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16. ในวันที่ 19 ตุลาคม 2559  เวลา 13.00 - 15.30 น. นักศึกษาเขารับการปฐมนิเทศจาก
สาขาวิชาและปรึกษาเก่ียวกับการทําวิจัยในชั้นเรียน โดยแยกตามหอง 

- สาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษา 
- สาขาวิชาคณิตสาสตร 
- สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 
- สาขาวิชาสังคมศึกษา 
- สาขาวิชาพลศึกษา 
- สาขาวิชาการสอนภาษาไทย 
- สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ 
- สาขาวิชาการสอนประถมศึกษา 
- สาขาวิชาคอมพิวเตอรศึกษา 

17.  ในวันที่ 20 ตุลาคม 2559 เวลา 08.30 - 12.00 น. นักศึกษาชั้นปที่ 5 เขารับการปฐมนิเทศ
กอนออกฝกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 ภาคเรียนที่ 2/2559 

18.  ในวันที่ 26 ตุลาคม 2559  เวลา 13.00 - 15.00 น.  สอบวัดความรูกอนออกปฏิบัติการสอน
ในสถานศึกษา ครั้งที่ 3 (ซอม) 

19.  ทุกวันพุธ  กันยายน - พฤศจิกายน 2559  เวลา 13.00 - 16.00 น.  กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา
อยุธยา นักศึกษาชั้นปที่ 2-3 

- สาขาวิชาคณิตศาสตร 
- สาขาวิชาวิทยาศาสตร 
- สาขาวิชาสังคมศึกษา 
- สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 
- สาขาวิชาคอมพิวเตอรศึกษา 
- สาขาวิชาพลศึกษา 
- สาขาวิชาการสอนภาษาไทย 
- สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ 
- สาขาวิชาการประถมศึกษา 
-  สาขาวิชาการศึกษาพิเศษและการสอนภาษาไทย 

20. ในวันที่ 2  พฤศจิกายน 2559 เวลา 09.00 - 16.00 น. นักศึกษาชั้นปที่ 4 เขารับการปฐมนิเทศและ
เตรียมความพรอมกอนออกปฏิบัติวิชาชีพระหวางเรียน  2 จากฝายฝกประสบการณวิชาชีพครูและคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรแตละสาขาวิชา 

21. ในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2559 เวลา 08.30 - 12.00 น. นักศึกษาชั้นปที่ 5 เขารวมกิจกรรม
สัมมนาระหวางการฝกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 (ครั้งที่ 1) ภาคเรียนที่ 2/59 

22. ในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2559 เวลา 13.00 - 16.30 น. นักศึกษาพบอาจารยนิเทศ 
 

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
รับทราบ  
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ระเบียบวาระที่ 4.2  คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

 สาระสําคัญโดยยอ 
1. เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2559 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร จัดประชุมคณะกรรมการ

กิจกรรมนักศึกษา ครั้งที่ 6/2559 ณ  หอง 43104 ชั้น 2   อาคาร 43 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
2. เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2559 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ใหการตอนรับคณะผูบริหาร

มหาวิทยาลัยโตโย ประเทศญี่ปุน ที่ติดตอขอเขาพบเพื่อแนะนําตัวและพูดคุยเรื่องการลงพื้นที่ของนักศึกษา และ
การทําความรวมมือ (MOU) กับคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ณ  หองประชุม 43110 ชั้น 2 อาคาร 43             
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

3. เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2559 สาขาวิชานิเทศศาสตร จัดกิจกรรมการบรรยายพิเศษ เรื่อง       
“การทํางานดานสื่อสารมวลชน” วิทยากรโดย คุณมาโนช พุฒตาล ผูคร่ําวอดอยูในวงการสื่อสารมวลชนไทยกวา    
35 ป และไดรับปริญญานิเทศศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจําป 
2558 ณ หอง 31021 อาคาร 100 ป (ศูนยภาษาและคอมพิวเตอร) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

4. เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2559 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร จัดประชุมคณะกรรมทํานุ
บํารุงศิลปวัฒนธรรม ณ  หอง 43104 ชั้น 2  อาคาร 43  คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

5. เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2559 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร จัดกิจกรรมรับนองสรางสรรค 
ใหกับนักศึกษาชัน้ปที่ 1 ประจําปการศึกษา 2559 ณ  หนาอาคาร 2, อาคาร 1, และอาคาร 43 คณะมนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร 

6. เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม  2559 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร จัดประชุมคณะกรรมการ
พัฒนาหลักสูตรคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ครั้งท่ี 3/2559 ณ หองประชุม 43110 ชั้น 2 อาคาร 43             
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

7. เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2559 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร จัดประชุมจัดทําโครงการ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560  ณ  หองประชุม 43110 ชั้น 2 อาคาร 43  คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

8. เมื่อวันที่ 27 - 28 สิงหาคม  และ วันที่ 3 - 4 กันยายน 2559 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
จัดการอบรมภาษาพมาเพื่อการสื่อสาร โครงการเตรียมความพรอมสูประชาคมอาเซียน วิทยาการคือ คุณจันทนา       
ฤทธิ์เกรียง ผูเชียวชาญทางดานภาษาพมาศูนยการเรียนรูดวยตนเอง อาคาร 100 ป (ศูนยภาษาและคอมพิวเตอร) 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

9. เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2559 สาขาวิชาการปกครองทองถิ่น บรรยายเชิงวิชาการในหัวขอ “ความ
ตระหนักรูของนักศึกษาตอภัยคุกคามที่กระทบตอความมั่นคงของไทย” วิทยากรโดย คุณปยะ คงขํา ผูเชี่ยวชาญ
ดานภัยคุกคาม สํานักขาวกรองแหงชาติ ณ หองประชุมตนโมก อาคารบรรณราชนครินทร มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรอียุธยา 

10. เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2559  คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร จัดประชุมคณาจารย เพ่ือรับ
ฟงคาํชี้แจงในการจัดทํา KPI ตัวเลือกของคณะ ณ  หอง 43014 อาคาร 43 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

11. เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2559 นักศึกษา สาขาวิชาการปกครองทองถ่ิน จัดกิจกรรมไหวครู 
ประจําปการศึกษา 2559 ณ หอง 104 อาคาร 1  คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
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12. เมื่อวันที่ 1 กันยายน  2559  สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน จัดพิธีปดโครงการปรับภูมิทัศนอาคาร
เรียน และทําสื่อBBL โดยนักศึกษาสาขาวิชาการพัฒนาชุมชน กศ.บป.2556/2  ในรายวิชาจิตอาสากับงาน
อาสาสมัครในชุมชนโรงเรียนวัดกษัตราธิราช จ.พระนครศรีอยุธยา 

13. เมื่อวันที่ 5 - 9 กันยายน 2559  สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร       
ใหการตอนรับคณะนักศึกษาจากมหาวิทยาลัย Hijiyama University เมือง Hiroshima ประเทศญี่ปุน ซึ่งมา
แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม และเรียนรูภาษาอังกฤษกับคณาจารยและนักศึกษา สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ณ หอง 104 
อาคาร 1  คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

14. เมื่อวันท่ี 7 กันยายน 2559 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร จัดประชุมคณะกรรมการประจํา
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ครั้งที่ 8/2559 ณ  หองประชุม 43110 ชั้น 2 อาคาร 43  คณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร 

15. เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2559 สาขาวิชาการปกครองทองถิ่น จัดการประชุมคณะกรรมการวิพากษ
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร โดยมีผูทรงคุณวุฒิรวมวิพากษหลักสูตร คือ วาที่รอยตรี ดร.ภาณุพงศ ศิริ 
ปลัดอําเภอบางไทร ดร.นพดล อมรเวช นักวิเคราะหนโยบายและแผน ชํานาญการพิเศษ สํานักงานปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย ผศ.ดร.ธัชชนันท อิศรเดช ผูอํานวยการหลักสูตรรัฐประศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัย     
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และคุณพูนทัศน กาญจนพัฒนา ผูจัดการอาวุโส บริษัท ราชาเซรามิค จํากัด           
ณ หอง 43112 ชั้น 2  อาคาร 43  คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

16. เมื่อวันที่  8 กันยายน 2559 นักศึกษา สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร จัดกิจกรรมไหวครู 
ประจําปการศึกษา 2559 ณ  หอง 43014 อาคาร 43 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

17. เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2559  นักศึกษาสาขาวิชาการพัฒนาชุมชน กศ.บป. 2555 ศูนยอางทอง 
สัมมนาวิชาการเรื่อง "โรงไฟฟาถานหินกับวิถีชีวิตชุมชนคนอางทอง" วิทยากรโดย อาจารย ดร.ไชยณรงค เศรษฐเชื้อ 
นักวิชาการดานสิ่งแวดลอม คุณชูศักดิ์ ศรีราชา อดีตสมาชิกวุฒิสภาจังหวัดอางทอง และคุณธนพัฒน ธินาค 
ชาวบานผูไดรับผลกระทบ ณ  หอง 104 อาคาร 1   คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

18. เมื่อวันที่  12 กันยายน  2559  คณาจารยคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร พานักศึกษา
สาขาวิชานิเทศศาสตร ดนตรีสากล ศิลปะการแสดง ภาษาไทย และนิติศาสตร รวมชมการบันทึกเทปรายการ        
เดอะ วอยซ ไทยแลนด ซีซั่น 5  ณ  เซ็นเตอรพอยท สตูดิโอ กรุงเทพมหานครฯ 

19. เมื่อวันท่ี  13 กันยายน  2559  คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร จัดประชุมคณะกรรมการบริหาร
ศูนยภาษาและการจัดการเรียนรูดวยตนเอง (ELLIS) ณ  หองประชุม 43110 ชั้น 2 อาคาร 43   คณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร 

20. เมื่อวันที่ 14 กันยายน  2559สาขาวิชาภาษาจีน จัดกิจกรรมจับบัดดี้นักศึกษาไทย-จีน         
หอง 31002 ณ อาคาร 100ป ศนูยภาษาและคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

21. เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2559  วงดนตรีลูกทุงพรอมหางเครื่อง "อกาลิน"  คณะมนุษยศาสตร             
และสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ไดรางวัลที่ 4 ในการแขงขันการประกวดวงดนตรีลูกทุง
และหางเครื่องระดับอุดมศึกษา “ดาวรุงลูกทุงนเรศวร” ครั้งท่ี 8 ชิงถวยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมาร ี ณ  มหาวิทยาลัยนเรศวร  จ.พิษณโุลก  
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22. เมื่อวันที่ 17,18 และ 21 กันยายน 2559  ศูนยภาษา จัดกิจกรรมอบรมภาษาอังกฤษสําหรับ
นักศึกษาเพ่ือเตรียมสอบ TOEIC วิทยากรโดย อาจารยทิพวัลย สังขะวัฒนะ ณ  หองประชุม 317 มหาวิทยาลัย   
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

23. เมื่อวันที่  17,24  กันยายน 2559 สาขาวิชาภาษาจีน จัดกิจกรรมอบรม HSK ระดับ 2 และ 3 
สําหรับนักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีน วิทยากรโดย อาจารยธัญญารัตน และ Miss.Huang Guomei อาจารย
สาขาวิชาภาษาจีน อาคาร 100 ป ศูนยภาษาและคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

24. เมื่อวันที่  17,24  กันยายน 2559  สาขาวิชาภาษาญี่ปุน คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
จัดกิจกรรมอบรมเสริมทักษะทางภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุน วิทยากรโดย อ.ศุภฤกษ แกวศรีงาม และ       
Mr.Nobuo Watanabe อาจารยสาขาวิชาภาษาญี่ปุน  ณ  หอง 104 อาคาร 1   คณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร 

25. เมื่อวันที่  18 กันยายน 2559  นักศึกษา ภาคกศ.บป. สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน รุน 2556/2 
จัดกิจกรรมโครงการรวมใจจิตอาสาพัฒนาวัดไทรนอย ณ  วัดไทรนอย ต.ไทรนอย อ.บางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา 

26. เมื่อวันที่  21 กันยายน 2559 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร จัดประชุมคณาจารยประจํา
คณะ เพ่ือคัดเลือกคณะกรรมการสรรหาหัวหนาภาควิชามนุษยศาสตร และหัวหนาภาควิชาสังคมศาสตร ภาควิชา
ละ 2 คน ผลการคัดเลือก ภาควิชามนุษยศาสตร คอื อาจารย ดร.กาวี ศรีรัตน อาจารยกลุมวิชาปรัชญาและศาสนา 
กับอาจารย ทัศนี สุทธิวงศ อาจารยกลุมวิชาบรรณารักษศาสตร และภาควิชาสังคมศาสตร คือ อาจารย            
ดร.เอนก รักเงิน อาจารยสาขาวิชาการพัฒนาชุมชน กับอาจารยอิทธิเทพ หลีนวรัตน อาจารยสาขานิเทศศาสตร               
ณ  หอง 43014 อาคาร 43 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

27. เมื่อวันที่  21 กันยายน 2559  สาขาวิชาภาษาจีน จัดกิจกรรมเฉลยบัดดี้นักศึกษาไทย-จีน โดยมี
รุนพี่สาขาวิชาภาจีน และ Miss.Huang Guomei อาจารยสาขาวิชาภาษาจีน ทําหนาที่เปนผูจัดกิจกรรมใหแก
นักศึกษาชั้นปท่ี 1 และนักศึกษาจีนชั้นปที่ 1 และ 3 จากมหาวิทยาลัยชนชาติกวางสี ประเทศจีน ณ  หอง 31002         
อาคาร 100ป ศูนยภาษาและคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

28. ในวันที่  26 ตุลาคม 2559 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร จัดโครงการ ประกวดดาวเดือน
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ประจําปการศึกษา 2559 ณ  หองประชุม อาคาร 100ป ศูนยภาษาและ
คอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยธุยา 
 

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
รับทราบ  
 

ระเบียบวาระที่ 4.3 คณบดีคณะวิทยาการจัดการ 
- ไมมี - 

 

ระเบียบวาระที่ 4.4  คณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

 สาระสําคัญโดยยอ 
1. เมื่อวันที่ 2 – 3 กันยายน 2559 โครงการคายวิทยาศาสตร (ครูและนักเรียนจากโรงเรียนภาชี

สุนทรวิทยานุกุล จํานวน 138 คน) ณ ศนูยศึกษาดาราศาสตรอาคารทองฟาจําลอง 



 

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวทิยาลัยราชภัฏพระนครศรอียุธยา  ครั้งที่  10/2559 
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2. ในวันที่ 30 กันยายน 2559 โครงการแรลลี่วิชาการ (ครูและนักเรียนจากโรงเรียนประตูชัย 
จํานวน 391 คน) ณ ศูนยศกึษาดาราศาสตร อาคารทองฟาจําลอง  

3. เมื่อวันที่ 19 – 20 กันยายน 2559 กิจกรรมฝกอบรม (Training  for Learning) ณ หองประชุม 1  
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  และหองประชุมคณะวิทยาการจัดการ 

4. เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2559 เลี้ยงตอนรับผูเดินทางมารวมกิจกรรมโครงการความรวมมือระหวาง
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (ARU) กับมหาวิทยาลัย Asia  Euro  University  (AEU) ประเทศกัมพูชา  
ณ  อาคารสวนหลวง 

5. ในวันที่  9 พฤศจิกายน 2559 โครงการสงเสริมศาสนาและประเพณี ณ หอประชุม
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
 

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
รับทราบ  

 

ระเบียบวาระที่ 4.5 ผูอํานวยการสถาบันอยุธยาศึกษา  

 สาระสําคัญโดยยอ 
1. เมื่อวันที่ 4 – 6  กันยายน 2559  คณะผูบริหาร และบุคลากรสถาบันอยุธยาศึกษา ในฐานะ

เปนหนวยอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรมทองถิ่น  จ.พระนครศรีอยุธยา ไดเดินทางไปศึกษาดูงาน
การอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรมทองถิ่น ณ จังหวัดอุทัยธานี โดยไดเขาศึกษาดูงานและชม
วัฒนธรรมสถานที่เปนตัวอยางของการอนุรักษแหลงศิลปกรรมทองถิ่นที่สําคัญหลายแหง ไดแก พิพิธภัณฑเมือง
จันเสน จ.นครสวรรค  วัดทาซุง วัดสังกัสรัตนคีรี วัดถํ้าเขาวง ศูนยทอผาลายโบราณบานผาท่ัง เขตหามลาสัตว
ปาเขาประทุน และโครงการพ้ืนที่ตนแบบบูรณาการแกไขปญหาและพัฒนาพ้ืนท่ี (ดอยแกนมะกรูด) เปนตน 

2. เมื่อวันที่  19 กันยายน 2559 สถาบันอยุธยาศึกษาไดตอนรับคณะผูบริหาร อาจารยและ
นักศึกษา จํานวน  13 คน จากมหาวิทยาลัย Asia Euro University (AEU) ประเทศกัมพูชา ในโครงการความ
รวมมือทางวิชาการ  ดานการแลกเปลี่ยนอาจารยและนักศึกษา การเผยแพรและแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรม กับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ในระหวางวันที่ 19 – 21  กันยายน 2559 โดยมี อาจารยจิรศักดิ์      
ชุมวรานนท รองอธิการบดี พรอมดวยอาจารย ดร.จงกล เฮงสุวรรณ ผูอํานวยการสถาบันอยุธยาศึกษา และ
ผูบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา รวมใหการตอนรับคณะผูบริหาร อาจารยและนักศึกษา
ดังกลาว ซึ่งทางสถาบันฯ ไดจัดนักวิชาการนําชมโบราณสถานในอุทยานประวัติศาสตรอยุธยา รวมไปถึงการจัด
อาหารเย็นเลี้ยงรับรอง พรอมชมการแสดงนาฏศิลป-ดนตรีไทย ณ สถาบันอยุธยาศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา  

3. ในวันท่ี  28 กันยายน 2559   สถาบันอยุธยาศึกษาไดจัดประชุมคณะกรรมการทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม ครั้งที่ 25/2559   

 

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
รับทราบ  
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ระเบียบวาระที่ 4.6  ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 สาระสําคัญโดยยอ 
1. สงขอมูลระบบเครือขายอินเตอรเน็ตไรสาย Wireless  Internet  Network (Wi – Fi) 
2. สรุปผลการสํารวจอุปกรณระบบเครือขายอินเตอรเน็ตไรสาย (Wi – Fi) 
3. แผนผังแสดงจุดติดตั้งอุปกรณกระจายสัญญาณอินเตอรเน็ตแบบไรสาย (Access  Point)  

4. จุดที่ติดตั้งอุปกรณกระจายสัญญาณอินเตอรเน็ตไรสาย (Access  Point) ภายในมหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

5. โครงการแบบยอ (Project  Brief)  โครงการพัฒนาขยายเครือขายอินเตอรเน็ตไรสายภายใน
มหาวิทยาลัยฯ  

6. ตารางการปรับปรุงอุปกรณกระจายสัญญาณอินเตอรเน็ตแบบไรสาย (Access  Point) จํานวน 65 ตัว 

7. เม่ือวันที่  23 กันยายน 2559 มหาวิทยาลัยฯ ไดมอบหมายให  ผศ.ธนู   บุญญานุวัตร 
ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เปนตัวแทนเขารับรางวัล  ในฐานะเปนหนวยงาน       
ที่มีความพรอมในการใหบริการรองรับ IPV6 ในการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน การพัฒนาบุคลากร  การสงเสริม
การใหบริการ  และการสรางความตระหนักและสงเสริมการใชงาน IPV6 และมุงเนนกิจกรรมประชาสัมพันธใน
หลากหลายชองทาง  เพ่ือสรางความตระหนักและใหความรูเพื่อผลักดันการใชงาน IPV6 ในวงกวางแกประชาชน
ทั่วไปใหขอมูลเขาถึงผูที่มีความสนใจ ณ โรงแรมมิราเคิล  แกรนด  คอนเวนชั่น  กรุงเทพฯ   

8.  ตารางการปฏิบัติงานติดตามความกาวหนาของระบบ BI  ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560 

9. ตารางสรุปผลการดําเนินงานระบบสนับสนุนการตัดสินใจของผูบริหาร (BI)  ประจําป
งบประมาณ พ.ศ.2559 

10. กราฟแสดงผลระบบสนับสนุนการตัดสินใจสําหรับผูบริหาร (BI) 
 

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
รับทราบ  

 

ระเบียบวาระที่ 4.7  ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 

 สาระสําคัญโดยยอ 
1. รายงานผลการสํารวจความพึงพอใจของบัณฑิตในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร และ

งานฉลองบัณฑติ 
2. เมื่อวันที่ 6  กันยายน 2559 รองผูอํานวยการ  หัวหนาสํานักงาน  เจาหนาท่ี  ประชุม

ประกันคุณภาพ ณ หองประชุมอยุธยา – อาเซียน สํานักงานอธิการบดี 
3. เมื่อวันที่ 10 – 11 กันยายน 2559 หัวหนาสํานักงานและเจาหนาที่บริหารงานท่ัวไปเขารับ

การอบรมหลักสูตรการใชโปรแกรม SPSS  for  Windows ณ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
4. เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2559 ประชุมเตรียมความพรอมรับการตรวจประเมินประกัน

คุณภาพการศึกษา  ประจําปการศึกษา 2558 ณ หองประชุมสถาบันวิจัยและพัฒนา 
 

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
รับทราบ  
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ระเบียบวาระที่ 4.8  ผูอาํนวยการสํานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศกึษา 

 สาระสําคัญโดยยอ 
1. เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2559 จัดอบรมการเขาใชงาน Google Classroom และการใชงาน

อินเตอรเน็ตภายในมหาวิทยาลัย ณ หอง 31104  อาคาร 100 ป ศูนยภาษาและคอมพิวเตอร 
2. เมื่อวันท่ี 11 กันยายน 2559 ประชุมผูบริหารสถานศึกษาเพื่อเตรียมความพรอมกอนออก

ฝกปฏิบัติการบริหารการศึกษา ณ หองประชุม 3013 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย 
3. เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2559 บรรยายพิเศษในหัวขอเรื่อง “อนาคตภาพการศึกษาไทย     

ในบริบทไทยแลนด 4.0” ณ  หองประชุมอาคาร 100 ป ศูนยภาษาและคอมพิวเตอร 
 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 

รับทราบ 
 

ระเบียบวาระที่ 4.9  ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบด ี
– ไมมี -  

ระเบียบวาระที่ 4.10  ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ 
– ไมมี -  

ระเบียบวาระที่ 4.11  ผูอํานวยการกองนโยบายและแผน 

 สาระสําคัญโดยยอ 
1. ผลการดําเนินงาน  ประจําเดือนกันยายน พ.ศ.2559 

2. แผนการดําเนินงาน ประจําเดือนกันยายน – ตุลาคม พ.ศ.2559 

3. สรุปรายงานการรับ – จายเงิน (เงินรายได) ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2559 มหาวิทยาลัย     

ราชภัฏพระนครศรอียุธยา 

4. สรุปผลการดําเนินงานตามแผนการใชจายงบประมาณรายจาย  ประจําปงบประมาณ         

พ.ศ.2559 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จําแนกตามประเภทงบประมาณ ขอมูลสะสม ตั้งแตวันที่    

1 ตุลาคม 2558 – 31 สิงหาคม 2559 

5. สรุปผลการดําเนินงานตามแผนการใชจายงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ      

พ.ศ.2559 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จําแนกรายหนวยงาน  ขอมูลสะสม ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 

2558 –  31 สิงหาคม 2559 
 

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
รับทราบ    
 
 

ระเบียบวาระที่ 4.12  ผูอาํนวยการกองกลาง 
- ไมมี – 
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ระเบียบวาระที่ 4.13  ผูอาํนวยการกองพัฒนานกัศกึษา 

 สาระสําคัญโดยยอ 

1. สรุปกิจกรรมที่ดําเนินการแลวของเดือนสิงหาคม – กันยายน 2559 และกิจกรรมท่ีอยูระหวาง
ดําเนินการเดือนกันยายน – ตุลาคม 2559 

2. สรุปรายงานผลการประชุมคณะกรรมการดําเนินงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร  ประจําป พ.ศ.2559 
 

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
รับทราบ 

 

ระเบียบวาระที่ 4.14  ผูอาํนวยการกองบริการการศึกษา 

 สาระสําคัญโดยยอ 

1. เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2559 เวลา 11.00 – 12.30 น.  ประชุมคณะกรรมการอนุมัติการประเมินผล
การศึกษา ครั้งที่ 4/2559 (ภาคฤดูรอน/2558  และภาคเรียนที่ 3/2558) จํานวน 256 ราย ณ หองประชุมอยุธยา           
– ฮอลันดา 

2. เม่ือวันที่ 7 กันยายน 2559 เวลา 09.00 – 12.00 น. ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ 8/2559     
ณ หองประชุมอยุธยา – อาเซียน  

3. เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2559 เวลา 13.30 – 16.30 น. ประชุมคณะกรรมการวางแผนกําหนดการรับสมัคร
นักศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี  ประจําปการศึกษา 2560 ณ หองประชุมอยุธยา – อาเซียน 

4. ในวันท่ี 3 –  7  ตุลาคม 2559 สอบกลางภาคนักศึกษาภาคปกติ ภาคเรียนที่ 1/2559 ณ มหาวิทยาลัย   
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

5. ในวันที่ 12 ตุลาคม 2559 นักศึกษาที่สําเร็จการศึกษาภาคเรียนที่ 3/2558 รับใบรับรองคุณวุฒิและ      
ผลการเรียนฉบับจริง จํานวน 256 ราย ณ กองบริการการศึกษา  

6. ในวันที่ 15 ตุลาคม 2559 – วันที่ 3 พฤศจิกายน 2559 รับสมัครนักศึกษาภาคปกติ  ประจําปการศึกษา 
2560 (รอบโควตา + โครงการเด็กดีมีที่เรียน)   

7. ในวันที่ 19 ตุลาคม 2559 เวลา 13.00 – 16.30 น. ประชุมสัมมนาวิชาการ เรื่อง แนวคิดประเทศไทย 4.0 
กับการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา” ใหกับขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
สายวิชาการ จํานวน 250 คน ณ หองประชุมอาคารเรียนรวมและปฏิบัติการรวม (อาคารหลังใหม  ชั้น 2)  

8. ในวันที่ 27 ตุลาคม 2559 เวลา 09.00 – 13.00 น. แจกบัตรนักศึกษาภาคปกติ ชั้นปที่ 1 คณะวิทยาการ
จัดการ  และคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  จํานวน 579 ราย ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

9. ในวันท่ี 15 – 20 ตุลาคม 2559 ประชุมคณะกรรมการวิชาการ  ครั้งท่ี 5/2559 เรื่อง ขอบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา วาดวย การจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. ... 

10. ในวันที่ 15 – 20 ตุลาคม 2559 ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรหมวดศึกษาทั่วไป เรื่อง การเสนอ
รายวิชาศึกษาทั่วไป (การจัดการเรียนการสอนเปนภาษาอังกฤษ) ณ หองประชุมอยุธยา – โปรตุเกส 
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 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
รับทราบ 
 

ระเบียบวาระที่ 4.15  หัวหนาหนวยตรวจสอบภายใน 

- ไมมี - 

ระเบียบวาระที่ 4.15  รองอธิการบด ี

ระเบียบวาระที่ 4.15.1  รองอธิการบดีฝายบริหาร 
- ไมมี – 

 

ระเบียบวาระที่ 4.15.2  รองอธิการบดีฝายนโยบายและแผน 
 

 สาระสําคัญโดยยอ 
1. ขอรับจัดสรรงบกลาง  รายงานเงินสํารองจายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจําเปน ตามมาตรการ

กระตุนการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาลทั่วประเทศ 
2. แผนยุทธศาสตร ระยะ 5 ป (พ.ศ.2560 – 2564) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
3. รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2559 (รอบ 

6 เดือน) 1 ตุลาคม 2558 – 31 มีนาคม 2559 
4. เอกสารประกอบการประชุมมอบนโยบายการปฏิรูปการศึกษาใหแกผูบริหารระดับสูงของ

สถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ โดย พลเอก ดาวพงษ  รัตนสุวรรณ  รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ 
พันเอก ณัฐพงษ เพราแกว  เลขานุการรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2559 
ณ โรงแรมเดอรเบอรเคลีย  โฮเต็ล  ประตูน้ํา กรุงเทพฯ จัดโดย สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
(สกอ.) กระทรวงศึกษาธิการ 

5. สรุปรายงานการรับ – จายเงิน (เงินรายได )  ประจําป งบประมาณ พ.ศ.2559 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

6. สรุปผลการดําเนินงานตามแผนการใชจายงบประมาณรายจาย  ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ.2559 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จําแนกตามประเภทงบประมาณ ขอมูลสะสม ตั้งแต
วันที่ 1 ตุลาคม 2558 – 31 สิงหาคม 2559 

7. สรุปผลการดําเนินงานตามแผนการใชจายงบประมาณรายจาย  ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ.2559 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จําแนกรายหนวยงาน ขอมูลสะสม ตั้งแตวันที่ 1 
ตุลาคม 2558 – 31 สิงหาคม 2559 
 

 

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
รับทราบ 

 

ระเบียบวาระที่ 4.15.3  รองอธิการบดีฝายวิชาการ 
- ไมมี – 
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ระเบียบวาระที่ 4.15.4  รองอธิการบดีฝายกิจการนักศกึษา 

 สาระสําคัญโดยยอ 
รองฺอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษานําเสนอขอมูลความตองการแรงงานดานอุตสาหกรรม     

ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
 

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
รับทราบ    

ระเบียบวาระที่ 4.15.5  รองอธิการบดีฝายกิจการพิเศษและกฎหมาย 

- ไมมี - 

ระเบียบวาระที่ 4.15.6  ผูชวยอธิการบดีฝายประกันคณุภาพ 

 สาระสําคัญโดยยอ 
1. งานประกันคุณภาพไดดําเนินการจัดทํารายงานผลภาวะการมีงานทําของบัณฑิต  มหาวิทยาลัย

ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  ประจําป พ.ศ. 2558 (วันที่ 1 มกราคม 2558 – 31 ธันวาคม 2558) จากผลการสํารวจ
ภาวะการมีงานทําของบัณฑิต พบวา  ภาวการณมีงานทําของบัณฑิต  จากบัณฑิตที่ตอบแบบสอบถามภาวะ       
การมีงานทํา จํานวน 889 คน มีงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระ จํานวน 698 คน คิดเปนรอยละ 78.52 ยังไมมี
งานทํา จํานวน 191 คน คิดเปนรอยละ 21.48 เม่ือจําแนกเปนรายคณะและรายหลักสูตร ดังนี ้

1.1 คณะครุศาสตร มีผูตอบแบบสอบถามภาวะการมีงานทํา จํานวน 337 คน ยังไมมีงานทํา 
จํานวน 40 คน คิดเปนรอยละ 11.87 โดยหลักสูตรที่บัณฑิตมีงานทํานอยท่ีสุด 3 อันดับแรก คือ  1. หลักสูตร
สังคมศึกษา 2. หลักสูตรพลศึกษา 3. หลักสูตรคอมพิวเตอรศึกษา 

1.2 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มีผูตอบแบบสอบถามภาวะการมีงานทํา จํานวน 147 
คน ยังไมมีงานทํา จํานวน 41 คน คิดเปนรอยละ 27.89 โดยหลักสูตรที่บัณฑิตมีงานทํานอยที่สุด 3 อันดับแรก คือ 
1. หลักสูตรการพัฒนาชุมชน 2. หลักสูตรนิติศาสตร 3. หลักสูตรนิเทศศาสตร 

1.3 คณะวิทยาการจัดการ มีผูตอบแบบสอบถามภาวะการมีงานทํา จํานวน 201 คน ยังไมมีงาน
ทํา จํานวน 55 คน คิดเปนรอยละ 27.36 โดยหลักสูตรท่ีบัณฑิตมีงานทํานอยที่สุด 3 อันดับแรก คือ 1. หลักสูตร
การจัดการ 2. หลักสูตรคอมพิวเตอรธุรกิจ 3. หลักสูตรเศรษฐศาสตร 

1.4 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มีผูตอบแบบสอบถามภาวะการมีงานทํา จํานวน 204 คน 
ยังไมมีงานทํา จํานวน 55 คน คิดเปนรอยละ 26.96 โดยหลักสูตรท่ีบัณฑิตมีงานทํานอยท่ีสุด 3 อันดับแรก คือ    
1. หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร 2. หลักสูตรเทคโนโลยีอุตสาหกรม 3. หลักสูตรเกษตรศาสตร  และหลักสูตร    
คหกรรมศาสตรทั่วไป 

1.5 ความรูความสามารถที่สําคัญที่สุดในการชวยใหบัณฑิตไดงานทํา ไดแก ดานคอมพิวเตอร  
ดานภาษาตางประเทศ 

2. ผลการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา เดือนสิงหาคม 2559   
2.1 เม่ือวันท่ี 1 – 15 สิงหาคม 2559 ประเมินคุณภาพภายในระดับคณะ 1.คณะครุศาสตร    

วันที่ 4 – 5 สิงหาคม 2559  2. คณะวิทยาการจัดการ วันที่ 8 – 9 สิงหาคม 2559 3. คณะมนุษยศาสตร             
และสังคมศาสตร วันที่ 9 – 10 สิงหาคม 2559 4. คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี วันที่ 14 – 15 สิงหาคม 2559 

3. แผนการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา 
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3.1 ในวันที่ 12 – 13 ตุลาคม 2559 ประเมินคุณภาพภายในระดับสํานัก สถาบัน 
3.2 ในวันที่ 10 – 11 พฤศจิกายน 2559 ประเมินคณุภาพภายในระดับมหาวิทยาลัย 

4. โครงการพัฒนางานประกันคุณภาพการศึกษา ปงบประมาณ พ.ศ.2560 
4.1 โครงการอบรมผูประเมินคุณภาพการศกึษาภายในระดับหลักสูตร 
4.2 โครงการพัฒนากระบวนการจัดการความรู  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
4.3 โครงการประชุมเครือขายประกันคุณภาพการศึกษา 
4.4 โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรูงานประกันคณุภาพการศกึษา 

5. บทสรุปภาวการณมีงานทําของบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจําป         
พ.ศ.2558 
 

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
รับทราบ 

 

ระเบียบวาระที่ 4.15.7  ผูชวยอธิการบดีฝายบริการวิชาการ   และสหกิจศึกษา 

 สาระสําคัญโดยยอ 
1. เม่ือวันที่ 8 กันยายน 2559 ในนามของมหาวิทยาลัยรวมเปนคณะกรรมการดําเนินงานจัด

โครงการสงเสริมการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการการเรียนรูกับการทํางานของเครือขายเพ่ือการพัฒนาอุดมศึกษา 
ปงบประมาณ พ.ศ.2559 โดยไดรับทุนสนับสนุนจาก สกอ. ซึ่งมอบหมายใหมหาวิทยาลัยในเครือขายภาคกลาง
ตอนบน กลุม 4 โดยมีมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย  เปนประธานกลุม  และมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
เปนหนึ่งในมหาวิทยาลัยที่รวมดําเนินงานจัดกิจกรรมในครั้งนี้  ชื่อโครงการสัมมนาในครั้งนี้คือ “สถานประกอบการ
ดับการพัฒนาสหกิจศึกษาสูความยั่งยืน” จัดที่หองประชุม ปรีดีพนมยงค  ชั้น 4  อาคารเฉลิมพระเกียรติ  
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต  การสัมมนาครั้งนี้มีประเด็นสําคัญดังนี้ 1) ปาฐกถาพิเศษ  “สถานประกอบการกับ    
การพัฒนาสหกิจศึกษาท่ียั่งยืน” โดย ศ.ดร.วิจิตร  ศรีสอาน (2) บรรยาย “บทบาทของสถานประกอบการ            
ในการพัฒนาคุณภาพบัณฑิตในอนาคต” โดย ดร.สัมพันธ  ศิลปะนาฎ  และ (3) การเสวนา Co-op  sharing  
แนวทางที่ดี “รูชัดปฏิบัติได” หนทางสูความสําเร็จ 

2. เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2559 มีการประชุมสรุปผลการดําเนินงานการจัดสัมมนา  เรื่อง “สถาน
ประกอบการกับการพัฒนาสหกิจศึกษาที่ยั่งยืน” ณ หองประชุมฮอลันดา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  
โดยคณะกรรมการดําเนินงานจัดงาน  ประกอบดวย  อาจารยเรวดี  ทั่งจันทรแดง  จากมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต  
อาจารยเรืองยศ  วัชรเกตุ  จากมหาวิทยาลัยกรุงเทพ  อาจารยภัทรี  ตั้งจีรวงษ  จากมหาวิทยาลัยราชพฤกษ  
อาจารย ดร.กิติมา  ทามาลี  จากมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  และนายประสิทธิ์ชัย  เดชดนุ  กรรมการ
และเลขานุการ  ในการจัดงานครั้งนี้  สรุปผลการดําเนินงานพบวา มีผูเขารวมสัมมนาในครั้งนี้ จํานวน 166 คน 
ประกอบดวย ผูประกอบการ  อาจารย  บุคลากร และนักศึกษา จากการตอบแบบสอบถาม จํานวน 99 คน มีความ
พึงพอใจโดยภาพรวมอยูในระดับมาก  มีความรูเก่ียวกับสหกิจศึกษาเพ่ิมขึ้นหลังเขารวมสัมมนา  มีประโยชนใน    
การนําไปใชในการปฏิบัติไดจริง  และผูเขารวมสัมมนาตองการใหมีการสัมมนาเพ่ิมเติมในหลายประเด็นท่ีสําคัญ 
เชน Best  practice ของสหกิจศึกษาผานมุมมองของสถานประกอบการและสถานศึกษา  Model สหกิจศึกษา       
ที่มีประสิทธิภาพ Key  success  co-op เปนตน 
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3. จากการประชุมรวมกับสํานักวิทยบริการ  เรื่อง การอบรม MOS โดยจัดอบรม  ติวเพ่ือ          
การทดสอบความสามารถในการใชงานโปรแกรมสําเร็จรูป MOS เพื่อรับวุฒิบัตรการผานการทดสอบจากไมโครซอฟ 
ประกอบดวย word  excel  และ PowerPoint สรุปจะจัดอบรมใหกับนักศึกษารุนที่ 1 ในหลักสูตร excel ใหกับ
นักศึกษาหลักสูตรสหกิจศึกษา รุนปการศึกษา 2556 ประมาณจํานวน 100 คน (4 สาขา  จากคณะวิทยาการ
จัดการ  สาขาทรัพยากรมนุษย  สาขาการจัดการโลจิสติกส  สาขาการทองเที่ยว  และสาขาการตลาด) ที่จะออก
ฝกสหกิจศึกษาในปการศึกษาที่ 2/2559 กอน  นักศึกษารุน 2556 มีการจัดอบรมความรูเกี่ยวกับ word  excel  
และ PowerPoint ใหแลว  จากนั้นจะเปนนักศึกษารุนปการศึกษา 2557 (จํานวน 260 คน)  2558  (จํานวน 350 
คน) และ 2559 ตอไป  ซึ่งไดจัดอบรมความรูเก่ียวกับ word ไปแลว  และยังมีเวลาในการฝกพัฒนาความสามารถ
ดานคอมพิวเตอรตอไป 

4. จากการประชุมสรุปงานและการรายงานผลการเตรียมงานแสง สี เสียง เม่ือวันที่ 21 กันยายน 2559 
โดยกําหนดการจัดงาน “ยอยศยิ่งฟาอยุธยามรดกโลก พ.ศ.2559” จะจัดข้ึนในวันที่ 16 – 26 ธันวาคม 2559 
มหาวิทยาลัยรับผิดชอบในการจัดทําแผนผังการจัดงาน  การแสดงจินตภาพประกอบแสง สี เสียง เรื่อง “ยอยศ    นครา  
อยุธยามรดกโลก”  (Glory  to  Ayutthaya : The  World  Heritage  City)  (เสนอชื่อการแสดงโดย  ผศ.ดร.สุมิตร        
เทพวงษ  และแปลภาษาอังกฤษ โดย ดร.รุงทิพย  รัตนภานุศร) และจัดตกแตงหนางาน (โถงพักคอย) 

5. จากการประชุมรวมกับจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและหอการคาจังหวัด เม่ือวันที่ 15 กันยายน 
2559 จะมีการจัดงานหอการคาไทย “งานล้ําเรืองรอง แผนดินทองอยุธยา” โดยมีหอการคาจังหวัด
พระนครศรีอยุธยาเปนเจาภาพในการจัดงานในวันที่ 25 – 27 พฤศจิกายน 2559 มีผูเขารวม ประมาณ 2,000 กวา
คน นายกรัฐมนตรีมารวมปาฐกถาพิเศษในวันปดงานวันที่ 27 พฤศจิกายน 2559 ณ หองประชุมอยุธยาซิตี้พารค 
ในการนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาไดรับมอบหมายใหจัดการแสดง  Mini  Light &  Sound  เรื่อง  
“เอกองคอยุธยา  สถิตฟาจารึกดิน” ประกอบดวย 4 องค ในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2559 ณ บริเวณวัดมหาธาตุ  
และรวมเปนผูตอนรับแขกเขางานดวย 

6. ศูนยทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงาน  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ไดจัดอบรมและ
ทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงาน “ชางไฟฟาภายในอาคาร” รุนที่ 2 ระหวางวันที่ 24 – 26 กันยายน 2559 ณ อาคาร
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (อาคาร 42) มีสถานประกอบการและผูที่สนใจเขารวมตามเปาหมาย จํานวน 20 คน โดยคิด
คาลงทะเบียน จํานวน 4,500 บาทตอคน (อบรมทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงาน  และประเมินความรูความสามารถ) 

 

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
รับทราบ 

 

ระเบียบวาระที่ 4.15.8  ผูชวยอธิการบดีฝายประชาสัมพันธ 

 สาระสําคัญโดยยอ 
1. เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2559 ฝายประชาสัมพันธรวมกับสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศจัดทําคลิปความรูเพื่อใหนักศึกษาเขามาคนควาหาความรูบนหนาเว็บไซตมหาวิทยาลัยในชื่อ          
“วิดีโอความรู” 

2. เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2559 ฝายประชาสัมพันธรวมกับสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศจัดรวบรวมผลการประชุมในวาระการประชุมตาง ๆ  ของมหาวิทยาลัย เชน การประชุมสภามหาวิทยาลัย  
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การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  การประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจํามหาวิทยาลัย  
เปนตน  บนหนาเว็บไซตมหาวิทยาลัยในชื่อ “วาระการประชุม” 

3. เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2559 ฝายประชาสัมพันธประชุมเรื่องการประชาสัมพันธการรับนักศึกษา
ภาคปกติ  ประจําปการศึกษา 2560 

4. เมื่ อวันที่  21 กันยายน 2559 ฝายประชาสัมพันธ จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรและ                 
มอบทุนการศึกษาให แกนั กศึกษาที่ เข ามาร วมเป นตั วแทนประชาสั มพันธ กับทางมหาวิทยาลั ย                        
ARU – Ambassador รุนที่ 1 ณ หองประชุม 1 อาคาร 2  เวลา 11.00 – 12.00 น. 
 

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
รับทราบ 

 

ระเบียบวาระที่ 4.15.9  หัวหนาหนวยตรวจสอบภายใน 

- ไมมี - 
\ 
 

 

ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องนําเสนอเพื่อพจิารณา 
 

ระเบียบวาระที่ 5.1   ขอความเห็นชอบและขอเสนอแนะผลการประเมินการปฏิบัติราชการตามคํารับรอง
การปฏิบัติราชการ  ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2558 

                     

สาระสําคัญโดยยอ 
 ตามท่ีสํานักงาน ก.พ.ร. ไดแจงผลการประเมินการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ  

ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2558  ตามหนังสือสํานักงาน ก.พ.ร. ดวนที่สุด ที่ นร1201/1389 ลงวันที่ 24 
สิงหาคม 2559 โดยสํานักงาน ก.พ.ร. ไดดําเนินการประมวลและตรวจสอบความถูกตองของขอมูลผล           
การประเมินการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติการของสถาบันอุดมศึกษา  ประจําปการศึกษา         
พ.ศ.2558 เปนที่สิ้นสุดแลว  โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยามีผลการประเมิน  คะแนนรวม 3.5708 
คะแนน  รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพรอม 

 ไดผานการพิจารณาจากการประชุมคณะกรรมการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา            
ครั้งที่ 4/2559 เรื่อง แจงผลการประเมินการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการตามคํารับรอง     
การปฏิบัติราชการ  ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2558 ในวันอังคารที่ 6 กันยายน 2559 ณ หองประชุม        
อยุธยา – อาเซียน  

 คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) มีแนวคิดและขอเสนอแนะ ดังตอไปนี้ 
1. อาคารที่กําลังดําเนินการกอสรางปจจุบันไดตรวจสอบจากรายงานเปนไปตามกําหนดการ  

ยกเวนในชวงเริ่มแรกอาจจะชาไป  แตภายหลังจากนั้นก็ดําเนินไปไดดวยดี 
2. ภาพรวมขณะนี้มหาวิทยาลัยมีมาตรการหลายเรื่อง และไดรับการเรงรัดจากสภามหาวิทยาลัย

ดวย  คาดวาในปตอไปจะดียิ่งข้ึน 
3. มอบหมายกองนโยบายและแผนกําชับติดตาม และใชมาตรการที่มีอยูอยางเขมงวด 
4. การประหยัดพลังงานไดมีมาตรการในการลดการใชพลังงานไวแลว 
5. มอบหมายใหผูอํานวยการสํานักงานของแตละคณะชวยกําชับดูแลแมบานประจําอาคารให
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คอยสังเกตการเปดใชไฟในหองน้ํา  หากไมมีการเรียนการสอนหรือไมมีผูใชภายในอาคารใหปดไฟ   
 

มติ/ความเห็นของที่ประชมุ 
  รับทราบผลการประเมินการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ  ประจําป
งบประมาณ พ.ศ.2558 

 ระเบียบวาระที่ 5.2  ขอความเห็นชอบ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา        
เรื่อง นโยบายการยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษสําหรับนักศกึษา 

                  

สาระสําคัญโดยยอ 
 ตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง นโยบายการยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษ     

ในสถาบันอุดมศึกษา  ลงวันที่ 12 เมษายน 2559 กําหนดใหมหาวิทยาลัยกําหนดนโยบายและเปาหมาย        
การยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษในทุกหลักสูตรและทุกระดับการศึกษานั้น  เพ่ือใหการขับเคลื่อนนโยบาย
ดังกลาวสูการปฏิบัติอยางมีประสิทธิภาพ  มหาวิทยาลัยจึ งออกประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา  เรื่อง  นโยบายการยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษา 

 คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) มีแนวคิดและขอเสนอแนะ ดังตอไปนี้ 
1. ประกาศฯ ขอ 3 เมื่อนโยบายออกมาแลว  ถึงจะกําหนดแผน  มาตรการ  แผนการ

ดําเนินการ  และมีตัวชี้วัดความสําเร็จ 
2. ประกาศฯ ขอ 4 ไมบังคับทุกคน  แตเปนนโยบายในการสงเสริม 
3. ประกาศฯ ขอ 6 ตองมีขอมูลวาชื่ออะไร  และปรับแบบฟอรมใหเปนภาษาอังกฤษ เพื่อปรับ

แบบฟอรมแลวมอบงานประชาสัมพันธจัดทําปาย  โดยใหรวบรวมขอมูลมาจากหนวยงาน และจัดตั้งทีมงาน
เพ่ือปรับเปนภาษาอังกฤษ 

4. ประกาศฯ ขอ 8 ตองมีกิจกรรมรองรับ 
5. ประกาศฯ ขอ 9 ใหแกไขขอความ “ตามที่คณะกรรมการวิชาการกําหนด” เปน “ตามที่

มหาวิทยาลัยกําหนด”  
6. ประกาศฯ ขอ 9 (7) CU – TEP ไมต่ํากวา 60  เปนเกณฑที่สูงเกินไป  คาดวานักศึกษาจะ

สอบไมผาน  และควรมีมาตรการกระตุนใหนักศึกษาสอบเก็บคะแนนเปนระยะๆ  ไมควรสอบครั้งเดียวในป
สุดทายของการเรียน  ซึ่งอาจจะทําใหนักศึกษาไมผานเกณฑ 

7. ศูนยภาษาฯ ตองเปนหลักในการพัฒนา  มีการเปดใชบริการสําหรับนักศกึษา   
8. ควรกําหนดมาตรการในการกระตุน  บังคบั  และสงเสริมใหนักศึกษาเขาไปใช 
9. การบันทึกผลการทดสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษในใบรายงานผลการศึกษา  ขอให

ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการฯ  ชวยปรับระบบของใบรายงานผลการศึกษา 
10. มาตรการกํากับ คือ นักศกึษาจะออกฝกงานไดตองผานภาษาอังกฤษในระดับที่กําหนด 

 

มติ/ความเห็นของที่ประชมุ 
  เห็นชอบ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง นโยบายการยกระดับ
มาตรฐานภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษา โดยแกไขตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
(ก.บ.) 
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 ระเบียบวาระที่ 5.3  ขอความเห็นชอบรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําป
การศึกษา 2558 ระดับหลักสูตรและระดับคณะ 

                  

สาระสําคัญโดยยอ 
 ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  ไดกําหนดจัดการประเมินคุณภาพการศึกษา

ภายใน  ประจําปการศึกษา 2558 โดยในระหวางวันท่ี 1 – 15 กรกฎาคม 2559 เปนการประเมินฯ ระดับ
หลักสูตร และในระหวางวันที่ 1 – 15 สิงหาคม 2559 เปนการประเมินฯ ระดับคณะ นั้น 

 บัดนี้การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร และระดับคณะ  ประจําปการศึกษา 
2558 ไดดําเนินการเสร็จสิ้นแลว  งานประกันคุณภาพจึงไดจัดทํารายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  ประจําปการศึกษา 2558 (1 สิงหาคม 2558 – 31 กรกฎาคม 
2559) ระดับหลักสูตร  และระดับคณะ  นําเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  เพ่ือขอขอเสนอแนะ    
เปนแนวทางในการดําเนินงานในปการศึกษา 2559 ตอไป 

 เรื่องนี้ไดผานการพิจารณาจากท่ีคณะกรรมการตางๆ ดังตอไปนี ้
1. คณะทํางานพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 5/2558 มีมติเห็นชอบ เรื่อง           

ผลการประเมินคณุภาพการศึกษาภายใน  ระดับหลักสูตร  และเรื่อง ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
ระดับคณะ ในวันพุธที่ 31 สิงหาคม 2559 ณ หองประชุมอยุธยา – อาเซียน  

2. คณะกรรมการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 4/2559 มีมติเห็นชอบ เรื่อง          
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร และเรื่อง ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  
ระดับคณะ ในวันอังคารที่ 6 กันยายน 2559 ณ หองประชุมอยุธยา – อาเซียน 

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) มีแนวคิดและขอเสนอแนะ ดังตอไปนี้ 
1. แกไข หนา 7 บรรทัดที่ 2  ตัดคําวา “หลักสูตรการบัญช”ี ออก 

2. หนา 41 จุดที่ควรพัฒนา/ขอเสนอแนะ จะตองมีการดําเนินงานตอในระดับของการใช
ขอเสนอแนะเพ่ือมาปรับปรุงพัฒนางานตอไป 

3. หนา 40 รายงานผลการวิเคราะหจุดเดนและจุดที่ควรพัฒนา  เห็นวาเปนบทสรุปที่สําคัญ
ควรจะประมวลสังเคราะหในทุกหลักสูตรของแตละคณะเพิ่มเติม เชน เรื่ององคประกอบท่ี 2 การวิจัย      
มีจุดเดนที่ระดับดีมาก อาจจะวิเคราะหจุดเดน  เชน  มีสถาบันวิจัยที่สนับสนุนการวิจัย  และควรเพ่ิมเรื่อง
การนําวิจัยไปตอบสนองตอทองถ่ิน และแกปญหาตอทองถิ่น และสนับสนุนโครงการชุดวิจัย และสราง
เครือขายชุดวิจัย  ขอใหมีการสังเคราะหและเพ่ิมเติม 

4.  เพ่ิมเติม บทสรุป ขอที่ 3 จุดท่ีควรพัฒนา ขอเสนอแนะ  วามหาวิทยาลัยควรจะปรับปรุง
อยางไร  

5. แกไข หนา 5 ขอ 1.2  ผลการประเมินองคประกอบที่ 2 – 4 บรรทัดที่ 8 ขอความที่วา 
“หลักสูตรระดับปริญญาโท” แกไขเปน “หลักสูตรระดับปริญญาเอก” 

 

มติ/ความเห็นของที่ประชมุ 
  เห็นชอบรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปการศึกษา 2558            
ระดับหลักสูตรและระดับคณะ  โดยใหแกไขตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) 
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 ระเบียบวาระที่ 5.4  ขอความเห็นชอบ (ราง) บันทึกขอตกลงความรวมมือ โครงการความรวมมือ
การจัดการเรียนการสอนแบบสหกิจศึกษา (Cooperative Education) 
ระหวางมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา กับ บริษัท โฮม โปรดักส     
เซ็นเตอร  จํากัด (มหาชน) 

                  

สาระสําคัญโดยยอ 
 ตามที่งานสหกิจศึกษา กองพัฒนาศึกษา  ไดจัดทํา (ราง) บันทึกขอตกลงความรวมมือ โครงการ

ความรวมมือการจัดการเรียนการสอนแบบสหกิจศึกษา (Cooperative  Education) ระหวางมหาวิทยาลัย    
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา กับ บริษัท โฮม โปรดักส  เซ็นเตอร  จํากัด (มหาชน)  เพื่อนําเสนอในที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพิจารณาตอไป 

 คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) มีแนวคิดและขอเสนอแนะ คือ เศรษฐกิจมีแนวโนมวา
จะตองเชื่อมโยงระหวางเอเชียตะวันออกเฉียงใต  เพ่ือความกาวหนา 

 

มติ/ความเห็นของที่ประชมุ 
  เห็นชอบ (ราง) บันทึกขอตกลงความรวมมือ โครงการความรวมมือการจัดการเรียน    การสอน
แบบสหกิจศึกษา (Cooperative Education) ระหวางมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา กับ บริษัท      
โฮม โปรดักส เซ็นเตอร จํากัด (มหาชน) 
   

ระเบียบวาระที่ 5.5  ขอความเห็นชอบและขอเสนอแนะการจัดซื้อโปรแกรมเรียนรูภาษาอังกฤษ  จํานวน 
2,500 สิทธิ์ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ในวงเงิน 894,681 บาท 

                  

สาระสําคัญโดยยอ 
 ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  อนุญาตใหดําเนินการจัดหาโปรแกรมสําเร็จรูป  

เพ่ือฝกทักษะภาษาอังกฤษของนักศึกษา  ตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา  วันที่ 12 เมษายน 
2559 เรื่อง นโยบายการยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษในสถาบันอุดมศึกษา  โดยรัฐมนตรีวา          
การกระทรวงศึกษาธิการ  มีนโยบายยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษในทุกหลักสูตร  เพ่ือพัฒนาการเรียน     
การสอนภาษาอังกฤษ  ใหผูเรียนมีความรูความสามารถ  ใชภาษาอังกฤษเปนเครื่องมือศึกษาคนควา       
องคความรูที่ เปนสากลและกาวทันโลก เพ่ือรองรับการเขาสูประชาคมอาเซียน  และการเพิ่มขีด
ความสามารถในการแขงขันของประเทศ รายละเอียดตามบันทึกขอความที่ ศธ 0550.1.3/183 ลงวันที่     
16 สิงหาคม 2559 เนื่องจาก มหาวิทยาลัยมิไดจัดสรรงบประมาณในการจัดซื้อโปรแกรมเรียนรู
ภาษาอังกฤษ  ดังนั้น  เพื่อใหการดําเนินการเปนไปตามนโยบายของรัฐบาลในการยกระดับมาตรฐาน
ภาษาอังกฤษในทุกหลักสูตร  กองบริการการศึกษา จึงขออนุมัติงบประมาณคาโปรแกรมเรียนรู
ภาษาอังกฤษ  จํานวน 2,500 สิทธิ์ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ในวงเงิน 894,681 บาท 
(แปดแสนเกาหมื่นสี่พันหกรอยแปดสิบเอ็ดบาทถวน) 

 คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) มีแนวคิดและขอเสนอแนะ ดังตอไปนี ้
1. ขอใหมีการจัดสอบ  โดยไมจําเปนตองเริ่มสอบพรอมกัน  แตตองสอบใหผานตามเกณฑ  

ใหมีการสอบซ้ําได   
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2. ปญหาที่ผานมาคือระบบการบริหารภายในไมดีพอ  การเขาสูระบบเพ่ือใชงานไมได       
ไมมีผูรับผิดชอบในเรื่องนี้โดยตรง   

3. ทางบริษัทจะมีเจาหนาที่ดูแลในเรื่องนี้โดยตรง จํานวน 1 คน 
4. ปญหาทั้ง 12 ขอ จะเปนสวนหนึ่งของสัญญาที่จะทําในครั้งนี ้
5. สามารถเขาระบบไดจากโทรศัพทมือถือของแตละคน 
6. จัดใหมีการสอบพรอมกันที่ละกลุม  โดยมีเจาหนาที่จากบริษัทมาสอบให 
7. กอนนักศึกษาจะออกฝกงานตองสอบผานเกณฑกอน  

 

มติ/ความเห็นของที่ประชมุ 
  เห็นชอบใหจัดซื้อโปรแกรมเรียนรูภาษาอังกฤษ  จํานวน 2,500 สิทธิ์ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา ในวงเงิน 894,681 บาท   

 

ระเบียบวาระที่ 5.6  ขอความเห็นชอบและขอเสนอแนะ (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา วาดวย แนวทางการจัดการขอรองเรียนและการกลาวโทษ 
พ.ศ. ..                  

สาระสําคัญโดยยอ 
 โดยท่ีเปนการสมควรกําหนดแนวทางการจัดการขอรองเรียน และการกลาวโทษของมหาวิทยาลัย      

ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เพ่ือใหการรับเรื่องรองเรียน กลาวโทษมีมาตรฐานเดียวกันเปนไปตามหลักธรรมภิบาล
แสดงถึงความโปรงใสเปนธรรม ในการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา มีความสอดคลองกับ
หลักการของกฎหมายที่เก่ียวของ มีข้ันตอนการปฏิบัติที่ละเอียดชัดเจน สะดวกในการอางอิงและเหมาะสมในการถือ
ปฏิบัติ โดยอิงจากมติคณะรัฐมนตรีตามหนังสือที่ นร 0206/ว218 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2541 เรื่อง หลักเกณฑและ
แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการรองเรียนกลาวโทษขาราชการ และการสอบสวนเรื่องราวรองเรียนกลาวโทษขาราชการ
วากระทําผิดวินัยและประกาศสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง แนวทางการจัดการขอรองเรียนและ    
การกลาวโทษ ลงวันที่ 3 กันยายน 2548 

 งานนิติการไดยกรางขอบังคับดังกลาวเขาที่ประชุมคณะกรรมการปรับปรุงและยกรางกฎหมาย            
เพื่อพิจารณา ในการประชุมครั้งที่ 5/2559 เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2559 คณะกรรมการฯ ไดพิจารณาปรับปรุงแกไข
ความถูกตองของกฎหมายเรียบรอยแลว และขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพ่ือรับฟงความ
คิดเห็นกอนนําเสนอสภามหาวิทยาลัยตอไป 

 

มติ/ความเห็นของที่ประชมุ 
  เห็นชอบ (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา วาดวย  แนวทางการจัดการ    
ขอรองเรียนและการกลาวโทษ พ.ศ. ...  และใหนําเขาที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยตอไป        

 
 
 
 
 
 
 



 

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวทิยาลัยราชภัฏพระนครศรอียุธยา  ครั้งที่  10/2559 

 

[2-26] 

ระเบียบวาระที่ 5.7  ขอความเห็นชอบและขอเสนอแนะ (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา วาดวย หลักเกณฑและวิธีการเทียบตําแหนงทางวิชาการ
ของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. .... 

สาระสําคัญโดยยอ 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยามีบุคลากรสายวิชาการ ประกอบดวย ขาราชการพลเรือน   

ในสถาบันอุดมศึกษา และพนักงานมหาวิทยาลัย ซึ่งปจจุบันมหาวิทยาลัยมีขอบังคับมหาวิทยาลัยวาดวย
หลักเกณฑและวิธีการพิจารณาแตงตั้งคณาจารยประจําใหดํารงตําแหนงทางวิชาการ โดยมุงเนนบังคับใช
เก่ียวกับการกําหนดตําแหนงและเขาสูตําแหนงทางวิชาการสําหรับบุคลากรในสังกัดมหาวิทยาลัย โดยยังไม
ครอบคลุมถึงพนักงานมหาวิทยาลัยที่ไดรับการกําหนดตําแหนงทางวิชากรจากสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน และตอมา
ไดรับการบรรจุแตงตั้งเปนบุคลากรในสังกัดมหาวิทยาลัย ดังนั้น เพื่อเปนหลักประกันตลอดจนสิทธิประโยชน
ของพนักงานมหาวิทยาลัยใหเกิดความเสมอภาคและมีประสิทธิภาพ จึงสมควรกําหนดใหมีขอบังคับ
มหาวิทยาลัยวาดวย หลักเกณฑและวิธีการเทียบตําแหนงทางวิชาการของพนักงานมหาวิทยาลัย  

 งานนิติการไดยกรางขอบังคับดังกลาวเขาที่ประชุมคณะกรรมการปรับปรุงและยกรางกฎหมาย     
เพ่ือพิจารณา ในการประชุมครั้งที่ 5/2559 เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2559 คณะกรรมการฯ ไดพิจารณาปรับปรุง
แกไขความถูกตองของกฎหมายเรียบรอยแลว และขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อรับ
ฟงความคิดเห็นกอนนําเสนอสภามหาวิทยาลัยตอไป 

 คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) มีแนวคิดและขอเสนอแนะ ดังตอไปนี ้
1. แกไข ขอ 8 (8.2) ใหคณะกรรมการพิจารณาผลงานตําแหนงทางวิชาการ  พิจารณา

ผลงานวิชาการเพ่ือขอเทียบตําแหนง 
2. แกไข ขอ 8 (ข) ใหเพ่ิม ก.พ.อ.04  
3. ควรผานคณะกรรมการกลั่นกรองระดับคณะ  ระดับมหาวิทยาลัย และเขาสูสภา

มหาวิทยาลัย  ซึ่งในอนาคตมาตรฐานจะไมเทากัน 
 

มติ/ความเห็นของที่ประชมุ 
  เห็นชอบ  (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา วาดวย หลักเกณฑและวิธีการ
เทียบตําแหน งทางวิชาการของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. . . . . โดยให แก ไขตามขอเสนอแนะ                     
ของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) และใหนําเขาท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยตอไป 
            

ระเบียบวาระท่ี 6  เรื่องอื่น ๆ 
ระเบียบวาระที่  6.1 กําหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  ครั้งที่ 10/2559 

สาระสําคัญโดยยอ 
มหาวิทยาลัยกําหนดใหมีการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  (ก .บ. )              

ครั้งที่ 10/2559  ในวันอังคารที่ 25 ตุลาคม 2559  เวลา 13.30 น. ณ หองประชุมอยุธยา – อาเซียน  
สํานักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยขอใหกรรมการทุกทานเขารวม        
ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกลาวโดยพรอมเพรียงกัน 
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มติ/ความคิดเห็นของที่ประชมุ 
     รับทราบ 
 

ระเบียบวาระที่  6.2 การจัดงานเลี้ยงคืนสูเหยา “ศิษยเกาพวกเราเหลือง – แดง 111 ป” 

สาระสําคัญโดยยอ 
รศ.ไพฑูรย  สมัครกิจ กลาววา  สมาคมศิษยเกาวิทยาลัยครูพระนครศรีอยุธยา จะมีการจัด

งานคืนสูเหยา “ศิษยเกาพวกเราเหลือง – แดง 111 ป” ในวันเสารที่ 12 พฤศจิกายน 2559 เวลา      
17.00 – 22.00 น. ณ สนามฟุตบอลมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ดังนั้นจึงขอความรวมมือ
ผูบริหารทุกทานประชาสัมพันธไปยังศิษยเกาใหมาเขารวมงานนี้  และหากมีความประสงคจองโตะ          
ก็สามารถติดตอซื้อบัตรได  และหากมีผูสนใจที่จะเสนอรายชื่อศิษยเกาดีเดน  สามารถขอแบบฟอรม      
การเสนอชื่อได  และในตนเดือนตุลาคม 2559 นี้จะมีการประชุมคณะกรรมการในการตัดสินคัดเลือกศิษย
เกาดีเดนตอไป 

  ประธาน กลาววา งานนี้เปนงานใหญที่ตองเตรียมงาน แตขณะนี้ยังไมไดเริ่มจําหนายบัตร  
ในการประชุมวันนี้ขอใหทุกหนวยงานมีสวนรวมในการเสนอรายชื่อศิษยเกาดีเดน  ขอใหแตละหนวยงาน
พิจารณาศิษยเกาดีเดน  และเสนอขึ้นมา  โดยจะทําการคัดเลือกทั้งหมด 25 คน  โดยขอรายชื่อที่จะเสนอ
ทั้งหมดภายในวันที่ 30 กันยายน 2559 นี้  และตนเดือนตุลาคม 2559  ก็จะทําการพิจารณา และจะขอ
หารือเรื่องการจําหนายบัตร  โดยขอความรวมมือจากแตละคณะชวยตรวจสอบวาแตละคณะมีสาขาใดบาง  
แตละสาขาเปดมาแลวก่ีรุน  สามารถติดตอไปยังแตละรุนไดหรือไม  

ดร.นริสานันท  เดชสุระ กลาววา  จากประสบการณที่เคยจัดงานศิษยเกาของบัณฑิตศึกษาไป
เมื่อเดือนมกราคม 2559  ใชวิธีเชิญหัวหนาของกลุมแตละรุนระดับปริญญาเอกและปริญญาโททุกรุนมา
ประชุมกันประมาณ 3 ครั้ง  และใหตัวแทนแตละรุนเสนอวาจะรับไปก่ีโตะ  และไปประชาสัมพันธของแต
ละรุน  และมาประชุมสรุปกันวาไดยอดทั้งหมดก่ีโตะ 

วันศุกรที่ 30 กันยายน 2559  เวลา 13.00 น. ณ หองประชุม 317  ขอเชิญประธานสาขา
ของแตละคณะเขารวมประชุมเพ่ือหารือในเรื่องนี ้

ดร.อมรรัตน  สนั่นเสียง  กลาววา  ประธานสาขาขณะนี้ก็เปนนองรุนใหม  แตถาจะใหซื้อก็คง
ซื้อได  แตถาหากโรงเรียนก็อาจจะซ้ําซอนกับบัณฑิต  แตถาเปนศิษยเกาที่ไมเปนโรงเรียน  หากมีการจัด
งานบอลทางมหาวิทยาลัยก็ตองเขารวมดวยเชนกัน  ความเปนศิษยเกาตองหาผูที่มีพลังในการผลักดัน    
จะไดประชาสัมพันธไปยังศิษยเกาไดอยางทั่วถึง  แตหากเปนทองถ่ินที่เคยมาเรียน กศ.บป. จะสามารถ   
ชวยไดมาก  ทางคณะครุศาสตรจะชวยประสานงานไปยังประธานสาขาเทาที่จะทําได 

ประธาน  กลาววา  ใหทําหนังสือเชิญชวนไปตามเขตพ้ืนที่ในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
อยุธยาและจังหวัดอางทอง  โรงเรียน  อบต.   อบจ. และหนวยราชการ  หากสนใจติดตอจองโตะได 

รศ.ไพฑูรย  สมัครกิจ  กลาววา จะมีการจัดแถลงขาวในเรื่องนี้  และประชุมกลุมยอยในวันที่ 
8 ตุลาคม 2559 ณ หองประชุมตนโมก  ซึ่งจะมีการเชิญนักขาวใหมาทําขาวในการจัดงานคืนสูเหยาศิษย
เกา พวกเราเหลือง – แดง 111 ป  

ประธาน  กลาววา สิ่งที่มหาวิทยาลัยตองการคือการมีเครือขายในการทํางาน  สมาคมศิษย
เกาฯ จะเปนศูนยประสานงานระหวางมหาวิทยาลัยกับศิษยเกา  
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มติ/ความคิดเห็นของที่ประชมุ 
     ท่ีประชุมไดหารือรวมกัน  และมีการนัดหมายประธานสาขาของแตละคณะประชุมในวันศุกรที่ 

30 กันยายน 2559 เวลา 13.00 น. หองประชุม 317  
 

ระเบียบวาระที่  6.3 การเสนอวาระการประชุมเพื่อนําเขาการประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย (ก.บ.) 

สาระสําคัญโดยยอ 
ผศ.ดร.อดิศร  ภูสาระ กลาววา  เอกสารการประชุมในครั้งนี้  มีเอกสารเพ่ือพิจารณานอกเลม

อยูหลายเรื่อง  ซึ่งทําใหหาเอกสารไมเจอ  ดังนั้นขอเสนอวาใหดําเนินการเหมือนเอกสารการประชุม     
สภามหาวิทยาลัย   

ประธาน  กลาววา  ขอใหหนวยงานท่ีตองการจะเสนอเรื่องเพ่ือนําเขาการประชุม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) ใหเสนอเรื่องตามกําหนดเวลาที่เลขานุการคณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัยไดแจงกําหนดไวในหนังสือเชิญประชุมใหแลว  เพ่ือจะไดบรรจุวาระการประชุม        
ไวในเลมเอกสารการประชุม  จะไดไมมีวาระพิจารณานอกเลม  แตหากหนวยงานใดเสนอเรื่องมาลาชา  
กวากําหนด  จะนําวาระนั้นไวพิจารณาในการประชุมครั้งตอไป   

 

มติ/ความคิดเห็นของที่ประชมุ 
     ประธาน ขอใหหนวยงานที่ตองการจะเสนอเรื่องเพ่ือนําเขาการประชุมคณะกรรมการบริหาร

มหาวิทยาลัย (ก.บ.) ใหเสนอเรื่องตามกําหนดเวลาที่เลขานุการคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยไดแจง
กําหนดไวในหนังสือเชิญประชุมแลว  เพ่ือจะไดบรรจุวาระการประชุมไวในเลมเอกสารการประชุม  จะได  
ไมมีวาระพิจารณานอกเลม  หากหนวยงานใดเสนอเรื่องลาชากวากําหนด  จะนําวาระนั้นไวพิจารณา      
ในการประชุมครั้งตอไป  
  
 

เลิกประชุมเวลา  16.56 น.  
 

 

นางนงคราญ คงสมทรง ผูจัดทํารายงานการประชุม 
นางสาวพรสวรรค คลายกัน ผูตรวจบันทึกการประชุม 


