
 

                          บันทึกขอความ 
สวนราชการ  งานกิจการสภามหาวิทยาลัยและคณะกรรมการ สํานักงานอธิการบดี โทร 1911 

ท่ี      อว ๐629.๑2.1/ว93                    วันท่ี   21  เมษายน  2564 

เรื่อง   แจงผลการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 4/2564  เม่ือวันพุธท่ี  7  เมษายน  2564 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
เรียน   อธิการบดี/รองอธิการบดี/ผูชวยอธิการบดี/คณบดี/ผูอํานวยการสถาบัน ศูนย สํานัก/หัวหนาสวนราชการ 

 ตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนดใหมีการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 4/2564  เม่ือวันพุธท่ี 7 เมษายน  
2564  เวลา 09.๓๐ – 13.10 น.  ณ สถาบันอยุธยาศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  ความละเอียดทราบ
แลวนั้น  งานกิจการสภามหาวิทยาลัยฯ ขอแจงผลการประชุมเพ่ือทราบดังนี ้ 

๑. มอบมหาวิทยาลัยนําหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2564)กลับไปทบทวนปรับปรุง
แกไขตามความเห็นของกรรมการสภามหาวิทยาลัยและนําเสนอสภามหาวิทยาลัยในการประชุมคราวตอไป 

๒. เห็นชอบเปลี่ยนแปลงแผนการรับนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (4 ป) (ฉบับป พ.ศ. 2562) 
จํานวน 8 สาขาวิชา (สมอ.08) ดังนี้ 
 

ลําดับ สาขาวิชา จํานวนแผนการรับ (เดิม) จํานวนแผนการรับ (ใหม) 
1 คณิตศาสตร 30 35 
2 วิทยาศาสตร 30 35 
3 สังคมศึกษา 30 35 
4 การศึกษาปฐมวัย 30 35 
5 พลศึกษา 30 35 
6 การสอนภาษาไทย 30 35 
7 การสอนภาษาอังกฤษ 30 35 
8 การประถมศึกษา 30 35 

  ท้ังนี้ การปรับแผนการรับนักศึกษาสาขาวิชาสังคมศึกษา เพ่ิมเติมอีก 1 หองเรียน ใหนําเสนอสภา
มหาวิทยาลัยในการประชุมคราวตอไป 

๓. เห็นชอบเปลี่ยนแปลงแผนการรับนักศึกษา หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (5 ป) (หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2557 และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558) เนื่องจากมหาวิทยาลัยไดรับนักศึกษาเกินจากแผนการรับท่ี
กําหนดไวเพ่ือทดแทนนักศึกษาท่ีลาออกกลางคัน ดังนี้ 
 

หลักสูตร สาขาวิชา 
จํานวนแผนการรับ 

(เดิม) 
จํานวนแผนการรับ 

(ใหม) 

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  
(5 ป) หลักสูตรปรับปรุง  

พ.ศ. 2557 

วิทยาศาสตร 30 35 
การประถมศึกษา 30 35 
พลศึกษา 30 35 
สังคมศึกษา 30 35 
การสอนภาษาไทย 30 35 

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  
(5 ป) หลักสูตรปรับปรุง  

พ.ศ. 2558 

คณิตศาสตร 30 35 
คอมพิวเตอรศึกษา 30 35 
การสอนภาษาอังกฤษ 30 35 
การศึกษาปฐมวัย 30 35 
การศึกษาพิเศษ 30 35 
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๔. อนุมัติใหปริญญาแกผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี  ประจําภาคเรียนท่ี 2/2563 (ครั้งท่ี 1) 
จํานวน 275 ราย  ตั้งแตวันท่ี 22 มีนาคม  2564 

๕. อนุมัติใหปริญญาแกผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท  จํานวน 12 ราย ตั้งแตวันท่ี 27 
มกราคม 2564  

๖.  แตงตั้งผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ดังนี้ 
 6.1 นายนรินทร  อุนแกว 
 6.2 นางสาวกาญจนพิชญา  ภิญญา 

๗.  แตงตั้งคณะกรรมการยุทธศาสตรการเงินและการจัดการทรัพยสินของมหาวิทยาลัย ดังนี้ 
7.๑ อธิการบดี  ท่ีปรึกษา 
7.๒ นายธวัชชัย  กิจรัตนะกุล ประธาน 
7.๓ รองอธิการบดีท่ีกํากับดูแลงานดานบริหาร รองประธาน 
7.๔ นายชาติชาย  โรจนรัตนางกูร  กรรมการ 
7.๕ นายณรงค  มีฐานะ กรรมการ 
7.๖ ประธานคณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย กรรมการ 
7.๗ นางสาวดวงภัค  ธนอัครภัทรกุล กรรมการ 
7.๘ รองอธิการบดีท่ีกํากับดูแลงานดานวิชาการ กรรมการ 
7.๙ ผูชวยอธิการบดีฝายกิจการพิเศษ กรรมการ 
7.๑๐ คณบดีคณะครุศาสตร กรรมการ 
7.๑๑ คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร กรรมการ 
7.๑๒ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ   กรรมการ 
7.๑๓ คณบดีคณะ วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี   กรรมการ 
7.๑๔ ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ กรรมการ 
7.๑๕ ผูอํานวยการสถาบันอยุธยาศึกษา กรรมการ 
7.๑๖ ผูอํานวยสํานักงานอธิการบดี เลขานุการ 
7.๑๗ ผูอํานวยการกองกลาง ผูชวยเลขานุการ 
7.๑๘ หัวหนางานการเงิน ผูชวยเลขานุการ 

๘.  แตงตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ดังนี้ 
8.๑ อธิการบดี  ท่ีปรึกษา 
8.๒ นายสุรพงษ  มาลี  ประธานกรรมการ 
8.๓ รองอธิการบดีฝายยุทธศาสตรและแผนงาน  รองประธานกรรมการ 
8.๔ ผูชวยศาสตราจารย ดร.พรภัทร  อินทรวรพัฒน         กรรมการ 
8.๕ นายนัทธี  บอสุวรรณ  กรรมการ 
8.๖ นายสุเทพ  ชูชัยยะ  กรรมการ 
8.๗ รองอธิการบดีฝายบริหารงานวิชาการ  กรรมการ 
8.๘ รองอธิการบดีฝายวิจัย นวัตกรรมและพัฒนาทองถ่ิน   กรรมการ 
8.๙ ผูชวยอธิการบดีฝายกิจการพิเศษ  กรรมการ 
8.๑๐ คณบดีคณะครุศาสตร  กรรมการ 
8.๑๑ คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  กรรมการ 
8.๑๒ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ  กรรมการ 
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8.๑๓ คณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี    กรรมการ 
8.๑๔ ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ กรรมการ 
8.๑๕ ผูอํานวยการสถาบันอยุธยาศึกษา  กรรมการ 
8.๑๖ ผูอํานวยการกองนโยบายและแผน  เลขานุการ 
8.๑๗ นายติณณ  ภาณุเมศธนัน  ผูชวยเลขานุการ 
8.๑๘ นายวีรศักดิ์  โพธิ์ภิรมย  ผูชวยเลขานุการ 
8.๑๙ นางอมรรัตน  อมรนาถ  ผูชวยเลขานุการ 

๙.  เห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตรประยุกต (หลักสูตรปรับปรุง  
พ.ศ. ๒๕๖๔) โดยใหปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัยกอนสงไปยงัสํานักงานปลัดกระทรวง
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรมตอไป 

๑๐.  เห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔)  
โดยใหปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัยกอนสงไปยังสํานกังานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรมตอไป 

๑๑. เห็นชอบกรอบและเกณฑการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย อธิการบดี 
คณบดี และผูอํานวยการสถาบัน/สํานัก มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 
โดยมอบมหาวิทยาลัยนําขอเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัยไปพิจารณารวมกับคณะกรรมการติดตาม 
ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย เพ่ือดําเนินการปรับปรุงแกไข และรายงานผลใหสภามหาวิทยาลัย
ทราบในการประชุมสภามหาวิทยาลัยคราวตอไป 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ และดําเนินการในสวนท่ีเก่ียวของตอไป           


	ทั้งนี้ การปรับแผนการรับนักศึกษาสาขาวิชาสังคมศึกษา เพิ่มเติมอีก 1 ห้องเรียน ให้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยในการประชุมคราวต่อไป

