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รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
ครั้งที่  1/2560 

วันอังคารที่  10  มกราคม  2560  เวลา 13.30 – 17.20 น. 
ณ  หองประชุมอยุธยา – อาเซียน  มหาวิทยาลัยราชภฏัพระนครศรีอยุธยา 

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

ผูที่มาประชุม 
1. 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. ดร.กิติมา   ทามาลี  ผูชวยอธิการบดีฝายบริการวิชาการฯ    กรรมการ 
8. ดร.ภาคิน  โชติเวศยศิลป ผูชวยอธิการบดีฝายประชาสัมพันธ     กรรมการ 
9. ดร.อมรรัตน   สนั่นเสียง  คณบดคีณะครุศาสตร               กรรมการ 
10. ผศ.หทัยรัตน  ทรรพวส ุ คณบดีคณะมนุษยศาสตรฯ     กรรมการ 
11. รศ.ศานิต   สวัสดิกาญจน คณบดีคณะวิทยาศาสตรฯ      กรรมการ 
12. ดร.ศานติ   เล็กมณี  คณบดีคณะวิทยาการจัดการ     กรรมการ 
13. รศ.ดร.ชูสิทธิ ์ ประดับเพ็ชร ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา    กรรมการ 
14. ดร.จงกล  เฮงสุวรรณ ผูอํานวยการสถาบันอยุธยาศึกษา        กรรมการ 
15. ผศ.ธน ู   บุญญานุวัตร ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและ 

     เทคโนโลยีสารสนเทศ      กรรมการ 
16. ดร.นริสานันท เดชสุระ  ผูอํานวยการสํานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา  

             กรรมการ 
17. อาจารยประพันธ แสงทองดี ประธานสภาคณาจารยฯ      กรรมการ 
18. นางสาวเพลินตา โมสกุล  ผูอํานวยการกองนโยบายและแผน        กรรมการ 
19. นางสาวพรสวรรค คลายกัน ผูอํานวยการกองกลาง      กรรมการ 
20. นางสารภ ี  พูลศิริ  ผูอํานวยการกองพัฒนานักศึกษา     กรรมการ 
21. นางลักขณา  เตชวงษ  ผูอํานวยการกองบริการการศึกษา        กรรมการ 
22. นางสาวพรสวรรค คลายกัน ผูอํานวยการกองกลาง รักษาราชการแทน 

     ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี     กรรมการและเลขานุการ 
23. นางศิขรินทร  สุวรรณทัศน นิติกร        ผูชวยเลขานุการ 
24. น.ส.กาญจนพิชญา ภิญญา  รักษาการหัวหนางานกิจการคณะกรรมการ    ผูชวยเลขานุการ 
25. นางนงคราญ  คงสมทรง เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป              ผูชวยเลขานุการ 
26. นางจิราพร  พัฒนธนกิจ เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป     ผูชวยเลขานุการ 
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ผูไมมาประชุม 
ผศ.บุญไท  เจริญผล  ผูชวยอธิการบดีฝายงานประกันคุณภาพ    (ติดราชการ) 

 
 
 

ผูเขารวมประชุม 
1. นางสาวพิจิกามาศ  แยมบู  หัวหนาสํานักงานสํานักวิทยบริการฯ 
2. อาจารยวนิดา  อินทรลักษณ รักษาการในตําแหนงหัวหนาหนวยตรวจสอบภายใน 
3. วาที่รอยตรีอิทธิพัทธ  สมจู  นักวิเคราะหนโยบายและแผน 
4. นางอริสสา   บัวเจริญ  นักวิเทศสัมพันธ 
5. นางปาณิสรา  ผดุงรัตน  นักวิเคราะหนโยบายและแผน 
6. นางศราริตา   แจงพันธ  รักษาการในตําแหนงหัวหนางานนิติการ 

เริ่มประชุม เวลา 13.30 น. 
          ประธานพิจารณาจํานวนกรรมการที่มาประชุมและเห็นวาครบองคประชุมแลว จึงเปด            
การประชุมและดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม  

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องที่ประธานแจงใหทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 1.1 ขอบคุณคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) และอวยพรปใหมผูบริหารทุกทาน 
 

 สาระสําคัญโดยยอ 
 ขอบคุณผูบริหารทุกทานที่เห็นความสําคัญของการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 

(ก.บ.) ในวันนี้  และขอขอบคุณทุกทานที่ทุมเทการทํางานในหนาที่เปนอยางดี  และในโอกาสขึ้นปใหม        
ขออวยพรใหทุกทานมีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ  มีความสุขความเจริญ  มีความสําเร็จสมหวัง  และขอให
ครอบครัวมีความสุข    

 

 มติ/ความเห็นของที่ประชมุ 
   รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 1.2 การทบทวนภารกิจในการทํางาน 

 สาระสําคัญโดยยอ 
 ขอใหแตละหนวยงานไดทบทวนภารกิจในการทํางาน  มีสิ่งใดที่ตองปรับปรุง  ก็ขอใหพิจารณา
ปรับปรุงใหดีขึ้น  เพ่ือเปนการพัฒนามหาวิทยาลัยตอไป 

 

 มติ/ความเห็นของที่ประชมุ 
   รับทราบ 
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ระเบียบวาระท่ี 1.3 การทํางานตามหนาที ่

 สาระสําคัญโดยยอ 
 ขอใหบุคลากรทุกทาน  รูหนาท่ี  ขอบเขต  ความรับผิดชอบของการทํางานที่ตนเองไดรับ
มอบหมายจากมหาวิทยาลัย  และขอใหผูบริหารทุกทานไดชวยในการควบคุมดูแลการทํางานของบุคลากร
ของแตละหนวยงานดวย 

 

 มติ/ความเห็นของที่ประชมุ 
   รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 1.4 การประชุมสภามหาวิทยาลัยนอกสถานท่ี 

 สาระสําคัญโดยยอ 
 เนื่องจากกรรมการสภามหาวิทยาลัยชุดใหมจะไดรับการโปรดเกลาฯ ในเร็ววันนี้  ดังนั้นขอให
ผูบริหารทุกทานไดจัดเตรียมขอมูลพ้ืนฐานของแตละหนวยงาน  รวมถึงปญหาอุปสรรคในการทํางาน        
และมาตรการในการแกไข  ซึ่งคาดการณไววาหากมีการโปรดเกลาฯ แลว  จะมีการนัดหมายกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยชุดใหมพรอมทั้งผูบริหารทั้งหมดในการประชุมสภามหาวิทยาลัยนอกสถานที่  เพ่ือใหกรรมการ
สภามหาวิทยาลัยชุดใหมไดรับทราบขอมูลพ้ืนฐานของมหาวิทยาลัย  ศักยภาพ  และความพรอม            
ของมหาวิทยาลัย  และเพ่ือใหกรรมการสภามหาวิทยาลัยไดชี้แนะแนวทางในการทํางาน และการพัฒนา    
ของมหาวิทยาลัยตอไป 

 

 มต/ิความเห็นของที่ประชมุ 
   รับทราบ 

 

ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่องรับรองรายงานการประชมุ 

ระเบียบวาระที่ 2.1  เรื่องรับรองรายงานการประชุม  ครั้งที่ 12/2559  

สาระสําคัญโดยยอ 
มหาวิทยาลัยไดกําหนดใหมีการประชุม คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.)               

ครั้งที่ 12/2559 เมื่อวันอังคารที่ 13 ธันวาคม  2559 เวลา 13.30 น. ณ หองประชุมอยุธยา – อาเซียน  
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

เลขานุการคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) นําเสนอรายงานการประชุม (ก.บ.)        
ครั้งที่ 12/2559 เพ่ือขอใหที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม 

 

มต/ิความคิดเห็นของที่ประชุม 
  รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) ครั้งที่ 12/2559              
โดยไมมีการแกไข 
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ระเบียบวาระท่ี 3   เรื่องสืบเนื่องจากการประชุม 

ระเบียบวาระที่ 3.1  รายงานขอมูลการดําเนินงานและผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุม 
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา   
ครั้งที่ 12/2559 

สาระสําคัญโดยยอ 
  เลขานุการคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  (ก .บ . )  นํ า เสนอรายงานขอ มูล                  
จากการดําเนินงานและผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่  12/2559 
เมื่อวันอังคารท่ี 13 ธันวาคม  2559  ดังตอไปนี ้

ระเบียบ
วาระท่ี 

เร่ือง 
มติท่ีประชุม/ขอเสนอแนะ 

และขอส่ังการ 
ผลการปฏิบัตติามมต ิ

5.1 ขอความเห็นชอบ (ราง) คาํสั่งสภา
มหาวิทยาลัยฯ เรื่อง แตงตั้ง
คณะกรรมการการเลือกสรรผูสมควร
ไดรับปริญญากิตติมศักดิ์  ประจําป     
พ.ศ. 2560 

เห็นชอบ (ราง) คําสั่งสภามหาวิทยาลัยฯ 
เรื่อง แตงต้ังคณะกรรมการการเลือกสรร               
ผูสมควรไดรับปริญญากิตติมศักดิ์  ประจําป 
พ.ศ. 2560 และนําเสนอสภามหาวิทยาลัย
ตอไป 

- แจงมติการประชุมใหแกหนวยงาน        
ที่เกี่ยวของไดรับทราบ 

- อยูระหวางการดาํเนินการ 
 

5.2 ขอความเห็นชอบอัตรากําลังเจาหนาที่
ประจาํตามสัญญา  ตาํแหนงคนงาน   
และอัตรากาํลังพนักงานมหาวิทยาลัย 
สายสนับสนุนวิชาการ  ตําแหนงเจาหนาที่
บริหารงานทั่วไป เพิ่มเติม 

ใหนํากลับไปทบทวน  โดยมอบหมายใหรอง
อธิการบดีฝายนโยบายและแผนไดวิเคราะห              
กรอบอัตรากําลัง  และตําแหนงคนงาน
มอบหมายใหผูอํานวยการกองกลาง
ตรวจสอบงบประมาณในการจาง 

- แจงมติการประชุมใหแกหนวยงาน        
ที่เกี่ยวของไดรับทราบ 

- อยูระหวางการดาํเนินการ 
 

5.3 ขอความเห็นชอบ (ราง) ขอบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
วาดวย  คณะกรรมการงบประมาณและ
การเงิน พ.ศ. ... 

เห็นชอบ (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลยัราชภัฏ
พระนครศรอียุธยา วาดวย  คณะกรรมการ
งบประมาณและการเงนิ พ.ศ. ... โดยมแีกไข
เพิ่มเติม ดังตอไปนี้ 
1. คณะกรรมการบริหารงบประมาณและ

การเงิน ใหเพิ่มเติม รองอธิการบดีทุกคน
เปนกรรมการ 

2. คณะกรรมการบริหารงบประมาณและ
การเงิน  ใหเพิ่มเติม ผูทรงคุณวุฒิ
ภายนอกที่เก่ียวของจํานวน 2 คน        
เปนกรรมการ 

3. มอบหมายใหรองอธกิารบดีฝายกิจการ
พิเศษและกฎหมายตรวจสอบอํานาจ
หนาที่ของคณะกรรมการบริหาร
งบประมาณและการเงนิใหมีครอบคลุม  
และใหเพ่ิมเติมอํานาจหนาที่ในการ
พิจารณาใหขอเสนอแนะแผนกลยุทธทาง
การเงินกอนนําเสนอสภามหาวิทยาลัย 

- แจงมติการประชุมใหแกหนวยงาน        
ที่เกี่ยวของไดรับทราบ 

- นําเสนอคณะกรรมการบริหารบริหาร  
มหาวิทยาลัย (ก.บ.) ครั้งท่ี 1/2560    
เปนวาระสืบเนื่องจากการประชุม 
 

5.4 ขอความเห็นชอบ (ราง) ระเบียบ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา           
วาดวย การเก็บเงินคาบาํรุงการศึกษาและ
การจายเงินเพื่อจัดการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี ภาคพิเศษ พ.ศ. ... 

ที่ประชุมใหนํากลับไปแกไขตามขอเสนอแนะ
ของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
(ก.บ.) และใหนาํมาพจิารณาเปนวาระ
สืบเนื่องในการประชุมครั้งตอไป 
ขอเสนอแนะใหปรับแกไข  มีดังตอไปนี ้
 

- แจงมติการประชุมใหแกหนวยงาน        
ที่เกี่ยวของไดรับทราบ 

- นําเสนอคณะกรรมการบริหารบริหาร  
มหาวิทยาลัย (ก.บ.) ครั้งท่ี 1/2560    
เปนวาระสืบเนื่องจากการประชุม 
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ระเบียบ
วาระท่ี 

เร่ือง 
มติท่ีประชุม/ขอเสนอแนะ 

และขอส่ังการ 
ผลการปฏิบัตติามมต ิ

1. เปรียบเทียบขอด ี– ขอเสยี ของการเก็บ  
เงนิคาบํารุงการศกึษาแบบเหมาจายกบั
แบบรายกิจกรรม  

2. ใหมีฐานการคิดของแตละรายการ  
3. แกไข (ราง) ระเบยีบฯ ขอ 9  “ตามขอ 5 

(3)”  แกไขเปน “ตามขอ 5 (11)”  
4. แกไข (ราง) ระเบยีบฯ ขอ 12 “ตามขอ 

9” แกไขเปน  “ตามขอ 10 

 

5.5 ขอความเห็นชอบ (ราง) ขอบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
วาดวย คุณสมบัติ หลักเกณฑและวิธีการ
แตงตั้งอาจารยพิเศษ  ผูชวยศาสตราจารย
พิเศษ  รองศาสตราจารยพิเศษ  
ศาสตราจารยพิเศษ  และศาสตราจารย
เกียรติคุณ พ.ศ. ... 

ประชุมใหนํากลับไปแกไขตามขอเสนอแนะ
ของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
(ก.บ.) และใหนาํมาพจิารณาเปนวาระ
สบืเนื่องในการประชุมครั้งตอไป 
ขอเสนอแนะใหปรับแกไข  มีดังตอไปนี ้
1. แกไข (ราง) ขอบังคบัฯ ขอ 10  ในสวนของ

ขอ 10.2  ใหมหาวิทยาลัยแตงตั้ง
คณะกรรมการพจิารณาคุณสมบัติและ
กลั่นกรองผลงานวิชาการ จาํนวน 3 คน 
ประกอบดวยคณบดอีธิการบดีเปนประธาน  
ผูทรงคุณวุฒภิายนอกในสาขาวิชาที่
เกี่ยวของซึ่งมีตําแหนงทางวิชาการไมต่าํกวา
ตําแหนงที่เสนอขอใหพจิารณาผลงานทาง
วิชาการ  และกรรมการประจาํคณะ คณบด ี
เปนกรรมการและเลขานุการ 

2. แกไข (ราง) ขอบังคับฯ ขอ 10 ในสวน
ของขอ 10.3  ใหตัดออก และแกไขใหม 
ดังน้ี 
2.1  ใหคณะกรรมการพิจารณาตาํแหนงทาง

วิชาการของคณะแตงตั้งกรรมการ
ผูทรงคุณวุฒ ิเพื่อประเมินผลงานทาง
วิชาการ  และจริยธรรมและ
จรรยาบรรณทางวิชาการ จาํนวน 3 – 5 
คน โดยเปนบุคคลภายนอก
มหาวิทยาลยัไมนอยกวาครึ่งหนึ่งของ
กรรมการผูทรงคุณวุฒทิั้งหมด  และมี
ตําแหนงทางวิชาการ  ไมต่ํากวา
ตําแหนงที่เสนอขอแตงตั้งใหดํารง
ตําแหนงทางวิชาการ 

2.2  เกณฑการตดัสินผลงานทาง
วิชาการตองมีปริมาณและคุณภาพ
ที่แสดงความเปนผูทรงคุณวุฒิใน
สาขาวิชานั้น การตัดสินใจใชเสียง
ขางมาก 

3.  แกไข (ราง) ขอบังคับฯ ขอ 12 บรรทัด 
    ที่ 3 ใหเพิ่มอาจารยพิเศษ 
4. ในการดาํเนินงานขอใหเปนกระบวนการ

เดียวกันกบัการขอตําแหนงทางวิชาการ         

- แจงมติการประชุมใหแกหนวยงาน        
ที่เกี่ยวของไดรับทราบ 

- นําเสนอคณะกรรมการบริหาร 
มหาวิทยาลัย (ก.บ.) ครั้งท่ี 1/2560    
เปนวาระสืบเนื่องจากการประชุม 
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ระเบียบ
วาระท่ี 

เร่ือง 
มติท่ีประชุม/ขอเสนอแนะ 

และขอส่ังการ 
ผลการปฏิบัตติามมต ิ

โดยดําเนินการตามขั้นตอนตาง ๆ  และ
อยูในเกณฑเดียวกันกับเกณฑปกติ  และ
เกณฑของการประกันคุณภาพการศกึษา
ภายใน 

5.6 ขอความเห็นชอบและขอเสนอแนะ
รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน ปการศึกษา 2558 มหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

เห็นชอบรายงานผลการประเมินคณุภาพ
การศกึษาภายใน ปการศึกษา 2558 
มหาวิทยาลัยราชภฏัพระนครศรีอยุธยา  
โดยใหแกไขตามขอเสนอแนะของ  
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) 
กอนนําเสนอสภามหาวิทยาลัยตอไป 

 ขอเสนอแนะใหปรับแกไข  มีดังตอไปนี ้
1. เพ่ิมเติมบทสรุปสําหรับผูบริหาร  

ขอเสนอแนะแตละองคประกอบ และ
ขอมูลการประเมิน  

2. ในหนา 12  ใหเพิ่มเติมผลการประเมินที่
เปนตัวเลขของแตละองคประกอบ  

3. การปรับเปลี่ยนและการพัฒนาในป 
2558  โดยเพิ่มเติมแนวทางใหมีความ
สอดคลองกัน   

- แจงมติการประชุมใหแกหนวยงาน        
ที่เกี่ยวของไดรับทราบ 

- นําเสนอเพื่อขอความเห็นชอบใน        
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 
1/2560 ในวันพุธที่ 18 มกราคม 2560 
 

 
 

   มติ/ความเห็นของที่ประชมุ 
   รับทราบ 

 

ระเบยีบวาระที่ 3.2 ขอความเห็นชอบ (ราง) ขอบังคบัมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
       วาดวย คณะกรรมการงบประมาณและการเงิน พ.ศ. .... 

 สาระสําคัญโดยยอ 
โดยที่เปนการสมควรใหแกไขปรับปรุงขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เก่ียวกับ

การบริหารงานงบประมาณและการเงิน ใหมีความเหมาะสมและสอดคลองกับสภาพการณในปจจุบัน 
    งานนิติการจึงไดปรับปรุงแกไข (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา วาดวย 

คณะกรรมการบริหารงบประมาณและการเงิน พ.ศ. .... โดยยึดหลักการเดิม แตปรับแกในประเด็นดังตอไปนี้ 
(1)  ยกเลิกขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา วาดวย คณะกรรมการบริหาร

งบประมาณและการเงิน พ.ศ. 2548 เนื่องจากขอบังคับดังกลาวมีผลบังคับใชมานาน จึงเห็นสมควรปรับปรุง
แกไขใหเหมาะสมกับสภาพการณในปจจุบัน 

(2)  กําหนดองคประกอบของคณะกรรมการบริหารงบประมาณและการเงิน โดยใหรองอธิการบด ี    
ทุกคน เปนกรรมการ เพ่ือใหการประชุมเปนไปดวยความเรียบรอยและมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

(3)  กําหนดองคประกอบของคณะกรรมการบริหารงบประมาณและการเงิน โดยใหมีผูทรงคุณวุฒิ
ภายนอกที่เก่ียวของเปนกรรมการ 2 คน ตามมติ คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) ในการประชุม           
ครั้งท่ี 12/2559 เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2559 
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(4) กําหนดวิธีการไดมาซึ่งผูทรงคณุวุฒิภายนอก วาระการดํารงตําแหนง และการพนจากตําแหนง  
(5)  กําหนดอํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการบริหารงบประมาณและการเงินเพ่ิม โดยใหมีอํานาจ

หนาที่ในการเสนอแนะแผนกลยุทธทางการเงนิกอนนําเสนอสภามหาวิทยาลัย 
(6) กําหนดบทเฉพาะกาล เพ่ือใหขอบังคับเดิมมีผลบังคับใชจนกวาจะมีขอบังคับฉบับใหม 

 

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
   เห็นชอบ (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา วาดวย คณะกรรมการ
งบประมาณและการเงนิ พ.ศ. .... โดยคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) มีขอเสนอแนะ ดังตอไปนี ้

1. แกไข (ราง) ขอบังคับฯ ขอ 7 (3)  ตัดขอความ เสนอแนะ เปน ราง แผนกลยุทธทางการเงินกอน
นําเสนอสภามหาวิทยาลัย 

2. แกไข (ราง) ขอบังคับฯ ขอ 7 (6) ปรับถอยคําใหม  โดยเพ่ิมคําวา “พิจารณากําหนด ...” 
3. แกไข (ราง) ขอบังคับฯ ขอ 8 เปลี่ยนเปน ขอ 7 (9)  เพ่ิมเติมขอความวา “พิจารณากําหนด 

อัตรา   การเก็บเงินรายไดและผลประโยชน ...”  
4. แกไข (ราง) ขอบังคับฯ ขอ 7 (9) เปลี่ยนเปน ขอ 7 (10) 
5. แกไข (ราง) ขอบังคับฯ ขอ 11 คาํวางบประมาร  เปน  งบประมาณ  
เม่ือดําเนินการปรับแกไขเรียบรอยแลว  ใหนําเสนอเพ่ือขอความเห็นชอบในการประชุม

คณะกรรมการปรับปรุงและยกรางกฎหมายของมหาวิทยาลัย และการประชุมสภามหาวิทยาลัยตอไป 
 

ระเบียบวาระที่ 3.3  ขอความเห็นชอบ (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
วาดวย การเก็บเงินบํารุงการศึกษาและการจายเงินเพื่อจัดการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี ภาคพิเศษ พ.ศ. ....  

 สาระสําคัญโดยยอ 
 ตามท่ีมหาวิทยาลัยมีระเบียบสภาประจําสถาบันราชภัฏพระนครศรีอยุธยา วาดวย การรับ

จายเงินเพ่ือจัดการศึกษาสําหรับบุคลากรประจําการ พ.ศ. 2539 และปรับปรุงแกไข ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2540  
ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2542 และฉบับที่ 4 พ.ศ. 2543  ตอมา มหาวิทยาลัยไดออกประกาศเรื่องการเก็บเงินคาบํารุง
การศึกษาและคาธรรมเนียมการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี เพ่ือจัดการศึกษาสําหรับบุคลากร
ประจําการ (กศ.บป.) พ.ศ. 2558 โดยอาศัยอํานาจตามขอบังคับวาดวยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและ
ปริญญาตรี พ.ศ. 2549 ซึ่งขอบังคับดังกลาวไมไดกําหนดเนื้อหาสาระเก่ียวกับการเก็บคาบํารุงการศึกษาและ
ธรรมเนียม สําหรับนักศึกษาบุคลากรประจําการ (กศ.บป.) ไวชัดเจน ดังนั้น จึงเห็นสมควรใหมีระเบียบ
เก่ียวกับการเก็บเงินบํารุงการศกึษาและการจายเงินเพ่ือจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี สําหรับนักศึกษาภาค
พิเศษ เพ่ือใหเกิดความถูกตอง ชัดเจน และสอดคลองกับสภาพการณในปจจุบัน 

  งานนิติการไดประสานกับรองอธิการบดีฝายวิชาการและงานการเงินและบัญชี จัดทํา (ราง) ระเบียบ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา วาดวย การเก็บเงินบํารุงการศึกษาและการจายเงินเพื่อการจัด
การศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ พ.ศ. ....โดยกําหนดคาบํารุงการศึกษาและคาธรรมเนียมการศึกษา 
เทียบเคียงกับระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา วาดวย การเก็บเงินบํารุงการศึกษาและ       
การจายเงินเพ่ือการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี ภาคปกติ พ.ศ. 2549 ประกอบกับประกาศ
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มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง การเก็บเงินคาบํารุงการศึกษาและคาธรรมเนียมการศึกษาระดับ
อนุปริญญาและปริญญาตรี เพ่ือจัดการศึกษาสําหรับบุคลากรประจําการ (กศ.บป.)  พ.ศ. 2558  

 

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
  เห็นชอบ (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา วาดวย การเก็บเงินบํารุง
การศึกษาและการจายเงินเพ่ือจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ พ.ศ. . . .. โดยใหแกไข              
ตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) ดังตอไปนี ้

1. แกไข (ราง) ระเบียบฯ ขอ 2 “ระเบียบนี้ใหใชกับนักศึกษาภาคพิเศษที่เขาศึกษาตั้งแตป
การศกึษา 2559 2560 เปนตนไป” 

2. แกไข (ราง) ระเบียบฯ ขอ 5 คาลงทะเบียนรายวิชาภาคปฏิบัติ หนวยกิตละ ไมเกิน 500 บาท 
ปรับใหมเปน หนวยกิตละ ไมเกิน 600 บาท 

3. เมื่อระเบียบฯ ไดรับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยแลว  ใหจัดทําประกาศเก่ียวกับ
การเก็บเงินคาบํารุงการศึกษา  และใหเริ่มใชประกาศในปการศกึษาตอไป 

เมื่อดําเนินการปรับแกไขเรียบรอยแลว  ใหนําเสนอเพื่อขอความเห็นชอบในการประชุมสภา
มหาวิทยาลัยตอไป 

ระเบียบวาระที่ 3.4   ขอความเห็นชอบ (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
วาดวย คุณสมบัติ หลักเกณฑและวิธีการแตงตั้งอาจารยพิเศษ ผูชวย
ศาสตราจารยพิเศษ รองศาสตราจารยพิเศษ ศาสตราจารยพิเศษ และ
ศาสตราจารยเกียรติคุณ พ.ศ. ....                          

 สาระสําคัญโดยยอ 
 โดยที่เปนการสมควรใหมีขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาเกี่ยวกับคุณสมบัติ 

หลักเกณฑ และวิธีการแตงตั้งอาจารยพิเศษ ผูชวยศาสตราจารยพิเศษ  รองศาสตราจารยพิเศษ ศาสตราจารย
พิเศษ และศาสตราจารยเกียรติคุณ เพื่อใหเปนไปตามมาตรา 52 และมาตรา 53 แหงพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ในสวนที่เก่ียวกับคุณสมบัติหลักเกณฑ และวิธีการแตงตั้งอาจารยพิเศษ 
ผูชวยศาสตราจารยพิเศษ รองศาสตราจารยพิเศษ ศาสตราจารยพิเศษ และศาสตราจารยเกียรติคุณ  

 งานนิติการ จึงไดยกรางขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา วาดวย คุณสมบัติ 
หลักเกณฑและวิธีการแตงต้ังอาจารยพิเศษ ผูชวยศาสตราจารยพิเศษ รองศาสตราจารยพิเศษ  ศาสตราจารย
พิเศษ และศาสตราจารยเกียรติคุณ พ.ศ. .... ขึ้น โดยศึกษาขอมูลเทียบเคียงกับมหาวิทยาลัยอ่ืนและกําหนด
เน้ือหาสาระ เสนอตอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งที่ 12/2559 เม่ือวันที่ 
13 ธันวาคม พ.ศ.2559 ที่ประชุมมีมติใหนํากลับไปแกไขตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย และใหนํามาพิจารณาเปนวาระสืบเนื่องในการประชุมครั้งตอไป ซึ่งงานนิติการไดปรับแกตาม
ขอเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเรียบรอยแลว 
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 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
  เห็นชอบ (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา วาดวย คุณสมบัติ 
หลักเกณฑและวิธีการแตงตั้งอาจารยพิเศษ ผูชวยศาสตราจารยพิเศษ รองศาสตราจารยพิเศษ 
ศาสตราจารยพิ เศษ และศาสตราจารยเกียรติคุณ พ.ศ. . . . .  โดยใหแกไขตามขอเสนอแนะของ  
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) ดังตอไปนี้ 

1. แกไข (ราง) ขอบังคับฯ  ขอ 10.3 “ให คณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการของ
คณะ มหาวิทยาลัยแตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิเพ่ือประเมินผลงานทางวิชาการ และจริยธรรมและ
จรรยาบรรณ...” 

2. ใหตัด (ราง) ขอบังคับฯ ขอ 4  ออก 

3. แกไข (ราง) ขอบังคับฯ ขอ 11 ใหคณะกรรมการตามขอ 10.3 พิจารณาคัดเลือกผูสมควร
ไดรับตําแหนงผูชวยศาสตราจารยพิเศษ...”  

4. ใหเพ่ิมเติมนิยาม คําวา “คณะกรรมการผูทรงคณุวุฒิเพ่ือประเมินผลงานทางวิชาการฯ” 

5. ใหตัดคําวา “อาจารยพิเศษ” ออกจาก (ราง) ขอบังคับฯ ทั้งหมด 

 เมื่อดําเนินการปรับแกไขเรียบรอยแลว  ใหนําเสนอเพ่ือขอความเห็นชอบในการประชุม
คณะกรรมการปรับปรุงและยกรางกฎหมายของมหาวิทยาลัย และการประชุมสภามหาวิทยาลัยตอไป 

ระเบียบวาระที่ 4 แจงผลและนําเสนอแผนงานที่จะดําเนินการของหนวยงานตาง ๆ  

ระเบียบวาระที่ 4.1 คณบดีคณะครุศาสตร 

 สาระสําคัญโดยยอ 
1. เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2559 อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การเขียนคูมือการปฏิบัติงาน 

(Operating Manual) สายสนับสนุน ระดับปฏิบัติการ” โดยวิทยากร ดร.บูรพาทิศ พลอยสุวรรณ ณ  หอง 702 
อาคาร 7  คณะครุศาสตร 

2. เม่ือวันท่ี 26 ธันวาคม 2559 –  20 มกราคม 2560 ประกาศ การรับสมัครบุคคลเขารับ     
การฝกอบรมมาตรฐานความรูวิชาชีพครูของครุุสภา 9 มาตรฐาน ปการศกึษา 2559  จํานวน 5 หลักสูตร 

- หลักสูตรที่ 2 การพัฒนาหลักสูตร 
- หลักสูตรที่ 3 การจัดการเรียนรู 
- หลักสูตรที่ 4 จิตวิทยาสําหรับคร ู
- หลักสูตรที่ 5 การวัดและประเมินผลการศึกษา 
- หลักสูตรที่ 9 ความเปนคร ู 
ณ  หองสํานักงานคณะครุศาสตร 616 อาคาร 6  คณะครุศาสตร 

3. ในวันที่ 16 มกราคม 2560 กิจกรรมรวมถวายภัตตาหารเชาแดพระสงฆ และทําบุญตักบาตร
อาหารแหง เนื่องในงานครุวิชาการ ครั้งที่ 5  “ตามรอยพอ สืบสานปณิธานงานครู” ประจําป 2560 ณ สนาม
หญาหนาอาคาร 2 เวลา 07.00 น. 

4. ในวันที่  19-20 มกราคม 2560 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยของกลุม
มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคกลางในหัวขอเทคนิค Coaching & Mentoring ครูพ่ีเลี้ยงและนักศึกษา ณ หองประชุม 
204 กศพ. 
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5. เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2560 ประชุมคณะกรรมการประจําคณะ ครั้งที่ 1/2560            
ณ หองประชุม 223 กศพ. 

6. เมื่อวันที่ 27-28 มกราคม 2560 โครงแลกเปลี่ยนเรียนรูการสรางเครือขายการประกัน
คุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 

7. เมื่อวันที่ 2-3 กุมภาพันธ 2560 อบรมการเขียนรายงานประเมินตนเอง SAR ระดับหลักสูตร 
8. เมื่อวันที่ 4-5 กุมภาพันธ 2560 คณะครุศาสตรรวมมือกับสถาบันทดสอบทางการศึกษา

แหงชาติ(องคการมหาชน) ในการดําเนินการจัดหาตัวแทน สทศ. ประจําสนามสอบ การทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ปการศึกษา 2559 ณ จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา  จังหวัดอางทอง และจังหวัดสิงหบุร ี
 

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
รับทราบ  

 

ระเบียบวาระที่ 4.2  คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

 สาระสําคัญโดยยอ 
1. เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2559 ผูบริหาร คณาจารย เจาหนาที่ และนักศึกษา คณะมนุษยศาสตร

และสังคมศาสตร  เขารวมพิธีถวายคําปฏิญาณและถวายพระพรชัยมงคล แดสมเด็จพระเจาอยูหัว               
มหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร ซึ่งทางมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาจัดขึ้น ณ หอประชุม 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

2. เม่ือวันที่ 7 ธันวาคม 2559 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร จัดประชุมคณะกรรมการประจํา
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ครั้งท่ี 11/2559  ณ หองประชุม 43110 ชั้น 2 อาคาร 43  คณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร 

3. เม่ือวันที่ 8 ธันวาคม 2559 สาขาวิชาภาษาญี่ปุน จัดอบรมสงเสริมทักษะการเรียนรู      
ในศตวรรษที่ 21  ในหัวขอ “ทักษะการสื่อสารดวยภาษาอังกฤษผานกิจกรรมกลุม และทักษะการวิเคราะห
และปญหาผานกิจกรรมกลุม” ใหกับนักศึกษาสาขาวิชาภาษาญ่ีปุน ชั้นปท่ี 2 และชั้นปที่ 3 ณ หองประชุม
ตนโมก อาคารบรรณราชนครินทร มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

4. เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2559 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร จัดประชุมคณะกรรมการ
จัดการความรูดานการเรียนการสอน ครั้งที่ 4 ณ หองประชุม 43110 ชั้น 2 อาคาร 43 คณะมนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร 

5. เมื่ อวั นที่  8 ธั นวาคม 2559 คณาจารย และนั กศึ กษา สาขาวิ ชาภาษาอังกฤษ                  
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร จัดกิจกรรมบริการวิชาการ English Edutainment Day Camp ใหกับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษา โรงเรียนอิสลามศรีอยุธยามูลนิธิ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

6. เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2559 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร จัดประชุมคณะกรรมการ
จัดงานวิชาการมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ประจําป 2560 ครั้งที่ 2 ณ หองประชุม 43110 ชั้น 2 
อาคาร 43 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

7. เมื่อวันที่  12-13 ธันวาคม 2559 สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน จัดอบรมเตรียมฝก
ประสบการณวิชาชีพการพัฒนาชุมชน นักศึกษาชั้นปที่ 4 ณ ศูนยฝกอบรมคายสาริกา จังหวัดนครนายก 
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8. เมื่อวันที่ 14-16 ธันวาคม 2559 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร จัดโครงการ 
“ศึกษาดูงานเพ่ือพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการดานการเรียนการสอน” สําหรับบุคลากรสายสนับสนุน
วิชาการ คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณ ี

9. เมื่อวันที่ 14-15 ธันวาคม 2559 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร จัดกิจกรรมพัฒนาภาวะ
ผูนําและอัตลักษณ ใหกับสโมสรนักศึกษาคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร จัดการอบรม ในหัวขอเรื่อง 
บุคลิกภาพและศักยภาพผูนํา วิทยากรโดย อาจารยปทมาภรณ สุขสมโสด อาจารยสาขาวิชานิเทศศาสตร        
ณ ชุมชนบานขุนสมุทรจีน  อําเภอพระสมุทรเจดีย  จังหวัดสมุทรปราการ 

10.  เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2559 สาขาวิชาภาษาจีน จัดกิจกรรมบริการวิชาการ "คายนี้เพ่ือนอง"         
ใหกับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตนและมัธยมศึกษาตอนปลาย  จากโรงเรียนอุทัย จํานวน 60 คน       
ณ  อาคาร 100 ป (ศูนยภาษาและคอมพิวเตอร) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

11.  เมื่อวันที่ 19  ธันวาคม 2559  คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร จัดประชุมคณะกรรมการจัด
งานวิชาการมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ประจําป 2560 ครั้งที่ 3 ณ  หองประชุม 43110  ชั้น 2 อาคาร 43       
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

12.  เม่ือวันที่ 20 ธันวาคม 2559 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร จัดกิจกรรมอบรม         
เชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาสมรรถนะในการทําวิจัย ใหกับคณาจารยคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร         
โดยวิทยากร ไดแก รศ.ดร.กาสัก เตะขันหมาก อาจารยภาควิชาสังคมศึกษา คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ณ  หองประชุมตนโมก อาคารบรรณราชนครินทร มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
พระนครศรีอยุธยา 

13.  เม่ือวันท่ี 21 ธันวาคม 2559 สาขาวิชาการปกครองทองถิ่น คณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร จัดอบรมเพ่ือการพัฒนาบุคลิกภาพ ใหกับนักศึกษา วิทยากรโดย อ.ปทมาภรณ สุขสมโสด อาจารย
สาขาวิชานิเทศศาสตร ณ  หอง 43107 ชั้น 2  อาคาร 43 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

14.  เมื่อวันที่  21 ธันวาคม 2559 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร จัดประชุมคณะกรรมการ
ทบทวนแผนการสอน (มคอ.3) ณ หอง 43111 ชั้น 2  อาคาร 43  คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

15.  เม่ือวันที่ 24 ธันวาคม 2559 ผูบริหาร คณาจารย เจาหนาที่ และนักศึกษา คณะมนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร เขารวมกิจกรรม “พระราชาผูทรงธรรม กลางใจราษฎร กลางใจทุง กลางใจกรุง ศรีอยุธยา”        
ณ  บริเวณลานกิจกรรมวัดพระราม อุทยานประวัติศาสตรพระนครศรีอยุธยา 

16.  เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2559 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร จัดประชุมอาจารย         
ที่ปรึกษานักศึกษาภาคปกติและภาคพิเศษ เพ่ือดําเนินการตามตัวบงชี้ที่ 3.2 เรื่องการควบคุมดูแลการให
คําปรึกษาวิชาการและแนะแนวแกนักศึกษา ประกอบกับการกําหนด (ราง) KPI ตัวเลือกสายวิชาการ              
ณ หอง 43107 ชั้น 2  อาคาร 43  คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

17.  เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2560  คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  จัดประชุมคณาจารย       
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ครั้งที่ 1/2560 เพ่ือเตรียมความพรอมกอนการเปดภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 
2559 ณ  หอง 43014 อาคาร 43 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

18.  เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ 2560 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร จัดงานมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตรวิชาการ ประจําป 2560 “อยุธยา : แหลงศึกษามนุษยและสังคม ครั้งที่ 3” ณ  อาคาร 100 ป       
(ศูนยภาษาและคอมพิวเตอร) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
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 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
รับทราบ  

 

ระเบียบวาระที่ 4.3 คณบดีคณะวิทยาการจัดการ 
- ไมมี - 

 

ระเบียบวาระที่ 4.4  คณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

 สาระสําคัญโดยยอ 
1. เมื่อวันท่ี 13-14 ธันวาคม 2559  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องโลก ดาราศาสตรและ

อวกาศ ศูนยศึกษาดาราศาสตร ณ อาคารทองฟาจําลอง 
2. เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2559  โครงการเยาวชนคนดูดาวรวมใจปลูกปาสรางฝายชะลอน้ํา      

ณ  อุทยานแหงชาติตาดหมอก อําเภอเมือง   จังหวัดเพชรบูรณ 
3. เมื่อวันที่   22  ธันวาคม  2559  อบรมการพัฒนาระบบงานประกันคุณภาพการศึกษา          

ณ  หองประชุมศูนยวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี
4. เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2559 อบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรสาย สนับสนุน เรื่อง        

การวิเคราะหสมรรถนะบุคลากรเพื่อสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตรและกลยุทธ ณ ศว.108  คณะวิทยาศาสตร
และเทคโนโลย ี

5. เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2559 กิจกรรม  "พระราชาผูทรงธรรม"  กลางใจราษฎร  กลางใจทุง  
กลางใจกรุง  "ศรีอยุธยา" ณ  บริเวณลานกิจกรรมวัดพระราม  อุทยานประวัติศาสตรพระนครศรีอยุธยา 

6. เมื่อวันที่ 26  ธันวาคม  2559 โครงการอบรม  เรื่อง  การพัฒนาศักยภาพอาจารยใหม         
ณ  ศว.108  คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี

7. เมื่อวันที่ 27  ธันวาคม  2559 จัดงานทําบุญเลี้ยงพระในโอกาสขึ้นปใหม ณ หองประชุม    
ศูนยวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี

8. เมื่อวันที่ 30  ธันวาคม  2559 อบรมการวิเคราะหสมรรถนะบุคลากรเพ่ือสนับสนุนประเด็น
ยุทธศาสตรและกลยุทธ ณ  ศว.108  คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี  

9. ในวันที่  25 มกราคม  2560 โครงการเปดบ านวิทยาศาสตร   2560 ณ  อาคาร                
ศูนยวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี

 

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชมุ 
รับทราบ 

 

ระเบียบวาระที่ 4.5 ผูอํานวยการสถาบันอยุธยาศึกษา  

 สาระสําคัญโดยยอ 
1. เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2559 สถาบันอยุธยาศึกษา ไดจัดกิจกรรม “อยุธยาศึกษาสัญจร”        

รุนที่ 6 โดยมีวิทยากรจากสถาบันอยุธยาศึกษา ไดแก นายพัฑร แตงพันธ นายปทพงษ ชื่นบุญ นายอายุวัฒน 
คาผล น.ส.อรอุมา โพธิ์จ๋ิว และน.ส.สาธิยา ลายพิกุน นักวิชาการศึกษา ซึ่งบรรยาใหความรูแกนักเรียนโรงเรียน
วัดตาลเอน (โศภนชนูปถัมภ) และโรงเรียนวัดแกวตา ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 4-6 เก่ียวกับประวัติศาสตร 
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ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปญญาทองถิ่นจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ณ วัดตาลเอน อําเภอ  บางปะหัน จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ณ วัดตาลเอน  อําเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

2. เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2559 อาจารย ดร.จงกล เฮงสุวรรณ ผูอํานวยการสถาบันอยุธยาศึกษา 
เปนประธานการประชุมคณะกรรมการดําเนินงานสถาบันอยุธยาศึกษา ครั้งท่ี 12/2559 โดยมีผูบริหารและ
บุคลากรรวมประชุม ณ หองประชุมสถาบันอยุธยาศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา                 
ณ หองประชุมสถาบันอยุธยาศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

3. เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2559 เวลา 14.00 – 16.00 น. สถาบันอยุธยาศึกษา ไดจัดกิจกรรม
เสวนาเรื่อง "พระบารมีปกเกลาชาวอยุธยาดานโบราณคดีและประวัติศาสตร" โดยไดรับเกียรติจาก         
อาจารยปฏิพัฒน พุมพงษแพทย เปนวิทยากรบรรยายเกี่ยวกับพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จ           
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และถวายการนําชมโบราณสถาน เมื่อครั้งเสด็จพระราชดําเนินเยือนจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา โดยมีนักศึกษา นักวิชาการ และบุคคลผูสนใจทั่วไป เขารวมฟงการเสวนาดังกลาว                
ณ หอศิลปจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (อาคารศาลากลางหลังเกา)  

4. เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2559 เวลา 13.00 – 16.30 น. สถาบันอยุธยาศึกษา ไดจัดกิจกรรม
บรรยายทางวิชาการกอนออกทริปภาคสนามในโครงการศึกษาประวัติศาสตรและศิลปวัฒนธรรมอาเซียน       
ครั้งท่ี 5 นครมรดกโลกหลวงพระบาง และเมืองเชียงขวาง โดยไดรับเกียรติจาก ผศ.ดร.ประภัสสร ชูวิเชียร      
เปนวิทยากรบรรยายเก่ียวกับสถาปตยกรรม ศิลปะลานชาง โดยมีนักศึกษา นักวิชาการ และบุคคลผูสนใจทั่วไป 
เขารวมฟงการเสวนาดังกลาว ณ อาคาร 100 ป มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  

5. เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2559 สถาบันอยุธยาศึกษา จัดกิจกรรมอบรมหลักสูตรระยะสั้น       
เพ่ือเพ่ิมทักษะครูผูสอนดานศิลปะและวัฒนธรรมอยุธยา ครั้งที่ 2 เรื่อง “งานแกะสลักพืชผักผลไม ประณีตศิลป
ชาววังแหงพระนครศรีอยุธยา” โดยไดรับเกียรติจากผูชวยศาสตราจารยจินดา นัยผองศรี และอาจารย
นันทวรรณ จันทรเพ็ชร เปนวิทยากรบรรยายและฝกปฏิบัติใหแกครูอาจารย และบุคลากรทางการศึกษา ไดรับ
ความรูในการแกะสลักพืชผักผลไมแบบไทยและสามารถปฏิบัติการแกะสลักพืชผักผลไมแบบไทยได รวมทั้ง
สามารถนําความรู ท่ีไดรับจากการเขารวมอบรมไปถายทอดให กับนักเรียน นักศึกษา รวมถึงบุคลากร              
ทางการศึกษาในสถานศึกษาของตนใหมีความรู  และประยุกตใชเพ่ือการประกอบอาชีพตอไป โดยม ี        
อาจารย ดร.จงกล เฮงสุวรรณ ผูอํานวยการสถาบันฯ มอบเกียรติบัตรแกผูสําเร็จการอบรมดังกลาว                         
ณ หองประชุมตนโมก อาคารบรรณราชนครินทร มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

6. เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2559 เวลา 13.30 น. สถาบันอยุธยาศึกษา จัดประชุมคณะกรรมการ
ดําเนินโครงการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ครั้งที่ 3/2559 ณ หองประชุมศูนยขอมูลอยุธยาศึกษา มหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยมี อาจารยกันยารัตน คงพร รองผูอํานวยการสถาบันอยุธยาศึกษา เปนประธาน
การประชุม พรอมดวยคณาจารย ผูอํานวยการกองนโยบายและแผน เจาหนาที่ผูประสานงานจากคณะวิชาทั้ง    
4 คณะ และเจาหนาที่สถาบันอยุธยาศึกษา เขารวมประชุมเพ่ือรับทราบและพิจารณาในวาระตางๆ อาทิเชน 
คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานโครงการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ปงบประมาณ 2560 รวมทั้งแนวทาง        
ในการดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560 เปนตน เพ่ือนําไปสูการพัฒนางานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
รวมกัน ณ หองประชุมศูนยขอมูลอยุธยาศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
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7. เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2560 จัดกิจกรรมอบรมหลักสูตรระยะสั้น เพ่ือเพ่ิมทักษะครูผูสอน     
ดานศิลปะและวัฒนธรรมอยุธยา ครั้งที่ 3 เรื่อง งานจัดดอกไมเพ่ือถวายเปนพุทธบูชาตามแบบโบราณ            
ณ หองประชุมตนโมก อาคารบรรณราชนครินทร 

8. ในวันที่ 12 มกราคม 2560 พิธีทําบุญเนื่องในโอกาสวันขึ้นปใหม 2560 ณ สถาบันอยุธยา
ศึกษา 

9. ในวันที่ 18 มกราคม 2560 ประชุ มคณะกรรมการดํ าเนิ นงานสถาบันอยุ ธยาศึกษา            
ครั้งที่ 1/2560 ณ หองประชุมสถาบันอยุธยาศึกษา 

10. ในวันที่ 25 มกราคม 2560 พิธีทําบุญวัดบรมพุทธาราม   ณ วัดบรมพุทธาราม 
11. ในวันที่ 26 – 28 มกราคม 2560 เขารวมประชุมภาคีหนวยอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติและ

ศิลปกรรมกลุมจังหวัด พ.ศ. 2560  ณ  มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 
12. ในวันที่ 31 มกราคม 2560 เขารวมงาน "เทศกาลโคราชศิลปะและวัฒนธรรมนานาชาติ 

2560" ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 
  

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชมุ 
รับทราบ 

 

ระเบียบวาระที่ 4.6  ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 สาระสําคัญโดยยอ 
1. เมื่อวันที่  26  ธันวาคม 2559  จัดประชุมคณะกรรมการประจําสํานักวิทยบริการและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 2/2559  เวลา 13.00 น. ณ หองประชุมชั้น 4  อาคารบรรณราชนครินทร         
โดย อาจารยจิรศักดิ์  ชุมวรานนท  รองอธิการบดีฝายบริหาร  เปนประธานที่ประชุม 

2. เมื่อวันที่ 17 – 18 ธันวาคม 2559 จัดโครงการบริการวิชาการ  โดยพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา  ลักษณะกิจกรรมฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ  เรื่อง การตัดตอวิดีโอและงานมัลติมีเดียดวย Adobe 
Premiere สําหรับผูเริ่มตน ณ หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร 31104 อาคาร 100 ป ศูนยภาษาและคอมพิวเตอร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  กําหนดเปาหมายและจํานวนผูเขารับการฝกอบรมผูเขาอบรมไวจํานวน 
30 คน การฝกอบรมนี้สําหรับครู อาจารย ในเขตพ้ืนที่การศึกษาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  โดยไดรับความ
สนใจเปนอยางดี ซึ่งมีผูเขารวมกิจกรรมครั้งนี้ จํานวน 34 คน 

3. ในวันที่ 14 - 15 มกราคม 2560  จะจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “ยกระดับทักษะ
ความรูดานเทคโนโลยีสารสนเทศดวย IT Certificate”  โปรแกรม Microsoft Office Specialist (MOS)        
เวลา 08.30 – 16.30 น.  เปนการใชงานโปรแกรม Microsoft Word และ Microsoft Excel  จัดโปรแกรมละ 1 
วัน  ณ หอง IT Literacy Testing Center  (ศูนยสอบ MOS)  อาคาร 100 ป  ศูนยภาษาและคอมพิวเตอร  
กําหนดกลุมเปาหมายเปนนักศึกษาสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้นป 3 กับ ป 4 ภาคปกติ และนักศึกษาสาขา
เทคโนโลยีสารสนเทศ ภาค กศ.บป. จํานวนรวม 40 คน โดยติดตามสอบถามรายละเอียดไดที่สํานักงาน IT ชั้น 2 
อาคาร 100 ป  ติดตอ คณุวรพจน วรนุช โทร. 2779 คุณฐิติรัตน ขาวบริสุทธิ์ โทร. 2777         
 

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
รับทราบ  
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ระเบียบวาระที่ 4.7  ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
– ไมมี -  
 

ระเบียบวาระที่ 4.8  ผูอาํนวยการสํานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศกึษา 

 สาระสําคัญโดยยอ 
 เม่ือวันที่ 8 มกราคม 2560 สัมมนาหลังฝกปฏิบัติการการบริหารการศึกษา  และจัด

นิทรรศการ  ณ หองประชุม 3013  อาคารบัณฑติวิทยาลัย 
 

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
รับทราบ 

 

ระเบียบวาระที่ 4.9  ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบด ี
– ไมมี -  

ระเบียบวาระที่ 4.10  ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ 
– ไมมี -  

 

ระเบียบวาระที่ 4.11  ผูอํานวยการกองนโยบายและแผน 

 สาระสําคัญโดยยอ 
1. ผลการดําเนินงาน ประจําเดือนธันวาคม พ.ศ. 2559 – มกราคม พ.ศ.2560 
2. แผนการดําเนินงานประจําเดือนมกราคม – กุมภาพันธ พ.ศ.2560 
3. สรุปผลการดําเนินงานตามแผนการใชจายงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ     

พ.ศ. 2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จําแนกตามประเภทงบประมาณ ขอมูลสะสม ตั้งแต
วันที ่1 ตุลาคม 2559 – 31 ธันวาคม 2559  

4. สรุปผลการดําเนินงานตามแผนการใชจายงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ     
พ.ศ.2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จําแนกตามประเภทรายจาย ขอมูลสะสม ตั้งแตวันที่     
1 ตุลาคม – 31 ธันวาคม 2559 

5. สรุปผลการดําเนินงานตามแผนการใชจายงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ     
พ.ศ. 2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จําแนกรายหนวยงาน ขอมูลสะสม ตั้งแตวันที่          
1 ตุลาคม 2559 – 31 ธันวาคม 2559 

6. สรุปผลการเบิกจายงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560 จําแนก         
รายหนวยงาน/ลําดับการเบิกจาย ขอมูลสะสมตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม – 31 ธันวาคม พ.ศ.2559 

7. แจงขาวยุทธศาสตรดานการศึกษา  รวบรวมโดยกองนโยบายและแผน สํานักงานอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  มกราคม 2559 

 

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
รับทราบ    
 

ระเบียบวาระที่ 4.12  ผูอาํนวยการกองกลาง 
- ไมมี – 
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ระเบียบวาระที่ 4.13  ผูอาํนวยการกองพัฒนานกัศกึษา 
- ไมมี – 

 

ระเบียบวาระที่ 4.14  ผูอาํนวยการกองบริการการศึกษา 
- ไมมี – 

 

ระเบียบวาระที่ 4.15  หัวหนาหนวยตรวจสอบภายใน 
- ไมมี – 

ระเบียบวาระที่ 4.16  รองอธิการบด ี

ระเบียบวาระที่ 4.16.1  รองอธิการบดีฝายบริหาร 
- ไมมี – 

 
 

ระเบียบวาระที่ 4.16.2  รองอธิการบดีฝายนโยบายและแผน 
 

- ไมมี - 
 

ระเบียบวาระที่ 4.16.3  รองอธิการบดีฝายวิชาการ 
- ไมมี – 

 
 

ระเบียบวาระที่ 4.16.4  รองอธิการบดีฝายกิจการนักศกึษา 

- ไมมี - 
 

ระเบียบวาระที่ 4.16.5  รองอธิการบดีฝายกิจการพิเศษและกฎหมาย 

- ไมมี - 
 

ระเบียบวาระที่ 4.16.6  ผูชวยอธิการบดีฝายประกันคณุภาพ 

 สาระสําคัญโดยยอ 
1. เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2559  ประชุมคณะกรรมการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา       

ครั้งท่ี 6/2559 
2. เมื่อวันท่ี 18 - 19 ธันวาคม 2559 อบรมผูประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร รุนที่ 1 
3. ในวันท่ี 24 มกราคม 2560 ประชุมคณะกรรมการพัฒนาและดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา 

ครั้งที่ 1/2560 
4. ในวันที่ 20 - 21 มกราคม 2560 อบรมผูประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร รุนท่ี 2 
5. ในวันท่ี 24 - 28 กรกฎาคม 2560 การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปการศึกษา 2559 

ระดับหลักสูตร 
6. ในวันท่ี 21 - 31 สิงหาคม 2560 การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปการศึกษา 2559 

ระดับคณะ 
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7. ในวันที่ 9 - 13 ตุลาคม 2560 การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 
ระดับสํานัก สถาบัน 

8. ในวันที่ 9 - 10 พฤศจิกายน 2560 การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปการศึกษา 2559 
ระดับมหาวิทยาลัย 

 

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
รับทราบ 

 

ระเบียบวาระที่ 4.16.7  ผูชวยอธิการบดีฝายบริการวิชาการและสหกิจศกึษา 

- ไมมี - 
 

 

ระเบียบวาระที่ 4.16.8  ผูชวยอธิการบดีฝายประชาสัมพันธ 

 สาระสําคัญโดยยอ 
1. งานประชาสัมพันธรวมกับ 4 คณะวิชา กองบริการการศึกษา งานการเงินและบัญชี             

และนักศกึษา ARU Ambassador ออกแนะแนวตามโรงเรียนท้ัง 5 จังหวัด ดังนี ้
1.1 วันที่ 14 ธันวาคม 2559   โรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห 1” 

เวลา 11.00 - 15.00 น.  ณ   โรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห 1” 
1.2 วันที่ 15 ธันวาคม 2559  วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา 

เวลา 08.00 - 12.00 น.  ณ วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา 
1.3 วันที่ 16 ธันวาคม 2559  โรงเรียน “เสนาประสิทธิ์” 

เวลา 11.00 - 14.00 น.  ณ โรงเรียน “เสนาประสิทธิ์” 
1.4 วันที่ 19 ธันวาคม 2559  โรงเรียนสตรีอางทอง 

เวลา 10.00 - 13.00 น.  ณ โรงเรียนสตรีอางทอง 
1.5 วันที่ 19 ธันวาคม 2559  โรงเรียนอางทองปทมโรจน 

เวลา 11.00 - 15.00 น.  ณ โรงเรียนอางทองปทมโรจน 
1.6 วันที่ 21 ธันวาคม 2559  โรงเรียนบางบาล 

เวลา 12.30 - 15.30 น.  ณ โรงเรียนบางบาล 
1.7 วันที่ 23 ธันวาคม 2559  โรงเรียนองครักษ 

เวลา 10.00 - 15.30 น.  ณ โรงเรียนองครักษ 
1.8 วันที่ 27 ธันวาคม 2559  โรงเรียนโพธิ์ทอง (จินดามณี) 

เวลา 08.00 - 12.00 น.  ณ  โรงเรียนโพธิ์ทอง (จินดามณ)ี 
1.9 วันที่ 28 ธันวาคม 2559  โรงเรียนผักไห “สุทธาประมุข”  

 เวลา 11.00 - 14.00 น.  ณ โรงเรียนผักไห “สุทธาประมุข” 
1.10  วันที่ 5 มกราคม 2560   โรงเรียนบางซายวิทยา 

 เวลา 12.00 - 16.00 น.  ณ โรงเรียนบางซายวิทยา 
1.11  วันที่ 5 มกราคม 2560   โรงเรียนแสวงหาวิทยาคม 

           เวลา 11.00 - 15.00 น. ณ โรงเรียนแสวงหาวิทยาคม 



 

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวทิยาลัยราชภัฏพระนครศรอียุธยา  ครั้งที่  2/2560 

 

[2-18] 

2. งานประชาสัมพันธ รวมอวยพรปใหมและมอบของที่ระลึกกับสื่อมวลชนท่ีเปนเครือขาย
ประชาสัมพันธกับมหาวิทยาลัย ดังนี้ 

2.1 วันที่ 29 ธันวาคม 2559   คุณสิทธิรักษ แสงกลา  บรรณาธิการหนังสือพิมพสยามโพลล 
เวลา 10.00 น.  ณ สํานักงานประชาสัมพันธจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

2.2 วันที่ 29 ธันวาคม 2559  คุณเกียรติยศ ศรีสกุล บรรณาธิการหนังสือพิมพแนวหนา 
เวลา 10.15 น. ณ หองขาวศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

2.3 วันที่ 29 ธันวาคม 2559  คุณเผอิญ ไทยสม  ประธานสื่อมวลชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
เวลา 11.00 น.  ณ ศูนยขาวเดลินิวส   จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

2.4 วันที่ 29 ธันวาคม 2559  คุณสัมฤทธิ์ เจียมเจริญพรกุล  บรรณาธิการสถานีขาว ATV 
เวลา 11.30 น.  ณ สถานีขาว ATV 

3. เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2559  ดร.ภาคิน โชติเวศยศิลป เปนตัวแทนมหาวิทยาลัย  เขารวม
ประชุม เตรียมความพรอม โครงการ “สานใจไทย สูใจใต” รุนที่ 29  เวลา 14.00 น. ณ มูลนิธิรัฐบุรุษ              
เปรมตินสูลานนท 

4. เมื่อวันท่ี  4 มกราคม 2560   ดร.ภาคิน โชติเวศยศิลป เปนตัวแทนมหาวิทยาลัย     เขารวมงานพิธี
ถวายราชสักการะเนื่องในวัน “ฉลองชัยชนะสมเด็จพระเจาตากสินมหาราช” ประจําป พ.ศ. 2560 เวลา 07.15 น.            
ณ บริเวณอนุสรณสถานบานพรานนก โรงเรียนวัดพรานนก ต.โพสาวหาญ   อําเภออุทัย จงัหวัดพระนครศรีอยุธยา 

 

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องนําเสนอเพื่อพจิารณา 
 

ระเบียบวาระที่ 5.1    ขอความเห็นชอบ (ราง) บันทึกความเขาใจ (MOU) ระหวางมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยากับ Anqing  Normal  University  of  The  People’s  
Republic  of  China  สาธารณรัฐประชาชนจีน จํานวน 1 ฉบับ และบันทึก
ขอตกลง (MOA) จํานวน 2 ฉบับ 

 

สาระสําคัญโดยยอ 
 ตามที่คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร รวมกับ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา มีความประสงคจะขยายความรวมมือไปยัง Anqing  Normal  University  of  The  
People’s  Republic  of  China  สาธารณรัฐประชาชนจีน  โดยไดมีการเจรจาขอตกลงที่สนใจรวมกันเรียบรอย
แลว  จึงดําเนินการจัดทําบันทึกขอตกลง MOU จํานวน 1 ฉบับ และ MOA จํานวน 2 ฉบับ คือ  

1. MOU ระหวาง มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา กับ Anqing  Normal  University  
of The  People’s  Republic  of  China สาธารณรัฐประชาชนจีน 

2. MOA ระหวาง คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา กับ Anqing  
Normal  University  of  The  People’s  Republic  of  China สาธารณรัฐประชาชนจีน 

3. MOA ระหวาง คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
กับ Anqing Normal  University of  The  People’s  Republic  of  China สาธารณรัฐประชาชนจีน 
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เรื่องนี้ไดผานการพิจารณาจากคณะกรรมการวิเทศสัมพันธ ครั้งที่ 6/2559 เมื่อวันพุธที่ 28 
ธันวาคม 2559 
 

มติ/ความเห็นของที่ประชมุ 
เห็นชอบ (ราง) บันทึกความเขาใจ (MOU) ระหวางมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา           

กับ Anqing  Normal  University  of  The  People’s  Republic  of  China  สาธารณรัฐประชาชนจีน จํานวน 
1 ฉบับ และบันทึกขอตกลง (MOA)  จํานวน 2 ฉบับ  และใหนําเสนอเพื่อขอความเห็นชอบในการประชุม         
สภาวิชาการ และสภามหาวิทยาลัยตอไป 

ระเบียบวาระที่ 5.2  ขอความเห็นชอบรายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการและ           
การประเมินผลโครงการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2559 

สาระสําคัญโดยยอ 

 ตามที่กองนโยบายและแผน  งานติดตามและประเมินผล  มีหนาที่ ในการติดตามและ
ประเมินผลการดําเนินงานและรายงานผลการดําเนินงานตาง ๆ ของมหาวิทยาลัย  ซึ่งขณะนี้ไดดําเนินการ
จัดทํารายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการและการประเมินผลโครงการ  ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ.2559 เสร็จเรียบรอยแลว  และเพ่ือใหขั้นตอนการดําเนินงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพตอไป  

 

มติ/ความเห็นของที่ประชมุ 
เห็นชอบรายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการและการประเมินผลโครงการ ประจําป

งบประมาณ พ.ศ.2559 โดยใหแกไขตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) ดังตอไปนี้ 
1. ควรมีขอเสนอแนะเชิงนโยบาย 
2. ปรับวิธีการประเมินใหมีความชัดเจนมากยิ่งข้ึน 
เมื่อดําเนินการปรับแกไขเรียบรอยแลว  ใหนําเสนอเพ่ือขอความเห็นชอบในการประชุมสภา

มหาวิทยาลัยตอไป 

ระเบียบวาระที่ 5.3    ขอความเห็นชอบ (ราง) แผนปฏิบัติราชการ  ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

สาระสําคัญโดยยอ 

 ตามบทบัญญัติของพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี  
พ.ศ.2546 มาตรา 9 และมาตรา 16 กําหนดใหสวนราชการและหนวยงานของรัฐจัดทําแผนปฏิบัติราชการ
ประจําป  เพ่ือใหการดําเนินงานขององคกรบรรลุผลตามเปาหมายและการบริหารงบประมาณเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพ  รวมท้ังมีการติดตาม  ประเมินผล  และรายงานผลการปฏิบัติราชการไดอยางถูกตองรวดเร็ว 

 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  โดยกองนโยบายและแผน  จึงไดจัดทําแผนปฏิบัติ
ราชการ  ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560 ข้ึนตามบทบัญญัติของกฎหมาย  เพ่ือใหการบริหารราชการ        
ของมหาวิทยาลัยเกิดผลสัมฤทธิ์  สอดคลองกับนโยบายการบริหารราชการแผนดินของรัฐบาล  นโยบาย     
การปฏิรูปการศึกษาตลอดจนยุทธศาสตรกระทรวงศึกษาธิการ และยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา  ไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  สามารถนํามหาวิทยาลัยไปสูเปาหมาย  ภายใต
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สถานการณและบริบทการเปลี่ยนแปลงตาง ๆ ที่รวดเร็วในปจจุบัน  เปนการตอบสนองตอความตองการของ
ประเทศและสังคมไดอยางเปนรูปธรรม 

 

มติ/ความเห็นของที่ประชมุ 
เห็นชอบ (ราง) แผนปฏิบัติราชการ  ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา  โดยใหแกไขตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) ดังตอไปนี้ 
1. ใหเพ่ิมเติมหนาสรุปโครงการของแตละหนวยงาน 

2. การเรียงลําดับโครงการ  ควรเรียงตามหนวยงาน 

3. ใหใสเลขหนาใหครบถวน 

เมื่อดําเนินการปรับแกไขเรียบรอยแลว  ใหนําเสนอเพ่ือขอความเห็นชอบในการประชุมสภา
มหาวิทยาลัยตอไป 
 

ระเบียบวาระที่ 5.4  ขอความเห็นชอบการเสนอขออนุมัติงบประมาณคงคลังมหาวิทยาลัยเพื่อ  
ปรับปรุงซอมแซมรายการที่มีความจําเปนเรงดวน  งบประมาณ จํานวน 
7,668,523.88 บาท  

 

 สาระสําคัญโดยยอ 
  ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงบประมาณและการเงิน ครั้งที่ 5/2559  เมื่อวันศุกรท่ี 

2 กันยายน 2559 มีมติใหกองกลาง  สํานักงานอธิการบดี  รวบรวมงานปรับปรุงซอมแซมของหนวยงาน    
เสนอในภาพรวมของมหาวิทยาลัย  เพื่อขอใชเงินคงคลังของมหาวิทยาลัย นั้น 

 

มติ/ความเห็นของที่ประชมุ 
เห็นชอบในหลักการ  การเสนอขออนุมัติงบประมาณคงคลังมหาวิทยาลัย  เพื่อปรับปรุง

ซอมแซมรายการที่มีความจําเปนเรงดวน  งบประมาณจํานวน 7,668,523.88 บาท ท่ีประชุมม ี          
การอภิปรายกันอยางกวางขวาง และมีขอเสนอแนะ ดังตอไปนี ้

1. ใหดูรายละเอียดของแบบ  เพ่ือปรับราคาใหอยูในกรอบที่ใชงานได 
2. ปรับแบบการทําพื้นคอนกรีตพิมพลาย  วาสามารถปรับเปนปูพื้นตัวหนอนไดหรือไม   
เม่ือดําเนินการปรับแกไขเรียบรอยแลว  ใหนําเสนอเพ่ือขอความเห็นชอบในการประชุม

คณะกรรมการบริหารงบประมาณและการเงิน (ก.บ.ง)  และการประชุมสภามหาวิทยาลัยตอไป 

ระเบียบวาระท่ี 6  เรื่องอื่น ๆ 

ระเบียบวาระที่  6.1 กําหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  ครั้งที่ 2/2560 

สาระสําคัญโดยยอ 
มหาวิทยาลัยกําหนดใหมีการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  (ก .บ. )              

ครั้งที่ 2/2560  ในวันอังคารที่ 7 กุมภาพันธ 2560  เวลา 13.30 น. ณ หองประชุมอยุธยา – อาเซียน  
สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยขอใหกรรมการทุกทานเขารวม        
ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกลาวโดยพรอมเพรียงกัน 
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มติ/ความคิดเห็นของที่ประชมุ 
     รับทราบ 

 

ระเบียบวาระที่  6.2 หารือเร่ืองตาง ๆ ภายในมหาวิทยาลัย 

สาระสําคัญโดยยอ 
1. ผูรวมอุปสมบทถวายในหลวง รัชกาลที่ 9 ระหวางวันที่ 14 กุมภาพันธ 2560 – วันที่ 23 

กุมภาพันธ 2560  มหาวิทยาลัยตองมีผูรวมอุปสมบท จํานวน 26 รูป และตองมีโยมอุปฏฐากรวมดวย      
ซึ่งขณะนี้มีผูรวมอุปสมบทแลว จํานวน 13 รูป  ยังขาดอีก 13 รูป 

    ประธาน มอบหมายใหแตละคณะไปดําเนินการประชุมหารือเพื่อหาผูรวมอุปสมบท 
จํานวน 13 รูป  

2. ปญหาอุทกภัยของพ่ีนองชาวใต 
ประธาน  มอบหมายกองพัฒนานักศึกษาใหนักศึกษาเดินเรี่ยไรเงินบริจาคจาก         

ผูมีจิตศรัทธาบริจาคเงินเพื่อชวยเหลือผูประสบอุทกภัยภายในมหาวิทยาลัยในวันทํางานปกติ และวัน
เสาร – อาทิตย  

3. ปญหาของระบบบริการการศึกษา (ทะเบียนออนไลน) 
ผศ.ธนู  บุญญานุวัตร  กลาววา  ในการลงทะเบียนเรียนของนักศึกษา  มีปญหาวาไม

สามารถลงทะเบียนได  เนื่องจากอินเทอรเน็ตชา  และนักศึกษายังไมเขาใจในวิธีการลงทะเบียนมากพอ  
และมหาวิทยาลัยมี Server ไมเพียงพอกับความตองการของนักศึกษา  ซึ่งปจจุบันมี Server 1 ตัว สามารถ
รองรับได 500 คน  ปจจุบันมีจํานวน 6 ตัว  รองรับนักศึกษาได 3,000 คน  แตหากเขาระบบพรอมกัน
ทั้งหมดก็ไมสามารถทํางานพรอมกันได  ซึ่งเห็นวามหาวิทยาลัยควรจะมี Server จํานวน 12 ตัว  จึงจะ
สามารถใชงานไดเปนอยางดี  ดังนั้นจึงตองขอใหมีการจัดคิวใหกับนักศึกษาไดลงทะเบียนเรียนในแตละครั้ง
ไมเกิน 2,000 คน และขอใหอาจารยที่ปรึกษาชวยดแูลนักศึกษาดวย  

ประธาน  กลาววา  เปนปญหาที่ เกิด ข้ึนมาหลายปแลว  ขอใหผูรับผิดชอบไดม ี         
การประชุมหารือเพื่อแกปญหารวมกัน 

ผศ.หทัยรัตน  ทรรพวสุ  กลาววา  การเลื่อนวันลงทะเบียนออนไลน  มีนักศึกษาบางคน
ไมทราบ  และปญหาระบบลมเปนปญหาที่เกิดข้ึนมาโดยตลอด  แตยังแกไขไมได  มีนักศึกษาจํานวนมากท่ี
บอกวาลงวิชาศึกษาทั่วไปไมไดเพราะเต็ม  เนื่องจากนักศึกษาลงทะเบียนในวันแรกจนเต็มหมดแลว  ดังนั้น
คิดวาควรมีโควตาสําหรับการลงทะเบียนของแตละวันในแตละหมวดวิชา  และจัดระบบเรียงตามคณะไป  
เพราะปจจุบันนักศึกษาก็เลือกผูสอนดวย 
  นางลักขณา  เตชวงษ  กลาววา  เปนการเขาใจผิดเรื่องรายวิชาเพิ่มถอนนอกแผน 
เนื่องจากวิชาศึกษาทั่วไปไมไดอยูในแผนการเรียน  เปนวิชาที่นักศึกษาตองเลือกเรียนตามนโยบายของ
มหาวิทยาลัย  ดังนั้นเมื่อเปดใหลงทะเบียนในวันนั้น  นักศึกษาที่มีตารางสอนเรียนวันจันทรชวงบาย  
อาจจะมีนักศึกษาที่ยังไมไดเลือกลงทะเบียน  ทําใหไมไดเรียน จึงไดแกปญหาโดยการลงเว็บไซตแจง
ขอความไปประมาณ 4 ชั่วโมงแลว  จึงเปดระบบใหนักศึกษาเลือกวิชา  แตก็มีปญหาอีกเชนเดียวกัน  และ
การแกปญหาโดยการเพิ่มลิ้งคทําใหนักศึกษาที่ไดลงทะเบียนไปแลว  รายวิชาคลาดเคลื่อน เปลี่ยนไป       
ไมถูกตอง 



 

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวทิยาลัยราชภัฏพระนครศรอียุธยา  ครั้งที่  2/2560 
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  อาจารยจิรศักดิ์  ชุมวรานนท  กลาววา  ขอรับดําเนินการแกปญหาในเรื่องนี้  และเชิญ
ผูเก่ียวของมาหารือรวมกัน  ซึ่งอาจไมจําเปนตองเพ่ิม Server  แตอาจจะแกปญหาโดยการวางตะกราใหนักศึกษา
ไดลงทะเบียน   
   ประธาน  ขอใหผูท่ีเกี่ยวของไดประชุมหารือเพื่อแกปญหารวมกัน 
 

มติ/ความคิดเห็นของที่ประชมุ 
     รับทราบ 
 

ระเบียบวาระที่  6.3 ขอเสนอแนะจากแตละหนวยงาน  
- ไมมี – 

 
 

เลิกประชุมเวลา  17.20 น.  
 

 

นางนงคราญ คงสมทรง ผูจัดทํารายงานการประชุม 
นางสาวพรสวรรค คลายกัน ผูตรวจบันทึกการประชุม 


