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รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
ครั้งที่ 1/2561
วันอังคารที่ 9 มกราคม 2561 เวลา 13.30 – 18.05 น.
ณ หองประชุมอยุธยา – อาเซียน อาคารศรีอโยธยา (สํานักงานอธิการบดี)
--------------------------------------------------

ผูมาประชุม
1. อาจารย ดร.เกษม
2. อาจารยจิรศักดิ์
3. ผศ.อราม
4. ผศ.ดร.อดิศร
5. ผศ.ธาตรี
6. นางสาวนันทนา
7. อาจารย ดร.กิติมา
8. ผศ.ดร.สุวิทย
9. ผศ.ดร.ภาคิน
10. อาจารยกฤษณะ
11. ผศ.ดร.อัจฉรา
12. อาจารย ดร.จงกล
13. อาจารยสาโรช
14.
15.
16.
17.
18.
19.

บํารุงเวช
ชุมวรานนท
ชนะโชติ
ภูสาระ
มหันตรัตน
ศรีชัยมูล
ทามาลี
ไวยกุล
โชติเวศยศิลป
กันอ่ํา
หลอตระกูล
เฮงสุวรรณ
ปุริสังคหะ

อาจารย ดร.นริสานันท เดชสุระ
อาจารยประพันธ แสงทองดี
นางสาวเพลินตา โมสกุล
นางลักขณา
เตชวงษ
ดร.เกษรา
ศรีวิเชียร
นางลักขณา
เตชวงษ

20. นางศิขรินทร
สุวรรณทัศน
21. นางสาวกาญจนพิชญา ภิญญา
22. นางนงคราญ
คงสมทรง
23. นางจิราพร
พัฒนธนกิจ
24. นางปยะนุช
สุขเพ็ชร

อธิการบดี
รองอธิการบดีฝายบริหาร
รองอธิการบดีฝายนโยบายและแผน
รองอธิการบดีฝายวิชาการ
รองอธิการบดีฝายกิจการพิเศษฯ
(แทน) ผูชวยอธิการบดีฝายงานประกันคุณภาพ
ผูชวยอธิการบดีฝายบริการวิชาการฯ
คณบดีคณะครุศาสตร
คณบดีคณะมนุษยศาสตรฯ
(แทน) คณบดีคณะวิทยาศาสตรฯ
คณบดีคณะวิทยาการจัดการ
ผูอํานวยการสถาบันอยุธยาศึกษา
ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ผูอํานวยการสํานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา

ประธาน
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ
ผูอํานวยการกองนโยบายและแผน
ผูอํานวยการกองกลาง
ผูอํานวยการกองบริการการศึกษา
ผูอํานวยการกองกลาง รักษาการในตําแหนง
ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี
กรรมการและเลขานุการ
นิติกร
ผูชวยเลขานุการ
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป
ผูชวยเลขานุการ
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป
ผูชวยเลขานุการ
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป
ผูชวยเลขานุการ
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป
ผูชวยเลขานุการ
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ผูลาประชุม
1. รศ.ดร.ชูสิทธิ์
2. ผศ.ดร.สุจิตกัลยา
3. นางสารภี

ประดับเพ็ชร รองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษาฯ
มฤครัฐอินแปลง ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
พูลศิริ
ผูอํานวยการกองพัฒนานักศึกษา

ติดราชการ
ติดราชการ
ติดราชการ

ผูเขารวมประชุม
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

อาจารยวนิดา
นางสาวกาญจนา
นางอรัญญา
วาที่รอยตรีหญิงรัตติยา
นางสาวพรสวรรค
นางสาวพิจิกามาศ
นางทิวาพร

อินทรลักษณ
เงินออน
จงกลรัตน
พาวินัย
คลายกัน
แยมบู
สงแสง

8.
9.
10.
11.
12.

วาที่รอยตรีอิทธิพัทธ
นางปาณิสรา
นางสาวนัฐฐา
นางสาวชันษา
นางสาววิภา

สมจู
ผดุงรัตน
ภูมิดี
กิ่งศักดิ์
ทองทา

หัวหนาหนวยตรวจสอบภายใน
หัวหนาสํานักงานคณะครุศาสตร
หัวหนาสํานักงานคณะมนุษยศาสตรฯ
หัวหนาสํานักงานผูอํานวยการสถาบันอยุธยาศึกษา
หัวหนาสํานักงานผูอํานวยการสถาบันวิจัยฯ
หัวหนาสํานักงานผูอํานวยการสํานักวิทยบริการฯ
หัวหนาสํานักงานผูอํานวยการสํานักงานคณะกรรมการ
บัณฑิตศึกษา
นักวิเคราะหนโยบายและแผน
นักวิเคราะหนโยบายและแผน
นักวิเคราะหนโยบายและแผน
เจาหนาที่กองบริการการศึกษา
เจาหนาที่กองบริการการศึกษา

เริ่มประชุม เวลา 13.30 น.
ประธานพิ จารณ าจํ า นวนกรรมการที่ มาประชุ ม และเห็ น ว า ครบองค ป ระชุ ม แล ว จึ ง เป ด
การประชุมและดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจงใหทราบ
ระเบียบวาระที่ 1.1

การขนยายวัสดุ อุปกรณ สํานักงานเขาอาคารฉะไกรน อย (อาคาร 1) และอาคารปาตอง
(อาคาร 2)

สาระสําคัญโดยยอ
ขณะนี้ สํานักงานอธิ การบดีกํ าลังดําเนิ นการขนย ายวั สดุ อุ ปกรณ สํานั กงานเขาห องเรียน ห องพั ก
อาจารย ในอาคารฉะไกรน อย (อาคาร 1) และอาคารป าตอง (อาคาร 2) ซึ่ งในช วงแรกอาจจะมี ผลกระทบกั บ
คณาจารยบางทานในการปรับตัว และคณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรเสนอใหกองกลางชวยดําเนินการ
จัดลําดับและตรวจสอบติดตั้งอุปกรณเครื่องเสียง เครื่องปรับอากาศใหพรอมใชงานโดยเร็ว
มติ/ความเห็นของที่ประชุม
รับทราบ
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ระเบียบวาระที่ 1.2

ขอบคุณทีมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.)

สาระสําคัญโดยยอ
ประธานได ก ลา ววา รูสึ กประทั บ ใจทีม ผูบ ริห ารที่ ม ารวมงานวั น ป ใหมข องบุ ค ลากร เจา หน าที่
ซึ่งไมไดนัดหมายมากอน จึงเปนภาพที่ดีของทีมบริหาร
มติ/ความเห็นของที่ประชุม
รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 1.3

การรายงานผลการปฏิบัติงานและแผนการปฏิบัติงานของแตละหนวยงาน

สาระสําคัญโดยยอ
การรายงานผลการปฏิบัติงานและแผนการปฏิบัติงานของแตละหนวยงาน ขอใหเป นการรายงานแผน
การดําเนินการลวงหนาหนึ่งเดือน เฉพาะกิจกรรมที่สําคัญ เพื่อจะไดไมเปนกิจกรรมที่ซ้ําซอนกัน
มติ/ความเห็นของที่ประชุม
รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 1.4

การจัดภูมิทัศนภายในมหาวิทยาลัย

สาระสําคัญโดยยอ
ขอใหแตละหนวยงานถื อเปนวาระในการจัดภูมิทัศนภายในมหาวิทยาลัยให เกิดความสวยงาม รมรื่ น
สะอาด เรียบรอย และขอใหมีกิจกรรมนักศึกษาพบผูบริหารอยางนอยภาคการศึกษาละหนึ่งครั้ง
มติ/ความเห็นของที่ประชุม
รับทราบ และมอบหมายใหกองพัฒนานักศึกษาไดจัดใหมีกิจกรรมนักศึกษาพบผูบริหารภาคการศึกษาละ
หนึ่ งครั้ง และมอบหมายผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี ไดมอบหมายผูรับผิ ดชอบในแต ละอาคารใหดูแลขอบเขต
อยางชัดเจน
ระเบียบวาระที่ 1.5

การเยี่ยมชมอาคารตาง ๆ ของผูบริหาร

สาระสําคัญโดยยอ
ผูบริหารจะทําการตรวจเยี่ยมชมตามอาคารตาง ๆ เพื่อไปพบปะและหารือเกี่ยวกับปญหาตาง ๆ ของแตละ
หนวยงาน
มติ/ความเห็นของที่ประชุม
รับทราบ
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ระเบียบวาระที่ 1.6

ผูบริหารพบนายกสภามหาวิทยาลัย

สาระสําคัญโดยยอ
ผูบริหารจะจัดพบนายกสภามหาวิทยาลัยภาคการศึกษาละหนึ่งครั้ง เพื่อจะไดมอบนโยบายในการพัฒนา
มหาวิทยาลัย ขอมอบหมายให ผศ.ธาตรี มหันตรัตน ประสานงานนัดหมายกับนายกสภามหาวิทยาลัยตอไป
มติ/ความเห็นของที่ประชุม
รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 1.7

การจัดกิจกรรมเพื่อสรางความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย

สาระสําคัญโดยยอ
นายกรัฐมนตรีไดมอบหมายใหกองทัพบก โดยศูนยปรองดองของรัฐบาล ในการจัดกิจกรรมเพื่ อสราง
ความรักชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย ในวันที่ 17 มกราคม 2561 และขอความอนุเคราะหจากมหาวิทยาลัย 3
เรื่อง คือ 1. ขอใชสถานที่หอประชุม 2. ขอนักศึกษาเขารวมกิจกรรม จํานวน 600 คน 3. ขอใหชวยจัดอาหารกลองโดย
มี งบประมาณให จํ านวน 50,000 บาท โดยกิ จกรรมดั งกล าวประกอบด วย 1. การบรรยาย จํ านวน 1 ชั่ วโมง
2. การแสดงแสง สี เสียงชุดใหญ เพื่อปลุกเราใหคนไทยเกิดความรักชาติอยางเต็มตัว 3. การจัดนิทรรศการเกี่ยวกับ
พระมหากษัตริย
มติ/ความเห็นของที่ประชุม
รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม
ระเบียบวาระที่ 2.1 เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 12/2560
สาระสําคัญโดยยอ
มหาวิ ท ยาลั ย ได กํ า หนดให มี ก ารประชุ ม คณ ะกรรมการบริ ห ารมหาวิ ท ยาลั ย (ก.บ.)
ครั้ง ที่ 12/2560 เมื่ อ วั นอั งคารที่ 12 ธั น วาคม 2560 เวลา 13.30 น. ณ ห องประชุ ม อยุ ธยา – อาเซี ย น
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
เลขานุ การคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) นําเสนอรายงานการประชุ ม ครั้งที่ 12/2560
เพื่อขอใหที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม
มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม
รั บ รองรายงานการประชุ ม คณะกรรมการบริ ห ารมหาวิ ท ยาลั ย (ก.บ.) ครั้ ง ที่ 12/2560
โดยมีการแกไขในหนา 17 ตัดขอ 16 ออกเนื่องจากซ้ํากับขอ 15

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุม
ระเบียบวาระที่ 3.1 รายงานขอมูลการดําเนินงานและผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุม
คณะกรรมการบริห ารมหาวิท ยาลัย ราชภัฏ พระนครศรีอ ยุธ ยา ครั้ง ที่
12/2560
การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 2/2561
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สาระสําคัญโดยยอ
เลขานุการคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) นําเสนอรายงานขอมูล จากการดําเนินงาน
และผลการปฏิบัติตามมติท่ีประชุ มคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 12/2560 เมื่อวันอัง คารที่ 12
ธันวาคม 2560 ดังตอไปนี้
ระเบียบ
วาระที่
3.2

3.3

เรื่อง

มติที่ประชุม/ขอเสนอแนะ
และขอสั่งการ

ผลการปฏิบัติตามมติ

ขอความเห็นชอบ (ราง) ประกาศ
มหาวิทยาลั ยราชภั ฏพระนครศรีอ ยุธยา
เรื่ อง การทดสอบและอบรมมาตรฐาน
ภาษาอังกฤษสําหรั บนักศึกษา พ.ศ.2560

เห็นชอบ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏ
- แจงมติการประชุมใหแกหนวยงาน
พระนครศรีอยุธยา เรื่อง การทดสอบและอบรม
ที่เกี่ยวของไดรับทราบ
มาตรฐานภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษา
อธิการบดีลงนามในประกาศแลวเมื่อวันที่
พ.ศ.2560
22 ธันวาคม 2560
กองบริการการศึกษานําเผยแพรลง
เว็บไซตของมหาวิทยาลัย
อธิการบดีมอบหมายรองอธิการบดี
ฝายวิชาการสรุปผลการสอบภาษาอังกฤษ
ของนักศึกษา ปญหาในการสอบ และ
แนวทางในการแกไข ใหนํามาหารือใน
การประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย (ก.บ.) ตอไป
ขอความเห็นชอบ (ราง) รายชื่ออาคาร
เห็นชอบในหลักการ และใหปรับแกไขตาม - แจงมติการประชุมใหแกหนวยงาน
เรี ยนและอาคารสํา นักงาน มหาวิ ทยาลัย ขอเสนอแนะของคณะกรรมการบริหาร
ที่เกี่ยวของไดรับทราบ
ราชภั ฏพระนครศรีอยุธยาตามบริบ ท
มหาวิทยาลัย (ก.บ.) ดังตอไปนี้
ประชาสัมพันธใหทุกหนวยงานไดรับทราบ
ประวั ติศาสตร
1.รายชื่ออาคาร ใหปรับแกไข ดังตอไปนี้

2.ใหเปลี่ยนชื่อเพิ่มเติมอาคารเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม
3.รายชื่อหองประชุมใหคณะกรรมการ
กําหนดรายชื่ออาคารเรียนและอาคาร
สํานักงานฯ ไปปรับเปลี่ยนรายชื่อโดยให
เปนชื่อพระที่นั่งตาง ๆ สวนหองประชุม
มหารัถยาและหองประชุมหมื่นจันทราชให
ใชชื่อตามนี้ และเปลี่ยนชื่อเพิ่มเติมหอง
ประชุม ครม.สัญจร (หอง 31120) และ
หองประชุมของแตละคณะ/หนวยงานให
การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 2/2561
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3.4

ขอความเห็ น ชอบ (ร าง) แผนการบริ ห าร
และพั ฒนาบุ คลากร มหาวิ ทยาลั ย
ราชภั ฏพระนครศรีอ ยุ ธยา ประจํา ป
งบประมาณ พ.ศ.2561 – 2564

4.1

ขอความเห็ น ชอบ (ร าง) ระเบี ยบ
มหาวิ ทยาลัยราชภั ฏพระนครศรี อยุ ธยา
วาด วย การดําเนิ นงานและการจั ดหา
รายไดของศูน ยห นั งสื อ พ.ศ. ...

4.2

ขอความเห็ น ชอบ (ร าง) ข อบั งคับ
มหาวิ ทยาลัยราชภั ฏพระนครศรี อยุ ธยา
วาด วย คณะกรรมการอุ ท ธรณ และ
รองทุ ก ข ป ระจํามหาวิ ทยาลั ย พ.ศ. ...

4.3

ขอความเห็ น และข อเสนอแนะผล
การประเมิ นคุ ณภาพการศึ กษาภายใน
ป การศึ กษา 2559 มหาวิ ทยาลั ยราชภั ฏ
พระนครศรี อยุ ธยา

มติที่ประชุม/ขอเสนอแนะ
และขอสั่งการ
ครบถวน
4.รายชื่อถนน ไมเปลี่ยน ใหคงเดิม
5.รายชื่อประตู ไมเปลี่ยน ใหคงเดิม
6.สนามกีฬา ไมเปลี่ยน ใหคงเดิม
7.ในระยะแรกการใชชื่อใหม ใหวงเล็บชื่อเดิม
ไวดวย เพื่อใหเกิดความคุนเคย เชน
อาคารฉะไกรนอย (อาคาร 1)
เห็นชอบ (ราง) แผนการบริหารและพัฒนา
บุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา ประจําปงบประมาณ
พ.ศ.2561 – 2564 และมอบหมายใหแตละ
คณะนําแผนนี้ไปปรับเปนแผนของคณะรวมทั้ง
การกําหนดโครงการกิจกรรมตาง ๆ ตองไม
ซ้ําซอนกับแผนของมหาวิทยาลัย และบทที่
4 ใหแกไขการพิมพใหถูกตอง
ใหนํากลับไปทบทวนหารืออีกครั้งในหลาย
ประเด็น เชน จะเปนหนวยงานในสังกัด
ของมหาวิทยาลัย หรือเปนการใหเชาพื้นที่
เรื่องอัตรารายไดจากผลประโยชน การบริหาร
จัดการ เปนตน และเมื่อเรียบรอยแลวให
นํากลับเขามาเปนวาระสืบเนื่องในการประชุม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) ตอไป
เห็นชอบในหลักการ (ราง) ขอบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุ ธยา วาดวย
คณะกรรมการอุทธรณและรองทุกขประจํา
มหาวิทยาลัย พ.ศ. ...

ผลการปฏิบัติตามมติ

- แจงมติการประชุมใหแกหนวยงาน
ที่เกี่ยวของไดรับทราบ
อยูระหวางการดําเนินการปรับแกไข
นําเขาการประชุมคณะกรรมการ
บริหารงานบุคคลประจํามหาวิทยาลัย
(ก.บ.ม) และการประชุมสภามหาวิทยาลัย
เพื่อขอความเห็นชอบตอไป
- แจงมติการประชุมใหแกหนวยงาน
ที่เกี่ยวของไดรับทราบ
นําเขาการประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย (ก.บ.) เปนวาระสืบเนื่อง
ในการประชุม ครั้งที่ 1/2561 วันอังคารที่
9 มกราคม 2561

- แจงมติการประชุมใหแกหนวยงาน
ที่เกี่ยวของไดรับทราบ
- นําเขาการประชุมคณะกรรมการปรับปรุง
และยกรางกฎหมายของมหาวิทยาลัย
เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2560 มติที่ประชุม
เห็นชอบ
- นําเขาการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่
1/2561 วันที่ 10 มกราคม 2561
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.)
- แจงมติการประชุมใหแกหนวยงาน
มีความเห็นและขอเสนอแนะ ดังตอไปนี้
ที่เกี่ยวของไดรับทราบ
1. ระยะเวลาในการประเมินควรอยูใน
- ดําเนินการปรับแกไขตามขอเสนอแนะ
ปงบประมาณเดียวกัน โดยอาจปรับ
ของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
ระยะเวลาในการประเมินใหสอดคลองในชวง
(ก.บ.)
ของงบประมาณจัดโครงการ
- นําเขาการประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อขอ
2. หนา 13 ขอ 4.2.2 การเขียนประโยคไมมี
ความเห็นชอบตอไป
ประธาน กิริยา กรรม สวนใหญเปนภาษา
พูดใหปรับเปนภาษาเขียนใหอานเขาใจงาย
3. หนา 17 ขอ 5.3 ใหปรับการเขียน
ขอเสนอแนะ เชน ขอ 1 ปรับจากคณะและ
มหาวิทยาลัยสงเสริมและกํากับติดตามฯ
เปน ใหหลักสูตรที่อยูในระดับพอใชตองทํา
อยางไร เชน มีการกําหนดระยะเวลา
ในการศึกษาตอ โดยชวยกันคิดวิธีการเพื่อ
เพิ่ม action

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 2/2561
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มติที่ประชุม/ขอเสนอแนะ
และขอสั่งการ

ผลการปฏิบัติตามมติ

4. หนา 17 ขอ 5.3 ขอเสนอแนะขอ 5 ใหจัด
กิจกรรมนักศึกษาใหมีคุณลักษณะตามอัต
ลักษณที่มหาวิทยาลัยกําหนดและตองไม
ซ้ําซอนระหวางคณะกับสวนกลาง
5. หนา 18 องคประกอบที่ 2 มอบผูอํานวยการ
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
จัดทําระบบสารสนเทศอยางไรในการดูแล
เพื่อสงเสริมการวิจัยและกําหนดผูรับผิดชอบ
โดยประสานกับสถาบันวิจัยและพัฒนา
มอบหมายรองอธิการบดีฝายนโยบายและ
แผนกําหนด KPI ของอาจารยเรื่องการทํา
วิจัยหนึ่งคนตอหนึ่งเรื่อง และมอบหมาย
รองอธิการบดีฝายกิจการพิเศษและกฎหมาย
ในเรื่องการจายเงินเดือน 1.5 และ 1.7 หาก
ผานสภามหาวิทยาลัยแลวใหเสนอขอบังคับ
ที่ปรับใหมตอสภามหาวิ ทยาลัยตอไป
6. หนา 18 องคประกอบที่ 4 แนวทางการ
สงเสริมตามแผน QIP ตองหาคําตอบเพื่อ
ยกระดับความเปนนานาชาติใหสูงขึ้น
7. ตองมีงานบริการวิชาการที่เปนการหารายได
เพิ่มขึ้น
8. ใหทุกหนวยงานจัดทําแผนรองรับการบริหาร
จัดการ เชน แผนปฏิบัติราชการประจําป
แผนปฏิบัติราชการ 4 ป และแผน
บุคลากร
9. มอบหมายใหแตละคณะกําหนดเปาหมายให
มีหลักสูตรที่จะเสนอขึ้นทะเบียนหลักสูตรที่
มีคุณภาพและมาตรฐานฯ (TQR) คณะละ 3
– 5 หลักสูตร พรอมกําหนดปฏิบัติการ
ดําเนินการทันที และใหความรูกับคณะและ
อาจารยของมหาวิทยาลัยเพื่อตอบคําถาม
15 ขอได
10. การบริหารความเสี่ยงตองวิเคราะหปจจัยทั้ง
ภายในและภายนอก และนํามาวิเคราะห
11. เตรียมขอมูลเพื่อตอบคําถามสภา
มหาวิทยาลัยในหลักสูตรของ 2 คณะที่มีผล
การประเมินระดับพอใช คณะครุศาสตร
เรื่องการวิจัยในระดับพอใชจะแกไขอยางไร
รวมทั้งดานศิลปะวัฒนธรรม

มติ/ความเห็นของที่ประชุม
รับทราบ และมอบหมายรองอธิการบดีฝายวิชาการจัดระบบการทดสอบภาษาอังกฤษ เพื่อกระตุน
ใหนักศึกษาเห็นความสําคัญ รวมทั้งสรุปผลการดําเนินงาน ปญหาและแนวทางแกไข และใหคณบดี อาจารยที่
ปรึกษาและกองพัฒนานักศึกษานัดประชุมนักศึกษาภาคเรียนละ 1 ครั้ง
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ขอความเห็นชอบ 3.2 ขอความเห็นชอบ (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
วาดวย การดําเนินงานและการจัดหารายไดของศูนยหนังสือ พ.ศ. ...
สาระสําคัญโดยยอ
ตามที่ ม หาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ พระนครศรีอ ยุ ธ ยาได อ อกระเบี ย บสภาประจํ า สถาบั น ราชภั ฏ
พระนครศรีอยุธยา วาดวย การดําเนินงานจัดหาผลประโยชน จากศูน ยหนังสือ พ.ศ. 2541 นั้น เนื่อ งจาก
ระเบียบดังกลาวประกาศใชเปนระยะเวลานานมากแลว งานนิติการจึงไดจัดทํา (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา วาดวย การดําเนินงานและการจัดหารายไดของศูนยหนังสือ พ.ศ. ... เสนอตอที่
ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) ในคราวประชุมครั้งที่ 12/2560 เมื่อวัน ที่ 12 ธันวาคม 2560
ที่ ป ระชุ ม มี ม ติ ให นํ า กลั บ ไปทบทวนหารือ อี ก ครั้ง ในหลายประเด็ น เช น จะเป น หน ว ยงานในสั ง กั ด ของ
มหาวิทยาลัย หรือเปนการใหเชาพื้นที่ เรื่องอัตรารายไดจากผลประโยชน การบริหารจัดการ เปนตน และ
เมื่อเสร็จแลวใหนํากลับเขามาเปนวาระสืบเนื่องในการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) ตอไป
งานนิติการไดเชิญ ผูเกี่ยวของประกอบดวยรองอธิการบดีฝายบริหาร รองอธิการบดีฝายกิจการ
พิเศษและกฎหมาย ตรวจสอบภายใน และนิติกร ประชุมเพื่อทบทวนรางระเบียบในวันที่ 25 ธันวาคม 2560
ที่ประชุมไดพิจารณาเห็นควรใหศูนยหนังสือเปนหนวยงานในสังกัดของมหาวิทยาลัยขึ้นกับงานสวัสดิการและ
จัดหารายได กองกลาง สํานักงานอธิการบดี และกําหนดเนื้อหาสาระดังนี้
1. ให มี คณะกรรมการบริห ารจัด การ ทํ าหน าที่ ใหคํ า ปรึกษา ควบคุม กํ า กั บ ติ ด ตามและ
ประเมินผลการดําเนินงาน และคณะกรรมการศูนยหนังสือ เพื่อทําหนาที่ดําเนินการศูนยหนังสือใหเปนไปตาม
วัตถุประสงคที่กําหนด
2. กําหนดที่มาของรายไดและขอบเขตรายจายของศูนยหนังสือ
3. ใหศูนยหนังสือกันเงินรายไดรอยละ 10 ของเงินรายไดหลังหักคาใชจาย เพื่อสงเปนเงินบํารุง
การศึกษาใหแกมหาวิทยาลัย
4. ใหหนวยตรวจสอบภายในของมหาวิทยาลัยเปนผูตรวจสอบบัญชี
5. ใหหัวหนาศูนยหนังสือยืมเงินสํารองจายเงินรายไดมาใชหมุนเวียนไมเกิน 30,000 บาท
มติ/ความเห็นของที่ประชุม
เห็ นชอบ (ร าง) ระเบี ยบมหาวิ ทยาลั ยราชภั ฏพระนครศรี อยุ ธยา ว าด วย การดํ าเนิ น งานและ
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 ง ครั้ ง เป น ป ละสองครั้ ง และ (7) แก ไขจาก
คณะกรรมการบริหารจัดการ เปน คณะกรรมการศูนยหนังสือ
3. หนา 58 ขอ 11 แกไขฐานอํานาจจากคณะกรรมการดําเนินงาน เปน คณะกรรมการบริหารจัดการ
4. หนา 58 ขอ 12(5) ใหระบุเพิ่มในสวนของคาตอบแทน 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. ใหปรับเปลี่ยนสถานะเจาหนาที่ของศูนยหนังสือใหเปนบุ คลากรของมหาวิทยาลัย หากระเบียบ
เรียบรอยแลว
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8. มี ข อ เสนอว าหน วยงานหารายได ทุ กหน วยของมหาวิ ท ยาลั ย ขอให มี คณะกรรมการจาก
สภาคณาจารยและขาราชการเปนกรรมการ ซึ่งที่ประชุมเห็นวาเปนการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยจึ งขอให
เปนไปตามรางที่เสนอมากอน
และเมื่อปรับแกไขเรียบรอยแลวใหนําเขาการประชุมคณะกรรมการปรับปรุงและยกรางกฎหมายของ
มหาวิทยาลัย และการประชุมสภามหาวิทยาลัยตอไป

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องนําเสนอเพื่อพิจารณา
ระเบียบวาระที่ 4.1 ขอความเห็นและขอเสนอแนะการจัดทําบัตรนักศึกษาใหมประจําปการศึกษา 2561
สาระสําคัญโดยยอ
ตามที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ไดทํ าขอตกลง (MOU) ระหว างมหาวิ ทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรี อยุ ธยากั บธนาคาร กสิกรไทย จํากัด เรื่ อง การจั ดทํ าบั ตรนั กศึกษา ตั้ งแต ป พ.ศ.2556 และจะสิ้นสุด
ในวันที่ 31 มี นาคม 2561 นั้ น ซึ่งจากผลการดํ าเนิ นงานที่ ผานมาพบวามี ป ญหาและอุ ปสรรคในการจั ดทํ าบั ตร
นักศึกษาของธนาคารกสิกรไทย ดังนี้
1. นักศึกษาไมมาถายรูปทําบัตรนักศึกษาตามที่ธนาคารนัดหมาย
2. นักศึกษาไมเตรียมสําเนาบัตรประชาชนใหธนาคาร
3. สําเนาบัตรประชาชนที่ใหธนาคารมีรายละเอียดไมชัดเจน
4. บัตรประชาชนนักศึกษาสวนมากใชไมได และภาพถายในบั ตรไม ชัดเจนเพียงพอ ตองไปทําบัตร
ประชาชนใหม
5. ธนาคารเก็บเงินเพิ่มคาบริการ SMS และบริการเสริมตาง ๆ
6. บารโคดในบัตรนักศึกษาไมสามารถใชรวมกับเครื่องอานบารโคดของสํานักวิทยบริการฯ ได
7. กรณีนักศึกษาไมไดเปดใชบัญชีธนาคารเมื่อครบ 1 ป จะมีจดหมายจากธนาคารแจงไปยังนักศึกษา
เพื่อเก็บเงินคาธรรมเนียมบัตร ATM
8. ปจจุบันในการเปดบัญชีธนาคารทําบัตรนักศึกษานั้น ธนาคารเพิ่มขั้นตอนในการอานขอมูลผานชิป
การดบั ตรประชาชน ซึ่งสวนใหญ เครื่องไม อ านข อมูลในบั ตรทํ าใหเกิ ดความยุ งยาก นักศึ กษาจะตองไปทํ าบั ตร
ประชาชนใหม
9. ไมมีการประสานงานที่ดีระหวางธนาคารสํานักงานใหญและธนาคารกสิกรไทย 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. นักศึกษาไมมารับบัตรนักศึกษาตามวันเวลาที่กําหนดใหมารับ เนื่องจากธนาคารกําหนดใหนักศึกษา
ตองมารับบัตรนักศึกษาดวยตนเองพรอมลงนามในเอกสารของธนาคาร
12. การแจกบัตรนักศึกษาชั้นปท่ี 1 ภาคปกติ มีความลาชา เกิดความผิดพลาดจากธนาคาร ทําบัตร
นักศึกษามาใหผิดรูปแบบที่กําหนดไวประมาณ 1,300 ใบ จึงตองสงคืนใหธนาคารเพื่อทําการแกไขใหถูกตอง
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13. มีนักศึกษามารองเรียนเรื่องการรับนักศึกษาเปนจํานวนมาก เชน ไดรับบัตรนักศึกษาชาเดินทางไป
ถายรูปที่ธนาคารแลวไมไดรับความสะดวก และนักศึกษาไปติดตอกับธนาคารไดรับการบริการที่ไมดีเนื่องจากมีปญหา
การประสานงานระหวางธนาคารสาขากับสํานักงานใหญ
14. นักศึกษาภาคพิเศษที่ไมไดมาทําบัตรนักศึกษาตามที่ธนาคารนัดหมาย จึงตองไปทําบัตรนักศึกษาที่
ธนาคารในวันจันทร – ศุกร เวลา 15.00 น. ซึ่งไมสะดวกในการเดินทาง และอยูในระหวางทํางาน นักศึกษาบางรายจะ
ไปทําบัตรตองลาหยุดงานเพื่อไปทําบัตรนักศึกษา
ขอดี
1. มหาวิทยาลัยไมตองใชเจาหนาที่จัดทําบัตร ถายรูป
2. ธนาคารมีเงินบริจาคสนับสนุนใหมหาวิทยาลัย
การดําเนินการทําบัตรนักศึกษาที่ไดเคยดําเนินการมากอน
1. ขั้นตอนในการทําบัตรไมซับซอนใชเวลาไมมาก
2. นักศึกษาภาคพิเศษไมตองเสียเวลาไปติดตอกับธนาคารในเวลาทําการ
3. ตนทุนในการทําบัตรไมสูง เนื่องจากมหาวิทยาลัยมีเครื่องทํ าบัตร ซึ่งใชตนทุนในการทําใบละ 50
บาท (คาธรรมเนียมในการทําบัตรนักศึกษา 200 บาท จะไดกําไรคืนมหาวิทยาลัย จํานวน 150 บาท)
4. กรณีนักศึกษาขอทําบัตรใหมสามารถรับบัตรไดภายใน 3 วันหรือเร็วกวา
5. หากเกิดปญหาเกี่ยวกับบัตรนักศึกษา เจาหนาที่สามารถแกไขไดทันที
6. การประสานงานกั บนั กศึกษา สามารถนัดหมายนักศึกษาให มาทําบัตรนั กศึกษาไดสะดวกและ
เหมาะสม เนื่องจากนักศึกษามีเวลาเรียนไมตรงกัน
มติ/ความเห็นของที่ประชุม
ให ความเห็ นว าไม ต อสั ญญาการทํ าบั ตรนั กศึ กษาใหม กั บธนาคารกสิ กรไทย จํ ากั ด (มหาชน) โดยมี
ขอเสนอแนะ ดังนี้
1. ใหกองบริการการศึกษาสรุปประเด็นปญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นจากผลการดําเนินงานที่ผานมา
2. ทําหนังสื อไปยังธนาคารกสิกรไทย จํากั ด (มหาชน) ที่ จะขอยกเลิ กสั ญญาเฉพาะการทํ าบั ตร
นักศึกษาใหมครั้งตอไป แตพรอมจะรวมมือกับธนาคารในประเด็นอื่น ๆ
3. การทําบัตรนักศึกษาใหมใหกองบริการการศึกษาเปนผูจัดทํา
4. ให ประสานงานกั บสํ านั กวิทยบริการและเทคโนโลยี สารสนเทศ กรณี การทํ าบัตรนั กศึกษา
เพื่อใหใชประโยชนไดครอบคลุม 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 ในการนี้จึงเห็นควรปรับเพิ่มจํานวน
หนว ยกิ ตลงทะเบี ย นสําหรับ ภาคพิ เศษจาก 12 เปน 15 หน วยกิ ต สําหรั บ หลัก สู ต รที่ ป รับ ปรุงตามเกณฑ
มาตรฐาน พ.ศ.2558 เปนตนไป และการปรับจํานวนหนวยกิตดังกลาวไมกระทบตอเงื่อนไขของหลักสูตรอื่น
หรือเกณฑอื่นในขอบังคับ
มติ/ความเห็นของที่ประชุม
ใหความเห็นวาไมตองปรับปรุงแกไขขอบังคับฯ เดิม แตใหใชกระบวนการตามขอบังคับมหาวิทยาลัย
ราชภั ฏพระนครศรีอยุธยา วาดวย การจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2560 ขอ 5 วรรคสอง
การใดที่มิไดกําหนดไวในขอบังคับนี้หรือไมเปนไปตามขอบังคับนี้ ใหอธิการบดีโดยความเห็นชอบของสภาวิชาการ
มีอํานาจวินิจฉัยชี้ขาดและรายงานใหสภามหาวิทยาลัยทราบคําวินิจฉัยใหถือเปนที่สุด โดยมีรายละเอียดการปรับ
หนวยกิ ตจาก 12 หนวยกิตเป น 15 หน วยกิ ต ซึ่งอาจหารือกั บสํานั กงานคณะกรรมการการอุ ดมศึกษา (สกอ.)
เพื่ อความชั ดเจน และมี ขอสั งเกตวาการหารื อควรพิ จารณาขอเท็ จจริงถ าตามเกณฑ แล วเป นอุ ปสรรคอาจไม
สอดคลองกับความเปนจริง

ระเบี ยบวาระที่ 4.3 ขอความเห็ นชอบ (ราง) รายงานผลการดําเนิ นงานตามแผนปฏิ บัติ ราชการและ
การประเมินผลโครงการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560 (วันที่ 1 ตุลาคม 2559 –
30 กันยายน 2560)
สาระสําคัญโดยยอ
ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยามีการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติ
ราชการเพื่อรายงานผลการดําเนินงานในรอบ 1 ปที่ผานมานั้น กองนโยบายและแผนไดจัดทํารายงานผลการดําเนินงาน
ตามแผนปฏิ บั ติ ราชการและการประเมิ นผลโครงการประจําป งบประมาณ พ.ศ. 2560 (วันที่ 1 ตุ ลาคม 2559 –
30 กันยายน 2560) เรียบรอยแลว
มติ/ความเห็นของที่ประชุม
เห็นชอบ (ราง) รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการและการประเมินผลโครงการ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560 (วันที่ 1 ตุลาคม 2559 – 30 กันยายน 2560) โดยแก ไขเพิ่ มเติมในส วนของ
บทสรุปผูบริหารใหอธิบายผลการปฏิบัติงานใน 3 สวนใหครบถวน

ระเบี ยบวาระที่ 4.4 ขอความเห็ นชอบ (ร าง) บั นทึ กข อตกลงความร วมมื อโครงการความร วมมื อ
การจัดการเรี ยนการสอนแบบสหกิจศึกษา (Cooperative Education) ระหวาง
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา กับ บริษัท นวคุณซิสเท็ม จํากัด
สาระสําคัญโดยยอ
ตามที่งานสหกิจศึกษา กองพัฒนานักศึกษาไดจัดทํา (ราง) บันทึกขอตกลงความรวมมือโครงการความ
ร วมมื อการจั ดการเรี ย นการสอนแบบสหกิ จศึ กษา (Cooperative Education) ระหว างมหาวิ ท ยาลั ยราชภั ฏ
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พระนครศรีอยุธยา กับ บริษัท นวคุณซิสเท็ม จํากัด ในการนี้ขอนําเขาที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
(ก.บ.) พิจารณาตอไป
มติ/ความเห็นของที่ประชุม
เห็นชอบในหลักการ (ราง) บันทึกขอตกลงความรวมมือโครงการความรวมมือการจัดการเรียนการสอน
แบบสหกิจศึกษา (Cooperative Education) ระหวางมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา กับ บริษั ท นวคุ ณ
ซิสเท็ม จํากัด และคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) มีขอเสนอแนะ ดังนี้
1. ควรมี การประสานงานทํ าความรวมมื อกั บสภาหอการคาจั งหวัด สภาอุ ตสาหกรรมจั งหวั ด
พรอม ๆ กัน จะทําใหมหาวิทยาลัยมีฐานความรวมมือที่กวางขึ้น
2. การทําความรวมมือกับบริษัทตาง ๆ ควรมีมาตรฐานเดียวกัน
3. เสนอใหมีการระบุ ให ชัดเจนว าในอี ก 5 ป จะมี การรับนั กศึ กษาสาขาวิ ชาใดบางเข าฝกสหกิ จ
ศึกษา เพื่ อใหมหาวิทยาลัยมั่นใจวานักศึกษาของมหาวิทยาลัยจะมีสถานที่เข าฝ กสหกิจศึกษา และในสั ญญาบาง
ประเด็นควรจะกําหนดความรวมมือกันดําเนินงานไวตั้งแตเริ่มแรก

ระเบียบวาระที่ 4.5 พิจารณากลไกการขับเคลื่อนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
สาระสําคัญโดยยอ
ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาไดดําเนินการจัดทําแผนยุทธศาสตรระยะ 20 ป (พ.ศ.2560
– 2579) ที่สอดคลองกับยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาทองถิ่น 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 การพัฒนาทองถิ่น
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) ตามลําดับแลวในคราวประชุมครั้งที่ 10/2560 เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2560
เพื่ อ ให ก ารขั บ เคลื่ อนยุ ทธศาสตร มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ พระนครศรี อยุ ธยา เป น ไปด วยดี แ ละ
มีประสิทธิภาพ และมุงผลสัมฤทธิ์ที่เปนรูปธรรม จึงจําเปนที่จะตองมีกลไกการขับเคลื่อนการดําเนินงานที่เขมแข็ง
เพื่อผลักดันใหแนวทางการพัฒนาตามประเด็นยุทธศาสตรบรรลุเปาหมาย
มติ/ความเห็นของที่ประชุม
ให นําเขาเปนวาระสืบเนื่องของการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) ในการประชุ ม
ครั้งตอไป
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) มีขอเสนอแนะ ดังตอไปนี้
1. ใหตัวแทนของสภาคณาจารยและขาราชการไดมีสวนรวมในการเปนคณะกรรมการ
2. กลไกเสนอใหม (1) อํานาจหนาที่ขอ 8 แกไขเปน “รายงานผลการดําเนินงานตอสภามหาวิทยาลัย”
3. กลไกเสนอใหม (2) อํ า นาจหน า ที่ ข อ 6 แก ไ ขเป น ดํ า เนิ น การให เกิ ด การบู ร ณาการ
การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 2/2561

16
การทํางานรวมกันระหวางคณะ/สํานัก/สถาบัน และหนวยงานที่เกี่ยวของภายในมหาวิทยาลัย ในการผลิตและ
พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
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

ระเบียบวาระที่ 4.6 ขอความเห็นชอบการทําความรวมมือระหวางมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
กับ บริษัทใหคําปรึกษาดานการศึกษา เจียงซีไทเคอจิ่น จํากัด
สาระสําคัญโดยยอ
ดวยมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยารวมกับบริษัทใหคําปรึกษาดานการศึกษา เจียงซีไทเคอจิ่น
จํ ากั ด ในการจั ดทํ าสั ญ ญาความร วมมื อ เรื่ อ ง ตั วแทนรั บ สมั ค รนั กศึ ก ษาชาวจี น ของมหาวิ ทยาลั ย ราชภั ฏ
พระนครศรีอยุ ธยา โดยมี วั ตถุประสงค เพื่ อเป นตั วแทนในการรับสมั ครนั กศึ กษาที่ จะมาศึ กษาในประเทศไทย
และดําเนินการดานการประชาสัมพันธกับหนวยงานดานการศึกษาในมณฑลเจียงซี ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน
โดยมี นั กศึ กษากลุมเปาหมายคือนั กศึ กษาแลกเปลี่ ยน และนักศึ กษาที่ ศึ กษาต อเพื่ อปรับวุฒิ การศึกษาทั้ งระดับ
ปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก ในการนี้จึงขอนําเขาที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.)
ไดพิจารณาตอไป
มติ/ความเห็นของที่ประชุม
1. เห็นชอบในหลักการ และใหตรวจสอบประกาศของประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนที่หาม
ไมใหนักศึกษาไปศึกษานอกประเทศ
2. ปรับเงื่อนไขการสงนักศึกษาสาขาวิชา ๆ ละ ไมนอ ยกวา 15 คน
3. มี ข อ สั ง เกตกรณี ห า มมิ ให ม หาวิ ท ยาลั ย ทํ า MOU กั บ บริษั ท อื่ น ที่ อ ยู ในมณฑลเดี ย วกั น
อาจเปนการละเมิดเรื่องเขตการคาเสรี (FTA)
4. มอบหมายใหรองอธิการบดีฝายบริหารจัดเตรียมขอมูลประชาสัมพันธมหาวิทยาลัยเพื่อจัดสง
ไปยังประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน

ระเบียบวาระที่ 5 แจงผลและนําเสนอแผนงานที่จะดําเนินการของหนวยงานตาง ๆ
ระเบียบวาระที่ 5.1 คณบดีคณะครุศาสตร
สาระสําคัญโดยยอ
1. วั น ที่ 14 ธั น วาคม 2560 อบรมเชิ งปฏิ บั ติ การ “การเขี ยนตํ าราเรี ยนและหนั งสื อ” ครั้ งที่ 3
พบผูทรงคุณวุฒิ สาขาวิชาตางๆ จํานวน 3 ทาน ดังนี้ รองศาสตราจารย นาวาอากาศโท ดร.สุมิตร สุวรรณ รองศาสตราจารย
ดร.วินัย พูลศรี รองศาสตราจารย ดร. ม.ล. จรัลวิไล จรูญโรจน 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. การอบรมเชิงปฏิบัติการใหคําปรึกษาและการดูแลเด็กที่มีความตองการพิเศษสําหรับผูปกครอง
ครั้งที่ 1 วันที่ 29 พฤศจิ กายน 2560 ครั้งที่ 2 วันที่ 13 ธันวาคม ๒๕๖๐ และครั้ งที่ 3 วันที่ 20 ธันวาคม 2560
เวลา 08.00 – 16.30 น. ณ หองผูปกครอง 109
4. วันที่ 22 ธันวาคม 2560 ทําบุญตักบาตรอาหารแหง สงทายปเกาตอนรับปใหมศูนยการศึกษาพิเศษ
ร วมกั บ นั กศึ กษา ผู ป กครองและเด็ ก ที่ มี ความต องการพิ เศษ เวลา 07.00 - 14.00 น. ณ ห องประชุ ม 204
ศูนยการศึกษาพิเศษ
5. วันที่ 22 ธันวาคม 2560 การสงมอบภาระงานของโรงเรียนสาธิต 3 แห ง 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 โรงเรียนสาธิตมัธยม
6. วันที่ 22 ธันวาคม 2560 การวิพากษหลักสูตร หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตร
และการสอน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561) เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ หอง 3025 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย
7. วั น ที่ 5 มกราคม 2561 ประชุ ม คณะกรรมการประจํ า คณะครุ ศาสตร ประจํ าป พ.ศ.2561
เวลา 13.30-16.30 น. ณ หองประชุม 223 อาคารศูนยการศึกษาพิเศษ
8. วั น ที่ 13 มกราคม 2561 กิ จกรรมวั น เด็ กแห งชาติ ประจํ าป 2561 ณ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
พระนครศรีอยุธยา
9. วันที่ 13 มกราคม 2561 กิ จกรรมงานวันเด็ กแห งชาติ ประจํ าป 2561 (สํ าหรับเด็ กพิ เศษ) เวลา 08.00
-15.00 น. ณ ลานอเนกประสงค ศูนยการศึกษาพิเศษ
10. ครุวิชาการ ครั้งที่ 6 “ครุฯนอมศาสตรพระราชาสูการพัฒนาทองถิ่น” วันที่ 15 มกราคม 2561
- เสวนาทางวิ ช าการ เรื่ อ ง “การจั ดการเรี ย นรู แ บบ Active Learning” เวลา 10.00-12.00 น.
โดยวิทยากร ผศ.ดร.ปริญญา 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 (ประเภททีม 3 คน)
- การแขงขั นการแสดงทางวิทยาศาสตร (Science Show) ระดั บมั ธยมศึ กษาตอนต น และระดั บ
มัธยมศึกษาตอนปลาย (ประเภททีม ทีมละ 3 คน)
- การแข งขั น “หนู น อยเล านิ ทาน” ระดั บรุนอายุ 3-4 ป , รุ นอายุ 4-5 ป และรุ นอายุ 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
- การประกวดแต งกลอนสุ ภาพ ระดั บมั ธยมศึ กษาตอนต น และระดั บมั ธยมศึ กษาตอนปลาย
(ประเภทเดี่ยว)
- การแขงขันตอบปญหาภาษาอังกฤษ (English Quiz Competition) ระดับประถมศึกษาและระดับ
มัธยมศึกษา (ประเภททีม ทีมละ 3 คน)
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- การประกวดโครงงานอาชีพจากภูมิป ญญาทองถิ่น ระดับประถมศึกษาตอนปลาย (ประเภทที ม
ทีมละ 3 คน)
- การแขงขันเลานิทาน สําหรับนักเรียนที่มีความบกพรองทางการเรียนรู หรือบกพรองทางสติปญญา
หรือออทิสติก ระดับประถมศึกษาตอนปลาย (ประเภทเดี่ยว)
- การแขงขันวาดภาพระบายสี สําหรับนักเรียนที่มีความบกพรองทางการเรียนรู หรือบกพรองทาง
สติปญญา หรือออทิสติก ระดับประถมศึกษา (ประเภทเดี่ยว) ณ หองประชุมอาคาร 100 ป
11. ครุวิชาการ ครั้งที่ 6 วันที่ 16 มกราคม 2561
- ทําบุญตักบาตร อาหารแหงเนื่องในวันครู เวลา 07.30–09.00 น. ณ สนามหญาหนาอาคาร 2
- กิจกรรมการประกวดรองเพลง/รีวิวประกอบเพลงของนักศึกษาคณะครุศาสตรและละครเวที
เวลา 09.30-16.00 น. ณ หองประชุมอาคาร 100 ป
12. วั นที่ 24 มกราคม 2561 นั กศึ กษาชั้ น ป ที่ 5 เข ารวมสั มมนาระหว างฝ กการปฏิ บั ติ การสอน
ในสถานศึกษา (ครั้งที่ 3) เวลา 09.00-12.00 น. ณ หองประชุมอาคาร 100 ป
13. วั นที่ 24 มกราคม 2561 ทบทวนรายวิ ชาภาษาไทยสํ าหรับการสอนภาษาไทย โดยวิ ทยากร
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”
พั ฒนาสั งคม โดยกิจกรรมดังกลาวจัดขึ้ น เพื่ อเป นเวทีใหนักศึกษาในรายวิชาจิ ตอาสากับงานอาสาสมั ครในชุมชน
ของอาจารยคมลั กษณ ไชยยะ และรายวิชาการบริหารโครงการ ของอาจารย บัณฑิต สุนทรวิกรานต ไดนําเสนอผล
การทําโครงการจิตสาธารณะ แลกเปลี่ยน เรียนรูประสบการณในการทํางานจิตสาธารณะโดยนักศึกษาผูนําเสนอผลงาน
เปนนักศึกษาชั้นปที่ 3 สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตรและสาขาวิชาการพัฒนาชุมชนและสังคม ณ ห อง 43014 อาคาร
43 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
2. วันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ใหการตอนรับคณะนักศึกษาจาก
Faculty of Regional Development Studies (RDS), Toyo University ประเทศญี่ ปุ น ดํ าเนิ นโครงการอบรมเชิ ง
ปฏิ บัติการระยะสั้น (Short – Tern Field Study – SFS) ณ จังหวัดพระนครศรีอยุ ธยา โดยไดรับเกียรติ จากอาจารย
มูนีเราะฮ ยีดํา รองคณบดีฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ เปนวิทยากรบรรยาย ในหัวขอ ประวัติความเปนมาของจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา (Information about Ayutthaya) และมีนักศึกษาสาขาวิชาภาษาญี่ปุน เปนพี่เลี้ยงรวมทํากิจกรรม
กับนักศึกษามหาวิทยาลัยโตโย ในการเก็บขอมูลภาคสนามในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ณ ห องประชุ ม 43110
ชั้น 2 อาคาร 43 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
3. วันที่ 1 ธันวาคม 2560 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร จัดกิจกรรม รวมพลคนจิตสาธารณะกับ
การทํางานเพื่อสั งคม เพื่อเปนเวทีใหนักศึกษาในรายวิชาจิตสาธารณะกับการทํางานเพื่ อสังคม ไดนําเสนอผลการทํา
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โครงการจิตสาธารณะ แลกเปลี่ยน เรียนรูประสบการณในการทํางานจิตสาธารณะ ซึ่งกิจกรรมดังกลาว เปนวิชาบังคับ
ของคณะมนุ ษยศาสตรฯ ภาคเรียนที่ 1/2560 โดยนักศึ กษาผูนํ าเสนอผลงาน เป นนั กศึ กษาชั้ นป ที่ 2 สาขาวิ ชา
นิ ติ ศาสตร และสาขาวิ ชาภาษาญี่ ปุ น ณ ห องประชุ มต นโมก อาคารบรรณราชนคริ นทร มหาวิ ทยาลั ยราชภั ฏ
พระนครศรีอยุธยา
4. วันที่ 1 ธันวาคม 2560 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร จัดการประชุมคณาจารยเพื่อคัดเลือก
คณะกรรมการประจําคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร เพื่อใหไดมาซึ่งผูแทนคณาจารย ประจํา จํ านวน 4 ทาน
เปนกรรมการประจําคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ดวยวิธีการหยั่งเสียง ซึ่งผลการหยั่งเสียง ผูแทนคณาจารย
ประจําไดไดรับเลือกเปนคณะกรรมการประจําคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ไดแก อาจารยนพดล ปรางคทอง
อาจารยอั ครวินท ศาสนพิ ทั กษ อาจารย ดร.อภิชาติ พานสุวรรณ และอาจารยบวรศรี มณี พงษ ณ ห อง 43014
อาคาร 43 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
5. วั นที่ 6 ธั นวาคม 2560 คณะมนุ ษยศาสตรและสั งคมศาสตร มหาวิ ทยาลั ยราชภั ฏพระนครศรีอยุ ธยา
รวมแสดงรํากลองยาวในการแถลงขาวงาน “ยอยศยิ่งฟ า อยุธยามรดกโลก” ประจําป 2560 จัดโดยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ณ บริเวณวัดพระศรีสรรเพชญ อุทยานประวัติศาสตรพระนครศรีอยุธยา
6. วันที่ 6 ธันวาคม 2560 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ จัดโครงการบริการวิชาการ กิจกรรม English Edutainment
Day Camp สําหรั บนักเรียนชั้ นมั ธยมศึ กษาตอนต น ณ โรงเรียนอิ สลามศรีอยุ ธยามู ลนิ ธิ วิ ทยากรคื อ อาจารย สาขาวิชา
ภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
7. วันที่ 7 ธันวาคม 2560 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร จัดการประชุมนักวิจัยคณะมนุษยศาสตรและ
สั งคมศาสตร เพื่ อชี้ แจงแนวทางการดํ าเนิ นการวิ จั ย ณ ห องประชุ ม 43110 ชั้ น 2 อาคาร 43 คณะมนุ ษยศาสตร และ
สังคมศาสตร
8. วันที่ 14 - 16 ธันวาคม 2560 คณะมนุ ษยศาสตร และสั งคมศาสตร จั ดโครงการอบรมเชิ งปฏิ บั ติ การ
เพื่อพัฒนาสมรรถนะบุ คลากรสายสนับสนุน ณ ชุมชนบานเกาะเกิด มีวัตถุประสงคพัฒนาสมรรถนะบุคลากรสายสนับสนุ น
เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในดานความรูและทักษะในการปฏิบัติงานตามที่ไดรับมอบหมาย นําประสบการณที่ไดรับจาก
การการอบรมมาปรับปรุงพัฒนาและประยุกตใชในการปฏิบัติงานใหมีระบบและคุณภาพ สงเสริมใหเกิดความรัก ความสามัคคี
ของบุ คลากรในหน วยงานและการสร างที มงานที่ มี ประสิ ทธิ ภาพในหน วยงาน ณ ชุ มชนบ านเกาะเกิ ด อ.บางปะอิ น
จ.พระนครศรีอยุธยา
9. วันที่ 17 ธันวาคม 2560 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร จั ดการเสวนาสาธารณะมนุษยศาสตร และ
สั งคมศาสตร ครั้งที่ 1 เรื่ อง “ขุดคลองบางบาล-บางไทร (23 กม.) เพื่ อแกป ญหาน้ํ าท วมอยุ ธยา” ไดรับเกี ยรติ จากคุ ณวิชิ ต
อุสาหประดิษฐ กํ านันพื้ นที่อําเภอบางบาล คุณโบวแดง ทาแกว ผูอํานวยการโครงการชลประทาน รองศาสตราจารย ดร.เสรี
ศุภราทิตย ผูอํานวยการศูนยการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและภัยพิบัติ มหาวิทยาลัยรังสิต และคุณภัทราภรณ เมฆพฤกษาวงศ
ผูเชี่ยวชาญดานวิศวกรรมโยธา กรมชลประทาน ดําเนินรายการโดยอาจารย มูนีเราะฮ ยีดํา รองคณบดีฝายวิชาการและวิเทศ
สั มพั นธ คณะมนุษยศาสตรและสั งคมศาสตร ซึ่ งวัตถุ ประสงคของการจัดเสวนา เพื่ อเป นเวที เผยแพรขอมู ลข าวสารและ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็ นเกี่ยวกับโครงการขุดคลองบางบาล - บางไทร อันเปนโครงการใหญ ของรั ฐบาลที่ หวังชวยแก ปญหา
อุทกภัยในพื้นที่น้ําทวมซ้ําซากในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ณ ห อง 3003 อาคารบั ณฑิ ตวิ ทยาลั ย มหาวิ ทยาลั ยราชภั ฏ
พระนครศรีอยุธยา
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10. วันที่ 18 - 19 ธันวาคม 2560 คณะมนุ ษยศาสตร และสั งคมศาสตร จั ดโครงการอบรมเชิ งปฏิ บั ติ การ
เพื่ อเข าสู ตํ าแหน งทางวิ ชาการ ณ โรงแรมวิ ลล า พาราดี เขาใหญ โดยมี วิ ทยากร ได แก รองศาสตราจารย ดร.ชู สิ ทธิ์
ประดั บเพ็ ชร รองศาสตราจารย ดร.กาสั ก เต ะขั นหมาก รองศาสตราจารย ดร.วิ บู ลย ตระกู ลฮุ น และรองศาสตราจารย
ดร.ณรงคฤทธิ์ โสภา ซึ่งวัตถุประสงคของการจัดโครงการ เพื่อสรางความเขาใจใหกับคณาจารย ภายในมหาวิ ทยาลั ยเกี่ยวกั บ
การเขาสู ตํ าแหนงทางวิ ชาการและเทคนิคการเขียนผลงานวิชาการ พรอมทั้งให ผู เข าอบรมสามารถเขียนผลงานวิชาการได
อย างถู กต องตามมาตรฐานของการเข าสู ตํ าแหน งทางวิ ชาการและเป นการเตรี ยมความพร อมในการพั ฒนาตนเอง
ณ โรงแรมวิลลา พาราดี เขาใหญ อําเภอปากชอง จังหวัดนครราชสีมา
11. วันที่ 21 ธันวาคม 2560 สาขาวิชาการปกครองทองถิ่น จัดโครงการปฐมนิ เทศสหกิจศึกษาการปกครอง
ทองถิ่น ให กับนักศึกษาชั้นปที่ 4 กอนการฝกสหกิจศึกษา โดยไดรับเกียรติจากอาจารย ดร.กิติมา ทามาลี ผูชวยอธิการบดี
ฝ ายบริการวิชาการและสหกิจศึกษาเปนวิทยากร โดยวัตถุประสงคของโครงการเพื่ อเปนการเตรียมความพรอมใหนักศึ กษา
สหกิจศึกษา กอนออกไปปฏิบัติงาน ณ สถานประกอบการตางๆ โดยมีความเขาใจในเนื้อหา และเปาหมายของโครงการ ณ หอง
317 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
12. วันที่ 21 - 23 ธันวาคม 2560 คณะมนุ ษยศาสตร และสั งคมศาสตร จั ดโครงการศึ กษาดู งานบุ คลากร
สายสนับสนุน ณ คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี รวมประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกับ
คณาจารย และบุ คลากรและศึ กษาดู งานการบริหารงานและการดํ าเนิ นงานภายในคณะมนุ ษยศาสตร และสั งคมศาสตร
มหาวิทยาลัยราชภั ฏกาญจนบุรี เพื่อใหบุคลากรไดรับความรูความเขาใจในการพั ฒนางานของตนให มี ประสิทธิภาพมากขึ้น
บุคลากรไดรับความรูและประสบการณตรงเกี่ยวกับการจั ดการเพื่อการใหบริการในหนวยงาน รวม แลกเปลี่ยนประสบการณ
ปฏิบัติงานดานบริการวิชาการกับมหาวิทยาลัยเพื่อนบานและสรางความสัมพันธอันดีระหวางบุคลากรคณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา กับบุคลากรคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กาญจนบุรี ณ คณะมนุษยศาสตร และสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
13. วันที่ 10 มกราคม 2561 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร จัดกิจกรรมขึ้นปใหม 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 เพื่อแกปญหาน้ําทวม ไดมี
ตัวแทนจากประชาสัมคม ผูใหญบาน และตัวแทนจากกรมชลประทานไดหารือรวมกัน เพื่อเปนเวทีสาธารณะเพื่อรับใชชุมชน
มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม
รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 5.3 คณบดีคณะวิทยาการจัดการ
สาระสําคัญโดยยอ
1. วันที่ 13 – 15 ธันวาคม 2560 สาขาวิชาการบัญชี จัดกิจกรรมการเตรียมความพรอมนักศึ กษา
ใหม “การบัญชีขั้นพื้นฐาน” ใหกับนักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี ชั้นปที่ 4 ณ หอง 41117 คณะวิทยาการจัดการ
2. วันที่ 24 - 25 ธันวาคม 2560 สาขาวิชาการบัญชี จัดอบรมโปรแกรม Excel ทางการบัญชี ใหกับ
นักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี ชั้นปที่ 4 ณ หอง 31104 อาคาร 100 ป
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3. วั นที่ 17 และ 24 ธั น วาคม 2560 สาขาวิ ชาการจั ดการโลจิ สติ กส จั ด อบรมเชิ งปฏิ บั ติ การ
เรื่อง การใชโปรแกรมสําเร็จรูปในงานโลจิสติกสใหกับนักศึกษาชั้นปที่ 4 ณ หอง 31110 อาคาร 100 ป
4. วั นที่ 16 และ 23 ธั นวาคม 2560 สาขาวิ ชาการจั ดการโลจิ สติ กส จั ดอบรมเชิ งปฏิ บั ติ การ
ภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส ณ หอง 415 และ 416 คณะวิทยาการจัดการ
5. วันที่ 15 - 16 ธันวาคม 2560 คณาจารยสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกสศึกษาดูงานดาน Supply
chain ผลิตภัณฑเซรามิก จังหวัดราชบุรี
6. วั นที่ 1 ธั นวาคม 2560 คณาจารย สาขาวิ ชาการจั ดการโลจิ สติ กส เข าร วมอบรมการบริ หาร
คลังสินคาและพัสดุแบบมืออาชีพ รุนที่ 73 ณ โรงแรมเดอะพาลาสโซ กรุงเทพ
7. วั นที่ 14 ธั นวาคม 2560 สาขาวิชาเศรษฐศาสตรธุรกิ จ นํ านั กศึ กษาชั้นป ที่ 1-4 ศึ กษาดู งาน
ณ สายออกบัตรธนาคาร ธนาคารแหงประเทศไทย จังหวัดนครปฐม
8. วันที่ 13 – 14 ธันวาคม 2560 คณาจารยสาขาวิชาเศรษฐศาสตรธุรกิจ เขารวมโครงการอบรม "เทคนิค
การเขียนผลงานวิจัย" ณ โรงแรมเจาพระยาปารค จังหวัดกรุงเทพ
9. วันที่ 22 พฤศจิกายน 2560 สาขาวิชาเศรษฐศาสตรธุรกิจ นํ านักศึกษาชั้นป ที่ 1-4 ศึกษาดูงาน
ณ โครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณวัดมงคลชัยพัฒนา อันเนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัดสระบุรี
10. วั นที่ 26 ธั นวาคม 2560 สาขาวิ ชาคอมพิ วเตอรธุ รกิ จ ออกประชาสั มพั นธ โรงเรี ยนศรีวิ นิ ต
วิทยาคม จังหวัดสิงหบุรี
11. วั นที่ 28 ธันวาคม 2560 สาขาวิชาคอมพิ วเตอร ธุ รกิ จ ออกประชาสั มพั นธ โรงเรี ยนท าช าง
วิทยาคม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
12. วั นที่ 16 - 17 ธั นวาคม 2560 สาขาวิ ชาการเป นผู ป ระกอบการ กิ จกรรมตลาดนั ดกลางมอ
(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. วั นที่ 20 ธันวาคม 2560 สาขาวิชาการเปนผู ประกอบการ โครงการบริการวิ ชาการ “พั ฒ นา
ผูประกอบการรุนเยาว” ณ โรงเรียนภาชีสุนทรวิทยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
16. วันที่ 16 ธันวาคม 2560 สาขาวิชาการจัดการ จัดประชุมเพื่อชี้แจงขอมูลและรับฟงความคิดเห็น
นักศึกษาภาคพิเศษ (เสาร-อาทิตย) ณ หองประชุมตนโมก
17. วันที่ 21 – 26 ธันวาคม 2560 สาขาวิชาการทองเที่ยว นํานักศึกษาสาขาวิชาการทองเที่ยว ศึกษา
เสนทางภาคเหนือ ซึ่งเปนสวนหนึ่งของหลักสูตร ณ จังหวัดเชียงใหม
18. วันที่ 21 ธันวาคม 2560 คณาจารยและนักศึกษาสาขาวิชาการตลาด ออกประชาสัมพันธหลักสูตร
ณ โรงเรียนหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี
19. วันที่ 16 - 20 ธันวาคม 2560 สาขาวิชาการตลาด นํานั กศึกษาชั้ นป ที่ 2 และ ชั้นป ที่ 3 ศึกษา
ดูงานดานการตลาด จังหวัดเชียงใหม
20. วันที่ 19 ธันวาคม 2560 สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย จัดกิจกรรมอบรมเพื่อเตรียมความ
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. วันที่ 19 ธันวาคม 2560 คณะวิทยาการจัดการ จัดอบรมการเขี ยนงานวิจัย” ใหแก คณาจารย
คณะวิทยาการจัดการ ณ หองประชุมอินทนิล 1 คณะวิทยาการจัดการ
23. วันที่ 28 ธันวาคม 2560 คณะวิทยาการจั ดการ จัดโครงการพั ฒนาผลงานทางวิชาการ ให แก
คณาจารย คณะวิทยาการจัดการ โดยเชิญผูทรงคุณวุฒิภายนอกตรวจให คําแนะนําการผลงานทางวิชาการ /ตํารา
ณ หองประชุมอินทนิล 1 คณะวิทยาการจัดการ
24. วันที่ 18 ธันวาคม 2560 คณะวิทยาการจัดการ จัดกิ จกรรมปฐมนิ เทศนั กศึ กษาก อนออกฝ ก
ประสบการณวิชาชีพ ภาคเรียนที่ 2/2560ใหกับนักศึกษาชั้นปที่ 4 ทุกสาขาวิชา ณ หองประชุม 317
25. วันที่ 17 มกราคม 2561 คณะวิทยาการจัดการ จั ดกิจกรรมอบรมคุ ณธรรมจริยธรรมและทํานุ
บํารุงศิลปวัฒนธรรม “ทําบุญ ไหวพระ ฟงธรรมะ แตงชุดไทย” ณ อาคาร 41 คณะวิทยาการจัดการ
26. วั นที่ 11 – 12 มกราคม 2561 สาขาวิ ชาการท องเที่ ยว จั ดโครงการบริ การวิ ชาการ กิ จกรรม
“พัฒนาศักยภาพเยาวชนการเปนอาสาสมัครมัคคุเทศกประจําชุมชน รุน 8” ณ โรงเรียนจอมสุรางคอุปถัมภ
27. วันที่ 14 ธันวาคม 2560 เปนตัวแทนเขารวมลงนามขอตกลงความรวมมือระหวางมหาวิทยาลัย
กั บกรมสงเสริมระหวางประเทศ เป นความรวมมื อทางวิชาการ เนื่องจากสาขาธุรกิจระหว างประเทศได ไปเปน
วิทยากรใหกับผูประกอบการในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อใหมหาวิ ทยาลัยเปนวิทยากรช วยและเปนหลักใน
พื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
28. วันที่ 15 ธันวาคม 2560 การขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก ซึ่งมีมหาวิทยลัยราชภัฏสวนสุนันทา
เป น แกนหลั ก โดยดู ในเรื่ อ งของกองทุ น หมู บ าน ในเบื้ อ งต น มหาวิ ท ยาลั ย รั บ ผิ ด ชอบพื้ น ที่ ในจั งหวั ด
พระนครศรี อ ยุ ธยา และจั งหวั ดอ างทอง ซึ่ งมี ก องทุ น ทั้ งหมด จํ านวน 1,200 กองทุ น ขณะนี้ อ ยู ระหว าง
การดําเนินการ
29. วันที่ 17 มกราคม 2561 คณะวิทยาการจั ดการจัดกิ จกรรมตักบาตรขาวสารอาหารแหง และ
ถวายปนโต ขอเรียนเชิญผูบริหารทุกทานรวมงาน
มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม
รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 5.4 คณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
สาระสําคัญโดยยอ
1. วันที่ 12 ธันวาคม 2560 ที มบริ ห ารจากมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ วไลยอลงกรณ ในพระบรม
ราชูปถัมภ ไดเดินทางมาเยี่ยมคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เพื่อรวมแลกเปลี่ยนแนวทางการบริหารหนวยงาน
ณ หองประชุม 2 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
2. วันที่ 21 ธันวาคม 2560 สาขาวิ ช าสาธารณสุ ขชุ มชน ได จั ดโครงการเพื่ อ พั ฒ นาศั กยภาพ
นักศึกษาตามอั ตลักษณ และคุณลักษณะบั ณฑิตที่พึ งประสงค เพื่อทบทวนความรูและฝกปฏิบั ติการก อนการฝ ก
ประสบการณ วิ ชาชีพใหกั บนั กศึกษาสาขาวิชาสาธารณสุ ขชุมชน ชั้นป ที่ 4 จํานวน 32 คน โดยมี การจัดอบรม
ทบทวนความรู เรื่ อง การปฐมพยาบาล การตรวจคั ดกรองโรคที่ พบบ อยในชุ ม ชน การสอบสวนโรค ยาที่ ใช
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ในโรงพยาบาลสงเสริ มสุขภาพตําบล การจัด-จายยาเบื้องตน และการใหวัคซีน ณ หองประชุมศูนยวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี
3. วันที่ 22 ธันวาคม 2560 สาขาวิ ช าสาธารณสุ ข ชุ ม ชน ได จั ด โครงการพั ฒ นานั ก ศึ ก ษา
คณะวิ ทยาศาสตรและเทคโนโลยี สูความเปนเลิศ (ศตวรรษที่ 21) เพื่ อเพิ่ มพูนประสบการณ ความรู ทักษะสูที่
จําเปนในการเรียนรูและการทํางานในศตวรรษที่ 21 ใหกับนักศึกษาสาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน ชั้นปที่ 4 จํานวน
32 คน ณ หองประชุมศูนยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
4. วันที่ 25 ธันวาคม 2560 สาขาวิชาสาธารณสุขชุ มชน ได จัดโครงการสงเสริมสุขภาพผู สู งอายุ
“สูงวัย สุขภาพดี” เพื่อสงเสริมใหผูสูงอายุมีความรู ทัศนคติและพฤติกรรมสุขภาพที่ดีในการดูแลสุขภาพของตนเอง
และเป นการบู รณาการการบริการวิชาการ กั บการเรียนการสอน โดยโครงการประกอบดวยการใหความรูและ
กิจกรรมสงเสริมสุขภาพผูสูงอายุตาง ๆ เชน กิจกรรมนวดเพื่อสุขภาพสําหรับผูสูงอายุ ณ ห องประชุมโรงพยาบาล
สงเสริมสุขภาพตําบลวัดขนอนเหนือ ตําบลบานกรด อําเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
5. วันที่ 10 มกราคม 2561 กิจกรรมทําบุญปใหมคณะฯ เพื่อเสริมสรางความเปนสิริมงคล แก ชีวิต
ของผู เข าร วมกิ จ กรรม ได พ บปะ สั งสรรค สร า งสั มพั น ธภาพที่ ดี ข อง คณาจารย เจ า หน าที่ แ ละนั กศึ ก ษา
ณ หองประชุม 1 ศว.
6. วั นที่ 10 มกราคม 2561 ประชุ มนั กศึ กษาชั้ นป ที่ 1 คณะวิ ทยาศาสตรและเทคโนโลยี เรื่ อง
การแขงขันกีฬาสัมพันธภายใน 113 ป ศรีอยุธยาเกมส เพื่อชี้แจงรายละเอียดกิจกรรมใหนักศึกษาทราบและปฏิบัติ
ไดถูกตอง ณ หองประชุมอาคาร 100 ป
7. วันที่ 17 มกราคม 2561 ประชุมนั กศึ กษาชั้ นป ที่ 2-3 คณะวิ ทยาศาสตรและเทคโนโลยี เรื่อง
การแขงขันกีฬาสัมพันธภายใน 113 ป ศรีอยุธยาเกมส เพื่อชี้แจงรายละเอียดกิจกรรมใหนักศึกษาทราบและปฏิบัติ
ไดถูกตอง ณ หองประชุมอาคาร 100 ป
8. วันที่ 9 มีนาคม 2561 กิจกรรมทําซุมรับปริญญา เพื่ อใหแตละสาขาวิชาได แสดงความยิ นดี กับ
บัณฑิต คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ณ ถนนบริเวณหนาอาคารเฉลิมพระเกียรติศูนยวิทยาศาสตร
9. วันที่ 15 - 23 กุมภาพั นธ 2561 กิจกรรมการแขงขันกีฬาสัมพันธภายใน 113 ป ศรีอยุ ธยาเกมส
เพื่อสงเสริมใหนักศึกษาไดมีสุขภาพที่แข็งแรง สรางมิตรภาพระหวางนักศึกษา มีน้ําใจเปนนักกีฬา ณ สนามฟุตบอล
มหาวิทยาลัยฯ
10. เดื อนกุมภาพั นธ 2561 คณะวิ ทยาศาสตรและเทคโนโลยี จะดํ าเนิ นการจัดโครงการ Let’s it Green
Project มหาวิทยาลัยสีเขียว เพื่อสงเสริมการใชพลังงานทดแทนและการรักษาสิ่งแวดลอม คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม
รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 5.5 ผูอํานวยการสถาบันอยุธยาศึกษา
สาระสําคัญโดยยอ
1. วันที่ 1 ธันวาคม 2560 สถาบันอยุธยาศึกษา ไดจัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการตามรอยศาสตร
พระราชาสูการพัฒนาอยางยั่งยืน ครั้งที่ 1 ณ ศูนยการเรียนรูบานทุงกระโปรง ตําบลปาขะ อําเภอบ านนา จังหวัด
นครนายก โดยไดรับเกียรติจากผูใหญสมหมาย เกตุแกว เปนวิทยากรบรรยายและอบรมเชิงปฏิบัติการใหความรูแก
นักศึกษาและตัวแทนชุมชนตางๆ ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จํานวน 31 คน เกี่ยวกั บแนวทางปฏิ บัติตามหลัก
การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 2/2561
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ทฤษฎี เศรษฐกิ จพอเพียง อาทิ การเรียนรูเรื่องผักสมุนไพรพื้นบาน การเรียนรูเรื่องผั กพื้ นบ านปลอดสารพิษ และ
การเรียนรูเรื่องปุยอินทรียชีวภาพ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหผูรวมกิจกรรมมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับหลักปรัชญา
แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง วิถีเกษตรธรรมชาติ รวมทั้งสามารถนําความรูท่ไี ดรับไปประยุกตใชเพื่อการพัฒนาทองถิ่น
อยางยั่งยืนตอไป โดยมี อาจารย ดร.จงกล เฮงสุวรรณ ผูอํานวยการสถาบันอยุธยาศึกษา กลาวตอนรับ และ อาจารย
สุภารัตน ชัยกิตติภรณ รองผูอํานวยการสถาบันอยุธยาศึกษา มอบเกียรติบัตรใหกับผูเขารวมกิจกรรม
2. วันที่ 2 - 3 ธันวาคม 2560 สถาบันอยุธยาศึกษา จัดกิจกรรมอบรมยุวมัคคุเทศกอาสาทองเที่ยว
ทางวัฒนธรรมอยุธยา รุนที่ 3 ณ สถาบันอยุธยาศึกษา และโบราณสถานในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
โดยไดรับเกียรติจากคุณศาริสา จินดาวงษ ผูอํานวยการพิพิ ธภัณฑสถานแหงชาติ เจาสามพระยา และคุณวันลี ย
กระจางวี ภัณฑารักษพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ เจาสามพระยา เปนวิทยากรอบรมใหความรูแกนักศึกษาสาขาวิชา
รัฐประศาสนศาสตร และนักศึกษาคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จํานวน 50 คน ซึ่งการจัด
กิจกรรมดังกล าวมีวัตถุประสงคเพื่อเสริมสรางทักษะความรูในดานการนํ าเสนอขอมู ล และความรูที่เกี่ยวข องกับ
การทองเที่ยว โดยเฉพาะขอมูลแหลงทองเที่ยว และวัฒนธรรมสถาน พรอมทั้งพั ฒนาทักษะในการเปนมัคคุเทศก
ให นั กศึกษามีความกลาแสดงออก กลาคิด กลาทํ า อันจะเปนประโยชน อย างยิ่ งต อนั กศึกษาที่ เข ารับการอบรม
ใหสามารถเปนยุวมัคคุเทศกอาสาทองเที่ยวทางวัฒนธรรมอยุธยาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยผูเขารับการอบรมไดรับ
มอบเกียรติบัตรจาก อาจารย ดร.จงกล เฮงสุวรรณ ผูอํานวยการสถาบันอยุธยาศึกษา
3. วันที่ 9 - 10 ธันวาคม 2560 สถาบันอยุธยาศึกษา จัดกิจกรรมอบรมยุวมัคคุเทศกอาสาท องเที่ยว
ทางวัฒนธรรมอยุธยา รุนที่ 4 ณ สถาบันอยุธยาศึกษา และโบราณสถานในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
โดยไดรับเกียรติจากคุณศาริสา จินดาวงษ ผูอํานวยการพิพิ ธภัณฑสถานแหงชาติ เจาสามพระยา และคุณวันลี ย
กระจางวี ภัณฑารักษพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ เจาสามพระยา เปนวิทยากรอบรมใหความรูแกนักศึกษาสาขาวิชา
การท องเที่ ยว และนักศึกษาคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภั ฏพระนครศรี อยุ ธยา จํานวน 50 คน ซึ่งการจั ด
กิจกรรมดังกล าวมีวัตถุประสงคเพื่อเสริมสรางทักษะความรูในดานการนํ าเสนอขอมู ล และความรูที่เกี่ยวข องกับ
การทองเที่ยว โดยเฉพาะขอมูลแหลงทองเที่ยว และวัฒนธรรมสถาน พรอมทั้งพัฒนาทักษะในการเปนมัคคุเทศก
ให นั กศึกษามีความกลาแสดงออก กลาคิด กลาทํ า อันจะเปนประโยชน อย างยิ่ งต อนั กศึกษาที่ เข ารับการอบรม
ใหสามารถเปนยุวมัคคุเทศกอาสาทองเที่ยวทางวัฒนธรรมอยุธยาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยผูเขารับการอบรมไดรับ
มอบเกียรติบัตรจาก อาจารยกันยารัตน คงพร รองผูอํานวยการสถาบันอยุธยาศึกษา
4. วันที่ 14 ธันวาคม 2560 สถาบันอยุธยาศึกษา ไดจัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการตามรอยศาสตร
พระราชาสูการพัฒนาอยางยั่งยืน ครั้งที่ 2 ณ ศูนยการเรียนรูบานทุงกระโปรง ตําบลปาขะ อําเภอบานนา จังหวัด
นครนายก โดยไดรับเกียรติจากผูใหญสมหมาย เกตุแกว เปนวิทยากรบรรยายและอบรมเชิงปฏิบัติการใหความรูแก
นั กศึ กษาและตั วแทนชุ มชนต างๆ ในจั งหวั ดพระนครศรี อยุ ธยา จํ านวน 32 คน เกี่ ยวกั บ แนวทางปฏิ บั ติ ตาม
หลักทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง อาทิ การเรียนรูเรื่องผักสมุนไพรพื้ นบาน การเรียนรูเรื่องผักพื้ นบานปลอดสารพิ ษ
และการเรียนรูเรื่องปุ ยอินทรียชีวภาพ โดยมีวัตถุประสงคเพื่ อให ผูร วมกิจกรรมมี ความรูความเขาใจเกี่ยวกับหลัก
ปรัชญาแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง วิถีเกษตรธรรมชาติ รวมทั้งสามารถนําความรูที่ไดรับไปประยุกตใชเพื่อการพัฒนา
ทองถิ่ นอย างยั่ งยื นตอไป โดยมี อาจารย ดร.จงกล เฮงสุวรรณ ผูอํานวยการสถาบั นอยุ ธยาศึกษา กลาวต อนรับ
และ อาจารยชนิกานต ผลเจริญ รองผูอํานวยการสถาบันอยุธยาศึกษา มอบเกียรติบัตรใหกับผูเขารวมกิจกรรม
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5. วั นที่ 20 ธั นวาคม 2560 เวลา 13.30 น. อาจารย ดร.จงกล เฮงสุ วรรณ ผูอํ านวยการสถาบั น
อยุธยาศึกษา เปนประธานการประชุมคณะกรรมการดําเนินงานสถาบันอยุธยาศึกษา ครั้งที่ 12/2560 โดยมีผูบริหาร
และบุคลากรเขารวมประชุม เพื่อรายงานและกํากับติดตามผลการดําเนินงานของสถาบันอยุธยาศึกษา
6. วันที่ 23 ธันวาคม 2560 สถาบันอยุธยาศึกษา จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบั ติการด านศิลปะ และ
วัฒ นธรรมอยุ ธยา ครั้งที่ 2 เรื่อง “ศิลปะลายรดน้ํ า-ลงรักป ดทอง” โดยได รับ เกี ยรติ จากคุ ณสมหมาย ทั บทอง
เปนวิทยากรบรรยายและฝกปฏิบัติใหแกครูอาจารย และบุคลากรทางการศึกษา และประชาชนทั่วไป ไดรับความรู
เกี่ยวกับศิ ลปะลายรดน้ํา-ลงรักปดทอง รวมทั้ งสามารถนําความรูที่ ไดรับจากการเขารวมอบรมไปถายทอดใหกับ
นักเรียน นักศึกษา รวมถึงบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาของตนใหมีความรู และประยุกตใชเพื่อการประกอบ
อาชีพตอไป โดยมีอาจารย ดร.จงกล เฮงสุวรรณ ผูอํานวยการสถาบันฯ มอบเกียรติบัตรแกเขารับการอบรม
7. วันที่ 27 ธันวาคม 2560 เวลา 13.30 น. สถาบันอยุธยาศึกษา จัดกิจกรรมนําเสนอผลงานวิชาการ
และงานวิจัย ครั้งที่ 1 โดยไดรับเกียรติจากคุณวรวิทย สินธุระหัส คุณธีรพงษ คําอุน และคุณชนินทร ผองสวัสดิ์
เป นวิ ทยากรบรรยายให ความรูแก นั กศึ กษา นั กวิ ชาการ และผูสนใจทั่ วไป ได รับความรู เกี่ ยวกับ งานวิจั ยและ
องค ความรูด านวั ฒนธรรมอยุธยา รวมทั้ งเป นเวที แลกเปลี่ ยนความคิ ดเห็ นเพื่ อสร างสรรค ผลงานวิช าการด าน
วัฒนธรรมอยุธยา
8. วันที่ 17 มกราคม 2561 ประชุมคณะกรรมการดําเนินงานสถาบั นอยุธยาศึกษา ครั้งที่ 1/2561
ณ หองประชุมสถาบันอยุธยาศึกษา
9. วันที่ 18 – 19 มกราคม 2561 กิ จกรรมสั มมนาอยุ ธยาศึ กษาวิ ชาการ “อยุ ธยา : พลิ กอดี ต
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/ความคิดเห็นของที่ประชุม
รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 5.6 ผูอํานวยการสํานั กวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
สาระสําคัญโดยยอ
1. วันที่ 8 ธันวาคม 2560 สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดโครงการบริการวิชาการ
“การอานเพื่อบริการชุมชน ประจําป 2561” โดยรวมกับโรงเรียนเทศบาลวัดรัตนชัย เรียนเชิญ พันจาอากาศเอกสุวัฒน
สรรพโกศลกุ ล รองนายกเทศมนตรี นครพระนครศรี อยุ ธยา เป นประธานเป ดงาน ภายในงานจั ดการแข งขั น
การอ าน การทําสมุดโนต พวงกุญแจ พวงมาลัย สบูสมุนไพร และมีการมอบรางวัลการแข งขันประเภทตางๆ ให กับ
นักเรียน ณ โรงเรียนเทศบาลวัดรัตนชัย ต.หอรัตนไชย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
2. วันที่ 19 ธั นวาคม 2560 เวลา 07.30 น. สํานั กวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได รับ
มอบหมายจากมหาวิ ทยาลั ยราชภั ฏพระนครศรีอยุ ธยา นํ าโดย อาจารย สาโรช ปุ ริสั งคหะ ผู อํ านวยการสํานั ก
วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ พรอมบุคลากร เขารวมพบปะ หารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็น “รวมประชุ ม
สภากาแฟ” ณ หอประชุมโรงเรียนอยุธยานุสรณ
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3. วั น ที่ 21 ธั น วาคม 2560 เวลา 09.00 น. สํ านั ก วิ ท ยบริ ก ารและเทคโนโลยี สารสนเทศ
จัดโครงการบริการวิชาการ “การพัฒนาหองสมุดโรงเรียนเพื่อการศึกษาในทองถิ่น “ โดย อาจารยสาโรช ปุริสังคหะ
ผู อํานวยการสํานักวิ ทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป นประธานในพิ ธีส งมอบห องสมุ ดโรงเรียนตะโกดอน
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 สํานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา
6. วันที่ 19 ธันวาคม 2560 ระบบอินเทอรเน็ตใชงานไมได เนื่องจากหัว RJ-45 เสีย/เข าหัว RJ-45
ใหม ณ คณะวิทยาการจัดการ
7. วันที่ 19 ธันวาคม 2560 เปลี่ยนสาย RGB หอง 31018 เนื่ องจากภาพออกจอสีไม ครบ/เปลี่ยน
สาย RGB ใหม ณ อาคาร 100 ป
8. วั นที่ 19 ธั น วาคม 2560 เปลี่ ย นโปรเจคเตอร และแก ไขบล็ อก Lan ห อง 31109 เนื่ องจาก
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 จํ านวน 5 เครื่ อง นั กศึ กษา จํานวน 16 เครื่ อง บุ คลากร
จํานวน 8 เครื่อง ณ หองซอมคอมพิวเตอร อาคาร 100 ป ชั้น 2
12. วันที่ 1 - 20 ธันวาคม 2560 ตัดตอวีดีโองานประชุมเชิงปฏิ บั ติการการพัฒนาเครื อข ายกิ จการ
นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั่วประเทศ ครั้งที่ 9 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัย
13. วันที่ 1 - 20 ธันวาคม 2560 ตัดตอพรีเซ็นเทชั่นแนะนํากองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั่วประเทศ ครั้งที่ 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 ธั นวาคม 2560 กองบริ การการศึกษารั บรายงานตั วและยื นยั นสิ ทธิ์ เป นนั กศึ กษา
ภาคปกติ ประจําปการศึกษา 2561 (รอบ Portfolio) ณ หองประชุม อาคาร 100 ป
- วันที่ 14 ธันวาคม 2560 มหาวิทยาลัยราชภั ฏพระนครศรี อยุ ธยาต อนรับการลงพื้ นที่ ตรวจ
เยี่ยมมหาวิ ทยาลัยราชภั ฏพระนครศรีอยุ ธยาของพลเอกดาวพงษ รัตนสุวรรณ องคมนตรี หอง 31120, 31121,
หองประชุมอาคาร 100 ป มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
- วันที่ 14 - 16 ธันวาคม 2560 ประชุ มเชิ งปฏิ บั ติ การการพั ฒ นาเครือข ายกิ จการนั กศึ กษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั่วประเทศ ครั้งที่ 9 ณ อาคาร 100 ป
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- วันที่ 14 - 15 ธันวาคม 2560, วันที่ 18 - 19 ธันวาคม 2560 คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชา
ทองเที่ยวฝกอบรมเชิงปฏิบัติการโปรแกรมสํารองที่ นั่งของสายการบิน 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 อบรมเพื่ อพัฒนานั กศึกษาชั้ นป ที่ 4 เรื่อง การพั ฒนาความสามารถ
ในการประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการเรียนรูวิทยาศาสตรในยุค 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 ธั นวาคม 2560 สํ านั กงานคลั งจั งหวั ดพระนครศรี อยุ ธยา โครงการฝ กอบรมเชิ ง
ปฏิบัติการหลักสูตร “การจัดซื้อจัดจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส (Electronic Government Procurement :
e-GP สําหรับเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานของหนวยงานของรัฐในสวนภูมิภาค” ณ หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร 31104
16. การเปดตลาดนัดตอนเชา วัตถุประสงคเพื่อใหคณาจารย บุ คลากร และนักศึกษานําสินคามา
ขาย ซึ่งเปนสินคาที่ทําเอง และประหยัด ราคายอมเยา จัดดานหนาสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
17. การปรับภูมิทัศนของหองสมุดใหมีลักษณะโลง โปรง ให เหมาะกับการอานหนังสือ โดยหนังสือ
ใหมจะอยูชั้น 1 เพื่อสําหรับทุกคนที่ไปใชบริการ
18. WiFi ขณะนี้ไดจัดทําสัญญาและติดตั้ง คาดวาแลวเสร็จในเดือนกุมภาพันธ 2561
19. การนํ า เสนอเว็ บ ไซต ข องมหาวิ ท ยาลั ย (เว็ บ ไซต ใหม ) ลั ก ษณะของเว็ บ จะเป น บล็ อ ก
โดยหนวยงานตาง ๆ สามารถกรอกขอมูลในฟอรมที่กําหนดไว และขอมูลสามารถลิ้งกมายังเว็บไซตไดทันที
มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม
รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 5.7 ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
สาระสําคัญโดยยอ
1. วันที่ 9 มกราคม 2561 ผูอํานวยการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) ครั้งที่ 1/2561
ณ หองประชุมอยุธยา – อาเซียน
2. วันที่ 10 มกราคม 2561 ผูอํานวยการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ครั้ งที่
1/2561 ณ หองประชุมอยุธยา – อาเซียน
3. วันที่ 12 มกราคม 2561 ผูอํานวยการและบุคลากรเขารวมประชุมการทบทวนและจัดทําตัวบงชี้และ
เกณฑการประเมิน ระดับสํานัก/สถาบัน ปงบประมาณ 2561
4. วันที่ 19 มกราคม 2561 ผูบริหารและบุคลากรเขารวมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การบริหารพัสดุ
ตาม พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุ ธยา รุนที่ 2
ณ หองประชุมตนโมก
5. วั นที่ 9 - 11 มกราคม 2561 ผู บริหารเขารวมประชุมปฏิ บั ติ การพั ฒนานั กวิจั ยเครือข ายความ
หลากหลายทางชีวภาพ วัฒนธรรม และภูมิปญญาทองถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏ และ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล:
งานวิจัยเพื่อการพัฒนาทองถิ่น ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 2/2561
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6. วันที่ 14 มกราคม 2561 การลงพื้นที่ทั้ง 5 พื้นที่ ขณะนี้อยูระหวางการประสานงานกับคณะ และ
จะทําหนังสือตามไป
มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม
รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 5.8 ผูอํานวยการสํานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา
สาระสําคัญโดยยอ
1. วั นที่ 16 ธั นวาคม 2560 จั ดกิ จกรรมอบรมความรู ท างวิ ชาการ เรื่ อง “การพั ฒ นาศั กยภาพ
ดานทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา” ณ หองประชุม 3013 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย
2. วันที่ 24 ธันวาคม 2560 กิจกรรมประชุมสัมมนาระหวางฝกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา
(ครั้งที่ 1) ณ หองประชุม 317
3. วันที่ 14 มกราคม 2561 จัดสัมมนาและชมนิทรรศการหลังฝกปฏิบัติการบริหารสถานศึกษา
และการบริหารการศึกษาหลัก ของนักศึกษาสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิ ต สาขาวิ ชาการบริหารการศึกษา รุน ป
การศึกษา 2559 ณ อาคารบัณฑิตวิทยาลัย
4. การพัฒ นาหลัก สูต รระดับ ปริญ ญาโท สาขาวิช าหลั ก สูตรและการสอน ได มีก ารวิ พ ากษ
หลั ก สู ต รไปเมื่ อ วัน ที่ 20 ธัน วาคม 2560 โดยเชิ ญ ผู ท รงคุ ณ วุ ฒิ จ ากภายนอก และจะนํ าเข า การประชุ ม
คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาวันที่ 24 มกราคม 2560 เพื่อจะไดเปดรับในปการศึกษา 2561
5. การให ค วามสํ า คั ญ กั บ นั ก ศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาโท ได จั ด อบรมเรื่ อ งทั ก ษะการสื่ อ สาร
ภาษาอังกฤษ เพื่อเตรียมการสอบตามเกณฑของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาที่ไดกําหนดไว
มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม
รับทราบ ประธาน ใหขอเสนอแนะวา เรื่องการใชหองเรียน หากเปนนักศึกษาภาคปกติชวงพัก
กลางวันใหปดหอง แตหากเปนนักศึกษาที่มาเรียนวันเสาร – อาทิตย ก็ใหเปดใชทั้งวัน

ระเบียบวาระที่ 5.9 ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี
สาระสําคัญโดยยอ
1. ระหวางวันที่ 8 – 12 กุมภาพันธ 2561 เปนตนไปจะมีการขนยายของเพื่อเขามาในอาคาร 1
และอาคาร 2 และใหแลวเสร็จภายในกลางเดือนกุมภาพันธ 2561
2. ปญหาน้ําลนทอ และน้ําเสียที่หอพักอูทอง ไดติดตอชางมาดําเนินการแลว
3. วั น ที่ 14 กุม ภาพั น ธ 2561 วั น สถาปนาสถาบั น ราชภั ฏ จะมี ก ารจั ด กิ จ กรรมในช วงเช า
เวลา 07.30 – 09.30 น. และขอเรียนเชิญผูบริหารทุกทานและขอนักศึกษาแตละคณะ ๆ ละ 50 คน เพื่ อเขา
รวมงาน และภายหลังจากงานจะมีการประชุมสภามหาวิทยาลัยในเวลา 09.30 น.

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 2/2561

29
งานบริหารงานบุคคล
1. วันที่ 26 ธันวาคม 2560 ประชุมคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ (ก.พ.ว.) ครั้งที่
13/2560 มี ม ติ เห็ น ชอบการกํ า หนดตํ า แหน ง และแต ง ตั้ ง ให ดํ า รงตํ า แหน ง ทางวิ ช าการ ระดั บ ผู ช ว ย
ศาสตราจารย จํานวน 1 ราย
2. ตั้งแตวันที่ 4 ธันวาคม – 25 ธันวาคม 2560 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเปนพนักงาน
ราชการทั่วไป ครั้งที่ 2/2560
3. ตั้ง แตวัน ที่ 18 ธัน วาคม 2560 จา งอาจารยช าวตางประเทศ ราย Mr. Michael Edward
Nedbal JR.
4. ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเปนพนักงานราชการทั่วไป 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 นายสุรัต น ลิ่ว ลาภาวงศ เจา หน าที่ ป ระจํ า ตามสั ญ ญา สั งกั ด กองกลาง สํ า นั ก งาน
อธิการบดี ตั้งแตวันที่ 1 ธันวาคม 2560
5.3 นางสาวขวัญเรือน เอี่ยมสะอาด เจาหนาที่ประจําตามสัญญา สังกัดกองพัฒนานักศึกษา
ตั้งแตวันที่ 1 ธันวาคม 2560
5.4 นางสาวเนตรนภา สาสั ง ข พนั ก งานมหาวิ ท ยาลั ย ตํ า แหน ง อาจารย สั ง กั ด คณะ
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ตั้งแตวันที่ 1 ธันวาคม 2560
5.5 วาที่ ร.ต. สุพรชัย ปยะรัตนวนกุล พนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหนงอาจารย สังกัดคณะ
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ตั้งแตวันที่ 15 ธันวาคม 2560
5.6 นางสาวป ย ลัก ษณ เจริญ ชาติ พนั ก งานมหาวิ ท ยาลั ย ตํ า แหน งอาจารย สั งกั ด คณะ
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ตั้งแตวันที่ 18 ธันวาคม 2560
6. บุคลากรสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ลาออกจาการปฏิบัติหนาที่ จํานวน 1 ราย
6.1 นายสุรพงษ วงศเพ็ชร พนักงานราชการ สังกัดคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ตั้งแต
วันที่ 1 ธันวาคม 2560
7. กํา หนดการประชุ มคณะกรรมการพิ จารณาตําแหน งทางวิช าการ (ก.พ.ว.) ครั้ งที่ 1/2561
วันที่ 12 กุมภาพันธ 2560
8. กําหนดการประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการลาศึกษาตอ ครั้งที่ 7/2560 ภายใน
เดือนมกราคม 2561
9. กํ า หนดการประชุ ม คณะกรรมการกองทุ น พั ฒ นาบุ ค ลากร ครั้ งที่ 2/2560 ภายในเดื อ น
มกราคม 2561
งานการเงินและบัญชี
1. รายงานผลการดําเนินงาน รายงานการรับเงิน – การจายเงิน ประจําเดือนธันวาคม 2560
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งานสวัสดิการและจัดหารายได
ผลการดําเนินงาน ประจําเดือนธันวาคม 2560
1. เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2560 ดําเนิ นการรับชําระเงินคาบํ ารุงสถานที่ (รายเดือน – ล็อคประจํ า)
ณ อาคารหอประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
2. เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2560 ดําเนินการเดินสํารวจและตรวจรานคาที่จําหนายสินคาในพื้นที่ตลาดนัด
และจั ดเก็ บ เงิ น รายได จากร านค า (ร านค าขาจร) ณ พื้ นที่ จํ าหน า ยสิ น ค า (ตลาดนั ด ) มหาวิ ทยาลั ยราชภั ฏ
พระนครศรีอยุธยา
3. เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2560 ดําเนินการเดินสํารวจและตรวจรานคาที่จําหนายสินคาในพื้นที่ตลาดนัด
และจั ดเก็ บ เงิ น รายได จากร านค า (ร านค าขาจร) ณ พื้ นที่ จํ าหน า ยสิ น ค า (ตลาดนั ด ) มหาวิ ทยาลั ยราชภั ฏ
พระนครศรีอยุธยา
4. เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2560 ดําเนินการเดินสํารวจและตรวจรานคาที่จําหนายสินคาในพื้นที่ตลาดนัด
และจั ดเก็ บ เงิ น รายได จากร านค า (ร านค าขาจร) ณ พื้ นที่ จํ าหน า ยสิ น ค า (ตลาดนั ด ) มหาวิ ทยาลั ยราชภั ฏ
พระนครศรีอยุธยา
5. เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 2560 ดําเนินการเดินสํารวจและตรวจรานคาที่จําหนายสินคาในพื้นที่ตลาด
นั ด และจั ดเก็ บเงินรายได จากร านค า (ร านค าขาจร) ณ พื้ นที่ จํ าหน ายสิ นค า (ตลาดนั ด) มหาวิ ทยาลั ยราชภั ฏ
พระนครศรีอยุธยา
6. เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2560 ดําเนินการเดินสํารวจและตรวจรานคาที่จําหนายสินคาในพื้นที่ตลาด
นั ด และจั ดเก็ บเงินรายได จากร านค า (ร านค าขาจร) ณ พื้ นที่ จํ าหน ายสิ นค า (ตลาดนั ด) มหาวิ ทยาลั ยราชภั ฏ
พระนครศรีอยุธยา
7. เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2560 ดําเนินการเดินสํารวจและตรวจรานคาที่จําหนายสินคาในพื้นที่ตลาด
นั ด และจั ดเก็ บเงินรายได จากร านค า (ร านค าขาจร) ณ พื้ นที่ จํ าหน ายสิ นค า (ตลาดนั ด) มหาวิ ทยาลั ยราชภั ฏ
พระนครศรีอยุธยา
8. เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2560 ดําเนินการเดินสํารวจและตรวจรานคาที่จําหนายสินคาในพื้นที่ตลาด
นั ด และจั ดเก็ บเงินรายได จากร านค า (ร านค าขาจร) ณ พื้ นที่ จํ าหน ายสิ นค า (ตลาดนั ด) มหาวิ ทยาลั ยราชภั ฏ
พระนครศรีอยุธยา
9. เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2560 ดําเนินการเดินสํารวจและตรวจรานคาที่จําหนายสินคาในพื้นที่ตลาด
นั ด และจั ดเก็ บเงินรายได จากร านค า (ร านค าขาจร) ณ พื้ นที่ จํ าหน ายสิ นค า (ตลาดนั ด) มหาวิ ทยาลั ยราชภั ฏ
พระนครศรีอยุธยา
แผนการดําเนินงานประจําเดือนมกราคม 2561
1. วันที่ 6 มกราคม 2561 ดําเนินการรับชําระเงินคาบํารุงสถานที่ (รายเดือน – ล็อคประจํา) ณ อาคาร
หอประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
2. วันที่ 6 มกราคม 2561 ดําเนินการเดินสํารวจและตรวจรานคาที่ จําหนายสิ นค าในพื้ นที่ตลาดนั ด
และจั ดเก็ บ เงิ น รายได จากร านค า (ร านค าขาจร) ณ พื้ นที่ จํ าหน า ยสิ น ค า (ตลาดนั ด ) มหาวิ ทยาลั ยราชภั ฏ
พระนครศรีอยุธยา
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3. วันที่ 7 มกราคม 2561 ดําเนินการเดินสํารวจและตรวจรานคาที่ จําหนายสิ นค าในพื้ นที่ตลาดนั ด
และจั ดเก็ บ เงิ น รายได จากร านค า (ร านค าขาจร) ณ พื้ นที่ จํ าหน า ยสิ น ค า (ตลาดนั ด ) มหาวิ ทยาลั ยราชภั ฏ
พระนครศรีอยุธยา
4. วันที่ 13 มกราคม 2561 ดําเนินการเดินสํารวจและตรวจรานคาที่จําหนายสินคาในพื้นที่ ตลาดนัด
และจั ดเก็ บ เงิ น รายได จากร านค า (ร านค าขาจร) ณ พื้ นที่ จํ าหน า ยสิ น ค า (ตลาดนั ด ) มหาวิ ทยาลั ยราชภั ฏ
พระนครศรีอยุธยา
5. วันที่ 14 มกราคม 2561 ดําเนินการเดินสํารวจและตรวจรานคาที่จําหนายสินคาในพื้นที่ตลาดนั ด
และจั ดเก็ บ เงิ น รายได จากร านค า (ร านค าขาจร) ณ พื้ นที่ จํ าหน า ยสิ น ค า (ตลาดนั ด ) มหาวิ ทยาลั ยราชภั ฏ
พระนครศรีอยุธยา
6. วันที่ 20 มกราคม 2561 ดําเนินการเดินสํารวจและตรวจรานคาที่จําหนายสินคาในพื้นที่ตลาดนั ด
และจั ดเก็ บ เงิ น รายได จากร านค า (ร านค าขาจร) ณ พื้ นที่ จํ าหน า ยสิ น ค า (ตลาดนั ด ) มหาวิ ทยาลั ยราชภั ฏ
พระนครศรีอยุธยา
7. วันที่ 21 มกราคม 2561 ดําเนินการเดินสํารวจและตรวจรานคาที่จําหนายสินคาในพื้นที่ ตลาดนัด
และจั ดเก็ บ เงิ น รายได จากร านค า (ร านค าขาจร) ณ พื้ นที่ จํ าหน า ยสิ น ค า (ตลาดนั ด ) มหาวิ ทยาลั ยราชภั ฏ
พระนครศรีอยุธยา
8. วันที่ 27 มกราคม 2561 ดําเนินการเดินสํารวจและตรวจรานคาที่จําหนายสินคาในพื้นที่ตลาดนั ด
และจั ดเก็ บ เงิ น รายได จากร านค า (ร านค าขาจร) ณ พื้ นที่ จํ าหน า ยสิ น ค า (ตลาดนั ด ) มหาวิ ทยาลั ยราชภั ฏ
พระนครศรีอยุธยา
9. วันที่ 28 มกราคม 2561 ดําเนินการเดินสํารวจและตรวจรานคาที่จําหนายสินคาในพื้นที่ ตลาดนัด
และจั ดเก็ บ เงิ น รายได จากร านค า (ร านค าขาจร) ณ พื้ นที่ จํ าหน า ยสิ น ค า (ตลาดนั ด ) มหาวิ ทยาลั ยราชภั ฏ
พระนครศรีอยุธยา
มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม
รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 5.10 ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ
สาระสําคัญโดยยอ
สภาคณาจารยและขาราชการจะเปนเจาภาพจัดการประชุมสภาคณาจารยและขาราชการแหงประเทศ
ไทย ระหว างวันที่ 15 – 17 กุมภาพันธ 2561 โดยในวันที่ 15 กุมภาพันธ 2561 ไดเรียนเชิญศาสตราจารย คลินิ ก
นายแพทยอุ ดม คชิ นธร รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงศึกษาธิการ มาเปนวิทยากรบรรยาย และขอเรียนเชิ ญ
ผูบริหารทุ กท านเข ารวมงาน และในวันที่ 16 กุ มภาพั นธ 2561 จะมีการประชุ มแยกระหว างที่ ประชุ มประธาน
สภาคณาจารยและขาราชการมหาวิทยาลัยราชภัฏ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล และสถาบันเทคโนโลยีปทุม
วันเพื่อระดมความคิดเห็นกัน และในวันที่ 17 กุมภาพันธ 2561 ชวงเชาจะเปนการสรุปงาน และจะนําผูเขารวม
ประชุมเยี่ยมชมสถานที่สําคัญๆของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม
รับทราบ
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ระเบียบวาระที่ 5.11 ผูอํานวยการกองนโยบายและแผน
สาระสําคัญโดยยอ
1. ผลการดําเนินงาน ประจําเดือนธันวาคม พ.ศ. 2560 - มกราคม พ.ศ. 2561
2. แผนการดําเนินงานประจําเดือนมกราคม พ.ศ. 2561
3. สรุ ป ผลการดํ า เนิ น งานตามแผนการใช จ า ยงบประมาณรายจ า ย ประจํ า ป งบประมาณ
พ.ศ. 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จําแนกตามประเภทงบประมาณ ขอมูลสะสม ตั้งแตวันที่ 1
ตุลาคม 2560 – 31 ธันวาคม 2560
4. สรุ ป ผลการดํ า เนิ น งานตามแผนการใช จ า ยงบประมาณรายจ า ย ประจํ า ป งบประมาณ
พ.ศ. 2561 มหาวิท ยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จํา แนกตามประเภทรายจาย ขอมู ลสะสม ตั้ งแตวันที่ 1
ตุลาคม 2560 – 31 ธันวาคม 2560
5. สรุ ป ผลการดํ า เนิ น งานตามแผนการใช จ า ยงบประมาณรายจ า ย ประจํ า ป งบประมาณ
พ.ศ. 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จําแนกรายหนวยงาน ขอมูลสะสม ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม
2560 – 31 ธันวาคม 2560
6. สรุ ป ผลการดํ า เนิ น งานตามแผนการใช จ า ยงบประมาณรายจ า ย ประจํ า ป งบประมาณ
พ.ศ. 2561 (ภาพรวม) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จําแนกรายหนวยงาน ขอมูลสะสม ตั้งแตวันที่ 1
ตุลาคม 2560 – 31 ธันวาคม 2560
7. สรุปขาวยุทธศาสตรดานการศึกษาที่เกี่ยวของ
มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม
รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 5.12 ผูอํานวยการกองกลาง
ขอมูลตามที่สํานักงานอธิการบดีเสนอ

ระเบียบวาระที่ 5.13 ผูอํานวยการกองพัฒนานักศึกษา
สาระสําคัญโดยยอ
1. วันที่ 21 - 22 พฤศจิกายน 2560 เขารวมประชุมเตรียมความพรอมการแขงขันกีฬามหาวิทยาลัย
ราชภัฏเขตภูมิศาสตรภาคกลาง ครั้งที่ 29 มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี จ.จันทบุรี
2. วั นที่ 14 - 16 ธั นวาคม 2560 โครงการประชุ มเชิ งปฏิ บั ติ การการพั ฒ นาเครื อข ายกิ จการ
นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั่วประเทศ ครั้งที่ 9 ซึ่งมีมหาวิทยาลัยเขารวม
ทั้ งหมด 34 แห ง มหาวิ ทยาลั ยราชภั ฏ 30 แห ง และมหาวิ ทยาลั ยเทคโนโลยี ราชมงคล 4 แห ง ณ หอประชุ ม
มหาวิทยาลัย
การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 2/2561
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3. วันที่ 18 - 19 ธันวาคม 2560 อบรมอาจารยที่ปรึกษา ณ หองประชุมตนโมก
4. วั นที่ 20 - 23 ธั นวาคม 2560 ส งบุ คลากรเข ารวมโครงการพั ฒ นามหาวิ ทยาลั ยสู การเป น
มหาวิทยาลัยปลอดบุหรี่อยางยั่งยืน ณ โรงแรมไมดา จ.นครปฐม
5. วันที่ 6 มกราคม 2561 ประชุมทบทวนแผนพัฒนานักศึกษา ครั้งที่ 1 ณ หองประชุมศูนยวิทยฯ
6. วันที่ 9 มกราคม 2561 คณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนางานดานกิจการนักศึกษาไปศึกษาดู
งาน เรือ่ ง โครงการมหาวิทยาลัยปลอดบุหรี่ ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒองครักษ จ.นครนายก
7. วันที่ 10 มกราคม 2561 ประชุมนักศึกษาชั้นปที่ 1 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัย
8. วันที่ 10 มกราคม 2561 ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการพั ฒนางานดานกิจการนั กศึกษา
ครั้งที่ 2 ณ หองประชุมกองพัฒนานักศึกษา
9. วันที่ 21-31 มกราคม 2561 นําตัวแทนนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศ
ไทย ครั้งที่ 45 (รอบมหกรรม) ซึ่งมีนักกีฬาเขารวมจํ านวน 22 คน อาจารย เจ าหน าที่ และผู ควบคุมกีฬา จํานวน
17 คน โดยมีประเภทกีฬาที่เขารวมการแขงขัน ดังนี้ 1. เปตอง 2. เพาะกาย 3. มวยไทยสมัครเลน 4. ปนจักสีลั ต
5. ปนหนาผา 6. กรีฑา ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จ.ปทุมธานี
มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม
รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 5.14 ผูอํานวยการกองบริการการศึกษา
สาระสําคัญโดยยอ
1. วันที่ 1 ธันวาคม 2560 วันสุด ทายของภาคเรียนที่ 1/2560 และส งเกรดแก I ภาคเรียนที่
2/2559 ณ กองบริการการศึกษา
2. วั น ที่ 1-8 ธัน วาคม 2560 นั ก ศึ ก ษาชั้ น ป ที่ 1-5 คณะครุ ศ าสตร รับ หนั งสื อ รั บ รองเป น
นักศึกษา และใบแสดงผลการศึกษา โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาทองถิ่นรุนที่ 2 ในป พ.ศ. 2560 ณ กองบริการ
การศึกษา
3. วันที่ 2 ธันวาคม 2560 รายงานตัวและยืนยันสิทธิ์เปนนักศึกษาภาคปกติ 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. วั น ที่ 2 ธัน วาคม 2560 มหาวิ ทยาลัย ราชภั ฏ พระนครศรีอยุ ธ ยา เป น หน วยงานกลางใน
การออกข อ สอบ คั ด เลื อ กข อ สอบ พิ ม พ ข อ สอบ จั ด สอบ ประมวลผลการสอบ และเก็ บ ข อ สอบ
ในการดําเนินการเกี่ยวกับการทดสอบภาคความรูความสามารถทั่วไปและภาคความรูความสามารถเฉพาะ
ตํ า แหน ง ในการเลื อ กสรรเพื่ อ จั ด จ า งเป น พนั ก งานจ า ง ครั้ ง ที่ 2/2560 องค ก ารบริ ห ารส ว นจั ง หวั ด
พระนครศรีอยุธยา ตําแหนงผูชวยครู จํานวน 21 อัตรา และผูชวยครูผูดูแลเด็ก จํานวน 13 อัตรา รวมทั้งสิ้น
34 อัตรา เวลา 09.00-16.30 น. ณ อาคาร 6, อาคาร 7
5. วัน ที่ 4 ธั นวาคม 2560 ประกาศผลการคัด เลือ กเป น นั กศึก ษาภาคพิ เศษ (เสาร -อาทิ ตย )
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.)
ภาคความรูค วามสามารถสําหรับ ตําแหน ง (ภาค ข.) ให กับ องคการบริ หารส วนจัง หวั ด พระนครศรีอ ยุธยา
ตําแหนงผูชวยครูและผูชวยครูผูดูแลเด็ก ณ องคการบริหารสวนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
8. วันที่ 7-16 ธันวาคม 2560 อาจารยผูสอนนักศึกษาภาคปกติ ภาคเรียนที่ 1/2560 สงเกรด
ภาคระบบออนไลน ณ กองบริการการศึกษา www.aru.ac.th
9. วันที่ 9 ธันวาคม 2560 รายงานตัวเปนนักศึกษา อบรมการลงทะเบี ยนผานระบบออนไลน
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) ภาคเรียนที่
1/2560 สงเกรดภาคระบบออนไลน ณ กองบริการการศึกษา www.aru.ac.th
12. วันที่ 12 ธันวาคม 2560 มหาวิทยาลัยจัดสงรายชื่อนักศึกษาที่รายงานตัวและยืนยันสิทธิ์เปน
นั ก ศึ ก ษาภาคปกติ ระดั บ ปริ ญ ญาตรี ประจํ า ป ก ารศึ ก ษา 2561 (รอบ Portfolio ครั้ ง ที่ 1) ให ที่ ป ระชุ ม
อธิการบดีแหงประเทศไทย (ทปอ.) ณ กองบริการการศึกษา
13. วันที่ 13 ธันวาคม 2560 มหาวิทยาลัยประกาศรายชื่อผูผานการทดสอบวัดระดับมาตรฐาน
ภาษาอั งกฤษ (ครั้งที่ 1) สําหรับนัก ศึกษาภาคปกติ ภาคเรียนที่ 1 ประจําป การศึ กษา 2560 ณ กองบริการ
การศึกษา www.aru.ac.th
14. วันที่ 15-19 ธันวาคม 2560 ผูสมัครที่ผานการคัดเลือกเปนนักศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญา
ตรี ประจํา ป ก ารศึ กษา 2561 (รอบ Portfolio ครั้งที่ 1) ยื น ยั น สิท ธิ์ ก ารเป นนั ก ศึ ก ษาผ านระบบ 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. วั น ที่ 17 ธั น วาคม 2560 องค ก ารบริ ห ารส ว นจั ง หวั ด พระนครศรี อ ยุ ธ ยาชํ า ระเงิ น
คา ดํา เนิน การออกขอ สอบตําแหน งผูชวยครู และผูชว ยครูผูดูแลเด็ก สั่ งจา ยในนาม“มหาวิ ทยาลั ยราชภั ฏ
พระนครศรีอยุธยา” ณ องคการบริหารสวนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
17. วันที่ 22 ธันวาคม 2560 ที่ประชุมอธิการบดีแหงประเทศไทย (ทปอ.) สงรายชื่อผูยืนยันสิทธิ์
ใหมหาวิทยาลัย (รอบ Portfolio ครั้งที่ 1) ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
18. วั น ที่ 22 ธั น วาคม 2560 คณะ 4 คณะ ส ง รายชื่ อ คณะกรรมการสภาวิ ช าการชุ ด ใหม
(กรรมการภายใน) ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
19. วันที่ 27 ธันวาคม 2560 อาจารย ที่ป รึกษาพบนักศึ ก ษาภาคปกติ ชั้น ป ที่ 1-4 ภาคเรีย นที่
2/2560 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
20. วันที่ 28 ธันวาคม 2560 ประชุมคณะกรรมการอนุมัติการประเมิน ผลการสําเร็จการศึกษา
ภาคเรียนที่ 1/2560 เวลา 14.00 น. ณ หองประชุมอยุธยา-อาเซียน
21. วันที่ 26-27 ธันวาคม 2560 มหาวิทยาลัยจัดอบรมโครงการพัฒนาอาจารยใหม จํานวน 31
คน ณ โรงแรมเดอะกรีนเนอรี่ รีสอรท เขาใหญ อําเภอปากชอง จังหวัดนครราชสีมา
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22. วั น ที่ 27-30 มกราคม 2561 นั ก ศึก ษาชั้ น ป ที่ 1-4 ลงทะเบี ย นเรี ย นผา นระบบออนไลน
(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 ครั้งที่ 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 ครั้งที่ 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. การตรวจสอบการบริ ห ารเงิ น รายได ข องสํ า นั ก วิ ท ยบริ ก ารและเทคโนโลยี ส ารสนเทศ
อยูระหวางการสรุปผลและนําผลนี้สงไปยังผูอํานวยการสํานักวิทยบริการฯไดรับทราบ
4. ตรวจสอบการบริหารทางการเงินและบัญชีของศูนยปฏิบัติการวิชาชีพอาคารสวนหลวง เมื่อ
วันที่ 8 มกราคม 2561
5. การตรวจสอบงบการเงิน ฝายการเงินไดจัดสงงบมาใหเมื่อวันที่ 8 มกราคม 2561 ซึ่งหนวย
ตรวจสอบภายในจะดําเนินการและรายงานผลใหทราบตอไป
มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม
รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 5.16 ประธานคณะกรรมการดําเนินงานศูนยฝกปฏิบัติการวิชาชีพธุรกิจ (อาคาร
สวนหลวง)
- ไมมี -

ระเบียบวาระที่ 5.17 รองอธิการบดี
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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 ขณะนี้ มีผลการเบิ กจายน อยมาก และในส วนของกองกลาง
ตอนนี้มี 2 เรื่อง คือ หมอแปลงไฟฟา ไดผูรับจางแลว เปดใหวิจารณอยูจะครบในวันที่ 11 มกราคม 2561 และ
คาดวาจะเซ็นสัญ ญาในวันที่ 17 มกราคม 2561 สวนการปรับปรุงถนนกับ ระบบไฟฟา ไดเปดรางประกาศให
วิจารณอยู และจะประกาศเชิญ ชวนอีก 12 วัน และจะเซ็นสัญ ญาในวันที่ 14 กุ มภาพันธ 2561 ไดเรงใหงาน
พัสดุดําเนินการในไตรมาสที่ 2
4. มหาวิทยาลัยไดจัดทําปฏิทินและสมุดบันทึก แตอาจไมทนั แจกในชวงปใหม และรอบแรกจะ
นําแจกกรรมการสภามหาวิทยาลัยในวันที่ 10 มกราคม 2561 และจะนําแจกใหแตละหนวยงานตอไป
ผลการดําเนินงานดานอาคารสถานที่
งานกอสรางและปรับปรุงสิ่งกอสรางในปจจุบัน
1. อาคารครุศาสตรกอสรางแลวเสร็จเริ่มใชงานตั้งแต สิงหาคม 2560
2. อาคารเรียนรวมและโรงอาหารดําเนินการถึงงวดที่ 17 จาก 19 งวด คาดวาจะกอสรางแลว
เสร็จสงมอบไดในเดือนมกราคม 2561
3. อาคารศิลปกรรมอยูระหวางขั้นตอนกระบวนการเพื่อใหสามารถทําการกอสรางไดตอหลังจาก
กรมศิลปากรใหระงับการกอสรางเนื่องจากตัวอาคารทับแนวคลองโบราณ
4. งานปรับปรุงอาคาร 1, 2 จะสงมอบและใชงานอาคารไดตั้งแตภาคการศึกษาที่ 2/2560 ในเดือน
มกราคม 2561 เปนตนไป
5. ตั้งแตเดือนมกราคม 2561 เปนตนไปจะทําการปรับปรุงถนน ทางเทา ระบบระบายน้ํา ระบบ
ไฟฟาแสงสวาง ระบบประปา หลังคาคลุมทางเดิน นําสายไฟฟาและสายสัญญาณสื่อสารลงจากอากาศ คาดวา
จะใชเวลาดําเนินการประมาณ 10 เดือน
6. ไดรบั การสนับสนุนงบประมาณจากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน (พพ.)
กระทรวงพลังงาน ในการเปลี่ยนหลอดไฟฟาแสงสวางแบบเดิมเปนหลอดแอลอีดีจํานวน 12,354 หลอด และ
เปลี่ยนเครื่องปรับอากาศประสิทธิภาพสูงจํานวน 20 เครื่อง ซึ่งจะดําเนินการตั้งแต มกราคม 2561 เปนตนไป
งานระบบ
1. อยูระหวางการดําเนินการเพื่อติดตั้งระบบกลองวงจรปดความคมชัดสูงทั่วมหาวิทยาลัย
2. อยูระหวางการดําเนินงานเพื่อติดตั้งอุปกรณเครือขายไรสายเพิ่มเติมอีกมากกวา 100 จุด
จัดทําแผนและขอมูลงบประมาณเพื่อการกอสรางและปรับปรุงสิ่งกอสรางปงบประมาณ พ.ศ.2562
1. อาคารหอประชุม 2,500 ที่นั่ง
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2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

ปรับปรุงอาคาร 5
ปรับปรุงหองประชุม 317
ปรับปรุงถนนและระบบไฟฟา ประปา ระบบระบายน้ํา หอพักอูทอง
ปรับปรุงภูมิทัศนรอบสระน้ําหนาอาคาร 4
ปรับปรุงภูมิทัศนรอบสระน้ําหนาอาคาร 1, 2
ปรับปรุงถนนและลานจอดรถรอบอาคาร 100 ป
ปรับปรุงสนามกีฬากลางแจง
ปรับปรุงรั้วหอพักอูทอง

ผลการดําเนินงานดานบริหารจัดการ
1. เริ่มใชงานระบบบัญชีสามมิติอยางเต็มรูปแบบ
2. ปรับปรุงระบบบัญชีการเงินใหเปนปจจุบันรวมถึงการชําระบัญชีครุภัณฑและทรัพยสินทั้งระบบ
3. พัฒนาแผนบริหารและพัฒนาบุคลากร พ.ศ.2561-2564
4. จัด ระเบียบและปรับ ปรุงระบบการบริห ารจัด การตลาดนั ดและการใชป ระโยชนจากพื้น ที่
ของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ
5. พัฒนาคุณภาพน้ําดื่มราชภัฏใหมีมาตรฐานในระดับสากล
6. พัฒนาระบบและกลไกในการประชาสัมพันธและการสรางภาพลักษณของมหาวิทยาลัย
7. การเตรียมการและการจัดสถานที่เพื่อรองรับการประชุมคณะรัฐมนตรีครั้งที่ 38/2560 ซึ่งเปน
การประชุมคณะรัฐมนตรีอยางเปนทางการนอกสถานที่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
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 เพื่อการระบุความตองการในการพัฒนา
ทักษะภาษาอังกฤษ (English Proficiency development requirement determination)
1.2 จั ด ทํ าแผนโครงการและกํ า หนดกิ จกรรมเพื่ อ การพั ฒ นาทั ก ษะภาษาอั ง กฤษสํ าหรับ
บุคลากรซึ่งจะตองเปนโครงการตอเนื่องไมนอยกวา 2 ป
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 โครงการอบรมภาษาอังกฤษแบบเขมขนเปนรายกลุมตอเนื่องระยะ 2 ป (Eng. boot
camp) ภาคการศึกษาละ 1 ครั้ง
 สงเสริมสนับสนุนการใชภาษาอังกฤษเพื่อจัดการเรียนการสอน (Eng.GE และ
หลักสูตร EP) ผูกพันธกับการประเมินผลการปฏิบัติงาน (KPI)
 จัดกิจกรรมที่ใชภาษาอังกฤษรวมกับชาวตางชาติอยางสม่ําเสมออยางนอยภาค
การศึกษาละ 1 กิจกรรม
 สงเสริมสนับสนุนการฝกอบรมทางวิชาการในตางประเทศ
 สงเสริมสนับสนุนใหบุคลากรเขารวมกิจกรรมทางวิชาการในระดับนานาชาติ
1.3 จัดสภาพแวดลอมทางกายภาพเพื่อรองรับการใชภาษาอังกฤษในการทํางาน
จัด ใหมี ระบบและกลไกตลอดจนเครื่อ งมื อเพื่อ ชว ยให การพั ฒ นาทั ก ษะภาษาอั งกฤษให
เปนไปอยางตอเนื่อง เชน การใชแบบฟอรมที่เปนภาษาอังกฤษ การมี ระบบโปรแกรมเพื่อชวยฝกทักษะทาง
ภาษาอังกฤษอยางตอเนื่องสําหรับทุกคน (Speexx) ปรับระบบสารสนเทศใหใชภาษาอังกฤษเปนหลัก เปนตน
2. พัฒนาเครือขายความรวมมือกับตางประเทศ
ในรอบปที่ผานมามีการพัฒนาความรวมมือกับตางประเทศเพิ่มขึ้นดังนี้
 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 หากเปนสวนกลางจะตองวางระบบการประเมินใหมเริ่มตนจากสวนไหน อยางไร 3) อาคารยังไม
คุ ม ค า อาทิ เช น อาคารบ า นพลู ห ลวงจะต อ งมี ก ารหารื อ ร ว มกั น 4) แยกศู น ย ภ าษาฯ ออกจากคณะ
มนุษยศาสตรฯ จะเริ่มดําเนินการอยางไร

ระเบียบวาระที่ 5.17.2 รองอธิการบดีฝา ยนโยบายและแผน
สาระสําคัญโดยยอ
1. วั น ที่ 18 ธั น วาคม 2560 เวลา 09.30น. การประชุ ม ดํ า เนิ น การจั ด ทํ า ตั ว ชี้ วั ด ผล
การดํ า เนิ นงาน (Key Performance Indicators : KPIs) ระดั บรองผู อํานวยการสํานั ก/สถาบัน รองคณบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ณ หองประชุมอยุธยา-โปรตุเกส
2. วันที่ 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. วั น ที่ 5 มกราคม 2561 เวลา 13.00น. การประชุ ม การดํ า เนิ น งานจั ด ทํ า ตั ว ชี้ วัด ผลการ
ดํ า เนิ น งาน (Key Performance Indicators : KPIs) ระดั บ รองผู อํ า นวยการสํ า นั ก /สถาบั น รองคณบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ณ หองประชุมอยุธยา-โปรตุเกส
5. วัน ที่ 11 มกราคม 2561 เวลา 09.30น. การประชุม คณะกรรมการติดตามตรวจสอบและ
ประเมินมหาวิทยาลัย พรอมดวยอนุกรรมการ ณ หองประชุมอยุธยา-โปรตุเกส
6. วันที่ 15 มกราคม 2561 เวลา 13.00น. การประชุมคณะกรรมการเรงรัดติดตามการใชจาย
งบประมาณฯ ครั้งที่ 3/2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ณ หองประชุมอยุธยา-อาเซียน

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 2/2561
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7. วันที่ 18 มกราคม 2561 เวลา 13.30น. การประชุมการดําเนินงานจัดทําตัวชี้วัดผลการดําเนินงาน
(Key Performance Indicators:KPIs)บุคลากรสายวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ณ หองประชุม
อยุธยา-อาเซียน
8. วั น ที่ 26 มกราคม 2561 เวลา 13.30น. การประชุ ม จั ด ทํ า แผนบริ ห ารความเสี่ ย งระดั บ
มหาวิทยาลัย ณ หองประชุมตนโมก
9. วันที่ 19 มกราคม 2561 เชิญหัวหนา คณบดี ผูรับ ผิดชอบที่ตองชี้แจงเรื่องครุภัณฑที่ไดรับ
จัดสรรในปงบประมาณ 2562 ไมรวมยอดผูกพัน หนวยงานตองเตรียมข อมูลมาชี้แจง เพื่ อเตรีย มเสนอต อ
คณะกรรมาธิการงบประมาณ ในสวนของการเบิกจายงบประมาณจะขอใหฝายบริหารของแตละหนวยงานได
เรงดําเนินการ เปาหมายของงบประมาณในสวนของงบลงทุน ครุภัณฑที่ไดรับจัดสรรยอดต่ํากวา 2 ลานบาท
ทั้ ง หมด 82 รายการ มี ก อ หนี้ ผู ก พั น จํา นวน 50 รายการ ซึ่ งต อ งเบิ ก จ า ยและก อ หนี้ ผู ก พั น ให เสร็ จ ใน
ไตรมาสที่ 1 หากสํานักงานงบประมาณใช พ.ร.บ. โอนจะมีผลกระทบพอสมควร งบประมาณมีการเบิกจายไป
เพียง 10% การก อหนี้ตองใหเสร็จภายในไตรมาสที่ 1 และเบิกจายใหเสร็จภายในไตรมาสที่ 2 ขอฝากแตละ
หนวยงานไดเรงรัดในการดําเนินงาน
มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม
รับ ทราบ ประธานมอบหมายรองอธิการบดีฝายนโยบายและแผนสรุปการเบิกจายเพื่อแจงในที่
ประชุ ม และแนวทางที่ จ ะแก ไขอย า งไรเพื่ อ ดํ า เนิ น การ และให มี ก ารกํ า หนดมาตรการในการลงโทษ
หากเบิ ก จ ายไม ได และแผนของทุ ก งาน เช น แผนปฏิ บั ติก าร แผนพั ฒ นาบุ ค ลากร และแผนครุ ภั ณ ฑ
จะตรวจสอบไดอยางไรวาแตละหนวยงานมีแลวหรือไม และจะสามารถจัดสงมาใหตรวจสอบไดเมื่อไหร

ระเบียบวาระที่ 5.17.3 รองอธิการบดีฝายวิชาการ
สาระสําคัญโดยยอ
รายงานจํานวนผู สมัค รคัดเลือกบุค คลเขาศึกษาในสถาบั นอุ ดมศึ กษา TCAS ครั้งที่ 1/1 ข อมู ล
ณ วันที่ 22 ธันวาคม 2560
มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม
รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 5.17.4 รองอธิการบดีฝายกิจการพิเศษและกฎหมาย
สาระสําคัญโดยยอ
1. วันที่ 8 ธันวาคม 2560 รวมประชุมการดําเนินการจัดทําตัวชี้วัดผลการดําเนินการจัดทําตัวชี้วัดผล
การดํ าเนิ นงาน (Key Performance Indicators: KPIS) สายสนั บ สนุ น วิ ช าการ มหาวิ ท ยาลั ยราช ภั ฎ
พระนครศรีอยุธยา (นางศราริตา แจงพันธ และนางศิขรินทร สุวรรณทัศน)
2. วันที่ 9 ธันวาคม 2560 เขารวมโครงการงานวันตอต านคอรรับชั่นสากล (ประเทศไทย) ณ สนาม
กีฬาฟุตบอล โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย (นางศิขรินทร สุวรรณทัศน)
3. วั น ที่ 12 ธั นวาคม 2560 เข ารวมประชุ ม คณะกรรมการบริ หารมหาวิ ท ยาลั ย (ก.บ.) ครั้ งที่
12/2560 (นางศิขรินทร สุวรรณทัศน)
การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 2/2561
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4. วันที่ 13 ธันวาคม 2560 เขารวมเขารวมการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภั ฏพระนครศรีอยุธยา
ครั้งที่ 13/2560 (นางศราริตา แจงพันธ และนางศิขรินทร สุวรรณทัศน)
5. วันที่ 14 ธันวาคม 2560 เขารวมประชุมคณะอนุกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงาน
ของมหาวิทยาลัย (นางศิขรินทร สุวรรณทัศน)
6. วันที่ 15 ธันวาคม 2560 เขารวมเดินขบวนงานยอยศยิ่ งฟาอยุ ธยามรดกโลก ประจําป 2560 ณ
อุทยานประวัติศาสตรพระนครศรีอยุธยา (นางศิขรินทร สุวรรณทัศน และนางสาวศิริลักษณ สุคันธชาติ)
7. วั นที่ 16 ธั นวาคม 2560 ประชุมคณะกรรมการปรับปรุงและยกรางกฎหมาย ครั้งที่ 5/2560
(นางศราริตา แจงพันธ และนางศิขรินทร 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 (นางศิขรินทร สุวรรณทัศน)
11. วันที่ 22 ธันวาคม 2560 เขารวมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การบริหารจัดการการจัดซื้อจัดจาง
ตามพระราชบัญญั ติ การจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 (สายสนับสนุน และเจ าหนาที่ พัสดุ
หนวยงาน) (นางศราริตา แจงพันธ นางศิขรินทร สุวรรณทัศน และนางสาวศิริลักษณ สุคันธชาติ)
12. วันที่ 25 ธันวาคม 2560 เขารวมประชุมรางระเบียบศูนยหนังสือ (นางศิขรินทร สุวรรณทัศน)
13. วั นที่ 26 ธั นวาคม 2560 จั ด ประชุ มคณะกรรมการสอบสวนวิ นั ย กรณี เจ าหน าที่ ของรั ฐมี
พฤติกรรมไมเหมาะสม (นางศราริตา แจงพันธ และนางศิขรินทร สุวรรณทัศน)
งานกิจการคณะกรรมการ
ผลการดําเนินงานประจําเดือนธันวาคม 2560
1. วั นที่ 7 ธั นวาคม 2560 ประชุ มคณะกรรมการติ ดตาม ตรวจสอบฯ ครั้ งที่ 20/2560 เวลา 09.30 น.
ณ หองประชุมอยุธยา – โปรตุเกส สํานักงานอธิการบดี
2. วันที่ 7 ธันวาคม 2560 ประชุมคณะอนุกรรมการติดตาม ตรวจสอบฯ ครั้งที่ 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 สํานักงานอธิการบดี
4. วันที่ 13 ธันวาคม 2560 ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 13/2560 เวลา 09.30 น. ณ หองประชุมอยุธยา
– อาเซียน สํานักงานอธิการบดี
5. วันที่ 14 ธั นวาคม 2560 ประชุ มคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบฯ ครั้ งที่ 21/2560 เวลา 09.30 น.
ณ หองประชุมอยุธยา – โปรตุเกส สํานักงานอธิการบดี
6. วันที่ 14 ธันวาคม 2560 ประชุ มคณะอนุกรรมการติดตาม ตรวจสอบฯ ครั้งที่ 20/2560 เวลา 09.30 น.
ณ หองประชุมอยุธยา – โปรตุเกส สํานักงานอธิการบดี
7. วั นที่ 20 ธั นวาคม 2560 ประชุ มสภาคณาจารย และข าราชการ ครั้ งที่ 11/2560 เวลา 13.30 น.
ณ หองประชุมอยุธยา – โปรตุเกส สํานักงานอธิการบดี
การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 2/2561
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8. วันที่ 21 ธั นวาคม 2560 ประชุ มคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบฯ ครั้ งที่ 22/2560 เวลา 09.30 น.
ณ หองประชุมอยุธยา – โปรตุเกส สํานักงานอธิการบดี
9. วั นที่ 27 ธั นวาคม 2560 ประชุ มคณะกรรมการส งเสริ มฯ ครั้ งที่ 12 (3) /2560 เวลา 09.30 น.
ณ หองประชุมอยุธยา – อาเซียน สํานักงานอธิการบดี

แผนการดําเนินงานประจําเดือนมกราคม 2561
1. วันที่ 9 มกราคม 2561 ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) ครั้งที่ 1/2561 เวลา 13.30 น.
ณ หองประชุมอยุธยา – อาเซียน สํานักงานอธิการบดี
2. วันที่ 10 มกราคม 2561 ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2561 เวลา 09.30 น. ณ หองประชุมอยุธยา –
อาเซียน สํานักงานอธิการบดี
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 สํานักงานอธิการบดี
5. วั นที่ 17 มกราคม 2561 ประชุ มสภาคณาจารย และข าราชการ ครั้ งที่ 1/2561 เวลา 13.30 น.
ณ หองประชุมอยุธยา – โปรตุเกส สํานักงานอธิการบดี
6. วั นที่ 25 มกราคม 2561 ประชุ มคณะกรรมการส งเสริ มกิ จการมหาวิ ทยาลั ยฯ ครั้ งที่ 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
รับ ทราบ อธิก ารบดี ม อบหมายรองอธิก ารบดีฝายกิ จการพิ เศษและกฎหมายติ ดตามเรื่องของ
ศูนยสามบัณฑิต และศูนยอางทองฯ วาจะดําเนินการอยางไร ตอไป

ระเบียบวาระที่ 5.17.5 รองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษาและวิจัยและพัฒนา
สาระสําคัญโดยยอ
สมเด็จพระเจาอยูหัวจะเสด็จพระราชดําเนินไปพระราชทานปริญ ญาบั ตรแก ผูสําเร็จการศึกษา
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 ดังนี้
1. วันจันทรท่ี 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 ผูชวยอธิการบดีฝา ยประกันคุณภาพ
สาระสําคัญโดยยอ
1. วันที่ 19 ธันวาคม 2560 ประชุมคณะกรรมการพั ฒนาและดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
2. วันที่ 20 ธันวาคม 2560 ติดตามแผนการจัดการความรู ป งบประมาณ พ.ศ.2561 คณะ สํ านั ก
สถาบัน
3. วันที่ 9 มกราคม 2561 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนและจัดทําตัวบ งชี้ระดับสํ านัก/สถาบั น
ปงบประมาณ พ.ศ.2561
4. วันที่ 24 มกราคม 2561 อบรมแนวทางการเผยแพรหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบ
มาตรฐานคุ ณวุฒิ ระดั บอุ ดมศึกษาแห งชาติในฐานข อมูลหลั กสูตร (Thai Qualification Register : TQR) ณ ห อง
ประชุมอาคาร 100 ป ศูนยภาษาและคอมพิวเตอร วิทยากรโดย รองศาสตราจารย ดร.บัณฑิต ทิพากร
มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม
รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 5.17.7 ผูชวยอธิการบดีฝายบริการวิชาการและสหกิจศึกษา
สาระสําคัญโดยยอ
สรุปจํานวนนักศึกษาที่ออกสหกิจศึกษาภาคเรียนที่ 2/2560 จํานวนทั้งหมด 43 คน ดังนี้
คณะวิทยาการจัดการ
- สาขาวิชาการตลาด จํานวน 3 คน
- สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส จํานวน 2 คน
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
- สาขาวิชาการปกครองทองถิ่น จํานวน 38 คน
มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม
รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่น ๆ
ระเบียบวาระที่ 6.1 กําหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2561
สาระสําคัญโดยยอ
การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 2/2561
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มหาวิท ยาลัยกําหนดใหมีการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) ครั้งที่ 2/2561
ในวัน อังคารที่ 13 กุมภาพันธ 2561 เวลา 13.30 น. ณ ห องประชุมอยุ ธยา – อาเซียน อาคารศรีอโยธยา
(สํานักงานอธิการบดี) มหาวิทยาลัยราชภัฏ พระนครศรีอยุธยา โดยขอใหกรรมการทุ กทา นเขารวมประชุม
ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกลาวโดยพรอมเพรียงกัน
มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม
รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 6.2 ขอเสนอแนะจากแตละหนวยงาน
- ไมมี -

ระเบี ยบวาระที่ 6.3 ขอหารื อเรื่ องการเป ดให นักศึ กษาลงทะเบี ยนเกิ นจํานวนที่ มหาวิ ทยาลั ย
กําหนดในแตละหมูเรียน
สาระสําคัญโดยยอ
ผศ.ดร.อดิศร ภูสาระ รองอธิการบดีฝายวิชาการขอหารือเรื่องการเปดใหนักศึกษาลงทะเบียน
เกินจํานวนที่มหาวิทยาลัยกําหนดในแตละหมูเรียน
มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม
ไมอนุญาตใหรับเกินจากที่กําหนด

ระเบี ยบวาระที่ 6.4 ขอหารื อเรื่องการสงเกรดแก I สํ าหรับนั กศึกษารุ นป 2560 ในภาคเรียนที่
1/2560
สาระสําคัญโดยยอ
ผศ.ดร.อดิ ส ร ภู ส าระ รองอธิ ก ารบดี ฝ า ยวิ ช าการ ขอหารือ เรื่ อ งการส ง เกรดแก I สํ า หรั บ
นักศึกษารุนป 2560 ในภาคเรียนที่ 1/2560
มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม
มหาวิ ท ยาลั ย กํ า หนดให ค ณาจารย ส ง เกรดแก I ในภาคเรีย นที่ 1/2560 ภายในระยะเวลาที่
มหาวิทยาลัยกําหนด และใหคณบดีแตละคณะชวยกําชับคณาจารยใหสงเกรดแก I ตามระยะเวลาที่กําหนด
เลิกประชุมเวลา 18.05 น.
นางนงคราญ
นางลักขณา

คงสมทรง
เตชวงษ

ผูจัดทํารายงานการประชุม
ผูตรวจบันทึกการประชุม
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