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รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) 
ครั้งที่  8/2561 

วันอังคารที่  14  สิงหาคม  2561  เวลา 13.30 – 18.15 น. 
ณ  หองประชุมอยุธยา – อาเซียน  อาคารศรอีโยธยา (สํานกังานอธกิารบดี)  

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

ผูมาประชุม 
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. ผศ.ธาตร ี  มหันตรัตน รองอธิการบดีฝายกิจการพิเศษฯ     กรรมการ 
6. รศ.ดร.ชูสิทธิ ์ ประดับเพ็ชร รองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษาฯ    กรรมการ 
7. ผศ.บุญไท  เจริญผล  ผูชวยอธิการบดีฝายงานประกันคุณภาพ    กรรมการ 
8. อาจารย ดร.กิติมา ทามาลี  ผูชวยอธิการบดีฝายบริการวิชาการฯ    กรรมการ 
9. ผศ.ดร.ภาคิน โชติเวศยศิลป คณบดีคณะมนุษยศาสตรฯ     กรรมการ 
10. ผศ.ดร.วิมลพรรณ รุงพรหม  คณบดีคณะวิทยาศาสตรฯ            กรรมการ 
11. ผศ.ดร.อัจฉรา หลอตระกูล คณบดีคณะวิทยาการจัดการ        กรรมการ 
12. ผศ.ดร.สุจิตกัลยา มฤครัฐอินแปลง ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา        กรรมการ 
13. อาจารยกันยารัตน คงพร  (แทน) ผูอํานวยการสถาบันอยุธยาศึกษา       กรรมการ 
14. อาจารยสาโรช ปุริสังคหะ ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและ 

     เทคโนโลยีสารสนเทศ      กรรมการ 
15. อาจารย ดร.นริสานันท  เดชสุระ ผูอํานวยการสํานักงานคณะกรรมการบัณฑติศึกษา  

             กรรมการ 
16. นางสาวเพลินตา โมสกุล  ผูอํานวยการกองนโยบายและแผน        กรรมการ 
17. นางลักขณา  เตชวงษ  ผูอํานวยการกองกลาง      กรรมการ 
18. นางสารภ ี  พูลศิริ  ผูอํานวยการกองพัฒนานักศึกษา     กรรมการ 
19. ดร.เกษรา  ศรีวิเชียร ผูอํานวยการกองบริการการศึกษา     กรรมการ 
20. นางลักขณา  เตชวงษ  ผูอํานวยการกองกลาง รักษาการในตําแหนง 

     ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี     กรรมการ 
21. นางศิขรินทร  สุวรรณทัศน นิติกร        กรรมการ 
22. นางสาวกาญจนพิชญา  ภิญญา รักษาการหัวหนางานกิจการคณะกรรมการ  ผูชวยเลขานุการ 
23. นางนงคราญ  คงสมทรง เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป      ผูชวยเลขานุการ 
24. นางปยะนุช  สุขเพ็ชร  เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป      ผูชวยเลขานุการ 
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ผูลาประชุม 
1. ผศ.ดร.สุวิทย ไวยกุล           คณบดีคณะครุศาสตร                     ลาปวย 
2. อาจารยสุทัศน อูทอง           ประธานสภาคณาจารยฯ                 ติดภารกิจ 
 

ผูเขารวมประชุม 
1. นางสาวกาญจนา  เงินออน  หัวหนาสํานักงานคณะครุศาสตร 
2. นางอรัญญา   จงกลรัตน หัวหนาสํานักงานคณะมนุษยศาสตรฯ 
3. นางสาวพิจิกามาศ  แยมบู  หัวหนาสํานักงานผูอํานวยการสํานักวิทยบริการฯ 
4. นางสาวเบญจลักษณ  ชิดชาญชัย รักษาการหัวหนางานประกันคุณภาพ 
5. นางทิวาพร   สงแสง  หัวหนาสํานักงานผูอํานวยการสํานักงานคณะกรรมการ

      บัณฑติศึกษา 
6. นางสาวมาลัยรัก  สระทองพูล รักษาการหัวหนางานบริหารงานบุคคล 
7. วาที่ ร.ต.สิทธา  ฉิมทวม  นักวิชาการศึกษา 
8. นายพรศักดิ์   ทรัพยสมบัติ นักวิชาการศึกษา 

9. วาที่รอยเอกอนุชา  ดีเปรม  นักตรวจสอบภายใน 
10. นางสาวปวีณา  สุดลาภา  นักตรวจสอบภายใน 

 

เริ่มประชุม   เวลา 13.30 น. 
 

          ประธานพิจารณาจํานวนกรรมการที่มาประชุมและเห็นวาครบองคประชุมแลว จึงเปด                 
การประชุมและดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม  

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องที่ประธานแจงใหทราบ 

ระเบียบวาระที่ 1.1   การเสนอวาระแจงเพื่อทราบของอธิการบดีตอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย 

 สาระสําคัญโดยยอ 

 การเสนอวาระแจงเพื่อทราบของอธิการบดีในการประชุมสภามหาวิทยาลัย  เปนการกระตุน
และกํากับติดตามการดําเนินงานในประเด็นสําคัญ ๆ ของมหาวิทยาลัยโดยอธิการบดีจะสรุปผล              
การดําเนินงานในทุกรอบของการประชุม  และจะจัดทําเอกสารบรรจุเปนวาระแจงเพื่อทราบของอธิการบดี
ตอการประชุมสภามหาวิทยาลัย ดังนี ้

1. รายงานสถานะการเงินของมหาวิทยาลัย (รองอธิการบดีฝายนโยบายและแผนกํากับดูแล) 
2. รายงานดานการบริหารงานบุคคล  ระเบียบขอบังคับ (รองอธิการบดีฝายบริหารกํากับ

ดูแล) 
3. รายงานความคืบหนาการดําเนินงานยุทธศาสตรการพัฒนาทองถ่ิน (สถาบันวิจัยและ

พัฒนารับผิดชอบในการรวบรวมเอกสารโดยมีรองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษาฯ กํากับดูแล) 
4. รายงานความคืบหนาการดําเนินงานยุทธศาสตรการผลิตและพัฒนาครูและบุคลากร

ทางการศึกษา (คณบดแีตละคณะเปนหลัก  โดยมีรองอธิการบดีฝายวิชาการกํากับดูแล) 
5. รายงานความคืบหนาการดําเนินงานยุทธศาสตรการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและ
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ประวัติศาสตร (สถาบันอยุธยาศึกษารับผิดชอบในการรวบรวมเอกสารโดยมีรองอธิการบดีฝายนโยบายและ
แผนกํากับดูแล) 

6. รายงานความคืบหนาการดําเนินงานยุทธศาสตรดานวิทยาศาสตรสุขภาพและ
สิ่งแวดลอม (คณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเปนหลัก  โดยมีรองอธิการบดีฝายนโยบายและแผน
กํากับดูแล) 

7. รายงานความคืบหนาการดําเนินงานยุทธศาสตรดาน Smart  University (สํานักวิทย
บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศเปนหลัก  โดยมีรองอธิการบดีฝายบริหารกํากับดูแล) 

8. รายงานความคืบหนาการดําเนินงานยุทธศาสตรดาน Green University (รอง
อธิการบดีฝายบริหารกํากับดูแล)  

9. รายงานความคืบหนาการดําเนินงานยุทธศาสตรดานการพัฒนาภาษาอังกฤษ 
10. รายงานความคืบหนาการดําเนินงานยุทธศาสตรดาน UBI (คณบดีกํากับดูแล) 
โดยจัดทําสรุปรายละเอียดสั้น ๆ เสนอตอสภามหาวิทยาลัยตอไป  

  

 มติ/ความเห็นของที่ประชมุ 
   รับทราบ   

 

ระเบียบวาระที่ 1.2  การยํ้าเตือนภารกิจสําคัญของทุกหนวยงานที่มหาวิทยาลัยคาดหวัง 

 สาระสําคัญโดยยอ 

1. การปรับทัศนคติของบุคลากร (ใหเดินไปในทิศทางเดียวกัน)  และการพัฒนาบุคลากร 
- การใหขอมูล  ขอเท็จจริงขององคกร  ทิศทางการดําเนินงาน  พรอมเหตุผลความ

จําเปนตอบุคลากร 
- การพัฒนาศักยภาพ  สมรรถนะที่จําเปน 
- การจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร 
- การมอบหมายงาน  การใชความเชี่ยวชาญของบุคลากรลงสูการพัฒนาพ้ืนที ่
- การกํากับ  ติดตาม  ประเมินผลการปฏิบัติงาน 
- การตอบแทน  การจัดสวัสดิการตามสมควร 

2. ใหหนวยงานจัดทําแผนการดําเนินงานใหสอดคลองกับ 4 ยุทธศาสตรพระราชทานและ
ผลักดันการทํางานดวยความมุงมั่น ทุมเท 
 

 มติ/ความเห็นของที่ประชมุ 
   รับทราบ   
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ระเบียบวาระที่ 1.3  การจัดงานสภากาแฟ 
 

 สาระสําคัญโดยยอ 
ขอเรียนเชิญผูบริหารทุกทาน ( 9 หนวยงาน) รวมงานสภากาแฟ  ในวันที่ 15 สิงหาคม 2561

เวลา 06.30 น. ณ สถาบันอยุธยาศึกษา  และเชิญชวนใหแตงกายผาไทยสีฟา   
 

 มติ/ความเห็นของที่ประชมุ 
   รับทราบ   

ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่องรับรองรายงานการประชมุ 

ระเบียบวาระที่ 2.1  เรื่องรับรองรายงานการประชุม  ครั้งที่  7/2561  

สาระสําคัญโดยยอ 
มหาวิทยาลัยไดกําหนดใหมีการประชุม คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.)               

ครั้งท่ี 7/2561 เมื่อวันอังคารที่ 10 กรกฎาคม  2561 เวลา 13.30 น. ณ หองประชุมอยุธยา – 
อาเซียน  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

เลขานุการคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) นําเสนอรายงานการประชุม            
ครั้งที่ 7/2561 เพื่อขอใหที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม 

 

มต/ิความคิดเห็นของที่ประชุม 
  รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) ครั้งที่ 7/2561              
โดยไมมีการแกไข  
 

ระเบียบวาระท่ี 3   เรื่องสืบเนื่องจากการประชุม 

ระเบียบวาระที่ 3.1  รายงานขอมูลการดําเนินงานและผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุม 
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
ครั้งที่ 7/2561 

สาระสําคัญโดยยอ 
  เลขานุการคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) นําเสนอรายงานขอมูลจากการดําเนินงานและ   
ผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 7/2561 เมื่อวันอังคารที่ 10  กรกฎาคม  
2561  ดังตอไปนี้ 

ระเบียบ
วาระท่ี 

เร่ือง 
มติท่ีประชุม/ขอเสนอแนะ 

และขอส่ังการ 
ผลการปฏิบัตติามมต ิ

4.1 ขอความเห็นชอบ (ราง) คาํสั่งสภา
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  
เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการเลือกสรร     
ผูสมควรไดรับปริญญากิตติมศักดิ์  
ประจาํป พ.ศ. 2561 

เห็นชอบ (ราง) คําสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการ
เลือกสรรผูสมควรไดรบัปริญญากิตติมศกัดิ์  
ประจําป พ.ศ. 2561 โดยมีแกไข ดังตอไปนี ้
1. ขอความวา “กรรมการสภามหาวิทยาลัย 

ประเภทผูทรงคุณวุฒิ” แกเปน 
“ผูทรงคุณวุฒทิี่สภามหาวิทยาลัย

- แจงมติการประชุมใหแกหนวยงาน        
ที่เกี่ยวของไดรับทราบ 

- นําเขาสภาวิชาการ  ครั้งที่ 9/2561     
วันที่ 22 สิงหาคม 2561 
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ระเบียบ
วาระท่ี 

เร่ือง 
มติท่ีประชุม/ขอเสนอแนะ 

และขอส่ังการ 
ผลการปฏิบัตติามมต ิ

มอบหมาย” 
2. กรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผูแทน

คณาจารย จํานวน 2 คน ใหเลอืกกันเอง  
กอนนําเสนอสภามหาวิทยาลัย 

4.2 ขอความเห็นและขอเสนอแนะ (ราง) 
ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคล
ประจาํมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา  เรื่อง หลักเกณฑ  
วิธีการและเงื่อนไขการเลื่อนคาจาง
พนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2561 

เห็นชอบ (ราง) ประกาศคณะกรรมการ
บริหารงานบุคคลประจํามหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรอียุธยา  เร่ือง หลกัเกณฑ  วธิีการ
และเงื่อนไขการเล่ือนคาจางพนักงาน
มหาวิทยาลัย พ.ศ.2561 และคณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) มีความเห็นและ
ขอเสนอแนะ ดังตอไปนี ้
1. ใหตัดขอ 19 และขอ 20 ออก เนื่องจาก

ยังไมมีระเบียบรองรับ 
2. ขอ 21 ใหแกไขโดยใชขอ 19 ของประกาศ

คณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจํา
มหาวิทยาลัยฯ เรื่อง หลักเกณฑ วิธกีาร
และเงื่อนไขการเล่ือนคาจางพนักงาน
มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2556 

เมื่อปรับแกไขเรียบรอยแลวใหนาํเขา      
การประชุมคณะกรรมการบริหารงานบคุคล
ประจํามหาวิทยาลัย (ก.บ.ม) และสภา
มหาวิทยาลัยตอไป 

- แจงมติการประชุมใหแกหนวยงาน        
ที่เกี่ยวของไดรับทราบ 

- นําเขาการประชุมคณะกรรมการ
บริหารงานบุคคลประจํามหาวิทยาลัย 
(ก.บ.ม)  วันที ่28 สิงหาคม 2561 

 

4.3 ขอความเห็นชอบรายงานผล            
การดาํเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ
และการประเมินผลโครงการ  ประจาํป
งบประมาณ พ.ศ.2561 (รอบ 6 เดือน 
ระหวางวันที่ 31 ตุลาคม 2560 –      
วันที่ 31 มีนาคม 2561) 

เห็นชอบในหลักการ  และคณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) มีขอเสนอแนะ 
ดังตอไปนี้ 
1. รายงานผลการใชจายงบประมาณในแต

ละประเด็นผลเปนอยางไร ตั้งไวเทาไร 
และใชไปเทาไร 

2. ผลการดําเนินโครงการทําไปแลวเทาไร  
ไมทําเทาไร  ใหแสดงเหตุผลวาที่ไมทํา
เพราะเหตุใด 

3. ผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัด  ตัวชี้วัด
ไหนที่ดําเนินการแลว มีปญหาอุปสรรค
และแนวทางในการดําเนินงานอยางไร  
ใหเขียนใหชัดเจน 

4. การกําหนดระยะเวลาของแตละโครงการ  
ใหมีการกําหนดมาอยางแนนอน   

เมื่อปรับแกไขเรียบรอยแลวใหนาํมาแจง   
เพื่อทราบในการประชุมคณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ) ตอไป 

- แจงมติการประชุมใหแกหนวยงาน        
ที่เกี่ยวของไดรับทราบ 

- นําแจงเพื่อทราบในการประชุม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) 
ครั้งที่ 8/2561  วันที่ 14 สิงหาคม 2561 
 

4.4 ขอความเห็นชอบ (ราง) ประกาศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  
เรื่อง การกาํหนดบัญชีคาจางขั้นต่าํขั้นสูง
ของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ... 

ใหนํารูปแบบฐานการคํานวณของ
มหาวิทยาลัยศิลปากรเปนตนแบบ โดยใชฐาน
การคาํนวณของขาราชการในการคิดคํานวณ  
และใหนําเขามาพิจารณาเปนวาระสบืเนื่อง  
ในการประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย (ก.บ.) อีกครั้งหนึ่ง 

- แจงมติการประชุมใหแกหนวยงาน        
ที่เกี่ยวของไดรับทราบ 

- นําเขาพิจารณาเปนวาระสบืเนื่อง         
ในการประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย (ก.บ.) ครั้งท่ี 8/2561      
วันที่ 14 สิงหาคม 2561 



 

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวทิยาลัยราชภัฏพระนครศรอียุธยา  ครั้งที่  9/2561 

 

6 

ระเบียบ
วาระท่ี 

เร่ือง 
มติท่ีประชุม/ขอเสนอแนะ 

และขอส่ังการ 
ผลการปฏิบัตติามมต ิ

4.5 ขอความเห็นชอบ (ราง) ประกาศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  
เรื่อง  นโยบายการยกระดับมาตรฐาน
ภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษา 

ใหนํารูปแบบของสถาบันอื่นมาเปรียบเทียบ  
และใหนําเขาเปนวาระสืบเนื่องในการประชุม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) 
ตอไป 

- แจงมติการประชุมใหแกหนวยงาน        
ที่เกี่ยวของไดรับทราบ 

- นําเขาพิจารณาเปนวาระสบืเนื่อง         
ในการประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย (ก.บ.) ครั้งท่ี 8/2561    
วันที่ 14 สิงหาคม 2561 

 

   มติ/ความเห็นของที่ประชมุ 
   รับทราบ   

 

ระเบียบวาระที่ 3.2  ขอความเห็นชอบ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
เรื่อง นโยบายการยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษสําหรับนักศกึษา 

 

 สาระสําคัญโดยยอ 
 โดยที่เห็นเปนการสมควรปรับปรุงแกไขประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  

เรื่อง  นโยบายการยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษา  เพ่ือใหสอดคลองกับสภาพการณ
ปจจุบัน 

 เรื่องนี้ไดผานการพิจารณาของการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.)   
ครั้งที่  7/2561 เมื่อวันที่  10 กรกฎาคม 2561 ที่ประชุมมีมติใหนํารูปแบบของสถาบันอ่ืนมา
เปรียบเทียบ  และใหนําเขาเปนวาระสืบเนื่องในการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) 
ตอไป 

 

มติ/ความเห็นของที่ประชมุ 
 เห็นชอบ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง นโยบายการยกระดับ

มาตรฐานภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษา และมีแกไขขอความขอ 9(2) “ผูเรียนสามารถเขาใจขอความ      
ที่ยาวทีม่ีหัวขอที่ซับซอนและหลากหลาย” และใหแกไขเลขไทยเปนเลขอารบิค 

 

ระเบียบวาระที่ 3.3  ขอความเห็นชอบ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  
เรื่อง  การกําหนดบัญชีคาจางขั้นต่ําขั้นสูง  และฐานคํานวณคาจาง
พนักงานมหาวิทยาลัย 

 

 สาระสําคัญโดยยอ 
 สืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) เมื่อคราวประชุม            

ครั้งท่ี 7/2561 วันที่ 10 กรกฎาคม 2561 งานบริหารงานบุคคล กองกลาง  สํานักงานอธิการบดี  ไดเสนอ
เรื่องขอความเห็นชอบ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  เรื่อง  การกําหนดบัญชี
คาจางข้ันต่ําขั้นสูงของพนักงานมหาวิทยาลัย (ก.บ.) ไดพิจารณาแลวมีมติใหนํารูปแบบฐานการคํานวณ   
ของมหาวิทยาลัยศิลปากรเปนตนแบบ  โดยใชฐานการคํานวณของขาราชการในการคิดคํานวณ  และให
นําเรื่องดังกลาวขางตนเขามาพิจารณาเปนวาระสืบเนื่องในการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
(ก.บ.) อีกครั้งหนึ่ง นั้น 
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 บัดนี้  งานบริหารงานบุคคล  กองกลาง  สํานักงานอธิการบดี  ไดดําเนินการจัดทําขอมูล     
การกําหนดบัญชีคาจางข้ันต่ําขั้นสูงของพนักงานมหาวิทยาลัยเรียบรอยแลว  โดยมีวิธีคิดในการคํานวณ    
ในแตละประเภทและระดับตําแหนงของพนักงานมหาวิทยาลัย (ใชขอมูลฐานการเลื่อนเงินเดือน            
ของขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  สําหรับการเลื่อนเงนิเดือนวันที่ 1 เมษายน 2561) ดังนี ้

1. ประเภทตําแหนงวิชาการ 
- ตําแหนงศาสตราจารย  รองศาสตราจารย  ผูชวยศาสตราจารย  อาจารย  คํานวณ   

ชวงคาจาง  และฐานในการคํานวณระดับบน – ลาง คณูดวย 1.5 ของฐานในการคํานวณของขาราชการ 
2. ประเภทตําแหนงบริหาร 

- ระดับตําแหนงผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดีหรือเทียบเทา  และระดับตําแหนง
ผูอํานวยการกองหรือเทียบเทา  คํานวณชวงคาจาง  และฐานในการคํานวณระดับบน – ลาง คูณดวย 1.3 
ของฐานในการคํานวณของขาราชการ 

3. ประเภทตําแหนงวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ 
- ระดับตําแหนงเชี่ยวชาญพิเศษ  ระดับตําแหนงเชี่ยวชาญ  ระดับตําแหนงชํานาญ

การพิเศษ  ระดับตําแหนงชํานาญการ  และระดับตําแหนงปฏิบัติการ  คํานวณชวงคาจาง  และฐานใน
การคํานวณระดับบน – ลาง คูณดวย 1.3 ของฐานในการคํานวณของขาราชการ 

 

มติ/ความเห็นของที่ประชมุ 
 เห็นชอบฐานการคํานวณกําหนดบัญชีคาจางขั้นต่ําขั้นสูงของแตละประเภท  และใช           

วิธีคํานวณจากคาจางของแตละคนเปนฐานในการคํานวณ  โดยไมมีคากลาง  ตามบัญชีแนบทาย 1       
เมื่อแกไขเรียบรอยแลวใหนําเขาการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจํามหาวิทยาลัย (ก.บ.ม) 
ตอไป 

 

ระเบียบวาระที่ 3.4  ขอความเห็นชอบ (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา     
วาดวย  คณะกรรมการติดตาม  ตรวจสอบ  และประเมินผลงานของ
มหาวิทยาลัย พ.ศ. .... 

 

 สาระสําคัญโดยยอ 
 งานนิติการไดจัดทํา (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  วาดวย  

คณะกรรมการติดตาม  ตรวจสอบ  และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ... เสนอตอที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) ในคราวประชุมครั้งท่ี 6/2561 เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2561      
ที่ประชุมมีมติ ดังนี ้

1. กรรมการผูทรงคุณวุฒิมีมากเกินไป  ใหกําหนดตามเดิม คือ จํานวน 5 คน 
2. การกําหนดคุณสมบัติของประธานและกรรมการ  ควรเปนผูบริหารหนวยงาน            

หรือมีประสบการณดานการบริหารอุดมศึกษา 
3. คําวาใหมหาวิทยาลัยเสนอชื่อ ใหเปลี่ยนเปน “ใหแตละหนวยงานเสนอชื่อผูที่มี

คุณสมบัติเปนคณะกรรมการไมนอยกวาหนวยงานละสามรายชื่อ  แลวใหสํานักงานสภามหาวิทยาลัย
จัดทําบัญชีรายชื่อเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาแตงตั้ง” ตามเดิม 
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4. ควรกําหนดกระบวนการประเมินใหชัดเจน  เชน  เกณฑการประเมินที่สภา
มหาวิทยาลัยตองกําหนด  ควรแตงต้ังคณะอนุกรรมการ  2  ชุดระดับหนวยงานและระดับมหาวิทยาลัย  
และควรกําหนดจํานวนการประชุมใหชัดเจนเพ่ือการควบคุมงบประมาณ 

5. ขอ 12 ใหเพิ่มรายละเอียดคาเบี้ยประชุม  คาเดินทาง  คาตอบแทน ใหเปนไปตาม
ประกาศของสภามหาวิทยาลัย 

งานนิติการไดจัดทํารางขอบังคับดังกลาวเขาที่ประชุมคณะกรรมการปรับปรุงและยกราง
กฎหมายพิจารณาในคราวประชุมครั้งที่ 7/2561 เม่ือวันที่ 11 กรกฎาคม 2561 และท่ีประชุมมีมติให
จัดทํารางขอบังคับเปนฉบับท่ี 2 โดยปรับแกตามขอเสนอแนะของนายกสภามหาวิทยาลัย  ดังนี ้

1. ปรับแกองคประกอบของคณะกรรมการจากเดิม “จํานวน 5 คน” เปน  “จํานวน 8 
คน” และเพ่ิมคณุสมบัติของผูทรงคุณวุฒิเปน “ดานการศึกษา” 

2. ปรับแกการแตงตั้งคณะกรรมการตามขอ 6 วรรคสี่ จากเดิม “ใหแตละหนวยงานของ
ผูรับการประเมินเสนอรายชื่อผูที่มีคุณสมบัติเปนคณะกรรมการไมนอยกวาหนวยงานละสามรายชื่อ     
แลวใหสํานักงานสภามหาวิทยาลัยจัดทําบัญชีรายชื่อเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาแตงตั้ง”      
เปน “ใหมหาวิทยาลัยเสนอรายชื่อผูท่ีมีคุณสมบัติเปนคณะกรรมการไมนอยกวาสามเทาของจํานวน
กรรมการในวรรคหนึ่งและวรรคสอง  แลวใหสํานักงานสภามหาวิทยาลัยจัดทําบัญชีรายชื่อเสนอสภา
มหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาแตงตั้ง 

ตอมางานนิติการไดเสนอรางขอบังคับทั้ง 2 ฉบับ เสนอตอสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุม
ครั้งที่ 6/2561  เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2561 ท่ีประชุมมีมติใหถอนวาระการประชุมและใหนําเขา         
ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) พิจารณาตามขั้นตอนแลวเสนอใหสภามหาวิทยาลัย
พิจารณาตอไป 

งานนิติการไดปรับแกขอบังคับใหม   โดยปรับแก เนื้ อหาสาระตามขอเสนอแนะ                
ของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) และขอเสนอแนะของคณะกรรมการปรับปรุงและยกราง
กฎหมาย เสนอตอท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) เพ่ือพิจารณาอีกครั้ง 

เรื่องท่ีเสนอไดผานความเห็นจากที่ประชุม ดังตอไปนี ้
1. ผานความเห็นที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) ในคราวประชุม       

ครั้งท่ี 6/2561 เมื่อวันท่ี 12 มิถุนายน 2561 
2. ผานความเห็นชอบของคณะกรรมการปรับปรุงและยกรางกฎหมาย  ในคราวประชุม     

ครั้งท่ี 6/2561  เมื่อวันที่  16 มิถุนายน  2561 
 

มติ/ความเห็นของที่ประชมุ 
เห็นชอบ (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา วาดวย  คณะกรรมการ

ติดตาม  ตรวจสอบ  และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย พ.ศ. .... และใหแกไขตามขอเสนอแนะของ  
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) ดังตอไปนี ้

1. ขอ 5(1) แกไขเปน “ประธานซึ่งแตงตั้งจากบุคคลภายนอก” 
2. ขอ 5(2) แกไขเปน “กรรมการจํานวนหาคน ซึ่งแตงตั้ งจากผูทรงคุณวุฒิที่ เปน

บุคคลภายนอก” 
3. ใหสํานักงานอธิการบดีเปนหนวยธุรการของคณะกรรมการ 
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4. การแตงตั้งคณะกรรมการตามวรรคหนึ่งจะแตงตั้งชุดเดียว  
5. ขอ 6(2) แกไขเปน “เปนผูทรงคุณวุฒิทางดานอุดมศึกษาที่มีความสนใจและเห็น

ความสําคัญของการศึกษาในระดับอุดมศึกษา หรือการศึกษาเพ่ือพัฒนาทองถ่ิน” 
6. ขอ 6 ตองเปนผูที่มีความรูและประสบการณการจัดการศึกษา  การบริหารใน

ระดับอุดมศึกษาตามมาตรา 50 
7. ใหมหาวิทยาลัยเสนอรายชื่อผูที่มีคุณสมบัติเปนประธาน จํานวน 2 คน เลือก 1 คน  

คณะกรรมการ จํานวน 10 คน เลือก 5 คน 
8. การกําหนดคาตอบแทนจะพิจารณาในภายหลัง  
เมื่อปรับแกไขเรียบรอยแลวใหนําเขาการประชุมคณะกรรมการปรับปรุงและยกรางกฎหมาย                

ของมหาวิทยาลัยและการประชุมสภามหาวิทยาลัยตอไป 
 

ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องนําเสนอเพื่อพจิารณา 
 

ระเบียบวาระที่ 4.1  ขอความเห็นชอบ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  
เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการ  ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2562 และ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา  เรื่อง หลักเกณฑ  และวิธีการดําเนินการเลื่อนเงินเดือน
ขาราชการ  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 

 สาระสําคัญโดยยอ 
 โดยท่ี ก.พ.อ. ไดประกาศหลักเกณฑและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการ            

ของขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  พ.ศ. 2553 และสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา ไดออกขอบังคับวาดวยหลักเกณฑ  และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของ
ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  พ.ศ.2554 และประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา  เรื่อง หลักเกณฑ  และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของขาราชการ      
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  และพนักงานมหาวิทยาลัย ประกาศ ณ วันที่ 19 กันยายน 2555    
ความทราบแลว นั้น 

 ในการนี้ งานบริหารงานบุคคล  จึงไดจัดทํา (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา  เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการ  ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 และ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง หลักเกณฑ  และวิธีการ
ดําเนินการเลื่อนเงินเดือนขาราชการ  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพ่ือเสนอใหมหาวิทยาลัย
พิจารณานําเขาระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) ครั้งที่ 8/2561 
วันที่ 14 สิงหาคม 2561 

 
  

มติ/ความเห็นของที่ประชมุ 
1. เห็นชอบ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  เรื่อง หลักเกณฑและ

วิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการ  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562  โดยมีปรับแกไขขอ 4 แบบที่ใชใน
การประเมินผลการปฏิบัติราชการมี 4 แบบ ใหใสตัวยอเขาไปดวย เชน ปมว.  ปวส. และขอ 4.1 คําวา 
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“สภา” ใหใสชื่อเต็มวา “สภามหาวิทยาลัย” 
2. เห็นชอบ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  เรื่อง หลักเกณฑ  และ

วิธีการดําเนินการเลื่อนเงินเดือนขาราชการ  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 และใหแกไขขอความ 
“วงเงินจาก 3% เปน รอยละ 3” 

 

ระเบียบวาระที่ 4.2  ขอความเห็นชอบ (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  
วาดวย  หลักเกณฑและวิธีการเขาสูตําแหนงทางวิชาการ  ตําแหนงผูชวย
ศาสตราจารย รองศาสตราจารย และศาสตราจารย พ.ศ. .... 

 

 สาระสําคัญโดยยอ 
 ตามที่มหาวิทยาลัยไดเสนอ (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  วาดวย  

หลักเกณฑและวิธีการเขาสูตําแหนงทางวิชาการ  ตําแหนงผูชวยศาสตราจารย  รองศาสตราจารย และ
ศาสตราจารย พ.ศ. .... ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  ครั้งที่ 7/2561     
วันที่ 11 กรกฎาคม 2561 และที่ประชุมใหถอนวาระเพื่อนําขอบังคับดังกลาวขางตน  เสนอผาน   
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) พิจารณาอีกครั้ง 

 เรื่องนี้ไดผานการพิจารณาจากการประชุมคณะกรรมการปรับปรุงและยกรางกฎหมาย
ของมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6/2561 วันที่ 16 มิถุนายน 2561 

 

มติ/ความเห็นของที่ประชมุ 
เห็นชอบ (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  วาดวย  หลักเกณฑและ

วิธีการเขาสูตําแหนงทางวิชาการ  ตําแหนงผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และศาสตราจารย 
พ.ศ. .... โดยมอบใหรองอธิการบดีฝายกิจการพิเศษและกฎหมาย พิจารณาคําวา “หัวหนาภาค”           
กับ “ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตร” วาควรใชคําใดจึงจะเหมาะสม  และเมื่อปรับแกไขเรียบรอย
แลวใหนําเขาการประชุมคณะกรรมการปรับปรุงและยกรางกฎหมายและการประชุมสภามหาวิทยาลัย
ตอไป 

 

ระเบียบวาระที่ 4.3  ขอความเห็นชอบการปรับโครงสรางการแบงสวนราชการภายในและ
อัตรากําลัง 4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 

 สาระสําคัญโดยยอ 
 ตามมาตรา 20 แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547      

ไดบัญญัติไววา “ใหสภาสถาบันอุดมศึกษากําหนดกรอบของตําแหนง อันดับเงินเดือนของตําแหนงและจํานวน
ของขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาที่พึงมีในสถาบันอุดมศึกษานั้น  รวมทั้งภาระหนาที่ความรับผิดชอบ
ของตําแหนง  และคุณสมบัติเฉพาะตําแหนง” การกําหนดตามวรรคหนึ่งใหกําหนดคราวละ 4 ป โดยตองคํานึง     
ถึงความมีประสิทธิภาพ  ความไมซ้ําซอน  ความประหยัด  และตองสอดคลองกับหลักเกณฑ  วิธีการและเงื่อนไข    
ที่ ก.พ.อ. กําหนด 
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 ในการดังกลาว  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  ไดมีการวิเคราะหและวางแผนอัตรากําลัง
ระยะ 4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ.2561 – 2564) โดยมีคณะทํางานที่มหาวิทยาลัยมีคําสั่งแตงตั้งเพื่อศึกษา  วิเคราะห  
และจัดทํากรอบอัตรากําลังในระยะ 4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ.2561 – 2564) ที่พึงมีในสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 

 ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยไดมีการปรับปรุงโครงสรางการแบงสวนราชการภายใน  พรอมกับดําเนินการ
จัดทําแผนอัตรากําลัง 4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) เพ่ือเปนแนวทางการจัดทําแผนอัตรากําลัง 4 ป คือ  

1. กําหนดจํานวนอัตรากําลังบุคลากรสายวิชาการตามภารกิจของคณะสาขาวิชา 
2. กําหนดแผนอัตรากําลังบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการทุกประเภทท้ังเงินงบประมาณแผนดิน  

และเงนิรายไดของมหาวิทยาลัย  โดยกําหนดจํานวนกรอบอัตราและตําแหนงที่ควรมีในแตละหนวยงานใหเหมาะสม
กับภารกิจ 

3. การบริหารอัตรากําลัง 
4. จัดตั้ง  ยุบ  หรือปรับโครงสรางหนวยงานเพื่อลดความซ้ําซอน  และเพ่ือใชทรัพยากรรวมกัน 
5. กําหนดกรอบตําแหนงเพ่ือรองรับการแตงตั้งบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการใหดํารงตําแหนง

สูงขึ้น 
โดยมีขอมูลรายละเอียดการวิเคราะหกรอบอัตรากําลังสรุปดังตอไปนี้ 
1. โครงสรางการแบงสวนราชการมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
2. (ราง) โครงสรางการแบงสวนราชการภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
3. ตารางการเปรียบเทียบการแบงสวนราชการภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาที่มี

อยูในปจจุบันและท่ีขอปรับปรุงใหม 
4. ตารางสรุปการกําหนดกรอบอัตรากําลัง  จําแนกรายหนวยงาน  ประจําปงบประมาณ           

พ.ศ.2561 – 2564 
5. สถานภาพอัตรากําลังของบุคลากรสายผูสอนและสายสนับสนุน 
6. ตารางสรุปจํานวนบุคลากรสายผูสอนจําแนกรายคุณวุฒิ 
7. ขอมูลการเกษียณอายุและการลาศึกษาตอของขาราชการสายผูสอนและสายสนับสนุน 
8. ขอมูลจํานวนนักศกึษาจําแนกตามคณะ/ภาควิชา/โปรแกรมวิชา 
9. แผนการรับนักศกึษาจําแนกตามคณะ 
10. ตารางสรุปการกําหนดกรอบอัตรากําลัง  สายวิชาการ  ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561 – 2564 
11. ตารางสรุปการกําหนดกรอบอัตรากําลั ง  สายสนับสนุน  ประจํ าป งบประมาณ                    

พ.ศ.2561 – 2564 
12. สรุปการกําหนดกรอบอัตรากําลัง  สายวิชาการ + สายสนับสนุน พ.ศ. 2561 - 2564 
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มติ/ความเห็นของที่ประชมุ 
  เ ห็นชอบการปรับโครงสรางการแบงสวนราชการภายในและอัตรากําลัง 4 ป 
(ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา และใหปรับแกไขตาม
ขอเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) ดังตอไปนี้ 

1. กองกลาง  ใหเพ่ิมงานนิติการ  และงานพัสดุ 
2. ศูนยสหกิจศึกษาใหไปสังกัดกองบริการการศึกษา  
3. ศูนยการศึกษาการพัฒนาครู ผูบริหาร และบุคลากรทางการศึกษารวมกับสถาบัน

พัฒนาการสอน  และใชชื่อใหมเปน “ศูนยพัฒนาครู  ผูบริหาร และบุคลากรทางการศึกษา 
4. คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร     (1) งานวิชาการ (2) งานกิจการนักศึกษา 

(โดยรวมงานติดตามบัณฑิต) ใหสังกัดสํานักงานคณบด ี
5. ศูนยบมเพาะธุรกิจของคณะวิทยาการจัดการไปรวมอยูในศูนยบมเพาะวิสาหกิจ 

(UBI) โดยโครงสรางการบริหารขึ้นตรงกับมหาวิทยาลัย  และใหคณะวิทยาการจัดการเปนผูรับผิดชอบ 
6. แตละคณะใหมีงานหลัก 4 งานที่เหมือนกัน คือ งานบริหารงานทั่วไป  งานบริหาร

วิชาการและพัฒนาการเรียนการสอน  งานบริการและพัฒนานักศึกษา  งานบัณฑิตศกึษา  
เมื่อปรับแกไขเรียบรอยแลวใหนําเขาการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจํา

มหาวิทยาลัย (ก.บ.ม) และการประชุมสภามหาวิทยาลัยตอไป 

 

ระเบียบวาระที่ 4.4  ขอความเห็นชอบ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  
เร่ือง  นโยบายปองกันและแกไขปญหาการสูบบุหรี่ในมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 

 

 สาระสําคัญโดยยอ 
 ตามที่รัฐบาลไดกําหนดใหการปองกันและปราบปรามยาเสพติดเปนวาระแหงชาติ  และ

ใหหนวยงานทุกภาคสวนรวมมือกันในการควบคุม  ปองกัน  ปราบปราม  และแกไขปญหาอยางมี
ประสิทธิภาพโดยดําเนินการตามพระราชบัญญัติคุมครองสุขภาพของผูไมสูบบุหรี่ พ.ศ. 2535   

 
 

มติ/ความเห็นของที่ประชมุ 
  เห็นชอบ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  เรื่อง  นโยบายปองกัน
และแกไขปญหาการสูบบุหรี่ในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา และใหปรับแกไขตาม
ขอเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) ดังตอไปนี้ 

1. มอบใหรองอธิการบดีฝายกิจการพิเศษและกฎหมายเพ่ิมเติมการอางอิงของกฎหมาย  
2. ขอ 2 เพ่ิมขอความ “ยกเวนสถานที่ที่มหาวิทยาลัยจัดไวใหเปนการเฉพาะ” 
3. ขอ 3 แกไขเปน  “ใหผูบริหาร  คณาจารย  และบุคลากร ปฏิบัติตนเปนแบบอยางแก

นักศึกษา” 
4. ขอ 4  แกไขเปน “หามนักศึกษาสูบบุหรี่ขณะสวมเครื่องแบบนักศึกษาของ

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยายกเวนสถานที่ที่มหาวิทยาลัยจัดไวใหเปนการเฉพาะ” 
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ระเบียบวาระที่ 4.5  ขอความเห็นชอบแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 

 สาระสําคัญโดยยอ 
 ตามบทบัญญัติของพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมือง

ที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 9 และมาตรา 16 กําหนดใหสวนราชการและหนวยงานของรัฐจัดทํา
แผนปฏิบัติราชการ  สี่ป  และในแตละปงบประมาณใหจัดทําเปนแผนปฏิบัติราชการประจําป  เพ่ือให
การดําเนินงานขององคกรบรรลุผลตามเปาหมาย  และการบริหารงบประมาณเปนไปอยาง             
มีประสิทธิภาพ  รวมทั้งมีการติดตามประเมินผล  และรายงานผลการปฏิบัติราชการไดอยางถูกตอง
รวดเร็ว 

 กองนโยบายและแผน  สํานักงานอธิการบดี  จึงไดจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาขึ้น  ตามบทบัญญัติของกฎหมาย  
เพ่ือใหการบริหารราชการของมหาวิทยาลัยเกิดผลสัมฤทธิ์  สอดคลองกับนโยบายการบริหารราชการ
แผนดินของรัฐบาล  นโยบายดานการศึกษา  ตลอดจนยุทธศาสตรสําคัญของประเทศ  และ
ยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  เพื่อตอบสนองตอความตองการของประเทศและ
ทองถ่ินไดอยางเปนรูปธรรม 

 

มติ/ความเห็นของที่ประชมุ 
 เห็นชอบแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา และใหปรับแกไขตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) 
ดังตอไปนี ้

1. ใหนํางบประมาณในสวนของศูนยฝกปฏิบัติการวิชาชีพธุรกิจ (อาคารสวนหลวง)  เงินรายได   
ตลาดนัด  และศูนยหนังสือมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาเขามาในแผนปฏิบัติราชการนี้ดวย 

2. มอบใหกองนโยบายและแผนและหนวยงานที่รับผิดชอบโครงการปรับแกการเชื่อมโยง
โครงการหลักเพ่ือใหเกิดความถูกตอง  

3. หนา 38 แกไขผูรับผิดชอบโครงการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรเปนคณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร 

4. โครงการพัฒนามหาวิทยาลัยสูการเปน Smart  University ขอรายละเอียดเพ่ิมเติมเพ่ือให
ทราบขอมูลที่ชัดเจนมากยิ่งข้ึน 

5. โครงการพัฒนานักศึกษาตามอัตลักษณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ปรับเพ่ิม 
จํานวน 75,000 บาท 
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ระเบียบวาระที่ 4.6  ขอความเห็นชอบ (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  
วาดวย  การใชจายเงินคากิจกรรมนักศึกษา พ.ศ. .... 

 

 สาระสําคัญโดยยอ 
 โดยท่ีเปนการสมควรให มีระเบียบ  วาดวย  การใชจายเงินคากิจกรรมนักศึกษา  

เนื่องจากมหาวิทยาลัยไดออกประกาศ  เรื่อง  การยืนยันสิทธิ์การเปนนักศึกษาภาคปกติ  ประจําป
การศึกษา 2561  และไดกําหนดใหนักศึกษาจายคากิจกรรมนักศึกษาไวในเอกสารแนบทายประกาศ
มหาวิทยาลยัราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  เลขที่ 215  ลงวันที่  25  สิงหาคม  2561  เรื่อง  การยืนยัน
สิทธิ์เปนนักศึกษาภาคปกติ พ.ศ.2561 แตไมมีระเบียบในการใชจายเงินคากิจกรรมนักศึกษา  ดังนั้น  
กองพัฒนานักศึกษาจึงไดจัดทํา (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  วาดวย      
การใชจายเงินคากิจกรรมนักศึกษา พ.ศ. .... ขึ้น  โดยกําหนดใหสามารถใชจายเกี่ยวกับการจัด
กิจกรรมนักศึกษา  คาบริการตรวจสุขภาพของนักศึกษา  คาประกันอุบัติเหตุของนักศึกษา  สนับสนุน
การจัดการแขงขันกีฬาหรือเขารวมประชุม  อบรม  สัมมนา  ศึกษาดูงานของนักศึกษา  ประกอบกับ
กําหนดใหมีคณะกรรมการบริหารจัดการเงินคากิจกรรมนักศึกษา  เพ่ือทําหนาที่ในการบริหารจัด
การเงินใหเปนไปดวยความเรียบรอย   

 

มติ/ความเห็นของที่ประชมุ 
 เห็นชอบ (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  วาดวย  การใชจายเงิน     

คากิจกรรมนักศึกษา พ.ศ. .... และใหปรับแกไขตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
(ก.บ) ดังตอไปนี้ 

 1. ขอ 8(1) แกไขเปน “รองอธิการบดีท่ีไดรับมอบหมายจากอธิการบดี เปนประธาน” 
 2. ขอ 8(3) แกไขเปน “รองคณบดีที่ไดรับมอบหมายจากคณบดี 4 คณะ เปนกรรมการ” 
 เม่ือปรับแกไขเรียบรอยแลวใหนําเขาการประชุมคณะกรรมการปรับปรุงและยกรางกฎหมาย

และการประชุมสภามหาวิทยาลัยตอไป 

 

ระเบียบวาระที่ 4.7  ขอความเห็นชอบการจางเจาหนาที่ประจําตามสัญญา จํานวน 2 อัตรา 

 

 สาระสําคัญโดยยอ 
 ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยามอบหมายใหสํานักวิทยบริการและ

เทคโนโลยีสารสนเทศดําเนินการตามแผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ระยะ 5 
ป (พ.ศ. 2560 – 2564) (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2561) ยุทธศาสตรท่ี 4  การพัฒนาระบบบริหารจัดการ  
กลยุทธที่ 4.3  พัฒนาระบบสารสนเทศและฐานขอมูล  แนวทางการพัฒนา 1)  พัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนและการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยให
เปน Smart  University มิติการพัฒนา ดังนี ้

 1. ระบบฐานขอมูล Database  System 
 2. ระบบสารสนเทศ Information  System 
 3. โครงสรางพ้ืนฐานดานไอที  IT  Infrastructure 
 4. ทรัพยากรบุคคลดานไอที  Human  Resource 
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 พรอมทั้งไดมีการแตงตั้งคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบสารสนเทศและฐานขอมูล       
เพ่ือดําเนินการตามยุทธศาสตรดังกลาว  ประกอบกับการประชุมคณะอนุกรรมการฯ ครั้งที่ 3/2561  
เมื่อวันพฤหัสบดีท่ี 17 พฤษภาคม 2561 มีมติที่ประชุมเห็นชอบในหัวขอมิติการพัฒนา 4) ทรัพยากร
บุคคลดานไอที Human  Resource เรื่องการเสนอขอรับการจัดสรรเจาหนาที่เพ่ือปฏิบัติงาน        
ดานโปรแกรมเมอรสําหรับการพัฒนาฐานขอมูลและ IoT จํานวน 2 ตําแหนง  สํานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ  จึงขอเสนอเรื่องเขาวาระการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) 
ตอไป 

 

มติ/ความเห็นของที่ประชมุ 
 ใหรอผลการพิจารณาแผนกรอบอัตรากําลังที่จะเขาสูการพิจารณาของการประชุมสภา

มหาวิทยาลัย  และใหนํากลับเขามาพิจารณาในการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) 
ตอไป 

 

ระเบียบวาระที่ 4.8  ขอความเห็นชอบ (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา   
วาดวย  การจัดตั้งและบริหารศูนยบมเพาะวิสาหกิจ  มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา  พ.ศ. 2561 

 

 สาระสําคัญโดยยอ 
 ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาไดบรรลุขอตกลงและลงนามความรวมมือ         

การดําเนินงานหนวยบมเพาะวิสาหกิจในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2561 กับสํานักงานคณะกรรมการ        
การอุดมศึกษา  ตามบันทึกขอตกลงความรวมมือฯ ฉบับลงวันที่  18 มิถุนายน 2561 เพื่อให           
การดําเนินงานจัดตั้งศนูยบมเพาะวิสาหกิจ  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาเปนไปตามบันทึก
ขอตกลงดังกลาว จึงขอเสนอวาระขอความเห็นชอบระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  
วาดวย  การจัดตั้งและบริหารศูนยบมเพาะวิสาหกิจ  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา       
พ.ศ. 2561 

 

มติ/ความเห็นของที่ประชมุ 
เห็นชอบในหลักการ (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา   วาดวย  

การจัดตั้งและบริหารศนูยบมเพาะวิสาหกิจ  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา พ.ศ. 2561 และ
ใหปรับแกไขตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) ดังตอไปนี้ 

1. บรรทัด ท่ี 3 ใหตัดขอความวา  “ใหแกมหาวิทยาลัย  เพื่อเปนคาใชจ ายใน           
การดําเนินงานจัดตั้งศนูยบมเพาะวิสาหกิจ” 

2. เพ่ิมเติมนิยาม คําวา “เงินอุดหนุน” ใหรวมงบประมาณการพัฒนานักศึกษาใหเปน
ผูประกอบการ จํานวน 500,000 บาทดวย 

3. ขอ 6(1) แกไขเปน “อธิการบดีหรือผูที่ไดรับมอบหมายจากอธิการบดี เปนประธาน
กรรมการ” 

4. ขอ 6(3) แกไขเปน “ผูทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอก ไมเกิน 3 คน และจากบุคคล
ภายในมหาวิทยาลัย ไมเกิน 3 คน เปนกรรมการ” 
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5. ขอ 6(4) ตัดขอความวา “คุณสมบัติ หลักเกณฑ และวิธีการไดมาซึ่งผูทรงคุณวุฒิให
เปนไปตามประกาศมหาวิทยาลัย” ออก และแกไขเปน ผูทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอกและบุคคล
ภายในมหาวิทยาลัยตามคําแนะนําของอธิการบด”ี 

6. ขอ 7(8) ปรับขอความใหมีความชัดเจน  รัดกุม 
เม่ือปรับแกไขเรียบรอยแลวใหนําเขาการประชุมคณะกรรมการปรับปรุงและยกราง

กฎหมายของมหาวิทยาลัยและการประชุมสภามหาวิทยาลัยตอไป 
 

ระเบียบวาระที่ 5 แจงผลและนําเสนอแผนงานที่จะดําเนินการของหนวยงานตาง ๆ  
ระเบียบวาระที่ 5.1 คณบดีคณะครุศาสตร 
 

 สาระสําคัญโดยยอ 
  ผลการดําเนินงาน  เดือนกรกฎาคม 2561 

1. โครงการบริการวิชาการการเตรียมความพรอมเด็กที่มีความตองการพิเศษกอนสงตอ
โรงเรียนเรียนรวม ทุกวันทําการ  เวลา 7.30 -16.30 น. ณ  อาคารศูนยการศึกษาพิเศษ 

2. โครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร  (คูปองครูประจําป 2561) ซึ่งหลักสูตรผานการรับรอง
จากสถาบัน คุรุพัฒนาและผานการคัดเลือกจากคณะกรรมการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน      
รหัส 611171001-003  หลักสูตร : การคัดกรองเด็กปฐมวัยที่มีความตองการพิเศษในสถานศึกษา  จํานวน    
รุนละ 100 คน รุนที่ 1 วันที่ 30 มิถุนายน – 1 กรกฎาคม 2561  รุนที่ 2 วันที่ 7-8 กรกฎาคม 2561 รุนท่ี 3 
วันที่ 14-15 กรกฎาคม 2561 ณ หองประชุม 204 และหองปฏิบัติการอาคารศูนยการศึกษาพิเศษ  สถานที่
อบรม  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร 

3. วันที่ 18 กรกฎาคม 2561 ประชุมชี้แจงโครงการ และทําสัญญาโครงการ "แลกเปลี่ยน
นักศึกษาไทย-อินโดนีเซีย-ฟลิปปนส รุนที ่3  เวลา 13.30-16.30 น. ณ อาคารครุสรรพสิทธิ์ คณะครุศาสตร  

4. วันที่ 25 กรกฎาคม 2561 พิธีถวายพระพรชัยมงคล  สมเด็จพระเจาอยูหัวมหาวชิราลง
กรณบดินทรเทพยวรางกูร กิจกรรมเราทําความดีดวยหัวใจ นกัศึกษาชั้นปที่ 1 ณ สนามฟุตบอล  มหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา/แยกจวนผูวาราชการจังหวัดถึงแยกศาลากลาง (หลังเกา) 

5. วันที่ 25 กรกฎาคม 2561 ประชุมคณะกรรมการประจําคณะครุศาสตรครั้งท่ี 6/2561          
เวลา 13.00 - 16.30 น. เลื่อนเปนวันที่ 22 สิงหาคม 2561  เวลา 13.00-16.30 น. ณ หองประชุม 211 อาคาร
ปฏิบัติการ  คณะครุศาสตร 

6. วันที่ 26 กรกฎาคม 2561 อบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิควิธีการการจัดทําวารสารเพ่ือเขาสู TCI 
ฐาน 2  เพ่ือยกระดับมาตรฐานวารสาร  “ครุศาสตร กรุงเกา” เพ่ือใหเปนไปตามเกณฑการประเมินคุณภาพของ   
ศูนยดัชนีการอางอิงวารสารไทย (TCI)  เวลา 08.30-16.30 น. ณ หองประชุม 204 อาคารปฏิบัติการ  คณะครุศาสตร 

7. วันที่ 31 กรกฎาคม 2561 ประชุมอาจารยประจําหลักสูตร เรื่องการพัฒนาหลักสูตร     
ครุศาสตรบัณฑิต เวลา 13.00 น. ณ หองประชุม 204 อาคารครุสรรพสิทธิ์ 

8. วันที่ 31 กรกฎาคม 2561 ประชุมคณาจารยคณะครุศาสตร  ครั้งที่ 2/2561 เวลา 13.30 น.      
ณ หองประชุม 204  อาคารครุสรรพสิทธิ ์
 
 
 
 
 



 

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวทิยาลัยราชภัฏพระนครศรอียุธยา  ครั้งที่  9/2561 

 

17 

   แผนการดําเนินงาน ประจําเดือนสิงหาคม 2561 
1. โครงการบริการวิชาการการเตรียมความพรอมเด็กที่มีความตองการพิเศษกอนสงตอโรงเรียน

เรียนรวม ทุกวันทําการ  เวลา 7.30 -16.30 น. ณ อาคารศูนยการศึกษาพิเศษ 
2. วันที่ 3 สิงหาคม 2561 รับนักศึกษาอินโดนีเซียที่เขารวมโครงการ "แลกเปลี่ยนนักศึกษา      

ไทย-อนิโดนีเซีย-ฟลิปปนส รุนที่ 3" เวลา 06.00-18.30 น. ณ สนามบินดอนเมือง 
3. วันที่ 8 สิงหาคม 2561  โครงการศึกษาดูงานดานการศึกษาพิเศษ  ณ  โรงเรียนฉะเชิงเทรา

ปญญานุกูลฯ  จังหวัดชลบุรี 
4. โครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร  (คูปองครูประจําป 2561)  ซึ่งหลักสูตรผานการรับรองจาก

สถาบันคุรุพัฒนาและผานการคัดเลือกจากคณะกรรมการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาข้ันพื้นฐาน รหัส 
617173001  ชื่อหลักสูตร RTI: ระบบการชวยเหลือนักเรียนที่มีปญหาทางการเรียนรู (RTI Model in Developing 
Students with Learning Disabilities)  จํานวน รุนละ 30 คน รุนที่ 1  วันที่ 18-19 สิงหาคม 2561 ณ หองประชุม 
204 และหองปฏิบัติการอาคารศูนยการศึกษาพิเศษ 

5. วันที่ 22 สิงหาคม 2561 ประชุมคณะกรรมการประจําคณะครุศาสตร ครั้งที่ 6/2561 เวลา 
13.00-16.30 น.  ณ  หองประชุม 211  อาคารปฏิบัติการ  คณะครุศาสตร 

6. วันที่ 29 สิงหาคม 2561 นักศึกษาชั้นปที่ 5 (รหัส 57)  เขารวมสัมมนาระหวางการฝก
ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1  (ครั้งที่ 3) ภาคเรียนที่ 1/2561  เวลา 09.00 -12.00 น. ณ หองประชุมอาคาร 
100 ป 

7. วันที่ 30 - 31 สิงหาคม 2561 การรับการประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําป
การศึกษา 2560 โดยคณะกรรมการประเมินประกอบดวย (1.) รศ.ดร.เทียมจันทร  พานิชยผลินไชย                    
จากมหาวิทยาลัยนเรศวร  (2) ผศ.โยธิน ศรีโสภา  จากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  (3) ดร.สุขรักษ แซเจี่ย        
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  (4) อาจารยสุวรรณ อาจคงหาญ  คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  เวลา 08.30-
16.30 น. ณ หองประชุม 204 อาคารครุสรรพสิทธิ ์
 

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
รับทราบ    

ระเบียบวาระที่ 5.2  คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
 

 สาระสําคัญโดยยอ 
  ผลการดําเนินงานในเดือนกรกฎาคม 2561 

1. วันที่ 23 - 24 มิถุนายน 2561 อบรมเชิงปฏิบัติการการบริการวิชาการ บูรณาการ       
สหวิทยาการ เพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร โดยไดรับเกียรติจากวิทยากร 
ไดแก ผูชวยศาสตราจารย ดร.จริยาภรณ รุจิโมระ อบรมในหัวขอ เรื่อง การพัฒนาทองถ่ินโดยใชกิจกรรม
สรางสรรค อาจารยเดนเดือน เลิศทยากุล อบรมในหัวขอ เรื่อง การจัดการพิพิธภัณฑทองถ่ินเสมือนจริง  
และอาจารยปทมาภรณ สุขสมโสด อบรมในหัวขอ เรื่อง การปรับบุคลิกภาพในการตอนรับนักทองเที่ยว      
ณ  ศูนยการเรียนรู  ชุมชนบางเจาฉา อําเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอางทอง 
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2. วันที่ 9 กรกฎาคม 2561 ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร เพ่ือพิจารณาจัดสรร
งบประมาณในการจัดทําโครงการของแตละหลักสูตร ประจําปงบประมาณ 2562 ณ ห องประชุ มหมื่ น
จันทราช (หอง 43110) อาคารบรมพุทธาราม (อาคาร 43) คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

3. วันที่ 11 กรกฎาคม 2561 ประชุมเตรียมความพรอมการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายในเพ่ือเผยแพรหลักสูตรท่ีมีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ (TQR)  มีประธาน
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร และอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร (เกณฑป พ.ศ.2548) เขารวมการประชุม     
ณ หองประชุมหมื่นจันทราช  (หอง 43110) อาคารบรมพุทธาราม (อาคาร 43) คณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร 

4. วันที่ 13 กรกฎาคม 2561 ผู บริ หาร คณาจารย  เจ าหน าที่ ตลอดจนนั กศึ กษา             
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร เขารวมพิธีเททองหลอสําริดพระพุทธรูป “พระพุทธศรีอยุทยา         
รัตนมงคล” จัดโดย คณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  ณ บริเวณวัด
บรมพุทธราราม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

5. วันที่ 13 กรกฎาคม 2561 ประชุมคณะกรรมการโครงการคายปฐมนิเทศนักศึกษาใหม
และแนะแนวการใชชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย ประจําปการศึกษา 2561 เพ่ือเตรียมความพรอมการจัด
กิจกรรมใหเปนไปดวยความเรียบรอย ณ หองประชุมหมื่นจันทราช (หอง 43110) อาคารบรมพุทธาราม
(อาคาร 43) คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

6. วันที่ 16 กรกฎาคม 2561 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ลงนามบันทึกขอตกลง
วาดวยความรวมมือในการใหความชวยเหลือประชาชนทางกฎหมายกับกรมคุมครองสิทธิและเสรีภาพ     
โดยมีผูชวยศาสตราจารย ดร.ภาคิน โชติเวศยศิลป คณบดี ลงนามรวมกับ นางสาวปติกาญจน สิทธิเดช 
อธิบดีกรมคุมครองสิทธิและเสรีภาพ เพื่อรวมกันพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ ในการชวยเหลือประชาชน
ทางกฎหมายใหเขาถึงกระบวนการยุติธรรม ไดงาย สะดวก รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน
สูงสุดตอประชาชนตอไป ณ หองวายุภักษ 5 ชั้น 5 โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทารา ศูนยราชการและ     
คอนเวนชันเซ็นเตอร ถนนแจงวัฒนะ กรุงเทพมหานคร 

7. วันที่ 16 กรกฎาคม 2561 สาขาวิชานิ เทศศาสตร  รับการตรวจประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจําปการศึกษา 2560 เพื่อขอข้ึนทะเบียนหลักสูตร ที่มีคุณภาพและ
มาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (TQR : Thai Qualifications Register)    
ซึ่ งคณะกรรมการในการตรวจประเมิน ไดแก  รองศาสตราจารย  ดร.ธิติ พัฒน  เอ่ียมนิ รันดร                   
จากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชรองศาสตราจารย ดร.กาญจณา โชคเหรียญสุขชัย จากมหาวิทยาลัย 
หอการคาไทย และผูชวยศาสตราจารย ดร.กมลณัฏฐ พลวัน จากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม คะแนน
เฉลี่ยของหลักสูตร คือ 3.25 ณ หองประชุมหมื่นจันทราช(หอง 43110) อาคารบรมพุทธาราม (อาคาร 43) 
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

8. วันที่ 16 กรกฎาคม 2561 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ รับการตรวจประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจําปการศึกษา 2560 ซึ่งคณะกรรมการในการตรวจประเมิน ไดแก 
ผูชวยศาสตราจารย ดร.สมเกียรติ ภูพัฒนวิบูลย จากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม, อาจารยจิราภรณ บัวพวง 
จากมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุ รี  และอาจารย เอกพล วิ งวอน จากมหาวิทยาลัยราชภัฏ
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พระนครศรีอยุธยา คะแนนเฉลี่ยของหลักสูตร คือ 2.86 ณ หอง 43104 ชั้น 2 อาคารบรมพุทธาราม    
(อาคาร 43) คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

9. วันที่ 16 กรกฎาคม 2561 สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร รับการตรวจประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจําปการศึกษา 2560 ซึ่งคณะกรรมการในการตรวจประเมิน ไดแก 
ผูชวยศาสตราจารย ดร.มยุรี รัตนเสริมพงศ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  อาจารยณฐมน หมวกฉิม 
จากสถาบันรัชตภาคย และอาจารยฤดี  เสริมชยุต จากมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา คะแนน
เฉลี่ยของหลักสูตร คือ 3.50 ณ หอง 43111 ชั้น 2 อาคารบรมพุทธาราม (อาคาร 43) คณะมนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร 

10. วันที่ 16 กรกฎาคม 2561 สาขาวิชาสหวิทยาการอิสลาม รับการตรวจประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจําปการศึกษา 2560 ซึ่งคณะกรรมการในการตรวจประเมิน ไดแก 
ผูชวยศาสตราจารย เจะเหละ แขกพงศ จากมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร อาจารย ดร.วิสูตร         
ดารากัย จากมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร และอาจารย ดร.นฤมล อนุสนธิ์พัฒน จากมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา คะแนนเฉลี่ยของหลักสูตร คือ 3.35  ณ หอง 43106 ชั้น 2 อาคารบรมพุทธาราม  
(อาคาร 43) คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

11. วันที่  16 – 21 กรกฎาคม 2561 นักศึกษาใหมชั้นป ท่ี 1 คณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร รวมโครงการคายปฐมนิเทศนักศึกษาใหมและแนะแนวการใชชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย ประจําป
การศึกษา 2561 ณ หองประชุมตนโมก อาคารบรรณราชนครินทร มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

12. วันที่ 17 กรกฎาคม 2561 สาขาวิชาดนตรีไทย รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน ระดับหลักสูตร ประจําปการศึกษา 2560 ซึ่งคณะกรรมการในการตรวจประเมิน ไดแก             
รองศาสตราจารย ดร.วิบูลย ตระกูลฮุน จากวิทยาลัยดนตรี มหาวิทยาลัยรังสิต อาจารยจิราภรณ บัวพวง 
จากมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี และอาจารย ดร.นฤมล อนุสนธิ์พัฒน จากมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา คะแนนเฉลี่ยของหลักสูตร คือ 3.11 ณ หองประชุมตนโมก อาคารบรรณราชนครินทร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

13. วันที่ 18 กรกฎาคม 2561 สาขาวิชาภาษาญ่ีปุน จัดกิจกรรมปรับพื้นฐานนักศึกษาใหม 
ชั้นปที่ 1สาขาวิชาภาษาญี่ปุน ประจําปการศึกษา 2561 เพื่อเตรียมความพรอมในการเรียนของนักศึกษา 
ณ หอง 116 123 124 และ 125 อาคารฉะไกรนอย (อาคาร 1 ) คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

14. วันที่ 18 กรกฎาคม 2561 สาขาวิชาการพัฒนาชุมชนและสังคม รับการตรวจประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจําปการศึกษา 2560 ซึ่งคณะกรรมการในการตรวจประเมิน 
ไดแก รองศาสตราจารย ดร.เพ็ญประภา ภัทรานุกรม จากมหาวิทยาลัยเกริก อาจารยสมโชค ฤทธิ์จํารูญ 
จากมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี  และอาจารยตราดุลย นรนิติผดุงการ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา ณ หอง 43111 ชั้น 2 อาคารบรมพุทธาราม (อาคาร 43) คณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร 

15. วันที่ 18 กรกฎาคม 2561 จัดประชุมคณะกรรมการประจําคณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร ครั้งที่ 6/2561 ณ หองประชุมหมื่นจันทราช (หอง 43110) อาคารบรมพุทธาราม(อาคาร 43) 
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
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16. วันที่ 19 กรกฎาคม 2561 สาขาวิชาประวัติศาสตร รับการตรวจประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจําปการศึกษา 2560 ซึ่งคณะกรรมการในการตรวจประเมิน ไดแก 
ผูชวยศาสตราจารย ดร.วรางคณา นิพัทธสุขกิจ จากมหาวิทยาลัยศิลปากร อาจารยธีรพร พรหมมาศ      
จากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค  และผูชวยศาสตราจารย ดร.กมลวรรณ วรรณธนัง จากมหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ณ หอง 43111 ชั้น 2 อาคารบรมพุทธาราม (อาคาร 43) คณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร 

17. วันที่ 20 กรกฎาคม 2561 สาขาวิชาดนตรีสากล รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน ระดับหลักสูตร ประจําปการศึกษา 2560 ซึ่งคณะกรรมการในการตรวจประเมิน ไดแก ผูชวยศาสตราจารย 
ดร.เฉลิมพล งามสุทธิ ขาราชการบํานาญ  ผูชวยศาสตราจารย ดร.เอกราช เจริญนิตย จากมหาวิทยาลัยศิลปากร 
และอาจารยปานหทัย สุคนธรส จากมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา คะแนนเฉลี่ยของหลักสูตร คือ 3.30     
ณ หอง 43111 ชั้น 2 อาคารบรมพุทธาราม (อาคาร 43) คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

18. วันที่ 20 กรกฎาคม 2561 สาขาวิชานิติศาสตร รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน ระดับหลักสูตร ประจําปการศึกษา 2560 เพ่ือขอขึ้นทะเบียนหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน      
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (TQR : Thai Qualifications Register) ซึ่งคณะกรรมการ
ในการตรวจประเมิน ไดแก  ผูชวยศาสตราจารยขนิษฐา สุขสวัสดิ์  จากมหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต             
อาจารย ดร.ชวลิต หมื่นนุช อดีตรองอธิการบดี มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ และอาจารยศรีสุรักษ สีวันนา        
จากมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย คะแนนเฉลี่ยของหลักสูตร คือ 3.46 ณ หองประชุมหมื่นจันทราช           
(หอง 43110) อาคารบรมพุทธาราม (อาคาร 43) คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

19. วันที่ 20 กรกฎาคม 2561 ผูบริหาร คณาจารย เจาหนาที่ และนักศึกษาคณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร รวมพิธีหลอเทียนพรรษา จัดโดย สถาบันอยุธยาศึกษา ณ บริเวณลานกองพัฒนานักศึกษา 

20. วันที่ 23 กรกฎาคม 2561 ประชุมเตรียมความพรอมกิจกรรม “ราชภัฏนอมพลี        
เทิดพระบารมีทั่วหลา” ชาวราชภัฏกรุงเกา เราทําความดีเพ่ือแผนดิน เพ่ือเตรียมความพรอมจัดโครงการ
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตรอาสาพัฒนาเมืองมรดกโลก รณรงคในการรักษาความสะอาด การคัดแยก
ขยะ และปลูกตนไมบริเวณสวนสาธารณะบึงพระราม ณ หองประชุมหมื่นจันทราช (หอง 43110) อาคาร
บรมพุทธาราม (อาคาร 43) คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

21. วันที่ 23 กรกฎาคม 2561 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร โดยอาจารยวิชชุลดา 
ตันประเสริฐ รองคณบดีฝายศิลปวัฒนธรรมและประชาสัมพันธ พรอมทั้งเจาหนาท่ี เปนตัวแทน
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา รวมพิธีเปด และรวมกิจกรรมจิตอาสา "เราทําความดีดวยหัวใจ" 
เน่ืองในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา สมเด็จพระเจาอยูหัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพ
ยวางกูร ซึ่งทางอําเภอพระนครศรีอยุธยาจัดข้ึน เพื่อเฉลิมพระเกียรติและแสดงออกถึงความจงรักภักดีและ
เพ่ือเปนการรวมความสามัคคีของประชาชน ในการทําประโยชน โดยการพัฒนาและทําความสะอาดคลอง
เกาะเรียน คลองเกาะเรียน (วัดชางทอง) ตําบลเกาะเรียน อําเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 

22. วันที่ 24 กรกฎาคม 2561 สาขาวิชาภาษาจีน รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน ระดับหลักสูตร ประจําปการศึกษา 2560 ซึ่งคณะกรรมการในการตรวจประเมิน ไดแก อาจารย    
ดร.บัณศิกาญจ ตั้งภากรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง, อาจารยสราวุฒิ เขียวพฤกษ จากมหาวิทยาลัย    
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ราชภัฏพระนคร และอาจารยฤดี เสริมชยุต จากมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ณ หอง 43111 
ชั้น 2 อาคารบรมพุทธาราม (อาคาร 43) คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

23. วันที่ 24 กรกฎาคม 2561 สาขาวิชานิติศาสตร  เข ารวมการแขงขันตอบปญหา           
ในโครงการ “รวมใจไกลเกลี่ย” ประจําป พ.ศ.2561 ระดับอุดมศึกษา ที่จัดข้ึนภายใตความรวมมือของศาล
จังหวัด ศาลแขวงและศาลเยาวชนฯ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยอาจารยพินิจ ศรีสวัสดิ์ และอาจารย
พันธรัตน ศรีสุวรรณ นํานักศึกษาเขารวมการแขงขัน โดยไดรับรางวัลชนะเลิศ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 
และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ศาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

24. วันที่ 24 กรกฎาคม 2561 ผูบริหาร คณาจารย เจาหนาที่ และนักศึกษา  คณะมนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร เขารวมพิธีแหเทียนและถวายเทียนพรรษา จัดโดย สถาบันอยุธยาศึกษา ณ วัดศาลาปูนวรวิหาร 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

25. วันที่ 25 กรกฎาคม 2561 ผูบริหาร คณาจารย เจาหนาที่ และนักศึกษา คณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร  เขารวมกิจกรรม “ราชภัฏนอมพลี เทิดพระบารมีทั่วหลา”  เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 
66 พรรษา สมเด็จพระเจาอยูหัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร โดยมีกิจกรรมตักบาตรขาวสารอาหารแหง
แดพระสงฆ พิธีถวายพระพรชัยสมเด็จพระเจาอยูหัว  มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และพิธีเปดกิจกรรม
ราชภัฏกรุงเกา เราทําความดีดวยหัวใจ ณ สนามฟุตบอลมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

26. วันที่ 25 กรกฎาคม 2561 ผูบริหาร คณาจารย เจาหนาที่ และนักศึกษา คณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร รวมทํากิจกรรมราชภัฏกรุงเกา เราทําความดีดวยหัวใจ รวมรณรงคการรักษาความสะอาด การคัดแยก
ขยะ ณ บึงพระราม 

27. วันที่ 25 กรกฎาคม 2561 สาขาวิชาภาษาไทย รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน ระดับหลักสูตร ประจําปการศึกษา 2560 เพ่ือขอขึ้นทะเบียนหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน       
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (TQR : Thai Qualifications Register) ซึ่งคณะกรรมการ
ในการตรวจประเมิน ไดแก อาจารย ดร.พัชรินทร บูรณะกร จากมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรต ิ     
ผูชวยศาสตราจารยนิดา มีสุข ขาราชการบํานาญ และอาจารยธิดา จินดามณี จากมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย 
คะแนนเฉลี่ยของหลักสูตร คือ 3.42 ณ หองประชุมหมื่นจันทราช  (หอง 43110) อาคารบรมพุทธาราม     
(อาคาร 43) คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

28. วันที่ 25 กรกฎาคม 2561 สาขาวิชาภาษาญ่ีปุน รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน ระดับหลักสูตร ประจําปการศึกษา 2560 ซึ่งคณะกรรมการในการตรวจประเมิน ไดแก              
รองศาสตราจารย ดร.ทัศนีย เมธาพิสิฐ จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร (ศูนยรังสิต) ผูชวยศาสตราจารยพร
ทิพย นิธิธนวัฒน จากมหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา และอาจารยนภัสนันท ทองอินทร      
จากมหาวิทยาลัย ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา คะแนนเฉลี่ยของหลักสูตร คือ 3.38 ณ หอง 43104 ชั้น 2 
อาคารบรมพุทธาราม (อาคาร 43) คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

29. วันที่ 25 กรกฎาคม 2561 สาขาวิชาศิลปกรรม รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน ระดับหลักสูตร ประจําปการศึกษา 2560 ซึ่งคณะกรรมการในการตรวจประเมิน ไดแก อาจารย
นิลุบล ขอรวมเดช จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร อาจารย ดร.ไมตรี เกตุขาว         
จากมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี และ อาจารยอิทธิเทพ หลีนวรัตน จากมหาวิทยาลัยราชภัฏ
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พระนครศรีอยุธยา คะแนนเฉลี่ยของหลักสูตร คือ 3.04  ณ หอง 43105 ชั้น 2 อาคารบรมพุทธาราม 
(อาคาร 43) คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

30. วันที่ 25 กรกฎาคม 2561 สาขาวิชาการปกครองทองถิ่น รับการตรวจประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจําปการศึกษา 2560 ซึ่งคณะกรรมการในการตรวจประเมิน ไดแก 
รองศาสตราจารย ดร.อภินันท จันตะนี จากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ผูชวยศาสตราจารย 
ดร.ธิติวุฒิ หม่ันมี จากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และอาจารยภัทราพร จันตะนี           
จากมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา คะแนนเฉลี่ยของหลักสูตร คือ 3.77 ณ หอง 43106 ชั้น 2 
อาคารบรมพุทธาราม (อาคาร 43) คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

31. วันที่ 31 กรกฎาคม 2561 กิจกรรมปฐมนิ เทศและพบผู ปกครองนั กศึกษาใหม         
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ประจําปการศึกษา 2561 ณ อาคาร 100 ป มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 

32. วันที่ 1 สิงหาคม 2561 สาขาวิชาศิลปะการแสดง การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน ระดับหลักสูตร ประจําปการศึกษา 2560 ซึ่งคณะกรรมการในการตรวจประเมิน ไดแก อาจารย
ธรรมรัตน โถวสกุล จากมหาวิทยาลัยราฏจันทรเกษม อาจารย ดร.หฤทัย นัยโมกข จากวิทยาลัยนาฏศิลปะ
นครราชสีมา และอาจารย ดร.นฤมล อนุสนธิ์พัฒน จากมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา คะแนน
เฉลี่ยของหลักสูตร คอื 3.35  ณ อาคาร 100 ป มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

33. วันที่ 1 - 3 สิงหาคม 2561 ผูชวยศาสตราจารย ดร.ภาคิน โชติเวศยศิลป คณบดี เขารวม
ประชุมสภาคณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏแหงประเทศไทย ครั้งที่ 2 และ
ลงนามบันทึกขอตกลงวาดวยความรวมมือทางวิชาการ (MOU) 38 แหง รวมกัน เขารวมการอบรมสัมมนา
เชิงปฏิบัติการ “ระบบบริหารจัดการงานพันธกิจสัมพันธกับสังคม ศาสตรพระราชา สูการพัฒนาทองถิ่น
อยางยั่งยืน  ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ 
 

แผนการดําเนินงานในเดือนสิงหาคม 2561 
1. วันที่ 8 สิงหาคม 2561 กิจกรรมบายศรีสูขวัญ นักศึกษาใหม ชั้นปที่ 1 ปการศึกษา 

2561 ณ หองประชุมอาคาร 100 ป มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
2. วันที่ 8 สิงหาคม 2561 กิจกรรมเสวนาเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรมและแลกเปลี่ยน

เรียนรูวัฒนธรรมตางศาสนา ณ หองประชุมอาคาร 100 ป มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
3. วันที่ 9 สงิหาคม 2561 ประชุมบุคลากร คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร กอนเปดภาค

เรียนที่ 1 ปการศึกษา 2561 ณ หอง 43014  ณ อาคารบรมพุทธาราม (อาคาร 43) คณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร 

4. วันที่  15 สิงหาคม 2561 ประชุมคณะกรรมการประจําคณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร ครั้งที่ 7/2561 ณ หองประชุมหมื่นจันทราช (หอง 43110) อาคารบรมพุทธาราม (อาคาร 43)        
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

5. วันที่ 22 สงิหาคม 2561 กิจกรรมเติมรักใหนอง “Season 14” สนามหญาหนาอาคาร
ปาตอง (อาคาร 2) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
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6. วันที่ 30 - 31 สิงหาคม 2561 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร รับการตรวจประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจําปการศึกษา 2560 อาคารบรมพุทธาราม (อาคาร 43)        
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
 

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
รับทราบ    

ระเบียบวาระที่ 5.3 คณบดีคณะวิทยาการจัดการ 
 

 สาระสําคัญโดยยอ 
  ผลการดําเนินงานในเดือนกรกฎาคม 2561 

1. วันที่ 9 กรกฎาคม 2561 จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม ประจําปการศึกษา  2561 
ณ  หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

2. วันที่ 17 – 31 กรฎาคม 2561 คณะวิทยาการจัดการ รับตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน ระดับหลักสูตร ประจําปการศึกษา 2560   

3. วันที่ 11 – 13  กรกฎาคม 2561 คณะวิทยาการจัดการ จัดอบรมคอมพิวเตอรใหกับ
นักศึกษาใหม ประจําปการศึกษา 2561 ณ หองปฏิบัติการคอมพิวเตอรอาคาร 100 ป 

4. วันที่ 24 กรกฎาคม 2561 คณะวิทยาการจัดการ จัดกิจกรรม English Camp ใหกับ
นักศึกษาใหม ประจําปการศึกษา 2561 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

5. วันที่ 25 กรกฎาคม 2561 คณะวิทยาการจัดการ จัดกิจกรรมชาวราชภัฏกรุงเกา      
“เราทําความดีดวยหัวใจ” เพ่ือเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจาอยูหัว
รัชกาลที่ 10 ณ บริเวณสะพานปาดินสอ และตลาดไนทมารเก็ต 

แผนการดําเนินงานในเดือนสิงหาคม 2561 
1. วันที่ 2 – 3 สิงหาคม 2561 คณะวิทยาการจัดการ  โดยสาขาวิชาการบัญชี จัดกิจกรรมเด็ก

บัญชีรูรักสามัคคี ใหกับนักศึกษาชั้นปท่ี 3 สาขาวิชาการบัญชี ณ หองประชุมอินทนิล 1 
2. วันที่ 5 สิงหาคม 2561 คณะวิทยาการจัดการ จัดกิจกรรมพบผูปกครองใหกับนักศึกษา

สาขาวิชาการทองเที่ยว ชั้นปที่ 1 ณ หองประชุมอินทนิล 1  
3. วันที่ 16 สิงหาคม 2561 คณะวิทยาการจัดการ รวมพิธีไหวครู พระคุณที่ 3 ณ หอประชุม

มหาวิทยาลัย 
4. วันที่ 17 สิงหาคม 2561 คณะวิทยาการจัดการ จัดกิจกรรม วิทยาการจัดการวิชาการ      

ครั้งท่ี 8   
5. วันที่ 19 สิงหาคม 2561 คณาจารยสาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย เขารวมอบรม   

เชิงปฏิบัติการภาวะผูนําและการสรางทีมงาน  ณ โรงแรมเดอะไพนรีสอรท จังหวัดปทุมธานี 
6. วันที่ 26 สิงหาคม 2561 คณะวิทยาการจัดการ จัดกิจกรรมพบผูปกครองใหกับนักศึกษา

สาขาวิชาการจัดการ ชั้นปที่ 1 ณ หองประชุมอินทนิล 1  
7. วันที่ 22 สิงหาคม 2561 คณะวิทยาการจัดการคณะวิทยาการจัดการ จัดกิจกรรมรับ      

นองเชิงสรางสรรค   
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8. วันที่ 29 – 30 สิงหาคม 2561 คณะวิทยาการจัดการ รับการตรวจประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจําปการศึกษา 2560  
 

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชมุ 
รับทราบ   

 

ระเบียบวาระที่ 5.4  คณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

 สาระสําคัญโดยยอ 
 ผลการดําเนินงานในเดือนสิงหาคม 2561 

1. วันที่ 1 สิงหาคม 2561 สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  ภาควิชาวิทยาศาสตรประยุกต     
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ทําการสํารวจสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน และการเรียนรู ของนักศึกษาทุกชั้นป 
เพื่อนําขอมูลมาใชในการปรับปรุงแกไข ปญหาและขอรองเรียนกอนเปดภาคการเรียนที่ 1/2561 ณ อาคาร
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

2. วันที่ 1 สิงหาคม 2561 สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  ภาควิชาวิทยาศาสตรประยุกต      
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี จะจัดกิจกรรมการปรับพ้ืนฐานนักศึกษาใหม ปการศึกษา 2561 ในรายวิชา
คณิตศาสตร พ้ืนฐาน โดย อาจารยปทิตตา  นาควงษ และวิชาเขียนแบบพื้นฐาน โดย อาจารยวัชรีวรรณ          
หิรัญพลาวัสถ  โดยนักศึกษารุนพี่เปนผูดําเนินกิจกรรมดังกลาว เพื่อเปนการเตรียมความพรอมกอนเขาศึกษา      
ณ หอง 42003 อาคาร 12 และหอง 1215 อาคาร 12  อาคารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

3. วันที่ 2 สิงหาคม 2561 กิจกรรมบายศรีสูขวัญ  สําหรับนักศึกษาใหม ปการศึกษา 2561       
เพ่ือเปนการตอนรับนักศึกษาใหม และสรางขวัญกําลังใจใหกับนักศึกษาใหม  เพ่ิมความเชื่อมันในมหาวิทยาลัยฯ  
ไดรูจักผูบริหาร  คณาจารย  เจาหนาที่  และเพื่อนตางสาขาวิชา  รวมถึงแนวทางในการศึกษาตอจากวิทยากร     
เพ่ือเปนประโยชนตอไปในอนาคต ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยฯ 

4. วันที่ 3 สิงหาคม 2561 สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  ภาควิชาวิทยาศาสตรประยุกต     
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี จะจัดกิจกรรมการปรับพ้ืนฐานนักศึกษาใหม ปการศึกษา 2561 ในรายวิชา
คณิตศาสตร พ้ืนฐาน โดยอาจารยปทิตตา  นาควงษ และวิชาเขียนแบบพ้ืนฐาน โดยอาจารยวัชรีวรรณ            
หิรัญพลาวัสถ โดยนักศึกษารุนพ่ีเปนผูดําเนินกิจกรรมดังกลาว เพื่อเปนการเตรียมความพรอมกอนเขาศึกษา ณ 
หอง 42003 อาคาร 12 และหอง 1215 อาคาร 12  อาคารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

5. วันที่ 3 สิงหาคม 2561 สาขาวิชาคณิตศาสตร จะจัดโครงการเตรียมความพรอมสําหรับ
นักศึกษาใหม  (กิจกรรม: แนะนําอาจารยและรุนพ่ีในสาขาวิชาคณิตศาสตร เยี่ยมชมสถานที่เรียน แนะนํา   
การเรียนการใชชีวิตในมหาวิทยาลัย และกลาวตอนรับนักศึกษาเขาสูสาขาคณิตศาสตร) ณ คณะวิทยาศาสตร
และเทคโนโลย ี

6. วันที่ 6  สิงหาคม  2561 สาขาวิชาเกษตรศาสตรจะจัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษา       
เพ่ือเตรียมความพรอมกอนการเปดภาคเรียนสาขาวิชาเกษตรศาสตร  ปการศึกษา  2561  เพ่ือใหเกิด
ความสัมพันธอันดีระหวางอาจารยและนักศึกษา  รวมทั้งความสัมพันธอันดีระหวางนักศึกษาในสาขาวิชาอีก
ทั้งเปนการเสริมสรางมาตรฐานคุณภาพในการประกันคุณภาพระดับหลักสูตร ณ หองประชุมศูนยวิทยาศาสตร
และเทคโนโลย ี
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7. วันที่ 9 สิงหาคม 2561 สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม รวมกับสาขาวิชาวิศวกรรม      
การจัดการ  ภาควิชาวิทยาศาสตรประยุกต  คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี จะจัดกิจกรรมไหวพระวิษณุและ
ปฐมนิเทศนักศึกษา ประจําปการศึกษา เพ่ือเปนการอนุรักษศิลปและวัฒนธรรมของสาขาวิชา และเปน      
การตอนรับนักศึกษาใหม ณ หนาอาคาร 42   อาคารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

8. วันที่ 8 สิงหาคม 2561 สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม รวมกับสาขาวิชาวิศวกรรมการ
จัดการ  และสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา ภาควิชาวิทยาศาสตรประยุกต  คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี         
มีการจัดประชุมการเตรียมงานตัดสินการประกวดสิ่งประดิษฐทางวิทยาสตรและเทคโนโลยี ประจําป 2561 
เพ่ือเปนการรวมกันวางแผนการดําเนินงานและรับทราบปญหา และหาแนวทางปรับปรุงการดําเนินงาน         
ณ หอง 42111  อาคารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

9.  วันที่ 16 สิงหาคม 2561 สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม รวมกับสาขาวิชาวิศวกรรม
การจัดการ  และสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา ภาควิชาวิทยาศาสตรประยุกต  คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
รวมเปนคณะกรรมตัดสินการประกวดสิ่งประดิษฐทางวิทยาสตร งานสัปดาหวิทยาศาสตรแหงชาติ ประจําป 
2561 ใน 3 ระดับคือ ระดับประถมศึกษา  ระดับมัธยมศึกษาตอนตน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ณ ลานจอดรถ  อาคารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

10. วันที่ 16 สิงหาคม 2561 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีมีกําหนดจัดกิจกรรมไหวครู 
เพ่ือใหนักศึกษาไดไหวครูและสืบสานวัฒนธรรมอันดีงานท่ีนักศึกษาพึงมีตอคณาจารย ณ หอประชุม
มหาวิทยาลัยฯ 

11. วันที่ 22 สิงหาคม 2561 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีมีกําหนดจัดกิจกรรมเติมรัก      
ใหนอง สําหรับนักศึกษาใหม ปการศึกษา 2561 เพ่ือใหเกิดความสามัคคีในหมูคณะ และการทําความรูจัก
ระหวางนักศกึษาในสาขาวิชาและคณะ   
 

แผนการดําเนินงานในเดือนกันยายน 2561 
1. เดือนกันยายน 2561 กิจกรรมสงเสริมกีฬาประเภทฟุตซอล และวอลเลยบอล ณ โรงยิม 

1 และโรงยิม 2 

 

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชมุ 
รับทราบ 

 

ระเบียบวาระที่ 5.5 ผูอํานวยการสถาบันอยุธยาศึกษา  
 

 สาระสําคัญโดยยอ 
  ผลการดําเนินงานเดือนกรกฎาคม 2561 

1. วันอาทิตยที่ 8 กรกฎาคม 2561 สถาบันอยุธยาศึกษา ไดจัดโครงการ “สอนนองเรียน
ศิลป” กิจกรรมภาพพิมพปูนปลาสเตอร ณ หองประชุมสถาบันอยุธยาศึกษา โดยไดรับเกียรติจากอาจารย  
สิรภพ ทองอราม เปนวิทยากรอบรมใหความรูแกนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 – 6 จํานวน 50 คน 
โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหเยาวชนรูจักใชเวลาวางใหเกิดประโยชน มีความรูและทักษะทางศิลปะที่ถูกตอง 

2. วันอาทิตยที่ 15 กรกฎาคม 2561 สถาบันอยุธยาศึกษาไดจัดโครงการ “สอนนองเรียน
ศิลป” กิจกรรมภาพพิมพปูนปลาสเตอร ณ หองประชุมสถาบันอยุธยาศึกษา โดยไดรับเกียรติจากอาจารย  
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สิรภพ ทองอราม เปนวิทยากรและมอบเกียรติบัตรใหแกนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 - 6 จํานวน 
50 คน โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหเยาวชนรูจักใชเวลาวางใหเกิดประโยชน มีความรูและทักษะทางศิลปะ     
ที่ถูกตอง 

3. วันที่ 17 กรกฎาคม 2561 สถาบันอยุธยาศึกษา ในฐานะเปนหนวยอนุรักษสิ่งแวดลอม
ธรรมชาติและศิลปกรรมทองถ่ิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไดจัดประชุมคณะอนุกรรมการอนุรักษ
สิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรมทองถิ่น ประจําจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ณ หองประชุมสถาบัน
อยุธยาศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยมี อาจารย ดร.จงกล เฮงสุวรรณ ผูอํานวยการ
สถาบันอยุธยาศึกษา หัวหนาหนวยอนุรักษ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไดรับมอบหมายจากประธาน       
อนุกรรมการฯ ทําหนาที่เปนประธานในที่ประชุม รวมทั้งคณะอนุกรรมการจากหนวยงานในจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา เขารวมประชุม ซึ่งมีวัตถุประสงคเพื่อรายงานผลการดําเนินงานที่ผานมา และ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ตลอดจนขอเสนอแนะในการดําเนินงานของหนวยอนุรักษฯ จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 

4. วันที่ 18 กรกฎาคม 2561 อาจารยสุภารัตน ชัยกิตติภรณ รองผูอํานวยการสถาบัน
อยุธยาศึกษา เปนประธานการประชุมคณะกรรมการดําเนินงานสถาบันอยุธยาศึกษา  ครั้งที่ 6/2561 โดยมี
ผูบริหารและบุคลากรเขารวมประชุม เพ่ือรายงานและกํากับติดตามผลการดําเนินงานของสถาบันอยุธยา
ศึกษา ณ หองประชุมสถาบันอยุธยาศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

5. วันที่ 20 กรกฎาคม 2561 เวลา 13.00 น. สถาบันอยุธยาศึกษา จัดพิธีหลอเทียนพรรษา 
ประจําป 2561 โดยมี อาจารย ดร.เกษม บํารุงเวช อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา     
เปนประธานในพิธี พรอมดวยผูบริหาร คณาจารย บุคลากร และนักศึกษา จํานวนกวา 200 คน รวมพิธี
หลอเทียนพรรษา ณ ลานกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยจะนําเทียน     
ไปถวายท่ีวัดศาลาปูนวรวิหาร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในการนี้ สถาบันอยุธยาศึกษา ขอเชิญผูบริหาร 
คณาจารย บุคลากร นักศึกษา และประชาชนทั่วไป รวมแหและถวายเทียนพรรษา ณ วัดศาลาปูนวรวิหาร 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในวันอังคารที่ 24 กรกฎาคม 2561 ตั้งแตเวลา 08.30 น. 

6. วันอาทิตยที่ 22 กรกฎาคม 2561 สถาบันอยุธยาศึกษาไดจัดโครงการ “สอนนองเรียน
ศิลป” กิจกรรมการเขียนภาพการตูน โดยไดรับเกียรติจากคุณศักดา แซเอียว (เซีย ไทยรัฐ) เปนวิทยากร
อบรมใหความรูแกนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 - 6 จํานวน 54 คน ณ หองประชุมสถาบันอยุธยา
ศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

7. วันที่ 24 กรกฎาคม 2561 สถาบันอยุธยาศึกษา จัดพิธีแหเทียนและถวายเทียนพรรษา 
เนื่องในวันเขาพรรษา ประจําป 2561 โดยมี อาจารย ดร.เกษม บํารุงเวช อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา เปนประธานในพิธี และในการนี้ไดรับเมตตาจากพระครูประดิษฐอนุกูลศาสนกิจ       
เจาคณะอําเภอพระนครศรีอยุธยา เจาอาวาสวัดศาลาปูนวรวิหาร เปนประธานสงฆ พรอมดวยผูบริหาร 
คณาจารย บุคลากร นักศึกษา และประชาชนทั่วไป จํานวนกวา 150 คน รวมพิธีแหและถวายเทียนพรรษา 
ณ วัดศาลาปูนวรวิหาร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

8. วันที่ 26 กรกฎาคม 2561 สถาบันอยุธยาศึกษา จัดกิจกรรมอบรมใหความรูเรื่องอยุธยา
ศึกษา โดยไดรับเกียรติจาก อาจารยประพันธ แสงทองดี เปนวิทยากรบรรยายเรื่อง “จริยธรรมสําหรับ
นักศึกษา” ใหกับนักศึกษาใหม ชั้นปที่ 1 จากคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร คณะวิทยาศาสตรและ
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เทคโนโลยี คณะครุศาสตร และคณะวิทยาการจัดการ รวมท้ังวิทยากรจากสถาบันอยุธยาศึกษา ไดแก    
นายพัฑร แตงพันธ และ นายปทพงษ ชื่นบุญ นักวิชาการศึกษา บรรยายใหความรูเรื่องประวัติความเปนมา
และแหลงโบราณสถานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประวัติศาสตรและวัฒนธรรมอยุธยา  
ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

9. วันที่  27 กรกฎาคม 2561 สถาบันอยุธยาศึกษา จัดพิธี เวียนเทียน เนื่องใน                
วันอาสาฬหบูชา โดยไดรับเกียรติจาก ผูชวยศาสตราจารยอราม ชนะโชติ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัย     
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เปนประธานในพิธี พรอมดวยผูบริหาร คณาจารย บุคลากร และพุทธศาสนิกชน
ทั่วไป เขารวมพิธีเวียนเทียนประทักษิณ รอบพระอุโบสถ เนื่องในวันอาสาฬหบูชา ณ วัดศาลาปูนวรวิหาร 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ณ วัดศาลาปูนวรวิหาร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

10. วันอาทิตยที่ 29 กรกฎาคม 2561 สถาบันอยุธยาศึกษา  ไดจัดโครงการ “สอนนองเรียน
ศิลป” กิจกรรมการเขียนภาพการตูน โดยไดรับเกียรติจากคุณศักดา แซเอียว (เซีย ไทยรัฐ) เปนวิทยากร
และมอบเกียรติบัตรใหแกนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 - 6 จํานวน 54 คน ณ หองประชุมสถาบัน
อยุธยาศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ณ หองประชุมสถาบันอยุธยาศึกษา  
 

แผนการดําเนินงานเดือนสิงหาคม 2561 
1. วันที่ 8 สิงหาคม 2561 ประชุมคณะกรรมการหนวยอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมและศิลปกรรม

ทองถิ่นจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ณ หองประชุมสถาบันอยุธยาศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

2. วันที่ 15 สิงหาคม 2561 ประชุมคณะกรรมการดําเนินงานสถาบันอยุธยาศึกษา ครั้งท่ี 7/2561 
ณ หองประชุมสถาบันอยุธยาศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

3. วันที่ 17 – 19 สิงหาคม 2561 ไปศึกษาดูงานดานอนุรักษสิ่งแวดลอมและศิลปกรรมทองถิ่น    
ณ จังหวัดสมุทรสงคราม 

4. วันที่ 21 สิงหาคม 2561 จัดกิจกรรมประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการบริหารจัดการ     
เพื่อการอนุรักษแหลงศิลปกรรมอยงมีสวนรวมของชุมชนทองถ่ิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ณ  หองประชุม
สถาบันอยุธยาศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

5. วันที่ 22 สิงหาคม 2561 ประชุมคณะกรรมการประจําสถับนอยุธยาศึกษา ครั้งท่ี 4/2561       
ณ  หองประชุมสถาบันอยธุยาศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
 

มติ/ความคิดเห็นของที่ประชมุ 
รับทราบ  

 

ระเบียบวาระที่ 5.6  ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 สาระสําคัญโดยยอ 
1. วันที่ 5 - 6 กรกฎาคม 2561 สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ไดจัดอบรม

การพัฒนาศักยภาพบุคลากรผูปฏิบัติงานดานเทคโนโลยีสารสนเทศประจําหนวยงาน ระดับ คณะ/สํานัก/
สถาบัน/กอง ณ อาคาร 100 ป ศนูยภาษาและคอมพิวเตอร 

2. วันที่ 7 กรกฎาคม 2561 สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดอบรม         
เชิงปฏิบัติการเรื่อง “การสืบคนขอมูลทางวิชาการเพ่ือบริการชุมชนตามโครงการจัดเก็บเอกสารฉบับเต็ม   
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ในรูปอิเล็กทรอนิกส (Thai Digital Collection)” โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือเผยแพรความรูความเขาใจ        
ในการสืบคนขอมูลที่เปนประโยชนตอการศึกษา วิจัย หรือการประกอบอาชีพของคนในชุมชน รวมถึง
เพ่ือใหสามารถใชเครื่องมือและแหลงสืบคนที่มีอยูไดอยางมีประสิทธิภาพ ณ หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร 
31104 อาคาร 100 ป ศูนยภาษาและคอมพิวเตอร 

3. วันที่ 17 กรกฎาคม 2561 สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยอาจารยทัศนี 
สุทธิวงศ รองผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศและบุคลากรเจาหนาที่ ไดรวมกัน    
ใหการตอนรับคณะศึกษาดูงานจากสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
เวลา 14.00 น. ณ อาคารบรรณราชนครินทร 

4. วันที่ 18 - 20 กรกฎาคม 2561 สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยอาจารย 
สาโรช ปุริสังคหะ ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศและบุคลากรเจาหนาที่ ไดเขา
รวมงานประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การดําเนินกิจกรรมบนระบบเครือขายสารสนเทศเพ่ือพัฒนาการศึกษา 
ครั้งที่ 37 (37th WUNCA) ณ  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค จังหวัดนครสวรรค 

5. วันที่ 18 กรกฎาคม 2561  สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยอาจารย
ทัศนี สุทธิวงศ รองผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศและนายอรรถสิทธิ์ กิจท่ีพ่ึง 
บรรณารักษ ไดเขารวมประชุมความรวมมือทางวิชาการดานการพัฒนาเครือขายหองสมุดสีเขียว ครั้งที่ 5 
ประจําป พ.ศ. 2561 เพ่ือนําความรูที่ไดรับมาพัฒนาศักยภาพหองสมุดสีเขียว  ณ หองประชุมกําพล      
อดุลวิทย  อาคารสารนิเทศ 50 ป มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

6. วันที่ 26 กรกฎาคม 2561  สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยอาจารย 
สาโรช ปุริสังคหะ ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศและบุคลากรเจาหนาที่          
จัดกิจกรรมการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม ตาม“โครงการ Library Orientation”  เพ่ือสงเสริมการเรียนรู
ใหกับนักศึกษาใหม และสนับสนุนการศึกษาคนควา  มีการแนะนําการเขาใชบริการหองสมุดและขอมูล
เก่ียวกับการใชบริการดานไอที  โดยจัดกิจกรรมใหนักศึกษาทั้งภาคเชาและภาคบาย ภาคละ 2 คณะ เวลา 
08.30 – 16.00 น. ณ อาคารบรรณราชนครินทร 
 

สรุปผลการดําเนินงานฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ 
งานบริการเครือขายและเทคโนโลยีสารสนเทศ, งานบริหารระบบ   
งานพัฒนาระบบและวิเคราะหขอมูล, งานซอมบํารุงคอมพิวเตอร 

1. วันที่ 1 - 31 กรกฎาคม 2561 ติดตั้งระบบอินเทอรเน็ตและระบบไฟฟา หองบริการ
อินเทอรเน็ต โซนมุมสบาย จํานวน 60 จุด 

2. วันที่ 1 - 31 กรกฎาคม 2561 ขนยายโตะคอมพิวเตอร จากชั้น 2 อาคาร ใหม ลงมาที่
อาคารเกา มุมสบาย  จํานวน 6 ชุด 1ชุดนั่งได 3 คน (ถอดออกชั้น 2 และประกอบใหมชั้น 1 ) 

3. วันที่ 1 - 31 กรกฎาคม 2561 ติดตั้งบอรดประชาสัมพันธ ขางหองศูนยภาษา ชั้น 1 
อาคาร 100 ป 

4. วันที่ 1 - 31 กรกฎาคม 2561 เก็บสายไฟ รางไฟเพ่ือใหเกิดความเรียบรอยบริเวณชั้น 2 
อาคารเกาและเก็บสายระบบอินเทอรเน็ตหองควบคุมระบบอินเทอรเน็ต อาคารเกา ชั้น 2 เพ่ือใหเกิดความ
เรียบรอย 
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5. วันที่ 1 - 31 กรกฎาคม 2561 ติดตั้งบอรดประชาสัมพันธ ขางหองศูนยภาษา อาคาร 
100 ป 

6. วันที่  1 - 31 กรกฎาคม 2561 จัดเตรียมงานสถานที่  งานโครงการงานปฐมนิเทศ
นักศึกษาใหม 2561 ที่หองสมุด  

7. วันที่  1 - 31 กรกฎาคม 2561 ปรับปรุงหองปฏิบัติการคอมพิวเตอร (Cloning) 
31117/1, 31117/2, 3111/1, 3111/2, 31110, 31112, 31116 จํานวน 161 เครื่อง 

8. วันที่ 1 - 31 กรกฎาคม 2561 จัดเตรียมเครื่องคอมพิวเตอรบริจาคโรงเรียนวังนอย   
วิทยาภูมิ จํานวน 3 เครื่อง 

9. วันที่ 1 - 31 กรกฎาคม 2561 จัดเตรียมเครื่องคอมพิวเตอรบริจาคโรงเรียนวัดตลาด
(อุดมวิทยา)  จํานวน 10 เครื่อง 

 

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
รับทราบ   
 

ระเบียบวาระที่ 5.7  ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 

 สาระสําคัญโดยยอ 
แผนการดําเนินงานเดือนสิงหาคม 2561 
1. วันที่ 2 สิงหาคม  2561  ผูบริหารและบุคลากรเขารวมประชุมประจําภาคเรียนท่ี 1/2561  

ณ  หองประชุมอาคาร 100 ป 
2. วันที่  3 สิงหาคม  2561  ประชุมหารือการปฏิบัติราชการตามขอสั่งการอธิการบดี            

ณ  หองประชุมอยุธยา – โปรตุเกส 
3. วันที่ 8 สิงหาคม  2561  ผูอํานวยการเขารวมรับฟงการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 8/2561 ณ หองประชุมอยุธยา – อาเซียน 
4. วันที่ 9 – 13 สิงหาคม 2561 สถาบันวิจัยและพัฒนาเขารวมงาน “มหกรรมงานวิจัย

แหงชาติ 2561 (Thailand Research Expo 2018  ณ  โรงแรมเซ็นทาราแกรนด เซ็นทรัลเวิลด กรุงเทพฯ 
5. วันที่ 14 สิงหาคม 2561 ผูอํานวยการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.)    

ครั้งท่ี 8/2561 ณ หองประชุมอยุธยา – อาเซียน 
6. วันที่ 14 สิงหาคม 2561 ประชุมคณะอนุกรรมการกองทุนวิจัยฯ พิจารณาขอเสนอ

โครงการวิจัยประจําปงบประมาณ 2562  ครั้งที่ 2 ณ หองประชุมอยุธยา – โปรตุเกส 
7. วันที่ 16 สิงหาคม 2561 ผูอํานวยการเขารวมพิธีเปดงานสัปดาหวิทยาศาสตรแหงชาติ 

สวนภูมิภาค ประจําป 2561 ณ อาคารศูนยภาษาและคอมพิวเตอร (อาคาร 100  ป) 
8. วันที่ 18 สิงหาคม 2561 ผูอํานวยการเขารวมพิธีวางพานพุมถวายราชสักการะพระบรมรูป

พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว ณ  หองประชุมศูนยภาษาและคอมพิวเตอร (อาคาร 100  ป) 
9. วันที่ 28 สิงหาคม 2561 ผูอํานวยการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจํา

มหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) ครั้งที่ 6/2561 ณ หองประชุมอยุธยา – อาเซียน 
10. วันที่ 29 สิงหาคม 2561 ประชุมคณะกรรมการประจําสถาบันวิจัยและพัฒนา ครั้งที่ 

3/2561 ณ หองประชุม 3025 ชั้น 3 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย 



 

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวทิยาลัยราชภัฏพระนครศรอียุธยา  ครั้งที่  9/2561 

 

30 

11. โครงการรถไฟฟาจะมีการจัดประชุมพรอมกับทีมนักวิชาการ 
12. สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงประเทศไทย (วว.)  จะทําความรวมมือกับ

มหาวิทยาลัยราชภัฏทั้ง 5 แหง ในการถายทอดเทคโนโลยดีานองคความรู   
 

มติ/ความคิดเห็นของที่ประชมุ 
รับทราบ   

 

ระเบียบวาระที่ 5.8  ผูอาํนวยการสํานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศกึษา 
 

 สาระสําคัญโดยยอ 
  ผลการดําเนินงานเดือนกรกฎาคม 2561 

1. วันที่ 1 กรกฎาคม 2561 รายงานตัวนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขา
วิชาชีพครู ปการศึกษา 2561 ณ หอง 3013 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย 

2. วันที่ 2 กรกฎาคม 2561 สัมมนาหัวขอเรื่อง “แนวทางการยกระดับหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา” ณ ประชุมตนโมก อาคารบรรณราชนครินทร 

3. วันที่  22 กรกฎาคม 2561 อบรมสัมมนาความรูทางวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา            
เรื่อง “อนาคตภาพของผูบริหารมืออาชีพ” ณ อาคารบัณฑิตวิทยาลัย 

4. วันที่ 25 กรกฎาคม 2561 กิจกรรมสงเสริมประเพณีไทยวันเขาพรรษา ถวายเทียนจํานํา
พรรษา ณ วัดธรรมิกราช 

5. วันที่ 28 - 29 กรกฎาคม 2561 สํานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา รวมกับสํานักงาน
คณะการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (สพฐ.) จัดอบรมหลักสูตรพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ประจําป 2561 ณ โรงแรมวาสิฏฐี  ซิตี้ จังหวัดสุพรรณบุร ี
 

แผนการดําเนินงาน  เดือนสิงหาคม 2561 
1. วันที่ 5 สิงหาคม 2561 ปฐมนิเทศนักศึกษาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา และหลักสูตร

ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู รุนปการศึกษา 2561 ณ หองประชุม 317 และหอประชุม
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

2. วันที่ 4 – 5 สิงหาคม 2561 สํานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา รวมกับสํานักงาน    
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.) จัดอบรมหลักสูตรพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ประจําป 2561 ณ โรงแรมวรบุรี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

3. วันที่ 19 สิงหาคม 2561 สัมมนาระหวางฝกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 (ครั้งท่ี 2)      
ณ หองประชุม 317     
 

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
รับทราบ   
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ระเบียบวาระที่ 5.9  ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบด ี

 สาระสําคัญโดยยอ 
1. วันที่ 15 สิงหาคม 2561 ถนนสายหลักดานหลังกําลังทําการปรับปรุงระบบไฟฟา 

และจะปดถนนจนถึงหนาอาคารสวนหลวงคางคาว  ทําใหรถท่ีจะจอดใตอาคารบานพลูหลวงจะจอด

ไมไดแลว  ดังนั้นงานอาคารสถานที่ฯ จึงแกปญหาโดยการยายเสนทางใหขับรถผานระหวางตลาดนัด

กับอาคารบานพลูหลวงใหรถสามารถไปได และเลี้ยวขวามาจอดใตอาคารบานพลูหลวง  

2. แผนการดําเนินงาน เดือนสิงหาคม 2561 

3. จัดสงขอมูลขอเสนอโครงการขอรับการสนับสนุนจากกองทุนเพ่ือสงเสริมการอนุรักษ

พลังงาน ซึ่งโครงการนี้จะไดรับการสนับสนุนเครื่องปรับอากาศใหมที่ประหยัดพลังงาน และแผงโซลา

เซลในการสรางพลังงานแสงอาทิตย (ชนิดโซลา รูฟ) 

4. ติดตั้งและซอมแซมชุดขยายเสียงที่อาคาร 1 และอาคาร 2  ระหวางวันที่ 31 

กรกฎาคม 2561 – วันที่ 3 สิงหาคม 2561 

5. วันที่ 2 – 5  สิงหาคม 2561 ซอมหองน้ําอาคารบานพลูหลวง 

งานบริหารงานบุคคล 
ผลการดําเนินงาน ประจําเดอืนกรกฎาคม 2561 

1. บุคลากรสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ลาออกจาการปฏิบัติหนาที่ 

จํานวน 4 ราย 

  1.1 นางสาวสุฑามาศ อังสุพันธุโกศล พนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหนงนักวิชาการศึกษา 

สังกัดคณะครุศาสตร ลาออกจากการปฏิบัติหนาที่ เม่ือวันที่ 1 กรกฎาคม 2561 

  1.2 Mr.Isao  Kondo ตําแหนงอาจารยชาวตางประเทศ สังกัดคณะมนุษยศาสตร

และสังคมศาสตร ลาออกจากการปฏิบัติหนาที่ เม่ือวันที่ 1 กรกฎาคม 2561 

  1.3 นายสุภาษิต บุญประยูร เจาหนาที่ประจําตามสัญญา ตําแหนงพนักงานขับ

รถยนต สังกัดกองกลาง สํานักงานอธิการบดี ลาออกจากการปฏิบัติหนาที่ เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 

2561 

  1.4 นางสาววิลาวัลย สานตะ เจาหนาที่ประจําตามสัญญา ตําแหนงคนงาน สังกัด                       

คณะครุศาสตร ลาออกจากการปฏิบัติหนาที่ เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2561 

2. บรรจุและแตงตั้งบุคลากร จํานวน 6 ราย ดังนี ้

  2.1 นายสมชาย สวนเศรษฐ เจาหนาที่ประจําตามสัญญา ตําแหนงคนงาน สังกัด                       

กองกลาง สํานักงานอธิการบด ีตั้งแตวันที่ 16 กรกฎาคม 2561 

3. บุคลากรปรับเปลี่ยนสถานะจากเจาหนาที่เปนพนักงานมหาวิทยาลัย  



 

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวทิยาลัยราชภัฏพระนครศรอียุธยา  ครั้งที่  9/2561 

 

32 

  3.1 นายพรภวิษย  นันทชัชวาลยกุล พนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหนงครูโรงเรียน

สาธิต สังกัดโรงเรียนสาธิตมัธยม คณะครุศาสตร เปลี่ยนสถานะตั้งแตวันที่ 4 กรกฎาคม 2561 

4. ประชุมคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ (ก.พ.ว.) ครั้งที่ 5/2561 วันที่ 9 

กรกฎาคม 2561 

5. ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจํามหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) ครั้งที่ 5/2561 

วันที่ 4 กรกฎาคม 2561 

6. ประชุมคณะกรรมการพิจาณากลั่นกรองการศึกษาตอ ครั้งที่ 2/2561 วันที่ 31 

กรกฎาคม 2561 
 

     แผนการดําเนินงาน ประจําเดือนสิงหาคม 2561 

  1. วันที่ 2 สิงหาคม 2561  ประชุมบุคลากรประภาคเรียนที่ 1/2561  
  2. วันที่ 6 สิงหาคม 2561  กําหนดการประชุมคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ 
(ก.พ.ว.) ครั้งที่ 6/2561                        
  3. วันที่ 22 กรกฎาคม 2561 กําหนดประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจํา
มหาวิทยาลัยราชภัฏรพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 6/2561   
 

งานสวัสดิการและหารายได 
ผลการดําเนินงาน ประจําเดือนกรกฎาคม 2561 
1. เม่ือวันท่ี 7 กรกฎาคม 2561 ดําเนินการเดินสํารวจและตรวจรานคาที่จําหนายสินคา       

ในพ้ืนที่ตลาดนัด และจัดเก็บเงินรายไดจากรานคา (รานคาขาจร) ณ พื้นที่จําหนายสินคา (ตลาดนัด) 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

2. เม่ือวันท่ี 8 กรกฎาคม 2561 ดําเนินการเดินสํารวจและตรวจรานคาที่จําหนายสินคา       
ในพ้ืนที่ตลาดนัด และจัดเก็บเงินรายไดจากรานคา (รานคาขาจร) ณ พื้นที่จําหนายสินคา (ตลาดนัด) 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

3. เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2561 ดําเนินการเดินสํารวจและตรวจรานคาท่ีจําหนายสินคา      
ในพ้ืนที่ตลาดนัด และจัดเก็บเงินรายไดจากรานคา (รานคาขาจร) ณ พื้นที่จําหนายสินคา (ตลาดนัด) 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

4. เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2561 ดําเนินการเดินสํารวจและตรวจรานคาท่ีจําหนายสินคา      
ในพ้ืนที่ตลาดนัด และจัดเก็บเงินรายไดจากรานคา (รานคาขาจร) ณ พื้นที่จําหนายสินคา (ตลาดนัด) 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

5. เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2561 ดําเนินการเดินสํารวจและตรวจรานคาท่ีจําหนายสินคา     
ในพ้ืนที่ตลาดนัด และจัดเก็บเงินรายไดจากรานคา (รานคาขาจร) ณ พื้นที่จําหนายสินคา (ตลาดนัด) 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

6. เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2561 ดําเนินการเดินสํารวจและตรวจรานคาท่ีจําหนายสินคา     
ในพ้ืนที่ตลาดนัด และจัดเก็บเงินรายไดจากรานคา (รานคาขาจร) ณ พื้นที่จําหนายสินคา (ตลาดนัด) 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
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7. เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2561 ดําเนินการเดินสํารวจและตรวจรานคาท่ีจําหนายสินคา      
ในพ้ืนที่ตลาดนัด และจัดเก็บเงินรายไดจากรานคา (รานคาขาจร) ณ พื้นที่จําหนายสินคา (ตลาดนัด) 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
 

งานพัสด ุ
รายงานการดําเนินงานของงานพัสดุประจําวันที่ 2 กรกฎาคม 2561 –  2 สิงหาคม  2561 
มหาวิทยาลัยไดอนุมัติคาใชจายเงินคงเหลือในคลัง จํานวน 7 รายการ ดังนี ้

 1. งานปรับพ้ืนโรงยิม 2 จํานวน 999,700 บาท (เกาแสนเกาหมื่นเกาพันเจ็ดรอยบาท
ถวน) ดําเนินการเบิกจายแลว 
 2. งานปรับปรุงภูมิทัศนบริเวณรอบคณะวิทยาการจัดการ ลงนามในสัญญาแลว สัญญา
เลขที่ 43/2561 เปนจํานวนเงิน 2,185,400 บาท (สองลานหนึ่งแสนแปดหมื่นหาพันสี่รอยบาทถวน) 
ขยายเวลาออกไปอีก 20 วัน สิ้นสุดสัญญาวันที่ 5 มิถุนายน 2561 ขณะนี้อยูระหวางดําเนินการ
เบิกจายงวดที ่3 (งวดสุดทาย) 
 3. งานปรับปรุงภูมิทัศนหอดูดาว เบิกจายเรียบรอยแลว 
 4. งานปรับปรุงหองบริการอินเทอรเน็ต เบิกจายเรียบรอยแลว 
 5. งานปรับปรุงหองประชุมใหญ อาคาร 100 ป อยูระหวางเชิญเสนอราคา 
 6. งานจางเหมาทําพื้นคอนกรีตพิมพลาย อาคารศูนยภาษาและคอมพิวเตอร เบิกจาย
เรียบรอยแลว   
 7. งานปรับปรุงซอมแซมพ้ืนและผนังอาคารบัณฑิตวิทยาลัย เบิกจายเรียบรอยแลว 
 8. งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 งบลงทุนคาที่ดินสิ่งกอสราง
รายการท่ีวงเงินไมเกิน 100,000 บาท ไดดําเนินการเบิกจายแลว สวนรายการที่ดําเนินการจัดหา
รวมกันดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding) มีรายการดังนี้ท่ีอยูระหวางดําเนินการ 
  8.1  ครุภัณฑการศึกษาของคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี จํานวน 4 รายการ 
ไดแก 
        8.1.1 ชุดฝกปฏิบัติทางสถิติ และควบคุมคุณภาพ ใบสั่งซื้อ/สั่งจางเลขที่ 
72/2561 เบิกจายแลว 
        8.1.2 ชุดฝกปฏิบัติการระบบฝงตัวอุตสาหกรรม สัญญาเลขที่ 76/2561 มีการ
เปลี่ยนแปลงรายละเอียดครุภัณฑ อยูระหวางเบิกจาย 
        8.1.3 ชุดฝกปฏิบัติการดานโลหะวิทยา สัญญาเลขที่ 75/2561 อยูระหวางสงเบิก 
         8.1.4 ชุดฝกปฏิบัติการสรางตนแบบงานอุตสาหกรรมเพ่ือรองรับนวัตกรรม 
อุตสาหกรรม 4.0 ใบสั่งซื้อ/สั่งจางเลขที่ 72/2561 สงมอบครุภัณฑแลว อยูระหวางเบิกจาย 
  8.2 ชุดครุภัณฑหองปฏิบัติการ จํานวน 10 ชุด ประจําคณะวิทยาการจัดการ          
ดําเนินการเบิกจายแลว 
  8.3  ครุภัณฑประจําสาขาเคมี  สาขาจุลชีววิทยา  สาขาวิทยาศาสตรการอาหาร  
สาขาสปาและความงาม และ สาขาเกษตรศาสตร จํานวน 12 รายการ ไดแก  
        8.3.1 เครื่องทําน้ําบริสุทธิ์ สูญญากาศ สัญญาซื้อขายเลขที่ 62/2561           
อยูระหวางรอสงมอบครุภัณฑ 
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        8.3.2 เครื่องกลั่นระเหยระบบสูญญากาศ สัญญาซื้อขายเลขที่ 62/2561       
อยูระหวางรอสงมอบครุภัณฑ 
  8.3.3 เครื่องเก็บตัวอยางอากาศสําหรับอัตราการไหลสูง ใบสั่งซื้อ/สั่งจางเลขที่ 
60/2561 เบิกจายแลว 
  8.3.4 เครื่องเก็บตัวอยางอากาศทางชีวภาพ ใบสั่งซื้อ/สั่งจางเลขที่ 60/2561 เบิกจาย
แลว 
  8.3.5 เครื่องทําน้ํากลั่น ใบสั่งซื้อ/สั่งจางเลขที่ 61/2561 อยูระหวางตรวจรับ
ครุภัณฑ 
  8.3.6 เครื่องปดฝากระปอง สัญญาซื้อขายเลขที่ 62/2561 เบิกจายแลว 
  8.3.7 ตูเก็บสารเคมี ใบสั่งซื้อ/สั่งจางเลขที่ 61/2561 เบิกจายแลว  
  8.3.8 เครื่องแกสโครมาโตรกราฟ (Gas Chromatograph) สัญญาเลขที่ 
64/2561 เบิกจายแลว 
 8.3.9 เครื่องแมสสเปคโตมิเตอร สัญญาเลขที่ 64/2561 อยูระหวางเบิกจาย 
 8.3.10 ตูปลอดเชื้อ ใบสั่งซื้อ/สั่งจางเลขที่ 63/2561 เบิกจายแลว  
 8.3.11 เครื่องชั่งทศนิยม 3 ตําแหนง เบิกจายแลว 
       8.3.12 เครื่องกลั่นน้ํา สัญญาซื้อขายเลขที่ 62/2561 เบิกจายแลว  
 8.4  ครุภัณฑกลองโทรทรรศน 24 นิ้ว พรอมอุปกรณประกอบกลอง ลงนามในสัญญา
แลว สัญญาเลขที่ 50/2561 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ 2561 ระยะเวลาสงมอบภายใน 4 สิงหาคม 2561 
 8.5  ครุภัณฑเครื่องพิมพขนาดใหญหนากวาง 60 นิ้ว ของสถาบันอยุธยาศึกษา เบิกจายแลว 
 8.6  ครุภัณฑเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร 3,500 ANSL ประจําคณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร และ สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เบิกจายแลว 
 8.7  ครุภัณฑชุดกลองวงจรปด ลงนามในสัญญาแลว สัญญาเลขที่ 58/2561 ลงวันที่ 21 
กุมภาพันธ 2561 เบิกจายแลว 
 8.8  งานปรับปรุงระบบไฟฟาและติดตั้งหมอแปลง อาคาร 2 เบิกจายแลว 
 8.9  งานปรับปรุงระบบไฟฟา ถนนสายหลักและสิ่งกอสรางประกอบ ผูชนะการเสนอ
ราคามาลงนามในสัญญาแลว สัญญาเลขท่ี 59/2561 ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ 2560 สิ้นสุดสัญญา                    
24 พฤศจิกายน 2561 
 

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
รับทราบ 

 

ระเบียบวาระที่ 5.10  ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ 
- ไมมี – 
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ระเบียบวาระที่ 5.11  ผูอํานวยการกองนโยบายและแผน 

 สาระสําคัญโดยยอ 
 1. ผลการดําเนินงาน ประจําเดือนกรกฎาคม – สิงหาคม พ.ศ. 2561 

 2. แผนการดําเนินงานประจําเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2561 

 3. สรุปผลการดําเนินงานตามแผนการใชจายงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ 

พ.ศ. 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จําแนกตามประเภทงบประมาณ ขอมูลสะสม 

ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2560 – 30 กรกฎาคม 2561 

 4. สรุปผลการดําเนินงานตามแผนการใชจายงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ 

พ.ศ. 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จําแนกตามประเภทรายจาย ขอมูลสะสม ตั้งแต

วันที่ 1 ตุลาคม 2560 – 30 กรกฎาคม 2561 

 5. สรุปผลการดําเนินงานตามแผนการใชจายงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ 

พ.ศ. 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จําแนกรายหนวยงาน ขอมูลสะสม ตั้งแตวันที่ 1 

ตุลาคม 2560 – กรกฎาคม 2561 

 6. สรุปผลการดําเนินงานตามแผนการใชจายงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ 

พ.ศ. 2561 (ภาพรวม) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จําแนกรายหนวยงาน ขอมูลสะสม 

ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2560 – 30 กรกฎาคม 2561 

 7. สรุปขาวยุทธศาสตรดานการศึกษาที่เก่ียวของ 
 

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
รับทราบ    

 

ระเบียบวาระที่ 5.12  ผูอาํนวยการกองกลาง 
ขอมูลตามที่สํานักงานอธิการบดีเสนอ 

 
 

ระเบียบวาระที่ 5.13  ผูอาํนวยการกองพัฒนานกัศกึษา 
 สาระสําคัญโดยยอ 
  ผลการดําเนินงาน เดือนกรกฎาคม 2561 

1. วันที่ 17 กรกฎาคม 2561 กิจกรรมบริจาคโลหิต  เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระ
ชนมพรรษาสมเด็จพระเจาอยูหัว 66 พรรษา ณ หองประชุม อาคาร 100 ป 

2. วันที่ 16 – 18 กรกฎาคม 2561 คายปฐมนิเทศนักศึกษาใหมและแนะแนวการใชชีวิตใน
รั้วมหาวิทยาลัย  ประจําปการศึกษา 2561 (รุนที่ 1)  ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

3. วันที่ 19 – 21 กรกฎาคม 2561 คายปฐมนิเทศนักศึกษาใหมและแนะแนวการใชชีวิตใน
รั้วมหาวิทยาลัย  ประจําปการศึกษา 2561 (รุนที่ 2) ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

4. วันที่ 23 กรกฎาคม 2561 ตรวจสุขภาพนักศึกษาใหม  ณ หอประชุมมหาวิทยาลัย     
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
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5. วันที่ 25 กรกฎาคม 2561 กิจกรรม “ราชภัฏนอมพลี  เทิดพระบารมีทั่วหลา” ปลูกตน
ทองอุไร  670 ตน ณ ชุมชนตําบลไทรนอย  อําเภอบางบาล  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
 

แผนการดําเนินงานเดือนสิงหาคม 2561 
1. วันที่ 6 – 16 สิงหาคม 2561 สงแบบคําขอกู กรอ. รายใหม และรายเกาตอเนื่อง/ กยศ. 

รายใหม  และรายเกาจากสถานศึกษา ณ กองพัฒนานักศึกษา 
2. วันที่ 8 สิงหาคม 2561 ประชุมหัวหนาหมูเรียน  ชั้นปที่ 1  ณ หองประชุม 317 
3. วันที่  15 สิ งหาคม 2561 ซอมไหวครู   ณ  หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา 
4. วันที่  16 สิงหาคม 2561 พิธีไหวครู  ประจําปการศึกษา  2561 ณ หอประชุม

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
5. วันที่ 22 สิงหาคม 2561 รับนองมหาวิทยาลัยและรับนองคณะ  ณ  ศาลหลักเมือง  

อนุสาวรียพระเจาอูทอง 
6. วันที่  25 สิงหาคม 2561 ปฐมนิเทศนักศึกษาใหมและแนะแนวการใชชีวิตในรั้ว

มหาวิทยาลัย  ประจําปการศึกษา 2561 (รุน 3) ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
7. วันที่ 29 สิงหาคม 2561 ตรวจสุขภาพนักศึกษาใหม (รอบ 2) ณ ลานกิจกรรมกองพัฒนา

นักศึกษา 
 

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
รับทราบ   

 
 

ระเบียบวาระที่ 5.14  ผูอาํนวยการกองบริการการศึกษา 
 สาระสําคัญโดยยอ 
  ผลการดําเนินงาน เดือนกรกฎาคม 2561 

1. วันที่ 1 พฤษภาคม 2561 ถึงวันท่ี 15 กรกฎาคม 2561 รับสมัครนักศึกษาภาคพิเศษ 
(เสาร-อาทิตย) ภาคเรียนที่ 1/2561 ณ  กองบริการการศึกษา 

2. วันที่ 12 มิถุนายน 2561 ถึงวันที่ 13 กรกฎาคม 2561  รับสมัครนักศึกษาภาคปกติ 
ประจําปการศกึษา 2561 (รอบ 5 ครั้งท่ี 2) ณ  กองบริการการศึกษา 

3. วันที่ 2 กรกฎาคม 2561  นักศึกษาใหม ภาคปกติ ประจําปการศึกษา 2561 อบรม
ปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ  ณ อาคาร 100 ป  

4. วันที่ 3 กรกฎาคม 2561 ศูนยภาษาและคอมพิวเตอร นักศึกษาใหม ภาคปกติ 
ประจําปการศกึษา 2561 ทดสอบหลังเรียนการอบรมปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ  เวลา 09.00 น. และ
เวลา 11.00 น. ณ อาคาร 100 ป  ศูนยภาษาและคอมพิวเตอร 

5. วันที่ 9 -10 ,16 -17 และ 23 กรกฎาคม 2561 นักศึกษาชั้นปที่ 1 ปการศึกษา 2560 
ที่สอบวัดระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษไมผานเกณฑ เขารับการอบรมการสอบวัดระดับมาตรฐาน
ภาษาอังกฤษ  จํานวน 15 ชั่วโมง เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ อาคาร 2 (อาคารปาตอง) 
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6. วันที่ 16 กรกฎาคม 2561 ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์สอบขอเขียนและสอบสัมภาษณ
นักศึกษาภาคปกติ  ประจําปการศึกษา 2561 (รอบ 5 ครั้ งที่  2) ณ กองบริการการศึกษา 
www.aru.ac.th 

7. วันที่ 16 กรกฎาคม 2561 สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียนและประมวลผล 
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึงนําบุคลากร จํานวน 13 ราย ศึกษาดูงานกองบริการการศึกษา  
เวลา 09.00 - 13.00 น. ณ หองประชุมอยุธยา-อาเซียน   

8. วันที่ 16 กรกฎาคม 2561 ถึงวันที่ 24 สิงหาคม 2561 รับสมัครนักศึกษาภาคปกติ 
ประจําปการศึกษา 2561 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการคาสมัยใหม 
(หลักสูตรใหม พ.ศ. 2561) ณ กองบริการการศึกษา 

9. วันที่ 17 กรกฎาคม 2561 สอบขอเขียนนักศึกษาภาคปกติ ประจําปการศึกษา 2561 
(รอบ 5 ครั้งที่ 2) คณะครุศาสตร ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

10. วันที่ 18 กรกฎาคม 2561 สอบสัมภาษณนักศึกษาภาคปกติ  ประจําปการศึกษา 
2561  (รอบ 5 ครั้งท่ี 2) ณ  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

11. วันที่ 20 กรกฎาคม 2561 ประกาศผลการคัดเลือกเปนนักศึกษาภาคปกติ ประจําป
การศกึษา 2561 (รอบ 5 ครั้งท่ี 2) ณ  กองบริการการศึกษา www.aru.ac.th 

12. วันที่ 20 กรกฎาคม 2561 เปนตนไป  นักศึกษาภาคปกติท่ีสําเร็จการศึกษาภาคเรียน
ที่ 2/2560 รับใบรับรองคุณวุฒิและผลการเรียนฉบับจริง ณ กองบริการการศึกษา 

13. วันที่ 23 กรกฎาคม 2561 นักศึกษาภาคปกติ ประจําปการศึกษา 2560 สอบวัด
ระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษ เวลา 13.00 - 15.00 น. ณ  อาคาร 43 

14. วันที่ 23 กรกฎาคม 2561 ถึงวันที่ 15 สิงหาคม 2561  กองบริการการศึกษาคียประวัติ
นักศึกษาใหมภาคปกติ ประจําปการศึกษา 2561 เวลา 17.00 - 20.00 น. ณ กองบริการการศึกษา 

15. วันที่ 24 กรกฎาคม 2561 รายงานตัวและยืนยันสิทธิ์เปนนักศึกษาภาคพิเศษ     
(เสาร-อาทิตย) ภาคเรียนที่ 1/2561  เวลา 08.30 -12.00 น. ณ หองประชุมอาคาร 100 ป ศูนยภาษา
และคอมพิวเตอร 

16. วันที่ 24 กรกฎาคม 2561 นักศึกษาภาคปกติ ชั้นปที่ 2 - 4 พบอาจารยที่ปรึกษา 
ประจําภาคเรียนที่ 1/2561 เวลา 9.00-10.00 น.  และเวลา 10.00-11.00 น. ณ  ม ห า วิ ท ย า ลั ย      
ราชภัฏพระนครศรอียุธยา 

17. วันที่ 25 กรกฎาคม 2561 ผูอํานวยการกองบริการการศึกษาและนักวิชาการ      
กองบริการการศึกษา เขารวมประชุมและประชาพิจารณระบบการคัดเลือกบุคคลเขาศึกษา            
ในสถาบันอุดมศึกษา (TCAS) ประจําปการศึกษา 2562 เวลา 09.00 - 16.30 น. ณ สํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา กรุงเทพมหานคร 

18. วันที่  25 กรกฎาคม 2561 ประกาศผลการคั ด เลื อกนั กศึกษาภาคพิ เ ศษ           
(เสาร-อาทิตย) ภาคเรียนที่ 1/2561 ณ  กองบริการการศึกษา  www.aru.ac.th 

19. วันที่ 31 กรกฎาคม 2561 ประกาศรหัสนักศึกษาใหม ภาคปกติ  ประจําปการศึกษา 
2561 และหองพบอาจารยท่ีปรึกษา ณ กองบริการการศึกษา www.aru.ac.th 
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แผนการดําเนินงาน เดือนสิงหาคม 2561 
1. วันที่ 16 กรกฎาคม 2561 ถึงวันที่ 24 สิงหาคม 2561 รับสมัครนักศึกษาภาคปกติ 

ประจําปการศึกษา 2561 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการคาสมัยใหม 
(หลักสูตรใหม พ.ศ. 2561) ณ กองบริการการศึกษา 

2. วันที่ 23 กรกฎาคม 2561 ถึงวันที่ 15 สิงหาคม 2561 กองบริการการศึกษาคีย
ประวัตินักศึกษาใหมภาคปกติ ประจําปการศึกษา 2561 เวลา 17.00-20.00 น. ณ กองบริการ
การศกึษา 

3. วันที่ 1 สิงหาคม 2561 นักศึกษาใหมภาคปกติ ประจําปการศึกษา 2561 อบรม   
การลงทะเบียนออนไลน และพบอาจารยที่ปรึกษา ณ หองประชุมอาคาร 100 ป ศูนยภาษาและ
คอมพิวเตอร 

4. วันที่ 3 สิงหาคม 2561 นักศึกษาใหมภาคปกติ ประจําปการศึกษา 2561 ยื่นสําเนา
ผลการเรียนที่สําเร็จการศึกษาแลวใหกองบริการการศึกษา ณ หองประชุมอาคาร 100 ป ศูนยภาษา
และคอมพิวเตอร 

5. วันที่ 4 สิงหาคม 2561 นักศึกษาภาคพิเศษ (เสาร-อาทิตย) ประจําภาคเรียนที ่
1/2561 รายงานตัวเปนนักศึกษา ณ หองประชุมอาคาร 100 ป ศูนยภาษาและคอมพิวเตอร 

6. วันที่  4 -10 สิงหาคม 2561 อาจารยผูสอนภาคฤดูรอน ภาคเรียนที่ 3/2560       
(ครั้งที่ 2) สงผลการเรียนผานระบบออนไลน www.aru.ac.th 

7. วันที่ 6 สิงหาคม 2561 นักศึกษาภาคปกติ ทุกชั้นป เปดภาคเรียนที่ 1/2561 ณ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

8. วันที่ 18 -19 สิงหาคม 2561 สอบปลายภาคเรียนนักศึกษาภาคพิเศษ (เสาร-
อาทิตย) ประจําภาคเรียนที่ 3/2560  ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

9. วันที่  22 สิงหาคม 2561 ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ 9/2561        
เวลา 09.00 น. ณ หองประชุมอยุธยา - อาเซียน  

10.  วันที่ 25 สิงหาคม 2561 นักศึกษาภาคพิเศษ (เสาร-อาทิตย) เปดภาคเรียนที่ 
1/2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
 

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
รับทราบ   

ระเบียบวาระที่ 5.15  หัวหนาหนวยตรวจสอบภายใน 
- ไมมี - 
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ระเบียบวาระที่ 5.16  ประธานคณะกรรมการดําเนินงานศูนยฝกปฏิบัติการวิชาชีพธุรกิจ 
(อาคารสวนหลวง) 

 

 สาระสําคัญโดยยอ 
สรุปการดําเนินงานในชวง 1 - 31 กรกฎาคม 2561 

ศูนยฝกปฏิบัติการวิชาชีพทางธุรกิจ (อาคารสวนหลวง) 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ศูนยฝกปฏิบัติวิชาชีพทางธุรกิจ (อาคารสวนหลวง) ขอสรุปผลการดําเนินงานในเดือน 

กรกฎาคม 2561 เพ่ือแจงตอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) ครั้งท่ี 8/2561        

มีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

1. รายไดจากการใหบริการ เดือน กรกฎาคม 2561 ศูนยฝกปฏิบตัิการวิชาชีพทางธุรกิจ 

(อาคารสวนหลวง) 
 

ลําดับท่ี ประเภทของบริการ จํานวนการใช
บริการ (ครั้ง) 

จํานวนเงิน (บาท) 
 

1 หองพักเดี่ยว (เตียงคู)  241 125,250.00 
2 หองพักเตียงรวม 10 9,000.00 
3 หองประชุมศรีอยุธยา 6 12,000.00 
4 หองประชุมศรีรามเทพ  - 
5 หองจัดเลี้ยง 7 20,500.00 
6 รายไดอื่น  (อาหารเชา,คาเชาตูน้ํา)  36,895.00 
7 รายไดอื่น (ดอกเบี้ยธนาคาร)  - 

รวมรายรับเงินท้ังสิ้น 264 203,645.00 
 

2. รายจายของเดือน กรกฎาคม 2561 ศูนยฝกปฏิบัติการวิชาชีพทางธุรกิจ (อาคารสวนหลวง) 
 

ลําดับที่ หมวดเงินรายจาย หนวย (บาท) 
1 คาจางชั่วคราว 93,300.00 
2 คาตอบแทน  20,592.00 
3 คาใชสอย 25,863.89 
4 คาวัสดุ 20,180.00 
5 คาสาธารณูปโภค 2,664.19 
6 คาใชจายอ่ืน (คาอาหารเชา) 16,600.00 

รวมรายจายท้ังสิ้น 179,200.08 
กําไรสุทธิ 24,444.92 
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 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
รับทราบ   

ระเบียบวาระที่ 5.17  รองอธิการบด ี

ระเบียบวาระที่ 5.17.1  รองอธิการบดีฝายบริหาร 
- ไมมี – 

 

ระเบียบวาระที่ 5.17.2  รองอธิการบดีฝายนโยบายและแผน 
 

 สาระสําคัญโดยยอ 
  1. ผลการดําเนินงาน ประจําเดือนกรกฎาคม – สิงหาคม 2561 

1) วันที่ 10 กรกฎาคม 2561 ประชุมคณะกรรมการบริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา (กบ.) ครั้งท่ี 7/2561 เวลา 13.30 น. ณ หองประชุมอยุธยา - อาเซียน 

2) วันที่ 11 กรกฎาคม 2561 ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ครั้งที่ 7/2561  เวลา 09.30 น. ณ หองประชุมอยุธยา - อาเซียน 

3) วันที่ 11 กรกฎาคม 2561 ประชุมหารือเพ่ือแกไขตัวชี้วัดผลการดําเนินงาน     

(Key Performance Indicators : KPIs) สายวิชาการ  เวลา 14.30 น. ณ หองประชุมอยุธยา – 

อาเซียน 

4) วันที่ 12 กรกฎาคม 2561 ประชุมคณะกรรมการจัดโครงการคายปฐมนิเทศ

นักศึกษาใหมและแนะแนวการใชชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย ประจําปการศึกษา 2561  เวลา 13.30 น.              

ณ หองประชุมตนโมก 

5) วันที่ 13 กรกฎาคม 2561 รวมพิธีเททองหลอสําริดพระพุทธศรีอุทยารัตนมงคล 

เวลา 07.30 น. ณ วัดบรมพุทธาราม 

6) วันที่ 13 กรกฎาคม 2561 ประชุมคณะกรรมการเรงรัดติดตามการใชจาย

งบประมาณฯ ครั้งท่ี 10/2561  เวลา 13.30 น. ณ หองประชุมอยุธยา – อาเซียน 

7) วันที่ 16 กรกฎาคม 2561 อมรมผูใชงานระบบบริหารจัดการดานงบประมาณและ

การคลัง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ หอง 31104 อาคาร 100 ป 

8) วันที่ 16 กรกฎาคม 2561 ประชุมคณะทํางานจัดทําแผนอัตรากําลัง 4 ป 

(ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  เวลา 13.00 น.              

ณ หองประชุมกองพัฒนานักศึกษา  

9) วันที่ 18 กรกฎาคม 2561 ประชุมชี้แจงกับคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณา      

รางพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ 2562  เวลา 09.00 น. ณ อาคาร

รัฐสภา 3  กรุงเทพฯ 
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10) วันที่ 19 กรกฎาคม 2561 ประชุมคณะกรรมาธิการครุภัณฑ ที่ดิน สิ่งกอสราง      

เงินนอกงบประมาณและงบประมาณแผนงานบูรณาการตามท่ีไดรับมอบหมาย รางพระราชบัญญัติ

งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 เวลา 09.00 น. ณ อาคารรัฐสภา 3 กรุงเทพฯ 

11) วันที่ 20 กรกฎาคม 2561 ประชุมวางแผน เรื่องศาสตรของพระราชา เวลา       

09.00 น. ณ กระทรวงศึกษาธิการ  กรุงเทพฯ 

12) วันที่ 20 กรกฎาคม 2561 รวมพิธีหลอเทียนพรรษา เนื่องในวันเขาพรรษา เวลา 

13.00 น. ณ ลานกองพัฒนานักศึกษา 

13) วันที่ 21 กรกฎาคม 2561 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทํายุทธศาสตรการพัฒนา

และขับเคลื่อน  เวลา 13.00 น. ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร  กรุงเทพฯ 

14) วันที่  24 กรกฎาคม 2561 ประชุมกรมการจังหวัด หัวหนาสวนราชการ 

ประจําเดือนกรกฎาคม 2561 เวลา 10.00 น. ณ หองประชุม 1 ชั้น 3 อาคาร 4 ชั้น ศาลากลางจังหวัด

พระนครศรีอยุธยา 

15) วันที่ 25 กรกฎาคม 2561 รวมงานเฉลิมพระเกียรติ “ราชภัฏนอมพลี เทิดพระ

บารมีทั่วหลา” เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา สมเด็จพระเจาอยูหัวมหาวชิราลง

กรณ บดินทรเทพยวรางกูร เวลา 08.00 น.  ณ บริเวณสนามฟุตบอลมหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา 

16) วันที่ 31 กรกฎาคม 2561 ประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการศึกษา      

ตอของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  เวลา 09.30 น. ณ หองประชุมอยุธยา-

โปรตุเกส 

17) วันที่ 31 กรกฎาคม 2561 ประชุมพิจารณาโครงการที่เสนอขอรับการจัดสรร

งบประมาณภายใตแผนงานโครงการยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพิอการพัฒนาทองถ่ิน ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2562 (งบแผนดิน) เวลา 14.00 น. ณ หองประชุมอยุธยา – อาเซียน 

18) วันที่ 2 สิงหาคม 2561 ประชุมประจําภาคเรียนที่ 1/2561 (บุคลากรสาย

สนับสนุนวิชาการ)  เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ หองประชุมอาคาร 100 ป 

19) วันที่ 3 สิงหาคม 2561 ประชุมหารือการปฏิบัติราชการตามขอสั่งการอธิการบด ี

เวลา 10.00 น. ณ หองประชุมอยุธยา-อาเซียน 

20) วันที่ 5 สิงหาคม 2561 รวมเปนเกียรติในงานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม ภาค 

กศ.บป. เสาร – อาทิตย  เวลา 09.00 น. ณ หองประชุม อาคาร 100 ป 

21) วันที่ 8 สิงหาคม 2561 ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาครั้งท่ี 

8/2561 เวลา 09.30 น. ณ  หองประชุมอยุธยา – อาเซียน  

22) วันที่  8 สิงหาคม 2561 ประชุมคณะกรรมการหนวยอนุรักษสิ่ งแวดลอม

ธรรมชาติและศิลปกรรมเวลา 13.30 น. ณ หองประชุมสถาบันอยุธยาศึกษา 
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23) วันที่  14 สิงหาคม 2561 ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา (กบ.) ครั้งท่ี 8/2561 เวลา 13.30 น. ณ หองประชุมอยุธยา-อาเซียน 
 

2. รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการและการประเมินผลโครงการ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2561 (รอบ 6 เดือน ระหวางวันที่ 1 ตุลาคม 2560 – 1 มีนาคม 2561)  

3. แผนการดําเนินงานดานนโยบายและแผนประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 
4. แผนการดําเนินงานประจําเดือนประจําเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2561 

1)  วันที่ 16 สิงหาคม 2561 รวมเปนเกียรติในพิธีเปดงานสัปดาหวิทยาศาสตร
แหงชาติสวนภูมิภาค ประจําป พ.ศ. 2561 เวลา 09.00 น. ณ อาคาร 100 ป 

2)  วันที่  17 สิงหาคม 2561 ประชุมคณะกรรมการเรงรัดติดตามการใชจาย
งบประมาณฯ ครั้งท่ี 11/2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เวลา 13.30 น. ณ หองประชุม
อยุธยา – อาเซียน 

 3)  วันที่ 18 สิงหาคม 2561 รวมพิธีวางพานพุมถวายราชสักการะพระบรมรูป
พระบาทสมเด็จพระจอมเจาอยูหัว เนื่องในงานสัปดาหวิทยาศาสตรแหงชาติสวนภูมิภาค ประจําป 
พ.ศ. 2561  เวลา 08.30 น. ณ หองประชุมอาคาร 100 ป 
 

มติ/ความคิดเห็นของที่ประชมุ 
รับทราบ    

 

ระเบียบวาระที่ 5.17.3  รองอธิการบดีฝายวิชาการ 

 สาระสําคัญโดยยอ 
 ผลการดําเนินงานเดือนกรกฎาคม 2561 
 1. ประชุมคัดเลือกประธานคณะกรรมการเครือขายการศึกษาทั่วไปแหงประเทศไทย 
โรงแรมรามาการเดนส ประธานคณะกรรมการฯไดแก มหาวิทยาลัยมหิดล 
 2. เปนผูสังเกตการณของมหาวิทยาลัยในการสอบบรรจุเขารับราชการ (ก.พ.) ที่วิทยาลัย
เทคโนโลยีพาณิชยการอยุธยา 
 3. จัดอบรมภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษารุนป พ.ศ. 2560 ระหวางวันที่ 9,10,16,17,23 
กรกฎาคม 2561 
 4. จัดการสอบขอเขียนและสอบสัมภาษณนักศึกษาใหมภาคปกติ ประจําปการศึกษา 
2561 (รอบ 5  ครั้งที่ 2) 
 5. รวมฟงบรรยายการปฏิรูปหลักสูตร : ทิศทางการพัฒนาหลักสูตรอุดมศึกษาในอนาคต 
โดย ศาสตราจารยคลินิก  นายแพทยอุดม  คชินทร รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงศึกษาธิการ           
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
 6. เขารวมประชาพิจารณระบบการคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (TCAS) 
สมาคมที่ประชุมอธิการบดีแหงประเทศไทย ประจําปการศึกษา 2562 

 7.  (ราง) ปฏิทินการรับนักศึกษาภาคปกติ ประจําปการศึกษา 2562  
 8.  จํานวนนักศึกษาภาคปกติที่ลงทะเบียนภาคเรียนที่ 1/2561  
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 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
รับทราบ   

 

ระเบียบวาระที่ 5.17.4  รองอธิการบดีฝายกิจการพิเศษและกฎหมาย 

 สาระสําคัญโดยยอ 
งานนิติการ 
1. วันที่ 2 กรกฎาคม 2561 จัดประชุมคณะกรรมการสืบหาขอเท็จจริง คดีกรมศิลปากร 

ครั้งที่ 1/2561 (นางศขิรินทร สุวรรณทัศน นางสาวศิริลักษณ  สุคันธชาติ) 
2. วันที่ 3 กรกฎาคม 2561 จัดประชุมคณะอนุกรรมการอุทธรณและรองทุกขประจํา

มหาวิทยาลัย  (นางศิขรินทร  สุวรรณทัศน) 
3. วันที่ 4 กรกฎาคม 2561 จัดประชุมคณะอนุกรรมการอุทธรณและรองทุกขประจํา

มหาวิทยาลัย (นางศิขรินทร  สุวรรณทัศน) 
4. วันที่ 6 กรกฎาคม 2561 จัดประชุมคณะกรรมการสืบหาขอเท็จจริ ง คดีกรม

ศิลปากร ครั้งที่ 2/2561 (นางศขิรินทร สุวรรณทัศน นางสาวศิริลักษณ  สุคันธชาติ) 
5. วันที่ 9 กรกฎาคม 2561 จัดประชุมคณะกรรมการสอบสวนวินัยอยางรายแรง    

(นางศิขรินทร  สุวรรณทัศน) 
6. วันที่ 10 กรกฎาคม 2561 จัดประชุมคณะกรรมการสอบสวนวินัย ครั้งที่ 5/2561 

(นางศิขรินทร สุวรรณทัศน  นางสาวศิริลักษณ สุคันธชาติ) 
7. วันที่ 11 กรกฎาคม 2561  เขารวมประชุมสภามหาวิทยาลัย (นางศราริตา แจงพันธ  

นางศิขรินทร สุวรรณทัศน นางสาวศิริลักษณ  สุคนัธชาติ) 
8. วันที่ 11 กรกฎาคม 2561 จัดประชุมคณะกรรมการอุทธรณและรองทุกขประจํา

มหาวิทยาลัย (นางศราริตา  แจงพันธ  นางศิขรินทร  สุวรรณทัศน) 
9. วันที่ 12 กรกฎาคม 2561 จัดประชุมคณะกรรมการอุทธรณและรองทุกขประจํา

มหาวิทยาลัย  (นางศราริตา  แจงพันธ  นางศิขรินทร  สุวรรณทัศน) 
10. วันที่ 13 กรกฎาคม 2561 ประชุมคณะกรรมการสอบสวนวินัยอยางรายแรง กรณีสง

เกรดลาชา (นางศิขรินทร สุวรรณทัศน นางสาวศิริลักษณ  สุคันธชาติ) 
11. วันที่ 16 กรกฎาคม 2561 จัดประชุมคณะกรรมการสอบสวนวินัยอยางรายแรง    

กรณีประพฤตมิชอบ ครั้งที่ 15/2561  (นางศราริตา แจงพันธ  นางศิขรินทร สุวรรณทัศน) 
12. วันที่ 17 กรกฎาคม 2561 จัดประชุมคณะกรรมการความรับผิดทางละเมิด ครั้งที่ 

7/2561 (นาวศิขรินทร  สุวรรณทัศน) 
13. วันที่ 19 กรกฎาคม 2561 เขารวมอบรมปองกันการทุจริตคอรรัปชั่น “ขาราชการ

ไทยทุจริต” ระหวางวันท่ี 19 – 20 กรกฎาคม 2561 (นางสาวศิริลักษณ สุคนัธชาติ) 
14. วันที่ 21 กรกฎาคม 2561 จัดประชุมคณะกรรมการปรับปรุงและยกรางกฎหมาย 

(นางศราริตา แจงพันธ  นางศิขรินทร  สุวรรณทัศน) 
15. วันที่ 23 กรกฎาคม 2561 จัดประชุมคณะกรรมการสอบสวนวินัย ครั้งที่ 6/2561 

(นางศิขรินทร สุวรรณทัศน  นางสาวศิริลักษณ  สุคนัธชาติ)  
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16. วันที่ 23 กรกฎาคม 2561 ไปสถาบันอนุญาโตตุลาการระหวางวันที่ 23 – 24 
กรกฎาคม 2561 ติดตอคดีเก่ียวกับหอดูดาว (นางศรารติา แจงพันธ) 

17. วันที่ 25 กรกฎาคม 2561 เขารวมพิธีทําบุญตักบาตรขาวสารอาหารแหง และบําเพ็ญ
ประโยชน ณวัดโบถนวรดิษฐ อําเภอปาโมก จังหวัดอางทอง (นางศิขรินทร สุวรรณทัศน นางสาว          
ศิริลักษณ สุคันธชาติ) 
 

งานกิจการคณะกรรมการ 
ผลการดําเนินงานประจําเดือนกรกฎาคม 2561 
1. วันที่  10  กรกฎาคม  2561  ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.)    

ครั้งที่ 7/2561  เวลา 13.30 น. ณ หองประชุมอยุธยา – อาเซียน  สํานักงานอธิการบดี 
2. วันที่ 11  กรกฎาคม 2561 ประชุมสภามหาวิทยาลัย  ครั้งที่ 7/2561 เวลา 09.30 

น. ณ หองประชุมอยุธยา – อาเซียน  สํานักงานอธิการบดี 
3. วันที่  12 กรกฎาคม 2561 ประชุมคณะกรรมการสงเสริมฯ ครั้ งที่  7/2561         

เวลา 09.30 น. ณ หองประชุมอยุธยา – อาเซียน  สํานักงานอธิการบดี 
4. วันที่ 25 กรกฎาคม 2561 ประชุมสภาคณาจารยฯ  ครั้งที่ 1/2561 เวลา 13.30 น. 

ณ หองประชุมอยุธยา – โปรตุเกส  สํานักงานอธิการบดี  
 

แผนการดําเนินงานประจําเดือนสิงหาคม 2561 
1. วันที่ 8  สิงหาคม 2561 ประชุมสภามหาวิทยาลัย  ครั้งที่ 8/2561 เวลา 09.30 น. 

ณ หองประชุมอยุธยา – อาเซียน  สํานักงานอธิการบดี 
2. วันที่  14  สิงหาคม  2561  ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) ครั้งที่ 

7/2561  เวลา 13.30 น. ณ หองประชุมอยุธยา – อาเซียน  สํานักงานอธิการบด ี
3. วันที่ 22  สิงหาคม 2561 ประชุมสภาคณาจารยฯ  ครั้งที่ 2/2561 เวลา 13.30 น. 

ณ หองประชุมอยุธยา – โปรตุเกส  สํานักงานอธิการบดี  
4. วันที่ 30 สิงหาคม 2561 ประชุมคณะกรรมการสงเสริมฯ ครั้งที่ 8/2561 เวลา 

09.30 น. ณ หองประชุมอยุธยา – อาเซียน  สํานักงานอธิการบดี 
 

ผลการดําเนินงานคณะกรรมการดําเนินงาน ITA กรกฎาคม พ.ศ. 2561 
1. วันที่ 15 กรกฎาคม 2561 ที่ปรึกษาโครงการโรงเรียนนายรอยตํารวจ แจงคะแนน

แบบสํารวจเชิงประจักษเบื้องตนทาง email มหาวิทยาลัยไดรอยละ 90.91 จากรอยละ 100 อยูใน
ระดับสูงมาก 

2. วันที่ 19 - 20 กรกฎาคม 2561 ตั ว แ ท น ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ดํ า เ นิ น ง า น  ITA           
โดย นางสาวนันทนา ศรีชัยมูล และ นางสาวศิริลักษณ สุคันธชาติ เขารวมโครงการโครงการปลุก
จิตสํานึกในการปองกันและปราบปรามการทุจริตใหกับเครือขายภาครัฐตอตานการทุจริตภายใต
โครงการ "ขาราชการไทยไรทุจริต" และระดมความเห็นเพ่ือหาแนวทางเสริมสรางความเขมแข็ง        
ในการปองกันกระบวนการทุจริตในหนวยงาน ณ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

3. วันที่ 16 - 25 กรกฎาคม 2561 คณะกรรมการดําเนินงาน ITA จัดทําเอกสาร
หลักฐานเชิงประจักษประกอบการอุทธรณคะแนน 
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4. วันที่ 26 กรกฎาคม 2561 มหาวิทยาลัยสงหลักฐานประกอบการอุทธรณคะแนน   
แบบสํารวจเชิงประจักษไปยังที่ปรึกษาโครงการ 
 

แผนการดําเนินงานคณะกรรมการดําเนินงาน ITA สิงหาคม-กันยายน พ.ศ. 2561 
1. วันที่ 15 สิงหาคม 2561 ที่ปรึกษาแจงคะแนนแบบสํารวจเชิงประจักษหลังอุทธรณ 

ทาง email ของผูประสานงาน 
2. ภายในตุลาคม 2561 สกอ. จัดสงรายงานผลการประเมิน ITA ใหแกหนวยงานท่ีเขา

รับการประเมิน จัดสงทางไปรษณียตามที่อยูของหนวยงาน 
 

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชมุ 
รับทราบ   

 

ระเบียบวาระที่ 5.17.5  รองอธิการบดีฝายกิจการนักศกึษาและวิจัยและพัฒนา 

 สาระสําคัญโดยยอ 
  ผลการดําเนินงาน เดือน สิงหาคม 2561 

1. วันที่ 22 สิงหาคม 2561 กิจกรรมอยุธยานารู  คูเมืองมรดกโลก  (รับนองมหาวิทยาลัย) 
เวลา 07.00 – 11.30 น. ณ สนามฟุตบอลมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา และบริเวณอุทยาน
ประวัติศาสตรอยุธยา 

2. วันที่ 29 สิงหาคม 2561 พิธีเปดและประกาศนโยบายโครงการมหาวิทยาลัยปลอดบุหรี่ 
เวลา 12.30 – 16.30 น. ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

3. การประชุมนักศึกษาที่ไดรับทุนใหเปลา จํานวน  288  ทุน  ขอเรียนเชิญอธิการบดีและ
คณบดีมาหารือรวมกันในเรื่องนี ้

4. การประชุมคณะอนุกรรมการกองทุนวิจัย  ขณะนี้มีงบพัฒนาทองถิ่นจํานวนมาก  แตยัง
ขาดงานวิจัยที่จะตีพิมพเผยแพร  จะประกาศรับขอเสนอโครงการวิจัยเพ่ือใหการสนับสนุนการตีพิมพวิจัยมาก
ยิ่งข้ึน 
 กิจกรรมที่จะดําเนินการ 
  1. โครงการคายปฐมนิเทศนักศึกษาใหมและแนะแนวการใชชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย 
ประจําปการศกึษา 2561 ระหวางวันที่ 16 - 21 กรกฎาคม 2561 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัย 
 

  มติ/ความคิดเห็นของที่ประชมุ 
รับทราบ 
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ระเบียบวาระที่ 5.17.6  ผูชวยอธิการบดีฝายประกันคุณภาพ 

 สาระสําคัญโดยยอ 

  ผลการดําเนินงาน เดือนกรกฎาคม 2561 
1. วันที่ 3 กรกฎาคม 2561 จัดทําแผนบริหารความเสี่ยง สํานักงานอธิการบดี ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2561 เรียบรอยแลว  
2. วันที่ 14 กรกฎาคม 2561 ประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการจัดทําคูมือการประกัน

คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา กลุมมหาวิทยาลัยราชภัฏ ณ มหาวิทยาลัยจันทรเกษม 
กรุงเทพมหานคร 

3. วันที่ 16 - 31 กรกฎาคม 2561 การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 
ประจําปการศึกษา 2560 ไดดําเนินการประเมินคุณภาพตามเกณฑระบบและกลไกประกันคุณภาพการศึกษา
เรียบรอยแลว  
 

แผนการดําเนินงาน  เดือนสิงหาคม 2561 
1. วันที่ 16 - 31 กรกฎาคม 2561 ประเมินหลักสูตรที่ขอขึ้นทะเบียนหลักสูตรที่มี

คุณภาพและมาตราฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ TQR : Thai Qualifications 
Register จํานวน 11 หลักสูตร ดังนี ้

1. วันที่ 16 กรกฎาคม 2561 ประเมินหลักสูตรนิเทศศาสตร  คะแนนเฉลี่ย 3.25 (คมส.) 
2. วันที่ 20 กรกฎาคม 2561 ประเมินหลักสูตรนิติศาสตร  คะแนนเฉลี่ย 3.46 (TQR) 

(คมส.) 
3. วันที่ 25 กรกฎาคม 2561 ประเมินหลักสูตรภาษาไทย  คะแนนเฉลี่ย 3.25 (คมส.) 
4. วันที่ 17 กรกฎาคม 2561 ประเมินหลักสูตรคอมพิวเตอรธุรกิจ คะแนนเฉลี่ย 3.45 

(ควจ.) 
5. วันที่ 18 กรกฎาคม 2561 ประเมินหลักสูตรการจัดการโลจิสติกส คะแนนเฉลี่ย 3.54 

(ควจ.) 
6. วันที่ 20 กรกฎาคม 2561 ประเมินหลักสูตรเศรษฐศาสตรธุรกิจ คะแนนเฉลี่ย 3.28 

(ควจ.) 
7. วันที่ 18 กรกฎาคม 2561 ประเมินหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย คะแนนเฉลี่ย 3.54 (TQR) 

(ครศ.) 
8. วันที่ 26 กรกฎาคม 2561 ประเมินหลักสูตรคณิตศาสตร  คะแนนเฉลี่ย 3.34 (ครศ.) 
9. วันท่ี 21 กรกฎาคม 2561 ประเมินหลักสูตรวิศวกรรมการจัดการ คะแนนเฉลี่ย 3.46 

(ควท.) 
10. วันที่ 25 กรกฎาคม 2561 ประเมินหลักสูตรคณิตศาสตร คะแนนเฉลี่ย 3.47 (ควท.) 
11. วันที่ 31 กรกฎาคม 2561 ประเมินหลักสูตรเกษตรศาสตร คะแนนเฉลี่ย 3.67 (ควท.) 
     จากผลการประเมินหลักสูตรนํารอง จํานวน 11 หลักสูตร ในการประเมินเพ่ือขอ

เผยแพรหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานในฐานขอมูล TQR ปการศึกษา 2560 มีหลักสูตรท่ีสามารถ
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ดําเนินการประเมินตามเกณฑเพื่อขอเผยแพรหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานในฐานขอมูล TQR ป
การศึกษา 2560 จํานวน 2 หลักสูตร ไดแก  

    1. หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย  คณะครุศาสตร 
    2. หลักสูตรนิติศาสตร  คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
 

แผนการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา สิงหาคม พ.ศ. 2561 
1. วันที่ 29 - 30 สิงหาคม 2561 ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจําป

การศึกษา 2560 คณะวิทยาการจัดการ 
2. วันที่ 29 - 30 สิงหาคม 2561 ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจําป

การศึกษา 2560 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี
3. วันที่ 30 - 31 สิงหาคม 2561 ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจําป

การศึกษา 2560 คณะครุศาสตร 
4. วันที่ 30 - 31 สิงหาคม 2561 ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจําป

การศึกษา 2560 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
 

มติ/ความคิดเห็นของที่ประชมุ 
รับทราบ 

 

ระเบียบวาระที่ 5.17.7  ผูชวยอธิการบดีฝายบริการวิชาการและสหกิจศกึษา 

- ไมมี - 

ระเบียบวาระท่ี 6  เรื่องอื่น ๆ 

ระเบียบวาระที่  6.1 กําหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  ครั้งที่ 
9/2561 

สาระสําคัญโดยยอ 
มหาวิทยาลัยกําหนดใหมีการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) ครั้งที่ 

9/2561  ในวันอังคารที่ 11 กันยายน 2561  เวลา 13.30 น. ณ หองประชุมอยุธยา – อาเซียน  
อาคารศรีอโยธยา (สํานักงานอธิการบดี)  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยขอใหกรรมการ
ทุกทานเขารวมประชุมตามวัน เวลา และสถานท่ีดังกลาวโดยพรอมเพรียงกัน 

 

มติ/ความคิดเห็นของที่ประชมุ 
     รับทราบ 
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ระเบียบวาระที่  6.2  ขอเสนอแนะจากแตละหนวยงาน  
 

- ไมมี -  

 

เลิกประชุมเวลา  18.15 น.  
 

 

 

 

 

นางนงคราญ คงสมทรง ผูจัดทํารายงานการประชุม 
นางลักขณา เตชวงษ ผูตรวจรายงานการประชุม 


