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รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
คร้ังที่  1/2561 

วันอังคารท่ี  9  มกราคม  2561  เวลา 13.30 – 18.05 น. 
ณ  หองประชุมอยุธยา – อาเซียน  อาคารศรีอโยธยา (สํานักงานอธิการบดี)  

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

ผูมาประชุม 

1. อาจารย ดร.เกษม บํารุงเวช อธิการบดี        ประธาน 

2. อาจารยจิรศักดิ์ ชุมวรานนท รองอธิการบดฝีายบริหาร       กรรมการ 

3. ผศ.อราม   ชนะโชติ  รองอธิการบดีฝายนโยบายและแผน     กรรมการ 

4. ผศ.ดร.อดิศร  ภูสาระ  รองอธิการบดฝีายวิชาการ       กรรมการ 

5. ผศ.ธาตรี   มหันตรตัน รองอธิการบดีฝายกิจการพิเศษฯ      กรรมการ 

6. นางสาวนันทนา ศรีชัยมูล (แทน) ผูชวยอธิการบดีฝายงานประกันคุณภาพ    กรรมการ 

7. อาจารย ดร.กิติมา ทามาลี  ผูชวยอธิการบดีฝายบริการวิชาการฯ     กรรมการ 

8. ผศ.ดร.สุวิทย           ไวยกุล  คณบดีคณะครุศาสตร               กรรมการ 

9. ผศ.ดร.ภาคิน โชติเวศยศิลป คณบดีคณะมนุษยศาสตรฯ      กรรมการ 

10. อาจารยกฤษณะ กันอํ่า  (แทน) คณบดีคณะวิทยาศาสตรฯ        กรรมการ 

11. ผศ.ดร.อัจฉรา หลอตระกูล คณบดีคณะวิทยาการจัดการ         กรรมการ 

12. อาจารย ดร.จงกล เฮงสุวรรณ ผูอํานวยการสถาบันอยุธยาศึกษา    กรรมการ 

13. อาจารยสาโรช ปุริสังคหะ ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและ 

     เทคโนโลยีสารสนเทศ       กรรมการ 

14. อาจารย ดร.นรสิานันท  เดชสุระ ผูอํานวยการสํานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา กรรมการ  

15. อาจารยประพันธ แสงทองดี ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ     กรรมการ 

16. นางสาวเพลินตา โมสกุล  ผูอํานวยการกองนโยบายและแผน         กรรมการ 

17. นางลักขณา  เตชวงษ  ผูอํานวยการกองกลาง       กรรมการ 

18. ดร.เกษรา  ศรีวิเชียร ผูอํานวยการกองบริการการศึกษา      กรรมการ 

19. นางลักขณา  เตชวงษ  ผูอํานวยการกองกลาง รักษาการในตําแหนง 

     ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี       กรรมการและเลขานุการ 

20. นางศขิรินทร  สุวรรณทัศน นิติกร                  ผูชวยเลขานุการ 

21. นางสาวกาญจนพิชญา  ภิญญา เจาหนาท่ีบริหารงานทั่วไป               ผูชวยเลขานุการ 

22. นางนงคราญ  คงสมทรง เจาหนาท่ีบรหิารงานทั่วไป               ผูชวยเลขานุการ 

23. นางจิราพร  พัฒนธนกิจ เจาหนาท่ีบริหารงานทั่วไป               ผูชวยเลขานุการ 

24. นางปยะนุช  สุขเพ็ชร  เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป               ผูชวยเลขานุการ 
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ผูลาประชุม 
1. รศ.ดร.ชูสิทธ์ิ  ประดับเพ็ชร รองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษาฯ ติดราชการ 
2. ผศ.ดร.สุจิตกัลยา  มฤครัฐอินแปลง ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ติดราชการ 
3. นางสารภี   พูลศิร ิ  ผูอํานวยการกองพัฒนานักศึกษา  ติดราชการ 

 

ผูเขารวมประชุม 
1. อาจารยวนิดา  อินทรลักษณ หัวหนาหนวยตรวจสอบภายใน 
2. นางสาวกาญจนา  เงินออน  หัวหนาสํานักงานคณะครุศาสตร 
3. นางอรัญญา   จงกลรัตน หัวหนาสํานักงานคณะมนุษยศาสตรฯ 
4. วาที่รอยตรหีญิงรัตติยา พาวินัย  หัวหนาสํานักงานผูอํานวยการสถาบันอยุธยาศึกษา 
5. นางสาวพรสวรรค  คลายกัน หัวหนาสํานักงานผูอํานวยการสถาบันวิจัยฯ 
6. นางสาวพิจิกามาศ  แยมบู  หัวหนาสํานักงานผูอํานวยการสํานักวิทยบริการฯ 
7. นางทิวาพร   สงแสง  หัวหนาสํานักงานผูอํานวยการสํานักงานคณะกรรมการ 

   บัณฑิตศึกษา 
8. วาที่รอยตรีอิทธิพัทธ  สมจู  นักวิเคราะหนโยบายและแผน 
9. นางปาณิสรา  ผดุงรัตน  นักวิเคราะหนโยบายและแผน 
10. นางสาวนัฐฐา  ภูมิดี  นักวิเคราะหนโยบายและแผน 
11. นางสาวชันษา  ก่ิงศักดิ์  เจาหนาท่ีกองบริการการศึกษา 
12. นางสาววิภา  ทองทา  เจาหนาท่ีกองบริการการศึกษา 
 

เร่ิมประชุม   เวลา 13.30 น. 
 

          ประธาน พิจารณาจํานวนกรรมการที่ มาประชุ มและเห็นว าครบองคประชุมแล ว จึงเป ด                 
การประชุมและดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม  

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องที่ประธานแจงใหทราบ 

ระเบียบวาระที่ 1.1   การขนยายวัสดุ อุปกรณสํานักงานเขาอาคารฉะไกรนอย (อาคาร 1) และอาคารปาตอง 
(อาคาร 2) 

 

 สาระสําคัญโดยยอ 
 ขณะนี้สํานักงานอธิการบดีกําลังดําเนินการขนยายวัสดุ อุปกรณสํานักงานเขาหองเรียน หองพัก

อาจารยในอาคารฉะไกรนอย (อาคาร 1) และอาคารปาตอง (อาคาร 2) ซึ่งในชวงแรกอาจจะมีผลกระทบกับ
คณาจารยบางทานในการปรับตัว  และคณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรเสนอใหกองกลางชวยดําเนินการ
จัดลําดับและตรวจสอบติดตั้งอุปกรณเครื่องเสียง  เคร่ืองปรับอากาศใหพรอมใชงานโดยเร็ว      

 

 มติ/ความเห็นของท่ีประชุม 
   รับทราบ 
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ระเบียบวาระที่ 1.2    ขอบคุณทีมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) 

 สาระสําคัญโดยยอ 
 ประธานไดกลาววารูสึกประทับใจทีมผูบริหารท่ีมารวมงานวันปใหมของบุคลากร  เจาหนาที่       

ซึ่งไมไดนัดหมายมากอน  จึงเปนภาพที่ดีของทีมบริหาร    
 

 มติ/ความเห็นของท่ีประชุม 
   รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 1.3    การรายงานผลการปฏิบัติงานและแผนการปฏิบัติงานของแตละหนวยงาน  

 สาระสําคัญโดยยอ 
 การรายงานผลการปฏิบัติงานและแผนการปฏิบัติงานของแตละหนวยงาน  ขอใหเปนการรายงานแผน    

การดําเนินการลวงหนาหนึ่งเดือน   เฉพาะกิจกรรมที่สําคัญ  เพ่ือจะไดไมเปนกิจกรรมที่ซ้ําซอนกัน  
 

 มติ/ความเห็นของท่ีประชุม 
   รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 1.4    การจัดภูมิทัศนภายในมหาวิทยาลัย 

 สาระสําคัญโดยยอ 
 ขอใหแตละหนวยงานถือเปนวาระในการจัดภูมิทัศนภายในมหาวิทยาลัยใหเกิดความสวยงาม  รมรื่น  
สะอาด  เรียบรอย และขอใหมีกิจกรรมนักศึกษาพบผูบริหารอยางนอยภาคการศึกษาละหนึ่งครั้ง 
  

 มติ/ความเห็นของท่ีประชุม 
   รับทราบ  และมอบหมายใหกองพัฒนานักศึกษาไดจัดใหมีกิจกรรมนักศึกษาพบผูบริหารภาคการศึกษาละ

หนึ่งครั้ง  และมอบหมายผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดีไดมอบหมายผูรับผิดชอบในแตละอาคารใหดูแลขอบเขต    
อยางชัดเจน   

 

ระเบียบวาระที่ 1.5    การเย่ียมชมอาคารตาง ๆ ของผูบริหาร 

 สาระสําคัญโดยยอ 
 ผูบริหารจะทําการตรวจเยี่ยมชมตามอาคารตาง ๆ เพ่ือไปพบปะและหารือเกี่ยวกับปญหาตาง ๆ ของแตละ
หนวยงาน  
 

 มติ/ความเห็นของท่ีประชุม 
   รับทราบ  
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ระเบียบวาระที่ 1.6    ผูบริหารพบนายกสภามหาวิทยาลัย 

 สาระสําคัญโดยยอ 
 ผูบริหารจะจัดพบนายกสภามหาวิทยาลัยภาคการศึกษาละหนึ่งคร้ัง  เพื่อจะไดมอบนโยบายในการพัฒนา
มหาวิทยาลัย  ขอมอบหมายให ผศ.ธาตรี  มหันตรัตน ประสานงานนัดหมายกับนายกสภามหาวิทยาลัยตอไป   
 

 มติ/ความเห็นของท่ีประชุม 
   รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 1.7    การจัดกิจกรรมเพื่อสรางความรักชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย 

 สาระสําคัญโดยยอ 
 นายกรัฐมนตรีไดมอบหมายใหกองทัพบก  โดยศูนยปรองดองของรัฐบาล  ในการจัดกิจกรรมเพ่ือสราง
ความรักชาติ  ศาสนา  และพระมหากษัตริย  ในวันที่ 17 มกราคม 2561 และขอความอนุเคราะหจากมหาวิทยาลัย 3 
เร่ือง คือ 1. ขอใชสถานที่หอประชุม  2. ขอนักศึกษาเขารวมกิจกรรม จํานวน 600 คน 3. ขอใหชวยจัดอาหารกลองโดย
มีงบประมาณให จํานวน 50,000 บาท  โดยกิจกรรมดังกลาวประกอบดวย  1. การบรรยาย จํานวน 1 ชั่วโมง             
2. การแสดงแสง สี เสียงชุดใหญ  เพื่อปลุกเราใหคนไทยเกิดความรักชาติอยางเต็มตัว  3. การจัดนิทรรศการเกี่ยวกับ
พระมหากษัตริย   
 

 มติ/ความเห็นของท่ีประชุม 
   รับทราบ  

 
 

ระเบียบวาระท่ี 2  เร่ืองรับรองรายงานการประชุม 

ระเบียบวาระที่ 2.1  เร่ืองรับรองรายงานการประชุม  คร้ังที่  12/2560  

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

ครั้งท่ี 12/2560 เม่ือวันอังคารที่ 12 ธันวาคม  2560 เวลา 13.30 น. ณ หองประชุมอยุธยา – อาเซียน  
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

เลขานุการคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) นําเสนอรายงานการประชุม ครั้งที่ 12/2560    
เพื่อขอใหท่ีประชุมรับรองรายงานการประชุม 

 

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
  รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) ค ร้ังที่  12/2560              
โดยมีการแกไขในหนา 17 ตดัขอ 16 ออกเนื่องจากซ้ํากับขอ 15 
 

ระเบียบวาระท่ี 3   เรื่องสืบเนื่องจากการประชุม 

ระเบียบวาระที่ 3.1  รายงานขอมูลการดําเนินงานและผลการปฏิบัติตามมติท่ีประชุม 
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 
12/2560 
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สาระสําคัญโดยยอ 
  เลขานุการคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) นําเสนอรายงานขอมูล  จากการดําเนินงาน
และผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย คร้ังที่ 12/2560 เม่ือวันอังคารที่ 12 
ธันวาคม  2560  ดังตอไปนี้ 

ระเบียบ
วาระท่ี 

เรื่อง 
มติที่ประชุม/ขอเสนอแนะ 

และขอส่ังการ 
ผลการปฏิบัติตามมติ 

3.2 ขอความเห็นชอบ (ราง) ประกาศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
เร่ือง  การทดสอบและอบรมมาตรฐาน
ภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษา  พ.ศ.2560 

เห็นชอบ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา เร่ือง  การทดสอบและอบรม
มาตรฐานภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษา      
พ.ศ.2560 

- แจงมติการประชุมใหแกหนวยงาน        
ที่เก่ียวของไดรับทราบ 
อธิการบดีลงนามในประกาศแลวเมื่อวันที่ 
22 ธันวาคม 2560 
กองบริการการศึกษานําเผยแพรลง
เว็บไซตของมหาวิทยาลัย 
อธิการบดีมอบหมายรองอธิการบดี     
ฝายวิชาการสรุปผลการสอบภาษาอังกฤษ
ของนักศึกษา  ปญหาในการสอบ  และ
แนวทางในการแกไข  ใหนํามาหารือใน
การประชมุคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย (ก.บ.) ตอไป 

3.3 ขอความเห็นชอบ (ราง) รายชื่ออาคาร
เรียนและอาคารสํานักงาน  มหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยาตามบริบท
ประวัติศาสตร 

เห็นชอบในหลักการ  และใหปรับแกไขตาม
ขอเสนอแนะของคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย (ก.บ.) ดังตอไปน้ี 
1.รายชื่ออาคาร  ใหปรับแกไข ดังตอไปนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.ใหเปลี่ยนชื่อเพ่ิมเติมอาคารเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 

3.รายชื่อหองประชุมใหคณะกรรมการ
กําหนดรายชื่ออาคารเรียนและอาคาร
สํานักงานฯ ไปปรับเปล่ียนรายชื่อโดยให
เปนชื่อพระที่น่ังตาง ๆ   สวนหองประชุม
มหารัถยาและหองประชมุหม่ืนจันทราชให
ใชชื่อตามน้ี และเปล่ียนชื่อเพ่ิมเติมหอง
ประชุม ครม.สัญจร (หอง 31120) และ
หองประชุมของแตละคณะ/หนวยงานให

- แจงมติการประชุมใหแกหนวยงาน        
ที่เก่ียวของไดรับทราบ 
ประชาสัมพันธใหทุกหนวยงานไดรับทราบ 
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ระเบียบ
วาระท่ี 

เรื่อง 
มติที่ประชุม/ขอเสนอแนะ 

และขอส่ังการ 
ผลการปฏิบัติตามมติ 

ครบถวน   
4.รายช่ือถนน  ไมเปลี่ยน  ใหคงเดิม 
5.รายช่ือประตู  ไมเปลี่ยน ใหคงเดิม 
6.สนามกีฬา  ไมเปลี่ยน  ใหคงเดิม 
7.ในระยะแรกการใชชื่อใหม ใหวงเล็บช่ือเดิม

ไวดวย  เพ่ือใหเกิดความคุนเคย  เชน  
อาคารฉะไกรนอย (อาคาร 1) 

3.4 ขอความเห็นชอบ (ราง) แผนการบริหาร
และพัฒนาบุคลากร  มหาวิทยาลัย     
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  ประจําป
งบประมาณ พ.ศ.2561 – 2564 

เห็นชอบ (ราง) แผนการบริหารและพัฒนา
บุคลากร  มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา ประจําปงบประมาณ    
พ.ศ.2561 – 2564  และมอบหมายใหแตละ
คณะนําแผนน้ีไปปรบัเปนแผนของคณะรวมท้ัง
การกําหนดโครงการกิจกรรมตาง ๆ ตองไม
ซ้ําซอนกับแผนของมหาวิทยาลัย  และบทท่ี    
4 ใหแกไขการพิมพใหถูกตอง 

- แจงมติการประชุมใหแกหนวยงาน        
ท่ีเก่ียวของไดรับทราบ 
อยูระหวางการดําเนินการปรับแกไข 
นําเขาการประชุมคณะกรรมการ
บริหารงานบุคคลประจํามหาวิทยาลัย 
(ก.บ.ม) และการประชุมสภามหาวิทยาลัย
เพ่ือขอความเห็นชอบตอไป 

4.1 ขอความเห็นชอบ (ราง) ระเบียบ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
วาดวย การดําเนินงานและการจัดหา
รายไดของศูนยหนังสือ พ.ศ. ... 

ใหนํากลับไปทบทวนหารืออีกคร้ังในหลาย
ประเด็น เชน จะเปนหนวยงานในสังกัด       
ของมหาวิทยาลัย หรือเปนการใหเชาพื้นที่  
เรื่องอัตรารายไดจากผลประโยชน  การบริหาร
จัดการ เปนตน และเมื่อเรียบรอยแลวให
นํากลับเขามาเปนวาระสืบเนื่องในการประชุม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) ตอไป 

- แจงมติการประชุมใหแกหนวยงาน        
ท่ีเก่ียวของไดรับทราบ 
นําเขาการประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย (ก.บ.) เปนวาระสืบเน่ือง  
ในการประชุม คร้ังท่ี 1/2561 วันอังคารท่ี 
9 มกราคม 2561 

4.2 ขอความเห็นชอบ (ราง) ขอบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา       
วาดวย คณะกรรมการอุทธรณและ     
รองทุกขประจํามหาวิทยาลัย พ.ศ. ... 

เห็นชอบในหลักการ (ราง) ขอบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา วาดวย 
คณะกรรมการอุทธรณและรองทุกขประจํา
มหาวิทยาลัย พ.ศ. ... 

- แจงมติการประชุมใหแกหนวยงาน        
ท่ีเก่ียวของไดรับทราบ 

- นําเขาการประชุมคณะกรรมการปรับปรุง
และยกรางกฎหมายของมหาวิทยาลัย  
เม่ือวันที่ 16 ธันวาคม 2560 มติท่ีประชุม
เห็นชอบ 

- นําเขาการประชุมสภามหาวิทยาลัย คร้ังท่ี 
1/2561 วันที่ 10 มกราคม 2561 

4.3 ขอความเห็นและขอเสนอแนะผล       
การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน            
ปการศึกษา 2559 มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.)       
มีความเห็นและขอเสนอแนะ ดังตอไปน้ี 
1. ระยะเวลาในการประเมินควรอยูใน

ปงบประมาณเดียวกัน โดยอาจปรับ
ระยะเวลาในการประเมินใหสอดคลองในชวง
ของงบประมาณจัดโครงการ 

2. หนา 13 ขอ 4.2.2 การเขียนประโยคไมมี
ประธาน  กิริยา  กรรม สวนใหญเปนภาษา
พูดใหปรับเปนภาษาเขียนใหอานเขาใจงาย 

3. หนา 17 ขอ 5.3 ใหปรับการเขียน
ขอเสนอแนะ  เชน  ขอ 1 ปรับจากคณะและ
มหาวิทยาลัยสงเสริมและกํากับติดตามฯ 
เปน ใหหลักสูตรท่ีอยูในระดับพอใชตองทํา
อยางไร  เชน  มีการกําหนดระยะเวลา       
ในการศึกษาตอ  โดยชวยกันคิดวิธีการเพื่อ
เพ่ิม action 

- แจงมติการประชุมใหแกหนวยงาน        
ท่ีเก่ียวของไดรับทราบ 

- ดําเนินการปรับแกไขตามขอเสนอแนะ  
ของคณะกรรมการบรหิารมหาวิทยาลัย 
(ก.บ.)  

- นําเขาการประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือขอ
ความเห็นชอบตอไป 
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ระเบียบ
วาระท่ี 

เรื่อง 
มติที่ประชุม/ขอเสนอแนะ 

และขอส่ังการ 
ผลการปฏิบัติตามมติ 

4. หนา 17 ขอ 5.3  ขอเสนอแนะขอ 5 ใหจัด
กิจกรรมนักศึกษาใหมีคุณลักษณะตามอัต
ลักษณท่ีมหาวิทยาลัยกําหนดและตองไม
ซ้ําซอนระหวางคณะกับสวนกลาง 

5. หนา 18 องคประกอบท่ี 2 มอบผูอํานวยการ
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  
จัดทําระบบสารสนเทศอยางไรในการดูแล
เพ่ือสงเสริมการวิจัยและกําหนดผูรับผิดชอบ
โดยประสานกับสถาบันวิจัยและพัฒนา  
มอบหมายรองอธิการบดฝีายนโยบายและ
แผนกําหนด KPI ของอาจารยเร่ืองการทํา
วิจัยหนึ่งคนตอหน่ึงเร่ือง  และมอบหมาย
รองอธิการบดีฝายกิจการพิเศษและกฎหมาย
ในเร่ืองการจายเงินเดือน 1.5 และ 1.7 หาก
ผานสภามหาวิทยาลัยแลวใหเสนอขอบังคับ
ท่ีปรับใหมตอสภามหาวิทยาลัยตอไป 

6. หนา 18 องคประกอบท่ี 4  แนวทางการ
สงเสริมตามแผน QIP ตองหาคําตอบเพ่ือ
ยกระดับความเปนนานาชาติใหสูงขึ้น 

7. ตองมีงานบริการวิชาการท่ีเปนการหารายได
เพ่ิมขึ้น 

8. ใหทุกหนวยงานจัดทําแผนรองรับการบริหาร
จัดการ  เชน  แผนปฏิบัติราชการประจําป  
แผนปฏิบัติราชการ  4  ป  และแผน
บุคลากร 

9. มอบหมายใหแตละคณะกําหนดเปาหมายให
มีหลักสูตรท่ีจะเสนอขึ้นทะเบียนหลักสูตรท่ี
มีคุณภาพและมาตรฐานฯ (TQR) คณะละ 3 
– 5 หลักสูตร  พรอมกําหนดปฏิบัติการ
ดําเนินการทันที  และใหความรูกับคณะและ
อาจารยของมหาวิทยาลัยเพ่ือตอบคําถาม 
15 ขอได 

10. การบริหารความเสี่ยงตองวิเคราะหปจจัยทั้ง
ภายในและภายนอก  และนํามาวิเคราะห 

11. เตรียมขอมูลเพื่อตอบคําถามสภา
มหาวิทยาลัยในหลักสูตรของ 2 คณะท่ีมีผล
การประเมินระดับพอใช  คณะครุศาสตร
เร่ืองการวิจัยในระดับพอใชจะแกไขอยางไร  
รวมทั้งดานศิลปะวัฒนธรรม 

 

   มติ/ความเห็นของท่ีประชุม 
   รับทราบ  และมอบหมายรองอธิการบดีฝายวิชาการจัดระบบการทดสอบภาษาอังกฤษ  เพ่ือกระตุน

ใหนักศึกษาเห็นความสาํคัญ  รวมท้ังสรปุผลการดําเนินงาน  ปญหาและแนวทางแกไข  และใหคณบดี  อาจารยที่
ปรึกษาและกองพัฒนานักศึกษานัดประชุมนักศึกษาภาคเรียนละ 1 ครั้ง 
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ขอความเห็นชอบ 3.2  ขอความเห็นชอบ (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา       
วาดวย  การดําเนินงานและการจัดหารายไดของศูนยหนังสือ พ.ศ. ... 

สาระสําคัญโดยยอ 
ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาไดออกระเบียบสภาประจําสถาบันราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา  วาดวย  การดําเนินงานจัดหาผลประโยชนจากศูนยหนังสือ พ.ศ. 2541 นั้น เนื่องจาก
ระเบียบดังกลาวประกาศใชเปนระยะเวลานานมากแลว  งานนิติการจึงไดจัดทํา (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  วาดวย  การดําเนินงานและการจัดหารายไดของศูนยหนังสือ พ.ศ. ...  เสนอตอท่ี
ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) ในคราวประชุมครั้งที่ 12/2560 เมื่อวันท่ี 12 ธันวาคม 2560         
ที่ประชุมมีมติใหนํากลับไปทบทวนหารืออีกครั้งในหลายประเด็น  เชน จะเปนหนวยงานในสังกัดของ
มหาวิทยาลัย  หรือเปนการใหเชาพื้นที่  เรื่องอัตรารายไดจากผลประโยชน  การบริหารจัดการ  เปนตน  และ
เมื่อเสร็จแลวใหนํากลับเขามาเปนวาระสืบเน่ืองในการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) ตอไป 

งานนิติการไดเชิญผูเก่ียวของประกอบดวยรองอธิการบดีฝายบริหาร  รองอธิการบดีฝายกิจการ
พิเศษและกฎหมาย  ตรวจสอบภายใน  และนิติกร  ประชุมเพื่อทบทวนรางระเบียบในวันท่ี 25 ธันวาคม 2560 
ที่ประชุมไดพิจารณาเห็นควรใหศูนยหนังสือเปนหนวยงานในสังกัดของมหาวิทยาลัยขึ้นกับงานสวัสดิการและ
จัดหารายได กองกลาง  สํานักงานอธิการบด ี และกําหนดเนื้อหาสาระดังนี้ 

1.  ใหมีคณะกรรมการบริหารจัดการ  ทําหนาที่ใหคําปรึกษา  ควบคุม  กํากับ  ติดตามและ
ประเมินผลการดําเนินงาน และคณะกรรมการศูนยหนังสือ  เพ่ือทําหนาที่ดําเนินการศูนยหนังสือใหเปนไปตาม
วัตถุประสงคที่กําหนด 

2.  กําหนดที่มาของรายไดและขอบเขตรายจายของศูนยหนังสือ 
3.  ใหศูนยหนังสือกันเงินรายไดรอยละ 10 ของเงินรายไดหลังหักคาใชจาย  เพ่ือสงเปนเงินบํารุง

การศึกษาใหแกมหาวิทยาลัย 
4.  ใหหนวยตรวจสอบภายในของมหาวิทยาลัยเปนผูตรวจสอบบัญชี 
5.  ใหหัวหนาศูนยหนังสือยืมเงินสํารองจายเงินรายไดมาใชหมุนเวียนไมเกิน 30,000 บาท 

 

มติ/ความเห็นของที่ประชุม 
เห็นชอบ (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา วาดวย  การดําเนินงานและ          

การจัดหารายไดของศูนยหนังสือ พ.ศ. ... และคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) มีขอเสนอแนะ ดังตอไปนี้ 
1. หนา 57 ขอ 10(2) แกไขจาก คณะกรรมการดําเนินงาน เปน คณะกรรมการบริหารจัดการ 
2. หน า 58 ข อ 10(6) แก ไขจาก ป ละหนึ่ งค ร้ัง เป น  ป ละสองค ร้ัง และ (7) แก ไขจาก   

คณะกรรมการบริหารจัดการ เปน คณะกรรมการศูนยหนังสือ 
3. หนา 58 ขอ 11 แกไขฐานอํานาจจากคณะกรรมการดําเนินงาน เปน คณะกรรมการบรหิารจัดการ 
4. หนา 58 ขอ 12(5) ใหระบุเพ่ิมในสวนของคาตอบแทน คาใชจายบุคลากร 
5. หนา 58 ขอ 15(3) ตัดคําวา นับแตวันสิ้นงวดบัญชีของปงบประมาณออก และแกไขขอ 10(8) เปน 10(6)  
6. หนา 59 ขอ 17 แกไขจาก 30,000 บาท เปน 50,000 บาท 
7. ใหปรับเปลี่ยนสถานะเจาหนาที่ของศูนยหนังสือใหเปนบุคลากรของมหาวิทยาลัย หากระเบียบ

เรียบรอยแลว 
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8. มีขอเสนอวาหนวยงานหารายไดทุกหนวยของมหาวิทยาลัย  ขอใหมีคณะกรรมการจาก               
สภาคณาจารยและขาราชการเปนกรรมการ  ซึ่งท่ีประชุมเห็นวาเปนการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยจึงขอให
เปนไปตามรางที่เสนอมากอน 

และเมื่อปรับแกไขเรียบรอยแลวใหนําเขาการประชุมคณะกรรมการปรับปรุงและยกรางกฎหมายของ
มหาวิทยาลัย และการประชุมสภามหาวิทยาลัยตอไป 
 

ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องนําเสนอเพ่ือพจิารณา 
 

ระเบียบวาระท่ี 4.1  ขอความเห็นและขอเสนอแนะการจัดทําบัตรนักศึกษาใหมประจําปการศึกษา 2561 

 

 สาระสําคัญโดยยอ 
 ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  ไดทําขอตกลง (MOU) ระหวางมหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยากับธนาคาร กสิกรไทย จํากัด  เรื่อง การจัดทําบัตรนักศึกษา ตั้งแตป พ.ศ.2556 และจะสิ้นสุด      
ในวันที่ 31 มีนาคม 2561 นั้น  ซึ่งจากผลการดําเนินงานที่ผานมาพบวามีปญหาและอุปสรรคในการจัดทําบัตร
นักศึกษาของธนาคารกสิกรไทย ดังนี้ 

1. นักศึกษาไมมาถายรูปทําบัตรนักศึกษาตามที่ธนาคารนดัหมาย 
2. นักศึกษาไมเตรียมสําเนาบัตรประชาชนใหธนาคาร 
3. สําเนาบัตรประชาชนที่ใหธนาคารมีรายละเอียดไมชัดเจน 
4. บัตรประชาชนนักศึกษาสวนมากใชไมได  และภาพถายในบัตรไมชัดเจนเพียงพอ  ตองไปทําบัตร

ประชาชนใหม 
5. ธนาคารเก็บเงินเพิ่มคาบริการ SMS และบริการเสริมตาง ๆ  
6. บารโคดในบัตรนักศึกษาไมสามารถใชรวมกับเคร่ืองอานบารโคดของสํานักวิทยบริการฯ ได 
7. กรณีนักศึกษาไมไดเปดใชบัญชีธนาคารเมื่อครบ 1 ป จะมีจดหมายจากธนาคารแจงไปยังนักศึกษา

เพ่ือเก็บเงินคาธรรมเนียมบัตร ATM 
8. ปจจุบันในการเปดบัญชีธนาคารทําบัตรนักศึกษานั้น  ธนาคารเพ่ิมขั้นตอนในการอานขอมูลผานชิป

การดบัตรประชาชน  ซึ่งสวนใหญเคร่ืองไมอานขอมูลในบัตรทําใหเกิดความยุงยาก  นักศึกษาจะตองไปทําบัตร
ประชาชนใหม 

9. ไมมีการประสานงานท่ีดีระหวางธนาคารสํานักงานใหญและธนาคารกสิกรไทย  สาขาเจาพรหม  ทํา
ใหเกิดความลาชาในการทําบัตร  กรณีลาสุดบัตรนักศึกษาภาคพิเศษ  ภาคเรียนที่ 1/2560 ธนาคารทําบัตรนักศึกษา 
จํานวน 63 คน ไดรับบัตร จํานวน 30 คน อีก 33 คน มีปญหาตามขอ 4 และใชระยะเวลาในการทําบัตรใหมนานถึง 4 
เดือน 

10. นักศึกษาไดรับบัตรนักศึกษาลาชามาก  ทําใหนักศึกษาไมสามารถใชบริการยืมหนังสือหองสมุดได  
และไมมีบัตรนักศึกษามายื่นเพื่อใชในการสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน  ทําใหนักศึกษาตองเสียคาธรรมเนียม  
เขาหองสอบภาคปกติ จํานวน 20 บาท และภาคพิเศษ จํานวน 50 บาท 

11. นักศึกษาไมมารับบัตรนักศึกษาตามวันเวลาท่ีกําหนดใหมารับ  เนื่องจากธนาคารกําหนดใหนักศึกษา
ตองมารับบัตรนักศึกษาดวยตนเองพรอมลงนามในเอกสารของธนาคาร 

12. การแจกบัตรนักศึกษาชั้นปที่ 1  ภาคปกติ  มีความลาชา  เกิดความผิดพลาดจากธนาคาร  ทําบัตร
นักศึกษามาใหผิดรปูแบบที่กําหนดไวประมาณ 1,300 ใบ จึงตองสงคนืใหธนาคารเพื่อทําการแกไขใหถูกตอง 
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13. มีนักศึกษามารองเรียนเร่ืองการรับนักศกึษาเปนจํานวนมาก  เชน  ไดรับบัตรนักศึกษาชาเดินทางไป
ถายรูปที่ธนาคารแลวไมไดรับความสะดวก  และนักศึกษาไปติดตอกับธนาคารไดรับการบรกิารท่ีไมดีเนื่องจากมีปญหา
การประสานงานระหวางธนาคารสาขากับสํานักงานใหญ 

14. นักศึกษาภาคพิเศษที่ไมไดมาทําบัตรนักศึกษาตามที่ธนาคารนัดหมาย  จึงตองไปทําบัตรนักศึกษาท่ี
ธนาคารในวันจันทร – ศุกร เวลา 15.00 น. ซึ่งไมสะดวกในการเดินทาง  และอยูในระหวางทํางาน  นักศึกษาบางรายจะ
ไปทําบัตรตองลาหยุดงานเพ่ือไปทําบัตรนักศึกษา 

ขอดี 
1. มหาวิทยาลัยไมตองใชเจาหนาที่จัดทําบัตร ถายรูป 
2. ธนาคารมีเงินบริจาคสนับสนุนใหมหาวิทยาลัย  
การดําเนินการทําบัตรนักศกึษาท่ีไดเคยดําเนินการมากอน 
1. ขั้นตอนในการทําบัตรไมซับซอนใชเวลาไมมาก 
2. นักศึกษาภาคพิเศษไมตองเสียเวลาไปติดตอกับธนาคารในเวลาทําการ 
3. ตนทุนในการทําบัตรไมสูง  เนื่องจากมหาวิทยาลัยมีเครื่องทําบัตร  ซึ่งใชตนทุนในการทําใบละ 50 

บาท (คาธรรมเนียมในการทําบัตรนักศกึษา 200 บาท จะไดกําไรคืนมหาวิทยาลัย จํานวน 150 บาท) 
4. กรณีนักศกึษาขอทําบัตรใหมสามารถรับบัตรไดภายใน 3 วันหรือเร็วกวา 
5. หากเกิดปญหาเก่ียวกับบัตรนักศึกษา  เจาหนาที่สามารถแกไขไดทันที 
6. การประสานงานกับนักศึกษา  สามารถนัดหมายนักศึกษาใหมาทําบัตรนักศึกษาไดสะดวกและ

เหมาะสม  เนื่องจากนักศึกษามีเวลาเรียนไมตรงกัน 
 
 

มติ/ความเห็นของที่ประชุม 
ใหความเห็นวาไมตอสัญญาการทําบัตรนักศึกษาใหม กับธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) โดยมี

ขอเสนอแนะ ดังนี้ 
1.   ใหกองบริการการศึกษาสรุปประเด็นปญหาอุปสรรคที่เกิดข้ึนจากผลการดําเนินงานที่ผานมา 
2.   ทําหนังสือไปยังธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) ที่จะขอยกเลิกสัญญาเฉพาะการทําบัตร

นักศึกษาใหมครั้งตอไป  แตพรอมจะรวมมือกับธนาคารในประเด็นอื่น ๆ  
3.   การทําบัตรนักศึกษาใหมใหกองบริการการศึกษาเปนผูจัดทํา 
4.   ใหประสานงานกับสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  กรณีการทําบัตรนักศึกษา

เพ่ือใหใชประโยชนไดครอบคลุม เชน สามารถเปนบัตรเขาหองสมุดได  สามารถเช็คชื่อนักศึกษาเขาเรียนได เปนตน 
 

ระเบียบวาระที่ 4.2  ขอความเห็นและขอเสนอแนะการทบทวนแกไขขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา  วาดวย  การจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี 
พ.ศ.2560 

 

 สาระสําคัญโดยยอ 
 ตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา วาดวย  การจัดการศึกษาระดับอนุปริญญา

และปริญญาตรี พ.ศ.2560 ขอ 19.2 (2) นักศึกษาภาคพิเศษสามารถลงทะเบียนเรียนได  ภาคการศึกษาละไม
เกิน 12 หนวยกิต นั้น  เนื่องจากพบวาหลักสูตรระดับปริญญาตรีตอเนื่อง  ซึ่งปรับปรุงหลักสูตรและมีจํานวน
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หนวยกิตสูงกวามาตรฐานขั้นต่ํา  ประกอบกับเกณฑมาตรฐานระดับปริญญาตรี พ.ศ.2558 กําหนดใหวิชาฝก
ประสบการณวิชาชีพตองจัดเต็มเวลาใน 1 ภาคเรียน  จึงทําใหไมสามารถจัดแผนใหครบในเวลา 6 ภาคเรียน
ตามหลักสูตร 2 ปตอเนื่องได  ทําใหนักศึกษาจะตองใชเวลาศึกษาเกิน 2 ป ในการนี้จึงเห็นควรปรับเพ่ิมจํานวน
หนวยกิตลงทะเบียนสําหรับภาคพิเศษจาก 12 เปน 15 หนวยกิต สําหรับหลักสูตรที่ปรับปรุงตามเกณฑ
มาตรฐาน พ.ศ.2558 เปนตนไป  และการปรับจํานวนหนวยกิตดังกลาวไมกระทบตอเงื่อนไขของหลักสูตรอื่น
หรอืเกณฑอ่ืนในขอบังคับ 

 

มติ/ความเห็นของที่ประชุม 
ใหความเห็นวาไมตองปรับปรุงแกไขขอบังคับฯ เดิม  แตใหใชกระบวนการตามขอบังคับมหาวิทยาลัย

ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา วาดวย การจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2560 ขอ 5 วรรคสอง 
การใดที่มิไดกําหนดไวในขอบังคับนี้หรือไมเปนไปตามขอบังคับนี้  ใหอธิการบดีโดยความเห็นชอบของสภาวิชาการ
มีอํานาจวินิจฉัยชี้ขาดและรายงานใหสภามหาวิทยาลัยทราบคําวินิจฉัยใหถือเปนที่สุด  โดยมีรายละเอียดการปรับ
หนวยกิตจาก 12 หนวยกิตเปน 15 หนวยกิต ซึ่งอาจหารือกับสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)     
เพื่อความชัดเจน  และมีขอสังเกตวาการหารือควรพิจารณาขอเท็จจริงถาตามเกณฑแลวเปนอุปสรรคอาจไม
สอดคลองกับความเปนจริง 

 

ระเบียบวาระท่ี 4.3  ขอความเห็นชอบ (ราง) รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการและ     
การประเมินผลโครงการ  ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560 (วันที่ 1 ตุลาคม 2559 – 
30 กนัยายน 2560) 

 

 สาระสําคัญโดยยอ 
 ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยามีการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติ

ราชการเพื่อรายงานผลการดําเนินงานในรอบ 1 ปที่ผานมานั้น  กองนโยบายและแผนไดจัดทํารายงานผลการดําเนินงาน
ตามแผนปฏิบัติราชการและการประเมินผลโครงการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 (วันที่ 1 ตุลาคม 2559 –          
30 กันยายน 2560) เรียบรอยแลว  

 

มติ/ความเห็นของที่ประชุม 
  เห็นชอบ (ราง) รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการและการประเมินผลโครงการ  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560 (วันที่ 1 ตุลาคม 2559 – 30 กันยายน 2560) โดยแกไขเพ่ิมเติมในสวนของ
บทสรุปผูบริหารใหอธิบายผลการปฏิบัติงานใน 3 สวนใหครบถวน 

 

ระเบียบวาระท่ี 4.4  ขอความเห็นชอบ (ราง) บันทึกขอตกลงความรวมมือโครงการความรวมมือ          
การจัดการเรียนการสอนแบบสหกิจศึกษา (Cooperative  Education) ระหวาง
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา กับ บริษัท นวคณุซิสเท็ม จํากัด 

 

 สาระสําคัญโดยยอ 
 ตามที่งานสหกิจศึกษา  กองพัฒนานักศึกษาไดจัดทํา (ราง) บันทึกขอตกลงความรวมมือโครงการความ

รวมมือการจัดการเรียนการสอนแบบสหกิจศึกษา (Cooperative Education) ระหวางมหาวิทยาลัยราชภัฏ
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พระนครศรีอยุธยา กับ บริษัท นวคุณซิสเท็ม จํากัด ในการน้ีขอนําเขาที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
(ก.บ.) พิจารณาตอไป 

 

มติ/ความเห็นของที่ประชุม 
เห็นชอบในหลักการ (ราง) บันทึกขอตกลงความรวมมือโครงการความรวมมือการจัดการเรียนการสอน

แบบสหกิจศึกษา (Cooperative Education) ระหวางมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา กับ บริษัท นวคุณ
ซสิเท็ม จํากัด และคณะกรรมการบรหิารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) มีขอเสนอแนะ ดังนี้ 

1. ควรมีการประสานงานทําความรวมมือกับสภาหอการคาจังหวัด  สภาอุตสาหกรรมจังหวัด   
พรอม ๆ กัน จะทําใหมหาวิทยาลัยมีฐานความรวมมือที่กวางขึ้น 

2. การทําความรวมมือกับบริษัทตาง ๆ ควรมีมาตรฐานเดียวกัน 

3. เสนอใหมีการระบุใหชัดเจนวาในอีก 5 ป จะมีการรับนักศึกษาสาขาวิชาใดบางเขาฝกสหกิจ
ศึกษา เพ่ือใหมหาวิทยาลัยมั่นใจวานักศึกษาของมหาวิทยาลัยจะมีสถานที่เขาฝกสหกิจศึกษา และในสัญญาบาง
ประเด็นควรจะกําหนดความรวมมือกันดําเนินงานไวตั้งแตเริ่มแรก 

 

ระเบียบวาระท่ี 4.5  พิจารณากลไกการขับเคล่ือนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 

 สาระสําคัญโดยยอ 
 ตามท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาไดดําเนินการจัดทําแผนยุทธศาสตรระยะ 20 ป (พ.ศ.2560 

– 2579) ที่สอดคลองกับยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน ระยะ 20 ป (พ.ศ.2560 – 2579) และ
ปรับปรุงแผนยุทธศาสตร ระยะ 5 ป (พ.ศ.2560 – 2564) (ปรับปรุง พ.ศ.2561) ประกอบดวย 4 ยุทธศาสตร ไดแก 

 ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาทองถ่ิน 
 ยุทธศาสตรที่ 2 การผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 ยุทธศาสตรที่ 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา  การวิจัยและนวัตกรรม 
 ยุทธศาสตรที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ 
 สภามหาวิทยาลัยไดมีมติอนุมัติแผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ระยะ 20 ป    

(พ.ศ.2560 – 2579) และอนุมัติแผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ระยะ 5 ป (พ.ศ.2560 – 2564) 
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2561) ตามลําดับแลวในคราวประชุมคร้ังที่ 10/2560 เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2560 

 เพื่ อใหการขับเคลื่อนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  เปนไปดวยดีและ                  
มีประสิทธิภาพ  และมุงผลสัมฤทธิ์ที่เปนรูปธรรม  จึงจําเปนท่ีจะตองมีกลไกการขับเคลื่อนการดําเนินงานที่เขมแข็ง
เพื่อผลักดันใหแนวทางการพัฒนาตามประเด็นยุทธศาสตรบรรลุเปาหมาย 

 

มติ/ความเห็นของที่ประชุม 
ใหนําเขาเปนวาระสืบเนื่องของการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) ในการประชุม     

คร้ังตอไป 
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) มีขอเสนอแนะ ดังตอไปนี้ 
1. ใหตัวแทนของสภาคณาจารยและขาราชการไดมีสวนรวมในการเปนคณะกรรมการ 
2. กลไกเสนอใหม (1) อํานาจหนาที่ขอ 8 แกไขเปน “รายงานผลการดําเนินงานตอสภามหาวิทยาลัย” 
3. กลไกเสนอใหม (2) อํานาจหนาที่  ขอ 6 แกไขเปน ดําเนินการให เกิดการบูรณาการ          
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การทํางานรวมกันระหวางคณะ/สํานัก/สถาบัน และหนวยงานที่เกี่ยวของภายในมหาวิทยาลัย ในการผลิตและ
พัฒนาครแูละบุคลากรทางการศึกษา 

4. กลไกเสนอใหม (2) คณะกรรมการขอ 17 แกไขเปน “รองคณบดีฝายวิชาการคณะครุศาสตร” 
5. กลไกเสนอใหม (2) คณะกรรมการขอ 1 แกไขเปน “รองอธิการบดีฝายวิชาการ เปนประธานกรรมการ 
6. กลไกเสนอใหม (2) คณะกรรมการขอ 13,14,15 เปลี่ยนจากผูแทน เปน ผูอํานวยการ 

 

ระเบียบวาระท่ี 4.6  ขอความเห็นชอบการทําความรวมมือระหวางมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
กับ บริษัทใหคําปรึกษาดานการศึกษา เจยีงซีไทเคอจ่ิน จํากัด 

 

 สาระสําคัญโดยยอ 
 ดวยมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยารวมกับบริษัทใหคําปรึกษาดานการศึกษา เจียงซีไทเคอจ่ิน 

จํากัด ในการจัดทําสัญญาความรวมมือ เร่ือง ตัวแทนรับสมัครนักศึกษาชาวจีนของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา  โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือเปนตัวแทนในการรับสมัครนักศึกษาที่จะมาศึกษาในประเทศไทย               
และดําเนินการดานการประชาสัมพันธกับหนวยงานดานการศึกษาในมณฑลเจียงซี ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน       
โดยมีนักศึกษากลุมเปาหมายคือนักศึกษาแลกเปลี่ยน และนักศึกษาที่ศึกษาตอเพ่ือปรับวุฒิการศึกษาทั้งระดับ      
ปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก  ในการนี้จึงขอนําเขาที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.)            
ไดพิจารณาตอไป 

 

มติ/ความเห็นของที่ประชุม 
1. เห็นชอบในหลักการ  และใหตรวจสอบประกาศของประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนที่หาม

ไมใหนักศึกษาไปศึกษานอกประเทศ 
2. ปรับเงื่อนไขการสงนักศึกษาสาขาวิชา ๆ ละ ไมนอยกวา 15 คน  
3. มีขอสังเกตกรณีหามมิใหมหาวิทยาลัยทํา MOU กับบริษัทอ่ืนที่อยูในมณฑลเดียวกัน        

อาจเปนการละเมิดเร่ืองเขตการคาเสรี (FTA) 
4. มอบหมายใหรองอธิการบดีฝายบริหารจัดเตรียมขอมูลประชาสัมพันธมหาวิทยาลัยเพื่อจัดสง    

ไปยังประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน 
 

ระเบียบวาระที่ 5 แจงผลและนําเสนอแผนงานที่จะดําเนินการของหนวยงานตาง ๆ  

ระเบียบวาระท่ี 5.1 คณบดีคณะครุศาสตร 

 สาระสําคัญโดยยอ 
1. วันท่ี  14 ธันวาคม 2560 อบรมเชิ งปฏิบั ติ การ “การเขี ยนตําราเรียนและหนั งสือ” ครั้ งที่  3                     

พบผูทรงคุณวุฒิ สาขาวิชาตางๆ  จํานวน 3 ทาน ดังนี้  รองศาสตราจารย นาวาอากาศโท  ดร.สุมิตร สุวรรณ รองศาสตราจารย 
ดร.วินัย พูลศร ี รองศาสตราจารย ดร. ม.ล. จรัลวิไล จรญูโรจน  เวลา 09.00-16.00 น. ณ หองประชุม 204  คณะครุศาสตร 

2. วันที่ 16 - 17 ธันวาคม 2560 อบรมเชิงปฏิบัติการ “เทคนิคการปรับพฤติกรรมเด็กที่มีความตองการ
พิเศษ” เวลา 08.30-16.30 น. ณ หองปรชุม 204  อาคารศูนยการศึกษาพิเศษ 
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3. การอบรมเชิงปฏิบัติการใหคําปรกึษาและการดูแลเด็กที่มีความตองการพิเศษสําหรับผูปกครอง    
ครั้งที่ 1 วันที่ 29  พฤศจิกายน 2560 ครั้งที่ 2 วันท่ี 13  ธันวาคม  ๒๕๖๐ และคร้ังที่ 3  วันท่ี 20 ธันวาคม  2560   
เวลา 08.00 – 16.30 น. ณ หองผูปกครอง 109 

4. วันที่ 22 ธันวาคม 2560 ทําบุญตักบาตรอาหารแหง สงทายปเกาตอนรับปใหมศูนยการศึกษาพิเศษ 
รวมกับนักศึกษา  ผูปกครองและเด็กท่ีมีความตองการพิ เศษ เวลา 07.00 - 14.00 น. ณ หองประชุม 204               
ศูนยการศึกษาพิเศษ 

5. วันที่ 22 ธันวาคม 2560 การสงมอบภาระงานของโรงเรียนสาธิต 3 แหง  โรงเรียนสาธิตปฐมวัย  อาจารยภัท
ราวรรณ จันทรเนตร  เปนผูรักษาราชการแทนผูอํานวยการโรงเรียนสาธิตปฐมวัย  โรงเรียนประถมสาธิต  ดร.ธีระวัฒน  มอนไธ
สง เปนผูรักษาราชการแทนผูอํานวยการโรงเรียนประถมสาธิต  โรงเรียนสาธิตมัธยม  ผศ.ดร.สุวิทย  ไวยกุล  เปนผูรักษาราชการ
แทนผูอํานวยการโรงเรียนสาธิตมัธยม  เวลา 13.30-15.30 น. ณ หองประชุมอาคารสาธิต 1 โรงเรยีนสาธิตมัธยม 

6. วันที่ 22 ธันวาคม  2560  การวิพากษหลักสูตร  หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตร
และการสอน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561) เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ หอง 3025 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย 

7. วันที่  5 มกราคม 2561 ประชุมคณะกรรมการประจําคณะครุศาสตร  ประจําป  พ.ศ.2561             
เวลา 13.30-16.30 น.  ณ หองประชุม 223 อาคารศูนยการศึกษาพิเศษ 

8. วันที่  13 มกราคม 2561 กิจกรรมวันเด็กแห งชาติ  ประจําป  2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 

9. วันท่ี 13 มกราคม 2561 กิจกรรมงานวันเด็กแหงชาติ ประจําป 2561 (สําหรับเด็กพิเศษ) เวลา 08.00         
-15.00 น. ณ ลานอเนกประสงค ศูนยการศึกษาพิเศษ 

10. ครุวิชาการ คร้ังที่ 6 “ครุฯนอมศาสตรพระราชาสูการพัฒนาทองถิ่น” วันที่ 15 มกราคม 2561 
- เสวนาทางวิชาการ เรื่อง “การจัดการเรียนรูแบบ Active Learning” เวลา 10.00-12.00 น.         

โดยวิทยากร ผศ.ดร.ปรญิญา เทวานฤมิตรกุล กิจกรรมการแขงขัน จํานวน 12 กิจกรรม เวลา 13.00-16.00 น. ดังนี้ 
- การแขงขันแฟนพันธุแทประวัติศาสตรอยุธยา ระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษา (ประเภท

ทีม ทีมละ 3 คน) 
- การแขงขันสราง e-card โดยใชโปรแกรม GSP ระดับมัธยมศึกษาตอนตน (ประเภททมี 3 คน)  
- การแขงขันการแสดงทางวิทยาศาสตร (Science Show) ระดับมัธยมศึกษาตอนตน และระดับ

มัธยมศึกษาตอนปลาย (ประเภททีม ทีมละ 3 คน) 
- การแขงขัน “หนูนอยเลานิทาน” ระดับรุนอายุ   3-4 ป  , รุนอายุ 4-5 ป  และรุนอายุ 5-6 ป 

(ประเภทเดี่ยว) 
- การแขงขันการสรางสื่อนําเสนอขอมูล ระดับประถมศึกษา (ประเภททีม ทีมละ 2 คน) 
- การแขงขันการออกแบบดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร SketchUp ระดับมัธยมศึกษา (ประเภทเดี่ยว) 
- การแขงขันฟุตซอล รุนอายุไมเกิน 12 ป (เกิดตั้งแต พ.ศ. 2549 เปนตนไป) ทีมละ 14 คน 
- การประกวดแตงกลอนสุภาพ ระดับมัธยมศึกษาตอนตน และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  

(ประเภทเดี่ยว) 
- การแขงขันตอบปญหาภาษาอังกฤษ (English Quiz Competition) ระดับประถมศึกษาและระดับ

มัธยมศึกษา (ประเภททีม ทีมละ 3 คน) 
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- การประกวดโครงงานอาชีพจากภูมิปญญาทองถ่ิน ระดับประถมศึกษาตอนปลาย  (ประเภททีม      
ทีมละ 3 คน) 

- การแขงขันเลานิทาน สําหรับนักเรียนที่มีความบกพรองทางการเรียนรู หรอืบกพรองทางสติปญญา 
หรอืออทิสติก ระดับประถมศึกษาตอนปลาย (ประเภทเดี่ยว) 

- การแขงขันวาดภาพระบายสี สําหรับนักเรียนที่มีความบกพรองทางการเรียนรู หรือบกพรองทาง
สติปญญา หรือออทิสติก ระดับประถมศึกษา (ประเภทเดี่ยว)  ณ หองประชุมอาคาร 100 ป 

11. ครุวิชาการ คร้ังที่ 6  วันที่ 16 มกราคม 2561 
  - ทําบุญตักบาตร อาหารแหงเน่ืองในวันคร ู เวลา 07.30–09.00 น. ณ สนามหญาหนาอาคาร 2 

  - กิจกรรมการประกวดรองเพลง/รีวิวประกอบเพลงของนักศึกษาคณะครศุาสตรและละครเวท ี      
เวลา 09.30-16.00 น. ณ  หองประชุมอาคาร 100 ป 

12. วันที่  24 มกราคม 2561 นักศึกษาชั้นป ท่ี 5 เขารวมสัมมนาระหวางฝกการปฏิบัติการสอน             
ในสถานศึกษา (ครั้งที่ 3)  เวลา 09.00-12.00 น. ณ หองประชุมอาคาร 100 ป 

13. วันที่  24 มกราคม 2561 ทบทวนรายวิชาภาษาไทยสําหรับการสอนภาษาไทย  โดยวิทยากร         
ผศ.ประเทือง คลายสุบรรณ  เวลา 13.00-16.00 น. ณ หองประชุมอาคาร 100 ป 

14. วันที่ 25 มกราคม 2561 เวลา 13.00-16.00 น. รายงานความกาวหนาผลงาน “113 ป  ครุศาสตรกรุงเกา” 
 - วิธีการใช Template และเทคนิคการจัดรูปเลม ณ หองประชุม 204  คณะครุศาสตร 
 

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
รับทราบ  

 

ระเบียบวาระที่ 5.2  คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

 สาระสําคัญโดยยอ 
1. วันที่ 29 พฤศจิกายน 2560 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร จัดกิจกรรม รวมพลัง “คนอาสา” 

พัฒนาสังคม โดยกิจกรรมดังกลาวจัดข้ึน เพ่ือเปนเวทีใหนักศึกษาในรายวิชาจิตอาสากับงานอาสาสมัครในชุมชน      
ของอาจารยคมลักษณ  ไชยยะ และรายวิชาการบริหารโครงการ ของอาจารยบัณฑิต สุนทรวิกรานต ไดนําเสนอผล    
การทําโครงการจิตสาธารณะ แลกเปลี่ยน เรยีนรูประสบการณในการทํางานจิตสาธารณะโดยนักศึกษาผูนําเสนอผลงาน       
เปนนักศึกษาชั้นปที่ 3 สาขาวิชารฐัประศาสนศาสตรและสาขาวิชาการพัฒนาชุมชนและสังคม  ณ หอง 43014 อาคาร 
43 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

2. วันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ใหการตอนรับคณะนักศึกษาจาก 
Faculty of Regional Development Studies (RDS), Toyo University ประเทศญี่ปุน ดําเนินโครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการระยะสั้น (Short – Tern Field Study – SFS) ณ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยไดรับเกียรติจากอาจารย   
มูนีเราะฮ ยีดํา รองคณบดีฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ เปนวิทยากรบรรยาย ในหัวขอ ประวัติความเปนมาของจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา (Information about Ayutthaya) และมีนักศึกษาสาขาวิชาภาษาญี่ปุน เปนพี่เลี้ยงรวมทํากิจกรรม
กับนักศกึษามหาวิทยาลัยโตโย ในการเก็บขอมูลภาคสนามในพ้ืนที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ณ หองประชุม 43110     
ชั้น 2 อาคาร 43 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

3. วันที่ 1 ธันวาคม 2560 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร จัดกิจกรรม รวมพลคนจิตสาธารณะกับ
การทํางานเพ่ือสังคม เพ่ือเปนเวทีใหนักศึกษาในรายวิชาจิตสาธารณะกับการทํางานเพ่ือสังคม ไดนําเสนอผลการทํา
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โครงการจิตสาธารณะ แลกเปลี่ยน เรียนรูประสบการณในการทํางานจิตสาธารณะ ซึ่งกิจกรรมดังกลาว เปนวิชาบังคับ
ของคณะมนุษยศาสตรฯ ภาคเรียนที่ 1/2560 โดยนักศึกษาผูนําเสนอผลงาน เปนนักศึกษาชั้นปที่  2 สาขาวิชา
นิติศาสตรและสาขาวิชาภาษาญี่ ปุน ณ หองประชุมตนโมก อาคารบรรณราชนครินทร  มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 

4. วันที่ 1 ธันวาคม 2560 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร จัดการประชุมคณาจารยเพื่อคัดเลือก
คณะกรรมการประจําคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร เพื่อใหไดมาซึ่งผูแทนคณาจารยประจํา จํานวน 4 ทาน     
เปนกรรมการประจําคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ดวยวิธีการหย่ังเสียง ซึ่งผลการหยั่งเสียง ผูแทนคณาจารย
ประจําไดไดรับเลือกเปนคณะกรรมการประจําคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ไดแก อาจารยนพดล ปรางคทอง 
อาจารยอัครวินท  ศาสนพิทักษ  อาจารย ดร.อภิชาติ พานสุวรรณ และอาจารยบวรศรี มณีพงษ ณ หอง 43014      
อาคาร 43 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

5. วันที่ 6 ธันวาคม 2560 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา      
รวมแสดงรํากลองยาวในการแถลงขาวงาน “ยอยศยิ่งฟา อยุธยามรดกโลก” ประจําป 2560 จัดโดยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา    
ณ บริเวณวัดพระศรีสรรเพชญ อุทยานประวัติศาสตรพระนครศรีอยุธยา 

6. วันที่ 6 ธันวาคม 2560 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ จัดโครงการบริการวิชาการ กิจกรรม English Edutainment 
Day Camp สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนตน ณ โรงเรียนอิสลามศรีอยุธยามูลนิธิ วิทยากรคือ อาจารยสาขาวิชา
ภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร   

7. วันที่ 7 ธันวาคม 2560 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร จัดการประชุมนักวิจัยคณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร เพ่ือชี้แจงแนวทางการดําเนินการวิจัย  ณ หองประชุม 43110 ชั้น 2 อาคาร 43 คณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร 

8. วันที่ 14 - 16  ธันวาคม 2560  คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ      
เพื่อพัฒนาสมรรถนะบุคลากรสายสนับสนุน ณ ชุมชนบานเกาะเกิด มีวัตถุประสงคพัฒนาสมรรถนะบุคลากรสายสนับสนุน    
เพ่ือพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในดานความรูและทักษะในการปฏิบัติงานตามที่ไดรับมอบหมาย นําประสบการณที่ไดรับจาก
การการอบรมมาปรับปรุงพัฒนาและประยุกตใชในการปฏิบัติงานใหมีระบบและคุณภาพ สงเสริมใหเกิดความรัก ความสามัคคี
ของบุคลากรในหนวยงานและการสรางทีมงานที่ มีประสิทธิภาพในหนวยงาน  ณ ชุมชนบานเกาะเกิด อ.บางปะอิน                   
จ.พระนครศรีอยุธยา 

9. วันที่ 17 ธันวาคม 2560 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร จัดการเสวนาสาธารณะมนุษยศาสตร  และ
สังคมศาสตร ครั้งท่ี 1 เร่ือง “ขุดคลองบางบาล-บางไทร (23 กม.)  เพ่ือแกปญหาน้ําทวมอยุธยา” ไดรับเกียรติจากคุณวิชิต      
อุสาหประดิษฐ กํานันพื้นที่อําเภอบางบาล คุณโบวแดง ทาแกว ผูอํานวยการโครงการชลประทาน รองศาสตราจารย ดร.เสรี     
ศุภราทิตย ผูอํานวยการศูนยการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและภัยพิบัติ มหาวิทยาลัยรังสิต และคุณภัทราภรณ เมฆพฤกษาวงศ 
ผูเชี่ยวชาญดานวิศวกรรมโยธา กรมชลประทาน ดําเนินรายการโดยอาจารย มูนีเราะฮ ยีดํา รองคณบดีฝายวิชาการและวิเทศ
สัมพันธ คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ซึ่งวัตถุประสงคของการจัดเสวนา เพื่อเปนเวทีเผยแพรขอมูลขาวสารและ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการขุดคลองบางบาล - บางไทร อันเปนโครงการใหญของรัฐบาลท่ีหวังชวยแกปญหา
อุทกภัยในพื้นท่ีน้ําทวมซ้ําซากในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ณ หอง 3003 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 
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10. วันที่ 18 - 19  ธันวาคม 2560  คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ      
เพ่ือเขาสูตําแหนงทางวิชาการ ณ โรงแรมวิลลา พาราดี  เขาใหญ  โดยมี วิทยากร ไดแก  รองศาสตราจารย  ดร.ชูสิทธ์ิ               
ประดับเพ็ชร  รองศาสตราจารย ดร.กาสัก เตะขันหมาก รองศาสตราจารย ดร.วิบูลย ตระกูลฮุน และรองศาสตราจารย          
ดร.ณรงคฤทธ์ิ โสภา ซึ่งวัตถุประสงคของการจัดโครงการ เพ่ือสรางความเขาใจใหกับคณาจารยภายในมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับ    
การเขาสูตําแหนงทางวิชาการและเทคนิคการเขียนผลงานวิชาการ พรอมทั้งใหผูเขาอบรมสามารถเขียนผลงานวิชาการได     
อยางถูกตองตามมาตรฐานของการเขาสูตํ าแหนงทางวิชาการและเปนการเตรียมความพรอมในการพัฒนาตนเอง                      
ณ  โรงแรมวิลลา พาราดี เขาใหญ อําเภอปากชอง จังหวัดนครราชสีมา 

11. วันที่ 21 ธันวาคม 2560 สาขาวิชาการปกครองทองถิ่น จัดโครงการปฐมนิเทศสหกิจศึกษาการปกครอง
ทองถิ่น ใหกับนักศึกษาชั้นปที่ 4 กอนการฝกสหกิจศึกษา โดยไดรับเกียรติจากอาจารย ดร.กิติมา ทามาลี ผูชวยอธิการบดี   
ฝายบริการวิชาการและสหกิจศึกษาเปนวิทยากร โดยวัตถุประสงคของโครงการเพ่ือเปนการเตรียมความพรอมใหนักศึกษา     
สหกิจศึกษา กอนออกไปปฏิบัติงาน ณ สถานประกอบการตาง  ๆโดยมีความเขาใจในเนื้อหา และเปาหมายของโครงการ ณ หอง 
317  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

12. วันที่ 21 - 23  ธันวาคม 2560   คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร จัดโครงการศึกษาดูงานบุคลากร      
สายสนับสนุน ณ คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี รวมประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกับ
คณาจารยและบุคลากรและศึกษาดูงานการบริหารงานและการดําเนินงานภายในคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี เพื่อใหบุคลากรไดรับความรูความเขาใจในการพัฒนางานของตนใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
บุคลากรไดรับความรูและประสบการณตรงเก่ียวกับการจัดการเพ่ือการใหบริการในหนวยงาน รวม แลกเปลี่ยนประสบการณ
ปฏิบัติงานดานบริการวิชาการกับมหาวิทยาลัยเพ่ือนบานและสรางความสัมพันธอันดีระหวางบุคลากรคณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา กับบุคลากรคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กาญจนบุร ีณ คณะมนุษยศาสตร และสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 

13. วันที่ 10 มกราคม 2561 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร จัดกิจกรรมข้ึนปใหม ประจําป 2560       
ณ หอง 104 อาคาร 1 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

14. วันที่ 10 มกราคม 2561 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร จัดประชุมคณาจารยกอนเปดภาคเรียนที่ 2 
ประจําปการศึกษา 2560 ณ หอง 43014 อาคาร 43 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

15. คณะมนุษยศาสตรฯ ไดจัดทําโครงการขุดคลองบางบาล บางไทร 23 กิโลเมตร เพ่ือแกปญหาน้ําทวม  ไดมี
ตัวแทนจากประชาสัมคม  ผูใหญบาน  และตัวแทนจากกรมชลประทานไดหารือรวมกัน  เพ่ือเปนเวทสีาธารณะเพื่อรับใชชุมชน 

 

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
รับทราบ   

 

ระเบียบวาระที่ 5.3 คณบดีคณะวิทยาการจัดการ 

 สาระสําคัญโดยยอ 
1. วันท่ี 13 – 15 ธันวาคม 2560 สาขาวิชาการบัญชี จัดกิจกรรมการเตรียมความพรอมนักศึกษา

ใหม “การบัญชีขั้นพื้นฐาน”  ใหกับนักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี ชั้นปที่ 4 ณ หอง 41117  คณะวิทยาการจัดการ 
2. วันที่ 24 - 25 ธันวาคม 2560  สาขาวิชาการบัญชี จัดอบรมโปรแกรม Excel ทางการบัญชี ใหกับ

นักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี ชั้นปท่ี 4 ณ หอง 31104  อาคาร 100 ป   
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3. วันที่  17 และ 24 ธันวาคม 2560 สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ         
เร่ือง การใชโปรแกรมสําเร็จรูปในงานโลจิสติกสใหกับนักศึกษาชั้นปที่ 4  ณ หอง 31110  อาคาร 100 ป  

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

5. วันที่ 15 - 16 ธันวาคม 2560 คณาจารยสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกสศึกษาดูงานดาน Supply 
chain ผลิตภัณฑเซรามิก จังหวัดราชบุรี 

6. วันท่ี 1 ธันวาคม 2560 คณาจารยสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส เขารวมอบรมการบริหาร
คลังสินคาและพัสดุแบบมืออาชีพ  รุนที่ 73  ณ โรงแรมเดอะพาลาสโซ กรุงเทพ 

7. วันท่ี 14 ธันวาคม 2560 สาขาวิชาเศรษฐศาสตรธุรกิจ นํานักศึกษาชั้นปที่ 1-4 ศึกษาดูงาน         
ณ สายออกบัตรธนาคาร ธนาคารแหงประเทศไทย จังหวัดนครปฐม 

8. วันที่ 13 – 14 ธันวาคม 2560 คณาจารยสาขาวิชาเศรษฐศาสตรธุรกิจ เขารวมโครงการอบรม "เทคนิค
การเขียนผลงานวิจัย" ณ โรงแรมเจาพระยาปารค จังหวัดกรุงเทพ 

9. วันท่ี 22 พฤศจิกายน 2560 สาขาวิชาเศรษฐศาสตรธุรกิจ นํานักศึกษาชั้นปที่ 1-4  ศึกษาดูงาน    
ณ โครงการพัฒนาพ้ืนที่บริเวณวัดมงคลชัยพัฒนา อันเนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัดสระบุร ี

10. วันท่ี 26 ธันวาคม 2560 สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ ออกประชาสัมพันธ โรงเรียนศรีวินิต
วิทยาคม จังหวัดสิงหบุร ี 

11. วันที่  28 ธันวาคม 2560 สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ ออกประชาสัมพันธ โรงเรียนทาชาง
วิทยาคม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

12. วันที่  16 - 17 ธันวาคม 2560 สาขาวิชาการเปนผูประกอบการ กิจกรรมตลาดนัดกลางมอ      
(ตลาดนัดเฉพาะกิจโดยนักศึกษา) ณ บริเวณตลาดนัด เสาร-อาทิตย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

13. วันที่ 13 ธันวาคม 2560 สาขาวิชาการเปนผูประกอบการ จัดกิจกรรมคนหาผูประกอบการรุนใหม
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ณ โรงเรียนทาชาง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

14. วันที่ 19 ธันวาคม 2560 สาขาวิชาการเปนผูประกอบการ จัดกิจกรรมคนหาผูประกอบการรุนใหม
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ณ โรงเรียนนครหลวงอุดมรัชตวิทยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

15. วันที่  20 ธันวาคม 2560 สาขาวิชาการเปนผูประกอบการ โครงการบริการวิชาการ  “พัฒนา
ผูประกอบการรุนเยาว” ณ โรงเรียนภาชสีุนทรวิทยา  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

16. วันที่ 16 ธันวาคม 2560 สาขาวิชาการจัดการ  จัดประชุมเพ่ือชี้แจงขอมูลและรับฟงความคิดเห็น
นักศึกษาภาคพิเศษ (เสาร-อาทิตย)  ณ หองประชุมตนโมก 

17. วันที่ 21 – 26 ธันวาคม 2560 สาขาวิชาการทองเที่ยว นํานักศึกษาสาขาวิชาการทองเท่ียว ศึกษา
เสนทางภาคเหนือ ซึ่งเปนสวนหนึ่งของหลักสูตร ณ จังหวัดเชียงใหม 

18. วันที่ 21 ธันวาคม 2560 คณาจารยและนักศึกษาสาขาวิชาการตลาด ออกประชาสัมพันธหลักสูตร 
ณ โรงเรยีนหนองเสือ  จังหวัดปทุมธานี 

19. วันท่ี 16 - 20 ธันวาคม 2560 สาขาวิชาการตลาด นํานักศึกษาชั้นปที่ 2 และ ชั้นปที่ 3 ศึกษา    
ดูงานดานการตลาด จังหวัดเชียงใหม 

20. วันที่ 19 ธันวาคม 2560 สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย จัดกิจกรรมอบรมเพ่ือเตรียมความ
พรอมสูการเปนนัก HR มืออาชีพ ใหนักศึกษาชั้นปที่ 1-4  ณ หอง 31118,31110,31020  อาคาร 100 ป 
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21. คณะวิทยาการจัดการ จัดแนะแนวประชาสัมพันธหลักสูตรระดับคณะตลอดเดือนธันวาคม 2560
จังหวัดสุพรรณบุรี จังหวัดอางทอง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดปทุมธานี และจังหวัดนครนายก  

22. วันท่ี 19 ธันวาคม 2560 คณะวิทยาการจัดการ จัดอบรมการเขียนงานวิจัย”  ใหแกคณาจารย
คณะวิทยาการจัดการ ณ หองประชุมอินทนิล 1  คณะวิทยาการจัดการ 

23. วันที่ 28 ธันวาคม 2560 คณะวิทยาการจัดการ จัดโครงการพัฒนาผลงานทางวิชาการ ใหแก
คณาจารยคณะวิทยาการจัดการ โดยเชิญผูทรงคุณวุฒิภายนอกตรวจใหคําแนะนําการผลงานทางวิชาการ /ตํารา      
ณ หองประชุมอินทนิล 1 คณะวิทยาการจัดการ 

24. วันที่ 18  ธันวาคม 2560 คณะวิทยาการจัดการ จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษากอนออกฝก
ประสบการณวิชาชีพ ภาคเรียนท่ี 2/2560ใหกับนักศึกษาชั้นปท่ี 4 ทุกสาขาวิชา  ณ หองประชุม 317  

25. วันท่ี 17 มกราคม 2561 คณะวิทยาการจัดการ จัดกิจกรรมอบรมคุณธรรมจริยธรรมและทํานุ
บํารุงศลิปวัฒนธรรม “ทําบุญ ไหวพระ ฟงธรรมะ แตงชุดไทย” ณ อาคาร 41 คณะวิทยาการจัดการ 

26. วันที่  11 – 12 มกราคม 2561 สาขาวิชาการทองเที่ยว จัดโครงการบริการวิชาการ กิจกรรม 
“พัฒนาศักยภาพเยาวชนการเปนอาสาสมัครมัคคุเทศกประจําชุมชน รุน 8” ณ โรงเรียนจอมสุรางคอุปถัมภ 

27. วันที่ 14 ธันวาคม 2560  เปนตัวแทนเขารวมลงนามขอตกลงความรวมมือระหวางมหาวิทยาลัย
กับกรมสงเสริมระหวางประเทศ  เปนความรวมมือทางวิชาการ  เนื่องจากสาขาธุรกิจระหวางประเทศไดไปเปน
วิทยากรใหกับผูประกอบการในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  เพ่ือใหมหาวิทยาลัยเปนวิทยากรชวยและเปนหลักใน
พ้ืนที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

28. วันที่ 15 ธันวาคม 2560  การขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก  ซึ่งมีมหาวิทยลัยราชภัฏสวนสุนันทา
เปนแกนหลัก  โดยดู ในเรื่องของกองทุนหมู บ าน  ในเบื้ องตนมหาวิทยาลัยรับผิดชอบพ้ืนที่ ในจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา และจังหวัดอางทอง  ซึ่งมีกองทุนทั้ งหมด จํานวน 1,200 กองทุน  ขณะนี้อยูระหวาง            
การดําเนินการ 

29. วันท่ี 17 มกราคม 2561  คณะวิทยาการจัดการจัดกิจกรรมตักบาตรขาวสารอาหารแหง  และ
ถวายปนโต  ขอเรียนเชิญผูบริหารทุกทานรวมงาน 
 

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
รับทราบ   

 

ระเบียบวาระท่ี 5.4  คณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

 สาระสําคัญโดยยอ 
1. วันที่ 12  ธันวาคม  2560 ทีมบริหารจากมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรม

ราชูปถัมภ ไดเดินทางมาเย่ียมคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  เพื่อรวมแลกเปลี่ยนแนวทางการบริหารหนวยงาน 
ณ หองประชุม 2  คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

2. วันที่ 21  ธันวาคม  2560 สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน ไดจัดโครงการเพ่ือพัฒนาศักยภาพ
นักศึกษาตามอัตลักษณและคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค เพ่ือทบทวนความรูและฝกปฏิบัติการกอนการฝก
ประสบการณวิชาชีพใหกับนักศึกษาสาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน ชั้นปที่ 4 จํานวน 32 คน โดยมีการจัดอบรม
ทบทวนความรู  เร่ือง การปฐมพยาบาล การตรวจคัดกรองโรคที่พบบอยในชุมชน  การสอบสวนโรค ยาท่ีใช            



 

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  คร้ังที่  2/2561 

 

23 

ในโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล การจัด-จายยาเบื้องตน และการใหวัคซีน  ณ หองประชุมศูนยวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี                    

3. วันที่ 22  ธันวาคม  2560 สาขาวิชาสาธารณสุขชุ มชน ได จัดโครงการพัฒนานั กศึกษา         
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี สูความเปนเลิศ (ศตวรรษท่ี 21)  เพ่ือเพิ่มพูนประสบการณ ความรู ทักษะสูที่
จําเปนในการเรียนรูและการทํางานในศตวรรษที่ 21 ใหกับนักศึกษาสาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน ชั้นปที่ 4 จํานวน 
32 คน ณ หองประชุมศนูยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี                    

4. วันที่ 25  ธันวาคม  2560 สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน ไดจัดโครงการสงเสริมสุขภาพผูสูงอายุ           
“สูงวัย สุขภาพดี” เพ่ือสงเสริมใหผูสูงอายุมีความรู ทัศนคติและพฤติกรรมสุขภาพท่ีดีในการดูแลสุขภาพของตนเอง 
และเปนการบูรณาการการบริการวิชาการ  กับการเรียนการสอน  โดยโครงการประกอบดวยการใหความรูและ
กิจกรรมสงเสริมสุขภาพผูสูงอายุตาง ๆ เชน กิจกรรมนวดเพื่อสุขภาพสําหรับผูสูงอายุ ณ หองประชุมโรงพยาบาล
สงเสริมสุขภาพตําบลวัดขนอนเหนือ ตําบลบานกรด อําเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

5. วันท่ี 10 มกราคม 2561 กิจกรรมทําบุญปใหมคณะฯ เพ่ือเสริมสรางความเปนสิริมงคล แกชีวิต
ของผู เขารวมกิจกรรม ไดพบปะ สังสรรค  สรางสัมพันธภาพที่ดีของ คณาจารย  เจาหนาที่และนักศึกษา                
ณ หองประชุม 1 ศว. 

6. วันท่ี 10 มกราคม 2561 ประชุมนักศึกษาชั้นปที่  1 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เรื่อง       
การแขงขันกีฬาสัมพันธภายใน 113 ป ศรีอยุธยาเกมส เพื่อช้ีแจงรายละเอียดกิจกรรมใหนักศึกษาทราบและปฏิบัติ
ไดถูกตอง ณ หองประชุมอาคาร 100 ป 

7. วันที่ 17 มกราคม 2561 ประชุมนักศึกษาชั้นปที่ 2-3 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เรื่อง      
การแขงขันกีฬาสัมพันธภายใน 113 ป ศรีอยุธยาเกมส เพื่อช้ีแจงรายละเอียดกิจกรรมใหนักศึกษาทราบและปฏิบัติ
ไดถูกตอง ณ หองประชุมอาคาร 100 ป 

8. วันท่ี 9 มีนาคม 2561 กิจกรรมทําซุมรับปริญญา เพ่ือใหแตละสาขาวิชาไดแสดงความยินดีกับ
บัณฑิต คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ณ ถนนบริเวณหนาอาคารเฉลิมพระเกียรติศูนยวิทยาศาสตร 

9. วันที่ 15 - 23 กุมภาพันธ 2561 กิจกรรมการแขงขันกีฬาสัมพันธภายใน 113 ป ศรีอยุธยาเกมส 
เพ่ือสงเสริมใหนักศึกษาไดมีสุขภาพที่แข็งแรง สรางมิตรภาพระหวางนักศึกษา มีน้ําใจเปนนักกีฬา ณ สนามฟุตบอล 
มหาวิทยาลัยฯ 

10. เดือนกุมภาพันธ  2561 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีจะดําเนินการจัดโครงการ  Let’s  it  Green  
Project  มหาวิทยาลัยสีเขียว เพ่ือสงเสรมิการใชพลังงานทดแทนและการรักษาสิ่งแวดลอม  คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
 

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
รับทราบ 

 

ระเบียบวาระท่ี 5.5 ผูอํานวยการสถาบันอยุธยาศึกษา  

 สาระสําคัญโดยยอ 
1. วันที่ 1 ธันวาคม 2560 สถาบันอยุธยาศึกษา ไดจัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการตามรอยศาสตร

พระราชาสูการพัฒนาอยางยั่งยืน คร้ังท่ี 1 ณ ศูนยการเรียนรูบานทุงกระโปรง ตําบลปาขะ อําเภอบานนา จังหวัด
นครนายก โดยไดรับเกียรติจากผูใหญสมหมาย เกตุแกว เปนวิทยากรบรรยายและอบรมเชิงปฏิบัติการใหความรูแก
นักศึกษาและตัวแทนชุมชนตางๆ ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จํานวน  31 คน เกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติตามหลัก
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ทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง อาทิ การเรียนรูเรื่องผักสมุนไพรพื้นบาน การเรียนรูเรื่องผักพ้ืนบานปลอดสารพิษ และ   
การเรียนรูเร่ืองปุยอินทรียชีวภาพ โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือใหผูรวมกิจกรรมมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับหลักปรัชญา
แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง วิถีเกษตรธรรมชาติ รวมทั้งสามารถนําความรูที่ไดรับไปประยุกตใชเพ่ือการพัฒนาทองถิ่น
อยางย่ังยืนตอไป โดยมี อาจารย ดร.จงกล เฮงสุวรรณ ผูอํานวยการสถาบันอยุธยาศึกษา กลาวตอนรับ และ อาจารย
สุภารัตน ชัยกิตติภรณ รองผูอํานวยการสถาบันอยุธยาศึกษา มอบเกียรติบัตรใหกับผูเขารวมกิจกรรม  

2. วันท่ี 2 - 3 ธันวาคม 2560 สถาบันอยุธยาศึกษา จัดกิจกรรมอบรมยุวมัคคุเทศกอาสาทองเที่ยว   
ทางวัฒนธรรมอยุธยา รุนที่ 3 ณ สถาบันอยุธยาศึกษา และโบราณสถานในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
โดยไดรับเกียรติจากคุณศาริสา จินดาวงษ ผูอํานวยการพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ เจาสามพระยา และคุณวันลีย 
กระจางวี ภัณฑารักษพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ เจาสามพระยา  เปนวิทยากรอบรมใหความรูแกนักศึกษาสาขาวิชา
รัฐประศาสนศาสตร และนักศึกษาคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จํานวน 50 คน ซึ่งการจัด
กิจกรรมดังกลาวมีวัตถุประสงคเพื่อเสริมสรางทักษะความรูในดานการนําเสนอขอมูล และความรูที่เก่ียวของกับ    
การทองเที่ยว โดยเฉพาะขอมูลแหลงทองเท่ียว และวัฒนธรรมสถาน พรอมทั้งพัฒนาทักษะในการเปนมัคคุเทศก    
ใหนักศึกษามีความกลาแสดงออก กลาคิด กลาทํา อันจะเปนประโยชนอยางย่ิงตอนักศึกษาท่ีเขารับการอบรม       
ใหสามารถเปนยุวมัคคุเทศกอาสาทองเที่ยวทางวัฒนธรรมอยุธยาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยผูเขารับการอบรมไดรับ
มอบเกียรติบัตรจาก อาจารย ดร.จงกล เฮงสุวรรณ ผูอํานวยการสถาบันอยุธยาศึกษา 

3. วันที่ 9 - 10 ธันวาคม 2560 สถาบันอยุธยาศึกษา จัดกิจกรรมอบรมยุวมัคคุเทศกอาสาทองเที่ยว
ทางวัฒนธรรมอยุธยา รุนที่ 4 ณ สถาบันอยุธยาศึกษา และโบราณสถานในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
โดยไดรับเกียรติจากคุณศาริสา จินดาวงษ ผูอํานวยการพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ เจาสามพระยา และคุณวันลีย 
กระจางวี ภัณฑารักษพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ เจาสามพระยา  เปนวิทยากรอบรมใหความรูแกนักศึกษาสาขาวิชา
การทองเที่ยว และนักศึกษาคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จํานวน 50 คน ซึ่งการจัด
กิจกรรมดังกลาวมีวัตถุประสงคเพื่อเสริมสรางทักษะความรูในดานการนําเสนอขอมูล และความรูที่เก่ียวของกับ     
การทองเที่ยว โดยเฉพาะขอมูลแหลงทองเท่ียว และวัฒนธรรมสถาน พรอมทั้งพัฒนาทักษะในการเปนมัคคุเทศก    
ใหนักศึกษามีความกลาแสดงออก กลาคิด กลาทํา อันจะเปนประโยชนอยางย่ิงตอนักศึกษาท่ีเขารับการอบรม       
ใหสามารถเปนยุวมัคคุเทศกอาสาทองเที่ยวทางวัฒนธรรมอยุธยาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยผูเขารับการอบรมไดรับ
มอบเกียรติบัตรจาก อาจารยกันยารัตน คงพร รองผูอํานวยการสถาบันอยุธยาศึกษา 

4. วันที่ 14 ธันวาคม 2560 สถาบันอยุธยาศึกษา ไดจัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการตามรอยศาสตร
พระราชาสูการพัฒนาอยางยั่งยืน  คร้ังท่ี 2 ณ ศูนยการเรียนรูบานทุงกระโปรง ตําบลปาขะ อําเภอบานนา จังหวัด
นครนายก โดยไดรับเกียรติจากผูใหญสมหมาย เกตุแกว เปนวิทยากรบรรยายและอบรมเชิงปฏิบัติการใหความรูแก
นักศึกษาและตัวแทนชุมชนตางๆ ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จํานวน 32 คน เก่ียวกับแนวทางปฏิบัติตาม       
หลักทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง อาทิ การเรียนรูเรื่องผักสมุนไพรพ้ืนบาน การเรียนรูเร่ืองผักพื้นบานปลอดสารพิษ 
และการเรียนรูเรื่องปุยอินทรียชีวภาพ โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือใหผูรวมกิจกรรมมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับหลัก
ปรัชญาแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง วิถีเกษตรธรรมชาติ รวมท้ังสามารถนําความรูที่ไดรับไปประยุกตใชเพ่ือการพัฒนา
ทองถ่ินอยางย่ังยืนตอไป โดยมี อาจารย ดร.จงกล เฮงสุวรรณ ผูอํานวยการสถาบันอยุธยาศึกษา กลาวตอนรับ      
และ อาจารยชนิกานต ผลเจริญ รองผูอํานวยการสถาบันอยุธยาศึกษา มอบเกียรติบัตรใหกับผูเขารวมกิจกรรม 
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5. วันที่ 20 ธันวาคม 2560 เวลา 13.30 น. อาจารย ดร.จงกล เฮงสุวรรณ ผูอํานวยการสถาบัน
อยุธยาศึกษา เปนประธานการประชุมคณะกรรมการดําเนินงานสถาบันอยุธยาศึกษา ครั้งที่ 12/2560 โดยมีผูบริหาร
และบุคลากรเขารวมประชุม เพ่ือรายงานและกํากับติดตามผลการดําเนินงานของสถาบันอยุธยาศึกษา 

6. วันท่ี 23 ธันวาคม 2560 สถาบันอยุธยาศึกษา จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการดานศิลปะ และ
วัฒนธรรมอยุธยา ครั้งที่ 2 เรื่อง “ศิลปะลายรดน้ํา-ลงรักปดทอง” โดยไดรับเกียรติจากคุณสมหมาย ทับทอง       
เปนวิทยากรบรรยายและฝกปฏิบัติใหแกครูอาจารย และบุคลากรทางการศึกษา และประชาชนท่ัวไป ไดรับความรู
เก่ียวกับศิลปะลายรดน้ํา-ลงรักปดทอง รวมทั้งสามารถนําความรูที่ไดรับจากการเขารวมอบรมไปถายทอดใหกับ
นักเรียน นักศึกษา รวมถึงบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาของตนใหมีความรู และประยุกตใชเพื่อการประกอบ
อาชีพตอไป โดยมีอาจารย ดร.จงกล เฮงสุวรรณ ผูอํานวยการสถาบันฯ มอบเกียรติบัตรแกเขารับการอบรม 

7. วันที่ 27 ธันวาคม 2560 เวลา 13.30 น. สถาบันอยุธยาศึกษา จัดกิจกรรมนําเสนอผลงานวิชาการ
และงานวิจัย คร้ังที่ 1 โดยไดรับเกียรติจากคุณวรวิทย  สินธุระหัส คุณธีรพงษ  คําอุน และคุณชนินทร  ผองสวัสดิ์ 
เปนวิทยากรบรรยายใหความรูแกนักศึกษา นักวิชาการ และผูสนใจท่ัวไป ไดรับความรูเกี่ยวกับงานวิจัยและ        
องคความรูดานวัฒนธรรมอยุธยา รวมทั้งเปนเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพ่ือสรางสรรคผลงานวิชาการดาน
วัฒนธรรมอยุธยา 

8. วันที่ 17 มกราคม 2561 ประชุมคณะกรรมการดําเนินงานสถาบันอยุธยาศึกษา คร้ังที่ 1/2561  
ณ หองประชุมสถาบันอยุธยาศึกษา 

9. วันที่  18 – 19 มกราคม 2561 กิจกรรมสัมมนาอยุธยาศึกษาวิชาการ “อยุธยา : พลิกอดีต 
มุมมองใหม”ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

10. วันที่ 25 มกราคม 2561 กิจกรรมทําบุญวัดบรมพุทธราม ณ วัดบรมพุทธราม 
11. วันที่ 30 – 31 มกราคม  2561 โครงการถายทอดงานศิลปกับศิลปนแหงชาติ : ศิลปนแหงชาติ

สัญจร ครั้งที่ 1 “ศิลปนแหงชาติสัญจร สอนศิลปถิ่นมรดกโลก” ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
 

มติ/ความคดิเห็นของท่ีประชุม 
รับทราบ 

 

ระเบียบวาระที่ 5.6  ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 สาระสําคัญโดยยอ 
1. วันท่ี 8 ธันวาคม 2560 สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  จัดโครงการบริการวิชาการ 

“การอานเพ่ือบริการชุมชน ประจําป 2561”  โดยรวมกับโรงเรียนเทศบาลวัดรัตนชัย เรียนเชิญ พันจาอากาศเอกสุวัฒน  
สรรพโกศลกุล รองนายกเทศมนตรีนครพระนครศรีอยุธยา เปนประธานเปดงาน  ภายในงานจัดการแขงขัน              
การอาน การทําสมุดโนต พวงกุญแจ พวงมาลัย สบูสมุนไพร และมีการมอบรางวัลการแขงขันประเภทตางๆ ใหกับ
นักเรยีน ณ โรงเรียนเทศบาลวัดรัตนชัย ต.หอรัตนไชย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

2. วันที่ 19 ธันวาคม  2560 เวลา 07.30 น. สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  ไดรับ
มอบหมายจากมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา นําโดย อาจารยสาโรช ปุริสังคหะ ผูอํานวยการสํานัก      
วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ พรอมบุคลากร  เขารวมพบปะ หารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็น “รวมประชุม
สภากาแฟ” ณ หอประชุมโรงเรยีนอยุธยานุสรณ 
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3.  วันท่ี  21 ธันวาคม 2560  เวลา 09.00 น. สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ               
จัดโครงการบริการวิชาการ “การพัฒนาหองสมุดโรงเรียนเพื่อการศึกษาในทองถิ่น “ โดย อาจารยสาโรช ปุริสังคหะ 
ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เปนประธานในพิธีสงมอบหองสมุดโรงเรียนตะโกดอน   
หญานาง อําเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พรอมอาจารยทัศนี สุทธิวงศ รองผูอํานวยการและบุคลากรเขารวม
กิจกรรมในครั้งนี้  

4. วันที่ 7 ธันวาคม 2560 ซอมสายไฟเบอรออฟติก เนื่องจากหนูกัดสายขาด/ตอสายไฟเบอรออฟติก
ใหม ณ อาคารบานพลูหลวง 

5. วันที่ 12 ธันวาคม 25560 ระบบอินเทอรเน็ตใชงานไมได เนื่องจากอแดปเตอรโทรศัพทเสีย/เสียบ
สาย Lan โดยตรงเขาเครื่อง PC ณ สํานักงานคณะกรรมการบัณฑติศึกษา 

6. วันท่ี 19 ธันวาคม 2560 ระบบอินเทอรเน็ตใชงานไมได  เนื่องจากหัว RJ-45 เสีย/เขาหัว RJ-45 
ใหม ณ คณะวิทยาการจัดการ 

7. วันท่ี 19 ธันวาคม 2560 เปลี่ยนสาย RGB หอง 31018  เนื่องจากภาพออกจอสีไมครบ/เปลี่ยน
สาย  RGB ใหม ณ อาคาร 100 ป 

8. วันที่  19 ธันวาคม 2560 เปลี่ยนโปรเจคเตอรและแกไขบล็อก Lan หอง 31109 เนื่องจาก
โปรเจคเตอรเสื่อมสภาพ/เปลี่ยนเครื่องใหม ณ อาคาร 100 ป 

9. วันที่ 22 ธันวาคม 2560 Cleaning Day ณ หองสมุด 
10. วันที่ 25 ธันวาคม 2560 Cleaning Day ณ  อาคาร 100 ป 
11. งานซอมบํารุงคอมพิวเตอร อาจารย จํานวน 5 เคร่ือง  นักศึกษา จํานวน 16 เครื่อง  บุคลากร 

จํานวน  8 เคร่ือง ณ หองซอมคอมพิวเตอร อาคาร 100 ป ชั้น 2 
12. วันท่ี 1 - 20 ธันวาคม 2560 ตัดตอวีดีโองานประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาเครือขายกิจการ

นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลท่ัวประเทศ คร้ังที่ 9 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัย 
13. วันที่ 1 - 20 ธันวาคม 2560 ตัดตอพรีเซ็นเทชั่นแนะนํากองพัฒนานักศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏ

และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั่วประเทศ คร้ังที่ 9 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
14. วันที่ 13 - 14 ธันวาคม 2560 ติดตั้งระบบถายทอดสดผาน Facebook ในงานประชุมเชิงปฏิบัติการ

การพัฒนาเครือขายกิจการนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
15. งานใหบริการหองประชุมและหองปฏิบัติการคอมพิวเตอร 

- วันที่ 2 ธันวาคม 2560 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีอบรมเชิงปฏิบัติ Formula 1 STEM 
Challenge ณ หอง 31021 

- วันที่  2 ธันวาคม 2560 กองบริการการศึกษารับรายงานตัวและยืนยันสิทธ์ิเปนนักศึกษา     
ภาคปกติ ประจําปการศึกษา 2561 (รอบ Portfolio) ณ หองประชุม อาคาร 100 ป 

- วันท่ี 14 ธันวาคม 2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาตอนรับการลงพ้ืนท่ีตรวจ
เยี่ยมมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาของพลเอกดาวพงษ  รัตนสุวรรณ องคมนตรี หอง 31120, 31121,            
หองประชุมอาคาร 100 ป มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  

- วันที่ 14 - 16 ธันวาคม 2560 ประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาเครือขายกิจการนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลท่ัวประเทศ คร้ังที่ 9 ณ อาคาร 100 ป 
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- วันที่ 14 - 15 ธันวาคม 2560, วันที่ 18 - 19 ธันวาคม 2560 คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชา
ทองเที่ยวฝกอบรมเชิงปฏิบัติการโปรแกรมสํารองท่ีน่ังของสายการบิน Selling Platform Connect ระบบอะมาดี
อุสฯ Amadeus Basic Reservation ณ หอง 31104, 31108 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  

- วันที่ 16 ธันวาคม 2560 ปฐมนิเทศนักศึกษา ณ หอง 31021 คณะครุศาสตร  
- วันที่ 21 - 22 ธันวาคม 2560 อบรมเพ่ือพัฒนานักศึกษาชั้นปที่ 4 เรื่อง การพัฒนาความสามารถ     

ในการประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการจัดการเรียนรูวิทยาศาสตรในยุค 4.0 สําหรับนักศึกษาครูวิทยาศาสตร 2560 
ณ  หอง 31104  คณะครุศาสตร 

- วันที่ 13 ธันวาคม 2560 บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน) โครงการจัดฝกอบรมการใช
งาน ระบบ Beverest ณ หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร 31104 

- วันที่  18 ธันวาคม 2560 สํานักงานคลังจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โครงการฝกอบรมเชิง
ปฏิบัติการหลักสูตร “การจัดซื้อจัดจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส (Electronic Government Procurement :  
e-GP สําหรบัเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานของหนวยงานของรัฐในสวนภูมิภาค” ณ หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร 31104 

16. การเปดตลาดนัดตอนเชา  วัตถุประสงคเพ่ือใหคณาจารย  บุคลากร และนักศึกษานําสินคามา
ขาย  ซึ่งเปนสินคาที่ทําเอง  และประหยัด  ราคายอมเยา จัดดานหนาสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

17. การปรับภูมิทัศนของหองสมุดใหมีลักษณะโลง  โปรง ใหเหมาะกับการอานหนังสือ โดยหนังสือ
ใหมจะอยูชั้น 1 เพ่ือสําหรับทุกคนที่ไปใชบริการ 

18. WiFi ขณะนี้ไดจัดทําสัญญาและติดตั้ง  คาดวาแลวเสร็จในเดือนกุมภาพันธ 2561 
19. การนํ าเสนอเว็บไซต ของมหาวิทยาลัย (เว็บไซต ใหม ) ลั กษณะของเว็บจะเปนบล็ อก               

โดยหนวยงานตาง ๆ สามารถกรอกขอมูลในฟอรมท่ีกําหนดไว  และขอมูลสามารถลิ้งกมายังเว็บไซตไดทันที    
 

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
รับทราบ   

 

ระเบียบวาระที่ 5.7  ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 

 สาระสําคัญโดยยอ 
1. วันที่ 9 มกราคม 2561 ผูอํานวยการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) ครั้งที่ 1/2561 

ณ หองประชุมอยุธยา – อาเซยีน 
2. วันท่ี 10 มกราคม 2561 ผูอํานวยการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา คร้ังท่ี 

1/2561 ณ หองประชุมอยุธยา – อาเซียน 
3. วันที่ 12 มกราคม 2561 ผูอํานวยการและบุคลากรเขารวมประชุมการทบทวนและจัดทําตัวบงชี้และ

เกณฑการประเมิน ระดับสํานัก/สถาบัน ปงบประมาณ 2561  
4. วันที่ 19 มกราคม 2561 ผูบริหารและบุคลากรเขารวมอบรมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง การบริหารพัสดุ 

ตาม พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา รุนที่ 2     
ณ หองประชุมตนโมก 

5. วันที่ 9 - 11 มกราคม 2561 ผูบริหารเขารวมประชุมปฏิบัติการพัฒนานักวิจัยเครือขายความ
หลากหลายทางชีวภาพ วัฒนธรรม และภูมิปญญาทองถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏ และ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล: 
งานวิจัยเพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
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6. วันที่ 14 มกราคม 2561 การลงพื้นที่ท้ัง 5 พื้นที่  ขณะนี้อยูระหวางการประสานงานกับคณะ  และ
จะทําหนังสือตามไป 
 

มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
รับทราบ 

 

ระเบียบวาระท่ี 5.8  ผูอํานวยการสํานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา 

 สาระสําคัญโดยยอ 
1. วันที่  16 ธันวาคม 2560  จัดกิจกรรมอบรมความรูทางวิชาการ เรื่อง “การพัฒนาศักยภาพ         

ดานทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษสําหรบันักศึกษาระดับบัณฑิตศกึษา” ณ หองประชุม 3013 อาคารบัณฑติวิทยาลัย 
2. วันท่ี 24 ธันวาคม 2560  กิจกรรมประชุมสัมมนาระหวางฝกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 

(ครั้งที่ 1)  ณ หองประชุม 317 
3. วันท่ี 14 มกราคม 2561  จัดสัมมนาและชมนิทรรศการหลังฝกปฏิบัติการบริหารสถานศึกษา

และการบริหารการศึกษาหลัก ของนักศึกษาสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา รุนป
การศึกษา 2559 ณ อาคารบัณฑติวิทยาลัย 

4. การพัฒนาหลักสูตรระดับปริญญาโท  สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน  ไดมีการวิพากษ
หลักสูตรไปเมื่อวันท่ี 20 ธันวาคม 2560 โดยเชิญผูทรงคุณวุฒิจากภายนอก  และจะนําเขาการประชุม
คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาวันที่ 24 มกราคม 2560  เพื่อจะไดเปดรับในปการศึกษา 2561 

5. การใหความสําคัญกับนักศึกษาระดับปริญญาโท  ไดจัดอบรมเร่ืองทักษะการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษ  เพ่ือเตรียมการสอบตามเกณฑของสํานกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษาที่ไดกําหนดไว 

 

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
รับทราบ  ประธาน ใหขอเสนอแนะวา เรื่องการใชหองเรียน  หากเปนนักศึกษาภาคปกติชวงพัก

กลางวันใหปดหอง  แตหากเปนนักศึกษาที่มาเรียนวันเสาร – อาทิตย ก็ใหเปดใชทั้งวัน 
 
 

ระเบียบวาระท่ี 5.9  ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี 

 สาระสําคัญโดยยอ 
1. ระหวางวันที่ 8 – 12 กุมภาพันธ 2561 เปนตนไปจะมีการขนยายของเพ่ือเขามาในอาคาร 1 

และอาคาร 2 และใหแลวเสร็จภายในกลางเดือนกุมภาพันธ 2561 
2. ปญหาน้ําลนทอ และน้ําเสียที่หอพักอูทอง  ไดติดตอชางมาดําเนินการแลว 
3. วันที่  14 กุมภาพันธ 2561 วันสถาปนาสถาบันราชภัฏ  จะมีการจัดกิจกรรมในชวงเชา       

เวลา 07.30 – 09.30 น. และขอเรียนเชิญผูบริหารทุกทานและขอนักศึกษาแตละคณะ ๆ ละ 50 คน เพื่อเขา
รวมงาน  และภายหลังจากงานจะมีการประชุมสภามหาวิทยาลัยในเวลา 09.30 น. 
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งานบริหารงานบุคคล 
1. วันที่ 26 ธันวาคม 2560 ประชุมคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ (ก.พ.ว.) คร้ังท่ี 

13/2560  มีมติเห็นชอบการกําหนดตําแหนงและแตงตั้ งใหดํารงตําแหนงทางวิชาการ ระดับผูชวย
ศาสตราจารย จํานวน 1 ราย 

2. ตั้งแตวันที่ 4 ธันวาคม – 25 ธันวาคม 2560 ประกาศรับสมัครบุคคลเพ่ือเลือกสรรเปนพนักงาน
ราชการท่ัวไป ครั้งที่ 2/2560 

3. ตั้งแตวันที่ 18 ธันวาคม 2560 จางอาจารยชาวตางประเทศ ราย Mr. Michael Edward 
Nedbal JR.  

4. ประกาศรับสมัครบุคคลเพ่ือเลือกสรรเปนพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ 2/2560 ตั้งแตวันที่ 4 
ธันวาคม – 25 ธันวาคม 2560 

5. บรรจุและแตงตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ จํานวน 6 ราย ดังนี้ 
 5.1 นายสุรพงษ  วงษเพ็ชร พนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  

ตั้งแตวันที่ 1 ธันวาคม 2560 
   5.2 นายสุรัตน  ลิ่วลาภาวงศ  เจาหนาที่ประจําตามสัญญา สังกัดกองกลาง สํานักงาน
อธิการบดี  ตั้งแตวันที่ 1 ธันวาคม 2560 

 5.3 นางสาวขวัญเรือน  เอี่ยมสะอาด  เจาหนาที่ประจําตามสัญญา สังกัดกองพัฒนานักศึกษา 
ตั้งแตวันที่ 1 ธันวาคม 2560 

 5.4 นางสาวเนตรนภา  สาสังข  พนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหนงอาจารย สังกัดคณะ
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ตั้งแตวันที่ 1 ธันวาคม 2560 

 5.5 วาท่ี ร.ต. สุพรชัย  ปยะรัตนวนกุล พนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหนงอาจารย สังกัดคณะ
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ตั้งแตวันที่ 15 ธันวาคม 2560 

 5.6 นางสาวปยลักษณ  เจริญชาติ พนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหนงอาจารย สังกัดคณะ
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ตั้งแตวันที่ 18 ธันวาคม 2560 

6.  บุคลากรสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ลาออกจาการปฏิบัติหนาที่ จํานวน 1 ราย 
6.1 นายสุรพงษ  วงศเพ็ชร พนักงานราชการ สังกัดคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ตั้งแต

วันที่ 1 ธันวาคม 2560 
7.  กําหนดการประชุมคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ (ก.พ.ว.) ครั้งที่ 1/2561                       

วันที่ 12 กุมภาพันธ 2560 
8. กําหนดการประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการลาศึกษาตอ ครั้งที่ 7/2560 ภายใน

เดือนมกราคม 2561 
9. กําหนดการประชุมคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบุคลากร คร้ังที่  2/2560 ภายในเดือน

มกราคม 2561 
 

งานการเงินและบัญชี 
1. รายงานผลการดาํเนินงาน รายงานการรับเงิน – การจายเงนิ ประจําเดอืนธันวาคม 2560 
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งานสวัสดิการและจัดหารายได 
ผลการดําเนินงาน ประจําเดือนธันวาคม 2560 
1. เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2560 ดําเนินการรับชําระเงินคาบํารุงสถานที่ (รายเดือน – ล็อคประจํา)       

ณ อาคารหอประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
2. เม่ือวันท่ี 2 ธันวาคม 2560 ดําเนินการเดินสํารวจและตรวจรานคาท่ีจําหนายสินคาในพ้ืนที่ตลาดนัด 

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

3. เม่ือวันท่ี 3 ธันวาคม 2560 ดําเนินการเดินสํารวจและตรวจรานคาท่ีจําหนายสินคาในพ้ืนที่ตลาดนัด 
และจัดเก็บเงินรายไดจากรานคา (รานคาขาจร) ณ พื้ นที่ จําหนายสินคา (ตลาดนัด) มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 

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

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

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

7. เม่ือวันที่ 17 ธันวาคม 2560 ดําเนินการเดินสํารวจและตรวจรานคาที่จําหนายสินคาในพื้นที่ตลาด
นัด และจัดเก็บเงินรายไดจากรานคา (รานคาขาจร) ณ พื้นที่ จําหนายสินคา (ตลาดนัด) มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 

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

9. เม่ือวันที่ 24 ธันวาคม 2560 ดําเนินการเดินสํารวจและตรวจรานคาที่จําหนายสินคาในพ้ืนที่ตลาด
นัด และจัดเก็บเงินรายไดจากรานคา (รานคาขาจร) ณ พื้นที่ จําหนายสินคา (ตลาดนัด) มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 
 

แผนการดําเนินงานประจําเดือนมกราคม 2561 
1. วันที่ 6 มกราคม 2561 ดําเนินการรับชําระเงินคาบํารุงสถานที่ (รายเดือน – ล็อคประจํา) ณ อาคาร

หอประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
2. วันที่ 6 มกราคม 2561 ดําเนินการเดินสํารวจและตรวจรานคาที่จําหนายสินคาในพ้ืนที่ตลาดนัด 

และจัดเก็บเงินรายไดจากรานคา (รานคาขาจร) ณ พื้ นที่ จําหนายสินคา (ตลาดนัด) มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 
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3. วันที่ 7 มกราคม 2561 ดําเนินการเดินสํารวจและตรวจรานคาที่จําหนายสินคาในพ้ืนที่ตลาดนัด 
และจัดเก็บเงินรายไดจากรานคา (รานคาขาจร) ณ พื้ นที่ จําหนายสินคา (ตลาดนัด) มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 

4. วันที่ 13 มกราคม 2561 ดําเนินการเดินสํารวจและตรวจรานคาท่ีจําหนายสินคาในพื้นท่ีตลาดนัด 
และจัดเก็บเงินรายไดจากรานคา (รานคาขาจร) ณ พื้ นที่ จําหนายสินคา (ตลาดนัด) มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 

5. วันที่ 14 มกราคม 2561  ดําเนินการเดินสํารวจและตรวจรานคาที่จําหนายสินคาในพื้นที่ตลาดนัด 
และจัดเก็บเงินรายไดจากรานคา (รานคาขาจร) ณ พื้ นที่ จําหนายสินคา (ตลาดนัด) มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 

6. วันที่ 20 มกราคม 2561  ดําเนินการเดินสํารวจและตรวจรานคาที่จําหนายสินคาในพื้นที่ตลาดนัด 
และจัดเก็บเงินรายไดจากรานคา (รานคาขาจร) ณ พื้ นที่ จําหนายสินคา (ตลาดนัด) มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 

7. วันที่ 21 มกราคม 2561 ดําเนินการเดินสํารวจและตรวจรานคาท่ีจําหนายสินคาในพื้นท่ีตลาดนัด 
และจัดเก็บเงินรายไดจากรานคา (รานคาขาจร) ณ พื้ นที่ จําหนายสินคา (ตลาดนัด) มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 

8. วันที่ 27 มกราคม 2561  ดําเนินการเดินสํารวจและตรวจรานคาที่จําหนายสินคาในพื้นที่ตลาดนัด 
และจัดเก็บเงินรายไดจากรานคา (รานคาขาจร) ณ พื้ นที่ จําหนายสินคา (ตลาดนัด) มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 

9. วันที่ 28 มกราคม 2561 ดําเนินการเดินสํารวจและตรวจรานคาท่ีจําหนายสินคาในพื้นท่ีตลาดนัด 
และจัดเก็บเงินรายไดจากรานคา (รานคาขาจร) ณ พื้ นที่ จําหนายสินคา (ตลาดนัด) มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 

  

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
รับทราบ 

 

ระเบียบวาระท่ี 5.10  ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ 

 สาระสําคัญโดยยอ 
สภาคณาจารยและขาราชการจะเปนเจาภาพจัดการประชุมสภาคณาจารยและขาราชการแหงประเทศ

ไทย ระหวางวันที่ 15 – 17 กุมภาพันธ 2561 โดยในวันท่ี 15 กุมภาพันธ 2561 ไดเรียนเชิญศาสตราจารยคลินิก
นายแพทยอุดม  คชินธร รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงศึกษาธิการ  มาเปนวิทยากรบรรยาย  และขอเรียนเชิญ
ผูบริหารทุกทานเขารวมงาน และในวันที่ 16 กุมภาพันธ 2561 จะมีการประชุมแยกระหวางท่ีประชุมประธาน      
สภาคณาจารยและขาราชการมหาวิทยาลัยราชภัฏ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล และสถาบันเทคโนโลยีปทุม
วันเพ่ือระดมความคิดเห็นกัน  และในวันที่ 17 กุมภาพันธ 2561 ชวงเชาจะเปนการสรุปงาน  และจะนําผูเขารวม
ประชุมเยี่ยมชมสถานที่สําคัญๆของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา   
 

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
รับทราบ    
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ระเบียบวาระท่ี 5.11  ผูอํานวยการกองนโยบายและแผน 

 สาระสําคัญโดยยอ 
 1. ผลการดําเนินงาน ประจําเดือนธันวาคม พ.ศ. 2560 - มกราคม พ.ศ. 2561 

 2. แผนการดําเนินงานประจําเดือนมกราคม พ.ศ. 2561  

 3. สรุปผลการดําเนินงานตามแผนการใชจายงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ          

พ.ศ. 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จําแนกตามประเภทงบประมาณ ขอมูลสะสม ตั้งแตวันที่ 1 

ตุลาคม 2560 – 31 ธันวาคม 2560  

 4. สรุปผลการดําเนินงานตามแผนการใชจายงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ         

พ.ศ. 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จําแนกตามประเภทรายจาย ขอมูลสะสม ตั้งแตวันที่ 1 

ตุลาคม 2560 – 31 ธันวาคม 2560 

 5. สรุปผลการดําเนินงานตามแผนการใชจายงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ          

พ.ศ. 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จําแนกรายหนวยงาน ขอมูลสะสม ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 

2560 – 31 ธันวาคม 2560 

 6. สรุปผลการดําเนินงานตามแผนการใชจายงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ           

พ.ศ. 2561 (ภาพรวม) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จําแนกรายหนวยงาน ขอมูลสะสม ตั้งแตวันที่ 1 

ตุลาคม 2560 – 31 ธันวาคม 2560 

 7. สรุปขาวยุทธศาสตรดานการศึกษาที่เก่ียวของ 
 

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
รับทราบ    
 

ระเบียบวาระที่ 5.12  ผูอํานวยการกองกลาง 
ขอมลูตามที่สํานักงานอธิการบดีเสนอ 

 
 

ระเบียบวาระที่ 5.13  ผูอํานวยการกองพัฒนานกัศึกษา 

 สาระสําคัญโดยยอ 
1. วันท่ี 21 - 22 พฤศจิกายน 2560 เขารวมประชุมเตรียมความพรอมการแขงขันกีฬามหาวิทยาลัย

ราชภัฏเขตภูมิศาสตรภาคกลาง ครั้งท่ี 29 มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี จ.จันทบุรี 
2. วันที่  14 - 16 ธันวาคม 2560 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาเครือขายกิจการ

นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั่วประเทศ ครั้งที่ 9 ซึ่งมีมหาวิทยาลัยเขารวม
ทั้งหมด 34 แหง มหาวิทยาลัยราชภัฏ 30 แหง และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 4 แหง ณ หอประชุม
มหาวิทยาลัย 
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3. วันท่ี 18 - 19 ธันวาคม 2560 อบรมอาจารยที่ปรึกษา ณ หองประชุมตนโมก 
4. วันที่  20 - 23 ธันวาคม 2560 สงบุคลากรเขารวมโครงการพัฒนามหาวิทยาลัยสูการเปน

มหาวิทยาลัยปลอดบุหร่ีอยางย่ังยืน ณ โรงแรมไมดา จ.นครปฐม 
5. วันท่ี 6 มกราคม 2561 ประชุมทบทวนแผนพัฒนานักศึกษา ครั้งท่ี 1 ณ หองประชุมศูนยวิทยฯ 
6. วันที่ 9 มกราคม 2561 คณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนางานดานกิจการนักศึกษาไปศึกษาดู

งาน เรือ่ง โครงการมหาวิทยาลัยปลอดบุหรี ่ณ มหาวิทยาลัยศรนีครินทรวิโรฒองครักษ จ.นครนายก  
7. วันท่ี 10 มกราคม 2561 ประชุมนักศึกษาชั้นปท่ี 1 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัย 
8. วันที่ 10 มกราคม 2561 ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนางานดานกิจการนักศึกษา 

ครั้งที่ 2 ณ หองประชุมกองพัฒนานักศึกษา 
9. วันท่ี 21-31 มกราคม 2561 นําตัวแทนนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศ

ไทย คร้ังท่ี 45 (รอบมหกรรม) ซึ่งมีนักกีฬาเขารวมจํานวน 22 คน อาจารย เจาหนาที่และผูควบคุมกีฬา จํานวน    
17 คน โดยมีประเภทกีฬาที่เขารวมการแขงขัน ดังนี้ 1. เปตอง  2. เพาะกาย 3. มวยไทยสมัครเลน 4. ปนจักสีลัต    
5. ปนหนาผา 6. กรฑีา ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุร ีจ.ปทุมธานี 
 

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
รับทราบ 

 

ระเบียบวาระที่ 5.14  ผูอํานวยการกองบริการการศึกษา 

 สาระสําคัญโดยยอ 
1. วันที่ 1 ธันวาคม 2560 วันสุดทายของภาคเรียนที่ 1/2560 และสงเกรดแก I ภาคเรียนที่ 

2/2559 ณ กองบรกิารการศึกษา 
2. วันที่  1-8 ธันวาคม 2560 นักศึกษาช้ันปที่  1-5 คณะครุศาสตร รับหนังสือรับรองเปน

นักศึกษา และใบแสดงผลการศึกษา โครงการผลิตครูเพ่ือพัฒนาทองถิ่นรุนที่ 2 ในป พ.ศ. 2560 ณ กองบริการ
การศึกษา 

3. วันที่ 2 ธันวาคม 2560 รายงานตัวและยืนยันสิทธ์ิเปนนักศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี 
ประจําปการศึกษา 2561 (รอบ Portfolio ครั้งที่ 1) มีผูมารายงานตัวทั้งสิ้น จํานวน 283 ราย (ขอมูล ณ วันที่ 
21 ธันวาคม 2560) เวลา 08.30-12.00 น.  ณ หองประชุมอาคาร 100 ป 

4. วันที่ 2 ธันวาคม 2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เปนหนวยงานกลางใน     
การออกขอสอบ  คัดเลือกขอสอบ  พิมพ ข อสอบ  จัดสอบ ประมวลผลการสอบ และเก็บขอสอบ                   
ในการดําเนินการเก่ียวกับการทดสอบภาคความรูความสามารถทั่วไปและภาคความรูความสามารถเฉพาะ
ตําแหนงในการเลือกสรรเพ่ือ จัดจางเปนพนักงานจาง ค ร้ังที่  2/2560 องคการบริหารสวนจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ตําแหนงผูชวยครู จํานวน 21 อัตรา และผูชวยครูผูดูแลเด็ก จํานวน 13 อัตรา รวมทั้งสิ้น 
34 อัตรา เวลา 09.00-16.30 น. ณ อาคาร 6, อาคาร 7 

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

6. วันที่ 4,6,8,12 ธันวาคม 2560 สอบปลายภาคเรียนนักศึกษาภาคปกติ ภาคเรียนที่ 1/2560 
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
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7. วันที่ 7 ธันวาคม 2560 มหาวิทยาลัยจัดสงผลสอบภาคความรูความสามารถทั่วไป (ภาค ก.)  
ภาคความรูความสามารถสําหรับตําแหนง (ภาค ข.) ใหกับองคการบริหารสวนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
ตําแหนงผูชวยครแูละผูชวยครูผูดูแลเด็ก  ณ องคการบริหารสวนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

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

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

10. วันที่ 9 - 10 ธันวาคม 2560 นักศึกษาภาคพิเศษ (เสาร-อาทิตย) ภาคเรียนที่ 2/2560 สอบ
ปลายภาคเรียน ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

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

12. วันที่ 12 ธันวาคม 2560 มหาวิทยาลัยจัดสงรายชื่อนักศึกษาที่รายงานตัวและยืนยันสิทธ์ิเปน
นักศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ประจําปการศึกษา 2561  (รอบ Portfolio คร้ังที่ 1) ใหที่ประชุม
อธิการบดีแหงประเทศไทย (ทปอ.) ณ กองบริการการศึกษา 

13. วันที่ 13 ธันวาคม 2560 มหาวิทยาลัยประกาศรายชื่อผูผานการทดสอบวัดระดับมาตรฐาน
ภาษาอังกฤษ (ครั้งที่ 1) สําหรับนักศึกษาภาคปกติ ภาคเรียนที่ 1 ประจําปการศึกษา 2560 ณ กองบริการ
การศึกษา www.aru.ac.th 

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

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

16. วันที่  17 ธันวาคม 2560 องคการบ ริหารส วน จังหวัดพระนครศรีอยุธยาชํ าระเงิน              
คาดําเนินการออกขอสอบตําแหนงผูชวยครู และผูชวยครูผูดูแลเด็ก สั่งจายในนาม“มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา” ณ องคการบริหารสวนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

17. วันที่ 22 ธันวาคม 2560 ที่ประชุมอธิการบดีแหงประเทศไทย (ทปอ.) สงรายชื่อผูยืนยันสิทธ์ิ
ใหมหาวิทยาลัย (รอบ Portfolio ครั้งที่ 1) ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรอียุธยา 

18. วันท่ี 22 ธันวาคม 2560 คณะ 4 คณะ สงรายชื่อคณะกรรมการสภาวิชาการชุดใหม 
(กรรมการภายใน) ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

19. วันที่ 27 ธันวาคม 2560 อาจารยท่ีปรึกษาพบนักศึกษาภาคปกติ ชั้นปที่ 1-4 ภาคเรียนท่ี 
2/2560 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

20. วันที่ 28 ธันวาคม 2560 ประชุมคณะกรรมการอนุมัติการประเมินผลการสําเร็จการศึกษา 
ภาคเรียนที่ 1/2560  เวลา 14.00 น. ณ หองประชุมอยุธยา-อาเซยีน 

21. วันที่ 26-27 ธันวาคม 2560 มหาวิทยาลัยจัดอบรมโครงการพัฒนาอาจารยใหม จํานวน 31 
คน ณ โรงแรมเดอะกรีนเนอรี่ รีสอรท เขาใหญ อําเภอปากชอง  จังหวัดนครราชสีมา 
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22. วันที่ 27-30 มกราคม 2561 นักศึกษาชั้นป ท่ี 1-4 ลงทะเบียนเรียนผานระบบออนไลน 
(ลงทะเบียนตามแผนการเรียน) ภาคเรียนที่ 2/2560  www.aru.ac.th 

23. วันที่ 4 - 12 มกราคม 2561 นักศึกษาภาคปกติ ชั้นปที่ 1-4 ทุกคณะขอเปดวิชาเรียน ภาค
เรียนที่ 2/2560 ณ กองบริการการศึกษา 

24. วันที่ 8 มกราคม 2561 นักศึกษาภาคปกติทุกชั้นปเปดภาคเรียนที่ 2/2560 ณ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

25. วันที่ 8 มกราคม 2561 ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ คร้ังท่ี 1/2561 (วาระพิเศษ) ณ 
หองประชุมอยุธยา-อาเซียน ชั้น 2 

26. วันที่ 17 มกราคม 2561 ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ  ครั้งที่ 2/2561 ณ หองประชุม
อยุธยา-อาเซียน ชั้น 2 

27. วันที่ 23 ธันวาคม 2560 ถึงวันที่ 16 กุมภาพันธ 2561 รับสมัครนักศึกษาภาคปกติ ประจําป
การศึกษา 2561 (รอบ Portfolio คร้ังท่ี 2) ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
รับทราบ 

 

ระเบียบวาระที่ 5.15  หัวหนาหนวยตรวจสอบภายใน 

 สาระสําคัญโดยยอ 
1. รายงานการควบคุมภายในของมหาวิทยาลัย  ไดดําเนินการจัดสงไปยังกระทรวงศึกษาธิการ

และสํานักงานตรวจสอบภายใน  ในวันที่ 29 ธันวาคม 2560 
2. การตรวจสอบดานความผิดทางละเมิด  อยูระหวางการดําเนินการรางรายงาน  นําเสนอรอง

อธิการบดีฝายกิจการพิเศษและกฎหมาย  และเสนออธิการบดีตอไป 
3. การตรวจสอบการบริหารเงินรายไดของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ          

อยูระหวางการสรุปผลและนําผลนี้สงไปยังผูอํานวยการสํานักวิทยบริการฯไดรับทราบ 
4. ตรวจสอบการบริหารทางการเงินและบัญชีของศูนยปฏิบัติการวิชาชีพอาคารสวนหลวง  เม่ือ

วันที่ 8 มกราคม 2561  
5. การตรวจสอบงบการเงิน  ฝายการเงินไดจัดสงงบมาใหเมื่อวันที่ 8 มกราคม 2561 ซ่ึงหนวย

ตรวจสอบภายในจะดําเนินการและรายงานผลใหทราบตอไป  
 

มติ/ความคดิเห็นของท่ีประชุม 
รับทราบ 

 

ระเบียบวาระที่ 5.16  ประธานคณะกรรมการดําเนินงานศูนยฝกปฏิบัติการวิชาชีพธุรกิจ (อาคาร  
สวนหลวง) 

- ไมมี - 

ระเบียบวาระที่ 5.17  รองอธิการบดี 



 

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  คร้ังที่  2/2561 

 

36 

ระเบียบวาระที่ 5.17.1  รองอธิการบดีฝายบริหาร 

 สาระสําคัญโดยยอ 
1. ผลการอบรมภาษาอังกฤษของคณาจารย มีผูเขาอบรมในรุนแรก จํานวน 89 คน ผลการอบรมดานทักษะ

คิดเปนรอยละ 20  

2. วันที่ 10 มกราคม 2561 การทดสอบของนักศึกษาที่ทดลองโปรแกรมภาษาอังกฤษคณะละ    

1 หมู ณ หอง 31020  อาคาร 100 ป 

3. ผลการเบิกจายงบประมาณ ขณะนี้มีผลการเบิกจายนอยมาก  และในสวนของกองกลาง

ตอนนี้มี 2 เร่ือง คือ หมอแปลงไฟฟา ไดผูรับจางแลว เปดใหวิจารณอยูจะครบในวันที่ 11 มกราคม 2561  และ

คาดวาจะเซ็นสัญญาในวันที่ 17 มกราคม 2561 สวนการปรับปรุงถนนกับระบบไฟฟา ไดเปดรางประกาศให

วิจารณอยู และจะประกาศเชิญชวนอีก 12 วัน และจะเซ็นสัญญาในวันที่ 14 กุมภาพันธ 2561 ไดเรงใหงาน

พัสดุดําเนินการในไตรมาสท่ี 2 

4. มหาวิทยาลัยไดจัดทําปฏิทินและสมุดบันทึก  แตอาจไมทนัแจกในชวงปใหม  และรอบแรกจะ

นําแจกกรรมการสภามหาวิทยาลัยในวันท่ี 10 มกราคม 2561 และจะนําแจกใหแตละหนวยงานตอไป    

ผลการดําเนินงานดานอาคารสถานท่ี 

 งานกอสรางและปรับปรุงสิ่งกอสรางในปจจุบัน 

1. อาคารครุศาสตรกอสรางแลวเสร็จเร่ิมใชงานตั้งแต สิงหาคม 2560 

2. อาคารเรียนรวมและโรงอาหารดําเนินการถึงงวดท่ี 17 จาก 19 งวด คาดวาจะกอสรางแลว

เสร็จสงมอบไดในเดือนมกราคม 2561 

3. อาคารศลิปกรรมอยูระหวางข้ันตอนกระบวนการเพ่ือใหสามารถทําการกอสรางไดตอหลังจาก

กรมศลิปากรใหระงบัการกอสรางเนื่องจากตัวอาคารทับแนวคลองโบราณ 

4. งานปรับปรุงอาคาร 1, 2 จะสงมอบและใชงานอาคารไดตั้งแตภาคการศึกษาที่ 2/2560 ในเดือน

มกราคม 2561 เปนตนไป 

5. ตั้งแตเดือนมกราคม 2561 เปนตนไปจะทําการปรับปรุงถนน ทางเทา ระบบระบายน้ํา ระบบ

ไฟฟาแสงสวาง ระบบประปา หลังคาคลุมทางเดนิ นําสายไฟฟาและสายสัญญาณสื่อสารลงจากอากาศ คาดวา

จะใชเวลาดําเนินการประมาณ 10 เดือน 

6. ไดรบัการสนับสนุนงบประมาณจากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน (พพ.) 

กระทรวงพลังงาน ในการเปลี่ยนหลอดไฟฟาแสงสวางแบบเดิมเปนหลอดแอลอีดีจํานวน 12,354 หลอด  และ

เปลี่ยนเคร่ืองปรับอากาศประสิทธิภาพสูงจํานวน 20 เครื่อง ซึ่งจะดําเนินการตั้งแต มกราคม 2561 เปนตนไป 

งานระบบ 

1. อยูระหวางการดําเนินการเพื่อติดต้ังระบบกลองวงจรปดความคมชัดสูงท่ัวมหาวิทยาลัย 

2. อยูระหวางการดําเนินงานเพื่อติดตั้งอุปกรณเครือขายไรสายเพ่ิมเติมอีกมากกวา 100 จุด 

จัดทําแผนและขอมูลงบประมาณเพื่อการกอสรางและปรับปรุงส่ิงกอสรางปงบประมาณ พ.ศ.2562 

1. อาคารหอประชุม 2,500 ที่นั่ง 
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2. ปรบัปรุงอาคาร 5 

3. ปรบัปรุงหองประชุม 317 

4. ปรบัปรุงถนนและระบบไฟฟา ประปา ระบบระบายน้ํา หอพักอูทอง 

5. ปรบัปรุงภูมิทัศนรอบสระน้ําหนาอาคาร 4 

6. ปรบัปรุงภูมิทัศนรอบสระน้ําหนาอาคาร 1, 2 

7. ปรบัปรุงถนนและลานจอดรถรอบอาคาร 100 ป   

8. ปรบัปรุงสนามกีฬากลางแจง 

9. ปรบัปรุงรั้วหอพักอูทอง 

ผลการดําเนินงานดานบริหารจัดการ 

1. เริ่มใชงานระบบบัญชีสามมิติอยางเต็มรูปแบบ 

2. ปรับปรงุระบบบัญชีการเงินใหเปนปจจุบันรวมถึงการชําระบัญชีครุภัณฑและทรัพยสินท้ังระบบ 

3. พัฒนาแผนบริหารและพัฒนาบุคลากร พ.ศ.2561-2564 

4. จัดระเบียบและปรับปรุงระบบการบริหารจัดการตลาดนัดและการใชประโยชนจากพื้นที่ 

ของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ 

5. พัฒนาคุณภาพน้ําดื่มราชภัฏใหมีมาตรฐานในระดับสากล 

6. พัฒนาระบบและกลไกในการประชาสัมพันธและการสรางภาพลักษณของมหาวิทยาลัย 

7. การเตรยีมการและการจัดสถานที่เพ่ือรองรบัการประชุมคณะรัฐมนตรีคร้ังท่ี 38/2560 ซึ่งเปน

การประชุมคณะรัฐมนตรีอยางเปนทางการนอกสถานที่ จังหวัดพระนครศรอียุธยา 

การขับเคลื่อนยุทธศาสตรการพัฒนาระบบบริหารจัดการ 

ขับเคลื่อนยุทธศาสตรโดยใชกลยุทธดังตอไปนี้ 

1. Green University 

2. Smart University 

3. High Performance Organization/ Integrity and Transparency Assessment 

4. พัฒนาภาพลักษณองคกร/ CSR 

5. สรางเครือขายการพัฒนาทั้งในและตางประเทศ 

6. พัฒนากระบวนการทํางานแบบบูรณาการ 

ผลการดําเนินงานการพัฒนาภาษาอังกฤษและงานวิเทศสัมพันธ 

1.กระบวนการพัฒนาภาษาอังกฤษสําหรับบุคลากร 

   1.1  วิเคราะหสภาพปจจุบันและกําหนด Baseline เพ่ือการระบุความตองการในการพัฒนา

ทักษะภาษาอังกฤษ (English Proficiency development requirement determination) 

   1.2 จัดทําแผนโครงการและกําหนดกิจกรรมเพื่อการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสําหรับ

บุคลากรซึ่งจะตองเปนโครงการตอเนื่องไมนอยกวา 2 ป 



 

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  คร้ังที่  2/2561 

 

38 

 โครงการอบรมภาษาอังกฤษแบบเขมขนเปนรายกลุมตอเนื่องระยะ 2 ป (Eng. boot 

camp) ภาคการศกึษาละ 1 คร้ัง 

 สงเสรมิสนับสนุนการใชภาษาอังกฤษเพ่ือจัดการเรียนการสอน (Eng.GE และ

หลักสูตร EP) ผูกพันธกับการประเมินผลการปฏิบัติงาน (KPI) 

 จัดกิจกรรมท่ีใชภาษาอังกฤษรวมกับชาวตางชาติอยางสม่ําเสมออยางนอยภาค

การศกึษาละ 1 กิจกรรม 

 สงเสรมิสนับสนุนการฝกอบรมทางวิชาการในตางประเทศ 

  สงเสริมสนับสนนุใหบุคลากรเขารวมกิจกรรมทางวิชาการในระดับนานาชาติ 

1.3  จัดสภาพแวดลอมทางกายภาพเพ่ือรองรับการใชภาษาอังกฤษในการทํางาน 

      จัดใหมีระบบและกลไกตลอดจนเครื่องมือเพื่อชวยใหการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษให

เปนไปอยางตอเน่ือง เชน การใชแบบฟอรมท่ีเปนภาษาอังกฤษ การมีระบบโปรแกรมเพ่ือชวยฝกทักษะทาง

ภาษาอังกฤษอยางตอเนื่องสําหรับทุกคน (Speexx) ปรับระบบสารสนเทศใหใชภาษาอังกฤษเปนหลัก เปนตน 

  2. พฒันาเครือขายความรวมมือกับตางประเทศ 

        ในรอบปที่ผานมามีการพัฒนาความรวมมือกับตางประเทศเพ่ิมขึ้นดังนี้ 

 Toyo University, Japan 

 Anqing Normal University of The People’s Republic of China, People’s 

Republic of China 

 National Chin-Yi University of Technology, Taiwan 

 National Pingtung University, Taiwan 

 SAM Houston State University, USA 

 Abhinav Education Society’s Institute of Management and Business 

Administration, Akole, University of Pune, India 

 Hue Tourism College, Vietnam 

 เครือขายความรวมมือที่มีอยูเดิม 

 Kyoto University of Education, Japan 

 Osaka Kyoiku University, Japan 

 University of Southern Queensland, Australia 

 Victoria University Melbourne, Australia 

 Victoria University of Wellington, New Zealand 

 Guangxi University for Nationalities, People’s Republic of China 

 Naning Dign Qian Yin Business Service LTD., People’s Republic of China 
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 Asia Euro University, Cambodia  

 สํานักงานกํากับดูแลพระธรรมฑูตไปตางประเทศ (วัดไทยในตางประเทศ) 

 SEMEO 

 ศูนยวัฒนธรรม สถานเอกอัครราชฑูตสาธารณรัฐอิสลามแหงอิหราน 

   อยูระหวางกระบวนการ 

 Queensland University of Technology, Australia 

 Komazawa Women’s University, Japan 

 Wuhan University of Communication People’s Republic of China and Tumyu 

Group Co.,LTD., People’s Republic of China 
 

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
รับทราบ  อธิการบดี มีขอเสนอแนะ ดังนี้ 1) ตอนนี้ขาดประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน

มหาวิทยาลัยฝากใหดําเนินการ  2) ระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานไดแยกเปนหนวยงานและใหคณบดีไป
ดําเนินการ  หากเปนสวนกลางจะตองวางระบบการประเมินใหมเร่ิมตนจากสวนไหน อยางไร 3) อาคารยังไม
คุมคา  อาทิเชนอาคารบานพลูหลวงจะตองมีการหารือรวมกัน  4) แยกศูนยภาษาฯ ออกจากคณะ
มนุษยศาสตรฯ จะเริ่มดําเนินการอยางไร 

   

ระเบียบวาระที่ 5.17.2  รองอธิการบดีฝายนโยบายและแผน 
 

 สาระสําคัญโดยยอ 
1. วัน ท่ี  18 ธันวาคม 2560 เวลา 09.30น . การประชุม ดําเนิ นการจัดทํ า ตัวชี้ วัดผล               

การดําเนินงาน (Key Performance Indicators : KPIs) ระดับรองผูอํานวยการสํานัก/สถาบัน รองคณบดี  
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ณ  หองประชุมอยุธยา-โปรตุเกส 

2. วันท่ี 21 ธันวาคม 2560 เวลา 09.30น. การประชุมคณะอนุกรรมการติดตาม ตรวจสอบและ
ประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ณ หองประชุมอยุธยา-โปรตุเกส 

3. วันที่ 27 ธันวาคม 2560 การทบทวนและจัดทําแผนยุทธศาสตร ระยะ 5 ป ของหนวยงาน 
ระดับคณะ/สถาบัน/สํานัก ตามบันทึกขอความที่ ศธ 0550.1.2/ว460 ดังเอกสารแนบ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 

4. วันที่  5 มกราคม 2561 เวลา 13.00น. การประชุมการดําเนินงานจัดทําตัวชี้ วัดผลการ
ดําเนินงาน (Key Performance Indicators : KPIs) ระดับรองผู อํานวยการสํานัก/สถาบัน รองคณบดี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ณ หองประชุมอยุธยา-โปรตเุกส 

5. วันท่ี 11 มกราคม 2561 เวลา 09.30น. การประชุมคณะกรรมการติดตามตรวจสอบและ
ประเมินมหาวิทยาลัย พรอมดวยอนุกรรมการ ณ หองประชุมอยุธยา-โปรตุเกส 

6. วันท่ี 15 มกราคม 2561 เวลา 13.00น. การประชุมคณะกรรมการเรงรัดติดตามการใชจาย
งบประมาณฯ ครั้งที่ 3/2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ณ หองประชุมอยุธยา-อาเซียน 
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7. วันที่ 18 มกราคม 2561 เวลา 13.30น. การประชุมการดําเนินงานจัดทําตัวชี้วัดผลการดําเนินงาน 
(Key Performance Indicators:KPIs)บุคลากรสายวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ณ หองประชุม
อยุธยา-อาเซียน   

8. วันที่  26 มกราคม 2561 เวลา 13.30น. การประชุมจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงระดับ
มหาวิทยาลัย ณ หองประชุมตนโมก 

9. วันท่ี 19 มกราคม 2561 เชิญหัวหนา  คณบดี  ผูรับผิดชอบที่ตองชี้แจงเร่ืองครุภัณฑที่ไดรับ
จัดสรรในปงบประมาณ 2562 ไมรวมยอดผูกพัน  หนวยงานตองเตรียมขอมูลมาชี้แจง  เพ่ือเตรียมเสนอตอ
คณะกรรมาธิการงบประมาณ  ในสวนของการเบิกจายงบประมาณจะขอใหฝายบริหารของแตละหนวยงานได
เรงดําเนินการ  เปาหมายของงบประมาณในสวนของงบลงทุน  ครุภัณฑที่ไดรับจัดสรรยอดต่ํากวา 2 ลานบาท
ทั้งหมด 82 รายการ  มีกอหน้ีผูกพัน จํานวน 50 รายการ  ซึ่งตองเบิกจายและกอหนี้ผูกพันใหเสร็จใน         
ไตรมาสที่ 1 หากสํานักงานงบประมาณใช พ.ร.บ. โอนจะมีผลกระทบพอสมควร  งบประมาณมีการเบิกจายไป
เพียง 10% การกอหนี้ตองใหเสร็จภายในไตรมาสท่ี 1 และเบิกจายใหเสร็จภายในไตรมาสที่ 2 ขอฝากแตละ
หนวยงานไดเรงรัดในการดําเนินงาน    
 

มติ/ความคดิเห็นของท่ีประชุม 
รบัทราบ   ประธานมอบหมายรองอธิการบดีฝายนโยบายและแผนสรุปการเบิกจายเพ่ือแจงในท่ี

ประชุม  และแนวทางท่ีจะแกไขอยางไรเพ่ือดําเนินการ  และใหมีการกําหนดมาตรการในการลงโทษ          
หากเบิกจายไมได  และแผนของทุกงาน เชน แผนปฏิบัติการ  แผนพัฒนาบุคลากร  และแผนครุภัณฑ          
จะตรวจสอบไดอยางไรวาแตละหนวยงานมีแลวหรือไม  และจะสามารถจัดสงมาใหตรวจสอบไดเม่ือไหร 
 

ระเบียบวาระที่ 5.17.3  รองอธิการบดีฝายวิชาการ 

 สาระสําคัญโดยยอ 
รายงานจํานวนผูสมัครคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา TCAS ครั้งท่ี 1/1 ขอมูล     

ณ วันที่ 22 ธันวาคม 2560 
 

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
รับทราบ 

 

ระเบียบวาระที่ 5.17.4  รองอธิการบดีฝายกิจการพิเศษและกฎหมาย 

 สาระสําคัญโดยยอ 
1. วันที่ 8 ธันวาคม 2560 รวมประชุมการดําเนินการจัดทําตัวชี้วัดผลการดําเนินการจัดทําตัวชี้วัดผล

การดํ าเนิ น งาน  (Key Performance Indicators: KPIS) สายส นั บ สนุ น วิ ช าการ มหาวิทยาลั ยราช ภั ฎ
พระนครศรีอยุธยา (นางศราริตา แจงพันธ และนางศิขรนิทร สุวรรณทัศน) 

2. วันที่ 9 ธันวาคม 2560 เขารวมโครงการงานวันตอตานคอรรับชั่นสากล (ประเทศไทย) ณ สนาม
กีฬาฟุตบอล โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย (นางศิขรนิทร สุวรรณทัศน) 

3. วันที่  12 ธันวาคม 2560 เขารวมประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) คร้ังที่ 
12/2560 (นางศิขรินทร สุวรรณทัศน) 
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4. วันที่ 13 ธันวาคม 2560 เขารวมเขารวมการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
ครั้งที่ 13/2560 (นางศราริตา แจงพันธ และนางศิขรินทร สุวรรณทัศน) 

5. วันที่ 14 ธันวาคม 2560 เขารวมประชุมคณะอนุกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงาน
ของมหาวิทยาลัย (นางศิขรนิทร สุวรรณทัศน) 

6. วันท่ี 15 ธันวาคม 2560 เขารวมเดินขบวนงานยอยศย่ิงฟาอยุธยามรดกโลก ประจําป 2560 ณ 
อุทยานประวัติศาสตรพระนครศรีอยุธยา (นางศิขรินทร สุวรรณทัศน และนางสาวศิริลักษณ สุคันธชาต)ิ 

7. วันที่ 16 ธันวาคม 2560 ประชุมคณะกรรมการปรับปรุงและยกรางกฎหมาย ครั้งที่ 5/2560     
(นางศราริตา แจงพันธ และนางศิขรนิทร สุวรรณทัศน) 

8. วันที่ 18 ธันวาคม 2560 ไปสถาบันอนุญาโตตุลาการ ศาลนัดสืบพยาน คดีบริษัท เอส.ที 32 เอ็นจิ
เนีย จํากัด  (นางศราริตา แจงพันธ)  

9. วันที่ 19 ธันวาคม 2560 ไปสถาบันอนุญาโตตุลาการ ศาลนัดสืบพยาน คดีบริษัท เอส.ที 32 เอ็นจิ
เนีย จํากัด  (นางศราริตา แจงพันธ)  

10.  วันที่ 19 ธันวาคม 2560 เขารวมประชุมคณะอนุกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงาน
ของมหาวิทยาลัย (นางศิขรนิทร สุวรรณทัศน) 

11. วันที่ 22 ธันวาคม 2560 เขารวมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การบริหารจัดการการจัดซื้อจัดจาง
ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 (สายสนับสนุน และเจาหนาท่ีพัสดุ
หนวยงาน) (นางศราริตา แจงพันธ  นางศิขรินทร สุวรรณทัศน และนางสาวศิริลักษณ สุคันธชาติ) 

12. วันที่ 25 ธันวาคม 2560 เขารวมประชุมรางระเบียบศูนยหนังสือ (นางศิขรินทร สุวรรณทัศน) 
13. วันที่  26 ธันวาคม 2560 จัดประชุมคณะกรรมการสอบสวนวินัย กรณี เจาหนาที่ของรัฐมี

พฤติกรรมไมเหมาะสม (นางศราริตา แจงพันธ และนางศขิรนิทร สุวรรณทัศน) 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
 

 

แผนการดําเนินงานประจําเดือนมกราคม 2561 
1. วันที่ 9 มกราคม 2561 ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.)  คร้ังที่ 1/2561 เวลา 13.30 น. 

ณ หองประชุมอยุธยา – อาเซียน  สํานักงานอธิการบด ี
2. วันที่ 10 มกราคม 2561 ประชุมสภามหาวิทยาลัย คร้ังที่ 1/2561  เวลา 09.30 น. ณ หองประชุมอยุธยา – 

อาเซียน  สํานักงานอธิการบด ี
3. วันที่ 11 มกราคม 2561 ประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบฯ ครั้งที่ 22(1)/2561  เวลา 09.30 น.     

ณ หองประชุมอยุธยา – โปรตุเกส  สํานักงานอธิการบดี 
4. วันที่ 11 มกราคม 2561 ประชุมคณะอนุกรรมการติดตาม ตรวจสอบฯ ครั้งที่ 21(1)/2561  เวลา 09.30 น. 

ณ หองประชุมอยุธยา – โปรตุเกส  สํานักงานอธิการบด ี
5. วันท่ี  17 มกราคม 2561 ประชุมสภาคณาจารยและขาราชการ  ครั้งที่  1/2561  เวลา 13.30 น.               

ณ หองประชุมอยุธยา – โปรตุเกส  สํานักงานอธิการบดี 
6. วันท่ี 25 มกราคม 2561 ประชุมคณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัยฯ คร้ังที่  1/2561 เวลา       

09.30 น. ณ หองประชุมอยุธยา – อาเซียน  สํานักงานอธิการบดี 
7. วันที่ 26 มกราคม 2561 ประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบฯ ครั้งที่ 23(2)/2561 เวลา 09.30 น.      

ณ หองประชุมอยุธยา – โปรตุเกส  สํานักงานอธิการบดี 
8. วันที่ 26 มกราคม 2561 ประชุมคณะอนุกรรมการติดตาม ตรวจสอบฯ ครั้งที่ 22(2)/2561 เวลา 09.30 น. 

ณ หองประชุมอยุธยา – โปรตุเกส  สํานักงานอธิการบดี 
 

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
รับทราบ  อธิการบดีมอบหมายรองอธิการบดีฝายกิจการพิเศษและกฎหมายติดตามเรื่องของ    

ศูนยสามบัณฑติ และศูนยอางทองฯ วาจะดําเนินการอยางไร  ตอไป 
 

ระเบียบวาระที่ 5.17.5  รองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษาและวิจัยและพัฒนา 

 สาระสําคัญโดยยอ 
สมเด็จพระเจาอยูหัวจะเสด็จพระราชดําเนินไปพระราชทานปริญญาบัตรแกผูสําเร็จการศึกษา

จากมหาวิทยาราชภัฏในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล/มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ระหวางวันที่ 4-11 มีนาคม 
2561 ซึ่งกําหนดการพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ตรงกับ วันศุกรที่ 9 
มีนาคม 2561 รอบ 16.00 น. ณ หองพระปกเกลา อาคารอเนกนิทัศน มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช อําเภอ
ปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี  และกองพัฒนานักศึกษาไดกําหนดวันฝกซอมบัณฑิต ดังน้ี 

1. วันจันทรที่ 5 มีนาคม 2561 ปฐมนิเทศ/แบงกลุมซอมยอย 
2. วันอังคารที่ 6 มีนาคม 2561 ซอมรวม/ซอมยอย 
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3. วันพุธที่ 7 มีนาคม 2561  ถายรูปหมูบัณฑิต/ซอมใหญ 
 

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
รับทราบ   
 
 
 

ระเบียบวาระที่ 5.17.6  ผูชวยอธิการบดีฝายประกันคุณภาพ 

 สาระสําคัญโดยยอ 
1. วันท่ี 19 ธันวาคม 2560 ประชุมคณะกรรมการพัฒนาและดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
2. วันท่ี 20 ธันวาคม 2560 ติดตามแผนการจัดการความรู  ปงบประมาณ พ.ศ.2561 คณะ สํานัก 

สถาบัน 
3. วันท่ี 9 มกราคม 2561 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนและจัดทําตัวบงชี้ระดับสํานัก/สถาบัน 

ปงบประมาณ พ.ศ.2561 
4. วันที่ 24 มกราคม 2561 อบรมแนวทางการเผยแพรหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติในฐานขอมูลหลักสูตร (Thai  Qualification  Register : TQR) ณ หอง
ประชุมอาคาร 100 ป ศูนยภาษาและคอมพิวเตอร  วิทยากรโดย รองศาสตราจารย ดร.บัณฑิต  ทิพากร 

 

มติ/ความคดิเห็นของท่ีประชุม 
รับทราบ 

 

ระเบียบวาระที่ 5.17.7  ผูชวยอธิการบดีฝายบริการวิชาการและสหกิจศึกษา 

 สาระสําคัญโดยยอ 
 สรุปจํานวนนักศึกษาที่ออกสหกิจศึกษาภาคเรียนที่ 2/2560 จํานวนท้ังหมด 43 คน ดังนี้ 

  คณะวิทยาการจัดการ  
   - สาขาวิชาการตลาด จํานวน 3 คน 
   - สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส จํานวน 2 คน 
  คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  
   - สาขาวิชาการปกครองทองถ่ิน จํานวน 38 คน 

 

 มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 6  เรื่องอื่น ๆ 

ระเบียบวาระที่  6.1 กําหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  คร้ังที่ 2/2561 

สาระสําคัญโดยยอ 



 

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  คร้ังที่  2/2561 
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มหาวิทยาลัยกําหนดใหมีการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) คร้ังที่ 2/2561  
ในวันอังคารที่ 13 กุมภาพันธ 2561  เวลา 13.30 น. ณ หองประชุมอยุธยา – อาเซียน  อาคารศรีอโยธยา 
(สํานักงานอธิการบดี)  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยขอใหกรรมการทุกทานเขารวมประชุม    
ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกลาวโดยพรอมเพรียงกัน 

 

มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
     รับทราบ 

 

ระเบียบวาระที่ 6.2  ขอเสนอแนะจากแตละหนวยงาน 
- ไมมี -  

 

ระเบียบวาระที่  6.3  ขอหารือเร่ืองการเปดใหนักศึกษาลงทะเบียนเกินจํานวนท่ีมหาวิทยาลัย
กําหนดในแตละหมูเรียน 

สาระสําคัญโดยยอ 
ผศ.ดร.อดิศร  ภูสาระ  รองอธิการบดีฝายวิชาการขอหารือเร่ืองการเปดใหนักศึกษาลงทะเบียน

เกินจํานวนท่ีมหาวิทยาลัยกําหนดในแตละหมูเรียน 
 

มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
     ไมอนุญาตใหรับเกินจากที่กําหนด 

 

ระเบียบวาระท่ี  6.4 ขอหารือเร่ืองการสงเกรดแก I สําหรับนักศึกษารุนป 2560 ในภาคเรียนท่ี 
1/2560 

สาระสําคัญโดยยอ 
ผศ.ดร.อดิสร  ภูสาระ  รองอธิการบดีฝายวิชาการ ขอหารือเรื่องการสงเกรดแก I สําหรับ

นักศึกษารุนป 2560 ในภาคเรียนท่ี 1/2560 
 

มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
     มหาวิทยาลัยกําหนดใหคณาจารยสงเกรดแก I ในภาคเรียนที่ 1/2560 ภายในระยะเวลาที่

มหาวิทยาลัยกําหนด  และใหคณบดีแตละคณะชวยกําชับคณาจารยใหสงเกรดแก I ตามระยะเวลาที่กําหนด   
 

เลิกประชุมเวลา  18.05 น.  
 

 

 

 

 

นางนงคราญ คงสมทรง ผูจัดทํารายงานการประชุม 
นางลักขณา เตชวงษ ผูตรวจบันทึกการประชุม 




