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รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
ครั้งที่  10/2559 

วันอังคารที่  25  ตุลาคม  2559  เวลา 13.30 – 16.40 น. 
ณ  หองประชุมอยุธยา – อาเซียน  มหาวิทยาลัยราชภฏัพระนครศรีอยุธยา 

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

ผูที่มาประชุม 
1. อาจารย ดร.เกษม บํารุงเวช อธิการบดี       ประธาน 
2. อาจารยจิรศักดิ์ ชุมวรานนท รองอธิการบดีฝายบริหาร      กรรมการ 
3. ผศ.อราม    ชนะโชต ิ รองอธิการบดีฝายนโยบายและแผน    กรรมการ 
4. ผศ.ดร.อดิศร  ภูสาระ  รองอธิการบดีฝายวิชาการ      กรรมการ 
5. รศ.ไพฑูรย  สมัครกิจ รองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา     กรรมการ 
6. อาจารยธาตรี มหันตรัตน รองอธิการบดีฝายกิจการพิเศษและกฎหมาย  กรรมการ 
7. ผศ.บุญไท  เจริญผล  ผูชวยอธิการบดีฝายงานประกันคุณภาพ    กรรมการ 
8. อาจารย ดร.กิติมา ทามาลี  ผูชวยอธิการบดีฝายบริการวิชาการฯ    กรรมการ 
9. อาจารย ดร.ภาคิน โชติเวศยศิลป ผูชวยอธิการบดีฝายประชาสัมพันธ     กรรมการ 
10. อาจารย ดร.อมรรัตน สนั่นเสียง  คณบดคีณะครุศาสตร               กรรมการ 
11. ผศ.หทัยรัตน  ทรรพวส ุ คณบดีคณะมนุษยศาสตรฯ     กรรมการ 
12. รศ.ศานิต   สวัสดิกาญจน คณบดีคณะวิทยาศาสตรฯ      กรรมการ 
13. ผศ.สุมนา    พูลผล  (แทน) คณบดีคณะวิทยาการจัดการ       กรรมการ 
14. รศ.ดร.ชูสิทธิ ์ ประดับเพ็ชร ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา    กรรมการ 
15. อาจารย ดร.จงกล เฮงสุวรรณ ผูอํานวยการสถาบันอยุธยาศึกษา        กรรมการ 
16. ผศ.ธน ู   บุญญานุวัตร ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและ 

     เทคโนโลยีสารสนเทศ      กรรมการ 
17. ดร.ภัทรนันท   สุรชาตรี  (แทน) ผูอํานวยการสํานักงานบัณฑติศึกษา    กรรมการ 
18. นางสาวเพลินตา โมสกุล  ผูอํานวยการกองนโยบายและแผน        กรรมการ 
19. นางสารภ ี  พูลศิริ  ผูอํานวยการกองพัฒนานักศึกษา     กรรมการ 
20. นางสาวยุวนารี ฉิมพาลี  (แทน) ผูอํานวยการกองบริการการศึกษา    กรรมการ 
21. น.ส.กาญจนพิชญา ภิญญา  รักษาการหัวหนางานกิจการคณะกรรมการ    ผูชวยเลขานุการ 
22. นางนงคราญ  คงสมทรง เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป              ผูชวยเลขานุการ 
23. นางจิราพร  พัฒนธนกิจ เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป     ผูชวยเลขานุการ 

 
 

ผูไมมาประชุม 
1. อาจารยประพันธ  แสงทองดี ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ   ติดราชการ 
2. นางสาวพรสวรรค  คลายกัน ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี        ติดภารกิจ 
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ผูเขารวมประชุม 
1. นางสาวกาญจนา  เงินออน  หัวหนาสํานักงานคณะครุศาสตร 
2. นางอรัญญา   จงกลรัตน หัวหนาสํานักงานคณะมนุษยศาสตรฯ 
3. วาที่รอยตรีหญิงรัตติยา พาวินัย  หัวหนาสํานักงานผูอํานวยการสถาบันอยุธยาศึกษา 
4. นางสาวพิจิกามาศ  แยมบู  หัวหนาสํานักงานสํานักวิทยบริการฯ 
5. อาจารยวนิดา  อินทรลักษณ รักษาการในตําแหนงหัวหนาหนวยตรวจสอบภายใน 
6. นางอมรรัตน  อมรนาถ  นักวิชาการสถิติ 
7. นางปาณิสรา  ผดุงรัตน  นักวิเคราะหนโยบายและแผน 

เริ่มประชุม เวลา 13.30 น. 
          ประธานพิจารณาจํานวนกรรมการที่มาประชุมและเห็นวาครบองคประชุมแลว จึงเปด            
การประชุมและดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม  

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องที่ประธานแจงใหทราบ 

ระเบียบวาระที่ 1.1  ขอความรวมมือการเขารวมประชุม 
 

 สาระสําคัญโดยยอ 
 ขอใหคณะผูบริหารท่ีเปนตัวจริงไดเขารวมประชุมในการประชุมทั้ง  3 ประชุม คือ การประชุม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.)  การประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจํามหาวิทยาลัย 
(ก.บ.ม.) และการประชุมคณะกรรมการบริหารงบประมาณและการเงิน (ก.บ.ง.)  
 ขอใหเลขานุการคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.)  ไดจัดทําสรุปการเขารวมประชุมของ
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) ท่ีเปนตัวจริง  วาภายในป พ.ศ.2559 ไดเขารวมประชุมก่ีครั้ง        
คิดเปนรอยละเทาไหร 
   

 มติ/ความเห็นของที่ประชมุ 
   รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 1.2 การแนะนํารองอธิการบดีฝายนโยบายและแผน 
 

 สาระสําคัญโดยยอ 
 อธิการบดี  กลาวแนะนําผูบริหารทานใหม  ผศ.อราม  ชนะโชติ  ซึ่งปฏิ บัติหนาที่ในตําแหนง              
รองอธิการบดีฝายนโยบายและแผน 
 

 มติ/ความเห็นของที่ประชมุ 
   รับทราบ 
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ระเบียบวาระที่ 1.3  คูมือการจัดทํางบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2561 

 

 สาระสําคัญโดยยอ 
 อธิการบดี  แจงเรื่อง  คูมือการจัดทํางบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร  ประจําป
งบประมาณ พ.ศ.2561 ซึ่งเปนเอกสารจากสํานักงบประมาณ 
 รายละเอียดปรากฏในเอกสาร จํานวน 6 หัวขอ  ดังตอไปนี ้
 1. นโยบายของนายกรัฐมนตรี   
 2. แนวการจัดทํางบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร ประจําปงบประมาณ         
พ.ศ.2561     
 3. ปฏิทินการจัดทํางบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร  ประจําปงบประมาณ       
พ.ศ.2561  
 4 .แผนภาพการทบทวน  แนวทาง  และตัวชี้วัดของแผนงานบูรณาการ ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. 2560   
 5. แนวทางการทบทวนการเชื่อมโยงความสัมพันธระหวางเปาหมายยุทธศาสตร  เปาหมาย
ยุทธศาสตรแผนฯ 12 เปาหมายแผนงานบูรณาการ  แนวทางการดําเนินงาน และตัวชี้วัดระดับตาง ๆ          
 6. ตัวอยางการกําหนดตัวชี้วัดของแผนงานบูรณาการ  มาตรฐานระดับชาติ/สากล 
 

 ที่ประชุมมีขอเสนอแนะ และความคิดเห็น ดังตอไปนี้ 
 ดร.อมรรัตน  สนั่นเสียง  กลาววา  มหาวิทยาลัยควรมีการทํางานแบบใหม  โดยใหมีการหารือ

รวมกันและลงมือปฏิบัติเลย  หากมีปญหาก็สามารถสอบถาม  และหารือรวมกันได 

 ผศ .อราม  ชนะโชติ   กล าวว า   ปญหาเรื่ องนี้ ไดมีการหารือ เ พ่ือแกปญหากันแลว                 

จะมีกระบวนการแบบใหม  จากนี้ไปจะเปนการทํางานเชิงรุกมากขึ้น  อีกทั้งมีการดําเนินการกํากับติดตาม  

การรายงานตามกรอบระยะเวลา  ซึ่งตามกรอบในเดือนพฤศจิกายน 2559 นี้ตองแลวเสร็จ  และแนวทางใหม

นั้น  จะขอเชิญหัวหนาหนวยงานที่เกี่ยวของ  ผูที่รับผิดชอบเก่ียวกับการทําแผนของแตละหนวยงานไดลงมือ

ปฏิบัติจริง  โดยการประชุมรวมกันและลงมือปฏิบัติเลย  ซึ่งเปนแนวทางที่สอดคลองในการตอบสนองนโยบาย

รัฐบาลและอธิการบด ี

 อธิการบดี  กลาววา  ขอใหมีความชัดเจนในเรื่องเปาหมาย  กิจกรรมและโครงการรองรับ  

รวมถึงแนวทางการติดตาม   
 

   มติ/ความเห็นของที่ประชมุ 
   รับทราบ 
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ระเบียบวาระที่ 1.4  เปาหมาย – ตัวชี้วัดตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 
12 จําแนกตามยุทธศาสตร ปรับปรุง ณ วันที่ 30 สิงหาคม 2559 

 

 สาระสําคัญโดยยอ 
 อธิการบดี  แจงเรื่อง  เปาหมาย – ตัวชี้วัดตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 
12 จําแนกตามยุทธศาสตร  ปรับปรุง ณ วันที่ 30 สิงหาคม 2559  ประกอบดวย 

1. ยุทธศาสตรการเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย 
2. ยุทธศาสตรการสรางความเปนธรรมและลดความเหลื่อมล้ําในสังคม 
3. ยุทธศาสตรการสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจและแขงขันไดอยางยั่งยืน 
4. ยุทธศาสตรการเติบโตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 
5. ยุทธศาสตรการเสริมสรางความมั่นคงแหงชาติเพ่ือการพัฒนาประเทศสูความมั่งคั่งและยั่งยืน 
6. ยุทธศาสตรการบริหาร จัดการในภาครัฐ   การปอง กันการทุจริตประพฤติมิชอบ              

และธรรมาภิบาลในสังคมไทย 
7. ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส 
8. ยุทธศาสตรการพัฒนาวิทยาศาสตร  เทคโนโลยี  วิจัย  และนวัตกรรม 
9. ยุทธศาสตรการพัฒนาภาค  เมือง  และพ้ืนท่ีเศรษฐกิจ 

 

   มติ/ความเห็นของที่ประชมุ 
   รับทราบ 

 

ระเบียบวาระที่ 1.5 (ราง) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560 – 

2564) ประกอบดวย 10 ยุทธศาสตร 

สาระสําคัญโดยยอ  

อธิการบดี  แจงเรื่อง  (ราง) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560 – 

2564) ประกอบดวย 10 ยุทธศาสตร ดังตอไปนี้ 

ยุทธศาสตรท่ี 1  :  การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย 

ยุทธศาสตรท่ี 2  :  การสรางความเปนธรรมและลดความเหลื่อมล้ําในสังคม 

ยุทธศาสตรท่ี 3  :  การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจและแขงขันไดอยางยั่งยืน 

ยุทธศาสตรท่ี 4  :  การเติบโตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมเพ่ือการพัฒนาอยางยั่งยืน 

ยุทธศาสตรที่ 5  :   การเสริมสรางความมั่งคงแหงชาติเพ่ือการพัฒนาประเทศสูความมั่งคั่งและยั่งยืน 

ยุทธศาสตรที่ 6  : การบริหารจัดการในภาครัฐ  การปองกันการทุจริตประพฤติมิชอบและ            

ธรรมาภิบาลในสังคมไทย 

ยุทธศาสตรท่ี 7  :   การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส 

ยุทธศาสตรท่ี 8  :   การพัฒนาวิทยาศาสตร  เทคโนโลยี  วิจัย  และนวัตกรรม 

ยุทธศาสตรที่ 9  :   การพัฒนาภาค  เมือง  และพ้ืนที่เศรษฐกิจ 
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ยุทธศาสตรท่ี 10 :  ความรวมมือระหวางประเทศเพื่อการพัฒนา 
 

   มติ/ความเห็นของที่ประชมุ 
   รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 1.6  การจัดสรรเงินดอกผลประจําป พ.ศ.2559 ของมูลนิธิมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
 

 สาระสําคัญโดยยอ 
  ดวยในป พ.ศ.2559 สํานักงานมูลนิธิมหาวิทยาลัยราชภัฏ  ไดจัดสรรเงินดอกผลสนับสนุน   
การจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏ  เปนจํานวน 1,480,000 บาทดังนี ้

1. มูลนิธิเดโช  สวนานนท – ราชภัฏ สนับสนุนโครงการของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร
ธานี เปนเงิน 80,000 บาท (ไดแจงมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานีแลว) 

2. มูลนิธิศาสตราจารย บุญถ่ิน  อัตถากร จํานวน 100,000 บาท เปนรางวัลอาจารยดีเดน     
2 รางวัล รางวัลละ 50,000 บาท (เงินสด 30,000 บาท เข็มกลัดทองคําสลักชื่อมูลคา 20,000 บาท)       
ไดมีหนังสือและประกาศแจงมหาวิทยาลัยราชภัฏแลว 

3. มู ล นิ ธิ คุ รุ ป ถั ม ภ   ใ น พร ะ ร าชู ป ถั ม ภ   ข อ ง ส ม เ ด็ จพ ร ะบ รม โ อ ร ส า ธิ ร า ช ฯ                   
สยามมกุฎราชกุมาร  คาดวาจะมีเงินดอกผล จํานวน 100,000 บาท 

4. มูลนิธิ 100 ป การฝกหัดครูไทย  คาดวามีเงินดอกผล จํานวน 1 ลานบาท 
5. มูลนิธิหลวงพอวัดไรขิง :  100 ป การฝกหัดครูไทย  คาดวามีเงินดอกผล จํานวน 

200,000 บาท  
อนึ่ง ในขอ 3-4-5 นั้นจําเปนตองมีรายละเอียดโครงการ  เพื่อเสนอที่ประชุมมูลนิธิพิจารณา

เห็นชอบ และหากมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาประสงคเสนอโครงการใหนําเสนอผาน ทปอ. 
เพ่ือพิจารณาใหความเห็นชอบ 
 

   มติ/ความเห็นของที่ประชมุ 
   รับทราบ 

 

ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่องรับรองรายงานการประชมุ 

ระเบียบวาระที่ 2.1  เรื่องรับรองรายงานการประชุม  ครั้งที่ 9/2559  

สาระสําคัญโดยยอ 
มหาวิทยาลัยไดกําหนดใหมีการประชุม คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.)               

ครั้งที่ 9/2559 เมื่อวันอังคารที่ 27 กันยายน  2559 เวลา 13.30 น. ณ หองประชุมอยุธยา – อาเซียน  
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

เลขานุการคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) นําเสนอรายงานการประชุม (ก.บ.)        
ครั้งที่ 9/2559 เพื่อขอใหที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม 

 

มต/ิความคิดเห็นของที่ประชุม 
  รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) ครั้งที่  9/2559              
โดยไมมีการแกไข  
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  ประธาน  กลาววา  เนื่องจากมีปญหาเรื่องงานชาภายในมหาวิทยาลัย  ขอใหทุกคนเรงรัด     
การทํางาน  โดยขอใหคณะ  สถาบัน  สํานัก  จัดการกับแฟมงานอยางนอยวันละ 2 รอบ  และแฟมงาน    
ใหคางท่ีคณะได 1 วัน  หากคณบดีไมอยู  นําเสนอใหผูรักษาราชการลงนามแทนได  จะไดไมมีงานคาง  
และเกิดความลาชา  และงานผิดพลาด ขอใหหัวหนาหนวยงานทําเปนสถิติไว  ขอฝากคณบดีแตละคณะ
ชวยกํากับดูแล   
  คาสอนเกินภาระงานสอน  มอบหมายใหรองอธิการบดีฝายนโยบายและแผน หารือกับทีมงาน
ในเรื่องนี้  ขอใหพิจารณาจัดสรรงบประมาณในเรื่องดังกลาวดวย 
  ปญหาทั้ง 12 ขอ ของระบบ SPEEXX  ใหนําขอมูลเขียนไวในสัญญาดวย 
 
 

ระเบียบวาระท่ี 3   เรื่องสืบเนื่องจากการประชุม 

ระเบียบวาระที่ 3.1  รายงานขอมูลการดําเนินงานและผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุม 
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา   
ครั้งที่ 9/2559 

สาระสําคัญโดยยอ 
  เลขานุการคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  (ก .บ . )  นํ า เสนอรายงานขอ มูล                  
จากการดําเนินงานและผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่  9/2559 
เมื่อวันอังคารท่ี 27 กันยายน  2559  ดังตอไปนี ้

ระเบียบ
วาระท่ี 

เร่ือง 
มติท่ีประชุม/ขอเสนอแนะ 

และขอส่ังการ 
ผลการปฏิบัตติามมต ิ

3.2 พิจารณาเปลี่ยนแปลงการเปด – ปดภาค
เรียน 

ยังไมพิจารณาเนื่องจากยังมีความไมชัดเจนเกี่ยวกับ
นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ   ทีจ่ะมีการปรับ
ระบบการคดัเลือกนักศึกษา ในปการศึกษา 2561       
ซึ่งการปรับดังกลาวจะกระทบกบัการรับสมัคร         
และชวงเวลาเปดภาคเรียนของมหาวิทยาลัย 

- แจงมติการประชุมใหแกหนวยงาน        
ที่เกี่ยวของไดรับทราบ 
 
 

3.3 ขอความเห็นชอบ (ราง) ขอบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา        
วาดวย  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย    
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

มอบหมายใหคณะครุศาสตรนํากลับไปพิจารณาทบทวน
ปรับแกไขตามขอเสนอแนะของ  คณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย (ก.บ.) และเมื่อดําเนินการแกไขเรียบรอย
แลว  ใหนํากลับมาพิจารณาในการประชุมคณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) ในการประชุมคร้ังตอไป  
สวนขอบังคับฯ  ในหมวด 3  การบริหารการเงิน       
การคลัง พัสดุ และงบประมาณ ใหมีการประชุมหารอื
นอกรอบตอไป   

- แจงมติการประชุมใหแกหนวยงาน        
ที่เกี่ยวของไดรับทราบ 

- อยูระหวางการดาํเนินการปรับ  
แกไขตามขอเสนอแนะของ   
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
(ก.บ.) 

3.4 ขอความเห็นชอบการปรับเงินคาบาํรุง
การศึกษาของคณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร และคณะวิทยาการจัดการ 

1. เห็นชอบการปรับเงินคาบํารุงการศกึษาของ        
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ดังตอไปนี้ 

 
 
 
 
 
 
 

- แจงมติการประชุมใหแกหนวยงาน        
ที่เกี่ยวของไดรับทราบ 

- นํากลับมาพิจารณาเปนวาระ
สืบเนื่องในการประชุม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
(ก.บ.) ครั้งที่ 10/2559 ในวันที่ 25 
ตุลาคม 2559  
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ระเบียบ
วาระท่ี 

เร่ือง 
มติท่ีประชุม/ขอเสนอแนะ 

และขอส่ังการ 
ผลการปฏิบัตติามมต ิ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. สาขาวิชาภาษาจีน ใหเก็บคาบํารุงการศกึษาในอัตรา

เดิม จํานวน 7,000 บาท และใหเก็บเพิม่เปน
คาธรรมเนียมพิเศษ จํานวน 6,000 บาท ทั้งนี้ให       
มีการประชาสัมพันธการรับนักศึกษา และสาขาวิชา
ภาษาจีนจะตองไดไปศึกษาที่ประเทศสาธารณรฐั
ประชาชนจีนทุกคน 

3. ใหคณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
ประสานงานกับสาขาวิชาภาษาอังกฤษวาตองการ   
ปรับเพิ่มคาบํารุงการศึกษาหรือไม 

4. ที่ประชุมมีมติใหจัดทําระเบียบฯ  วาดวย  การเก็บ
เงนิคาธรรมเนียมพิเศษ 

5. สาขาวิชาที่ขอปรับเงินคาบํารุงการศกึษา ใหจัดทํา
บันทึกชี้แจงเหตุผลในการขอปรับเพิ่ม                 
คาบํารุงการศกึษา  เพื่อเปนเหตุผลประกอบ 

6. การปรับเงนิคาบํารุงการศกึษาของคณะวิทยาการ
จัดการ  ที่ประชุมยังไมพิจารณา 

5.1 ขอความเห็นและขอเสนอแนะผล       
การประเมินการปฏิบัติราชการตาม      
คํารับรองการปฏิบัติราชการ  ประจาํป
งบประมาณ พ.ศ.2558 

รับทราบผลการประเมินการปฏิบัติราชการตามคํารับรอง
การปฏิบัติราชการ  ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2558 

- แจงมติการประชุมใหแกหนวยงาน        
ที่เกี่ยวของไดรับทราบ 

- ใชเปนแนวทางในการปรับปรุงการ
ดําเนินงานในปตอไป 

5.2 ขอความเห็นชอบ (ราง) ประกาศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  
เรื่อง นโยบายการยกระดับมาตรฐาน
ภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษา 

เห็นชอบ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรอียุธยา เรื่อง นโยบายการยกระดับมาตรฐาน
ภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษา โดยแกไขตาม
ขอเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
(ก.บ.) 

- แจงมติการประชุมใหแกหนวยงาน        
ที่เกี่ยวของไดรับทราบ 

- อยูระหวางการดาํเนินการ 

5.3 ขอความเห็นชอบรายงานผลการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน ประจําป
การศึกษา 2558 ระดับหลักสูตรและ
ระดับคณะ 

เห็นชอบรายงานผลการประเมินคณุภาพการศกึษา
ภายใน ประจําปการศกึษา 2558  ระดับหลักสูตรและ
ระดับคณะ  โดยใหแกไขตามขอเสนอแนะของ    
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) 

- แจงมติการประชุมใหแกหนวยงาน        
ที่เกี่ยวของไดรับทราบ 

- ทําหลักสูตรและคณะดําเนินการ
จัดทําแผนพัฒนาปรับปรุง 

5.4 ขอความเห็นชอบ (ราง) บันทึกขอตกลง
ความรวมมือ โครงการความรวมมือ 
การจัดการเรียนการสอนแบบสหกิจศึกษา 
(Cooperative Education) ระหวาง
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
กับ บริษัท โฮม โปรดักส เซ็นเตอร  จํากัด 
(มหาชน) 
 

เห็นชอบ (ราง) บันทกึขอตกลงความรวมมือ โครงการ
ความรวมมือการจัดการเรียนการสอนแบบสหกิจศึกษา 
(Cooperative Education) ระหวางมหาวิทยาลัย    
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา กับ บริษัท โฮม โปรดักส   
เซน็เตอร จํากัด (มหาชน) 

- แจงมติการประชุมใหแกหนวยงาน        
ที่เกี่ยวของไดรับทราบ 

- อยูระหวางการดาํเนินการ 
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ระเบียบ
วาระท่ี 

เร่ือง 
มติท่ีประชุม/ขอเสนอแนะ 

และขอส่ังการ 
ผลการปฏิบัตติามมต ิ

5.5 ขอความเห็นชอบและขอเสนอแนะ     
การจัดซื้อโปรแกรมเรียนรูภาษาอังกฤษ   
จํานวน 2,500 สิทธิ์ ณ มหาวิทยาลัย  
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  ในวงเงิน 
894,681 บาท 

เห็นชอบใหจัดซื้อโปรแกรมเรยีนรูภาษาอังกฤษ     
จํานวน 2,500 สิทธิ์ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรอียุธยา ในวงเงิน 894,681 บาท   

- แจงมติการประชุมใหแกหนวยงาน        
ที่เกี่ยวของไดรับทราบ 

- อยูในระหวางคณะกรรมการ
กําหนดคณุลักษณะ 
 

5.6 ขอความเห็นชอบและขอเสนอแนะ (ราง) 
ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา วาดวย แนวทาง    
การจัดการขอรองเรียนและการกลาวโทษ 
พ.ศ. ..  

เห็นชอบ (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลยัราชภัฏ
พระนครศรอียุธยา วาดวย  แนวทางการจัดการ        
ขอรองเรียนและการกลาวโทษ พ.ศ. ...  และใหนําเขาที่
ประชุมสภามหาวิทยาลยัตอไป 

- แจงมติการประชุมใหแกหนวยงาน        
ที่เกี่ยวของไดรับทราบ 

- ไมไดบรรจุในวาระของการประชุม
สภามหาวิทยาลัย  เนื่องจากนายก
สภามหาวิทยาลัยใหดาํเนินการ 
ตามมติคณะรัฐมนตรี จึงไมตอง
จัดทําขอบังคบัฉบับนี ้

5.7 ขอความเห็นชอบและขอเสนอแนะ (ราง) 
ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา วาดวย หลักเกณฑ
และวิธีการเทียบตาํแหนงทางวิชาการ 
ของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. .... 

เห็นชอบ  (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรอียุธยา วาดวย หลกัเกณฑและวิธกีารเทียบ
ตําแหนงทางวิชาการของพนกังานมหาวทิยาลัย พ.ศ. .... 
โดยใหแกไขตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย (ก.บ.) และใหนําเขาที่ประชุมสภา
มหาวิทยาลัยตอไป 

- แจงมติการประชุมใหแกหนวยงาน        
ที่เกี่ยวของไดรับทราบ 

- นําเสนอเพื่อพิจารณาในการประชุม
สภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 9/2559 
เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2559         
ที่ประชุมใหนํากลับไปพิจารณา    
ในการประชุมคณะกรรมการ
ปรับปรุงและยกรางกฎหมายของ
มหาวิทยาลัย และใหนาํกลับมา
เสนอสภามหาวิทยาลัยตอไป  

 

   มติ/ความเห็นของที่ประชมุ 
   รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 3.2  ขอความเห็นชอบการปรับเงินคาบํารุงการศึกษาสําหรับนักศึกษาภาคปกติ     
และคาธรรมเนียมพิเศษสําหรับนักศึกษาภาคพิเศษ (เสาร – อาทิตย)            
ของคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  

 สาระสําคัญโดยยอ 
 จากการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) ครั้งที่ 9/2559 เมื่อวันอังคารท่ี 27 กันยายน 

2559 ตามระเบียบวาระที่ 3.4 เรื่อง ขอความเห็นชอบการปรับเงินคาบํารุงการศึกษาของคณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร และคณะวิทยาการจัดการ  โดยที่ประชุมมีมติดังนี ้
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1. เห็นชอบการปรับเงินคาบํารุงการศึกษาของคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ดังตอไปนี้  
 

ภาคการศึกษา 
คาบํารุงการศึกษา  

(เดิม) 
คาบํารุงการศึกษาปรับ(ใหม) 

ภาคปกติ   
1.สาขาวิชาภาษาญี่ปุน 7,000 8,500 
2.สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร 7,000 8,400 
3.สาขาวิชาประวัติศาสตร  7,000 8,000 
4.สาขาวิชานิติศาสตร 7,000 8,500 
5.สาขาวิชาภาษาไทย 7,000 8,000 
6.สาขาวิชาดนตรี  7,000 8,500 
7.สาขาวิชานิเทศศาสตร 7,000 8,500 
8.สาขาวิชาภาษาจีน  7,000 คาธรรมเนียมพิเศษ 6,000 บาท 
9.สาขาวิชาศิลปกรรม 7,000 8,000 

ภาค กศ.บป.   
1.สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน 500 คาธรรมเนียมพิเศษ 2,000 บาท 
2.สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร 500 คาธรรมเนียมพิเศษ 2,000 บาท 
3.สาขาวิชานิติศาสตร 500 คาธรรมเนียมพิเศษ 2,000 บาท 
4.สาขาวิชาการปกครองทองถ่ิน 500 คาธรรมเนียมพิเศษ 2,000 บาท 

 

2. สาขาวิชาภาษาจีน ใหเก็บคาบํารุงการศึกษาในอัตราเดิม จํานวน 7,000 บาท และใหเก็บ
เพ่ิมเปนคาธรรมเนียมพิเศษ จํานวน 6,000 บาท ทั้งนี้ใหมีการประชาสัมพันธการรับนักศึกษา และสาขาวิชา
ภาษาจีนจะตองไดไปศึกษาท่ีประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนทุกคน โดยตองเปนนักศึกษาในปการศึกษา 
2560 เปนตนไป 

3. ใหคณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรประสานงานกับสาขาวิชาภาษาอังกฤษวา
ตองการ   ปรับเพ่ิมคาบํารุงการศึกษาหรือไม 

4. ทีป่ระชุมมีมติใหจัดทําระเบียบฯ  วาดวย  การเก็บเงินคาธรรมเนียมพิเศษ 
5. สาขาวิชาที่ขอปรับเงินคาบํารุงการศึกษา  ใหจัดทําบันทึกชี้แจงเหตุผลในการขอปรับเพ่ิม            

คาบํารุงการศึกษา  เพ่ือเปนเหตุผลประกอบ 
6. การปรับเงินคาบํารุงการศึกษาของคณะวิทยาการจัดการ ที่ประชุมยังไมพิจารณา  

 

   มติ/ความเห็นของที่ประชมุ 
 เห็นชอบใหสาขาวิชาภาษาจีนเก็บเงินคาบํารุงการศึกษาในอัตราเดิม จํานวน 7,000 บาท     

และสาขาวิชาภาษาอังกฤษยืนยันไมขอปรับเงินคาบํารุงการศึกษา และมอบหมายใหรองอธิการบดี           
ฝายวิชาการจัดทําประกาศตอไป  
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ระเบียบวาระที่ 4 แจงผลและนําเสนอแผนงานที่จะดําเนินการของหนวยงานตาง ๆ  

ระเบียบวาระที่ 4.1 คณบดีคณะครุศาสตร 

 สาระสําคัญโดยยอ 
ในวันที่ 27  ตุลาคม 2559 คณะครุศาสตรจะมีการสอบครูโรงเรียนสาธิต (ประถมสาธิต)         

เอกคณิตศาสตร   เปดรับสมัคร จํานวน 2 อัตรา แตมีผูมาสมัครสอบคัดเลือก จํานวน 54 คน  โดยจะทํา      
การสอบและสอบสัมภาษณในวันเดียวกัน 

 

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
รับทราบ  

 

ระเบียบวาระที่ 4.2  คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

 สาระสําคัญโดยยอ 
1. เม่ือวันที่  23 กันยายน 2559 นักศึกษาสาขาวิชาการพัฒนาชุมชน ไดเขารวมรับถวย

รางวัลและประกาศนียบัตรในรางวัลชนะเลิศ “เยาวชนอาสาสืบสานพระราชดําริ” คายเยาวชนรูงานสืบ
สานพระราชดําริ (RDPB CAMP รุน6) และเขารวมโครงการพัฒนาเครือขายเยาวชนและสถาบันการศึกษา
สืบสานพระราชดําริ ณ  สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ กรุงเทพมหานครฯ 

2. เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2559  สาขาวิชาภาษาญี่ปุน จัดกิจกรรมอบรมเสริมทักษะทาง
ภาษา   และวัฒนธรรมญ่ีปุน ใหกับนักศึกษาสาขาวิชาภาษาญี่ปุน ในหัวขอ ความรูเรื่องวัฒนธรรมญี่ปุน
เปรียบเทียบกับไทย และทักษะการเขียนอักษรดวยพูกัน วิทยากรโดย ผศ.หทัยรัตน ทรรพวสุ อาจารย
สาขาวิช าภาษาญี่ปุ น  คณบดี คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  ณ  หอง  104 อาคาร 1                  
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

3. เมื่อวันที่  28 กันยายน 2559  คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร จัดงานเกษียณอายุ
ราชการ แด ผูชวยศาสตราจารยธนู บุญญานุวัตร ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
และอาจารยกลุมวิชาบรรณารักษศาสตร กับผูชวยศาสตราจารยจรัญ ยินยอม ประธานสาขาวิชาดนตรี
สากล ณ  หอง 104 อาคาร 1 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

4. เมื่อวันที่   28 กันยายน  2559  คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร จัดประชุม
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร โดยวาระการประชุมคือ เพื่อเตรียมความพรอมการรับสมัครนักศึกษา     
ภาคปกติ ประจําปการศึกษา 2560  ณ  หองประชุม 43110 ชั้น 2 อาคาร 43  คณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร 

5. เมื่อวันที่ 1 – 18 ตุลาคม 2559 สาขาวิชาภาษาญี่ปุน โดย ผศ.หทัยรัตน  ทรรพวสุ ไดนํา
นักศึกษาสาขาวิชาภาษาญี่ปุน จํานวน 2 ราย คือ นางสาวสุพัตรา  ศรี พัฒนา และนายนัฐวัฒน            
วิจิตรทัญนุกูล  เขารวมทํากิจกรรมในฐานะตัวแทนนักศึกษาของประเทศไทยในโครงการ Goodwill  
Ambassador งาน SAKAI  ASEAN  WEEK 2016 ณ เมืองซาไก  จังหวัดโอซากา  ประเทศญ่ีปุน 

6. เมื่ อวัน ท่ี  10 ตุลาคม 2559 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  จัดประชุม
คณะกรรมการจัดทําวารสารวิชาการคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ครั้งที่ 1 เพ่ือคัดเลือกบทความที่
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จะลงตีพิมพในวารสาร ในการดําเนินการจัดทําวารสารวิชาการคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ปที่ 4 
ฉบับที่ 1 (มกราคม - มิถุนายน 2559) ณ หองประชุม 43110 ชั้น 2 อาคาร 43 คณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร 

7. เม่ือวันที่ 12 ตุลาคม 2559  สาขาวิชาภาษาจีน   จัดกิจกรรมบรรยายวัฒนธรรมจีน      
ครั้งที่ 3 โดยมีวิทยากร คือ โดยผูบรรยายคือ อาจารย Zhang Jue และ อาจารยกิตติธเนศ วิวรรธนโชติ                
ณ  หองประชุมอาคาร 100 ป ศูนยภาษาและคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

8. เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2559 นักศึกษาสาขาวิชาภาษาญี่ปุน และสาขาวิชาสหวิทยาการ
อิสลาม  รวมสวดมนต 3 ศาสนา เพ่ือถวายเปนพระราชกุศลแดพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอ
ดุลยเดชมหิตราธิเบศรามาธิบดี จักรีนฤบดินทรสยามมินทราธิราชบรมนาคบพิต  จัดโดยจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ณ พระราชานุสาวรียสมเด็จพระสุริโยทัยทุงมะขามหยอง 

9. เมื่ อวัน ท่ี  20 ตุลาคม 2559 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  จัดประชุม
คณะกรรมการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ประจําปงบประมาณ 
2560 ณ  หองประชุม 43110 ชั้น 2 อาคาร 43 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

10. เมื่อวันที่   20 ตุลาคม 2559  คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  จัดประชุม
คณะกรรมการจัดทําวารสารวิชาการคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ครั้งท่ี 2 เพ่ือติดตามความคืบหนา
การแกไขบทความที่ไดรับการคัดเลือกใหลงตีพิมพในวารสาร ในการดําเนินการจัดทําวารสารวิชาการ    
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ปที่ 4 ฉบับที่ 1 (มกราคม - มิถุนายน 2559) หอง 43112 ชั้น 2  
อาคาร 43 ณ คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

11. เมื่ อวัน ท่ี  21 ตุลาคม 2559 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  จัดประชุม
คณะกรรมการกิจการนักศึกษา ครั้งที่ 7/2559  ณ  หองประชุม 43110 ชั้น 2 อาคาร 43 คณะ
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

12. เมื่อวันที่   21 ตุลาคม 2559  คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  จัดประชุม
คณะกรรมการบริหารงานบริการวิชาการคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  ณ  หองประชุม 43110      
ชั้น 2 อาคาร 43  คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

13. ในวันที่ 27 ตุลาคม 2559 ขอเรียนเชิญทุกทานรวมทําบุญใสบาตรขาวสารอาหารแหง  เพื่อเปน
พระราชกุศลแดพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  ตั้งแตเวลา 07.00 น. พระสงฆ จํานวน 10 รูป             
ณ  กองพัฒนานักศกึษา   
 

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
รับทราบ  
 

ระเบียบวาระที่ 4.3 คณบดีคณะวิทยาการจัดการ 

 สาระสําคัญโดยยอ 
 คณะวิทยาการจัดการไดจัดทํา KM  ซึ่งเก่ียวกับงานวิจัยของคณะ 
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ระเบียบวาระที่ 4.4  คณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

 สาระสําคัญโดยยอ 
1. เมื่อวันที่  20 ตุลาคม 2559 ไดมีการสวดมนต 3 ศาสนา เพ่ืออุทิศสวนกุศลถวายแด

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  ณ  พระราชานุสาวรียสมเด็จพระสุริโยทัย (ทุงมะขามหยอง) 
2. เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2559 ทําบุญถวายปจจัยแดพระสงฆ  เพ่ือถวายเปนพระราชกุศลแด

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  มหิตลาธิเบศรามาธิบดี  จักรีนฤบดินทร  สยามมินทราธิราช  
บรมนาถบพิต  ณ  ลานเอนกประสงค  หนากองพัฒนานักศึกษา 

3. เม่ือวันท่ี 28 – 31 ตุลาคม 2559 กิจกรรมการแขงขันกีฬาสัมพันธภายใน 112 ป ศรีอยุธยา           
ณ สนามฟุตบอลมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

4. ในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2559 ประชุมคณะกรรมการประจําคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
ณ หอง ศว.108 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี

5. ในเดือนพฤศจิกายน 2559 โครงการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมอยุธยา อยูในชวงพิจารณา 
6. ในวันที่ 5 – 6 พฤศจิกายน 2559 โครงการพัฒนาทักษะการเขียนโปรแกรมดวยคอมพิวเตอร

เพ่ือการจัดการเรียนรูตามแนวสะเต็มศึกษา  ณ  อาคารศนูยภาษาและคอมพิวเตอร 
7. ในวันท่ี  19 – 20 พฤศจิกายน 2559 โครงการพัฒนาทักษะการเขียนโปรแกรมดวย

คอมพิวเตอร ณ  อาคารศูนยภาษาและคอมพิวเตอร 
 

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
รับทราบ  

 

ระเบียบวาระที่ 4.5 ผูอํานวยการสถาบันอยุธยาศึกษา  

 สาระสําคัญโดยยอ 
1. เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2559 สถาบันอยุธยาศึกษา จัดประชุมคณะกรรมการดําเนินโครงการ

ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ครั้งท่ี 2/2559 ณ หองประชุมสถาบันอยุธยาศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา โดยมี อาจารยกันยารัตน คงพร รองผูอํานวยการสถาบัน เปนประธานการประชุม        
พรอมดวยคณาจารย เจาหนาที่ผูประสานงานจากคณะวิชาทั้ง 4 คณะ และเจาหนาที่สถาบันอยุธยาศึกษา       
เขารวมประชุมเพื่อทราบและพิจารณาในวาระตางๆ อาทิเชน ปรับปรุงคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการดําเนิน
โครงการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ปงบประมาณ 2560 การจัดทําแผนการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
ปงบประมาณ พ.ศ.2560 และโครงการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมอยุธยา 4 คณะ เปนตน เพ่ือนําไปสูการพัฒนา
งานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมรวมกัน  ณ  หองประชุมสถาบันอยุธยาศึกษา 

2. เม่ือวันที่ 4 ตุลาคม 2559 อาจารย ดร.จงกล เฮงสุวรรณ ผูอํานวยการสถาบันอยุธยาศึกษา 
เปนประธานการประชุมเตรียมความพรอมในการจัดกิจกรรมวันลอยกระทง โดยมีผูบริหาร บุคลากรสถาบัน
อยุธยาศึกษา ตัวแทนคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และตัวแทนกองพัฒนานักศึกษา เขารวมประชุมดังกลาว 
โดยกําหนดจัดกิจกรรมวันลอยกระทง ในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2559 ณ บริเวณระหวางลานกองพัฒนา
นักศึกษา ถึงวัดบรมพุทธาราม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  ณ หองประชุมสถาบันอยุธยาศึกษา 

3. เมื่อวันที่  5 ตุลาคม 2559  อาจารย ดร.จงกล เฮงสุวรรณ ผูอํานวยการสถาบันอยุธยาศึกษา 
พรอมดวยผูบริหาร และบุคลากรสถาบันอยุธยาศึกษา  ไดตอนรับอาจารยนิภารัตน กาญจนโชติ ผูอํานวยการ



 

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวทิยาลัยราชภัฏพระนครศรอียุธยา  ครั้งที่  11/2559 
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สํานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม พรอมดวยผูบริหารและบุคลากรสํานักฯ          
ในการมาศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรูการเขียนโครงการตามแผนยุทธศาสตรเพื่อบูรณาการกับหนวยงาน
ภายนอก ณ สถาบันอยุธยาศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

4. เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2559  สถาบันอยุธยาศึกษา รับการตรวจประเมินคุณภาพภายใน 
ประจําปงบประมาณ 2559 ระดับสถาบัน ณ หองศูนยขอมูลสถาบันอยุธยาศึกษา โดยไดรับเกียรติจาก         
ผศ.ดร.สมเกียรติ กอบัวแกว เปนประธานกรรมการ พรอมดวย ผศ.อราม ชนะโชติ  อาจารยเอกพล วิงวอน และ 
อาจารยยุพิน พวกยะ กรรมการและเลขานุการ ในการนี้ สถาบันอยุธยาศึกษาขอขอบคุณคณะกรรมการทุกทาน
ที่ไดใหขอเสนอแนะทีเ่ปนประโยชนในการดําเนินงานตอไป   

5. ในวันที่   10 – 11 พฤศจิกายน 2559  กิจกรรม ชุมชนตนแบบดานวัฒนธรรมตาม
พระราชดําริ  ครั้งที่ 1  ณ เกาะเกิด  อําเภอบางปะอิน 

6. ในวันที่  18 – 20 พฤศจิกายน 2559  กิจกรรม Workshop ปฏิบัติการสรางสรรคศิลปกรรม
รวมสมัยในหัวขอ สรางสรรคศิลปถิ่นมรดกโลก : พระนครศรีอยุธยา  ณ สถาบันอยุธยาศึกษา 

7. ในวันที่  28 พฤศจิกายน 2559  กิจกรรมอยุธยาศึกษาสัญจร ครั้งที่ 5  ณ ศูนยฝกและอบรม
เด็กและเยาวชนพระนครศรีอยุธยา 

 

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชมุ 
รับทราบ 

 

ระเบียบวาระที่ 4.6  ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 สาระสําคัญโดยยอ 
1. เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2559 ไดรับการตรวจประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

ระดับสํานัก ประจําปการศึกษา 2558 ณ หองประชุมชั้น 4  อาคารบรรณราชนครินทร   

2. เมื่อวันที่  18 ตุลาคม 2559 จัดสถานที่ลงนามถวายความอาลัยแดพระบาทสมเด็จ             
พระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช  มหิตลาธิเบศ  รามาธิบดี  จักรีนฤบดินทรสยามมินทราธิราช  บรมนาถ
บพิตร  เพ่ือแสดงความสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณ  ณ  บริเวณโถงหนาอาคารบรรณราชนครินทร 

3. เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2559 จัดนิทรรศการ “วันปยะมหาราช”  ประจําป 2559 วันคลาย            
วันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ 5 นอมเกลารําลึกในพระมหากรุณาธิคุณอัน
ยิ่งใหญของพระองค  โดยนิทรรศการจัดขึ้น ณ บริเวณโถงชั้นลางหองสมุด ภายในอาคารบรรณราชนครินทร 

4. เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2559 เวลา 13.30 น. จัดประชุมคณะกรรมการดําเนินงานประกันคุณภาพ
การศึกษา ครัง้ที่ 7/2559 ณ หองประชุมชั้น 4  อาคารบรรณราชนครินทร   

5. ในวันที่ 9 พฤศจิกายน 2559 ดําเนินการปรับปรุง (Update)  ขอมูลในระบบสนับสนุน           
การตัดสินใจของผูบริหาร (BI) ทุกหนวยงานที่รับผิดชอบตามโครงการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560  

6. ในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2559 ตรวจสอบการปรับปรุงขอมูลจากกราฟแสดงผลระบบสนับสนุน
การตัดสินใจของผูบริหาร (BI) ของทุกหนวยงาน 

7. ในวันที่ 12 พฤศจิกายน 2559 เวลา 08.30 – 16.30 น. จัดโครงการ “การอานเพ่ือบริการชุมชน” 
เพ่ือสงเสริมนิสัยรักการอานใหแกเยาวชนและประชาชนในชุมชนโรงงานสุรา  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา             
ณ ศาลาผูสูงวัย  ดานขางโรงเรียนประตูชัย 



 

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวทิยาลัยราชภัฏพระนครศรอียุธยา  ครั้งที่  11/2559 
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8. ในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2559 เวลา 09.00 น. งานสืบสานประเพณี  “ลอยกระทง”  ประจําป 
2559 ดวยการสอนทํากระทงดอกไมสด  ใหกับนักศกึษาชาวไทยและนักศึกษาชาวจีน  และผูที่สนใจทั่วไป  โดยจัด
ขึ้น ณ บริเวณโถงชั้นลางหองสมุด  อาคารบรรณราชนครินทร 

 

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
รับทราบ  

 

ระเบียบวาระที่ 4.7  ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 

 สาระสําคัญโดยยอ 
1. เม่ือวันที่ 7 ตุลาคม 2559 หัวหนาสํานักงานเขารวมประชุมคณะกรรมการจัดทําแผน     

กลยุทธทางการเงินมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  ณ  หองประชุมอยุธยา – อาเซียน  สํานักงาน
อธิการบดี 

2. เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2559 ประชุมรับการตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  
ประจําปการศกึษา 2558 ระดับสํานัก/สถาบัน ณ หองประชุมสถาบันวิจัยและพัฒนา 

3. รายงานผลการดําเนินงานและขอมูลพื้นฐานระดับมหาวิทยาลัย 
4. สรุปผลการตีพิมพ เ ผยแพรผลงานวิจั ยและผลงานวิช าการ   ประจําป  2559               

(วันที่ 1 มกราคม – 25 ตุลาคม 2559) 
5. การสนับสนุนคาตอบแทนการตีพิมพบทความในวารสาร  งบประมาณ ป 2559           

(วันที่ 1 ตุลาคม 2558 – 30 กันยายน 2559) 
 

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
รับทราบ 

อธิการบดี  กลาววา  เนื่องจากงบประมาณมีนอย  และมีความซ้ําซอนกัน  จึงไดกําหนดไว 2 
ประเด็น คือ  

1. งบประมาณหากมีความซ้ําซอนกับสถาบันวิจัยและพัฒนา จะไมไดรับการอนุมัต ิ
2. การนําเสนอผลงานวิจัยตางประเทศ  มี 4 ประเด็น คือ 1) โครงการความรวมมือ       

จากแหลงทุนภายนอก สามารถไปได  2) ไดรับทุนจากแหลงภายนอก สามารถไปได 3) ทุนสวนตัว 
สามารถไปได 4)  ใชเงินงบประมาณไมวาจะเปนของคณะ ใหเสนอมายังสถาบันวิจัยและพัฒนาเพียงแหลง
เดียวเทานั้น  และใหเปนไปตามประกาศ  โดยใชงบกลางของมหาวิทยาลัย 

 
 
 
 

 

ระเบียบวาระที่ 4.8  ผูอาํนวยการสํานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศกึษา 

 สาระสําคัญโดยยอ 



 

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวทิยาลัยราชภัฏพระนครศรอียุธยา  ครั้งที่  11/2559 
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1. เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2559 ไดมีการประชุมเพ่ือวางแผนจัดกิจกรรมนอมนําหลักปรัชญา          
ของเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียนและชุมชนทองถิ่น  เพ่ือดําเนินรอยตามเบื้องพระยุคลบาท ณ หองประชุม 
3013 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย 

2. เดือนพฤศจิกายน 2559 การอบรมทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารระดับบัณฑิตศึกษา       
ณ หองประชุมตนโมก  อาคารบรรณราชนครินทร 
 

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
รับทราบ 

 

ระเบียบวาระที่ 4.9  ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบด ี
– ไมมี -  

 

ระเบียบวาระที่ 4.10  ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ 
 

– ไมมี -  
 

ระเบียบวาระที่ 4.11  ผูอํานวยการกองนโยบายและแผน 

 สาระสําคัญโดยยอ 

1. ผลการดําเนินงาน ประจําเดือนตุลาคม พ.ศ.2559 
2. แผนการดําเนินงาน ประจําเดือนตุลาคม – พฤศจิกายน พ.ศ.2559 
3. สรุปรายงานการรับ – จายเงิน (เงินรายได) ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2559 มหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา 
4. สรุปผลการดําเนินงานตามแผนการใชจายงบประมาณรายจาย  ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2559 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  จําแนกรายหนวยงาน  ขอมูลสะสม  ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2558 –       

30 กันยายน 2559 

5. สรุปผลการดําเนินงานตามแผนการใชจายงบประมาณรายจาย  ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2559 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  จําแนกรายหนวยงาน  ขอมูลสะสม  ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2559 –       

30 กันยายน 2559 
 

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
รับทราบ    
 
 

ระเบียบวาระที่ 4.12  ผูอาํนวยการกองกลาง 
- ไมมี – 

 
 

 
 

ระเบียบวาระที่ 4.13  ผูอาํนวยการกองพัฒนานกัศกึษา 

 สาระสําคัญโดยยอ 
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1. กิจกรรมท่ีดําเนินการแลว  เดือนตุลาคม 2559 

2. กิจกรรมท่ีจะดําเนินการ  ประจําเดือนพฤศจิกายน 2559 
 

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
รับทราบ 

 

ระเบียบวาระที่ 4.14  ผูอาํนวยการกองบริการการศึกษา 
- ไมมี – 

 

ระเบียบวาระที่ 4.15  หัวหนาหนวยตรวจสอบภายใน 

 สาระสําคัญโดยยอ 

ขอใหแตละหนวยงานจัดสงรายงานการควบคุมภายในมายังหนวยตรวจสอบภายใน          
สวนหนังสือจะแจงไปตามหนวยงานภายหลัง   ซึ่งรายงานนี้จะตองดําเนินการรวบรวมและจัดสงไปยัง
กระทรวงศึกษาธิการภายในเดือนธันวาคม 2559 ตอไป 
 

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 4.16  รองอธิการบด ี

ระเบียบวาระที่ 4.16.1  รองอธิการบดีฝายบริหาร 

 สาระสําคัญโดยยอ 

1. ในวันที่ 5 – 26 พฤศจิกายน 2559  จะมีการปรับปรุงตามงบกระตุนเศรษฐกิจในหลาย
โครงการ  ซึ่งจะกระทบกับบุคลากรในภาพรวมคือการปรับปรุงตลาดนัด  โดยจะประกาศหยุด                  
ในวันดังกลาว   

2. ตั้ งแต เดือนธันวาคม 2559   อาคาร 1 และอาคาร 2  จะมีการปรับปรุงพ้ืนที่          
ดังนั้นอาจารยและบุคลากรที่อยูภายในอาคาร  จะตองยายพ้ืนที่ไปอยูในท่ีทีไ่ดวางแผนไว    

ที่ประชุมมีขอเสนอแนะและความคิดเห็น ดังตอไปนี ้
 นายธาตรี  มหันตรัตน  กลาววา  เนื่องจากไดรับแจงจากผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดีวา

ผูประกอบการตลาดนัดไดรับผลกระทบจากการประกาศหยุดในวันที่ 5 – 26 พฤศจิกายน 2559  
ดร.อมรรัตน   สนั่นเสียง  กลาววา  ควรมีหนังสือแจงไปยังผูประกอบการตลาดนัด           

เรื่องการหยุดตลาดนัดในวันที่  5 – 26 พฤศจิกายน 2559 และเนื่องจากเปนงบกระตุนเรงดวน               
ซึ่งมีผลกระทบหลายอยาง  มหาวิทยาลัยควรหาชองทางที่ดีในเรื่องนี ้

รศ.ไพฑูรย  สมัครกิจ  กลาววา  ไดหารือรวมกับคณะกรรมการตลาดนัด  โดยใหเจาหนาที่    
ไปแจงวาอาจจะหยุดตลาดนัด  แตไดรับแจงจากผูประกอบการตลาดนัดวาชวงนี้เปนชวงที่กําลังขายไดดี      
ไมตองการใหหยุด  ดังนั้นจึงไดหาแนวทางแกปญหาใหโดยจะพิจารณาการใชพื้นที่บริเวณหนาอาคาร
เทคโนโลยีฯ เพ่ือจัดพื้นที่ให  และใหสามารถขายได 
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ประธาน  กลาววา  ในการบริหารจัดการเปนเรื่องของมหาวิทยาลัยที่จะดําเนินการในการจัด
พ้ืนที่  ขอใหคณะกรรมการตลาดนัดไดไปหารือรวมกันเพ่ือแกปญหา และหากจะตองหยุดตลาดนัดก็ให
จัดทําหนังสือเปนลายลักษณอักษรแจงไปยังผูประกอบการตลาดนัด 
 

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
รับทราบ 

 
 

ระเบียบวาระที่ 4.16.2  รองอธิการบดีฝายนโยบายและแผน 
 

 สาระสําคัญโดยยอ 

1. การจัดสรรงบประมาณรายจายจากสํานักงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (เงินประจํางวดท่ี 01 ปงบประมาณ พ.ศ. 2560) 

2. การจัดสรรงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 (เงินประจํางวด) 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จําแนกตามแผนงานและประเภทรายจาย (เงินประจํางวดที่ 01 
ปงบประมาณ พ.ศ. 2559) 

3. สรุปการจัดสรรงบประมาณรายจาย  ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560 (เงินประจํางวด) 

4. สรุปไดรับจัดสรรงบประมาณตามมาตรการกระตุนการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาล           

ทั่วประเทศ กระทรวงศึกษาธิการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

5. โครงการที่ไดรับการจัดสรรงบประมาณมาตรการกระตุนการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาล       

ทั่วประเทศ 

6. แนวทางการเสนอโครงการเพ่ือขอรับการจัดสรรงบประมาณจากแผนการใชจายงบประมาณ

รายจายเงินบํารุงการศึกษา (บ.ก.ศ.) ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560 แผนงานยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย

ราชภัฏพระนครศรอียุธยา 

7. การจัดทําแผนกลยุทธการเงิน  ขอความรวมมือคณบดีและรองวิชาการของแตละคณะ     

เรื่องภาระงานที่สอนเกิน  จําเปนตองวิเคราะหคา FTES  และภาระงานสอนเกิน  โดยจะมีการประสานงาน

เพ่ือขอขอมูล  ตามแบบฟอรมของกระทรวงการคลังขาราชการจะใชงบประมาณแผนดินได แตหากเปน

พนักงานมหาวิทยาลัยตองใชเงนิรายได  จะตองมีการประเมินใน 2 สวน  แผนการดําเนินงานอื่น ๆ เริ่มตั้งแต

การปรับปรุงแผนแนวใหม  ซึ่งจะมีการประสานงานไปยังหนวยงานตาง ๆ เนนตั้งแตกลไกการทําแผน         

การกํากับติดตาม  เครื่องมือการรายงานผลเพ่ือใชในการกํากับติดตาม  อาจจะเขาคณะกรรมการระดับคณะ

ใหใชเปนแบบฟอรมเดียวกัน  เสนอมหาวิทยาลัยก็ใชแบบฟอรมเดียวกัน  และจะมีการหารือรวมกันกับคณบดี

หรือผูที่ดูแลเรื่องแผนตอไป   
 

 

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
รับทราบ 

 

ระเบียบวาระที่ 4.16.3  รองอธิการบดีฝายวิชาการ 
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 สาระสําคัญโดยยอ 
1. เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2559 ไดใหความรูแกคณาจารยเรื่องการจัดการศกึษา 4.0 ซึ่งจะมีโครงการ

เกี่ยวกับการคิดวิเคราะห  การคิดสรางสรรค  และการคดิผลิตภาพ  ขณะนี้อยูระหวางการติดตอวิทยากร  เพ่ือเปน
กระบวนการขับเคลื่อนการจัดการศึกษา 4.0 

2. ในวันที่  26 ตุลาคม 2559 เวลา 13.30 น. ขอเชิญคณบดีคณะวิทยาการจัดการ                    
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  และคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  ซึ่งมีจํานวนนักศึกษานอยในป              
ที่ผานมา  เพ่ือหารือรวมกันในการแกไขปญหา   

 

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
รับทราบ 

 

ระเบียบวาระที่ 4.16.4  รองอธิการบดีฝายกิจการนักศกึษา 

 สาระสําคัญโดยยอ 
1. การสวดมนต 3 ศาสนา ณ ทุงมะขามหยอง  ตองขอขอบคุณทั้ง 4 คณะที่ใหความรวมมือ

นํานักศึกษาไปรวมงาน  จํานวน 250 คน 
2. การสํารวจนักศึกษาที่ประสบอุทกภัยน้ําทวม จํานวน 10 คน ซึ่งไดรับความอนุเคราะห

จากอธิการบดีและรองอธิการบดี  ไดนําเรือไปมอบใหกับนักศึกษา จํานวน 4 คน และไดมอบขาวสาร
อาหารแหงใหกับนักศึกษาที่ประสบอุทกภัย  และนักศึกษาไดขอบคุณมายังมหาวิทยาลัย 

3. งานคืนสูเหยา 111  ป ตองเลื่อนกําหนดการไปกอน  และจะมีการหารือเพ่ือกําหนดวันตอไป 
4. ในวันที่ 27 ตุลาคม 2559  เวลา 19.00 น. จะมีการจัดงานรองเพลงสรรเสริญพระบารมี

ถวายแดพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ อนุสาวรียพระเจาอูทอง  การแตงกายชุดดํา  
มีการจุดเทียน  และถายภาพจากมุมสูง  ดังนั้นขอความรวมมือจากคณาจารยและเจาหนาที่รวมงานในครั้ง
นี้ และไดประสานงานไปยังคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรในการขอดนตรีเพื่อนําไปบรรเลงในงานดวย 
 

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
รับทราบ    
 

ระเบียบวาระที่ 4.16.5  รองอธิการบดีฝายกิจการพิเศษและกฎหมาย 

- ไมมี - 
 

ระเบียบวาระที่ 4.16.6  ผูชวยอธิการบดีฝายประกันคณุภาพ 

 สาระสําคัญโดยยอ 
ในวันที่ 10 – 11 พฤศจิกายน 2559  ขอเชิญผูบริหารทุกทานรวมตอนรับผูประเมินคุณภาพภายใน

ระดับมหาวิทยาลัย  และเขารวมรับการสัมภาษณในครั้งนีด้วย 
 

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
รับทราบ 

 

ระเบียบวาระที่ 4.16.7  ผูชวยอธิการบดีฝายบริการวิชาการและสหกิจศกึษา 
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 สาระสําคัญโดยยอ 

1. งานสหกิจศึกษา กองพัฒนานักศึกษา ขอนําเสนอเรื่องแจงตอคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 10/2559 วันอังคารที่ 25 ตุลาคม 2559 ปฏิทินการดําเนินงานสหกิจศึกษา (ทดสอบ
โปรแกรม Microsoft Office Specialist  (MOS) 

2. รายงานจํานวนนักศึกษารุนปการศึกษา 2556  ที่มีคุณสมบัติตามเกณฑมาตรฐานสหกิจ
ศึกษาที่สามารถออกฝกปฏิบัติสหกิจศึกษาในสถานประกอบการได จํานวน 8 คน (จาก สาขาวิชา         
การบริหารทรัพยากรมนุษย 3 คน สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส 1 คน และสาขาวิชาการทองเท่ียว 4 คน) 

3. รายงานผลการจัดฝกอบรม หลักสูตรการฝกอบรมและทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงาน 
สาขาวิชาชางไฟฟาภายในอาคาร ของศูนยทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา  

    - รุนที่ 2 สําหรับบุคคลภายนอก   จํานวน 21 คน   
    - รุนที่ 3 สําหรับบุคคลภายใน  จํานวน 11 คน  
    - รุน พิเศษ สําหรับนักศึกษา   จํานวน 12 คน  
    - รุนที่ 4 สําหรับบุคคลภายนอก   จํานวน 40 คน   

    สถานท่ีฝกอบรมและทดสอบมาตรฐาน และประเมินความรูความสามารถ อาคาร 42 
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา        
รวมผูเขาฝกอบรมและทดสอบมาตรฐาน และประเมินความรูความสามารถ รวมจํานวน 84 คน  

4. เรียนเชิญมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ  บวชถวายเปนพระราชกุศล จํานวน 999 รูป 
เปนระยะเวลา 9 วัน ในวันที่ 14 กุมภาพันธ 2560  ดังนั้นมหาวิทยาลัยจึงขอเรียนเชิญคณาจารย  
บุคลากร และนักศึกษารวมบวชในวัน เวลา ดังกลาว  ซึ่งจะมีการแถลงขาวรวมกัน  และขอเรียนเชิญผูแทน
เขารวมถวายอาลัยและเคารพพระบรมศพในนามของราชภัฏ  ซึ่งตองรอการกําหนดวันจากสํานัก
พระราชวังตอไป 
 

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
รับทราบ 

 
 

ระเบียบวาระที่ 4.16.8  ผูชวยอธิการบดีฝายประชาสัมพันธ 

 สาระสําคัญโดยยอ 
1. เม่ือวันที่ 11 ตุลาคม 2559 จัดประชุมปดเลมวารสารประชาสัมพันธ  “ภูมิอยุธยา” ซึ่งเปน

วารสารท่ีจัดทําข้ึนเพ่ือประชาสัมพันธขาวสาร  กิจกรรมตาง ๆ ของมหาวิทยาลัยสูบุคคลภายในและภายนอก      
ของมหาวิทยาลัย ณ หองประชาสัมพันธ ชั้น 1  อาคาร 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

2. เม่ือวันท่ี 14 ตุลาคม 2559 ดร.ภาคิน  โชติเวศยศิลป  ผูชวยอธิการบดีฝายประชาสัมพันธ       
และนายเกียรติศักดิ์  เจริญใจ  หัวหนางานประชาสัมพันธ  เขารวมประชุมเตรียมความพรอมพิธีปดโครงการ     
“สานใจไทย  สูใจใต” รุนที่ 29 ณ หองสมุดกรมพระยาดํารงราชานุภาพ  อาคาร 4 ชั้น  ศาลากลางจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 
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3. เม่ือวันท่ี 24 ตุลาคม 2559 ดร.ภาคิน  โชติเวศยศิลป  ผูชวยอธิการบดีฝายประชาสัมพันธ        
รวมตอนรับ พลเอกสุรยุทธ  จุลานนท  องคมนตรีในโครงการ  “สานใจไทย  สูใจใต”  ณ  สํานักงานบริหาร
คณะกรรมการอิสลามประจําจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

4. ในวันที่  15 พฤศจิกายน 2559 งานประชาสัมพันธ   จัดโครงการ “พบครูแนะแนว”                
เพื่อประชาสัมพันธขอมูลหลักสูตรตาง ๆ ของทางมหาวิทยาลัย  รวมทั้งสิ่งอํานวยความสะดวกและสวัสดิการตาง ๆ 
ณ หองประชมุตนโมก  อาคารบรรณราชนครินทร  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องนําเสนอเพื่อพจิารณา 
 

ระเบียบวาระที่  5.1   ขอความเห็นชอบ (ราง) แผนกลยุทธทางการเงินมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา พ.ศ.2560 - 2564 

                     

สาระสําคัญโดยยอ 
 ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาดําเนินการจัดทําแผนยุทธศาสตร ระยะ 5 ป    

(พ.ศ.2560 – 2564) เสร็จเรียบรอยแลว  และเพ่ือใหเปนไปตามเกณฑการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
ระดับอุดมศึกษา จึงจัดทํา (ราง) แผนกลยุทธทางการเงินมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา            
พ.ศ.2560 – 2564 ที่สอดคลองกับแผนยุทธศาสตรฯ และใชเปนแนวทางการจัดสรรเงินและการใชจายเงิน
อยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด นั้น 

 เรื่องนี้ไดผานการพิจารณาจากคณะกรรมการจัดทําแผนกลยุทธทางการเงินมหาวิทยาลัย     
ราชภัฏพระนครศรอียุธยา พ.ศ.2559 – 2563 ครั้งท่ี 2/2559 เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2559 

 คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) มีขอเสนอแนะ ดังตอไปนี ้
1. ควรปรับเปาประสงค  กลยุทธ และตัวชี้วัดใหไปในทิศทางเดียวกัน 
2. ในยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยมีทั้งหมด 4 ยุทธศาสตร  แตนํามาวิเคราะหเชื่อมโยงเพียง

ยุทธศาสตรเดียว  ไมทราบวามีกระบวนการอยางไรของการพัฒนาที่จะเชื่อมโยงสูแผนกลยุทธทางการเงิน 
3. ในหนา 19 การวิเคราะห SWOT พ.ศ.2559 – 2563  ไมสอดคลองกับแผนกลยุทธ            

พ.ศ.2560 – 2564 
4. ในหนา 29 ควรปรับเปนงบประมาณจัดสรร ปงบประมาณ พ.ศ.2560 เนื่องจากมีการปรับ

เหลือเพียง 4 ยุทธศาสตร 
5. แผนยุทธศาสตรทางการเงินของป พ.ศ. 2560 – 2564 ซึ่งการทําแผนควรทํากอนที่จะเริ่ม

ปงบประมาณ  แตขณะนี้ไดลวงเลยระยะเวลามาแลว  ในการทําแผนยุทธศาสตรควรมีบริบทของสิ่งท่ีผานมา        
เปนการนําเสนอไมถูกโอกาสหรือไม  

6. การปรับเลม  การวางเนื้อหา  การจัดหมวดหมู   ใหเขาใจงาย  ถูกตอง 
7. ระบบกลไก  กระบวนการจัดสรร  การตรวจสอบติดตาม มีระบบและข้ันตอนอยางไร  
8. การเพ่ิมรายไดลดรายจาย  ตัวชี้วัดควรเปนอยางไร 
9. เพ่ิมยุทธศาสตรที่ 2 เพ่ิมการหารายได  เพ่ือเปนประโยชนในการหาคาเปาหมาย   
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มติ/ความเห็นของที่ประชมุ 

เห็นชอบ (ราง) แผนกลยุทธทางการเงินมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา             
พ.ศ.2560 – 2564  โดยใหแกไขตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.)         
และนําเสนอสภามหาวิทยาลัยตอไป  

 ระเบียบวาระที่ 5.2  ขอความเห็นชอบ (ราง) ประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา    
เรื่อง ใหเจาหนาที่ประจําตามสัญญาไดรับเงินเพิ่มพิเศษ พ.ศ. ... 

                  

สาระสําคัญโดยยอ 
 โดยที่เปนการสมควรใหมีประกาศเก่ียวกับเงินเพ่ิมพิเศษสําหรับเจาหนาที่ประจําตามสัญญา       

ที่มีผลการปฏิบัติงานดี เพ่ือเปนขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงาน ตลอดจนเปนการจูงใจใหเจาหนาที่ประจํา
ตามสัญญาปฏิบัติงานของตนไดอยางมีประสิทธิภาพมากยิ่ งข้ึน อันจะสงผลดีตอการดําเนินงาน              
ของมหาวิทยาลัย 

 งานนิติการจึงไดยกรางประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง ใหเจาหนาที่
ประจําตามสัญญาไดรับเงินเพ่ิมพิเศษ พ.ศ. .... โดยมีหลักคิดคือ อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 18(2)(12) 
แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ที่ใหอํานาจสภามหาวิทยาลัยเกี่ยวกับการบริหารการเงิน 
ประกอบกับระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา วาดวย การบริหารจัดการเงินรายไดของ
มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2556 ขอ 8 “การใชเงินรายได ใหไดตามขอ 2(2.4) ใชในเรื่องอ่ืน ๆ ที่อธิการบดี
เห็นสมควรโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ ก.บ.ง.” ท้ังนี้ ไดกําหนดเนื้อหาสาระดังนี้ 

 (1) ใหเจาหนาที่ประจําตามสัญญาซึ่งไดรับการจางประจําปงบประมาณ 2560 ไดรับเงินเพ่ิม
พิเศษนอกเหนือจากคาจางคนละ 200 บาทตอเดือน 

 (2) เงินเพิ่มพิเศษตามประกาศนี้ไมถือวาเปนเงินคาจาง และใหไดรับเฉพาะในปงบประมาณ 
2560 เทานั้น สวนในปงบประมาณถัดไป จะมีสิทธิไดรับเงินเพิ่มหรือไมนั้นและจะไดรับในอัตราใด ใหเปนไป
ตามประกาศของมหาวิทยาลัยแตละปงบประมาณ 

 คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) มีขอเสนอแนะ คือ ใหแกไข (ราง) ประกาศฯ  ขอ 6 
ตัดขอความวา “สวนในปงบประมาณถัดไป  เจาหนาที่ประจําตามสัญญาจะมีสิทธิไดรับเงินเพ่ิมพิเศษหรือไม
นั้น  และจะไดรับในอัตราใด  ใหเปนไปตามประกาศของมหาวิทยาลัยในแตละปงบประมาณ” ออก  

 

มติ/ความเห็นของที่ประชมุ 

เห็นชอบ (ราง) ประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง ใหเจาหนาที่
ประจําตามสัญญาไดรับเงินเพิ่มพิเศษ พ.ศ. ... โดยใหแกไขตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย (ก.บ.) และใหนําเสนอคณะกรรมการบริหารงบประมาณและการเงิน (ก.บ.ง) และสภา
มหาวิทยาลัยตอไป      

 

ระเบียบวาระท่ี 6  เรื่องอื่น ๆ 
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ระเบียบวาระที่  6.1 กําหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  ครั้งที่ 11/2559 

สาระสําคัญโดยยอ 
มหาวิทยาลัยกําหนดใหมีการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  (ก .บ. )              

ครั้งที่ 11/2559  ในวันอังคารท่ี 8 พฤศจิกายน 2559  เวลา 13.30 น. ณ หองประชุมอยุธยา – อาเซียน  
สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยขอใหกรรมการทุกทานเขารวม        
ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกลาวโดยพรอมเพรียงกัน 

 

มติ/ความคิดเห็นของที่ประชมุ 
     รับทราบ 

 
 

เลิกประชุมเวลา  16.40 น.  
 

 

นางนงคราญ คงสมทรง ผูจัดทํารายงานการประชุม 
นายจิรศักดิ์ ชุมวรานนท ผูตรวจบันทึกการประชุม 


