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รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
ครั้งที่  8/2559 

วันอังคารที่  23  สิงหาคม  2559  เวลา 13.30 – 17.15 น. 
ณ  หองประชุมอยุธยา – อาเซียน  มหาวิทยาลัยราชภฏัพระนครศรีอยุธยา 

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

ผูที่มาประชุม 
1. อาจารย ดร.เกษม บํารุงเวช อธิการบดี       ประธาน 
2. รศ.ดร.นพวรรณ ธีระพันธเจริญ รองอธิการบดีฝายบริหาร      กรรมการ 
3. อาจารยจิรศักดิ์ ชุมวรานนท 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. อาจารย ดร.ศานติ เล็กมณี  คณบดีคณะวิทยาการจัดการ        กรรมการ 
14. อาจารย ดร.สุจิตกัลยา มฤครัฐอินแปลง  (แทน)ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา    กรรมการ 
15. อาจารย ดร.จงกล เฮงสุวรรณ ผูอํานวยการสถาบันอยุธยาศึกษา        กรรมการ 
16. ผศ.ธน ู   บุญญานุวัตร ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและ 

     เทคโนโลยีสารสนเทศ      กรรมการ 
17. อาจารย ดร.นริสานันท  เดชสุระ ผูอํานวยการสํานักงานบัณฑิตศกึษา    กรรมการ 
18. อาจารยประพันธ แสงทองดี ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ    กรรมการ 
19. นางสาวเพลินตา โมสกุล  ผูอํานวยการกองนโยบายและแผน        กรรมการ 
20. นางสาวพรสวรรค คลายกัน ผูอํานวยการกองกลาง      กรรมการ 
21. นางลักขณา  เตชวงษ  ผูอํานวยการกองบริการการศึกษา     กรรมการ 
22. นางสาวพรสวรรค คลายกัน ผูอํานวยการกองกลาง รักษาราชการแทนผูอํานวยการ  

               สํานักงานอธิการบดี               กรรมการและเลขานุการ 
23. น.ส.กาญจนพิชญา ภิญญา  รักษาการหัวหนางานกิจการคณะกรรมการ    ผูชวยเลขานุการ 
24. นางนงคราญ  คงสมทรง เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป              ผูชวยเลขานุการ 
25. นางปยะนุช  สุขเพ็ชร  เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป              ผูชวยเลขานุการ 
26. นางจิราพร  พัฒนธนกิจ เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป     ผูชวยเลขานุการ 
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ผูไมมาประชุม 
1. นางสารภ ี  พูลศิริ  ผูอํานวยการกองพัฒนานักศึกษา   ติดภารกิจ 
2. นางศิขรินทร  สุวรรณทัศน นิติกร    ติดภารกิจ 

 
 

ผูเขารวมประชุม 
1. นางสาวสายรุง  กล่ําเพชร (แทน)หัวหนาสํานักงานผูอํานวยการสถาบัน 

   อยุธยาศึกษา 
2. นางสาวพิจิกามาศ  แยมบู  หัวหนาสํานักงานสํานักวิทยบริการฯ 
3. อาจารยวนิดา  อินทรลักษณ รักษาการในตําแหนงหัวหนาหนวยตรวจสอบภายใน 
4. นายไอศรูย   จิตกระแสร นักวิเคราะหนโยบายและแผน 
5. วาที่รอยตรีอิทธพัทธ  สมจ ู  นักวิเคราะหนโยบายและแผน 
6. นางอมรรัตน  อมรนาถ  นักวิชาการสถิติ 

เริ่มประชุม เวลา 13.30 น. 
          ประธานพิจารณาจํานวนกรรมการที่มาประชุมและเห็นวาครบองคประชุมแลว จึงเปด            
การประชุมและดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม  

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องที่ประธานแจงใหทราบ 

ระเบียบวาระที่ 1.1  กําหนดวันประชุมของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) และ
คณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจํามหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.)  

 

 สาระสําคัญโดยยอ 
 อธิการบดีกลาววาขอใหผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดีกําหนดวันประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย (ก.บ.) และการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจํามหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.)  ไมให
กําหนดวันประชุมวันเดียวกัน  เนื่องจากมีบางเรื่องที่ตองผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารงาน
มหาวิทยาลัย (ก.บ.) กอนที่จะขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจํามหาวิทยาลัย 
(ก.บ.ม) 
 

 มติ/ความเห็นของที่ประชมุ 
   รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 1.2 อาการปวยของอาจารยชัยพฤกษ  ชูดํา 
 

 สาระสําคัญโดยยอ 
 มหาวิทยาลัยขอแสดงความเสียใจตออาการปวยของอาจารยชัยพฤกษ  ชูดํา  อาจารยคณะวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี  ซึ่งปวยดวยโรคเสนโลหิตท่ีกานสมองมีเลือดออก  ปจจุบันเขารับการรักษาที่ โรงพยาบาล
พระนครศรีอยุธยา   คณะผูบริหารไดสับเปลี่ยนหมุนเวียนในการเขาเยี่ยมเพ่ือเปนกําลังใจและรวมติดตามอาการปวย
เพ่ือสอบถามแนวทางในการรักษาตอไป   
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มติ/ความเห็นของที่ประชมุ 
   รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 1.3  ขอบคุณผูบริหารและบุคลากรในการจัดงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร  
ประจําปพุทธศกัราช 2559 

 

 สาระสําคัญโดยยอ 
 ขอบคุณผูบริหารและบุคลากรทุกทานในการจัดงานพระราชทานปริญญาบัตร ประจําป
พุทธศักราช 2559 สําเร็จลุลวงไปไดดวยดี  และไดรับคําชื่นชมจากสวนกลาง   
 

   มติ/ความเห็นของที่ประชมุ 
   รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 1.4  ขอบคุณคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
 

 สาระสําคัญโดยยอ 
 ขอบคุณอาจารยและเจาหนาที่คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสําหรับการจัดงานสัปดาห
วิทยาศาสตร  ซึ่งมีนักเรียนนักศึกษาเขามารวมงานในครั้งนี้จํานวนมาก   
 

   มติ/ความเห็นของที่ประชมุ 
   รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 1.5  การขอเลื่อนเบิกจายงบประมาณ 
 

 สาระสําคัญโดยยอ 
 ในการเบิกจายงบประมาณนั้นมีหลายหนวยงานที่ขอเลื่อนการเบิกจาย  เนื่องจากดําเนินการ     
ไมทัน  หากเรื่องใดท่ีสามารถดําเนินการไดภายในกําหนดเวลา  ก็ขอใหรีบดําเนินการทันที  แตหากเรื่องใดมี
ความจําเปนก็จะอนุญาตเปนเรื่องๆ ไป 
 

   มติ/ความเห็นของที่ประชมุ 
   รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 1.6  การจัดเตรียมขอมูลรายละเอียดเพื่อการใชจายงบประมาณป พ.ศ.2560 
 

 สาระสําคัญโดยยอ 
 ขอใหแตละหนวยงานจัดเตรียมขอมูลสําหรับการใชจายงบประมาณโดยใหมีรายละเอียด
ประกอบตางๆ ใหพรอม  เมื่อถึงตนเดือนตุลาคม 2559 ก็สามารถดําเนินการใชงบประมาณป พ.ศ.2560  
ตามแผนการใชจายงบประมาณไดทันท ี ซึ่งในการเบิกจายนั้น  จะมีผลกระทบในปตอไปดวย 
 

   มติ/ความเห็นของที่ประชมุ 
   รับทราบ 
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ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่องรับรองรายงานการประชมุ 

ระเบียบวาระที่ 2.1  เรื่องรับรองรายงานการประชุม  ครั้งที่ 7/2559  

สาระสําคัญโดยยอ 
มหาวิทยาลัยไดกําหนดใหมีการประชุม คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.)               

ครั้งที่ 7/2559 เมื่อวันอังคารที่ 26 กรกฎาคม  2559 เวลา 13.30 น. ณ หองประชุมอยุธยา – อาเซียน  
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

เลขานุการคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) นําเสนอรายงานการประชุม (ก.บ.)        
ครั้งที่ 7/2559 เพื่อขอใหที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม 

 

มต/ิความคิดเห็นของที่ประชุม 
  รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) ครั้งที่  7/2559              
โดยมีการแกไข ดังตอไปนี้ 

1. หนา 2 – 7 ขอ 6  ใหเพ่ิมเติมขอความวา “ในรายวิชาเดียวกัน  ผูสอนคนเดียวกัน        
ใหนํามารวมกัน 

2. หนา 2 – 10 ตัดขอที่ 19 ออก  เนื่องจากซ้ํากับขอ 18 
3. หนา 2 – 15 ระเบียบวาระท่ี 4.10 ขอ 2 ตัดขอความวา “ไดรับเรื่องรองเรียนวาใน     

ชวงเปดภาคเรียนนี”้ ออก และเพ่ิมขอความวา “มีเรื่องเสนอคือ”  
 

ระเบียบวาระท่ี 3   เรื่องสืบเนื่องจากการประชุม 

ระเบียบวาระที่ 3.1  รายงานขอมูลการดําเนินงานและผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุม 
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา   
ครั้งที่ 7/2559 

สาระสําคัญโดยยอ 
  เลขานุการคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  (ก .บ . )  นํ า เสนอรายงานขอ มูล                  
จากการดําเนินงานและผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่  7/2559 
เมื่อวันอังคารท่ี 26  กรกฎาคม  2559  ดังตอไปนี ้

ระเบียบ
วาระท่ี 

เร่ือง 
มติท่ีประชุม/ขอเสนอแนะ 

และขอส่ังการ 
ผลการปฏิบัตติามมต ิ

3.2 ขอความเห็นชอบ (ราง) ระเบียบ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  
วาดวย  การจายคาสอนเกินภาระงาน
สอนในการจัดการศึกษาภาคปกติ      
พ.ศ.2559 

เห็นชอบในหลักการ และใหนาํรายละเอยีด
มานําเสนอคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย (ก.บ.) อีกครั้งหนึ่ง และให
นําไปปรับแกไขดังตอไปนี้  
1. ปรับหนวยกติจากเดมิที่สอนเกิน 12 

หนวยกิต และไมเกิน 18 หนวยกิต   
โดยปรับใหมเปน   หนวยกิตที่สอนเกิน 
15  หนวยกิต และไมเกิน 18 หนวยกิต 

 
 

- แจงมติการประชุมใหแกหนวยงาน        
ที่เกี่ยวของไดรับทราบ 

- นําเสนอคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย (ก.บ.) ครั้งท่ี 8/2559    
วันที่ 23 สิงหาคม 2559 เพื่อขอความ
เห็นชอบ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัย   
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง 
หลักเกณฑการเบิกจายคาสอนเกินภาระ
งานสอนในการจัดการศึกษาภาคปกต ิ
พ.ศ.2559 
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ระเบียบ
วาระท่ี 

เร่ือง 
มติท่ีประชุม/ขอเสนอแนะ 

และขอส่ังการ 
ผลการปฏิบัตติามมต ิ

2. อัตราคาตอบแทนการสอนกําหนดดังนี้ 
- จํานวนนกัศึกษา 1 - 9 คน  
 เบิกจายหนวยกิตละ 50 บาท   
- จํานวนนกัศึกษา 10 - 20 คน 
 เบิกจายหนวยกิตละ 100 บาท 
- จํานวนนกัศึกษา 21 – 50 คน
 เบิกจายหนวยกิตละ 120 บาท 
- จํานวนนกัศึกษามากกวา 50 คน
 เบิกจายหนวยกิตละ 150 บาท 

3. ใหรองอธิการบดีฝายวิชาการดู
รายละเอียดการรวมหอง   

4. ไมมีการจายคาสอนใหสําหรับหนวยกิต  
ที่คาบเกี่ยวกัน   

5. กลุมศึกษาทั่วไปใหกําหนดเง่ือนไขวา
กรณีที่นักศึกษาไมถึง 20 คน ใหรวมเปน
หมูเดียวกัน  โดยใหพิจารณาถึง
ประโยชนในการรวมกลุม 

 

5.1 ขอความเห็นชอบการปรับเงินคาบาํรุง
การศึกษาของนักศึกษาภาคปกติ       
และภาค กศ.บป. ของคณะมนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร 

ใหแตละคณะพิจารณาการปรับเงนิคาบํารุง
การศกึษาของแตละสาขาวิชาของนักศึกษา     
ภาคปกติ และพจิารณาการปรับเงิน
คาธรรมเนียมพิเศษสําหรับนักศึกษา      
ภาค กศ.บป. และใหนําเสนอคณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) ในการประชุม  
ครั้งที่ 9/2559  ในวันอังคารที่ 27 กันยายน 
2559 และหากคณะใดไมเสนอมาใหคงใชใน
อัตราเดิม   

- แจงมติการประชุมใหแกหนวยงาน        
ที่เกี่ยวของไดรับทราบ 

- นําเสนอคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย (ก.บ.)  เพื่อขอความ
เห็นชอบในการประชุม ครั้งที่ 9/2559   
ในวันที่ 27 กันยายน 2559 ตอไป 
 

5.2 ขอความเห็นและขอเสนอแนะ (ราง) 
ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา  วาดวย  โรงเรียน
สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 

เห็นชอบในหลักการ (ราง) ขอบังคบั
มหาวิทยาลัยราชภฏัพระนครศรีอยุธยา      
วาดวย  โรงเรยีนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรอียุธยา โดยใหแกไขตาม
ขอเสนอแนะของคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย (ก.บ.) และใหนํากลับมาเพื่อ
พิจารณาอกีคร้ังหนึ่ง   

- แจงมติการประชุมใหแกหนวยงาน        
ที่เกี่ยวของไดรับทราบ 

- อยูระหวางการดาํเนินการ และจะนาํเสนอ
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) 
อีกครั้งหนึ่ง 
 

 

   มติ/ความเห็นของที่ประชมุ 
   รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 3.2  ขอความเห็นชอบ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  เรื่อง  
หลักเกณฑการเบิกจายคาสอนเกินภาระงานสอน  ในการจัดการศึกษาภาคปกติ 
พ.ศ.2559 

 สาระสําคัญโดยยอ 
  ตามท่ีไดนําระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  วาดวย  การจายคาสอนเกินภาระ

งานสอนในการจัดการศึกษาภาคปกติ พ.ศ.2559 เขาพิจารณาในการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
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(ก.บ.) ครั้งที่ 6/2559 เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2559 มติท่ีประชุม คือ เห็นชอบในหลักการ (ราง) ระเบียบ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา วาดวย  การจายคาสอนเกินภาระงานสอนในการจัดการศึกษา       
ภาคปกติ พ.ศ.2559 และใหรองอธิการบดีฝายวิชาการนํารายละเอียดตัวเลขมาพิจารณาในการประชุม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) ในการประชุมครั้งตอไป และในการประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย (ก.บ.) ครั้งที่ 7/2559 เม่ือวันท่ี 26 กรกฎาคม 2559 ไดนําประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา เรื่อง หลักเกณฑการเบิกจายคาสอนเกินภาระงานสอนในการจัดการศึกษาภาคปกติ       
พ.ศ. 2559 เขาพิจารณา  มติที่ประชุม เห็นชอบในหลักการ และใหนํารายละเอียดมานําเสนอคณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) อีกครั้งหนึ่ง และใหนําไปปรับแกไขดังตอไปนี้  

1. ปรับหนวยกิตจากเดิมที่สอนเกิน 12 หนวยกิต และไมเกิน 18 หนวยกิต โดยปรับใหมเปน   
หนวยกิตที่สอนเกิน 15 หนวยกิต และไมเกิน 18 หนวยกิต 

2. อัตราคาตอบแทนการสอนกําหนดดังนี ้
- จํานวนนักศึกษา 1 - 9 คน   เบิกจายหนวยกิตละ 50 บาท   
- จํานวนนักศึกษา 10 - 20 คน   เบิกจายหนวยกิตละ 100 บาท 
- จํานวนนักศึกษา 21 – 50 คน  เบิกจายหนวยกิตละ 120 บาท 
- จํานวนนักศึกษามากกวา 50 คน เบิกจายหนวยกิตละ 150 บาท 

3. ใหรองอธิการบดีฝายวิชาการดูรายละเอียดการรวมหอง   
4. ไมมีการจายคาสอนใหสําหรับหนวยกิตที่คาบเก่ียวกัน   
5. กลุมศึกษาทั่วไปใหกําหนดเงื่อนไขวากรณีที่นักศึกษาไมถึง 20 คน ใหรวมเปนหมูเดียวกัน  

โดยใหพิจารณาถึงประโยชนในการรวมกลุม  
 ดังนั้น  ในการประชุมครั้งนี้  ไดนําประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาเรื่อง 

หลักเกณฑการเบิกจายคาสอนเกินภาระงานสอนในการจัดการศึกษาภาคปกติ พ.ศ.2559 เพื่อใหคณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) ไดพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง 

 

   มติ/ความเห็นของที่ประชมุ 
 เห็นชอบ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  เรื่อง  หลักเกณฑการเบิกจาย

คาสอนเกินภาระงานสอน  ในการจัดการศึกษาภาคปกติ พ.ศ.2559 โดยใหแกไข ดังตอไปนี ้
1. ขอ 3 (5) เพ่ิมคําวา “นํา” ในประโยควา จะไมนํามานับจํานวนหนวยกิตที่สอนเกินภาระงาน 
2. ขอ 3 (6) แกไขประโยคใหมเปน “การนับหนวยกิตสําหรับการเบิกคาสอนเกินภาระงาน”  

ใหเรียงลําดับรายวิชาจากหมูเรียนที่มีจํานวนนักศึกษามาก  ไปยังหมูเรียนที่มีจํานวนนักศึกษานอย 
3. ขอ 6 ใหเพ่ิมคําวา “เบิกคาสอน” ในประโยคที่วา “อาจารยผูสอนท่ีไมไดดําเนินการ       

เบิกคาสอน” 
 

ระเบียบวาระที่ 4 แจงผลและนําเสนอแผนงานที่จะดําเนินการของหนวยงานตาง ๆ  

ระเบียบวาระที่ 4.1 คณบดีคณะครุศาสตร 

 สาระสําคัญโดยยอ 
1. เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2559 เวลา 13.00 – 16.30 น. จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม

นักศึกษาไทย – อินโดนีเซีย  
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2. เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2559 เวลา 13.00 น. ประชุมสรุปผลหลังจากเขารับการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ 

3. เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2559 ประชุมจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา (QIP) ประจําป
การศึกษา 2558  

4. เม่ือวันที่ 20 – 21 สิงหาคม 2559 เวลา 08.00 – 16.30 น. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ        
“การจัดการเรียนรูบูรณาการ  Stem  Education” 

5. ในวันที่ 25 สิงหาคม 2559 เวลา 13.30 น. ประชุมคณะกรรมการประจําคณะ ครั้งที่ 6/2559 
6. ในวันที่ 26 สิงหาคม 2559 เวลา 16.30 น. จัดกิจกรรมสวดมนตทําวัตรเย็นทุกวันธรรมสวนะ 

ณ วัดโพธิ์เผือก  อ.ผักไห  จ.พระนครศรีอยุธยา 
7. ในวันที่ 4 กันยายน 2559 เวลา 13.00 – 16.30 น. นักศึกษา ป.บัณฑิตวิชาชีพครู เขารวม

สัมมนาระหวางการฝกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 ภาคเรียนที่ 1/2559 
8. ในวันที่ 21 กันยายน 2559 เวลา 09.00 – 12.00 น. นักศึกษาชั้นปที่ 5 เขารวมกิจกรรม

สัมมนานักศึกษาหลังฝกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ครั้งท่ี 1 ภาคเรียนที่ 1/2559 
9. ในวันที่ 21 กันยายน 2559 เวลา 13.00 – 16.30 น. นักศึกษาชั้นปที่ 5 เขารับการสัมมนา

ตามสาขาดังนี ้
- สาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษา 
- สาขาวิชาคณิตศาสตร 
- สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 
- สาขาวิชาสังคมศึกษา 
- สาขาวิชาพลศึกษา 
- สาขาวิชาการสอนภาษาไทย 
- สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ 
- สาขาวิชาการสอนประถมศึกษา 
- สาขาวิชาคอมพิวเตอรศึกษา  

 

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
รับทราบ  

 

ระเบียบวาระที่ 4.2  คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

 สาระสําคัญโดยยอ 
1. เมื่อวันที่ 23-24 กรกฎาคม 2559 นักศึกษารัฐประศาสนศาสตร กศ.บป. 2556 หมู 1 (ภาคเสาร-

อาทิตย)  จัดโครงการปรับปรุงภูมิทัศนดานหลังอาคาร 43 ณ  บริเวณหลังอาคาร 43  คณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร 

2. เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2559 นักศึกษา กศ.บป. รุนป 2555 (ภาคเสาร-อาทิตย) สาขาวิชาการ
พัฒนาชุมชน คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร จัดการสัมมนา โครงการ “แพทยทางเลือกศาสตร           
สายสัมพันธไทย-จีน” ณ  หองประชุม 317 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
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3. เม่ือวันที่ 24 กรกฎาคม 2559 นักศึกษา กศ.บป. รุนป 2555 (ภาคเสาร-อาทิตย) สาขาวิชา   
การพัฒนาชุมชน คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร จัดการสัมมนา โครงการ เรื่อง การทําขวัญนาค : 
ประเพณีงานบวชของวิถีชีวิตชาวไทย ณ  หองประชุม 317 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

4. เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2559 คณะมนุษยศาสตรและสังคมสาสตร จัดประชุมรวมรับฟง        
แนวทางการจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพ (Quality Improvement Plan) ประจําปการศึกษา 2559 ณ หอง 43014 
อาคาร 43 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

5. เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2559  คณะมนุษยศาสตรและสังคมสาสตร จัดประชุมสโมสรนักศึกษา
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ครั้งที่ 2 ประจําป 2559 ณ หองประชุม 43110 ชั้น 2 อาคาร 43             
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

6. เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2559  คณะมนุษยศาสตรและสังคมสาสตร จัดประชุมคณะกรรมการ
ประจําคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ครั้งที่  7/2559 ณ หองประชุม 43110 ชั้น 2 อาคาร 43             
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

7. เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2559 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จัดพิธีมอบรางวัล 
ผลงานระดับดีเดน ระดับดีมาก และระดับดี ในโครงการรางวัลแนวปฏิบัติที่ดี (ARU KM Day) ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2559 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรเขารวมรับรางวัล ณ หองประชุม 317 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

8. เม่ือวันที่ 29 กรกฎาคม 2559 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร จัดกิจกรรม พี่นองคลอง
แขน จิตอาสาพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ณ บริเวณอาคาร 1 อาคาร 2 อาคาร 43 และ
บริเวณวัดบรมพุทธาราม 

9. เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม –  วันที ่2 สิงหาคม 2559 นักศึกษาสาขาวิชาการพัฒนาชุมชนเขารวม
กิจกรรมคายเยาวชนรูงานสืบสานพระราชดาริ(RDPB CAMP) รุนที่6 ครั้งที่ 2 ในชื่อโครงการ “สรางแหลง
อาหาร เพิ่มผืนปา ใชชีวิตแบบพอเพียง สืบสานงานของในหลวง” โรงเรียนบานเกาะเตา ตําบลในเตา อําเภอ
หวยยอด จังหวัดตรัง 

10.  เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2559  คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร จัดกิจกรรมปฐมนิเทศและ
บายศรีสูขวัญ นักศึกษาชั้นปที่ 1 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ประจําปการศึกษา 2559 โดยไดรับเกียรติ 
จากอาจารย ดร.ชิน ฝายเทศ (ชินกร ไกรลาศ) ศิลปนแหงชาติ เปนครูทําพิธีบายศรีสูขวัญใหกับนักศึกษา           
ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

11. เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2559 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  จัดประชุมคณาจารย        
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ครั้งที่ 4/2559 ณ  หอง 43014 อาคาร 43 คณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร 

12. เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2559 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร จัดประชุมคณะกรรมการ
พัฒนาหลักสูตรมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ครั้งท่ี 2/2559 ณ หองประชุม 43110 ชั้น 2 อาคาร 43             
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

13. เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2559 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จัดพิธีไหวครูพระคุณที่สาม
และพิธี อัญเชิญตราพระราชลัญจกร ประจําปการศึกษา 2559 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีและ               
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
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14. เมื่อวันที่ 9 – 10  สิงหาคม 2559 มหาวิทยาลัยตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําป
การศึกษา 2558 ของคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ซึ่งคณะกรรมการประเมินการประกันคุณภาพภายใน 
ไดแก  รองศาสตราจารย ดร.ชาคริต ชุมวัฒนะ (ประธานกรรมการ) คณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทร  
วิโรฒ  รองศาสตราจารย ดร.กาญจนา โชคเหรียญสุขชัย (กรรมการ) คณะนิเทศศาสตร มหาวิทยาลัยหอการคาไทย 
อาจารยยุพิน พวกยะ (กรรมการ) คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และอาจารย ดร.สุวนิตย รุงราตรี (กรรมการและ
เลขานกุาร) ณ คณะครุศาสตร  อาคาร 43 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

15. เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2559  วงดนตรีลูกทุง "อยุธยา อกาลิน" สาขาวิชาดนตรีสากล สาขาวิชา
ดนตรี และสาขาวิชาศิลปะการแสดง ผานเขารอบชิงชนะเลิศ จากการเขารวมประกวดโครงการประกวดวงดนตรี
ลูกทุงและหางเครื่องระดับอุดมศึกษา “ดาวรุงลูกทุงนเรศวร” ครั้งท่ี 8 ชิงถวยพระราชทานสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร ีณ  มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก 

16. เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2559  สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
จัดการประชุมคณะกรรมการวิพากษหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร โดยมีผูทรงคุณวุฒิรวมวิพากษหลักสูตร         
คือ รศ.ดร.เสนห จุยโต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ดร.ภิศกัดิ์ กัลยาณมิตร มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ 
และคุณวันชัย แจมมิน ปลัดองคการบริหารสวนตําบลลุมพลี ณ  หองประชุม 43110 ชั้น 2 อาคาร 43             
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  

17. เมื่อวันท่ี 11 สิงหาคม 2559  คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร จัดประชุมชี้แจงการจัดทํา
โครงการประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560 ณ  หองประชุม 43110 ชั้น 2 อาคาร 43  คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

18. เมื่อวันท่ี 15 สิงหาคม 2559  คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร จัดประชุมคณาจารยฝายฝกซอม
บัณฑิต เพื่อเตรียมความพรอมกอนการซอมพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปการศึกษา 2559  ณ  หองประชุม
ตนโมก อาคารบรรณราชนครินทร มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

19. เมื่อวันท่ี 16 สิงหาคม 2559  สาขาวิชาภาษาจีน จัดโครงการบรรยายในหัวขอเรียนภาษาจีนอยางไร
ใหประสบความสําเร็จ และบัณฑิตสาขาวิชาภาษาจีนแบบใดที่ตลาดแรงงานตองการ วิทยากรโดยคุณประภัสสร สุภาพ 
รองประธานฝายพัฒนาและสื่อสารองคกร บริษัทไฮเออร อีเล็กทริค (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) และทีมงาน            
ณ  หอง 31113 อาคาร 100 ป (ศูนยภาษาและคอมพิวเตอร) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

20. เม่ือวันที่ 16,17,18 สิงหาคม 2559 จัดซอมพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปการศึกษา 
2559 ณ  มหาวิทยาลยัราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

21. เมื่อวันท่ี 18 สิงหาคม 2559  วงดนตรีลูกทุง  "อยุธยา อกาลิน" สาขาวิชาดนตรีสากล สาขาวิชา
ดนตรี และสาขาวิชาศิลปะการแสดง ทําการแสดง ในงานฉลองบัณฑิตที่จะเขารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําป 
2559 ณ  หอประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
รับทราบ  
 

ระเบียบวาระที่ 4.3 คณบดีคณะวิทยาการจัดการ 
- ไมมี - 
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ระเบียบวาระที่ 4.4  คณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

 สาระสําคัญโดยยอ 
1. เม่ือวันที่ 4 สิงหาคม 2559 จัดกิจกรรมพระคุณที่สาม (ไหวครู) ณ หอประชุมมหาวิทยาลัย   

ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
2. เมื่อวันที่ 13 – 14 สิงหาคม 2559 ประกันคุณภาพการศึกษาระดับคณะ ณ คณะวิทยาศาสตร

และเทคโนโลย ี
3. เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2559 พิธีวางพานพุมถวายสักการะพระบาทสมเด็จพระบรมรูป

พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว ณ หองประชุมศูนยภาษาและคอมพิวเตอร (อาคาร 100 ป) 
4. เม่ือวันที่ 19 สิงหาคม 2559 บายศรีสูขวัญสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร  ณ หอง 31021 

อาคารศนูยภาษาและคอมพิวเตอร  (อาคาร 100 ป)  
5. เม่ือวันท่ี 21 – 23 สิงหาคม 2559 งานสัปดาหวิทยาศาสตรแหงชาติ สวนภูมิภาค ประจําป 

พ.ศ.2559 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
6. เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2559 พิธีเปดงานสัปดาหวิทยาศาสตรแหงชาติ สวนภูมิภาค ประจําป 

พ.ศ.2559 ณ บริเวณขางหอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
7. ในวันที่ 24 สิงหาคม 2559 พิธีมอบโลและเกียรติบัตรสําหรับผูชนะการประกวด/แขงขัน       

ณ หองประชุมคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี
8. ในวันที่ 24 สิงหาคม 2559 จัดกิจกรรมรับนองใหมเชิงสรางสรรค season 12 ณ ถนนบริเวณ

หนาอาคารเฉลิมพระเกียรติ 
9. ในวันที่ 26 สิงหาคม 2559 โครงการประชุมวิชาการคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ครั้งที่ 2  

ณ หองประชุมศูนยภาษาและคอมพิวเตอร (อาคาร 100 ป) 
10.  ในวันที่ 11 – 12 กันยายน 2559 โครงการดนตรี กีฬา ตานยาเสพติด ณ โรงยิม 1 
11.  ในวันที่  10 สิงหาคม 2559 จัดกิจกรรมวันแม  ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา 
 

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
รับทราบ  

 

ระเบียบวาระที่ 4.5 ผูอํานวยการสถาบันอยุธยาศึกษา  

 สาระสําคัญโดยยอ 
1. เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2559 สถาบันอยุธยาศึกษาจัดประชุมคณะกรรมการดําเนินโครงการ

ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ครั้งท่ี 1/2559 ณ หองประชุมสถาบันอยุธยาศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา โดยมี อาจารย ดร.จงกล เฮงสุวรรณ ผูอํานวยการสถาบันเปนประธานการประชุม พรอมดวย
คณาจารย เจาหนาที่ผูประสานงานจากคณะทั้ง ๔ คณะ และเจาหนาที่สถาบันอยุธยาศึกษา เขารวมประชุม  
เพ่ือทราบและพิจารณาในวาระตางๆ อาทิเชน ปรับปรุงคําสั่งแตงต้ังคณะกรรมการดําเนินโครงการทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม ปงบประมาณ 2559 (เพิ่มเติม) และแนวทางการจัดทําแผนการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
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ประจําป 2560 เพ่ือนําไปสูการพัฒนางานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมรวมกัน  ณ หองประชุมสถาบันอยุธยาศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

2. เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2559 สถาบันอยุธยาศึกษา ไดจัดโครงการสอนนองเรียนศิลป กิจกรรม
วาดภาพ โดยใชสีน้ํา ครั้งท่ี 1 ณ หองประชุมตนโมก อาคารบรรณราชนครินทร มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา โดยไดรับเกียรติจากอาจารยนพดล เนตรดี เปนวิทยากรอบรมใหความรูแกนักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 1 – 6 จํานวน 50 คน โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือใหเยาวชนรูจักใชเวลาวางใหเกิดประโยชน              
มีความรูและทักษะทางศิลปะท่ีถูกตอง ณ หองประชุมตนโมก อาคารบรรณราชนครินทร มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 

3. เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2559 สถาบันอยุธยาศึกษาจัดกิจกรรมอบรมใหความรูเรื่อง "อยุธยา
ศึกษา" โดยมี อาจารยสมฤทธิ์ ลือชัย นักวิชาการอิสระ และนายพัฑร  แตงพันธ นักวิชาการศึกษา สถาบัน
อยุธยาศึกษา  เปนวิทยากรบรรยายใหความรูกับนักศึกษาใหมชั้นปท่ี 1 ใหมีความรูความเขาใจเก่ียวกับแหลง
มรดกโลกทางวัฒนธรรม และเห็นความสําคัญของแหลงโบราณสถานในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

4. เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2559 อาจารย ดร.เกษม  บํารุงเวช อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา และอาจารย ดร.จงกล เฮงสุวรรณ ผู อํานวยการสถาบันอยุธยาศึกษา ไดตอนรับ            
คณะครูผูสอนวิชาอาเซียนศึกษา จากโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 จํานวน 
45 คน ในโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการออกแบบกิจกรรมการเรียนรูตามหลักสูตรอาเซียนศึกษา ณ สถาบัน
อยุธยาศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยมีนายปทพงษ ชื่นบุญ นักวิชาการศึกษา ไดแนะนํา
ความเปนมาของสถาบันอยุธยาศึกษา และสถานที่ทองเท่ียวของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ณ สถาบันอยุธยา
ศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

5. เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2559 นายพัฑร แตงพันธ นักวิชาการศึกษา ไดเปนตัวแทนสถาบัน
อยุธยาศึกษาเขารับรางวัลแนวปฏิบัติที่ดี ท่ีไดจากกระบวนการ KM  ครั้งท่ี 1 ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2559 
โดยไดรับรางวัลระดับดี ดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ในการดําเนินการจัดการองคความรูทางดาน
วัฒนธรรมและภู มิปญญาในทองถิ่น เรื่อง “การทําน้ําตาลสด บานดงตาล ตําบลสําเภาลม จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา” โดยผูที่ไดรับรางวัลไดถายทอด แลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณการสรางผลงานวิชาการ
ดังกลาว ณ หองประชุม 317 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

6. เม่ือวันที่ 29 กรกฎาคม 2559 สถาบันอยุธยาศึกษา ไดจัดกิจกรรม “อยุธยาศึกษาสัญจร”    
รุนที่ 4 โดยไดรับเกียรติจากอาจารยนพคุณ ลัคนาวิเชียร ผูอํานวยการโรงเรียนพรพินิตพิทยาคาร ไดกลาว
ตอนรับวิทยากรจากสถาบันอยุธยาศึกษา ไดแก นายพัฑร แตงพันธ นายปทพงษ ชื่นบุญ นายอายุวัฒน คาผล 
น.ส.อรอุมา โพธิ์จิ๋ว และ น.ส.สาธิยา ลายพิกุน นักวิชาการศึกษา ซึ่งบรรยายใหความรูเก่ียวกับประวัติศาสตร 
ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปญญาทองถิ่นจังหวัดพระนครศรีอยุธยา แกนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 1-6 
จํานวน 80 คน ณ หอประชุมโรงเรียนพรพินิตพิทยาคาร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  

7.  เม่ือวันที่ 31 กรกฎาคม 2559 สถาบันอยุธยาศึกษา ไดจัดโครงการสอนนองเรียนศิลป 
กิจกรรมวาดภาพ โดยใชสีน้ํา ครั้งท่ี 2 ณ อาคาร 100 ป มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยชวงเชา
สถาบันฯ ไดนํานองๆ  ไปทัศนศึกษาวัดมหาธาตุ และวัดหนาพระเมรุราชิการาม เพ่ือเปนการเพิ่มพูนความรูและ
ประสบการณตรงจากแหลงการเรียนรูซึ่งเปนสถานท่ีจริง กอนการวาดภาพโบราณสถานพระนครศรีอยุธยา      
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โดยไดรับเกียรติจากอาจารยนพดล เนตรดี และนักศึกษา วิทยาลัยเพาะชาง เปนวิทยากรอบรมใหความรู       
แกนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 – 6 จํานวน 50 คน โดยมี อาจารย ดร.จงกล เฮงสุวรรณ ผูอํานวยการ
สถาบันฯ มอบเกียรติบัตรแกผูเขารวมกิจกรรมดังกลาว 

8. วันที่ 2 สิงหาคม 2559 เวลา 13.30 น. สถาบันอยุธยาศึกษา จัดประชุมคณะกรรมการประจํา
สถาบันอยุธยาศึกษา ครั้ งที่  3/2559 ณ หองศูนยขอมูลสถาบันอยุธยาศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา โดยมี อาจารยจิรศักดิ์ ชุมวรานนท รองอธิการบดีฝายนโยบายและแผน เปนประธาน        
ในการประชุม พรอมด วยผู ทรงคุณวุฒิจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยฯ เข ารวมประชุม                    
เพ่ือทราบและพิจารณาในวาระตางๆ อาทิเชน รายงานผลการดําเนินงานของสถาบันอยุธยาศึกษา และกิจกรรม             
ที่จะดําเนินการในไตรมาส 4 (1 กรกฎาคม – 30 กันยายน 2559) เสนอ รางแผนพัฒนาบุคลากรประจําป 2559  
- 2563 และรางแผนบริหารความเสี่ยงประจําสถาบันอยุธยาศึกษา เปนตน สถาบันฯ ขอขอบคุณคณะกรรมการ
ทุกทานที่ไดสละเวลามาเขารวมประชุม และใหขอเสนอแนะที่เปนประโยชน และสถาบันฯ จะนําไปปรับใชใน               
การดําเนินงาน เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

9. เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2559 สถาบันอยุธยาศึกษา ในฐานะเปนหนวยอนุรักษสิ่งแวดลอม
ธรรมชาติและศิลปกรรมทองถ่ิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไดจัดประชุมคณะกรรมการหนวยอนุรักษ
สิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรมทองถ่ิน มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ณ หองประชุมสถาบัน
อยุธยาศึกษา โดยมี อาจารยจิรศักดิ์ ชุมวรานนท รองอธิการบดีฝายนโยบายและแผน เปนประธานการประชุม 
พรอมทั้ง อาจารย ดร.จงกล  เฮงสุวรรณ ผูอํานวยการสถาบันอยุธยาศึกษา ทําหนาที่เปนหัวหนาหนวยอนุรักษ 
รวมทั้งคณะกรรมการจากภายในกิจกรรมและผลการดําเนินงานและภายนอกมหาวิทยาลัยฯ เขารวมประชุม  
เพ่ือทราบและพิจารณาในวาระตางๆ อาทิเชน สรุปผลการดําเนินงานประจําป 2558 รายงานงบประมาณ        
ที่ไดรับการสนับสนุนประจําป 2559 และแนวทางการจัดอบรม สัมมนา เผยแพรใหความรูเกี่ยวกับการอนุรักษฯ 
ประจําป 2560 เปนตน สถาบันฯ ในฐานะเปนหนวยอนุรักษฯ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ขอขอบพระคุณ
คณะกรรมการทุกทาน ที่ไดสละเวลามาเขารวมประชุม และใหขอเสนอแนะที่เปนประโยชนในการดําเนินงาน
ตอไป 

10. เมื่อวันเสารที่ 6 สิงหาคม 2559 สถาบันอยุธยาศึกษาจัดกิจกรรมอบรมหลักสูตรระยะสั้น    
เชิดชูรูรักษอยุธยาสืบสานภูมิปญญาศิลปาชีพ ครั้งที่ 4 เรื่อง “เสนสายเลื่อมลายมุก ศิลปะวิจิตรงานชางหลวง” 
ณ หองประชุมตนโมก อาคารบรรณราชนครินทร การจัดกิจกรรมครั้งนี้ไดรับเกียรติจากอาจารยเสนห          
แจมจิรารักษ และอาจารยวิไลวรรณ  แจมจิรารักษ เปนวิทยากรบรรยายและฝกปฏิบัติใหแกครูอาจารย       
และผูท่ีสนใจทั่วไป โดยมี อาจารย ดร.จงกล   เฮงสุวรรณ ผูอํานวยการสถาบันฯ มอบเกียรติบัตรแกผูสําเร็จ   
การอบรมดังกลาว 

11. ในวันที่ 2 - 4 กันยายน 2559 ศึกษาดูงานหนวยอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรม
ทองถิ่น ณ จังหวัดอุทัยธานี 

 

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
รับทราบ  
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ระเบียบวาระที่ 4.6  ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 สาระสําคัญโดยยอ 
1. เมื่อวันที่  2 สิงหาคม 2559 ผูบริหารสํานักวิทยบริการฯ โดย ผศ.ธนู   บุญญานุวัตร 

ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ พรอมดวย ผศ.ชาญณรงค นอยบางยาง                
รองผูอํานวยการสํานัก และบุคลากรจากหนวยงานกองบริการการศึกษา  งานบริหารงานบุคคล  งานประกัน
คุณภาพการศึกษา  ไดเขารวมประชุมการชี้แจงของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  ในหัวขอ        
“การจัดทําขอมูลตามมาตรฐานขอมูลกลางอุดมศึกษา  ประจําปการศึกษา 2559” เพื่อใหหนวยงานไดเขาใจ   
ในการจัดทําขอมูลและนําเสนอระบบการนําสงขอมูลเขาคลังขอมูลระดับอุดมศึกษา ณ หองประชุม แกรนด
บอลรูม ชั้น 4  โรงแรมมิราเคิล  แกรนด  คอนเวนชั่น หลักสี่ กรุงเทพฯ 

2. เมื่อวันที่ 3 – 4 สิงหาคม 2559 ผศ.ธนู  บุญญานุวัตร ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการฯ 
พรอมดวย อาจารยทัศนี  สุทธิวงศ รองผูอํานวยการสํานักวิทยบริการฯ  นางสาวพิจิกามาศ  แยมบู  
หัวหนาสํานักงานผูอํานวยการ  และบุคลากรของสํานัก จํานวน 4 ราย ไดเขารวมประชุมเครือขายประกัน
คุณภาพการศึกษา สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  ในหัวขอ “การยกระดับความรวมมือสํานัก
วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ ครั้งท่ี 3”  และเขารวมศึกษาดูงาน
ระบบหองสมุดเทคโนโลยี RFID ระบบหองสมุดอัจฉริยะ ของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 

3. เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2559 จัดอบรมการสืบคนฐานขอมูลออนไลนและหนังสืออิเล็กทรอนิกส 
Web  Opac ใหกับนักศกึษาคณะมนุษยศาสตรฯ ชั้นปที่ 1 สาขาวิชาภาษาญี่ปุน  ณ หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร 
31104  อาคารศูนยภาษาและคอมพิวเตอร  อาคาร 100 ป 

4. เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2559 จัดอบรมการตรวจวิเคราะหขอสอบอัตโนมัติดวย Zip  
Grade และสตูดิโอทีวีในไอแพด การสรางวิดีโอเชิงปฏิสัมพันธดวยทัชคาสท  โดย ผศ.ดร.นิป  เอมรัฐ     
เปนวิทยากร  ซึ่งไดรับความสนใจจากคณาจารยเขารวมอบรมในครั้งนี ้

 

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
รับทราบ  

 

ระเบียบวาระที่ 4.7  ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 

 สาระสําคัญโดยยอ 
1. เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2559 โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน  กิจกรรมอบรมการใหความรู

การตอตานและปองกันการคามนุษย ณ หองประชุมตนโมก 
2. เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2559 ประชุมนักวิจัย  จัดทําสัญญากองทุนวิจัย ป 2559 ครั้งที่ 2    

ณ หองประชุม 3013 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย 
3. เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2559 บริการวิชาการโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต กิจกรรมอาเซียน

กับชุมชน ณ เทศบาลตําบลบางนมโค  อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา 
4. เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2559 ประชุมคณะกรรมการประจําสถาบันวิจัยและพัฒนา          

ณ หองประชุมอยุธยา – อาเซียน สํานักงานอธิการบดี 
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5. เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2559 ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกนักวิจัยดีเดน  ประเภท
ผลงานวิจัยเพ่ือพัฒนาและสรางความเขมแข็งแกชุมชน ประจําป พ.ศ.2559 ณ หองประชุมสถาบันวิจัยและ
พัฒนา 

6. เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2559 บริการวิชาการโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต  กิจกรรม      
การพัฒนาผลิตภัณฑในชุมชน (การพัฒนาการทําพวงหรีดจากของใช) 

7. เม่ือวันที่ 15 สิงหาคม 2559 รองผูอํานวยการ  หัวหนาสํานักงาน เขารวมการประชุม
ปฏิบัติการ KPI รายบุคคล ณ หองประชุมอยุธยา – อาเซียน สํานักงานอธิการบดี 

8. เ ม่ือวันที่  16 – 21 สิงหาคม 2559 สถาบันวิจัยและพัฒนาพรอมนักวิจัยเขารวม          
การนําเสนอผลงานวิจัยในงาน “มหกรรมงานวิจัยแหงชาติ 2559 (Thailand  Research  Expo 2016)” 
ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด  และบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร  เซ็นทรัลเวิลด  กรุงเทพฯ 

9. ในวันที่ 24 – 26 สิงหาคม 2559 รองผูอํานวยการฝายวิจัยเขารวมประชุมโครงการพัฒนา
ศักยภาพระบบบริหารงานวิจัยเพ่ือชุมชนทองถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏ ครั้งที่ 2 ภายใตความรวมมือฯ    
มรภ. – สกว. ณ ศูนยศึกษาและพัฒนาชุมชนจังหวัดนครนายก 
 

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
รับทราบ  

 

ระเบียบวาระที่ 4.8  ผูอาํนวยการสํานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศกึษา 

 สาระสําคัญโดยยอ 
1. เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2559 รายงานตัวปฐมนิเทศพัฒนาทักษะชีวิตและความเปนผูนํา 

และพิธีบายศรีสูขวัญสําหรับนักศึกษาใหมระดับบัณฑิตศึกษา ประจําปการศึกษา 2559 ณ หองประชุม    
ตนโมก อาคารบรรณราชนครินทร 

2. เม่ือวันที่ 21 สิงหาคม 2559 ปฐมนิเทศนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู  
ประจําปการศึกษา 2559 ณ หองประชุม 317 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

3. เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2559 เรงรัด ติดตาม การดําเนินการจัดทําวิทยานิพนธ  นักศึกษา
ระดับปริญญาเอก ณ หอง 3025  อาคารบัณฑิตวิทยาลัย  
 

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
รับทราบ 

 

ระเบียบวาระที่ 4.9  ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบด ี
– ไมมี -  

 

ระเบียบวาระที่ 4.10  ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ 
 

– ไมมี -  
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ระเบียบวาระที่ 4.11  ผูอํานวยการกองนโยบายและแผน 

 สาระสําคัญโดยยอ 
1. ผลการดําเนินงาน  ประจําเดือนสิงหาคม พ.ศ.2559 

2. แผนการดําเนินงาน ประจําเดือนสิงหาคม – กันยายน พ.ศ.2559 

3. สรุปรายงานการรับ – จายเงิน (เงินรายได) ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2559 มหาวิทยาลัย     

ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

4. สรุปผลการดําเนินงานตามแผนการใชจายงบประมาณรายจาย  ประจําปงบประมาณ           

พ.ศ.2559 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จําแนกตามประเภทงบประมาณ ขอมูลสะสม ตั้งแตวันที่ 1 

ตุลาคม 2558 – 31 กรกฎาคม 2559 

5. สรุปผลการดําเนินงานตามแผนการใชจายงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2559 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จําแนกรายหนวยงาน  ขอมูลสะสม ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2558 –         

31 กรกฎาคม 2559 
 

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
รับทราบ    
 
 

ระเบียบวาระที่ 4.12  ผูอาํนวยการกองกลาง 
- ไมมี - 
 
 

ระเบียบวาระที่ 4.13  ผูอาํนวยการกองพัฒนานกัศกึษา 
- ไมมี - 

 

ระเบียบวาระที่ 4.14  ผูอาํนวยการกองบริการการศึกษา 
- ไมมี - 

ระเบียบวาระที่ 4.15  รองอธิการบด ี

ระเบียบวาระที่ 4.15.1  รองอธิการบดีฝายบริหาร 

 สาระสําคัญโดยยอ 

1. เมื่อวันท่ี 1 สิงหาคม 2559 กําหนดราคากลางเจาหนาที่รักษาความปลอดภัย  การทําความสะอาด 

2. เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2559 จัดสอบคัดเลือกอาจารย 

3. เมื่อวันที่ 9 – 15 สิงหาคม 2559 จัดทํายุทธศาสตรมุงเปาวิทยาศาสตรสุขภาพ 

4. เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2559 รวมงานเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2559 

5. เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2559 ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองวาระการประชุมสภา
มหาวิทยาลัย 
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6. เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2559 จัดทํารางแผนบริหารความเสี่ยงของงานบริหาร 

7. สิงหาคม 2559 จัดทําแผนบริหารและพัฒนาบุคลากร 

8. สิงหาคม 2559 กําหนดแนวทางการพัฒนางานของงานพัสดุ  การเงิน  งานบุคคล  งานจราจร 

9. สิงหาคม 2559 เรงรัดการบริการขยายสัญญาณ  และความพรอมของระบบ IT 

10. สิงหาคม 2559 จัดทําปฏิทินของมหาวิทยาลัย 

11. สิงหาคม 2559 ทบทวนมาตรการควบคุมปริมาณสุนัข 

12. สิงหาคม 2559 ประชุมคณะกรรมการติดตามสนับสนุนการทําผลงานวิชาการ 
(ประเมินผลและวางแผนป 2560) 

13. ในวันที ่24 สิงหาคม 2559 ประชุมสภามหาวิทยาลัย 

14. ในวันที่ 26 สิงหาคม 2559  งานพิธีถวายปริญญากิตติมศักดิ์แดพระราชเมธากรกวี  วัดเสนาสนาราม
ราชวรวิหาร 

15. ในวันที ่30 สิงหาคม 2559 ประชุมวางแผนการดําเนินงานประหยัดพลังงาน 

16. กันยายน 2559 ประกวดหองน้ําและอาคารสะอาด 

17. กันยายน 2559 เตรียมงานเกษียณอายุราชการ 

18. กันยายน 2559 เตรียมมอบงานใหรองอธิการบดคีนใหม 
 

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
รับทราบ 

 

ระเบียบวาระที่ 4.15.2  รองอธิการบดีฝายนโยบายและแผน 
 

 สาระสําคัญโดยยอ 
1. ผลการพิจารณาจากคณะกรรมาธิการ  และอนุกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาราง

พระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560  
2. การทบทวนวิสัยทัศน   พันธกิจ  เปาหมายและตัวชี้วัด เ พ่ือเพิ่มประสิทธิภาพ  

ประสิทธิผล และบรรลุยุทธศาสตรการบริหารราชการแผนดิน 
3. งานท่ีวิเทศสัมพันธไดรับมอบหมายใหสงเสริมและพัฒนาบุคลากรดานภาษาอังกฤษ           

ซึ่งขณะนี้อาจารยอรคนางค  นวลเจริญ และอาจารยขวัญมั่น  ภูริลดาพันธ  อาจารยประจําคณะมนุษยศาสตร
ไดเดินทางกลับจากการฝกอบรมภาษาอังกฤษ ณ Victoria  University  of  Wellington ประเทศนิวซีแลนด  
เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2559 อยูระหวางการรายงานตัวกลับเขาปฏิบัติราชการตอมหาวิทยาลัยและจัดทําบันทึก
รายงานแผนการดําเนินงานตามสัญญาการรับทุนฝกอบรมฯ ใหมหาวิทยาลัยรับทราบ และนําเขาที่ประชุม
คณะกรรมการวิเทศสัมพันธ ครั้งที่ 4/2559 วันอังคารที่ 30 สิงหาคม 2559 เวลา 13.00 น. 

4. มหาวิทยาลัยโตโยประเทศญี่ปุนเดินทางมาเยือนมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดย
จะดําเนินการเรื่องการทําความรวมมือ (MOU) ในวันจันทรที่ 22 สิงหาคม 2559 
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5. รายงานผลการประชุมคณะกรรมการจัดทําตัวชี้วัดผลการดําเนินการ 
6. การจัดทํางบประมาณรายจาย (งบประมาณแผนดิน) ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560 
7. ขอสังเกตการพิจารณาของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณารางพระราชบัญญัติงบประมาณ

รายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560 
8. รายละเอียดตามเอกสารงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560 
9. เปรียบเทียบคาํขอตั้งงบประมาณรายจายประจําป ปงบประมาณ พ.ศ. 2559 – พ.ศ.2560 
10. งบประมาณรายจาย (งบแผนดิน) ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2559 มหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา 
11. กรอบวงเงินงบประมาณรายจาย (งบแผนดิน) ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560 มหาวิทยาลัย

ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
12. สรุปกรอบวงเงินงบประมาณรายจาย  ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560 จําแนกตามแผนงาน

การจัดสรรงบประมาณ 
13. สรุปผลการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนวิสัยทัศน  พันธกิจ  เปาหมายและตัวช้ีวัดเพื่อเพ่ิม

ประสิทธิภาพ  ประสิทธิผลและบรรลุยุทธศาสตรการบริหารราชการแผนดิน โดยสํานักงบประมาณ สํานัก
นายกรัฐมนตร ี

14. ตัวชี้วัดผลการดําเนินการ (Key  performance  Indicators : KPIs) และแบบประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการดวย KPIs รายบุคคลของสายวิชาการ สายสนับสนุนวิชาการและผูบริหาร  มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา (แบบ ปม.ว.2ก  แบบ ปส.ว.2ก  แบบ ปม.บ.2ก) ไดนําเสนอเพ่ือพิจารณาในการประชุม
คณะกรรมการบริหารงานบุคคล (ก.บ.ม.) ครั้งที่ 8/2559 เม่ือวันที่ 23 สิงหาคม 2559 ที่ประชุมพิจารณาแลว 
เห็นชอบในหลักการของสายวิชาการ  โดยมีขอกําหนด ดังนี้ 

14.1. ไมควรมีการใหเลือกแบบประเมิน  ควรใชแบบประเมินแบบใดแบบหนึ่งใหเปน
มาตรฐานเดียวกัน 

14.2. ตัวบังคับควรมีเรื่องของการพัฒนานักศึกษาเขามาดวย 
14.3. การพัฒนานักศึกษาสัดสวนของการใหคะแนน ควรเปน 60/40 
14.4. ใหคณะวางระบบการเลือกเอง  โดยใหสอดคลองกับยุทธศาสตรของคณะ (กําหนด

ขอตกลงระหวางผูประเมินกับผูรับการประเมิน 40 คะแนน) 
14.5. ใหหนวยงานที่รับผิดชอบปรับแกตามความเห็นที่ประชุมและนําเขาที่ประชุม

คณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจํามหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) ครั้งตอไปเปนเรื่องสืบเนื่อง  โดยจะพิจารณา
สัดสวนการประเมินของทุกดาน 
 

 

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
รับทราบ 

 

ระเบียบวาระที่ 4.15.3  รองอธิการบดีฝายวิชาการ 
- ไมมี - 
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ระเบียบวาระที่ 4.15.4  รองอธิการบดีฝายกิจการนักศกึษา 

 สาระสําคัญโดยยอ 
1. มหาวิทยาลัยไดแตงตั้งคณบดีและผูอํานวยการสถาบัน/สํานักเปนคณะกรรมการคัดเลือก

ศิษยเกาดีเดนในวาระที่มหาวิทยาลัยครบรอบ 111 ป  และหากมีศิษยเกาที่มีชื่อเสียง  ทําประโยชนให
สังคมกส็ามารถเสนอรายชื่อมาได  เพ่ือนํามาพิจารณารวมกัน   

2. ขอมูลหอพักนักศึกษา  ขณะนี้หอพักอูทองสามารถรับอาจารยหญิงเขาพักได โดยมี
รายละเอียดดังตอไปนี้  

2.1 หอพัก 3 จํานวน 1 หอง (หองน้ําใชรวมกับนักศึกษา) 
2.2 หอพัก 4 จํานวน 3 หอง (หองน้ําใชรวมกับนักศึกษา) 
2.3 หอพัก 5 จํานวน 1 หอง (หองน้ําในตัว) 
2.4 หอพัก 6 จํานวน 1 หอง (หองน้ําในตัว) 
2.5 หอพักนานาชาติ จํานวน 21 หอง (เปนหองพักนักศึกษา) พักหองละ 4 คน 
ดร.อมรรัตน   สนั่นเสียง  กลาววา  มหาวิทยาลัยควรมีการจัดทําระเบียบเก่ียวกับหอพัก

ใหชัดเจน  และการคดัเลือกศิษยเกาสําหรับมหาวิทยาลัยแหงอ่ืนใชวิธีการสงไปยังหนวยงานภายนอกตาง ๆ 
เพ่ือใหเสนอรายชื่อศิษยเกา   
 

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
รับทราบ    
 

ระเบียบวาระที่ 4.15.5  รองอธิการบดีฝายกิจการพิเศษและกฎหมาย 

- ไมมี - 
 

ระเบียบวาระที่ 4.15.6  ผูชวยอธิการบดีฝายประกันคณุภาพ 

- ไมมี - 
 

ระเบียบวาระที่ 4.15.7  ผูชวยอธิการบดีฝายบริการวิชาการ   และสหกิจศึกษา 

- ไมมี - 
 

ระเบียบวาระที่ 4.15.8  ผูชวยอธิการบดีฝายประชาสัมพันธ 

 สาระสําคัญโดยยอ 
1. เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2559 จัดประชุมรวมกับ ARU – Ambassador รุนที่ 2  เพ่ือฝกนักศึกษา

ในการจัดทํารายการเสียงตามสายและทําการตอนรับแขกผูมาเยือนมหาวิทยาลัย ณ หองประชาสัมพันธ ชั้น 1  
อาคาร 2  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

2. เม่ือวันที่ 11 สิงหาคม 2559 จัดประชุมบุคลากร เรื่อง การประชาสัมพันธผลการดําเนินงาน
ของฝายบริหาร  การวางแผนรับนักศึกษา  การทําคลังสมองเพื่อใหนักศึกษาเขามาหาความรู  และการจัดระบบ
การประชาสัมพันธ ณ หองประชาสัมพันธ ชั้น 1  อาคาร 2  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
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3. เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2559 จัดทําปายประชาสัมพันธในงานวันรับพระราชทานปริญญาบัตร  
ประจําปการศึกษา 2559 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

4. เมื่อวันที่ 15 – 18 สิงหาคม 2559 งานประชาสัมพันธรวมกับสาขานิเทศศาสตร และสํานักวิทย
บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  จัดทําวิดีทัศนและภาพบรรยากาศในการฝกซอมในงานวันรับพระราชทาน
ปริญญาบัตร  ประจําปการศกึษา 2559 ณ อาคารใหม สวมอัมพร 

5. เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2559 ดร.ภาคิน  โชติเวศยศิลป  เขารวมประชุมโครงการ “สานใจไทย 
สูใจใต” ครั้งท่ี 29 ณ มูลนิธิรัฐบุรุษ พลเอกเปรม  ติณสูลานนท 

6. เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2559 จัดประชุมรวมกับตัวแทนคณาจารยในแตละคณะ  จัดทํา
โครงการ “วารสารประชาสัมพันธมหาวิทยาลัย ฉบับที่ 1” ณ หองประชุม 1  อาคาร 2 

 

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
รับทราบ 

 

ระเบียบวาระที่ 4.15.9  หัวหนาหนวยตรวจสอบภายใน 

- ไมมี - 
\ 
 

 

ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องนําเสนอเพื่อพจิารณา 
 

ระเบียบวาระที่ 5.1   ขอความเห็นชอบ (ราง) แผนกลยุทธ ระยะ 5 ป พ.ศ.2560 – 2564 มหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

                     

สาระสําคัญโดยยอ 
 ตามที่กองนโยบายและแผน  งานแผนงานและงบประมาณ  มีหนาที่ในการจัดทําแผนตาง ๆ      

ของมหาวิทยาลัย  ซึ่งไดดําเนินการจัดทํา (ราง) แผนกลยุทธ ระยะ 5 ป พ.ศ.2560 – 2564 มหาวิทยาลัย        
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  โดยมีการทบทวนและจัดทําแผนตามเกณฑการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
สถานศึกษาระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2557 องคประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ  ตัวบงชี้ที่ 5.1 การบริหาร        
ของสถาบันเพื่อการกํากับติดตามผลลัพธตามพันธกิจกลุมสถาบันและเอกลักษณของสถาบัน  โดยพัฒนา       
แผนกลยุทธจากการวิเคราะห SWOT กับวิสัยทัศนของสถาบันรวมถึงบริบทตาง ๆ ท่ีเปลี่ยนแปลงไปและพัฒนา
ไปสูแผนกลยุทธทางการเงิน  และแผนปฏิบัติราชการประจําปตามกรอบเวลา  เพ่ือใหบรรลุตามตัวบงช้ีและ
เปาหมายของแผนกลยุทธ นั้น 

 คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) มีขอเสนอแนะ ดังตอไปนี ้
1. หนา 4  TOWs  Matrix  ยังไมสอดคลองกัน 
2. โมเดล Thailand 4.0 ควรมีอยูในการวิเคราะห TOWs  Matrix 
3. ปรับคําใหเขาใจงาย และครอบคลุม 
4. จุดแข็งมีเครือขายทางวิชาการ  การพัฒนาวิทยาศาสตรควรจะเปนฐานที่กําหนดใน Thailand 

4.0 ได  เพื่อพัฒนาสูการเพ่ิมรายไดที่สูงขึ้นในทุกระดับ   
5. หนา 16 จุดเนน เรื่อง วิทยาศาสตรสุขภาพและสิ่งแวดลอมใหคงไว 
6. หนา 17 เปาประสงคที่ 2.3 คําวา “วิทยาศาสตรสุขภาพ” ไมมีคําวา “และสิ่งแวดลอม” 
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มติ/ความเห็นของที่ประชมุ 
  เห็นชอบ (ราง) แผนกลยุทธ ระยะ 5 ป พ.ศ.2560 – 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา  โดยใหแกไขตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.)   
 
 

 ระเบียบวาระที่ 5.2  ขอความเห็นชอบปรับกรอบวงเงินงบประมาณรายจาย  ประจําปงบประมาณ     
พ.ศ.2560 และ (ราง) แผนการใชจายงบประมาณรายจาย  ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ.2560       

                  

สาระสําคัญโดยยอ 
 การขอความเห็นชอบปรับกรอบวงเงินงบประมาณรายจาย  ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560   

โดยมีสาเหตุสําคัญ 2 ประการ ดังนี ้
1. เนื่องจากมีการปรับแผนการรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาและเพ่ือใหสอดคลองกับการ

จัดทําประมาณการเงินรายได  โดยการประมาณการจํานวน  นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่มีการเปลี่ยนแปลง  
จึงปรับกรอบการประมาณรายรับ  งบบัณฑิตศึกษา  ประมาณการรายรับเดิม 4,351,800 บาท เปลี่ยนเปน 
3,916,300 บาท ลดลงจํานวน 435,500 บาท คิดเปนรอยละ 10.01 

2. เนื่องจากมหาวิทยาลัยมีการจัดการศึกษาภาคฤดูรอน  สําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี
ภาคปกติ  โดยมีการเก็บคาลงทะเบียนจากนักศึกษาที่เรียนในภาคฤดูรอน  ภาคเรียนท่ี 3/2559 และภาคเรียน
ที่ 3/2560  ซึ่งทําใหมีประมาณการรายรับเพิ่มขึ้น 

(ราง) แผนการใชจายงบประมาณรายจาย  ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560 ตามระเบียบ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  วาดวยการบริหารจัดการเงินรายไดของมหาวิทยาลัย พ.ศ.2556 
กําหนดใหมหาวิทยาลัยตองจัดทํางบประมาณรายจายจากเงินรายไดตามปงบประมาณเงินรายได  โดยใหมี
ระยะเวลาตามปงบประมาณรายจายประจําป  ภายในวงเงินงบประมาณการรายรับประจําปงบประมาณ    
จากเงินรายไดแลวจัดทํางบประมาณรายจายประจําป  ภายในวงเงินประมาณการรายรับแตละป  แตทั้งนี้ตอง
ไมเกินรอยละ 80 และในแตละปงบประมาณ  มหาวิทยาลัยจะไดรับจัดสรรงบประมาณรายจายประจําป      
(งบแผนดิน) จากสํานักงบประมาณ  เพื่อใชในการบริหารงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย  ดังนั้นใน
ปงบประมาณ พ.ศ.2560 กองนโยบายและแผน  จึงขอเสนอ (ราง) แผนการใชจายงบประมาณรายจาย  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560 ตอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย เพ่ือใชดําเนินการตามภารกิจของ     
แตละหนวยงานตลอดปงบประมาณ พ.ศ.2560 

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) มีขอเสนอแนะใหปรับการจัดสรรคาธรรมเนียมพิเศษ
ของทั้ง 4 คณะ 

ประธาน  กลาววา ขอใหปรับการจัดสรรคาธรรมเนียมพิเศษของทั้ง 4 คณะ เปน 70 : 30   
 

มติ/ความเห็นของที่ประชมุ 
  เห็นชอบปรับกรอบวงเงินงบประมาณรายจาย  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.2560 และ (ราง) 
แผนการใชจายงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560 โดยใหแกไขตามขอเสนอแนะ             
ของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.)    
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ระเบียบวาระท่ี 6  เรื่องอื่น ๆ 
ระเบียบวาระที่  6.1 กําหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  ครั้งที่ 9/2559 

สาระสําคัญโดยยอ 
มหาวิทยาลัยกําหนดใหมีการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  (ก .บ. )              

ครั้งที่ 9/2559  ในวันอังคารที่ 27 กันยายน 2559  เวลา 13.30 น. ณ หองประชุมอยุธยา – อาเซียน  
สํานักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยขอใหกรรมการทุกทานเขารวม        
ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกลาวโดยพรอมเพรียงกัน 

 

มติ/ความคิดเห็นของที่ประชมุ 
     รับทราบ 

 
 

เลิกประชุมเวลา  17.15 น.  
 

 

นางนงคราญ คงสมทรง ผูจัดทํารายงานการประชุม 
นางสาวพรสวรรค คลายกัน ผูตรวจบันทึกการประชุม 


