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รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
คร้ังท่ี  10/2560 

วันอังคารท่ี  10  ตุลาคม  2560  เวลา 13.30 – 16.10 น. 
ณ  หองประชุมอยุธยา – อาเซียน  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

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

ผูมาประชุม 
1. อาจารย ดร.เกษม บํารุงเวช อธิการบดี       ประธาน 
2. อาจารยจิรศักดิ์ ชุมวรานนท รองอธิการบดฝีายบริหาร      กรรมการ 
3. ผศ.ดร.อดิศร  ภูสาระ  รองอธิการบดฝีายวิชาการ      กรรมการ 
4. รศ.ดร.ชูสิทธิ์  ประดับเพ็ชร รองอธิการบดฝีายกิจการนักศึกษาและวิจัย    กรรมการ 
5. ผศ.ดร.สุวิทย  ไวยกุล  คณบดีคณะครุศาสตร              กรรมการ 
6. ผศ.ดร.จริยาภรณ  รุจิโมระ  (แทน) คณบดีคณะมนุษยศาสตรฯ     กรรมการ 
7. ผศ.ดร.วิมลพรรณ รุงพรหม  คณบดีคณะวิทยาศาสตรฯ         กรรมการ 
8. ผศ.ดร.อัจฉรา หลอตระกูล คณบดีคณะวิทยาการจัดการ        กรรมการ 
9. ผศ.ดร.สุจิตกัลยา  มฤครัฐอินแปลง ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา    กรรมการ 
10. อาจารย ดร.จงกล เฮงสุวรรณ ผูอํานวยการสถาบันอยุธยาศึกษา     กรรมการ 
11. อาจารยสาโรช ปุริสังคหะ ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและ 

     เทคโนโลยีสารสนเทศ      กรรมการ 
12. อาจารย ดร.นรสิานันท  เดชสุระ ผูอํานวยการสํานักงานคณะกรรมการบัณฑติศึกษา  

             กรรมการ 
13. อาจารยประพันธ แสงทองดี ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ    กรรมการ 
14. นางสาวเพลินตา โมสกุล  ผูอํานวยการกองนโยบายและแผน        กรรมการ 
15. นางสารภี  พูลศิริ  ผูอํานวยการกองพัฒนานักศึกษา     กรรมการ 
16. ดร.เกษรา  ศรีวิเชียร ผูอํานวยการกองบริการการศึกษา     กรรมการ 
17. นางลักขณา  เตชวงษ  ผูอํานวยการกองกลาง รักษาการในตําแหนง 

     ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี     กรรมการและเลขานุการ 
18. นางศขิรินทร  สุวรรณทัศน นิติกร        ผูชวยเลขานุการ 
19. นางสาวกาญจนพิชญา  ภิญญา เจาหนาท่ีบริหารงานทั่วไป     ผูชวยเลขานุการ 
20. นางนงคราญ  คงสมทรง เจาหนาท่ีบรหิารงานทั่วไป     ผูชวยเลขานุการ 
21. นางปยะนุช  สุขเพ็ชร  เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป     ผูชวยเลขานุการ 
 

ผูไมมาประชุม 
1. ผศ.อราม  ชนะโชติ  รองอธิการบดีฝายนโยบายและแผน ติดราชการ 
2. อาจารยธาตรี มหันตรัตน รองอธิการบดีฝายกิจการพิเศษฯ       ติดภารกิจ 
3. ผศ.บุญไท  เจริญผล  ผูชวยอธิการบดีฝายงานประกันคุณภาพ ติดราชการ 
4. อาจารย ดร.กิติมา ทามาลี  ผูชวยอธิการบดีฝายบริการวิชาการฯ ติดราชการ 
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5. นางจิราพร    พัฒนธนกิจ เจาหนาท่ีบริหารงานทั่วไป  ลาปวย 
 

ผูเขารวมประชุม 
1. อาจารยวนิดา  อินทรลักษณ หัวหนาหนวยตรวจสอบภายใน 
2. ผศ.สุมมนา   พูลผล  อาจารยประจําคณะวิทยาการจัดการ 
3. อาจารยชเนตตี  จาตุรนตรัศมี ประธานคณะกรรมการดาํเนินงานศนูยฝกปฏิบัติการฯ 
4. อาจารยชะกาแกว  สุดสีชัง  อาจารยสาขาวิชาวิศวกรรมการการจัดการ 
5. นางสาวพรสวรรค  คลายกัน หัวหนาสํานักงานผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
6. นางสาวกาญจนา  เงินออน  หัวหนาสํานักงานคณะครุศาสตร 
7. นางอรัญญา   จงกลรัตน หัวหนาสํานักงานคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
8. นางวิรินดา   มีบํารุง  หัวหนาสํานักงานคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
9. นางทิวาพร   สงแสง  หัวหนาสํานักงานผูอํานวยการสํานักงานคณะกรรมการ 

   บัณฑิตศึกษา 
10. นางสาวเบญจลักษณ  ชิดชาญชัย หัวหนางานประกันคุณภาพ 
11. นางอริสสา   บัวเจริญ  นักวิเทศสัมพันธ 
12. นายพรศักดิ์   ทรัพยสมบัติ นักวิชาการศกึษา 
13. วาที่ ร.ต.สิทธา  ฉิมทวม  นักวิชาการศกึษา 
14. นางสาวเจนจิรา  หยดยอย เจาหนาท่ีบรหิารงานทั่วไป 
15. วาที่ ร.อ.อนุชา  ดีเปรม  นักตรวจสอบภายใน 
 

เร่ิมประชุม   เวลา 13.30 น. 
 

          ประธาน พิจารณาจํานวนกรรมการที่ มาประชุ มและเห็นว าครบองคประชุมแล ว จึงเป ด                 
การประชุมและดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม  

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องที่ประธานแจงใหทราบ 

ระเบียบวาระที่ 1.1   การเยี่ยมเยือนผูบริหารของแตละหนวยงาน 
 

 สาระสําคัญโดยยอ 
 ขอบคุณผูบริหารทุกหนวยงานท่ีตอนรับคณะผูบริหารในการพบปะ  และไดมีโอกาสไดเยี่ยมเยือนกัน 

 

 มติ/ความเห็นของท่ีประชุม 
   รับทราบ 
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ระเบียบวาระที่ 1.2    การเตรียมความพรอมตอนรับองคมนตรี    

 สาระสําคัญโดยยอ 
 ขอใหทุกหนวยงานเตรียมความพรอมยุทธศาสตรในการตอนรับองคมนตรี   โดยใหจัดสงขอมูลที่

สถาบันวิจัยและพัฒนา  ภายในวันท่ี 16 ตุลาคม 2560   และสถาบันวิจัยและพัฒนาทําการรวบรวมขอมูล  ตรวจสอบ 
เรียบเรียงเนื้อหาที่สําคัญ  แลวสงมายังเลขานุการอธิการบดี ภายในวันท่ี 20 ตุลาคม 2560  

 

 มติ/ความเห็นของท่ีประชุม 
   รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 1.3    ตรวจสอบคําสั่งการแตงตั้งคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.)    

 สาระสําคัญโดยยอ 
 อธิการบดี  ขอใหผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดีตรวจสอบวาสามารถเพ่ิมเติมรายชื่อหัวหนาหนวย

ตรวจสอบภายใน และประธานคณะกรรมการดําเนินงานศูนยฝกประสบการณ วิชาชีพธุรกิจ (อาคารสวนหลวง)        
เปนคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) ไดหรือไม  

 

 มติ/ความเห็นของท่ีประชุม 
   รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 1.4    ประเด็นปญหาที่ตองดําเนินการแกไข 

 สาระสําคัญโดยยอ 
1. ปญหาการคุมสอบ  มหาวิทยาลัยไดแตงตั้งคณะกรรมการคุมสอบ หองละ 2 - 3 คน  แตปรากฏวา

อาจารยผูคุมสอบไปแบงหนาท่ีกันเอง ทําใหมีกรรมการควบคมุไมครบ   ซึ่งเปนเร่ืองไมถูกตอง  จึงขอใหคณบดีทุกคณะ
มีหนังสือแจงกําชับใหอาจารยคมุสอบใหครบและตองเรียงขอสอบตามเงื่อนไขที่เจาของวิชากําหนดไว 

2. การแตงกายของนักศกึษาในวันสอบ  ขอใหกําชับวาตองเรียบรอยถูกตองเหมาะสม 
3. WiFi ไมเสถียรในหองเรียน  มอบหมายใหผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ชวยดูแลในเรื่องนี้   เนื่องจากอาจารยบางทานตองการใชเทคโนโลยีในหองเรียน  แตปรากฏวาสัญญาณไมดี 
 

 มติ/ความเห็นของท่ีประชุม 
   รับทราบ  
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ระเบียบวาระที่ 1.4    ขอความรวมมือในการรวมงานรับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารีในการพระราชทานเพลิงศพ นายพินิจ  ฉายสุวรรณ    

 สาระสําคัญโดยยอ 
 ขอความรวมมือคณาจารยและบุคลากรแตงกายชุดปกติขาว (ไวทุกข)  เพื่อรวมรับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ ในสยามบรมราชกุมารีในการพระราชทานเพลิงศพ นายพินิจ  ฉายสุวรรณ  จ.ภ.ศิลปนแห งชาติ                
สาขาศิลปะการแสดง (ดนตรีไทย) ในวันเสารที่ 4 พฤศจิกายน 2560 ณ วัดเสนาสนารามราชวรวิหาร   และขอความรวมมือ
อาจารยและบุคลากร จํานวน 100 คน  เพื่อเขารวม ดังนี้   (1) สํานักวิทยบริการฯ จํานวน  20 คน (2) สํานักงาน
คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา จํานวน 5 คน  (3) สถาบันวิจัยและพัฒนา จํานวน 11 คน  (3) สํานักงานอธิการบดี จํานวน 30 
คน  (4) คณะวิทยาการจัดการ  จํานวน 15 คน  (5) คณะมนุษยศาสตรฯ จํานวน  20 คน  (6) คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
จํานวน 10  คน  (7) คณะครศุาสตร จํานวน 10  คน  ท้ังนี้ใหแจงรายชื่อมายังสํานักงานอธิการบดี   

 

 มติ/ความเห็นของท่ีประชุม 
   รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 1.5    ขอเชิญผูบริหารเขารวมการประชุมสภามหาวิทยาลัย     

 สาระสําคัญโดยยอ 
 ขอเชิญผูบริหารทุกทานเขารวมการประชุมสภามหาวิทยาลัย  ครั้งท่ี 11/2560 ในวันที่ 11 ตุลาคม 2560 เวลา 

09.30 น. ณ อาคาร 100 ป   
 

 มติ/ความเห็นของท่ีประชุม 
   รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

ระเบียบวาระที่ 2.1  เร่ืองรับรองรายงานการประชุม  คร้ังที่ 9/2560  

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

ครั้งที่  9/2560 เม่ือวันอังคารท่ี 12 กันยายน  2560 เวลา 13.30 น. ณ หองประชุมอยุธยา – อาเซียน  
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

เลขานุการคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) นําเสนอรายงานการประชุม ครั้งที่ 9/2560    
เพื่อขอใหท่ีประชุมรับรองรายงานการประชุม 

 

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
  รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  (ก .บ.) ครั้ งที่  9/2560              
โดยมีการแกไขดังตอไปน้ี 

1. หนา 5 ผูเขารวมประชุม  ยายรายชื่อ อาจารยชเนตตรี  จาตุรนตรัศมี ขึ้นมาอยูลําดับที่ 1 
2. หนา 39 ระเบียบวาระที่ 6.2  ขอ 1  คําวา ประถมวัย แกไขเปน ปฐมวัย 
3. หนา 39 ระเบียบวาระท่ี 6.2  ขอ 2  คําวา 100 บาท แกไขเปน 100 คน  
4. หนา 40 ระเบียบวาระที่ 6.2  ขอ 7  คําวา อาคาร 70 ป แกไขเปน อาคาร 70 ลาน (อาคารบานพลูหลวง) 
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ระเบียบวาระท่ี 3   เรื่องสืบเนื่องจากการประชุม 

ระเบียบวาระที่ 3.1  รายงานขอมูลการดําเนินงานและผลการปฏิบัติตามมติท่ีประชุม 
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 
9/2560 

สาระสําคัญโดยยอ 
  เลขานุการคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) นําเสนอรายงานขอมูล  จากการดําเนินงาน
และผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 9/2560 เมื่อวันอังคารที่ 12 
กันยายน  2560  ดังตอไปนี้ 
 

ระเบียบ
วาระท่ี 

เรื่อง 
มติที่ประชุม/ขอเสนอแนะ 

และขอส่ังการ 
ผลการปฏิบัติตามมติ 

4.1 ขอความเห็นและขอเสนอแนะการยก
อาคารเรียนและท่ีดินของมหาวิทยาลัย    
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (ศูนยอางทอง) 
เปนทรัพยสินของเทศบาลเมืองอางทอง 

ที่ประชุมไดพิจารณาในดานกฎหมาย และความ
เหมาะสมแลว  ใหความเห็นวาไมควรยกอาคาร
เรียนและที่ดินของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา (ศูนยอางทอง)             
เปนทรัพยสินของเทศบาลเมืองอางทอง    

- แจงมติการประชุมใหแกหนวยงาน        
ท่ีเก่ียวของไดรับทราบ 

- อธิการบดีมอบหมายงานนิติการจัดทํา
หนังสือแจงมติการประชุมคณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) ไปยัง      
ศูนยอางทอง 

4.2 ขอความเห็นชอบ (ราง) ระเบียบ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
วาดวย  การจายคาตอบแทนกรรมการ 
ในการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ 

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.)
เห็นควรวาอัตราสูงอยูแลว  จึงไมควรปรับ
เพ่ิมอัตราคาตอบแทนกรรมการ 
ในการพิจารณาตาํแหนงทางวิชาการ 

- แจงมติการประชุมใหแกหนวยงาน        
ท่ีเก่ียวของไดรับทราบ 
 

4.3 ขอความเห็นชอบ (ราง) ขอบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา        
วาดวย อํานาจการลงโทษทางวินัย 
พ.ศ. .... 

เห็นชอบในหลักการ  และใหนําเขาการประชุม
คณะกรรมการปรับปรุงและยกรางกฎหมาย 
ของมหาวิทยาลัย  และการประชุมสภา
มหาวิทยาลัยตอไป    

- แจงมติการประชุมใหแกหนวยงาน        
ท่ีเก่ียวของไดรับทราบ 

- นําเขาการประชุมคณะกรรมการปรับปรุง
และยกรางกฎหมายของมหาวิทยาลัย  
ครั้งท่ี 3/2560 เมื่อวันท่ี 16 กันยายน 
2560 มติที่ประชุมเห็นชอบ และใหนําเขา
สภามหาวิทยาลัยตอไป 

4.4 ขอความเห็นและขอเสนอแนะผล       
การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับหลักสูตร ปการศึกษา 2559 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

1. สรุปขอเสนอแนะจากการตรวจประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร  
ท้ังเชิงปริมาณและ  เชิงคุณภาพในภาพรวม
ท่ีสะทอนภาพแตละคณะเพ่ิมเติมในสวน
หนาของการสรุปรายงาน 

2. สรุปเปรียบเทียบผลการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายในระดับหลักสูตรในปที่ผาน
มา เพื่อใหเห็นพัฒนาการในการดําเนินงาน
ของแตละหลักสูตร 

3. สรุปขอเสนอแนะสะทอนผลการดําเนินงาน  
ท่ีแทจริงท่ีจะสงผลสะทอนการประเมิน
คุณภาพในระดับคณะ 

4. จัดทํากิจกรรม After action review        
โดยถอดบทเรียนจากหลักสูตรที่ไดคะแนน
สูงมาเปนตัวอยางในการดําเนินงาน       
ของหลักสูตรอ่ืน ๆ ตอไป 

- แจงมติการประชุมใหแกหนวยงาน        
ท่ีเก่ียวของไดรับทราบ 

- แกไขตามขอเสนอแนะของ   
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.)  

- นําเขาสภามหาวิทยาลยั ครั้งท่ี 11/2560 
วันท่ี 11 ตุลาคม 2560 เพ่ือขอความ
เห็นชอบ 
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ระเบียบ
วาระท่ี 

เรื่อง 
มติที่ประชุม/ขอเสนอแนะ 

และขอส่ังการ 
ผลการปฏิบัติตามมติ 

5. ตั้งเปาหมายในการประเมินในปการศึกษา 
2560 ใหยกระดับหลักสูตรท่ีมีผลประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายในระดับปานกลาง 
เปนระดับดี และหลักสูตรที่มีผลการ
ประเมินการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายในอยูในระดับดี ใหเปนระดับดีมาก 

6. มอบหมายใหคณบดีแตละคณะ ใชผล      
การประเมินคุณภาพของหลักสูตรไปใชใน
การประเมินผลการปฏิบัติงานของอาจารย 

4.5 ขอความเห็นชอบ (ราง) รายชื่ออาคาร
เรียนและอาคารสํานักงาน มหาวิทยาลัย     
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ใหแตละหนวยงานตรวจสอบรายชื่ออาคารเรียน
และอาคารสํานักงาน หากมีแกไขใหสงมายัง
เลขานุการคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
(ก.บ.) ภายในวันท่ี 26 กันยายน 2560 และให
นําเขาเปนวาระสืบเน่ืองจากการประชุม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.)    
คร้ังตอไป      
 

- แจงมติการประชุมใหแกหนวยงาน        
ท่ีเก่ียวของไดรับทราบ 

- ใหแตละหนวยงานท่ีตองการแกไขรายชื่อ
อาคารเรียนและอาคารสํานักงานจัดสง
รายชื่อมายังผูอํานวยการสํานักงาน
อธิการบดี เพ่ือนําเขาการประชุม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) 
เปนวาระสืบเน่ืองตอไป 

 
 

   มติ/ความเห็นของท่ีประชุม 
   รับทราบ 

 

ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องนําเสนอเพ่ือพจิารณา 
 

ระเบียบวาระท่ี 4.1  ขอความเห็นชอบปรับวุฒิการศึกษาของเจาหนาที่ประจําตามสัญญาโรงเรียน
ประถมสาธิตจากระดับอนุปริญญาเปนปริญญาตรี  และปรับอัตราคาจางตามวุฒ ิ
ราย นางจุฬารัตน  สืบหงส 

 

 สาระสําคัญโดยยอ 
 ตามหนังสือที่ ศธ 0550.2.4/303 ลงวันที่  11 สิงหาคม 2560 เรื่อง ขออนุญาตปรับวุฒิการศึกษา        

ของเจาหนาที่ประจําตามสัญญาโรงเรียนประถมสาธิต  เพ่ือนําเขาระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการประจํา    
คณะครุศาสตร  ครั้งที่ 5/2560 เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2560 และหนังสือที่ ศธ0550.2/ว776 ลงวันที่ 15 สิงหาคม 
2560 เรื่อง แจงมติการประชุมคณะกรรมการประจําคณะครุศาสตร ครั้งที่ 5/2560 ไดมีมติตามระเบียบวาระท่ี 5.8    
ขอความเห็นชอบการปรับวุฒิและอัตราคาจางตามวุฒิปริญญาตรีของเจาหนาที่ประจําตามสัญญา โรงเรียนประถม
สาธิต  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  มติที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติเห็นชอบการปรบัวุฒิ  และอัตราคาจาง
ตามวุฒิปริญญาตรีของเจาหนาที่ประจําตามสัญญาโรงเรียนประถมสาธิต  โดยเพ่ิมเติมขอมูลงบประมาณเงินบํารุง
การศึกษาในการจาง  และวิเคราะหภาระงานกอนนําเสนอมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ตอไป 

 บัดนี้โรงเรียนประถมสาธิตไดเพิ่มเติมขอมูลงบประมาณเงินบํารุงการศึกษาในการจาง และวิเคราะหภาระ
งานเรียบรอยแลว  จึงขอนําเสนอเรื่องเพื่อนําเขาระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) 
คร้ังที่ 10/2560 ในวันอังคารที่ 10 ตุลาคม 2560 
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 เรื่องนี้ไดผานการพิจารณาจากคณะกรรมการประจําคณะครุศาสตร  ครั้งที่ 5/2560 เม่ือวันอังคารที่ 15 
สิงหาคม 2560 ระเบียบวาระที่ 5.8 มติที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติเห็นชอบการปรับวุฒิและอัตราคาจางตามวุฒิ
ปริญญาตรีของเจาหนาที่ประจําตามสัญญาโรงเรียนประถมสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา               
ราย นางจุฬารัตน  สืบหงส  จากคุณวุฒิระดับอนุปริญญา เปนปริญญาตรี โดยเพ่ิมเติมขอมูลงบประมาณเงินบํารุง
การศึกษาในการจางและวิเคราะหภาระงานกอนนําเสนอมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ตอไป 

 
 

มติ/ความเห็นของที่ประชุม 
 เห็นชอบปรับวุฒิการศึกษาของเจาหนาท่ีประจําตามสัญญาโรงเรียนประถมสาธิตจากระดับ
อนุปริญญาเปนปริญญาตรี และปรับอัตราคาจางตามวุฒิ ราย นางจุฬารัตน สืบหงส ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 
2560 โดยมีเงื่อนไขตองไมผกูพันกับงบประมาณของมหาวิทยาลัย   

 

ระเบียบวาระท่ี 4.2  ขอความเห็นและขอเสนอแนะ (ราง) รายงานผลการดําเนินงานตามแผน
บริหารความเส่ียง  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 

 

 สาระสําคัญโดยยอ 
 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในขอเสนอรายงานผลการดาํเนินงานตามแผนบริหาร

ความเสี่ยง ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560 ไดมีการรวมกันวิเคราะหและเห็นชอบในการกําหนดประเภทความเสี่ยง
ออกเปน 2 ดาน  และประเมินโอกาส  ผลกระทบ  ระดับความเสี่ยง  เพื่อดําเนินการจัดทําแผนบริหารความเส่ียงระดับ
มหาวิทยาลัย  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 และดําเนินการจัดทํารายงานประเมินผล      การบริหารความเสี่ยง  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 เปนที่เรยีบรอยแลว จึงเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) พิจารณา 

 

มติ/ความเห็นของที่ประชุม 
 เห็นชอบในหลักการ  และขอใหหนวยงานนํา 6 ประเดน็หลัก ไปวางแผนการดําเนินงานในปตอไป  
และคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) มีขอเสนอแนะ ดังตอไปนี้ 

1. บทสรุปผูบริหาร   
1.1 สรุปความเสี่ยงก่ีดาน  อะไรบาง ผลการดําเนินงานเปนอยางไร ทําอยางไรใหบรรลุตาม

เปาหมาย  
1.2 แนวโนมความเสี่ยงเพิ่มข้ึนหรือลดลงในทิศทางใด  หรือความเสี่ยงไดหมดไปจากที่เคย

เปนจากระดับไหน 
1.3 แกไขขอความ “ระบบสารสนเทศไมพรอมใชงาน” โดยใหระบุวาเปนเร่ืองอะไร เพ่ือใหมี

ประเดน็ที่แคบลง    และมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น 
1.4 ขอ 2 ความเสี่ยงดานการปฏิบัติงาน (Operational  Risk) ดานวิจัย  ไมมีนวัตกรรมที่เกิด

จากผลงานวิจัย และดานระบบสารสนเทศไมพรอมใชงานนั้น นาจะเปนความเสี่ยงดานกลยุทธ (Strategic  
Risk) จึงขอใหชวยตรวจสอบ 

1.5 ควรจะใหขอมูลความเส่ียงเพิ่มเติมเพ่ือใหผูบริหารมีทางเลือกวาจะดําเนินการอยางไรบาง 
เชน  หลีกเลี่ยงความเสี่ยง  การถายโอนความเสี่ยง  การยอมรับความเสี่ยง  การควบคุมความเส่ียง 

1.6 บทสรุปผูบริหารเปนไปตามเงื่อนไขกิจกรรมที่กําหนดไว  ผลการดําเนินงานใหสรุปวาทุก
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เงื่อนไขทุกความเสี่ยง  ทุกกิจกรรมไดดําเนินการแกไขแลว  หากไมเปนไปตามเปาหมายใหเสนอวาควรจะ
ดําเนินการตออยางไร 

2. แกไขหนา 11 คําวาอาจารยท่ีคาดวาจะไดรับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงที่สูงข้ึน จํานวน 6 
ทาน เปนอาจารยที่ไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงที่สูงขึ้น ระดับผูชวยศาสตราจารย  

3. หนา 11 ปจจัยความเสี่ยงขอ 1  ใหตรวจสอบวาไดมีการวางมาตรการใดไวบาง ผลการ
ดําเนินงานเปนอยางไร  เชน  มีหลักเกณฑในการตอสัญญาจาง  โดยใหนําประเด็นปจจัยความเสี่ยง เปนหลัก 
และมีการดําเนินการไปแลวอยางไร  กี่กิจกรรม  และยังมีกิจกรรม  ใดที่ตองดําเนินการตอ 

4.  ใหเพ่ิมเร่ืองคุณสมบัติของอาจารยประจําหลักสูตรวาตองมีผลงานทางวิชาการอยางนอย 1 
เรื่องภายใน 5 ป เชน งานวิจัย  ตํารา  และตรวจสอบวาแตละหลักสูตรอาจารยประจําหลักสูตรมีคุณสมบัติ
ดังกลาวหรือไม  มีปจจัยเสี่ยง  มีการวางแผนการดําเนินการอยางไร  แลวกระจายเร่ืองนี้ลงสูคณะ  และให
คณะวางมาตรการบริหารความเสี่ยงตอไป 

5. หนา 13 ตรวจขอมูลที่เปนบริบทในการเปดหลักสูตรใหมและพัฒนาหลักสูตรเกา เพ่ือให
สอดคลองกับบริบทสังคมและโลก 

6.   หนา 14 ขอ 8 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต แกไขเปน หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต 
7. ใหผูรับผิดชอบในแตละปจจัยความเสี่ยงไปดําเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงและจัดสง

ขอมูลใหหนวยตรวจสอบภายใน 

 

ระเบียบวาระท่ี 4.3  ขอความเห็นชอบ (ราง) บันทึกความเขาใจ (MOU) ระหวางมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา กับ Abhinav  Education  Society, Akole ประเทศอินเดีย 

 

 สาระสําคัญโดยยอ 
 ตามที่คณะวิทยาการจัดการไดจัดทําความรวมมือกับ Abhinav  Education  Society, Akole ประเทศอินเดีย 

ต้ังแตวันที่  1 กรกฎาคม 2555 – 1 กรกฎาคม 2560 และ Hue  Tourisim  College  ประเทศเวียดนาม ตั้งแตวันที่  15 
ธันวาคม 2555 – 15 ธันวาคม 2558 ซ่ึงทางคณะวิทยาการจัดการไดมีการเจรจาที่จะคงความรวมมือกับทั้งสองสถาบัน
ดังกลาวเรียบรอยแลว นั้น 

 เร่ืองนี้ไดผานการพิจารณาจากคณะกรรมการวิเทศสัมพันธ ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันพุธที่ 22 มีนาคม 2560 
 

มติ/ความเห็นของที่ประชุม 
 เห็นชอบ (ราง) บันทึกความเขาใจ (MOU) ระหวางมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยากับ 
Abhinav  Education  Society, Akole ประเทศอินเดีย และนําเขาการประชุมสภามหาวิทยาลัยตอไป 
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ระเบียบวาระที่ 4.4  ขอความเห็นชอบ (ราง) บันทึกความเขาใจ (MOU) ระหวางมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา กับ Hue  Tourism  College  ประเทศเวียดนาม 

 สาระสําคัญโดยยอ 
 ตามที่คณะวิทยาการจัดการไดจัดทําความรวมมือกับ Abhinav  Education  Society, Akole ประเทศ

อินเดีย ตั้งแตวันที่ 1 กรกฎาคม 2555 – 1 กรกฎาคม 2560 และ Hue  Tourisim  College  ประเทศเวียดนาม ตั้งแต
วันที่ 15 ธันวาคม 2555 – 15 ธันวาคม 2558 ซึ่งทางคณะวิทยาการจัดการไดมีการเจรจาที่จะคงความรวมมือกับ      
ท้ังสองสถาบันดังกลาวเรยีบรอยแลว นั้น 

 เร่ืองนี้ไดผานการพิจารณาจากคณะกรรมการวิเทศสัมพันธ ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันพุธที่ 22 มีนาคม 2560 

 

มติ/ความเห็นของที่ประชุม 
 เห็นชอบ (ราง) บันทึกความเขาใจ (MOU) ระหวางมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา       

กับ Hue  Tourism  College  ประเทศเวียดนาม และนําเขาการประชุมสภามหาวิทยาลัยตอไป 
 

ระเบียบวาระที่ 4.5  ขอความเห็นชอบ (ราง) บันทึกขอตกลงความรวมมือโครงการความรวมมือการจัด        
การเรี ยนการสอนแบบสหกิจศึ กษา (Cooperative Education) ระหว าง
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา กับ บริษัท ดีเคเค แมนูแฟคเจอร่ิง (ประเทศ
ไทย) จํากัด 

 

 สาระสําคัญโดยยอ 
 ดวยงานสหกิจศึกษา กองพัฒนานักศึกษา ไดจัดทํา (ราง) บันทึกขอตกลงความรวมมือโครงการ

ความรวมมือการจัดการเรียนการสอนแบบสหกิจศึกษา (Cooperative  Education) ระหวางมหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา กับ บริษัท ดีเคเค แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จํากัด โดยมีวัตถุประสงครวมมือ
กันจัดการเรียนการสอนแบบสหกิจศึกษาและอ่ืน ๆ ตามที่ตกลงกันเพ่ือพัฒนาทรัพยากรมนุษยใหสามารถ
ปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด  ในการน้ีจึงขอนําเขาที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
(ก.บ.) พิจารณาตอไป 

 

มติ/ความเห็นของที่ประชุม 
 เห็นชอบ (ราง) บันทึกขอตกลงความรวมมือโครงการความรวมมือการจัดการเรียนการสอนแบบสหกิจ
ศึกษา (Cooperative Education) ระหวางมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา กับ บริษัท ดีเคเค แมนูแฟค    
เจอริ่ง (ประเทศไทย) จํากัด และเสนออธิการบดีลงนามตอไป 
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ระเบียบวาระที่ 4.6  ขอความเห็นและขอเสนอแนะผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ 
ปการศึกษา 2559 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 

 สาระสําคัญโดยยอ 
 ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  ไดกําหนดจัดการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  

ประจําปการศึกษา 2559 ระดับคณะ  ในระหวางวันที่ 16 สิงหาคม – 1 กันยายน 2560 เพื่อเปนการประเมินผล
การดําเนินงานระดับคณะในรอบปการศึกษา 2559  (วันที่ 1 สิงหาคม 2559 – 31 กรกฎาคม 2560) นั้น 

 

มติ/ความเห็นของที่ประชุม 
 รับทราบผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ ปการศึกษา 2559 มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา และเสนอสภามหาวิทยาลัยตอไป 
  

ระเบียบวาระท่ี 4.7  ขอความเห็นชอบงบประมาณเงินคงคลังมหาวิทยาลัย  เพ่ือดําเนินการตาม
ยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย  จํานวน 16,063,400 บาท 

 

 สาระสําคัญโดยยอ 
ตามท่ีสภามหาวิทยาลัย ไดอนุมัติกรอบวงเงนิงบประมาณ ในคราวการประชุมที่ 8/2559 เมื่อวันที่  

12 กรกฎาคม 2560 งบบํารุงการศึกษา ดังนี้ 

 
 
 
 
 
 

ซึ่งงบประมาณเงินบํารุงการศึกษา งบดําเนินงาน 75,020,800 บาท มหาวิทยาลัยไดจัดสรรงบประมาณให

หนวยงานตางๆ ไปเรียบรอยแลว แตพบวามีงบประมาณไมเพียงพอในการดําเนินงานในหลายภารกิจ ประกอบกับมี

หลายหนวยงานเสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติม คิดเปนงบประมาณท้ังสิ้น 16,063,400 บาท โดยแบงเปน    

5 โครงการใหญ ดังน้ี  

รายการ งบประมาณ 
รวมท้ังสิ้น 16,063,400.00 

1. โครงการเพ่ิมศักยภาพบุคลากร 2,132,000.00 
2. โครงการสนับสนุนการวิจัย 1,900,000.00 
3. โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย 5,760,600.00 
4. โครงการพัฒนานักศึกษาและพัฒนาสหกิจศึกษา 2,670,300.00 
5. โครงการสนับสนุนการพัฒนาตามยุทธศาสตรใหม 3,600,500.00 

 

รายการ งบประมาณ (บาท) 
ประมาณการรายรับ 107,172,000 
สํารองจาย 21,434,000 
คาสาธารณปูโภค 10,717,200 
งบดําเนินงาน 75,020,800 
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มติ/ความเห็นของที่ประชุม 
 เห็นชอบงบประมาณเงินคงคลังมหาวิทยาลัย  เพ่ือดําเนินการตามยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย  
จํานวน 16,063,400 บาท (สิบหกลานหกหมื่นสามพันสี่รอยบาทถวน) และนําเขาการประชุมสภามหาวิทยาลัยตอไป 

 

ระเบียบวาระท่ี 4.8  ขอความเห็นชอบกรอบอัตรากําลัง ป  2557 – 2560 เปนกรอบอัตรากําลัง               
ป 2561 - 2564 

 

 สาระสําคัญโดยยอ 
 ตามที่สภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ไดอนุมัติกรอบอัตรากําลัง ป  2557 – 2560      

ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ซึ่งไดครบกําหนดบังคับใชเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2560 นั้น โดยตาม
หลักแลวมหาวิทยาลัยจะตองดําเนินการจัดทํากรอบอัตรากําลัง ป 2561 – 2564 ใหแลวเสร็จกอนแผนเดิมจะครบ 

 แตเนื่องจากมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา อยูระหวางการทบทวน และปรับปรุงโครงสราง
สวนราชการใหม  เพ่ือใหสอดคลองกับภารกิจของมหาวิทยาลัยในปจจุบัน  ดังนั้น ในระหวางนี้ เพ่ือใหการ
บริหารงานบุคคลดานการกําหนดตําแหนง  การใชตําแหนงของบุคลากรในหนวยงานตาง ๆ เปนไปอยางตอเนื่อง               
จึงเห็นสมควรกําหนดใหใชกรอบอัตรากําลัง ป 2557 – 2560 ไปพลางกอนจนกวาการพิจารณาโครงสรางสวน
ราชการใหมจะดําเนินการแลวเสร็จ 

 

มติ/ความเห็นของที่ประชุม 
 เห็นชอบใชกรอบอัตรากําลัง ป 2557 – 2560 เปนกรอบอัตรากําลังป 2561 – 2564 ไปพลางกอน
จนกวากรอบอัตรากําลังป 2561 – 2564 ฉบับสมบูรณจะแลวเสร็จ และใหนําเขาการประชุมคณะกรรมการ
บริหารงานบุคคลประจํามหาวิทยาลัย (ก.บ.ม) ตอไป 
 

ระเบียบวาระที่ 5 แจงผลและนําเสนอแผนงานที่จะดําเนินการของหนวยงานตาง ๆ  

ระเบียบวาระท่ี 5.1 คณบดีคณะครุศาสตร 

 สาระสําคัญโดยยอ 
1. วันท่ี 8 กันยายน 2560 ประชุมคณะกรรมการฝายกิจการนักศึกษาตัวแทนอาจารยในสาขา/นายก

สโมสร/คณะกรรมการสโมสรนักศึกษา  กิจกรรมชวนนองทัศนาอยุธยากรุงเกา ปการศึกษา 2559 ณ หอง 211      
อาคารปฏิบัติการคณะครุศาสตร 

2. วันท่ี 20 กันยายน  2560 ประกวดดาวเดือน EDU Freshy Boy and Girl 2017 (รอบความสามารถ
พิเศษ) ณ หอประชุมมหาวิทยาลัย 

3. วันที่ 27 กันยายน 2560 ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพ ณ หอง 211 อาคารปฏิบัติการ
คณะครุศาสตร 

4. วันที่ 18 ตุลาคม 2560 เวลา 08.30-12.00 น. เตรียมความพรอมนักศึกษากอนออกฝกปฏิบัติการสอนใน
สถานศึกษา 2 ภาคเรียนที่ 2/2560 ณ หองประชุมอาคาร 100 ป เวลา 13.00 - 16.30 น.นักศึกษาเขารับการปฐมนิเทศจาก
สาขาวิชาและปรึกษาเก่ียวกับการทําวิจัยในชั้นเรียน แยกตามสาขาวิชาดังนี้ 

4.1 สาขาวิชาวิทยาศาสตร 
4.2 สาขาวิชาคณิตศาสตร 
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4.3 สาขาวิชาสังคมศึกษา 
4.4 สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 
4.5 สาขาวิชาพลศึกษา 
4.6 สาขาวิชาคอมพิวเตอรศึกษา 
4.7 สาขาวิชาการสอนภาษาไทย 
4.8 สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ 
4.9 สาขาวิชาประถมศึกษา 
ณ  หอง 606  หอง 605 หอง 110 อาคารปฏิบัติการ คคศ.  หอง กศพ.218 อาคาร กศพ. หองเรียน

โรงยิม  หอง 103 อาคารปฏิบัติการ คคศ.  หอง 111 อาคารปฏิบัติการ คคศ. หอง 113 อาคารปฏิบัติการ คคศ.      
หอง 115 อาคารปฏิบัติการ คคศ. 

5. วันที่ 19 ตุลาคม 2560 ปฐมนิเทศนักศึกษากอนออกฝกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 จากฝายฝก
ประสบการณวิชาชีพคร ูณ หองประชุมอาคาร 100 ป 

6. วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 นักศึกษาชั้นปที่ 4 เขารับการปฐมนิเทศและเตรียมความพรอมกอนออก
ปฏิบัติวิชาชีพระหวางเรียน 2 ณ หองประชุมอาคาร 100 ป 

7. วันที่ 29 พฤศจิกายน 2560 นักศึกษาชั้นปที่  5 เขารวมสัมมนาระหวางการฝกปฏิบัติการสอน       
ในสถานศึกษา (ครั้งที่ 1) ณ หองประชุมอาคาร 100 ป 

8. วันที่ 12 ตุลาคม 2560  พิธีทําบุญตักบาตรเนื่องในวันครบรอบการสวรรคตของพระบาทสมเด็จ      
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ วัดบรมพุทธาราม  เวลา 07.00 – 08.00 น. 
 

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
รับทราบ  

 

ระเบียบวาระที่ 5.2  คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

 สาระสําคัญโดยยอ 
1. วันท่ี 4 - 8 กันยายน 2560 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ใหการตอนรับคณะนักศึกษา      

จากมหาวิทยาลัย Hijiyama University เมือง Hiroshima ประเทศญี่ปุน ซึ่งมาแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ณ อาคาร 43  
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

2. วันท่ี 5 กันยายน 2560 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร จัดประชุมคณะกรรมการจัดทํา
วารสารวิชาการคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร เพื่อปรึกษาหารือในแนวทางการดําเนินการจัดทําวารสารวิชาการ
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ณ หองประชุม 43110 ชั้น 2 อาคาร 43 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

3. วันท่ี 6 กันยายน 2560 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร จัดประชุมคณาจารยประจํา          
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร เพื่อชี้แจงแนวทางการดําเนินงานของผูบริหารชุดใหม และทางคณะมีการจัดการ
สรรหาผูแทนคณาจารยประจําในภายวิชา เปนคณะกรรมการสรรหาหัวหนาภาควิชา ณ หอง 43014 อาคาร 43       
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  

4. วันที่ 7 กันยายน 2560 นักศึกษาสาขาวิชาการปกครองทองถ่ิน คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
จัดกิจกรรมไหวครู ปกครองทองถิ่น ประจําปการศึกษา 2560 ณ หอง 43108 ชั้น 2 อาคาร 43 คณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร 
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5.  วันที่ 16 กันยายน 2560 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร จัดกิจกรรมแนะแนวเตรียมสอบ
พนักงานสวนทองถิ่น ภาค ก. ประจําป 2560 วิทยากรไดแก ตัวแทนคณาจารยจากสาขาวิชาภาษาไทย สาขาวิชารัฐ
ประศาสนศาสตร สาขาวิชาภาษาอังกฤษ และสาขาวิชานิติศาสตร รวมแนะแนวประเด็นขอสอบ นอกจากนี้ยังไดรับ
เกียรติจากวิทยากรพิเศษ คือ นายจีรยุทธ เกตุวรัตน ปลัดองคการบริหารสวนตําบลพระขาว อําเภอบางบาล จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา รวมแลกเปลี่ยนประสบการณการเตรียมความพรอมเพื่อสอบราชการ ณ หองประชุม 317 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

6. วันที่ 20 กันยายน 2560 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร จัดประชุมคณะกรรมการประจําคณะ
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร คร้ังท่ี 7/2560 วาระการประชุม เพื่อขอความเห็นชอบรายงานผลการประเมินคุณภาพ
ภายในปการศึกษา 2559 ขอความเห็นชอบรางคําสั่งแตงตั้งประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ขอความเห็นชอบ
รางคําสั่งแตงตั้งประธานกลุมวิชา และขอความเห็นชอบชื่ออาคารเรียนในกํากับดูแลของคณะ ณ หองประชุม 43110 
ชั้น 2 อาคาร 43 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

7. วันท่ี 26 กันยายน 2560 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร จัดประชุมคณะกรรมการจัดงาน   
การนําเสนอผลงานศิลปกรรมสรางสรรคระดับชาติ ป 2560 เพ่ือเตรียมความพรอมการจัดงานการแสดงผลงาน
ศิ ลปกรรมศาสตรสร างสรรค ระดับชาติ  ป  2560 (The National Symposium on Creative Fine Art 2017)             
ณ หองประชุม 43110 ชั้น 2 อาคาร 43 คณะมนษุยศาสตรและสังคมศาสตร 

8. วันที่  27 กันยายน 2560 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร จัดงานมุทิตาจิต แดอาจารย          
ผูเกษียณอายุราชการ ประจําป 2560 ไดแก อาจารย ดร.ชิดชัย สนั่นเสียง อาจารยสาขาวิชาการพัฒนาชมุชนและสังคม 
และอาจารยนิรันดร ขันธวิธิ อาจารยสาขาวิชาสหวิทยาการอิสลาม เพ่ือเปนการระลึกถึงคุณอาจารย และแสดงมุทิตา
จิตกับอาจารยในโอกาสเกษียณอายุราชการ ณ หองประชุมตนโมก อาคารบรรณราชนครินทร มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 

9. วันที่ 27 กันยายน 2560 สาขาวิชาสหวิทยาการอิสลาม จัดกิจกรรมบรรยายและแสดงมุทิตาจิต แด
อาจารยนิรนัดร ขันธวิธิ เนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการ มีกิจกรรมบรรยายพิเศษ ในหัวขอ “ครู” วันอําลาที่ภาคภูมิ 
“เร่ืองเลาในวันวานและวันนี้” โดยอาจารยนิรันดร ขันธวิธิ ณ หองประชุมตนโมก อาคารบรรณราชนครินทร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

10. วันที่ 27 กันยายน 2560 สาขาวิชาการพัฒนาชุมชนและสังคม จัดกิจกรรมเปดเวทีวิชาการและ
แสดงมุทิตาจิต แดอาจารย ดร.ชิดชัย สนั่นเสียง เนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการ มีการจัดเสวนา เร่ือง “ทิศทาง     
การจัดการเรียนการสอนพัฒนาชุมชนในยุคไทยแลนด 4.0” โดยอาจารย ศิษยเกา ศิษยปจจุบัน สาขาวิชาการพัฒนา
ชุมชนและสังคม พรอมทั้งฟงปาฐกถาพิเศษ เร่ือง “ชีวิต ผลงานและตัวตนบนเสนทางวิชาการของอาจารย ดร.ชิดชัย          
สนั่นเสียง” โดย อาจารย   ดร.ชิดชัย สนั่นเสียง ณ หองประชุมตนโมก อาคารบรรณราชนครินทร มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 

11. วันท่ี 27 กันยายน 2560 นักศึกษาสาขาวิชานิเทศศาสตร คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรอียุธยา รวมกันจัดกิจกรรมไหวครูประจําป 2560 ณ สถาบันอยุธยาศึกษา มหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

12. วันที่ 27 กันยายน 2560 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร จัดประชุมคณะกรรมการกิจกรรม
นักศึกษา คร้ังที่  5 โดยวาระการประชุม คือ ให อาจารย กําชับนักศึกษาเร่ืองการแต งกายของนักศึกษา                   
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร การจัดกิจกรรมนักศึกษาประจําเดือน ตุลาคม 2560 นําเสนอปฏิทินกิจกรรม
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นักศึกษา ประจําปการศึกษา 2560 และการจัดทําแผนพัฒนากิจกรรมนักศึกษา ประจําปการศึกษา 2560 ซึ่งใน       
การประชุมครั้งน้ีที่ประชุมไดเปดโอกาสใหนายกสโมสรนักศกึษาคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรและคณะกรรมการ
เขารวมประชุมและแลกเปลี่ยนความคดิเห็นดวย  ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

13. วันที่ 27 กันยายน 2560 สโมสรนักศึกษาคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร จัดกิจกรรม Freshy 
Day HUSO 2017 ประกวดดาว - เดือน และดาวเทียม คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ประจําปการศึกษา 2560 
รอบคัดเลือกโดยสัมภาษณคัดเลือกดาว เดือน และดาวเทียม รอบแรก ณ อาคาร 43 คณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร 

14. วันท่ี 28 กันยายน 2560 ผูบริหาร คณาจารย เจาหนาที่ และนักศึกษา คณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร รวมงานพิธีอัญเชิญตราพระราชลัญจกร ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 
ประจําปการศึกษา 2560 ณ บริเวณหนาเสาธง (ถนนทางเขาดานหน ามหาวิทยาลัย) มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 

15. วันท่ี 12 ตุลาคม 2560 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร จัดงานการแสดงผลงานศิลปกรรม
ศาสตรสรางสรรคระดับชาติ ป 2560 The National Symposium on Creative Fine Art ณ หองประชุม อาคาร    
100ป ศูนยภาษาและคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

16. วันที่ 18 ตุลาคม 2560 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร จัดประชุมคณะกรรมการประจําคณะ
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร คร้ังที่  8/2560 ณ หองประชุม 43110 ชั้น 2 อาคาร 43 คณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร 

17. วันที่ 28 ตุลาคม 2560 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร จัดกิจกรรมอบรมเตรียมสอบบรรจุเขา
รับราชการ แกศิษยเกาคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ณ หองประชุม อาคาร 100ป ศูนยภาษาและคอมพิวเตอร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

18. วันที่ 12 ตุลาคม 2560 งานแสดงผลงานศิลปกรรมสรางสรรคระดับชาติ  โดยมีมหาวิทยาลัยตาง  ๆ
มานําเสนอผลงาน  ณ อาคาร 100 ป  

     

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
รับทราบ  

 

ระเบียบวาระที่ 5.3 คณบดีคณะวิทยาการจัดการ 

 สาระสําคัญโดยยอ 
1. วันที่ 13 กันยายน 2560 คณะวิทยาการจัดการ จัดประชุมคณาจารยคณะวิทยาการจัดการ      

เพ่ือชี้แจงนโยบายการดําเนินงานของคณบดี ณ หองประชุมอินทนิล 1 คณะวิทยาการจัดการ 
2. วันที่ 20 กันยายน 2560 คณะวิทยาการจัดการ จัดสรรงบประมาณสนับสนุนทุนวิจัยใหกับ

หลักสูตร ๆ ละ 5,000 บาท เพื่อใหอาจารยไดพัฒนาผลงานทางวิชาการ/วิจัย และสามารถนําไปใชในการบูรณาการ
เพ่ือพัฒนาทองถิ่นคณะวิทยาการจัดการ  

3. วันที่ 22 – 26 กันยายน 2560 สาขาวิชาการทองเที่ยว จัดกิจกรรมทัศนศึกษาใหกับนักศึกษา   
ชั้นที่ 3 ณ ประเทศญี่ปุน  

4. วันที่ 24 – 25 กันยายน 2560 สาขาวิชาเศรษฐศาสตรธุรกิจ นํานักศึกษาชั้นปที่ 4 เขารวม
แขงขันตอบปญหาเศรษฐศาสตร ระดับอุดมศึกษา ประจําป 2560 ณ สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง 
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5. วันที่ 26 – 28 กันยายน 2560 สาขาวิชาการทองเที่ยว ไดรับเชิญเปนวิทยาการโครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพความสามารถดานการทองเที่ยว จังหวัดอางทอง กิจกรรม เครือขายผูนําการทองเท่ียวจังหวัดอางทอง 
ณ วัดขุนอินทประมูล จังหวัดอางทอง 

6. วันที่ 27 กันยายน 2560 คณะวิทยาการจัดการ จัดกิจกรรมประกวดดาว เดือน และดาวเทียม 
“MS Star Challenge 2017” ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

7. วันที่ 29 กันยายน 2560 คณบดีคณะวิทยาการจัดการ ประชุมผูบริหารและประธานบริหาร
หลักสูตร เพื่อทบทวนภาระงานรอง (KPIs) ณ หองประชุมอินทนิล 3  คณะวิทยาการจัดการ 

8. วันที่ 2 ตุลาคม 2560 คณะวิทยาการจัดการ จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาลักสูตรการจัดการ
ธุรกิจโรงแรม เพ่ือตรวจสอบความถูกตองของ มคอ.2 กอนนํ าเข าที่ ประชุมคณะกรรมการประจําคณะ                 
ณ หองประชุมอินทนิล 2  คณะวิทยาการจัดการ 

9. วันที่ 4 ตุลาคม 2560 คณะวิทยาการจัดการ จัดงานเกษียณอายุราชการใหแด รองศาสตราจารย
วันทนีย  แสนภักดี  ณ รานอาหารเดอรีวา อโยธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

10. วันที่  8 ตุลาคม 2560 สาขาวิชาเศรษฐศาสตรธุรกิจ นํานักศึกษาเขารวมโครงการแขงขัน
เศรษฐศาสตรเพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 9 ระดับอุดมศึกษา ปการศึกษา 2560 จัดโดยตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
ณ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร 

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

12. วันที่ 18 ตุลาคม 2560 คณะวิทยาการจัดการ จัดประชุมคณะกรรมการประจํา คณะวิทยาการ
จัดการ ประจําเดือนตุลาคม 2560 ณ หองประชุมอินทนลิ 3 

13. วันที่ 25 ตุลาคม 2560 คณะวิทยาการจัดการ  จัดกิจกรรมปฐมนิเทศอาจารยใหมคณะวิทยาการ
จัดการ ประจําปการศึกษา 2560  ณ หองประชุมอินทนิล 1 
 

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
รับทราบ   

 

ระเบียบวาระท่ี 5.4  คณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

 สาระสําคัญโดยยอ 
1. วันที่ 11 - 22 กันยายน 2560 รับสมัครผูเขาประกวดดาว เดือน และดาวเทียม คณะฯ เพ่ือคนหา

ตัวแทนนักศึกษาตนแบบของคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ประจําปการศึกษา 2560 ณ สํานักงานคณะ
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

2. วันที่ 27 กันยายน 2560 ปฐมนิเทศผูเขาสมัคร ดาว เดือน และดาวเทียม คณะฯ เพื่อสรางความ
เขาใจในเรื่อง กําหนดการ หลักเกณฑ และรายละเอียดอ่ืนๆใหกับผูเขาประกวด ณ หองศว.105 

3. วันที่ 27 กันยายน 2560 การประชุมคณาจารยคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  ครั้งที่  5/2560  
เพ่ือชี้แจงแนวทางในการปฏิบัติราชการประจําป  2561 ณ หองประชุม  1  คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

4. วันที่ 11 กันยายน – วันที่ 18 ตุลาคม 2560 รับสมัครทีมแขงขันประกวดกระทงประเภทสวยงาม
และประเภทความคิดสรางสรรคและเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม เพื่อรวมกันรณรงคและสืบสานประเพณีลอยกระทง  
อันดีงาม ณ สํานักงานคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 



 

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  คร้ังท่ี  11/2560 

 

18 

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

6. วันที่ 11 และ 15 ตุลาคม 2560 ซอมยอยผูเขาประกวดดาว เดือน และดาวเทียม เพ่ือเตรียมความ
พรอมของผูเขาประกวด ณ หอประชุมมหาวิทยาลยั 

7. วันที่ 30 ตุลาคม 2560 ซอมใหญผูเขาประกวดดาว เดือน และดาวเทียม เพ่ือเตรียมความพรอม
ของผูเขาประกวด ณ หอประชุมมหาวิทยาลัย 

8. วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 จัดประกวดดาว เดือน และดาวเทียม และกระทง เพ่ือคนหาตัวแทน
นักศึกษาตนแบบ และรวมสืบสานประเพณีลอยกระทงอันดีงามตอไป ณ หอประชุมมหาวิทยาลัย 

9. วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง เพื่อคนหาตัวแทนนักศึกษา
ตนแบบ และรวมสืบสานประเพณีลอยกระทงอันดีงามตอไป ณ หอประชุมมหาวิทยาลัย 

10. วันที่  21 กันยายน 2560 คณบดีเขารวมประชุม  (ราง)  คณะกรรมการดําเนินงานโครงการ
อนุรักษพันธุกรรมอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี  จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ณ หองรบัรอง  ชั้น  1  ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

11. วัน ท่ี  12 กันยายน 2560 คณบดีนํ าคณาจารย ลงพ้ืนที่ หมู   12  ตํ าบลคลองตะเคี ยน                     
อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา  เพื่อเก็บขอมูลความตองการของชาวบานเพื่อเขาหมูโครงการ  Interactive  
Science  and  Social  Project ณ หมู  12  ตําบลคลองตะเคียน  อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 

12. จากการประชุม KPI ไดรับมอบหมายเปนตัวแทนของคณบดีทําเรื่องของประธานหลักสูตรและ
หัวหนา  ดําเนินการเรียบรอยแลว และจะจัดประชุมคณบดีเพ่ือหาแนวทางตอไป   

 

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
รับทราบ 

 

ระเบียบวาระท่ี 5.5 ผูอํานวยการสถาบันอยุธยาศึกษา  

 สาระสําคัญโดยยอ 
1. วันท่ี 20 กันยายน 2560 เวลา 13.30 น. ผูชวยศาสตราจารยอราม ชนะโชติ รองอธิการบดี

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เปนประธานการประชุมคณะกรรมการประจําสถาบันอยุธยาศึกษา คร้ังท่ี 
3/2560 โดยมีอาจารย ดร.จงกล เฮงสุวรรณ ผูอํานวยการสถาบันอยุธยาศึกษา พรอมดวยผูทรงคุณวุฒิจากภายนอก 
ผูบริหาร ผูแทนคณาจารยประจํา และบุคลากรสถาบันอยุธยาศึกษา เขารวมประชุม เพ่ือเปนการแนะนํา
คณะกรรมการประจําสถาบันอยุธยาศึกษา (ชุดปจจุบัน) การสรรหาคณะกรรมการประจําสถาบันอยุธยาศึกษาแทน
คณะกรรมการบางทานที่ไปดํารงตําแหนงผูบริหารระดับคณะ รายงานผลการดําเนินงานสถาบันอยุธยาศึกษา 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560 การจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561 รวมทั้งการจัดทํา
ขอเสนองบประมาณรายจาย (งบประมาณแผนดิน) ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 ณ หองประชุมสถาบันอยุธยา
ศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ณ หองประชุมสถาบันอยุธยาศึกษา 

2. วันที่  21 กันยายน 2560 อาจารย ดร.จงกล เฮงสุวรรณ ผูอํานวยการสถาบันอยุธยาศึกษา       
เปนประธานการประชุมคณะกรรมการดําเนินงานสถาบันอยุธยาศึกษา คร้ังที่ 9/2560 โดยมีผูบรหิารและบุคลากร
เขารวมประชุม เพื่อรายงานและกํากับติดตามผลการดําเนินงานของสถาบันอยุธยาศึกษา ณ หองประชุมสถาบัน
อยุธยาศกึษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  
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3. วันท่ี 10 ตุลาคม 2560 รับการตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ณ หองประชุม
สถาบันอยุธยาศึกษา 

4. วันที่ 18 ตุลาคม  2560 ประชุมคณะกรรมการดําเนินงานสถาบันอยุธยาศึกษา คร้ังที่ 10/2560  
ณ หองประชุมสถาบันอยุธยาศึกษา 

5. วันที่ 12 ตุลาคม 2560  ขอเชิญชวนทอดกฐินสามัคค ีณ วัดเกาะแกว จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
มติ/ความคดิเห็นของท่ีประชุม 

รับทราบ 
 

ระเบียบวาระที่ 5.6  ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 สาระสําคัญโดยยอ 
1. อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง  การจัดกิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอานในโรงเรียน รุนที่  4/2560               

ตามนโยบายสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพื่อสรางนิสัยใหเกิดการเรียนรูอยางตอเนื่องตลอดชีวิต 
ไดใหความสําคัญในการพัฒนาคุณภาพของนักเรียน และกระบวนการจัดการศึกษาในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน    
ทั้งระบบใหมีประสิทธิภาพและใหเกิดผลสําเร็จอยางเปนรูปธรรม  สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ     
เห็นความสําคัญ จึงไดจัดโครงการพัฒนาเทคนิคการจัดกิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอานในโรงเรียนขึ้น  เพ่ือใหครู 
บรรณารักษ และบุคลากรทางการศึกษาไดเรียนรูเทคนิค และฝกปฏิบัติการใชเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกตใช
จัดกิจกรรมสงเสริมการอานใหแกนักเรียน  ประจําเดือน กันยายน 2560 รุนที่ 4  ระหวางวันที่  2 -3  กันยายน 
2560  มีผูเขาอบรม ทั้งสิ้น  27  คน  วิทยากรโดย  ผูชวยศาสตราจารยธนู  บุญญานุวัตร ณ หองประชุมตนโมก  
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ   

2. หลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการเร่ือง Appucation : การใชแอพลิเคชันการศึกษาในหองเรียน       
รุนที่ 3 และรุนที่ 4 หลักสูตรนี้จะแนะนําใหผูเขาอบรมไดรูจักกับแอพลิเคชันสําคัญๆ ท่ีมีประโยชนกับการเรียน   
การสอน เพื่อดึงดูดความสนใจและการมีสวนรวมของนักเรียน (engagement) ดวยการใชไอแพด หรือแท็บเล็ต 
และสมารทโฟน โดยมีเนื้อหาครอบคลุมการประยุกตใชในวิชาตางๆ  เชน การสรางวิดีโอเชิงปฏิสัมพันธ การเลา
นิทานเชิงสรางสรรคดวยแอนิเมชันสามมิติ การตรวจวิเคราะหขอสอบอัตโนมัติ เทคนิคไวทบอรดแอนิเมชัน ความ
จริงเสริม (Augmented Reality - AR) นักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  ได จัดโครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการเรื่อง Appucation* : การใชแอพลิเคชันการศึกษาในหองเรียน เพ่ือประโยชนในกิจกรรมการเรียนรูของ
เด็ก ชวยใหครูไดพัฒนาตนเองใหทันกับความกาวหนาของเทคโนโลยี สามารถทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ และ
สอนไดมีประสิทธิผลดียิ่งข้ึน (Appucation* มาจากคําวา Application กับ Education) ประจําเดือน กันยายน 
2560  จํานวน 2 รุน ดังนี้ รุนที่ 3 ระหวางวันที่  9 – 10 กันยายน 2560  มีผูเขาอบรม  ทั้งสิ้น  22  คน  รุนที่ 4  
ระหวางวันท่ี 23 – 24 กันยายน 2560  มีผูเขาอบรมท้ังสิ้น 19 คน วิทยากรโดย  ผูชวยศาสตราจารย ดร.นิป      
เอมรัฐ ณ หองประชุมตนโมก สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  

3. โครงการบริการวิชาการ : บริการสถานศึกษาเขตพ้ืนที่การศึกษา  สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ รวมกับโรงเรียนสอนดี (ประชารัฐอนุสรณ)   จัดการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานการพัฒนา
หองสมุดโรงเรียนในทองถิ่น  ประจําปการศึกษา 2560  ในวันท่ี  14  กันยายน 2560 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใหกับ
ครูผูสอนและผูบริหารโรงเรียน  สามารถจัดระบบหองสมุดใหเปนหมวดหมูและสามารถสืบคนไดงายมากขึ้น พรอมท้ัง
ปรับปรุงแหลงสารสนเทศใหเอื้อตอการเรียนรูเพ่ือการบริการพื้นฐานของหองสมุดโรงเรียน ณ  โรงเรียนสอนดี (ประชา
รัฐอนุสรณ) อ.ลาดบัวหลวง  จ.พระนครศรีอยุธยา 
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4. การปรับโครงสรางและงบประมาณใหม  ในเรื่องของ Wifi ทางทีมงานไดพิจารณาวาไดตัด
โครงการบางโครงการที่ไมจําเปนออก  ทําใหมีงบประมาณเพ่ิมขึ้น  และไดวางแผนวาจะจัดซื้อ Wifi ครบทุกพ้ืนที่    
ในมหาวิทยาลัย 

นายจิรศักดิ์  ชุมวรานนท  กลาววา  ขอใหทุกหนวยท่ีเปนผูดูแลอาคารตองมีกุญแจอาคารไว และให
ทํากุญแจสํารองอีกหนึ่งชุดไวที่กองกลางดวย       
 

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
รับทราบ  

 

ระเบียบวาระที่ 5.7  ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 

 สาระสําคัญโดยยอ 
1. วันที่ 3 ตุลาคม 2560 รองผูอํานวยการ หัวหนาสํานักงาน และเจาหนาท่ีประชุมคณะกรรมการ

พัฒนาและดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา คร้ังท่ี 3/2560 ณ หองประชุมอยุธยา – อาเซียน 
2. วันที่ 10 ตุลาคม 2560 ผูอํานวยการเขารวมประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.)              

ครั้งที่ 10/2560 ณ หองประชุมอยุธยา – อาเซียน 
3. วันที่ 11 ตุลาคม 2560 ผูอํานวยการเขารวมประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา           

ครั้งที่ 11/2560 ณ หองประชุมอยุธยา – อาเซียน 
4. วันที่ 12 ตุลาคม 2560 สถาบันวิจัยและพัฒนารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

ประจําปการศึกษา 2559 ระดับสถาบัน ณ หองประชุมสถาบันวิจัยและพัฒนา 
5. วันที่ 18 ตุลาคม 2560  การประชุมกองบรรณาธิการวารสารราชภัฏกรุงเกา ณ หองประชุม

สถาบันวิจัยและพัฒนา 
6. เดือนตุลาคม 2560 โครงการศาสตรพระราชากิจกรรมสงเสริมอาชีพเกษตรกรและศึกษาดูงาน

เศรษฐกิจพอเพียง ณ จังหวัดอางทอง 
7. เดือนตุลาคม 2560 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตกิจกรรมการพัฒนาและตอยอดผลิตภัณฑ (1)       

ณ หมู 11 ตําบลบางนมโค 
8. เดือนตุลาคม 2560 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตกิจกรรมการพัฒนาและตอยอดผลิตภัณฑ (2)      

ณ หมู 11 ตําบลบางนมโค 
9. เดือนตุลาคม 2560 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตกิจกรรมการสรางความสุขในที่ทํางาน (ธรรมะ

อารมณดี) ณ หองประชุมตนโมก 
10. เดือนตุลาคม 2560 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตกิจกรรมการพัฒนาแหลงเรียนรูสูชุมชน             

ณ โรงเรียนวัดโพธิวงษ 
11. เดือนตุลาคม 2560 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตกิจกรรมการสงเสริมสุขภาพผูสูงวัยใสใจสุขภาพ    

ณ ตําบลหันสัง 
 

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
รับทราบ 
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ระเบียบวาระท่ี 5.8  ผูอํานวยการสํานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา 

 สาระสําคัญโดยยอ 
1. วันที่  30 กันยายน 2560 จัดประชุมการฝกปฏิบัติบ ริหารการศึกษาและการบริหาร

สถานศึกษา  ณ หองประชุม 3013 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย 

2. วันที่ 1 ตุลาคม 2560  ปจฉิมนิเทศ นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพครู รุนปการศึกษา 
2559  ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา และจะมอบใบประกาศนียบัตรอีกครั้งประมาณเดือน
มกราคม 2561 

3. การสัมมนาและปฐมนิเทศผูอํานวยการเขตพ้ืนที่ ผูอํานวยการโรงเรียนของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
อยุธยา จังหวัดอางทอง  จังหวัดนครนายก  และจังหวัดสระบุร ี เพ่ือใหรบัรูเกี่ยวกับการฝกประสบการณการบริหารของ
นักศึกษาปริญญาโท  สาขาบริหารการศึกษา  และไดจัดสงนักศึกษาปริญญาโทไปฝกประสบการณบริหารแลวทั้งเขต
พ้ืนที่และสถานศึกษาตาง ๆ  และจะมีการสัมมนาในเดือนธันวาคม 2560 
 

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
รับทราบ 

 
 

ระเบียบวาระท่ี 5.9  ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี 

 สาระสําคัญโดยยอ 
งานบริหารงานบุคคล 

  1. ประชุมคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ (ก.พ.ต.) ครั้งที่ 9/2560 เม่ือวันที่ 29 
สิงหาคม 2560   มีมติเห็นชอบการประเมินผลการสอนและแตงตั้งคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิเพ่ือทําหนาท่ี
ประเมิน  ผลงานทางวิชาการฯ ระดับผูชวยศาสตราจารย จํานวน 1 ราย 
  2. ประชุมคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ (ก.พ.ต.) ครั้งที่ 10/2560 เม่ือวันที่ 11 
กันยายน 2560   มีมติเห็นชอบการกําหนดตําแหนงและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงทางวิชาการ ระดับผูชวย
ศาสตราจารย จํานวน 1 ราย 
  3. ประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการศึกษาตอ ครั้งที่ 5/2560 มีมติอนุญาตใหพนักงาน
มหาวิทยาลัยและขาราชการไปศึกษาตอภายในประเทศ จํานวน 10 ราย 
  4. ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแตงตั้งบุคคลเขาเปนพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหนง
ประเภทวิชาการ ครั้งท่ี 3/2560 ตั้งแตวันที่ 21 กันยายน – 10 ตุลาคม 2560 
  5. บรรจุและแตงตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ จํานวน 3 ราย ดังนี้ 
   5.1 นางสาวลลิตา  ใยดํา เจาหนาที่ประจําตามสัญญา สังกัดโรงเรียนสาธิตมัธยม คณะครุศาสตร  
ตั้งแตวันที่ 1 กันยายน 2560 
   5.2 นางสุวรรณา  กาญประเสริฐ เจาหนาท่ีประจําตามสัญญา สังกัดโรงเรียนสาธิตมัธยม                      
คณะครุศาสตร ตั้งแตวันที่ 1 กันยายน 2560 
  6.  บุคลากรสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ลาออกจาการปฏิบัติหนาท่ี จํานวน 2 ราย 
   6.1 นายพงศศิริ ศรีเตียเพ็ชร ตําแหนงเจาหนาท่ีประจําตามสัญญา  สังกัดกองกลาง สํานักงาน
อธิการบดี ลาออกจากการปฏิบัติหนาท่ี เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2560 
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   6.2 นางสาวกนกพรรณ  รัตนไพบูลย ตําแหนงครูโรงเรียนสาธิต  สังกัดโรงเรียนสาธิตมัธยม                 
คณะครุศาสตร ลาออกจากการปฏิบัติหนาที่ เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2560 
  7. บุคลากรสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เกษีนณอายุราชการ จํานวน 5 ราย 
   7.1 รองศาสตราจารยไพฑูรย  สมัครกิจ   ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สังกัด                          
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  
   7.2 รองศาสตราจารยวันทนีย  แสนภักดี  ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดคณะ
วิทยาการจัดการ 
   7.3 อาจารย ดร. ชิดชัย  สน่ันเสียง ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดคณะครศุาสตร 
   7.4 ผูชวยศาสตราจารย  ดร.ปฤษณา  ชนะวรรษ พนักงานมหาวิทยาลัย สั งกัดคณะ
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
   7.5 อาจารยนิรนัดร  ขันธวิธิ พนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดคณะมนษุยศาสตรและสังคมศาสตร 
 

8. กําหนดการประชุมคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ (ก.พ.ต.) ครั้งที่ 12/2560                       

วันที่ 19 ตุลาคม 2560 

9. กําหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ประจํามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

(ก.บ.ม.) คร้ังที่ 8/60 วันที่ 30 ตลุาคม 2560 

10. ประชุมคณะอนุกรรมการแผนพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา วันที่ 3 

ตุลาคม 2560 
 

งานสวัสดิการและหารายได 
ผลการดําเนินงาน ประจําเดือนกันยายน 2560 
1. เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2560 ดําเนินการรับชําระเงินคาบํารุงสถานที่  (รายเดือน – ล็อคประจํา)        

ณ อาคารหอประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
2. เม่ือวันท่ี 2 กันยายน 2560 ดําเนินการเดินสํารวจและตรวจรานคาที่จําหนายสินคาในพ้ืนที่ตลาดนัด 

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

3. เม่ือวันท่ี 3 กันยายน 2560 ดําเนินการเดินสํารวจและตรวจรานคาที่จําหนายสินคาในพ้ืนท่ีตลาดนัด 
และจัดเก็บเงินรายไดจากรานคา (รานคาขาจร) ณ พื้ นที่ จําหนายสินคา (ตลาดนัด) มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 

4. เม่ือวันท่ี 9 กันยายน 2560 ดําเนินการเดินสํารวจและตรวจรานคาที่จําหนายสินคาในพ้ืนท่ีตลาดนัด 
และจัดเก็บเงินรายไดจากรานคา (รานคาขาจร) ณ พื้ นที่ จําหนายสินคา (ตลาดนัด) มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 

5. เม่ือวันที่ 10 กันยายน 2560 ดําเนินการเดินสํารวจและตรวจรานคาที่จําหนายสินคาในพ้ืนที่ตลาด
นัด และจัดเก็บเงินรายไดจากรานคา (รานคาขาจร) ณ พื้นที่ จําหนายสินคา (ตลาดนัด) มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 
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6. เม่ือวันที่ 16 กันยายน 2560 ดําเนินการเดินสํารวจและตรวจรานคาที่จําหนายสินคาในพ้ืนที่ตลาด
นัด และจัดเก็บเงินรายไดจากรานคา (รานคาขาจร) ณ พื้นที่ จําหนายสินคา (ตลาดนัด) มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 

7. เม่ือวันที่ 23 กันยายน 2560 ดําเนินการเดินสํารวจและตรวจรานคาที่จําหนายสินคาในพ้ืนที่ตลาด
นัด และจัดเก็บเงินรายไดจากรานคา (รานคาขาจร) ณ พื้นที่ จําหนายสินคา (ตลาดนัด) มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 

8. เม่ือวันที่ 30 กันยายน 2560 ดําเนินการเดินสํารวจและตรวจรานคาที่จําหนายสินคาในพ้ืนที่ตลาด
นัด และจัดเก็บเงินรายไดจากรานคา (รานคาขาจร) ณ พื้นที่ จําหนายสินคา (ตลาดนัด) มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 
 

แผนการดําเนินงานประจําเดือนกันยายน 2560 
1. วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ดําเนินการเดินสํารวจและตรวจรานคาที่จําหนายสินคาในพ้ืนที่ตลาดนัด และ

จัดเก็บเงินรายไดจากรานคา (รานคาขาจร) ณ พ้ืนที่จําหนายสินคา (ตลาดนัด) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
2. วันที่ 7  ตุลาคม 2560 ดําเนินการเดินสํารวจและตรวจรานคาที่จําหนายสินคาในพื้นที่ตลาดนัด และ

จัดเก็บเงินรายไดจากรานคา (รานคาขาจร) ณ พ้ืนที่จําหนายสินคา (ตลาดนัด) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
3. วันที่ 7 ตุลาคม 2560 ดําเนินการรับชําระเงินคาบํารุงสถานที่ (รายเดือน – ล็อคประจํา) ณ อาคาร

หอประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
4. วันที่ 8  ตุลาคม 2560 ดําเนินการเดินสํารวจและตรวจรานคาที่จําหนายสินคาในพื้นที่ตลาดนัด และ

จัดเก็บเงินรายไดจากรานคา (รานคาขาจร) ณ พ้ืนที่จําหนายสินคา (ตลาดนัด) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
5. วันที่ 14  ตุลาคม 2560 ดําเนินการเดินสํารวจและตรวจรานคาท่ีจําหนายสินคาในพ้ืนที่ตลาดนัด 

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

6. วันที่ 15 ตุลาคม 2560 ดําเนินการเดินสํารวจและตรวจรานคาที่จําหนายสินคาในพ้ืนที่ตลาดนัด 
และจัดเก็บเงินรายไดจากรานคา (รานคาขาจร) ณ พื้ นที่ จําหนายสินคา (ตลาดนัด) มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 

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

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

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

10. วันที่ 29 ตุลาคม 2560 ดําเนินการเดินสํารวจและตรวจรานคาที่จําหนายสินคาในพ้ืนที่ตลาดนัด 
และจัดเก็บเงินรายไดจากรานคา (รานคาขาจร) ณ พื้ นที่ จําหนายสินคา (ตลาดนัด) มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 
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งานบริหารท่ัวไป 
1. ประสานงานการจัดสถานท่ีสําหรับตอนรบัการประชุมคณะรัฐมนตรี ครม.สัญจร 
2. ประสานงานและดําเนินการเปนสถานที่จัดสอบแขงขันเปนขาราชการและพนักงานสวน

ทองถ่ิน พ.ศ.2560 
3. สํานักงานอธิการบดีรวมกับสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตรจัดโครงการสรางการรับรูเก่ียวกับ  

ธงชาติไทย  เนื่องในโอกาสครบรอบ 100 ป ธงชาติไทย 
4. วันที่ 11 ตุลาคม 2560 ตํารวจภูธรพระนครศรีอยุธยาจะมาขอใชพื้นท่ีของมหาวิทยาลัย     

เพื่อจัดประชุม  โดยมีผูมาประชุมจํานวน 1,700 คน  และจอดรถที่ทัณฑสถานดานขางมหาวิทยาลัย ซึ่งอาจจะ
ทําใหการจราจรและที่จอดรถในมหาวิทยาลัยไมเพียงพอ 
 

 งานพัสดุ 
1. งานจางเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 สํานักงานรักษา

ความปลอดภัยองคการสงเคราะหทหารผานศึกในพระบรมราชูปถัมภ ไดเสนอราคาคาจางเหมาบริการรักษา     
ความปลอดภัย ประจําป พ.ศ. 2561 แลว เปนเงนิ 6,787,548 บาท (หกลานเจ็ดแสนแปดหมื่นเจ็ดพันหารอยสี่
สิบแปดบาทถวน) มหาวิทยาลัยอนุมัติใหจัดจางจากสํานักงานรักษาความปลอดภัยองคการสงเคราะหทหาร   
ผานศึกในพระบรมราชูปถัมภ ในวงเงิน 6,787,548 บาท (หกลานเจ็ดแสนแปดหมื่นเจ็ดพันหารอยสี่สิบ      
แปดบาทถวน) โดยจะเริ่มสัญญาในวันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึง 30 กันยายน 2561 

2. หางหุนสวนจํากัด โชคภูจา ผูรับจางเหมาบริการรักษาความสะอาด จํานวน 9 อาคาร ไดขอ
ปรับอัตราคาจางแรงงานขั้นต่ําตั้งแตวันท่ี 1 มกราคม 2560 จนถึงสิ้นสุดสัญญาวันที่ 30 กันยายน 2560        
ซึ่งจากเดิมกําหนดอัตราคาจางขั้นต่ําวันละ 300 บาท (สามรอยบาทถวน) เปน 308 บาท (สามรอยแปดบาท
ถวน) มหาวิทยาลัยพิจารณาแลวไมอนุมัติใหปรับอัตราคาจางแรงงานข้ันต่ํา 

3. การจัดซื้อครุภัณฑชุดปายประชาสัมพันธชนิดจอแอลอีดีติดตั้งภายนอกอาคาร OUT DOOR 
จํานวน 2 ชุด มหาวิทยาลัยไดดําเนินการตรวจรบัและเบิกจายเรียบรอยแลว 

4. การจัดซื้อครุภัณฑชุดปายประชาสัมพันธภายในมหาวิทยาลัย จํานวน 1 ชุด มหาวิทยาลัย       
ไดดําเนินการตรวจรบัและเบิกจายเรยีบรอยแลว 

5. งานจางเหมาปรับปรุงเทพื้นคอนกรีตเหนือแนวคลองดานหนาลานจอดรถ จํานวน 1 งาน 
มหาวิทยาลัยไดดําเนินการตรวจรับและเบิกจายเรียบรอยแลว 

6. การจัดซื้ อครุ ภัณ ฑ เครื่ องดนตรีสากล จํานวน 4 รายการ ประจําหลักสูตรดนตร ี            
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยไดดําเนินการตรวจรับและเบิกจายเรียบรอยแลว 

7. มหาวิทยาลัยไดอนุมัติคาใชจายเงนิคงเหลือในคลัง จํานวน 7 รายการ ดังนี้ 
 7.1 งานปรับพ้ืนโรงยิม 2 จํานวนเงิน 999,700 (เกาแสนเกาหมื่นเกาพันเจ็ดรอยบาทถวน) 

อยูระหวางดําเนินการจัดจางดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e – bidding) 
 7.2 งานปรับปรุงภูมิทัศนบริเวณรอบคณะวิทยาการจัดการ จํานวนเงิน 2,665,251.24 บาท 

(สองลานหกแสนหกหมื่นหาพันสองรอยหาสิบเอ็ดบาทยี่สิบสี่สตางค) อยูระหวางดําเนินการประกาศราง TOR 
ในระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐ (e – GP) 
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 7.3 งานปรับปรุงภูมิทัศนหอดูดาว ไดดําเนินการลงนามในสัญญาแลวเมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 
2560 ตามสัญญาเลขที่ 2/2561 เปนจํานวนเงิน 360,000 บาท (สามแสนหกหมื่นบาทถวน) และจะสิ้นสุด
สัญญาในวันที่ 1 ธันวาคม 2561 

 7.4 งานปรับปรุงหองบริการอินเทอรเน็ต บริเวณชั้น 2 อาคารสํานักวิทยบริการ ไดดําเนินการ
ลงนามในสัญญาแลวเมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2560 ตามสัญญาเลขที่ 3/2561 เปนจํานวนเงิน 174,000 บาท     
(หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นสี่พันบาทถวน) และจะสิ้นสุดสัญญาในวันที่ 1 ธันวาคม 2561 

 7.5 งานปรับปรุงหองประชมุใหญ อาคาร 100 ป มหาวิทยาลัยไดเชิญผูเสนอราคามายื่นซอง
เสนอราคาแลว เมื่อครบกําหนดระยะเวลาการยื่นซองเสนอราคา ปรากฏวาไมมผีูมายื่นซองเสนอราคา 

 7.6 งานจางเหมาทําพ้ืนคอนกรีตพิมพลาย อาคารศูนยภาษาและคอมพิวเตอร ไดดําเนินการ    
ลงนามในสัญญาแลวเมื่อวันท่ี 14 กันยายน 2560 ตามสัญญาเลขที่ 82/2560 เปนจํานวนเงิน 228,000 บาท 
(สองแสนสองหมื่นแปดพันบาทถวน) และจะสิ้นสุดสัญญาในวันท่ี 13 พฤศจิกายน 2560 

 7.7 งานปรับปรงุซอมแซมพ้ืนและผนังอาคารบัณฑิตวิทยาลัย ไดดําเนินการ ลงนามในสัญญา
แลวเมื่อวันที่ 14 กันยายน 2560 ตามสัญญาเลขที่ 81/2560 เปนจํานวนเงิน 230,000 บาท (สองแสน       
สามหมื่นบาทถวน) และจะสิ้นสุดสัญญาในวันที่ 13 พฤศจิกายน 2560 

8. สํานักงานรกัษาความปลอดภัยองคการสงเคราะหทหารผานศึกในพระบรมราชูปถัมภ ไดขอ
ยืนยันราคาเดิมเปนเงิน 6,787,548 บาท (หกลานเจ็ดแสนแปดหม่ืนเจ็ดพันหารอยสี่สิบแปดบาทถวน) ขณะนี้ 
มหาวิทยาลัยเห็นชอบขอบเขตงานและราคากลางเรียบรอยแลว 
 

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
รับทราบ 

 

ระเบียบวาระท่ี 5.10  ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ 
- ไมมี - 

 

ระเบียบวาระท่ี 5.11  ผูอํานวยการกองนโยบายและแผน 

 สาระสําคัญโดยยอ 
1. ผลการดําเนินงาน ประจําเดือนกันยายน – ตุลาคม พ.ศ. 2560 
2. แผนการดําเนินงานประจําเดือนตุลาคม พ.ศ. 2560  
3. สรุปผลการดําเนินงานตามแผนการใชจายงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ         

พ.ศ. 2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ขอมูลสะสม ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2559 – 30 กันยายน 
2560  

4. สรุปผลการดําเนินงานตามแผนการใชจายงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ         
พ.ศ. 2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จําแนกตามประเภทงบประมาณ ขอมูลสะสม ตั้งแตวันที่ 1 
ตุลาคม 2559 – 30 กันยายน 2560  

5. สรุปผลการดําเนินงานตามแผนการใชจายงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ         
พ.ศ. 2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จําแนกตามประเภทรายจาย ขอมูลสะสม ตั้งแตวันที่ 1 
ตุลาคม 2559 – 30 กันยายน 2560  
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6. สรุปผลการดําเนินงานตามแผนการใชจายงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ         
พ.ศ. 2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จําแนกรายหนวยงาน ขอมูลสะสม ตั้งแตวันท่ี 1 ตุลาคม 
2559 - 30 กันยายน 2560  

7. สรุปผลการดําเนินงานตามแผนการใชจายงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ         
พ.ศ. 2560 (ภาพรวม) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จําแนกรายหนวยงาน ขอมูลสะสม ตั้งแตวันที่ 1 
ตุลาคม 2559 – 30 กันยายน 2560  

8. สรุปขาวยุทธศาสตรดานการศึกษาที่เก่ียวของ 

 

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
รับทราบ    
 

ระเบียบวาระที่ 5.12  ผูอํานวยการกองกลาง 
ขอมลูตามที่สํานักงานอธิการบดีเสนอ 

 
 

ระเบียบวาระที่ 5.13  ผูอํานวยการกองพัฒนานกัศึกษา 

 สาระสําคัญโดยยอ 
1. วันที่  6 กันยายน 2560 ประชุมนักศึกษาชั้นปที่  2-3 ณ  หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา 
2. วันที่ 6 กันยายน 2560 ประชุมการขับเคลื่อนการพัฒนานักศึกษารวมกับรองคณบดีกิจการ

นักศึกษา 4 คณะ ณ หองประชุมกองพัฒนานักศึกษา 
3. วันที่  13 กันยายน 2560 ประชุมนักศึกษาชั้นป ท่ี  4 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา 
4. วันที่ 11 ตุลาคม 2560 กิจกรรมเตรียมความพรอมเพื่อการทํางานเม่ือสําเร็จการศึกษา (ครั้งที่ 1)

 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
5. วันที่  18 ตุลาคม 2560  อบรมใหความรูดานการประกันคุณภาพแกนักศึกษา ณ หอประชุม

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
6. วันที่ 18 ตุลาคม 2560 กิจกรรมเตรียมความพรอมเพื่อการทํางานเม่ือสําเร็จการศึกษา (ครั้งที่ 2)

 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
 

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
รับทราบ 

 

ระเบียบวาระที่ 5.14  ผูอํานวยการกองบริการการศึกษา 

 สาระสําคัญโดยยอ 
1. วันที่ 24 - 31 สิงหาคม 2560 ถึงวันที่ 2 กันยายน 2560 นักศึกษาภาคพิเศษ (เสาร-อาทิตย) 

ประจําภาคเรียนที่ 1/2560 ลงทะเบียนเรียนเพิ่ม-ถอนรายวิชาเรียนและลงทะเบียนเรียนวิชา ที่นักศึกษาขอเปด
วิชาเรยีนผานระบบออนไลนทุกคณะ ณ กองบริการการศึกษา/www.aru.ac.th 
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2. วันที่ 1 กันยายน 2560 นักศึกษาใหมภาคปกติ ประจําปการศึกษา 2560 รับบัตรนักศึกษา
ใหมกับธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) สาขาอยุธยา จํานวน 1,234 ราย ณ ลานเอนกประสงค กองพัฒนา
นักศกึษา 

3. วันที่ 1 กันยายน 2560 ถึงวันท่ี 3 พฤศจิกายน 2560 รับสมัครนักศึกษาภาคปกติ ระดับ
ปริญญาตรี ประจําปการศึกษา 2561 (รอบ Portfolio) โดยไมมีการสอบขอเขียน และไมตองชําระเงินคาสมัคร
ใด ๆ ทั้งสิ้น (สมัครผานโรงเรียน โดยทางโรงเรียนรวบรวมใบสมัครสงมายังกองบริการการศึกษา) ณ โรงเรียน
ในกลุมเปาหมาย 

4. วันที่ 1-10 กันยายน 2560 นักศึกษาใหมภาคพิเศษ (เสาร-อาทิตย) ประจําภาคเรียนท่ี 
1/2560 สงเร่ืองเทียบโอนหรือยกเวนรายวิชาเรียน ณ กองบริการการศึกษา 

5. วันที่ 3-9 กันยายน 2560 นักศึกษาภาคพิเศษ (เสาร-อาทิตย) ทุกชั้นปและนักศึกษาคางรุน
ลงทะเบียนเรียนลาชา/เพิ่ม-ถอนรายวิชาเรียน ประจําภาคเรียนที่ 1/2560 โดยนักศึกษาตองยื่นคํารองขอ
ลงทะเบียนเรียนเกินกําหนด (ลาชา) ณ กองบริการการศึกษา 

6. วันที่ 6 กันยายน 2560 ประชุมคณะกรรมการวิชาการ ครั้งที่ 7/2560 ณ หองประชุมอยุธยา-
ฮอลันดา 

7. วันที่ 10 - 14 กันยายน 2560 อาจารยที่ปรึกษาอนุมัติผลการลงทะเบียนเรียนผานระบบ
ออนไลน ของนักศกึษาภาคพิเศษ (เสาร-อาทิตย) ประจําภาคเรียนที่ 1/2560 www.aru.ac.th 

8. วันที่ 11-21 กันยายน 2560 นักศึกษาภาคพิเศษ (เสาร-อาทิตย) ประจําภาคเรียนท่ี 1/2560 
พิมพใบแจงหนี้และชาํระเงนิผานธนาคารกรุงเทพ/ไทยพาณิชยทุกสาขา www.aru.ac.th 

9. วัน ท่ี 27 กันยายน 2560 ประชุมสัมมนา เรื่อง “การพัฒนามาตรฐานผลการเรียนรู 
(Learning Outcome) และนําสู การปฏิบัติที่สอดคลองตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ” 
ณ หองคอนเวนชั่น ชั้น 1 โรงแรมแอมบาสซาเดอร กรุงเทพฯ 

10. วันที่ 28 กันยายน 2560 ประชุมบุคลากรกองบริการศึกษา เรื่องการดําเนินการคัดเลือก
บุคคลเขาศึกษาตอในสถาบันอุดมศึกษา ประจําปการศึกษา 2561 เวลา 09.00 น. ณ กองบริการการศึกษา 

11. วันที่ 28 กันยายน 2560 ประชุมคณะกรรมการอนุมัติการประเมินผลการศึกษา ครั้งที่ 
5/2560 เร่ือง การพิจารณาอนุมัติการประเมินผลการศึกษา ประจําภาคเรียนที่ 3/2559 (ภาคปกติ) จํานวน  
170 ราย  และภาค พิ เศษ  (เสาร -อาทิ ตย ) จํานวน   149 ราย  รวม ท้ั งสิ้ น  319 ราย  เวล า 11.00 น .                 
ณ หองประชุมอยุธยา-โปรตุเกส 

12. วันที่ 1 กันยายน 2560 ถึงวันที่ 3 พฤศจิกายน 2560 รับสมัครนักศึกษาภาคปกติ ระดับ
ปริญญาตรี ประจําปการศึกษา 2561 (รอบ Portfolio) โดยไมมีการสอบขอเขียน และไมตองชําระเงินคาสมัคร
ใด ๆ ทั้งสิ้น (สมัครผานโรงเรียน โดยทางโรงเรียนรวบรวมใบสมัครสงมายังกองบริการการศึกษา) ขณะนี้มี
ผูสมัครสงใบสมัครมาทางไปรษณีย จํานวน 9 ราย ณ โรงเรียนในกลุมเปาหมาย 

13. วันท่ี 2 - 6 ตุลาคม 2560 สอบกลางภาคเรียนนักศึกษาภาคปกติ ประจําภาคเรียนที่ 1/2560   
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

14. วันที่ 4 ตุลาคม 2560 ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ 8/2560 ณ หองประชุม
อยุธยา-อาเซียน 
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15. วันที่ 9 - 23 ตุลาคม 2560  อาจารยผูสอนนักศึกษาภาคปกติชั้นปที่ 5 (คณะครุศาสตร)       
ภาคเรียนท่ี 1/2560 สงเกรดผานระบบออนไลน มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

16. วัน ท่ี  20-31 ตุลาคม 2560 นักศึกษาภาคพิเศษ (เสาร-อาทิตย ) ภาคเรียนท่ี  1/2560           
ที่ผอนผันการชําระเงินพิมพใบแจงหนี้และชําระเงินผานธนาคารกรุงเทพ/ไทยพาณิชยทุกสาขา 

17. ปฏิทินการรับสมัครนักศึกษาภาคปกติ ประจําปการศกึษา 2561 
18. ขณะนี้อยูในชวงของการรับสมัครนักศึกษาเพื่อศึกษาตอในระดับปริญญาตรีรอบแรก รอบใช 

Porfirio  มีผูสมัคร จํานวน 47 คน     
 

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
รับทราบ 

 

ระเบียบวาระที่ 5.15  หัวหนาหนวยตรวจสอบภายใน 

 สาระสําคัญโดยยอ 
หัวหนาหนวยตรวจสอบภายใน  แจงเพื่อทราบเร่ืองกฎบัตรการตรวจสอบภายใน  มหาวิทยาลัย

ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  วัตถุประสงค  ขอบเขต  อํานาจหนาท่ี  และความรับผิดชอบ  กฎบัตรฉบับนี้ใหใช
บังคับตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2560 เปนตนไป  และหนวยตรวจสอบภายในไดจัดสงไปยังแตละหนวยงาน
เรียบรอยแลว 
    

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
รับทราบ 

 

ระเบียบวาระที่ 5.16  ประธานคณะกรรมการดําเนินงานศูนยฝกปฏิบัติการวิชาชีพธุรกิจ (อาคารสวน
หลวง) 

 สาระสําคัญโดยยอ 
  ผลการดําเนนิงานในเดือนกันยายน  2560 

1. วันที่ 1-30 กันยายน 2560 มีนักศึกษาปฏิบัติงานระหวางเรียนในภาคเรียนท่ี 1/2560 จากสาขาวิชา  
เขาปฏิบัติงานในสวนของงานแมบาน งานการบริหารจัดการ งานตอนรับลูกคา งานจัดหองประชุม งานธุรกิจ และ     
งานวางแผนพัฒนาบรกิาร 

2. วันที่ 1-30 กันยายน 2560 มีนักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพ (เต็มเวลา) สาขาวิชาภาษาอังกฤษ   
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร จํานวน 1 คน  

3. วันท่ี 12 กันยายน 2560 ประเมินตอสัญญาจางเจาหนาที่ประจําตามสัญญาที่ผานการประเมินใน
ปงบประมาณ 2560 พรอมทั้งเลื่อนคาจางเจาหนาที่ประจําตามสัญญา รอยละ 5 ประจําปงบประมาณ 2561 จํานวน 7 ราย  

4. วันที่ 15-18 กันยายน 2560 จัดเตรียมสถานที่เพ่ือรองรับการเขาพักและการจัดประชุมเตรียมความ
พรอมของเจาหนาที่ตํารวจเพ่ือดูแลรบัผิดชอบการประชุม ครม.สัญจร ในวันที่ 19 กันยายน 2560 

5. วันท่ี 25 กันยายน 2560 หารือระหวางศูนยปฏิบัติการวิชาชีพทางธุรกิจ (อาคารสวนหลวง)                  
กับผูประกอบการรานอาหารเขียวหวาน เนื่องจากผูเชาสถานที่มีขอตกลงเพ่ิมเติมภายใตสัญญา และขยายเวลาสัญญา
เดิมออกเปนระยะเวลา 1 เดือน เพ่ือใหเกิดความเขาใจที่ตรงกันอยูระหวางการรางสัญญาใหม โดยคิดคาเชาพ้ืนท่ี 
10,000 บาท/เดือน ตามที่ผูเชารองขอกับมหาวิทยาลัย 
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6. วันที่ 27 กันยายน 2560 ศูนยฝกปฏิบัติการวิชาชีพทางธุรกิจ (อาคารสวนหลวง) ไดดําเนินการตาม
ขอตกลงความรวมมือกับสาขาวิชาคหกรรมศาสตร รวมกันวางแผนบริการอาหารวางโดยใชชุดเสิรฟที่มีตราสัญลักษณ
ของสวนหลวงเพ่ือสรางภาพลักษณ  

7. วันท่ี 28 กันยายน 2560 นําเสนอแผนงบประมาณป 2561 ศูนยฝกปฏิบัติการวิชาชีพทางธุรกิจ                  
(อาคารสวนหลวง) กรอบวงเงนิ 6,819,600 บาท 

8. วันที่  30 กันยายน 2560 ปดงบประมาณป2560 ของศูนยฝกปฏิ บัติการวิชาชีพทางธุรกิจ                  
(อาคารสวนหลวง) 

9. วันที่ 27 กันยายน 2560  ปรับแกไขใบเสร็จรับเงินของศูนยฝกปฏิบัติการวิชาชีพทางธุรกิจ (อาคาร
สวนหลวง) เปนไปตามขอเสนอของหนวยตรวจภายใน โดยใชตราประทับลงในใบเสร็จรับเงินที่เหลือ จํานวน 60 เลม          
จนกลาวใบเสร็จรับเงินดังกลาวจะหมด อยูระหวางการสั่งทําตรายางประทับ “ศูนยฝกปฏิบัติการวิชาชีพทางธุรกิจ 
อาคารสวนหลวง” 

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

11. เว็บไซตของศูนยฝกปฏิบัติการวิชาชีพทางธุรกิจ (อาคารสวนหลวง) ถูกปดมาเปนระยะเวลาเกือบ     
1 ปแลว  จึงขอความอนุเคราะหสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศชวยตรวจสอบ  เพื่อใหสามารถใชได
ตามปกติ  เนื่องจากเปนชองทางหนึ่งในการประชาสัมพันธทําใหบุคคลภายนอกไดรูจัก 

12. การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) คร้ังท่ี 10/2560 วันท่ี 10 ตุลาคม 2560      
ทางศูนยฝกฯ ไดจัดอาหารวาง และขณะนี้ไดเปดจําหนายเพ่ือเปนการหารายไดเพ่ิมเติมในสวนของมหาวิทยาลัยและ
สําหรับบุคคลภายนอก  และมีการจัดเมนูไว 3 เซท คือ 25 บาท 35 บาท และ 55 บาท  โดยจะจัดสงเมนูไปยังแตละ
หนวยงาน  และสามารถสั่งได  และไดทํา MOU กับสาขาคหกรรมศาสตรไว  และเกิดปญหาอยากจะขอความอนุเคราะห
จากรองอธิการบดีฝายวิชาการ  ก็คือนักศึกษาเรียนนอกหองเรียนเพ่ือมาจัดอาหารวาง  และมีเจาหนาที่โทรศัพทหา
อาจารยผูสอน  

ผศ.ดร.วิมลพรรณ  รุงพรหม  กลาววา  กรณีในชั่วโมงเรียนเปนรายวิชา  การใหนักศึกษามาเรียนนอก
หองเรียน  ควรจะแจงคณบดีไว  และไดเรียนกับรองอธิการบดีฝายวิชาการไวแลว  หากมีปญหาอะไรทางคณะจะชวย
ประสานงานใหในสวนหนึ่ง  เนื่องจากทางกองบรกิารการศึกษาก็ทําตามหนาที่   

ดร.เกษรา  ศรีวิเชียร  กลาววา  เจาหนาที่ทําตามหนาที่แตไมแนใจวากรณีที่มี เจาหนาท่ีโทรหา    
อาจารยนพา  ลีละศุภพงษ นั้นเปนอยางไร  แมแตเจาหนาที่เองก็รูสึกไมสบายใจท่ีตองเดินตรวจ 

ประธานศูนยฝกฯ  กลาววา  ในการฝกจะมีการทําปฏิทินเพ่ือลดปญหาในเรื่องนี้  เพ่ือสามารถปฏิบัติ   
การเรียนการสอนท้ังภายในและภายนอกหองเรียน  และไดรับแจงจากหนวยตรวจสอบภายในในการปรับปรุงแกไข
ใบเสร็จรับเงินใหมีการประทับตราของศูนยฝกฯ และแยกบิลกับมหาวิทยาลัยใหมีความถูกตอง  ขณะนี้สวนหลวงได
ดําเนินการเรยีบรอยแลว 

นายจิรศักดิ์  ชุมวรานนท  กลาววา  เรื่องของนักศึกษาคณบดีจะเปนผูดูแล   
ผศ.ดร.วิมลพรรณ  รุงพรหม  กลาววา  การจัดอาหารวางในวันท่ีมีการประชุมคณะกรรมการบริหาร

มหาวิทยาลัย (ก.บ.) ใหนักศึกษานําอาหารวางมาจัดสงให และใหผูดูแลการประชุมและแมบานชวยในการจัดอาหารวาง
ได  เนื่องจากไมอยากใหเปนปญหากับการเรียนการสอน 
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ดร.เกษรา  ศรีวิเชียร  กลาววา  ไดสอบถามเจาหนาที่แลว  บอกวาไมไดโทรศัพทไปหาอาจารยนพา        
ลีละศุภพงษ  เจาหนาที่ไดทําหนาที่เพียงไปตรวจสอบวาไดทําการสอนหรือไม  จากการประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย (ก.บ.)  ไดแจงอธิการบดีไปแลววาใหชวยดูแลเจาหนาที่ของกองบริการการศึกษาดวย  ในกรณีท่ีไป
ตรวจสอบแลวไมพบอาจารยผูสอน   

13. ตารางที่ 1 ตารางรายรับแยกประเภทรายไดจากบริการของศูนยฝกปฏิบัติการวิชาชีพทาง
ธุรกิจ (อาคาร สวนหลวง) 

ลําดับที่ ประเภทของบริการ จํานวนการใชบริการ 
(คร้ัง) 

จํานวนเงิน (บาท) 
 

1 หองพักเดี่ยว (เตียงคู)  289 163,900 

2 หองพักรวม 
อยูระหวางการปรับปรุงเพ่ือพัฒนา 

รูปแบบการบริการ 
3 หองประชุมศรีอยุธยา 9 20,500 
4 หองประชุมศรีรามเทพ 6 14,000 
5 หองจัดเลี้ยง 3 5,000 
6 คาเชารานเขียวหวาน  5,500 

7 คาเชาอ่ืนๆ  9,150 

รวมรายรับเงินทั้งสิ้น 218,050 
 

สําหรับในเดือนกันยายน 2560 ไมมีการขออนุญาตใชหองพักหองประชุมสัมมนา ซึ่งจะเปนรายรับท่ี
ไมเกิดรายได  

ตารางที่ 2 รายจายของเดือนกันยายน 2560 
ลําดับที่ หมวดเงินรายจาย หนวย (บาท) 

1 คาตอบแทน 41,925 
2 คาใชสอย 47,910 
3 คาวัสดุ 23,374 
4 คาสาธารณูปโภค (10%) 

ชําระแกมหาวิทยาลัย 
675,841.76 

รวมรายจายทั้งสิ้น 789,051 
 

 

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
รับทราบ   
 
 
 
 

 



 

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  คร้ังท่ี  11/2560 

 

31 

ระเบียบวาระที่ 5.17  รองอธิการบดี 

ระเบียบวาระที่ 5.17.1  รองอธิการบดีฝายบริหาร 

 สาระสําคัญโดยยอ 
1. สรปุขอมูลดานอาคารสถานที่ 

1.1 งานกอสรางอาคารศิลปกรรม  เบิกจายแลว 11 งวด จาก 22 งวด ขณะนี้จําเปนตอง

ระงับการกอสรางตามหนังสือสั่งการจากกรมศิลปากร  มหาวิทยาลัยอยูระหวางดําเนินการดานเอกสาร  ยังไมมี

ความคบืหนา 

1.2 งานกอสรางอาคารเรียนรวมและโรงอาหาร  เบิกจายแลว 10 งวด จาก 19 งวด (งวดที่ 

10 เบิกสวนของงบประมาณป 2560) ตรวจรับ งวดที่ 13 แลว  คาดวาจะสงมอบอาคารไดในเดือนธันวาคม 

2560 จากวันครบกําหนดตามสัญญาวันที่ 14 พฤษภาคม 2561 

1.3 งานปรับปรุงอาคาร 1 และ 2 เบิกจายแลวถึงงวดที่ 6 จาก 10 งวด อยูระหวางตรวจรับ

งานงวดท่ี 7 และ 8 จากขอมูลปจจุบันผู รับจางทํางานไดตามแผน  คาดวาจะสงมอบอาคารไดในเดือน

พฤศจิกายน 2560  

1.4 จากการจัดประชุม ครม.สัญจร เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2560 ที่ผานมา  มหาวิทยาลัยได

ทําการปรับปรุงอาคารสถานที่เพ่ือรองรับการจัดประชุม ครม. และการพบประชาชนของนายกรัฐมนตรี        

โดยใชสถานที่อาคาร 100 ป  ศูนยภาษาและคอมพิวเตอร  รวมถึงอาคารหอประชุมของมหาวิทยาลัย           

โดยการปรับปรุงประกอบไปดวยการปรับพื้นที่ถนนทางเขาหนาอาคาร  การปรับปรุงหองน้ําระบบบําบัดนํ้าเสีย  

ระบบไฟฟาแสงสวาง  เพ่ิมชองหลังคาโปรงแสง  ปรับปรุงถนนรอบอาคารและลานจอดรถหลังอาคาร  

ปรับปรุงหลังคาลานจอดรถหลังอาคาร  เปลี่ยนเคร่ืองปรับอากาศบางหอง  เพ่ิมเครื่องปรับอากาศหอประชุม  

เปลี่ยนพรมเวทีหอประชุม  เปลี่ยนวัสดุคลุมหลังคาลานจอดรถบริเวณตลาดนัด  ปรับพ้ืนบริเวณรอบหอประชุม

ดานหนาและฝงอาคารครุศาสตรใหม  ปรับภูมิทัศนเพ่ือความสะอาดและความเปนระเบียบบริเวณเสนทางถนน

สาย 21 และถนนจากประตูดานอาคาร 100 ป ไปจนถึงแยกสนามฟุตบอล 

1.5 อยู ระหวางเตรียมขอมูลการจัดทําคําของบประมาณปรับปรุงอาคารสถานที่ ใน

ปงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยในเบ้ืองตนจะมีรายการ ดังตอไปนี้ 

1.5.1 อาคารหอประชุมขนาด 2,500 ท่ีนั่ง กอสรางบริเวณอาคารหอประชุมและโรงอาหารเดิม 

1.5.2 ปรบัปรุงหองประชุม 317 

1.5.3 ปรบัปรุงอาคาร 5 

1.5.4 ปรบัปรุงรอบสระน้ํา  หนาอาคาร 4 

1.5.5 ปรบัปรุงรอบสระน้ําหนา อาคาร 1, 2 

1.5.6 ปรบัปรุงถนนและระบบไฟฟา  ประปา  ระบบระบายน้ํา  หอพักอูทอง 

1.5.7 ปรบัปรุงถนนและลานจอดรถอาคาร 100 ป 

1.5.8 ปรับปรุงสนามฟุตบอล  (ลูและสานบางสังเคราะห  สนามหญา  ระบบไฟฟา

สองสวาง) 
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1.5.9 ปรับปรงุลานกีฬา  หอพักอูทอง 

1.6 ในปงบประมาณ พ.ศ.2560 จะมีงานปรับปรุง ดังนี้ 

1.6.1 ปรับปรุงถนนพื้นผิวการจราจรคอนกรตีเสริมเหล็กขนาดความกวาง 9 เมตร จาก

ประตูทางเขาดานหนาไปจนสุดอาคารเรียนรวมและโรงอาหารที่ดานหลัง  มีทางเดินเทาขนาดกวางดานละ      

3 เมตรพรอมระบบระบายน้ําใหม  โดยดานทิศตะวันออกจะกอสรางหลังคาคลุมทางเดิน  นําสายไฟฟา

สายสัญญาณการสื่อสารลงจากเสาไฟฟาเดินในรางอยางเปนระเบียบ  รวมถึงติดตั้งระบบไฟฟาแสงสวางแบบ 

LED ตลอดเสนทาง 

1.6.2 ปรับปรุงเพิ่มหมอแปลงไฟฟาบริเวณดานหลังอาคาร 2 เพ่ือเสถียรภาพและ

ประสิทธิภาพการจายไฟฟา 
 

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
รับทราบ 

 

ระเบียบวาระที่ 5.17.2  รองอธิการบดีฝายนโยบายและแผน 
 

 สาระสําคัญโดยยอ 
1. วันที่ 5 ตุลาคม 2560 เวลา 10.00น. การประชุมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาระบบและกลไก      

การขับเคลื่อนตัวชี้ วัดผลการดําเนินการ (Key Performance Indicators : KPIs) มหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา คร้ังที่ 4/2560 ณ หองประชุมอยุธยา-อาเซียน 

2. วันที่  11 ตุลาคม 2560 เวลา 13.30น. การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาตัวชี้วัดผล              

การดําเนนิการ (Key Performance Indicators : KPIs) ระดับประธานหลักสูตร ณ หองประชุมตนโมก 

3. วันที่ 18 ตุลาคม 2560  เวลา 8.30-12.00 และเวลา 13.30-16.30 การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนา

ตัวชี้วัดผลการดําเนินการ (Key Performance Indicators : KPIs) สายสนับสนุนวิชาการ  ระดับผูอํานวยการกองหรือ

เทียบเทา ระดับปฏิบัติการ ณ หองประชุมตนโมก 

4. สรุปขอเสนองบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 แผนงานบูรณาการ 

(ขอมูลเบ้ืองตน) 

5. สภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุ ธยาไดมีม ติ เห็นชอบแผนจํานวน 4 เรื่อง               

ในการประชุม ครั้งที่ 10/2560 ในวันพุธที่ 27 กันยายน 2560 เวลา 09.30 - 12.00 น.  ณ หองประชุมอยุธยา 

– อาเซียน  ดังน้ี 

5.1. แผนปฏิบัติราชการ 4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – พ.ศ. 2564) มหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา  จํานวน 1 เลม  

5.2. แผนปฏิบัติ ราชการ (ประจําป งบประมาณ  พ .ศ . 2561) มหาวิทยาลัยราช ภัฏ

พระนครศรีอยุธยา จํานวน 1 เลม 

5.3. ยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ระยะ 20 ป (พ.ศ. 2560 – 2564)  

(ฉบับปรบัปรุง พ.ศ. 2561) จํานวน 1 เลม              
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5.4. แผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2561 – 

2579) จํานวน 1 เลม 

5.5 หลังจากนี้ทางกองนโยบายและแผนจะทําบันทึกเผยแพรประชาสัมพันธเลมแผนทั้ง       

4 เลมเพ่ือถายทอดแผน 

5.6 สูการปฏิบัติ พรอมท้ังกํากับ ติดตามใหหนวยงานดําเนินการตามแผนของมหาวิทยาลัย

ราชภัฏพระนครศรีอยุธยาตอไป 

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
รับทราบ 

 

ระเบียบวาระที่ 5.17.3  รองอธิการบดีฝายวิชาการ 

 สาระสําคัญโดยยอ 
1. สรุปการประชุมคณะอนุกรรมการดําเนินการคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 

6/2560 วันอังคารท่ี 26 กันยายน 2560 ณ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา มีรายละเอียดดังน้ี 
       รอบ 1 การเปดรับสมัครนักศึกษา Portfolio 
  1.1 การเปดรับสมัครรอบ Portfolio รอบที่ 1/1 มหาวิทยาลัยไดดําเนินการ ดังน้ี 
       -รับสมคัร      1 กันยายน – 3 พฤศจิกายน 2560 
           -สอบสัมภาษณ    18-19 พฤศจิกายน 2560 
           -ประกาศผลการคัดเลือก   24 พฤศจิกายน 2560 
           -รายงานตวัและยืนยันสิทธ์ิเปนนักศึกษา  2 ธันวาคม 2560 
           -มหาวิทยาลัยสงรายช่ือให ทปอ.   12 ธันวาคม 2560 
           -ผูสมัครยืนยันสิทธ์ิการเปนนักศึกษา Clearing house  15-19 ธันวาคม 2560 
           -ทปอ.สงรายชื่อผูยืนยันสิทธ์ิตอมหาวิทยาลัย  22 ธันวาคม 2560 
           -การสละสิทธ์ิรอบ 1/1 ผูสมัครจะย่ืนความจํานงตอมหาวิทยาลัยภายใน 3 วันทําการกอนทํา
การสมัครรอบตอไป 
  1.2 การเปดรับสมัครรอบ Portfolio รอบที่ 1/2 มหาวิทยาลัยไดดําเนินการ ดังน้ี 
       -ผูสมัครตองไมเคยสมัครในรอบ 1/1 หรือตองสละสิทธ์ิการเขาเปนนักศึกษาตอสถาบันท่ีได 
Clearing house รอบ 1/1 ภายใน 3 วันทําการกอนการรับสมัคร 
       -รับสมคัร      23 ธันวาคม 2560 – 16 กุมภาพันธ 2561 
           -สอบสัมภาษณ    24 - 25 กุมภาพันธ 2561 
           -ประกาศผลการคัดเลือก   5 มีนาคม 2561 
           -รายงานตวัและยืนยันสิทธ์ิเปนนักศึกษา  10 มีนาคม 2561 
           -มหาวิทยาลัยสงรายช่ือให ทปอ.   15 มีนาคม 2561 
           -ผูสมัครยืนยันสิทธ์ิการเปนนักศึกษา Clearing house  19 - 22 มีนาคม 2561 
           -ทปอ.สงรายชื่อผูยืนยันสิทธ์ิตอมหาวิทยาลัย  26 มีนาคม 2561 
           -การสละสิทธ์ิรอบ 1/2 ผูสมัครจะย่ืนความจํานงตอมหาวิทยาลัยที่ได Clearing house ภายใน 
3 วัน ทําการกอนทําการสมัครรอบตอไป 
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  รอบ 2 การรับนักศึกษาระบบโควตาที่มีการสอบขอเขียนหรือปฏิบัติ 
  -ผูสมัครตองไมเคยเขารับสมัครในรอบ 1/1 และ 1/2 หรือตองสละสิทธ์ิการเขาเปนนักศึกษาตอ
มหาวิทยาลยัที่ได Clearing house ภายใน 3 วันทําการกอนการรบัสมัคร 
  -รับสมัคร     6 - 30 มีนาคม 2561 
  -การสอบดวยขอสอบกลางวิชาสามัญ 9 วิชา และ GAT/PAT 
  -มหาวิทยาลยัจัดสอบ/สัมภาษณ   6 - 8 เมษายน 2561 
  -ประกาศผลการคัดเลือก    17 เมษายน 2561 
  -รายงานตัวและยืนยันสิทธ์ิเปนนักศึกษา  22 เมษายน 2561 
  -มหาวิทยาลยัสงรายช่ือให ทปอ.   30 เมษายน 2561 
  -ผูสมัครยืนยันสิทธ์ิการเปนนักศึกษา Clearing house  3 - 6 พฤษภาคม 2561 
  -ทปอ.สงรายชื่อผูยืนยันสิทธ์ิตอมหาวิทยาลัย  8 พฤษภาคม 2561 
  -การสละสิทธ์ิ รอบ 2 ผูสมัครจะย่ืนความจํานงตอมหาวิทยาลัยที่ได Clearing house ภายใน 3 วัน
ทําการกอนทําการสมัครรอบตอไป 
    

 รอบ 3 การรับนักศึกษาแบบรับตรงรวมกัน 
 -มหาวิทยาลยัสงรายละเอียดการรับสมัครให ทปอ.  12 เมษายน 2561 
 -ทปอ.รับสมัครทาง Website ของ ทปอ.   9 - 13 พฤษภาคม 2561 
 -ทปอ.สงขอมูลผูสมัครใหมหาวิทยาลัย   16 พฤษภาคม 2561 
 -มหาวิทยาลยัประมวลผลการคัดเลือกผูสมัคร  23 พฤษภาคม 2561 
  และจัดสงรายช่ือให ทปอ. 
 -ผูสมัครยืนยันสิทธ์ิการเปนนักศึกษา Clearing house 26 - 28 พฤษภาคม 2561 
 -ทปอ.สงรายชื่อผูยืนยันสิทธ์ิใหมหาวิทยาลัยเพ่ือสัมภาษณ 30 พฤษภาคม 2561 
 -ผูสมัครสอบสมัภาษณในมหาวิทยาลัย   4 - 5 มิถุนายน 2561 
 -มหาวิทยาลยัสงรายช่ือผูผานสัมภาษณให ทปอ.  6 มิถุนายน 2561 
 -ทปอ.ประกาศผลการสัมภาษณ    8 มิถุนายน 2561 
 -ผูสมัครตองไมเคยเขารับสมัครในรอบ 1/1 และ ๑/๒ หรือตองสละสิทธ์ิการเขาเปนนักศึกษาตอ
มหาวิทยาลยัที่ได Clearing house ภายใน 3 วันทําการกอนการรบัสมัคร 
 -ผูสมัครรอบ ๒ จะไมสามารถสละสิทธ์ิ รอบ ๒ เพ่ือสมัคร รอบ ๓ ไดทัน 
รอบ 4 Admission ที่ประชุม ทปอ. และมหาวิทยาลัยราชภัฏมีมติจะไมเขารวม 30 มกราคม - 3 พฤษภาคม 2560 
 

 รอบ 5 การรับตรงอิสระ 
 -ผูสมัครไมตอง Clearing house 
 5.1 การรับตรงอิสระรอบ 5/1 
  -รับสมัคร     1 - 30 เมษายน 2561 
  -สอบขอเขียน      5 - 6 พฤษภาคม 2561 
  -ประกาศผลขอเขียน    11 พฤษภาคม 2561 
  -สอบสัมภาษณ     19 - 20 พฤษภาคม 2561 
  -ประกาศผลการคัดเลือก    25 พฤษภาคม 2561 
  -รายงานตัวและยืนยันสิทธ์ิเปนนักศึกษา  2 มิถุนายน 2561 
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 5.2 การรับตรงอิสระรอบ 5/2 
  -รับสมัคร     1 พฤษภาคม -14 กรกฎาคม 2561 
  -สอบสัมภาษณ     21 - 22 กรกฎาคม 2561 
  -ประกาศผลการคัดเลือก    25 กรกฎาคม 2561 
  -รายงานตัวและยืนยันสิทธ์ิเปนนักศึกษา  30 กรกฎาคม 2561 
หมายเหตุ   * การยืนยันสิทธ์ิกับ ทปอ. เปนสิทธิ์สวนบุคคลของผูสมัคร มหาวิทยาลัยไมอาจยับย้ังสทิธ์ินั้นได 
 * การสละสิทธ์ิหลังจากผูสมัครยืนยันสิทธ์ิ Clearing house แลว ผูสมัครจะตองดําเนินการย่ืนคํารอง
ดวยตนเองที่มหาวิทยาลัยที่ไดยืนยันสิทธกอนการสมัครรอบถัดไป 3 วันทําการ 
 

 2. รายงานผลการดําเนินงานเดือนกันยายน 2560 
    1) รวมอํานวยการตอนรับบุคคล/หนวยงานในการประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจร ครั้งที่ 38/2560 
    2) กรรมการดําเนินการสอบแขงขันเพ่ือบรรจุบุคคลเปนพนักงานสวนทองถ่ิน ประจําป พ.ศ. 2560 
    3) การประชุมคณะอนุกรรมการดําเนินการคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาในสถาบันอุดมศึกษารวมกับที่
ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ (ทปอ.) 
   4) การประชุมคณะกรรมการวิชาการ เรื่อง การเทียบโอนรายวิชาและพิจารณาการขาดสอบปลายภาค
เรยีน 
  5) การประชุมคณะกรรมการอนุมัติการประเมินผลการศึกษาโดยทําการอนุมัติผลการสําเร็จการศึกษา
ประจําภาคเรียนท่ี 3/2559 ของนักศึกษาภาคปกติ จํานวน 170  ราย และภาคพิเศษ (เสาร-อาทิตย) จํานวน 149  
ราย รวมทั้งส้ิน 319 ราย 
 6) การประชุมคณะกรรมการปรับปรุงและยกรางกฎหมายของมหาวิทยาลัย เร่ือง (ราง) ขอบังคับ
มหาวิทยาลัยวาดวยคุณสมบัติ หลักเกณฑ และวิธีการแตงตั้งอาจารยพิเศษ ผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย
พิเศษ และศาสตราจารยพิเศษ พ.ศ. .... 
 

 3. งานท่ีจะดําเนินการเดือนตุลาคม 2560 
    1) วางแผนการรับสมัครนักศึกษาภาคปกติ ประจําปการศึกษา 2561 
   2) รับสมัครนักศึกษาภาคปกต ิประจําปการศึกษา 2561 รอบ Portfolio 
   3) กํากับดูแลการสอบกลางภาคสาํหรับนักศึกษาภาคปกติ 
   4) จัดทําประกาศการสอบวัดระดับความรูพื้นฐานภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษาภาคปกติ รุนป 2560 
 

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
รับทราบ 

 

 

ระเบียบวาระที่ 5.17.4  รองอธิการบดีฝายกิจการพิเศษและกฎหมาย 

 สาระสําคัญโดยยอ 
งานกิจการคณะกรรมการ 
ผลการดําเนินงาน ประจําเดือนกันยายน 2560 

1. วันที่  6  กันยายน  2560  ประชุมสภาคณาจารยและขาราชการ  ครั้งที่ 6/2560  เวลา 13.30 – 16.30 น. 
ณ หองประชุมอยุธยา – โปรตุเกส  สํานักงานอธิการบดี 

2. วันที่  7  กันยายน 2560 ประชุมคณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย  คร้ังที่ 9/2560 เวลา 09.30 – 
12.00 น.  ณ หองประชุมอยุธยา – อาเซียน  สํานักงานอธิการบดี 
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3. วันที่ 12 กันยายน 2560 ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) ครั้งที่ 9/2560  เวลา 13.30 – 
16.30 น. ณ หองประชุมอยุธยา – อาเซียน  สํานักงานอธิการบดี 

4. วันที่  13 กันยายน 2560 ประชุมสภามหาวิทยาลัย  คร้ังท่ี  10/2560 เวลา 09.30  - 12.00 น.                
ณ หองประชุมอยุธยา – อาเซียน  สํานักงานอธิการบด ี
 

แผนการดําเนินงานประจําเดือนตุลาคม 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  สํานักงานอธิการบดี 
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 
 

  งานนิติการ 
1. วันที่ 2 กันยายน 2560 ประชุมคณะกรรมการสอบสวนวินัย กรณีเจาหนาที่ของรัฐมีพฤติกรรมไม

เหมาะสม (นางศรารติา แจงพันธ , นางศขิรินทร สุวรรณทัศน) 
2. วันที่ 6 กันยายน 2560 ไปศาลปกครองสุงสุด เพื่อนั่งฟงพิจารณาคดี นางกรองทิพย เนียมถนอม             

(นางศราริตา แจงพันธ , นางศขิรินทร สุวรรณทัศน)  
3. วันที่ 11 กันยายน 2560  เขารวมอบรมโครงการฝกอบรมใหความรูเก่ียวกับการดําเนินการบังคับ   

คดีฯ ระหวางวันท่ี 11 กันยายน 2560 – 13 กันยายน 2560 (นางศิขรินทร สุวรรณทัศน) 
4. วันที่  16 กันยายน 2560 ประชุมคณะกรรมการปรับปรุงและยกรางกฎหมาย คร้ังท่ี 3/2560       

(นางศราริตา แจงพันธ ,นางศิขรินทร สุวรรณทัศน ,นางสาวศิริลักษณ สุคันธชาติ) 
5. วันที่ 18 กันยายน 2560 ประชุมคณะกรรมการสอบสวนวินัย กรณีเจาหนาที่ของรัฐมีพฤติกรรมไม

เหมาะสม (นางศิขรนิทร สุวรรณทัศน)  
6. วันที่  21 กันยายน 2560 เขารวมแสดงมุ ทิตาจิต แดผู เกษียณอายุราชการ ประจําป  2560          

(นางศิขรินทร สุวรรณทัศน ,นางสาวศิริลักษณ สุคันธชาติ) 
7. วันที่ 20 กันยายน 2560 เขารวมประชุมคณะกรรมการดําเนินการสอบแขงขันเพื่อบรรจุบุคคลเปน

ชาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่น ประจําป 2560  (นางศราริตา แจงพันธ ,นางศิขรินทร สุวรรณทัศน ,นางสาวศิริ
ลักษณ สุคันธชาติ) 
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8. วันท่ี 21 กันยายน 2560 เขารวมกิจกรรมงานมุติตาจิตแดผูเกษียณอายุราชการ ประจําป 2560              
(นางศิขรินทร สุวรรณทัศน ,นางสาวศิริลักษณ สุคันธชาติ) 

9. วันที่ 25 กันยายน 2560 ไปศาลปกครองสูงสุด ฟงคําพิพากษาคดีนางกรองทิพย เนียมถนอม และ                
ไปพบอัยการ สงเอกสาร สํานักงานอัยการสูงสุด คดี บริษัท เอส.ที 32 เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด (นางศราริตา แจงพันธ , 
นางสาวศิริลักษณ สุคันธชาติ) 

10. วันที่ 26 กันยายน 2560 ไปสํานักงานอัยการสูงสุด พบอัยการ คดี บริษัท เอส.ที 32 เอ็นจิเนียร่ิง 
จํากัด (นางศราริตา แจงพันธ) 

11. วันท่ี 27 กันยายน 2560 เขารวมการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา คร้ังที่ 
10/2560 (นางศราริตา แจงพันธ ,นางศิขรินทร สุวรรณทัศน) 

12.  วันที่ 28 กันยายน 2560 ไปศาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ฟงคําพิพากษาคดีนางสมรศรี แกวชมพู           
(นางศราริตา แจงพันธ) 

13.  วันที่  28 กันยายน 2560 เขารวมกิจกรรมเชิญธงชาติไทยและรองเพลงชาติไทย เนื่องในวัน
พระราชทานธงชาติไทย และครบ 100 ป ธงชาติไทย (นางศขิรินทร สุวรรณทัศน , นางสาวศิริลักษณ   สุคันธชาติ) 
 

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
รับทราบ 

 

ระเบียบวาระที่ 5.17.5  รองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษาและวิจัยและพัฒนา 

 สาระสําคัญโดยยอ 
1. ไดรับแจงจากอธิการบดีวาภาคกลางจะมีพิธีพระราชทานปริญญาบัตรในชวงเดือนมกราคม 2561 

และเมื่อชวงเชาไดประชุมกองพัฒนานักศึกษาเพื่อหารือในเบื้องตนเพื่อเตรียมการ  และจะมีการประชุมที่มหาวิทยาลัย
ราชภัฏจันทรเกษม ในวันที่ 17 ตุลาคม 2560  และบัณฑิตทั้งหมดจํานวน 1,435 คน ที่จะรับพระราชทานปริญญาบัตร  
จะมีการซอมซ่ึงแตกตางจากปที่ผานมา  ก็คือคณะมนุษยศาสตรฯ และคณะครุศาสตรจะฝกซอมรวมกันที่หอประชุม  
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีที่อาคาร 100 ป และคณะวิทยาการจัดการท่ีอาคารบานพลูหลวง  และจะซอม 2 ชวง 
คือ คณะมนุษยศาสตรฯและคณะครุศาสตรในชวงเชา  คณะวิทยาศาสตรฯ และคณะวิทยาการจัดการในชวงบาย  และ
จะเรียนเชิญคณบดีและรองคณบดีเพ่ือประชุมเรื่องคําสั่งแตงตั้งอาจารยคุมแถว   

2. ยุทธศาสตร 5 พ้ืนท่ีตามพระราโชบายของรัชกาลที่ 10 ไดพ้ืนที่เปาหมายระดับหมูบานที่จังหวัด
อางทอง  และประชุมรวมกับพัฒนาชุมชนของจังหวัดพระนครศรอียุธยาในระดับหมูบาน  และไดเรียนอธิการบดีวาจะ
จัดทําคําสั่งโดยมีคณะกรรมการอํานวยการเปนผูบริหารท้ังหมด  คณะกรรมการขับเคลื่อนมีรองอธิการบดีฝายกิจการ
นักศึกษาและวิจัยและพัฒนา  ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา  คณบดีทุกคณะ  รองคณบดีที่รับผิดชอบ  สถาบัน  
สํานัก  อาจารยทางพัฒนาชุมชน  และคณะกรรมการประสานงานและติดตามการดําเนินการจะเปนเจาหนาท่ีของ
สถาบันวิจัยและพัฒนาและเจาหนาที่ของคณะทุกคณะ ขณะนี้อยูระหวางการแกไขคําสั่งและจะนําเสนออธิการบดี     
ลงนามตอไป  
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ระเบียบวาระที่ 5.17.6  ผูชวยอธิการบดีฝายประกันคุณภาพ 

 สาระสําคัญโดยยอ 
1. วันท่ี 12 กันยายน 2560 นําผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประจําป

การศึกษา 2559 เขาประชุม กบ. เพื่อพิจารณาหาแนวทางการปรับปรุงผลการดําเนินงานในปการศึกษา 2560 
2. วันท่ี 22 กันยายน 2560 ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา สํานักงานอธิการบดี      

คร้ังที่ 5/2560 เพื่อติดตามผลการดําเนินงานตัวบงชี้ท่ีเก่ียวของกับการดําเนินงานงานประกันคุณภาพศึกษาภายใน    
ของมหาวิทยาลัยปการศึกษา 2559 และเตรียมการประเมินคณุภาพการศึกษาภายในของสํานักงานอธิการบดี 

3. วันที่ 3 ตุลาคม 2560 ประชุมคณะกรรมการพัฒนาและดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 
3/2560 

4. วันที่ 9 - 13 ตุลาคม 2560 การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 
ระดับสํานัก สถาบัน 

5. วันที่  11 ตุลาคม 2560 นําผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประจําป
การศึกษา 2559 เขาประชุมสภามหาวิทยาลัย เพ่ือพิจารณาหาแนวทางการปรับปรุงผลการดําเนินงานในปการศึกษา 
2560 

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

มติ/ความคดิเห็นของท่ีประชุม 
รับทราบ 

 

ระเบียบวาระที่ 5.17.7  ผูชวยอธิการบดีฝายบริการวิชาการและสหกิจศึกษา 

 สาระสําคัญโดยยอ 
 1. วันท่ี 11 ตุลาคม 2560 อบรมใหความรูเก่ียวกับสหกิจศึกษา 2 คณะ คือ คณะวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี  และคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ณ หองประชุมอาคาร 100 ป 
 2. วันที่ 8 พฤศจิกายน 2560 อบรมใหความรูเกี่ยวกับสหกิจศึกษา  คณะวิทยาการจัดการ         
ณ หองประชุมอาคาร 100 ป 

ระเบียบวาระท่ี 6  เรื่องอื่น ๆ 

ระเบียบวาระที่  6.1 กําหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  คร้ังที่ 11/2560 

สาระสําคัญโดยยอ 
มหาวิทยาลัยกําหนดใหมีการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) ครั้งที่ 11/2560  

ในวันอังคารที่ 14 พฤศจิกายน 2560  เวลา 13.30 น. ณ หองประชุมอยุธยา – อาเซียน  สํานักงานอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยขอใหกรรมการทุกทานเขารวม ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกลาว
โดยพรอมเพรียงกัน 

 

มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
     รับทราบ 
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เลิกประชุมเวลา  16.10 น.  
 

 

 

 

 

นางนงคราญ คงสมทรง ผูจัดทํารายงานการประชุม 
นางลักขณา เตชวงษ ผูตรวจบันทึกการประชุม 


