไม่ตอบสนองนักศึกษาให้มีคุณลักษณะเป็นไปตามกรอบคุณวุฒิ  
รวมท้ังกิจกรรมเสริมหลักสูตรต่าง ๆ คุณลักษณะของนักศึกษาด้วย  จากข้อมูลประเมินการสอนอาจารย์     
ซึ่งเป็นข้อมูลอ้างอิงได้ 

 

มติ/ความเห็นของที่ประชุม 
  เห็นชอบ (ร่าง) แผนบริหารความเสี่ยง  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ.2559 และให้หน่วยตรวจสอบภายในปรับปรุงแก้ไขตามท่ีเห็นสมควร 
 

ระเบียบวาระที่ 6  เรื่องอ่ืน ๆ 
ระเบียบวาระท่ี  6.1 กําหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  ครั้งท่ี 4/2559 

สาระสําคัญโดยย่อ 
มหาวิทยาลัยกําหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  (ก .บ . )              

ครั้งที่ 4/2559 โดยพร้อมเพรียงกัน ในวันอังคารที่ 26 เมษายน 2559  เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม
อยุธยา – อาเซียน  สํานักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 

มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
     รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี  6.2 ข้อเสนอแนะจากแต่ละหน่วยงาน 
- ไม่มี - 

 
 

เลิกประชุมเวลา  16.05 น.  
 

 

นางนงคราญ คงสมทรง ผู้จัดทํารายงานการประชุม
นางสาวพรสวรรค์ คล้ายกัน ผู้ตรวจบันทึกการประชุม


