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รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
คร้ังท่ี  11/2560 

วันอังคารท่ี  7  พฤศจกิายน  2560  เวลา 13.30 – 17.02 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. อาจารยธาตรี มหันตรัตน รองอธิการบดฝีายกิจการพิเศษฯ     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. นางสาวกาญจนพิชญา  ภิญญา เจาหนาท่ีบริหารงานทั่วไป     ผูชวยเลขานุการ 
23. นางนงคราญ  คงสมทรง เจาหนาท่ีบรหิารงานทั่วไป     ผูชวยเลขานุการ 
24. นางจิราพร  พัฒนธนกิจ เจาหนาท่ีบริหารงานทั่วไป     ผูชวยเลขานุการ 
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ผูไมมาประชุม 
1. ดร.เกษรา  ศรีวิเชียร ผูอํานวยการกองบริการการศึกษา  ติดราชการ 
2. นางศขิรินทร  สุวรรณทัศน นิตกิร          ติดภารกิจ 
3. นางปยะนุช  สุขเพ็ชร  เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป  ลากิจ 
 

ผูเขารวมประชุม 
1. อาจารยวนิดา  อินทรลักษณ หัวหนาหนวยตรวจสอบภายใน 
2. อาจารยชเนตตี  จาตุรนตรัศมี ประธานคณะกรรมการดาํเนินงานศนูยฝกปฏิบัติการฯ 
3. นางสาวพรสวรรค  คลายกัน หัวหนาสํานักงานผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
4. นางอรัญญา   จงกลรัตน หัวหนาสํานักงานคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
5. นางวิรินดา   มีบํารุง  หัวหนาสํานักงานคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
6. วาที่รอยตรหีญิงรัตติยา พาวินัย  หัวหนาสํานักงานผูอํานวยการสถาบันอยุธยาศึกษา 
7. นางสาวพิจิกามาศ  แยมบู  หัวหนาสํานักงานผูอํานวยการสํานักวิทยบริการฯ 
8. นางทิวาพร   สงแสง  หัวหนาสํานักงานผูอํานวยการสํานักงานคณะกรรมการ 

   บัณฑิตศึกษา 
9. นางสาวเบญจลักษณ  ชิดชาญชัย หัวหนางานประกันคุณภาพ 
10. นางสาวมาลัยรัก  สระทองพูล บุคลากร 
11. นางสาวนันทนา  ศรีชัยมูล นักวิชาการศึกษา 
12. นางอริสสา   บัวเจริญ  นักวิเทศสัมพันธ 
13. วาที่รอยตรีอิทธิพัทธ   สมจู  นักวิเคราะหนโยบายและแผน 
 

เร่ิมประชุม   เวลา 13.30 น. 
 

          ประธาน พิจารณาจํานวนกรรมการที่ มาประชุ มและเห็นว าครบองคประชุมแล ว จึงเป ด                 
การประชุมและดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม  

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องที่ประธานแจงใหทราบ 

ระเบียบวาระที่ 1.1   ขอบคณุผูบริหาร คณาจารย และบุคลากรที่รวมกันสรางภาพลักษณท่ีดี 
 

 สาระสําคัญโดยยอ 
 ขอบคุณผูบริหาร  คณาจารย และบุคลากรทุกทานที่รวมกันสรางภาพลักษณที่ดีใหกับมหาวิทยาลัย   

ในการเขารวมกิจกรรมตาง ๆ ที่ผานมา 3 กิจกรรม คือ (1) รวมพิธีถวายดอกไมจันทนงานพระราชพิธีถวายพระเพลิง
พระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (2) งานรับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารีในการพระราชทานเพลิงศพ นายพินิจ  ฉายสุวรรณ (3) งานสานใจไทยสูใจใต รุนที่ 31 – 32 
และขออภัยหากเกิดความไมสะดวกบางประการ   

 

 มติ/ความเห็นของท่ีประชุม 
   รับทราบ 
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ระเบียบวาระที่ 1.2    รายงานความคืบหนาในการดําเนินการกําหนดอัตราเงินเดือน    

 สาระสําคัญโดยยอ 
 มหาวิทยาลัยกําลังดาํเนินการกําหนดอัตราและการปรบัเงนิเดือนบุคลากร ดังตอไปนี้ 

1. กลุมครโูรงเรียนสาธิต  ดําเนินการเรยีบรอย 
2. กลุมลูกจางประจํา  ดําเนินการเรียบรอย 
3. กลุมพนักงานราชการ  ดําเนินการเรียบรอย 
4. กลุมพนักงานมหาวิทยาลัย  ไดมีการนําเขาที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจํา

มหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) เม่ือวันที่ 31 ตุลาคม 2560 และนําเขาการประชุมสภามหาวิทยาลัย ในวันที่ 8 
พฤศจิกายน 2560  

5. กลุมขาราชการ  เนื่องจากมีหนังสือจากสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (ส.ก.อ.) ใหชะลอเรื่อง 
และคาดวาจะเรียบรอยในเดือนธันวาคม 2560 

6. กลุมเจาหนาที่ประจําตามสัญญา  มหาวิทยาลัยจะใหเปนเงินโบนัส จํานวน 2,400 บาทตอคน  
 

 มติ/ความเห็นของท่ีประชุม 
   รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 1.3    รายงานความกาวหนาการกําหนดอัตราคาจางแรกบรรจุและการปรับอัตราคาจาง
ของพนักงานมหาวิทยาลัย 

 สาระสําคัญโดยยอ 
 รายงานความกาวหนาการกําหนดอัตราคาจางแรกบรรจุและการปรับอัตราคาจางของพนักงาน

มหาวิทยาลัย   โดยในวันพุธที่ 8 พฤศจิกายน 2560 จะมีการรายงานเรื่องนี้ตอสภามหาวิทยาลัย  และจะนําบรรจุเขา
วาระเพ่ือพิจารณาในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 13/2560 ในวันพุธท่ี 13 ธันวาคม 2560 ตอไป 

 

 มติ/ความเห็นของท่ีประชุม 
   รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 1.4    การเขารวมประชุมสภามหาวิทยาลัย 

 สาระสําคัญโดยยอ 
 ขอใหหัวหนาหนวยงานเขารวมประชุมสภามหาวิทยาลัย คร้ังที่ 12/2560 ในวันพุธที่ 8 พฤศจิกายน 
2560 และถือเปนการประชุมภาคบังคับที่หัวหนาหนวยงานตองเขารวมประชุม 
 มติ/ความเห็นของท่ีประชุม 

   รับทราบ  
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ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

ระเบียบวาระที่ 2.1  เร่ืองรับรองรายงานการประชุม  คร้ังที่ 10/2560  

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

ครั้งที่  10/2560 เมื่อวันอังคารที่  10 ตุลาคม  2560 เวลา 13.30 น. ณ หองประชุมอยุธยา – อาเซียน  
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

เลขานุการคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) นําเสนอรายงานการประชุม ครั้งที่ 10/2560    
เพื่อขอใหท่ีประชุมรับรองรายงานการประชุม 

 

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
  รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) ค ร้ังที่  10/2560              
โดยไมมีการแกไข 
 

ระเบียบวาระท่ี 3   เรื่องสืบเนื่องจากการประชุม 

ระเบียบวาระที่ 3.1  รายงานขอมูลการดําเนินงานและผลการปฏิบัติตามมติท่ีประชุม 
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 
10/2560 

สาระสําคัญโดยยอ 
  เลขานุการคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) นําเสนอรายงานขอมูล  จากการดําเนินงาน
และผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย คร้ังท่ี 10/2560 เมื่อวันอังคารที่ 10 
ตุลาคม  2560  ดังตอไปนี้ 
 

ระเบียบ
วาระท่ี 

เรื่อง 
มติที่ประชุม/ขอเสนอแนะ 

และขอส่ังการ 
ผลการปฏิบัติตามมติ 

4.1 ขอความเห็นชอบปรับวุฒิการศึกษา    
ของเจาหนาท่ีประจําตามสัญญาโรงเรียน
ประถมสาธิตจากระดับอนุปริญญาเปน
ปริญญาตรี และปรับอัตราคาจางตามวุฒิ 
ราย นางจุฬารัตน  สืบหงส 

เห็นชอบปรับวุฒิการศึกษาของเจาหนาท่ี
ประจําตามสัญญาโรงเรียนประถมสาธิต      
จากระดับอนุปริญญาเปนปริญญาตรี และปรับ
อัตราคาจางตามวุฒิ ราย นางจุฬารัตน        
สืบหงส ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2560 โดยมี
เงื่อนไขตองไมผูกพันกับงบประมาณ          
ของมหาวิทยาลัย   

- แจงมติการประชุมใหแกหนวยงาน        
ท่ีเก่ียวของไดรับทราบ 

- งานบริหารงานบุคคลไดปรับวุฒิการศึกษา
เปนระดับปริญญาตรีใหเรียบรอยแลว  

- ไดปรับอัตราคาจางเปนระดับปริญญาตรี
เรียบรอยแลว 

4.2 ขอความเห็นและขอเสนอแนะ (ราง) 
รายงานผลการดําเนินงานตามแผนบริหาร
ความเสี่ยง  ประจําปงบประมาณ      
พ.ศ. 2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 

เห็นชอบในหลักการ  และขอใหหนวยงาน
นํา 6 ประเด็นหลัก ไปวางแผนการ
ดําเนินงานในปตอไป  และคณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) มีขอเสนอแนะ 
ดังตอไปน้ี 
1. บทสรุปผูบริหาร   
1.1 สรุปความเส่ียงก่ีดาน  อะไรบาง       

ผลการดําเนินงานเปนอยางไร         
ทําอยางไรใหบรรลุตามเปาหมาย  

- แจงมติการประชุมใหแกหนวยงาน        
ท่ีเก่ียวของไดรับทราบ 

- ไดดําเนินการปรับแกไขตามขอเสนอแนะ
ของคณะกรรมการบรหิารมหาวิทยาลัย 
(ก.บ.) เรียบรอยแลว  
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1.2 แนวโนมความเสี่ยงเพิ่มขึ้นหรือลดลง
ในทิศทางใด  หรือความเสี่ยงไดหมด
ไปจากท่ีเคยเปนจากระดับไหน 

1.3 แกไขขอความ “ระบบสารสนเทศไม
พรอมใชงาน” โดยใหระบุวาเปนเรื่อง
อะไร เพ่ือใหมีประเด็นท่ีแคบลง    
และมีความชัดเจนมากย่ิงขึ้น 

1.4 ขอ 2 ความเสี่ยงดานการปฏิบัติงาน 
(Operational  Risk) ดานวิจัย  ไมมี
นวัตกรรมท่ีเกิดจากผลงานวิจัย และ
ดานระบบสารสนเทศไมพรอมใชงาน
นั้น นาจะเปนความเสี่ยงดานกลยุทธ 
(Strategic  Risk) จึงขอใหชวย
ตรวจสอบ 

1.5 ควรจะใหขอมูลความเสี่ยงเพ่ิมเติม
เพื่อใหผูบริหารมีทางเลือกวาจะ
ดําเนินการอยางไรบาง เชน  หลีกเล่ียง
ความเส่ียง  การถายโอนความเสี่ยง  
การยอมรับความเสี่ยง  การควบคุม
ความเส่ียง 

1.6 บทสรุปผูบริหารเปนไปตามเงื่อนไข
กิจกรรมท่ีกําหนดไว  ผลการ
ดําเนินงานใหสรุปวาทุกเงื่อนไข      
ทุกความเส่ียง  ทุกกิจกรรมได
ดําเนินการแกไขแลว  หากไมเปนไป
ตามเปาหมายใหเสนอวาควรจะ
ดําเนินการตออยางไร 

2. แกไขหนา 11 คําวาอาจารยท่ีคาดวาจะ
ไดรับการแตงต้ังใหดาํรงตําแหนงที่สูงข้ึน 
จํานวน 6 ทาน เปนอาจารยที่ไดรับ
แตงต้ังใหดํารงตําแหนงท่ีสูงขึ้น ระดับ
ผูชวยศาสตราจารย  

3. หนา 11 ปจจัยความเสี่ยงขอ 1  ให
ตรวจสอบวาไดมีการวางมาตรการใด   
ไวบาง  ผลการดําเนินงานเปนอยางไร  
เชน  มหีลักเกณฑในการตอสัญญาจาง  
โดยใหนําประเด็นปจจัยความเสี่ยง     
เปนหลัก และมีการดําเนินการไปแลว
อยางไร  ก่ีกิจกรรม  และยังมีกิจกรรม  
ใดท่ีตองดําเนินการตอ 

4.  ใหเพ่ิมเร่ืองคุณสมบัติของอาจารยประจํา
หลักสูตรวาตองมีผลงานทางวิชาการ
อยางนอย 1 เร่ืองภายใน 5 ป เชน 
งานวิจัย  ตํารา  และตรวจสอบวาแตละ
หลักสูตรอาจารยประจําหลักสูตรมี
คุณสมบัติดังกลาวหรือไม  มีปจจัยเสี่ยง  
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มีการวางแผนการดําเนินการอยางไร  
แลวกระจายเร่ืองน้ีลงสูคณะ  และให
คณะวางมาตรการบริหารความเสี่ยง
ตอไป 

5. หนา 13 ตรวจขอมูลที่เปนบริบทในการ
เปดหลักสูตรใหมและพัฒนาหลกัสูตร
เกา เพื่อใหสอดคลองกับบริบทสังคม
และโลก 

6.   หนา 14 ขอ 8 หลักสูตรบริหารธุรกิจ
บัณฑิต แกไขเปน หลักสูตร
เศรษฐศาสตรบัณฑิต 

 7. ใหผูรับผิดชอบในแตละปจจัยความ
เส่ียงไปดําเนินการตามแผนบริหาร
ความเสี่ยงและจัดสงขอมูลใหหนวย
ตรวจสอบภายใน 

4.3 ขอความเห็นชอบ (ราง) บันทึกความ
เขาใจ (MOU) ระหวางมหาวิทยาลัย     
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา กับ Abhinav  
Education  Society, Akole ประเทศ
อินเดีย 

เห็นชอบ (ราง) บันทึกความเขาใจ (MOU) 
ระหวางมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
กับ Abhinav  Education  Society, Akole 
ประเทศอินเดีย และนําเขาการประชุมสภา
มหาวิทยาลัยตอไป 

- แจงมติการประชุมใหแกหนวยงาน        
ท่ีเก่ียวของไดรับทราบ 

- นําเขาสภาวิชาการ คร้ังท่ี 9/2560 ในวันที่ 
22 พฤศจิกายน 2560 เพ่ือขอความ
เห็นชอบ และเสนอสภามหาวิทยาลัย
ตอไป  

4.4 ขอความเห็นชอบ (ราง) บันทึกความ
เขาใจ (MOU) ระหวางมหาวิทยาลัย   
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา กับ Hue  
Tourism  College  ประเทศเวียดนาม 

เห็นชอบ (ราง) บันทึกความเขาใจ (MOU) 
ระหวางมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
กับ Hue  Tourism  College  ประเทศ
เวียดนาม และนําเขาการประชุมสภา
มหาวิทยาลัยตอไป 

- แจงมติการประชุมใหแกหนวยงาน        
ท่ีเก่ียวของไดรับทราบ 

- นําเขาสภาวิชาการ คร้ังท่ี 9/2560 ในวันที่ 
22 พฤศจิกายน 2560 เพ่ือขอความ
เห็นชอบ และเสนอสภามหาวิทยาลัย
ตอไป 

4.5 ขอความเห็นชอบ (ราง) บันทึกขอตกลง
ความรวมมือโครงการความรวมมือ     
การจัดการเรียนการสอนแบบสหกิจศึกษา 
(Cooperative Education) ระหวาง
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
กับ บริษัท   ดีเคเค แมนูแฟคเจอร่ิง 
(ประเทศไทย) จํากัด 

เห็นชอบ (ราง) บันทึกขอตกลงความรวมมือ
โครงการความรวมมือการจัดการเรียน         
การสอนแบบสหกิจศึกษา (Cooperative 
Education) ระหวางมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา กับ บริษัท ดีเคเค แมนูแฟค
เจอร่ิง (ประเทศไทย) จํากัด และเสนอ
อธิการบดีลงนามตอไป 

- แจงมติการประชุมใหแกหนวยงาน        
ท่ีเก่ียวของไดรับทราบ 
อยูระหวางการเสนออธิการบดีเพ่ือลงนาม 

4.6 ขอความเห็นและขอเสนอแนะผล      
การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
ระดับคณะ ปการศึกษา 2559 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

รับทราบผลการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายในระดับคณะ ปการศึกษา 2559 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา และ
นําเสนอสภามหาวิทยาลัยตอไป 

- แจงมติการประชุมใหแกหนวยงาน        
ท่ีเก่ียวของไดรับทราบ 

- นําเขาการประชุมสภามหาวิทยาลัย     
ครั้งท่ี 12/2560 วันที่ 8 พฤศจิกายน 
2560 เพ่ือพิจารณาใหขอเสนอแนะ 

4.7 ขอความเห็นชอบงบประมาณเงินคงคลัง
มหาวิทยาลัย  เพ่ือดําเนินการ           
ตามยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย   
จํานวน 16,063,400 บาท (สิบหกลาน 
หกหมื่นสามพันสี่รอยบาทถวน) 

เห็นชอบงบประมาณเงินคงคลังมหาวิทยาลัย  
เพ่ือดําเนินการตามยุทธศาสตร                 
ของมหาวิทยาลัย  จํานวน 16,063,400 บาท 
(สิบหกลานหกหมื่นสามพันส่ีรอยบาทถวน) 
และนําเขาการประชุมสภามหาวิทยาลัยตอไป 

- แจงมติการประชุมใหแกหนวยงาน        
ท่ีเก่ียวของไดรับทราบ 

- นําเขาการประชุมสภามหาวิทยาลัย     
ครั้งท่ี 11/2560 เม่ือวันที่ 11 ตุลาคม 
2560 มติที่ประชุมอนุมัติ 
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4.8 ขอความเห็นชอบใชกรอบอัตรากําลัง      
ป 2557 – 2560 เปนกรอบอัตรากําลัง   
ป 2561 - 2564 

เห็นชอบใชกรอบอัตรากําลัง ป 2557 – 2560 
เปนกรอบอัตรากําลังป 2561 – 2564 ไปพลาง
กอนจนกวากรอบอัตรากําลังป 2561 – 2564 
ฉบับสมบูรณจะแลวเสร็จ และใหนําเขาการ
ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจํา
มหาวิทยาลัย (ก.บ.ม) ตอไป 

- แจงมติการประชุมใหแกหนวยงาน        
ท่ีเก่ียวของไดรับทราบ 

- นําเขาการประชุมคณะกรรมการ
บริหารงานบุคคลประจํามหาวิทยาลัย 
(ก.บ.ม.) ในวันท่ี 31 ตุลาคม 2560      
เพ่ือขอความเห็นชอบ 

 
 

   มติ/ความเห็นของท่ีประชุม 
   รับทราบ 

 

ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องนําเสนอเพ่ือพจิารณา 
 

ระเบียบวาระท่ี 4.1  ขอความเห็นชอบ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  เร่ือง     
การทดสอบและอบรมมาตรฐานภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษาภาคปกติ พ.ศ. 2560 
และขอความเห็นชอบ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา       
เร่ือง การทดสอบและอบรมมาตรฐานภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษาภาคพิเศษ    
(เสาร – อาทิตย) 

 

 สาระสําคัญโดยยอ 
 ตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  วาดวย  การจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและ

ปริญญาตรี พ.ศ. 2560 ขอ 2.5.1 (6) ผูสําเร็จการศึกษาตองผานการทดสอบหรืออบรมมาตรฐานภาษาอังกฤษ     
ตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนดและประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง นโยบายการยกระดับมาตรฐาน
ภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษา พ.ศ.2559 กําหนดใหนักศึกษาตองผานการทดสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษ          
ตามทีม่หาวิทยาลัยกําหนด 
 

 

มติ/ความเห็นของที่ประชุม 
เห็นชอบ  โดยมีขอเสนอแนะใหปรับปรุงแกไขดังนี้ 
1. ใหเพ่ิม/ระบุชวงเวลากรณีนําผลการทดสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษจากสถาบันอื่นมาย่ืน      

ซึ่งผลการทดสอบน้ันตองมีอายุไมเกิน 3 ป โดยนับจากวันท่ีออกหลักฐานจนถึงวันที่มีสภาพเปนนักศึกษา               
ของมหาวิทยาลัย 

2. ใหงดเวนคาธรรมเนียมการทดสอบคร้ังที่ 1 – 2 หลังจากนั้นจะตองเสียคาธรรมเนียมตามท่ี
กําหนด สวนการบริหารจัดการคาใชจายในการทดสอบใหกองบริการการศึกษาเสนอโครงการของบประมาณ
มหาวิทยาลัย 

3. ใหตรวจสอบความถูกตองของ CU – TEP อีกครั้ง 
4. มอบรองอธิการบดีฝายวิชาการและทีมงาน  จัดทําประกาศปฏิทินการทดสอบและการอบรม     

ใหชัดเจนเพื่อใหนักศึกษาไดเตรียมตัว 
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5. การกําหนดเกณฑมาตรฐานภาษาอังกฤษของมหาวิทยาลัยใหดําเนินการหลังจากมีการทดสอบ   
ในคร้ังแรกแลว  และนําผลการทดสอบมาประกอบการพิจารณากําหนดเกณฑ 

6. ใหจัดทําประกาศในระดับบัณฑติศกึษาดวย 
 

ระเบียบวาระที่ 4.2  ขอความเห็นชอบ (ราง) บันทึกความเขาใจ (MOU) ระหวางมหาวิทยาลัย    
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา กับ Wuhan  University  Communication และ 
Tumyu  Group. Co., Ltd สาธารณรัฐประชาชนจีน 

 

 สาระสําคัญโดยยอ 
 ตามที่ Wuhan  University  of  Communication  (WHUC) ไดสงหนังสือแจงความประสงคที่จะทํา

ความรวมมือระหวางมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา กับ Wuhan  University  of  Communication  และ 
Tumyu  Group. Co., Ltd สาธารณรัฐประชาชนจีน  ลงวันท่ี 26 กันยายน 2560 โดยมีกิจกรรมคือการแลกเปลี่ยนสื่อ
งานวิจัย  เอกสารสิ่งพิมพ  พัฒนาและจัดการการแลกเปลี่ยนทางวิชาการ  ทําวิจัยรวมกัน  การแลกเปลี่ยนอาจารย  
การแลกเปลี่ยนนักศึกษา  การแลกเปลี่ยนบุคลากรฝายบริหาร  การพัฒนาหลักสูตรที่มีความสนใจรวมกัน            
ความรวมมือทางวัฒนธรรม  และกิจกรรมและโครงการอ่ืน ๆ ท่ีทั้งสองมีความสนใจและมีประโยชนรวมกัน นั้น 

 

มติ/ความเห็นของที่ประชุม 
 เห็นชอบ (ราง) บันทึกความเขาใจ (MOU) ระหวางมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยากับ Wuhan  
University  Communication และ Tumyu  Group. Co., Ltd สาธารณรัฐประชาชนจีน  และเมื่อมีการลงนาม
แลวตองมีกิจกรรมรวมกันอยางนอย 1 กิจกรรม และใหนําเขาการประชุมสภามหาวิทยาลัยตอไป 

 

ระเบียบวาระท่ี 4.3  ขอความเห็นชอบ (ราง) แผนการบริหารและพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564 

 

 สาระสําคัญโดยยอ 
 ดวย งานบริหารงานบุคคล กองกลาง  สํานักงานอธิการบดี  ไดมีการจัดทําแผนการบริหารและ

พัฒนาบุคลากร  ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561 – 2564 
วัตถุประสงคเพ่ือใชเปนทิศทางในการวางแผนการปฏิบัติราชการของบุคลากร  ซึ่งเปนการเพิ่ม  พัฒนา  และ
ปรับปรุง  เชน  การฝกอบรม  สัมมนา  การศึกษาดูงาน  โดยไดมีการจัดรวบรวมขอมูลภายในหนวยงาน      
ซึ่งทําใหไดขอมูลที่สามารถนํามาใชในการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรจากกระบวนการที่เปนระบบ  ไดแก     
การสํารวจความตองการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร  ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะจากบุคลากรตลอดจนขอสรุป
จากการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรเพ่ือจัดทําแผนบริหารและพัฒนาบุคลากรอยางเปนรูปธรรม  
โดยเชื่อมโยงกับแผนยุทธศาสตร ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2560 – 2564) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา   

 

มติ/ความเห็นของที่ประชุม 
ใหนํากลับไปปรับปรงุแกไขตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการบรหิารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) และ

นําเสนอเปนวาระสืบเนื่องตอไป   
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ขอเสนอแนะมีดังตอไปนี้ 
1. ใหปรับวัตถุประสงคตามประเด็นยุทธศาสตร 3 ขอ  
2. เสนอวาควรระบุตัวชี้วัดในการประเมินผลแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากร 
3. หนา 13 ตารางท่ี 7 ปรับตัวเลขรอยละปงบประมาณ 2561 เปนรอยละ 20 ปงบประมาณ 

2562 เปนรอยละ 30 ปงบประมาณ 2563 เปนรอยละ 40 และปงบประมาณ 2564 เปนรอยละ 50 และ
ปรับตัวเลขความตองการใหถูกตองสอดคลองกับรอยละท่ีปรบัเปลี่ยน 

4. หนา 23 เสนอใหตัดตัวชี้วัดที่ 2 ออก ไมควรจะนํามาวัด 
5. หนา 26 ยุทธศาสตรที่ 3 เสนอใหเพ่ิมตัวชี้ วัดที่มีความทาทาย  ควรเพิ่มประเด็นกลยุทธ        

เร่ืองคุณธรรมจริยธรรม  และจัดกิจกรรม  เชน  การอบรมคุณธรรมจริยธรรม  การลอกเลียนผลงานวิชาการ     
และการใชสื่อ Social 

 

ระเบียบวาระท่ี 4.4  ขอความเห็นชอบการเขารวมขบวนแหในงานยอยศย่ิงฟาอยุธยามรดกโลก ประจําป 
2560 

 

 สาระสําคัญโดยยอ 
 ดวยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาไดกําหนดจัดงานยอยศย่ิงฟาอยุธยามรดกโลก  ประจําป 2560 ระหวาง

วันท่ี 15 – 24 ธันวาคม 2560 ณ อุทยานประวัติศาสตรพระนครศรีอยุธยา  โดยมีวัตถุประสงคเพื่อเฉลิมฉลองการเปน
มรดกโลกทางวัฒนธรรม  และสงเสริมการทองเท่ียวของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  และจากการเขารวมประชุม         
ในการจัดงาน  ในวันจันทรที่  6 พฤศจิกายน 2560 ณ หองรับรอง 1 ชั้น 1 อาคาร 4 ชั้น ศาลากลางจังหวัด
พระนครศรอียุธยา โดยมผีูวาราชการจังหวัดพระนครศรอียุธยาเปนประธานนั้น  ที่ประชุมไดมอบหมายใหมหาวิทยาลัย
เขารวมขบวนแห ในวันที่ 15 ธันวาคม 2560  ดังนั้นจึงนําเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) เพ่ือขอความ
เห็นชอบการเขารวมขบวนแหในงานยอยศยิ่งฟาอยุธยามรดกโลก ประจําป 2560 

 

มติ/ความเห็นของที่ประชุม 
 เห็นชอบการเขารวมขบวนแหในงานยอยศย่ิงฟาอยุธยามรดกโลก ประจําป 2560 และมอบหมาย

ใหดําเนินการ ดังตอไปนี้ 
1. ใหแตละคณะนํานักศึกษามารวมขบวน  คณะละ 50 คน 
2. มอบหมายใหผูชวยอธิการบดีฝายบริการวิชาการและสหกิจศึกษาวางแผนและจัดทําคําสั่ง

แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการ  และตั้งงบประมาณในการดูแลบุคลากรและนักศึกษา และจัดประชุมชี้แจง
ตอไป 

 

ระเบียบวาระที่ 5 แจงผลและนําเสนอแผนงานที่จะดําเนินการของหนวยงานตาง ๆ  

ระเบียบวาระท่ี 5.1 คณบดีคณะครุศาสตร 

 สาระสําคัญโดยยอ 
1. วันที่ 11 กันยายน 2560 จัดประชุมวางแผนและวางแนวทางการดําเนินงานของคณะครุศาสตร 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561  ณ หองประชุม 211 อาคารปฏิบัติการคณะครุศาสตร 
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2. วันท่ี 10 ตุลาคม 2560 จัด ประชุมคณะกรรมการฝายกิจการนักศึกษา/นายกสโมสร/คณะกรรมการ
สโมสรนักศึกษา ณ หองประชุม 211 อาคารปฏิบัติการคณะครุศาสตร 

3. วันที่ 12 ตุลาคม 2560 จัดกิจกรรมเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรมทําบุญตักบาตรขาวสารอาหารแหง 
เพ่ือถวายเปนพระราชกุศลครบรอบ 1 ป วันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ  ณ วัดบรม     
พุทธาราม  มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

4. วันท่ี 19 ตุลาคม 2560 จัดประชุมพิจารณาขอเสนอโครงการวิจัยของคณะครุศาสตร ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2561 ณ หองประชุม 211 อาคารปฏิบัติการคณะครุศาสตร 

5. วันที่ 21 ตุลาคม 2560 สํานักงานที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ เชิญทานอธิการบดีพรอม
รองคณบดีฝายวิชาการคณะครุศาสตรเขารวมประชุมเร่ือง ตนแบบการผลิตครูหลักสูตร 5 ป ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 

6. วันท่ี 23 ตุลาคม 2560 คณบดีคณะครุศาสตรพรอมผูบริหาร เปนตัวแทนเขารวมกิจกรรมนอม
รําลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ พระเมรุมาศ
จําลองภายในพระราชวังโบราณ  อุทยาประวัติศาสตรพระนครศรีอยุธยา 

7. วันที่  24 ตุลาคม 2560 จัดประชุมฝายฝกประสบการณ วิชาชีพครู ณ หองประชุม 211           
อาคารปฏิบัติการคณะครุศาสตร 

8. วันที่ 25 ตุลาคม 2560 จัดประชุมชี้แจงแนวทางการดําเนินงาน โครงการพัฒนาตําราเรียน และหนังสือ  
“115 ป ครศุาสตรกรุงเกา”  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ณ หองประชุม 204 อาคารปฏิบัติการคณะครุศาสตร 

9. วันที่ 15 พฤศจิกายน 2560  จัดประชุมคณะกรรมการประจําคณะ คร้ังท่ี 7/2560 ณ หองประชุม 
223 กศพ. 

10. วันที่ 17 พฤศจิกายน 2560 จัดกิจกรรมเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรมทําบุญตักบาตรขาวสาร
อาหารแหง ณ วัดบรมพุทธาราม  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

11. วันที่ 14 ธันวาคม 2560 จัดสัมมนาระหวางการฝกปฏิบัติวิชาชีพระหวางเรียน 2 ณ หองประชุม
อาคาร 100 ป 

12. วันท่ี 18 - 20 ธันวาคม 2560 คณะกรรมการงานพัฒนานักศึกษาและสโมสรนักศึกษา ศึกษาดูงาน
เสริมสรางเครอืขายงานกิจการนักศึกษาและสโมสรนักศึกษา  ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 

13. วันท่ี 20 ธันวาคม 2560 นักศึกษาเขารวมสัมมนาระหวางการฝกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา   
(คร้ังที่ 2) ณ หองประชุมอาคาร 100 ป 

14. วันที่ 9 – 11 ธันวาคม 2560  โครงการการทบทวนแผน  และแนวทางการพัฒนาครุศาสตรแบบมี
สวนรวม  เปนการลงรายละเอียดงานของป 2561  ซึ่งจะเดินทางไปที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ 
 

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
รับทราบ  
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ระเบียบวาระที่ 5.2  คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

 สาระสําคัญโดยยอ 
1. วันที่ 3 ตุลาคม 2560 ดร.สมพล รัชตพิมลชัย ผูอํานวยการฝายพัฒนาธุรกิจ ศูนยการคาอยุธยา ซิตี้ 

พารค จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พรอมคณะ เขาแสดงความยินดีกับ ผูชวยศาสตราจารย ดร.ภาคิน โชติเวศยศิลป      
ในโอกาสเขารับตําแหนงคณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร พรอมทั้งแลกเปลี่ยนแนวคิดการทํากิจกรรมรวมกัน
ระหวางคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรกับศูนยการคาอยุธยา ซิตี้ พารค ณ หองประชุม 43110 ชั้น 2 อาคาร 43      
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

2. วันที่ 10 ตุลาคม 2560 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร จัดกิจกรรมลงคะแนนหยั่งเสียงเลือก
หัวหนาภาควิชาสังคมศาสตร แทนตําแหนงที่วาง โดยมีผูสมัครไดแก หมายเลข 1 อาจารยสุกัลยา คงประดิษฐ และ
หมายเลข 2 อาจารย ดร.นฤมล อนุสนธิ์พัฒน ซึ่งผลการลงคะแนนหย่ังเสียง ผูที่ไดรับคะแนนสูงสุด ไดแก อาจารย     
ดร.นฤมล อนสุนธิ์พัฒน ณ หอง 43012 อาคาร 43 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

3. วันที่  10 ตุลาคม 2560 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร จัดประชุมคณะกรรมการจัดงาน        
การนําเสนอผลงานศิลปกรรมสรางสรรคระดับชาติ ป 2560 ครั้งที่  2/2560 เพื่อเตรียมความพรอมการจัดงาน           
การแสดงผลงานศิลปกรรมศาสตรสรางสรรคระดับชาติ ป 2560 (The National Symposium on Creative Fine Art 
2017) ณ หองประชุม 43110 ชั้น 2 อาคาร 43 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

4. วันที่ 12 ตุลาคม 2560 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร จัดงานการแสดงผลงานสรางสรรคศิลปกรรม
ระดับชาติ ป 2560 The National Symposium on Creative Fine Arts 2017 จัดขึ้น มีการบรรยายพิเศษหัวขอ“นวัตกรรม
และการสรางสรรคผลงานศิลปกรรมศาสตร”โดย ศาสตราจารย ดร.วีรชาติ เปรมานนท  จากจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย โดยมี
สถาบันการศึกษา จํานวน 12 สถาบัน จากท่ัวประเทศ เขารวมการนําเสนอผลงาน คือ มหาวิทยาลัยนเรศวร  มหาวิทยาลัยศรี
นครินทรวิโรฒ มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี มหาวิทยาลัยทักษิณ, 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี  มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย
อลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ  วิทยาลัยนาฏศิลปอางทอง สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย และ
เจาภาพมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ณ หองประชุมใหญ  ณ อาคาร 100 ป  มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 

5. วันที่ 12 ตุลาคม 2560 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร จัดประชุมคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรและประธานกลุมวิชา เพื่อแจงแนวนโยบายที่จะดําเนินการและขอความรวมมือจากทุกหลักสูตรและกลุมวิชา 
ณ หองประชุม 43110 ชั้น 2 อาคาร 43 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  

6. วันที่ 18 ตุลาคม 2560 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร จัดประชุมคณะกรรมการดําเนินงาน
กิจกรรมเสวนาสาธารณะคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ครั้งท่ี 1/2560 โดยวาระการประชุม คือ วางแผน          
การดําเนินงานกิจกรรมเสวนาสาธารณะคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ประจําปงบประมาณ 2560 ณ หองประชุม 
43110 ชั้น 2 อาคาร 43 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

7. วันที่ 18 ตุลาคม 2560 สาขาวิชาการพัฒนาชุมชนและสังคม คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
จัดกิจกรรมใหความรูเกี่ยวกับเรื่อง “การพัฒนาบุคลิกภาพ” วิทยากรโดยอาจารยปทมาภรณ สุขสมโสด อาจารยประจํา
สาขานิเทศศาสตร โดยใหความรูนักศึกษาในเร่ืองของการแตงกาย การแตงหนาอยางไรใหเหมาะสมในโอกาสตาง  ๆ    
การวางตัวตอหนาผู ใหญ การยิ้มและการทักทายอยางไรใหดูเหมาะสมอยางถูกตอง ณ หอง 43011 อาคาร 43        
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
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8. วันที่  20 ตุลาคม 2560 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนา
หลักสูตร วาระการประชุม คือ มีหลักสูตรอยูในชวงของการปรับปรุงหลักสูตร ตามเกณฑที่สํานักงานคณะกรรมการ  
การอุดมศึกษากําหนด ไดแก หลักสูตรดนตรีไทย หลักสูตรภาษาอังกฤษ หลักสูตรศิลปกรรม หลักสูตรศิลปะการแสดง 
หลักสูตรดนตรีสากล หลักสูตรประวัติศาสตร และหลักสูตรสหวิทยาการอิสลาม เพื่อติดตามความคืบหนาการปรับปรุง
หลักสูตร ณ หองประชุม 43110 ชั้น 2 อาคาร 43 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

9. วันท่ี 26 ตุลาคม 2560 ผูบริหาร คณาจารย และเจาหนาที่ คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร    
รวมกิจกรรมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา รวมพิธีถวายดอกไมจันทนของประชาชนในสวนภูมิภาค 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เนื่องในวันถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
บรมนาถบพิตร ณ พระเมรุมาศจําลอง ภายในพระราชวังโบราณ อุทยานประวัติศาสตรพระนครศรอียุธยา 

10. วันที่ 28 ตุลาคม 2560 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร จัดโครงการการติวเพ่ือสอบบรรจุเขารับ
ราชการ (แนะแนววิชากฎหมายเพื่อสอบตํารวจ) ประจําป พ.ศ.2560 โดยวิทยากร คือ อาจารยพันธรัตน ศรีสุวรรณ และ
อาจารยนรินทร อุนแกว อาจารยประจําสาขาวิชานิติศาสตร โดยวัตถุประสงคของการจัดโครงการเพ่ือแนะแนววิชา
กฎหมาย ซึ่งใชในการสอบรับราชการตํารวจ ใหกับศิษยเกาคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ณ หอง 43011 อาคาร 
43             คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร   

11. วันที่ 8 พฤศจิกายน 2560 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร จัดประชุมคณะกรรมการประจํา
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ครั้งที่ 9/2560 ณ หองประชุม 43110 ชั้น 2 อาคาร 43  คณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร 

12. วันที่ 14 พฤศจิกายน 2560  สาขาวิชาประวัติศาสตร  คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร            
จัดกิจกรรมใหความรูเกี่ยวกับเรื่อง “การพัฒนาบุคลิกภาพ” วิทยากรโดยอาจารยปทมาภรณ สุขสมโสด อาจารยประจํา
สาขานิเทศศาสตร ณ หอง 43112 ชั้น 2 อาคาร 43 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

13. วันที่ 15 พฤศจิกายน 2560  สโมสรนักศึกษาคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร จัดกิจกรรม 
Freshy Day HUSO 2017 ประกวดดาว - เดือน และดาวเทียม คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ประจําปการศึกษา 
2560 ณ หองประชุม อาคาร 100 ป ศูนยภาษาและคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
รับทราบ  ประธาน กลาววา  ขอใหตรวจสอบกับสถาบันวิจัยและพัฒนาวาการอบรมเพ่ือทํา

ผลงานจะซ้ําซอนกันหรือไม   และเคยมีขอตกลงกับทุกคณะไววาไมควรไปอบรมหรือสัมมนาที่ไกลมากนัก     
จะทําใหใชงบประมาณมากจนเกินไป  และขอใหผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนานํายุทธศาสตรการพัฒนา
ทองถ่ิน 5 พื้นที่ นํามาพิจารณาในการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) คร้ังตอไป 
 

ระเบียบวาระที่ 5.3 คณบดีคณะวิทยาการจัดการ 

 สาระสําคัญโดยยอ 
1. วันท่ี 2 ตุลาคม 2560 คณะวิทยาการจัดการ จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรการจัดการ

ธุรกิจโรงแรม เพื่อตรวจสอบความถูกตองของ มคอ.2 กอนนําเขาที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะ ณ หองประชุม
อินทนิล 2 คณะวิทยาการจัดการ 

2. วันที่ 4 ตุลาคม 2560 คณะวิทยาการจัดการ จัดงานเกษียณอายุราชการใหแก รองศาสตราจารย
วันทนีย  แสนภักดี  ณ  รานอาหารเดอรีวา อโยธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา   
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3. วันที่ 8  ตุลาคม 2560 สาขาวิชาเศรษฐศาสตรธุรกิจ นํานักศึกษาเขารวมโครงการแขงขัน
เศรษฐศาสตรเพชรยอดมงกุฎ คร้ังที่ 9 ระดับอุดมศึกษา ปการศึกษา 2560 จัดโดยตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  กรุงเทพมหานคร 

4. วันที่ 11 – 19 ตุลาคม 2560 คณะวิทยาการจัดการ จัดกิจกรรมกีฬาสัมพันธวิทยาการจัดการ 
ระหวางนักศึกษาสาขาวิชาตางในคณะวิทยาการจัดการ ณ โรงยิม 1  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

5. วันที่ 18 ตุลาคม 2560  คณะวิทยาการจัดการ จัดประชุมคณะกรรมการประจําคณะวิทยาการ
จัดการ ประจําเดือนตุลาคม 2560 ณ หองประชุมอินทนิล 3 

6. วันที่ 24 ตุลาคม 2560  คณบดีคณะวิทยาการจัดการพรอมบริหาร เปนตัวแทนเขารวมพิธี
บําเพ็ญกุศลถวายเปนพระราชกุศลแดสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช บรมนาถบพิตร ณ พระเมรุมาศ
จําลอง ภายในพระราชวังโบราณ อุทยานประวัติศาสตรพระนครศรีอยุธยา 

7. วันที่ 31 ตุลาคม 2560 สาขาวิชาการเปนผูประกอบการ นํานักศึกษาชั้นปที่ 3 จํานวน 12 คน 
ศึกษาดูงาน ณ หางหุนสวนจํากัด เอส. วาย. เอ็ม. เมททัล เวิรด จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

8. วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 สาขาวิชาการบัญชี จัดอบรมการสงงบการเงินดวยระบบ e-Filing 
ใหกับนักศึกษาชั้นปที่ 4 ณ หองประชุมตนโมก 

9. วันที่ 6 พฤศจิกายน 2560 ฝายกิจการนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ  รวมใหการตอนรับ
คณาจารยและนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยแมโจ ท่ีเขาศึกษาดูงานดานกิจการนักศึกษาของคณะวิทยาการจัดการ        
ณ หองประชุมตนโมก 

10. วันที่  1 และ 29 พฤศจิกายน 2560  คณะวิทยาการจัดการ จัดอบรมและสอบประกันคุณภาพ     
ดานคอมพิวเตอรใหกับนักศึกษาชั้นปที่ 4 กอนออกฝกประสบการณวิชาชีพ ภาคเรียนที่ 2/2560  ณ  อาคารศูนยภาษา
และคอมพิวเตอร อาคาร 100  

11. วันที่ 8 พฤศจิกายน 2560 สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ จัดกิจกรรมสรางจิตสํานึกความสามัคคี
ในหมูนักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ ใหกับนักศึกษา ชั้นปที่ 1 – 4  ณ  หองประชุมชั้น 1  ศนูยฝกปฏิบัติการ
วิชาชีพธุรกิจ(อาคารสวนหลวง)  

12. วันท่ี 14 พฤศจิกายน 2560  สาขาวิชาเศรษฐศาสตรธุรกิจจัดบริการวิชาการ อบรมเชิงปฏิบัติการ 
เร่ือง Young Economics ยุค 4.0 ณ หองประชุมอินทนิล 1  คณะวิทยาการจัดการ 

13. วันที่ 15 พฤศจิกายน 2560คณะวิทยาการจัดการ  จัดกิจกรรมปฐมนิเทศอาจารยใหมคณะ
วิทยาการจัดการ ประจําปการศึกษา 2560 ณ หองประชุมอินทนิล 1 

14. วันที่  15 พฤศจิกายน 2560 สาขาวิชาธุรกิจระหวางประเทศ อบรมการปฏิบัติตัวในรั้ว
มหาวิทยาลัยและการประกันคณุภาพสําหรับนักศึกษา ใหกับนักศึกษาชั้นปท่ี 1 ณ หองประชุมอินทนิล 3  

15. วันท่ี 16, 23 พฤศจิกายน 2560  คณะวิทยาการจัดการ  สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส จัดอบรม
ภาษาอังกฤษสําหรับโลจิสติกส นักศึกษาชั้นปที่ 4 ณ หอง 415, 416  

16. วันท่ี 18 พฤศจิกายน 2560 คณะวิทยาการจัดการสาขาวิชาธุรกิจระหวางประเทศ จัดอบรม     
เชิงปฏิบัติการภาวะผูนําและการทํางานเปนทีม ใหกับนักศึกษาชั้นปท่ี 1 – 3 ณ หองประชุมตนโมก 

17. วันท่ี 17, 24  พฤศจิกายน 2560สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส จัดอบรมโปรแกรมสําเร็จรูป      
ในงานโลจิสติกส นักศึกษาชั้นปที่ 4 ณ อาคารศูนยภาษาและคอมพิวเตอร อาคาร 100 ป 
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18. วันท่ี 21 พฤศจิกายน 2560 สาขาวิชาการตลาด จัดอบรม Microsoft Excel ใหนักศึกษาสาขาวิชา
การตลาด ชั้นปท่ี 1 – 2  ณ หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร 31104  ศูนยภาษาและคอมพิวเตอร  อาคาร 100 

19. วันท่ี 21 พฤศจิกายน 2560 สาขาวิชาการตลาด จัดอบรม คอมพิวเตอรกราฟก ใหนักศึกษาสาขาวิชา
การตลาด ชั้นปที่ 3 – 4 ณ หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร 31104 ศูนยภาษาและคอมพิวเตอร อาคาร 100 ป 

20. วันท่ี 25 – 26 พฤศจิกายน 2560 สาขาวิชาการทองเที่ยว จัดอบรมพัฒนามัคคุเทศกมืออาชีพให
นักศึกษา ชั้นปที่ 1 – 4  ณ โบราณสถานในจังหวัดพระนครศรอียุธยา 

21. ประชุมคณะกรรมการวิเทศของคณะ  เพื่อทบทวนคาใชจายที่ได MOU กับกวางสี  ซึ่งอธิการได
ใหนโยบายไววาจะตองเทาเทียมกัน  และจะนําเรียนในคณะกรรมการวิเทศของมหาวิทยาลัย และนําเสนอในการ
ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) ตอไป 
 

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
รับทราบ   

 

ระเบียบวาระท่ี 5.4  คณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

 สาระสําคัญโดยยอ 
1. วันท่ี 11 กันยายน - 18 ตุลาคม 2560 รับสมัครทีมแขงขันประกวดกระทงประเภทสวยงามและ

ประเภทความคิดสรางสรรคและเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม เพ่ือรวมกันรณรงคและสืบสานประเพณีลอยกระทงอันดี
งาม ณ สํานักงานคณะวิทยาการจัดการ 

2. วันท่ี 7 - 8 ตุลาคม 2560 ถายทํา VTR แนะนําตัวผูเขาประกวด เพ่ือสรางภาพลักษณท่ีดีใหกับ
คณะ และมหาวิทยาลัย ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

3. วันที่ 11 และ 15 ตุลาคม 2560 ซอมยอยผูเขาประกวดดาว เดือน และดาวเทียม เพ่ือเตรียมความ
พรอมของผูเขาประกวด ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

4. วันท่ี 30 - 31 ตุลาคม 2560 ซอมยอย-ใหญผูเขาประกวดดาว เดือน และดาวเทียม เพื่อเตรียม
ความพรอมของผูเขาประกวด ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

5. วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง เพื่อคนหาทีมชนะเลิศกระทง
ประเภทสวยงาม และประเภทความคิดสรางสรรคและเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม และตัวแทนนักศึกษาตนแบบ และ
รวมสืบสานประเพณีลอยกระทงอันดีงามตอไป ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

6. วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 จัดประกวดกระทง และดาว เดือน และดาวเทียม เพ่ือคนหาตัวแทน
นักศึกษาตนแบบ และรวมสืบสานประเพณีลอยกระทงอันดีงามตอไป ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 

7. วันที่ 2  พฤศจิกายน 2560  การประชุมคณะกรรมการประจําคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  
ครั้งที่  4/2560 ณ หอง ศว.108  คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

8. โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรม
ราชกุมารี (อพ.สธ.) www.tree.aru.ac.th โดยใชงบประมาณของศูนยวิทยาศาสตรในนามของมหาวิทยาลัย  ซึ่งไดมี   
การตั้งงบประมาณไวอยางตอเนื่องเพื่อดําเนินการ  และในปน้ีไดแตงตั้งคณะกรรมการโดยมีอธิการบดีเปนที่ปรึกษา  
โครงการนี้ไมใชแคพรรณไมเทานั้น  แตยังเปนการเก็บตัวอยางดินดวย  
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9. ขณะนี้คณะไดผานหลักสูตรสาธารณสุขศาสตร  ซึ่งจะนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือขอความ
เห็นชอบ  โดยจะทําใหจํานวนนักศึกษาของคณะวิทยาศาสตรฯ เพิ่มมากขึ้น   
 

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
รับทราบ 

 

ระเบียบวาระท่ี 5.5 ผูอํานวยการสถาบันอยุธยาศึกษา  

 สาระสําคัญโดยยอ 
1. วันที่  10 ตุลาคม 2560 สถาบันอยุธยาศึกษา รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 ระดับสถาบัน ณ หองศูนยขอมูลสถาบันอยุธยาศึกษา โดยไดรับเกียรติจาก        
รองศาสตราจารย ดร.สมเกียรติ กอบัวแกว เปนประธานกรรมการ พรอมดวย อาจารยเอกพล วิงวอน กรรมการ และ
อาจารยยุพิน พวกยะ กรรมการและเลขานุการ โดยสถาบันอยุธยาศึกษา ไดรับการตรวจประเมิน 2 องคประกอบ     
2 ตัวบงชี้ ผลการประเมินอยูในระดับดีมาก คาเฉลี่ยทุกองคประกอบไดคะแนน 5.00 ในการนี้ สถาบันฯ ขอขอบคุณ
คณะกรรมการทุกทานที่ไดใหขอเสนอแนะแนวทางในการดําเนินงานของสถาบันอยุธยาศึกษาตอไป ณ หองศูนย
ขอมูลสถาบันอยุธยาศึกษา 

2. วันที่  18 ตุลาคม 2560 อาจารย  ดร.จงกล เฮงสุวรรณ ผู อํานวยการสถาบันอยุธยาศึกษา          
เปนประธานการประชุมคณะกรรมการดําเนินงานสถาบันอยุธยาศึกษา คร้ังที่ 10/2560 โดยมีผูบริหารและบุคลากร
เขารวมประชุม เพื่อรายงานและกํากับติดตามผลการดําเนินงานของสถาบันอยุธยาศึกษา ณ หองประชุมสถาบัน
อยุธยาศกึษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

3. วันที่ 3 พฤศจิกายน 2560 จัดกิจกรรมวันสําคญัตามประเพณี (วันลอยกระทง) ณ สถาบันอยุธยาศึกษา 
4. วันที่ 8 - 9 พฤศจิกายน 2560 จัดกิจกรรม อบรมยุวมัคคุเทศกอาสาทองเท่ียวทางวัฒนธรรม

อยุธยา รุนที่ 1 ณ สถาบันอยุธยาศึกษา และวัฒนธรรมสถานในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
5. วันท่ี 15 – 16 พฤศจิกายน 2560 จัดกิจกรรมอบรมยุวมัคคุเทศกอาสาทองเที่ยวทางวัฒนธรรม

อยุธยา รุนที่ 2 ณ สถาบันอยุธยาศึกษา และวัฒนธรรมสถานในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
6. วันท่ี 18 พฤศจิกายน 2560 จัดกิจกรรม อบรมเชิงปฏิบัติการดานศิลปะและวัฒนธรรมอยุธยา 

ครั้งที่ 1 ณ สถาบันอยุธยาศึกษา 
7. วันที่ 22 – 23 พฤศจิกายน 2560 จัดกิจกรรม อบรมยุวมัคคุเทศกอาสาทองเที่ยวทางวัฒนธรรม

อยุธยา รุนที่ 3 ณ สถาบันอยุธยาศึกษา และวัฒนธรรมสถานในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
8. วันที่  25 พฤศจิกายน 2560 จัดกิจกรรม ศึกษาประวัติศาสตรและศิลปวัฒนธรรมอาเซียน          

ณ สถาบันอยุธยาศึกษา 
9. วันท่ี 29 พฤศจิกายน 2560 จัดกิจกรรม สัมมนาการอนุรักษและพัฒนา ณ นครประวัติศาสตร

พระนครศรีอยุธยา คร้ังที่ 1 ณ สถาบันอยุธยาศึกษา 
 

มติ/ความคดิเห็นของท่ีประชุม 
รับทราบ 
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ระเบียบวาระที่ 5.6  ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 สาระสําคัญโดยยอ 
1. วันที่ 5 ตุลาคม 2560  สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ไดมอบให คณะผูบริหาร และ

บุคลากรของสํานัก  สงมอบดอกไม จันทน (ดอกดารารัตน  ดอกโสน) ให กับสํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา การประดิษฐดอกไมจันทนได รับความรวมมือจากคณาจารย นักศึกษา และบุคลากรของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เพื่อถวายเปนพระราชกุศลในการถวายพระเพลิง  พระบรมศพพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9  ณ  สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพระนครศรอียุธยา 

2.  วันที่  11 ตุลาคม 2560  สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได รับเชิญจากคณะ
วิทยาการจัดการ  รวมกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรูสื่อออนไลน โดยไดมอบหมายใหบุคลากรของสํานัก จํานวน 4 
ราย ประกอบดวย  นายอรรถสิทธ์ิ กิจที่พ่ึง นางละเอียด รามคุณ นางนภารัตน พุมพฤกษ และนายเจษฎา สุขสมพืช      
ไดแนะนําหองเรียนรูสื่อออนไลน หนังสืออิเล็กทรอนิกส ฐานขอมูลออนไลนและการแนะนําหนังสือใหมผานเว็บไซต 
ใหกับคณาจารยในสาขาวิชาการทองเที่ยว ณ คณะวิทยาการจัดการ 

3.  วันที่ 17 ตุลาคม 2560 ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการฯ มอบหมายใหบุคลากรสํานักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ บําเพ็ญประโยชนแกพุทธศาสนา ไดเขาซอมแซมและปรับปรุงหนังสือสวดมนตของวัด    
ซึ่งมีหนังสือชํารุดจํานวนมาก โดยได รับความรวมมือเปนอยางดีจากหลายสวนที่ เก่ียวของ ณ ศาลาเขมรังสี           
วัดมเหยงคน  อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา  

4.  วันที่ 17-18  ตุลาคม 2560  สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมกับ สถาบันวิจัย
และพัฒนา จัดโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต  โดยทางสถาบันวิจัยไดเชิญบุคลากรของสํานักวิทยบริการฯ จํานวน 3 
ทาน คือ นายอรรถสิทธ์ิ  กิจที่พ่ึง  นางสาวเมตตา สังขทอง  ตําแหนงบรรณารักษ และนายภูวนาถ นาควรรณกิจ 
ตําแหนง นักวิชาการคอมพิวเตอร ไดรวมพัฒนาหองสมุด โดยมีการลงโปรแกรมหองสมุด พรอมท้ังสาธิตการใช
ระบบใหกับอาจารยและนักเรียน ณ โรงเรียนวัดโพธิวงษ อ.เมือง จ.อางทอง 

5. วันที่ 25 ตุลาคม 2560 เวลา 12.00 - 15.30 น. สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ       
จัดหนวยบริการชุมชน โดยใหบริการจัดหองสมุดและนิทรรศการ ที่หองสมุดบานบุศยานิเวศม บานพักผูสูงอายุ      
ซึ่ งไดรับความสนใจจากเจาหนาท่ีและผูสูงอายุเปนอยางดี  ณ บานบุศยานิ เวศม  ต.บอโพง อ.นครหลวง          
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

6.  วันที่ 8 ตุลาคม 2560  ติดตั้งระบบอินเทอรเน็ต Wi-Fi จํานวน 10 จุด อาคาร 100 ป ณ  อาคาร 100 ป 
7. วันที่ 12 ตุลาคม 2560 การแสดงผลงานศิลปกรรมสรางสรรคระดับชาติ ป 2560 ณ หองประชุม 

อาคาร 100 ป 
8. วันที่ 17 ตุลาคม 2560 เปลี่ยนหลอดไฟแสงสวาง หองประชุม อาคาร 100 ป ณ อาคาร 100 ป 
9. วันที่ 18 ตุลาคม 2560 ติดตั้งระบบอินเทอรเน็ต Wi-Fi หอพักนานาชาติ ณ  หอพักนานาชาต ิ
10.  วันที่ 21 ตุลาคม 2560 กิจกรรมคายประวัติศาสตรพระนครศรีอยุธยา โครงการ“สายใจไทย       

สูใจใต” รุนที่ 31 ณ หองประชุม อาคาร 100 ป 
11.  วันที่ 25 ตุลาคม 2560  แกไข Internet อาคาร 41 ใชงานไดปกติสาเหตุ 1. หนูกัดสาย Lan       

บนฝาเพดาน  2. เสียบสาย Lan ผิด ทําใหวนซ้ํา  (Loop) หองพักอาจารย 
12.  วันที่  27 ตุลาคม 2560 แกไขสัญญาณ Internet อาคารพลูหลวง  ใชงานไดปกติสาเหตุ            

1. สญัญาณ Internet ขัดของการเชื่อมตอไมเสถียร ณ อาคารพลูหลวง 
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13. การพัฒนาเว็บไซต  ขอใหทุกหนวยงานมอบหมายเจาหนาที่ 1 ทาน  เพ่ือพัฒนาเว็บไซตของ
หนวยงาน  และจะมีการอบรมโดยใหเจาหนาที่ของแตละหนวยงานมาทาํเว็บไซต 

14. หากหนวยงานตองการติดตอประสานงานกับสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ          
ใหติดตอไปยังคุณฤทัยรัตน  ขาวบริสุทธ์ิ (เชอร่ี) เบอรติดตอ 2777   

15. ขณะนี้อาคาร 100 ป มีเวรเชา เวลา 08.00 น.  และชวงเที่ยงใหดําเนินการอยูสํานักงาน  ดังนั้น
อาจารยผูสอนหากมปีญหา หรือนําเคร่ืองมาก็สามารถประสานงานได 

16. ระบบ WiFi  ในมหาวิทยาลัยใชการไมไดทั้งบานพัก และหองทํางาน  ขณะนี้อุปกรณคอนขางเกา
เนื่องจากใชงานมานาน  และไมครอบคลุมทุกพ้ืนที่  ตอนนี้ไดเสนอเร่ือง  ทํา TOR เรียบรอยแลวสําหรับอุปกรณ
เครอืขาย และคาดวาประมาณเดือนมกราคม 2561 จะทําการติดตั้งใหเรียบรอย 

 
 

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
รับทราบ  ประธาน กลาววา เร่ืองเว็บไซตขอใหผูอํานวยการสํานักวิทยบริการฯ ไดหารือรวมกับ

งานประชาสัมพันธดวย 
 

ระเบียบวาระที่ 5.7  ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 

 สาระสําคัญโดยยอ 
1. วันที่ 7 พฤศจิกายน 2560  ผูอํานวยการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) ครั้งท่ี 

10/2560 ณ หองประชุมอยุธยา – อาเซียน 
2. วันที่ 8 พฤศจิกายน 2560  ผูอํานวยการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 

12/2560 ณ หองประชุมอยุธยา – อาเซียน 
3. วันที่ 22 พฤศจิกายน 2560 ผูอํานวยการประชุมคณะกรรมการวิเทศสัมพันธ มหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 2/2561 ณ หองประชุมอยุธยา – อาเซียน 
4. วันท่ี 15 พฤศจิกายน 2560 การประชุมกองบรรณาธิการวารสารราชภัฏกรุงเกา ณ หองประชุม

สถาบันวิจัยและพัฒนา 
5. วันที่ 7 พฤศจิกายน 2560 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต กิจกรรมการพัฒนาบุคลิกภาพ       

ณ หองประชุมตนโมก 
6. วันท่ี 15 พฤศจิกายน 2560  โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษาเพื่อการพัฒนา

ทองถ่ิน กิจกรรมการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนสําหรับครู ณ หองประชุมตนโมก 
7.  เดือนพฤศจิกายน 2560 การพัฒนาเชิงพื้นท่ี 5 พื้นที่   ผูวาราชการจังหวัดกําหนดมาใหม 

เปน บานพะยอม  บานลําไทร  บานทรายแทนพื้นท่ีเดิมที่เคยเลือกไว  สวนอางทองเปนพื้นที่เดิม  สําหรับ
รายชื่อคณะกรรมการเรียบรอยแลว และจะเชิญประชุมตอไป 

8. เดือนพฤศจิกายน 2560 การอบรมงานบริการวิชาการเร่ืองการพัฒนาสื่อใหกับบุคลากรทาง
การศึกษา (บุคคลภายนอก) 

9. วันที่  19 – 21 ธันวาคม 2560 กิจกรรมความรวมมือระหวางมหาวิทยาลัยในเครือขาย 5 แหง      
กลุมศรีอยุธยา  โดยมีเจาภาพคือมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี   ในงานจะมีการนําเสนอผลงาน  และการจัด
นิทรรศการ  ซึ่งตองมีเจาหนาที่ไปรวมจัดนิทรรศการดวย  สวนคณาจารยไปรวมแสดงผลงานทางวิชาการ และ         
การประชุมเชิงวิชาการเร่ืองการนําเสนอบทความวิจัย 
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มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
รับทราบ 

 

ระเบียบวาระท่ี 5.8  ผูอํานวยการสํานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา 

 สาระสําคัญโดยยอ 
1. วันที่ 29 ตุลาคม  2560  อบรมการใชระบบการลงทะเบียนออนไลนและพัฒนาทักษะการใช Google 

Classroom และเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษา ณ หอง 31110 อาคารศูนยภาษาและคอมพิวเตอร  นักศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา รุนปการศึกษา 2560 

2. วันที่ 4 พฤศจิกายน 2560   กิจกรรมสานสัมพันธรุนพ่ีรุนนองระดับบัณฑิตศึกษา  ณ หองประชุมตนโมก 
อาคารบรรณราชนครินทร  นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา รุนปการศึกษา 2559 และรุนปการศึกษา 2560 

3. การดําเนินโครงการพัฒนานักศกึษาระดับปริญญาโทในทุกสาขาวิชา  ที่ผานมาไดมีการพัฒนาทักษะ
เทคโนโลยีสารสนเทศไดอบรมไปแลว  ขณะนี้จะมีโครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ  ซึ่งไดต้ังงบประมาณในการจัด
โครงการไวแลว  นอกจากการประสานงานแตละคณะ  แตละหลักสูตรแลวก็ไดเตรียมโครงการสําหรับพัฒนาศักยภาพ
นักศึกษาไวแลว 10 โครงการ เพ่ือใหแตละหลักสูตรระดับปริญญาโทนําไปเปนตัวชี้วัดระดับปริญญาโทไดดวย  
นอกจากนั้นยังไดมีการประชาสัมพันธนักศึกษาที่ทําวิทยานิพนธใหพยายามลงบทความเผยแพรวิจัย  เพ่ือเปนฐานใน
การทําแตม  ซึ่งเกณฑเดิมไมไดกําหนดวาตองเขาฐาน  และไดรับขอเสนอแนะจากสภาวิชาการและสภามหาวิทยาลัยให
ไปลงในฐานที่ 1 และฐานที่ 2 

 

 มติ/ความคิดเหน็ของที่ประชุม 
รับทราบ 

 
 

ระเบียบวาระท่ี 5.9  ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี 

 สาระสําคัญโดยยอ 
งานบริหารงานบุคคล 

  1.  วันที่ 22 กันยายน 2560ประชุมคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิ เพื่อทําหนาที่ประเมินผลงานทาง
วิชาการจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ (Reader) มีมติเห็นชอบการกําหนดตําแหนงและแตงตั้งให
ดํารงตําแหนงทางวิชาการ ระดับผูชวยศาสตราจารย จํานวน 1 ราย  
  2. วันท่ี 22 กันยายน 2560 ประชุมคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ (ก.พ.ต.) คร้ังที่ 
11/2560  มีมติเห็นชอบการกําหนดตําแหนงและแตงตั้ งใหดํารงตําแหนงทางวิชาการ ระดับผูชวย
ศาสตราจารย จํานวน 1 ราย 
  3. วันท่ี 31 ตุลาคม 2560 ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจํามหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา (ก.บ.ม.) คร้ังท่ี 8/2560   
  4.  วันที่ 17 ตุลาคม 2560 ประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองเงินเดือนพนักงานราชการ
และลูกจางประจํา  
  5.  วันที่ 27 ตุลาคม – 9 พฤศจิกายน 2560 ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพ่ือจางเปนเจาหนาท่ีประจํา
ตามสัญญา คร้ังที่ 4/2560  
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  6. บรรจุและแตงตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ จํานวน 2 ราย ดังนี้ 
   6.1 นางจิตติมา  สุรารักษ ตําแหนงครูโรงเรียนสาธิต สังกัดโรงเรียนประถมสาธิต คณะครุ
ศาสตร  ตั้งแตวันท่ี 2 ตลุาคม 2560 
   6.2 สิบเอกหญิงอารีย  ขอพ่ึง ตําแหนงครูโรงเรียนสาธิต สังกัดโรงเรียนประถมสาธิต คณะครุ
ศาสตร  ตั้งแตวันท่ี 2 ตลุาคม 2560 
  7.  บุคลากรสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ลาออกจาการปฏิบัติหนาท่ี จํานวน 5 ราย 
   7.1 นางสาววรรณทนา  ลมพัทธยา พนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหนงอาจารย  สังกัดคณะ
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ลาออกจากการปฏิบัติหนาท่ี เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2560 
   7.2 นายเอนก  พวงทอง  เจาหนาที่ประจําตามสัญญา ตําแหนงชางไฟฟา-ปะปา สังกัดงาน
อาคารสถานที่ฯ กองกลาง สาํนักงานอธิการบดี ลาออกจากการปฏิบัติหนาที่ เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2560 
   7.3 น างสม ศ รี  ก ารพ จน  เจ าหน าที่ ป ระ จําต ามสัญ ญ า ตํ าแ หน งคน งาน  สั งกั ด                 
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ลาออกจากการปฏิบัติหนาที่ เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2560 
   7.4 นางสาวเกียรติสุดา  สุขสุด ตํ าแหน งครูโรงเรียนสาธิต สั งกัดโรงเรียนสาธิตมั ธยม              
คณะครุศาสตร ลาออกจากการปฏิบัติหนาที่ เม่ือวันที่ 1 ตุลาคม 2560 
   7.5 นายสอิ้ง  เสมา เจาหนาท่ีประจําตามสัญญา ตําแหนงคนงาน สังกัดคณะครศุาสตร ลาออก
จากการปฏิบัติหนาที่ เมื่อวันท่ี 1 ตุลาคม 2560 

  8. กําหนดการประชุมคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ (ก.พ.ต.) ครั้งที่ 12/2560                       
ภายในเดือนพฤศจิกายน 2560 
  9. กําหนดการประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการลาศึกษาตอ คร้ังที่ 6/2560 ภายใน
เดือนพฤศจิกายน 2560 
  10. วันที่ 2 พฤศจิกายน 2560 กําหนดประชุมคณะกรรมการพิจารณาเคร่ืองราชอิสริยาภรณ  
 

งานสวัสดิการและหารายได 
ผลการดําเนินงาน ประจําเดือนกันยายน 2560 
1. เมื่อวันที่  7 ตุลาคม 2560 ดําเนินการรับชําระเงินคาบํารุงสถานที่  (รายเดือน – ล็อคประจํา)           

ณ อาคารหอประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
2. เม่ือวันที่ 7 ตุลาคม 2560 ดําเนินการเดินสํารวจและตรวจรานคาท่ีจําหนายสินคาในพื้นที่ตลาดนัด 

และจัดเก็บเงินรายไดจากรานคา (รานคาขาจร) ณ พื้ นที่ จําหนายสินคา (ตลาดนัด) มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 

3. เม่ือวันที่ 8 ตุลาคม  2560 ดําเนินการเดินสํารวจและตรวจรานคาที่จําหนายสินคาในพ้ืนที่ตลาดนัด 
และจัดเก็บเงินรายไดจากรานคา (รานคาขาจร) ณ พื้ นที่ จําหนายสินคา (ตลาดนัด) มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 

4. เม่ือวันท่ี 14 ตุลาคม 2560 ดําเนินการเดินสํารวจและตรวจรานคาที่จําหนายสินคาในพ้ืนที่ตลาดนัด 
และจัดเก็บเงินรายไดจากรานคา (รานคาขาจร) ณ พื้ นที่ จําหนายสินคา (ตลาดนัด) มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 
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5. เม่ือวันท่ี 15 ตุลาคม 2560 ดําเนินการเดินสํารวจและตรวจรานคาที่จําหนายสินคาในพ้ืนที่ตลาดนัด 
และจัดเก็บเงินรายไดจากรานคา (รานคาขาจร) ณ พื้ นที่ จําหนายสินคา (ตลาดนัด) มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 

6. เม่ือวันท่ี 21 ตุลาคม 2560 ดําเนินการเดินสํารวจและตรวจรานคาที่จําหนายสินคาในพ้ืนที่ตลาดนัด 
และจัดเก็บเงินรายไดจากรานคา (รานคาขาจร) ณ พื้ นที่ จําหนายสินคา (ตลาดนัด) มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 

7. เม่ือวันท่ี 22 ตุลาคม 2560 ดําเนินการเดินสํารวจและตรวจรานคาที่จําหนายสินคาในพ้ืนที่ตลาดนัด 
และจัดเก็บเงินรายไดจากรานคา (รานคาขาจร) ณ พื้ นที่ จําหนายสินคา (ตลาดนัด) มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 

8. เม่ือวันท่ี 28 ตุลาคม 2560 ดําเนินการเดินสํารวจและตรวจรานคาที่จําหนายสินคาในพ้ืนที่ตลาดนัด 
และจัดเก็บเงินรายไดจากรานคา (รานคาขาจร) ณ พื้ นที่ จําหนายสินคา (ตลาดนัด) มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 

9. เม่ือวันท่ี 29 ตุลาคม 2560 ดําเนินการเดินสํารวจและตรวจรานคาที่จําหนายสินคาในพ้ืนที่ตลาดนัด 
และจัดเก็บเงินรายไดจากรานคา (รานคาขาจร) ณ พื้ นที่ จําหนายสินคา (ตลาดนัด) มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 

10. เมื่อวันที่  31 ตุลาคม 2560 มีการประชุมคณะกรรมการพัฒนาและจัดระเบียบพ้ืนที่ภายใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ครั้งท่ี 4/2560 ณ หองประชุมอยุธยา – ฮอลันดา เวลา 15.00 น. 

 

แผนการดําเนินงานประจําเดือนพฤศจิกายน 2560 
1. วันที่ 4 พฤศจิกายน 2560 ดําเนินการรับชําระเงินคาบํารุงสถานที่ (รายเดือน – ล็อคประจํา)          

ณ อาคารหอประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
2. วันที่ 4 พฤศจิกายน 2560 ดําเนินการเดินสํารวจและตรวจรานคาที่จําหนายสินคาในพ้ืนที่ตลาดนัด 

และจัดเก็บเงินรายไดจากรานคา (รานคาขาจร) ณ พื้ นที่ จําหนายสินคา (ตลาดนัด) มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 

3. วันที่ 5 พฤศจิกายน 2560 ดําเนินการเดินสํารวจและตรวจรานคาที่จําหนายสินคาในพ้ืนที่ตลาดนัด 
และจัดเก็บเงินรายไดจากรานคา (รานคาขาจร) ณ พื้ นที่ จําหนายสินคา (ตลาดนัด) มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 

4. วันที่ 11 พฤศจิกายน 2560 ดําเนินการเดินสํารวจและตรวจรานคาที่จําหนายสินคาในพ้ืนที่ตลาดนัด 
และจัดเก็บเงินรายไดจากรานคา (รานคาขาจร) ณ พื้ นที่ จําหนายสินคา (ตลาดนัด) มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 

5. วันที่ 12 พฤศจิกายน 2560 ดําเนินการเดินสํารวจและตรวจรานคาที่จําหนายสินคาในพ้ืนที่ตลาดนัด 
และจัดเก็บเงินรายไดจากรานคา (รานคาขาจร) ณ พื้ นที่ จําหนายสินคา (ตลาดนัด) มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 

6. วันที่ 18 พฤศจิกายน 2560 ดําเนินการเดินสํารวจและตรวจรานคาที่จําหนายสินคาในพ้ืนที่ตลาดนัด 
และจัดเก็บเงินรายไดจากรานคา (รานคาขาจร) ณ พื้ นที่ จําหนายสินคา (ตลาดนัด) มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 
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7. วันที่ 19 พฤศจิกายน 2560 ดําเนินการเดินสํารวจและตรวจรานคาที่จําหนายสินคาในพ้ืนที่ตลาดนัด 
และจัดเก็บเงินรายไดจากรานคา (รานคาขาจร) ณ พื้ นที่ จําหนายสินคา (ตลาดนัด) มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 

8. วันที่ 25 พฤศจิกายน 2560 ดําเนินการเดินสํารวจและตรวจรานคาที่จําหนายสินคาในพ้ืนที่ตลาดนัด 
และจัดเก็บเงินรายไดจากรานคา (รานคาขาจร) ณ พื้ นที่ จําหนายสินคา (ตลาดนัด) มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 

9. วันที่ 26 พฤศจิกายน 2560 ดําเนินการเดินสํารวจและตรวจรานคาที่จําหนายสินคาในพ้ืนที่ตลาดนัด 
และจัดเก็บเงินรายไดจากรานคา (รานคาขาจร) ณ พื้ นที่ จําหนายสินคา (ตลาดนัด) มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 
 

 งานพัสดุ 
มหาวิทยาลัยไดอนุมัติคาใชจายเงินคงเหลือในคลัง จํานวน 7 รายการ ดังนี้ 

 1. งานปรับพ้ืนโรงยิม 2 จํานวนเงิน 999,700 บาท (เกาแสนเกาหมื่นเกาพันเจ็ดรอยบาทถวน)        
อยูระหวางดําเนินการจัดจางดวยวิธีประกวดราคาอิ เล็กทรอนิกส  (e – bidding) คณะครุศาสตรขอเลื่อน            
การปรับปรุง เนื่องจากในชวงเดือนสิงหาคม ถึง เดือนตุลาคม 2560 เปนชวงเปดภาคเรียน จึงขอใหเริ่มดําเนินการ
ปรับปรุงในเดือนธันวาคม ถาหากราคาที่เห็นชอบเกิน 45 วัน ใหหนวยงานทบทวนราคากลางใหม ซึ่งขณะนี้อยูใน
ระหวางทบทวนราคากลางใหม 
 2. งานปรับปรุงภูมิทัศนบริเวณรอบคณะวิทยาการจัดการ จํานวนเงิน 2,665,251.24 บาท (สองลาน
หกแสนหกหม่ืนหาพันสองรอยหาสิบเอ็ดบาทย่ีสิบสี่สตางค) อยูระหวางดําเนินการประกาศประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส (e-bidding) โดยจะพิจารณาราคาในวันที่ 6 พฤศจิกายน 2560 
 3. งานปรับปรุงภูมิทัศนหอดูดาว ไดดําเนินการลงนามในสัญญาแลวเมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2560 
ตามสัญญาเลขท่ี 2/2561 เปนจํานวนเงิน 360,000 บาท (สามแสนหกหมื่นบาทถวน) และจะสิ้นสุดสัญญาใน
วันที่ 1 ธันวาคม 2560 ขณะนี้อยูระหวางดําเนินการตามสัญญา 
 4. งานปรับปรุงหองบริการอินเทอรเน็ต บริเวณชั้น 2 อาคารสํานักวิทยบริการ ไดดําเนินการลง
นามในสัญญาแลวเมื่อวันท่ี 2 ตุลาคม 2560 ตามสัญญาเลขที่  3/2561 เปนจํานวนเงิน 174,000 บาท       
(หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นส่ีพันบาทถวน) และจะสิ้นสุดสัญญาในวันที่ 1 ธันวาคม 2560 ขณะนี้อยูระหวางดําเนินการ
ตามสัญญา 
 5. งานปรับปรุงหองประชุมใหญ อาคาร 100 ป มหาวิทยาลัยไดเชิญผูเสนอราคามายื่นซองเสนอ
ราคาแลว เม่ือครบกําหนดระยะเวลาการยื่นซองเสนอราคา ปรากฏวาไม มีผูมายื่นซองเสนอราคา 
คณะกรรมการเสนอใหยกเลิกและใหทบทวนราคากลางใหม 
 6. งานจางเหมาทําพื้นคอนกรีตพิมพลาย อาคารศูนยภาษาและคอมพิวเตอร ไดดําเนินการ     
ลงนามในสัญญาแลวเมื่อวันที่  14 กันยายน 2560 ตามสัญญาเลขที่ 82/2560 เปนจํานวนเงิน 228,000 บาท       
(สองแสนสองหมื่นแปดพันบาทถวน) และจะสิ้นสุดสัญญาในวันที่ 13 พฤศจิกายน 2560 ขณะนี้อยูระหวาง
ดําเนินการตามสัญญา 
 7. งานปรับปรุงซอมแซมพ้ืนและผนังอาคารบัณฑิตวิทยาลัย ไดดําเนินการ ลงนามในสัญญาแลว
เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2560 ตามสัญญาเลขที่ 81/2560 เปนจํานวนเงิน 230,000 บาท (สองแสนสามหมื่นบาท
ถวน) และจะสิ้นสุดสัญญาในวันที่ 13 พฤศจิกายน 2560 ขณะน้ีอยูระหวางดําเนินการตามสัญญา 
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 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
รับทราบ 

 

ระเบียบวาระท่ี 5.10  ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ 

 สาระสําคัญโดยยอ 
1. จากการประชุมสภาคณาจารยและขาราชการเมื่อวันที่  18 ตุลาคม 2560 ที่ประชุมมีมติ

เห็นชอบ 2 ประเด็น คือ เห็นชอบการรับฟงความคิดเห็นเพ่ือแกไขขอบังคับ 3 ฉบับ คือ ขอบังคับฯ เร่ือง     
การสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย  ขอบังคับฯ เรื่อง การสรรหาอธิการบดี  และขอบังคับฯ เร่ือง การเลือกตั้ง
กรรมการสภามหาวิทยาลัย  และการเสนอขอคิดเห็นเพ่ือใหมหาวิทยาลัยทบทวนการบังคับใช KPI                
ที่ประชุมไดสรุปวาจะประชุมบุคลากรในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 แตเน่ืองจากทราบวามีหลายทานติด
ภารกิจ  จึงขอเลื่อนไป 

2. วันท่ี 20 – 22 พฤศจิกายน 2560 ประธานสภาคณาจารยจะเขารวมประชุมสภาคณาจารย
และขาราชการแหงประเทศไทย ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  ในหัวขอเกี่ยวกับการปรับบทบาทของ
มหาวิทยาลัยเพ่ือสอดคลองกับการดําเนินการใน Thailand 4.0  

 

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
รับทราบ    

 

ระเบียบวาระท่ี 5.11  ผูอํานวยการกองนโยบายและแผน 

 สาระสําคัญโดยยอ 
1. ผลการดําเนินงาน ประจําเดือนตุลาคม – พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 
2. แผนการดําเนินงานประจําเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2560  
3. สรุปผลการดําเนินงานตามแผนการใชจายงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ        

พ.ศ. 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ขอมูลสะสม ตั้งแตวันท่ี 1 ตุลาคม 2560 – 31 ตุลาคม 
2560  

4. สรุปผลการดําเนินงานตามแผนการใชจายงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ          
พ.ศ. 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จําแนกตามประเภทงบประมาณ ขอมูลสะสม ตั้งแตวันที่ 1 
ตุลาคม 2560 – 31 ตุลาคม 2560 

5. สรุปผลการดําเนินงานตามแผนการใชจายงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ           
พ.ศ. 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จําแนกตามประเภทรายจาย ขอมูลสะสม ตั้งแตวันที่ 1 
ตุลาคม 2560 – 31 ตุลาคม 2560 

6. สรุปผลการดําเนินงานตามแผนการใชจายงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ         
พ.ศ. 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จําแนกรายหนวยงาน ขอมูลสะสม ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 
2560 – 31 ตุลาคม 2560 

7. สรุปผลการดําเนินงานตามแผนการใชจายงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ          
พ.ศ. 2561 (ภาพรวม) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จําแนกรายหนวยงาน ขอมูลสะสม ตั้งแตวันที่ 1 
ตุลาคม 2560 – 31 ตุลาคม 2560 
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8.  สรปุขาวยุทธศาสตรดานการศึกษาที่เกี่ยวของ 
9 . ก ารต รวจ เย่ี ยม ข อ งอ งคม นต รี  พ ล เอกดาวพ งษ  รั ต น สุ ว รรณ  รัฐม น ต รีว า ก าร

กระทรวงศึกษาธิการ  จากการประสานงานเบ้ืองตนคาดวาจะเดินทางมาในชวงปลายเดือนพฤศจิกายน 2560  
การเตรียมการ 3 ประเด็น  คือ 1.สถานท่ีและการจัดการทั่วไป  สถานที่ที่ใชในการรับรองการตรวจเย่ียม       
ใชอาคาร 100 ป  คือ หองประชุม ครม. หองรับรอง ครม. หอง 31020 หอง 31021 หองโถงดานหนา และ
หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  ขณะนี้ไดมีการเตรียมการสถานท่ีและหองตาง ๆ แลว     
สวนผู ท่ีจะเขารวมประชุมประกอบดวยผูบริหารระดับสูงของมหาวิทยาลัย  คือ นายกสภามหาวิทยาลัย 
ประธานคณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย  อธิการบดี รองอธิการบดี  ผูชวยอธิการบดี  คณบดี  
ผูอํานวยการสถาบัน/สํานัก หัวหนาภาควิชา ประธานสาขา ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ  องคกร
ภายนอกของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาอยุธยาและจังหวัดอางทอง   กลุมท่ีจะมารวมในงาน คือ รองคณบดี  
รองผูอํานวยการสถาบัน/สํานัก  ผูอํานวยการกอง  หัวหนาสํานักงานคณบดี  หัวหนาสํานักงานผูอํานวยการ  
ซึ่งจะอยูท่ีหองดานลางและรับฟงการถายทอดจากหองประชุม  2.การเตรียมขอมูลดานผลการดําเนินงาน     
การพัฒนาทองถิ่น  และการผลิตครู  ไดใหทุกหนวยงานรายงานผลการดําเนินงานที่เก่ียวกับการพัฒนาทองถิ่น
ใน 3 ดาน คือ ดานเศรษฐกิจ  ดานสังคม  และดานสิ่งแวดลอม  และการพระราชดําริ  และไดใหสถาบันวิจัย
และพัฒนาพิจารณาผลการดําเนินการงานและจัดกลุมเปน 4 กลุม และคัดเลือกหนวยงานที่โดดเดนเปนพิเศษ
เพื่อนําเสนอ PowerPoint และจัดนิทรรศการมีชีวิตซึ่งเปนวัตถุ  ส่ิงของที่จับตองไดมานําเสนอ 3.นํานักศึกษา
คณะครุศาสตรทุกชั้นปพบกับองคมนตรีที่หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  โดยนักศึกษาจะ
เปนผูดาํเนินการท้ังหมด  สวนมหาวิทยาลัยจะเปนผูจัดสถานที่   

อธิการบดี  กลาววา  ขอมูลแตละคณะไดจัดสงมาที่สถาบันวิจัยและพัฒนาแลว  ไดพิมพออกมา
เพื่อทําการตรวจสอบเนื้อหา  และมอบหมายใหสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศปรับ PowerPoint
ใหเปนเนื้อหาเดยีวกัน 

นายสาโรช  ปุริสังคหะ  กลาววา  ในสวนของอาคาร 100 ป  ขณะนี้มีหลาย ๆ งานที่มาใชอาคาร  
และใชเวลาในการเตรียมสถานที่ถึงประมาณ 3 ทุม  ซึ่งมีปญหาในการปดอาคาร  การประสานงานและ       
การกําหนดรายละเอียดของงานขอใหมีความชัดเจน  และอยูในชวงเวลาราชการ     

 

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
รับทราบ    
 

ระเบียบวาระที่ 5.12  ผูอํานวยการกองกลาง 
ขอมลูตามที่สํานักงานอธิการบดีเสนอ 

 
 

ระเบียบวาระที่ 5.13  ผูอํานวยการกองพัฒนานกัศึกษา 

 สาระสําคัญโดยยอ 
1. วันที่ 17 ตุลาคม 2560 จัดประชุมเตรียมความพรอมงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจําป

การศกึษา 2560 ณ หองประชุมวิมานจันทร มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 
2. วันท่ี 30 ตุลาคม 2560 สอบสวนวินัยนักศึกษากรณีนักศึกษาทะเลาะวิวาท ณ หองประชุม       

กองพัฒนานักศึกษา 
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3. วันที่ 3 พฤศจิกายน 2560  ประชุมเตรียมความพรอมงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจําป
การศกึษา 2560 รวมกับคณบดี 4 คณะ ณ หองประชุมกองพัฒนานักศึกษา 

4. วันที่ 8 พฤศจิกายน 2560 อบรมธรรมศึกษา ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
5. วันท่ี 9 พฤศจิกายน 2560 สอบธรรมศึกษา ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
6. วันที่ 10 พฤศจิกายน 2560 ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนางานดานกิจการนักศึกษา

 ณ หองประชุมกองพัฒนานักศึกษา 
7. วันท่ี 12 - 17 พฤศจิกายน 2560 เขารวมการแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย (ครั้งที่ 45) 

รอบคัดเลือก ณ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตชลบุรี จ.ชลบุรี 
 

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
รับทราบ 

 

ระเบียบวาระที่ 5.14  ผูอํานวยการกองบริการการศึกษา 

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

ปริญญาตรี ประจําปการศึกษา 2561 (รอบ Portfolio) โดยไมมีการสอบขอเขียน และไมตองชําระเงินคาสมัคร
ใด ๆ ทั้งสิ้น (สมัครผานโรงเรียน โดยทางโรงเรียนรวบรวมใบสมัครสงมายังกองบริการการศึกษา) ขณะนี้มี
ผูสมัครสงใบสมัครมาทางไปรษณีย จํานวนทั้งสิ้น 329 ราย (ขอมูล ณ วันที่ 3 พฤศจิกายน 2560) ณ โรงเรียน
ในกลุมเปาหมาย 

2. วันที่  2 - 6 ตุลาคม 2560  สอบกลางภาคเรียนนักศึกษาภาคปกติ ประจําภาคเรียนท่ี 
1/2560 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

3. วันที่ 4 ตุลาคม 2560  ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ คร้ังที่ 8/2560 ณ หองประชุม
อยุธยา-อาเซียน 

4. วันที่ 9 - 23 ตุลาคม 2560 อาจารยผูสอนนักศึกษาภาคปกติชั้นปที่ 5  (คณะครุศาสตร)    
ภาคเรียนท่ี 1/2560 สงเกรดผานระบบออนไลน  ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

5. วันที่ 20 - 31 ตุลาคม 2560 นักศึกษาภาคพิเศษ (เสาร-อาทิตย) ภาคเรียนที่ 1/2560 ที่ผอน
ผันการชําระเงินพิมพใบแจงหนี้และชําระเงินผานธนาคารกรุงเทพ/ไทยพาณิชย  ทุกสาขา 

6. วันที่ 24 ตุลาคม 2560 นักศึกษาภาคปกติและภาคพิเศษ (เสาร-อาทิตย)  ที่สําเร็จการศึกษา
ภาคเรียนที่ 3/2559 รับใบรับรองคุณวุฒิและใบผลการเรียน ฉบับจริงจํานวนทั้งสิ้น 319 ราย ณ กองบริการ
การศึกษา 

7. วันที่ 24 ตุลาคม 2560  นักศึกษาภาคปกติชั้นปที่ 5 (คณะครุศาสตร) พบอาจารยที่ปรึกษา 
ประจําภาคเรียนที่ 2/2560 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

8. วันที่ 25 ตุลาคม 2560ประชุมคณะกรรมการวิชาการ ครั้งที่ 8/2560  ในเร่ืองการเทียบโอน
รายวิชา ปรับรายวิชา ณ หองประชุมอยุธยา-โปรตุเกส 

9.   วันท่ี 28 ตุลาคม 2560 – 30 พฤศจิกายน 2560 รับสมัครนักศึกษาภาคพิเศษ (เสาร-อาทิตย) 
ประจําภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2560 ณ กองบริการการศึกษา  งานการเงินและบัญชี 
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10.  วันที่  1 กันยายน 2560 ถึงวันที่  3 พฤศจิกายน 2560 รับสมัครนักศึกษาภาคปกติ ระดับ
ปริญญาตรี ประจําปการศึกษา 2561 (รอบ Portfolio) โดยไมมีการสอบขอเขียน และไมตองชําระเงินคาสมัครใด ๆ 
ทั้งสิ้น (สมัครผานโรงเรียน โดยทางโรงเรียนรวบรวมใบสมัครสงมายังกองบริการการศึกษา) ขณะน้ีมีผูสมัครสงใบ
สมัครมาทางไปรษณีย จํานวน 100 ราย  (ขอมูล ณ วันที่ 25 ตุลาคม 2560)  โรงเรียนในกลุมเปาหมาย 

11. วันที่ 28 ตุลาคม 2560 – 30 พฤศจิกายน 2560 รับสมัครนักศึกษาภาคพิเศษ (เสาร-อาทิตย)  
ประจําภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2560 ณ กองบริการการศึกษา  งานการเงินและบัญชี 

12.  วันท่ี 9 พฤศจิกายน 2560 ประกาศรายชื่อนักศึกษาภาคปกติ  ประจําปการศึกษา 2561 
(รอบ Portfolio) ณ กองบริการการศึกษา  www.aru.ac.th 

13. วันที่ 18-19 พฤศจิกายน 2560.  สอบสัมภาษณนักศึกษาภาคปกติ ประจําปการศึกษา 2561 
(รอบ Portfolio) ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

14. วันท่ี 22 พฤศจิกายน 2560 ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ คร้ังท่ี 9/2560 ณ หองประชุม
อยุธยา - อาเซียน 

15.  วันท่ี 24 พฤศจิกายน 2560 วันสุดทายของการยกเลิกวิชาเรียนของนักศึกษาภาคปกติ ประจํา
ภาคเรียนที่ 1 ประจําปการศึกษา 2560 ณ กองบริการการศึกษา 

16.  วันท่ี 26 พฤศจิกายน 2560 วันสุดทายของการยกเลิกวิชาเรียนของนักศึกษาภาคพิเศษ (เสาร-
อาทิตย) ประจําภาคเรยีนที่ 1 ประจําปการศึกษา 2560 ณ กองบริการการศึกษา 

17.  ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  เรื่อง  ขอปฏิบัติของกรรมการคุมสอบ พ.ศ.2558 
 

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
รับทราบ 

 

ระเบียบวาระที่ 5.15  หัวหนาหนวยตรวจสอบภายใน 

 สาระสําคัญโดยยอ 
หัวหนาหนวยตรวจสอบภายใน  แจงวาเม่ือวันที่ 31 ตุลาคม 2560 หนวยตรวจสอบภายใน       

ไดจัดสงหนังสือใหแตละหนวยงานเพ่ือจัดทํารายงาน ป.ย.1  ป.ย.2  และแบบประเมินองคประกอบการควบคุม

ภายใน และใหสงคืนภายในวันที่ 17 พฤศจิกายน 2560 เพ่ือจะไดรวบรวมเปนภาพรวมของมหาวิทยาลัย และ

จัดทํา ป.อ.1  ป.อ.2 สงไปยังกระทรวงศึกษาธิการ  และกลุมตรวจสอบภายในของกระทรวง ซึ่งตองจัดสงขอมูล

ภายในวันที ่1 ธันวาคม 2560 สวนแบบฟอรมตาง ๆ ไดสงไปทาง E – mail เรียบรอยแลว 
 

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
รับทราบ 
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ระเบียบวาระที่ 5.16  ประธานคณะกรรมการดําเนินงานศูนยฝกปฏิบัติการวิชาชีพธุรกิจ (อาคาร  
สวนหลวง) 

 สาระสําคัญโดยยอ 
  ผลการดําเนนิงานในเดือนตุลาคม  2560 

1. เดือนตุลาคม 2560  

1.1 เร่ิมตนปงบประมาณ 2561 ของศูนยฝกปฏิบัติการวิชาชีพทางธุรกิจ (อาคารสวนหลวง) 
1.2 เร่ิมตนดําเนินการหารือกับคณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเพ่ือดําเนินการทํา MOU 

ใหมระหวางศูนยฝกฯ และคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเพ่ือสงนักศึกษาเขามาดูแลงานระบบไฟฟาและ
สาธารณูปโภคของอาคารสวนหลวง โดยมีอาจารยผูรับผิดชอบและควบคุมนักศึกษาท่ีเขาปฏิบัติงาน โดยศูนยฝกฯ จะ
จายเงินคาตอบแทนแกนักศึกษาผานคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ระยะเวลา 1 ป   

1.3 ดําเนินงานตาม MOU ระหวางศูนยฝกฯ และสาขาวิชาคหกรรมศาสตร เพ่ือดําเนินการจัดหา
รายไดเพิ่มเติมในสวนของอาหารวาง และการบริการของนักศึกษา ทั้งนี้ ศูนยฝกฯ มีการใหบริการอาหารวางมีรูปแบบ
หลัก ดังตอไปนี้  Set อาหารวาง ราคา 35 บาท ประกอบดวยเบเกอรี่/ขนมไทย 2 ชิ้น  ผลไม 1 อยาง  ชา/กาแฟ/น้ํา
สมุนไพร+นํ้าดื่ม 

1.4 ดําเนินการสัญญาเชาใหมของรานอาหารเขียวหวานระยะเวลา 3 ป จากเดิมคาเชา 5,500 ตอ
เดือน เปน 10,000 บาทตอเดือน ซึ่งมีเงื่อนไขสําคัญเปนไปตามนโยบายที่ทานอธิการบดีประสงคใหเกิดขึ้นแกศูนยฝกฯ 
ในฐานะการใหบริการหองพักและเพิ่มบริการอาหารเชาที่บริการโดยรานเขียวหวาน เวลา 6.30-10.00 น. และปรับราคา
คาบริการหองพักเพ่ิมขึ้น ประกอบดวย 3 เมนูหลัก ดังตอไปนี้  (1) ขาวตม+ชา/กาแฟ+น้ําดื่ม  (2) ขาวผัด+ชา/กาแฟ+
น้ําดื่ม  (3) อเมรกิันเบรคฟสค+ชา/กาแฟ+น้ําดื่ม    

2. วันที่ 2 ตุลาคม 2560  ประกาศรับสมัครเจาหนาที่การบัญชีการเงินเพ่ือทดแทนนางสาวนันทพร 
ราศรีกฤษณท่ีลาออกไป 

3. วันท่ี  5 ตุ ลาคม 2560 วางแผนการตกแต งหน าศู นย ฝ กปฏิบั ติ การวิชาชีพทางธุรกิ จ                     
อาคารสวนหลวงดวยดอกดาวเรืองเพ่ือรําลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ รัชกาลที่ 9  ทั้งนี้ ให
นักศึกษาที่เขาฝกปฏิบัติงานกับศนูยฝกรวมกับบุคลากรของศูนยฝกฯ รวมกันปลูก 

4. วันที่ 9 - 10 ตุลาคม 2560  สงนางสาวรัตินันทร เกิดประทุม เจาหนาที่การเงินและบัญชี ไปอบรม
สัมมนาเชิงปฏิบัติการสงเสริมการทําบัญชีใหถูกตอง ณ โรงแรมกรุงศรีริเวอร เพ่ือพัฒนาองคความรูดานบัญชีแก
บุคลากร 

5. วันที่ 10 ตุลาคม 2560 อาจารยปฐมพงษ พุมพฤกษ คณะกรรมการดําเนินงานศูนยฝกปฏิบัติการ
วิชาชีพทางธุรกิจ อาคารสวนหลวง รับนโยบายจากคณะกรรมการฯ โดยสงนักศึกษาสาขาวิชานิ เทศศาสตร             
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรเขารวมปฏิบัติงานดานการผลิตสื่อสิ่งพิมพและสื่อภาพเคลื่อนไหวเพื่อยกระดับ
รูปแบบการบริการของศูนยฝกฯ ไดแก เมนูอาหารเชา คูปองอาหารเชา 

6. วันที่ 11 ตุลาคม 2560 วางแผนงานเพ่ือดําเนินการฝกประสบการณวิชาชีพใหแกนางสาวพรนภา            
ใจกลา นักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ตามหนังสือที่ ศธ 0550.3/648 ระหวาง
วันที่ 8 มกราคม-30 เมษายน 2560 

7. วันที่ 12 ตุลาคม 2560 อาจารยชาลีวัฒน จิตตโสภาดําเนินการวางแผนการฝกปฏิบัติงานนักศึกษา
รูปแบบใหมในปงบประมาณ 2561 ใหนักศึกษาเตรียมความพรอมในการปฏิบัติงานอยางเปนระบบ มีการแบงงานอยาง
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ชัดเจนในรูปแบบตารางปฏิทินการปฏิบัติงานประจําวัน ประจําสัปดาห และออกแบบเลมบันทึกการปฏิบัติงาน
ประจําวันเสมือนการออกฝกประสบการณวิชาชีพภายนอก 

8. วันที่ 17 ตุลาคม 2560 ปรับปรุงเอกสารสัญญาเชาระหวางรานเขียวหวานกับศูนยฝกปฏิบัติการ
วิชาชีพทางธุรกิจ (อาคารสวนหลวง) ใหม โดยใหอธิการบดีเปนผูลงนาม 

9. วันท่ี 24 ตุลาคม 2560 ดําเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเพ่ือจางเปนเจาหนาท่ีประจําตามสัญญา 
ตําแหนง เจาหนาที่การเงินและบัญชี โดยมีคําสั่งมหาวิทยาลัย ที่ 1093/2560 แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการสอบ
คัดเลือกบุคคลเพ่ือจางเปนเจาหนาที่ประจําตามสัญญาประจําปงบประมาณ 2561 ดังน้ี  (1) นางชเนตตี จาตุรนตรัศม ี
ประธานกรรมการ (2) นายอภิชาติ พานสุวรรณ กรรมการ  (3) นางสาวสุวรรณ อาจคงหาญ กรรมการและเลขานุการ   

10. วันที่ 28 ตุลาคม 2560 ประกาศปรับราคาหองพักรวมอาหารเชา  (1) ขาราชการ ราคาหองพักรวม
อาหารเชา 650 บาท (เดิม 500 บาท)  (2) บุคคลทั่วไป ราคาหองพักรวมอาหารเชา 750 บาท (เดิม 600 บาท)  ทั้งนี้ 
เงื่อนไขการเขาพักกําหนดใหพักไดหองละ 2 คนเทานั้น 

11. วันที่ 30 ตุลาคม 2560 ดําเนินการออกแบบสื่อประชาสัมพันธศูนยฝกปฏิบัติการวิชาชีพทางธุรกิจ 
(อาคารสวนหลวง) โดยนักศึกษาสาขาวิชานิเทศศาสตร ดําเนินการปฏิบัติงานรวมกับศูนยฝกฯ 
 

งานอยูระหวางการดําเนินการ 
1. วันท่ี 30 ตุลาคม 2560  การปรับปรุงระบบเคร่ืองเสียงหองประชุมศรีรามเทพและจอฉายภาพท่ี

เสื่อมสภาพอยูระหวางข้ันตอนการเปดซองของคณะกรรมการเปดซองท่ีไดรับการแตงตั้งโดยมหาวิทยาลัยราภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 

2. การตกแตงตนไทรดานหนาอาคารสวนหลวงไดรับความรวมมือจากหนวยงานภายนอก 

ตารางที่ 1 ตารางรายรับแยกประเภทรายไดจากบริการของศนูยฝกปฏิบัติการวิชาชีพทางธุรกิจ 

(อาคาร สวนหลวง) 

ลําดับที่ ประเภทของบริการ จํานวนการใชบริการ 
(ครั้ง) 

จํานวนเงิน (บาท) 
 

1 หองพักเดี่ยว (เตียงคู)  428 218,900 
2 หองพักรวม 28 25,200 
3 หองประชุมศรีอยุธยา/ศรีรามเทพ/หองจัดเลี้ยง 19 37,000 
4 คาเชารานเขียวหวาน 1 5,500 
5 คาเชาอ่ืนๆ 1 330 

รวมรายรับเงินท้ังส้ิน 286,930 
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สําหรบัในเดือนตุลาคม 2560 ไมมีการขออนญุาตใชหองพักและหองประชุมสัมมนา ซึ่งจะเปนรายรับที่

ไมเกิดรายได  

ตารางที่ 2 รายจายของเดือนตุลาคม 2560 

ลําดับที ่ หมวดเงนิรายจาย หนวย (บาท) 
1 คาจางชั่วคราว 78,750 
2 คาตอบแทน 10,865 
3 คาใชสอย 1,750 
4 คาสาธารณูปโภค 1,144.20 

รวมรายจายทั้งสิ้น 92,509.20 
 

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
รับทราบ   

ระเบียบวาระที่ 5.17  รองอธิการบดี 

ระเบียบวาระที่ 5.17.1  รองอธิการบดีฝายบริหาร 

 สาระสําคัญโดยยอ 
1. สรปุขอมูลดานอาคารสถานที่ 

1.1 งานกอสรางอาคารเรียนรวมและโรงอาหาร  เบิกจายแลว 13 งวด จาก 19 งวด        

อยูระหวางตรวจการจางงวดท่ี 14, 15  และคาดวาจะสงมอบอาคารไดในเดือนธันวาคม 2560 จากวัน       

ครบกําหนดตามสัญญา วันที่ 14 พฤษภาคม 2561 (ผูรับจางดําเนินการเร็วกวาแผน) 

1.2 งานปรับปรุงอาคาร 1 และ 2  เบิกจายแลวถึงงวดที่ 7 จาก 10 งวด อยูระหวางตรวจ

รับงานงวดท่ี 8 และ 9  คาดวาจะสงมอบอาคารไดในเดือนธันวาคม  2560 

1.3 ตั้งแตเดือนมกราคม 2561 จะมีการปรับปรุงถนนสายหลัก  ระบบสายสงไฟฟาและ

สายสัญญาณการสื่อสารตั้งแตประตูทางเขามหาวิทยาลัยไปจนถึงอาคารเรียนรวมและโรงอาหาร  (อาคารหลัง

ใหมท่ีอยูระหวางการกอสราง) 

1.4 ปญหาการกอสรางอาคารศิลปกรรมขณะนี้อยูระหวางกระบวนการประสานงาน      

เพื่อแกปญหาในทุกระดับตั้งแตระดับรัฐบาล  ระดับกระทรวง  และระดับกรม 

2. งานบริหารทั่วไป 

2.1 คณะผูบริหารอยุธยาซิตี้พารค  ไดเขาพบเพ่ือพูดคุยเสนอความรวมมือกับมหาวิทยาลัย

ในการจัดกิจกรรมและการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาตลอดจนการฝกประสบการณวิชาชีพในรูปแบบตาง ๆ  

2.2 ประชุมรวมกับคณะท่ีปรึกษาจากมหาวิทยาลัยพะเยา  โครงการเปลี่ยนหลอดไฟฟาเปน

หลอด LED และเปลี่ยนเครื่องปรับอากาศท่ีมีอายุการใชงานมานานใหเปนแบบประสิทธิภาพสูง  โดยไดรับ    

การสนับสนุนงบประมาณจากกระทรวงพลังงาน  ซึ่งมหาวิทยาลัยจะตองดําเนินการใหแลวเสร็จภายใน 120 วัน 
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2.3 การกลั่นกรองการเลื่อนเงินเดือน  ลูกจางประจําและพนักงานราชการเปนไปดวยความ

เรียบรอย  โดยคงเหลือการดําเนินการเลื่อนเงินเดือนของขาราชการ  และพนักงานมหาวิทยาลัยที่จะตอง

ดําเนินการใหเสร็จสิ้นภายในเดือนพฤศจิกายน 2560 นี้ และในปงบประมาณ พ.ศ. 2561 จะมีการปรับระบบ

และวิธีการพิจารณาการเล่ือนเงินเดือนใหม 

2.4 อยูระหวางการดําเนินการจัดการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูแทน

คณาจารยประจํา จํานวน 2 ตําแหนง โดยสิ้นสุดการรับสมัครวันที่  1 พฤศจิกายน 2560 และจัดใหมี          

การเลือกตั้งลวงหนาในวันที่ 3 พฤศจิกายน 2560 และเลือกตั้งทั่วไปในวันที่ 6 พฤศจิกายน 2560 

2.5 อยูระหวางการรางระเบียบวาดวยเคร่ืองแบบปฏิบัติราชการของบุคลากรทุกกลุม      

ของมหาวิทยาลัย 

2.6 ชวยงานจัดระเบียบการเขาถวายดอกไมจันทนในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิง      

พระบรมศพฯ สวนภูมิภาค ณ ทุงพระเมรุภายในเขตพระราชวังโบราณจังหวัดพระนครศรอียุธยารวมกับทีมงาน 

ดร.กิติมา  ทามาลี ที่ไดชวยงานการเชิญพานฯ มีผลการปฏิบัติงานเปนไปดวยความเรียบรอยไดรับการชื่นชม

จากจังหวัดเปนอยางมาก 

3. งานวิเทศสัมพันธ 

3.1 ประชาสัมพันธการฝกอบรมภาษาอังกฤษสําหรับคณาจารยซึ่งจัดโดยสถาบันภาษาแหง

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยขอความรวมมือทุกคณะรวบรวมรายชื่อคณาจารยที่มีความประสงคจะเขารับ        

การอบรมซึ่งจะใชเวลารวม 30 ชั่วโมง  นําสงท่ีเจาหนาที่วิเทศสัมพันธ  กองนโยบายและแผนโดยเร็ว 

3.2 อยู ระหวางการดําเนินการเพ่ือการขยายความรวมมือทางวิชาการกับ  Wuhan  

University  of  Communication (WHUC) ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน 

4. เนื่องจากมีการใชระเบียบพัสดุใหม  ทําใหเกิดปญหาการจัดซื้อจัดจาง  และทราบจาก

หนวยงานตาง ๆ วาเรื่องจัดซื้อจัดจางไดมารวมไวที่งานพัสดุเปนจํานวนมาก  เนื่องจากเปนเรื่องใหม  และ

สวนกลางก็ยังไมชัดเจนในหลาย ๆ เร่ือง  ขอฝากหนวยงานวาหากมีขอมูลขอใหชวยงานพัสดุดวย  และขอให

ทําลวงหนา  เนื่องจากหากมีแกไขจะไดปรับเปลี่ยนไดทัน  
 

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
รับทราบ 

 

ระเบียบวาระที่ 5.17.2  รองอธิการบดีฝายนโยบายและแผน 
 

 สาระสําคัญโดยยอ 
1. การพัฒนาระบบและกลไกการขับเคลื่อนตัวชี้ วัดผลการดําเนินงาน (Key Performance 

Indicators : KPIs) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
1.1 วันที่ 18 ตุลาคม 2560  เวลา 09.30น. การประชุมจัดทําตัวชี้วัดผลการดําเนินงาน                            

(Key Performance Indicators : KPIs) ผูบริหารระดับหัวหนาภาค และประธานหลักสูตรมหาวิทยาลัย      
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ณ หองประชุมอยุธยา-โปรตุเกส 
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1.2 วันที่ 19 ตุลาคม 2560  เวลา 13.30น. การประชุมการดําเนินงานจัดทําตัวชี้ วัดผล   
การดํ าเนินงาน (Key Performance Indicators : KPIs) สายสนับสนุน วิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา ณ หอง 108 อาคารศูนยวิทยาศาสตร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

1.3 วันที่ 24 ตุลาคม 2560  เวลา 09.30น. การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบและ
กลไกการขับเคลื่อนตัวชี้วัดผลการดําเนินงาน (Key Performance Indicators : KPIs) มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา คร้ังที่ 5/2560  ณ  หองประชุมอยุธยา-อาเซยีน 

1.4  วันที่ 30 ตุลาคม 2560  เวลา 13.30น. การประชุมการดําเนินงานจัดทําตัวชี้วัดผล  
การดําเนินงาน (Key Performance Indicators : KPIs) สายสนับสนุนวิชาการ ระดับผูอํานวยการกองหรือ
เทียบเทา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ณ หองประชุมอยุธยา-โปรตุเกส 

1.5  วันท่ี 31 ตุลาคม 2560  เวลา 11.00น. การประชุมวางแผนการดําเนินงานขับเคลื่อน
ยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ณ หองประชุมอยุธยา-โปรตุเกส 

1.6  วันที่ 15 พฤศจิกายน  2560  เวลา 13.30น. การประชุมการดําเนินงานจัดทําตัวชี้วัดผล
การดํ าเนินงาน (Key Performance Indicators : KPIs) สายสนับสนุน วิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา ณ หองประชุมศูนยวิทยาศาสตร  คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

2. การประชุมคณะอนุกรรมการประเมินมหาวิทยาลัยรวมกับคณะกรรมการประเมินชุดใหญ 
2.1  วันที่  16 พฤศจิกายน  2560  เวลา 09.00น. ประชุมคณะอนุกรรมการติดตาม 

ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย 
 - นัดพบผูบริหารชุดใหม คณบด ีผอ.สํานัก/สถาบัน 
 - ดูขอมูลทั้งหมด 
 - ดูขอมูลประกันคุณภาพ 
 - ดูขอมูลการสัมภาษณ 
ณ  หองประชุมอยุธยา-โปรตุเกส 
2.2 วันที่ 23 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.30น. ประชุมคณะอนุกรรมการติดตาม ตรวจสอบ

และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย  พิจารณาขอมูลการประเมินทั้งหมด (ประเมินมหาวิทยาลัย) ณ หอง
ประชุมอยุธยา-โปรตุเกส 
  

มติ/ความคดิเห็นของท่ีประชุม 
รับทราบ 

 

ระเบียบวาระที่ 5.17.3  รองอธิการบดีฝายวิชาการ 

 สาระสําคัญโดยยอ 
  ผลการดําเนินงานที่ผานมา 
 1. วางแผนการรับสมัครนักศึกษาภาคปกติ ประจําปการศึกษา 2561 
 2. จัดทําประกาศการจัดสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีและ
บัณฑิตศึกษา 
 3. ตรวจงวดงานการซอมแซม อาคาร 1,2 และการกอสรางอาคารเรียนรวมและโรงอาหาร 
 4. ประชุมพิจารณาการโอน-ยกเวนผลการเรียน ประจําภาคเรียนที่ 2/2560 
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 5. วันที่  26 – 27 ธันวาคม 2560 ปฐมนิ เทศอาจารยใหม  ที่ เขาป  2560  จํานวน 40 คน          
เรื่องเก่ียวกับบุคลิกลักษณะอาจารย  มคอ.ตาง ๆ   กระบวนการจัดการเรียนการสอนตั้งแตการดูหลักสูตร  
จัดการเรียน  แปลงการจัดการเรียนการสอน   
 6.  รายงานสรุปจํานวน Portfolio รอบที่ 1 ปดรับสมัครเมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2560 มีจํานวน
ทั้งหมด 735 ราย  จะทําการสัมภาษณในวันที่ 18 พฤศจิกายน 2560 ประกาศผลวันที่ 24 พฤศจิกายน 2560 
มาชําระเงินและยืนยันสิทธิวันที่ 2 ธันวาคม 2560  ซึ่งจะทราบจํานวนนักศึกษาท่ีแทจริงในวันที่ 22 ธันวาคม 
2560   
 มติ/ความคิดเหน็ของที่ประชุม 

รับทราบ 
 

ระเบียบวาระที่ 5.17.4  รองอธิการบดีฝายกิจการพิเศษและกฎหมาย 

 สาระสําคัญโดยยอ 
1. รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ 

(Integrity  and  Transparency  Assessment – ITA) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 ตามที่รัฐบาลมีนโยบายให
มหาวิทยาลัยเขาการประเมินความโปรงใส  โดยมีหนวยงานเขารับการประเมินทั้งหมด 81 หนวยงาน  

งานกิจการคณะกรรมการ 
ผลการดําเนินงานประจําเดือนตุลาคม 2560 
1. วันท่ี   3  ตุลาคม  2560  ประชุมคณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัยเพ่ือเลือกประธาน            

เวลา 09.30 – 10.30 น.  ณ หองประชุมอยุธยา – อาเซียน  สํานักงานอธิการบดี 
2. วันที่ 10 ตุลาคม 2560 ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) คร้ังที่ 10/2560 เวลา 13.30 –   

16.30 น.  ณ หองประชุมอยุธยา – อาเซียน  สํานักงานอธิการบดี 
3. วันท่ี 10 ตุลาคม 2560 ประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบฯ ครั้งที่  16/2560  เวลา 09.30 –     

16.30 น.  ณ หองประชุมอยุธยา – โปรตุเกส  สํานักงานอธิการบดี 
4. วันที่ 11 ตุลาคม 2560 ประชุมสภามหาวิทยาลัย  ครั้งท่ี 11/2560 เวลา 09.30 – 12.00 น. ณ  อาคาร 

100 ป  
5. วันท่ี 11 ตุลาคม 2560 ประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบฯ ครั้งที่  17/2560 เวลา 09.30 –      

16.30 น.   ณ หองประชุมอยุธยา – โปรตุเกส  สํานักงานอธิการบด ี
6. วันที่ 11 ตุลาคม 2560 ประชุมคณะอนุกรรมการติดตาม ตรวจสอบฯ ครั้งท่ี 16/2560 เวลา 09.30 – 

16.30 น.  ณ หองประชุมอยุธยา – โปรตุเกส  สํานักงานอธิการบดี 
7. วันที่ 18 ตุลาคม 2560 ประชุมสภาคณาจารยและขาราชการ  ครั้งท่ี 9/2560 เวลา 13.30 – 16.30 น.     

ณ หองประชุมอยุธยา – โปรตุเกส  สํานักงานอธิการบดี 
 

ดําเนินงานประจําเดือนพฤศจิกายน 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 ครั้งท่ี 12/2560 เวลา 09.30 น. ณ หองประชุม

อยุธยา – อาเซียน  สํานักงานอธิการบดี 
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3. วันที่ 15  พฤศจิกายน 2560 ประชุมสภาคณาจารยและขาราชการ คร้ังท่ี 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 คร้ังท่ี  17/2560               
เวลา  09.30 น. ณ หองประชุมอยุธยา – อาเซียน  สํานักงานอธิการบดี 

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

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

8. วันที่  24  พฤศจิกายน 2560 ประชุมคณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย  ครั้งท่ี 2/2560        
เวลา 09.30 น. ณ หองประชุมอยุธยา – อาเซียน  สํานักงานอธิการบดี 
 

  งานนิติการ 
1. วันท่ี 4 ตุลาคม 2560 เขารวมเปนคณะกรรมการเลือกตั้งนายกสโมสรคณาจารย (นางศิขรินทร 

สุวรรณทัศน ,นางสาวศิริลักษณ สุคันธชาติ) 
2. วันที่ 6 ตุลาคม 2560 เขารวมประชุมคณะกรรมการบริหารงบประมาณและการเงิน (กบง.) ครั้งที่ 

4/2560 (นางศราริตา แจงพันธ , นางศิขรินทร สุวรรณทัศน)  
3. วันที่  6 ตุลาคม 2560  เขารวมประชุมคณะอนุกรรมการติดตาม ตรวจสอบฯ (นางศิขรินทร     

สุวรรณทัศน) 
4. วันที่ 10 ตลุาคม 2560 จัดประชุมคณะกรรมการสงเสริมจรรยาบรรณ (นางศขิรินทร สุวรรณทัศน) 
5. วันที่ 10 ตลุาคม 2560 เขารวมประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) ครั้งท่ี 10/2560 
6. วันที่ 11 ตุลาคม 2560 เขารวมประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของ

มหาวิทยาลัย คร้ังท่ี 17/2560 (นางศราริตา แจงพันธ ,นางศิขรินทร สุวรรณทัศน , นางสาวศิริลักษณ สุคันธชาติ) 
7. วันท่ี 12 ตุลาคม 2560 เขารวมพิธีบําเพ็ญกุศลเนื่องในโอกาสครบรอบ ๑ ป แหงการเสร็จสวรรคต

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช บรมนาถบพิตร ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
(นางศราริตา แจงพันธ , นางศขิรินทร   สุวรรณทัศน , นางสาวศิริลักษณ สุคันธชาติ) 

8. วันที่ 17 ตุลาคม 2560 จัดประชุมคระกรรมการพิจารณาและจัดสรรผูเขาพักอาศัยในท่ีพักอาศัย
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ณ หองประชุมสํานักงานอธิการบดี (นางศิขรินทร สุวรรณทัศน , นางสาว
ศิริลักษณ สุคันธชาติ)  

9. วันที่ 17 ตลุาคม 2560 จัดประชุมคณะกรรมการสงเสริมจรรยาบรรณ (นางศิขรินทร สุวรรณทัศน) 
10. วันที่ 18 ตุลาคม 2560 ไปศาลทรัพยสินทางปญญา ศาลนัดสืบพยาน คดีบริษัท เบสท เอ็คซเพิรท 

อินฟอรเมชั่น เทคโนโลยี จํากัด (นางสาวศิริลักษณ สุคันธชาติ) 
11. วันท่ี 19 ตุลาคม 2560 ไปสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ

ประจําจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไปพบนักสืบสวนสอบสวน คดีนายพิชัย มหรรภพ กับพวกรวม 4 คน (นางศิขรินทร 
สุวรรณทัศน) 
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12. วันที่ 26 ตุลาคม 2560 เขารวมพิธีถวายดอกไมจันทนของประชาชนในสวนภูมิภาค ของจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ณ พระเมธุมาศจําลองภายในพระราชวังโบราณ อุทยานประวัติศาสตรพระนครศรีอยุธยา           
(นางศราริตา แจงพันธ ,นางศิขรินทร สุวรรณทัศน ,นางสาวศิริลักษณ สุคันธชาติ) 

13. วันท่ี 27 ตุลาคม 2560 เขารวมประชุมคณะกรรมการกลุมงานนิติกรประจํามหาวิทยาลัยและ
สถาบัน ครั้งที่ 2/2560 (นางศรารติา แจงพันธ) 

14. วันที่ 31 ตุลาคม 2560 เขารวมประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจํามหาวิทยาลัย 
(ก.บ.ม.) คร้ังที่    8/2560 (นางศราริตา แจงพันธ , นางศิขรินทร สุวรรณทศัน) 

15. วันท่ี 31 ตุลาคม 2560 จัดประชุมคณะกรรมการสอบสวนวินัย กรณีปลอมและใชเอกสารราชการ
ปลอม  (นางศราริตา แจงพันธ , นางศิขรินทร สุวรรณทัศน) 

 

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
รับทราบ 

 

ระเบียบวาระที่ 5.17.5  รองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษาและวิจัยและพัฒนา 

 สาระสําคัญโดยยอ 
1. เมื่อวันที่  3 พฤศจิกายน 2560 ไดเรียนเชิญคณบดีทั้ ง 4 คณะประชุมเพ่ือจัดทําคําสั่ง               

งานพระราชทานปริญญาบัตร  และมหาวิทยาลัยเปนผูดูแลงานพิธีการรับ – สงพระสงฆ  ตามกําหนดการคาด
วาจะแลวเสร็จ เวลา 24.00 น. สําหรับงานพิธีการเดิมกําหนดผูรับผิดชอบทั้งอาจารยผูชายและอาจารยผูหญิง      
แตทราบวาในครั้งนี้พิธีการอาจจะเสร็จชา  ดังนั้นจึงขอความรวมมือแตละคณะสงรายชื่อผูที่จะไปรวมเปน
อาจารยหรือเจาหนาที่ผูชาย คณะละ 5 ทาน และไดมีเจาหนาที่ติดตอไปยังคณะรบัทราบวาเจาหนาที่บางคนยัง
ไมมีชุดปกติขาว   

2. วันที่ 4 – 5 พฤศจิกายน 2560  ไดรับเชิญจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมใหไปประชุมเร่ือง 
พรบ.จัดซื้อจัดจางฉบับใหม  มีผูเขารวมประชุม จํานวน 100 คน  โดยการจัดซื้อจัดจางตองเขาในระบบ  ไมให
ดําเนินการแบบเดิม  ไดประสานงานกับผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาใหหยุดการเบิกจายเงินไวกอน  
เนื่องจากหากทําผิดจะมีโทษปรับ จํานวน 20,000 - 200,000 บาท และจําคุก จํานวน 1 – 10 ป  และไดเรยีน
เชิญหัวหนางานพัสดุ   และหัวหนางานการเงินหารือในเบื้องตน  และไดประสานงานกับอธิการบดี             
รองอธิการบดีฝายบริหาร  ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา  ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการฯ  เพ่ือหาทาง
ออกในเร่ืองนี ้  ซึ่งอาจตองมีการจัดอบรมเพ่ือใหความรูเร่ือง พรบ.จัดซื้อจัดจางฉบับใหมตอไป 

3. การประชุมคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงวิจัย  เปนการแตงตั้ ง Reader เพ่ิมเติม           
การประเมินการสอนแยกจากการประเมินวิชาการ  ประกาศ กพว.เรื่องการประเมินการสอน  หากผานแลวจะ
นํ าไปประชาสัม พันธใหอาจารยแตละคณะไดรับทราบ  การประเมินการสอนตองภายใน 60 วัน  
คณะกรรมการประเมินการสอนตองสงผล  และเก็บผลการสอนได 2 ป ผูท่ีอายุงานไมถึง 5 ป  หรือ 4 ปขึ้นไปก็
ประเมินการสอนได และเก็บผลการสอนไว   
 

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
รับทราบ  อธิการบดี  มีขอเสนอแนะและขอสังการ ดังนี้ 
1. ทีมขานชื่อตองคัดเลือกบุคคลใหมีความเหมาะสมสําหรับการอานรายชื่อนักศึกษา 
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2. สําหรับบุคลากรที่ยังไมมีชุดปกติขาว  ชุดสูท  ชุดกากี  และเครื่องหมาย มอบหมายให
ผูอํานวยการกองกลางรวบรวมรายชื่อเพ่ือดําเนินการจัดหาและอํานวยความสะดวกใหกับบุคลากรที่ยังขาด
แคลน  โดยหักจากเงินเดือน 

3. การจัดซื้อ – จัดจางระบบใหม  ควรตองมีการจัดอบรมเพ่ือใหเจาหนาท่ีที่เก่ียวของมีความรู
ความเขาใจสามารถปฏิบัติงานไดอยางถูกตอง   
 

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. วันที่ 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. สรุปจํานวนนักศึกษาที่ผานกระบวนการเตรียมความพรอมสหกิจศึกษา รุน 2557 

ลําดับ คณะ สาขาวิชา จํานวน/คน 

1 คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส   

  - หมู 1 17 

  - หมู 2 4 

  - หมู 3 1 

รวม 22 

2 คณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี 

สาขาวิชาอนามัยและความปลอดภัย 17 

รวม 17 

3 คณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร 

สาขาวิชาการปกครองทองถิ่น 38 

รวม 38 

รวมท้ังหมด 77 

 
2.   วันที่ 11 พฤศจิกายน 2560 หลักสูตรอบรมสําหรับสาขาบัญชี  ณ หองประชุมตนโมก  
3.  หลักสูตรอบรมพัฒนาคร ู ไดเรียนเชิญคณบดีและผูที่เกี่ยวของประชุมเม่ือวันที่ 7 พฤศจิกายน 

2560  และจะสงบันทึกใหแตละหนวยงานตอไป  โดยแตละคณะตองจัดสงหลักสูตร  เพ่ือใหสถาบันคุรุพัฒนา
รับรอง  และมีการจัดเก็บคาธรรมเนียมหลักสูตรละ 2,000 บาท ซึ่งกลุมเปาหมายเพ่ิมจากเดิมคือครูจาก อปท.  
สอศ.  กศน. และ ศช. ซึ่งจะจัดงบประมาณสนับสนุน  ผูที่ดูแลหลักสูตรคือสถาบันคุรุพัฒนา  ตองสงหลักสูตร
เขาระบบกอน  หนวย สพฐ.จะจัดใหครูเขาจองหลักสูตร  และปน้ีระบบจะเปลี่ยนแปลงโดยงบประมาณจะอยูที่
เขตการศกึษา  สวนรายละเอียดจะแจงใหผูเก่ียวของไดทราบตอไป  
 

 มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 6  เรื่องอื่น ๆ 

ระเบียบวาระที่  6.1 กําหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  คร้ังที่ 12/2560 

สาระสําคัญโดยยอ 
มหาวิทยาลัยกําหนดใหมีการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) ครั้งที่ 12/2560  

ในวันอังคารที่ 12 ธันวาคม 2560  เวลา 13.30 น. ณ หองประชุมอยุธยา – อาเซียน  สํานักงานอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยขอใหกรรมการทุกทานเขารวม ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกลาว
โดยพรอมเพรียงกัน 
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มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
     รับทราบ 

 

เลิกประชุมเวลา  17.02 น.  
 

 

 

 

 

นางนงคราญ คงสมทรง ผูจัดทํารายงานการประชุม 
นางลักขณา เตชวงษ ผูตรวจบันทึกการประชุม 


