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รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
คร้ังท่ี  12/2560 

วันอังคารท่ี  12  ธันวาคม  2560  เวลา 13.30 – 17.15 น. 
ณ  หองประชุมอยุธยา – อาเซียน  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

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

ผูมาประชุม 
1. อาจารย ดร.เกษม บํารุงเวช อธิการบดี       ประธาน 
2. อาจารยจิรศักดิ์ ชุมวรานนท รองอธิการบดฝีายบริหาร      กรรมการ 
3. ผศ.อราม   ชนะโชติ  รองอธิการบดีฝายนโยบายและแผน    กรรมการ 
4. ผศ.ดร.อดิศร  ภูสาระ  รองอธิการบดฝีายวิชาการ      กรรมการ 
5. ผศ.ธาตรี   มหันตรตัน รองอธิการบดีฝายกิจการพิเศษฯ     กรรมการ 
6. รศ.ดร.ชูสิทธิ์  ประดับเพ็ชร รองอธิการบดฝีายกิจการนักศึกษาและวิจัย    กรรมการ 
7. ผศ.บุญไท  เจริญผล  ผูชวยอธิการบดีฝายงานประกันคณุภาพ    กรรมการ 
8. อาจารย ดร.กิติมา ทามาลี  ผูชวยอธิการบดีฝายบริการวิชาการฯ    กรรมการ 
9. ผศ.ดร.สุวิทย  ไวยกุล  คณบดีคณะครุศาสตร              กรรมการ 
10. ผศ.ดร.ภาคิน โชติเวศยศิลป คณบดีคณะมนุษยศาสตรฯ     กรรมการ 
11. ผศ.ดร.วิมลพรรณ รุงพรหม  คณบดีคณะวิทยาศาสตรฯ         กรรมการ 
12. ผศ.ดร.อัจฉรา หลอตระกูล คณบดีคณะวิทยาการจัดการ        กรรมการ 
13. ผศ.ดร.สุจิตกัลยา  มฤครัฐอินแปลง ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา    กรรมการ 
14. อาจารย ดร.จงกล เฮงสุวรรณ ผูอํานวยการสถาบันอยุธยาศึกษา     กรรมการ 
15. อาจารยสาโรช ปุริสังคหะ ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและ 

     เทคโนโลยีสารสนเทศ      กรรมการ 
16. อาจารย ดร.นรสิานันท  เดชสุระ ผูอํานวยการสํานักงานคณะกรรมการบัณฑติศึกษา  

             กรรมการ 
17. อาจารยประพันธ แสงทองดี ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ    กรรมการ 
18. นางสาวเพลินตา โมสกุล  ผูอํานวยการกองนโยบายและแผน        กรรมการ 
19. นางลักขณา  เตชวงษ  ผูอํานวยการกองกลาง      กรรมการ 
20. นางสารภี  พูลศิริ  ผูอํานวยการกองพัฒนานักศึกษา     กรรมการ 
21. นางลักขณา  เตชวงษ  ผูอํานวยการกองกลาง รักษาการในตําแหนง 

     ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี     กรรมการและเลขานุการ 
22. นางศขิรินทร  สุวรรณทัศน นิติกร        ผูชวยเลขานุการ 
23. นางสาวกาญจนพิชญา  ภิญญา เจาหนาท่ีบริหารงานทั่วไป     ผูชวยเลขานุการ 
24. นางนงคราญ  คงสมทรง เจาหนาท่ีบรหิารงานทั่วไป     ผูชวยเลขานุการ 
25. นางจิราพร  พัฒนธนกิจ เจาหนาท่ีบริหารงานทั่วไป     ผูชวยเลขานุการ 
26. นางปยะนุช  สุขเพ็ชร  เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป     ผูชวยเลขานุการ 
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ผูไมมาประชุม 
ดร.เกษรา  ศรีวิเชียร ผูอํานวยการกองบริการการศึกษา  ติดราชการ 
 

ผูเขารวมประชุม 
1. อาจารยวนิดา  อินทรลักษณ หัวหนาหนวยตรวจสอบภายใน 
2. นางสาวกาญจนา  เงินออน  หัวหนาสํานักงานคณะครุศาสตร 
3. นางวิรินดา   มีบํารุง  หัวหนาสํานักงานคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
4. วาที่รอยตรหีญิงรัตติยา พาวินัย  หัวหนาสํานักงานผูอํานวยการสถาบันอยุธยาศึกษา 
5. นางสาวพิจิกามาศ  แยมบู  หัวหนาสํานักงานผูอํานวยการสํานักวิทยบริการฯ 
6. นางทิวาพร   สงแสง  หัวหนาสํานักงานผูอํานวยการสํานักงานคณะกรรมการ 

   บัณฑิตศึกษา 
7. นางสาวเบญจลักษณ  ชิดชาญชัย หัวหนางานประกันคุณภาพ 
 

เร่ิมประชุม   เวลา 13.30 น. 
 

          ประธาน พิจารณาจํานวนกรรมการที่ มาประชุ มและเห็นว าครบองคประชุมแล ว จึงเป ด                 
การประชุมและดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม  

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องที่ประธานแจงใหทราบ 

ระเบียบวาระที่ 1.1   ขอบคณุทุกหนวยงาน 
 

 สาระสําคัญโดยยอ 
 ขอบคุณทุกหนวยงานที่ ทํางานอยางเต็มที่   และขอใหปฏิบัติตามกฎเกณฑตาง ๆ ที่ กําหนดไว           

แตอาจจะมีบางเรื่องที่สามารถยืดหยุนได  แตเมื่อปฏิบัติแลวจะตองไมกอใหเกิดผลกระทบตามมา      
 

 มติ/ความเห็นของท่ีประชุม 
   รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 1.2    การจัดติวขอสอบใหกับนักศึกษา 

 สาระสําคัญโดยยอ 
 มอบหมายใหคณบดีคณะครุศาสตรชวยตรวจสอบขอมูลของนักศึกษาปการศึกษา 2557 – 2558 

เกี่ยวกับการสอบเพ่ือขอใบประกอบวิชาชีพถือวานักศึกษารุนดังกลาวตองสอบหรือไม  และหากนักศึกษาตอง  
มีการสอบจริงขอใหคณะจัดติวขอสอบใหกับนักศึกษาเพ่ือใหสามารถสอบผานใบประกอบวิชาชีพครู และ
รวมทั้งการติวสําหรับการสอบบรรจุเขาทํางานดวย    

 

 มติ/ความเห็นของท่ีประชุม 
   รับทราบ 
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ระเบียบวาระที่ 1.3    การมอบหมายแตละหนวยงานจัดทําแผนตาง ๆ  

 สาระสําคัญโดยยอ 
 มอบหมายใหแตละหนวยงาน  จัดทําแผนการดําเนินงาน  แผน 4 ป  แผนประจําป  และแผนบุคลากร    

ซึ่งแตละแผนจะตองอยูภายใตยุทธศาสตรเดียวกัน    
 

 มติ/ความเห็นของท่ีประชุม 
   รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 1.4    การขอตั้งงบประมาณ ประจําปงบประมาณ 2562 

 สาระสําคัญโดยยอ 
 ขอใหแตละหนวยงานที่เสนอขอครุภัณฑ ประจําปงบประมาณ 2562 ใหจัดเรียงลําดับความสําคัญ        
ในการขอครุภัณฑ เพ่ือมหาวิทยาลัยจะไดรวบรวมเสนอคณะกรรมการในการพิจารณางบประมาณ  ซึ่งจะมี            
การดําเนินการในเร็ว ๆ นี้  
 มติ/ความเห็นของท่ีประชุม 

   รับทราบ  

 

ระเบียบวาระที่ 1.5    การเขารวมขบวนแหในงานยอยศย่ิงฟาอยุธยามรดกโลก 

 สาระสําคัญโดยยอ 
 ขอความรวมมือจัดนักศึกษาและบุคลากรในการรวมขบวนแหในงานยอยศยิ่งฟาอยุธยามรดกโลก วันที่ 15 
ธันวาคม 2560 คณะละ 50 คนเขารวมขบวน รวมท้ังใหแตละหนวยงานชวยกํากับดูแลในสวนท่ีรับผิดชอบใหเรียบรอย 
 มติ/ความเห็นของท่ีประชุม 

   รับทราบ  

 

ระเบียบวาระที่ 1.6    การเรียนเชิญนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัย 

 สาระสําคัญโดยยอ 
 การจัดงานใดก็ตามที่ตองเรียนเชิญนายกสภามหาวิทยาลัยหรือกรรมการสภามหาวิทยาลัยรวมงาน  
ขอใหมีการประสานงานกับทานโดยตรงกอน  เพ่ือใหทราบวาทานสะดวกหรือไม  เพราะบางครั้งทานอาจจะติดภารกิจ
ที่ไมสามารถเขารวมงานนั้นได  เม่ือชัดเจนแลวจึงจะจัดสงหนังสือเชิญตามไป 
 

 มติ/ความเห็นของท่ีประชุม 
   รับทราบ  

 

ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

ระเบียบวาระที่ 2.1  เร่ืองรับรองรายงานการประชุม  คร้ังที่ 11/2560  

สาระสําคัญโดยยอ 
มหาวิทยาลัยได กําหนดให มี การประชุม  คณ ะกรรมการบ ริหารมหาวิทยาลัย  (ก .บ .)               

ครั้งที่ 11/2560 เมื่อวันอังคารที่ 7 พฤศจิกายน  2560 เวลา 13.30 น. ณ หองประชุมอยุธยา – อาเซียน  
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
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เลขานุการคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) นําเสนอรายงานการประชุม ครั้งที่ 11/2560    
เพื่อขอใหท่ีประชุมรับรองรายงานการประชุม 

 

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
  รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) ค ร้ังที่  11/2560              
โดยไมมีการแกไข 
 

ระเบียบวาระท่ี 3   เรื่องสืบเนื่องจากการประชุม 

ระเบียบวาระที่ 3.1  รายงานขอมูลการดําเนินงานและผลการปฏิบัติตามมติท่ีประชุม 
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 
11/2560 

สาระสําคัญโดยยอ 
  เลขานุการคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) นําเสนอรายงานขอมูล  จากการดําเนินงาน
และผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 11/2560 เมื่อวันอังคารที่ 7 
พฤศจิกายน  2560  ดังตอไปนี้ 

ระเบียบ
วาระท่ี 

เรื่อง 
มติที่ประชุม/ขอเสนอแนะ 

และขอส่ังการ 
ผลการปฏิบัติตามมติ 

4.1 ขอความเห็นชอบ (ราง) ประกาศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา        
เร่ือง การทดสอบและอบรมมาตรฐาน
ภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษาภาคปกติ 
พ.ศ. 2560 และขอความเห็นชอบ (ราง) 
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา เร่ือง การทดสอบและ
อบรมมาตรฐานภาษาอังกฤษสําหรับ
นักศึกษาภาคพิเศษ (เสาร – อาทิตย) 

เห็นชอบ โดยมีขอเสนอแนะใหปรับปรุงแกไข
ดังน้ี 
1. ใหเพ่ิม/ระบุชวงเวลากรณีนําผลการทดสอบ

มาตรฐานภาษาอังกฤษจากสถาบันอ่ืนมา
ย่ืน  ซึ่งผลการทดสอบน้ันตองมีอายุไมเกิน 
3 ป โดยนับจากวันท่ีออกหลักฐานจนถึง
วันท่ีมีสภาพเปนนกัศึกษาของมหาวิทยาลัย 

2. ใหงดเวนคาธรรมเนียมการทดสอบครั้งท่ี    
1 – 2 หลังจากนั้นจะตองเสียคาธรรมเนียม
ตามท่ีกําหนด สวนการบริหารจัดการ
คาใชจายในการทดสอบใหกองบริการ
การศึกษาเสนอโครงการของบประมาณ
มหาวิทยาลัย 

3. ใหตรวจสอบความถูกตองของ CU – TEP 
อีกครั้ง 

4. มอบรองอธิการบดีฝายวิชาการและทีมงาน  
จัดทําประกาศปฏิทินการทดสอบและ   
การอบรมใหชัดเจนเพ่ือใหนักศึกษาได
เตรียมตัว 

5. การกําหนดเกณฑมาตรฐานภาษาอังกฤษ
ของมหาวิทยาลัยใหดําเนินการหลังจากมี
การทดสอบในคร้ังแรกแลว และนําผล   
การทดสอบมาประกอบการพิจารณา
กําหนดเกณฑ 

6. ใหจัดทําประกาศในระดับบัณฑิตศึกษาดวย 
 

- แจงมติการประชุมใหแกหนวยงาน        
ท่ีเก่ียวของไดรับทราบ 

- ในสวนของการสอบไดประกาศให
นักศึกษาไดรับทราบแลว  และจะมี     
การทดสอบคร้ังแรกในวันที่ 13 ธันวาคม 
2560 
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ระเบียบ
วาระท่ี 

เรื่อง 
มติที่ประชุม/ขอเสนอแนะ 

และขอส่ังการ 
ผลการปฏิบัติตามมติ 

4.2 ขอความเห็นชอบ (ราง) บันทึกความ
เขาใจ (MOU) ระหวางมหาวิทยาลัย    
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา กับ Wuhan  
University  Communication และ 
Tumyu  Group. Co., Ltd สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน 

เห็นชอบ (ราง) บันทึกความเขาใจ (MOU) 
ระหวางมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยากับ Wuhan  University  
Communication และ Tumyu  Group. 
Co., Ltd สาธารณรัฐประชาชนจีน และเมื่อมี
การลงนามแลวตองมีกิจกรรมรวมกันอยาง
นอย 1 กิจกรรม และใหนําเขาการประชุม
สภามหาวิทยาลัยตอไป 

- แจงมติการประชุมใหแกหนวยงาน        
ท่ีเก่ียวของไดรับทราบ 

- นําเขาสภาวิชาการ และสภามหาวิทยาลัย
ตอไป 

4.3 ขอความเห็นชอบ (ราง) แผนการบริหาร
และพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. 2561 - 2564 

ใหนํากลับไปปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะ
ของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) 
และนําเสนอเปนวาระสืบเน่ืองตอไป   
ขอเสนอแนะมีดังตอไปนี้ 
1. ใหปรับวัตถุประสงคตามประเด็นยุทธศาสตร 

3 ขอ  
2. เสนอวาควรระบุตัวชี้วัดในการประเมินผล

แผนการบริหารและพัฒนาบุคลากร 
3. หนา 13 ตารางท่ี 7 ปรับตัวเลขรอยละ

ปงบประมาณ 2561 เปนรอยละ 20 
ปงบประมาณ 2562 เปนรอยละ 30 
ปงบประมาณ 2563 เปนรอยละ 40 และ
ปงบประมาณ 2564 เปนรอยละ 50 และ
ปรับตัวเลขความตองการใหถูกตอง
สอดคลองกับรอยละท่ีปรับเปลี่ยน 

4.  หนา 23 เสนอใหตัดตัวชี้วัดที่ 2 ออก       
ไมควรจะนํามาวัด 

5. หนา 26 ยุทธศาสตรท่ี 3 เสนอใหเพ่ิมตัวชี้วัด
ท่ีมีความทาทาย ควรเพิ่มประเด็นกลยุทธ        
เร่ืองคุณธรรมจริยธรรม และจัดกิจกรรม  
เชน  การอบรมคุณธรรมจรยิธรรม        
การลอกเลียนผลงานวิชาการ และการใชส่ือ 
Social 

- แจงมติการประชุมใหแกหนวยงาน        
ท่ีเก่ียวของไดรับทราบ 

- อยูระหวางการดําเนินการปรับปรุงแกไข
ตามขอเสนอแนะของ         
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) 
และจะนําเขาการประชุมคณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.)              
เปนวาระสืบเนื่องอีกคร้ังหน่ึง 

4.4 ขอความเห็นชอบการเขารวมขบวนแห  
ในงานยอยศยิ่งฟาอยุธยามรดกโลก 
ประจําป 2560 

เห็นชอบการเขารวมขบวนแหในงานยอยศยิ่ง
ฟาอยุธยามรดกโลก ประจําป 2560 และ
มอบหมายใหดําเนินการ ดังตอไปน้ี 
1. ใหแตละคณะนํานักศึกษามารวมขบวน  

คณะละ 50 คน 
2.  มอบหมายใหผูชวยอธิการบดีฝายบริการ

วิชาการและสหกิจศึกษาวางแผนและจัดทํา
คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการ  
และตั้งงบประมาณในการดูแลบุคลากรและ
นักศึกษา และจัดประชุมชี้แจงตอไป 

- แจงมติการประชุมใหแกหนวยงาน        
ท่ีเก่ียวของไดรับทราบ 

- ไดดําเนินการจัดทําคําสั่งแตงตั้ง
คณะกรรมการและจัดประชุมเรียบรอย
แลว 

 

   มติ/ความเห็นของท่ีประชุม 
   รับทราบ 
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ขอความเห็นชอบ 3.2  ขอความเห็นชอบ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา    
เร่ือง  การทดสอบและอบรมมาตรฐานภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษา        
พ.ศ.2560 

 

สาระสําคัญโดยยอ 
จากการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) ครั้งที่  11/2560 เมื่อวัน ท่ี 7 

พฤศจิกายน 2560 ระเบี ยบวาระที่  4 .1 ขอความเห็นชอบ (ร าง) ป ระกาศมหาวิทยาลัยราช ภัฏ
พระนครศรีอยุธยา เรื่อง การทดสอบและอบรมมาตรฐานภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษาภาคปกติ พ.ศ.2560 
และขอความเห็นชอบ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง การทดสอบและอบรม
มาตรฐานภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษาภาคพิเศษ (เสาร – อาทิตย)  โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย (ก.บ.) มีมติเห็นชอบ และมีขอเสนอแนะใหปรับแกไข ดังตอไปนี้ 

1) ใหเพิ่ม/ระบุชวงเวลากรณีนําผลการทดสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษจากสถาบันอื่นมายื่น      
ซึ่งผลการทดสอบนั้นตองมีอายุไมเกิน 3 ป โดยนับจากวันที่ออกหลักฐานจนถึงวันที่มีสภาพเปนนักศึกษาของ
มหาวิทยาลัย 

2) ใหงดเวนคาธรรมเนียมการสอบครั้งที่ 1 – 2 หลังจากนั้นจะตองเสียคาธรรมเนียมตามท่ี
กําหนด  สวนการบริหารจัดการคาใชจายในการทดสอบใหกองบริการการศึกษาเสนอโครงการของบประมาณ
มหาวิทยาลัย 

3) ใหตรวจสอบความถูกตองของ CU – TEP อีกครั้ง 
4) มอบรองอธิการบดีฝ ายวิชาการและทีมงาน  จัดทําประกาศปฏิทินการทดสอบและ           

การอบรมใหชัดเจนเพ่ือใหนกัศึกษาไดเตรยีมตัว 
5) การกําหนดเกณฑมาตรฐานภาษาอังกฤษของมหาวิทยาลัยใหดําเนินการหลังจากมีการทดสอบ

ในคร้ังแรกแลว  และนําผลการทดสอบมาประกอบการพิจารณากําหนดเกณฑ 
6) ใหจัดทําประกาศในระดับบัณฑิตศึกษาดวย 

 ซึ่งรองอธิการบดีฝายวิชาการไดมีการปรับแกไข  และไดมีการกําหนดรายละเอียดเพิ่มข้ึนใหม  เพื่อให
ครอบคลุมในประเด็นตาง ๆ จึงตองมีการนําเขาการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) เปนวาระ
สืบเนื่องอีกคร้ัง 
 

มติ/ความเห็นของที่ประชุม 
  เห็นชอบ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง  การทดสอบและอบรม
มาตรฐานภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษา พ.ศ.2560 
 

ระเบียบวาระที่ 3.3  ขอความเห็นชอบ (ราง) รายช่ืออาคารเรียนและอาคารสํานกังาน  มหาวิทยาลัย     
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยาตามบริบทประวัติศาสตร 

                          

 สาระสําคัญโดยยอ 
  จากการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) คร้ังที่ 9/2560 เมื่อวันท่ี 12 กันยายน 
2560 ระเบียบวาระที่ 4.5 ขอความเห็นชอบ (ราง) รายชื่ออาคารเรียนและอาคารสํานักงาน  มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา  โดยท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) มีมติใหแตละหนวยงานตรวจสอบ
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รายชื่ออาคารเรียนและอาคารสํานักงาน  หากมีแกไขใหสงมายังเลขานุการคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
(ก.บ.) ภายในวันที่  26 กันยายน 2560 และใหนําเขาเปนวาระสืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย (ก.บ.) ครั้งตอไป 

 ซึ่งคณะครุศาสตร  คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  และคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  ได
จัดสงรายชื่ออาคารที่ขอเปลี่ยนมาแลวนั้น  จึงนําเขาการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) เปน
วาระสืบเน่ืองตอไป 

 

มติที่ประชุม 
เห็นชอบในหลักการ  และใหปรับแกไขตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 

(ก.บ.) ดังตอไปนี ้
1. รายชื่ออาคาร  ใหปรับแกไข ดังตอไปนี้ 

ชื่อเดิม คณะกรรมการเสนอช่ือใหม 
มติที่ประชุมคณะกรรมการ ก.บ. 

ครั้งท่ี 12/2560 
อาคาร 1 อาคารฉะไกรนอย อาคารฉะไกรนอย 
อาคาร 2 อาคารปาตอง อาคารปาตอง 
อาคาร 3 อาคารทากายี อาคารทากายี 
อาคาร 4 อาคารวานิชภิรมย อาคารวานิชภิรมย 
อาคาร 5 อาคารเจากรมทาขวา อาคารกฤตวิทยา 
อาคาร 6 อาคารครุสถาน อาคารปาจะริยะ 
อาคาร 7 อาคารศรีสารลักษณ อาคารปญญาวุฒิ 
ภาควิชาดนตรี ดุริยศิลปสุนทรีย อาคารจินดาราช 
อาคารคหกรรมศาสตร อาคารศรีรามเทพ อาคารศรีรามเทพ 
อาคารบรรณราชนครนิทร อาคารอาลักษณ อาคารบรรณราชนครนิร (คงเดิม) 
ฝายยานพาหนะ อาคารอภิรมยรัถยาน ฝายยานพาหนะ (คงเดิม) 
โรงยิม 1 กีฬาสนาม 1 โรงยิม 1 (คงเดิม) 
โรงยิม 2 กีฬาสนาม 2 โรงยิม 2 (คงเดิม) 
โรงอาหาร อาคารอาษาวิเศศ โรงอาหาร (คงเดิม) 
หอประชุมมหาวิทยาลัย หอประชุมวิหารสมเด็จ หอประชุมมหาวิทยาลัย (คงเดิม) 
สาํนักงานคณะกรรมการ
บัณฑิตศึกษา และสถาบันวิจัยและ
พัฒนา 
 
 
 
 
 

อาคารสิงหาราม อาคารสิงหาราม 
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ชื่อเดิม คณะกรรมการขอเสนอช่ือ 
มติการประชุมคณะกรรมการ ก.บ. 

ครั้งท่ี 12/2560 
ศูนยภาษาและคอมพิวเตอร อาคารพระยาโบราณราชธานินทร อาคาร 100 ป 
ศูนยการศึกษาพิเศษ อาคารวิเชียรปรีชา อาคารจินดามณี 
อาคาร 41 (คณะวิทยาการจัดการ) อาคารเจาพระยาโกษาธิบดี อาคารเจาพระยาโกษาธิบดี 
อาคาร 43 (คณะมนุษยศาสตรฯ) อาคารมหารัถยา อาคารบรมพุทธาราม 
สาํนักงานอธิการบดี อาคารศรีอโยธยา อาคารศรีอโยธยา 
คณะครุศาสตร อาคารบรมพุทธาราม อาคารครุสรรพสิทธ์ิ 
อาคาร 46 อาคารบานพลูหลวง อาคารบานพลูหลวง 
อาคาร 47 อาคารสวนหลวงคางคาว อาคารสวนหลวงคางคาว 
อาคารหอดูดาว อาคารดาราทัศน อาคารดาราทัศน 
อาคารเรียนศิลปกรรม อาคารอักขรินทรอยุธยา อาคารอักขรินทรอยุธยา 

 

2. ใหกําหนดชื่อเพ่ิมเติมในสวนของอาคารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
3. รายช่ือหองประชุมใหคณะกรรมการกําหนดรายชื่ออาคารเรียนและอาคารสํานักงานฯ ไป

ปรับเปลี่ยนรายชื่อโดยใหเปนชื่อพระท่ีนั่งตาง ๆ   สวนหองประชุมมหารัถยาและหองประชุมหมื่นจันทราชใหใชชื่อ
ตามนี้ และเปลี่ยนชื่อเพ่ิมเติมหองประชุม ครม.สัญจร (หอง 31120) และหองประชุมของแตละคณะ/หนวยงานให
ครบถวน   

4. รายชื่อถนน  ไมเปลี่ยน  ใหคงเดิม 
5. รายชื่อประตู  ไมเปลี่ยน ใหคงเดิม 
6. สนามกีฬา  ไมเปลี่ยน  ใหคงเดิม 
7. ในระยะแรกการใชชื่อใหม ใหวงเล็บชื่อเดิมไวดวย  เพ่ือใหเกิดความคุนเคย  เชน  อาคารฉะไกร

นอย (อาคาร 1) 
 

ระเบียบวาระที่ 3.4  ขอความเห็นชอบ (ราง) แผนการบริหารและพัฒนาบุคลากร  มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา  ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561 - 2564 

 

 สาระสําคัญโดยยอ 
 ตามที่คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) ครั้งที่ 11/2560 เม่ือวันที่ 7 พฤศจิกายน 2560 ไดมี

มติใหนํา (ราง) แผนการบริหารและพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจําป
งบประมาณ พ.ศ.2561 – 2564 ไปปรับแกตามที่คณะกรรมการมีขอเสนอแนะ และใหนําเสนอเปนวาระสืบเนื่อง
ตอไปนั้น 

 บัดน้ี งานบริหารงานบุคคล  กองกลาง  สํานักงานอธิการบดี  ไดดําเนินการปรับแกตามที่
คณะกรรมการมีขอเสนอแนะเรียบรอยแลว  ดังนี้ 

1. ใหปรับวัตถุประสงคตามประเด็นยุทธศาสตร 3 ขอ 
2. ปรับตั วเลขรอยละป งบประมาณ  2561 – 2564 และให ป รับตั วเลขความตองการ                 

ใหถูกตองสอดคลองกับรอยละท่ีปรบัเปลี่ยน 
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3. ใหตัดตัวชี้วัดที่ 2 ออก ไมควรจะนํามาวัด 
4. ยุทธศาสตรที่ 3 ใหเพ่ิมตัวชี้วัดท่ีมีความทาทาย  ควรเพิ่มประเด็นกลยุทธ  

 

มติที่ประชุม 
เห็นชอบ (ราง) แผนการบริหารและพัฒนาบุคลากร  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  

ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561 – 2564  และมอบหมายใหแตละคณะนําแผนนี้ไปปรับเปนแผนของคณะรวมทั้ง
การกําหนดโครงการกิจกรรมตาง ๆ ตองไมซ้ําซอนกับแผนของมหาวิทยาลัย  และบทท่ี 4 ใหแกไขการพิมพให
ถูกตอง 

 

ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องนําเสนอเพ่ือพจิารณา 
 

ระเบียบวาระท่ี 4.1  ขอความเห็นชอบ (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา วาดวย 
การดําเนินงานและการจัดหารายไดของศูนยหนังสือ พ.ศ. ... 

 

 สาระสําคัญโดยยอ 
  เนื่องจากมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาไดออกระเบียบสภาประจําสถาบันราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา  วาดวย  การดําเนินงานจัดหาผลประโยชนจากศูนยหนังสือ พ.ศ. 2541 เพื่อใชใน         
การดําเนินงานศูนยหนังสือของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยามาเปนระยะเวลานาน  ดังนั้น  เพ่ือให
การดําเนินงานและการจัดหารายไดของศูนยหนังสือมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึนและสอดคลองกับสภาพการณใน
ปจจุบัน  ผูบริหารมหาวิทยาลัยจึงเห็นควรใหมีการปรับปรุงระเบียบใหมและไดมอบใหงานนิติการดําเนินการ
ปรบัปรุงแกไขรางระเบียบ 
  งานนิติ การได จัดทํ า (ราง) ระเบี ยบมหาวิทยาลัยราช ภัฏพระนครศรีอยุธยา  ว าด วย               
การดําเนินงานและการจัดหารายไดของศูนยหนังสือ พ.ศ. ... ขึ้น  โดยกําหนดเนื้อหาสาระเทียบเคียงกับ
ระเบียบวาดวยการดําเนินงานและการจัดหารายไดของศนูยฝกปฏิบัติการวิชาชีพธุรกิจ (อาคารสวนหลวง) ดังนี้ 
  (1) กําหนดใหมีคณะกรรมการที่ปรึกษา  และคณะกรรมการดําเนินงานของศูนยหนังสือ และ
กําหนดอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการฯ เพื่อใหการดําเนินงานบรรลุวัตถุประสงคตามที่กําหนดไว 
  (2) ใหศูนยหนังสือจัดทําบัญชีชื่อวา “เงินศูนยหนังสือ” และการดําเนินงานเกี่ยวกับรายรับ  
รายจายที่ไดจากการดําเนินงานของศูนยหนังสือ  การฝากเงิน  การถอนเงิน  ใหดําเนินการโดยคณะกรรมการ
ดําเนินงาน 
  (3) ใหศูนยหนังสือกันเงินรายไดรอยละ 10 ของเงินรายไดทั้งหมด  สงเปนเงินบํารุงการศึกษา  
เมื่อสิ้นงวดบัญชีของปงบประมาณ 
  (4) ใหหนวยตรวจสอบภายในของมหาวิทยาลัยตรวจสอบผลการดําเนินงานและรายงานผล
โดยตรงตอมหาวิทยาลัย 
 

มติ/ความเห็นของที่ประชุม 
ให นํ ากลับ ไปทบทวนหารือ อีกครั้ ง ในหลายประเด็น  เชน  จะเป นหน วย งาน ในสั ง กัด              

ของมหาวิทยาลัย หรือเปนการใหเชาพ้ืนที่  เรื่องอัตรารายไดจากผลประโยชน  การบริหารจัดการ เปนตน       
และเมื่อเรียบรอยแลวใหนํากลับเขามาเปนวาระสืบเนื่องในการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
(ก.บ.) ตอไป 
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ระเบียบวาระท่ี 4.2  ขอความเห็นชอบ (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา       
วาดวย คณะกรรมการอุทธรณและรองทุกขประจํามหาวิทยาลัย พ.ศ. ... 

 

 สาระสําคัญโดยยอ 
 โดยท่ีเปนการสมควรใหแกไขปรับปรุงขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  วาดวย  

คณะกรรมการอุทธรณและรองทุกขประจํามหาวิทยาลัย พ.ศ. ... เนื่องจากขอบังคับดังกลาวกําหนดสัดสวน
องคประกอบของคณะกรรมการอุทธรณและรองทุกขไมถวงดุลกัน  กลาวคือกําหนดใหมีกรรมการภายใน 
จํานวน 7 คน และกรรมการภายนอกจํานวน 2 คน อาจทําใหการลงมติของกรรมการไมยุติธรรมได            
จึงเห็นสมควรปรับปรุงแกไขใหเหมาะสมยิ่งข้ึน 

 งานนิติการจึงไดปรับปรุงแกไข (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  วาดวย  
คณะกรรมการอุทธรณและรองทุกขประจํามหาวิทยาลัย พ.ศ. ... โดยปรับแกองคประกอบของคณะกรรมการ
อุทธรณและรองทุกข  จากเดิมกําหนดจํานวน 9 คน ลดเหลือจํานวน 7 คน ประกอบดวย 

1. ประธานกรรมการ  ซึ่งสภามหาวิทยาลัยแตงตั้งจากกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคณุวุฒิ 
2. กรรมการจํานวน 1 คน ซึ่งสภามหาวิทยาลัยคัดเลือกมาจากผูดํารงตําแหนงบริหาร 
3. กรรมการผูทรงคณุวุฒิ จํานวน 3 คน ซึ่งสภามหาวิทยาลัยแตงตั้งจากบุคคลภายนอก 
4. กรรมการจํานวน 2 คน ซึ่งเลือกกันเองจากขาราชการจํานวน 1 คนและพนักงานจํานวน       

1 คน ซึ่งไมใชกรรมการตาม (2) 
5. ใหสภามหาวิทยาลัยแตงตั้งขาราชการหรือพนักงานที่ดํารงตําแหนงนิติกรหนึ่ งคนเปน

เลขานุการและอาจแตงต้ังผูชวยเลขานุการไดไมเกิน 2 คน 
ใหประธานและกรรมการมีวาระการดํารงตําแหนงคราวละ 3 ป 

 

มติ/ความเห็นของที่ประชุม 
 เห็นชอบในหลักการ (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา วาดวย คณะกรรมการ
อุทธรณและรองทุกขประจํามหาวิทยาลัย พ.ศ. ... 

 

ระเบียบวาระที่  4.3  ขอความเห็นและขอเสนอแนะผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน                  
ปการศึกษา 2559 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 

 สาระสําคัญโดยยอ 
 ตามท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  ไดกําหนดจัดการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับ

มหาวิทยาลัย  ประจําปการศึกษา 2559 ในระหวางวันที่  13 – 14 พฤศจิกายน 2560 เพื่อเปนการประเมินผล         
การดําเนินงาน  ระดับมหาวิทยาลัย  ในรอบปการศึกษา 2559 (1 สิงหาคม 2559 – 31 กรกฎาคม 2560) นั้น 

 บัดนี้   การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  ระดับมหาวิทยาลัย  ประจําปการศึกษา 2559                
ไดดําเนินการเสร็จสิ้นแลว  งานประกันคุณภาพจึงไดจัดทํารายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  ระดับ
มหาวิทยาลัย  ปการศึกษา 2559 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  นําเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  
เพื่อพิจารณาใหความเห็นและขอเสนอแนะ  เพื่อเปนแนวทางในการปรับปรุงการดําเนินงาน ในปการศึกษา 2560 
ตอไป 
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มติ/ความเห็นของที่ประชุม 
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) มีความเห็นและขอเสนอแนะ ดังตอไปนี้ 
1.  ระยะเวลาในการประเมินควรอยูในปงบประมาณเดียวกัน  โดยอาจปรับระยะเวลา             

ในการประเมินใหสอดคลองในชวงของงบประมาณจัดโครงการ 
2. หนา 13 ขอ 4.2.2 การเขียนประโยคไมมีประธาน  กิริยา  กรรม สวนใหญเปนภาษาพูด       

ใหปรับเปนภาษาเขียนใหอานเขาใจงาย 
3. หนา 17 ขอ 5.3 ใหปรับการเขียนขอเสนอแนะ  เชน  ขอ 1 ปรับจากคณะและมหาวิทยาลัย

สงเสริมและกํากับติดตามฯ เปน ใหหลักสูตรที่อยูในระดับพอใชตองทําอยางไร  เชน  มีการกําหนดระยะเวลาใน
การศกึษาตอ  โดยชวยกันคิดวิธีการเพื่อเพิ่ม action 

4. หนา 17 ขอ 5.3  ขอเสนอแนะขอ 5 ใหจัดกิจกรรมนักศึกษาใหมีคุณลักษณะตามอัตลักษณ       
ที่มหาวิทยาลัยกําหนดและตองไมซ้ําซอนระหวางคณะกับสวนกลาง 

5. หนา 18 องคประกอบที่ 2 มอบผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  
จัดทําระบบสารสนเทศอยางไรในการดูแลเพ่ือสงเสริมการวิจัยและกําหนดผูรับผิดชอบโดยประสานกับ
สถาบันวิจัยและพัฒนา  มอบหมายรองอธิการบดีฝายนโยบายและแผนกําหนด KPI ของอาจารยเร่ืองการทํา
วิจัยหน่ึงคนตอหน่ึงเร่ือง  และมอบหมายรองอธิการบดีฝายกิจการพิเศษและกฎหมายในเร่ืองการจายเงินเดือน 
1.5 และ 1.7 หากผานสภามหาวิทยาลัยแลวใหเสนอขอบังคับที่ปรับใหมตอสภามหาวิทยาลัยตอไป 

6. หนา 18 องคประกอบท่ี 4  แนวทางการสงเสริมตามแผน QIP ตองหาคําตอบเพ่ือยกระดับ
ความเปนนานาชาติใหสูงขึ้น 

7. ตองมีงานบริการวิชาการที่เปนการหารายไดเพ่ิมขึ้น 
8. ใหทุกหนวยงานจัดทําแผนรองรับการบริหารจัดการ  เชน  แผนปฏิบัติราชการประจําป  

แผนปฏิบัติราชการ  4  ป  และแผนบุคลากร 
9. มอบหมายใหแตละคณะกําหนดเปาหมายใหมีหลักสูตรที่จะเสนอขึ้นทะเบียนหลักสูตรที่มี

คุณภาพและมาตรฐานฯ (TQR) คณะละ 3 – 5 หลักสูตร  พรอมกําหนดปฏิทินการดําเนินการทันที  และให
ความรูกับคณะและอาจารยของมหาวิทยาลัยเพ่ือตอบคําถาม 15 ขอได 

10. การบริหารความเสี่ยงตองวิเคราะหปจจัยทั้งภายในและภายนอก  และนํามาวิเคราะห 
11. เตรียมขอมูลเพ่ือตอบคําถามสภามหาวิทยาลัยในหลักสูตรของ 2 คณะที่มีผลการประเมิน

ระดับพอใช  คณะครุศาสตรเร่ืองการวิจัยในระดับพอใชจะแกไขอยางไร  รวมท้ังดานศิลปะวัฒนธรรม 
 

ระเบียบวาระที่ 5 แจงผลและนําเสนอแผนงานที่จะดําเนินการของหนวยงานตาง ๆ  

ระเบียบวาระท่ี 5.1 คณบดีคณะครุศาสตร 

 สาระสําคัญโดยยอ 
1. วันท่ี 23 พฤศจิกายน 2560 ประชุมผูบริหาร ประธานสาขาวิชา และผูเกี่ยวของ เพื่อหารือการจัด

โครงการวันครวิุชาการ ประจําป พ.ศ. 2561 ณ หอง 112  อาคารปฏิบัติการคณะครศุาสตร 
2. วันท่ี 30 พฤศจิกายน 2560 ประชุมชี้แจงปฏิทินการดําเนินงาน คําสั่งและนําเสนอรูปแบบการพิมพ 

(Template) ของโครงการ นําเสนอสารบัญ (จํานวนหนา)  สรุปสาระสําคัญ 1 หนา (A 4) เพ่ือขอเลขรหัส ISBN           
ณ  หองประชุม 204  อาคารปฏิบัติการคณะครุศาสตร 
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3. วันท่ี  14 ธันวาคม 2560 อบรมเชิ งปฏิบัติการ “การเขียนตําราเรียนและหนังสือ” ครั้งที่  1              
พบผูทรงคณุวุฒิ แตละสาขาวิชา ณ หองประชุม 204 คณะครุศาสตร 

4. วันที่ 9 - 11 ธันวาคม 2560 จัดทําพัฒนาแผนปฏิบัติราชการคณะครุศาสตร ระยะ 5 ป  (พ.ศ.2561-
พ.ศ.2565)  ณ จังหวัดระยอง 

5. วันที่ 18 - 20 ธันวาคม 2560  งานประกันคุณภาพและงานกิจการนักศึกษาคณะครุศาสตร ศึกษา      
ดูงานแลกเปลี่ยนเรยีนรูเพ่ือเสริมสรางเครือขาย ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 

6. การวางแผนการดําเนินงานของคณะครุศาสตรในป พ.ศ. 2561   
7. การเตรียมงานจัดประชุมวันคุรุวิชาการ 
8. การจัดกิจกรรม Open  house  
9. การดําเนินการในการพัฒนาหนังสือเพื่อทําผลงานทางวิชาการ  โดยเนนการทําหนังสือและการทําตํารา

ใหสงเปนเอกสาร A4 กับจํานวนบทเพื่อขอเลขรหัสในป พ.ศ. 2560 และดําเนินการในป 2561 
 

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
รับทราบ  

ระเบียบวาระที่ 5.2  คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

 สาระสําคัญโดยยอ 
1. วันท่ี 30 ตุลาคม 2560 สาขาวิชาการปกครองทองถิ่น จัดกิจกรรมบรรยาย เร่ือง “กระบวนการ     

นิติบัญญัติกับการควบคุมติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการดําเนินงานของหนวยงานรัฐ” วิทยากรโดย อ.อลนกรณ 
คําดวง(วิทยากรชํานาญการพิเศษ) สํานักวิชาการ สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ณ หอง 43106 ชั้น 2 อาคาร 43      
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

2. วันที่ 30 ตุลาคม 2560 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร จัดประชุมคณะกรรมการดําเนินการ
จัดทํา KPI ในสวนของประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตร เพื่อนําเสนอที่ประชุม ก.บ.ม. พิจารณาใหความเห็นชอบ
กอนนําไปใช ณ หองประชุม 43110 ชั้น 2 อาคาร 43  คณะมนุษยศาสตร     และสังคมศาสตร 

3. วันที่  31 ตุลาคม 2560 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนา
หลักสูตร ครั้งที่ 2/2560 วาระการประชุม คือ การปรับปรุงหลักสูตร ตามเกณฑที่สํานักงานงานคณะกรรมการ             
การอุดมศึกษากําหนด ไดแก หลักสูตรดนตรีไทย หลักศิลปะการแสดง และหลักสูตรสหวิทยาการอิสลาม เพ่ือเกณฑ     
ในการจัดทําหลักสูตรใหม และเกณฑในการปดหลักสูตรของสาขาวิชาที่มีนักศกึษาไมถึงเกณฑที่กําหนด ณ หองประชุม 
43110 ชั้น 2 อาคาร 43 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

4. วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร จัดประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อน
งานวิจัยคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร คร้ังที่ เพื่อเตรียมความพรอมในการดําเนินการขับเคลื่อนการพัฒนา
นักวิจัยและการวิจัยใหมีคุณภาพ ใหเปนไปตามนโยบายของคณะ ณ หองประชุม 43110 ชั้น 2 อาคาร 43             
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

5. วันที่ 2 พฤศจิกายน 2560 สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร จัดโครงการประชมุสัมมนาทางรฐัประศาสน
ศาสตร เร่ือง การพัฒนาศักยภาพผูนาํองคกรภาครัฐสูประเทศไทย 4.0 จัดโดยนักศึกษาชั้นปที่ 4 หมูเรียนที่ 1 สาขาวิชา
รัฐประศาสนศาสตร วิทยากรโดย อาจารยนรินทร อุนแกว อาจารยสาขาวิชานิติศาสตร และนายวีระยุทธ ยะสาย 
สมาชิกกองรอยอาสารักษาดินแดนอําเภอบางปะอินที่ 8 โดยวัตถุประสงคของการจัดโครงการเพื่อใหนักศึกษามีความรู
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ความเขาใจเกี่ยวกับภาวะผูนําองคกรภาครัฐเพ่ือการเขาสูประเทศไทย 4.0 ณ หองประชุม 43110 ชั้น 2 อาคาร 43 
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

6. วันที่ 3 พฤศจิกายน 2560 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ จัดโครงการ “ลอยกระทงในบริบทนานาชาติ” 
โดยจัดกิจกรรม การประกวดสคริปต มัคคุเทศกบรรยายเทศกาลลอยกระทง (Tour Guide Loy Krathong Festival 
Descriptive Script Contest วัตถุประสงคของการจัดโครงการเพ่ือพัฒนาทักษะการเปนมัคคุเทศกและทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม ณ หอง 31021 อาคาร 100 ป (ศูนยภาษาและคอมพิวเตอร) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

7. วันที่ 6 พฤศจิกายน 2560 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร นําโดยผูชวยศาสตราจารย ดร.ภาคิน 
โชติเวศยศิลป คณบดี นําคณาจารย และนักศึกษาสาขาวิชาสหวิทยาการอิสลาม รวมใหการตอนรับเยาวชนจากดินแดน
ภาคใต ในโครงการ”สานใจไทย สูใจใต” รุนที่ 32 พรอมกันนี้ยังนําคณาจารยสาขาวิชาสหวิทยาการอิสลามเขาพบ     
นายประดิษฐ รัตนโกมล ประธานคณะกรรมการอิสลามประจําจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อรวมหารอื และแลกเปลี่ยน
แนวคิดการทํากิจกรรม อันจะนํามาซึ่งความรวมมือในอนาคต ณ หองประชุมอาคาร 100 ป มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 

8. วันที่ 6 พฤศจิกายน 2560 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร จัดประชุมคณะกรรมการจัดทํา
วารสารวิชาการคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร เพื่อปรึกษาหารือในแนวทางการดําเนินการจัดทําวารสารวิชาการ
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ณ หองประชุม 43110 ชั้น 2 อาคาร 43 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

9. วันที่ 7 พฤศจิกายน 2560 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร จัดประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อน
งานวิจัยคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร วาระการประชุม คือ เพ่ือชี้แจงความคืบหนาของการลงสํารวจพื้นที่จังหวัด
อางทอง และการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาสมรรถนะในการทําวิจัย ณ หองประชุม 43110 ชั้น 2 อาคาร 43 
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

10. วันที่ 8 พฤศจิกายน 2560 สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร จัดโครงการสัมมนาทางรัฐประศาสนศาสตร 
เร่ือง การพัฒนาบัณฑิตไทยสูการมีจิตสาธารณะ จัดโดยนักศึกษาชั้นปที่ 4 หมูเรียนที่ 2 สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร 
วิทยากรโดย อาจารยคมลักษณ ไชยยะ อาจารยสาขาวิชาการพัฒนาชุมชนและสังคม และนายวรากร มลฑาทิพย 
พนักงานองคการบริหารสวนตําบลยี่ลน และที่ปรึกษาสภาเด็กและเยาวชน อ.วิเศษชัยชาญ จ.อางทอง โดยมี
วัตถุประสงคเพ่ือสงเสริมการมีจิตสาธารณะของนักศึกษา รูสึกท่ีปรารถนาจะรวมและมีสวนชวยเหลือสังคม สํานึกถึง
พลังของตนวาสามารถรวมแกไขปญหาได และลงมือกระทําเพ่ือใหเกิดการแกปญหาดวยวิธีการตางๆ โดยการเรียนรู
และแกไขปญหารวมกันกับคนในสังคม มีน้ําใจไมตรีการเอ้ือเฟอเผื่อแผ ชวยเหลือเก้ือกูลกันโดยไมหวังผลตอบแทน     
ณ หองประชุมตนโมก อาคารบรรณราชนครินทร มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรอียุธยา 

11. วันที่ 9 พฤศจิกายน 2560 สาขาวิชาศิลปกรรม คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร จัดโครงการ
พัฒนาทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 “กิจกรรมทักษะปฏิบัติศิลปกรรม” วิทยากรไดแก คุณจักรี รวมศิลป ศิลปน
อิสระ วัตถุประสงคของการอบรม เพ่ือพัฒนาทักษะปฏิบัติศิลปกรรมเทคนิคการใชสีน้ํา และการใชอุปกรณสรางเทคนิค
เขียนภาพทิวทัศน ณ หอง 105/2  อาคาร 1 คณะมนุษยศาสตร และสังคมศาสตร 

12. วันที่ 9 พฤศจิกายน 2560 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร จัดประชุมคณะกรรมการจัดทําสื่อ
โทรทัศนเพ่ือการประชาสัมพันธ เพ่ือวางแผนการดําเนินงาน ถายภาพขาว วีดีโอ ตัดตอ จัดทําคลิปขาว ลงสื่อออนไลน
เพ่ือการประชาสัมพันธ พรอมทั้งวางแนวทางประสานสื่อมวลชนทองถ่ินจัดทําประชาสัมพันธใหกับคณะ ณ หองประชุม 
43110 ชั้น 2 อาคาร 43  คณะมนุษยศาสตร และสังคมศาสตร  
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13. วันที่ 10 พฤศจิกายน 2560 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร จัดประชุมคณะกรรมการกิจการ
นักศึกษาและสโมสรนักศึกษา เพื่อสรุปการจัดกิจกรรมประกวด ดาว เดือน และดาวเทียม คณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร ประจําปการศึกษา 2560 “Freshy Day HUSO 2017” และเตรียมจัดการประกวดรอบตัดสิน              
ณ หองประชุม 43110 ชั้น 2 อาคาร 43  คณะมนุษยศาสตร และสังคมศาสตร  

14. วันที่ 10 พฤศจิกายน 2560 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  จัดประชุมคณะกรรมการ
ดําเนินงานดานงานวิจัย เพ่ือชี้แจงแนวทางการดําเนินงานดานการทําวิจัยของหลักสูตร และแจงพ้ืนที่การทําวิจัย        
ณ หองประชุม 43110 ชั้น 2 อาคาร 43  คณะมนุษยศาสตร และสังคมศาสตร  

15. วันที่ 14 พฤศจิกายน 2560 สาขาวิชาศิลปกรรม คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร จัดโครงการ
เตรียมความพรอมฝกประสบการณวิชาชีพศิลปกรรม เร่ือง การใชภาษาอังกฤษเพื่อการฝกประสบการณวิชาชีพ
ศิลปกรรม วิทยากร คือ อาจารยกุสุมา นะสานี อาจารยสาขาวิชาภาษาอังกฤษ โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือพัฒนาความรู
ความสามารถทางภาษาอังกฤษเพื่อนําไปใชในการทํางานทั้งในองคกรและหนวยงานตางๆ ไดอยางมั่นใจ ณ หอง 105/2  
อาคาร 1 คณะมนุษยศาสตร และสังคมศาสตร 

16. วันที่ 14 พฤศจิกายน 2560 สาขาวิชาศิลปกรรม คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร จัดโครงการ
เตรียมความพรอมฝกประสบการณวิชาชีพศิลปกรรม เร่ือง การใชภาษาอังกฤษเพื่อการฝกประสบการณวิชาชีพ
ศิลปกรรม วิทยากร คือ อาจารยกุสุมา นะสานี อาจารยสาขาวิชาภาษาอังกฤษ โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือพัฒนาความรู
ความสามารถทางภาษาอังกฤษเพื่อนําไปใชในการทํางานทั้งในองคกรและหนวยงานตางๆ ไดอยางมั่นใจ ณ หอง 105/2  
อาคาร 1 คณะมนุษยศาสตร และสังคมศาสตร 

17. วันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร นําโดยผูชวยศาสตราจารย                
ดร.ภาคิน โชติเวศยศิลป คณบดีคณะมนุษยศาสตรฯ พรอมดวยคณะผูบริหาร เขารวมบรรยายประชาสัมพันธ        
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ในกิจกรรม ARU พบครูแนะแนว ซึ่งมหาวิทยาลัยไดเชิญครูแนะแนวจากโรงเรียน
มัธยม วิทยาลัย และอาชีวศึกษา ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา อางทอง นครนายก สุพรรณบุรี สระบุรี เขารวมรับฟง
หลักสูตรที่เปดสอนของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จากคณบดีทั้ง 4 คณะ ณ คณะครุศาสตรมหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

18. วันที่ 8 พฤศจิกายน 2560 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร โดยฝายกิจการนักศึกษาและสโมสร
นักศึกษาคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร จัดกิจกรรมประกวดดาว เดือน และดาวเทียม คณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร ประจําป 2560 “Fresh Day HUSO 2017” รอบคัดเลือกการแสดงความสามารถพิเศษ ณ ลานกองพัฒนา
นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

19. วันที่ 8 -10 พฤศจิกายน 2560 สาขาวิชาการปกครองทองถ่ิน นําโดย อาจารยอัครวินท ศาสนพิทักษ       
และอาจารยจินดา ธํารงอาจริยกุล ไดนํานักศึกษาชั้นปที่ 4 สาขาวิชาการปกครองทองถ่ิน เขาศึกษาดูงานเทศบาลตําบล
เกาะคา ภายใตโครงการศึกษาดูงานทองถ่ินที่เปนเลิศ (Local Best Practice) ณ เทศบาลตําบลเกาะคา จังหวัดลําปาง 

20. วันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร โดยฝายกิจการนักศึกษาและสโมสร
นักศึกษาคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร จัดกิจกรรมประกวดดาว เดือนและดาวเทียม คณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร ประจําป 2560 “freshly Day HUSO 2017” รอบตัดสิน เพ่ือเสริมสรางความสามารถใหกับนักศึกษาใหมี
การกลาแสดงออกในท่ีสาธารณะชน สรางความภาคภูมิใจใหกับตัวนักศึกษาและสถาบันและสงเสริมบุคลิกภาพที่ดี
ใหกับนักศึกษา ณ หองประชมุอาคาร 100 ป มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
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21. วันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 สาขาวิชาการปกครองทองถิ่น จัดโครงการพัฒนานักศึกษาและการสอน
หลักสูตรการปกครองทองถ่ิน กิจกรรมอบรมการประกันคุณภาพสําหรับนักศึกษาการปกครองทองถ่ิน ในหัวขอ        
การประกันคุณภาพการศึกษา วิทยากรโดย อาจารย ดร.สุขรักษ แซเจ่ีย อาจารยคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี       
ณ หอง 43108 ชั้น 2 อาคาร 43 คณะมนษุยศาสตร และสังคมศาสตร 

22. วันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 สาขาวิชาภาษาญี่ปุน จัดโครงการอบรมเตรียมความพรอมกอนออกฝก
ประสบการณวิชาชีพ เร่ือง “ความรูทั่วไปเก่ียวกับงานธุรกิจบริการ” ใหกับนักศึกษาสาขาวิชาภาษาญี่ปุนชั้นปที่ 4 
วิทยากรโดย คุณภูธร บุราณ ผูจัดการท่ัวไปโรงแรมธาราปารค รีโซเทล ปทุมธานี เพ่ือเตรียมความพรอมใหนักศึกษามี
ประสบการณในการนําความรูมาประยุกตใชกับสภาพการทํางานจริงในการฝกประสบการณวิชาชีพ ณ หอง 43005  
อาคาร 43  คณะมนุษยศาสตร และสังคมศาสตร 

23. วันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร จัดกิจกรรมกีฬารัฐประศาสนศาสตร
สัมพันธ ประจําป 2560 เพื่อพัฒนาศักยภาพทางดานรางกาย กระชับความสัมพันธ สรางความสามัคคี ความมีน้ําใจ 
ของนักศึกษาในสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตรทั้ง 4 ชั้นปผานการแขงขันกีฬา ณ อาคารโรงยิม 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 

24. วันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  จัดประชุมคณะกรรมการ
ดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร คร้ังที่ 6/2560 เพื่อชี้แจงคูมือการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน ระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2557 (สกอ.) ชี้แจงปฏิทินการดําเนินงานประกันคุณภาพ ระดับหลักสูตร ปการศึกษา 
2560 และพิจารณา (ราง) รายงานการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report : SAR) ประจําปการศึกษา 2560         
ณ หองประชุม 43110 ชั้น 2 อาคาร 43  คณะมนุษยศาสตร และสังคมศาสตร  

25. วันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 ศูนยภาษา คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร จัดโครงการคาย
ภาษาอังกฤษสําหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตน โดยวิทยากรชาวตางชาติจากสถาบันสอนภาษาแอลเอส 
โครงการดังกลาวจัดข้ึนเพ่ือสงเสริมใหนักเรียนมีทักษะการฟง – พูดภาษาอังกฤษไดอยางถูกตอง ใหนักเรียนมีเจตคติ     
ที่ดีตอการเรยีนภาษาอังกฤษ สามารถนําความรูและทักษะทางภาษาอังกฤษไปใชในการติดตอสื่อสารไดและใหนักเรียน   
มี โอกาสในการฝกทักษะทางภาษาอังกฤษกับอาจารยชาวตางชาติ  ณ หอประชุมโรงเรียนลุมพลีชนูปถัมภ                  
จ.พระนครศรีอยุธยา 

26. วันที่ 21 พฤศจิกายน 2560 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  จัดประชุมคณะกรรมการ
ดําเนินงานกิจกรรมเสวนาสาธารณะคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร คร้ังท่ี 2/2560 โดยวาระการประชุมเพ่ือวาง
แผนการดําเนินงานกิจกรรมเสวนาสาธารณะคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ประจําป 2560 ณ หองประชมุ 43110 
ชั้น 2 อาคาร 43 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

27. วันที่ 21 พฤศจิกายน 2560 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  จัดประชุมคณะกรรมการ
ประชาสัมพันธคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร โดยมีวาระการประชุมการจัดทําบอรดประชาสัมพันธคณะ         
การเตรียมการจัดทําเอกสารเผยแพร แจงสาขาวิชาเรื่องถายภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวเพ่ือทําคลิปขาวประชาสัมพันธ
สาขาวิชา แจงการถายภาพคณาจารยและเจาหนาที่เพื่อจัดทําบอรดประชาสัมพันธบุคลากรคณะ และหารือเรื่อง       
การจัดทําของที่ระลึกจากผลงานของนักศึกษา ทั้งนี้เพื่อใหการดําเนินงานประชาสัมพันธของคณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตรเปนไปดวยความเรียบรอยมีประสิทธิภาพ ณ หองประชุม 43110 ชั้น 2 อาคาร 43 คณะมนุษยศาสตร     
และสังคมศาสตร 
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28. วันที่ 22 พฤศจิกายน 2560 นายกสโมสรนักศึกษาคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร พรอมทีมงาน 
เขาพบ ผูชวยศาสตราจารย ดร.ภาคิน โชติเวศยศิลป คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร เพื่อมอบของท่ีระลึก 
เพ่ือแสดงความขอบคุณแดคณบดีที่ใหสนับสนุนงบประมาณในการจัดกิจกรรม ดาว เดือน และดาวเทียม ประจําป 
2560 จนประสบความสําเรจ็ลุลวงไปไดดวยดี ณ สํานักงานคณบดี อาคาร 43 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

29. วันที่ 22 พฤศจิกายน 2560 สาขาวิชาภาษาญี่ปุน คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร จัดกิจกรรม
อบรมกฎหมายคอมพิวเตอรสําหรับนักศึกษาสาขาวิชาภาษาญี่ปุน วิทยากรคือ อาจารยกาญจณา สุขาบูรณ อาจารย
สาขาวิชานิติศาสตร มีนักศึกษาชั้นปที่ 3 สาขาวิชาภาษาญี่ปุน เขารวมการอบรม เพื่อใหนักศึกษามีความรูความเขาใจ
ในเร่ืองกฎหมายการใชคอมพิวเตอร ณ หอง 43111ช้ัน 2 อาคาร 43 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

30. วันที่ 22 พฤศจิกายน 2560 สาขาวิชาการปกครองทองถ่ิน จัดกิจกรรมกีฬาปกครองทองถิ่นสัมพันธ 
ประจําป 2560 โดยมีการแขงขันกีฬา คือ วอลเลยบอล ฟุตซอล และกีฬาชักเยอร โดยวัตถุประสงคของการจัดกิจกรรม
เพื่อสงเสริมสุขภาพ สรางความสามัคคี ความมีนํ้าใจ ของนักศึกษาในสาขาวิชาการปกครองทองถ่ินทั้ง 4 ชั้นป          
ผานการแขงขันกีฬา ณ อาคารโรงยิม 1,2 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

31. วันที่ 23 พฤศจิกายน 2560 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร นําโดย ผูชวยศาสตราจารย              
ดร.ภาคิน โชติเวศยศิลป คณบดีคณะมนุษยศาสตรฯ พรอมดวยทีมผูบริหาร และทีมงานวิจัย เขาพบปะพูดคุยกับผูนํา
ชุมชนและลงสํารวจพ้ืนท่ี ชุมชนบานลาว ตําบลเทวราช อําเภอไชโย จังหวัดอางทอง เพ่ือเตรยีมความพรอมดําเนินการ
จัดทําชุดโครงการวิจัย “รูปแบบการมีสวนรวมของชุมชนในการพ่ึงตนเอง : กรณีศึกษา ชุมชนบานลาว หมู1 ตําบล
เทวราช อําเภอไชโย จังหวัดอางทอง” ตามแผนงบประมาณป 2561  ณ ชุมชนบานลาว หมู1 ตําบลเทวราช อําเภอไชโย 
จังหวัดอางทอง 

32. วันที่ 24 พฤศจิกายน 2560 สาขาวิชาศิลปกรรม จัดโครงการพัฒนาทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี 
21 กิจกรรมอบรมคอมพิวเตอรเพื่องานศิลปกรรม วิทยากรโดย คุณศาสตรพันธ บุญนอย นักออกแบบอิสระ และ
อาจารยพิเศษ เพ่ือใหนักศึกษามีความรูความสามารถในการใชโปรแกรมคอมพิวเตอรออกแบบดานศิลปกรรม อยางมี
ประสิทธิภาพ ณ หอง 31119 อาคาร 100 ป มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

33. วันที่ 27 พฤศจิกายน 2560 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร นําโดยอาจารยมูนีเราะฮ ยีดํา      
รองคณบดีฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ พรอมกับทีมงานประกันคณุภาพ เขารวม โครงการประชุมสัมมนาทางวิชาการ 
“วันประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา BUU QA – KM DAY 2017” จัดโดยมหาวิทยาลัยบูรพา            
รวมนําเสนอผลงาน แนวปฏิบัติที่ดี หรือ QA – KM และการเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู ประสบการณในการปฏิบัติงาน
ดานการประกันคุณภาพการศึกษาของสวนงาน เรื่อง การพัฒนานักศึกษาเพ่ือใหเกิดคุณลักษณะตามอัตลักษณ         
(ใฝรู อุตสาหะ สานึกดี มีจิตอาสา) ณ หองประชุม 202 ชั้น 2 อาคารหอประชุมธํารง บัวศรี มหาวิทยาลัยบูรพา 

34. วันที่ 27 พฤศจิกายน 2560 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  จัดประชุมคณะกรรมการ
ดําเนินงานดานงานวิจัย เพ่ือชี้แจงเตรียมความพรอมลงพ้ืนที่ ชุมชนบานลาว ตําบลเทวราช อําเภอไชโย จังหวัดอางทอง 
จัดทําชุดโครงการวิจัย “รูปแบบการมีสวนรวมของชุมชนในการพ่ึงตนเอง : กรณีศึกษา ชุมชนบานลาว หมู1 ตําบล
เทวราช อําเภอไชโย จังหวัดอางทอง” ตามแผนงบประมาณป 2561 โดยนักวิจัยจะลงพ้ืนที่ในวันที่ 29 พฤศจิกายน 
2560 ณ หองประชุม 43110 ชั้น 2 อาคาร 43      คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

35. วันที่ 27 พฤศจิกายน 2560 สาขาวิชานิเทศศาสตร จัดกิจกรรมนิเทศศาสตรปลอยของ ครั้งที่ 4    
ตอน Way To The Beach (ฝนใหใหญ ไปใหถึง) ภายในงานมีการจัดกิจกรรมโชวผลงานนักศึกษา การออกงานจําหนาย
สินคาของสาขาวิชาตางๆ และการแสดงจากนักศึกษาคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร อาทิเชน การแสดงดนตรีสด  
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การเดินแฟชั่นโชว ประกวดการแสดงความสามารถของนักศึกษา อาทิเชน  การแสดงดนตรีสด การเดินแฟชั่นโชว 
ประกวดการแสดงความสามารถของนักศึกษา  ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

36. วันที่ 29 พฤศจิกายน 2560 สาขาวิชาประวัติศาสตร จัดกิจกรรมเสริมทักษะการเรียนรู คอมพิวเตอร
ในศตวรรษที่ 21 สําหรับนักศึกษาประวัติศาสตร วิทยากรคือ อาจารยเดนเดือน เลิศทยากุล อาจารยสาขาวิชานิเทศ
ศาสตร เพ่ือใหผูเขาอบรมไดรับความรูและมีทักษะในการใชคอมพิวเตอรเพ่ือนําไปใชในการดํารงชีวิต การประกอบ
อาชีพ และการนําความรูทางเทคโนโลยีไปสรางงานทางประวัติศาสตรเชิงสรางสรรค ณ หอง 43108 ชั้น 2 อาคาร 43  
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

37. วันที่ 18 - 19 ธันวาคม 2560 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร จัดโครงอบรมการเขียนผลงาน
สําหรบัอาจารย ณ เขาใหญจังหวัดนครราชสีมา 

38. ทีมประชาสัมพันธของคณะมนุษยศาสตรฯ จัดทําคลิปขาวประจําสัปดาห โดยให นักศึกษา         
สาขาวิชานิเทศศาสตรอานขาวและประมวลกิจกรรมทั้งสัปดาห  จะออกสัปดาหละ 1 ครั้งในวันศุกร 

39. วันที่ 17 ธันวาคม 2560 การเสวนาสาธารณะ ณ อาคารบัณฑิตวิทยาลัย  ปญหาน้ําทวมของจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 

 

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
รับทราบ   

 

ระเบียบวาระที่ 5.3 คณบดีคณะวิทยาการจัดการ 

 สาระสําคัญโดยยอ 
1. วันที่ 19 พฤศจิกายน 2560 สาขาวิชาธุรกิจระหวางประเทศ จัดกิจกรรมอบรมภาวะผูนําและ   

การทํางานเปนทีม ใหนักศึกษาชั้นปท่ี  1-3  ณ หอง 415,416 คณะวิทยาการจัดการ 
2. วันที่  21 พฤศจิกายน 2560 สาขาวิชาธุรกิจระหวางประเทศ จัดอบรมการปฏิบัติตัวในร้ัว

มหาวิทยาลัยและการประกันคณุภาพสําหรับนักศึกษา ใหกับนักศึกษาชั้นปท่ี 1 ณ หอง 411 คณะวิทยาการจัดการ 
3. วันที่ 12,19 และ 26 พฤศจิกายน 2560 สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส  จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ 

เร่ือง การใชโปรแกรมสําเร็จรูปในงานโลจิสติกส ใหกับนักศึกษาชั้นปท่ี 4  ณ หอง 31110 ณ อาคาร 100 ป 
4. วันที่ 11,18 และ 25 พฤศจิกายน 2560 สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ 

ภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส  ใหกับนักศึกษาชั้นปที่ 4 ณ หอง 415 คณะวิทยาการ
จัดการ 

5. วันที่ 19 ตุลาคม 2560 อาจารยสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส เขารวมโครงการรวมพลังสตรี     
สืบสานปณิธานพอ ดวยสัมมาชีพชุมชน จัดโดย คณะกรรมการพัฒนาสตรีอําเภอมหาราช (กพสอ.)  ณ หอประชุม
กาญจนาภิเษก อําเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

6. วันที่ 13 พฤศจิกายน 2560 สาขาเศรษฐศาสตรธุรกิจ โดยอาจารยฉัตรชัย นิยะบุญ เขารวมงาน
เสวนาโครงการติดตามเศรษฐกิจไทย คร้ังที่ 12  เร่ือง แรงงานตางดาว ชวยจริงหรือวุนวาย” ประชากรศาสตร
แหงชาติ 2560 ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร (ทาพระจันทร)  กรุงเทพมหานคร  

7. วันที่  14 พฤศจิกายน 2560 สาขาเศรษฐศาสตรธุรกิจ  จัดโครงการบริการวิชาการ อบรม        
เชิงปฏิบัติการ เรื่อง Young Economics ยุค 4.0 ณ หองอินทนิล 1 อาคาร 41 และแหลงเรียนรูดานเศรษฐกิจ       
ณ อุทยานประวัติศาสตรพระนครศรีอยุธยา 
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8. วันที่ 24, 27 พฤศจิกายน 2560 คณะวิทยาการจัดการ ออกแนะแนวประชาสัมพันธหลักสูตร
ระดับคณะ ณ จังหวัดสุพรรณบุรีและพระนครศรีอยุธยา 

9. วันที่ 22 พฤศจิกายน 2560 สาขาวิชาการตลาดออกประชาสัมพันธหลักสูตร ณ โรงเรียนวังนอย
พนมยงควิทยา  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

10. วันที่ 25 – 26 พฤศจิกายน 2560 สาขาวิชาการทองเที่ยว จัดอบรมเรื่อง การพัฒนามัคคุเทศก
มืออาชีพ ใหนักศึกษาชั้นปท่ี 1-4 ณ โบราณสถานและแหลงทองเที่ยวทางวัฒนธรรมในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

11. วันที่ 21 พฤศจิกายน 2560  สาขาวิชาการตลาด จัดอบรมความรูเกี่ยวกับ Computer Graphic 
ใหกับนักศึกษาสาขาวิชาการตลาด ชั้นปที่ 3-4  ณ หอง 31104  อาคาร 100 ป 

12. วันที่  6 พฤศจิกายน 2560  สาขาวิชาการตลาด จัดอบรมความรูเกี่ยวกับ Microsoft Excel  
ใหกับนักศึกษาสาขาวิชาการตลาด ชั้นปที่ 1-2 ณ หอง 31104 อาคาร 100 ป 

13. วันที่ 5 พฤศจิกายน 2560  สาขาวิชาการทองเที่ยว จัดแลกเปลี่ยนรูดานการจัดทําสื่อออนไลน    
กับ สวท. ณ หองประชุมอินทนิล 3 

14. วันที่ 8 – 11 พฤศจิกายน 2560 อาจารยสาขาวิชาการทองเที่ยว เขารวมประชุมการจัดทํา
แผนพัฒนาการทองเที่ยวจังหวัดในระยะ 5 ป (พ.ศ. 2560 – 2564) ณ โรงแรมปริ้นพาเลส กรุงเทพมหานคร 

15. วันท่ี 3 – 15 ธันวาคม 2560 สาขาวิชาการบัญชี จัดกิจกรรมการเตรียมความพรอมนักศึกษาใหม 
“การบัญชีขั้นพ้ืนฐาน”  ใหกับนักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี ชั้นปที่ 1 ณ หอง 41117  คณะวิทยาการจัดการ 

16. วันที่ 1 ธันวาคม 2560 สาขาวิชาการบัญชี จัดโครงการศึกษาดูงานนอกสถานที่ ณ บริษัท โอสถ
สภา จํากัด ใหกับนักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี ชั้นปที่ 4  ณ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

17. วันท่ี 24 - 25 ธันวาคม 2560 สาขาวิชาการบัญชี จัดอบรมโปรแกรม Excel ทางการบัญชี ใหกับ
นักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี ชั้นปท่ี 4  ณ หอง 31104  อาคาร 100 ป 

18. วันที่  17 และ 24 ธันวาคม 2560 สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ       
เร่ือง การใชโปรแกรมสําเร็จรูปในงานโลจิสติกสใหกับนักศึกษาชั้นปที่ 4  ณ หอง 31110 อาคาร 100 ป  

19. วันที่  16 และ 23 ธันวาคม 2560 สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส  จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ 
ภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส ณ หอง 415 และ 416 คณะวิทยาการจัดการ 

20. วันที่ 15-16 ธันวาคม 2560 คณาจารยสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส   ศึกษาดูงาน ณ บริษัท 
รัตนโกสินทรเซรามิกค จํากัด  ณ จังหวัดราชบุรี 

21. วันที่ 1 ธันวาคม 2560 คณาจารยสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส   เขารวมอบรมการบริหาร
คลังสินคาและพัสดุแบบมืออาชีพ รุนที่ 73 ณ โรงแรมเดอะพาลาสโซ กรุงเทพ 

22. วันที่ 14 ธันวาคม 2560 สาขาวิชาเศรษฐศาสตรธุรกิจ นํานักศึกษาชั้นปที่ 1-4 ศึกษาดูงาน       
ณ สายออกบัตรธนาคาร ธนาคารแหงประเทศไทย ณ จังหวัดนครปฐม 

23. วันที่ 22 พฤศจิกายน 2560 สาขาวิชาเศรษฐศาสตรธุรกิจ นํานักศึกษาชั้นปที่ 1-4  ศึกษาดูงาน 
ณ โครงการพัฒนาพ้ืนที่บริเวณวัดมงคลชัยพัฒนา อันเนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัดสระบุร ี

24. วันที่ 1 ธันวาคม 2560 สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ  ออกประชาสัมพันธ โรงเรียนบางซาย
วิทยาคม และโรงเรียน เสนา (เสนาประสิทธ์ิ) ณ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

25. วันที่  19 ธันวาคม 2560 สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ ออกประชาสัมพันธ โรงเรียนทาเรือ    
“นิตยานกุูล” ณ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
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26. วันที่  16-17 ธันวาคม 2560 สาขาวิชาการเปนผูประกอบการ กิจกรรมตลาดนัดกลางมอ       
(ตลาดนัดเฉพาะกิจโดยนักศึกษา) ณ บริเวณตลาดนัด เสาร-อาทิตย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

27. วันที่ 13 ธันวาคม 2560 สาขาวิชาการเปนผูประกอบการ จัดกิจกรรมคนหาผูประกอบการรุน
ใหมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ณ โรงเรยีนทาชาง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

28. วันที่ 19 ธันวาคม 2560 สาขาวิชาการเปนผูประกอบการ จัดกิจกรรมคนหาผูประกอบการรุน
ใหมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ณ โรงเรยีนนครหลวงอุดมรัชตวิทยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

29. วันที่ 16 ธันวาคม 2560 สาขาวิชาการจัดการจัด ประชุมเพื่อช้ีแจงขอมูลและรับฟงความคิดเห็น
นักศึกษาภาคพิเศษ (เสาร-อาทิตย) ณ หองประชุมตนโมก 

30. วันที่  21 – 26 ธันวาคม 2560 สาขาวิชาการทองเที่ยว นํานักศึกษาสาขาวิชาการทองเท่ียว 
ศึกษาเสนทางภาคเหนือ ซึ่งเปนสวนหนึ่งของหลักสูตร ณ จังหวัดเชียงใหม 

31. วันที่ 21 ธันวาคม 2560 สาขาวิชาการตลาด ออกประชาสัมพันธหลักสูตร ณ โรงเรียนหนองเสือ 
จังหวัดปทุมธานี 

32. วันที่ 19 ธันวาคม 2560 สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย จัดกิจกรรมอบรมเพ่ือเตรียม
ความพรอมสูการเปนนัก HR มืออาชีพ ใหนักศึกษาชั้นปที่ 1-4 ณ หอง 31118,31110,31020  อาคาร 100 ป 

33. ตลอดเดือนธันวาคม 2560 คณะวิทยาการจัดการ จัดแนะแนวประชาสัมพันธหลักสูตรระดับคณะ 
ณ จังหวัดสุพรรณบุรี จังหวัดอางทอง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดปทุมธานี และจังหวัดนครนายก 

34. วันที่ 29 – 30 พฤศจิกายน 2560 การสรางแรงจูงใจในการทําผลงานทางวิชาการ  โดยไดเชิญ 
รศ.ปราณี ตันประยูร และรศ.ดร.ชูสิทธ์ิ ประดับเพ็ชร ไปใหความรูในข้ันตอนในการเขียนและการสงผลงาน 

35. วันที่ 19 ธันวาคม 2560 ผูทรงจากภายนอกมาใหความรูกับอาจารยท่ีจะเตรียมตัวเขาสูตําแหนง
ทางวิชาการ 

36. วันท่ี 20 – 21  ธันวาคม 2560  การจัดทําแผนตางๆ ณ จังหวัดนครนายก 
37. วันท่ี 28 – 29 ธันวาคม 2560 เชิญผูทรงคุณวุฒิมาอานผลงาน และเริ่มที่จะเขียนผลงาน 

 

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
รับทราบ   

 

ระเบียบวาระท่ี 5.4  คณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

 สาระสําคัญโดยยอ 
1. วันท่ี 13 - 17 พฤศจิกายน 2560 เทศกาลภาพยนตรวิทยาศาสตรเพื่อการเรียนรู ประเทศไทย

ประจําป พ.ศ. 2560 “Science Film Festival 2017” มีวัตถุประสงคเพื่อใหเด็กและเยาวชนไดตระหนักและ      
เห็นคุณคาความสําคัญของวิทยาศาสตร มีการสงเสริมใหผลิตรายการสาระบันเทิงเพ่ือสื่อสารเนื้อหาวิทยาศาสตร    
สูสาธารณชนใหเกิดความเขาใจที่ถูกตอง การใหความสําคัญกับ “เทคโนโลยีในอนาคต” รวมทั้งการรูจักใชอยาง
ฉลาด เพื่อเตรียมพรอมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีในอนาคตไดอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ     
ซึ่งศูนยสะเต็มศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ไดรับการสนับสนุนภาพยนตรวิทยาศาสตร            
จากสถาบันเกอเธ จํานวน 22 เร่ือง กลุมเปาหมาย นักเรียน นักศึกษา ประชาชนท่ัวไป ณ ทองฟาจําลอง       
พระราชานุสรณพระจอมเกลา 
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2. วันที่ 22 พฤศจิกายน 2560 อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “แนวทางการดําเนินกิจกรรมสะเต็มศึกษา
ที่ เหมาะสมกับบริบทของคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี” กลุมเปาหมาย คณาจารยคณะวิทยาศาสตรฯ        
จํานวน 20 คน ณ หองประชุม 1 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

3. วันท่ี 24 พฤศจิกายน 2560 จัดโครงการศึกษาดูงานนักศึกษาทางดานคอมพิวเตอร  เพื่อเพ่ิม
โอกาสการเรียนรูใหนักศึกษานอกจากการเรียนการสอนภายในหองเรียน  และเปดโลกทัศนการเรียนรูสิ่งตาง ๆ 
เสริมสรางประสบการณชีวิตและความสามัคคีใหแกนักศึกษาการจัดการโครงขายและสถานีดาวเทียม นนทบุรี       
ณ บริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) 

4. วันที่  25 - 26 พฤศจิกายน 2560 อบรมคอมพิวเตอรใหนักศึกษา หัวขอ “Python Control 
Arduino” เพ่ือเพิ่มโอกาสในการเรียนรูใหนักศึกษานอกเหนือจากการเรียนการสอนภายในหองเรียน นักศึกษา
สามารถนําความรูไปประยุกตใชกับการเรียนอยางมีประสิทธิภาพเปดโลกทัศนและเรียนรูเทคโนโลยีใหม ๆ         
จากวิทยากรผูเชี่ยวชาญโดยมี  กลุมเปาหมายเปนนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร  จํานวน  30 คน        
ณ หอง 31105 อาคาร 100 ป 

5. วันที่ 1 ธันวาคม 2560 ศูนย STEM คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  ไดมีกาารเจรจาความ
รวมมือกับ บริษัท เวสเทิรน ดิจิตอล (ประเทศไทย)  จํากัด  ซึ่งบริษัทจะใหการสนับสนุนทุนระหวางเรียนและ
เครื่องมือใหกับศูนย  STEM และคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี   

6. วันที่  2 ธันวาคม 2560 และ วันที่  15 - 26 มกราคม 2561 Formula 1 STEM Challenge 
กิจกรรมการสรางรถแขงจําลองระดับประเทศ ภายใตการดูแลของคณาจารยผูมีความชํานาญในศาสตรตางๆ 
กลุมเปาหมายนักเรียนระดับประถม มัธยมศึกษา จํานวน 60 คน คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี   

7. วันท่ี 13 – 15  ธันวาคม 2560 เพื่อเปนการสงเสริมบรรยากาศการเรียนรูวิชาดาราศาสตรเพ่ือ
เปนการบริการความรูและเปนแหลงเผยแพรความรูความสนใจในสาขาวิชาดาราศาสตรในระดับโรงเรียนและทองถ่ิน
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีจึงไดจัดโครงการเยาวชนคนดูดาว  เนื่องจากวันที่   13 – 15 ธ.ค.60  จะมี
ปรากฏการณทางดาราศาสตร  คือ  ปรากฏการฝนดาวตกคนคูซึ่งเปนปรากฏการณที่หาดูไดยาก ณ อุทยานแหงชาติ
ภูหินรองกลา  จังหวัดพิษณุโลก 

8. วันที่ 16 – 17 ธันวาคม 2560 โครงการการพัฒนานวัตกรรมสื่อการสอนวิทยาศาสตร "ตามแนวทาง
สะเต็มศึกษา"  เพ่ือพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอนดานวิทยาศาสตรในแตละระดับดวยสื่อ เพ่ือพัฒนาผูเรียน      
ใหเรียนรูวิทยาศาสตรตามกระบวนการทางวิทยาศาสตรแบบตอเนื่อง  เพ่ือนํากลับไปใชในการจัดการเรียนการสอน      
ในสถานศึกษาไดซึ่งสอดรับกับนโยบายภาครัฐในการพัฒนาประเทศยุคท่ี 4  โดยมี Prof.Dr.Norikazu  Osumi            
ไดเดินทางมาเปนวิทยากรในโครงการนี้ ณ หอง  ศว.108  อาคารศูนยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

9. วันที่ 19 ธันวาคม 2560 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง  การเขียนโปรแกรมภาษาซีเบื้องตน 
จัดขึ้นเพื่อใหผูเขาอบรมเขาใจกระบวนการเขียนโปรแกรมเบื้องตน  สามารถนําความรูไปตอยอดการเขียนโปรแกรม
ขั้นสูงไดโดยมีกลุมเปาหมายเปน  ครู นักเรียน และนักศึกษา ตําบลบางนมโค อําเภอเสนา จํานวน 40 คน  ซึ่งจะ
ชวยใหผูเขารับการอบรมมีความเขาใจเก่ียวกับภาษาคอมพิวเตอรเบ้ืองตน  และมีทักษะในการเขียนโปรแกรม
เบ้ืองตน ณ โรงเรียนวัดบางนมโค 

10. วันที่  22 - 23 ธันวาคม 2560 โครงการลานคุณธรรมและเดินตามรอยพอ จัดขึ้นเพื่อสงเสริม      
ใหนักศึกษามีคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงคบูรณาการงานดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับ
การเรียนการสอนและกิจกรรมของนักศึกษา  โดยมีกลุมเปาหมายเปน  อาจารย เจาหนาที่ และนักศึกษา  จํานวน  
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72 คน  ซึ่งการเขารวมโครงการดังกลาวจะชวยให นักศึกษามีความรูนอกเหนือจากการเรียนการสอนภายใน
หองเรียน  และสามารถปรับตัวอยูรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีคุณภาพไดโครงการชั่งหัวมันตามพระราชดําริ และอุทยาน
สิ่งแวดลอมนานาชาติสิรินธร จังหวัดเพชรบุรี 

11. ขณะนี้โครงการที่ดําเนินการอยู คือ (1) โครงการลูกขายของการทําหองปฏิบัติการมาตรกับ วช. 
และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  สิ่งแวดลอมเปนสิ่งสําคัญ  มหาวิทยาลัยตองออกนโยบายเร่ืองหองแลปปลอดภัย  
เนื่องจากตองเขาสูระบบ  ทางคณะไดแตงต้ังคณะกรรมการและแนวปฏิบัติเรียบรอยแลว  สวนเร่ืองวิสัยทัศน  
โครงการ  และความปลอดภัยตองใหมหาวิทยาลัยดําเนินการ (2)  กําลังดําเนินการ Green  you ซึ่งขณะน้ีมีหลาย
แหงที่ดําเนินการเหมือนกัน  

12. การสนับสนุนกิจกรรมของงานมรดกโลกในการออกราน  ฝากมหาวิทยาลัยดูแลในภาพรวมดวย   
13. การรายงานจํานวนนักศึกษาตอสภามหาวิทยาลัย ซึ่งจะมีการบรรจุวาระในเดือนถัดไป   

 

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
รับทราบ 

 

ระเบียบวาระท่ี 5.5 ผูอํานวยการสถาบันอยุธยาศึกษา  

 สาระสําคัญโดยยอ 
1. วันที่  3 พฤศจิกายน 2560 สถาบันอยุธยาศึกษา รวมกับกรมสงเสริมวัฒนธรรม กระทรวง

วัฒนธรรม และสํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดกิจกรรมประดิษฐกระทงพุทธบูชา ณ สถาบัน
อยุธยาศึกษา โดยมีคณาจารย บุคลากร นักศึกษา และประชาชนผูสนใจทั่วไป ไดใหความสนใจเขารวมกิจกรรม
ประดิษฐกระทงจากวัสดุธรรมชาติ เปนจํานวนมาก เพ่ือรวมสืบสาน สงเสริมประเพณีอันดีงามของไทยใหคงอยูตอไป 
โดยมีการแสดงดนตรีไทย จากนักศึกษาสาขาวิชาดนตรีไทย และการแสดงนาฏยศิลปสรางสรรคชุด “คงคาอารตี     
วิถีแหงสายน้ํา” การแสดงชุด “ระบําสุโขทัย” และการแสดงชุด “ระบําโคมประทีปศรีอยุธยา” จากนักศึกษา
สาขาวิชานาฏศิลปการละคร มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ณ สถาบันอยุธยาศึกษา 

2. วันที่  8 - 9 พฤศจิกายน 2560 สถาบันอยุธยาศึกษา จัดกิจกรรมอบรมยุวมัคคุเทศกอาสา
ทองเท่ียวทางวัฒนธรรมอยุธยา รุนที่  1 ณ สถาบันอยุธยาศึกษา และโบราณสถานในมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา โดยไดรับเกียรติจากคุณศาริสา จินดาวงษ ผูอํานวยการพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ เจาสามพระยา 
และคุณวันลีย กระจางวี ภัณฑารักษพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ เจาสามพระยา เปนวิทยากรอบรมใหความรูแก
นั กศึกษาสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร  และนั กศึกษาสาขาวิชาประวัติศาสตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา จํานวน 50 คน ซึ่งการจัดกิจกรรมดังกลาวมีวัตถุประสงคเพ่ือเสริมสรางทักษะความรูใน        
ดานการนําเสนอขอมูล และความรูที่เก่ียวของกับการทองเที่ยว โดยเฉพาะขอมูลแหลงทองเที่ยว และวัฒนธรรม
สถาน พรอมทั้งพัฒนาทักษะในการเปนมัคคุเทศก ใหนักศึกษามีความกลาแสดงออก กลาคิด กลาทํา อันจะเปน
ประโยชนอยางยิ่งตอนักศึกษาที่เขารับการอบรมใหสามารถเปนยุวมัคคุเทศกอาสาทองเที่ยวทางวัฒนธรรมอยุธยา  
ไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยผูเขารับการอบรมไดรับมอบเกียรติบัตรจาก อาจารย ดร.จงกล เฮงสุวรรณ ผูอํานวยการ
สถาบันอยุธยาศึกษา ณ สถาบันอยุธยาศึกษา และโบราณสถานในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

3. วันท่ี 15 พฤศจิกายน 2560 อาจารย กันยารัตน คงพร  รองผูอํานวยการสถาบันอยุธยาศึกษา 
เปนประธานการประชุมคณะกรรมการดําเนินงานสถาบันอยุธยาศึกษา คร้ังที่ 11/2560 โดยมีผูบริหารและบุคลากร
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เขารวมประชุม เพื่อรายงานและกํากับติดตามผลการดําเนินงานของสถาบันอยุธยาศึกษา ณ หองประชุมสถาบัน
อยุธยาศกึษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ณ หองประชุมสถาบันอยุธยาศึกษา 

4. วันที่ 16 - 17 พฤศจิกายน 2560 สถาบันอยุธยาศึกษา จัดกิจกรรมอบรมยุวมัคคุเทศกอาสา
ทองเท่ียวทางวัฒนธรรมอยุธยา รุนที่  2 ณ สถาบันอยุธยาศึกษา และโบราณสถานในมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา โดยไดรับเกียรติจากคุณศาริสา จินดาวงษ ผูอํานวยการพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ เจาสามพระยา 
และคุณวันลีย กระจางวี ภัณฑารักษพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ เจาสามพระยา  เปนวิทยากรอบรมใหความรูแก
นั กศึกษาสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร  และนั กศึกษาสาขาวิชาประวัติศาสตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา จํานวน 60 คน ซึ่งการจัดกิจกรรมดังกลาวมีวัตถุประสงคเพ่ือเสริมสรางทักษะความรูใน         
ดานการนําเสนอขอมูล และความรูที่เก่ียวของกับการทองเที่ยว โดยเฉพาะขอมูลแหลงทองเที่ยว และวัฒนธรรม
สถาน พรอมทั้งพัฒนาทักษะในการเปนมัคคุเทศก ใหนักศึกษามีความกลาแสดงออก กลาคิด กลาทํา อันจะเปน
ประโยชนอยางยิ่งตอนักศึกษาที่เขารบัการอบรม ใหสามารถเปนยุวมัคคุเทศกอาสาทองเที่ยวทางวัฒนธรรมอยุธยา
ไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยผูเขารับการอบรมไดรับมอบเกียรติบัตรจาก อาจารย ดร.จงกล เฮงสุวรรณ ผูอํานวยการ
สถาบันอยุธยาศึกษา ณ สถาบันอยุธยาศึกษา และโบราณสถานในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

5. วันที่ 18 พฤศจิกายน 2560 สถาบันอยุธยาศึกษา จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการดานศิลปะ และ
วัฒนธรรมอยุธยา ครั้งที่ 1 เร่ือง “หัตถกรรมปนจ๋ิวดินไทย” โดยไดรับเกียรติจากคุณสุเมธา  ทองเสริมสุข ประธาน
กลุมสตรีตําบลบานเลนปนจ๋ิวดินไทย เปนวิทยากรบรรยายและฝกปฏิบัติใหแกครูอาจารย และบุคลากรทางการ
ศึกษา และประชาชนทั่วไป ไดรับความรูและสามารถปนของจ๋ิวแบบไทยได รวมท้ังสามารถนําความรูที่ไดรับจาก  
การเขารวมอบรมไปถายทอดใหกับนักเรียน นักศึกษา รวมถึงบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาของตนใหมี
ความรู และประยุกตใชเพื่อการประกอบอาชีพตอไป โดยมีอาจารย ดร.จงกล เฮงสุวรรณ ผูอํานวยการสถาบันฯ 
มอบเกียรติบัตรแกผูสําเร็จการอบรมดังกลาว ณ สถาบันอยุธยาศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา       
ณ หองประชุมสถาบันอยุธยาศึกษา 

6. วันที่  25 พฤศจิกายน 2560 สถาบันอยุธยาศึกษา ไดจัดโครงการศึกษาประวัติศาสตรและ
ศิลปวัฒนธรรมอาเซียน กลุมชาติพันธุในภูมิภาคอาเซียน กรณีศึกษานครมรดกโลกหลวงพระบาง และเมืองเชียง
ขวาง สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ณ สถาบันอยุธยาศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา     
โดยได รับเกียรติจาก คุณศรัณย บุญประเสริฐ นักเขียนผูชํานาญการอุษาคเนย  ประจําสํานักพิมพสารคดี            
เปนวิทยากรบรรยายใหแกครูอาจารย นักวิชาการ นักศึกษา และผูสนใจท่ัวไป โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือสรางความรู
ความเขาใจ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเก่ียวกับประวัติศาสตร และศิลปวัฒนธรรมของสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว ที่มีความสัมพันธเก่ียวของกับประเทศไทยมาอยางยาวนาน โดยมีความโดดเดนทางศิลปะ 
สถาปตยกรรม ท่ีมีการสงผานมายังดินแดนประเทศไทยโดยเฉพาะในกลุมวัฒนธรรมอีสาน อาทิ รูปแบบทาง        
ดานจิตรกรรม ประติมากรรม และสถาปตยกรรม รูปแบบของการแสดง อาหาร และวัฒนธรรมความเปนอยู รวมทั้ง
เปนการเชื่อมโยงศักยภาพทางการทองเท่ียวเมืองมรดกโลก ภายใตบริบทประชาคมอาเซียน ณ หองประชุมสถาบัน
อยุธยาศกึษา 

7. วันท่ี 29 พฤศจิกายน 2560 สถาบันอยุธยาศึกษา ไดจัดกิจกรรมสัมมนาการอนุรักษและพัฒนา
นครประวัติศาสตรพระนครศรีอยุธยา คร้ังท่ี 1 เวลา 09.00 - 12.30 น. ณ หองประชุมสถาบันอยุธยาศึกษา        
โดยไดรับเกียรติจาก อาจารยสาวิตรี สุวรรณสถิตย กรรมการผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการแหงชาติวาดวยมรดก
โลก และกรรมการผูทรงคุณวุฒิในคณะอนุกรรมการมรดกโลกดานวัฒนธรรม เปนวิทยากรบรรยายใหความรูแกครู
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อาจารย นักวิชาการ นักศึกษา และผูสนใจทั่วไป ซึ่งการจัดกิจกรรมดังกลาวมีวัตถุประสงคเพื่อการอนุรักษ และ
สรางความเขาใจในบริบทของการพัฒนาเมืองมรดกโลก อันจะเปนประโยชนแกการเรียนรู และกระบวนการพัฒนา
นครประวัติศาสตรพระนครศรีอยุธยาอยางย่ังยืน ณ หองประชุมสถาบันอยุธยาศึกษา 

8. วันที่ 1 ธันวาคม 2560 กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการตามรอยศาสตรพระราชาสูการพัฒนาอยาง
ยั่งยืน คร้ังที่ 1 ณ ศนูยการเรียนรูบานทุงกระโปรง จังหวัดนครนายก 

9. วันท่ี 2 – 3 ธันวาคม 2560 กิจกรรม อบรมยุวมัคคุเทศกอาสาทองเที่ยวทางวัฒนธรรมอยุธยา    
รุนที่ 3 ณ สถาบันอยุธยาศึกษา และวัฒนธรรมสถานในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

10. วันท่ี 9 – 10 ธันวาคม 2560 กิจกรรม อบรมยุวมัคคุเทศกอาสาทองเท่ียวทางวัฒนธรรมอยุธยา 
รุนที่ ๔ ณ สถาบันอยุธยาศึกษา และวัฒนธรรมสถานในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

11. วันที่ 14 ธันวาคม 2560 กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการตามรอยศาสตรพระราชาสูการพัฒนา     
อยางยั่งยืน ครั้งท่ี 1 ณ ศนูยการเรียนรูบานทุงกระโปรง จังหวัดนครนายก 

12. วันท่ี 16 ธันวาคม 2560 อบรมเชิงปฏิบัติการดานศิลปะ และวัฒนธรรมอยุธยา คร้ังที่ 1 เรื่อง    
“ลงรักปดทอง” ณ สถาบันอยุธยาศึกษา 

13. วันที่ 20 ธันวาคม 2560 ประชุมคณะกรรมการดําเนินงานสถาบันอยุธยาศึกษา คร้ังท่ี 12/2560   
ณ สถาบันอยุธยาศึกษา 

14. วันที่ 27 ธันวาคม 2560 กิจกรรม นําเสนอผลงานวิชาการและงานวิจัย ครั้งที่ 1 ณ สถาบันอยุธยา
ศึกษา 

15. วันที่ 28 ธันวาคม 2560  สถาบันอยุธยาศึกษาจัดทําบุญปใหม  
 

มติ/ความคดิเห็นของท่ีประชุม 
รับทราบ 

 

ระเบียบวาระที่ 5.6  ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 สาระสําคัญโดยยอ 
1. วันที่ 2 พฤศจิกายน 2560 สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมอบหมายใหบุคลากรงาน

หองสมุดลงพ้ืนที่สํารวจสภาพหองสมุดโรงเรียนตะโกดอนหญานาง  เพื่อเตรียมวางแผนดําเนินการพัฒนาหองสมุดใหได
มาตรฐานหองสมุดโรงเรียนและยกระดับการศึกษาในทองถิ่ น ณ  โรงเรียนตะโกดอนหญ านาง อ. ภาชี                        
จ. พระนครศรีอยุธยา          

2. วันที่  27 – 28 พฤศจิกายน 2560  ดําเนินการปรับปรุงบริเวณภายในหองสมุด โดยจัดระบบ
หมวดหมูหนังสือและจัดทําเคร่ืองมือชวยคนหาเปนระบบอิเล็กทรอนิกส  

3. วันที่ 13 พฤศจิกายน 2560 สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  จัดโครงการวิทยวิชาการ 
การสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต กิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอาน การอานเพื่อการเรียนรู ประจําปงบประมาณ      
พ.ศ. 2561 โดยจัดกิจกรรมการแสดงผลงานวรรณกรรม” เรยีงรอยวรรณกรรม หนึ่งภาพเลาในหลวงรชัการที่ 9 ของฉัน” 
ใหกับนักศึกษาที่เขารวมกิจกรรม วิทยากรโดย ผศ.ดร.วาสนา บุญสม อาจารยคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร    
คร้ังนี้ยังมีการแขงขันการเขียนวรรณกรรมภาพที่ประทับใจในพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวรัชการท่ี 9  พรอมมอบ
เกียรติบัตรใหแกผูเขารวมประกวดแขงขันดวย  ณ  คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
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4.  วันท่ี 23 – 24 พฤศจิกายน 2560  สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  จัดประชุมประชุม
เชิงปฏิบัติการจัดทําแผนพัฒนาสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อทบทวนแผนยุทธศาสตรระยะ 5 ปของ
สํานักโดยปรับปรุงใหสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย  และมีการทบทวนตัวชี้วัดรายบุคคลเพ่ือรองรับ
ตัวชี้วัดของสํานักดวย  ในการนี้ไดเชิญตัวแทนจากกองนโยบายและแผน วิทยากรโดย วาที่รอยตรีอิทธิพันธ สมจู  
ตําแหนง นักวิเคราะหนโยบายและแผน  จัดประชุม ณ โรงแรมเดอะ ลอฟท ชีไซต ศรีราชา จังหวัดชลบุร ี 

5. สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  ไดจัดเพ่ิมเวลาใหบริการเปดหองสมุดนอกเวลาราชการ 
ในชวงระหวางกอนและหลังสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2560   โดยหองสมุดเปดบริการนอกเวลาราชการ เวลา 16.30 – 
23.00 น.  เริ่มตั้งแตวันที่ 27 พฤศจิกายน ถึงวันที่ 15 ธันวาคม 2560  (เวนวันเสาร – อาทิตย และวันหยุดนักขตฤกษ)                
ณ  หองสมุด อาคารบรรณราชนครนิทร ชั้น 1  (โซนดานหนา)  

6. โครงการจัดทําหนังสือมีชีวิตอิเล็กทรอนิกสเพื่อหองสมุดมนุษย ประจําป 2561  
6.1   ชื่อเรื่อง  เครื่องแขวนไทย   วิทยากรโดย อาจารยนภา  ลีละศุภพงษ  คณะวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี  วันท่ี 12 ธันวาคม 2560 
 6.2   ชื่อเร่ือง  การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชเศรษฐกิจเพ่ือการคาและการอนุรักษพันธุกรรม  วิทยากร

โดย อาจารย ดร.ยุพาภรณ  วิริยานนท  คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  วันท่ี  13 ธันวาคม 2560 สํานักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ 

7. วันที่ 2 พฤศจิกายน 2560 แกไขอุปกรณกระจายสัญญาณ (Access Point) เชื่อมตอสัญญาณ Wi-Fi 
ไมได  โดยการนํามาเซ็ตระบบใหม ณ สาขาวิชาเกษตรศาสตร 

8. วันท่ี 3 พฤศจิกายน 2560 ติดตั้งระบบอินเทอรเน็ต อาคารหลังใหม คณะครุศาสตร โดยการติดตั้ง 
Hub Switch และเดินสาย Lan เพ่ิมเติม ณ คณะครุศาสตร 

9. วันท่ี 4 พฤศจิกายน 2560 กิจกรรมคายประวัติศาสตรพระนครศรีอยุธยา โครงการ“สายใจไทย        
สูใจใต” รุนท่ี 32 ณ หองประชุม อาคาร 100 ป 

10. วันที่ 6 พฤศจิกายน 2560 ติดต้ังระบบเคร่ืองเสียง หองประชุม 31120  อาคาร 100 ป  
11. วันที่ 10 พฤศจิกายน 2560 แกไขระบบอินเทอรเน็ตอาคารศูนยการศึกษาพิเศษ เนื่องจากมี       

การเสียบสาย Lan ที่ HUB ผิดชองทําใหเกิดการวน LOOP ในวง LAN ศูนยการศึกษาพิเศษ 
12. วันที่ 15, 23 พฤศจิกายน 2560 ติดตั้งรั้วโซกั้นทางเทาพรอมทาสีขาว แดง บริเวณดานซายและ

ดานขวา อาคาร 100 ป   
13. วันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 กิจกรรม ประกวด เดือน และดาวเทียม คณะมนุษยศาสตรและ

สังคมศาสตร ณ หองประชุม อาคาร 100 ป 
14. วันที่ 24 พฤศจิกายน 2560 ติดตั้งระบบอินเทอรเน็ต อาคารบัณฑิต หอง 3026 3028 และ 3029  

โดยการติดตั้ง Hub Switch และเดินสาย Lan เพิ่มเติม ณ อาคารบัณฑิต  หอง 3026 3028 และ 3029 
15. หองสมุดเปดใหบรกิารหนังสือใหมชั้นที่ 1  ทุกทานสามารถเขาไปดูได 
16. อาคาร 100 ป มีการติดตั้งเสาและใชโซเชื่อมไวรอบอาคาร  เพ่ือปองกันรถท่ีเขาไปจอด 
17. ระบบ WiFi ไดมีการเปดซอง และภายในเดือนธันวาคม 2560 จะทําสัญญาวาจาง  และติดตั้งแลว

เสร็จในเดอืนมกราคม 2561 
 

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
รับทราบ   
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ระเบียบวาระที่ 5.7  ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 

 สาระสําคัญโดยยอ 
1. วันท่ี 12 ธันวาคม 2560 ผูอํานวยการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) คร้ังท่ี 

12/2560 ณ หองประชุมอยุธยา – อาเซียน 
2. วันท่ี 13 ธันวาคม 2560 ผูอํานวยการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ครั้งท่ี 

13/2560 ณ หองประชุมอยุธยา – อาเซียน 
3. วันท่ี 13 ธันวาคม 2560 การประชุมกองบรรณาธิการวารสารราชภัฏกรุงเกา ณ หองประชุม

สถาบันวิจัยและพัฒนา 
4. วันที่ 18 – 20 ธันวาคม 2560 งานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา 

ครั้งที่ 8 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏราํไพพรรณ ีจ.จันทบุรี 
5. วันที่ 12 – 14 ธันวาคม 2560 การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเปนวิทยากรมืออาชีพ” ณ หอง 3001 

อาคารบัณฑิตวิทยาลยั 
6. วันที่ 25 – 27 ธันวาคม 2560 การอบรมเชิงปฏิบัติการ“การเขียนบทความวิจัยและบทความวิชาการ

เพ่ือเผยแพรในการประชมุระดับชาติและนานาชาติ จ.กาญจนบุร ี
7. จากท่ีมีการประชาคม 5 พื้นที่สําหรับงานบริการวิชาการ และในวันอาทิตยท่ี 17 ธันวาคม 2560     

จะลงพ้ืนที่ ณ ตําบลคลองจิก  อําเภอบางปะอิน  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  และไดนัดหมายประชาชนไวแลว 
 

มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
รับทราบ 

 

ระเบียบวาระท่ี 5.8  ผูอํานวยการสํานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา 

 สาระสําคัญโดยยอ 
1. วันที่ 29 ตุลาคม  2560 อบรมการใชระบบการลงทะเบียนออนไลนและพัฒนาทักษะการใช Google 

Classroom และเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษา ณ หอง 31110 อาคารศนูยภาษาและคอมพิวเตอร 
2. วันที่ 4 พฤศจิกายน 2560  กิจกรรมสานสัมพันธรุนพ่ีรุนนองระดับบัณฑิตศึกษา  ณ หองประชุม   

ตนโมก อาคารบรรณราชนคริทร 
3. วันที่  16 ธันวาคม 2560 การอบรมภาษาอังกฤษเพ่ือเตรียมความพรอมในการเตรียมสอบ            

ของนักศึกษาระดับปริญญาโท  ซึ่งนักศึกษาตองเตรียมความพรอมในการสอบตามเกณฑของสํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา (ส.ก.อ.) ใหได  โดยไดเรียนเชิญวิทยากรมาใหความรู 

4. สํานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาและคณะครุศาสตรไดประสานงานกันในการพัฒนาหลักสูตร
และการสอนในระดับปริญญาโท และจะมีการวิภาคหลักสูตร ในวันที่ 20 ธันวาคม 2560 

 

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
รับทราบ 

 
 

 
 
 



 

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  คร้ังที่  1/2561 

 

28 

ระเบียบวาระท่ี 5.9  ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี 

 สาระสําคัญโดยยอ 
1. การรับเงินตลาดนัดรานจรทุกสัปดาห  และไดปรับระบบการชําระเงินทําใหผูประกอบการได

ชําระเงินตรงเวลามากขึ้น  เนื่องจากหากชําระเงนิลาชาจะเสียคาปรับ   
2.  การจัดหองเรียนในอาคาร 2 ไวพลางกอน จํานวน 22 หองเรียน  และไดจัดเตรียมเกาชี้    

แลคเชอรไวสําหรับการเรียนแลว 
3. วันที่ 28 ธันวาคม 2560 การจัดงานเลี้ยงปใหมของบุคลากร ในชวงกลางวัน ณ หอประชุม

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
4. วันที่ 10 มกราคม 2560 การจัดงานเลี้ยงปใหมของคณาจารย ในชวงเย็น ณ หอประชุม

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
 

งานบริหารงานบุคคล 
1. วันที่ 8 พฤศจิกายน 2560  ประชุมคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ (ก.พ.ว.) 

ครั้งที่ 12/2560 มีมติเห็นชอบการกําหนดตําแหนงและแตงต้ังใหดํารงตําแหนงทางวิชาการ ระดับผูชวย
ศาสตราจารย จํานวน 1 ราย 

2. วันท่ี 28 พฤศจิกายน 2560 ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจํามหาวิทยาลัย    
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (ก.บ.ม.) คร้ังท่ี 9/2560  

3. วันที่ 21 พฤศจิกายน 2560 ประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองเงินเดือนขาราชการ  
4. วันท่ี 16 พฤศจิกายน 2560 ประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการลาศึกษาตอ ครั้งที่ 

6/2560  
5. วันที่ 27 ตุลาคม – 9 พฤศจิกายน 2560 ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพ่ือจางเปนเจาหนาท่ี

ประจําตามสัญญา ครั้งที่ 4/2560               
6. บรรจุและแตงตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ จํานวน 5 ราย ดังนี้ 

6.1 นางธนาวรรณ  รักษาพงษพานิช พนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหนงอาจารย สังกัด       
คณะครุศาสตร  ตั้งแตวันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 

6.2 นายจุติธรณ  เลาหพรชัยพันธ  พนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหนงอาจารย สังกัดคณะครุ
ศาสตร  ตั้งแตวันท่ี 15 พฤศจิกายน 2560 

6.3 นางสาวสิ ริพร  ทิชาชาติ   พนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหนงอาจารย  สังกัดคณะ
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ตั้งแตวันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 

6.4 นายวิวัฒน  รอยศรี พนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหนงอาจารย สังกัดคณะมนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร ตั้งแตวันท่ี 15 พฤศจิกายน 2560 

6.5 นางสาวปภัสนันท  แกวแสง เจาหนาที่ประจําตามสัญญา ตําแหนงอาจารย สังกัดคณะ
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ตั้งแตวันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 

7. บุคลากรสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ลาออกจาการปฏิบัติหนาที่ จํานวน       
1 ราย 

7.1 นายณัฐพงษ  มีธรรมยุติ เจาหนาที่ประจําตามสัญญา ตําแหนงคนงาน สังกัดกองกลาง 
สํานักงานอธิการบด ีตั้งแตวันท่ี 1 พฤศจิกายน 2560 
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8. กําหนดการประชุมคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ (ก.พ.ว.) ครั้งที่ 13/2560                       
ภายในเดือนธันวาคม 2560 

9. กําหนดการประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการลาศึกษาตอ ครั้งที่ 7/2560 ภายใน
เดือนธันวาคม 2560 

10. กําหนดการประชุมคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบุคลากร ครั้งที่ 2/2560 ภายในเดือน
ธันวาคม 2560 

11. นําเสนอวาระเขาที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่  13/2560 วัน ท่ี 13 ธันวาคม 2560      
เรื่อง พิจารณาอนุมัติการกําหนดอัตราคาจางแรกบรรจุและปรับอัตราคาจางสําหรับพนักงนมหาวิทยาลัย 

  

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
รับทราบ 

 

ระเบียบวาระท่ี 5.10  ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ 
- ไมมี - 

 

ระเบียบวาระท่ี 5.11  ผูอํานวยการกองนโยบายและแผน 

 สาระสําคัญโดยยอ 
1. ผลการดําเนินงาน ประจําเดือนพฤศจิกายน - ธันวาคม พ.ศ. 2560 
2. แผนการดําเนินงานประจําเดือนธันวาคม พ.ศ. 2560  
3. สรุปผลการดําเนินงานตามแผนการใชจายงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ         

พ.ศ. 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ขอมูลสะสม ตั้งแตวันท่ี 1 ตุลาคม 2560 – 30 พฤศจิกายน 
2560  

4. สรุปผลการดําเนินงานตามแผนการใชจายงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ         
พ.ศ. 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จําแนกตามประเภทงบประมาณ ขอมูลสะสม ตั้งแตวันที่ 1 
ตุลาคม 2560 – 30 พฤศจิกายน 2560 

5. สรุปผลการดําเนินงานตามแผนการใชจายงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ         
พ.ศ.2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จําแนกตามประเภทรายจาย ขอมูลสะสม ตั้งแตวันที่ 1 
ตุลาคม 2560 – 30 พฤศจิกายน 2560 

6. สรุปผลการดําเนินงานตามแผนการใชจายงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ         
พ.ศ. 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จําแนกรายหนวยงาน ขอมูลสะสม ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 
2560 – 30 พฤศจิกายน 2560 

7. สรุปผลการดําเนินงานตามแผนการใชจายงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ          
พ.ศ. 2561 (ภาพรวม) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จําแนกรายหนวยงาน ขอมูลสะสม ตั้งแตวันที่ 1 
ตุลาคม 2560 – 30 พฤศจิกายน 2560 

8. สรุปขาวยุทธศาสตรดานการศึกษาที่เก่ียวของ 

 

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
รับทราบ    
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ระเบียบวาระที่ 5.12  ผูอํานวยการกองกลาง 
ขอมลูตามที่สํานักงานอธิการบดีเสนอ 

 
 

ระเบียบวาระที่ 5.13  ผูอํานวยการกองพัฒนานกัศึกษา 

 สาระสําคัญโดยยอ 
1. วันที่ 3 พฤศจิกายน 2560 ประชุมเตรียมความพรอมงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจําป

การศกึษา 2560 รวมกับคณบดี 4 คณะ ณ หองประชุมกองพัฒนานักศึกษา 
2. วันที่ 8 พฤศจิกายน  2560 อบรมธรรมศึกษา ณ หอประชุมมหาวิทยาลัย 
3. วันที่ 9 พฤศจิกายน 2560 สอบธรรมศึกษา ณ หอประชุมมหาวิทยาลัย 
4. วันที่ 12-17 พฤศจิกายน 2560 เขารวมการแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย (คร้ังที่ 45) 

รอบคัดเลือก ณ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตชลบุรี จ.ชลบุรี 
5. วันที่ 22 พฤศจิกายน 2560 จัดอบรมใหความรูและทักษะดานการประกันคุณภาพการศึกษาแก

นักศึกษา ใหกับนักศึกษาชั้นปที่ 1 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัย 
6. วันท่ี 28 พฤศจิกายน 2560 นํานักศึกษาเขารับทุนการศึกษา ปตท. ประจําป 2560 ณ อาคาร

สํานักงานใหญ บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) 
7. วันที่ 28 พฤศจิกายน 2560 ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนางานดานกิจการนักศึกษา

 ณ หองประชุมกองพัฒนานักศึกษา 
8. วันที่ 29 พฤศจิกายน 2560 จัดอบรมเตรียมความพรอมเพื่อการทํางานเมื่อสําเร็จการศึกษา 

ใหกับนักศึกษาชั้นปท่ี 4 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรกับคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ณ หอประชุม
มหาวิทยาลัย 

9. วันที่ 17 ตุลาคม 2560 จัดประชุมเตรียมความพรอมงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจําป
การศกึษา 2560 ณ หองประชุมวิมานจันทร มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 

10. วันท่ี 14 - 16 ธันวาคม 2560 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาเครือขายกิจการนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั่วประเทศ คร้ังที่ 9 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรอียุธยา 

11. วันที่ 18 - 19 ธันวาคม 2560 อบรมอาจารยที่ปรึกษา ณ หองประชุมตนโมก 
12. วันที่  20 - 23 ธันวาคม 2560 สงบุคลากรเขารวมโครงการพัฒนามหาวิทยาลัยสูการเปน

มหาวิทยาลัยปลอดบุหร่ีอยางย่ังยืน ณ โรงแรมไมดา จ.นครปฐม 
 

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
รับทราบ 

 

ระเบียบวาระที่ 5.14  ผูอํานวยการกองบริการการศึกษา 

 สาระสําคัญโดยยอ 
1. วันที่ 1 กันยายน 2560 ถึงวันท่ี 3 พฤศจิกายน 2560 รับสมัครนักศึกษาภาคปกติ ระดับ

ปริญญาตรี ประจําปการศึกษา 2561 (รอบ Portfolio ครั้งที่ 1) โดยไมมีการสอบขอเขียน และไมตองชําระเงิน
คาสมัครใด ๆ ทั้งสิ้น (สมัครผานโรงเรียน โดยทางโรงเรียนรวบรวมใบสมัครสงมายังกองบริการการศึกษา) 
จํานวน 700 ราย โรงเรยีนในกลุมเปาหมาย 
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2. วันที่ 28 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560รับสมัครนักศึกษาภาคพิเศษ (เสาร-
อาทิตย) ประจําภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2560 ณ กองบริการการศึกษา  งานการเงินและบัญชี 

3. วันท่ี 7 พฤศจิกายน 2560 ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ คร้ังที่ 9/2560 (วาระพิเศษ)  
ณ หองประชุมอยุธยา-อาเซียน 

4. วันที่ 9 พฤศจิกายน 2560 ประกาศรายชื่อนักศึกษาภาคปกติ ประจําปการศึกษา 2561 
(รอบ Portfolio ครั้งที่ 1) ณ กองบริการการศึกษา  www.aru.ac.th 

5. วันที่ 18 พฤศจิกายน 2560 สอบสัมภาษณนักศึกษาภาคปกติ ประจําปการศึกษา 2561 
(รอบ Portfolio ครั้งที่ 1) จํานวน  757  ราย ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

6. วันท่ี 15 พฤศจิกายน 2560 โครงการ “ARU พบผูบ ริหารสถานศึกษา และผูบริหาร
การศึกษาในเขตพ้ืนท่ีบริการ  ประจําปการศึกษา 2561 ณ หองประชุมคณะรัฐมนตรี ชั้น 2 อาคาร 100 ป 

7. วันที่  22 พฤศจิกายน 2560ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ  ค ร้ังที่  10/2560              
ณ หองประชุมอยุธยา-อาเซียน 

8. วันที่ 23 พฤศจิกายน 2560 ถึงวันท่ี 8 ธันวาคม 2560นักศึกษาชั้นปที่ 1-5 คณะครุศาสตร 
ในโครงการผลิตครูเพ่ือพัฒนาทองถิ่นรุนที่ 2  ในป พ.ศ. 2560 ออกหนังสือรับรองเปนนักศึกษาและใบแสดงผล
การศกึษา ณ กองบริการการศึกษา 

9. วันที่ 24 พฤศจิกายน 2560  ประกาศผลการคัดเลือกเปนนักศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี 
ประจําปการศึกษา 2561 (รอบ Portfolio คร้ังที่ 1) จํานวน 424 ราย  ณ กองบรกิารการศึกษา www.aru.ac.th 

10. วันที่ 24 พฤศจิกายน 2560 วันสุดทายของการยกเลิกวิชาเรียนของนักศึกษาภาคปกติ 
ประจําภาคเรียนที่ 1 ประจําปการศึกษา 2560 ณ กองบริการการศึกษา 

11. วันท่ี 25 พฤศจิกายน 2560 นักศึกษาภาคพิเศษ (เสาร-อาทิตย) ภาคเรียนที่  1/2560        
รับบัตรนักศกึษาใหม  ณ กองบรกิารการศึกษา 

12. วันที่ 26 พฤศจิกายน 2560 วันสุดทายของการยกเลิกวิชาเรียนของนักศึกษาภาคพิเศษ 
(เสาร-อาทิตย) ประจําภาคเรียนที่ 1 ประจําปการศึกษา 2560 ณ กองบรกิารการศึกษา 

13. วันที่ 1 ธันวาคม 2560 วันสุดทายของภาคเรียนที่ 1/2560 และสงเกรดแก I ภาคเรียนที่ 
2/2559 ณ กองบริการการศึกษา 

14. วันที่  1-8 ธันวาคม 2560 นักศึกษาช้ันปที่  1-5 คณะครุศาสตร รับหนังสือรับรองเปน
นักศกึษาและใบแสดงผลการศึกษา โครงการผลิตครูเพ่ือพัฒนาทองถิ่นรุนที่ 2  ในป พ.ศ. 2560 ณ กองบริการ
การศึกษา 

15. วันที่ 2 ธันวาคม 2560 รายงานตัวและยืนยันสิทธ์ิเปนนักศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี 
ประจําปการศึกษา 2561 (รอบ Portfolio ครั้งที่ 1) จํานวน 424 ราย เวลา 08.30-12.00 น. ณ หองประชุม
อาคาร 100 ป 

16. วันที่ 2 ธันวาคม 2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เปนหนวยงานกลางใน      
การออกขอสอบ คั ดเลือกขอสอบ พิ มพ ข อสอบ จัดสอบ ประมวลผลการสอบ และเก็บข อสอบ                  
ในการดําเนินการเก่ียวกับการทดสอบภาคความรูความสามารถท่ัวไปและภาคความรูความสามารถเฉพาะ
ตําแหน งในการเลือกสรรเพื่อจัดจางเป นพนักงานจ าง ค ร้ังที่  2/2560 องคการบริหารสวนจังหวัด
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พระนครศรีอยุธยา ตําแหนงผูชวยครู จํานวน 21 อัตรา และผูชวยครูผูดูแลเด็ก จํานวน 13 อัตรา รวมทั้งสิ้น 
34 อัตรา เวลา 09.00-16.30 น. ณ อาคาร 6, อาคาร 7 

17. วันที่ 4 ธันวาคม 2560 ประกาศผลการคัดเลือกเปนนักศึกษาภาคพิเศษ (เสาร-อาทิตย) 
ประจําภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2560 ณ กองบริการการศึกษา www.aru.ac.th 

18. วันที่ 4,6,8,12 ธันวาคม 2560 สอบปลายภาคเรียนนักศึกษาภาคปกติ ภาคเรียนที่ 1/2560 
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

19. วันที่ 7 ธันวาคม 2560 มหาวิทยาลัยจัดสงผลสอบภาคความรูความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) 
ภาคความรูความสามารถสําหรับตําแหนง (ภาค ข.) ใหกับองคการบริหารสวนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
ตําแหนงผูชวยครแูละผูชวยครูผูดูแลเด็ก  ณ องคการบริหารสวนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

20. วันที่ 7-16 ธันวาคม 2560 อาจารยผูสอนนักศึกษาภาคปกติ ภาคเรียนที่ 1/2560 สงเกรด
ภาคระบบออนไลน ณ กองบริการการศึกษา  www.aru.ac.th 

21. วันที่ 9 ธันวาคม 2560 รายงานตัวเปนนักศึกษา อบรมการลงทะเบียนผานระบบออนไลน 
และปฐมนิเทศนักศึกษาใหม ณ หองประชุมอาคาร 100 ป 

22. วันที่  9 - 10 ธันวาคม 2560 นักศึกษาภาคพิเศษ (เสาร-อาทิตย ) ภาคเรียนที่  2/2560      
สอบปลายภาคเรียน ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรอียุธยา 

23. วันที่ 11 - 20 ธันวาคม 2560 อาจารยผูสอนนักศึกษาภาคพิเศษ (เสาร-อาทิตย) ภาคเรียนท่ี 
1/2560 สงเกรดภาคระบบออนไลน ณ กองบริการการศึกษา www.aru.ac.th 

24. วันที่ 12 ธันวาคม 2560 มหาวิทยาลัยจัดสงรายชื่อนักศึกษาที่รายงานตัวและยืนยันสิทธ์ิ     
เปนนักศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ประจําปการศึกษา 2561 (รอบ Portfolio ครั้งที่ 1) ใหท่ีประชุม
อธิการบดีแหงประเทศไทย (ทปอ.) ณ กองบริการการศึกษา 

25. วันที่ 15-19 ธันวาคม 2560 ผูสมัครที่ผานการคัดเลือกเปนนักศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญา
ตรี ประจําปการศึกษา 2561 (รอบ Portfolio ครั้งที่ 1) ยืนยันสิทธ์ิการเปนนักศึกษาผานระบบ Clearing 
House ใน Website : www.tcas.cupt.net www.tcas.cupt.net   

26. วันที่ 16 ธันวาคม 2560 นักศึกษาภาคพิเศษ (เสาร-อาทิตย) ภาคเรียนที่ 2/2560 เปดภาค
เรียนและพบอาจารยที่ปรึกษาทุกชั้นป ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

27. วัน ท่ี 17 ธันวาคม 2560 องคการบริหารสวนจังหวัดพระนครศรีอยุธยาชําระเงินคา
ดําเนินการออกขอสอบตําแหนงผูชวยครู และผูชวยครูผูดูแลเด็ก สั่งจายในนาม “มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา”ณ องคการบริหารสวนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

28. วันที่ 22 ธันวาคม 2560 ที่ประชุมอธิการบดีแหงประเทศไทย (ทปอ.) สงรายชื่อผูยืนยันสิทธ์ิ
ใหมหาวิทยาลัย (รอบ Portfolio ครั้งท่ี 1) ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

29. วันที่ 26 - 27 ธันวาคม 2560 อบรมโครงการพัฒนาอาจารยใหม มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา จํานวน 30 ราย ณ โรงแรมเดอะกรีนเนอร่ี  รีสอรท เขาใหญ  จังหวัดนครราชสีมา 

30. ไดดําเนินการจัดทําโครงการเพ่ือเสนอของบประมาณในการปรับปรงุหลักสูตรรวมกันระหวาง
คณะครุศาสตร  คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร และวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี จํานวน 3 หลักสูตร  
และจะนําเสนอมหาวิทยาลัยตอไป 
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 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
รับทราบ 

 

ระเบียบวาระที่ 5.15  หัวหนาหนวยตรวจสอบภายใน 
- ไมมี - 

 

ระเบียบวาระที่ 5.16  ประธานคณะกรรมการดําเนินงานศูนยฝกปฏิบัติการวิชาชีพธุรกิจ (อาคาร  
สวนหลวง) 

 

 สาระสําคัญโดยยอ 
สรุปการดําเนินงานในปงบประมาณ พ.ศ.2560 

ระหวางวันท่ี 1 ตุลาคม 2559 ถึง 30 กันยายน 2560 

ศูนยฝกปฏิบัติการวิชาชีพทางธุรกิจ (อาคารสวนหลวง) 

ศูนยฝกปฏิบัติวิชาชีพทางธุรกิจ (อาคารสวนหลวง) ขอสรุปผลการดําเนินงานในปงบประมาณ 2560 

เพื่อแจงตอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) ครั้งท่ี 12/2560 มีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

ตารางที่ 1 ตารางรายรับแยกประเภทรายไดจากบริการของศูนยฝกปฏิบัติการวิชาชีพทางธุรกิจ 

(อาคาร สวนหลวง) 

ลาํดับท่ี ประเภทของบริการ จํานวนการใชบริการ 
(ครั้ง) 

จํานวนเงิน (บาท) 
 

1 หองพักเดี่ยว (เตียงคู)  3,340 1,704,400.00 
2 หองพักรวม 154 150,300.00 
3 หองประชุมศรีอยุธยา 85 170,500.00 
4 หองประชุมศรีรามเทพ 51 134,375.00 
5 หองจัดเล้ียง 32 48,000.00 
6 คาเชารานเขียวหวาน 12 66,000.00 
7 รายไดอ่ืนๆ  118,575.00 
8 รายไดจากดอกเบี้ยเงินฝาก

ธนาคาร 
 68,294.07 

9 รายไดที่ไมเปนตัวเงนิ  
(การบริการหองพักแบบไมเสีย
คาใชจาย, การบริการหองพัก
หองสัมมนาแบบลดราคา) 

181 113,400.00 
 

รวมรายได 2,460,444.07 
 

หมายเหต:ุรายไดที่ไมเปนตัวเงนิ ขอที่ 9 ไมไดนําไปรวมในยอดรวมทั้งหมด 
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ตารางที่ 2 รายจายของปงบประมาณ 2560 

ลาํดับที่ หมวดเงนิรายจาย หนวย (บาท) 
1 คาจางช่ัวคราว 1,231,652.00 
2 คาตอบแทนปฏิบัติงานนักศึกษาระหวางเรียน 160,080.00 
2 คาใชสอย (คาเคเบิ้ลทีวีสําหรับหองพัก) 163,689.50 
3 คาวัสดุ 241,982.60 
4 คาสาธารณูปโภค (10%)  

ชําระแกมหาวิทยาลัย 
675,811.80 

5 คาสาธารณูปโภค (โทรศัพทพ้ืนฐาน) 9,738.40 
6 คาใชจายอ่ืน 34,039.01 
7 คาเสื่อมราคา-ครุภัณฑ 76,147.29 

รวมรายจายทั้งส้ิน 2,593,140.60 

ในปงบประมาณ พ.ศ.2560 ไดมีการจัดทําโครงการที่ไมเคยมีการจัดทํามากอน คือโครงการรับนักศึกษา

ปฏิบัติงาน(ระหวางเรียน) โดยมีคาตอบแทน ซ่ึงเปนการบูรณาการและเปนไปตามพันธกิจของศูนยฝกปฏิบัติการ

วิชาชีพธุรกิจ (อาคารสวนหลวง) ซ่ึงทําใหมีคาใชจายเพ่ิมขึ้น โดยกอนหนาท่ีไดจัดทําโครงการรับนักศึกษาฝก

ประสบการณวิชาชีพโดยไมมีคาตอบแทนแตไมไดรับผลตอบรบัที่ดีและไมมีนักศึกษาเขามาสมัคร 

ตารางที่ 3 สรุปงานในรอบปงบประมาณ 2560 ของศูนยฝกปฏิบัติการวิชาชีพทางธุรกิจ               

(อาคารสวนหลวง) 

ลําดับท่ี รายละเอียดงาน 
1 มีนักศึกษาปฏิบัติงานระหวางเรียนในภาคเรียนท่ี 1/2560 จํานวน 60 คน จากสาขาวิชา

การทองเท่ียว, สาขาวิชาภาษาอังกฤษ, สาขาวิชาภาษาจีน, สาขาวิชานิ เทศศาสตร, 
สาขาวิชาดนตรีสากล และสาขาวิชาสารสนเทศ เขาปฏิบัติงานในสวนของงานแมบาน งาน
การบริหารจัดการ งานตอนรบัลูกคา งานจัดหองประชุม งานธุรกิจ และงานวางแผนพัฒนา
บรกิาร 

2 มีนักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพ (เตม็เวลา) สาขาวิชาภาษาอังกฤษ   คณะมนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร จํานวน 1 คน  

3 ประเมินตอสัญญาจางเจาหนาที่ประจําตามสัญญาท่ีผานการประเมินในปงบประมาณ 
2560 พรอมทั้งเลื่อนคาจางเจาหนาท่ีประจําตามสัญญา รอยละ 5 ประจําปงบประมาณ 
2561 จํานวน 7 ราย  

4 จัดเตรยีมสถานท่ีเพ่ือรองรับการเขาพักและการจัดประชุมเตรียมความพรอมของเจาหนาที่
ตํารวจเพ่ือดูแลรับผิดชอบการประชุม ครม.สัญจรในวันที่ 19 กันยายน 2560 
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ลําดับท่ี รายละเอียดงาน 
5 วางแผนเพ่ือสรางขอตกลงเพิ่มเติมดานงานบริการระหวางศนูยปฏิบัติการวิชาชีพทางธุรกิจ 

(อาคารสวนหลวง) กับผูประกอบการรานอาหารเขียวหวาน ในสวนของการบริการอาหาร
เชาแกลูกคาที่พักศูนยฝกปฏิบัติการวิชาชีพทางธุรกิจ (อาคารสวนหลวง) หองพักคู 1 หอง/
อาหารเชา 2 ที่ ซึ่งรานเขียวหวานเปนผูผลิตอาหารเชา โดยมีการปรบัราคาหองพักรวม
อาหารเชาใหม ดังนี้  
1. ลูกคาราชการ หองพักรวมอาหารเชา 650 บาท ตอ 2 ทาน (แสดงบัตรราชการท่ีไม
หมดอายุสําหรับการเขาพัก) 
2. ลูกคาท่ัวไป หองพักรวมอาหารเชา 750 บาท ตอ 2 ทาน  
เร่ิมใหบริการรูปแบบใหมตั้งแต 1 พฤศจิกายน 2560 เปนตนไป 

ซึ่งมีเงื่อนไขสําคัญเปนไปตามนโยบายที่ทานอธิการบดีประสงคใหเกิดขึ้นแกศูนยฝกฯ ใน
ฐานะการใหบริการหองพักและเพิ่มบริการอาหารเชาที่บริการโดยรานเขียวหวาน เวลา 
6.30-10.00 น . และปรับราคาคาบริการหองพักเพ่ิมขึ้น  ประกอบดวย 3 เมนูหลัก 
ดังตอไปนี้ 
1. ขาวตม+ชา/กาแฟ+น้ําดื่ม       
2. ขาวผัด+ชา/กาแฟ+น้ําดื่ม    
3. อเมริกันเบรคฟสค+ชา/กาแฟ+น้ําดื่ม    

6 ศูนยฝกปฏิบัติการวิชาชีพทางธุรกิจ (อาคารสวนหลวง) ไดดําเนินการตามขอตกลงความ
รวมมือกับสาขาวิชาคหกรรมศาสตร รวมกันวางแผนบริการอาหารวางโดยใชชุดเสิรฟที่มี
ตราสัญลักษณของสวนหลวงเพ่ือสรางภาพลักษณ เริ่มจําหนายอาหารวางตั้งแตวันท่ี               
22 ตุลาคม 2560 โดยมีเงื่อนไขคือลูกคาที่ใชบริการหองประชุมศูนยฝกฯ ตองสั่งอาหารวาง 

7 จัดระบบการบริการแกลูกคา อาจารย และเจาหนาที่ของมหาวิทยาลัยในดานที่จอดรถของ
ศูนยฝกปฏิบัติการวิชาชีพทางธุรกิจ (อาคารสวนหลวง) โดยมีการแจงผาน Line และสื่อ
ประชาสัมพันธตางๆ เพื่อลดปญหาการจราจรในลานจอดรถ สรางความปลอดภัยแก
ผูใชบริการ  

8 ปรับปรุงระบบใหบริการสัญญาณอินเตอรเน็ตไรสายแกลูกคาและผูใชบริการศูนยฝก
ปฏิบัติการวิชาชีพทางธุรกิจ (อาคารสวนหลวง) 

9 ปรับปรุงเคร่ืองแบบเจาหนาที่ของศูนยฝกปฏิบัติการวิชาชีพทางธุรกิจ (อาคารสวนหลวง) 
เพ่ือสรางภาพลักษณที่ดีในการปฏิบัติงาน 

10 นําเสนอผลกระทบจากระบบเคร่ืองเสียงหองประชุมศรีรามเทพและจอฉายภาพท่ี
เสื่อมสภาพของศูนยฝกปฏิบัติการวิชาชีพทางธุรกิจ (อาคารสวนหลวง) ทราบตอผูบริหาร
มหาวิทยาลัย 

11 ตกแตงหนาศูนยฝกปฏิบัติการวิชาชีพทางธุรกิจ (อาคารสวนหลวง) ดวยดอกดาวเรืองเพ่ือ
รําลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ รัชกาลที่ 9  ท้ังน้ี ใหนักศึกษา
ที่เขาฝกปฏิบัติงานกับศูนยฝกรวมกับบุคลากรของศูนยฝกฯ รวมกันปลูก 
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ลําดับท่ี รายละเอียดงาน 
12 ออกแบบ MOU ระหวางศูนยฝกฯ และสาขาวิชาคหกรรมศาสตร เพื่อดําเนินการจัดหา

รายไดเพ่ิมเติมในสวนของอาหารวาง และการบริการของนักศึกษา ทั้งนี้ ศูนยฝกฯ มีการ
ใหบรกิารอาหารวางมีรูปแบบหลัก ดังตอไปนี้   
Set อาหารวาง ราคา 35 บาท ประกอบดวย 
-เบเกอร่ี/ขนมไทย 2 ชิ้น   -ผลไม 1 อยาง  -ชา/กาแฟ/น้ําสมุนไพร+น้ําดื่ม 

13 ประสานกับคณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเพ่ือดําเนินการทํา MOU ใหมระหวาง
ศูนยฝกฯ และคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเพ่ือสงนักศึกษาเขามาดูแลงานระบบไฟฟา
และสาธารณูปโภคของอาคารสวนหลวง โดยมีอาจารยผูรับผิดชอบและควบคุมนักศึกษาที่
เขาปฏิบัติงาน โดยศูนยฝกฯ จะจายเงินคาตอบแทนแกนักศึกษาผานคณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี ระยะเวลา 1 ป   

14 สงเจาหนาที่การเงินและบัญชี ไปอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการสงเสริมการทําบัญชีใหถูกตอง 
ณ โรงแรมกรุงศรีริเวอร เพื่อพัฒนาองคความรูดานบัญชีแกบุคลากร โดยไมเสียคาใชจาย 

15 นักศึกษาสาขาวิชานิเทศศาสตร คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรเขารวมปฏิบัติงานดาน
การผลิตสื่อสิ่งพิมพและสื่อภาพเคลื่อนไหวเพ่ือยกระดับรูปแบบการบริการของศูนยฝกฯ 
ไดแก เมนูอาหารเชา คูปองอาหารเชา 

16 นําเสนอแผนงบประมาณป 2561 ศูนยฝกปฏิบัติการวิชาชีพทางธุรกิจ  (อาคารสวนหลวง) 
กรอบวงเงิน 6,819,600 บาท 

17 วางแผนการลดข้ันตอนการทํางานภายในศนูยฝกปฏิบัติการวิชาชีพทางธุรกิจ (อาคารสวน
หลวง) โดยใชกระบวนการตรวจสอบขั้นตอนการปฏิบัติงาน ลดของเสีย ลดสิ่งไมจําเปน 
ยกเลิกการถือเงินสดสําลอง เพื่อสรางระบบความโปรงใสและตรวจสอบไดในองคกร 

18 ขอความอนุเคราะหดนตรีบรรเลงจากสาขาวิชาดนตรีสากล เพ่ือสรางบรรยากาศความเปน
โรงแรมภายในอาคาร 

19 วางแผนการฝกปฏิบัติงานนักศึกษารูปแบบใหมในปงบประมาณ 2561 ใหนักศึกษาเตรียม
ความพรอมในการปฏิบัติงานอยางเปนระบบ มีการแบงงานอยางชัดเจนในรูปแบบตาราง
ปฏิทินการปฏิบัติงานประจําวัน ประจําสัปดาห และออกแบบเลมบันทึกการปฏิบัติงาน
ประจําวันเสมอืนการออกฝกประสบการณวิชาชีพภายนอก 

20 การสอบคัดเลือกบุคคลเพ่ือจางเปนเจาหนาที่ประจําตามสัญญา ตําแหนง เจาหนาที่การเงิน
และบัญชี โดยมีคําสั่งมหาวิทยาลัย ที่ 1093/2560 แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการสอบ
คัดเลือกบุคคลเพ่ือจางเปนเจาหนาท่ีประจําตามสัญญาประจําปงบประมาณ 2561 ดังนี้ 
1. นางชเนตตี จาตุรนตรัศมี ประธานกรรมการ 
2. นายอภิชาติ พานสุวรรณ กรรมการ 
3. นางสาวสุวรรณ อาจคงหาญ กรรมการและเลขานุการ 

21 ปดงบประมาณป2560 ของศูนยฝกปฏิบัติการวิชาชีพทางธุรกิจ  (อาคารสวนหลวง) 
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สรุปการดําเนินงานในชวง 1 พฤศจิกายน 2560 ถึง 30 พฤศจิกายน 2560 

ศูนยฝกปฏิบัติการวิชาชีพทางธุรกิจ (อาคารสวนหลวง) 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
 

ศูนยฝกปฏิบัติวิชาชีพทางธุรกิจ (อาคารสวนหลวง) ขอสรุปผลการดําเนนิงานในเดือนพฤศจิกายน 

2560 เพ่ือแจงตอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) ครั้งที่ 2/2561 มีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

ตารางที่ 1 ตารางรายรับแยกประเภทรายไดจากบริการของศนูยฝกปฏิบัติการวิชาชีพทางธุรกิจ (อาคาร สวนหลวง) 

ลําดับที ่ ประเภทของบริการ จํานวนการใชบริการ 
(ครั้ง) 

จํานวนเงิน (บาท) 
 

1 หองพักเดี่ยว (เตียงคู)  196 112,600.00 
2 หองพักรวม 17 15,300.00 
3 หองประชุมศรีอยุธยา 7 13,500.00 
4 หองประชุมศรีรามเทพ 5 12,000.00 
5 หองจัดเลี้ยง 2 3,000.00 
6 รายไดอ่ืนๆ  15,535.00 
7 รายรับท่ีไมกอใหเกิดรายได 4 3,025.00 

รวมรายรับเงินทั้งสิ้น 174,960.00 
 

สําหรบัในเดือนพฤศจิกายน 2560  มีการขออนุญาตใชหองประชุมสัมมนา ซึ่งจะเปนรายรบัท่ีไมเกิด
รายได จํานวน 1 หอง คิดเปนเงิน 2,000  บาท จากสาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ และมี
รายไดหองพักคูที่ขออนญุาตชําระครึ่งราคา จํานวน 3 หอง คิดเปนเงนิ 1,025 บาท 

ตารางที่ 2 รายจายของเดือนพฤศจิกายน 2560 
ลําดับที ่ หมวดเงนิรายจาย หนวย (บาท) 

1 คาจางชั่วคราว 93,750.00 
2 คาตอบแทน  26,075.00 
3 คาใชสอย 7,260.50 
4 คาวัสดุ 23,820.00 
5 คาสาธารณูปโภค  1,245.80 
6 คาใชจายอ่ืน 

-เงินประกันความเสียหายศูนยคืน                

(น.ส.นันทพร  ราศรีกฤษณ) 
-เงินคาเชารานเขียวหวาน คืนเจาของราน 

- 
5,000.00 

 
5,500.00 

7 คาครุภัณฑ ป 2561 95,385.00 
รวมรายจายทั้งสิ้น 350,545.50 

-คาครภัุณฑพาทิชั่น เงินกันไวเบิกเหลื่อมป พ.ศ.2560 149,800.00 
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ตารางที่ 3 สรุปงานในรอบเดือนพฤศจิกายน 2560 ของศนูยฝกปฏิบัติการวิชาชีพทางธุรกิจ           

(อาคารสวนหลวง) 

ลําดับที่ รายละเอียดงาน 
1 ดําเนินงานตามแผนงบประมาณ 2561 ตามโครงการท่ีเก่ียวของกับการ

ดําเนินงานของศูนยฝกปฏิบัติการวิชาชีพทางธุรกิจ (อาคารสวนหลวง) 
2 
 

บํารุงรักษาตนไม ตัดตกแตง ตนไทรใหญที่อยูบริเวณริมสระน้ําขางศูนยฝก
ปฏิบัติการวิชาชีพทางธุรกิจ (อาคารสวนหลวง) โดยความอนุเคราะหจาก
กรมราชทัณฑ ทัณฑสถานบําบัดพิเศษพระนครศรีอยุธยา 

 
 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 

รับทราบ   

ระเบียบวาระที่ 5.17  รองอธิการบดี 

ระเบียบวาระที่ 5.17.1  รองอธิการบดีฝายบริหาร 

 สาระสําคัญโดยยอ 
1. สรุปขอมูลดานอาคารสถานที่  

1.1 งานกอสรางอาคารเรียนรวมและโรงอาหาร เบิกจายแลว 15 งวด จาก 19 งวด           

อยูระหวางดําเนินการงวดที่ 16, 17 คาดวาจะสงมอบอาคารไดในเดือน มกราคม 2561 จากวันครบกําหนด

ตามสัญญา 14 พฤษภาคม 2561 (ผูรับจางดําเนินการเร็วกวาแผน) 

1.2 งานปรับปรุงอาคาร 1 และ 2 อยูระหวางดําเนินการงวดที่ 10 (งวดสุดทาย) คาดวาจะสง

มอบอาคารไดในเดือน ธันวาคม 2560  

1.3 ตั้งแตเดือน กุมภาพันธ 2561 จะมีการปรับปรุงถนนสายหลัก ระบบสายสงไฟฟาและ

สายสัญญาณการสื่อสารตั้งแตประตูทางเขามหาวิทยาลัยไปจนถึงอาคารเรียนรวมและโรงอาหาร (อาคารหลัง

ใหมท่ีอยูระหวางการกอสราง) 

1.4 ปญหาการกอสรางอาคารศิลปกรรมขณะนี้อยู ระหวางกระบวนการประสานงาน        

เพื่อแกปญหาในระดับกรม 

2. งานบริหารทั่วไป 

2.1 ทําการติดตั้งเครื่องพิมพงานอัตโนมัติโดยสั่งงานจากโทรศัพทสมารทโฟนจํานวน 3 เครื่อง 

(ศูนยหนังสือ, อาคารศูนยภาษาและคอมพิวเตอร และอาคารบรรณราชนครินทร) ในเบื้องตนหลังจากติดตั้ง 

Application แลว จะมีโควตาใชงานไดฟรี 100 บาท (พิมพขาวดําแผนละ 1 บาท พิมพสีแผนละ 5 บาท)       

มีจุดประสงคเพ่ือบริการนักศึกษา และบุคลากร โดยบริษัท AA จะสนับสนุนคาบํารุงสถานท่ีเครื่องละ 1,000 

บาทตอเดือน 

2.2 รวมกับงานประชาสัมพันธอยูระหวางดําเนินการจัดทําสมุดบันทึก ปฏิทินตั้งโตะ และของ

ที่ระลึก เพ่ือจายใหกับทุกหนวยงานไดใชประโยชนตอไป  
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2.3 การกลั่นกรองการเลื่อนเงินเดือนขาราชการเปนไปดวยความเรียบรอยโดยจะสามารถ

ปรับเงินเดือนและจายเงินเดือนปรับใหมไดในเดือนธันวาคม 2560 สวนพนักงานมหาวิทยาลัยจะจายเงินเดือน

อัตราปรับใหมไดในเดอืนมกราคม 2561 

2.4 ขอความรวมมือประชาสัมพันธบุคลากรในหนวยงานที่มีความตองการตัดชุดสูทและชุดปกติ

ขาว (ทั้งชุด) ราคาชุดละ 2,600 – 2,900 บาท ราคาข้ึนอยูกับชนิดของผา (ทุกขนาดราคาเทากัน) รวมถึงเครื่องหมาย

ประดับชุดปกติขาวหรือชุดเต็มยศ  สามารถแบงจายเปนรายเดือนไดตั้งแต 6 – 10 เดือน ใหรวบรวมรายชื่อและระบุ

ความตองการสงไดที่งานธุรการกองกลาง   

3. งานวิเทศสัมพันธ 

3.1 ประชาสัมพันธการเขารวมโครงการพัฒนาการเรียนการสอนดวยภาษาอังกฤษ โดยรับ

สมัครอาจารยที่ตองการพัฒนาศักยภาพ และทักษะการสอนเปนภาษาอังกฤษในรายวิชาการศึกษาทั่วไป 

รวมถึงวิชาเอก โดยการอบรมทั้งในประเทศและตางประเทศ งานวิเทศสัมพันธจะมีบันทึกแจงรายละเอียดและ

กําหนดการตอไป 

3.2 มีการลงนามบันทึกความเขาใจ (MOU) ระหวางมหาวิทยาลัยราชภัฏ 38 แหง และ Sam 

Houston State University, USA โดยเนนการพัฒนาบุคลากรหลักสูตรปริญญาเอก และหลักสูตรระยะสั้น 

3.3 ในเดือนธันวาคม 2560 จะมีการลงนามบันทึกความเขาใจ (MOU) ระหวางมหาวิทยาลัย

ราชภัฏ 38 แหง และ National Pingtung University Taiwan เนนการพัฒนานักศึกษา และบุคลากร       

การฝกอบรมระยะสั้น คายวิทยาศาสตร การฝกงานในบริษัทชั้นนําของไตหวัน 

4. ในงานอยุธยามรดกโลกทางจังหวัดขอความอนุเคราะหมหาวิทยาลัยเปนสถานที่จอดรถ      

โดยทางตํารวจจะมาเปนผูบริหารจัดการในการเก็บเงิน  โดยยกเวนอาจารยและบุคลากรของมหาวิทยาลัย 

5. โปรแกรมเรียนภาษาอังกฤษ  ที่องคการบริหารสวนจังหวัดไดแนะนํามานั้น  จากการทํา

ลองใช 45 วัน มีผูเขาโครงการ 110 รายชื่อ  มีผูใชหนึ่งชั่วโมงขึ้นไป 40 คน ใชมากที่สุด 11 ชม. ใชนอยที่สุด 

20 วินาที  ขอใหคณบดีแตละคณะชวยดูแล  ไดสอบถามอาจารยของคณะครุศาสตรวาเปนโปรแกรมที่ดีมากใน

การฝกการออกเสียง  อยากใหอาจารยชวยหาระบบและกลไกเพ่ือจะไดสามารถใชไดอยางคุมคา 
 

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
รับทราบ  ประธาน กลาววา เรื่องขอใชสถานท่ีของมหาวิทยาลัยเปนสถานที่จอดรถขอหารือกับ

ผูวาราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยากอน 
 

ระเบียบวาระที่ 5.17.2  รองอธิการบดีฝายนโยบายและแผน 
 

 สาระสําคัญโดยยอ 
1. วันท่ี 8 พฤศจิกายน 2560 เวลา 13.30 น. การประชุมคณะอนุกรรมการติดตาม ตรวจสอบ

และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ณ หองประชุมอยุธยา-โปรตุเกส 
2. วันที่  15 พฤศจิกายน 2560 เวลา 13.30 น. การประชุมการดําเนินงานจัดทํ าตัวชี้ วัดผล               

การดําเนินงาน (Key Performance Indicators : KPIs) สายสนับสนุนวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
ณ หองประชุมศูนยวิทยาศาสตร  คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
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3. วันท่ี 16 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.30 น. การประชุมคณะอนุกรรมการติดตาม ตรวจสอบ
และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย  

- นัดพบผูบริหารชุดใหม คณบดี ผอ.สํานัก/สถาบัน 
- ดูขอมูลทั้งหมด 
- ดูขอมูลประกันคุณภาพ 
- ดูขอมูลการสัมภาษณ  ณ หองประชุมอยุธยา-โปรตุเกส 

4. วันที่ 22 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.30 น. การประชุมถายทอดแผนยุทธศาสตร แผนปฏิบัติ
ราชการ และตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561 (ระดับมหาวิทยาลัย) ณ หอง 31120 
อาคารศนูยภาษาและคอมพิวเตอร (อาคาร ๑๐๐ ป) 

5. วันที่ 23 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.30 น. การประชุมคณะอนุกรรมการติดตาม ตรวจสอบ
และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย  

- พิจารณาขอมูลการประเมินทั้งหมด (ประเมินมหาวิทยาลัย) ณ หองประชุมอยุธยา-โปรตุเกส 
6. วันท่ี 28 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.30 น. การนําเสนอ (ราง) แบบประเมินผลการปฏิบัติ

ราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561 ตอคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจํามหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.)   
คร้ังที่ 9/2560 ดังนี้ 

6.1. (ราง) แบบประเมินประเภทผูบริหาร  

           (รองอธิการบดี/ผูชวยอธิการบด)ี 

   6.2. (ราง) แบบประเมินประเภทผูบริหาร  

           (คณบดี/ผูอํานวยการสถาบัน/สํานัก) 

   6.3. (ราง) แบบประเมินประเภทผูบริหาร  

           (รองคณบดี/รองผูอํานวยการสถาบัน/สํานัก) 

   6.4. (ราง) แบบประเมินประเภทผูบริหาร  

           (หัวหนาภาค) 

   6.5. (ราง) แบบประเมินประเภทผูบริหาร  

           (ประธานหลักสูตร) 

6.6 (ราง) แบบประเมินประเภทสายสนับสนุนวิชาการ (ผูอํานวยการกองหรือเท่ียบเทา) 

6.7 (ราง) แบบประเมินประเภทสายสนับสนุนวิชาการ (ปฏิบัติการ) วันที่ 28 พฤศจิกายน   
2560 การนําเสนอขอมูล KPI   

7. วันท่ี 14 ธันวาคม 2560  เวลา 09.30 น. การประชุมคณะกรรมการติดตามเรงรัดการใชจาย 
เงินงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561 ณ หองประชุมรับรอง  ชั้น 1 อาคาร 4 ชั้น ศาลากลางจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 

8. วันที่ 8 ธันวาคม 2560 การประชุมเชิงปฏิบัติการของสายสนับสนุน 
9. วันที่ 18 ธันวาคม 2560 นํามติของการประชุม ก.บ.ม.หารือกับรองคณบดี รองผูอํานวยการเพ่ิมเติม 
10. วันที่ 18 ธันวาคม 2560 การประชุมคณะกรรมการเรงรดัติดตามงบประมาณในชวงบาย 
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มติ/ความคดิเห็นของท่ีประชุม 
รับทราบ 

 

ระเบียบวาระที่ 5.17.3  รองอธิการบดีฝายวิชาการ 

 สาระสําคัญโดยยอ 
  ผลการดําเนินงานที่ผานมา 

1. การดําเนินการทดสอบภาคความรูความสามารถทั่วไป และภาคความรูความสามารถเฉพาะ
ตําแหนงในการเลือกสรรเปนพนักงานจาง ครั้งท่ี 2/2560 องคการบริหารสวนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

2. ประชุมครูแนะแนวและจัดทําประกาศการยกเวนการเก็บเงินคาบํารุงการศึกษาแบบเหมาจาย
ตลอดหลักสูตรระดับปริญญาตรี สําหรับนักศึกษาจากโรงเรียนเครือขายการแนะแนวเขาศึกษาตอของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา พ.ศ. 2560 

3. จัดสอบสัมภาษณเพ่ือคัดเลือกนักศึกษาเขาศึกษาตอในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
ประจําปการศกึษา 2561 (รอบ Portfolio คร้ังที่ 1) มนีักศึกษาผานการคัดเลือกในรอบนี้ จํานวน 424 คน 

4. การจัดประชุมสภาวิช าการ ครั้ ง ท่ี  9/2560 (วาระพิ เศษ ) เพ่ื อ พิจารณ าเสนอให
ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพคร ูจํานวน 112 ราย 

5. การประชุมสภาวิชาการ ครั้งท่ี 10/2560 มีวาระสําคัญดังนี้ 
  1) ขอความเห็นชอบ (ราง) คําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เร่ือง แตงตั้ง

ผูทรงคุณวุฒิเพ่ือพิจารณาผลงานทางวิชาการประเภทสิ่งประดิษฐหรืองานสรางสรรค ประเภทผลงานทางศิลปะ 
  2) ขอความเห็นชอบหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจโรงแรม 

(หลักสูตรใหม พ.ศ. 2560) 
  3) ขอความเห็นชอบหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร 

(หลักสูตรปรบัปรุง พ.ศ. 2560) 
6. วันที่ 13 ธันวาคม 2560  การสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษนักศึกษาชั้นปที่ 1 
7. วันที่ 26 – 27 ธันวาคม 2560 การปฐมนิเทศสาํหรับอาจารยใหม 
8. วันที่ 28 กุมภาพันธ 2560 การสอบสัมภาษณนักศึกษา 

 

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
รับทราบ 

 

ระเบียบวาระที่ 5.17.4  รองอธิการบดีฝายกิจการพิเศษและกฎหมาย 

 สาระสําคัญโดยยอ 
1. วันที่ 2 พฤศจิกายน 2560 เขารวมประชุมคณะกรรมการพิจารณาการเสนอขอพระราชทาน

เครื่องราชอิสริยาภรณ ประจําป 2561 (นางศราริตา แจงพันธ) 
2. วันที่ 6 พฤศจิกายน 2560 ไปสถาบันอนุญาโตตุลาการ ศาลนัดสืบพยาน คดีบริษัท เอส.ที 32 

เอ็นจิเนีย จํากัด  (นางศราริตา แจงพันธ) 
3. วันที่ 6 พฤศจิกายน 2560 เขารวมเปนคณะกรรมการประจําหนวยเลือกตั้งผูปฏิบัติงานสนับสนุน

การเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย (นางสาวศิริลักษณ สุคันธชาติ)  
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4. วันที่ 7 พฤศจิกายน 2560 ไปสถาบันอนุญาโตตุลาการ ศาลนัดสืบพยาน คดีบริษัท เอส.ที 32 
เอ็นจิเนีย จํากัด  (นางศราริตา แจงพันธ) 

5. วันที่ 7 พฤศจิกายน 2560 เขารวมประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) คร้ังที่ 
11/2560 (นางศิขรินทร สุวรรณทัศน) 

6. วันที่ 8 พฤศจิกายน 2560 ไปสถาบันอนุญาโตตุลาการ ศาลนัดสืบพยาน คดีบริษัท เอส.ที 32 
เอ็นจิเนีย จํากัด  (นางศราริตา แจงพันธ) 

7. วันที่ 8 พฤศจิกายน 2560 เข า ร วม เข า ร วม ก า รป ระชุ ม ส ภ าม ห า วิ ท ย าลั ย รา ช ภั ฏ
พระนครศรีอยุธยา ครั้งท่ี 12/2560 ประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย 
ครั้งที่ 18/2560 (นางศิขรินทร สุวรรณทัศน) 

8. วันท่ี 15 พฤศจิกายน 2560 รวมประชุมการดําเนินการจัดทําตัวชี้วัดผลการดําเนินการจัดทํา
ตัวชี้วัดผลการดําเนินงาน (Key Performance Indicators: KPIS) สายสนับสนุนวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฎ
พระนครศรีอยุธยา (นางศราริตา แจงพันธ  นางศิขรินทร สุวรรณทัศน) 

9. วันที่ 16 พฤศจิกายน 2560 เขารวมประชุมคณะอนุกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล
งานของมหาวิทยาลัย (นางศิขรินทร สุวรรณทัศน) 

10. วันที่ 17 พฤศจิกายน 2560 จัดประชุมคณะกรรมการสอบสวนวินัย กรณีเจาหนาที่ของรัฐมี
พฤติกรรมไมเหมาะสม (นางศราริตา แจงพันธ นางศขิรนิทร สุวรรณทัศน) 

11. วันท่ี 18 พฤศจิกายน 2560 ประชุมคณะกรรมการปรับปรุงและยกรางกฎหมาย คร้ังที่ 4/2560 
(นางศราริตา แจงพันธ  นางศิขรินทร สุวรรณทัศน นางสาวศริลิักษณ สุคันธชาติ) 

12. วันที่ 17 พฤศจิกายน 2560 จัดประชุมคณะกรรมการสงเสริมจรรยาบรรณ (นางศิขรินทร สุวรรณทัศน) 
13. วันท่ี 21 พฤศจิกายน 2560 ไปศาลปกครองกลาง ศาลนั่งพิจารณาคดีคร้ังแรก คดีนายสุรสิทธ์ิ 

กองษา (นางศราริตา แจงพันธ) 
14. วันท่ี 22 พฤศจิกายน 2560 เขารวมประชุมคณะกรรมการสงเสริมจรรยาบรรณ (นางศิขรินทร 

สุวรรณทัศน) 
15. วันที่ 23 พฤศจิกายน 2560 เขารวมประชุมคณะอนุกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล

งานของมหาวิทยาลัย (นางศิขรินทร สุวรรณทัศน) 
16. วันที่ 23 พฤศจิกายน 2560 เขารวมประชุม เรื่อง การเก็บคากิจกรรมนักศึกษาใหม ณ หอง

ประชุมกองพัฒนานักศึกษา (นางศิขรินทร สุวรรณทัศน) 
17. วันท่ี 24 พฤศจิกายน 2560 ไปสํานักนายกรัฐมนตรี ไปรับสํานวนคดีการกอสรางอาคารเรียน

ศิลปกรรมศาสตร (นางศิขรินทร สุวรรณทัศน นางสาวศิรลิักษณ สุคันธชาติ) 
18. วันที่ 28 พฤศจิกายน 2560 เขารวมประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจํามหาวิทยาลัย 

(ก.บ.ม.) คร้ังที่ 9/2560 
19. วันที่ 28 พฤศจิกายน 2560 เขารวมกิจกรรมประกาศเจตจํานงและลงนามตามนโยบายคุณธรรม 

และความโปรงใสของมหาวิทยาลัยฯ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561 (นางสาวศิริลักษณ สุคนัธชาติ) 
20. วันท่ี 29 พฤศจิกายน 2560 ไปสถาบันอนุญาโตตุลาการ ศาลนัดสืบพยาน คดีบริษัท เอส.ที 32 

เอ็นจิเนีย จํากัด  (นางศราริตา แจงพันธ) 
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21. วันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 ไปศาลปกครองกลาง ศาลนัดฟงคําพิพากษา คดีนายสุรสิทธิ์ กองษา 
(นางศิขรินทร สุวรรณทัศน นางสาวศิริลักษณ สุคันธชาติ) 

22. ไดรับมอบหมายจากอธิการบดีใหดูแลศูนยฝกปฏิบัติการวิชาชีพทางธุรกิจ (อาคารสวนหลวง)     
ซึ่งขณะนี้อยูระหวางใหจัดทํารายงานงบตาง ๆ ตามระเบียบใหกับคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) และ
สภามหาวิทยาลัยไดรับทราบ 

อาจารยวนิดา  อินทรลักษณ  กลาววา  ขอตรวจสอบรายงานงบประมาณของศูนยฝกปฏิบัติการ
วิชาชีพทางธุรกิจ (อาคารสวนหลวง) กอนนําเสนอสภามหาวิทยาลัย 

ผศ.ดร.วิมลพรรณ  รุงพรหม  กลาววา  คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีจะขอใหมหาวิทยาลัย
อนุเคราะหเรื่องหองพักที่ศูนยฝกปฏิบัติการวิชาชีพทางธุรกิจ (อาคารสวนหลวง) ใหกับ Prof.Dr.Norikaza  Ousmi 
ซึ่งเปนผูท่ีทําคณุประโยชนใหกับมหาวิทยาลัย 

ประธาน  กลาววา  ใหคณะวิทยาศาสตรฯ เสนอเร่ืองขึ้นมาวาตองใชงบประมาณจายเปนคาท่ีพัก
จํานวนเทาไหร  และมหาวิทยาลัยจะหาชองทางตอไป 

23. วันที่ 16 ธันวาคม 2560  จัดอบรมเชิงปฏิบัติการบริหารงานจัดซื้อจัดจางตาม พรบ.ใหม ณ หอง
ประชุมศูนยวิทยาศาสตร ขอเรียนเชิญคณาจารยเขารวมอบรม โดยคณะละ 18 คน  4 คณะรวม 72 คน และขอให
จัดสงรายชื่อผูเขารบัการอบรมภายในวันที่ 13 ธันวาคม 2560 
  

งานกิจการคณะกรรมการ 
ผลการดําเนินงานประจําเดือนพฤศจิกายน 2560 
1. วันที่  7 พฤศจิกายน 2560 ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) ครั้งที่  11/2560             

เวลา 13.30 น.  ณ หองประชุมอยุธยา – อาเซียน  สํานักงานอธิการบดี 
2. วันที่ 8 พฤศจิกายน 2560 ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 12/2560 เวลา 09.30 น. ณ หองประชุม

อยุธยา – อาเซียน  สํานักงานอธิการบดี 
3. วันท่ี 15 พฤศจิกายน 2560 ประชุมสภาคณาจารยและขาราชการ ครั้งที่  10/2560 เวลา 13.30 น.          

ณ หองประชุมอยุธยา – โปรตุเกส  สํานักงานอธิการบดี 
4. วันที่ 16 พฤศจิกายน 2560 ประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบฯ คร้ังที่ 18/2560  เวลา 09.30 น.    

ณ หองประชุมอยุธยา – อาเซียน  สํานักงานอธิการบด ี
5. วันที่ 16 พฤศจิกายน 2560 ประชุมคณะอนุกรรมการติดตาม ตรวจสอบฯ ครั้งที่ 17/2560 เวลา 09.30 น. 

ณ หองประชุมอยุธยา – อาเซียน  สํานักงานอธิการบด ี
6. วันที่ 23 พฤศจิกายน 2560 ประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบฯ คร้ังที่ 19/2560 เวลา 09.30 น.     

ณ หองประชุมอยุธยา – อาเซียน  สํานักงานอธิการบด ี
7. วันที่ 23 พฤศจิกายน 2560 ประชุมคณะอนุกรรมการติดตาม ตรวจสอบฯ ครั้งที่ 18/2560 เวลา 09.30 น. 

ณ หองประชุมอยุธยา – อาเซียน  สํานักงานอธิการบด ี
8. วันที่  24 พฤศจิกายน 2560 ประชุมคณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย  คร้ังที่  2/2560           

เวลา 09.30 น. ณ หองประชุมอยุธยา – อาเซียน  สํานักงานอธิการบดี 
 
 

 



 

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  คร้ังที่  1/2561 

 

44 

แผนการดําเนินงานประจําเดือนธันวาคม 2560 
1. วันท่ี 7 ธันวาคม 2560 ประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบฯ คร้ังที่  20/2560  เวลา 09.30 น.          

ณ หองประชุมอยุธยา – โปรตุเกส  สํานักงานอธิการบดี 
2. วันที่ 7  ธันวาคม 2560 ประชุมคณะอนุกรรมการติดตาม ตรวจสอบฯ ครั้งท่ี 19/2560 เวลา 09.30 น.     

ณ หองประชุมอยุธยา – โปรตุเกส  สํานักงานอธิการบดี 
3. วันที่ 12 ธันวาคม 2560 ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) ครั้งที่ 12/2560 เวลา 13.30 น. 

ณ หองประชุมอยุธยา – อาเซียน  สํานักงานอธิการบด ี
4. วันที่ 13 ธันวาคม 2560 ประชุมสภามหาวิทยาลัย  ครั้งที่ 13/2560 เวลา 09.30 น. ณ หองประชุมอยุธยา 

– อาเซียน  สํานักงานอธิการบดี 
5. วันท่ี 14 ธันวาคม 2560 ประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบฯ ครั้งท่ี 21/2560 เวลา 09.30 น.        

ณ หองประชุมอยุธยา – โปรตุเกส  สํานักงานอธิการบดี 
6. วันที่ 14 ธันวาคม 2560 ประชุมคณะอนุกรรมการติดตาม ตรวจสอบฯ คร้ังที่ 20/2560 เวลา 09.30 น.      

ณ หองประชุมอยุธยา – โปรตุเกส  สํานักงานอธิการบดี 
7. วันที่  20 ธันวาคม 2560 ประชุมสภาคณาจารยและขาราชการ  ครั้งที่  11/2560 เวลา 13.30 น.             

ณ หองประชุมอยุธยา – โปรตุเกส  สํานักงานอธิการบดี 
8. วันท่ี 21 ธันวาคม 2560 ประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบฯ ครั้งท่ี 22/2560 เวลา 09.30 น.        

ณ หองประชุมอยุธยา – โปรตุเกส  สํานักงานอธิการบดี 
9. วันที่  27 ธันวาคม 2560 ประชุมคณะกรรมการส งเสริมฯ ครั้งท่ี  12 (3) /2560 เวลา 09.30 น.                 

ณ หองประชุมอยุธยา – อาเซียน  สํานักงานอธิการบด ี
 

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
รับทราบ 

 

ระเบียบวาระที่ 5.17.5  รองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษาและวิจัยและพัฒนา 

 สาระสําคัญโดยยอ 
1. ในปการศึกษา 2561 จะกําหนดใหนักศึกษาคณะครุศาสตรชั้นปที่ 1 ทุกสาขาประมาณ     

300 คน พักอาศัยในหอพักนักศึกษาทั้งหมด โดยทีมผูรับผิดชอบไดออกไปสํารวจสถานท่ีภายในหอพัก 
ประกอบดวยหอ 4 หอ 5 หอ 6 และหอ 3 ซึ่งจะตองดําเนินการปรับปรุง และในสวนของ หอ 1 หอ 2 จะเสนอ
ขอความเห็นชอบจากทานอธิการบดีเพ่ือดําเนินการปรับปรุงซอมแซมใหสามารถใชงานได โดยจะใหฝายอาคาร
สถานที่ดําเนินการไปสํารวจหลังจากผานความเห็นชอบจากทานอธิการบดีเรียบรอยแลว 

2. เมื่อวันที่  20-21 พฤศจิกายน 2560 ไดเขารวมประชุมงานกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏเขต
ภูมิศาสตรภาคกลางฯ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี ซ่ึงมีกําหนดการจัดการแขงขันกีฬาขึ้นในชวงวันที่              
19-23 มีนาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 

3. วันที่  14-16 ธันวาคม 2560 ไดกําหนดจัดงานประชุมสัมมนาเครือขายกิจการนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั่วประเทศ คร้ังท่ี 9 โดยกําหนดการในชวงเชา      
วันที่  14 ธันวาคม 2560 จะมีการเสวนาโดยทานวิทยากรจากมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ ชวงบายจะเปน       
การบรรยายจากพระมหาวีรพล วีรญาโณ ผูชวยเจาอาวาสวัด  ยานนาวา ชวงค่ําจะเปนงานเลี้ยงสังสรรค         
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วันท่ี 15 ธันวาคม 2560 ชวงเชาจะเปนการ work shop โดยแยก  3 กลุมยอย ประกอบดวย รองอธิการบดี 
ผูอํานวยการ และผูปฏิบัติงานดานกิจการนักศึกษา ชวงบายศึกษาดูงานพหุวัฒนธรรม ชวงค่ําเยี่ยมชมงานมรดก
โลก วันที่ 16 ธันวาคม 2560 มอบเกียรติบัตรใหผูเขารวมประชุมและปดโครงการ 

4. สสส. ไดเชิญมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาเขารวมโครงการมหาวิทยาลัยปลอดบุหร่ี       
โดยใหมหาวิทยาลัยสงตัวแทนเขารวมกิจกรรม ในวันท่ี 21-23 ธันวาคม 2560 ณ โรงแรมไมดา จังหวัด
นครปฐม โดยทาง สสส.ออกคาใชจายใหทั้งหมด ซึ่งทางกองพัฒนานักศึกษาไดสงตัวแทนเขารวมกิจกรรม
จํานวน 3 ทาน ประกอบดวย อาจารยพงระภี  ศรีสวัสดิ์ นายพรศักดิ์ ทรัพยสมบัติ และวาท่ีรอยตรีสิทธา     
ฉิมทวม และในวันที่ 9 มกราคม 2561 จะนําตัวแทนคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนางานดานกิจการ
นักศกึษา เขารวมศกึษาดูงานดานมหาวิทยาลัยปลอดบุหรี่ ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒองครักษ 

5. การจัดการแขงขันกีฬาสัมพันธภายในฯ ไดกําหนดจัดข้ึนระหวางวันท่ี 15-23 กุมภาพันธ 
2561 โดยจะงดการเรียนการสอนในพิธีเปด-ปด วันท่ี 23 กุมภาพันธ 2561 สวนการแขงขันกีฬาจะจัดข้ึนตั้งแต
เวลา 15.30 น. ของทุกวัน 
 

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
รับทราบ   

ระเบียบวาระที่ 5.17.6  ผูชวยอธิการบดีฝายประกันคุณภาพ 

 สาระสําคัญโดยยอ 
1. วันที่ 3 ตุลาคม 2560 ประชุมคณะกรรมการพัฒนาและดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ครั้งท่ี 

3/2560 
2. วันที่ 9 - 13 ตุลาคม 2560 การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 

ระดับสํานัก สถาบัน 
3. วันที่ 11 ตุลาคม 2560 นําผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประจําป

การศึกษา 2559 เขาประชุมสภามหาวิทยาลัย เพ่ือพิจารณาหาแนวทางการปรับปรุงผลการดําเนินงานในปการศึกษา 
2560 

4. วันที่ 27 ตุลาคม 2560 ประชุมคณะกรรมการดําเนินงานรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
ประจําปการศึกษา 2559 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

5. วันท่ี 8 พฤศจิกายน 2560 นําผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ ประจําป
การศึกษา 2559 เขาประชุมสภามหาวิทยาลัย เพ่ือพิจารณาหาแนวทางการปรับปรุงผลการดําเนินงานในปการศึกษา 
2560  

6. วันที่ 13 - 14 พฤศจิกายน 2560 การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปการศึกษา 2559 
ระดับมหาวิทยาลัย ณ หองประชุมตนโมก 

 

มติ/ความคดิเห็นของท่ีประชุม 
รับทราบ 
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ระเบียบวาระที่ 5.17.7  ผูชวยอธิการบดีฝายบริการวิชาการและสหกิจศึกษา 

 สาระสําคัญโดยยอ 
1. วันที่ 22 พฤศจิกายน 2560 จัดอบรมใหความรูเก่ียวกับสหกิจศึกษาใหกับนักศึกษาชั้นปที่ 2 

สาขาที่เขารวมสหกิจศกึษา คณะวิทยาการจัดการ ณ หอง 31020 อาคาร 100 ป 
2. วันที่ 23 พฤศจิกายน 2560 พิธีลงนามบันทึกขอตกลงความรวมมือระหวางมหาวิทยาลัย    

ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา กับ บริษัท ดีเคเค แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จํากัด  ณ หองประชุมอยุธยา – 
อาเซียน  

3. วันที่ 29 พฤศจิกายน 2560 จัดอบรมใหความรูเก่ียวกับสหกิจศึกษาใหกับนักศึกษาชั้นปที่ 2 
สาขาที่ เขารวมสหกิจศึกษา 2 คณะ คือ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และคณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร ณ หอง 31020  หอง 31021 อาคาร 100 ป 

4. การเขารวมขบวนแหในงานอยุธยามรดกโลก มหาวิทยาลัยอยูขบวนที่ 4  ประกอบดวย
นักศึกษาทั้ง 4 คณะ โดยแบงเปนขบวนปายของมหาวิทยาลย โดยมีนองใบหมอนนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยีเปนผูถือปาย  ขบวนธง  ขบวนแหพระเขาเมือง ซึ่งเปนนางราํจากคณะมนุษยศาสตรฯ  ขบวนรถ
แหพระ และมีทหารจากคณะครุศาสตร  ชุดนานาชาติของคณะมนุษยศาสตรฯ  และตามดวยเรือสุพรรณหงส  
และนักศึกษาคนของพระราชามีธงโบกของคณะวิทยาการจัดการ  และตามดวยคณาจารยและเจาหนาที่ของ
กองกลาง  พรอมแตรวง  และสุดทายทางจังหวัดไดขอผูเขารวมพิธีเปดจํานวน 30 คน  
 

 มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 6  เรื่องอื่น ๆ 

ระเบียบวาระที่  6.1 กําหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  คร้ังที่ 1/2561 

สาระสําคัญโดยยอ 
มหาวิทยาลัยกําหนดใหมีการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) คร้ังที่ 1/2561  

ในวันอังคารที่ 9 มกราคม 2561  เวลา 13.30 น. ณ หองประชุมอยุธยา – อาเซียน  สํานักงานอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยขอใหกรรมการทุกทานเขารวม ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกลาว
โดยพรอมเพรียงกัน 

 

มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
     รับทราบ 

 

เลิกประชุมเวลา  17.15 น.  
 

 

 

 

 

นางนงคราญ คงสมทรง ผูจัดทํารายงานการประชุม 
นางลักขณา เตชวงษ ผูตรวจบันทึกการประชุม 


