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รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
ครั้งที่  11/2559 

วันอังคารที่  8  พฤศจิกายน  2559  เวลา 13.30 – 16.50 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. อาจารยสุวณี  วิจารัตน  (แทน) คณบดีคณะมนุษยศาสตรฯ     กรรมการ 
12. อาจารย ดร.ศานติ เล็กมณี  คณบดีคณะวิทยาการจัดการ           กรรมการ 
13. รศ.ดร.ชูสิทธิ ์ ประดับเพ็ชร ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา    กรรมการ 
14. อาจารย ดร.จงกล เฮงสุวรรณ ผูอํานวยการสถาบันอยุธยาศึกษา        กรรมการ 
15. ผศ.ธน ู   บุญญานุวัตร ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและ 

     เทคโนโลยีสารสนเทศ      กรรมการ 
16. ดร.นริสานันท เดชสุระ  ผูอํานวยการสํานักงานบัณฑิตศึกษา    กรรมการ 
17. นางสาวเพลินตา โมสกุล  ผูอํานวยการกองนโยบายและแผน        กรรมการ 
18. นางสาวพรสวรรค คลายกัน ผูอํานวยการกองกลาง      กรรมการ 
19. นางลักขณา  เตชวงษ  ผูอํานวยการกองบริการการศึกษา        กรรมการ 
20. นางสาวพรสวรรค คลายกัน ผูอํานวยการกองกลาง รักษาราชการแทน 

     ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี     กรรมการและเลขานุการ 
21. นางศิขรินทร  สุวรรณทัศน นิติกร        ผูชวยเลขานุการ 
22. น.ส.กาญจนพิชญา ภิญญา  รักษาการหัวหนางานกิจการคณะกรรมการ    ผูชวยเลขานุการ 
23. นางนงคราญ  คงสมทรง เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป              ผูชวยเลขานุการ 
24. นางจิราพร  พัฒนธนกิจ เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป     ผูชวยเลขานุการ 
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ผูไมมาประชุม 
1. รศ.ศานิต  สวัสดิกาญจน คณบดีคณะวิทยาศาสตรฯ        ติดราชการ 
2. อาจารยประพันธ  แสงทองดี ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ   ติดราชการ 

 
 
 

ผูเขารวมประชุม 
1. นางสาวกาญจนา  เงินออน  หัวหนาสํานักงานคณะครุศาสตร 
2. นางอรัญญา   จงกลรัตน หัวหนาสํานักงานคณะมนุษยศาสตรฯ 
3. วาที่รอยตรีหญิงรัตติยา พาวินัย  หัวหนาสํานักงานผูอํานวยการสถาบันอยุธยาศึกษา 
4. ดร.เกษรา   ศรีวิเชียร หัวหนาสํานักงานผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
5. นางสาวพิจิกามาศ  แยมบู  หัวหนาสํานักงานสํานักวิทยบริการฯ 
6. อาจารยวนิดา  อินทรลักษณ รักษาการในตําแหนงหัวหนาหนวยตรวจสอบภายใน 
7. นางสาวเบญจลักษณ  ชิดชาญชัย หัวหนางานประกันคุณภาพ 
8. วาที่รอยตรีอิทธิพัทธ  สมจู  นักวิเคราะหนโยบายและแผน 
9. นางอริสสา   บัวเจริญ  นักวิเทศสัมพันธ 
10. นางอมรรัตน  อมรนาถ  นักวิชาการสถิติ 
11. นางปาณิสรา  ผดุงรัตน  นักวิเคราะหนโยบายและแผน 
12. นางสาวมนภัทร  บุชปฤกษ อาจารยประจําคณะวิทยาการจัดการ 
13. นางสาวสุวรรณา  สิทธนาวิวัฒน อาจารยประจําคณะวิทยาการจัดการ 

เริ่มประชุม เวลา 13.30 น. 
          ประธานพิจารณาจํานวนกรรมการที่มาประชุมและเห็นวาครบองคประชุมแลว จึงเปด            
การประชุมและดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม  

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องที่ประธานแจงใหทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 1.1 การดําเนินกิจกรรมของมหาวิทยาลัยเพื่อถวายเปนพระราชกุศลแดพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 

 

 สาระสําคัญโดยยอ 
 ประธานกลาวขอบคุณผูบริหารทุกทานสําหรับการดําเนินกิจกรรมท่ีเกี่ยวกับพระบาทสมเด็จ    
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  ซึ่งขณะนี้มหาวิทยาลัยไดจัดกิจกรรม จํานวน 7  กิจกรรม ดังตอไปนี ้

1. การทําบุญตักบาตรรวมกันในวันพฤหัสบด ี
2. การออกโรงทานทุกวันอังคารที่สนามหลวง  เริ่มตั้งแตวันที่ 15 พฤศจิกายน 2559 ถึงวันที่ 

21 กุมภาพันธ 2559  ซึ่งมหาวิทยาลัยไดจัดสรรงบประมาณไว จํานวน 100,000 บาท  เพ่ือนําอาหารและ
อาหารวางที่จัดเตรียมโดยสาขาวิชาคหกรรมศาสตรเปนผูรับผิดชอบ  และขอเรียนเชิญแตละคณะรวมเปน
เจาภาพในกิจกรรมนี้   

3. ในวันที่  1 ธันวาคม 2559  การทําบุญวันครบรอบสวรรคต 50 วัน (ปญญาสมวาร)           
เพ่ือถวายเปนพระราชกุศลแดพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  โดยมหาวิทยาลัยกําหนด   
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จัดกิจกรรมในชวงเชาจะมีการทําบุญตักบาตร  ชวงบายกิจกรรมรองเพลงพระราชนิพนธ   ชวงเย็นนํา
นักศึกษา จํานวน 1,000 คน เขารวมแปลอักษร ณ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูม ิ  

4. เนื่องในวันสวรรคตครบรอบ 100 วันพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช      
มีการจัดกิจกรรม ณ ศาลากลางหลังเกา  โดยมีกิจกรรมตาง ๆ  เชน  ดนตร ีการวาดภาพ  และการแปรอักษร  

5. มหาวิทยาลัยไดดําเนินการขอเปนเจาภาพสวดพระอภิธรรมพระบรมศพ พระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  ซึ่งขณะนี้มหาวิทยาลัยยังไมทราบกําหนดการและวันที่จะเขารวมเปน
เจาภาพ  โดยมีผูเขารวม จํานวน 50 คน ประกอบดวย คณะกรรมการชุดตาง ๆ คณาจารย  บุคลากร  และ
นักศึกษา 

6. มหาวิทยาลัยราชภัฏท่ัวประเทศจัดโครงการอุปสมบทหมู 999 รูป  โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยาเปนเจาภาพในกลุมมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคกลาง  ขอเชิญบุคลากร  และนักศึกษา      
รวมบรรพชาอุปสมบทหมู 999 รูป เพื่อถวายเปนพระราชกุศลแดพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล   
อดุลยเดช  ระหวางวันที่ 14 – 22  กุมภาพันธ 2560 ณ  วัดพนัญเชิงวรวิหาร  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา     
ผูที่สนใจเขารวมโครงการ สามารถสมัครเขารวมโครงการไดที่งานประชาสัมพันธ  และผูประสงคเปน        
โยมอุปฏฐากมีคาใชจาย จํานวน 2,999 บาท/รูป 

7. สภามหาวิทยาลัยไดใหขอเสนอแนะในการนอมนําคําสอนของพระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดชในเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง  เพ่ือใหนักศึกษาไดมีความเขาใจและสามารถนําไปใชใน
ชีวิตประจําวันได  เพราะเศรษฐกิจพอเพียงเปนตนน้ําแหงความดี  ในการลดละ ความโลภ  ความโกรธ  ความ
หลง  การไมคดโกง  ไมคอรัปชั่น  การสอนใหรูจักการพัฒนาจิตใจใหเกิดความพอเพียง  สอนใหนักศึกษา
เขาใจและสามารถนําไปปฏิบัติได  เปนตนแบบของสังคมในการนําไปใชและเผยแพรได   
    

 มติ/ความเห็นของที่ประชมุ 
   รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 1.2 การสะทอนภาพการประเมินมหาวิทยาลัยจากคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย 

 

 สาระสําคัญโดยยอ 
 คณะกรรมการติดตาม  ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยจะมีการสะทอนภาพ

การบริหารของมหาวิทยาลัย  และใหขอเสนอแนะสําหรับการดําเนินงานกับคณะผูบริหารของมหาวิทยาลัย  
ขอใหผูบริหารทุกทานรวมไปถึงประธานสาขาของแตละคณะไดเขารวมรับฟง  โดยกําหนดการเดิมคือวันท่ี 
11 พฤศจิกายน 2559 แตเนื่องจากมีการตรวจประกันคุณภาพ  จึงขอเลื่อนกําหนดการไปกอน  และจะมี  
การกําหนดวันที่แนนอนอีกครั้งภายหลังจากการสอบปลายภาคของนักศึกษาไปแลว   

 

 มติ/ความเห็นของที่ประชมุ 
   รับทราบ 
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ระเบียบวาระที่ 1.3  การจัดกิจกรรมในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2559 
 

 สาระสําคัญโดยยอ 
 ในวันท่ี 15 พฤศจิกายน 2559 จะมีการจัดกิจกรรม 2 กิจกรรม คือ  

1. ชวงเชา  การจัดประชุมครูแนะแนว ณ หองประชุมตนโมก   
2. ชวงบาย เปนเรื่องของ Lean  Management  โดยมีผูเชี่ยวชาญจากประเทศสหรัฐอเมริกา  

มาอภิปรายในเรื่องการบริหารจัดการในการขจัดสิ่งท่ีไมจําเปนออก  เพ่ือนําพาองคกรไปสูเปาหมายในอนาคต 
ดังนั้นขอเรียนเชิญคณะผูบริหารทุกทาน  รวมถึงรองคณบดีของแตละคณะ  มารวมรับฟงเพ่ือปรับแนวคิด     
ในการบริหารจัดการ 
 

   มติ/ความเห็นของที่ประชมุ 
   รับทราบ 

 

ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่องรับรองรายงานการประชมุ 

ระเบียบวาระที่ 2.1  เรื่องรับรองรายงานการประชุม  ครั้งที่ 10/2559  

สาระสําคัญโดยยอ 
มหาวิทยาลัยไดกําหนดใหมีการประชุม คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.)               

ครั้งที่ 10/2559 เมื่อวันอังคารที่ 25 ตุลาคม  2559 เวลา 13.30 น. ณ หองประชุมอยุธยา – อาเซียน  
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

เลขานุการคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) นําเสนอรายงานการประชุม (ก.บ.)        
ครั้งที่ 10/2559 เพ่ือขอใหที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม 

 

มต/ิความคิดเห็นของที่ประชุม 
  รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) ครั้งที่ 10/2559              
โดยมีการแกไข ดังตอไปนี้ 

1. หนา 2 – 9 วาระที่ 5.6 ผลการปฏิบัติตามมติ  แกไขขอความเปน  “ไมไดบรรจุในวาระ
ของการประชุมสภามหาวิทยาลัย  เนื่องจากนายกสภามหาวิทยาลัยใหดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี   
จึงไมตองจัดทําขอบังคับฉบับนี”้ 

2. หนา 2 – 10 ขอ 2  เพ่ิมเติมขอความวา “โดยตองเปนนักศึกษาในปการศึกษา 2560    
เปนตนไป” 

3. หนา 2 – 18 ขอ 7 แกไขคําวา SPSS  เปนคําวา FTES 
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ระเบียบวาระท่ี 3   เรื่องสืบเนื่องจากการประชุม 

ระเบียบวาระที่ 3.1  รายงานขอมูลการดําเนินงานและผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุม 
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา   
ครั้งที่ 10/2559 

สาระสําคัญโดยยอ 
  เลขานุการคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  (ก .บ . )  นํ า เสนอรายงานขอ มูล                  
จากการดําเนินงานและผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่  10/2559 
เมื่อวันอังคารท่ี 25 ตุลาคม  2559  ดังตอไปนี ้

ระเบียบ
วาระท่ี 

เร่ือง 
มติท่ีประชุม/ขอเสนอแนะ 

และขอส่ังการ 
ผลการปฏิบัตติามมต ิ

3.2 ขอความเห็นชอบการปรับเงินคาบาํรุง
การศึกษาสาํหรับนักศึกษาภาคปกติ และ
คาธรรมเนียมพิเศษสาํหรับนักศึกษา    
ภาคพิเศษ (เสาร – อาทิตย)             
ของคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

เห็นชอบใหสาขาวิชาภาษาจีนเก็บเงนิ 
คาบํารุงการศกึษาในอัตราเดิม จํานวน 
7,000 บาท และสาขาวิชาภาษาอังกฤษ
ยืนยันไมขอปรับเงินคาบํารุงการศึกษา    
และมอบหมายใหรองอธิการบดีฝายวิชาการ
จัดทําประกาศตอไป 

- แจงมติการประชุมใหแกหนวยงาน        
ที่เกี่ยวของไดรับทราบ 

- ไดจัดทําประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง   
การเก็บเงนิคาบํารุงการศกึษาแบบเหมา
จายระดับปริญญาตรี ภาคปกต ิพ.ศ.2559 
แลว ประกาศ ณ วันที่ 28 ตุลาคม 2559 

- ประกาศฯ เงนิคาบํารุงการศึกษาระดับ
ปริญญาตร ีภาค กศ.บป.อยูระหวาง     
การเสนอลงนาม 

5.1 ขอความเห็นชอบ (ราง) แผนกลยุทธ  
ทางการเงินมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา พ.ศ.2560 - 2564 

เห็นชอบ (ราง) แผนกลยุทธทางการเงิน
มหาวิทยาลัยราชภฏัพระนครศรีอยุธยา       
พ.ศ.2560 – 2564  โดยใหแกไขตาม
ขอเสนอแนะของคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย (ก.บ.)  และนาํเสนอสภา
มหาวิทยาลัยตอไป 

- แจงมติการประชุมใหแกหนวยงาน        
ที่เกี่ยวของไดรับทราบ 

- นําเสนอเพื่อพิจารณาในการประชุม
คณะกรรมการบริหารงบประมาณและ
การเงิน (ก.บ.ง)  ในวันที ่25 พฤศจิกายน 
2559  

- นําเสนอเพื่อพิจารณาในการประชุมสภา
มหาวิทยาลัยตอไป 

5.2 ขอความเห็นชอบ (ราง) ประกาศสภา
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา    
เรื่อง ใหเจาหนาที่ประจําตามสัญญา  
ไดรับเงินเพิ่มพิเศษ พ.ศ. ... 

เห็นชอบ (ราง) ประกาศสภามหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง ใหเจาหนาที่
ประจําตามสัญญาไดรบัเงินเพ่ิมพิเศษ 
พ.ศ. ... โดยใหแกไขตามขอเสนอแนะของ
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) 
และใหนําเสนอคณะกรรมการบริหาร
งบประมาณและการเงนิ (ก.บ.ง) และสภา
มหาวิทยาลัยตอไป      

- แจงมติการประชุมใหแกหนวยงาน        
ที่เกี่ยวของไดรับทราบ 

- อยูระหวางการนาํเสนอเพื่อพิจารณา      
ในการประชุมคณะกรรมการบริหาร
งบประมาณและการเงนิ (ก.บ.ง.) 
 

 
   มติ/ความเห็นของที่ประชมุ 

   รับทราบ 
 คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) มีขอเสนอแนะ โดยใหมีการแกไขระเบียบ

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  วาดวย  การเก็บเงินคาบํารุงการศึกษาและการจายเงิน            
เพ่ือจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี ภาคปกติ พ.ศ. 2547 ตอไป 
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ระเบียบวาระที่ 4 แจงผลและนําเสนอแผนงานที่จะดําเนินการของหนวยงานตาง ๆ  

ระเบียบวาระที่ 4.1 คณบดีคณะครุศาสตร 

 สาระสําคัญโดยยอ 
1.  เม่ือวันท่ี 5 ตุลาคม 2559 ประชุมผูบริหารคณะครุศาสตร ประจําภาคเรียนท่ี 1/2559        

ณ หอง 611  อาคาร 6 
2. เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2559 ฝายงานวิชาการคณะครุศาสตรประชุมคณาจารยคณะครุศาสตร 

เรื่อง นําเสนอเพ่ือพิจารณา ณ หอง 702  อาคาร 7 
- แนวทางในการจัดการเก่ียวกับการตรวจคุณสมบัติของนักศึกษากอนออกฝกปฏิบัติ        

การสอนในสถานศึกษา 1 และ 2 
- แนวทางในการดูแลและพัฒนานักศึกษาที่สอบไมผานการวัดความรูและสอบสอนกอน

ออกฝกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาของนักศึกษา รหัส 2556 
3. เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2559 ประชุมคณะกรรมการกํากับติดตามการประกันคุณภาพของ      

คณะครุศาสตร ณ หองประชุม 223  ศูนยการศกึษาพิเศษ 
4. เมื่อวันที่  18 ตุลาคม 2559 ประชุมคณะกรรมการจัดทําแผนจัดการความรู  (KM)            

คณะครุศาสตร ครั้งที่ 2/2559 ณ หองประชุม 223  ศูนยการศึกษาพิเศษ 
5. เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2559  ประชุมคณะกรรมการประจําคณะ ครั้งที่ 7/2559  ณ หองประชุม 

223 ศูนยการศึกษาพิเศษ 
6. เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2559 นักศึกษาชั้นปที่ 3 สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย  สาขาวิชา       

การสอนภาษาไทย  สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ  เขารวมกิจกรรมพัฒนาสิ่งแวดลอมภายในมหาวิทยาลัย      
ณ วัดภูเขาทอง 

7. เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2559 ไดเขารวมรับฟงนโยบายกระทรวงศึกษาธิการเรื่องการพัฒนา
ครู  โดยมีคณบดีคณะครุศาสตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏ และประธาน ธปอ. เขาพบเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
กระทรวงศึกษาธิการ  โดยจะเห็นไดวากระทรวงศึกษาธิการคอนขางจะชัดเจน  มีขอมูลเชิงรุก  สิ่งที่ตองการคือ
ใหผลิตครูที่มีจิตวิญญาณความเปนครู  มีบุคลิกภาพที่ดี  มีเทคนิคการสอนที่ดี  ในการสอบคัดเลือกควรจะวัด
เรื่องจิตของครูกอนที่จะเขาเรียน  ในป 2560 ครูจะตองสอบใบประกอบวิชาชีพครู     

8. เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2559 ประชุมประชาพิจารณ (ราง) ขอบังคับฯ โรงเรียนสาธิต        
ณ หองประชุมโรงเรียนสาธิตมัธยม 

9. ในวันที่ 9 พฤศจิกายน 2559 นักศึกษาชั้นปที่ 2 สาขาวิชาการสอนภาษาไทย สาขาวิชา     
การสอนภาษาอังกฤษ  เขารวมกิจกรรมพัฒนาสิ่งแวดลอมภายในมหาวิทยาลัย ณ อาคาร 6-7 คณะครุศาสตร 
และศนูยการศึกษาพิเศษ 

10. ในวันที่  9 พฤศจิกายน 2559 นักศึกษาชั้นปที่  3 สาขาวิชาคณิตศาสตร  สาขาวิชา
วิทยาศาสตรเขารวมกิจกรรมพัฒนาสิ่งแวดลอมภายนอกมหาวิทยาลัยฯ ณ วัดภูเขาทอง 

11.  ในวันที่  17 พฤศจิกายน 2559  ทําบุญตักบาตรเพ่ือถวายเปนพระราชกุศลแด
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหิตลาธิเบศรามาธิบดี  จักรีนฤบดินทร  สยามมินทราธิราช 
บรมนาถบพิต  นักศกึษาชั้นปที่ 1 คณะครุศาสตรทุกสาขาวิชา ณ ลานอเนกประสงค  กองพัฒนานักศึกษา 
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12. ในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2559 นักศึกษาชั้นปที่ 2 สาขาวิชาการประถมศึกษา  สาขาวิชา
การศึกษาพิเศษและการสอนภาษาไทย  เขารวมกิจกรรมพัฒนาสิ่งแวดลอมภายในมหาวิทยาลัยฯ ณ อาคาร 6-7 
คณะครุศาสตร และศูนยการศึกษาพิเศษ 

13. ในวันท่ี 23 พฤศจิกายน 2559 ประชุมคณะกรรมการประจําคณะ ครั้งที่  8/2559               
ณ หองประชุม 223 ศูนยการศึกษาพิเศษ 

14. ในวันท่ี 7 ธันวาคม 2559 ประชุมคณะกรรมการกํากับติดตามการประกันคุณภาพของ      
คณะครุศาสตร  ณ  หองประชุม 223  ศูนยการศึกษาพิเศษ 

15. ในวันท่ี 13 – 14 ธันวาคม 2559 อบรมเกณฑการประกันคุณภาพการศึกษา ณ หอง 702  
คณะครุศาสตร 

16. ในวันที่ 15 ธันวาคม 2559 สัมมนาระหวางการฝกปฏิบัติวิชาชีพระหวางเรียน 2 นักศึกษาชั้น
ปที่ 4  ณ หองประชุม 100 ป 

17. ในวันท่ี 21 ธันวาคม 2559 สัมมนาระหวางการฝกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 (ครั้งท่ี 2) 
ภาคเรียนที่ 2/2559 นักศึกษาชั้นปที่ 5  ณ หองประชุมอาคาร 100 ป 

18. ไดทําหนังสือถึงมหาวิทยาลัย เรื่อง ขอยกเลิกการใชหองน้ํา อาคาร 6 ในชวงวันเสาร – 
อาทิตย  เนื่องจากไดมีการทําหนังสือถึงมหาวิทยาลัยในการขอแมบานทําความสะอาด จํานวน 1 คน เพื่อทํา
ความสะอาดหองน้ํา  ในการใหบริการแกผูมาตลาดนัด  และเม่ือสัปดาหที่ผานมาปรากฏวาน้ําไมไหล ทําให
หองน้ําสกปรกมาก  ดังนั้นจึงขอคืนอัตราแมบานใหกับมหาวิทยาลัย      

 

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
รับทราบ  

 

ระเบียบวาระที่ 4.2  คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

 สาระสําคัญโดยยอ 
1. เมื่ อวัน ท่ี 25 ตุลาคม 2559  คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  จัดประชุม

คณะกรรมการจัดการความรูดานการจัดการเรียนการสอน ณ  หองประชุม 43110 ชั้น 2 อาคาร 43 
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

2. เม่ือวันที่ 26 ตุลาคม 2559 นักศึกษาสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร ชั้นปที่ 4 กลุม 1      
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร จัดกิจกรรมสัมมนาวิชาการ เรื่อง การยุบองคการบริหารสวนตําบล 
การปฏิรูปการปกครองทองถิน่ไทยในอนาคต โดยวิทยากร ไดแก ผศ.ดร.วิชชุกร นาคธน อาจารยมูนีเราะฮ 
ยีดํา และปลัดวันชัย แจมมิน ณ  หองประชุมตนโมก อาคารบรรณราชนครินทร มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 

3. เมื่ อวัน ท่ี   26 ตุลาคม 2559คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  จัดประชุม
คณะกรรมการประจําคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ครั้งที่ 9/2559 ณ  หองประชุม 43110 ชั้น 2 
อาคาร 43 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

4. เมื่อวันที่  26 ตุลาคม 2559 สาขาวิชาภาษาญ่ีปุน จัดกิจกรรมบรรยายพิเศษ เรื่อง 
เทคนิคและวิธีการใหบริการลูกคาที่ดีในงานธุรกิจที่พัก วิทยากร คุณประวีณา โพธิ์สิงห ผูจัดการแผนก
ตอนรับ โรงแรมศาลาอยุธยา ณ  หอง 43111 ชั้น 2  อาคาร 43 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
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5. เมื่อวันที่  26 ตุลาคม 2559  ศูนยภาษา คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร จัดประชุม
คณะกรรมการบริหารศูนยภาษา ณ หองประชุม 43110 ชั้น 2 อาคาร 43 คณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร 

6. เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2559  สาขาวิชานิติศาสตร จัดการวิพากษหลักสูตร เพ่ือปรับปรุง
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต เพ่ือใหมีความทันสมัย และเปนไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แหงชาติ (TQF) ณ  หอง 43112 ชั้น 2  อาคาร 43  คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

7. เมื่อวันที่   26 ตุลาคม 2559  สาขาวิชาภาษาอังกฤษ จัดการวิพากษหลักสูตร            
เพ่ือปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ พ.ศ.2560-2564 ใหมีความทันสมัย     
และเปนไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (TQF) ณ  หอง 43015 อาคาร 43             
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

8. เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2559  คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร เปนเจาภาพจัดพิธีทําบุญ
ตักบาตรขาวสารอาหารแหง และถวายภัตตาหารเชาแดพระสงฆ เพ่ือถวายเปนราชกุศลแดพระบาทสมเด็จ    
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ  ลานเอนกประสงค หนากองพัฒนานักศึกษา 

9. เมื่อวันที่  27 ตุลาคม 2559 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร จัดประชุมคณะกรรมการ
ดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาระดับคณะ ครั้งที่ 3/2559 ณ  หองประชุม 43110 ชั้น 2 อาคาร 43    
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

10. เมื่อวันที่  28 ตุลาคม 2559 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร เปนตัวแทนมหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เขารวมพิธีบําเพ็ญกุศลปณรสมวาร (15 วัน) เพื่อถวายเปนราชกุศลแด
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ซึ่งทางจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจัดขึ้น ณ  วัดพนัญเชิง
วรวิหาร จังหวดัพระนครศรีอยุธยา 

11. เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2559  คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร เปนหนวยลงคะแนน
เลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารยและขาราชการ ประเภทคณาจารยที่ไมใชตัวแทนคณะ (แทนตําแหนงที่
วาง) ณ หอง 43013 อาคาร 43  คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

12. เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2559  นักศึกษา กลุม "รวมมิตรจิตอาสา" สาขาวิชาการพัฒนา
ชุมชน ป 2557 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร จัดโครงการ วัยรุนยุคใหม ปลอดภัยรูทันเอดส         
ณ  บริเวณหนาโรงอาหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

13. เมื่อวันที่  2 พฤศจิกายน  2559  นักศึกษาสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร ชั้นปที่ 4 หมู 2 
จัดกิจกรรมสัมมนาวิชาการทางรัฐประศาสนศาสตร เรื่อง การพัฒนาศักยภาพบัณฑิตในการทํางาน       
โดยวิทยากรผูใหความรู มาจากหนวยงานภาครัฐและเอกชน ไดแก คุณมนระวี ศุขสวัสดิ์ ณ อยุธยา        
คุณวีระยุทธ ยะสาย และคุณวรากร มลฑาทิพย ณ  หองประชุมตนโมก อาคารบรรณราชนครินทร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

14. เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2559 คณะมนุษยศาสตรและสังคม เขารวมกิจกรรมการแขงขัน
กีฬาสัมพันธภายใน “112 ป ศรีอยุธยาเกมส” ซึ่งทางมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาจัดข้ึน         
ณ  โรงยิม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

15. เมื่อวันท่ี 2 พฤศจิกายน 2559  นักศึกษาสาขาวิชาการพัฒนาชุมชน จัดโครงการ  “มุมสวย มุมสบาย 
สไตล ARU” รวมกันทํางานปรับภูมิทัศนรอบอาคารเรียน 43 ณ  อาคาร 43  คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
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16. เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2559 สาขาวิชาภาษาจีน จัดกิจกรรมบรรยายวัฒนธรรมและ
ประวัติศาสตรจีนดวยภาษาจีนครั้งท่ี 1 ในหัวขอ ซีอาน เมืองแหงประวัติศาสตร โดยในการบรรยายครั้งนี้ 
ผูบรรยายคือ Mrs.Wei Jingru นักศึกษาปริญญาโทดานการสอนภาษาจีนสําหรับชาวตางชาติ จากมณฑลซีอาน 
ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ณ  หอง 31021  อาคาร 100ป ศูนยภาษาและคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัย   
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

17. เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2559 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร จัดประชุมคณะกรรมการ
จัดการความรูดานการวิจัย เขารวมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู ครั้งที่ 1 ณ  หองประชุม 43110 ชั้น 2 อาคาร 
43 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

18. เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2559 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร จัดประชุมคณะกรรมการ
ดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาระดับสาขาวิชา/หลักสูตร ประจําปการศึกษา 2559 ณ หองประชุม 
43110 ชั้น 2 อาคาร 43 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

 

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
รับทราบ  
 

ระเบียบวาระที่ 4.3 คณบดีคณะวิทยาการจัดการ 

 สาระสําคัญโดยยอ 
 คณะวิทยาการจัดการไดพัฒนาหลักสูตรบริหารธุรกิจดานการทองเที่ยว  โดยไดประสานงาน     

กับ Anqing  Normal  University   ซึ่งเปนมหาวิทยาลัยครูและไดมีการพัฒนามา  อยูในเขตมรดกโลกของ
สาธารณรัฐประชาชนจีน  ซึ่งจะทําหลักสูตรรวม  โดยไดรับ 2 ปริญญา คือ ปริญญาของมหาวิทยาลัย  และ
ปริญญาจาก   Anqing  Normal  University   โดยจะมีการแลกเปลี่ยนนักศึกษากัน   การทํา MOU และ
หลักสูตรรวมกัน  ซึ่งจะนําเสนอ MOU กับคณะกรรมการวิเทศสัมพันธเพ่ือพิจารณาและเสนอคณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) ตอไป 

 ประโยชนของหลักสูตร 2 ปริญญา คือ นักศึกษาไทยสามารถเรียนรูท้ังภาษาไทย  ภาษาอังกฤษ
และภาษาจีน  โดยใน 2 ปหลังนักศึกษาจะตองเรียนที่ Anqing  Normal  University ซึ่งคาธรรมเนียม
การศึกษาอาจจะแตกตางจากเดิม  ซึ่งเปนแผนที่ตองทําในชวงระยะเวลา 10 เดือน  อีกทั้งเปนนโยบาย       
ของอธิการบดีท่ีใหประสานงานกับมหาวิทยาลัยแหงนี้  สวนหลักสูตรจะมีการนําเสนอตอไป 

 

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
รับทราบ  

 

ระเบียบวาระที่ 4.4  คณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
- ไมมี - 

 

ระเบียบวาระที่ 4.5 ผูอํานวยการสถาบันอยุธยาศึกษา  

 สาระสําคัญโดยยอ 
1. เมื่อวันที่  20 ตุลาคม 2559 อาจารย ดร.จงกล เฮงสุวรรณ ผูอํานวยการสถาบันอยุธยาศึกษา 

พรอมดวยอาจารยกันยารัตน คงพร รองผูอํานวยการ และนายปทพงษ ชื่นบุญ นักวิชาการศึกษา เขารวม
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ประชุมเพ่ือหารือเตรียมการจัดงานประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งท่ี ๗ จัดโดย สํานักศิลปะและวัฒนธรรม 
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ในฐานะเปนเจาภาพการประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งท่ี 7 โดยมี ดร. ณรงคเดช 
รัตนานนทเสถียร อธิการบดีราชภัฏกาญจนบุรี กลาวตอนรับ และ ผูชวยศาสตราจารยฟอน เปรมพันธุ 
ผูอํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม เปนประธานในการประชุม ณ หองประชุมอาคารบริการวิชาการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ซึ่งกําหนดจัดงานระหวางวันที่ 15- 17 กุมภาพันธ 2560 ในหัวขอเรื่อง “เศรษฐกิจ
สรางสรรคบนความหลากหลายทางมรดกชาติพันธุ” ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กาญจนบุร ี

2. เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2559  อาจารย ดร.จงกล เฮงสุวรรณ ผูอํานวยการสถาบันอยุธยาศึกษา 
เปนประธานการประชุมเพ่ือหารือเตรียมการจัดทํานิทรรศการสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จ   
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือเผยแพรภาพพระราชกรณียกิจ นานับประการท่ีได
ทรงบําเพ็ญดวยพระวิริยะ อุตสาหะอยางตอเนื่อง ยาวนาน โดยเฉพาะพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีตอปวงชนชาว
จังหวัดพระนครศรีอยุธยาอยางหาที่สุดมิได โดยมีตัวแทนจากคณะวิชาทั้ง 4 คณะ และตัวแทนกองพัฒนา
นักศึกษา เขารวมประชุม ณ สถาบันอยุธยาศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

3. เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2559  ผูชวยศาสตราจารยวชิรา   ปูชตรีรัตน รองผูอํานวยการสถาบัน
อยุธยาศึกษา  เปนประธานการประชุมคณะกรรมการดําเนินงานสถาบันอยุธยาศึกษา ครั้งท่ี 10/2559 โดยมี
ผูบริหารและบุคลากรรวมประชุม ณ หองประชุมสถาบันอยุธยาศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

4. เมื่อวันที่ 26 - 30 ตุลาคม 2559  สถาบันอยุธยาศึกษา นําโดย อาจารย ดร.จงกล เฮงสุวรรณ 
ผูอํานวยการ  ไดจัดโครงการศึกษาประวัติศาสตรและศิลปวัฒนธรรมอาเซียน ณ เมืองยอรกยากาตาร และเกาะ
บาหลี ประเทศอินโดนีเซีย โดยไดรับเกียรติจากคุณสมฤทธิ์ ลือชัย เปนวิทยากรบรรยายใหแกครู-อาจารย 
นักวิชาการ และผูสนใจทั่วไปที่เขารวมโครงการดังกลาว ณ เมืองยอรกยากาตาร และเกาะบาหลี ประเทศ
อินโดนีเซีย 

5. เม่ือวันที่ 3 – 4  ธันวาคม 2559 กิจกรรม อบรมหลักสูตรระยะสั้นเพ่ือเพ่ิมทักษะครูผูสอน
ศิลปะและวัฒนธรรมอยุธยา ครั้งที่ 1 (น้ําอบ แปงร่ํา บุหงารําไป)  ณ หองประชุมตนโมก อาคารบรรณราช
นครินทร 

6. เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2559 กิจกรรมอยุธยาศึกษาสัญจร ครั้งที่ 6 ณ โรงเรียนวัดตาลเอน           
อําเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

7. เม่ือวันที่  14 ธันวาคม 2559 ประชุมคณะกรรมการดําเนินงานสถาบันอยุธยาศึกษา           
ครั้งที่ 12/2559 ณ สถาบันอยุธยาศึกษา 

8. เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2559 กิจกรรมศึกษาประวัติศาสตรและศิลปวัฒนธรรมอาเซียน       
ครั้งที่ 1 ณ สถาบันอยุธยาศึกษา 

9. เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2559 กิจกรรม อบรมหลักสูตรระยะสั้นเพ่ือเพ่ิมทักษะครูผูสอนศิลปะ
และวัฒนธรรมอยุธยา ครั้งที่ 2 (งานแกะสลักพืชผักผลไม ประณีตศิลปชาววังฯ) ณ หองประชุมตนโมก อาคาร
บรรณราชนครินทร 

  

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชมุ 
รับทราบ 

 



 

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวทิยาลัยราชภัฏพระนครศรอียุธยา  ครั้งที่  12/2559 

 

[2-11] 

ระเบียบวาระที่ 4.6  ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 สาระสําคัญโดยยอ 
1. สํานักวิทยบริการฯ ไดจัดนิทรรศการเพ่ือนอมสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณ และถวายความ

อาลัยแดพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ประกอบดวยภาพพระราชกรณียกิจและพระราช
นิพนธตาง ๆ นิทรรศการจัดขึ้น ณ บริเวณชั้นลางหองสมุด อาคารบรรณราชนครินทร  ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป 

2. เม่ือวันที่ 3 พฤศจิกายน 2559 สํานักวิทยบริการฯ รวมกับคณะวิทยาศาสตรฯ จัดกิจกรรม
ทําบุญตักบาตร  เพ่ือถวายเปนพระราชกุศลแดพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  โดยมีคณะ
ผูบริหารมหาวิทยาลัย  พรอมดวยคณาจารย เจาหนาที่และนักศึกษา รวมกันทําบุญตักบาตรขาวสารอาหารแหง
แดพระสงฆจากวัดตึก  ณ  ลานเอนกประสงคกองพัฒนานักศึกษา 

3. สํานักวิทยบริการฯ ไดจัดเพิ่มเวลาใหบริการเปดหองสมุดนอกเวลาราชการ ในชวงกอนและ
หลังสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2559 นี้  โดยหองสมุดเปดบริการนอกเวลาราชการ  เวลา 16.30 น. – 23.00 น. 
เริ่มตั้งแตวันที่ 21 พฤศจิกายน 2559 – วันที่ 8 ธันวาคม 2559 ณ หองสมุด อาคารบรรณราชนครินทร  ชั้น 1 
(โซนดานหนา) 

4. ในวันท่ี 21 พฤศจิกายน 2559 เวลา 09.00 น. – 16.00 น. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “อบรม
ฐานขอมูลออนไลนและเทคโนโลยีสารสนเทศ (สืบคนฐานขอมูล)”  ณ  หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร 31104  
อาคาร 100 ป  ศูนยภาษาและคอมพิวเตอร 

5. ในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2559 เวลา 08.30 น. – 16.30 น. จัดกิจกรรมสงเสริมการเรียนรู
ตลอดชีวิต  ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560 ตามโครงการบริการวิชาการ “สงเสริมนิสัยรักการอาน : การอาน
เพ่ือการเรียนรูตลอดชีวิต” โดยจัดกิจกรรม “อาลัยนายหลวง...ดวยภาษากลอน” ณ  หองประชุมตนโมก  
อาคารบรรณราชนครินทร 
 

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
รับทราบ  

 

ระเบียบวาระที่ 4.7  ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 

 สาระสําคัญโดยยอ 
1. เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2559 ประชุมผูบริหารและเจาหนาท่ีรวมกับรองคณบดีดานงานวิจัย

หรือผูแทนทุกคณะ  เพื่อวางแผนการดําเนินงานโครงการการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ (workshop)       
เรื่อง “เขียนขอเสนอโครงการวิจัยอยางไรเพื่อใหได ทุนสนับสนุน” ให เ กิดประสิทธิภาพสูงสุด                
ณ หองประชุมสถาบันวิจัยและพัฒนา 

2. ในวันท่ี 10 พฤศจิกายน 2559 ผูบริหารและบุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนารวมกับ         
คณะวิทยาการจัดการจัดเปนเจาภาพทําบุญ  เพ่ือถวายเปนพระราชกุศลแดพระบาทสมเด็จพระปรมินทร      
มหาภูมิพลอดุลยเดช  มหิตลาธิเบศรามาธิบดี  จักรนฤบดินทร  สยามมินทราธิราช  บรมนาถบพิตร                        
ณ  ลานเอนกประสงคกองพัฒนานักศึกษา 

3. ในวันที่ 21 – 24 พฤศจิกายน 2559 งานประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ราชภัฏ
วิจัย ครั้งท่ี 4  ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย 

4. สรุปผลการดําเนินงานวารสารราชภัฏกรุงเกา ป 2557 – 2559  
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 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
รับทราบ 
 

ระเบียบวาระที่ 4.8  ผูอาํนวยการสํานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศกึษา 

 สาระสําคัญโดยยอ 
1. ในวันที่  19 พฤศจิกายน 2559 อบรมทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารระดับ

บัณฑิตศกึษา ณ หองประชุมตนโมก  อาคารบรรณราชนครินทร 
2. ในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2559 จัดกิจกรรมการนอมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

เพ่ือถวายเปนพระราชกุศล  โดยจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาโรงเรียน ณ โรงเรียนวัดหัวเวียง  อําเภอเสนา  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

3. ในวันท่ี 24 ธันวาคม 2559 บรรยายพิเศษหัวขอ “จิตสํานึกความเปนไทย  ความรักชาติ  
และการเปนพลเมืองโลก” โดยทานกร  ทัพพะรังสี  ณ  หองประชุม 317   

4. ในวันที่ 25 ธันวาคม 2559 พิธีมอบประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู  ใหกับนักศึกษา
จํานวน 90 คน ณ หองประชุมตนโมก  อาคารบรรณราชนครินทร 

5. การพัฒนาวารสารบัณฑิตศึกษา  ซึ่งไดมีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาวารสารแลว  และ
นําเขาคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาแลว  ขณะนี้อยูในข้ันตอนการดําเนินการเพ่ือเตรียมเขาฐาน TCI       
แบบของสถาบันวิจัย ภายใน 6 เลม  และตองขอความอนุเคราะหจากสถาบันวิจัยดวย 

6. ไดรับแจงจากกองนโยบายและแผนวาจะอนุมัติงบยุทธศาสตรให  ซึ่งเปนงบวิจัยเชิงพ้ืนท่ี  
โดยมหาวิทยาลัยตองการรู 3 เรื่อง บัณฑิตไดรับมา 2 เรื่อง  คือ วิจัยอนาคตภาพการผลิตและการพัฒนาครู  
เปนการศึกษาสภาพ  ปญหา  แนวโนมของการผลิต พัฒนาครูที่ผานมา  โดยมีคณาจารยบริหารการศึกษา 
และนักศึกษาปริญญาโทรวมดวย  และเรื่องที่ 2  อนาคตภาพการบริหารจัดการการทองเที่ยว  โดยมี
คณาจารยสาขาบริหารธุรกิจและนักศึกษารวมทําวิจัยดวย  อยูระหวางการรออนุมัติตามจํานวนที่แจงมา  
และจะทําการวิจัยตอไป 
 

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
รับทราบ 

 

ระเบียบวาระที่ 4.9  ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบด ี

 สาระสําคัญโดยยอ 

1. การเปนเจาภาพจัดโรงทานทุกวันอังคาร  โดยเริ่มตั้งแตวันท่ี 15 พฤศจิกายน –           
21 กุมภาพันธ 2560  จํานวน 15 ครั้ง  หากหนวยงานใดมีความประสงคจะเปนเจาภาพก็สามารถติดตอได
ที่สํานักงานอธิการบดี  โดยมีรถตู จํานวน 2 คัน เพ่ืออํานวยความสะดวกในการเดินทาง 

2. ในวันที่ 17 พฤศจิกายน 2559  การทําบุญตักบาตรที่ลานเอนกประสงคกองพัฒนา
นักศึกษา  โดยมีคณะครุศาสตรเปนเจาภาพ  และสํานักงานอธิการบดีไดรวมเปนเจาภาพในครั้งนีด้วย 
 

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
รับทราบ 
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ระเบียบวาระที่ 4.10  ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ 
 

– ไมมี -  
 

ระเบียบวาระที่ 4.11  ผูอํานวยการกองนโยบายและแผน 

 สาระสําคัญโดยยอ 

1. ผลการดําเนินงาน ประจําเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2559 
2. แผนการดําเนินงาน ประจําเดือนพฤศจิกายน – ธันวาคม พ.ศ.2559 
3. สรุปผลการดําเนินงานตามแผนการใชจายงบประมาณรายจาย  ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560 มหาวิทยาลัย

ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  จําแนกตามประเภทงบประมาณ  ขอมูลสะสม  ตั้งแตวันที่ 1 – 31 ตุลาคม 2559 

4. สรุปผลการดําเนินงานตามแผนการใชจายงบประมาณรายจาย  ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  จําแนกตามประเภทรายจาย  ขอมูลสะสม  ตั้งแตวันที่ 1 – 31 ตุลาคม 2559 

5. แจงขาวยุทธศาสตรดานการศึกษา  รวบรวมโดยกองนโยบายและแผน สํานักงานอธิการบดี 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  วันที่ 8 พฤศจิกายน 2559  
 

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
รับทราบ    
 
 

ระเบียบวาระที่ 4.12  ผูอาํนวยการกองกลาง 
- ไมมี – 

 
 

ระเบียบวาระที่ 4.13  ผูอาํนวยการกองพัฒนานกัศกึษา 

 สาระสําคัญโดยยอ 

1. เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2559 ไดจัดกิจกรรมเตรียมความพรอมเพ่ือการทํางานเมื่อสําเร็จ
การศกึษา ใหแกนักศึกษาชั้นปที่ 4 บรรยายพิเศษโดยทานกร  ทัพพะรังสี  ในหัวขอเรื่อง “ความเปนไทยใน
สังคมโลก” ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยมีผูบริหาร  คณาจารย  และนักศึกษา
เขารวม  ทั้งหมด 306 คน สรุปสาระสําคัญไดดังนี ้

1.1 สังคมไทยพรอมจริงหรือที่จะเขาสูสังคมโลก  ซึ่งจะตองรู 3 อยาง คือ รูจัก  รูจริง  รูทัน 

1.2 ทรัพยากรเปนปจจัยพ้ืนฐานท่ีสําคัญ  แตความตองการของมนุษยในสังคมโลกไมมีวัน
สิ้นสุด  เราจะใชโอกาสนี้อยางไร   

2. เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2559 – วันที่ 2 พฤศจิกายน 2559 ไดจัดกิจกรรมแขงขันกีฬา
ภายใน “112 ป ศรีอยุธยาเกมส” ณ สนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
 

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
รับทราบ 
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ระเบียบวาระที่ 4.14  ผูอาํนวยการกองบริการการศึกษา 
- ไมมี – 

 

ระเบียบวาระที่ 4.15  หัวหนาหนวยตรวจสอบภายใน 
- ไมมี – 

ระเบียบวาระที่ 4.16  รองอธิการบด ี

ระเบียบวาระที่ 4.16.1  รองอธิการบดีฝายบริหาร 

 สาระสําคัญโดยยอ 

1. การออกโรงทานของมหาวิทยาลัยทุกวันอังคารนั้น  มหาวิทยาลัยจะดําเนินการ           
นําบุคลากรเขารวมถวายสักการะพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช        
สัปดาหละ 2 คันรถบัส  โดยอาจจะจัดไปในชวงที่มีการลงทะเบียนออนไลน  ซึ่งเริ่มลงทะเบียนออนไลน
ตั้งแตวันที่ 1 ธันวาคม 2559  และเห็นควรวาจะไปในวันที่มีการออกโรงทาน 

2. การทํา MOU ของคณะวิทยาการจัดการกับ Anqing  Normal  University   เปนความ
รวมมือที่ดี  และการทําความรวมมือกับมหาวิทยาลัยโตโย  ไดมีการหารือกันนอกรอบแลว  นอกจาก    
คณะมนุษยศาสตรฯ แลว  ก็ยังมีความยินดีท่ีจะทําในดานการทองเที่ยว  ดานวิทยาศาสตรการทองเที่ยว  
และนวัตกรรมการใหมเก่ียวกับการเรียนการสอน   
 

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
รับทราบ 

 
 

ระเบียบวาระที่ 4.16.2  รองอธิการบดีฝายนโยบายและแผน 
 

 สาระสําคัญโดยยอ 

1. ตามที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ขอใหมหาวิทยาลัย/สถาบัน ที่มีความ
ประสงคจะเสนอของบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 
จัดทํารายละเอียดขอมูลสงใหสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ภายในวันท่ี 31 ตุลาคม 2559        
เพ่ือจะไดรวบรวมเสนอเลขานุการรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการกลั่นกรอง เสนอรัฐมนตร ี           
วาการกระทรวงศกึษาธิการพิจารณาใหความเห็นชอบตอไป  

2.   มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยกองนโยบายและแผนไดจัดประชุม        
เชิงปฏิบัติการจัดทําโครงการเพื่อเสนอของบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2561 เมื่อวันท่ี 28 ตุลาคม 2559 ในที่ประชุมไดแบงกลุมตามแผนยุทธศาสตรของ
มหาวิทยาลัย ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2560 – 2564) จัดทําโครงการตามประเด็นยุทธศาสตรที่แตละกลุมไดรับ
มอบหมาย ซึ่งสรุปผลในภาพรวมของมหาวิทยาลัย จํานวนโครงการที่เสนอ 7 โครงการ งบประมาณรวม  
ทั้งสิ้น 103.7204 ลานบาท  รายละเอียดดังนี ้
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สรุปคําของบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

1. แผนงานบูรณาการสงเสริมการวิจัยและพัฒนา งบประมาณ 23.7288 ลานบาท 

1) โครงการวิจัยเพ่ือสรางสะสมองคความรูที่มีศักยภาพ  งบประมาณ  17.7288  ลานบาท 

2) โครงการสงเสริมสุขภาวะผูสูงอายุ  งบประมาณ  6.0000  ลานบาท  

2. แผนงานบูรณาการสรางรายไดจากการทองเที่ยวและบริการ งบประมาณ 2.9660 ลานบาท 

1) โครงการมัคคุเทศกอาสาเพื่อสรางรายไดจากการทองเท่ียวและบริการ อยุธยาเมือง
มรดกโลก งบประมาณ 2.3660 ลานบาท 

2) โครงการพัฒนาหลักสูตรการทองเที่ยวนานาชาติและหลักสูตรการจัดการมรดกโลก
นานาชาติ งบประมาณ 0.6000 ลานบาท  

3. แผนงานบูรณาการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูตลอดชีวิต งบประมาณ 
5.1193 ลานบาท 

1) โครงการยกระดับการผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาเพ่ือการปฏิรูปการ
เรียนรูสูการศึกษาไทย 4.0 งบประมาณ 5.1193 ลานบาท 

4. แผนงานบูรณาการสรางความเสมอภาคเพื่อรองรับสังคมผูสูงอายุ งบประมาณ 71.6049 ลานบาท 

1) โครงการพัฒนาศักยภาพของผูสูงอายุ งบประมาณ 71.6049 ลานบาท  

5. แผนงานบูรณาการปองกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ งบประมาณ 0.3014 ลานบาท  

1) โครงการ การพัฒนาศักยภาพบุคลากรภาครัฐเพ่ือเพ่ิมประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน  

    งบประมาณ 0.3014 ลานบาท 

คําของบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561  

         รวมงบประมาณทั้งสิ้น 103.7204 ลานบาท 

3. บัญชีสรุปโครงการที่ไดรับการอนุมัติ โดยใชงบประมาณจากงบ บกศ. ประจําป
งบประมาณ พ.ศ.2560 แผนงานยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

4. คําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ที่ 1116/2559 เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการ
กํากับและขับเคลื่อนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา สั่ง ณ วันที่ 5 พฤศจิกายน 2559 
 

 

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
รับทราบ 
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ระเบียบวาระที่ 4.16.3  รองอธิการบดีฝายวิชาการ 

 สาระสําคัญโดยยอ 
1. รายงานสรุปจํานวนผูสมัครรอบโควตา  ปการศึกษา 1/2560 ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี จํานวน

ทั้งสิ้น 447 คน ขอมูล ณ วันที่ 8 พฤศจิกายน 2559 
2. การสอบปลายภาค กําหนดการเดิมคือวันที่ 28 พฤศจิกายน 2559 – วันที่ 2 ธันวาคม 2559    

แตเนื่องจากวันที่ 1 ธันวาคม 2559 มีกิจกรรมสําคัญ  จึงของดการสอบ  และจัดสอบชดเชยในวันที่ 6 ธันวาคม 
2559 

3. การยุบรวมจํานวนนักศึกษาตามนโยบายของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) กรณีที่
นักศึกษาสาขาเดียวกัน  มีจํานวนนักศึกษานอย  ใหยุบรวมหมู 1 และหมู 2  ซึ่งไดดําเนินการไปแลว  แตขณะนี้ยัง
มีบางสาขาที่ยังมีเหตุผลวาไมตองการยุบรวม  เนื่องจากมปีญหาวาจะไมมีภาระงานสอน   

อธิการบดี  กลาววา มหาวิทยาลัยไมมีเจตนาวาจะใหมคีนออก  แตไมตองการใหเกิดการซ้ําซอน  
ใหอาจารยไดทําในสิ่งอื่นจะดีกวา  และใหสาขาที่ยังไมยุบรวมหมูทําเรื่องเสนอเขามาในครั้งตอไป 

 

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
รับทราบ   

 

ระเบียบวาระที่ 4.16.4  รองอธิการบดีฝายกิจการนักศกึษา 

 สาระสําคัญโดยยอ 
 ในวันท่ี 1 ธันวาคม 2559  ขอความรวมมือแตละคณะ  นํานักศึกษา จํานวน 250 คน เขารวม

กิจกรรม  ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 
 

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
รับทราบ 
 

ระเบียบวาระที่ 4.16.5  รองอธิการบดีฝายกิจการพิเศษและกฎหมาย 

- ไมมี - 
 

ระเบียบวาระที่ 4.16.6  ผูชวยอธิการบดีฝายประกันคณุภาพ 

 สาระสําคัญโดยยอ 
1. เมื่อวันที่ 1 – 15 สิงหาคม 2559 ประเมินคุณภาพในระดับคณะ  
2. เมื่อวันที่ 12 – 13 ตุลาคม 2559 ประเมินคุณภาพภายในระดับสํานัก สถาบัน  
3. ในวันที่ 10 – 11 พฤศจิกายน 2559 ประเมินคณุภาพภายในระดับมหาวิทยาลัย  
4. ในวันที่ 18 – 19 ธันวาคม 2559 อบรมผูประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร รุนที่ 1 
5. ในวันที่ 20 – 21 ธันวาคม 2559 อบรมผูประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร รุนที่ 2 
6. ในวันที่ 4 สิงหาคม 2560 กิจกรรม “KM  DAY ครั้งที่ 2” 
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7. ในวันที่ 24 – 28 กรกฎาคม 2560 การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปการศึกษา 2559 
ระดับหลักสูตร  

8. ในวันที่ 21 – 31 สิงหาคม 2560 การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปการศึกษา 2559 
ระดับคณะ 

9. ในวันที่ 9 – 13 ตุลาคม 2560 การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 
ระดับสํานัก สถาบัน   (การดําเนินการประเมินระดับสํานัก สถาบัน เปนการประเมินตามปงบประมาณ) 

10. ในวันท่ี 9 – 10 พฤศจิกายน 2560 การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปการศึกษา 2559 
ระดับมหาวิทยาลัย 

 

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
รับทราบ 

 

ระเบียบวาระที่ 4.16.7  ผูชวยอธิการบดีฝายบริการวิชาการและสหกิจศกึษา 

 สาระสําคัญโดยยอ 

1. ปฏิทินการดําเนินงานสหกิจศึกษา นักศึกษาชั้นปที่ 4 คณะวิทยาการจัดการ ทดสอบ
โปรแกรม Microsoft  Office  Specialist (MOS)  

2. ปฏิทินการดําเนินงานสหกิจศึกษา นักศึกษาชั้นปที่ 3 กิจกรรมการสงเสริมและพัฒนา   
การเรียนรูนักศึกษาสหกิจศึกษา “หลักสูตรการเตรียมความพรอมกอนออกสหกิจศึกษา” ครั้งที่ 1 ระหวาง
วันที่ 7 – 9 ธันวาคม 2559 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
 

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
รับทราบ 

 
 

ระเบียบวาระที่ 4.16.8  ผูชวยอธิการบดีฝายประชาสัมพันธ 

 สาระสําคัญโดยยอ 
1. เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2559 ดร.เกษม  บํารุงเวช  และ ดร.ภาคิน  โชติเวศยศิลป  รวมอวยพร

และมอบชอดอกไมในวันคลายวันเกิด นายแพทยธานินทร  สีวราภรณสกุล ผู อํานวยการโรงพยาบาล
พระนครศรีอยุธยา เวลา 08.30 น. – 09.00 น. ณ หองสํานักผูอํานวยการโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา 

2. เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2559 ฝายประชาสัมพันธ ประชุมวางแผนเรื่องการออกแนะแนว
การศึกษา  การจัดทําแผนพับประชาสัมพันธ การจัดทําคลิปวิดีโอแนะแนวการศึกษา เวลา 10.30 น. – 12.30 น.    
ณ หองประชาสัมพันธ ชั้น 1  อาคาร 2 

3. ในวันที่ 9 พฤศจิกายน 2559 ฝายประชาสัมพันธประชุมรวมกับตัวแทนทั้ง 4 คณะ เรื่อง การออก
แนะแนวการศึกษาตามโรงเรียนตาง ๆ ใน 5 จังหวัด  เวลา 13.30 น. – 15.30 น. ณ หองประชุมอยุธยา – โปรตุเกส  
อาคารสํานักงานอธิการบดี 

4. ในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2559 โรงพิมพจัดสงวารสารประชาสัมพันธ “ภูมิอยุธยา” ใหกับ       
ฝายประชาสัมพันธ  เพื่อเผยแพรทั้งแกบุคคลภายในและภายนอก  เพื่อประชาสัมพันธขอมูลขาวสารกิจกรรม    
ตาง ๆ ของทางมหาวิทยาลัย 
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5. ในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2559 ฝายประชาสัมพันธ จัดโครงการ “พบครูแนะแนว” เพื่อประชาสัมพันธ
หลักสูตรตาง ๆ  ของทางมหาวิทยาลัยแกครูแนะแนวจากโรงเรียนตาง ๆ  เวลา 08.30 น. – 12.30 น. ณ หองประชุมตนโมก  
อาคารบรรณราชนครินทร  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องนําเสนอเพื่อพจิารณา 
 

ระเบียบวาระที่ 5.1   ขอความเห็นชอบ (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา        
วาดวย หลักเกณฑและวิธีการเทียบตําแหนงทางวิชาการของพนักงาน
มหาวิทยาลัย พ.ศ. ...                     

สาระสําคัญโดยยอ 
 ตามที่งานนิติการไดเสนอ (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา วาดวย 

หลักเกณฑและวิธีการเทียบตําแหนงทางวิชาการของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ตอที่ประชุมสภา
มหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 9/2559 เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2559 และที่ประชุมมีมติใหนํากลับไป
ปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะของกรรมการและนําเขาที่ประชุมคณะกรรมการปรับปรุงและยกรางกฎหมาย  
เพ่ือทบทวนอีกครั้งกอนนําเสนอสภามหาวิทยาลัย นั้น 

 คณะกรรมการปรับปรุงและยกรางกฎหมาย ไดประชุมพิจารณาในการประชุมครั้งท่ี 6/2559      
เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2559 มีมติเห็นชอบ (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  วาดวย  
หลักเกณฑและวิธีการเทียบตําแหนงทางวิชาการของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ... โดยใหปรับแก             
ตามความเห็นและขอเสนอแนะตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเรียบรอยแลว 

 เรื่องนี้ไดผานความเห็นชอบจากที่ประชุม ดังตอไปนี ้
1. ผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการปรังปรุงและยกรางกฎหมายของมหาวิทยาลัย ในคราว

ประชุม ครั้งที่ 5/2559 เม่ือวันที่ 17 กันยายน 2559 
2. ผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) ในคราวประชุม             

ครั้งท่ี 9/2559 เมื่อวันท่ี 27 กันยายน 2559  
3. ผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการปรับปรุงและยกรางกฎหมายของมหาวิทยาลัย        

ในคราวประชุม ครั้งที่ 6/2559 เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2559 
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) มีขอเสนอแนะ ดังตอไปนี ้
1. แกไข (ราง) ขอบังคับฯ ขอ 5 เพ่ิมขอความที่วา   โดยตองเปนสาขาวิชาเดียวกัน หรือ

สัมพันธกัน กับท่ีเคยไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงนั้น ๆ  
2. แกไข (ราง) ขอบังคับฯ ขอ 6.3 เพ่ิมขอความที่วา  ให เทียบไดในตําแหนงไม เกิน

ศาสตราจารย 
3. แกไข (ราง) ขอบังคับฯ ขอ 8.3 เลือกขอความวา “วันที่ยื่นเรื่องขอเทียบตําแหนง” 
4. แกไข (ราง) ขอบังคับฯ ขอ 9 เลือกขอความวา “วันที่ยื่นเรื่องขอเทียบตําแหนง” 
5. แกไข (ราง) ขอบังคับฯ ขอ 10 บรรทัดที่ 5 เพิ่มคําวา “ดําเนินการ”  
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มติ/ความเห็นของที่ประชมุ 

เห็นชอบ (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา วาดวย หลักเกณฑและ
วิธีการเทียบตําแหนงทางวิชาการของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ... โดยใหแกไขตามขอเสนอแนะของ            
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) และนําเสนอสภามหาวิทยาลัยตอไป   

ระเบียบวาระที่ 5.2  ขอความเห็นชอบ (ราง) บันทึกความเขาใจ (MOU) และบันทึกขอตกลง (MOA) 
ระหวางมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยากับ Toyo  University ประเทศ
ญี่ปุน                  

สาระสําคัญโดยยอ 
 ดวย Toyo  University  ประเทศญ่ีปุน  ไดดําเนินกิจกรรมความรวมมือกับคณะมนุษยศาสตร

และสังคมศาสตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาอยางไมเปนทางการมาเปนระยะเวลานานแลว  
เพ่ือใหสอดคลองกับนโยบายของมหาวิทยาลัยดานการสรางเครือขายและขยายความรวมมือกับ
มหาวิทยาลัยในตางประเทศ  งานวิเทศสัมพันธ  กองนโยบายและแผนจึงเสนอใหมีการจัดทําความรวมมือ
ในภาพรวมของมหาวิทยาลัยอยางเปนทางการโดยการทําบันทึกความเขาใจ (MOU) และบันทึกขอตกลง 
(MOA) รวมกัน นั้น 

 เรื่องนี้ไดผานการพิจารณาจากคณะกรรมการวิเทศสัมพันธ ครั้งที่ 4/2559 เมื่อวันอังคารที่ 30 
สิงหาคม 2558 และคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ 9/2559 เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2559 

 คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) มีขอเสนอแนะ ดังตอไปนี้ 
1. แกไข (ราง) MOU ขอ 1 (ก)  ใหเวนวรรคขอความวา การแลกเปลี่ยนสื่อ  งานวิจัย 

2. แกไข (ราง) MOU ขอ 5 ระยะเวลาหาป  แกไขเปน  ระยะเวลาสามป 
3. ใหงานวิเทศสัมพันธสรุปวาขณะนี้มหาวิทยาลัยมี MOU จํานวนกี่ฉบับ  ไดทําอะไรบาง  

เพ่ือแจงสภามหาวิทยาลัยในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2559 ตอไป 

 

มติ/ความเห็นของที่ประชมุ 

เห็นชอบ (ราง) บันทึกความเขาใจ (MOU) และบันทึกขอตกลง (MOA) ระหวางมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยากับ Toyo University ประเทศญี่ปุน โดยใหแกไขตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย (ก.บ.)  และนําเสนอสภามหาวิทยาลัยตอไป 

ระเบียบวาระที่ 5.3  ขอความเห็นชอบมาตรฐานภาระงานทางวิชาการของผูดํารงตําแหนงอาจารย        
ผูชวยศาสตราจารย  รองศาสตราจารย  และศาสตราจารย พ.ศ. 2559 ในสังกัด
คณะวิทยาการจัดการ (เพิ่มเติมฉบับที่ 2) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 

สาระสําคัญโดยยอ 
 สืบเนื่องจากคณะวิทยาการจัดการมีนโยบายพัฒนาคุณภาพนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการใหมี

ความโดดเดนและมีทักษะท่ีสําคัญตามความตองการของตลาดแรงงาน  และผูประกอบการในปจจุบัน  
นอกจากการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรปกติแลว  คณะมีมติใหเพ่ิมคุณภาพดานภาษาอังกฤษใหกับ
นักศึกษาทุกคนตั้งแตชั้นปที่ 2 ถึงชั้นปที่ 4 โดยการจัดหลักสูตรและจัดการเรียนการสอนเพิ่มในวัน เวลา         
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ที่นักศึกษามีตารางเรียนวาง  เริ่มตั้งแตปการศึกษา 2559 ภาคเรียนที่ 1 เปนตนไป  ดําเนินการในรูปแบบ
คณะกรรมการพัฒนาตามคําสั่งคณะวิทยาการนัดการที่ 64/2559 และผานความเห็นชอบของคณะกรรมการ
ประจําคณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2559 

 ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง มาตรฐานภาระงานทางวิชาการ        
ของผูดํารงตําแหนงอาจารย  ผูชวยศาสตราจารย  รองศาสตราจารย  และศาสตราจารย พ.ศ. 2559 ขอ 14.2 
ใหคณบดีแตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาภาระงานทางวิชาการระดับคณะ  เพ่ือทําหนาที่กําหนดหลักเกณฑ 
ประเมินผล และรายงานผลใหคณะกรรมการประจําคณะทราบเปนรายภาคการศึกษา ปละ 1 ครั้ง และ 14.6 
ในกรณีที่มีความจําเปนตองกําหนดภาระงาน  แตกตางจากนี้ใหคณบดีเสนอเรื่องผานที่ประชุมคณะกรรมการ
พิจารณามาตรฐานภาระงานทางวิชาการระดับคณะ  และมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา 

 คณบดีเสนอเรื่องการกําหนดภาระงานสอนของอาจารยผูสอนภาษาอังกฤษ  ตามขอ 2.1 โดยให
คิดเปนภาระงานสอน  ตามประกาศมาตรฐานภาระงานฯ ขอ 7.2 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบและใหนําเสนอ
มหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาตามข้ันตอนที่ประกาศกําหนด รายละเอียดตามเอกสารประกอบที่เสนอมาพรอมนี ้

 เรื่องนี้ ไดผานการพิจารณาจากคณะกรรมการพิจารณามาตรฐานภาระงานทางวิชาการ         
คณะวิทยาการจัดการ  เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2559 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ 

 คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) มีขอเสนอแนะ ดังตอไปนี้ 
1. ในป พ.ศ. 2560 ใหใชเกณฑมาตรฐานเดิม  โดยคิดภาระงานกลุมละ 7.5  และใหดูจํานวน

นักศึกษา  สวนในปถัดไป  ขอใหดําเนินการอยางเปนทางการ  มีการหารือของคณะกรรมการประจําคณะ  
และใหกําหนด 2 รายวิชานี้เปนวิชาเพิ่มเติม  โดยนักศึกษาของคณะวิทยาการจัดการตองสอบผานทั้ง 2 
รายวิชานี้กอนออกฝกงาน  ใหมีการกําหนดเนื้อหาใหชัดเจน  มีการตรวจสอบการเขาเรียนของนักศึกษา     
มกีาร Pre – test  และ Post – test  มีการประเมิน S และ U เพื่อเปนหลักฐานในการยืนยันวาไดทําตาม
เกณฑที่กําหนดไวแลว   

2. หากดูจากเนื้อหาของหลักสูตรแลว  เหมือนกับที่เคยศึกษามาแลว  แตสิ่งที่สําคัญคือจะทํา
อยางไรใหนักศึกษากลาที่จะสื่อสารกับอาจารยชาวตางชาติ  หรือนักทองเที่ยวชาวตางชาติ  หรือการสื่อสาร
ใหนักศึกษาสามารถพูดเพ่ือแนะนําตนเองได 

3. ใหมีความเปนเอกลักษณของความเปนอยุธยา  ใหนักศึกษาใหเรียนรูถึงความเปนอยุธยา
มรดกโลก  ใหนักศึกษามีความรูทางภาษาอังกฤษเก่ียวกับวัดตาง ๆ  ประวัติศาสตร  ความเปนมาของ
อยุธยา      
 

มติ/ความเห็นของที่ประชมุ 

 เห็นชอบมาตรฐานภาระงานทางวิชาการของผูดํารงตําแหนงอาจารย ผูชวยศาสตราจารย  
รองศาสตราจารย  และศาสตราจารย พ.ศ. 2559 ในสังกัดคณะวิทยาการจัดการ (เพิ่มเติมฉบับที่ 2) 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 โดยใหแกไขตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
(ก.บ.) ตอไป   
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ระเบียบวาระที่ 5.4  ขอความเห็นชอบ (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา วาดวย 
การเบิกจายเงินสวัสดิการคารักษาพยาบาลใหกับบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา ประจําปงบประมาณ 2560 พ.ศ. ... 

สาระสําคัญโดยยอ 
 ดวยมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาไดจัดสรรงบประมาณไวสําหรับเบิกจายเงินสวัสดิการ

คารักษาพยาบาลใหกับบุคลากรไวประจําปงบประมาณ 2560 แลว  แตเนื่องจากมหาวิทยาลัยไดออกระเบียบ
เก่ียวกับการเบิกจายเงินสวัสดิการคารักษาพยาบาลใหกับบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
เฉพาะปงบประมาณ 2559 เทานั้น  ฉะนั้น จึงไมสามารถเบิกจายเงินสวัสดิการคารักษาพยาบาล              
ใหกับบุคลากร  ประจําปงบประมาณ 2560 ได 

 เพ่ือใหการเบิกจายเงินสวัสดิการดังกลาวถูกตองตามกฎหมาย  งานนิติการจึงไดจัดทํา (ราง) 
ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา วาดวย การเบิกจายเงินสวัสดิการคารักษาพยาบาลใหกับ
บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจําปงบประมาณ 2560 พ.ศ. ... เสนอตอที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ไดพิจารณา 

 คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) มีขอเสนอแนะ ดังตอไปนี้ 
1. เปลี่ยนเฉพาะ ป พ.ศ. จากเดิม พ.ศ.2559 เปลี่ยนเปน พ.ศ.2560  
2. ใหสามารถเบิกไดตั้งแต 1 ตุลาคม 2559 ถึง 30 กันยายน 2560 และใหสามารถเบิก

ยอนหลังได 
 

มติ/ความเห็นของที่ประชมุ 

 เห็นชอบ (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา วาดวย การเบิกจายเงิน
สวัสดิการคารักษาพยาบาลใหกับบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจําปงบประมาณ 
2560 พ.ศ. ...  และนําเสนอสภามหาวิทยาลัยตอไป 

ระเบียบวาระท่ี 6  เรื่องอื่น ๆ 

ระเบียบวาระที่  6.1 กําหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  ครั้งที่ 12/2559 

สาระสําคัญโดยยอ 
มหาวิทยาลัยกําหนดใหมีการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  (ก .บ. )              

ครั้งที่ 12/2559  ในวันอังคารที่ 13 ธันวาคม 2559  เวลา 13.30 น. ณ หองประชุมอยุธยา – อาเซียน  
สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยขอใหกรรมการทุกทานเขารวม        
ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกลาวโดยพรอมเพรียงกัน 

 

มติ/ความคิดเห็นของที่ประชมุ 
     รับทราบ 
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ระเบียบวาระที่  6.2 หารือ เรื่อง ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา วาดวย 
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา พ.ศ. ... 

สาระสําคัญโดยยอ 
โดยที่ เปนการสมควรกําหนดขอบังคับเกี่ยวกับโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา  เพื่อใหการบริหารงานโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เปนไป
อยางมีประสิทธิภาพและตอบสนองตอวัตถุประสงคของมหาวิทยาลัย  ตามมาตรา 7 แหงพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 

คณะครุศาสตรจึงไดจัดทํารางขอบังคับดังกลาวเสนอตอท่ีประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย (ก.บ.) ในคราวประชุม ครั้งที่ 7/2559 เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2559 และที่ประชุม          
มีมติเห็นชอบในหลักการและใหนําไปปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการและใหนํากลับมา
พิจารณาอีกครั้ง 

คณะครุศาสตรไดนําขอบังคับไปปรับปรุงแกไขโดยการทําประชาพิจารณฯ เม่ือวันที่            
4 พฤศจิกายน 2559 แลวเสนอใหงานนิติการตรวจสอบขอกฎหมาย  ซึ่งงานนิติการไดตรวจสอบและ
ปรับปรุงแกไขขอความเรียบรอยแลว  จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.)       
ไดพิจารณาอีกครั้ง 

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) มีขอเสนอแนะ ดังตอไปนี้ 
1. (ราง) ขอบังคับฯ หนา 1 คํานิยามขาด คณาจารยประจํา  และครูโรงเรียนสาธิต 
2.  (ราง) ขอบังคบัฯ หนา 3 ขอ 12  ใหอธิการบดีมีอํานาจแตงตั้งผูอํานวยการและถอดถอน

ผูอํานวยการ  โดยคําแนะนําของคณะกรรมการ  ใหเปลี่ยนคําแนะนํา เปน มต ิ
3. (ราง) ขอบังคับฯ หนา 4 ขอ 13 ใหแยกประสบการณดานการบริหาร อีกหนึ่งหัวขอ  
4. (ราง) ขอบังคับฯ หนา 5 ขอ 19 ใหมีการแตงตั้งเลขานุการ 
5. (ราง) ขอบังคับฯ หนา 5 ขอ 19 เปลี่ยนจาก คณะกรรมการอํานวยการ  เปน 

ผูอํานวยการ 
6. (ราง) ขอบังคับฯ หนา 6 ขอ 24 ใหเพิ่ม คณะกรรมการประจําคณะ  และคณะกรรมการ

บริหารงบประมาณและการเงิน (ก.บ.ง) 
7. (ราง) ขอบังคับฯ หนา 4 ขอ 15 ควรจะเพิ่มเติมหนวยที่ จะรับสมัคร  สถานที ่           

การเสนอชื่อ 
8. การแบงสวนราชการ  แบงเปน 3 โรงเรียน กับ 1 โรงเรียน  มีขอดีและขอเสียแตกตางกัน

อยางไร   
9. ครูโรงเรียนสาธิตสามารถเปนผูอํานวยการโรงเรียน หรือรองผูอํานวยการโรงเรียนได      

หากมีคุณสมบัติตามเกณฑ และมีประสบการณ 
10. การแบงสวนงานตาง ๆ ตองใหครอบคลุมในหลักการบริหารการศึกษา  หลักการบริหาร

สถานศึกษา  เพ่ือเปนตนแบบสําหรับโรงเรียนสาธิตแหงอ่ืน ๆ ดวย 
11. ควรทําประกาศฯ เรื่อง การแบงสวนราชการ  เนื่องจากโครงสรางเดิมแยกกันอยู  ตองทํา

ประกาศนี้แนบไปพรอมกับขอบังคับฉบับนี้   
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มติ/ความคิดเห็นของที่ประชมุ 
     รับทราบ 

 
 

เลิกประชุมเวลา  16.50 น.  
 

 

นางนงคราญ คงสมทรง ผูจัดทํารายงานการประชุม 
นางสาวพรสวรรค คลายกัน ผูตรวจบันทึกการประชุม 


