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รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
ครั้งที่  4/2560 

วันอังคารที่  25  เมษายน  2560  เวลา 13.30 – 17.30 น. 
ณ  หองประชุมอยุธยา – อาเซียน  มหาวิทยาลัยราชภฏัพระนครศรีอยุธยา 

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

ผูมาประชุม 
1. ดร.เกษม   บํารุงเวช อธิการบดี       ประธาน 
2. อาจารยจิรศักดิ์ ชุมวรานนท รองอธิการบดีฝายบริหาร      กรรมการ 
3. ผศ.อราม    ชนะโชต ิ รองอธิการบดีฝายนโยบายและแผน    กรรมการ 
4. ผศ.ดร.อดิศร  ภูสาระ  รองอธิการบดีฝายวิชาการ      กรรมการ 
5. อาจารยธาตรี มหันตรัตน รองอธิการบดีฝายกิจการพิเศษและกฎหมาย  กรรมการ 
6. ผศ.บุญไท  เจริญผล  ผูชวยอธิการบดีฝายงานประกันคุณภาพ    กรรมการ 
7. ดร.กิติมา   ทามาลี  ผูชวยอธิการบดีฝายบริการวิชาการฯ    กรรมการ 
8. ดร.ภาคิน  โชติเวศยศิลป ผูชวยอธิการบดีฝายประชาสัมพันธ     กรรมการ 
9. ดร.สุวนิตย   รุงราตรี  (แทน) คณบดีคณะครุศาสตร              กรรมการ 
10. ผศ.หทัยรัตน  ทรรพวส ุ คณบดีคณะมนุษยศาสตรฯ     กรรมการ 
11. รศ.ศานิต   สวัสดิกาญจน คณบดีคณะวิทยาศาสตรฯ      กรรมการ 
12. ดร.ศานติ   เล็กมณี  คณบดีคณะวิทยาการจัดการ     กรรมการ 
13. รศ.ดร.ชูสิทธิ ์ ประดับเพ็ชร ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา    กรรมการ 
14. ดร.จงกล  เฮงสุวรรณ ผูอํานวยการสถาบันอยุธยาศึกษา     กรรมการ 
15. ผศ.ธน ู   บุญญานุวัตร ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและ 

     เทคโนโลยีสารสนเทศ      กรรมการ 
16. ดร.นริสานันท เดชสุระ  ผูอํานวยการสํานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา  

             กรรมการ 
17. นางสาวเพลินตา โมสกุล  ผูอํานวยการกองนโยบายและแผน        กรรมการ 
18. นางลักขณา  เตชวงษ  ผูอํานวยการกองกลาง      กรรมการ 
19. นางวิภา   ทองทา  (แทน) ผูอํานวยการกองบริการการศึกษา       กรรมการ 
20. นางสารภ ี  พูลศิริ  ผูอํานวยการกองพัฒนานักศึกษา     กรรมการ 
21. นางลักขณา  เตชวงษ  ผูอํานวยการกองกลาง รักษาการในตําแหนง 

     ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี     กรรมการและเลขานุการ 
22. นางศิขรินทร  สุวรรณทัศน นิติกร        ผูชวยเลขานุการ 
23. นางสาวกาญจนพิชญา ภิญญา  รักษาการหัวหนางานกิจการคณะกรรมการ    ผูชวยเลขานุการ 
24. นางนงคราญ  คงสมทรง เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป              ผูชวยเลขานุการ 
25. นางปยะนุช  สุขเพ็ชร  เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป     ผูชวยเลขานุการ 
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ผูไมมาประชุม 
1. รศ.ไพฑูรย   สมัครกิจ  รองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา        ติดภารกิจ 
2. นายประพันธ  แสงทองดี ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ    ติดภารกิจ 

 

ผูเขารวมประชุม 
1. นางอรัญญา   จงกลรัตน หัวหนาสํานักงานคณะมนุษยศาสตรฯ 
2. นางวิรินดา   มีบํารุง  หัวหนาสํานักงานคณะวิทยาศาสตรฯ 
3. วาที่รอยตรีหญิงรัตติยา พาวินัย  หัวหนาสํานักงานผูอํานวยการสถาบันอยุธยาศึกษา 
4. นางทิวาพร   สงแสง  หัวหนาสํานักงานผูอํานวยการสํานักงาน  

   คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาฯ 
5. นางสาวพิจิกามาศ  แยมบู  หัวหนาสํานักงานผูอํานวยการสํานักวิทยบริการฯ 
6. อาจารยวนิดา  อินทรลักษณ หัวหนาหนวยตรวจสอบภายใน 
7. นางสาวเบญจลักษณ  ชิดชาญชัย หัวหนางานประกันคุณภาพ 
8. นางชเนตต ี  จาตุรนตรัศมี ประธานคณะกรรมการดําเนินงานศูนยฝกปฏิบัติการฯ 
9. วาที่รอยตรีอิทธิพัทธ  สมจู  นักวิเคราะหนโยบายและแผน 
10. นางสาวนิตยา  แสงมะฮะหมัด เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป  

เริ่มประชุม เวลา 13.30 น. 
          ประธานพิจารณาจํานวนกรรมการที่มาประชุมและเห็นวาครบองคประชุมแลว จึงเปด            
การประชุมและดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม  

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องที่ประธานแจงใหทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 1.1 การสรุปผลการประชุมของคณะกรรมการทุกการประชุม  
 

 สาระสําคัญโดยยอ 
 ประธานไดมอบหมายใหทีมเลขานุการของการประชุมทุก ๆ การประชุมของมหาวิทยาลัย       

ไดสรุปผลการประชุม  ประกอบดวยมติการประชุม  ขอมูลผูเขาประชุมในแตละครั้งโดยจัดทําเปนขอมูล
สรุปผลการดําเนินงานการประชุมเริ่มตั้งแตตนปที่ผานมาถึงปจจุบัน       

 

 มติ/ความเห็นของที่ประชมุ 
   รับทราบ 

 

 

 

 

 

 



 

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวทิยาลัยราชภัฏพระนครศรอียุธยา  ครั้งที่  5/2560 

 

[2-3] 

ระเบียบวาระท่ี 1.2 การขออนุมัติเงินคงคลัง 

 สาระสําคัญโดยยอ 
 การขออนุมัติเงินคงคลังจะตองใหอธิการบดีนําแจงในการประชุมสภามหาวิทยาลัยกอน  หากสภา
มหาวิทยาลัยเห็นชอบก็จะอนุมัติใหไชได  ดังนั้นหากจะขออนุมัติเงินคงคลัง  ผูเสนอขอเงินคงคลังตองมี          
การวางแผนการใชเงินลวงหนาไมนอยกวา 2 เดือน  
 สวนการปรับภู มิทัศนที่สภามหาวิทยาลัยเห็นชอบไปแลวในการประชุมสภามหาวิทยาลัย           
ครั้งที่ 2/2560 ในวันที่ 15 กุมภาพันธ 2560 ผูทรงคุณวุฒิแนะนําวาใหนําเรื่องการใชเงินคงคลังเขาสภา
มหาวิทยาลัยอีกครั้ง  ดังนั้นจึงมอบหมายใหทีมงานท่ีนําเสนอเรื่องการปรับภูมิทัศนนําเสนอของบจาก           
สภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งตอไป  ยกเวนเรื่องซอมรถบัสที่สภามหาวิทยาลัยไดแตงตั้งคณะกรรมการมา
ตรวจสอบ  และคณะกรรมการลงมติแลววาไมคุมคากับการซอม  แตหากจะซอมวงเงินตองไมเกิน 700,000 บาท  
และตองเสนอพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง 

 

 มติ/ความเห็นของที่ประชมุ 
   รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 1.3 การปรับขึ้นเงินเดือนในอัตรา 1.7 และ 1.5 ของพนักงานมหาวิทยาลัย 

 สาระสําคัญโดยยอ 
 การปรับข้ึนเงินเดือนในอัตรา 1.7 สําหรับพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ และในอัตรา 1.5      
ของพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนวิชาการ  ขณะนี้อยูในกระบวนการการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย       
เพ่ือจะนําเขาสูสภามหาวิทยาลัยถึงจะดําเนินการได     
 

 มติ/ความเห็นของที่ประชมุ 
   รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 1.4 การหักเงิน 0.2 เพื่อเขากองทุนสํารองเลี้ยงชีพ 

 สาระสําคัญโดยยอ 
 ในการเบิกจายเงินงบประมาณ  เงินอุดหนุนบุคลากร  ไดใหงานการเงินและบัญชีหัก 0.2 เพื่อนําเขา
กองทุนสํารองเลี้ยงชีพกอน  เนื่องจากมีการใชเงินจริงแตตนป  และอยูระหวางกระบวนการเสนอสภามหาวิทยาลัย 
 

 มติ/ความเห็นของที่ประชมุ 
   รับทราบ 
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ระเบียบวาระท่ี 1.5 งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร 

 สาระสําคัญโดยยอ 
 งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร  เดิมคาดวาจะดําเนินการกอนที่สวนอัมพรจะถูกใชประโยชน     
อยางอ่ืน  ซึ่งขณะนี้สวนอัมพรไดถูกใชไปแลว  จึงทําใหในป พ.ศ. 2560 ตองจัดงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร    
ณ  หอประชุมพระปกเกลา  อาคารเอนกพิทักษ  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (มสธ.) จังหวัดนนทบุรี  ซึ่งคาด
วาจะมีพิธีพระราชทานปริญญาบัตรในเดือนมกราคม พ.ศ. 2561 ตอไป 
  

 มติ/ความเห็นของที่ประชมุ 
   รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 1.6 การเขารวมงานพิธีบําเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมถวายพระบรมศพ 

 สาระสําคัญโดยยอ 
 มหาวิทยาลัยจะเปนเจาภาพพิธีสวดพระอภิธรรมเพื่อถวายเปนพระราชกุศลแดพระบาทสมเด็จ     
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  ในวันท่ี 31 พฤษภาคม 2560 จึงขอเรียนเชิญผูบริหาร หัวหนาหนวยงาน  
กรรมการสภามหาวิทยาลัย  และบุคลากรและเจาหนาที่ทุกทาน  จํานวน 50 คน รวมในพิธี  โดยรถออกจาก      
เวลาประมาณ 16.00 น.  
  

 มติ/ความเห็นของที่ประชมุ 
   รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 1.7 การแจงผลและรายงานแผนการดําเนินงาน 

 สาระสําคัญโดยยอ 
 การแจงผลและรายงานแผนการดําเนินงานของหนวยงานตาง ๆ  ขอใหแตละหนวยงานไดรายงานถึง
งานที่ไดมีการดําเนินงานไปแลว  รวมถึงงานท่ีไดรับมอบหมาย  และแผนการดําเนินงานที่อยูระหวางการปฏิบัติ
และกําลังจะเกิดขึ้นดวย  ตลอดจนใหแตละคณะจัดกิจกรรมที่เปนการสงเสริมนักศึกษา  การพัฒนาอาจารย  
เพ่ือใหเปนไปตามอัตลักษณของมหาวิทยาลัย 
  

 มติ/ความเห็นของที่ประชมุ 
   รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 1.8 การจัดงานสภากาแฟ 

 สาระสําคัญโดยยอ 
 มหาวิทยาลัยจะเปนเจาภาพจัดงานสภากาแฟ ในวันที่ 18 กรกฎาคม 2560  เพื่อใหการจัดงานสําเร็จ
ลุลวงไปไดดวยดี  จึงขอความรวมมือแตละหนวยงานจัดทําสรุปผลกิจกรรมท่ีหนวยงานไดรวมกับชุมชน  เพ่ือ
นําเสนอในการจัดงานสภากาแฟ  โดยกําหนดการจะนําเรียนใหทราบตอไป 
 

 มติ/ความเห็นของที่ประชมุ 
   รับทราบ 
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ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่องรับรองรายงานการประชมุ 

ระเบียบวาระที่ 2.1  เรื่องรับรองรายงานการประชุม  ครั้งที่ 3/2560  

สาระสําคัญโดยยอ 
มหาวิทยาลัยไดกําหนดใหมีการประชุม คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.)               

ครั้งท่ี 3/2560 เมื่อวันอังคารที่ 14 มีนาคม  2560 เวลา 13.30 น. ณ หองประชุมอยุธยา – อาเซียน  
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

เลขานุการคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) นําเสนอรายงานการประชุม ครั้งที่ 3/2560 
เพ่ือขอใหที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม 

 
 

มต/ิความคิดเห็นของที่ประชุม 
  รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) ครั้งที่  3/2560              
โดยใหมีการแกไขหนา 2 – 3 บรรทัดที่ 12  คําวา “ผูอํานวยการสํานักงานวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ”  แกไขเปน “หัวหนาสํานักงานอํานวยการสํานักงานวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ” 
 

ระเบียบวาระท่ี 3   เรื่องสืบเนื่องจากการประชุม 

ระเบียบวาระที่ 3.1  รายงานขอมูลการดําเนินงานและผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุม 
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา   
ครั้งที่ 3/2560 

สาระสําคัญโดยยอ 
  เลขานุการคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  (ก .บ . )  นํ า เสนอรายงานขอ มูล                  
จากการดําเนินงานและผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่  3/2560 
เมื่อวันอังคารท่ี 14 มีนาคม  2560  ดังตอไปนี ้

ระเบียบ
วาระท่ี 

เร่ือง 
มติท่ีประชุม/ขอเสนอแนะ 

และขอส่ังการ 
ผลการปฏิบัตติามมต ิ

3.2 ขอความเห็นชอบ (ราง) ประกาศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา      
เรื่อง นโยบายการจัดการศึกษาสาํหรับ    
ผูพิการในมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 

เห็นชอบ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา เรื่อง นโยบายการจัด
การศึกษาสําหรับผูพิการในมหาวิทยาลยั      
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา และใหนําเขาการ
ประชุมสภาวิชาการเพื่อขอความเห็นชอบตอไป 

- แจงมติการประชุมใหแกหนวยงาน        
ที่เกี่ยวของไดรับทราบ 

- นําเขาการประชุมสภาวิชาการเพื่อขอ
ความเห็นชอบตอไป 
 

3.3 ขอความเห็นชอบอัตรากําลังเพิ่มเติมของ
โรงเรียนสาธิตมัธยม คณะครุศาสตร 

1. เห็นชอบใหจางเจาหนาที่ประจําตาม
สัญญา ตําแหนงคนงาน จํานวน 1 อัตรา                
จากงบประมาณเงินบํารุงการศึกษาของ
โรงเรียนสาธิต   

2.  พนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน
วิชาการ ตําแหนงเจาหนาที่บริหารงาน
ทั่วไป  จํานวน 1 อัตรา ใหมีการวิเคราะห
อัตรากําลังตามกระบวนการขั้นตอน และ
นํ า เ ข า ก ารประชุ มคณะกรรมกา ร

- แจงมติการประชุมใหแกหนวยงาน        
ที่เกี่ยวของไดรับทราบ 

- อยูระหวางการดาํเนินการ 
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ระเบียบ
วาระท่ี 

เร่ือง 
มติท่ีประชุม/ขอเสนอแนะ 

และขอส่ังการ 
ผลการปฏิบัตติามมต ิ

บริหารงานบุคคลประจํามหาวิทยาลัย 
(ก.บ.ม.) เพื่อขอความเห็นชอบ    

3.4 ขอความเห็นชอบอัตรากําลังเจาหนาที่
ประจาํตามสัญญา ตาํแหนงเจาหนาที่
บริหารงานทั่วไป เพิ่มเติม จางดวยเงิน
บํารุงการศึกษาของโรงเรียนสาธิตมัธยม 
ประจาํปงบประมาณ พ.ศ.2560 

ใหชะลอเรื่องขอความเห็นชอบอัตรากําลัง
เจาหนาที่ประจําตามสญัญา ตําแหนงเจาหนาที่
บริหารงานทั่วไป เพิ่มเติม จางดวยเงินบํารุง
การศึกษาของโรงเรียนสาธิตมัธยม ประจําป
งบประมาณ พ.ศ.2560 ไว ก อน โดยให
ดําเนินการวิเคราะหอัตรากําลังใหเรียบรอย   

- แจงมติการประชุมใหแกหนวยงาน        
ที่เกี่ยวของไดรับทราบ 

- อยูระหวางการดาํเนินการ 
 

 

4.1 ขอความเห็นชอบ (ราง) คาํสั่ง
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการสรรหา
ผูเชี่ยวชาญเพื่อพิจารณาผลงานทาง
วิชาการประเภทสิ่งประดิษฐ  หรืองาน
สรางสรรคประเภทผลงานทางศิลปะ 

ใหนําขอเสนอแนะ/คาํถามจากที่ประชุม
กลับไปพิจารณา และนําเขาสภาวิชาการ
เห็นชอบกอน  แลวนําเขาการประชุม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) 
เปนวาระสืบเนื่องจากการประชุมตอไป 

- แจงมติการประชุมใหแกหนวยงาน        
ที่เกี่ยวของไดรับทราบ 

- นําเขาสภาวิชาการ ครั้งที่ 4/2560 วันที ่
18 เมษายน 2560 มติที่ประชุมเห็นชอบ 

 
 

 

   มติ/ความเห็นของที่ประชมุ 
   รับทราบ 

 

ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องนําเสนอเพื่อพจิารณา 
 

ระเบียบวาระที่ 4.1  ขอความเห็นชอบ (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา            
วาดวย การบริหารจัดการเงินรายไดของมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. ... และ 
ขอความเห็นชอบ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา       
เรื่อง อัตราการจายเงินรายไดจากเงินผลประโยชน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. ... 

 

สาระสําคัญโดยยอ 
 โดยที่ เปนการสมควรแก ไขปรับปรุ งระเบียบวาดวยการบริหารจัดการเงินรายได               

ของมหาวิทยาลัย  เนื่องจากระเบียบดังกลาวไมไดกําหนดคาใชจายเก่ียวกับสวัสดิการชวยเหลือขาราชการ
บํานาญในงานสวดพระอภิธรรม  งานฌาปนกิจไว  แตเพ่ือเปนขวัญและกําลังใจใหกับญาติของขาราชการ
บํานาญที่ปฏิบัติงานมาเปนเวลานานและทําคุณประโยชนใหกับมหาวิทยาลัย  จึงเห็นควรปรับปรุงแกไข
เพ่ิมเติมระเบียบและประกาศที่เก่ียวของ ดังนี้ 

1. ปรับปรุงและแกไขระเบียบวาดวยการบริหารจัดการเงินรายไดของมหาวิทยาลัย         
พ.ศ.2556 เปน “ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา วาดวย การบริหารจัดการเงินรายไดของ
มหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. ...” โดยเพ่ิมเนื้อหาสาระ ดังตอไปนี ้

1.1 เพ่ิมคํานิยาม คําวา “ขาราชการบํานาญ” 
1.2 กําหนดอัตราคาใชจายเก่ียวกับสวัสดิการชวยเหลือขาราชการบํานาญในงานสวด     

พระอภิธรรม  งานฌาปนกิจ 
2. ปรับปรุงแกไขประกาศอัตราการจายเงินรายไดจากเงินผลประโยชน พ.ศ.2557             

เปน “ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง อัตราการจายเงินรายไดจากเงินผลประโยชน 
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(ฉบับที่ 2) พ.ศ. ...” 
2.1 คาพวงหรีด  ใหจายเทาที่จายจริง  แตไมเกิน 1,000 บาท 
2.2 เงินรวมทําบุญงานศพขาราชการบํานาญใหจายครั้งละไมเกิน 5,000 บาท 

 

มติ/ความเห็นของที่ประชมุ 
เห็นชอบในหลักการ (ร าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา วาดวย               

การบริหารจัดการเงินรายไดของมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. ... และ เห็นชอบ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง อัตราการจายเงินรายไดจากเงินผลประโยชน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. ... โดยใหแกไข
เพ่ิมเติมตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) ดังตอไปนี้ 

1. แกไข (ราง) ระเบียบฯ วาดวย การบริหารจัดการเงินรายไดฯ ดังนี ้
    1.1 ปรับแกนิยามคําวา “บุคลากร” ใหครอบคลุมทุกกลุมบุคคลที่เคยทํางานใหกับ

มหาวิทยาลัยโดยรวมผูเกษียณอายุราชการ 
    1.2 เพ่ิมนิยามคําวา “ผูที่ทําคุณประโยชนตอมหาวิทยาลัย” เชน ผูทรงคุณวุฒิ  อดีต

ผูบริหาร  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ  หรือหนวยงานราชการ  เชน จังหวัด  สํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา (สกอ.)     

2. แกไข (ราง) ประกาศฯ เรื่อง อัตราการจายเงินรายไดฯ ดังนี ้
    2.1  ตัดขอ 2 (3) ออก 
    2.2   ขอ 4  ตัดคําวา “หรือขาราชการบํานาญออก” 
    2.3  เพ่ิมขอความ “ผูที่ทําคุณประโยชนตอมหาวิทยาลัย  ใหเบิกคาพวงหรีดไดไมเกิน 1,000 

บาท  เงินรวมทําบุญงานศพ  ใหจายครั้งละไมเกิน 3,000 บาท และเสนอใหเพ่ิมเรื่องอื่น ๆ เชน การแสดงความ
หวงใย เปนตน 

  เมื่อปรับแกไขเรียบรอยแลว  ใหนําเขาการประชุมคณะกรรมการปรับปรุง และยกรางกฎหมาย       
ของมหาวิทยาลัย  และการประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาตอไป 

 

ระเบียบวาระที่ 4.2  ขอความเห็นชอบ (ราง) โครงสรางการแบงสวนราชการและบริหารสวนงานภายใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  

                   
สาระสําคัญโดยยอ 
 ตามคาํสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ที่1284/2559 สั่ง ณ วันที่ 13 ธันวาคม 2559 

มหาวิทยาลัยไดแตงตั้งคณะกรรมการวิเคราะหปรับปรุงโครงสรางการแบงสวนราชการและบริหารสวนงาน
ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาข้ึนคณะหนึ่ง ทําหนาที่กําหนดแนวทาง หลักการ ศึกษา
วิเคราะหขอมูลเพ่ือปรับปรุงโครงสรางการแบงสวนราชการและบริหารสวนงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา แลวเสนอผลการวิเคราะหขอมูล แนวทางและขอเสนอแนะตอคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย (ก.บ.) และสภามหาวิทยาลัยตามลําดับ นั้น 

บัดนี้คณะกรรมการฯ ไดดําเนินการในขั้นตนเสร็จสิ้นแลว จึงเสนอผลการดําเนินงานมาเพ่ือขอความ
เห็นชอบและขอเสนอแนะจากคณะกรรมการบริหารประจํามหาวิทยาลัย (ก.บ.) กอนนําเสนอสภา
มหาวิทยาลัยพิจารณาตอไป 

 



 

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวทิยาลัยราชภัฏพระนครศรอียุธยา  ครั้งที่  5/2560 

 

[2-8] 

มติ/ความเห็นของที่ประชมุ 
เห็นชอบ (ราง) โครงสรางการแบงสวนราชการและบริหารสวนงานภายในมหาวิทยาลัย   ราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา โดยใหปรับแกไขตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) ดังนี ้
กองกลาง 
1. สํานักสื่อสารองคกร  แกไขเปน  สํานักงานสื่อสารองคกร ข้ึนตรงกับมหาวิทยาลัย 
2. งานการเงนิ  งานบัญชี  เสนอใหแยกหัวหนางานใหชัดเจน 
กองบริการการศึกษา 
งานประสานงานจัดบัณฑิตศึกษา  แกไขเปน  งานประสานงานบัณฑิตศึกษา 
กองพัฒนานักศึกษา 
งานพัฒนานักศึกษา  ใหมีหนาที่กํากับ  ดูแลนักศึกษาดวย 
สํานักงานกิจการสภามหาวิทยาลัย 
ใหระบุชื่องาน 3 งานใหครบ 
ศูนยอุดมศึกษาอางทอง 
ใหไปสังกัดในสํานักงานบริหารทรัพยสินและจัดหารายได 
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
ใหเพ่ิมงานบัณฑิตศึกษา 
คณะวิทยาการจัดการ 
1.  ขอ 8  ศูนยฝกประสบการณวิชาชีพธุรกิจ (อาคารสวนหลวง) ใหตัดออก  ข้ึนตรงกับมหาวิทยาลัย

ตามเดิม 
2. ศูนยพัฒนาทักษะภาษาของคณะวิทยาการจัดการ  แกไขเปน  งานพัฒนาทักษะภาษา 
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
1. ภาควิชาวิทยาศาสตรและภาควิชาวิทยาศาสตรประยุกต  ใหตัดขอ 2 - 5 ออก และแกไขเปน 

งานวิชาการและกิจกรรมนักศึกษา 
2. เพ่ิมศูนยสะเต็มศึกษาในสํานักงานคณบดี 
สถาบันวิจัยและพัฒนา 
งานวารสารและฐานขอมูลวิจัย  แกไขเปน  งานวารสารวิชาการและฐานขอมูลวิจัย 
ศูนยตะวันออกกลางและอิสลามศึกษา  ใหไปสังกัดในศูนยการศึกษานานาชาต ิ
และท่ีประชุมมีขอสังเกตเนื่องจากใน พ.ร.บ. ไมมีชื่อตําแหนงของหัวหนางาน แตมีกําหนด        

ในการแบงสวนราชการภายใน  จึงมอบหมายรองอธิการบดีฝายกิจการพิเศษและกฎหมายปรึกษากับสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) หาทางแกไขเนื่องจากมีความลักลั่น  ถามหาวิทยาลัยใหความสําคัญ       
ในตําแหนงน้ีจะตองกําหนดภาระงานใหชัดเจน  แลวเสนอสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) หรือ
ทางออกที่ 2 คือเสนอกระทรวงยกเลิกประกาศ 

เมื่อปรับแกไขเรียบรอยแลวใหนําเขาสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาตอไป 
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ระเบียบวาระที่ 4.3  ขอความเห็นชอบการจัดสรรอัตราทดแทนเกษียณ จํานวน 1 อัตราใหกับคณะ.... 
                   

สาระสําคัญโดยยอ 
 ตามที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจํามหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) ครั้งที่ 3/2560  

เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2560  มีมติใหจัดสรรอัตราพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ  จํานวน 1 อัตรา          
ไวที่สวนกลาง  และใหทุกคณะกําหนดคุณสมบัติของพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ  อัตราดังกลาว      
เพ่ือนําเขาพิจารณาในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) ในวันที่ 25 เมษายน 2560        
โดยมีขอมูลประกอบดังนี ้
ลําดับท่ี สังกัด ขอมูลประกอบ 

1 คณะครุศาสตร ไมขอรับการจัดสรรอัตราครั้งนี้ 
2 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ขอรับการจัดสรร 1 อัตรา สาขาวิชาภาษาจีน  

เพ่ือเปนอาจารยประจําหลักสูตร 
3 คณะวิทยาการจัดการ ขอรับการจัดสรร 1 อัตรา สาขาวิชาการ

จัดการธุรกิจโรงแรม (สองภาษา) เพ่ือเปน
อาจารยประจําหลักสูตร 

4 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี ขอรับการจัดสรร 1 อัตรา หลักสูตรบูรณาการ
สุขภาพและความงาม เพ่ือเปนอาจารยประจํา
หลักสูตร 

 

มติ/ความเห็นของที่ประชมุ 
 เห็นชอบการจัดสรรอัตราทดแทนเกษียณจํานวน 1 อัตราใหกับคณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร สาขาวิชาภาษาจีน 
 

ระเบียบวาระที่ 5 แจงผลและนําเสนอแผนงานที่จะดําเนินการของหนวยงานตาง ๆ  

ระเบียบวาระที่ 5.1 คณบดีคณะครุศาสตร 

 สาระสําคัญโดยยอ 
1. วันที่ 27 มีนาคม 2560 อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การเสริมสรางสมาธิสําหรับเด็กที่มีความ

ตองการพิเศษวัยเด็กเล็ก” ใหแกครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยวิทยากร นายโตง พรมกุล และนางพัชรีวรรณ 
พรมกุล ณ  หองประชุม 204 อาคารศูนยการศึกษาพิเศษ 

2. วันที่ 30 มีนาคม - 5 เมษายน  2560 ดําเนินการสรรหาคณะกรรมการประจําคณะครุศาสตร 
ณ  หอง 611 อาคาร 6 คณะครุศาสตร 

3. วันที่ 1 เมษายน 2560  อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การสอนใหเด็กเกง และมีความสุขโดยใช
แนวคิดนีโอฮิวแมนนิส”  ใหแกครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
พระนครศรีอยุธยา เขต 1 , เขต 2 และสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาอางทองโดยวิทยากร          
ดร.วาสนา  เตชะวิจิตรสาร  ณ  หองประชุม 204 อาคารศูนยการศึกษาพิเศษ 

4. วันที่ 1 - 2 เมษายน2560 อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การจัดการเรียนการสอนแบบเนน
พัฒนากระบวนการเรียนรู (Active Learning)” ใหแกครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่
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การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 , เขต 2 และสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
อางทอง  โดยวิทยากร นายวิวัฒน  กอมขุนทด  ณ หอง 702 อาคาร 7 คณะครุศาสตร 

5. วันที่ 10 เมษายน 2560 ประชุมคณะกรรมการประจําคณะ ครั้งที่ 3/2560 ณ หองประชุม 
223 การศึกษาพิเศษ 

6. วันที่ 12 เมษายน 2560 กิจกรรมสงกรานตเมษาชาวครุศาสตรรวมใจ นักศึกษา              
คณะครุศาสตรชั้นปที่ 1 ทุกสาขาวิชา ณ บริเวณหนาลานอเนกประสงค อาคาร 6  

7. วันที่ 26 เมษายน 2560 กิจกรรมเลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษา ประจําปการศึกษา 2560 
นักศึกษาคณะครุศาสตรชั้นปที่ 1-3 ทุกสาขาวิชา ณ หอประชุมอาคาร 100 ป 

8. วันที่ 26-27 เมษายน 2560 อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การคัดกรองเด็กปฐมวัยที่มีความ
ตองการพิเศษในสถานที่ศึกษา ใหแกครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยวิทยากร ดร.กิ่งสร เกาะประเสริฐ        
ณ หองประชุม 204 อาคารศนูยการศึกษาพิเศษ 
 

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
รับทราบ  

 

ระเบียบวาระที่ 5.2  คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

 สาระสําคัญโดยยอ 
1. วันที่  15 กุมภาพันธ  - 29 มีนาคม 2560 (ทุกวันพุ ธ) สาขาวิชาภาษาอังกฤษ                 

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร จัดโครงการติว IELTS สําหรับนักศึกษาและประชาชนทั่วไปผูสนใจ 
วิทยากรโดย อาจารยขวัญมั่น ภูริลดาพันธ ณ หอง 43014 อาคาร 43 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

2. วันที่ 22 - 23  มีนาคม 2560  สาขาวิชาภาษาญี่ปุน คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร      
จัดกิจกรรมสงเสริมทักษะภาษาญี่ปุนนอกสถานที่ “คายภาษาญี่ปุน” ณ บานอิงเขา รีสอรท อ.มวกเหล็ก         
จ.สระบุร ี

3. วันที่ 29 มีนาคม 2560 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร จัดกิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ 
เรื่อง “มนุษยศาสตรและสังคมศาสตรกับจิตสาธารณะ” โครงการสงเสริมการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา วิทยากร
โดย คณุนิติศกัดิ์ โตนิติ ผูอํานวยการสถาบันปญญาปต ิ ณ หอง 43014 อาคาร 43 คณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร 

4. วันที่ 29 มีนาคม 2560 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร จัดประชุมคณะกรรมการประจํา
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ครั้งที่ 2/2560 ณ หองประชุม 43110 ชั้น 2 อาคาร 43 คณะมนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร 

5. วันที่ 30 มีนาคม 2560 คณาจารย จากสาขาวิชาการพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 
มาศึกษาดูงานเยี่ยมชม สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ณ หองประชุม 43110     
ชั้น 2 อาคาร 43 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

6. วันที่ 31 มีนาคม 2560 คณาจารย เจาหนาที่ และนักศึกษา หลักสูตรดุริยางคศาสตร
มหาบัณฑิต วิทยาลัยดนตรี มหาวิทยาลัยรังสิต มาศึกษาดูงานเยี่ยมชม สาขาวิชาดนตรีไทย และสาขาวิชาดนตรี
สากล ณ อาคาร 13  คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
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7. วันที่ 31 มีนาคม 2560 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร           
จัดโครงการอบรม “ทักษะการใชคอมพิวเตอรใหนักศึกษามีศักยภาพการเรียนรูในศตวรรษที่ 21” วิทยากรโดย 
ผูชวยศาสตราจารย วชิรา ปูชตรีรัตน อาจารยสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี  
ณ  หอง 31104 อาคาร 100 ป (ศูนยภาษาและคอมพิวเตอร) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

8. วันที่  1 เมษายน 2560 นักศึกษาภาค กศ.บป. สาขาวิชารั ฐประศาสนศาสตร                 
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร จัดกิจกรรมปรับภูมิทัศนบริเวณหนาอาคาร 43  คณะมนุศาสตรและ
สังคมศาสตร เพ่ือใหเปนที่นั่งพักผอนแกนักศึกษา ภายใตการดูแลของ อาจารยมูนีเราะฮ ยีดํา และอาจารย       
ดร.กมลวรรณ วรรณธนัง อาจารยผูสอนสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร  ณ บริ เวณหนาอาคาร 43                
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

9. วันที่ 1 เมษายน 2560 ชมรม “รัฐประศาสนศาสตรรวมใจงานอะไรก็ไมยาก” ภายใตการควบคุม
ของอาจารยมูนีเราะฮ ยีดํา และอาจารย วาที่รอยตรีฯ บัณฑิต สุนทรวิกรานต นํานักศึกษาชมรมจัดกิจกรรมคาย
จิตอาสาชมรม “รัฐประศาสนศาสตรรวมใจงานอะไรก็ไมยาก” พัฒนาโรงเรียนวัดกลาง (ปากกรานสามัคคี) โดยมี
กิจกรรมการทาสีรั้วโรงเรียน ทําสนามเปตอง ทําสนาม BBL สวนเกษตรพืชผักสวนครัวและพืชสมุนไพร            
ทาสีกระถางตนไมและผนังชั้นลางอาคารเรียน และปรับปรุงภูมิทัศนโดยรอบโรงเรียนวัดกลาง (ปากกรานสามัคคี)       
ต.ปากกราน อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 

10. วันที่ 1-2 เมษายน 2560 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร จัดกิจกรรมอบรมภาษาอังกฤษ
เพ่ือการสมัครงาน (English for Job Application) ใหกับนักศึกษาชั้นปที่ 4 สาขาวิชาภาษาญี่ปุนและสาขาวิชา
ศิลปกรรม โดยวิทยากร คือ อาจารยสิริรัตน ผลหมู และMr.John Peter Ewards อาจารยประจําสาขาวิชา
ภาษาอังกฤษ ณ  หอง 43005 อาคาร 43 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

11. วันที่ 5 เมษายน 2560  คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร จัดกิจกรรมสืบสานประเพณี
สงกรานตและฉลองครบรอบ 41 ป คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร โดยภายในงานมีกิจกรรมไดแก 

- การจัดถวายภัตตาหารเชาแดพระสงฆ 
- พิธีทอดผาปาสามัคคีเพื่อสงเสริมการศึกษาคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  
- มอบเกียรติบัตรแกบุคลากรดีเดนคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
- การเสวนาเรื่อง “อดีต ปจจุบัน และอนาคตคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ในยุค 

Thailand 4.0” ซึ่งไดรับเกียรติจากวิทยากรโดย     ดร.เกษม บํารุงเวช, อาจารยมงคล ชาวเรือ, คณุพรทิพย ตั้งกีรติ 
ศิษยเกาสาขาวิชาการพัฒนาชุมชน และอาจารยมูนีเราะฮ ยีดํา ดําเนินการอภิปรายโดย ผศ.ดร.วิชชุกร นาคธน 

- มอบทุนการศึกษา “ทุนผูชวยศาสตราจารย ดร.วาสนา บุญสม” ใหกับนักศึกษาคณะ
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

- กิจกรรมรดน้ําดําหัวขอพรจากอาจารยอาวุโส 
 ทั้งนี้ผูเขารวมกิจกรรม มีอาจารยอาวุโสจากคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร อาจารยอาวุโสจาก

คณะอ่ืนๆ ศิษยเกา อาจารยปจจุบัน บุคลากร และนักศึกษาคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ณ บริเวณลาน               
วัดบรมพุทธาราม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

12. วันที่ 5 เมษายน 2560 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร จัดประชุมคณะกรรมการ
ดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ครั้งที่ 2/2560 ณ หองประชุม 43110 ชั้น 2 อาคาร 
43 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
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13. วันที่ 22 พฤษภาคม 2560 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร จัดกิจกรรมอบรม
ภาษาอังกฤษเพื่อการสมัครงาน (English for Job Application) ใหกับนักศึกษาชั้นปที่ 4 สาขาวิชา
นิติศาสตร ณ อาคาร 43 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

14. วันที่ 22 พฤษภาคม 2560 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร จัดกิจกรรมอบรม
ภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษาชั้นปที่ 3 “การเรียนภาษาอังกฤษผานสื่อบันเทิง” วิทยากรโดย  อ.สิริรัตน 
ผลหมู ณ หอง43001 อาคาร 43 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

15. วันที่ 23 พฤษภาคม 2560  คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร จัดกิจกรรมปจฉิมนิเทศ
นักศึกษาชั้นปที่ 4 ณ หองประชุม อาคาร 100ป ศูนยภาษาและคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 

16. วันที่ 29 – 31  พฤษภาคม 2560 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร จัดกิจกรรมอบรม
ภาษาอังกฤษสําหรับอาจารย วิทยากรโดย อ.ทิพวัลย สังขะวัฒนะ (Pre-Audit)ณ อาคาร 43 คณะมนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร 

17. วันที่ 29 พฤษภาคม 2560 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร จัดกิจกรรมอบรม 
Active Learningณ อาคาร 43 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

 

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
รับทราบ  

 

ระเบียบวาระที่ 5.3 คณบดีคณะวิทยาการจัดการ 

 สาระสําคัญโดยยอ 
1. วันที่ 22 มีนาคม 2560  สาขาวิชาการจัดการ  จัดโครงการวิทยาการจัดการอาสาพัฒนา

ทองถิ่น ณ โรงเรียนวัดวังชะโด ต.บางซาย  อ.บางซาย  จ.พระนครศรีอยุธยา 
2. วันที่ 29 มีนาคม 2560 สาขาวิชาการจัดการ  จัดกิจกรรมอบรมทักษะการพูดแบบผูนํา       

ณ หองประชุมตนโมก  อาคารบรรณราชนครินทร 
3. วันที่ 8 มีนาคม 2560 สาขาวิชาการตลาด จัดกิจกรรมอบรมความรูดานการตลาด หัวขอ 

“กลยุทธดานการตลาดยุค Thailand 4.0”  ณ หองประชุมอินทนิล 1  อาคาร 41 คณะวิทยาการจัดการ 
4. วันที่ 9 มีนาคม 2560 สาขาวิชาการตลาด จัดกิจกรรมอบรม IT อบรมเชิงปฏิบัติการ 

Microsoft  Excel ณ หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร 31104  อาคาร 100 ป 
5. วันที่  14 มีนาคม 2560 คณาจารยสาขาวิชาการตลาดอบรมเชิงปฏิบัติการ “SMEs  

FORUM” เรื่อง “Startup & Marketing  Trend  for  SMEs  4.0”  
6. วันที่ 22 มีนาคม 2560 สาขาวิชาการตลาด  จัดกิจกรรมอบรม IT อบรมเชิงปฏิบัติการการ

ตกแตงภาพดวย Photo  Shop ณ หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร 31104  อาคาร 100 ป 
7. วันที่ 30 มีนาคม 2560 นักศึกษาสาขาวิชาการตลาดเขารวมกิจกรรมอบรม หัวขอ “กลยุทธ

ผลิตภัณฑรถยนตและกลยุทธการบริหารรานกาแฟ” ณ หองประชุมอินทนิล 1 
8. วันที่ 5 เมษายน 2560 คณบดีคณะวิทยาการจัดการ  และคณาจารยสาขาวิชาการตลาด    

รวมพิธีลงนาม MOU ระหวางสาขาวิชาการตลาดกับมหาวิทยาลัยราชมงคลวาสุกรี มหาวิทยาลัยราชมงคล   
ธัญญบุรี ณ หองประชุมศนูยการคาอยุธยาซิตี้พารค 
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9. วันที่ 6 – 7 มีนาคม 2560 สาขาวิชาการทองเที่ยว  จัดโครงการบริการวิชาการ “พัฒนา
ศักยภาพเยาวชนในการเปนอาสาสมัครมัคคุเทศกประจําชุมชน รุน 7” ณ  โรงเรียนเสนา “เสนาประสิทธิ์” 

10. วันที่ 6 – 7 มีนาคม 2560 สาขาวิชาการทองเท่ียว  จัดโครงการหองเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ 
– คณิตศาสตร  กิจกรรมอบรม “มัคคุเทศกนอย” (โรงเรียนจอมสุรางคอุปถัมภ รวมกับ สาขาวิชาการทองเที่ยว  
คณะวิทยาการจัดการ) ณ  โรงเรียนจอมสุรางคอุปถัมภ 

11. วันที่ 8 – 10 มีนาคม 2560 อาจารยสาขาวิชาการทองเที่ยว (ผศ.นาตยา  เกตุสมบูรณ)     
และ อ.เอกพล  วิงวอน)  รวมงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “ดานการจัดประชุมและนิทรรศการ ครั้งที่ 7” และงาน 
MICE  Career  Day  ครั้งที่ 3”  ณ ศูนยการประชุมแหงชาติสิริกิต 

12. วันที่  8  มีนาคม  2560  กิจกรรมอบรมรําไทย  ของนักศึกษาจีน (กวางสี) ณ อาคาร 3 
13. วันที่ 10 มีนาคม 2560  กิจกรรมทัศนศึกษา ของนักศึกษาจีน (กวางสี) ณ วัดวัง และสถานที่

สําคญัในเขตกรุงเทพฯ 
14. วันที่ 13 – 17 ธันวาคม 2560 สาขาวิชาการทองเท่ียว จัดกิจกรรมทัศนศึกษาเก็บเสนทาง

อีสานได  ณ วัดทุงศรีเมือง จ.อุบลราชธานี  ผาแตม – จุดชมวิวแมน้ําสองสี  วัดโขงเจียม  จ.ศรีสะเกษ           
ผามออีแดง  จ.บุรีรัมย  ปราสาทหินเมืองต่ํา  ปราสาทหินพนมรุง  อนุสาวรียทาวสุรนารี  และปราสาทหิน       
พิมาย  จ.นครราชสีมา 

15. วันที่ 20 – 24 มีนาคม 2560 อาจารยสาขาวิชาการทองเที่ยว  (อาจารยวีรพล  นอยคลาย 
และอาจารยนภัสนันท  ทองอินทร) เขารวมอบรมโปรแกรม Amadeus  Basic  Reservation  (Selling  
Connect)  ณ  อาคารสํานักงาน Central  Word กรุงเทพฯ 

16. วันที่ 30 มีนาคม – 3 เมษายน 2560 จัดกิจกรรมทัศนศึกษาเสนทางการทองเที่ยวภาคใต      
ของนักศกึษาจีน (กวางสี) ณ จังหวัดภูเก็ต  จังหวัดพังพา  จังหวัดตรัง 

17. วันที่ 19 เมษายน 2560 โครงการสงเสริมอาชีพสรางโอกาส  สรางรายไดประชาชน  วิทยากร
บรรยายหัวขอ “การพัฒนาหมูบานใหมีระบบบริหารจัดการชุมชนอยางยั่งยืน”  

- ศูนยการเรียนรูชุมชนตําบลบางเจาฉา  ต.บางเจาฉา  อ.โพธิ์ทอง  จ.อางทอง 
- ศูนยตุกตาชาววังบานบางเสด็จ  ต.บางเสด็จ  อ.ปาโมก  จ.อางทอง 
- ศูนยหัตถกรรมหมูบานทํากลอง  ต.เอกราช  อ.ปาโมก  จ.อางทอง 

18. วันที่ 24 เมษายน 2560  นักศึกษาสาขาวิชาการทองเที่ยวชั้นปท่ี 3  เขารวมกิจกรรมวัน
เทศบาล  ประจําป 2560  ณ  บริเวณประภาคาร  (ทายเกาะวัดนิเวศธรรมประวัติ) ต.บานเลน  อ.บางปะอิน     
จ.พระนครศรีอยุธยา 

19. วันที่ 26 – 28 เมษายน 2560  อาจารยสาขาวิชาการทองเท่ียว (อาจารยกันยารัตน  คงพร           
อาจารยชุมพล  พืชพันธไพศาล) เขารวมอบรมหลักสูตร “ยกระดับผูประกอบอาชีพการทองเที่ยวและการบริการ   
ดานการตลาดทองเที่ยว 4.0” จัดโดย  ภาควิชาการทองเที่ยว  คณะมนุษยศาสตร  มหาวิทยาลัยเชียงใหม              
ณ หองประชุมอินทนิล 1 

20. วันที่ 26 – 28 เมษายน 2560 รวมประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทํารายงานการประเมินตนเอง
ระดับหลักสูตร  ประจําปการศึกษา 2559  ณ หองประชุมอินทนิล 1 

21. วันที่ 22 มีนาคม 2560 สาขาวิชาเศรษฐศาสตรธุรกิจจัดอบรมเสริมความรูดานเศรษฐศาสตร
ใหกับนักศึกษาสาขาวิชาเศรษฐศาสตร  ณ หอง 41113  อาคาร  41 
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22. วันที่ 8 มีนาคม 2560  และวันที่ 15 มีนาคม 2560  ศูนยประสานงานสหกิจศึกษาคณะ
วิทยาการจัดการจัดอบรมคอมพิวเตอรใหกับนักศึกษาชั้นปที่ 3  ณ หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร 31108       
และหองปฏิบัติการคอมพิวเตอร 31104 

23. วันที่ 28 เมษายน 2560 คณาจารยสาขาวิชาการบัญชีศึกษาดูงานโครงการเปดบานสภา 
(FAP  Open  House)  ครั้งที่ 2/2560  ณ หองอบรมสัมมนา ชั้น 6  อาคารสภาวิชาชีพในพระบรมราชูปภัมภ 

24. วันที่ 19 มีนาคม 2560 สาขาวิชาการจัดการจัดกิจกรรม “การประชุมเพื่อชี้แจงขอมูล  และ
รังฟงปญหาการเรียนการสอน” ณ หองประชุม 317  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

25. วันที่ 13 มีนาคม 2560 ประชาสัมพันธหลักสูตรธุรกิจระหวางประเทศ  ณ โรงเรียนภาชี 
สุนทรวิทยานุกูล  อ.ภาชี  จ.พระนครศรีอยุธยา 

26. วันที่ 9 มีนาคม 2560 นํานักศึกษาสาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย ชั้นปที่ 1 - ชั้นปท่ี 
3 จํานวน 50 คน ไปศึกษาดูงานดานการบริหารทรัพยากรมนุษย  ณ บริษัทปูนซีเมนตไทย จํากัด มหาชน 
กรุงเทพฯ 

27. วันที่ 10 มีนาคม 2560 นํานักศึกษาสาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย  ชั้นปที่ 2 –      
ชั้นปท่ี 3 จํานวน 35 คน  ไปจัดกิจกรรมการปลูกจิตอาสา “อาสาพัฒนาวัด” ณ วัดพระธาตุศรีรัตนาราม             
อ.บางไทร  จ.พระนครศรีอยุธยา 

 

ศูนยฝกประสบการณวิชาชีพธุรกิจ (อาคารสวนหลวง) 
ประธานคณะกรรมการดําเนินงานศูนยฝกปฏิบัติการศูนยฝกฯ  แจงเรื่อง  การรายงานผล        

การดําเนินงาน ภายใตปงบประมาณ 2560  ตามพันธกิจคือเนนการฝกนักศึกษา  โดยไดรับนโยบายจาก
อธิการบดีและคณบดีคณะวิทยาการจัดการใหมีการฝกนักศึกษา  เนื่องจากที่ผานมาไมเคยมีนักศึกษามาฝกงาน  
ขณะนี้ไดดําเนินการภายใตโครงการท่ีเก่ียวของ 2 สวน คือ โครงการฝกประสบการณวิชาชีพตามความถนัด  
และโครงการฝกงานระหวางเรียน   ซึ่งจะสอดคลองกับรายวิชาแตละคณะ  แตละสาขา  ตามหัวขอหรือตาม
แผนการเรียน  ในลักษณะของการบูรณาการการเรียนการสอน  การสื่อสารการใชภาษาในโรงแรม  ดังนั้น       
ขอเชิญชวนคณาจารยที่ เล็งเห็นความสําคัญของงานบริการและงานโรงแรมที่จะสงนักศึกษาเขามาฝก            
เพ่ือเตรียมความพรอมในการฝกประสบการณวิชาชีพ   

งบประมาณที่ไดรับจํานวน 6.7 ลานบาทนั้น  ไดมีการปรับปรุงภูมิทัศนและภาพลักษณ  และ
ขอมูลลาสุดตั้งแตวันที ่1 ตลุาคม 2559 – วันที่ 31 มีนาคม 2560  การดําเนินงานทั้งหมดใชงบประมาณไปแลว 
จํานวน 750,000  บาท ซึ่งสวนใหญเปนงบดําเนินงาน  งบบุคลากร  และในปตอไปหากนักศึกษามีการฝกงาน
เต็มรูปแบบก็จะมีการเชื่อมโยงกับโครงการที่ 2 ของศูนยฝกซึ่งจะเปนโครงการฝกงานระหวางเรียนโดยมี
คาตอบแทนใหนักศึกษา   ไดขออนุญาตโครงการผานคณบดีคณะวิทยาการจัดการซึ่งปฏิบัติหนาที่แทน
อธิการบดี   และมีนักศึกษาใหความสนใจ จํานวน 9 คน โดยมีหนาที่ คือ เดินเอกสาร  สงหนังสือราชการ  
แมบาน  คนเปดประตู  เจาหนาท่ีฟรอน  รับโทรศัพท  โดยมีคาตอบแทนใหวันละ 180 บาท  ดังนั้นขอเชิญชวน
นักศึกษาที่ตองการมีรายไดเสริมระหวางเรียน  และจากการประชุมหารือกันไดมีมติวาจะมีการจัดอาหารวาง
บริการตามหองพักหรือหองประชุมสัมมนา  โดยไดรวมกันกับสาขาวิชาคหกรรมศาสตรในการทําอาหารวาง  
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 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชมุ 
รับทราบ  และประธานขอใหดูแลเรื่องความสะอาด  และขอใหรายงานสถานะทางการเงิน

ของแตละเดือนใหกับคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) ไดรับทราบดวย 
 

ระเบียบวาระที่ 5.4  คณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

 สาระสําคัญโดยยอ 
1. วันที่ 18 มีนาคม 2560 โครงการบริการวิชาการเรื่อง ระบบการผลิตไฟฟาดวยเซลล

แสงอาทิตย ณ  อาคาร 42 สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา 
2. วันที่ 24  มีนาคม  2560 โครงการกิจกรรม  5  ส  อยางมีประสิทธิภาพ ณ หอง  ศว.108      

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี
3. วันที่ 29 มีนาคม – 2 เมษายน 2560 โครงการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม เรื่องการพัฒนาจิต

เพ่ือการเรียนของนักศึกษา ณ วัดอัมพวัน จังหวัดสิงหบุร ี
4. วันที่ 29  มีนาคม 2560 อบรมโครงการการเตรียมพรอมการเขาสูผลงานทางวิชาการ          

ณ หองประชุม 1 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี
5. วันที่ 29  มีนาคม 2560  ประชุมคณะกรรมการประจําคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี     

ครั้งที่  2/2560 ณ หอง  ศว.108  คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี
6. วันที่ 28-29  เมษายน  2560  กิจกรรมคายวิทยาศาสตร  ประจําป  2560 ณ อาคาร      

ศูนยวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี
7. วันที่ 30 มีนาคม 2560 โครงการสงเสริมอัตลักษณและเผยแพรองคความรูดานดาราศาสตร 

รุน 2 ณ ศนูยศึกษาดาราศาสตร อาคารทองฟาจําลอง 
8. วันที่ 5 เมษายน 2560 โครงการสงเสริมศาสนาและประเพณีไทย (สงกรานต) ณ หอประชุม

มหาวิทยาลัย 
9. วันที่ 8 เมษายน 2560 โครงการบริการวิชาการ เรื่อง กังหันน้ําพลังงานแสงอาทิตย  ณ อาคาร 

42 สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา 
10. วันที่ 14 - 17 มีนาคม 2560  การแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภูมิศาสตรภาคกลาง      

ครั้งท่ี 28 “111 ป ศรีอยุธยาเกมส”ณ  สนามกีฬาแตละชนิดมหาวิทยาลัยฯ 
 

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชมุ 
รับทราบ 

 

ระเบียบวาระที่ 5.5 ผูอํานวยการสถาบันอยุธยาศึกษา  

 สาระสําคัญโดยยอ 
1. วันที่ 15 มีนาคม 2560 อาจารย ดร.จงกล เฮงสุวรรณ ผูอํานวยการสถาบันอยุธยาศึกษา    

เปนประธานการประชุมคณะกรรมการดําเนินงานสถาบันอยุธยาศึกษา ครั้งที่ 3/2560 โดยมีผูบริหารและ
บุคลากรรวมประชุม ณ หองประชุมสถาบันอยุธยาศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

2. วันที่ 24 มีนาคม 2560 สถาบันอยุธยาศึกษา จัดกิจกรรมสัมมนาอยุธยาศึกษาวิชาการ    
“250 ป ปจฉิมกาลกรุงศรีอยุธยา : ปริวรรตบทเรียน เพ่ือสรางสรรคอนาคต” โดยมี อาจารย ดร.เกษม บํารุงเวช 
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อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เปนประธานในพิธีเปดงาน และ อาจารย ดร.จงกล           
เฮงสุวรรณ ผูอํานวยการสถาบันอยุธยาศึกษา กลาวรายงานวัตถุประสงคของการจัดสัมมนาดังกลาว โดยไดรับ
เกียรติจากวิทยากรผูทรงคุณวุฒิ ไดแก คุณสมฤทธิ์ ลือชัย, ผูชวยศาสตราจารยดุลยภาค ปรีชารัชช, คุณมิกก้ี 
ฮารท, อาจารยตูซาร นวย, คุณองค บรรจุน, คุณสิทธิพร เนตรนิยม, ดร.วสุ โปษยะนันทน, รองศาสตราจารย 
ดร.พนิต ภูจินดา และ คุณปองขวัญ ลาซูส พรอมดวยนักวิชาการ ครู อาจารย นักศึกษา และประชาชนที่สนใจ
ทั่วไป จํานวน ๓๕๐ คน เขารวม ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

3. วันที่ 27 - 28 มีนาคม 2560 สถาบันอยุธยาศึกษา จัดกิจกรรมชุมชนตนแบบดานวัฒนธรรม
ตามแนวพระราชดําริ ครั้งท่ี 2 โดยไดรับเกียรติจากผูใหญลําพูน พรรณไวย ประธานกลุมโฮมสเตยเกาะเกิด     
และผูไดรับรางวัลเชิดชูเกียรติผูมีผลงานดีเดนทางการศึกษา วัฒนธรรม และภูมิปญญาไทย “บุษราคัมมณีศรี
ราชภัฏ” ครั้งท่ี 12 ประจําป 2558 คุณสุชิน อุมญาติ, คุณคําปน ชมสมุทร และคุณพเยาว รัตนปรากฏ         
ภูมิปญญาชาวบาน เปนวิทยากรบรรยายและอบรมเชิงปฏิบัติการใหความรูแกตัวแทนจากชุมชนตางๆ ใน
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จํานวน 30 คน เกี่ยวกับแนวปฏิบัติตามหลักทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง อาทิ การทํา
ขนมไทยโบราณ, การทําขนมน้ํานมขาวยาคู, การใชประโยชนจากสมุนไพรในทองถ่ิน และลงพื้นที่ศึกษาเสนทาง
แหลงเรียนรูกลุมโฮมสเตยเกาะเกิด อําเภอบางปะอิน รวมทั้งเยี่ยมชมศูนยศิลปาชีพเกาะเกิด จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 

4. วันที่ 19 เมษายน 2560 ประชุมคณะกรรมการดําเนินงานสถาบันอยุธยาศึกษา ครั้งที่          
4/2560 ณ หองประชุมสถาบันอยุธยาศึกษา 

 

มติ/ความคิดเห็นของที่ประชมุ 
รับทราบ 

 

ระเบียบวาระที่ 5.6  ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 สาระสําคัญโดยยอ 
1. เม่ือวันท่ี 24 มีนาคม 2560  สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  ติดตามโครงการ                 

วิทยวิชาการ “การพัฒนามาตรฐานการจัดการหองสมุดเพ่ือการศึกษาในทองถิ่น”  เพ่ือประเมินผลการพัฒนา
โรงเรียนเปนแหลงเรียนรู ท่ีสําคัญทางการศึกษาหาในยุคปจจุบัน  ณ โรงเรียนบานพลับ (วิสุทธิวังราช)            
ต.บานพลับ อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา   โดยจัดเกณฑมาตรฐานการจัดการหองสมุด แบงออกเปน       
4 ดาน  ดังนี้ 1) ดานหนังสือดี  2) ดานบรรยากาศดี  3) ดานบรรณารักษดี  4) ดานเทคโนโลยีสารสนเทศดี        
ซึ่งผลประเมินภาพรวมอยูในระดับดีมาก   กิจกรรมครั้งนี้เปนการสรางความสัมพันธเครือขายกับทองถ่ินไดเปน
อยางดี  

2.  วันที่ 28 – 30 มีนาคม 2560   ผูชวยศาสตราจารยธนู  บุญญานุวัตร  ผูอํานวยการสํานัก     
วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ไดเขารวมการประชุมเครือขายสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ หัวขอ ARIT4.0  ณ  สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 
โดยมีวัตถุประสงค เพ่ือใหผูบริหารสํานักวิทยบริการฯ ไดพบปะแลกเปลี่ยนประสบการณในการทํางาน             
เพื่อตอบสนองตอนโยบายประเทศไทย 4.0 และเพ่ือสรางเครือขายสํานักวิทยบริการฯ สมาชิกมหาวิทยาลัยราชภัฏ     
ทั่วประเทศ โดยจะหมุนเวียนผลัดเปลี่ยนกันเปนเจาภาพจัดงานเปนประจําทุกป   
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3. วันที่ 4 – 5 เมษายน 2560  สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  ไดเปนเจาภาพจัด
งานประจําป พ.ศ. 2560 ตามโครงการประชุมเชิงปฏิบัติ “เครือขายหองสมุดมนุษยแหงประเทศไทย” ครั้งที่ 7 
(Thailand Human Library Networks) ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  ภายในงานม ี     
การจัดนิทรรศการและจัดเสวนาเครือขายหองสมุดมนุษย  และมีการลงนามความรวมมือเครือขายหองสมุดมนุษย 
จํานวน 19 แหง  เพื่อพัฒนางานเครือขายหองสมุดมนุษยใหมีการจัดกิจกรรมตอไป โดยสงมอบเจาภาพจัดงาน    
ครั้งท่ี 8 ใหกับสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ประจําป พ.ศ. 2561  

      
 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 

รับทราบ  
 

ระเบียบวาระที่ 5.7  ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 

 สาระสําคัญโดยยอ 
1. วันที่  10 เมษายน 2560 ประชุมเพื่อวางแผนการดําเนินงานโครงการบริการวิชาการ 

ปงบประมาณ 2561  ณ  หองประชุม 3013 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย 

2. วันที่ 4 เมษายน 2560  ผูบริหารและบุคลากรเขารวมงานประชุมเชิงปฏิบัติการ “เครือขาย
หองสมุดมนุษยแหงประเทศไทย” ณ  หองประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏ พระนครศรีอยุธยา 

3. วันที่ 5 เมษายน 2560 ผูอํานวยการเขารวมพิธีทําบุญเนื่องในโอกาสสืบสานประเพณีสงกรานต
และฉลองครบรอบ 41 ป คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ณ บริเวณลานวัดพระบรมพุทธาราม 

4. วันที่ 11 เมษายน 2560 ผูอํานวยการเขารวมประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจํา
มหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2560 ณ หองประชุมอยุธยา – อาเซียน 

5. วันที่ 12 เมษายน 2560 ผูบริหารและบุคลากรเขารวมกิจกรรม “เย็นทั่วหลา มหาสงกรานต     
ราชภัฏกรุงเกา ประจําปการศกึษา 2559 ณ ลานกิจกรรมกองพัฒนานักศกึษา 

6. วันที่ 18 เมษายน 2560 ผูอํานวยการประชุมคณะกรรมการเลือกสรรผูสมควรไดรับปริญญา
กิตติมศักดิ์ ประจําป พ.ศ. 2560 ณ หองประชุมอยุธยา – อาเซียน 

7. วันที่  19 เมษายน 2560ผูอํานวยการเขารวมรับฟงการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2560
ณ หองประชุมอยุธยา – อาเซียน 

8. วันที่ 20 เมษายน 2560 ประชุมบุคลากรประจําสถาบันวิจัยและพัฒนา ณ หองประชุม
สถาบันวิจัยและพัฒนา 

9. วันที่ 25 เมษายน 2560 ผูอํานวยการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) ครั้งที่ 
4/2560 ณ  หองประชุมอยุธยา – อาเซยีน 

10. วันที่ 11 เมษายน 2560 ประชุมติดตามงานวิจัยเผยแพรตีพิมพตามสัญญา ณ หองประชุม 
3013 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย 

11. สัปดาหที่ผานมาได เรียนเชิญรองคณบดีที่รับผิดชอบบริการวิชาการของแตละคณะ              
ทุกหนวยงาน ผูชวยงานประกันคุณภาพ  เจาหนาที่กองนโยบายและแผน  ประชุมรวมกันเพ่ือกําหนดวางแนวทาง
ในการดําเนินโครงการบริการวิชาการใหมีประสิทธิภาพและสอดคลองกับตัวชี้วัดของสํานักงบประมาณ  ขณะนี้ทุก
หนวยงานรับทราบแลว  และจะตองสงโครงการภายใน 1 เดือนหลังจากนี้  เพ่ือนํามาพิจารณาแตละโครงการ 
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12. ประชุมรวมกับผูอํานวยการวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏท่ัวประเทศ  มีขอเสนอแนะจาก
ผูอํานวยการวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาวามีสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน (ส.ต.ง) เขาไปตรวจสอบ
และมีขอเสนอแนะในเรื่องของการบริหารสัญญาทุนวิจัยวามีมาตรการอยางไร 

13. การจัดอบรม  ซึ่งมีผูมาอบรมไมครบตามเปาหมาย  และไดหาชื่อเพิ่ม  ทําใหฝายตรงขามนํา
เรื่องไปรองเรียน   

 

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
รับทราบ 

 

ระเบียบวาระที่ 5.8  ผูอาํนวยการสํานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศกึษา 

 สาระสําคัญโดยยอ 
1. วันที่ 25 – 29 มีนาคม 2560  ศึกษาดูงานดานการบริหารจัดการโรงเรียน Incheon 

Danbong Elementary School และแลกเปลี่ยนรูกับผูอํานวยการโรงเรียน ผูบริหารและครูในโรงเรียน   
ณ ประเทศเกาหลีใต 

2. วันที่  26 มีนาคม 2560ประชุมเรงรัดติดตามการจัดทําวิทยานิพนธ ของนักศึกษา
หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการเรียนรู รุนปการศึกษา 2557 และรุนปการศึกษา 
2558 ณ  หองประชุม 3013 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย 

3. วันที่ 31 มีนาคม 2560 – 1 เมษายน 2560 เขารวมประชุมวิชาการระดับชาติ :
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจดวยวิจัยและนวัตกรรมอนาคตและความทาทายใหมของประเทศของประเทศ 4.0      
ณ วิทยาลัยนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 

4. วันที่ 24 มีนาคม 2560 – 15 กรกฎาคม 2560 รับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
ประจําปการศกึษา 2560  ณ  อาคารบัณฑิตวิทยาลัย 

5. การดําเนินงานวิจัย  ซึ่งเปนการวิจัยของคณาจารยระดับบัณฑิตศึกษา  และนักศึกษา
สาขาปริญญาโททั้งสาขาบริหารธุรกิจ และสาขาบริหารการศึกษา  ทําวิจัย 2 เรื่อง คือ การบริหารจัดการ
การทองเที่ยวของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  อนาคตภาพการผลิตและพัฒนาครูของจั งหวัด
พระนครศรีอยุธยา  โดยใหอาจารยและนักศึกษาทําวิจัยรวมกัน 

6. การประชาสัมพันธกับรับสมัครนักศึกษา  ซึ่งมีการประชาสัมพันธหลายชองทาง  เชน  
การประชาสัมพันธ 9 จุด  การเผยแพรทางเว็บไซต  การประชาสัมพันธไปยังหนวยงานตาง ๆ ในเขตพ้ืนที่
การศึกษา  และมีการใชบุคคลในการประชาสัมพันธ  เชน  เชิญบุคคลพิเศษระดับประเทศมาชวยสอนใน
ระดับปริญญาโท 

7. การทําโครงการพัฒนาทักษะการวิจัยใหกับนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา  ทุกสาขาวิชา  
เนนการทําวิทยานิพนธเปนหลัก  มีการอบรมเพิ่มเติมในเรื่องการพัฒนาทักษะวิจัย  ในวันที่  13 
พฤษภาคม 2560     
 

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
รับทราบ 
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ระเบียบวาระที่ 5.9  ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบด ี

 สาระสําคัญโดยยอ 
งานบริหารงานบุคคล 
1.  ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจํามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

(ก.บ.ม.) ครั้งท่ี 3/2560 เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2560 มีมติการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 
    1.1 เห็นชอบในหลักการ (ราง) ขอบังคับฯ วาดวยการบริหารงานบุคคลสําหรับพนักงาน

มหาวิทยาลัย พ.ศ.... และใหปรับแกตามที่คณะกรรมการเสนอแนะ เพื่อนํา (ราง) ฉบับสมบูรณเขาที่
ประชุม ก.บ.ม. ในครั้งถัดไป 

   1.2 เห็นชอบการจัดสรรอัตราพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการทดแทนอัตราเกษียณ 
ประจําป  พ.ศ. 2559 จํานวน 5 อัตรา ใหกับคณะดังนี ้

  (1) สังกัดคณะครุศาสตร (คุณวุฒิปริญญาโท) จํานวน 2 อัตรา ไดแก สาขาวิชา
คณิตศาสตร และสาขาวิชาสังคมศึกษา 

  (2) สังกัดคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร (คุณวุฒิปริญญาเอก) จํานวน 2 อัตรา 
ไดแก สาขาวิชาภาษาจีน และสาขาวิชาบรรณารักษศาสตร 

      (3) สังกัดคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (คุณวุฒิปริญญาโท) จํานวน 1 อัตรา ไดแก             
สาขาวิชาคหกรรมศาสตร 
หมายเหตุ  ขอใหแตละคณะเรงดําเนินการกําหนดคุณสมบัติเฉพาะตําแหนงของแตละสาขาวิชา                
สงมายังงานบรหิารงานบุคคลเพื่อจักไดดําเนินการเปดรับสมัครตอไป สวนอัตราวางพนักงานมหาวิทยาลัย         
สายวิชาการ (คุณวุฒิปริญญาเอก) จํานวน 1 อัตรา ที่คงไวที่สวนกลางซึ่งไมไดจัดสรรไปยังคณะใด ขณะนี้
ยังไมมีคณะใดแจงความประสงคขอใชอัตราวางดังกลาว 

    1.3 ชะลอการพิจารณาการกําหนดอัตราคาจางแรกบรรจุและการปรับอัตราคาจางสําหรับ             
พนักงานมหาวิทยาลัย 

    1.4 ไมอนุมัติใหปรับเปลี่ยนคุณวุฒิอัตราพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ สาขาวิชา
ภาษาญี่ปุน  สังกัดคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร เปนคุณวุฒิปริญญาตรี และอนุมัติใหจางอาจารย
ประจําตามสัญญา ดวยคุณวุฒิปริญญาตรี อัตราคาจาง 15,000 บาท ดวยเงนิรายไดของมหาวิทยาลัย 

2. ประชุมคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ (ก.พ.ต.) ครั้งที่ 3/2560 เมื่อวันท่ี 21 
มีนาคม 2560  มีมติเห็นชอบการประเมินผลการสอนและคัดเลือกผูทรงคุณวุฒิเพื่อทําหนาที่ประเมินผล
งานทางวิชาการ   ระดับผูชวยศาสตราจารย จํานวน 2 ราย 

3. ประชุมคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา    
ครั้งที่ 1/2560  เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2560 มีมติการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี ้

   3.1 ไมอนุญาตอาจารยศิริวัชร  อาลักษณสุวรรณ พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ               
สังกัดคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ผูที่ ไดรับทุนพัฒนาบุคลากร ประจําป 2558 เบิกเงินทุน                   
ในภาคการศึกษา 1/2558 เนื่องจากไมเปนไปตามเงื่อนไขของประกาศผลการคัดเลือกผู ท่ีไดรับทุน               
พัฒนาบุคลากร ประจําปการศึกษา 2558 
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   3.2 อนุญาตใหพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ อาจารยกัมปนาท  บัวเจริญ สังกัด       
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร และอาจารยปทิตตา  นาควงษ สังกัดคณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี คืนเงินทุนพัฒนาบุคลากรที่ไดรับประจําปการศกึษา 2559 

  3.3 เห็นชอบใหดําเนินการกับบุคลากรผูท่ีปฏิบัติผิดสัญญารับทุน จํานวน 1 ราย 

   3.4 เห็นชอบมอบงานนิติกรดําเนินการตรวจสอบและปรับปรุง แกไข ระเบียบกองทุนพัฒนา
บุคลากร พ.ศ. 2555 และประกาศคุณสมบัติ หลักเกณฑ และวิธีการพิจารณาการขอรับทุนจากกองทุน
พัฒนาบุคลากร พ.ศ. 2557 เพื่อใหทุนกับบุคคลภายนอกไปศึกษาตอและกลับมาเปนอาจารยใหกับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาในสาขาวิชาที่คาดแคลน 

  3.5 งานบริหารงานบุคคลจักดําเนินการจัดทําประกาศรับสมัครผูที่ประสงคขอรับทุนพัฒนา
บุคลากร ประจําปการศึกษา 2559 รอบที่ 2 ในชวงเดือนพฤษภาคม 2560  

  3.6 มอบหมายงานบริหารงานบุคคล แจงบุคลากรผู ท่ีลาศึกษาตอทั้งที่ไดรับทุนพัฒนา
บุคลากร และใชทุนสวนตัวในการศึกษาตอ ที่ใกลครบกําหนดระยะเวลาการศึกษาตอใหดําเนินการยื่นเรื่อง                
ขยายระยะเวลาการศึกษาตอ  

4. การดําเนินการจัดทําแผนอัตรากําลัง 4 ป (ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)      
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ถึงกําหนดระยะเวลาที่ตองสงการจัดทําแผนอัตรากําลังของแต
ละหนวยงานใหกับกองกลาง สํานักงานอธิการบดี แตยังมีบางหนายงานยังไมไดสง จึงขอใหเรงรัด        
การดําเนินการเพื่อจักไดเสนอมหาวิทยาลัยดําเนินการตามขั้นตอนตอไป 

5. การเลื่อนเงินเดือนขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา และการเลื่อนขั้นคาจาง
ลูกจางประจํา ครั้งท่ี 1 ชวงระหวางวันที่ 1 ตุลาคม 2559 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2560 อยูระหวาง         
การดําเนินการรวบรวมขอมูลจากแตละหนวยงาน เพ่ือเสนอที่ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองฯ ตอไป 

6. ประกาศรับโอนขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาสายวิชาการ คณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี    แทนอัตรา อาจารยชัยพฤกษ  ชูดํา (ครั้งที่ 2) ระหวางวันที่ 6 – 31 มีนาคม 2560 (รับโอน
ทุกสาขาวิชาของคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี) ซึ่งปดรับสมัครไปแลว ปรากฏวามีผูมาสมัคร 1 ราย    
อยูระหวางการดําเนินการคัดเลือก 

7.  อาจารย ทัศรินทร   โสธรบุญ ข าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สั ง กัด               
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  โอนไปรับราชการกลาโหมพลเรือนชั้นสัญญาบัตร สังกัด
กองบัญชาการกองทัพไทย  กรมกําลังพลทหาร ตั้งแตวันที่ 13 มีนาคม 2560 เปนตนไป ซึ่งงานบริหารงาน
บุคคลอยูระหวางการดําเนินการจัดทําประกาศรับโอนขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาแทน
ตําแหนงที่วางลง 

8. บรรจุและแตงตั้ง นายณัฐพงษ  แกวนักคา เปนพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหนงวิศวกรโยธา                      
สังกัดงานอาคารสถานที่และภูมิสถาปตย กองกลาง สํานักงานอธิการบดี ตั้งแตวันที่ 15 มีนาคม 2560 

9. จางเจาหนาที่ประจําตามสัญญา สังกัดสํานักงานอธิการบดี จํานวน 2 ราย ดังนี ้
    9.1 นางสาวศิริลักษณ  สุคนธชาติ ตําแหนงนิติกร สังกัดงานนิติการ กองกลาง ตั้งแตวันที่ 

15 มีนาคม 2560 

    9.2 นายณัฐพงษ  มีธรรมยุติ ตําแหนงคนงาน สังกัดงานอาคารสถานที่และภูมิสถาปตย 
กองกลาง ตั้งแตวันที่ 15 มีนาคม 2560 
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10. บุคลากรสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ลาออกจาการปฏิบัติหนาที่ จํานวน 2 ราย 

    10.1 นายชาญชัย  จิตรชู พนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหนงวิศวกรไฟฟา สังกัดงานอาคาร
สถานที่และภูมิสถาปตย กองกลาง สํานักงานอธิการบดี ลาออกจากการปฏิบัติหนาที่ เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 
2560 

   10.2 นางสาวพลอยไพลิน  ขอพ่ึง ตําแหนงครู สังกัดโรงเรียนสาธิตมัธยม คณะครุศาสตร 
ลาออกจากการปฏิบัติหนาที่ เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2560 

11. การเรียกใชบัญชีสํารองใหนางสาวรุจิรารักษ  บุญยอด บรรจุและแตงตั้งเปนพนักงาน
มหาวิทยาลัย ตําแหนงอาจารย สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย สังกัดคณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี ตั้งแตวันที่ 20 มีนาคม 2560 (นางสาวรุจิรารักษ  บุญยอด ขอสละสิทธิ์ทําใหตองดําเนินการ
เปดรับสมัครในครั้งตอไป) 

12. การรับสมัครลูกจางชั่วคราวชาวตางประเทศ สังกัดคณะครุศาสตร แทน Mr. Mwangati 
Whenda-Bhose  ซึ่งเปดรับสมัครตั้งแตวันที่ 22 กุมภาพันธ 2560 ถึงวันท่ี 14 มีนาคม 2560 ปรากฏวา
ไมมีผูมาสมัคร 

13. ประกาศรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ครั้งที่ 1/2560 (16 อัตรา) ตั้งแตวันที่         
1 – 17 มีนาคม 2560 ขณะนี้กระบวนการคัดเลือกไดเสร็จสิ้นแลวจักประกาศรายชื่อผูผานการคัดเลือกเพ่ือบรรจุ
และแตงตั้งเปนพนักงานมหาวิทยาลัย ภายในวันจันทรที่ 10 เมษายน 2560 และเริ่มปฏิบัติงานในวันอังคารท่ี      
18 เมษายน 2560  
  14. กําหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจํามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
(ก.บ.ม.) ครั้งที่ 4/2560 วันที่ 11 เมษายน 2560 ตั้งแตเวลา 9.30 น. เปนตนไป 

15.  กําหนดการประชุมคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ (ก.พ.ต.) ครั้งที่ 4/2560 วันที่ 
25 เมษายน 2560 

16.  ในวันที่ 26 เมษายน 2560  การตอนรับคณะจากโครงการสานใจไทยสูใจใต 
17.  ปลายเดือนพฤษภาคม 2560  สโมสรคณาจารยและเจาหนาที่จะมีการจัดการแขงขันกีฬา

บุคลากรและเจาหนาที่ 
18.  การอบรมเชิงปฏิบัติการ  หัวขอ การพัฒนาพฤติกรรมในการใหบริการ  แบงเปน 2 รอบ ในวันท่ี 

3 – 4 พฤษภาคม 2560 และวนัที่ 18 – 19 พฤษภาคม 2560 
 

งานกิจการคณะกรรมการ 
ผลการดําเนินงาน ประจําเดอืนมีนาคม 2560 
1. วันที่ 8 มีนาคม 2560 ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่  6/2560 เวลา 09.30 น.            

ณ หองประชุมอยุธยา – อาเซียน  สํานักงานอธิการบดี 
2. วันที่ 8 มีนาคม 2560 ประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบฯ ครั้งที่ 5/2560        

เวลา 14.00 น. ณ หองประชุมสํานักงานอธิการบดี 
3. วันที่ 8 มีนาคม 2560 ประชุมคณะอนุกรรมการติดตาม ตรวจสอบฯ ครั้งที่ 6/2560     

เวลา 14.00 น. ณ หองประชุมสํานักงานอธิการบดี 
4. วันที่ 14 มีนาคม 2560 ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) ครั้งที่ 3/2560 

เวลา 13.30 น. ณ หองประชุมอยุธยา – อาเซียน สํานักงานอธิการบดี 
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5. วันที่  15 มีนาคม 2560 ประชุมสภาคณาจารยและขาราชการ  ครั้ งที่  3/2560          
เวลา 13.30 น. ณ หองประชุมอยุธยา – โปรตุเกส  สํานักงานอธิการบด ี

6. วันที่ 22 มีนาคม 2560 ประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบฯ ครั้งที่  6/2560      
เวลา 13.30 น. ณ หองประชุมอยุธยา – โปรตุเกส  สํานักงานอธิการบด ี

7. วันที่ 22 มีนาคม 2560 ประชุมคณะอนุกรรมการติดตาม ตรวจสอบฯ ครั้งที่ 7/2560 
เวลา 13.30 น. ณ หองประชุมอยุธยา – โปรตุเกส  สํานักงานอธิการบด ี

8. วันที่ 28 มีนาคม 2560 ประชุมคณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2560 
เวลา 14.00 น. ณ หองประชุมอยุธยา – อาเซียน  สํานักงานอธิการบดี 

   แผนการดําเนินงานประจําเดือนเมษายน 2560 
1. วันที่ 5 เมษายน 2560 ประชุมสภาคณาจารยและขาราชการ  ครั้งที่ 4/2560  เวลา 

13.30 น. ณ หองประชุมอยุธยา – โปรตุเกส  สํานักงานอธิการบดี 
2. วันที่ 18 เมษายน 2560 ประชุมคณะอนุกรรมการติดตาม ตรวจสอบฯ ครั้งที่ 7/2560 

เวลา 13.30 น. ณ หองประชุมอยุธยา – โปรตุเกส  สํานักงานอธิการบด ี
3. วันที่ 19 เมษายน 2560 ประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบฯ ครั้งที่ 8/2560 เวลา 

09.30 น. ณ หองประชุมอยุธยา – ฮอลันดา  สํานักงานอธิการบด ี
4. วันที่ 19 เมษายน 2560 ประชุมคณะอนุกรรมการติดตาม ตรวจสอบฯ ครั้งที่ 8/2560 

เวลา 13.30 น. ณ หองประชุมอยุธยา – โปรตุเกส สํานักงานอธิการบดี 
5. วันที่ 19 เมษายน 2560 ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2560 เวลา 09.30 น. ณ หอง

ประชุมอยุธยา – อาเซียน  สํานักงานอธิการบด ี
6. วันที่ 20 เมษายน 2560 ประชุมคณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัยฯ ครั้งท่ี 

4/2560  ณ หองประชุมอยุธยา – อาเซียน  สํานักงานอธิการบด ี
7. วันที่ 25 เมษายน 2560  ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ (ก.บ.) ครั้งที่ 

4/2560  เวลา 13.30 น. ณ หองประชุมอยุธยา – อาเซียน  สํานักงานอธิการบด ี
 

งานสวัสดิการและหารายได 
ผลการดําเนินงาน ประจําเดอืนมีนาคม 2560 
1. เม่ือวันที่ 18 มีนาคม 2560 ดําเนินการเดินสํารวจและตรวจรานคาที่จําหนายสินคาในพ้ืนที่  

ตลาดนัด และจัดเก็บเงินรายไดจากรานคา (รานคาขาจร) ณ พ้ืนที่จําหนายสินคา (ตลาดนัด) มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 

2. เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2560 ดําเนินการเดินสํารวจและตรวจรานคาท่ีจําหนายสินคาในพื้นท่ีตลาด
นัด และจัดเก็บเงินรายไดจากรานคา (รานคาขาจร) ณ พ้ืนที่จําหนายสินคา (ตลาดนัด) มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 

3. เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2560 ดําเนินการเดินสํารวจและตรวจรานคาท่ีจําหนายสินคาในพื้นท่ีตลาด
นัด และจัดเก็บเงินรายไดจากรานคา (รานคาขาจร) ณ พ้ืนที่จําหนายสินคา (ตลาดนัด) มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 
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4. เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2560 ดําเนินการเดินสํารวจและตรวจรานคาท่ีจําหนายสินคาในพื้นท่ีตลาด
นัด และจัดเก็บเงินรายไดจากรานคา (รานคาขาจร) ณ พ้ืนที่จําหนายสินคา (ตลาดนัด) มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 

5. เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2560 ดําเนินการรับชําระเงินคาบํารุงสถานที่ (รายเดือน – ล็อคประจํา)     
ณ อาคารหอประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

6. เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2560 ดําเนินการเดินสํารวจและตรวจรานคาที่จําหนายสินคาในพื้นท่ีตลาด
นัด และจัดเก็บเงินรายไดจากรานคา (รานคาขาจร) ณ พ้ืนที่จําหนายสินคา (ตลาดนัด) มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 

7. เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2560 ดําเนินการเดินสํารวจและตรวจรานคาที่จําหนายสินคาในพื้นท่ีตลาด
นัด และจัดเก็บเงินรายไดจากรานคา (รานคาขาจร) ณ พ้ืนที่จําหนายสินคา (ตลาดนัด) มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 

8. เม่ือวันที่ 7 เมษายน 2560  ประชุมคณะกรรมการพัฒนาและจัดระเบียบพื้นที่ภายใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 1/2560 เวลา 09.00 น. ณ หองประชุมอยุธยา – ฮอลันดา  
สํานักงานอธิการบดี 

9. เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2560 ดําเนินการเดินสํารวจและตรวจรานคาที่จําหนายสินคาในพื้นท่ีตลาด
นัด และจัดเก็บเงินรายไดจากรานคา (รานคาขาจร) ณ พ้ืนที่จําหนายสินคา (ตลาดนัด) มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 

10. เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2560 ดําเนินการเดินสํารวจและตรวจรานคาที่จําหนายสินคาในพื้นท่ีตลาด
นัด และจัดเก็บเงินรายไดจากรานคา (รานคาขาจร) ณ พ้ืนที่จําหนายสินคา (ตลาดนัด) มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 

11. เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2560 ดําเนินการเดินสํารวจและตรวจรานคาท่ีจําหนายสินคาในพ้ืนที่
ตลาดนัด และจัดเก็บเงินรายไดจากรานคา (รานคาขาจร) ณ พ้ืนที่จําหนายสินคา (ตลาดนัด) มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 

12. เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2560 ดําเนินการเดินสํารวจและตรวจรานคาท่ีจําหนายสินคาในพ้ืนที่
ตลาดนัด และจัดเก็บเงินรายไดจากรานคา (รานคาขาจร) ณ พ้ืนที่จําหนายสินคา (ตลาดนัด) มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 
 

แผนการดําเนินงานประจําเดือนเมษายน 2560 
1. วันที่ 29 เมษายน 2560 ดําเนินการเดินสํารวจและตรวจรานคาที่จําหนายสินคาในพื้นที่ตลาด

นัด และจัดเก็บเงินรายไดจากรานคา (รานคาขาจร) ณ พ้ืนที่จําหนายสินคา (ตลาดนัด) มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 

2. วันที่ 30 เมษายน 2560 ดําเนินการเดินสํารวจและตรวจรานคาที่จําหนายสินคาในพื้นที่ตลาด
นัด และจัดเก็บเงินรายไดจากรานคา (รานคาขาจร) ณ พ้ืนที่จําหนายสินคา (ตลาดนัด) มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 

3. วันที่ 6 พฤษภาคม 2560 ดําเนินการรับชําระเงินคาบํารุงสถานที่ (รายเดือน – ล็อคประจํา)     
ณ อาคารหอประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
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4. วันที่ 6 พฤษภาคม 2560 ดําเนินการเดินสํารวจและตรวจรานคาท่ีจําหนายสินคาในพ้ืนที่ตลาด
นัด และจัดเก็บเงินรายไดจากรานคา (รานคาขาจร) ณ พ้ืนที่จําหนายสินคา (ตลาดนัด) มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 

5. วันที่ 7 พฤษภาคม 2560 ดําเนินการเดินสํารวจและตรวจรานคาท่ีจําหนายสินคาในพ้ืนที่ตลาด
นัด และจัดเก็บเงินรายไดจากรานคา (รานคาขาจร) ณ พ้ืนที่จําหนายสินคา (ตลาดนัด) มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 

งานนิติการ 
1. สรุปรางขอบังคับ ปงบประมาณ 2560 ชวงที่ 1 (วันท่ี 1 ตุลาคม 2559 – วันที่ 31 

มีนาคม 2560) 
2. สรุปรางระเบียบ ปงบประมาณ 2560 ชวงที่ 1 (วันที่ 1 ตุลาคม 2559 – วันที่ 31 มีนาคม 2560) 
3. สรุปรางประกาศ ปงบประมาณ 2560 ชวงที่ 1 (วันที่ 1 ตุลาคม 2559 – 31 มีนาคม 2560) 
4. สรุปคดีความ 

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
รับทราบ 
 

ระเบียบวาระที่ 5.10  ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ 
– ไมมี -  

 

ระเบียบวาระที่ 5.11  ผูอํานวยการกองนโยบายและแผน 

 สาระสําคัญโดยยอ 
1. ผลการดําเนินงาน ประจําเดือนมีนาคม พ.ศ. 2560 – เมษายน พ.ศ. 2560 
2. แผนการดําเนินงานประจําเดือนเมษายน – พฤษภาคม พ.ศ. 2560  
3. สรุปผลการดําเนินงานตามแผนการใชจายงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ    

พ.ศ. 2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ขอมูลสะสม ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2559 – 31 มีนาคม 
2560 

4.  สรุปผลการดําเนินงานตามแผนการใชจายงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. 2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จําแนกตามประเภทงบประมาณ  ขอมูลสะสม ตั้งแต
วันที่ 1 ตุลาคม 2559 – 31 มีนาคม 2560  

5. สรุปผลการดําเนินงานตามแผนการใชจายงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ    
พ.ศ. 2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จําแนกตามประเภทรายจาย ขอมูลสะสม ตั้งแตวันที่ 1 
ตุลาคม 2559 – 31 มีนาคม 2560  

6. สรุปผลการดําเนินงานตามแผนการใชจายงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ    
พ.ศ. 2560    จําแนกรายหนวยงาน  ขอมูลสะสมตั้งแต 1 ตุลาคม 2559 - 31 มีนาคม 2560 

7. สรุปผลการดําเนินงานตามแผนการใชจายงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ    
พ.ศ. 2560 จําแนกตามลําดับที่การตัดยอดงบประมาณ  ขอมูลสะสมตั้งแต 1 ตุลาคม 2559 - 31 มีนาคม 
2560 

8. สรุปขาวยุทธศาสตรดานการศึกษาที่เก่ียวของ (ขอมูลนอกเลม) 
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 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
รับทราบ    
 

ระเบียบวาระที่ 5.12  ผูอาํนวยการกองกลาง 
- ไมมี - 

 
 

ระเบียบวาระที่ 5.13  ผูอาํนวยการกองพัฒนานกัศกึษา 

 สาระสําคัญโดยยอ 
1. วนัที่ 14 – 17 มี.ค. 60 งานแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภูมิศาสตรภาคกลาง ครั้งท่ี  28  

“111 ป ศรีอยุธยาเกมส” โดยมีมหาวิทยาลัยราชภัฏเขารวมท้ังหมด 6 แหง ดังนี้  
- มรภ.วไลยอลงกรณ 
- มรภ.เทพสตร ี
- มรภ.ราชนครินทร 
- มรภ.พระนคร 
- มรภ.รําไพพรรณ ี
- มรภ.พระนครศรีอยุธยา 

  ซึ่งการแขงขันประกอบดวย 6 ชนิดกีฬา ดังนี ้
    1. ฟุตบอล (ชาย) 
     2. ฟุตซอล (ชาย) 
     3. บาสเกตบอล (ชาย-หญิง) 
     4. วอลเลยบอล (ชาย-หญิง) 
     5. เซปกตะกรอทีมชุด (ชาย) 
     6. เซปกตะกรอทีมเดี่ยว (ชาย-หญิง) 
     7. เปตอง (ชาย-หญิง) ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

2. วันที่ 18 - 19 มนีาคม 2560 รับรายงานตัวบัณฑิตประจําป พ.ศ. 2560 
           - บัณฑิตรายงานตัว ทั้งหมด 1,376 คน ดังนี้ 
     1. ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต               145  คน 
     2. ปริญญานิเทศศาสตรบัณฑิต                 21  คน 
     3. ปริญญาศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต               8  คน 
     4. ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต       57  คน 
     5. ปริญญานิติศาสตรบัณฑิต                    34  คน 
     6. ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต             266  คน 
     7. ปริญญาบัญชีบัณฑิต                           25  คน 
     8. ปริญญาเทคโนโลยีบัณฑิต                103  คน 
     9. ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต             179  คน 
     10. ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต         39  คน 
     11. ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต              499  คน  
  ณ กองพัฒนานักศึกษา 
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3. วันที่ 12 เมษายน 2560 จัดกิจกรรมเย็นทั่วหลา มหาสงกรานตราชภัฏกรุงเกา ณ ลานกอง
พัฒนานักศึกษา 

4. วันที่ 25 เมษายน 2560 ตอนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร           
ณ กองพัฒนานักศึกษา 

5. วันที่ 27 เมษายน  2560 นํานักศึกษารวมกิจกรรมแนะแนวการศึกษาและการเขาสูอาชีพแก
นักศึกษา ณ คลีนฟารม อําเภอหนองแซง จังหวัดสระบุรี 

6. วันที่ 25 เมษายน 2560  อบรมบทบาทและเทคนิคการใหคําปรึกษาแกอาจารยที่ปรึกษา         
ซึ่งมีอาจารยเขาอบรม จํานวน 33 คน ณ อาคาร 70 ลาน 

7. วันที่ 26 เมษายน 2560  จัดกิจกรรมเลือกตั้งนายกองคการบริหารนักศึกษาภาคปกติ  ประจําป
การศึกษา 2560   

8. วันที่ 28 เมษายน 2560  ขอเชิญรองคณบดีท้ัง 4 คณะ  ผูท่ีรับผิดชอบงานกิจกรรมนักศึกษา  
และหนวยงานที่เก่ียวของมาประชุม  เพ่ือวางแผนการจัดกิจกรรมการพัฒนานักศึกษา  ตามอัตลักษณของ
มหาวิทยาลัย       
 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 

รับทราบ 
 

ระเบียบวาระที่ 5.14  ผูอาํนวยการกองบริการการศึกษา 

 สาระสําคัญโดยยอ 
1. วันที่ 15 กุมภาพันธ 2560  ถึงวันที่ 24 มีนาคม 2560 รับสมัครนักศึกษาภาคพิเศษ  (เรียนวัน

เสาร-อาทิตย) ประจําภาคเรียนที่ 3 ปการศึกษา 2559 ณ กองบริการการศึกษา  งานการเงินและบัญช ี
2. วันที่ 20 กุมภาพันธ 2560 ถึงวันที่ 3 มีนาคม 2560 ประกาศเรียกผูสํารองมารายงานตัวและ

ยืนยันสิทธิ์เปนนักศึกษาภาคปกติ คณะครุศาสตร  ประจําปการศึกษา 2560 (รอบแรก) (ครั้งที่ 1)  ณ กองบริการ
การศึกษา  www.aru.ac.th 

3. วันที่ 1-3 มีนาคม 2560 สอบกลางภาคนักศึกษาภาคปกติ ภาคเรียนที่ 2/2559 มหาวิทยาลัย   
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

4.  วันที่ 1 มีนาคม 2560 ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ  ครั้งที่ 3/2560 เวลา 09.00-12.00  น. 
ณ  หองประชุมอยุธยา-อาเซียน ชั้น 2 

5.  วันที่ 1-3  มีนาคม 2560 นักศึกษาภาคปกติรุนปการศึกษา 2558 และรุนปการศึกษา 2559     
ที่ใชโปรแกรมการเรียนรูภาษาอังกฤษ (Speexx) เขาทดสอบ Post test ครั้งที่ 1 ณ หอง 31118, 31119, 31120 
อาคาร 100 ป ศนูยภาษาและคอมพิวเตอร 

6.  วันที่ 15 มีนาคม 2560 ประกาศรายชื่อนักศึกษาใหม ประจําปการศึกษา 2560 (รอบแรก)       
ณ กองบริการการศึกษา   www.aru.ac.th 

7.  วันที่ 15-21 มีนาคม 2560 จัดตารางสอนนักศึกษาภาคพิเศษ (เสาร-อาทิตย) ภาคเรียนที่ 
3/2559 ณ กองบริการการศกึษา 
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8.  วันที่ 4 มีนาคม 2560  รายงานตัวและยืนยันสิทธิ์เปนนักศกึษาภาคปกติ คณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และคณะวิทยาการจัดการ ประจําปการศึกษา 2560 (รอบแรก)  
เวลา 08.30-12.00 น. ณ หองประชุมอาคาร 100 ป ศนูยภาษาและคอมพิวเตอร 

9.  วันที่ 10 มีนาคม 2560 นักศึกษาคณะครุศาสตรที่สําเร็จการศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2559        
รับใบรับรองคุณวุฒิและผลการเรียนฉบับจริง จํานวน 316 ราย เปนตนไป ณ กองบริการการศึกษา 

10. วันที่ 15 มีนาคม 2560 ประชุมวางแผนคณะกรรมการรับสมัครนักศึกษาภาคปกติ ประจําป
การศึกษา 2560 (รอบ 2)  เวลา 13.30-16.30 น. ณ  หองประชุมอยุธยา-อาเซียน ชั้น 2 

11. วันที่ 20 - 24  มีนาคม 2560 ประกาศเรียกผูสํารองมารายงานตัวและยืนยันสิทธิ์เปนนักศึกษา    
ภาคปกติ คณะครุศาสตร  ประจําปการศึกษา 2560 (รอบแรก) (ครั้งที่ 2) ณ กองบริการการศึกษา www.aru.ac.th 

12. วันที่ 27 – 31 มีนาคม 2560 ประกาศเรียกผูสํารองมารายงานตัวและยืนยันสิทธิ์เปนนักศึกษาภาค
ปกติ คณะครุศาสตร  ประจําปการศึกษา 2560 (รอบแรก) (ครั้งที่ 3) ณ กองบรกิารการศึกษา www.aru.ac.th 

13. วันที่ 1 เมษายน 2560  ประกาศรายชื่อผูผานการคัดเลือกเปนนักศึกษาภาคพิเศษ (เรียนวันเสาร-
อาทิตย) ประจําภาคเรียนที่ 3 ปการศึกษา 2559  เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ กองบริการการศึกษาwww.aru.ac.th 

14. วันที่ 1 เมษายน 2560  ประกาศสาขาวิชาที่ไมมีการจัดการเรียนการสอนนักศึกษาภาคพิเศษ      
(เรียนวันเสาร-อาทิตย)  ภาคเรียนที่ 3 ปการศึกษา 2559   เวลา 08.30-16.30 น. ณ กองบริการการศึกษา 

15. วันที่ 3 - 20 เมษายน 2560  รับสมัครนักศกึษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรีประจําปการศึกษา 2560 
(รอบ 2)  เวลา 08.30-16.30 น. ณ กองบริการการศึกษา 

16. วันที่ 4 - 7 เมษายน 2560  ประกาศเรียกผูสํารองมารายงานตัวและยืนยันสิทธิ์เปนนักศึกษา      
ภาคปกติ คณะครุศาสตร  ประจําปการศึกษา 2560 (รอบแรก) (ครั้งที่ 3) ณ กองบริการการศึกษาwww.aru.ac.th 

17. วันที่ 8 เมษายน  2560  รายงานตัว ปฐมนิเทศ อบรมการลงทะเบียนออนไลน และถายรูปทําบัตร
นักศึกษาภาคพิเศษ (เสาร-อาทิตย) ภาคเรียนที่ 3/2559 เวลา 09.00 - 15.30 น. ณ หองประชุมอาคาร 100 ป 

18. วันที่ 8 - 9 เมษายน  2560  สอบปลายภาคนักศึกษาภาคพิเศษ (เสาร-อาทิตย) ภาคเรียนที่ 2/2559  
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

19. วันที่ 18 เมษายน  2560  ประชุมคณะกรรมการเลือกสรรผูสมควรไดรับปริญญากิตติมศักดิ์ 
ประจําป พ.ศ. 2560  (ครั้งที่ 2)  เวลา 09.00-12.00 น. ณ หองประชุมอยุธยา-อาเซียน  ชั้น 2 

20. วันที่ 18 เมษายน  2560  ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ 4/2560 เวลา 13.30-16.30 น.  
ณ หองประชุมอยุธยา-อาเซียน ชั้น 2 

21. วันที่  20 เมษายน 2560  ประกาศรายชื่อนักศึกษาพรอมรหัสนักศึกษาใหม ภาคพิเศษ           
(เสาร-อาทิตย) ภาคเรียนที่ 3/2559  ณ กองบริการการศึกษาwww.aru.ac.th 

22. วันที่ 22 เมษายน 2560  นักศึกษาภาคพิเศษ (เสาร-อาทิตย) พบอาจารยที่ปรึกษา และเปด       
ภาคเรียนภาคเรียนที่ 3/2559 เวลา 08.30-16.30 น. มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

23. วันที่ 26 เมษายน 2560  ประกาศรายชื่อ/หองสอบขอเขียนนักศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี  
คณะครุศาสตร ประจําปการศึกษา 2560 (รอบ 2) เวลา 10.00 น. เปนตนไป ณ กองบริการการศึกษาwww.aru.ac.th 

24. วันที่  28 เมษายน  2560  มหาวิทยาลัยดําเนินการสอบคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษไมตอง
สอบแขงขันเพ่ือบรรจุแตงตั้งเปนพนักงานครูองคการบริหารสวนตําบล ตําแหนงครูผูดูแลเด็ก ภาคความรูความสามารถ
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เฉพาะตําแหนง (ภาค ข.) องคการบริหารสวนตําบลบางเจาฉา เวลา 09.00-12.000 น.  ณ หอง 3013,3015 อาคารบัณฑิต
วิทยาลัย 

25. วันที่ 29 เมษายน 2560  สอบขอเขียนนักศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี  คณะครุศาสตร 
ประจําปการศึกษา 2560 (รอบ 2) ณ  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

26. จํานวนสถิติรับสมัครนักศึกษาภาคปกติ  ประจําปการศึกษา 2560  มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา  

27. ปฏิทินการศึกษา  ประจําภาคเรียนที่ 3/2559 นักศึกษาภาคพิเศษ (เสาร – อาทิตย) 
28. สรุปแนวทางการรับนักศึกษาในปการศึกษา 2561 
 

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
รับทราบ 

 

ระเบียบวาระที่ 5.15  หัวหนาหนวยตรวจสอบภายใน 

 สาระสําคัญโดยยอ 
1. แผนบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย ผานคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) แลว  

และจะนําเขาสภามหาวิทยาลัยในรอบตอไป 

2. จะทําคูมือบริหารความเสี่ยง  เพื่อใหทุกหนวยงานไดใชรวมกัน  และจะนําเขาคณะ
กรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) ตอไป 

3. ตั้งแตวันจันทรที่ 1 พฤษภาคม 2560 เปนตนไป  หนวยตรวจสอบภายในจะเขาไปสอบทาน
ระบบการควบคุมภายในตามรายงานผลการสอบทานที่หนวยงานตาง ๆ ไดจัดสงมาให  จะทําหนังสือแจงไปกอน
และมาสอบทาน   

 

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
รับทราบ และประธานมอบหมายใหชวยตรวจสอบยอดเงิน  และใหหารือรวมกับผูอํานวยการ

สํานักงานอธิการบดีวาตองตรวจสอบสวนไหนกอน 

ระเบียบวาระที่ 5.16  รองอธิการบด ี

ระเบียบวาระที่ 5.16.1  รองอธิการบดีฝายบริหาร 

 สาระสําคัญโดยยอ 
1. สรุปขอมูลดานอาคารสถานที ่

1.1 งานกอสรางอาคารครุศาสตร  เบิกจายแลว 15 งวด จาก 18 งวด  อยูระหวางตรวจรับงาน
ที่ 16 – 18 คาดวาจะสงมอบอาคารไดในเดือนเมษายน 2560 จากขอมูลปจจุบันผูรับจางทํางานไดตามแผน 

1.2 งานกอสรางอาคารศิลปกรรม  เบิกจายแลว 7 งวด จาก 22 งวด อยูระหวางสงงานงวดที่ 8  
คาดวาจะสงมอบอาคารไดภายในเดือนธันวาคม 2560 (ผูรับจางทํางานของงวดงานขางหนาและจะสงงานอยางเร็ว
เฉลี่ยเดือนละ 3 งวดตั้งแตกลางปเปนตนไป 

1.3 งานกอสรางอาคารเรียนรวมและโรงอาหาร  เบิกจายแลว 7 งวด จาก 19 งวด คาดวาจะสง
มอบอาคารไดในเดือนธันวาคม 2560 จากขอมูลปจจุบันผูรับจางทํางานไดเร็วกวาแผน 
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1.4 งานปรับปรุงอาคาร 1 และ 2 เบิกจายงวดที่ 1 จาก 10 งวด จากขอมูลปจจุบันผูรับจาง
ทํางานไดตามแผน  คาดวาจะสงมอบอาคารไดในเดือนตุลาคม 2560 

1.5 อยูระหวางการเตรียมแบบศนูยพาณิชย (บริเวณรานดอกไมใบตอง) 
1.6 อยูระหวางดําเนินการตามโครงการปรับปรุงสภาพแวดลอม  บริเวณตลาดนัด และหลัง

อาคาร 3 
งบประมาณแผนดินประเภทงบลงทุนวงเงินต่ํากวาสองลานบาทตอรายการ  ประกอบไปดวย

ครุภัณฑ  สิ่งกอสราง  และงบกันจายคงเหลือจากปงบประมาณ พ.ศ.2559 (อาคารศิลปกรรม งวดที่ 7 ยอดเงิน 
330,870 บาท) ไดทําการเบิกจายทุกรายการภายในกําหนดเวลา 31 มีนาคม 2560 

2. สรุปขอมูลดานบริหารจัดการ 

2.1 อยูระหวางการจัดทําแผนกรอบอัตรากําลัง 61 – 64 
2.2 อยูระหวางกระบวนการจัดทําแผนบริหารและพัฒนาบุคลากร 
2.3 อยูระหวางกระบวนการวิเคราะหตนทุนตอหนวย 
2.4 มีการดําเนินกิจกรรม 5 ส ในสํานักงานสายสนับสนุน  โดยกําหนดใหมีการประเมินอยาง

นอย 2 ครั้งตอป 
2.5 อยูระหวางดําเนินการในกิจกรรมเพื่อการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน  เพ่ือใหบรรลุ

เปาหมายปแหงการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนนําไปสู HPO 
2.6 อยูระหวางกระบวนการปรับคาจางพนักงานมหาวิทยาลัยคาดวาจะนําเสนอเขาสู         

การพิจารณาของสภามหาวิทยาลัยในเดือนพฤษภาคม 2560 
2.7 อยูระหวางการดําเนินการเพื่อทบทวนปรับปรุงโครงสรางการแบงสวนราชการหนวยงานภายใน 
2.8 อยูระหวางกระบวนการทบทวนการวิเคราะหกรอบอัตรากําลัง 61 – 64 
2.9 อยูระหวางกระบวนการจัดทํารางแผนบริหารและพัฒนาบุคลากร 

3. สรุปขอมูลดานงานวิเทศสัมพันธ 
3.1 โครงการฝกอบรมภาษาอังกฤษ ณ ประเทศมาเลเซีย  ไดขยายเวลาการรับสมัครโดย

ผูสมัครสามารถใชผลการทดสอบที่มหาวิทยาลัยจัดสอบ เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ 2560 ประกอบการสมัครได 
3.2 Prof.Dr.Osumi ไดประสานงานกับ สสวท. ผานทางผูอํานวยการสถาบันและประธาน

บอรดบริหารในเรื่องโครงการพัฒนาการเรียนการสอนวิทยาศาสตรในโรงเรียนตนแบบทุกอําเภอของประเทศไทย  
โดยผลักดันใหมหาวิทยาลัยในทองถ่ินเปนหนวยงานหลักดําเนินการระดับพ้ืนที่ 

3.3 อยูระหวางการจัดทําโครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษใหกับบุคลากร 
4. ไดเปนตัวแทนเขารวมประชุมใหญสามัญประจําปกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ ณ มหาวิทยาลัย     

สวนดุสิต  ที่ประชุมไดมีการรายงานผลประกอบการ   ซึ่งขณะนี้มีสมาชิก จํานวน 10,000 กวาคน  จากราชภัฏ      
29 แหง และสมัครเขารวมลาสุดคือมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี   ปจจุบันมีผลประกอบการจํานวน 700 กวา
ลาน  มีผลตอบแทนจากเงิน 1%  มหาวิทยาลัยยังไมไดแจงเรื่องการลาออก   โดยตองรอความชัดเจนในเรื่อง     
การปรับคาจาง  แตทราบวาขณะนี้มีผูลาออกไปแลวประมาณ 50 คน จากจํานวนทั้งหมด 300 คน 
 

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
รับทราบ 
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ระเบียบวาระที่ 5.16.2  รองอธิการบดีฝายนโยบายและแผน 
 

 สาระสําคัญโดยยอ 
1. วันที่ 26 เมษายน 2560  เวลา 09.30 น. ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตรที่ 1       

การผลิตและพัฒนาครูสูความตองการของประเทศ ณ  หองประชุมอยุธยา-อาเซียน 
2. วันที่ 3 พฤษภาคม 2560 เวลา 13.30 น. ประชุมคณะกรรมการกํากับและขับเคลื่อนยุทธศาสตร

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา วาระเพ่ือพิจารณา มีดังนี้ 
- พิจารณาแผนยุทธศาสตร เปาประสงค กลยุทธ ตัวชี้วัด ยุทธศาสตรที่ 1-4 
- พิจารณาแนวทางในการจัดทําแผนปฏิบัติราชการ 4 ป พ.ศ. 2560 – 2563 
- พิจารณาแนวทางในการจัดทําแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 
 ณ  หองประชุมอยุธยา-อาเซยีน 

3. พฤษภาคม 2560 ประชุมสัมมนาเพ่ือถายทอดแผนปฏิบัติราชการ 4 ป พ.ศ. 2560 – 2563 
และแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ผูที่เกี่ยวของ ดังนี ้

- ผูบริหารของมหาวิทยาลัย คณะ สถาบัน สํานัก 
- ผูปฏิบัติงานดานงานแผนงานและงบประมาณของหนวยงานในมหาวิทยาลัย 

 นอกสถานที่ จ.นครปฐม 
วันที่ 1  
ชวงเชา 
-  รับฟงความคดิเห็นจากผูทรงคุณวุฒิจากสภาใหนโยบายในการบริหารมหาวิทยาลัย 
ชวงบาย 
-  ถายทอดแผนปฏิบัติราชการ 4 ป พ.ศ. 2560 – 2563 4 ป ของมหาวิทยาลัยสูหนวยงาน 
-  ถายทอดแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของมหาวิทยาลัยสูหนวยงาน 
วันที่ 2 
ชวงเชา 
- Workshop ทําแผนแผนปฏิบัติราชการ 4 ป พ.ศ. 2560 – 2563 ของหนวยงาน   
ชวงบาย 
-  Workshop ทําแผนแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของหนวยงาน  
-  สรุปผลการดําเนินงาน 
4. สรุปการจัดสรรงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 (เงินประจํางวด) 
5. การจัดสรรงบประมาณรายจายจากสํานักงบประมาณ  ประจําปงบประมาณ 2560 มหาวิทยาลัย

ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  (เงินประจํางวดที่ 02 ปงบประมาณ พ.ศ.2560) 
 

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
รับทราบ 
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ระเบียบวาระที่ 5.16.3  รองอธิการบดีฝายวิชาการ 

 สาระสําคัญโดยยอ 
 กิจกรรมที่ดําเนินการแลว 

1. เรียกตัวนักศึกษาที่ไดสํารองคณะครุศาสตร รอบ 1 เขารายงานตัวจนครบทุกสาขาที่

ประกาศรบันักศึกษาสํารอง 

2. รับรายงานตัวนักศึกษาภาคพิเศษ  ภาคเรียนที่ 3/2559 

3. นําร างระเบียบสภามหาวิทยาลัยฯ เรื่องการจัดการศึกษาสําหรับผู พิการเขาสู

คณะกรรมการปรับปรุง และยกรางกฎหมายฯ เพ่ือนําเสนอสภาวิชาการ 

4. ปรับแกไขปฏิทินการดําเนินงานเก่ียวกับการพิจารณาการใหปริญญากิตติมศักดิ์ 

5. ประกาศคณะกรรมการแหงชาติวาดวยการปองกันและแกไขปญหาเอดส  เรื่อง นโยบาย

การไมเลือกปฏิบัติตอผูมีเชื้อเอชไอวีในการสมัครการคัดเลือกและการเรียนหรือศึกษาตอในสถานศึกษา 

สิ่งท่ีดําเนินการแลว 

1. พิจารณาใหปริญญากิตติมศักดิ ์
2. จัดประชุมสภาวิชาการ เรื่อง ระเบียบการโอนผลการเรียน 

3. จัดประชุมประธานสาขาวิชา เรื่อง เกณฑการรับสมัครนักศึกษาใหม  ภาคปกติ ป พ.ศ.2561 
 

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
รับทราบ 

 

ระเบียบวาระที่ 5.16.4  รองอธิการบดีฝายกิจการนักศกึษา 

- ไมมี – 
 

ระเบียบวาระที่ 5.16.5  รองอธิการบดีฝายกิจการพิเศษและกฎหมาย 

 สาระสําคัญโดยยอ 
1. ผลการประเมิน ITA ตามแบบสํารวจใชหลักฐานเชิงประจักษ  (Evidence – Based) 

ประจําป 2559 
2. แจงผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงาน

ภาครัฐ (Integrity) & Transparency  Assessment : ITA) ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2559 สําหรับ
สถาบันอุดมศกึษา 

3. แผนปองกันและปราบปรามการทุจริตไดปรับใหสอดคลองกับสํานักงาน ป.ป.ช. และจะ
นําเขาการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ) ตอไป 
 

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชมุ 
รับทราบ 
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ระเบียบวาระที่ 5.16.6  ผูชวยอธิการบดีฝายประกันคณุภาพ 

 สาระสําคัญโดยยอ 
1. วันที่ 15 มีนาคม 2560 ประชุมเตรียมความพรอมเพ่ือขอการขึ้นทะเบียนหลักสูตร TQR และ

การเตรียมการประเมินระดับหลักสูตร ปการศึกษา 2560 
2. วันที่ 29 มีนาคม 2560 อบรมหลักสูตรเลขานุการสําหรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

ระดับหลักสูตร ณ หองประชุมตนโมก 
3. วันที่ 4 เมษายน 2560 อบรมโครงการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสการดําเนินงานของ

หนวยงานภาครัฐ ครั้งที่ 1 ณ หองประชุมอยุธยา – อาเซยีน 
4. วันที่ 19 เมษายน  2560 ประชุมคณะกรรมการพัฒนาและดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา 

ครั้งท่ี 3/2560 ณ หองประชุมอยุธยา – อาเซียน เวลา 14.00 น. 
5. วันที่ 26 เมษายน 2560 อบรมโครงการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสการดําเนินงานของ

หนวยงานภาครัฐ ครั้งที่ 2 
6. วันที่ 24 - 28 กรกฎาคม 2560 การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปการศึกษา 2559 

ระดับหลักสูตร 
7. วันที่ 21 - 31 สิงหาคม 2560 การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปการศึกษา 2559 

ระดับคณะ 
8. วันที่ 9 - 13 ตุลาคม 2560 การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปงบประมาณ       

พ.ศ. 2560 ระดับสํานัก สถาบัน 
9. วันที่ 9 - 10 พฤศจิกายน 2560 การประเมินคุณภาพการศกึษาภายใน ประจําปการศึกษา 2559 

ระดับมหาวทิยาลัย 
 

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
รับทราบ 

 

ระเบียบวาระที่ 5.16.7  ผูชวยอธิการบดีฝายบริการวิชาการและสหกิจศกึษา 

 สาระสําคัญโดยยอ 
1. วันที่ 8 มีนาคม 2560 โครงการพบสถานประกอบการสหกิจศึกษา  ความรวมมือระหวาง

มหาวิทยาลัยและสถานประกอบการในงานสหกิจศึกษา มีสถานประกอบการตอบเขารวมโครงการจํานวน 9 แหง 
ดังนี้ 
  1. บริษัท แมกเนคอมพ พรีซิชั่น เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) 
  2. บริษัท เสริมสุข จํากัด 

 3. บริษัท นิโปร (ประเทศไทย) จํากัด 
 4. องคการบริหารสวนตําบลรางจรเข 
 5. สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถ่ินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
 6. บริษัท ไอดีซี พรีเมียร จํากัด 
 7. บริษัท พลปยะอยุธยา จํากัด (ฟอรด อยุธยา) 
 8. สภาอุตสาหกรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
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 9. อยุธยาซิตี้พารค 
2. วันที่ 9 มีนาคม 2560  ประชุมคณะกรรมการบริหารเครือขายสหกิจศึกษาของเครือขาย

อุดมศึกษาภาคกลางตอนบน ณ หองประชุมอยุธยา – อาเซียน 
3. วันที่ 22 - 24 มีนาคม 2560 ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษาระบบ      

สหกิจศึกษา ปการศึกษา 2560 – 2564  ณ วังยาว ริเวอรไซด รีสอรท จังหวัดนครนายก 
4. วันที่ 1-2 เมษายน 2560 ทดสอบ Microsoft Office Specialist  (MOS) ใหกับนักศกึษา  ชั้นปที่ 

3 สาขาที่เขาสหกิจศึกษา ณ ศูนยภาษาและคอมพิวเตอร อาคาร 100 ป 
5. วันท่ี 19 เมษายน 2560 ประชุมคณะกรรมการทํางานจัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษาระบบ   

สหกิจศึกษา พิจารณา (ราง) แผนพัฒนาการจัดการศึกษาระบบสหกิจศึกษา ปการศึกษา 2560 – 2560              
ณ หองประชุมกองพัฒนานักศกึษา 

 

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
รับทราบ 

 

 

ระเบียบวาระที่ 5.16.8  ผูชวยอธิการบดีฝายประชาสัมพันธ 

 สาระสําคัญโดยยอ 
1. วันที่ 20 มีนาคม 2560 ดร.ภาคิน โชติเวศยศิลป เปนผูแทนอธิการบดี เขารวมประชุมเตรียมความ

พรอมโครงการ “สานใจไทย สูใจใต” รุนที่ 30 ณ หองสมุดกรมการปกครองจังหวัด ชั้น 2 อาคาร 4 ชั้น ศาลากลางจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 

2. วันที่ 23 มีนาคม 2560 ดร.ภาคิน โชติเวศยศิลป เปนผูแทนอธิการบดี รวมอวยพรและมอบของขวัญ
ในวันคลายวันเกิด คุณสิทธิรักษ  แสงกลา บรรณาธิการขาวหนังสือพิมพสยามโพลล ณ ศาลากลางจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 

3. วันที่ 31 มีนาคม 2560 ดร.ภาคิน โชติเวศยศิลป เปนผูแทนอธิการบดี เขารวมประชุมอนุกรรมการ
ประชาสัมพันธระดับจังหวัด  ณ หองสมุดกรมการปกครองจั งหวัด ชั้ น 2 อาคาร 4 ชั้ น ศาลากลางจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 

วันที่ 4 เมษายน 2560 งานประชาสัมพันธโดยทีมงาน ARU Ambassador   เขารวมตอนรับแขก          
ผูมีเกียรติที่เขารวมกิจกรรมในโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ "เครือขายหองสมุดมนุษยแหงประเทศไทย ครั้งที่ 7"         
ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

4. วันที่ 4 เมษายน 2560 ดร.ภาคิน โชติเวศยศิลป และทีมงานประชาสัมพันธ , ทีมสํานักงานอธิการบดี 
ประชุมรวมกับผูแทนจากที่ทําการปกครองจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อเตรียมความพรอม โครงการ “สานใจไทย สูใจใต” 
รุนที่ 30 ณ หองประชุมอยุธยา - โปรตุเกส 

5. วันที่ 5 เมษายน 2560 ดร.ภาคิน โชติเวศยศิลป เปนผูแทนอธิการบดี เขารับมอบโลผูรวมสนับสนุน
โครงการ “สานใจไทย สูใจใต” รุนที่ 30 จาก ฯพณฯ พลเอกเปรม ติณสูลานนท ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ สโมสร
ทหารบก (วิภาวดี) 

6. วันที่ 5 เมษายน 2560 ดร.ภาคิน โชติเวศยศิลป และทีมงานประชาสัมพันธ เขารวมประชุม            
การปรับปรุงโครงสรางการแบงสวนราชการและบริหารสวนงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยเสนอ
ปรับปรุง “งานประชาสัมพันธ” เปน “สํานักสือ่สารองคกร” ณ สํานักงานอธิการบด ี
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7. วันที่ 10 เมษายน 2560 ดร.ภาคิน โชติเวศยศิลป เปนผูแทนอธิการบดี รวมอวยพรและ
มอบของขวัญ ในวันคลายวันเกิด คุณสัมฤทธิ์   เจียมเจริญพรกุล บรรณาธิการสถานีขาวเอทีวี ณ สถานีขาว
เอทีวี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
 

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี 6  เรื่องอื่น ๆ 

ระเบียบวาระที่  6.1 กําหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  ครั้งที่ 5/2560 

สาระสําคัญโดยยอ 
มหาวิทยาลัยกําหนดใหมีการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  (ก .บ. )              

ครั้งท่ี 5/2560  ในวันอังคารที่ 16 พฤษภาคม 2560  เวลา 13.30 น. ณ หองประชุมอยุธยา – อาเซียน  
สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยขอใหกรรมการทุกทานเขารวม        
ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกลาวโดยพรอมเพรียงกัน 

 

มติ/ความคิดเห็นของที่ประชมุ 
     รับทราบ 

 

ระเบียบวาระที่  6.2 ขอเสนอแนะจากแตละหนวยงาน 
- ไมมี - 

 

เลิกประชุมเวลา  17.30 น.  
 

 

นางนงคราญ คงสมทรง ผูจัดทํารายงานการประชุม 
นางลักขณา เตชวงษ ผูตรวจบันทึกการประชุม 


