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รายงานการประชุมคณะกรรมการบรหิารมหาวิทยาลัย 
คร้ังที่  4/2559 

วันอังคารที่  26  เมษายน  2559  เวลา 13.30 – 16.07 น. 
ณ  ห้องประชุมอยุธยา – อาเซียน  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

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

ผู้ท่ีมาประชุม 
1. อาจารย์ ดร.เกษม บํารุงเวช อธิการบดี       ประธาน 
2. รศ.ดร.นพวรรณ ธีระพันธ์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร      กรรมการ 
3. อาจารย์จิรศักด์ิ ชุมวรานนท์ รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน    กรรมการ 
4. ผศ.ดร.อดิศร  ภู่สาระ  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ      กรรมการ 
5. อาจารย์ธาตรี มหันตรัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษและกฎหมาย  กรรมการ 
6. ผศ.บุญไท  เจริญผล  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายงานประกันคุณภาพ    กรรมการ 
7. อาจารย์ ดร.กิติมา ทามาล ี  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการฯ    กรรมการ 
8. อาจารย์ ดร.ภาคิน โชติเวศย์ศิลป์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์     กรรมการ 
9. อาจารย์ ดร.อมรรัตน์ สน่ันเสียง  คณบดีคณะครุศาสตร์               กรรมการ 
10. ผศ.หทัยรัตน์  ทรรพวส ุ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ฯ     กรรมการ 
11. รศ.ศานิต   สวัสดิกาญจน์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ฯ      กรรมการ 
12. รศ.ดร.ชูสิทธ์ิ  ประดับเพ็ชร์ ผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา    กรรมการ 
13. อาจารย์ ดร.จงกล เฮงสุวรรณ ผู้อํานวยการสถาบันอยุธยาศึกษา     กรรมการ 
14. ผศ.ธนู   บุญญานุวัตร ผู้อํานวยการสํานักวิทยบริการและ 

     เทคโนโลยีสารสนเทศ      กรรมการ 
15. อาจารย์ ดร.นริสานันท์  เดชสุระ ผู้อํานวยการสํานักงานบัณฑิตศึกษา    กรรมการ 
16. อาจารย์ประพันธ์ แสงทองดี ประธานสภาคณาจารย์และขา้ราชการ    กรรมการ 
17. นางสาวเพลินตา โมสกุล  ผู้อํานวยการกองนโยบายและแผน        กรรมการ 
18. นางสาวพรสวรรค์ คล้ายกัน ผู้อํานวยการกองกลาง      กรรมการ 
19. นางสารภี  พูลศิร ิ  ผู้อํานวยการกองพัฒนานักศึกษา     กรรมการ 
20. นางลักขณา  เตชวงษ์  ผู้อํานวยการกองบริการการศึกษา     กรรมการ 
21. นางสาวพรสวรรค์ คล้ายกัน ผู้อํานวยการกองกลาง รักษาราชการแทน 

     ผู้อํานวยการสํานักงานอธิการบดี     กรรมการและเลขานุการ 
22. นางศิขรินทร์ สุวรรณทัศน์ นิติกร        ผู้ช่วยเลขานุการ 
23. น.ส.กาญจน์พิชญา ภิญญา  รักษาการหัวหน้างานกิจการคณะกรรมการ    ผู้ช่วยเลขานุการ 
24. นางนงคราญ  คงสมทรง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป              ผู้ช่วยเลขานุการ 
25. นางปิยะนุช  สุขเพ็ชร  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป              ผู้ช่วยเลขานุการ 
26. นางจิราพร  พัฒน์ธนกิจ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป     ผู้ช่วยเลขานุการ 
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ผู้ไม่มาประชมุ 
1. รศ.ไพฑูรย์ สมัครกิจ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา    ติดราชการ 
2. ดร.ศานติ เล็กมณี  คณบดีคณะวิทยาการจัดการ    ติดราชการ 

 
 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. นางสาวกาญจนา       เงินอ่อน  หัวหน้าสํานักงานคณะครุศาสตร์ 
2. นางอรัญญา  จงกลรัตน์ หัวหน้าสํานักงานคณะมนุษยศาสตร์ฯ 
3. นางวิรินดา   มีบํารุง  หัวหน้าสํานักงานคณะวิทยาศาสตร์ฯ 
4. นางเบญญาภา  สอนพรหม หัวหน้าสํานักงานคณะวิทยาการจัดการ 
5. ว่าที่ร้อยตรีหญิงรัตติยา พาวินัย  หัวหน้าสํานักงานสถาบันอยุธยาศึกษา 
6. นางสาวพิจิกามาศ  แย้มบู่  หัวหน้าสํานักงานสํานักงานวิทยบริการฯ 
7. อาจารย์วนิดา  อินทรลักษณ์ หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน  
8. นางสาวเบญจลักษณ์      ชิดชาญชัย หัวหน้างานประกันคุณภาพ 
9. นางสันทนา   แสงสว่าง รักษาการหัวหน้างานพัสดุ 

เริ่มประชุม เวลา 13.30 น. 
          ประธานพิจารณาจํานวนกรรมการท่ีมาประชุมและเห็นว่าครบองค์ประชุมแล้ว จึงเปิด            
การประชุมและดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม  

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ 
ระเบียบวาระท่ี 1.1  ผู้อํานวยการสํานักงานอธิการบดีติดภารกิจ 
 

 สาระสําคัญโดยย่อ 
 เน่ืองจากผู้อํานวยการสํานักงานอธิการบดีติดภารกิจ  จึงขออนุญาตให้ รศ.ดร.นพวรรณ          
ธีระพันธ์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ทําหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.)  

 

 มติ/ความเห็นของที่ประชุม 
   รับทราบ 

 

ระเบียบวาระที่ 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
ระเบียบวาระท่ี 2.1  เรื่องรับรองรายงานการประชุม  ครั้งท่ี 3/2559  

สาระสําคัญโดยย่อ 
มหาวิทยาลัยได้กําหนดให้มีการประชุม คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก .บ .)               

ครั้งที่ 3/2559 เมื่อวันอังคารที่ 22 มีนาคม  2559 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมอยุธยา – อาเซียน  
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

เลขานุการคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) นําเสนอรายงานการประชุม (ก.บ.)        
คร้ังที่ 3/2559 เพ่ือขอให้ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม 
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มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
  รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) ครั้งที่ 3/2559              
โดยไม่มีการแก้ไข 
 

ระเบียบวาระที่ 3   เรื่องสืบเน่ืองจากการประชุม 

ระเบียบวาระท่ี 3.1  รายงานข้อมูลการดําเนินงานและผลการปฏิบัติตามมติท่ีประชุม 
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา   
ครั้งท่ี 3/2559 

สาระสําคัญโดยย่อ 
  เลขา นุการคณะกรรมการบ ริหารมหา วิทยา ลัย  (ก .บ . )  นํ า เสนอรายงานข้อมู ล                  
จากการดําเนินงานและผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่  3/2559 
เมื่อวันอังคารที่  22  มีนาคม  2559  ดังต่อไปน้ี 
 
 

ระเบียบ
วาระท่ี เรื่อง มติท่ีประชุม/ข้อเสนอแนะ 

และข้อสั่งการ ผลการปฏิบัติตามมติ 
5.1 ขอความเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศ 

แนวปฏิบัติในการดําเนินงานสหกิจศึกษา 
และ (ร่าง) ประกาศรหัสวิชาและ
คําอธิบายรายวิชาสหกิจศึกษา           

เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศแนวปฏิบัติ 
ในการดําเนินงานสหกิจศึกษา และ (ร่าง) 
ประกาศรหัสวิชาและคําอธิบายรายวิชา 
สหกิจศึกษา  โดยให้แก้ไขตามข้อเสนอแนะ
ของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
(ก.บ)              

- แจ้งมติการประชุมให้แก่หน่วยงาน        
ที่เก่ียวข้องได้รับทราบ 

- นําเสนอเพ่ือพิจารณาในการประชุมสภา
มหาวิทยาลัย คร้ังที่ 4/2559 เมื่อวันที่ 20 
เมษายน 2559 มติที่ประชุมเห็นชอบ 
(ร่าง) ประกาศรหัสรายวิชาและคําอธิบาย
รายวิชาสหกิจศึกษา  ส่วน (ร่าง) ประกาศ
แนวปฏิบัติในการดําเนินงานสหกิจศึกษา 
ที่ประชุมให้ปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะ
ของกรรมการสภามหาวิทยาลัยก่อน
นําเสนออธิการบดีลงนาม 

5.2 ขอความเห็นชอบ (ร่าง) รายงานประจําปี 
2558 

เห็นชอบ (ร่าง) รายงานประจําปี 2558   
โดยให้แก้ไขตามข้อเสนอแนะของ 
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.)  
ก่อนนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือขอความ
เห็นชอบต่อไป 

- แจ้งมติการประชุมให้แก่หน่วยงาน        
ที่เก่ียวข้องได้รับทราบ 

- นําเสนอเพ่ือพิจารณาในการประชุมสภา
มหาวิทยาลัย คร้ังที่ 4/2559 เมื่อวันที่ 20 
เมษายน 2559 แต่เนื่องจากมีวาระ     
เพ่ือพิจารณาหลายเร่ือง  ที่ประชุมจึงให้
นําไปพิจารณาในการประชุมสภา
มหาวิทยาลัย คร้ังที่ 5/2559 ในวันที่ 18 
พฤษภาคม 2559 

5.3 ขอความเห็นชอบ (ร่าง) แผนกลยุทธ์ 
ระยะ 5 ปี พ.ศ.2559 – 2563 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
(ปรับปรุงคร้ังที่ 1) 

ให้นํากลับไปแก้ไขตามข้อเสนอแนะของ 
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.)  
โดยให้แต่ละหน่วยงานช่วยตรวจสอบหากมี
การแก้ไขเพ่ิมเติมให้แจ้งมายังกองนโยบาย
และแผน  และให้นํามาพิจารณา               
ในการประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย (ก.บ.) อีกคร้ังหน่ึง 

- แจ้งมติการประชุมให้แก่หน่วยงาน        
ที่เก่ียวข้องได้รับทราบ 

- นําเสนอเพ่ือพิจารณาเป็นวาระสืบเนื่อง
จากการประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย (ก.บ.) คร้ังที่ 4/2559      
ในวันที่ 26 เมษายน 2559 
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ระเบียบ
วาระท่ี เรื่อง มติท่ีประชุม/ข้อเสนอแนะ 

และข้อสั่งการ ผลการปฏิบัติตามมติ 
5.4 ขอความเห็นชอบ (ร่าง) แผนบริหาร

ความเส่ียง  มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ.2559 

เห็นชอบ (ร่าง) แผนบริหารความเส่ียง  
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2559 และให้
หน่วยตรวจสอบภายในปรับปรุงแก้ไขตามที่
เห็นสมควร 

- แจ้งมติการประชุมให้แก่หน่วยงาน        
ที่เก่ียวข้องได้รับทราบ 

- นําเสนอเพ่ือพิจารณาในการประชุมสภา
มหาวิทยาลัย คร้ังที่ 4/2559 เมื่อวันที่ 20 
เมษายน 2559 แต่เนื่องจากมีวาระ     
เพ่ือพิจารณาหลายเร่ือง  ที่ประชุมจึงให้
นําไปพิจารณาในการประชุมสภา
มหาวิทยาลัย คร้ังที่ 5/2559 ในวันที่ 18 
พฤษภาคม 2559 

 

ระเบียบวาระที่ 4 แจ้งผลและนําเสนอแผนงานที่จะดําเนินการของหน่วยงานต่าง ๆ  
ระเบียบวาระท่ี 4.1 คณบดีคณะครุศาสตร์ 
 สาระสําคัญโดยย่อ 

1. เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2559 กิจกรรมวิถีวัฒนธรรมชาวพุทธ  มีกิจกรรมถวายภัตตาหารเช้า      
แด่พระสงฆ์และตักบาตรอาหารแห้ง  และกิจกรรมมหาสงกรานต์   

2. เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2559 เตรียมความพร้อมนักศึกษาก่อนออกฝึกปฏิบัติการสอน           
ในสถานศึกษา 1 ภาคเรียนที่ 1/2559 ของนักศึกษาช้ันปีที่ 5  ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 

3. เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2559 เลือกต้ังนายกสโมสรนักศึกษาคณะครุศาสตร์  ณ โดมโรงเรียน
สาธิตมัธยม  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา   

4. เมื่อวันที่ 20 – 21 เมษายน 2559 อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนากระบวนการ
ดําเนินงานประกันคุณภาพ  ระดับหลักสูตร  โดยวิทยากร ดร.ศศิธร  จันทมฤก  ณ ห้องประชุม 204        
อาคารศูนย์การศึกษาพิเศษ  คณะครุศาสตร์ 

5. เมื่อวันที่ 23 – 24 เมษายน 2559 อบรมเชิงปฏิบัติการ  เรื่อง การสร้างสื่อ CAI สําหรับครู
คณิตศาสตร์  โดยวิทยากร ผศ.สุวิทย์  ไวยกุล  และอาจารย์บริบูรณ์  ชอบทําดี  ณ ห้อง 31104 อาคาร 100 ปี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

6. ในวันที่ 25 – 26 เมษายน 2559 อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดการเรียนรู้บูรณาการ     
Stem  Education โดยวิทยากร ดร.ธานี  จันทร์นาง  และอาจารย์พัชรพล  เถาธรรมพิทักษ์  ณ หอประชุม
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จย่า 90 สพป.อ่างทอง  จังหวัดอ่างทอง 

7. ในวันที่ 27 เมษายน 2559 เวลา 09.00 – 12.00 น. เตรียมความพร้อมนักศึกษาก่อนออกฝึก
ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาพิธีมอบป้ายนามสิทธ์ิ ภาคเรียนที่ 1/2559  ของนักศึกษาช้ันปีที่ 5                  
ณ ห้องประชุมอาคาร 100 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

8. ในวันที่ 28 – 29 เมษายน 2559 อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดการเรียนรู้บูรณาการ   
Stem  Education โดยวิทยากร ดร.ธานี  จันทร์นาง  และอาจารย์พัชรพล  เถาธรรมพิทักษ์  ณ หอประชุม
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จย่า 90 สพป.อ่างทอง  จังหวัดอ่างทอง 
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9. ในวันที่ 28 เมษายน 2559 ประชุมผู้อํานวยการโรงเรียนและครูพ่ีเลี้ยงโรงเรียนเครือข่าย      
ฝึกประสบการณ์ฯ ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

10.  ในวันที่ 30 เมษายน 2559 ปฐมนิเทศเก่ียวกับการสอนในสถานศึกษา 2 นักศึกษา ป.บัณฑิต 
วิชาชีพครู  ณ ห้องประชุม 317  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

11.  ในวันที่ 30 เมษายน 2559 – วันที่ 1 พฤษภาคม 2559 อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง แผนกล
ยุทธ์และแผนปฏิบัติราชการ ณ โรงแรมลองบีช  ชะอํา  จังหวัดเพชรบุรี   

12.  ในวันที่ 18 พฤษภาคม 2559 ประชุมเก่ียวกับการเลือกหัวหน้าหน่วยและรับฟังปัญหา       
ของนักศึกษาช้ันปีที่ 4 ณ ห้องประชุมอาคาร 100 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

13.  ในวันที่ 30 พฤษภาคม 2559 เตรียมความพร้อมและปฐมนิเทศก่อนออกฝึกปฏิบัติวิชาชีพ
ระหว่างเรียน 1 ภาคเรียนที่ 1/2559  ของนักศึกษาชั้นปีที่ 4  ณ ห้องประชุมอาคาร 100 ปี มหาวิทยาลัย     
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

14.  ในวันที่ 31 พฤษภาคม 2559 เตรียมความพร้อมและปฐมนิเทศก่อนออกฝึกปฏิบัติวิชาชีพ
ระหว่างเรียน 1 ภาคเรียนที่ 1/2559 ของนักศึกษาช้ันปีที่ 4 ณ ห้องประชุมอาคาร 100 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 

 

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
รับทราบ  

 

ระเบียบวาระท่ี 4.2  คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 สาระสําคัญโดยย่อ 

1. เมื่อวันที่ 7,9 มีนาคม 2559  สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์จัดกิจกรรมศึกษาดูงานให้กับ
นักศึกษาสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์  ช้ันปีที่ 1  ณ รัฐสภาไทย  พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเรือพระราชพิธี 
และพระที่น่ังวิมานเมฆ  ณ รัฐสภา 

2. เมื่ อวันที่  14 มีนาคม 2559  จัดประชุมประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตร                   
ณ ห้องประชุม 43110 ช้ัน 2  อาคาร 43  คณะมนุษยศาสตร์ฯ 

3. เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2559  จัดประชุมคณะกรรมการประจําคณะ ครั้งที่ 2/2559               
ณ ห้องประชุม 43110 ช้ัน 2  อาคาร 43  คณะมนุษยศาสตร์ฯ 

4. เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2559  จัดกิจกรรมพัฒนาทักษะทางเทคโนโลยี โดยอาจารย์ชัยพฤกษ์     
ชูดํา  อาจารย์ประจําสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  คณะวิทยาศาสตร์ฯ ณ ห้อง 43108  ช้ัน 2 อาคาร 43  
คณะมนุษยศาสตร์ฯ 

5. เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2559  จัดกิจกรรมศึกษาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามโครงการอัน
เน่ืองมาจากพระราชดําริ  วิทยากรโดย อาจารย์กานดา  เต๊ะขันหมาก  อาจารย์สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน       
ณ ห้อง 43107  ช้ัน 2  อาคาร 43  คณะมนุษยศาสตร์ฯ 

6. เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2559 จัดกิจกรรมอบรมพัฒนาบัณฑิตสํานึกสาธารณะ  วิทยากรโดย 
พระมหาวีรพล  วีรญาโน  ผู้ช่วยเจ้าอาวาส  วัดยานนาวา  ประธานเครือข่ายธรรมะอารมณ์ดี  ณ ห้องประชุม  
ต้นโมก  อาคารบรรณราชนครินทร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
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7. เมื่อวันที่ 16 , 30 มีนาคม 2559 สาขาวิชาภาษาจีน จัดกิจกรรมอบรมบรรยาย หัวข้อ 
“ประเพณีนิยมของชาวจีน ครั้งที่ 2” วิทยากรโดย อาจารย์สาขาวิชาภาษาจีน  ณ ห้องประชุม อาคาร 100 ปี 
ศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

8. เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2559 สาขาวิชาดนตรีสากล  จัดกิจกรรมเสวนาเชิงปฏิบัติการ  เร่ือง 
“การปรับวงดนตรีสมัยนิยม” วิทยากรโดย วุฒิ  วงศ์สรรเสริญ  Music  Director  The  Voice  Thailand  
(สมาชิกวง The  Begins  ค่าย LOVES)  ณ ห้องประชุมต้นโมก  อาคารบรรณราชนครินทร์  มหาวิทยาลัย    
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

9. เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2559 คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่คณะมนุษยศาสตร์ฯ เป็นตัวแทน    
ทางมหาวิทยาลัยฯ เข้าร่วมกิจกรรมสวดมนต์ทําวัตรเย็นทุกวันธรรมสวนะ  และกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาวัด  
ภายใต้โครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ณ วัดจันทร์  อ.นครหลวง  จ.พระนครศรีอยุธยา 

10.  เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2559 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ จัดกิจกรรมการอ่านกลอนภาษาอังกฤษ
พร้อมดนตรีประกอบ  และการแข่งขันครอสเวิร์คเกม  สําหรับนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ  ณ ห้อง 43014 
อาคาร 43  คณะมนุษยศาสตร์ฯ 

11.  เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2559 จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพบัณฑิตให้เป็นที่ต้องการของสังคม      
ณ ห้อง 43108 ช้ัน 2  อาคาร 43  คณะมนุษยศาสตร์ฯ 

12.  เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2559 จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพบัณฑิตให้เป็นที่ต้องการของสังคม     
ณ ห้อง 43108  ช้ัน 2  อาคาร 43  คณะมนุษยศาสตร์ฯ 

13.  เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2559 จัดกิจกรรมส่งเสริมศักยภาพนักศึกษาสู่โลกภายนอก  วิทยากร
โดย  อาจารย์ณิศรา  ประดิษฐ์ด้วง  รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา  อาจารย์สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์            
ณ ห้อง 104  อาคาร 1  คณะมนุษยศาสตร์ฯ 

14.  เมื่อวันที่ 23 – 25 มีนาคม 2559 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ  จัดโครงการสอนภาษาอังกฤษ Play  
and  Learn  English ให้นักเรียนช้ันประถมศึกษาในจังหวัดสระบุรี ณ องค์การบริหารส่วนตําบลหนองปลิง    
จ.สระบุรี 

15.  เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2559 สาขาวิชาภาษาไทย จัดกิจกรรมสัมมนาวิชาการในหัวข้อ        
“การสร้างสรรค์งานเขียน” ซึ่งเป็นส่วนหน่ึงของวิชาการเขียนเชิงวิชาการ  รับผิดชอบการสอนโดยอาจารย์
ศิขรินทร์ แสงเพชร  วิทยากรโดย ผศ.ดร.วรวรรธน์  ศรียาภัย อาจารย์ประจําภาควิชาภาษาไทย  มหาวิทยาลัย
พะเยา  ณ ห้อง 104  อาคาร 1  คณะมนุษยศาสตร์ฯ 

16.  เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2559 คณาจารย์พร้อมด้วยนักศึกษาสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์      
ช้ันปีที่ 3 ได้จัดกิจกรรมศึกษาดูงาน  ณ  ศาลปกครอง  ณ ศาลปกครอง  ศูนย์ราชการแจ้งพัฒนา  แขวงทุ่ง    
สองห้อง  เขตหลักสี่  กรุงเทพฯ 

17.  เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2559 จัดกิจกรรมมนุษยศาสตร์ฯ สาขาเพ่ือสังคม  โดยพัฒนาห้องสมุด  
ของโรงเรียนวัดราษฎร์นิยม  ณ โรงเรียนวัดราษฎร์นิยม  อ.ผักไห่  จ.พระนครศรีอยุธยา 

18.  เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2559 สาขาวิชาดนตรี ร่วมกับสาขาวิชาดนตรีสากล  จัดกิจกรรมทําบุญ
อาคาร 13 ณ อาคาร 13  คณะมนุษยศาสตร์ฯ 

19.  เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2559 จัดประชุมคณาจารย์คณะมนุษยศาสตร์ฯ ณ ห้องประชุม 43014 
อาคาร 43  คณะมนุษยศาสตร์ฯ 
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20.  เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2559 ให้การต้อนรับกองนโยบายและแผน ได้จัดกิจกรรมกองนโยบาย
และแผนพบหน่วยงาน (Site  visit)  ณ ห้องประชุม 43110  ช้ัน 2  อาคาร 43  คณะมนุษยศาสตร์ฯ 

21.  เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2559 สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น  จัดกิจกรรมสัมมนาหลังฝึกประสบการณ์
วิชาชีพนักศึกษาสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น  รุ่น 2555 ช้ันปีที่ 4  ห้อง 43108  ช้ัน 2  อาคาร 43  คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ 

22.  เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2559 จัดกิจกรรมส่งเสริมจิตสํานึกความเป็นพลเมืองที่ดีของประเทศ  
วิทยากรโดย อาจารย์ณิศรา  ประดิษฐ์ด้วง  อาจารย์สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์  ณ ห้อง 3004  อาคาร
บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

23.  เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2559 จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร ครั้งที่ 1/2559 
ณ ห้องประชุม 43110 ช้ัน 2  อาคาร 43  คณะมนุษยศาสตร์ฯ 

24.  เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2559 สาขาวิชาสหวิทยาการอิสลาม  จัดพิธีมอบใบประกาศนียบัตร
ให้กับนักศึกษาและผู้เข้าร่วมอบรม  ภายหลังเสร็จสิ้นกิจกรรมโครงการศึกษาผู้ใหญ่ภาควิชาการอิสลาม  วัน
วิชาการ ครั้งที่ 1 ณ ประชาคมหมู่บ้านหนองประทุม  ต.ลุมพลี  อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 

25.  เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2559 จัดประชุมคณะกรรมการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา
ระดับคณะ ครั้งที่ 1/2559 ณ ห้องประชุม 43110  ช้ัน 2  อาคาร 43  คณะมนุษยศาสตร์ฯ 

26.  เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2559 จัดกิจกรรมส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมไทย  พิธีรดนํ้าดําหัว – 
มหาสงกรานต์  ณ ลานใต้ต้นไทร  หน้าวัดบรมพุทธาราม  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

27.  เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2559 ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่เป็นตัวแทนเข้าร่วมพิธีทอดผ้าป้าสมทบ    
ค่ากระแสไฟฟ้า  ตามโครงการส่งเสริมการท่องเท่ียวทางนํ้า  ทางบก  และรณรงค์กิจกรรมโครงการหมู่บ้าน
รักษาศีล 5 ระยะที่ 3 ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ณ หอประชุมสงฆ์วัดพนัญเชิงวรวิหาร  จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 

28.  เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2559 จัดประชุมคณะกรรมการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา
ระดับสาขา/หลักสูตร ประจําปีการศึกษา 2558 ณ ห้องประชุม 43014  อาคาร 43  คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ฯ 

29.  เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2559 จัดประชุมคณะกรรมการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา
ระดับสาขาวิชา/หลักสูตร ประจําปีการศึกษา 2558 ณ ห้องประชุม 43014 อาคาร 43 คณะมนุษยศาสตร์ฯ 

30. เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2559 จัดประชุมคณะกรรมการดําเนินโครงการด้านทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม  ณ  ห้องประชุม  43110  ช้ัน 2  อาคาร 43  คณะมนุษยศาสตร์ฯ 

31.  เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2559 ผู้บริหาร  คณาจารย์  เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ร่วมกิจกรรม     
สุขสันต์  สําราญมหาสงกรานต์  ซึ่งมหาวิทยาลัยฯ ร่วมกับคณาจารย์และนักศึกษา สาขาวิชาดนตรี  และ
สาขาวิชาศิลปวัฒนธรรมจัดขึ้น  ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

32.  เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2559 จัดประชุมคณะกรรมการจัดการความรู้ด้านการจัดการเรียน    
การสอน ครั้งที่ 8/2559  ณ ห้อง 43015  อาคาร 43  คณะมนุษยศาสตร์ฯ 

33.  เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2559 จัดประชุมคณะกรรมการส่งเสริมคุณภาพงานวิชาการ         
คณะมนุษยศาสตร์ฯ ครั้งที่ 1  ณ ห้องประชุม 43110  ช้ัน 2  อาคาร 43  คณะมนุษยศาสตร์ฯ 
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34.  เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2559 สาขาวิชาศิลปะการแสดงจัดการแสดงรูปแบบและวิวัฒนาการ
เครื่องแต่งกาย  “ชุดอลังการสยามพัสตราภรณ์” โดยนักศึกษาช้ันปีที่ 2  สาขาวิชาศิลปะการแสดง               
ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
 

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
รับทราบ  
 

ระเบียบวาระท่ี 4.3 คณบดีคณะวิทยาการจัดการ 

 สาระสําคัญโดยย่อ 
  คณะวิทยาการจัดการจัดการอบรมพิเศษให้กับนักศึกษาจีนจากเมืองหนานหนิง จํานวน 3 
หลักสูตร  ซึ่งได้ดําเนินการอบรมแล้ว จํานวน 2 หลักสูตร คือ  หลักสูตรมารยาทสังคมไทย  หลักสูตร
บุคลิกภาพ  และกําลังดําเนินการอบรมอีก 1 หลักสูตร คือ หลักสูตรอบรมวิถีชีวิตในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  
ซึ่งจะเสร็จสิ้นในวันที่ 1 พฤษภาคม 2559 น้ี 

 

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
รับทราบ  

 

ระเบียบวาระท่ี 4.4  คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 สาระสําคัญโดยย่อ 

1. เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2559 – วันที่ 1 เมษายน 2559 โครงการค่ายวิทยาศาสตร์ ณ อาคารศูนย์
วิทยาศาสตร์ฯ 

2. เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2559  ประชุมคณะกรรมการสงกรานต์ ณ ห้อง ศว.108 คณะวิทยาศาสตร์ฯ 
3. เมื่อวันที่ 4 – 8 เมษายน 2559 การประเมินผลการปฏิบัติราชการ ณ ห้องประชุม 2         

คณะวิทยาศาสตร์ฯ 
4. เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2559 กิจกรรมมหาสงกรานต์  ณ ห้องประชุม 1  ศูนย์วิทยาศาสตร์ฯ 
5. เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2559 คณบดี  ตัวแทนรองคณบดี  ผู้แทนคณาจารย์  หัวหน้า

สํานักงานคณบดี  และตัวแทนบุคลากรสายสนับสนุน เข้าร่วมตอบแบบสอบถามความคิดเห็นต่อการปฏิบัติงาน
ของอธิการบดี ประจําปีงบประมาณ 2558 ณ ห้องประชุมต้นโมก  อาคารบรรณราชนครินทร์ 

6. เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2559  ประชุมสัมมนาการเตรียมความพร้อมสู่การประเมินผล         
การดําเนินงานด้วยตัวช้ีวัดผลการดําเนินการ (Key  Performance  Indicators : KPIs)  ณ ห้องประชุมศูนย์
ภาษาและคอมพิวเตอร์  อาคาร 100 ปี 

7. เมื่อวันที่  20 เมษายน 2559 เลือกต้ังนายกสโมสรนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ฯ                   
ณ ห้อง ศว.108  คณะวิทยาศาสตร์ฯ 

8. ในวันที่ 27 เมษายน 2559  กองนโยบายและแผนพบหน่วยงาน (Site  visit) ณ ห้องประชุม 1  
ศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

9. ในวันที่ 28 มีนาคม 2559 – วันที่ 29 เมษายน 2559  การแข่งขันกีฬาสัมพันธ์มหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  ครั้งที่ 1  “111 ปี ศรีอยุธยาเกมส์”  ณ โรงยิม มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 
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10. ในวันที่ 16 พฤษภาคม 2559 ประชุมคณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ฯ ครั้งที่ 1/2559            
ณ ห้องประชุม 1  ศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนลยี 

11. ในวันที่ 25 – 27 พฤษภาคม 2559 โครงการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์คณะวิทยาศาสตร์ฯ        
ณ จังหวัดตรัง 
 

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
รับทราบ  

 

ระเบียบวาระท่ี 4.5 ผู้อํานวยการสถาบันอยุธยาศึกษา  
 สาระสําคัญโดยย่อ 

1. เมื่อวันที่ 18 - 23 มีนาคม 2559 สถาบันอยุธยาศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในฐานะตัวแทนจากมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ไปร่วม
กิจกรรมแลกเปลี่ยนทางวิชาการและศิลปวัฒนธรรม กับมหาวิทยาลัย HUE TOURISM COLLEGE สาธารณรัฐ
สังคมนิยมเวียดนามโดยกิจกรรมประกอบด้วย การแสดงศิลปวัฒนธรรมไทย รวมทั้งการสาธิตและโชว์ศิลปะ   
การจัดโต๊ะอาหาร เป็นต้น ซึ่งมหาวิทยาลัยหวังเป็นอย่างย่ิงว่าจะประสบความสําเร็จในการเผยแพร่รวมไปถึง
การสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างมหาวิทยาลัยต่อไป   ณ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม 

2. เมื่ อ วันที่  25 มีนาคม  2559 ผู้บริหารและบุคลากรของสถาบันอยุธยาศึกษา                 
ได้เดินทางไปศึกษาดูงานด้านการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม โดยได้รับการต้อนรับจาก อาจารย์ปราโมทย์ 
สุวรรณา ผู้อํานวยการ พร้อมด้วยผู้บริหาร และบุคลากรของสํานักศิลปวัฒนธรรมและพัฒนาชุมชน            
รวมทั้งเย่ียมชมวังสวนบ้านแก้ว พระราชฐานส่วนพระองค์ สมเด็จพระนางเจ้ารําไพพรรณี ณ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏรําไพพรรณี 

3. เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2559 สถาบันอยุธยาศึกษา ได้จัดกิจกรรมวันอนุรักษ์มรดกไทย 
เฉลิมพระเกียรติ 61 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยภายในงาน
ประกอบด้วย พิธีถวายพระพรชัยมงคล โดยมีอาจารย์  ดร.เกษม บํารุงเวช อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในพิธีถวายพานพุ่ม เปิดกรวยดอกไม้ และกล่าวคําถวายพระพรชัยมงคล
เฉลิมพระเกียรติ พร้อมทั้งนําผู้บริหาร ผู้มีเกียรติ คณาจารย์ และบุคลากร ร่วมลงนามถวายพระพรจากน้ัน
เป็นพิธีมอบรางวัล “บุษราคัมมณีศรีราชภัฏ” ครั้งที่ 13 ประจําปีพุทธศักราช 2559 โดยมี อาจารย์            
กันยารัตน์ คงพร รองผู้อํานวยการสถาบันอยุธยาศึกษา  กล่าวรายงาน อาจารย์ ดร.เกษม บํารุงเวช 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา กล่าวเปิดงาน และได้รับเกียรติจากท่านประยูร        
รัตนเสนีย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา กล่าวคําประกาศเกียรติคุณ และมอบรางวัล “บุษราคัม
มณีศรีราชภัฏ” ให้กับผู้มีผลงานดีเด่น จํานวน 10 ราย ดังน้ี ประเภทบุคคลทั่วไป สาขาหัตถศิลป์และ     
ภูมิปัญญา ได้แก่ นายลมูล เมฆกระจาย, นางพายัพ  บุญเหลือ และนางสาวสุดใจ เจริญสุข สาขาการศึกษา
และพัฒนาคุณภาพชีวิต ได้แก่ นางสมพร คําพร นางพิมพ์สุชา จารุมณี และนายทวีเวช อร่ามเรือง     
สาขาส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม นายสัมฤทธิ์ เจียมเจริญพรกุล ประเภทนักศึกษา สาขาศิลปะ ด้านดนตรี 
ได้แก่ นายอนุชา ขันธสอน และนายนัฐวิทย์ สายันต์ สาขาการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต นายปิยวิชญ์ 
ศิลวัตร ในการน้ี สถาบันอยุธยาศึกษา  ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับรางวัลทุกท่านที่ได้ทําหน้าที่  สืบสาน
งานด้านการศึกษา ศิลปะ วัฒนธรรม และภูมิปัญญาไทย เพ่ือสร้างช่ือเสียง เกียรติคุณไว้เป็นแบบอย่างแก่
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อนุชนรุ่นหลังสืบไป  โดยในช่วงบ่ายเป็นการบรรยายประกอบการสาธิต  เรื่อง “ป่ีพาทย์อยุธยา” วิทยากร
ผู้ทรงคุณวุฒิ ได้แก่  ครูสําราญ เกิดผล ศิลปินแห่งชาติ ประจําปี 2548 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุญสืบ 
บุญเกิด เป็นผู้ดําเนินรายการ  โดยมีนักวิชาการ อาจารย์ นักศึกษา และบุคคลทั่วไปเข้าร่วมการสัมมนา    
ในครั้งน้ี จัดขึ้น ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

4. เมื่อวันเสาร์ที่ 9 เมษายน 2559 สถาบันอยุธยาศึกษา  จัดกิจกรรมอบรมหลักสูตรระยะ
สั้นเชิดชูรู้รักษ์อยุธยาสืบสานภูมิปัญญาศิลปาชีพ ครั้งที่ 2 เรื่อง “มาลาประดิษฐ์ งานวิจิตรเคร่ืองแขวน
ไทย” ณ ห้องประชุมต้นโมก อาคารบรรณราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา             
การจัดกิจกรรมครั้งน้ีได้รับเกียรติจากอาจารย์อรุณ พุ่มไสว และอาจารย์ศรายุทธ ทองแก้ว เป็นวิทยากร
บรรยาย  และฝึกปฏิบัติให้แก่ครูอาจารย์ นักวิชาการ และผู้ที่สนใจท่ัวไป โดยมี อาจารย์กันยารัตน์ คงพร 
รองผู้อํานวยการสถาบันฯ ได้กล่าวต้อนรับและเปิดการอบรม อาจารย์ ดร.จงกล เฮงสุวรรณ ผู้อํานวยการ
สถาบันฯ มอบเกียรติบัตรแก่ผู้สําเร็จการอบรมดังกล่าว  ณ ห้องประชุมต้นโมก อาคารบรรณราชนครินทร์ 

5. ในวันที่  13  พฤษภาคม 2559 ประชุมคณะอนุกรรมการหน่วยอนุรักษ์ฯ ประจําจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา  ณ  ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

6. ในวันที่ 20 พฤษภาคม 2559  กิจกรรมเวียนเทียนเน่ืองในวันวิสาขบูชา      ณ วัดเกาะแก้ว  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

 

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
รับทราบ  

 

ระเบียบวาระท่ี 4.6  ผู้อํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 สาระสําคัญโดยย่อ 

1. สํานักวิทยบริการฯ ได้จัดเพ่ิมเวลาให้บริการเปิดห้องสมุดนอกเวลาทําการในช่วงก่อนและหลัง
สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2558 น้ี  โดยห้องสมุดเปิดบริการพิเศษเวลา 16.30 – 23.00 น. เริ่มต้ังแต่วันที่ 25 
เมษายน 2559 – วันที่ 19 พฤษภาคม 2559 เว้นวันเสาร์วันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์  ณ อาคารบรรณ
ราชนครินทร์  ช้ัน 1  (โซนด้านหน้า) 

2. จัดอบรมให้กับอาจารย์และบุคลากรของมหาวิทยาลัยตามโครงการ Video  Lectures  for  
Flipped  Classroom  ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การสร้างสื่อการสอนอย่างง่ายด้วยคอมพิวเตอร์แท็บเล็ต” 
เพ่ือก้าวสู่การสอนในศตวรรษที่ 21  โดยจัดอบรมครั้งที่ 1 ในวันที่ 28 มีนาคม 2559 ครั้งที่ 2 วันที่ 7 เมษายน 
2559 และครั้งที่ 3 วันที่ 25 เมษายน 2559 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมต้นโมก  และห้องโถงชั้นล่างอาคาร
ห้องสมุดหลังเก่า  (มุมสบาย) โดยได้รับความสนใจจากคณาจารย์และบุคลากรของมหาวิทยาลัยเข้ารับการอบรม
อย่างต่อเน่ือง 

3. ขอเชิญอาจารย์ นักศึกษาและบุคลากรผู้สนใจเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “ยกระดับ
ทักษะความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศด้วย IT  Certificate”  เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้และเกิดทักษะการใช้งาน   
โปรแกรม Microsoft  Word  Microsoft  Excel   Microsoft  Power  Point ได้เป็นอย่างดี  ภายหลัง     
การอบรมจะดําเนินการทดสอบผ่านระบบออนไลน์และได้รับใบประกาศนียบัตรมาตรฐานสากล              
MOS  (Microsoft  Office  Specialist) โดยเชิญวิทยากรจากบริษัท เออาร์ไอที จํากัด จัดอบรมวันที่    
17 – 19 พฤษภาคม 2559 เวลา 08.00 – 17.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 31118  อาคาร     



 

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  คร้ังที่  5/2559 
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100 ปี  ศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์  รับสมัครจํานวน 50 คน ติดตามสอบถามรายละเอียดและสมัคร     
ได้ที่สํานักงาน IT  ช้ัน 2 อาคาร 100 ปี  ติดต่อคุณวรพจน์  วรนุช  โทร. 2779  คุณฐิติรัตน์  ขาวบริสุทธ์ิ 
โทร.2777 

 

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี 4.7  ผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
 สาระสําคัญโดยย่อ 

1. เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2559 หัวหน้าสํานักงานผู้อํานวยการและเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
เข้าร่วมประชุมการจัดทําระบบสารสนเทศสนับสนุนการตัดสินใจ  ณ อาคารบรรณราชนครินทร์  ช้ัน 4 

2. เมื่อวันที่ 11 – 12 เมษายน 2559 หัวหน้าสํานักงานผู้อํานวยการและเจ้าหน้าที่บริหารงาน
ทั่วไปเข้าร่วมการอบรม Reporting  and  Analysis  Data ณ  อาคารบรรณราชนครินทร์ 

3. เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2559 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปเป็นตัวแทนเข้าร่วมฝึกอบรม
หลักสูตรพัฒนาระบบนําเข้าข้อมูลฯ โครงการจ้างทําระบบสารสนเทศสนับสนุนการตัดสินใจ                
ณ อาคารบรรณราชนครินทร์  ช้ัน 4 

4. เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2559 ผู้บริหารและตัวแทนคณาจารย์เข้าร่วมตอบแบบสอบถาม
ความคิดเห็นต่อการปฏิบัติงานของอธิการบดี  ประจําปีงบประมาณ 2558  ณ ห้องประชุมต้นโมก      
อาคารบรรณราชนครินทร์ 

5. เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2559 หัวหน้าสํานักงานผู้อํานวยการเข้าร่วมประชุมการพัฒนา
ระบบประกันคุณภาพ  ณ ห้องประชุมอยุธยา – อาเซียน สํานักงานอธิการบดี 

6. เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2559 ตัวแทนบุคลากรงานวิจัยเข้าร่วมการสัมมนาการจัดการ
ความรู้  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (KM  Series)  ครั้งที่ 3  เรื่อง การวิจัย  ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
ศูนย์รังสิต 

7. เมื่อ วันที่  21 เมษายน 2559 บริการวิชาการพบผู้ อํานวยการโรงเ รียนอนุบาล
พระนครศรีอยุธยาเก่ียวกับโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา  ไตรมาสที่ 3  ณ โรงเรียน
อนุบาลพระนครศรีอยุธยา 

8. เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2559 กองนโยบายและแผนพบผู้บริหารและบุคลากรสถาบันวิจัย
และพัฒนา  ณ ห้องประชุมต้นโมก  อาคารบรรณราชนครินทร์ 

9. เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2559  บุคลากรประชุมการจัดการความรู้ (KM) ด้านงานวิจัย         
ณ ห้องประชุมสถาบันวิจัยและพัฒนา 

10. ในวันที่ 26 เมษายน 2559  ผู้อํานวยการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล
ประจํามหาวิทยาลัย (ก.บ.ม) ณ ห้องประชุมอยุธยา – อาเซียน 

11. ในวันที่ 26 เมษายน 2559 ผู้ อํานวยการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย (ก.บ.) ณ ห้องประชุมอยุธยา – อาเซียน   

12. ในวันที่ 26 เมษายน 2559 ประชุมบุคลากรประจําสถาบันวิจัยและพัฒนา ณ ห้องประชุม
อยุธยา – อาเซียน  สํานักงานอธิการบดี 
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13. ในวันที่ 29 เมษายน 2559 บริการวิชาการร่วมเป็นคณะกรรมการกับมหาวิทยาลัย        
ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ฯ ตัดสินการประกวดอาหารพ้ืนบ้าน  ณ  มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ 
 

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
รับทราบ 

 

ระเบียบวาระท่ี 4.8  ผู้อํานวยการสํานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา 
 สาระสําคัญโดยย่อ 

1. ต้ังแต่บัดน้ี – วันที่ 24 กรกฎาคม 2559 รับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  ประจําปี
การศึกษา 2559 ณ บัณฑิตวิทยาลัย 

2. เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2559 จัดกิจกรรมรดนํ้าขอพรคณาจารย์  และสืบสานประเพณีไทย
วันสงกรานต์  ณ ห้องโถง  อาคารบัณฑิตวิทยาลัย 

3. เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2559 จัดสัมมนาและจัดนิทรรศการหลังฝึกปฏิบัติการบริหาร
สถานศึกษาและการบริหารการศึกษา ณ ห้องประชุม 3013  อาคารบัณฑิตวิทยาลัย 
 

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
รับทราบ 

 

ระเบียบวาระท่ี 4.9  ผู้อํานวยการสาํนักงานอธิการบด ี
- ไม่มี - 

 

ระเบียบวาระท่ี 4.10  ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ 
 สาระสําคัญโดยย่อ 

1. เมื่อวันที่ 5  เมษายน 2559  ได้สํารวจให้คณาจารย์ได้ลงช่ือการปรับเงินเดือน 8% เพ่ือให้
ที่ประชุมสภาคณาจารย์แห่งประเทศไทยได้ไปย่ืนที่ทําเนียบรัฐบาล  โดยรวบรวมได้ จํานวน 61 ท่าน          
จาก  4  คณะ 

2. การทําหน้าที่ของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยยังไม่เข้มงวดมากนัก  ขอให้ช่วย
ตรวจสอบเมื่อมีบุคคลภายนอกเข้ามาภายในมหาวิทยาลัย 

 

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
รับทราบ 

 

ระเบียบวาระท่ี 4.11  ผู้อํานวยการกองนโยบายและแผน 

 สาระสําคัญโดยย่อ 
1. ผลการดําเนินงาน  ประจําเดือนเมษายน 2559 
2. แผนการดําเนินงาน  ประจําเดือนเมษายน – พฤษภาคม 2559 
3. สรุปผลการดําเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย  ประจําปีงบประมาณ 

พ.ศ.2559 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  จําแนกตามประเภทงบประมาณ  ข้อมูลสะสม      
ต้ังแต่วันที่ 1 ตุลาคม – 31 มีนาคม 2559 
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4. สรุปผลการดําเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย  ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ.2559 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  จําแนกรายหน่วยงาน  ข้อมูลสะสม  ต้ังแต่ 1 ตุลาคม 
– 31 มีนาคม 2559 

 

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
รับทราบ 
 
 

ระเบยีบวาระท่ี 4.12  ผู้อํานวยการกองกลาง 
- ไม่มี - 

 
 
 

ระเบยีบวาระท่ี 4.13  ผู้อํานวยการกองพัฒนานักศึกษา 
 สาระสําคัญโดยย่อ 

1. สรุปกิจกรรมที่ดําเนินการแล้ว  และอยู่ระหว่างดําเนินการประจําเดือนเมษายน 2559 และกิจกรรมที่
จะดําเนินการในเดือนพฤษภาคม 2559 

2. สรุปจํานวนบัณฑิตที่มารายงานตัวยืนยันเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร  ในปี พ.ศ.2559 
 

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
รับทราบ 

 

ระเบยีบวาระท่ี 4.14  ผู้อํานวยการกองบริการการศกึษา 
 สาระสําคัญโดยย่อ 

1. การรับสมัครนักศึกษาภาค กศ.บป (เสาร์ – อาทิตย์) และได้เปิดภาคเรียนแล้ว เมื่อวันที่ 
23 เมษายน 2559  จํานวน 190 คน 

2. เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2559 มหาวิทยาลัยเป็นสถานท่ีจัดสอบขององค์การบริหารส่วน
ตําบล 12 แห่ง  ขณะนี้อยู่ในกระบวนการลงนามเอกสารและจัดส่งให้องค์การบริหารส่วนตําบล 

3. ปฏิทินการศึกษาประจําปีการศึกษา 2559 ภาคเรียนที่ 1/2559 สําหรับนักศึกษา       
ภาคปกติช้ันปีที่ 2 ถึงช้ันปีที่ 4 (ทุกคณะ) 

4. ปฏิทินการศึกษาภาคฤดูร้อน (ภาคเรียนที่ 3/2558) สําหรับนักศึกษาภาคปกติ 

5. ปฏิทินการศึกษาประจําภาคเรียนที่ 3/2558 นักศึกษาภาคพิเศษ (เสาร์ – อาทิตย์) 
 

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
รับทราบ   

ประธาน  ขอฝาก 2 เรื่อง คือ  การปรับพ้ืนฐานของนักศึกษาก่อนเข้าเรียน  และให้ที่ปรึกษา
ช่วยวางระบบในการดูแลนักศึกษาอย่างจริงจัง 
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ระเบยีบวาระท่ี 4.15  รองอธิการบด ี
ระเบียบวาระท่ี 4.15.1  รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร 
 สาระสําคัญโดยย่อ 

1. ผู้อํานวยการสํานักงานวิทยบริการฯ จะเกษียณอายุราชการในปีพ.ศ. 2560 มหาวิทยาลัย
จะเสนอสภาเพ่ือแต่งต้ังคณะกรรมการในการพิจารณาค่าตอบแทน 

2. กิจกรรม 111 ปีของมหาวิทยาลัย  ขณะนี้มีงบประมาณในการดําเนินการแล้ว  ขอให้
ประสานงานกับผู้อํานวยการสํานักงานอธิการบดี  เน่ืองจากมีหลายกิจกรรมที่ต้องเตรียมการล่วงหน้า    
ส่วนกิจกรรม  Open house งดไปเน่ืองจากจะมีการสัมมนาทางวิชาการ 

3. เป้าหมายของการพัฒนาบุคลากรให้มีคุณวุฒิปริญญาเอก  และคุณวุฒิทางวิชาการ      
เป็นเป้าหมายที่กําหนดไว้ในเบ้ืองต้น 

4. งานก่อสร้าง   
- อาคารศิลปกรรม  และอาคารครุศาสตร์ เป็นไปตามแผน   
- อาคารโรงอาหารมีปัญหาว่าจะต้องรื้ออาคารศิลปกรรม 2 อาคาร และขณะน้ี         

อยู่ระหว่างแต่งต้ังคณะกรรมการกําหนดราคากลาง  ส่วนคณะกรรมการสอบข้อเทจ็จริงแต่งต้ังแล้ว 
- งบประมาณที่จะใช้ซ่อมแซมอาคารของสาขาศิลปกรรมได้รับการอนุมั ติจาก          

สภามหาวิทยาลัยแล้ว  
- หอดูดาวใช้วิธีพิเศษในการจ้าง  ต้องใช้ผู้เช่ียวชาญพิเศษ   

5. ในช่วงปลายเดือนพฤษภาคม 2559 จะมีการปฐมนิเทศอาจารย์และบุคลากรใหม่ 
6. ความก้าวหน้าศูนย์สามบัณฑิต  ผู้ใหญ่บ้านจะประสานงานเรื่องการขุดบ่อนํ้าที่จะใช้พ้ืนที่ 
7. ในวันที่ 27 เมษายน 2559 อบรมเจ้าหน้าที่เรื่องการประหยัดพลังงานตามนโยบาย 

 

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
รับทราบ 

 

ระเบียบวาระท่ี 4.15.2  รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน 
 

 สาระสําคัญโดยย่อ 
1. งบประมาณแผ่นดินที่จัดทําคําของบประมาณในปี พ.ศ. 2560 จํานวน 487 ล้านบาท ถูกตัด

งบประมาณวิจัยไป   4  ล้านบาท  เน่ืองจากผ่าน เพียง 15 ราย  และมีความกังวลใจในเรื่องงบลงทุน   อาคารโรงอาหาร   
ซึ่งขณะน้ียังไม่สามารถส่งมอบพ้ืนที่ได้ งบประมาณที่จัดสรรให้  19  ล้านบาท  ในปีพ.ศ. 2559  คาดการณ์ว่าคงจะเบิก   
ไม่ทัน  เน่ืองจากต้องทุบอาคารศิลปกรรม จํานวน  2  หลัง  ต้องถมดินบ่อนํ้าข้างโรงเรียนสาธิต  ซึ่งต้องใช้เวลาสักระยะ
และจะต้องตอกเสาเข็ม    

2. KPI  จะขับเคลื่อนต่อไป  โดยจะมีการแต่งต้ังคณะกรรมการข้ึนมาอีก 1 ชุด  ในช่วงทดลองจะมี      
การแก้ไขจนถึงเดือนตุลาคม 2559  ส่วนเรื่องภาษาอังกฤษต้องการจะพัฒนาอาจารย์  ในช่วงปิดเทอมจะมีการทดสอบ  
เพ่ือทราบว่าอาจารย์แต่ละท่านเป็นอย่างไร  เพ่ือจัดโปรแกรมในการพัฒนาได้      

 

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
รับทราบ 
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ระเบียบวาระท่ี 4.15.3  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
 สาระสําคัญโดยย่อ 

แผนการรับนักศึกษาภาคปกติ  ประจําปีการศึกษา 2559 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
(ประเภทโควตา  เด็กดีมีที่เรียนฯ  และรอบ 1) 

 

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
รับทราบ 
 

 

ระเบยีบวาระท่ี 4.15.4  รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา 
- ไม่มี - 
 

ระเบยีบวาระท่ี 4.15.5  รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษและกฎหมาย 
 สาระสําคัญโดยย่อ 

1. สภามหาวิทยาลัยได้เห็นชอบระเบียบฯ ว่าด้วย การเบิกจ่ายเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล
ให้กับบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจําปีงบประมาณ 2559 เรียบร้อยแล้ว   

2. ศูนย์สามบัณฑิตได้ดําเนินการอนุญาตให้ใช้พ้ืนที่ของกรมธนารักษ์กับกระทรวงศึกษาธิการ       
และอยู่ระหว่างการดําเนินการอยู่   โดยกรมธนารักษ์ยินดีเสนอเรื่องให้ใช้พ้ืนที่   

3. ศูนย์อ่างทองหลังจากให้ทํา MOU   ได้ขออนุมัติงบประมาณในการใช้พ้ืนที่นอกเขต          
บัดน้ีได้อนุญาต  พร้อมจะลงนามในวันที่ 10 พฤษภาคม 2559 

4. สภามหาวิทยาลัยได้มีคําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิเรียบร้อยแล้ว 

5. กฎระเบียบต่างๆ  เมื่อใช้บังคับแล้วจึงมองเห็นถึงปัญหา  ดังน้ันขอให้ผู้ใช้กฎหมาย  ได้แจ้ง
มายังงานนิติการเพ่ือจะได้ปรับปรุงแก้ไขต่อไป   

 

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
รับทราบ 

 

ระเบยีบวาระท่ี 4.15.6  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพ 
 สาระสําคัญโดยย่อ 

1. ผลการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาเดือนเมษายน 2559 
2. แผนการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา เดือนเมษายน – พฤษภาคม 2559 
3. การติดตามงานด้านการประกันคุณภาพ 
 

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
รับทราบ 
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ระเบยีบวาระท่ี 4.15.7  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการ   และสหกิจศึกษา 
 สาระสําคัญโดยย่อ 

1. เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2559 จัดโครงการพบผู้ประกอบการ “ความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัย
และผู้ประกอบการในงานสหกิจศึกษา” ซึ่งมีสถานประกอบการเข้าร่วมทั้งหมด 11 แห่ง  ณ ห้องประชุมต้นโมก  

2. เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2559 จัดอบรมคอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft  Office รุ่นที่ 1 ให้กับ
นักศึกษาช้ันปีที่ 1 สาขาวิชาที่ร่วมสหกิจศึกษา  จํานวน 6 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์  
สาขาวิชาการตลาด  สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์  สาขาวิชาการท่องเที่ยว  สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ  
สาขาวิชาการเป็นผู้ประกอบการ  ณ  ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์  อาคาร 100 ปี 

3. เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2559 จัดอบรมคอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft  Office รุ่นที่ 2  ให้กับ
นักศึกษาช้ันปีที่ 1 สาขาวิชาที่ร่วมสหกิจศึกษา  จํานวน 6 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น  สาขาวิชา
ภาษาอังกฤษ  สาขาวิชาอาชีวอนมัยและความปลอดภัย  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม  สาขาวิชาสาธารณสุข
ชุมชน  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร  ณ  ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์  อาคาร 100 ปี 

4. ในวันที่ 27 เมษายน 2559 กําหนดจัดทดสอบภาษาอังกฤษด้วยโปรแกรม ELLIS  ให้กับนักศึกษา 
ช้ันปีที่ 2  สําหรับสาขาวิชาที่เข้าร่วมสหกิจศึกษา  ณ  ห้องศูนย์ภาษา  (31001) อาคาร 100 ปี 

 

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
รับทราบ 
 

 
 

ระเบยีบวาระท่ี 4.15.8  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์ 
 สาระสําคัญโดยย่อ 

1. เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2559 งานประชาสัมพันธ์ได้ทําการสัมภาษณ์ รศ.ดร.บุหงา  วัฒนะ      
เพ่ือจัดทําวารสารครบรอบ 111 ปี จากโรงเรียนฝึกหัดครูสู่มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

2. เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2559 ดร.เกษม  บํารุงเวช  ดร.ภาคิน  โชติเวศย์ศิลป์ และทีมงาน
ประชาสัมพันธ์ มอบของขวัญและร่วมอวยพรวันเกิดแก่คุณสัมฤทธิ์  เจียมเจริญพรกุล (บรรณาธิการข่าวสถานี 
ATV) 

3. เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2559 ดร.เกษม  บํารุงเวช ดร.ภาคิน  โชติเวศย์ศิลป์ และทีมงาน
ประชาสัมพันธ์  มอบของขวัญและร่วมอวยพรวันเกิดแก่ ผศ.ไพศาล  บุรินทร์วัฒนา  อธิการบดีมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 

4. เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2559 งานประชาสัมพันธ์ได้จัดทําสกู๊ปข่าวชมรม To  be  number  
one ซึ่งได้รับรางวัลชนะเลิศระดับภาคกลาง  และนายวิชัย  กระจ่างผล  ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1        
เพาะกายชายในการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ  “สุพรรณบุรีเกมส์” 

 

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
รับทราบ 
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ระเบียบวาระที่ 5  เรื่องนําเสนอเพื่อพิจารณา 
 

ระเบียบวาระท่ี 5.1  ขอความเห็นชอบงบประมาณค่าจ้างเหมาก่อสร้างโรงจอดรถมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เป็นเงิน 1,579,434.79 บาท (หนึ่งล้านห้าแสนเจ็ด
หม่ืนเก้าพันสี่ร้อยสามสิบสี่บาทเจ็ดสิบเก้าสตางค์)                                  

สาระสําคัญโดยย่อ 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาจะดําเนินการก่อสร้างหลังคาคลุมโรงจอดรถ                 

ของมหาวิทยาลัย  เพ่ือใช้เป็นพ้ืนที่สําหรับจอดรถมหาวิทยาลัย  เพ่ือความปลอดภัยในทรัพย์สินของทางราชการ  
และความเป็นระเบียบเรียบร้อย  จึงมีความจําเป็นต้องก่อสร้างหลังคาคลุมโรงจอดรถมหาวิทยาลัย  ซึ่งจะต้อง
ได้รับอนุมัติงบประมาณ  จึงจะดําเนินการตามข้ันตอนการจัดซื้อจัดจ้างได้ 

 คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.)  มีข้อเสนอแนะ คือ เงินคงคลังภาครัฐ  สามารถนํา     
มาใช้ได้  แต่ต้องมีการใช้เงินคืน 
 

มติ/ความเห็นของที่ประชุม 
  เห็นชอบงบประมาณค่าจ้างเหมาก่อสร้างโรงจอดรถมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เป็นเงิน 
1,579,734.79 บาท (หน่ึงล้านห้าแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยสามสิบสี่บาทเจ็ดสิบเก้าสตางค์) และให้นําเสนอ     
เพ่ือพิจารณาในการประชุมคณะกรรมการบริหารงบประมาณและการเงิน (ก.บ.ง.) และการประชุมสภามหาวิทยาลัย
ต่อไป 
             

ระเบียบวาระที่ 6  เรื่องอ่ืน ๆ 
ระเบียบวาระท่ี  6.1 กําหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  ครั้งท่ี 5/2559 

สาระสําคัญโดยย่อ 
มหาวิทยาลัยกําหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  (ก .บ . )              

ครั้งที่ 5/2559 โดยพร้อมเพรียงกัน ในวันอังคารที่ 24 พฤษภาคม 2559  เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม
อยุธยา – อาเซียน  สํานักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 

มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
     รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี  6.2 ข้อเสนอแนะจากแต่ละหน่วยงาน 
- ไม่มี – 

 
 
 

เลิกประชุมเวลา  16.07 น.  
 

 

นางนงคราญ คงสมทรง ผู้จัดทํารายงานการประชุม
นางสาวพรสวรรค์ คล้ายกัน ผู้ตรวจบันทึกการประชุม


