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รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
ครั้งที่  8/2560 

วันอังคารที่  8  สิงหาคม  2560  เวลา 13.30 – 16.40 น. 
ณ  หองประชุมอยุธยา – อาเซียน  มหาวิทยาลัยราชภฏัพระนครศรีอยุธยา 

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

ผูมาประชุม 
1. อาจารย ดร.เกษม บํารุงเวช อธิการบดี       ประธาน 
2. อาจารยจิรศักดิ์ ชุมวรานนท รองอธิการบดีฝายบริหาร      กรรมการ 
3. ผศ.อราม    ชนะโชต ิ รองอธิการบดีฝายนโยบายและแผน    กรรมการ 
4. ผศ.ดร.อดิศร  ภูสาระ  รองอธิการบดีฝายวิชาการ      กรรมการ 
5. รศ.ไพฑูรย  สมัครกิจ รองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา     กรรมการ 
6. อาจารย ดร.กิติมา ทามาลี  ผูชวยอธิการบดีฝายบริการวิชาการฯ    กรรมการ 
7. อาจารย ดร.ภาคิน โชติเวศยศิลป ผูชวยอธิการบดีฝายประชาสัมพันธ     กรรมการ 
8. อาจารย ดร.อมรรัตน สนั่นเสียง คณบดีคณะครุศาสตร              กรรมการ 
9. ผศ.หทัยรัตน  ทรรพวส ุ คณบดีคณะมนุษยศาสตรฯ     กรรมการ 
10. รศ.ศานิต  สวัสดิกาญจน คณบดีคณะวิทยาศาสตรฯ         กรรมการ 
11. อาจารย ดร.ศานติ เล็กมณี  คณบดีคณะวิทยาการจัดการ        กรรมการ 
12. รศ.ดร.ชูสิทธิ ์ ประดับเพ็ชร ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา    กรรมการ 
13. ผศ.วชิรา   ปูชตรีรัตน (แทน)ผูอํานวยการสถาบันอยุธยาศึกษา       กรรมการ 
14. ผศ.ธน ู   บุญญานุวัตร ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและ 

     เทคโนโลยีสารสนเทศ      กรรมการ 
15. ดร.ภัทรนันท   สุรชาตรี  (แทน)ผูอํานวยการสํานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา  

             กรรมการ 
16. นายประพันธ แสงทองด ี ประธานสภาคณาจารยฯ      กรรมการ 
17. นางสาวเพลินตา โมสกุล  ผูอํานวยการกองนโยบายและแผน        กรรมการ 
18. นางลักขณา  เตชวงษ  ผูอํานวยการกองกลาง      กรรมการ 
19. นางสารภ ี  พูลศิริ  ผูอํานวยการกองพัฒนานักศึกษา     กรรมการ 
20. นางลักขณา  เตชวงษ  ผูอํานวยการกองกลางรักษาการในตําแหนง 

     ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี     กรรมการและเลขานุการ 
21. นางนงคราญ  คงสมทรง เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป     ผูชวยเลขานุการ 
22. นางปยะนุช  สุขเพ็ชร  เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป     ผูชวยเลขานุการ 
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ผูไมมาประชุม 
1. อาจารยธาตร ี มหันตรัตน รองอธิการบดีฝายกิจการพิเศษฯ       ลาปวย 
2. ผศ.บุญไท  เจริญผล  ผูชวยอธิการบดีฝายงานประกันคุณภาพ ติดราชการ 
3. ดร.เกษรา  ศรีวิเชียร ผูอํานวยการกองบริการการศึกษา  ติดราชการ 
4. นางศิขรินทร  สุวรรณทัศน นิติกร     ติดภารกิจ 
 

ผูเขารวมประชุม 
1. นางสาวกาญจนา  เงินออน  หัวหนาสํานักงานคณะครุศาสตร 
2. นางทิวาพร   สงแสง  หัวหนาสํานักงานผูอํานวยการสํานักงานคณะกรรมการ 

   บัณฑิตศกึษา 
3. นางสาวเบญจลักษณ  ชิดชาญชัย หัวหนางานประกันคุณภาพ 
4. อาจารยชเนตตี  จาตุรนตรัศมี ประธานคณะกรรมการดําเนินงานศูนยฝกปฏิบัติการฯ 
5. อาจารยอรรถพล   วงศเลศิวิริยะ กรรมการสาขาวิชาธุรกิจระหวางประเทศ 
6. วาที่รอยตรีอิทธิพัทธ  สมจู  นักวิเคราะหนโยบายและแผน 
 

เริ่มประชุม   เวลา 13.30 น. 
 

          ประธานพิจารณาจํานวนกรรมการที่ มาประชุมและเห็นวาครบองคประชุมแลว  จึ ง เปด                 
การประชุมและดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม  

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องที่ประธานแจงใหทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 1.1 ความรับผิดชอบในการเรียนการสอน 
 

 สาระสําคัญโดยยอ 
 ขณะนี้ไดเปดภาคเรียนแลว  การเขาสอนของอาจารยพบวามีสวนหนึ่งที่ไมใหความสําคัญใน     

การจัดการเรียนการสอน  ซึ่งสภาพการปฏิบัติงานจะสะทอนไปยังนักศึกษาและความอยูรอดของมหาวิทยาลัย  
ดังนั้นขอใหหัวหนาหนวยงานและผูที่เกี่ยวของดําเนินการใหเปนไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย  เรื่อง      
แนวปฏิบัติในการจัดการเรียนการสอน  หากอาจารยไมเขาสอนโดยไมมีเหตุผลใหชะลอการดําเนินการและตอง
ถูกดําเนินการอยางจริงจัง 

 

 มติ/ความเห็นของที่ประชมุ 
   รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 1.2 การพิจารณาบทลงโทษใหมีผลตอการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

 สาระสําคัญโดยยอ 
 การพิจารณาบทลงโทษใหมีผลตอการประเมินผลการปฏิบัติงาน เชน เพิกเฉยคําสั่งเขาประชุมเปด

ภาคเรียนที่ผานมา  ซึ่งไดใหงานบริหารงานบุคคลตรวจสอบและขอหลักฐานแนบ  ถาลากิจตองไดรับอนุมัติ
กอน  กรณีขาดสอนหากตรวจสอบพบจะตองรับผิดชอบ  ซึ่งอธิการบดีจะใชวิธี เชน สรุปผลแตละครั้งและ
บันทึกแจงหนวยงานเมื่อหนวยงานประเมินก็ประเมินตามปกติ  หลังจากประเมินแลวตองนําบันทึกของ



 

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวทิยาลัยราชภัฏพระนครศรอียุธยา  ครั้งที่  9/2560 

 

3 

มหาวิทยาลัยมาพิจารณาจะปรับลดเปอรเซ็นตเทาไหรใหสิทธิหัวหนาหนวยงาน  แตถาหนวยงานไมปรับลด
อธิการบดีจะปรับเองและหัวหนาหนวยงานตองรับผิดชอบ 

 

 มติ/ความเห็นของที่ประชมุ 
   รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 1.3 กลไกและมาตรการติดตามการจัดการเรียนการสอน 

 สาระสําคัญโดยยอ 
 กลไกและมาตรการติดตามการจัดการเรียนการสอน  มอบหมายใหรองอธิการบดีฝายวิชาการ

ดําเนินการในระดับคณะ/สาขา  จะมีการวางระบบและกลไกอยางไร  และมอบหมายใหเจาหนาที่กองบริการ
การศกึษาไดเดินสํารวจวาอาจารยผูสอนไดสอนตามตารางสอนหรือไม  และจัดทําบันทึกสรุปผลการสํารวจแจง
มหาวิทยาลัย และจะนําผลมาหารือในการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) ตอไป 

     อาจารย ดร.อมรรัตน  สนั่นเสียง  กลาววา  การติดตามการเรียนการสอน ผูบริหารไดเนนย้ํามา
โดยตลอดและระเบียบไดจัดสงมาถึงคณะแลว  ข้ึนอยูกับผูอานจะตระหนักและกระทํา  แตมหาวิทยาลัยจะ
ติดตามอยางไร  เห็นดวยที่คณะตองมีคณะกรรมการติดตาม  แตจะทําอยางไรใหเชื่อมตอกับมหาวิทยาลัย  ซึ่ง
แตละคณะจะมีคณบดีคนใหม  และมีการสงมอบงานในวันที่ 16 สิงหาคม 2560 นี้  เพ่ือผูบริหารชุดใหมของ
คณะจะไดมีการวางแผนการดําเนินงานตอไป     

 

 มติ/ความเห็นของที่ประชมุ 
   รับทราบ   

ระเบียบวาระท่ี 1.4 การผลักดันยุทธศาสตร 

 สาระสําคัญโดยยอ 
 ยุทธศาสตรที่สําคัญ ที่มหาวิทยาลัยไดมอบหมายใหหนวยงานโดยเฉพาะรองอธิการบดีแตละทาน

แลว  ขอใหชวยดําเนินการผลักดันใหเปนไปตามเปาหมาย 
 

 มติ/ความเห็นของที่ประชมุ 
   รับทราบ   

ระเบียบวาระท่ี 1.5 การหมดวาระของคณบด ี

 สาระสําคัญโดยยอ 
 การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) ในครั้งนี้  จะเปนการประชุมครั้งสุดทาย   

ของคณบดทีั้ง 4 คณะ  เนื่องจากจะหมดวาระในวันที่ 21 สิงหาคม 2560 นี้  และในการประชุมคณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) ครั้งตอไปจะเปนคณบดีคนใหม 

 

 มติ/ความเห็นของที่ประชมุ 
   รับทราบ   
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ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่องรับรองรายงานการประชมุ 

ระเบียบวาระที่ 2.1  เรื่องรับรองรายงานการประชุม  ครั้งที่ 7/2560  

สาระสําคัญโดยยอ 
มหาวิทยาลัยได กําหนดใหมีการประชุม คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก .บ. )               

ครั้งที่ 7/2560 เมื่อวันอังคารที่ 18 กรกฎาคม  2560 เวลา 13.30 น. ณ หองประชุมอยุธยา – อาเซียน  
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

เลขานุการคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) นําเสนอรายงานการประชุม ครั้งท่ี 7/2560    
เพ่ือขอใหที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม 

 

มต/ิความคิดเห็นของที่ประชุม 
  รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ. ) ครั้ งที่  7/2560              
โดยไมมีการแกไข 
 

ระเบียบวาระท่ี 3   เรื่องสืบเนื่องจากการประชุม 

ระเบียบวาระที่ 3.1  รายงานขอมูลการดําเนินงานและผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุม 
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 
7/2560 

สาระสําคัญโดยยอ 
  เลขานุการคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) นําเสนอรายงานขอมูล  จากการดําเนินงาน
และผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่  7/2560 เมื่อวันอังคารท่ี 18 
กรกฎาคม  2560  ดังตอไปนี้ 
 

ระเบียบ
วาระท่ี 

เร่ือง 
มติท่ีประชุม/ขอเสนอแนะ 

และขอส่ังการ 
ผลการปฏิบัตติามมต ิ

3.2 ขอความเห็นชอบ (ราง) ประกาศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  
เรื่อง  แนวปฏิบัติในการจัดการเรียน    
การสอน พ.ศ. 2560 (เพิ่มเติม) 

เห็นชอบในหลักการ  และใหปรับแกไข
รายละเอียดใหมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น       
เชน  การแตงกายของอาจารยผูสอนไมควรใส
กางเกงยีนส การสอนใหเริ่มสอนตั้งแตเวลา
เทาไหร  สามารถเขาสอนชาไดไมเกินกี่นาที     

- แจงมติการประชุมใหแกหนวยงาน        
ที่เกี่ยวของไดรับทราบ 

- นําเขาพิจารณาในการประชุม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) 
ครั้งที่ 8/2560 วันที่ 8 สิงหาคม 2560 
เปนวาระสืบเนื่องจากการประชุม 

3.3 ขอความเห็นชอบอัตรากําลังเจาหนาที่
ประจาํตามสัญญา  ตาํแหนง  เจาหนาที่
บริหารงานทั่วไปเพิ่มเติม จางดวยเงิน
บํารุงการศึกษาของโรงเรียนสาธิตมัธยม  
ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2560 

เห็นชอบอัตรากําลังเจาหนาที่ประจําตาม
สัญญา  ตําแหนง  เจาหนาที่บริหารงาน
ทั่วไปเพ่ิมเติม จางดวยเงินบํารุงการศกึษา
ของโรงเรียนสาธิตมัธยม  ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2560 

- แจงมติการประชุมใหแกหนวยงาน        
ที่เกี่ยวของไดรับทราบ 

- งานบริหารงานบุคคลไดดําเนินการเปดรับ
เปดสมัครแลว 
 

4.1 ขอความเห็นและขอเสนอแนะผล       
การประเมินการปฏิบัติราชการตาม               
คํารับรองการปฏิบัติราชการ  ประจาํป
งบประมาณ พ.ศ. 2559 

รับทราบ  และคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย (ก.บ.) มีขอเสนอแนะ                
ในการประหยัดพลังงาน ดังตอไปนี้ 
1. เปลี่ยนหลอดไฟจากหลอดฟลูออเรสเซน

เปนหลอด LED 

- แจงมติการประชุมใหแกหนวยงาน        
ที่เกี่ยวของไดรับทราบ 

- ไดสําเนาแจงหนวยงาน เพื่อใชเปน
ฐานขอมูลในการพัฒนาการดาํเนินงาน    
ของหนวยงานใหดขีึ้นตอไป 
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ระเบียบ
วาระท่ี 

เร่ือง 
มติท่ีประชุม/ขอเสนอแนะ 

และขอส่ังการ 
ผลการปฏิบัตติามมต ิ

2. เครื่องปรับอากาศที่ใชงานมาแลวเกิน 10 ป 
ใหเปลี่ยนเปนระบบอินเวอรเตอร 

3. การจัดประสิทธิภาพการใชรถยนต
สวนกลางเพื่อใหประหยัดคาน้ํามัน 

4. การเปดเครื่องปรับอากาศในเวลา 09.00 น. 
และปดในชวงพักกลางวันสําหรับหองเรียน        
สวนหองทํางานใหใชมาตรการขอความ
รวมมือ 

5. ตองมีเจาหนาที่คอยเปด - ปด
เครื่องปรับอากาศ และไฟฟาเมื่อเรียนเสร็จ
แลว 

6. การกําหนดเวลาเปด – ปดไฟฟาใน
หองเรียน 

7. การคํานวณเงนิคาไฟฟา 10% ของแตละ
หนวยงาน เปนกรอบในการพิจารณาคา
ไฟฟา 

8. การแยกมิเตอรคาไฟฟาของแตละหนวยงาน 
เพื่อสามารถตรวจสอบไดชัดเจน 

9. การกําหนดแนวปฏิบัตใินการประหยัด
พลังงาน  และมาตรการในการปด – เปด
หองเรียน เพื่อสรางความตระหนักรวมกัน 

10. แจงสถิติการใชไฟฟาของหนวยงานที่มีอยู
แลว 8 มิเตอร ยอนหลังในแตละเดือน 

11. หองพักอาจารยควรรวมกัน เพื่อจะได
ประหยัดคาไฟฟา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

6.3 ขอความเห็นชอบเกณฑและคุณสมบัติ   
ในการรับนักศึกษา  ปการศึกษา 2561 
รอบที่ 1 

เห็นชอบ  และใหแตละคณะกลับไปพิจารณา
คุณสมบัติในการรับนักศกึษาอีกครั้ง และจัดสง
ขอมูลใหกองบริการการศึกษาภายในวันศุกรที่ 
21 กรกฎาคม 2560 

- แจงมติการประชุมใหแกหนวยงาน        
ที่เกี่ยวของไดรับทราบ 

- แตละคณะไดจัดสงขอมูลใหกองบริการ
การศกึษาแลว  และนาํแจงในการประชมุ
สภาวิชาการเมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2560 

 

   มติ/ความเห็นของที่ประชมุ 
   รับทราบ 

 

ระเบียบวาระที่ 3.2  ขอความเห็นชอบ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา    
          เรื่อง  แนวปฏิบัติในการจัดการเรียนการสอน พ.ศ. 2560 (เพิ่มเติม) 

 

 สาระสําคัญโดยยอ 
เ พ่ือใหสอดคลองเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  วาดวย  

จรรยาบรรณบุคลากรในมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2551 เพื่อใหบุคลากรสายผูสอนอันประกอบดวยผูดํารงตําแหนง
อาจารย  ผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย  และศาสตราจารย ในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  
ปฏิบัติหนาที่อยางเต็มกําลังความสามารถ  เปนผูตรงตอเวลา  และใชเวลาราชการใหเปนประโยชน           
ตอมหาวิทยาลัย  ทางราชการและประชาชนใหมากที่สุด 
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เรื่องนี้ไดผานการพิจารณาจากคณะกรรมการ ดังตอไปนี ้
1. คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) ครั้งที่ 5/2560  เม่ือวันที่ 16 พฤษภาคม 2560      

ที่ประชุมมีมติใหดําเนินการดังนี ้
1.1 การจัดกิจกรรมแตละคณะสามารถดําเนินการได  แตตองไมกระทบกับเวลาเรียน     

ของนักศึกษา  และใหอาจารยผูสอนเช็คชื่อนักศึกษาเมื่อถึงชั่วโมงเรียน  แมจะมีกิจกรรมของคณะก็ตองเขา
เรียนตามปกติ 

1.2 ใหเริ่มการเรียนการสอนตั้งแตเวลา 08.30 น. และเรียนเต็มเวลา 
1.3 ใหออกแนวปฏิบัติ และใหนําเขาพิจารณาในการประชุมคณะกรรมการบริหาร

มหาวิทยาลัย (ก.บ.)  และแจงผูเก่ียวของในทุกชองทางเพ่ือใหคณาจารยไดรับทราบ 
1.4 แจงอาจารยผูสอนไมใหมีการยายเวลาการสอน หรือยายหองเรียน  หากมีเหตุ

จําเปนตองขออนุญาตกอน 
1.5 มอบรองอธิการบดีฝายวิชาการและกองบริการการศึกษาทําหนังสือแจงแตละคณะ  

และหากมีการประชุมคณาจารยในโอกาสตอไปใหนําเรื่องนี้แจงใหคณาจารยไดรับทราบดวย 
1.6 มอบหมายใหกองพัฒนานักศึกษากําหนดและจัดสรรเวลากิจกรรมของมหาวิทยาลัย  

และกิจกรรมของคณะ และใหนําเขามาพิจารณาในการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) 
 2. คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) ครั้งที่ 6/2560 เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2560       
ที่ประชุมมีมติเห็นชอบในหลักการ  และใหปรับแกไขตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
(ก.บ.) ดังตอไปนี้ 
     2.1  ใหตัดขอ 1, 4, 5, 6 ออก สวนขอที่ 2,3,7 ใหคงไวดังเดิม 
  2.2  การ จัดการเรียนการสอนของนักศึกษาแกไขเปน การจัดการเรียนการสอน             
พ.ศ.2560 (เพ่ิมเติม) 
  2.3  ใหเพ่ิมเรื่อง ใหอาจารยผูสอนแตงกายใหเหมาะสม  สุภาพเรียบรอย  เมื่อปรับแกไขตาม
ขอเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) เรียบรอยแลว  ใหนําเขาการประชุมเปนวาระ
สืบเนื่องในการประชุมครั้งตอไป 
 3.  การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) ครั้งที่ 7/2560  เมื่อวันท่ี 18 
กรกฎาคม 2560 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบในหลักการ และใหปรับแกไขรายละเอียดใหมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น  
เชน  การแตงกายของอาจารยผูสอนไมควรใสกางเกงยีนส  การสอนใหเริ่มสอนตั้งแตเวลาเทาไหร  สามารถ   
เขาสอนชาไดไมเกินก่ีนาที  ในการนี้รองอธิการบดีฝายวิชาการไดปรับแกไขตามขอเสนอแนะแลว  จึงเสนอที่
ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) พิจารณาใหความเห็นชอบ 
 

มติ/ความเห็นของที่ประชมุ 
เห็นชอบ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  เรื่อง  แนวปฏิบัติในการจัดการเรียน        

การสอน พ.ศ. 2560 (เพ่ิมเติม)  โดยคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) มีขอเสนอแนะ ดังตอไปนี ้
1. แกไขประกาศฯ ขอ 3 ใหอาจารยผูสอนแตงกายใหเหมาะสม  สุภาพเรียบรอย  และเหมาะสมตาม

ประเพณีนิยม  โดยอาจารยสุภาพสตรีตองสวมเสื้อกระโปรงชุดสุภาพ  รองเทาหุมสน  หรือรัดสน  สําหรับอาจารย
สุภาพบุรุษ  ตองสวมเสื้อเชิ้ตมีปก  กางเกงขายาว (งดสวมกางเกงยีนส)  รองเทาหุมสน 
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2. ใหงานประชาสัมพันธ นําประกาศขึ้นเว็บไซตเพ่ือเผยแพรใหคณาจารยไดรับทราบและปฏิบัต ิ
3. ตองใหคณาจารยเปนแบบอยางในการแตงกายกับนักศกึษา 

 

ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องนําเสนอเพื่อพจิารณา 
 

ระเบียบวาระที่ 4.1  ขอความเห็นชอบ (ราง) บันทึกขอตกลง “ความรวมมือดานวิชาการ” ระหวาง    
กรมสงเสริมการคาระหวางประเทศ กระทรวงพาณิชย กับ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 

 สาระสําคัญโดยยอ 
 ตามที่สาขาวิชาธุรกิจระหวางประเทศ  คณะวิทยาการจัดการ และกรมสงเสริมการคาระหวางประเทศ  

เห็นถึงความสําคัญในการพัฒนาผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม  จึงมีความประสงคที่จะรวมกัน
เพื่อใหการสนับสนุนในดานวิชาการ  สาขาวิชาธุรกิจระหวางประเทศ  คณะวิทยาการจัดการจึงไดจัดทํา (ราง) บันทึก
ขอตกลง  “ความรวมมือดานวิชาการ” เสนอตอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) เพ่ือพิจารณาตอไป 

 

มติ/ความเห็นของที่ประชมุ 
 เห็นชอบ (ราง) บันทึกขอตกลง “ความรวมมือดานวิชาการ” ระหวาง  กรมสงเสริมการคา
ระหวางประเทศ กระทรวงพาณิชย กับ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 

ระเบียบวาระที่ 4.2  ขอความเห็นชอบจัดซื้อโปรแกรมการเรียนรูภาษาอังกฤษ (Speexx)  จํานวน 3,500 
สิทธิ ์เปนเงิน 1,181,815 บาท (หนึ่งลานหนึ่งแสนแปดหมื่นหนึ่งพันแปดรอยสิบหา
บาทถวน)  

 

 สาระสําคัญโดยยอ 
 ตามที่มหาวิทยาลัยประกาศนโยบายการยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษา พ.ศ. 2559 และได

นําโปรแกรมการเรียนรูภาษาอังกฤษ (Speexx)  เขามาใหนักศึกษาภาคปกติรุนปการศึกษา 2558 และรุนปการศึกษา 2559 
ไดใชงานตามคําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ที่ 1292/2559  เรื่อง ใหนักศึกษา  ภาคปกติรุนปการศึกษา 
2558 และรุนปการศึกษา 2559 เขาอบรมการใชโปรแกรมการเรียนรูภาษาอังกฤษ (Speexx) และประกาศใหนักศึกษา     
ภาคปกติรุนปการศึกษา 2559 เขาอบรมการใชโปรแกรมการเรียนรูภาษาอังกฤษ (Speexx) และประกาศใหนักศึกษาภาค
ปกติรุนปการศึกษา 2558 และรุนปการศึกษา 2559 ที่ใชโปรแกรมเรียนรูภาษาอังกฤษ (Speexx) เขาทดสอบ Post test 
ครั้งท่ี 1 เมื่อวันที่ 27 – 28 กุมภาพันธ 2560 และวันที่ 1 – 3 มีนาคม 2560 และมีการทดสอบ Post test ครั้งที่ 2         
เมื่อวันที่ 24 – 31 พฤษภาคม 2560 จํานวน 1,937 ราย ซึ่งจะครบกําหนดระยะเวลา 1 ปนั้น  ประกอบกับการรับนักศึกษา
ใหมภาคปกติ  รุนปการศึกษา 2560 จํานวน 1,357 ราย  และเพ่ือเปนการสงเสริมและพัฒนาทักษะการใชภาษาอังกฤษ     
ของนักศึกษาใหเปนไปอยางตอเนื่อง  จึงเสนอขอใหพิจารณาการจัดซื้อโปรแกรมการเรียนรูภาษาอังกฤษ (Speexx) จํานวน 
3,500 สิทธิ์ 

 

มติ/ความเห็นของที่ประชมุ 
 เห็นชอบจัดซื้อโปรแกรมการเรียนรูภาษาอังกฤษ (Speexx)  เพียงจํานวน 2,500 สิทธิ์ เปนเงิน 
836,150.47 บาท (แปดแสนสามหมื่นหกพันหนึ่งรอยหาสิบบาทสี่สิบเจ็ดสตางค)  
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ระเบียบวาระที่ 5 แจงผลและนําเสนอแผนงานที่จะดําเนินการของหนวยงานตาง ๆ  

ระเบียบวาระที่ 5.1 คณบดีคณะครุศาสตร 

 สาระสําคัญโดยยอ 
1. วันที่ 18 กรกฎาคม 2560 โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาไทย - อินโดนีเซีย เพ่ือการพัฒนาความ

พรอมบัณฑิตในการเขาสูประชาคม ASEAN รุนที่ 2 โดยคณะครุศาสตรไดเชิญผูปกครองและนักศึกษาคณะครุศาสตร 
จํานวน 6 คน ทําสัญญานักศึกษาแลกเปลี่ยนไทย- อินโดนีเซีย และกําหนดการแลกเปลี่ยนเรียนรูจัดการเรียนการสอน
และการฝกสอน ระหวางวันที่ 5 สิงหาคม – 2 กันยายน 2560  ณ ประเทศอินโดนีเซีย 

2. วันที่ 23 สงิหาคม 2560 ประชุมประกันคุณภาพกอนรับการประเมินระดับคณะ ปการศึกษา 2559  
ณ หองประชุม 222  ศูนยการศึกษาพิเศษ 

3. วันที่ 30 สงิหาคม - 1 กันยายน 2560  ประเมินประกันคุณภาพการศึกษา ปการศึกษา 2559 ระดับ
คณะ ณ อาคารใหม คณะครุศาสตร 

4. วันที่ 13 กันยายน 2560 ชวนนองทัศนาอยุธยากรุงเกา ณ วัดภูเขาทอง 
5. วันที่ 20 กันยายน 2560 ประกวดดาวเดือน นักศึกษาชั้นปที่ 1-2 ทุกสาขาวิชา ณ หอประชุม

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
6. วันที่ 27 กันยายน 2560 ประกวดดาวเดือน (รอบตัดสิน) นักศึกษาชั้นปที่ 1-2 ทุกสาขาวิชา          

ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
7. วันที่ 28 กันยายน 2560 ประชุมคณะกรรมการประจําคณะ ครั้งที่ 2/2560  ณ หองประชุม 223 

ศูนยการศึกษาพิเศษ 

8. การยายสํานักงานไปยังอาคารคณะครุศาสตร (ตึกใหม) และหองเรียน จํานวน 8 หองเรียนก็พรอม
สําหรับการเรียนการสอน  มีอุปกรณครบถวน   

9. วันที่ 16 สิงหาคม 2560 จะมีการมอบหมายงานใหกับคณบดีคนใหม  

 

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
รับทราบ  

 

ระเบียบวาระที่ 5.2  คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

 สาระสําคัญโดยยอ 
1. วันที่ 30 มิถุนายน 2560 ผูบริหาร คณาจารย เจาหนาที่ และนักศึกษา คณะมนุษยศาสตรและ

สังคมศาสตร รวมพิธีหลอเทียนพรรษา ประจําป 2560 ซึ่งทางสถาบันอยุธยาศึกษาจัดขึ้น ณ ลานกิจกรรม กองพัฒนา
นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

2. วันที่ 1 กรกฎาคม 2560 ผูบริหาร คณาจารย เจาหนาที่ และนักศึกษา คณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร รวมงานวันคลายวันสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ครบรอบ 112 ป “สืบสาน         
พระราชปณิธาน ศาสตรของพระราชา เพ่ือพัฒนาทองถิ่นอยางยั่งยืน” ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา       
จัดขึ้น ณ หอประชุม มหาวทิยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

3. วันที่ 4 – 7 กรกฎาคม 2560  สาขาวิชาการปกครองทองถิ่น คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
จัดโครงการคายอาสาพัฒนาทองถิ่น  ณ  โรงเรียนบานหวยตลุง อําเภอทามวง จังหวัดกาญจนบุรี โดยนักศึกษา
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สาขาวิชาการปกครองทองถ่ิน คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร รวมทํากิจกรรม มีการปรับภูมิทัศน สรางสนามเด็ก
เลน พรอมท้ังนํานักเรียนในโรงเรียน รวมทํากิจกรรมสันทนาการ ณ โรงเรียนบานหวยตลุง อําเภอทามวง จังหวัด
กาญจนบุร ี

4. วันที่ 9 กรกฎาคม 2560 ผูบริหาร คณาจารย และเจาหนาที่ คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
รวมพิธีพระราชทานเทียนพรรษา พุทธศกัราช 2560 ซึ่งทางจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจัดขึ้น ณ วัดสุวรรณดาราราม
ราชวรวิหาร จ.พระนครศรีอยุธยา 

5. วันที่ 9 กรกฎาคม 2560 สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร จัดโครงการปรับปรุงภูมิทัศนบริเวณลาน
หนาอาคาร 1 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร จัดทําโดยนักศึกษาสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร ภาค กศ.บป. 
(เสาร-อาทิตย) 2557/1และ2557/2  ณ บริเวณลานหนาอาคาร 1 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

6. วันที่ 14 กรกฎาคม 2560 สาขาวิชาการปกครองทองถิ่น จัดกิจกรรมสัมมนาการพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรทองถิ่น วิทยากรโดย ผูชวยศาสตราจารย ดร.วิชชุกร นาคธน และผูชวยศาสตราจารย ดร.อภิชาติ พานสุวรรณ 
อาจารยสาขาวิชาการปกครองทองถิ่น บรรยายในหัวขอ “ปญหาการปฏิบัติงานของบุคลากรทองถ่ิน” และหัวขอ     
“การพัฒนาศักยภาพการทํางานของบุคลากรทองถิ่น” ณ ห องประชุ มต นโมก อาคารบรรณราชนคริ นทร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

7. วันที่ 15 กรกฎาคม 2560 สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร โดยนักศึกษาสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร 
ภาคกศ.บป. 57 หมู 1 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร จัดสัมมนาทางรัฐประศาสนศาสตร เรื่อง "จริยธรรมสําหรับ
นักบริหาร" โดยนิมนตพระวิทยากร พระเทพปฏิภาณวาที วัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร กรุงเทพมหานคร       
ณ หองประชุมตนโมก อาคารบรรณราชนครินทร มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

8. วันที่ 17 กรกฎาคม 2560 ผูบริหาร คณาจารย และเจาหนาที่ คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
รวมรับฟงการแสดงวิสัยทัศนและยุทธศาสตรการบริหารงาน ผูสมัครตําแหนงคณบดีคณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร ซึ่งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ณ หองประชุมตนโมกอาคาร
บรรณราชนครินทร มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

9. วันที่ 18 กรกฎาคม 2560 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร จัดกิจกรรมประชุมผูปกครอง
นักศึกษาคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ประจําปการศึกษา 2560 เพ่ือเปนกระบวนการแลกเปลี่ยนความคิดและ
สรางความสัมพันธภาพที่ดี ระหวางคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรกับผูปกครอง และเอื้ออํานวยใหผูปกครองได
พูดคุยแลกเปลี่ยนความคิด อีกทั้งแจงแนวทางการดําเนินงานของคณะ ความกาวหนาทางการจัดการศึกษา              
ณ หองประชุม อาคาร 100 ป (ศนูยภาษาและคอมพิวเตอร) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

10. วันที่ 18 กรกฎาคม 2560 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร จัดประชุมคณะกรรมการบริหารงาน
วิชาการคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร เพ่ือรายงานผลการดําเนินงานและผลการประเมินความสําเร็จตามตัวบงชี้
ของแผนของโครงการบริการวิชาการ คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ประจําปงบประมาณ 2560 และทบทวนแผน
บริการวิชาการ ณ หองประชุม 43110 ชั้น 2 อาคาร 43  คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

11. วันที่ 19 กรกฎาคม 2560 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร จัดประชุมคณะกรรมการประจํา
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ครั้งท่ี 5/2560 วาระการประชุม เพื่อขอความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย
ประจําหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญ่ีปุน และขอความเห็นชอบรายงานผลการดําเนินการประเมิน
ความสําเร็จตามตัวบงชี้ของแผนโครงการบริการวิชาการ คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ประจําปงบประมาณ 
2560 ณ  หองประชุม 43110 ชั้น 2 อาคาร 43 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
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12. วันที่ 17 - 21 กรกฎาคม 2560 สาขาวิชานิติศาสตร สาขาวิชาศิลปะการแสดง สาขาวิชารัฐ
ประศาสนศาสตร สาขาวิชานิเทศศาสตร สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน สาขาวิชาภาษาอังกฤษ สาขาวิชาดนตรีสากล 
สาขาวิชาภาษาจีน สาขาวิชาดนตรี สาขาวิชาศิลปกรรม สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน สาขาวิชาการปกครองทองถ่ิน 
สาขาวิชาภาษาญี่ปุน สาขาวิชาภาษาไทย สาขาวิชาประวัติศาสตร  และสาขาวิชาสหวิทยาการอิสลาม                   
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร จัดกิจกรรมปรับพื้นฐานนักศึกษาภาษาอังกฤษชั้นปที่1 ประจําปการศึกษา 2560 
เพื่อเตรียมความพรอมในการเรียนของนักศึกษา ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

13. วันที่ 24 - 27 กรกฎาคม 2560  คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร จัดใหมีการการตรวจประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจําปการศึกษา 2559 จากคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิ เพ่ือการพัฒนา
คุณภาพ โดยมีสาขาวิชาที่ไดรับการประเมิน ไดแก สาขาวิชานิติศาสตร สาขาวิชาศิลปะการแสดง สาขาวิชารัฐ
ประศาสนศาสตร สาขาวิชานิเทศศาสตร สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน สาขาวิชาภาษาอังกฤษ สาขาวิชาดนตรีสากล 
สาขาวิชาภาษาจีน สาขาวิชาดนตรี สาขาวิชาศิลปกรรม สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน สาขาวิชาการปกครองทองถ่ิน 
สาขาวิชาภาษาญี่ปุน สาขาวิชาภาษาไทย สาขาวิชาประวัติศาสตร และสาขาวิชาสหวิทยาการอิสลาม ณ อาคาร 43 
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

14. วันที่ 25 กรกฎาคม 2560 สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร           
จัดกิจกรรมสัมมนา เรื่อง “การจัดการคัดแยกขยะ เพ่ิมมูลคาในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา” โดยวิทยากร คือ          
คุณพันธุวดี พูลสวัสดิ์ ประธานธนาคารขยะรีไซเคิลชุมชนโพธิ์ซายรมเย็น และคุณประเสริฐ ภูพงษ เจาหนาที่          
ชั่งน้ําหนักและคัดแยกขยะ ณ หองประชุมตนโมก อาคารบรรณราชนครินทร มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

15. วันที่ 9 สิงหาคม 2560 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร จัดประชุมคณะกรรมการประจํา    
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ณ หองประชุม 43110 ชั้น 2 อาคาร 43  คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

16. วันที่ 23 สิงหาคม 2560 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร จัดกิจกรรมรับนอง (นักศึกษาชั้นปที่ 
1 ประจําปการศึกษา 2560)  ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

17. วันที่ 29 - 30  สิงหาคม 2560 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร รับการตรวจประกันคุณภาพ
ระดับคณะ ณ อาคาร 43  คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

18. ผลการตรวจประกันคุณภาพระดับหลักสูตรในภาพรวมป พ.ศ.2560 อยูในระดับที่ดีขึ้น 
19. การตรวจประกันคุณภาพของคณะในวันที่ 29 – 30 สิงหาคม 2560 ไดจัดเตรียมเอกสารไวให

เรียบรอยแลวสําหรับคณบดีคนใหม 
         
 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 

รับทราบ  
 

ระเบียบวาระที่ 5.3 คณบดีคณะวิทยาการจัดการ 

 สาระสําคัญโดยยอ 
1. วันที่ 18 – 27 กรกฎาคม 2560 รับการตรวจประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับ

หลักสูตร ปการศกึษา 2559 ณ คณะวิทยาการจัดการ 
2. วันที่ 12 กรกฎาคม 2560 คณะวิทยาการจัดการ จัดอบรมอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเขียน

บทความอยางไรใหไดรับการตีพิมพเผยแพร” ใหกับคณาจารย ณ หองประชุมอินทนิล 1 
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3. วันที่  5 กรกฎาคม  2560 คณะวิทยาการจัดการ จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม              
ณ หอประชุมมหาวิทยาลัย 

4. วันที่ 6 – 7 กรกฎาคม 2560 คณะวิทยาการจัดการ จัดกิจกรรมเตรียมความพรอม             
ดานภาษาอังกฤษ ใหกับนักศึกษาใหม ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยฯ และอาคาร  41 

5. วันที่ 13 – 14 กรกฎาคม 2560 คณะวิทยาการจัดการ จัดกิจกรรมเตรียมความพรอม          
ดานคณิตศาสตร ใหกับนักศึกษาใหม ณ อาคาร  41 คณะวิทยาการจัดการ 

6. วันที่ 17 – 19 กรกฎาคม 2560 คณะวิทยาการจัดการ จัดกิจกรรมเตรียมความพรอม           
ดานคอมพิวเตอร ใหกับนักศกึษาใหม ณ ศูนยภาษาและคอมพิวเตอร อาคาร 100 ป 

7. วันที่ 20 - 21 กรกฎาคม 2560 คณะวิทยาการจัดการ จัดโครงการอบรมธรรมะ “นํานองสู
ธรรม” ครั้งที่ 4 ใหกับนักศึกษาใหม ณ วัดตาลเอน อ.บางปะหัน จ.อยุธยา 

8. วันที่ 13 - 14 กรกฎาคม 2560 สาขาวิชาเศรษฐศาสตรธุรกิจ เขารวมการอบรมการใชโปรแกรม 
R เพ่ือใชในงานสถิติ ณ กรุงเทพฯ 

9. วันที่ 21 กรกฎาคม 2560 สาขาวิชาการบัญชี จัดโครงการบริการวิชาการ เรื่อง การอบรม
มาตรฐานการรายงานทางการเงินเกี่ยวกับกับการนําเสนองบการเงิน “ฉบับปรับปรุงลาสุด”  ณ  หองประชุมตนโมก 

10. วันที่ 13 – 14 กรกฎาคม 2560 สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ เดินทางไปศึกษาดูงานดานประกัน
คุณภาพสาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

11. วันที่ 23 สิงหาคม 2560 คณะวิทยาการจัดการ จัดกิจกรรมเติมรักใหนอง “Season 13”        
ณ คณะวิทยาการจัดการ 

12. วันที่ 19 – 20 สิงหาคม 2560 สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย จัดอบรมภาวะผูนําและ
การทํางานเปนทีม ใหนักศึกษาสาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย 4 ชั้นป  ณ หองประชุมอาคารเรียนรวม 
อาคาร 70 ลาน 

13. วันที่ 20 สิงหาคม 2560 สาขาวิชาการจัดการประชุมพบปะผูปกครองนักศึกษาภาคปกต ิ        
ณ หองประชุมตนโมก 

14. วันที่ 31 กรกฎาคม 2560 – 4 สิงหาคม 2560 สาขาวิชาการทองเที่ยว จัดอบรมฝกปฏิบัติการใช
ระบบ Amadeus Basic Reservation ใหกับนักศึกษาชั้นปที่ 4  ณ หอง 421/2 คณะวิทยาการจัดการ 

15. วันที่ 27 – 29 สิงหาคม 2560 สาขาวิชาการทองเที่ยว จัดโครงการพัฒนาศักยภาพของนักศึกษา
ตามมาตรฐานวิชาชีพสูมาตรสากล กิจกรรมพัฒนาบุคลิกภาพในอุตสาหกรรมบริการ ณ จังหวัดชลบุร ี

16. วันที่ 3 – 4  สิงหาคม 2560 สาขาวิชาการบัญชี จัดกิจกรรมเด็กบัญชีรูรักสามัคคี ใหกับ
นักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี ชั้นปที่ 3 ณ  โรงยิม 2  

17. วันที่ 31 กรกฎาคม 2560 – 4 สิงหาคม 2560 สาขาวิชาการบัญชี จัดกิจกรรมอบรมปูพ้ืนฐาน
คณิตศาสตรสําหรับนักศึกษา ใหกับนักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี ชั้นปที่ 2 ณ หอง 31104 อาคาร 100 ป  

18. วันที่ 19 สิงหาคม 2560 สาขาวิชาการบัญชีจัดโครงการบริการวิชาการ เรื่อง มาตรฐาน        
การรายงานทางการเงินเก่ียวกับการนําเสนองบการเงิน (ฉบับปรับปรุงลาสุด) ณ  หองประชุมตนโมก  อาคารบรรณ
ราชนครินทร 

19. วันที่ 15 สิงหาคม 2560 สาขาวิชาเศรษฐศาสตรธุรกิจ จัดอบรมเตรียมความพรอมนักศึกษา
สาขาวิชาเศรษฐศาสตรธุรกิจ ณ คณะวิทยาการจัดการ 
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 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชมุ 
รับทราบ   

 

ระเบียบวาระที่ 5.4  คณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

 สาระสําคัญโดยยอ 
1. วันที่ 17 กรกฎาคม  2560 กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหมและพิธีบายศรีสูขวัญ นักศึกษาใหม 

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี จัดข้ึนเพ่ือสรางขวัญกําลังใจกอนการเปดภาคเรียน และไดทําความรูจักคณาจารย 
สโมสรนักศึกษา ณ หอประชุมอาคาร 100 ป 

2. วันที่ 18 - 20 กรกฎาคม  2560 อบรมปรับความรูพื้นฐานสําหรับวิทยาศาสตร จัดข้ึนเพ่ือเตรียม
ความพรอมทางรายวิชา คณิตศาสตร และฟสิกส ใหกับนักศึกษาใหม ไดปรับความรูในรายวิชาดังกลาว กอนเริ่ม
การเรียนกอนเปดภาคเรียน ณ อาคารบัณฑิตวิทยาลัย 

3. วันที่ 21 - 22 กรกฎาคม 2560 กิจกรรมคุณธรรมและจริยธรรม จัดข้ึนเพ่ือใหนักศึกษาใหม 
ประจําปการศึกษา 2560 ไดมีคุณธรรมและจริยธรรมในใจ และสงเสริมใหนักศึกษาใหมไดมีสติ สมาธิ และความ
พรอมกอนการเปดการศึกษา ณ วัดเกาะแกว ต.กะมัง อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 

4. วันที่ 24 - 27 กรกฎาคม 2560 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  ไดจัดใหมีการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายในระดับหลักสูตร ป  2559-2560 ของหลักสูตรตาง ๆ ในคณะ จํานวน 15 หลักสูตร                  
โดยการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรในครั้งนี้   มีสาขาวิชาที่เขารับการประเมิน
ทั้งสิ้น  15  สาขาวิชา  โดยคะแนนเฉลี่ยของท้ัง 15 หลักสูตร  ได  3.44 ณ หอง  ศว.108  คณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลย ี

5. วันที่ 31  กรกฎาคม 2560 การประชุมคณะกรรมการประจําคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  
ครั้งที่  3/2560  โดยการประชุมในครั้งนี้ไดจัดข้ึนเพ่ือพิจารณาหลักสูตร และเพ่ือรายงานผลการดําเนินงาน              
ตาง ๆ  ที่ผานมาของคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ีณ หอง  ศว.108  คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี

6. วันที่ 16 – 18  สิงหาคม  2560 การจัดงานสัปดาหวิทยาศาสตรแหงชาติ  สวนภูมิภาค  ประจําป  
2560 ในหัวขอ “จุดประกายความคิด  พัฒนาชีวิตดวยวิทยาศาสตร  เสริมสรางชาติดวยเทคโนโลยี สูวิถีแหง
นวัตกรรม” ซึ่งในการจัดงานจะมีกิจกรรม การประกวด การแขงขันทางวิทยาศาสตร  ดังนี ้

- พิธีวางพานพุมถวายราชสักการะและถวายราชสดุดีพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว 
- กิจกรรมการประกวด  แขงขัน  ทางวิทยาศาสตร 
- การบรรยายทางวิชาการ  และความรูทางดาราศาสตร 
- กิจกรรมดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และนวัตกรรม ที่เปนภารกิจหลัก/ มีความเชี่ยวชาญของ

มหาวิทยาลัยนิทรรศการทางวิชาการทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีจากหนวยงานตาง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน 
รวมท้ังจากสาขาวิชาในคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ณ หองประชุม
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา อาคารศูนยวิทยาศาสตรเฉลิมพระเกียรติ และอาคารศูนยภาษาและ
คอมพิวเตอร (อาคาร 100 ป) 

7. วันที่ 18  สิงหาคม  2560 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  จะพิธีวางพานพุมถวายสักการะ
พระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว  “พระบิดาแหงวิทยาศาสตรไทย” เพ่ือเปนการเทิดพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว  พระบิดาแหงวิทยาศาสตรไทย  และนอมรําลึกถึงพระเกียรติคุณของ
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พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว  พระมหากษัตริยที่ทรงประกอบพระราชกรณียกิจอันเปนคุณประโยชนแก
ประเทศชาต ิณ หองประชุม  อาคาร  100 ป ศนูยภาษาและคอมพิวเตอร  (อาคาร  100  ป) 

8. วันที่ 23 สิงหาคม  2560 อบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดทํา Quality Improvement Plan 
ระดับหลักสูตร” เพ่ือเปนกิจกรรมสงเสริมความรูความเขาใจเก่ียวกับระบบประกันคุณภาพการศึกษา และแนวทาง
การจัดทํา Quality Improvement Plan ระดับ สาขาวิชา เปนการสงเสริม พัฒนา ระบบและการไกการประกัน
คุณภาพ และเปนการวางแผนในการนําผลการประเมินไปใชในการรักษาจุดเดน และพัฒนาจุดที่ควรปรับปรุง ตาม
บทบาทหนาที่ของ สาขาวิชา และนําไปสูการพัฒนาผลงานในทุกพันธกิจ ตามความมุงหมาย ปรัชญา วิสัยทัศน 
และเปาประสงคของ สาขาวิชา นอกจากนี้ยังเปนการแลกเปลี่ยนเรียนรูเกี่ยวกับแนวทาง วิธีการ ขอเสนอแนะ และ
ปญหาในการจัดทํา Quality Improvement Plan โดยมีคณาจารยเขารวม จํานวน 60 คน ณ หองประชุม 1     
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี

9. วันที่ 23 สิงหาคม  2560 กิจกรรมรับนองคณะ จัดขึ้นเพ่ือใหเกิดความรูรัก สามัคคีในหมูคณะ 
เกิดความสัมพันธ ระหวางเพื่อน ๆ พ่ีๆ นองๆ ในสาขาวิชาและคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โดยผานจาก
กิจกรรมรับนองใหมเชิงสรางสรรคของแตละสาขาวิชา ณ ถนนหนาอาคารเฉลิมพระเกียรติศูนยวิทยาศาสตร 

10. วันที่ 30 - 31 สิงหาคม  2560 ประเมินประกันคุณภาพการศึกษา ภายใน ระดับหลักสูตร       
ณ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี

11. วันที่ 31 สิงหาคม  2560 พระคุณที่สาม กิจกรรมไหวครูประจําปการศึกษา 2560 จัดข้ึนเพื่อให
นักศึกษาใหมไดระลึกถึงคุณครู ที่ประสิทธิ ประศาสตรวิชาความรูใหกับนักศึกษาใหม ณ หอประชุมมหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

12. รายงานผลผูเขาชมทองฟาจําลองเดือน กรกฎาคม – สิงหาคม 2560 จํานวน 1,121 คน 
 

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชมุ 
รับทราบ 

 

ระเบียบวาระที่ 5.5 ผูอํานวยการสถาบันอยุธยาศึกษา  

 สาระสําคัญโดยยอ 
1. วันอาทิตยท่ี 2 กรกฎาคม 2560 สถาบันอยุธยาศึกษา ไดจัดโครงการคายศิลปะ “สอนนองเรียน

ศิลป” กิจกรรมจิตรกรรมไทยเอกรงค ณ หองประชุมสถาบันอยุธยาศึกษา โดยไดรับเกียรติจากอาจารยสุรินทร     
ศรีสังขงาม เปนวิทยากรอบรมใหความรูแกนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 – 6 จํานวน 50 คน โดยมี
วัตถุประสงคเพ่ือใหเยาวชนรูจักใชเวลาวางใหเกิดประโยชน มีความรูและทักษะทางศิลปะที่ถูกตอง ณ หองประชุม
สถาบันอยุธยาศึกษา 

2. เมื่อวันพุธที่ 5 กรกฎาคม 2560 สถาบันอยุธยาศึกษา จัดพิธีแหเทียนและถวายเทียนพรรษา 
เนื่องในวันเขาพรรษา ประจําป 2560 ณ วัดกลางคลองสระบัว จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมีผูชวยศาสตราจารย
อราม ชนะโชติ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เปนประธานในพิธี และในการนี้ไดรับเมตตา
จากพระครูประภัทรสรคุณ เจาอาวาสวัดกลางคลองสระบัว เปนประธานสงฆ พรอมดวยผูบริหาร คณาจารย 
บุคลากร นักศึกษา และประชาชนทั่วไป จํานวนกวา 200 คน รวมพิธีแหและถวายเทียนพรรษา โดยมีวัตถุประสงค
เพ่ือรวมกันอนุรักษและสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีแหเทียนพรรษา และความเปนสิริมงคลแกตนเองและผูอ่ืน 
ณ วัดกลางคลองสระบัว จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 



 

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวทิยาลัยราชภัฏพระนครศรอียุธยา  ครั้งที่  9/2560 

 

14 

3. เม่ือวันที่ 8 กรกฎาคม 2560 สถาบันอยุธยาศึกษา จัดพิธีเวียนเทียน เนื่องในวันอาสาฬหบูชา 
โดยมี อาจารยจิรศักดิ์ ชุมวรานนทรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เปนประธานในพิธี       
พรอมดวยผูบริหาร คณาจารย บุคลากร และพุทธศาสนิกทั่วไป เขารวมพิธีเวียนเทียนประทักษิณรอบพระอุโบสถ 
เนื่องในวันอาสาฬหบูชา ณ วัดสามวิหาร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ณ วัดสามวิหาร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

4. เม่ือวันอาทิตยที่ 9 กรกฎาคม 2560 สถาบันอยุธยาศึกษาไดจัดโครงการคายศิลปะ “สอนนอง
เรียนศิลป” กิจกรรมจิตรกรรมไทยเอกรงค ณ หองประชุมสถาบันอยุธยาศึกษา โดยไดรับเกียรติจากอาจารยสุรินทร 
ศรีสังขงาม เปนวิทยากรอบรมใหความรูแกนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 – 6 จํานวน 50 คน โดยมี
วัตถุประสงคเพ่ือใหเยาวชนรูจักใชเวลาวางใหเกิดประโยชน มีความรูและทักษะทางศิลปะที่ถูกตอง ณ หองประชุม
สถาบันอยุธยาศึกษา 

5. มูลนิธิ เสฐียรโกเศศ-นาคะประทีป รวมกับสถาบันอยุธยาศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา คณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา และสถาบันบัณฑิต    
พัฒนศิลป กรมศิลปากร ไดดําเนินการจัด "โครงการตามรอยผูชวยศาสตราจารย เฟอ หริพิทักษ ศิลปนแหงชาติ 
สาขาทัศนศิลป ในคราวรวมกิจกรรมอนุสรณอยุธยา 200 ป (พ.ศ.2510)" โดยในวันท่ี 15 - 16 กรกฎาคม 2560     
ไดมีการจัดประชุมหารือและกําหนดรูปแบบกิจกรรมตามรอย ผศ.เฟอ หริพิทักษ โดยมี อาจารย ดร.ดุลยพิชัย    
โกมลวานิช ประธานคณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เปนประธานการประชุม 
พรอมดวย อาจารย ดร.จงกล เฮงสุวรรณ ผูอํานวยการสถาบันอยุธยาศึกษา และศิลปนผูทรงคุณวุฒิ รวมประชุม           
ณ หองประชุมสถาบันอยุธยาศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยมีวัตถุประสงคเนื่องในวาระ
ครบรอบ 250 ป การกอตั้งกรุงธนบุรีและกอบกูกรุงศรีอยุธยา ในป พ.ศ.2560 เพ่ือเผยแพรผลงานและแนวคิด    
ของผูชวยศาสตราจารย เฟอ หริพิทักษ รวมทั้งเผยแพรกิจกรรมอนุสรณ 200 ป ซึ่งไดสรางคุณประโยชน           
ตอประเทศชาติในดานประวัติศาสตรศิลปะและวัฒนธรรมไวอยางมากมาย ณ หองประชุมสถาบันอยุธยาศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

6. เมื่อวันอาทิตยที่ 16 กรกฎาคม 2560 สถาบันอยุธยาศึกษาไดจัดโครงการคายศิลปะ “สอนนอง
เรียนศิลป” กิจกรรมจิตรกรรมไทยประเพณี ณ หองประชุมสถาบันอยุธยาศึกษา โดยไดรับเกียรติจากอาจารย
สัญญา สุดล้ําเลิศ เปนวิทยากรอบรมใหความรูแกนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 – 6 จํานวน 50 คน โดยมี
วัตถุประสงคเพ่ือใหเยาวชนรูจักใชเวลาวางใหเกิดประโยชน มีความรูและทักษะทางศิลปะที่ถูกตอง ณ หองประชุม
สถาบันอยุธยาศึกษา 

7. เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2560 สถาบันอยุธยาศึกษา ไดจัดกิจกรรม “อยุธยาศึกษาสัญจร” รุนท่ี 9 
ณ หองประชุมโรงเรียนผดุงวิทยา อําเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมีวิทยากรจากสถาบันอยุธยาศึกษา 
ไดแก นายพัฑร แตงพันธ นายปทพงษ ชื่นบุญ นายอายุวัฒน คาผล นางสาวอรอุมา โพธิ์จิ๋ว และนางสาธิยา รื่นชล 
นักวิชาการศึกษา ไดบรรยายใหความรูความเขาใจแกนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 1 - 6 และมัธยมศึกษาปที่ 
1 - 3 จํานวน 170 คน เก่ียวกับประวัติศาสตร ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปญญาทองถ่ินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา    
ณ หองประชุมโรงเรียนผดุงวิทยา 

8. เมื่อวันท่ี 19 กรกฎาคม 2560 ผูชวยศาสตราจารยวชิรา ปูชตรีรัตน รองผูอํานวยการสถาบัน
อยุธยาศึกษา เปนประธานการประชุมคณะกรรมการดําเนินงานสถาบันอยุธยาศึกษา ครั้งที่ 7/2560 โดยมีผูบริหาร
และบุคลากรของสถาบันฯ เขารวมประชุม ณ หองประชุมสถาบันอยุธยาศึกษา 
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9. เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2560 สถาบันอยุธยาศึกษา จัดกิจกรรมประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
ในการบริหารจัดการเพื่อการอนุรักษแหลงศิลปกรรมในชุมชนคลองสระบัว ณ โรงเรียนวัดกลางคลองสระบัว อําเภอ
พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยไดรับเกียรติจากวิทยากรผูทรงคุณวุฒิ ไดแก อาจารยสุรินทร    
ศรีสังขงาม อาจารยประจําสาขาวิชาศิลปกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา คุณอัมรา หันตรา กรรมการ
หนวยอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรมทองถิ่น จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา คุณณัฐชา มังกะลัง ครูประจําโรงเรียนวัดกลางคลองสระบัว และรองศาสตราจารย ดร.นพวรรณ 
ธีระพันธเจริญ อาจารยประจําหลักสูตรสาธารณสุขชุมชน  

10. คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา และผูทรงคุณวุฒ ิ     
ในทองถ่ิน (ดานระบบนิเวศ/สิ่งแวดลอม) โดยมีนักวิชาการ ครู อาจารย พระภิกษุสงฆ ผูนําชุมชน นักเรียน 
นักศึกษา และประชาชนในพ้ืนที่ จํานวน 50 คน เขารวมกิจกรรม การจัดงานในครั้งนี้เปนการเสวนาใหความรู    
ดานการอนุรักษ และการทําประชาพิจารณแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการบูรณาการเพ่ือการอนุรักษสิ่งแวดลอม
ธรรมชาติและแหลงศิลปกรรมในชุมชนคลองสระบัว รวมทั้งเปนการขยายเครือขายในการอนุรักษแหลงศิลปกรรม
ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยการดําเนินงานดานการอนุรักษ โดยเฉพาะแหลงศิลปกรรมในทองถิ่นตางๆ 
จําเปนตองใหนักวิชาการ ครู อาจารย พระภิกษุสงฆ ผูนําชุมชน นักเรียน นักศึกษา และประชาชนในพ้ืนท่ี เขามามี
สวนในการแสดงความเห็นและการอนุรักษแหลงศิลปกรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อเปนการสรางแนวทาง    
ในการอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรมของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาอยางยั่งยืน นอกจากนี้ ผูเขารวม
กิจกรรมได เรียนรูการสาธิตการปนหมอดินเผาคลองสระบัว และลงพ้ืนที่ศึกษาเสนทางประวัติศาสตร 
ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถ่ินชุมชนคลองสระบัวโดยรถรางลอยาง ไดแก วัดกลางคลองสระบัว วัดเจายา       
วัดโคกพระยา วัดตะไกร วัดศรีโพธิ์ วัดพระงาม ภูมิปญญาสลักหิน วัดจงกรม วัดพระยาแมน ภูมิปญญาการทําอิฐ
มอญโบราณ และวัดครุฑธาราม ณ โรงเรียนวัดกลางคลองสระบัว 

11. เมื่อวันอาทิตยที่ 23 กรกฎาคม 2560 สถาบันอยุธยาศึกษาไดจัดโครงการคายศิลปะ “สอนนอง
เรียนศิลป” กิจกรรมจิตรกรรมไทยประเพณี ณ หองประชุมสถาบันอยุธยาศึกษา โดยไดรับเกียรติจากอาจารย
สัญญา สุดล้ําเลิศ เปนวิทยากรอบรมใหความรูแกนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 – 6 จํานวน 50 คน          
โดยเยาวชนไดรับความรูพื้นฐานเก่ียวกับเทคนิคและกระบวนการสรางสรรคงานศิลปะวาดภาพจิตรกรรมไทย
ประเพณี สามารถใชเวลาวางใหเกิดประโยชน และพัฒนาอารมณจิตใจของตนเอง รวมทั้งนําความรูที่ไดมา
ประยุกตใชในชีวิตประจําวันได ณ หองประชุมสถาบันอยุธยาศึกษา 

12. เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2560 สถาบันอยุธยาศึกษา จัดกิจกรรมอบรมใหความรูเรื่องอยุธยาศึกษา 
ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยไดรับเกียรติจาก อาจารย ดร.จงกล เฮงสุวรรณ 
ผูอํานวยการสถาบันอยุธยาศึกษา กลาวตอนรับนักศึกษาใหม โดยมีวิทยากรจากสถาบันอยุธยาศึกษา ไดแก        
นายพัฑร แตงพันธ และ นายปทพงษ ชื่นบุญ ไดบรรยายใหกับนักศึกษาใหม ชั้นปที่ 1 จากคณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี คณะครุศาสตร และคณะวิทยาการจัดการ ซึ่งมีกิจกรรมตอบคําถาม
ประวัติศาสตรอยุธยา เพ่ือใหนักศึกษาไดมีความรูความเขาใจ เกี่ยวกับประวัติความเปนมาและแหลงโบราณสถาน
ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา รวมทั้งประวัติศาสตรและวัฒนธรรมอยุธยา ณ หอประชุม
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

13. วันที่ 2 สิงหาคม 2560 กิจกรรมแนะนําวารวิชาการอยุธยาศึกษา ครั้งที่ 2 ณ หองประชุมสถาบัน
อยุธยาศึกษา 
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14. วันที่ 16 สิงหาคม 2560 ประชุมคณะกรรมการดําเนินงานสถาบันอยุธยาศึกษา ครั้งท่ี 8/2560   
ณ หองประชุมสถาบันอยุธยาศึกษา 

15. วันที่ 30 สิงหาคม 2560 ประชุมคณะกรรมการคณะกรรมการประจําสถาบันอยุธยาศึกษา        
ครั้งที่ 3/2560 ณ หองประชุมสถาบันอยุธยาศึกษา 

16. การลงพื้นที่ชุมชนริมคลองสระบัว  ซึ่งจะทําเปนเสนทางทองเที่ยวใหม  และบริเวณคลองสระบัว
มีวัดพระงาม  ซึ่งเปนวัดคูแฝดกับวัดบรมพุทธาราม  ขณะนี้กําลังฟนฟู  ซึ่งเดิมคลองสระบัวมีการปนดินเผา      
และโรงเรียนที่ไปมีแมบานซึ่งมีภูมิปญญาศิลปะเรื่องการปนดินเผา  และจะทําเปนแหลงทองเท่ียว  เพ่ือเสริมสราง
พันธกิจ  โดยมีผูนําชุมชนเปนเครือขายจากชาวบาน  คาดวาจะเปนเสนทางทองเที่ยวใหมที่จะดําเนินการ  และ
ไดรับความรวมมือเปนอยางดี  กอนหนานั้นมีเสนทางการทองเที่ยวของพระเจาตากอยูในระดับดี  สวนอื่นก็ยัง
ดําเนินการอยู  เพ่ือเพ่ิมงานวิจัยเปนแหลงทองเที่ยวทางมรดกโลก  

 

มติ/ความคิดเห็นของที่ประชมุ 
รับทราบ 

 

ระเบียบวาระที่ 5.6  ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 สาระสําคัญโดยยอ 
1.  สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  ไดจัดกิจกรรมการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม          

ตาม“โครงการ Library Orientation” เพ่ือสงเสริมการเรียนรูใหกับนักศึกษาใหม  สนับสนุนการศึกษาคนควา      
มีการแนะนําการเขาใชบริการหองสมุดและขอมูลเกี่ยวกับดานไอที ณ หองสมุด อาคารบรรณราชนครินทร  โดยจัด
ดําเนินงานตามครั้งนี้มีผูเขารวมกิจกรรมทั้งสิ้น จํานวน  1,067 ราย  ซึ่งแบงออกเปน 4 ครั้ง ดังนี ้

 1.1. นักศึกษาคณะครุศาสตร  วันท่ี 26 กรกฎาคม 2560 เวลา 08.30 – 12.00 น. โดยมีผูเขารวม
กิจกรรม จํานวน 248 ราย 

            1.2. นักศกึษาคณะวิทยาการจัดการ วันที่ 26 กรกฎาคม 2560 เวลา 13.00 – 16.30 น.  โดยมีผูเขารวม
กิจกรรม จํานวน 202 ราย 

            1.3.  นักศึกษาคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร วันท่ี 27 กรกฎาคม 2560 เวลา 08.30 – 
12.00 น. โดยมีผูเขารวมกิจกรรม จํานวน 446 ราย 

            1.4.  นักศึกษาคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี วันที่ 27 กรกฎาคม 2560 เวลา 13.00 – 
16.30 น. โดยมีผูเขารวมกิจกรรม จํานวน 171 ราย 

 2.   วันที่ 22 – 23 กรกฎาคม 2560  จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง  การจัดกิจกรรมสงเสริมนิสัยรัก    
การอานในโรงเรียน รุนที่  01 สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ   ตามนโยบายสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน เพื่อสรางนิสัยใหเกิดการเรียนรูอยางตอเนื่องตลอดชีวิต ไดใหความสําคัญในการพัฒนาคุณภาพ
ของนักเรียน และกระบวนการจัดการศึกษาในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานทั้งระบบใหมีประสิทธิภาพและใหเกิดผล
สําเร็จอยางเปนรูปธรรม  สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  เห็นความสําคัญ จึงไดจัดโครงการพัฒนา
เทคนิคการจัดกิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอานในโรงเรียนข้ึน  เพ่ือใหครู บรรณารักษ และบุคลากรทางการศึกษาได
เรียนรูเทคนิค และฝกปฏิบัติการใชเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกตใชจัดกิจกรรมสงเสริมการอานใหแกนักเรียน  
โดยมีผูเขารับการอบรมครั้งนี้  จํานวน 17 ราย  ณ หองประชุมตนโมก  สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ    
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 3.   วันที่ 29 – 30 กรกฎาคม 2560  อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง Appucation : การใชแอพลิเคชัน
การศึกษาในหองเรียน   หลักสูตรนี้จะแนะนําใหผูเขาอบรมไดรูจักกับแอพลิเคชันสําคัญๆ ที่มีประโยชนกับการเรียน
การสอน เพ่ือดึงดูดความสนใจและการมีสวนรวมของนักเรียน (engagement) ดวยการใชไอแพด หรือแท็บเล็ต และ
สมารทโฟน โดยมีเนื้อหาครอบคลุมการประยุกตใชในวิชาตางๆ   เชน การสรางวิดีโอเชิงปฏิสัมพันธ การเลานิทาน   
เชิงสรางสรรคดวยแอนิเมชันสามมิติ การตรวจวิเคราะหขอสอบอัตโนมัติ เทคนิคไวทบอรดแอนิเมชัน ความจริงเสริม 
(Augmented Reality - AR) สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  ไดจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง 
Appucation* : การใชแอพลิเคชันการศึกษาในหองเรียน เพื่อประโยชนในกิจกรรมการเรียนรูของเด็ก ชวยใหคร ู      
ไดพัฒนาตนเองใหทันกับความกาวหนาของเทคโนโลยี สามารถทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ และสอนไดมี
ประสิทธิผลดียิ่งข้ึน  โดยมีผูเขารับการอบรมครั้งนี้  จํานวน 18 ราย  ณ หองประชุมตนโมก  สํานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ  Appucation* มาจากคําวา Application กับ Education 

 

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
รับทราบ  

 

ระเบียบวาระที่ 5.7  ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 

 สาระสําคัญโดยยอ 
1. วันที่ 1 สิงหาคม 2560 ผูอํานวยการเขารวมประชุมชี้แจงงบประมาณรายจายตอคณะกรรมาธิการ

วิสามัญพิจารณารางงบประมาณรายจาย พ.ศ. 2561 แผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม  ณ  อาคารรัฐสภา  
กรุงเทพฯ 

2. วันที่ 1 สิงหาคม 2560 ผูบริหารและบุคลากรเขารวมประชุมเปดภาคเรียนที่ 1/2560 ณ อาคาร 100 ป  
3. วันที่ 3 สิงหาคม 2560 ผูบริหารและบุคลากรดานวิจัย และบริการวิชาการเขารวมกิจกรรมโครงการ

รางวัลแนวปฏิบัติท่ีดี (ARU KM Day) ครั้งที่ 2 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 ณ หองประชุมตนโมก 
4. วันที่ 4 สิงหาคม 2560 ผูอํานวยการเขารวมเปนเกียรติในพิธีอัญเชิญตราประจํามหาวิทยาลัย     

ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (รัชกาลท่ี 9) ประจําปการศึกษา 2560 
ณ สนามกีฬามหาวิทยาลัยฯ 

5. วันที่ 7 – 8 สิงหาคม 2560 บุคลากรเขารวมอบรมเชิงปฏิบัติการระบบบริหารและการตัดสินใจ (BI) 
ณ หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร 31105 

6. วันที่ 8 สิงหาคม 2560  ผูอํานวยการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) ครั้งที่ 
8/2560 ณ หองประชุมอยุธยา – อาเซียน 

7. วันที่ 9 สิงหาคม 2560  ผูอํานวยการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ครั้งท่ี 
9/2560 ณ หองประชุมอยุธยา – อาเซียน 

8. วันที่ 23 – 25 สิงหาคม 2560 การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ “2017 International 
Symposium on  Multimedia and Communication Technology (ISMAC 2017)” ณ  Classic Kameo Hotel 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

9. วันที่ 23 – 27 สิงหาคม 2560 สถาบันวิจัยและพัฒนาพรอมนักวิจัยเขารวมการนําเสนอผลงานวิจัย
ในงาน “มหกรรมงานวิจัยแหงชาติ 2560 (Thailand Research Expo 2017)” ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด และ
บางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร  เซ็นทรัลเวิลด กรุงเทพฯ 
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10. การประชุมวิชาการนานาชาติ  ระหวางวันที่ 23 – 25 สิงหาคม 2560 มีกิจกรรม คือ การบรรยาย
พิเศษ  การนําเสนอผลงานแบบบรรยาย จํานวน 45 บทความ  โดยเก็บคาลงทะเบียนชาวตางชาติ  5,000 บาท        
ชาวไทย 4,000 บาท  และไดยกเวนคาลงทะเบียนใหอาจารยของมหาวิทยาลัย จํานวน 4 คน  และการนําเสนอผลงาน
เทคโนโลยีจาก 3 บริษัท เพ่ือนําไปสูความรวมมือในอนาคต 

11. งบประมาณดานวิจัยไดไปชี้แจงที่รัฐสภา  ไดขอเสนอแนะมาและจะนํามาเผยแพรตอไป             
โดยโครงการเนนการตอยอดเชิงพาณิชย  และตามยุทธศาสตรชาต ิ

12. วันที่  7  สิงหาคม 2560  ไดไปชี้แจงงบประมาณ  โดยในปนี้ไดรับงบประมาณจํานวน 7,037,000 บาท     
13. ในวันท่ี 6 – 7 กันยายน 2560  ไดรับการประสานงานของมหาวิทยาลัยนเรศวรใหไปสังเกตการณ  

เพื่อเตรียมการตรวจสอบเรื่องคณะกรรมการวิจัยดานมนุษย  วาจะดําเนินการอยางไรใหผาน  
 

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
รับทราบ 

 

ระเบียบวาระที่ 5.8  ผูอาํนวยการสํานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศกึษา 

 สาระสําคัญโดยยอ 
1. ผลการประเมินประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู    

ไดคะแนน 3.33  ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ไดคะแนน 3.37  ครุศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการจัดการการเรียนรู ไดคะแนน 3.27  บริหารธุรกิจมหาบัณฑติ สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ ไดคะแนน 3.29 

2. วันที่ 29 กรกฎาคม 2560  รายงานตัวนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู                       
ประจําปการศึกษา 2560 (รอบ 2)  ณ อาคารบัณฑิตวิทยาลัย 

3. วันที่ 30 กรกฎาคม 2560  รายงานตัวนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจําปการศึกษา 2560      
ณ อาคารบัณฑิตวิทยาลยั 

4. วันที่ 29 – 30 กรกฎาคม 2560  จัดอบรมหลักสูตรพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา         
ขั้นพ้ืนฐาน ประจําป พ.ศ. 2560 จํานวน 2 หลักสูตร  ณ อาคารบัณฑิตวิทยาลัย 

5. วันที่ 5 สิงหาคม 2560  ปฐมนิเทศนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู  
ประจําปการศึกษา 2560 ณ  อาคารบัณฑิตวิทยาลัย 

6. วันที่ 19 สิงหาคม 2560 เปดเรียนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจําปการศึกษา 2560          
ณ  อาคารบัณฑิตวิทยาลัย 
 

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
รับทราบ 
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ระเบียบวาระที่ 5.9  ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบด ี

 สาระสําคัญโดยยอ 
งานบริหารงานทั่วไป / งานอาคารสถานที่ฯ 

1. เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2560  กองกลางสํานักงานอธิการบดีไดไปทําบุญตักบาตร  ฟงพระธรรม

เทศนาในวันธรรมสวนะ  ณ  วัดเกาะแกว  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

2. วันที่ 7  กรกฎาคม 2560 ประสานงานและจัดงานสภากาแฟ  ครั้งที่ 7/2560 ณ  อาคาร

คณะครุศาสตรหลังใหม   

3. วันที่ 25 กรกฎาคม – 4 สิงหาคม 2560  จัดทําขอมูลยืนยันการรับการสนับสนุนกองทุนเพ่ือ        

การสงเสริมอนุรักษพลังงาน  จํานวน 6,812,363.25 บาท   

4. เดือนกรกฎาคม – สิงหาคม 2560  ดําเนินการตัดแตงก่ิงไมบริเวณหนา – หลังโรงอาหาร 

5. ขนยายโตะเกาอี้  เวที  และอื่น ๆ เขาตึกคณะครุศาสตร  และสถานที่จัดกิจกรรมใหกับคณะ 

6. เดือนกรกฎาคม – สิงหาคม 2560  งานกอสรางเทปูนขามคลองบริเวณตลาดนัด 

7. วันที่ 31 กรกฎาคม 2560 ปรับปรุงภูมิทัศน  รื้อถอนซากอาคารบริเวณสะพานเทพหม ี

8. กํากับติดตามงานกอสรางอาคาร 1, 2  ตึก (ตรีทัช) 

9. วันที่ 14 สิงหาคม 2560 จะทําการปดไฟฟา เพื่อตัดตนไมท่ีสูงมากบริเวณอาคาร 3 ดังนั้นจึง

ตองปดไฟฟาเพ่ือความสะดวกในการดําเนินงาน 
 

งานการเงินและบญัช ี
1. รายงานการรับเงิน – การจายเงิน เดือนกรกฎาคม 2560  

 

งานบริหารงานบุคคล 
1. วันที่ 26 กรกฎาคม 2560  ประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการศึกษาตอของ

บุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 4/60  
   1.1 อนุญาตใหบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาลาศกึษาตอเต็มเวลา จํานวน 1 ราย 
    1.2 อนุญาตใหบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาขยายเวลาการลาศึกษาตอ    
โดยใชเวลาราชการบางสวน จํานวน 3 ราย 
  2. วันที่ 26 กรกฎาคม 2560 ประชุมคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยธุยา ครั้งที่ 4/60  
   2.1 มีมติเห็นชอบในหลักการ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง 
หลักเกณฑ และวิธีการจัดสรรเงินทุนการศึกษาระดับปริญญาเอกหรือระดับปริญญาโท (สาขาขาดแคลน)      
พ.ศ.... โดยใหปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการ 
   2.2 มีมติไมอนุมัติให สังกัดโรงเรียนประถมสาธิต คณะครุศาสตร เบิกเงินทุนพัฒนาบุคลากร                      
ประจําปการศกึษา 2559 (รอบที่ 2) ยอนหลังไปในภาคการศกึษาที่ 1/2559 
  3. ตั้งแตวันที่ 11 – 21 กรกฎาคม 2560  ประกาศรับสมัครเพื่อเลือกสรรเปนพนักงานราชการ
ทั่วไป ครั้งท่ี 1/2560  
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  4. ตั้งแตวันที่ 24 กรกฎาคม – 10 สิงหาคม 2560  ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพ่ือจางเปน
เจาหนาที่ประจําตามสัญญา ครั้งท่ี 3/2560  
  5. ตั้งแตวันที่ 26 กรกฎาคม – 8 สิงหาคม 2560  ประกาศรับสมัครคดัเลือกเพ่ือบรรจุและแตงตั้ง
บุคคลเขาเปนพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหนงประเภทวิชาการ สังกัดคณะครุศาสตร ครั้งที่ 1/2560   
  6. เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2560  ประชุมคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ (ก.พ.ต.) 
ครั้งท่ี 7/2560 มีมติเห็นชอบการกําหนดตําแหนงและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงทางวิชาการ ระดับผูชวย
ศาสตราจารย ระดับผูชวยศาสตราจารย จํานวน 4 ราย  
  7. ตั้งแตวันที่ 13 กรกฎาคม 2560  รับโอนขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ราย        
ผศ.ดร.สุรชัย  บุญเจริญ สังกัดคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  
  8. บรรจุและแตงตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ จํานวน 11 ราย ดังนี้ 
   8.1 นายพัสสกรณ  วิวรรธมงคล สังกัดคณะครุศาสตร ตั้งแตวันที่ 11 กรกฎาคม 2560 
   8.2 นางสาวศิริรัตน  ชาวนา สังกัดคณะครุศาสตร ตั้งแตวันที่ 11 กรกฎาคม 2560 
   8.3 นายฟารุก  ขันราม สังกัดคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ตั้งแตวันท่ี 11 กรกฎาคม 2560 
  8.4 นายปฐมบุตร  แกวสมนึก สังกัดคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ตั้งแตวันที่ 11 
กรกฎาคม 2560 
 8.5 นายสรพล  ขัตติยาสุวรรณ สังกัดคณะวิทยาการจัดการ ตั้งแตวันที่ 17 กรกฎาคม 2560 
 8.6 นายกวินภพ  สายเพ็ชร สังกัดคณะวิทยาการจัดการ ตั้งแตวันที่ 11 กรกฎาคม 2560 
 8.7 นางสาวจิราภา  แสงเรือง สังกัดคณะวิทยาการจัดการ ตั้งแตวันที่ 17 กรกฎาคม 2560 
 8.8 นางสาวรุงอรุณ  พิมพปรุ สังกัดคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ตั้งแตวันที่  11 
กรกฎาคม 2560 
 8.9 นายสุทธยศ  ยิ้มพูลทรัพย สังกัดคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ตั้งแตวันที่ 11 
กรกฎาคม 2560 
 8.10 นางสาวปฏิภาณี  ขันธโภค สังกัดคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ตั้งแตวันที่ 17 
กรกฎาคม 2560 
 8.11 นายอูน  ตะสิงห  สังกัดคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ตั้งแตวันที่ 17 กรกฎาคม 2560 
  9. บุคลากรสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ลาออกจาการปฏิบัติหนาท่ี จํานวน 3 ราย 
   9.1 นายศราวุฒิ  ศรีสมชัย พนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหนงนักวิชาการศึกษา สังกัดคณะ
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ลาออกจากการปฏิบัติหนาที่ เม่ือวันที่ 1 กรกฎาคม 2560 
   9.2 นางสาวชนิกานต  สงางาม ตําแหนงครูโรงเรียนสาธิต  สังกัดโรงเรียนประถมสาธิต                 
คณะครุศาสตร ลาออกจากการปฏิบัติหนาที่ เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2560 
   9.3 Mr.Jonathan Medina ตําแหนงอาจารยชาวตางประเทศ  สังกัดคณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร ลาออกจากการปฏิบัติหนาที่ เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2560 

10.  วันที่ 1 สิงหาคม 2560  กําหนดการประชุมประจําภาคเรียนที่ 1/2560  

11. วันท่ี 3 สิงหาคม 2560  กําหนดการประชุมคณะอนุกรรมการแผนพัฒนาบุคลากร 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา              
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12. วันที่ 8 สิงหาคม 2560 กําหนดการประชุมคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ 

(ก.พ.ต.) ครั้งที่ 8/2560                        

13. วันท่ี 22 สิงหาคม 2560  กําหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ประจํามหาวิทยาลัย

ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (ก.บ.ม.) ครั้งที่ 7/60  
 

 งานสวัสดิการและหารายได 
 ผลการดําเนินงาน ประจําเดือนกรกฎาคม 2560 
1. เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2560 ดําเนินการรับชําระเงินคาบํารุงสถานท่ี (รายเดือน – ล็อคประจํา)     

ณ อาคารหอประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
2. เม่ือวันท่ี 2 กรกฎาคม 2560 ดําเนินการเดินสํารวจและตรวจรานคาที่จําหนายสินคาในพ้ืนที่    

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

3. เม่ือวันท่ี 8 กรกฎาคม 2560 ดําเนินการเดินสํารวจและตรวจรานคาที่จําหนายสินคาในพ้ืนที่       
ตลาดนัด และจัดเก็บเงินรายไดจากรานคา (รานคาขาจร) ณ พ้ืนท่ีจําหนายสินคา (ตลาดนัด) มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 

4. เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2560 ทางมหาวิทยาลัยเชิญผูประกอบการรานคาตลาดนัดภายใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาเขารวมประชุม ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เวลา 
14.00 น. โดยมีอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาเปนประธาน 

5. เม่ือวันท่ี 9 กรกฎาคม 2560 ดําเนินการเดินสํารวจและตรวจรานคาที่จําหนายสินคาในพ้ืนที่     
ตลาดนัด และจัดเก็บเงินรายไดจากรานคา (รานคาขาจร) ณ พ้ืนท่ีจําหนายสินคา (ตลาดนัด) มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 

6. เม่ือวันท่ี 11 กรกฎาคม 2560 มีการประชุมคณะกรรมการพัฒนาและจัดระเบียบพ้ืนท่ีภายใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 2/2560 ณ หองประชุมอยุธยา – ฮอลันดา เวลา 09.30 น. 

7. เม่ือวันที่ 15 กรกฎาคม 2560 ดําเนินการเดินสํารวจและตรวจรานคาที่จําหนายสินคาในพื้นที่   
ตลาดนัด และจัดเก็บเงินรายไดจากรานคา (รานคาขาจร) ณ พ้ืนท่ีจําหนายสินคา (ตลาดนัด) มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 

8. เม่ือวันที่ 16 กรกฎาคม 2560 ดําเนินการเดินสํารวจและตรวจรานคาที่จําหนายสินคาในพื้นที่   
ตลาดนัด และจัดเก็บเงินรายไดจากรานคา (รานคาขาจร) ณ พ้ืนท่ีจําหนายสินคา (ตลาดนัด) มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 

9. เม่ือวันที่ 22 กรกฎาคม 2560 ดําเนินการเดินสํารวจและตรวจรานคาที่จําหนายสินคาในพื้นที่  
ตลาดนัด และจัดเก็บเงินรายไดจากรานคา (รานคาขาจร) ณ พ้ืนท่ีจําหนายสินคา (ตลาดนัด) มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 

10. เม่ือวันที่ 23 กรกฎาคม 2560 ดําเนินการเดินสํารวจและตรวจรานคาที่จําหนายสินคาในพื้นที่  
ตลาดนัด และจัดเก็บเงินรายไดจากรานคา (รานคาขาจร) ณ พ้ืนท่ีจําหนายสินคา (ตลาดนัด) มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 



 

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวทิยาลัยราชภัฏพระนครศรอียุธยา  ครั้งที่  9/2560 

 

22 

11. เม่ือวันที่ 29 กรกฎาคม 2560 ดําเนินการเดินสํารวจและตรวจรานคาที่จําหนายสินคาในพื้นที่  
ตลาดนัด และจัดเก็บเงินรายไดจากรานคา (รานคาขาจร) ณ พ้ืนท่ีจําหนายสินคา (ตลาดนัด) มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 

12. เม่ือวันที่ 30 กรกฎาคม 2560 ดําเนินการเดินสํารวจและตรวจรานคาที่จําหนายสินคาในพื้นที่   
ตลาดนัด และจัดเก็บเงินรายไดจากรานคา (รานคาขาจร) ณ พ้ืนท่ีจําหนายสินคา (ตลาดนัด) มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 
 

แผนการดําเนินงานประจําเดือนสิงหาคม 2560 
1. วันที่ 4 สิงหาคม 2560 ดําเนินการคัดสรรผูประกอบการรานคาเพื่อเขาจําหนายอาหารและ

เครื่องดื่มภายในโรงอาหารมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ทั้งอาคารโรงอาหาร และโรงอาหารอาคาร
เรียนและปฏิบัติการรวม  

2. วันที่ 5 สิงหาคม 2560 ดําเนินการรับชําระเงนิคาบํารุงสถานท่ี (รายเดือน – ล็อคประจํา) ณ อาคาร
หอประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

3. วันที่ 6  สิงหาคม 2560 ดําเนินการเดินสํารวจและตรวจรานคาที่จําหนายสินคาในพื้นที่ตลาดนัด 
และจัดเก็บเงินรายไดจากรานคา (รานคาขาจร) ณ พ้ืนที่จําหนายสินคา (ตลาดนัด) มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 

4. วันที่ 7 สิงหาคม 2560 ดําเนินการจัดทําบันทึกขอตกลงระหวางผูประกอบการรานคาโรงอาหารกับ
ทางมหาวิทยาลัย สําหรับผูประกอบการที่ไดรับการคัดเลือกเขาจําหนายอาหารสินคาและเครื่องดื่มภายในโรงอาหาร
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

5. วันที่ 12 สิงหาคม ดําเนินการเดินสํารวจและตรวจรานคาท่ีจําหนายสินคาในพ้ืนที่ตลาดนัด และ
จัดเก็บเงินรายไดจากรานคา (รานคาขาจร) ณ พื้นที่จําหนายสินคา (ตลาดนัด) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

6. วันที่ 13 สิงหาคม 2560 ดําเนินการเดินสํารวจและตรวจรานคาท่ีจําหนายสินคาในพ้ืนที่ตลาดนัด 
และจัดเก็บเงินรายไดจากรานคา (รานคาขาจร) ณ พ้ืนที่จําหนายสินคา (ตลาดนัด) มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 

7. วันที่  19 สิงหาคม 2560 ดําเนินการเดินสํารวจและตรวจรานคาท่ีจําหนายสินคาในพ้ืนที่ตลาดนัด 
และจัดเก็บเงินรายไดจากรานคา (รานคาขาจร) ณ พ้ืนที่จําหนายสินคา (ตลาดนัด) มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 

8. วันที่ 20 สิงหาคม 2560 ดําเนินการเดินสํารวจและตรวจรานคาท่ีจําหนายสินคาในพ้ืนที่ตลาดนัด 
และจัดเก็บเงินรายไดจากรานคา (รานคาขาจร) ณ พ้ืนที่จําหนายสินคา (ตลาดนัด) มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 

9. วันที่ 26 สิงหาคม 2560 ดําเนินการเดินสํารวจและตรวจรานคาท่ีจําหนายสินคาในพ้ืนที่ตลาดนัด 
และจัดเก็บเงินรายไดจากรานคา (รานคาขาจร) ณ พ้ืนที่จําหนายสินคา (ตลาดนัด) มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 

10. วันที่ 27 สิงหาคม 2560 ดําเนินการเดินสํารวจและตรวจรานคาท่ีจําหนายสินคาในพ้ืนที่ตลาดนัด 
และจัดเก็บเงินรายไดจากรานคา (รานคาขาจร) ณ พ้ืนที่จําหนายสินคา (ตลาดนัด) มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 
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 งานพสัด ุ
1. งานจางเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 สํานักงานรักษา

ความปลอดภัยองคการสงเคราะหทหารผานศึกในพระบรมราชูปถัมภ ไดเสนอราคาคาจางเหมาบริการรักษา     
ความปลอดภัย ประจําป พ.ศ. 2561 แลว เปนเงิน 6,787,548 บาท (หกลานเจ็ดแสนแปดหมื่นเจ็ดพันหารอย
สี่สิบแปดบาทถวน) คณะกรรมการกําหนดขอบเขตงานและราคากลางไดรวมประชุมเพ่ือพิจารณาแลว         
มติท่ีประชุมเห็นสมควรใหตอรองราคา สํานักงานรักษาความปลอดภัยองคการสงเคราะหทหารผานศึกใน    
พระบรมราชูปถัมภ ไดขอยืนยันราคาเดิมเปนเงิน 6,787,548 บาท (หกลานเจ็ดแสนแปดหมื่นเจ็ดพันหารอยสี่
สิบแปดบาทถวน) ขณะนี้ มหาวิทยาลัยเห็นชอบขอบเขตงานและราคากลางเรียบรอยแลว 

2. หางหุนสวนจํากัด โชคภูจา ผูรับจางเหมาบริการรักษาความสะอาด จํานวน 9 อาคาร ไดขอ
ปรับอัตราคาจางแรงงานขั้นต่ําตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2560 จนถึงสิ้นสุดสัญญาวันท่ี 30 กันยายน 2560       
ซึ่งจากเดิมกําหนดอัตราคาจางขั้นต่ําวันละ 300 บาท (สามรอยบาทถวน) เปน 308 บาท (สามรอยแปดบาท
ถวน) คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ไดทําหนังสือขอหารือไปยังสํานักงานตรวจเงินแผนดินและกรมบัญชีกลาง 
ซึ่งขณะนี้ สํานักงานตรวจเงินแผนดินไดตอบขอหารือแลวสวนกรมบัญชีกลางไดโทรศัพทมาสอบถามขอมูลกับ
ทางมหาวิทยาลัยแลว โดยจะเอาเขาที่ประชุมคณะกรรมการของพัสดุกรมบัญชีกลาง 

3. การจัดซื้อครุภัณฑชุดปายประชาสัมพันธชนิดจอแอลอีดีติดตั้งภายนอกอาคาร OUT DOOR 
จํานวน 2 ชดุ มหาวิทยาลัยไดดาํเนินการจัดซื้อโดยวิธีสอบราคา ผูขายสงมอบพัสดุเกินกําหนดไป 18 วัน 
ขณะนี้อยูในระหวางเบิกจาย 

4. การจัดซื้อครุภัณฑชุดปายประชาสัมพันธภายในมหาวิทยาลัย จํานวน 1 ชุด มหาวิทยาลัย       
ไดดําเนินการจัดซื้อโดยวิธีตกลงราคา ไดดําเนินการเบิกจายเรียบรอยแลว 

5. งานจางเหมาปรับปรุงเทพ้ืนคอนกรีตเหนือแนวคลองดานหนาลานจอดรถ จํานวน 1 งาน 
มหาวิทยาลัยไดดําเนินการจัดจางโดยวิธีตกลงราคา ซึ่งขณะนี้ไดดําเนินการทําสัญญาแลว เมื่อวันที่ 29 
พฤษภาคม 2560 ระยะเวลาการสงมอบงาน 60 วัน ผูรับจางขอเขาดําเนินการเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2560 
ขณะนี้อยูระหวางดําเนินการตามสัญญา ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยไดอนุมัติใหขยายระยะเวลาออกไปอีก 19 วันทํา
การ สัญญาสิ้นสุดวันที่ 29 สิงหาคม 2560 
 6. การจัดซื้อครุภัณฑ เครื่ องดนตรีสากล จํานวน 4 รายการ ประจําหลักสูตรดนตรี             
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ขณะนี้ไดดําเนินการทําสัญญาแลวเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2560 ระยะเวลา
สงมอบพัสดุ 60 วัน ขณะนี้อยูระหวางรอการสงมอบครุภัณฑ 
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7. มหาวิทยาลัยไดอนุมัติคาใชจายเงนิคงเหลือในคลัง จํานวน 7 รายการ ดังนี ้
 

ลําดับ ชื่อโครงการ งบประมาณ สถานะ
โครงการ 

1 
1.1 
2 

2.1 
3 

3.1 
4 

4.1 
4.2 
4.3 
5 

5.1 

คณะครุศาสตร 
งานปรับพื้นโรงยิม 2 
คณะวิทยาการจัดการ 
งานปรับปรุงภูมิทัศนบริเวณรอบคณะวิทยาการจัดการ 
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
งานปรับปรุงภูมิทัศนหอดูดาว 
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
งานปรับปรุงหองบริการอินเทอรเน็ต บริเวณชั้น 2 อาคารสํานักวิทยบริการ 
งานปรับปรุงหองประชุมใหญ อาคาร 100 ป 
งานจางเหมาทําพื้นคอนกรีตพิมพลาย อาคารศูนยภาษาและคอมพิวเตอร 
สํานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา 
งานปรับปรุงซอมแซมพื้นและผนังอาคารบัณฑติวิทยาลัย 

999,700.00 
999,700.00 

2,665,251.24 
2,665,251.24 
366,491.48 
366,491.48 
955,691.76 
175,081.99 
415,608.25 
365,001.52 
233,229.40 
233,229.40 

 
A 
 
B 
 
A 
 
A 
A 
A 
 
A 

 รวม 5,220,363.88  
 

* หมายเหตุ : โครงการ A – อยูในระหวางขอความเห็นชอบจัดซื้อจัดจาง 
 โครงการ B – อยูในระหวางกําหนดราคากลาง 
 

 

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
รับทราบ  และประธานขอใหแมบานที่ดูแลอาคารสํานักงานอธิการบดีชวยดูแลความเรียบรอย

บริเวณรอบๆ  อาคารสํานักงานอธิการบดี  และขอฝากเรื่องถังขยะใหเพ่ิมปริมาณมากขึ้น 
 

ระเบียบวาระที่ 5.10  ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ 

 สาระสําคัญโดยยอ 
1. ตองขอขอบคุณคณบดีท้ัง 4 ทาน ท่ีใหความรวมมือในการประชุมสภาคณาจารยฯ สัญจร  และได

รวบรวมขอมูลของทุกคณะที่ไดเสนอมา  เพ่ือใหสภาคณาจารยฯไดพิจารณาและจะเสนอสภามหาวิทยาลัยตอไป 
2. ขอเสนอการทํากิจกรรมรับนองแบบสรางสรรค  โดยใหนอง ๆ ไดทํากิจกรรมเพื่อสรางประโยชน

ใหกับมหาวิทยาลัย  เชน  การปลูกตนไม   
3. ในชวงนี้เปนชวงของฤดูฝน  ปรากฏวามีตนไมใหญในมหาวิทยาลัยที่ลม  และมีบางตนที่ตองตัดออก

เนื่องจากสูงมาก  แตขอใหชวยตัดตกแตงใหมีความสวยงาม 
4. ปจจุบันมหาวิทยาลัยมีปญหาในเรื่องจรรยาบรรณเพ่ิมมากขึ้น  ดังนั้นไดวางแผนไววาใน

ปงบประมาณ 2561 จะจัดใหมีการอบรมในเรื่องจรรยาบรรณของบุคลากร  โดยการนําวิทยากรที่มีความรูมาใหความรู
กับคณาจารยและบุคลากร 
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5. การปฐมนิเทศอาจารยใหม  ขอเสนอใหมหาวิทยาลัยไดเรงดําเนินการ  เนื่องจากปจจุบันมีอาจารย
ใหมเขามาหลายคน      
 

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
รับทราบ 

 

ระเบียบวาระที่ 5.11  ผูอํานวยการกองนโยบายและแผน 

 สาระสําคัญโดยยอ 
1. ผลการดําเนินงาน ประจําเดือนมิถุนายน – กรกฎาคม พ.ศ. 2560 

2. แผนการดําเนินงานประจําเดือน กรกฎาคม – สิงหาคม พ.ศ. 2560 

3.  สรุปผลการดําเนินงานตามแผนการใชจายงบประมาณรายจาย  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2560  

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  ขอมูลสะสม ตั้งแต 1 ตุลาคม 2559 – 31 กรกฎาคม 2560 

4. สรุปผลการดําเนินงานตามแผนการใชจายงบประมาณรายจาย  ประจําปงบประมาณ    

พ.ศ.2560  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  จําแนกตามประเภทงบประมาณ  ขอมูลสะสม ตั้งแต 1 

ตุลาคม 2559 – 31 กรกฎาคม 2560 

5. สรุปผลการดําเนินงานตามแผนการใชจายงบประมาณรายจาย  ประจําปงบประมาณ     

พ.ศ.2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  จําแนกตามประเภทรายจาย  ขอมูลสะสม  ตั้งแต 1 

ตุลาคม 2559 – 31 กรกฎาคม 2560 

6. สรุปผลการดําเนินงานตามแผนการใชจายงบประมาณรายจาย  ประจําปงบประมาณ    

พ.ศ.2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  จําแนกรายหนวยงาน  ขอมูลสะสมตั้งแต 1 ตุลาคม 2559 

–  31 กรกฎาคม พ.ศ.2560 

7. สรุปผลการดําเนินงานตามแผนการใชจายงบประมาณรายจาย  ประจําปงบประมาณ     

พ.ศ.2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  จําแนกรายหนวยงาน  ขอมูลสะสมตั้งแต 1 ตุลาคม 2559 

–  31 กรกฎาคม พ.ศ.2560 

8.  สรุปขาวยุทธศาสตรดานการศึกษาท่ีเก่ียวของ (ขอมูลนอกเลม) 
 

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
รับทราบ    
 

ระเบียบวาระที่ 5.12  ผูอาํนวยการกองกลาง 
ขอมูลตามที่สํานักงานอธิการบดีเสนอ 
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ระเบียบวาระที่ 5.13  ผูอาํนวยการกองพัฒนานกัศกึษา 

 สาระสําคัญโดยยอ 
1. วันที่ 20 กรกฎาคม 2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหมเขาศึกษาดูงานดานกิจกรรมนักศึกษา     

กองพัฒนานักศึกษา 
2. วันที่ 24 - 27 กรกฎาคม 2560 (1) กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม (รอบ1และรอบ 2)  (2) กิจกรรม

เตรียมความพรอมนักศกึษาใหม ณ หอประชุมมหาวิทยาลัย 
3. วันที่ 28 กรกฎาคม 2560  นํานักศึกษาเขารวมกิจกรรมพิธีทําบุญตักบาตรอุทิศถวายเปนพระราช

กุศลแดพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และถวายพระพรชัยมงคลกับ ถวายพระราช
กุศลสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินินาถ ในรัชกาลที่ 9 และการจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจาอยูหัว
มหาวิชราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา 28 กรกฎาคม 2560         
ณ  ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

4. วันที่ 1 สิงหาคม 2560 กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม (รอบ 3) ณ หอประชุมมหาวิทยาลัย 
5. วันที่ 3 สิงหาคม 2560 ตรวจสุขภาพนักศกึษาใหม ณ หอประชุมมหาวิทยาลัย 
6. วันที่ 4 สิงหาคม 2560 กิจกรรมพิธีถวายบังคมและกลาวสัตยปฏิญาณเปนนักศึกษาใหม ณ สนาม

ฟุตบอล 
7. วันที่ 16 สิงหาคม 2560  กิจกรรมเปดโลกชมรม ณ ลานกองพัฒนานักศกึษา 
8. วันที่ 30 สิงหาคม 2560  กิจกรรมซอมไหวครู ปการศึกษา 2560 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัย 
9. วันที่ 31 สิงหาคม 2560  พิธีไหวครูและมอบทุนการศกึษา ณ หอประชุมมหาวิทยาลัย 
10. วันที่ 9 สิงหาคม 2560 กิจกรรมวันแมแหงชาติ ใหกําหนดใหนักศึกษาชั้นปท่ี 1 ไดเขารวมกิจกรรม 
11. กิจกรรมรับนอง  ไดมีการประกาศแนวทางการจัดกิจกรรมรับนองเปนลายลักษณแจงไปยังแตละ

คณะ  และกําหนดบทลงโทษที่ไมเปนไปตามประกาศ  เพ่ือไมใหนักศึกษาปฏิบัติไปนอกเหนือจากนี้  และในวันที่ 23 
สิงหาคม 2560 จะเปนกิจกรรมรับนองระดับคณะ  ในแตละคณะก็จะมีกิจกรรมรับนอง  โดยกองพัฒนานักศึกษาจะเขา
ไปกํากับดูแลในเรื่องของกิจกรรม  เพ่ือใหเกิดความเปนระเบียบเรียบรอย 

12. ตองขอบคุณผูบริหารและคณาจารยที่รวมงานเมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2560 พิธีถวายบังโคมสัตย
ปฏิญาณ 

13. ไดเรี่ยไรเงินบริจาคเพ่ือชวยเหลือประชาชนชาวจังหวัดสกลนคร   ไดรับเงินบริจาค จํานวน 19,550 
บาท ไดนําสงสํานักงานอธิการบดีแลว 

14. ไดมีผูบริจาคของมาที่กองพัฒนานักศึกษา  และจะนําไปมอบใหประชาชนชาวจังหวัดสกลนคร      
ในวันที่ 10 – 11 สิงหาคม 2560 ที่จังหวัดสกลนครตอไป 
 

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
รับทราบ 
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ระเบียบวาระที่ 5.14  ผูอาํนวยการกองบริการการศึกษา 

 สาระสําคัญโดยยอ 
1. วันที่ 1-31 กรกฎาคม 2560  รับสมัครนักศึกษาภาคพิเศษ (เสาร-อาทิตย) ประจําภาคเรียนที่ 

1 ปการศึกษา 2560 ณ กองบริการการศึกษา 
2. วันที่ 5 กรกฎาคม 2560 ประชุมคณะกรรมการวิชาการ ครั้งท่ี 6/2560 ณ หองประชุม

อยุธยา-อาเซียน 
3. วันที่  5  กรกฎาคม 2560 ประกาศรายชื่อ/หองสอบขอเ ขียนนักศึกษาภาคปกติ            

คณะครุศาสตร ประจําปการศึกษา 2560 (รอบ 3) ณ กองบริการการศึกษา www.aru.ac.th 
4. วันที่ 12 กรกฎาคม 2560 สอบขอเขียนนักศึกษาภาคปกติ คณะครุศาสตร ประจําป

การศกึษา 2560 (รอบ 3)  ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
5. วันที่ 13 - 17 กรกฎาคม 2560 จัดตารางเรียนตารางสอนนักศึกษาภาคพิเศษ (เสาร-อาทิตย) 

ประจําภาคเรียนที่ 1/2560 ณ  กองบริการการศึกษา 
6. วันที่ 19 กรกฎาคม 2560 ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์สอบสัมภาษณขอเขียนนักศึกษาภาคปกติ 

4 คณะ ประจําปการศึกษา 2560 (รอบ 3)  ณ กองบริการการศึกษา www.aru.ac.th 
7. วันที่ 21 กรกฎาคม 2560 สอบสัมภาษณนักศึกษาภาคปกติ 4 คณะ  ประจําปการศึกษา 

2560 (รอบ 3) ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
8. วันที่ 24 กรกฎาคม 2560 นักศึกษาชั้นปที่ 2-4 พบอาจารยที่ปรึกษา ภาคเรียนที่ 1 ป

การศกึษา 2560 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
9. วันที่ 25 กรกฎาคม 2560 ประกาศผลการคัดเลือกเปนนักศึกษาภาคปกติ 4 คณะ ประจําป

การศกึษา 2560 (รอบ 3)  ณ กองบริการการศึกษา www.aru.ac.th 
10. วันที่  25 กรกฎาคม 2560 นักศึกษาที่สําเร็จการศึกษา ประจําภาคเรียนที่ 2/2559           

รับใบรับรองคุณวุฒิและผลการเรียนฉบับจริง  ณ กองบริการการศึกษา 
11. วันที่ 25-28 กรกฎาคม 2560 นักศึกษาชั้นปที่ 2-4 (ทุกคณะ) ลงทะเบียนเรียนผานระบบ

ออนไลน (ตามแผนการเรียน) www.aru.ac.th 
12. วันที่ 26 กรกฎาคม 2560 ประชุมปรึกษาหารือในการเปนหนวยจัดสอบคัดเลือกกรณีมีเหตุ

พิเศษไมตองสอบแขงขันสําหรับพนักงานจางที่ปฏิบัติหนาท่ีในสถานศึกษาเพ่ือบรรจุและแตงตั้งเปนขาราชการ
ครู ตําแหนงครูผูชวยองคการบริหารสวนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จํานวน 13 เอก 28 อัตรา  เวลา 09.00 น. 
ณ  หองประชุมอยุธยา-อาเซียน 

13. วันที่ 26 กรกฎาคม 2560 ประชุมกรรมการวิชาการ เรื่อง การเทียบโอน-ยกเวนวิชาเรียน 
เวลา 10.00 ณ หองประชุมอยุธยา-อาเซียน 

14. วันที่ 27 กรกฎาคม 2560 รายงานตัว ชําระเงิน และยืนยันสิทธิ์เปนนักศึกษาภาคปกติ 4 
คณะ ประจําปการศึกษา 2560 (รอบ 3) จํานวน 110 ราย ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

15. วันที่ 29 - 31 กรกฎาคม 2560  วันที่ 1-4 สิงหาคม 2560 อาจารยผูสอนสงผลการเรียน 
ภาคฤดูรอนผานระบบออนไลน ครั้งท่ี 2 ภาคเรียนที่ 3/2559  www.aru.ac.th 
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16. วันที่ 30 กรกฎาคม 2560 นักศึกษาโครงการทุนอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาจังหวัดชายแดน
ภาคใต ระยะที่ 3 ปการศึกษา 2560 จํานวน 15 ราย รายงานตัวเปนนักศึกษาภาคปกติ ประจําปการศึกษา 
2560 

17. วันที่ 1 สิงหาคม 2560ประกาศรหัสนักศึกษาใหม และหองพบอาจารยที่ปรึกษานักศึกษา
ใหม ประจําปการศึกษา 2560 ณ  กองบริการการศึกษา  www.aru.ac.th 

18. วันที่ 2 สิงหาคม 2560 นักศึกษาใหม ประจําปการศึกษา 2560 พบอาจารยที่ปรึกษา และ
อบรมการการลงทะเบียนผานระบบออนไลน ณ หองประชุมอาคาร 100 ป  ศนูยภาษาและคอมพิวเตอร 

19. วันที่ 2 สิงหาคม 2560 ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ 7/2560 ณ หองประชุม
อยุธยา-อาเซียน 

20. วันที่ 3 สิงหาคม 2560 นักศึกษาใหม ประจําปการศึกษา 2560  ถายรูปทําบัตรนักศึกษากับ
ธนาคารกสิกรไทย สาขาตลาดเจาพรหม ณ  หองประชุมอาคาร 100 ป  ศูนยภาษาและคอมพิวเตอร 

21. วันที่ 3 สิงหาคม 2560 ประกาศผลการคัดเลือกนักศึกษาภาคพิเศษ (เสาร-อาทิตย) ประจํา
ภาคเรียนที่ 1/2560 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

22. วันที่ 4 - 6 สิงหาคม 2560  นักศึกษาชั้นปที่ 1 ทุกคณะลงทะเบียนเรียนเพ่ิม-ถอนรายวิชา
ผานระบบออนไลน www.aru.ac.th 

23. วันที่ 5 สิงหาคม 2560 รายงานตัวเปนนักศึกษาภาคพิเศษ (เสาร-อาทิตย) ประจําภาคเรียนที่ 
1/2560 ณ กองบริการการศึกษา 

24. วันที่ 5 - 6 สิงหาคม 2560 สอบปลายภาคนักศึกษาภาคพิเศษ (เสาร-อาทิตย) ประจําภาค
เรียนที่ 3/2559 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

25. วันที่ 7 สิงหาคม 2560 นักศึกษาทุกชั้นปเปดภาคเรียนท่ี 1 ประจําปการศึกษา 2560         
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  

26. วันที่ 19 สิงหาคม 2560 มหาวิทยาลัยเปนหนวยจัดสอบคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษไมตอง
สอบแขงขันสําหรับพนักงานจางท่ีปฏิบัติหนาที่ในสถานศึกษาเพ่ือบรรจุและแตงตั้งเปนขาราชการครู ตําแหนง
ครูผูชวย  องคการบริหารสวนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  จํานวน 13 เอก 28 อัตรา (ภาคการทดสอบความรู
เฉพาะสําหรับตําแหนง) ณ  หอง 624,625,626 อาคาร 6  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

27. วันที่ 19 สิงหาคม 2560 เปดภาคเรียนและพบอาจารยที่ปรึกษานักศึกษาภาคพิเศษ (เสาร-
อาทิตย) ประจําภาคเรียนที่ 1/2560  ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

28. วันที่ 19 - 23 สิงหาคม 2560 นักศึกษาภาคพิเศษ (เสาร-อาทิตย) ประจําภาคเรียนที่ 
1/2560 ลงทะเบียนผานระบบออนไลน (ลงทะเบียนตามแผน) www.aru.ac.th 

29. วันที่ 19 - 27 สิงหาคม 2560 นักศึกษาภาคพิเศษ (เสาร-อาทิตย) ขอเปดวิชาเรียน ประจํา
ภาคเรียนที่ 1/2560 www.aru.ac.th 
 

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
รับทราบ 
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ระเบียบวาระที่ 5.15  หัวหนาหนวยตรวจสอบภายใน 
- ไมมี – 

 

ระเบียบวาระที่ 5.16  ประธานคณะกรรมการดําเนินงานศูนยฝกปฏิบัตกิารวิชาชีพธุรกิจ (อาคาร
สวนหลวง) 

 สาระสําคัญโดยยอ 
  ผลการดําเนินงานในเดือนกรกฎาคม  2560 

1. สรุปผลการดําเนินโครงการนักศึกษาฝกงาน โดยมีคาตอบแทน ศูนยฝกปฏิบัติการวิชาชีพธุรกิจ                    
(อาคารสวนหลวง) ชวงปดภาคเรียน (วันที่ 1 มิถุนายน 2560 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2560) โดยมีนักศึกษาเขารวม
โครงการ จํานวน 6 คน เขาปฏิบัติงานฝายบริหารงานทั่วไป ฝายบริการสวนหนา และฝายงานอาคารและสถานที ่

2. การจัดทําโลโกในภาชนะชุดอาหารวางของศูนยฝกปฏิบัติการวิชาชีพธุรกิจ (อาคารสวนหลวง) 
3. เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2560  ไดรับเชิญจากหนวยตรวจสอบภายในใหเขารวมประชุม  และตรวจสอบ

บัญชีศูนยฝกฯ  ผลปรากฏในรูปแบบปกติ   
4. การชี้แจงตัวเลขในลักษณะเปรียบเทียบ  ในป พ.ศ.2559 มีการใชจายเงินงบประมาณ จํานวน 

2,211,000  บาท และป พ.ศ. 2560 ถึงปจจุบันนี้ ใชงบประมาณเปนคาใชจายในหมวดคาตอบแทน  ใชสอย วัสดุ อยูที่ 
จํานวน 1,406,000 บาท ซึ่งลดลง  และในปนี้จะสงเงินรายไดคาสาธารณูปโภคใหกับมหาวิทยาลัย จํานวนเงิน 719,900 
บาท  

5. เนื่องจากรานเขียวหวานจะหมดสัญญาเชา  และจะตอสัญญาในเดือนกันยายน 2560  ซึ่งจะตองมี
การเพ่ิมเติมสัญญาการเปนพันธกิจเดียวกับศูนยฝกฯ  เพื่อใหนักศึกษาไดเขามาฝกงานได   

 

  แผนการดําเนินการเดือนสิงหาคม  2560 
1. เป ดรับสมัครนักศึกษาฝกงาน โดยมี ค าตอบแทน ศูนยฝ กปฏิบั ติ การวิชาชีพธุ รกิ จ                          

(อาคารสวนหลวง) ในชวงเปดภาคเรียน ประจาปการศกึษา 2560 ภาคเรียนที่ 1/2560  
2. ขออนุญาตจ ายเงินเลื่ อนค าจ างชั่ วคราวเจ าหน าที่ศูนยฝ กปฏิบัติ การวิชาชีพธุ รกิจ                       

(อาคารสวนหลวง) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 
 

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
รับทราบ  

ระเบียบวาระที่ 5.17  รองอธิการบด ี

ระเบียบวาระที่ 5.17.1  รองอธิการบดีฝายบริหาร 

 สาระสําคัญโดยยอ 
1. สรุปขอมูลดานอาคารสถานที่ 

1.1 งานกอสรางอาคารศิลปกรรม  เบิกจายแลว 11 งวด จาก 22 งวด ขณะนี้จําเปนตอง

ระงับการกอสรางตามหนังสือสั่งการจากกรมศิลปากร  มหาวิทยาลัยอยูระหวางดําเนินการดานเอกสารแลว 

1.2 งานกอสรางอาคารเรียนรวมและโรงอาหาร  เบิกจายแลว 9 งวด จาก 19 งวด         

อยูระหวางสงเบิกงวด 10 ซึ่งเปนงวดงานท่ีเบิกจากงบประมาณป 2560 หมด และมีเงินงบประมาณ             
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ป พ.ศ.2561 รวมอยูในงวดดวยจํานวนเงิน 2,013,328 บาท ทําใหเกิดปญหาดานงบประมาณไมพอใหเบิกจาย  

(ผูรับจางทํางานเร็วกวาแผนมาก) คาดวาจะสงมอบอาคารไดในเดือนธันวาคม 2560 จากวันครบกําหนดตาม

สัญญา วันที่ 14 พฤษภาคม 2561 

1.3 งานปรับปรุงอาคาร 1 และ 2 เบิกจายงวดท่ี 4 จาก 10 งวด อยูระหวางสงเบิกงวดที่ 5 

และ 6 จากขอมูลปจจุบันผูรับจางทํางานไดตามแผน  คาดวาจะสงมอบอาคารไดในเดือนตุลาคม 2560 

1.4 งานปรับปรุงพื้นคอนกรีตปดทับคูน้ําขางลานจอดรถ  จะดําเนินการแลวเสร็จภายใน

เดือนสิงหาคม 2560 นี ้

1.5 จากเหตุการณตนไมลมหลายตนเนื่องจากพายุฝนฟาคะนองในชวงเวลาที่ผานมา  

โดยเฉพาะบริเวณดานหลังอาคาร 4  ที่สงผลทําใหเสาไฟฟาหัก 1 ตน  ทางมหาวิทยาลัยไดทําการยาย

สายไฟฟาและสายสัญญาณการสื่อสารทั้งหมดไปใชเสนทางอ่ืนเรียบรอยแลว  โดยจะทําการรื้อถอนเสาไฟฟา   

ที่หักพังเสียหายและรื้อถอนเพ่ิมอีก 1 ตนบริเวณสะพานทางเชื่อมอาคาร 5 กับอาคารศูนยวิทยาศาสตรฯ      

เพ่ือความเปนระเบียบเรียบรอย  แตยังคงมีสายสัญญาณการสื่อสารของ TOT  True และ AIS ท่ีตองรอใหทุก

บริษัทมาทําการยายสายของตนเอง (สายของ DTAC บริษัทไดดําเนินการยายเรียบรอยแลว) ทางมหาวิทยาลัย

จะไดเรงรัดใหดําเนินการโดยเร็วตอไป  และอยูระหวางดําเนินการตัดแตงตนไมท่ีไมมีความมั่นคงปลอดภัยอีก

หลายตน  โดยการจางทีมตัดแตงท่ีมีความชํานาญจากภายนอก 

2. สรุปขอมูลดานบริหารจัดการ 

2.1 แผนยุทธศาสตรการบริหารและพัฒนาบุคลากร พ.ศ. 2561 – 2564 ดําเนินการแลว

เสร็จรอยละ 80 คาดวาจะสามารถนําเสนอเพ่ือพิจารณาในคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) ไดใน

เดือนกันยายน 2560 

2.2 ความคืบหนากรณีการปรับคาจางพนักงานมหาวิทยาลัยในอัตราคาจาง 1.5/1.7 เทา

ของอัตราแรกบรรจุขาราชการท่ีไดผานความเห็นชอบในหลักการจากสภามหาวิทยาลัยแลวนั้น  ขณะนี้

ประเด็นการตรวจสอบขอมูลการจายเงินสมทบสวัสดิการประกันสังคมในสวนของนายจางที่ตองสอบถามจาก

สํานักงาน ก.พ. สํานักงบประมาณ และ สกอ. ตามขอสั่งการของสภามหาวิทยาลัยนั้น  บัดนี้หนวยงานท้ังสาม

ไดประสานแจงผลตอบขอหารือดังกลาวโดยใหมหาวิทยาลัยรอขอสรุปเชิงนโยบายจากสวนกลาง  เพ่ือทราบถึง

แนวทางปฏิบัติ  เนื่องจากมีหลายมหาวิทยาลัยไดสอบถามขอมูลเชนกัน 

2.3 ปรับการบริหารจัดการการผลิตน้ําดื่มรวมถึงการปรับรูปแบบขวด  ตราสัญลักษณ     

เพ่ือจัดจําหนายในนามมหาวิทยาลัยโดยมีกําหนดใหเสร็จทันการเปดภาคการศึกษาใหมปการศึกษา 2560 

3. สรุปขอมูลดานงานวิเทศสัมพันธ 

3.1 ระหวางวันที่ 15 – 23 สิงหาคม 2560 นี้ มหาวิทยาลัยเกียวโตการศึกษาจะนํา

นักศึกษาสาขาการศึกษา จํานวน 22 คน มาทํากิจกรรมแลกเปลี่ยนดานการศึกษาและวัฒนธรรมกับหนวยงาน

ของมหาวิทยาลัย คือ โรงเรียนประถมสาธิต  สาธิตมัธยม  สถาบันอยุธยาศึกษา คณะวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี (คหกรรม) 

4. รายงานสรุปผลการคํานวณตนทุนตอหนวยผลผลิตของงบประมาณ ประจําป พ.ศ. 2559 
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 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
รับทราบ 

 

ระเบียบวาระที่ 5.16.2  รองอธิการบดีฝายนโยบายและแผน 
 

 สาระสําคัญโดยยอ 
ความคืบหนาการจัดทํากรอบวงเงินงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 

  1. งบประมาณแผนดิน ขณะนี้อยูในขั้นตอนการเขาชี้แจงตอคณะกรรมาธิการวิสามัญ

พิจารณารางพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยในเบื้องตนมหาวิทยาลัย

ราชภัฏพระนครศรอียุธยา มีกรอบงบประมาณรายจายภาพรวม 469,667,500 บาท และมีปฏิทินการเขาชี้แจง

ตอ คณะกรรมาธิการฯ ดังนี ้

   1.1. ชั้นกรรมาธิการฯ (พิจารณาภาพรวม ศธ.) วันที่ 20 กรกฎาคม 2560 

   1.2. ชั้นอนุกรรมาธิการ ครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งสรางฯ (แผนงานพ้ืนฐาน) วันที่ 25 

กรกฎาคม 2560 

   1.3. ชั้นอนุกรรมาธิการ ครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งสรางฯ (แผนงานบูรณาการ) วันท่ี 3 

สิงหาคม 2560 

   1.4. ชั้นกรรมาธิการฯ (พิจารณาแผนบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม) วันที่ 3 สิงหาคม 2560 

   ผลการพิจารณาจากชั้นอนุกรรมาธิการ ครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งสรางฯ (แผนงานพ้ืนฐาน) 

วันที่ 25 กรกฎาคม 2560 ผลการพิจารณามีรายละเอียดดัง เอกสารแนบทาย 

                  2. งบประมาณเงินรายได ไดรับการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา       

มีกรอบงบประมาณรายจายภาพรวม 128,495,000 บาท ในการประชุมครั้งที่ 8/2560 เมื่อวันที่ 12 

กรกฎาคม 2560 

 3.  ปฎิทินการดําเนินงานการจัดทําแผนงาน/โครงการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 มหาวิทยาลัย

ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
 

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
รับทราบ 

 

ระเบียบวาระที่ 5.16.3  รองอธิการบดีฝายวิชาการ 

 สาระสําคัญโดยยอ 
 ผลการดําเนินงานในเดือนกรกฎาคม 2560 
 1. รับรายงานตัวและยืนยันสิทธิ์เปนนักศึกษาภาคปกติ ประจําปการศึกษา 2560 (รอบ 3) 
จํานวน 110   คน 
 2. รับรายงานตัวนักศึกษาภาคปกติ ทุน สกอ. จาก ศอบต. จํานวน 15 คน 
 3. ประชุมพิจารณาการโอน-ยกเวนผลการเรียน 
 4. ประกาศรับสมัครนักศึกษา รุนปการศึกษา 2561 
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 แผนการดําเนินงานในเดือนสิงหาคม 2560 
 1. จัดสอบบรรจุครู สังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จํานวน 13 เอก 28 อัตรา 
 2. ดําเนินการแกไขปญหาที่เก่ียวของกับการลงทะเบียนในชวงเปดเทอม 1/2560 

 

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
รับทราบ 

 

ระเบียบวาระที่ 5.16.4  รองอธิการบดีฝายกิจการนักศกึษา 

- ไมมี – 
 

ระเบียบวาระที่ 5.16.5  รองอธิการบดีฝายกิจการพิเศษและกฎหมาย 

 สาระสําคัญโดยยอ 
งานกิจการคณะกรรมการ 
ผลการดําเนินงาน ประจําเดอืนกรกฎาคม 2560 
1. วันที่ 7 กรกฎาคม 2560 ประชุมเพ่ือรับฟงความคิดเห็นของคณาจารยและบุคลากรคณะวิทยาศาสตร  

เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ หองประชุมศูนยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี
2. วันที่ 7 กรกฎาคม 2560  ประชุมคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาศาสตรฯ ครั้งที่ 2/2560      

เวลา 13.00 – 16.30 น. ณ หองประชุมอยุธยา – โปรตุเกส  สํานักงานอธิการบด ี
3. วันที่ 11 กรกฎาคม 2560 ประชุมคณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 7/2560           

เวลา 09.30 – 12.00 น.    ณ หองประชุมอยุธยา – อาเซียน  สํานักงานอธิการบด ี
4. วันที่ 12 กรกฎาคม 2560 ประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 8/2560 เวลา 09.30 – 12.00 น.                

ณ หองประชุมอยุธยา – อาเซียน  สํานักงานอธิการบด ี
5. วันที่ 12 กรกฎาคม 2560 การสัมภาษณหัวหนาสาขา  ประธานสาขาของแตละคณะ  เวลา 13.00 – 

15.00 น.  ณ หองประชุมตนโมก  อาคารบรรณราชนครินทร 
6. วันที่ 12 กรกฎาคม 2560 ประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบฯ ครั้งที่ 13/2560 เวลา 15.00 – 

16.30 น.   ณ หองประชุมอยุธยา – อาเซียน  สํานักงานอธิการบด ี
7. วันที่ 12 กรกฎาคม 2560 ประชุมคณะอนุกรรมการติดตาม ตรวจสอบฯ ครั้งท่ี 14/2560 เวลา 15.00 – 

16.30 น. ณ หองประชุมอยุธยา – อาเซียน  สํานักงานอธิการบดี 
8. วันที่ 12 กรกฎาคม 2560  การพบปะคณาจารยและบุคลากรคณะครุศาสตรในหัวขอเรื่อง ทิศทางของ

คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  ในยุค 4.0 เวลา 13.00 – 16.30 น. ณ หองประชุม 204              
ศูนยการศึกษาพิเศษ  คณะครุศาสตร 

9. วันที่ 14 กรกฎาคม 2560 ประชุมคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะมนุษยศาสตรฯ ครั้งที่ 2/2560      
เวลา 09.30 – 12.00 น. ณ หองประชุมอยุธยา – โปรตุเกส  สํานักงานอธิการบด ี

10. วันที่ 17 กรกฎาคม 2560  การแสดงวิสัยทัศนของผูเขารับการสรรหาคณบดีคณะมนุษยศาสตรฯ       
เวลา 09.30 –  12.00 น. ณ หองประชุมตนโมก  อาคารบรรณราชนครินทร 

11. วันที่ 17 กรกฎาคม 2560 ประชุมคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะครุศาสตรฯ  ครั้งที่ 2/2560         
เวลา 14.00 – 12.00 น. ณ หองประชุมอยุธยา – โปรตุเกส  สํานักงานอธิการบด ี
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12. วันที่ 18 กรกฎาคม 2560 ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 7/2560 เวลา 13.30 – 
16.30 น.  ณ หองประชุมอยุธยา – อาเซียน  สํานักงานอธิการบด ี

13. วันที่ 18 กรกฎาคม 2560 ประชุมคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 2/2560    
เวลา 08.30 –  12.00 น. ณ หองประชุมอยุธยา – อาเซียน  สํานักงานอธิการบดี 

14. วันที่ 19 กรกฎาคม 2560  การแสดงวิสัยทัศนของผูเขารับสรรหาคณบดีคณะครุศาสตร  เวลา 09.30 – 
12.00 น.  ณ หองประชุมตนโมก  อาคารบรรณราชนครินทร 

15. วันที่ 20 กรกฎาคม 2560 การแสดงวิสัยทัศนของผูเขารับการสรรหาคณบดีคณะวิทยาการจัดการ       
เวลา 09.30 – 12.00 น. ณ หองประชุม 317 

16. วันที่ 21 กรกฎาคม 2560 ประชุมคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะครุศาสตร  ครั้งท่ี 4/2560           
เวลา 09.00 – 12.00 น.  ณ หองประชุมอยุธยา – โปรตุเกส  สํานักงานอธิการบด ี

17. วันที่ 24 กรกฎาคม 2560 ประชุมคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะมนุษยศาสตรฯ ครั้งที่ 4/2560      
เวลา 13.00 –      16.30 น. ณ หองประชุมอยุธยา – โปรตุเกส  สํานักงานอธิการบด ี

18. วันที่ 25 กรกฎาคม 2560 ประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบฯ ครั้งที่ 14/2560 เวลา 09.30 – 
16.30 น.  ณ หองประชุมอยุธยา – อาเซียน  สํานักงานอธิการบด ี

19. วันที่ 25 กรกฎาคม 2560 ประชุมคณะอนุกรรมการติดตาม ตรวจสอบฯ ครั้งท่ี 15/2560 เวลา 09.30 – 
16.30 น. ณ หองประชุมอยุธยา – อาเซียน  สํานักงานอธิการบดี 

20. วันที่ 26 กรกฎาคม 2560 ประชุมสภาคณาจารยและขาราชการ  ครั้งที่ 7/2560 เวลา 13.30 – 16.30 น. 
ณ หองประชุมอยุธยา – โปรตุเกส  สํานักงานอธิการบด ี

21. วันที่ 31 กรกฎาคม 2560 การแสดงวิสัยทัศนของผูเขารับการสรรหาคณบดีคณะวิทยาศาสตรฯ         
เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ หองประชุมศูนยวิทยาศาสตรฯ  คณะวิทยาศาสตรฯ 

22. วันที่ 31 กรกฎาคม 2560 ประชุมคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาศาสตรฯ  ครั้งที่ 3/2560     
เวลา 13.00 – 16.30 น. ณ หองประชุมอยุธยา – อาเซียน  สํานักงานอธิการบด ี
 

แผนการดําเนินงานประจําเดือนสิงหาคม 2560 
1. วันที่ 2 สิงหาคม 2560 ประชุมคณะกรรมการสรรหาผูอํานวยการสํานักวิทยบริการฯ ครั้งท่ี 1/2560    

เวลา 13.30 – 16.30 น. ณ หองประชุมอยุธยา – โปรตุเกส  สํานักงานอธิการบด ี
2. วันที่ 3 สิงหาคม 2560 ประชุมคณะกรรมการสงเสริมฯ ครั้งท่ี 8/2560  เวลา 09.30 – 12.00 น.            

ณ หองประชุมอยุธยา – อาเซียน  สํานักงานอธิการบด ี
3. วันที่ 8 สิงหาคม 2560 ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) ครั้งที่ 8/2560  เวลา 13.30 – 

16.30 น.  ณ หองประชุมอยุธยา – อาเซียน  สํานักงานอธิการบด ี
4. วันที่ 9 สิงหาคม 2560 ประชุมสภามหาวิทยาลัย  ครั้งที่ 9/2560  เวลา 09.30 – 12.00 น. ณ หองประชุม

อยุธยา – อาเซียน  สํานักงานอธิการบดี 
5. วันที่ 11 สิงหาคม 2560 ประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบฯ ครั้งที่ 15/2560 เวลา 09.30 –      

12.00 น.   ณ หองประชุมอยุธยา – โปรตุเกส  สํานักงานอธิการบด ี
6. วันที่ 11 สิงหาคม 2560 ประชุมคณะอนุกรรมการติดตาม ตรวจสอบฯ ครั้งท่ี 15/2560 เวลา 09.30 – 

12.00 น.  ณ หองประชุมอยุธยา – โปรตุเกส  สํานักงานอธิการบด ี
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7. วันที่ 16 สิงหาคม 2560 ประชุมสภาคณาจารยและขาราชการ  ครั้งที่ 7/2560  เวลา 13.30 – 16.30 น. 
ณ หองประชุมอยุธยา – โปรตุเกส  สํานักงานอธิการบด ี

8. วันที่ 16 สิงหาคม 2560 ประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบฯ ครั้งที่ 16/2560 เวลา 09.30 –     
12.00 น. ณ หองประชุมอยุธยา – โปรตุเกส  สํานักงานอธิการบด ี

9. วันที่ 16 สิงหาคม 2560 ประชุมคณะอนุกรรมการติดตาม ตรวจสอบฯ ครั้งท่ี 16/2560 เวลา 09.30 – 
12.00 น. ณ หองประชุมอยุธยา – โปรตุเกส  สํานักงานอธิการบด ี
 

  งานนิติการ 
1. วันที่ 7 กรกฎาคม 2560 ไปศาลอนุญาโตตุลาการ เพื่อกําหนดวันนัดพรอมและกําหนดวันนัด

สืบพยานคดีบริษัท เอสที 32 จํากัด 
2. วันที่ 12 กรกฎาคม 2560 เขารวมประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การรับฟงขอเสนอแนะและแนวทาง

ในการพัฒนามหาวิทยาลัย เพื่อการประเมินมหาวิทยาลัย ประจําปงบประมาณ 2560” 
3. วันที่ 13 กรกฎาคม 2560 ไปศาลปกครองกลาง ศาลนัดพิจารณาคดีครั้งแรก  
4.  วันที่ 14 กรกฎาคม 2560 เขารวมประชุมคณะอนุกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงาน

ของมหาวิทยาลัย 
5. วันที่ 15 กรกฎาคม 2560 ประชุมคณะกรรมการปรับปรุงและยกรางกฎหมาย ครั้งที่ ๑/2560 
6. วันที่ 15 กรกฎาคม 2560 ประชุมคณะกรรมการสอบสวนวินัย  
7. วันที่ 17 กรกฎาคม 2560 ประชุมคณะกรรมการสอบสวนวินัย  
8. วนัที่ 18 กรกฎาคม 2560 ประชุมคณะกรรมการสอบสวนวินัย  
9. วันที่ 19 กรกฎาคม 2560 ไปศาลทรัพยสินทางปญญา คดีบริษัท เบสท เอ็คซเพิรท อินฟอรเมชั่น 

เทคโนโลยี จํากัด  
10. วันที่ 20 กรกฎาคม 2560 ไปศาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  
11. วันที่ 24 กรกฎาคม 2560 ไปสํานักงานอัยการสูงสุด คดีบริษัท เบสท เอ็คซเพิรท อินฟอรเมชั่น 

เทคโนโลยี จํากัด 
12. วันที่ 25 กรกฎาคม2560 ประชุมคณะอนุกรรมการติดตามตรวจสอบและประเมินผลงานของ

มหาวิทยาลัย 
13. วันที ่26 กรกฎาคม 2560 ไปศาลปกครองกลาง เพื่อนั่งฟงพิจารณาคดี  
14. วันที ่26 กรกฎาคม  2560 เขารวมประชุมคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบุคลากร 
15. วันที ่27 กรกฎาคม  2560 เขารวมงานเฉลิมพระเกรียติสมเด็จพระเจาอยูหัวมหาวชิราลงกรณ 

บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๕ พรรษา 28 กรกฎาคม ๒๕๖๐ 
16.  วันที ่28 กรกฎาคม  2560 ประชุมคณะกรรมการสอบสวนวินัย  
17. วันที ่31 กรกฎาคม  2560 จัดทําขออนุมัติเบิกคาเบี้ยประชุมคณะกรรมการสอบสวนวินัยอยาง

รายแรง    
18. วันที ่31 กรกฎาคม  2560 รายงานผลคดีผิดสัญญาทุน  
19. วันที ่31 กรกฎาคม  2560 สรุปรายงานคดีความ เสนอรองอธิการบดีฝายกิจการพิเศษและ

กฎหมาย 
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 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชมุ 
รับทราบ 

 

ระเบียบวาระที่ 5.16.6  ผูชวยอธิการบดีฝายประกันคณุภาพ 

 สาระสําคัญโดยยอ 
1. วันที่ 5 กรกฎาคม 2560 จัดประชุมพัฒนากระบวนการการจัดการความรู KM สูองคความรูดาน  

การบริการที่ดีของสํานักงานอธิการบดี รวมกันสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
2. วันที่ 11 กรกฎาคม 2560 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนากระบวนการจัดการความรูสู Best 

Practice ณ หองประชุมตนโมก  วิทยากร : ผูชวยศาสตราจารยปรานี  พรรณวิเชียร 
3. วันที่ 7, 24, 25, 26, 27 กรกฎาคม 2560 ประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร คณะครุศาสตร 

จํานวน 13 หลักสูตร 
4. วันที่ 18, 21, 25, 26, 27, 31 กรกฎาคม 2560 ประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร คณะ

วิทยาการจัดการ จํานวน 11 หลักสูตร 
5. วันที่ 24, 25, 26, 27 กรกฎาคม 2560 ประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร คณะวิทยาศาสตร

และเทคโนโลยี จํานวน 15 หลักสูตร 
6. วันที่ 24, 25, 26, 27 กรกฎาคม 2560 ประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร คณะมนุษยศาสตร

และสังคมศาสตร จํานวน 15 หลักสูตร 
7. วันที่ 31 กรกฎาคม-2 สิงหาคม 2560 คณะกรรมการดําเนินการสรรหา Best Practices ประชุม

พิจารณาผลงาน และเขาตรวจเยี่ยมบอรดการนําเสนอผลงานการจัดการความรูของ 4 คณะ 4 สํานัก/สถาบัน 
8. วันที่ 8 สิงหาคม 2560 จัดโครงการรางวัลแนวปฏิบัติที่ดี (ARU KM DAY) ครั้งที่ 2 ประจําป

งบประมาณ พ.ศ.2560 ณ หองประชุมตนโมก อาคารบรรณราชนครินทร 
9. การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปการศึกษา 2559 ระดับคณะ  16-17 สิงหาคม 2560 

ประเมินคุณภาพภายใน ระดับคณะ ของคณะวิทยาการจัดการ 
10. วันที่ 29 - 30 สิงหาคม 2560 ประเมินคุณภาพภายใน ระดับคณะ ของคณะมนุษยศาสตรและ

สังคมศาสตร 
11. วันที่ 30 - 31 สิงหาคม 2560 ประเมินคุณภาพภายใน ระดับคณะ ของคณะวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลย ี
12. วันที่ 31 สิงหาคม 2560 - 1 กันยายน 2560  ประเมินคุณภาพภายใน ระดับคณะ ของคณะ         

ครุศาสตร 
 

มติ/ความคิดเห็นของที่ประชมุ 
รับทราบ 
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ระเบียบวาระที่ 5.16.7  ผูชวยอธิการบดีฝายบริการวิชาการและสหกิจศกึษา 

 สาระสําคัญโดยยอ 
รายงานผลการจัดอบรมหลักสูตรพัฒนาครูและบคุลากรทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจําป 2560 
ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา รวมกับสํานักพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา        

ขั้นพื้นฐาน จัดทําหลักสูตรพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ประจําป 2560 นั้น   บัดนี้ ผูรับผิดชอบ
โครงการไดดําเนินการจัดอบรมตามหลักสูตรเรียบรอยแลว จํานวน 9 หลักสูตร/10 รุน ประกอบดวย 

1. วันที่ 22 - 23 กรกฎาคม 2560   
1.1 หลักสูตร 60009029 “การบริหารจัดการโครงการพัฒนาผูเรียน” รุน 01 มีผูเขารับการอบรม

ตามหลักสูตร จํานวนทั้งสิ้น 32 คน   
1.2 หลักสูตร 60004027 “ฝกอบรมครูสอนสังคมสูเศรษฐกิจประเทศไทย 4.0” รุน 01 มีผูเขารับ

การอบรมตามหลักสูตร จํานวนทั้งสิ้น 18 คน   
1.3 หลักสูตร 60010233 อบรมเชิงปฏิบัติการ “การสรางเว็บไซตเพ่ือการเรียนการสอน”” รุน 01 

มีผูเขารับการอบรมตามหลักสูตร จํานวนท้ังสิ้น 19 คน   
1.4 หลักสูตร 60009042 “การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การจัดกิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอาน

ในโรงเรียน” รุน 01 มีผูเขารับการอบรมตามหลักสูตร จํานวนทั้งสิ้น 19 คน   
1.5 หลักสูตร 60010127 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรูที่สงเสริมศักยภาพทางสมองของ

ผูเรียน Brain Based Learning (BBL) โดยกระบวนการ Active Learning” รุน 02 มีผูเขารับการอบรมตามหลักสูตร 
จํานวนทั้งสิ้น 32 คน 

2. วันที่ 29 - 30 กรกฎาคม 2560   
2.1 หลักสูตร 60010038 “โครงงานสะเต็มศึกษา” รุน 01 มีผูเขารับการอบรมตามหลักสูตร 

จํานวนทั้งสิ้น 34 คน   
2.2 หลักสูตร 60010127 “การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรูที่สงเสริมศักยภาพทางสมองของ

ผูเรียน Brain Based Learning (BBL) โดยกระบวนการ Active Learning” รุน 03 มีผูเขารับการอบรมตามหลักสูตร 
จํานวนทั้งสิ้น 25 คน   

2.3 หลักสูตร 60009076 “หลักสูตร “การเรียนรูตามรอยพระยุคลบาท”ในรัชการที่ 9” รุน 02    
มีผูเขารับการอบรมตามหลักสูตร จํานวนท้ังสิ้น 24 คน   

2.4 หลักสูตร 60010176 “การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง Application : การใชแอพลิเคชัน
การศึกษาในหองเรียน” รุน 01 มีผูเขารับการอบรมตามหลักสูตร จํานวนทั้งสิ้น 19 คน    

2.5 หลักสูตร 60005013 “การผลิตไฟฟาดวยพลังงานแสงอาทิตย” รุน 01 มีผูเขารับการอบรม
ตามหลักสูตร จํานวนทั้งสิ้น 29 คน 
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      3. แผนการฝกอบรม 

ลําดับ
ที ่

รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตร ชื่อ - นามสกุล รุนที ่
เริ่มการ
อบรม 

สิ้นสุดการ
อบรม 

1 60005013 การผลิตไฟฟาดวยพลังงาน
แสงอาทิตย 

ผศ.ชาญณรงค นอย
บางยาง 

รุนที ่
02 

26-ส.ค.-60 27-ส.ค.-60 

60005013 การผลิตไฟฟาดวยพลังงาน
แสงอาทิตย 

ผศ.ชาญณรงค นอย
บางยาง 

รุนที ่
03 

23-ก.ย.-60 24-ก.ย.-60 

60005014 การผลิตไฟฟาดวยพลังงาน
แสงอาทิตย 

ผศ.ชาญณรงค นอย
บางยาง 

รุนที ่
02 

26-ส.ค.-60 27-ส.ค.-60 

2 60005044 หลักสตูรระยะสั้น อาหารไทย
คาว-หวานเพ่ือพัฒนาศักยภาพ
คร ู

นางสาวนันทวรรณ 
จันทรเพ็ชร 

รุนที ่
01 

1-ก.ค.-60 2-ก.ค.-60 

3 60008016 การจัดการเรยีนการสอน
ภาษาอังกฤษแบบ Active 
Learning โดยใชวิธีการสอน 
Task-Based Language 
Instruction (TBLT) 

อาจารยกรกนก ประ
ทุมสุวรรณ 

รุนที ่
01 

19-ส.ค.-60 26-ส.ค.-60 

4 60009029 การบริหารจัดการโครงการ
พัฒนาผูเรียน 

ดร.พรเทพ รูแผน รุนที่ 
02 

18-ส.ค.-60 20-ส.ค.-60 

60009029 การบริหารจัดการโครงการ
พัฒนาผูเรียน 

ดร.พรเทพ รูแผน รุนที่ 
03 

15-ก.ย.-60 17-ก.ย.-60 

5 60009042 การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง 
การจัดกิจกรรมสงเสริมนสิัยรัก
การอานในโรงเรยีน 

ผูชวยศาตราจารย
ธน ูบุญญานุวัตร 

รุนที ่
02 

5-ส.ค.-60 6-ส.ค.-60 

60009042 การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง 
การจัดกิจกรรมสงเสริมนสิัยรัก
การอานในโรงเรยีน 

ผูชวยศาสตราจารย
ธน ูบุญญานุวัตร 

รุนที ่
03 

26-ส.ค.-60 27-ส.ค.-60 

60009042 การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง 
การจัดกิจกรรมสงเสริมนสิัยรัก
การอานในโรงเรยีน 

ผูชวยศาสตราจารย 
ธนู บุญญานุวัตร 

รุนที ่
04 

2-ก.ย.-60 3-ก.ย.-60 

6 60009076 หลักสตูร “การเรียนรูตามรอย
พระยุคลบาท”ในรัชการท่ี 9 

ดร.ชัยยศ เดชสุระ รุนที่ 
03 

5-ส.ค.-60 6-ส.ค.-60 

60009076 หลักสตูร “การเรียนรูตามรอย
พระยุคลบาท”ในรัชการท่ี 9 

ดร.ชัยยศ เดชสุระ รุนที่ 
04 

19-ส.ค.-60 20-ส.ค.-60 

60009076 หลักสตูร “การเรียนรูตามรอย
พระยุคลบาท”ในรัชการท่ี 9 

ดร.ชัยยศ เดชสุระ รุนที่ 
05 

9-ก.ย.-60 10-ก.ย.-60 
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ลําดับ
ที ่

รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตร ชื่อ - นามสกุล รุนที ่
เริ่มการ
อบรม 

สิ้นสุดการ
อบรม 

7 60010127 การพัฒนาทักษะการจัดการ
เรียนรูทีส่งเสริมศักยภาพทาง
สมองของผูเรียน Brain Based 
Learning (BBL) โดย
กระบวนการ Active Learning 

ดร.นรสิานันท เดชสุ
ระ 

รุนที ่
04 

5-ส.ค.-60 6-ส.ค.-60 

60010127 การพัฒนาทักษะการจัดการ
เรียนรูทีส่งเสริมศักยภาพทาง
สมองของผูเรียน Brain Based 
Learning (BBL) โดย
กระบวนการ Active Learning 

ดร.นรสิานันท เดชสุ
ระ 

รุนที ่
05 

19-ส.ค.-60 20-ส.ค.-60 

8 60010176 การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง 
Application : การใชแอพลิเค
ชันการศึกษาในหองเรียน 

ผศ. ดร. นิป เอมรัฐ รุนที ่
02 

19-ส.ค.-60 20-ส.ค.-60 

60010176 การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง 
Application : การใชแอพลิเค
ชันการศึกษาในหองเรียน 

ผศ. ดร. นิป เอมรัฐ รุนที ่
03 

9-ก.ย.-60 10-ก.ย.-60 

60010176 การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง 
Application : การใชแอพลิเค
ชันการศึกษาในหองเรียน 

ผศ. ดร. นิป เอมรัฐ รุนที ่
04 

23-ก.ย.-60 24-ก.ย.-60 

9 60010233 หลักสตูร อบรมเชิงปฏิบัติการ 
“การสรางเว็บไซตเพ่ือการเรียน
การสอน” 

นางสาวสุวรรณ อาจ
คงหาญ 

รุนที ่
02 

5-ส.ค.-60 6-ส.ค.-60 

60010233 หลักสตูร อบรมเชิงปฏิบัติการ 
“การสรางเว็บไซตเพ่ือการเรียน
การสอน” 

นางสาวสุวรรณ อาจ
คงหาญ 

รุนที ่
03 

2-ก.ย.-60 3-ก.ย.-60 

60010234 หลักสตูร อบรมเชิงปฏิบัติการใช
งาน Google Apps เพ่ือการ
เรียนการสอน 

นางสาวสุวรรณ อาจ
คงหาญ 

รุนที ่
02 

19-ส.ค.-60 20-ส.ค.-60 

60010234 หลักสตูร อบรมเชิงปฏิบัติการใช
งาน Google Apps เพ่ือการ
เรียนการสอน 

นางสาวสุวรรณ อาจ
คงหาญ 

รุนที ่
03 

9-ก.ย.-60 10-ก.ย.-60 

10 60011003 เพ่ิมศักยภาพครูในการ
ชวยเหลือเด็กออทิสติกระดับ
ปฐมวัย 
 
 

ดร.ก่ิงสร เกาะ
ประเสริฐ 

รุนที ่
02 

3-ส.ค.-60 5-ส.ค.-60 
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ลําดับ
ที ่

รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตร ชื่อ - นามสกุล รุนที ่
เริ่มการ
อบรม 

สิ้นสุดการ
อบรม 

60011003 เพ่ิมศักยภาพครูในการ
ชวยเหลือเด็กออทิสติกระดับ
ปฐมวัย 

ดร.ก่ิงสร เกาะ
ประเสริฐ 

รุนที ่
03 

25-ส.ค.-60 27-ส.ค.-60 

  
  

60011003 เพ่ิมศักยภาพครูในการ
ชวยเหลือเด็กออทิสติกระดับ
ปฐมวัย 

ดร.ก่ิงสร เกาะ
ประเสริฐ 

รุนที ่
04 

16-ก.ย.-60 18-ก.ย.-60 

60011003 เพ่ิมศักยภาพครูในการ
ชวยเหลือเด็กออทิสติกระดับ
ปฐมวัย 

ดร.ก่ิงสร เกาะ
ประเสริฐ 

รุนที ่
05 

22-ก.ย.-60 24-ก.ย.-60 

11 60011007 การชวยเหลือนักเรียนท่ีมีปญหา
ทางการเรียนรูในสถานศึกษา 

ดร.ก่ิงสร เกาะ
ประเสริฐ 

รุนที ่1 8-ก.ย.-60 10-ก.ย.-60 

  

60011007 การชวยเหลือนักเรียนท่ีมีปญหา
ทางการเรียนรูในสถานศึกษา 

ดร.ก่ิงสร เกาะ
ประเสริฐ 

รุนที ่2 9-ส.ค.-60 11-ส.ค.-60 

  

60011007 การชวยเหลือนักเรียนท่ีมีปญหา
ทางการเรียนรูในสถานศึกษา 

ดร.ก่ิงสร เกาะ
ประเสริฐอาจารย 

รุนที ่3 19-ส.ค.-60 21-ส.ค.-60 

  

60011007 การชวยเหลือนักเรียนท่ีมีปญหา
ทางการเรียนรูในสถานศึกษา 

ดร.ก่ิงสร เกาะ
ประเสริฐ 

รุนที ่4 4-ก.ย.-60 6-ก.ย.-60 

 

3. โครงการสํารวจผูมีรายไดนอย ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จํานวน  157,141 ราย  รับ
ดําเนินการบางสวน  โดยมีคณาจารยคอยดูแล   มีนักศกึษา จํานวน 346 คนที่ดําเนินการ  ซึ่งนักศึกษาไดเขาระบบแลว  
สวนที่เหลือยังไมไดเขาระบบ และจะดําเนินการไปพรอม  ๆกัน 

4. โครงการความรวมมือกับ Cat  telecom  ซึ่งอธิการบดีไดลงนามเม่ือวันที่ 27 กรกฎาคม 2560 
ในชวงแรกจะเปนกิจกรรมแคมปสคอนเนท  มีแอปพิเคชั่นลงใหกับนักศึกษาและคณาจารย  โดยนักศึกษาสามารถใช
บัตรคียขอมูลได  และคงตองมีคณะกรรมการคอยดูแลใหแตละโครงการ   

                                                                          

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
รับทราบ   และประธานใหผูบริหาร  และแตละหนวยงานนําเอกสารไปศึกษา  และหารือกันตอไป 

 

ระเบียบวาระที่ 5.16.8  ผูชวยอธิการบดีฝายประชาสัมพันธ 

 สาระสําคัญโดยยอ 
1. วันที่ 27 มิถุนายน 2560 งานประชาสัมพันธ จัดสงการดอวยพรวันเกิดแกคณาจารยและเจาหนาที่

ประจําเดือนกรกฎาคม  พ.ศ. 2560  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
2. วันที่ 12 กรกฎาคม 2560 ดร.ภาคิน โชติเวศยศิลป ผูชวยอธิการบดีฝายประชาสัมพันธ เขารวมอวยพร

และมอบของขวัญในวันคลายวันเกิด   คุณนิตยา หิรัญประดิษฐ ประชาสัมพันธจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ณ สํานักงาน
ประชาสัมพันธจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ชั้น 1 อาคาร 4 ชั้น ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
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3. วันที่ 14 กรกฎาคม 2560 ดร.ภาคิน โชติเวศยศิลป ผูชวยอธิการบดีฝายประชาสัมพันธ เขารวมประชุม
เตรียมความพรอมการจัดงานพบปะหารือระหวางสวนราชการทุกภาคสวนในจังหวัด “สภากาแฟ” แบบไมเปนทางการ        
ณ  หองประชุมอยุธยา - อาเซียน ชั้น 2   สํานักงานอธิการบดี 

4. วันที่ 18 กรกฎาคม 2560 งานประชาสัมพันธ จัดประชุมทีมงานเพ่ือวางแผนและจัดระบบประชาสัมพันธ
กอนเปดภาคเรียน ณ  หองประชาสัมพันธ ชั้น 1 อาคารบรรณราชนครินทร สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

5. วันที่ 19 กรกฎาคม 2560 งานประชาสัมพันธ นําทีม ARU Ambassador เขารวมตอนรับหัวหนาสวน
ราชการ ในงานพบปะหารือระหวางสวนราชการทุกภาคสวนในจังหวัด “สภากาแฟ” แบบไมเปนทางการ  ณ อาคารครุศาสตร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

6. วันที่ 24 - 25 กรกฎาคม 2560 งานประชาสัมพันธ เขารวมพูดคุยกับนักศึกษาชั้นปที่ 1   ของทุกคณะ    
ในพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม เพ่ือใหนักศึกษาชวยกันสรางภาพลักษณที่ดี เพ่ือเปนการประชาสัมพันธใหกับทาง
มหาวิทยาลัย โดยภายในงานไดใหนักศึกษาชวยกันประชาสัมพันธมหาวิทยาลัย   ผานทาง Social network ชองทางตาง ๆ   
และไดรบัของท่ีระลึกจากงานประชาสัมพันธ ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

7. วันที่ 27 กรกฎาคม 2560 ดร.ภาคิน โชติเวศยศิลป ผูชวยอธิการบดีฝายประชาสัมพันธ เขารวมงานเฉลิม
พระเกียรติสมเด็จพระเจาอยูหัว  มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา 28 
กรกฎาคม พ.ศ.2560 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี 6  เรื่องอื่น ๆ 

ระเบียบวาระที่  6.1 กําหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  ครั้งที่ 9/2560 

สาระสําคัญโดยยอ 
มหาวิทยาลัยกําหนดใหมีการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) ครั้งที่ 9/2560  

ในวันอังคารที่ 12 กันยายน 2560  เวลา 13.30 น. ณ หองประชุมอยุธยา – อาเซียน  สํานักงานอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยขอใหกรรมการทุกทานเขารวม ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกลาว
โดยพรอมเพรียงกัน 

 

มติ/ความคิดเห็นของที่ประชมุ 
     รับทราบ 

ระเบียบวาระที่  6.2 ขอเสนอแนะจากแตละหนวยงาน 
- ไมมี - 

 

เลิกประชุมเวลา  16.40 น.  
 

 

 

 

 

นางนงคราญ คงสมทรง ผูจัดทํารายงานการประชุม 
นางลักขณา เตชวงษ ผูตรวจบันทึกการประชุม 


