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รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
ครั้งที่ 12/2560
วันอังคารที่ 12 ธันวาคม 2560 เวลา 13.30 – 17.15 น.
ณ หองประชุมอยุธยา – อาเซียน มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
--------------------------------------------------

ผูมาประชุม
1. อาจารย ดร.เกษม
2. อาจารยจิรศักดิ์
3. ผศ.อราม
4. ผศ.ดร.อดิศร
5. ผศ.ธาตรี
6. รศ.ดร.ชูสิทธิ์
7. ผศ.บุญไท
8. อาจารย ดร.กิติมา
9. ผศ.ดร.สุวิทย
10. ผศ.ดร.ภาคิน
11. ผศ.ดร.วิมลพรรณ
12. ผศ.ดร.อัจฉรา
13. ผศ.ดร.สุจิตกัลยา
14. อาจารย ดร.จงกล
15. อาจารยสาโรช

บํารุงเวช
ชุมวรานนท
ชนะโชติ
ภูสาระ
มหันตรัตน
ประดับเพ็ชร
เจริญผล
ทามาลี
ไวยกุล
โชติเวศยศิลป
รุงพรหม
หลอตระกูล
มฤครัฐอินแปลง
เฮงสุวรรณ
ปุริสังคหะ

16. อาจารย ดร.นริสานันท เดชสุระ
17.
18.
19.
20.
21.

อาจารยประพันธ
นางสาวเพลินตา
นางลักขณา
นางสารภี
นางลักขณา

แสงทองดี
โมสกุล
เตชวงษ
พูลศิริ
เตชวงษ

22. นางศิขรินทร
สุวรรณทัศน
23. นางสาวกาญจนพิชญา ภิญญา
24. นางนงคราญ
คงสมทรง
25. นางจิราพร
พัฒนธนกิจ
26. นางปยะนุช
สุขเพ็ชร

อธิการบดี
ประธาน
รองอธิการบดีฝายบริหาร
กรรมการ
รองอธิการบดีฝายนโยบายและแผน
กรรมการ
รองอธิการบดีฝายวิชาการ
กรรมการ
รองอธิการบดีฝายกิจการพิเศษฯ
กรรมการ
รองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษาและวิจัย กรรมการ
ผูชวยอธิการบดีฝายงานประกันคุณภาพ
กรรมการ
ผูชวยอธิการบดีฝายบริการวิชาการฯ
กรรมการ
คณบดีคณะครุศาสตร
กรรมการ
คณบดีคณะมนุษยศาสตรฯ
กรรมการ
คณบดีคณะวิทยาศาสตรฯ
กรรมการ
คณบดีคณะวิทยาการจัดการ
กรรมการ
ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
กรรมการ
ผูอํานวยการสถาบันอยุธยาศึกษา
กรรมการ
ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
กรรมการ
ผูอํานวยการสํานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา
กรรมการ
ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ
กรรมการ
ผูอํานวยการกองนโยบายและแผน
กรรมการ
ผูอํานวยการกองกลาง
กรรมการ
ผูอํานวยการกองพัฒนานักศึกษา
กรรมการ
ผูอํานวยการกองกลาง รักษาการในตําแหนง
ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี
กรรมการและเลขานุการ
นิติกร
ผูชวยเลขานุการ
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป
ผูชวยเลขานุการ
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป
ผูชวยเลขานุการ
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป
ผูชวยเลขานุการ
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป
ผูชวยเลขานุการ
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ผูไมมาประชุม
ดร.เกษรา

ศรีวิเชียร

ผูอํานวยการกองบริการการศึกษา

ติดราชการ

ผูเขารวมประชุม
1.
2.
3.
4.
5.
6.

อาจารยวนิดา
นางสาวกาญจนา
นางวิรินดา
วาที่รอยตรีหญิงรัตติยา
นางสาวพิจิกามาศ
นางทิวาพร

7. นางสาวเบญจลักษณ

อินทรลักษณ
เงินออน
มีบํารุง
พาวินัย
แยมบู
สงแสง
ชิดชาญชัย

หัวหนาหนวยตรวจสอบภายใน
หัวหนาสํานักงานคณะครุศาสตร
หัวหนาสํานักงานคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
หัวหนาสํานักงานผูอํานวยการสถาบันอยุธยาศึกษา
หัวหนาสํานักงานผูอํานวยการสํานักวิทยบริการฯ
หัวหนาสํานักงานผูอํานวยการสํานักงานคณะกรรมการ
บัณฑิตศึกษา
หัวหนางานประกันคุณภาพ

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

ขอบคุณทุกหนวยงาน

สาระสําคัญโดยยอ
ขอบคุ ณ ทุ กหน วยงานที่ ทํ างานอย างเต็ มที่ และขอให ป ฏิ บั ติ ตามกฎเกณฑ ต าง ๆ ที่ กํ าหนดไว
แตอาจจะมีบางเรื่องที่สามารถยืดหยุนได แตเมื่อปฏิบัติแลวจะตองไมกอใหเกิดผลกระทบตามมา
มติ/ความเห็นของที่ประชุม
รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 1.2

การจัดติวขอสอบใหกับนักศึกษา

สาระสําคัญโดยยอ
มอบหมายใหคณบดีคณะครุศาสตรชวยตรวจสอบขอมูลของนักศึกษาปการศึกษา 2557 – 2558
เกี่ยวกับการสอบเพื่อขอใบประกอบวิชาชีพถือวานักศึกษารุนดังกลาวตองสอบหรือไม และหากนักศึกษาตอง
มี การสอบจริงขอให คณะจัดติวขอ สอบให กับ นั กศึก ษาเพื่อ ใหสามารถสอบผานใบประกอบวิช าชีพ ครู และ
รวมทั้งการติวสําหรับการสอบบรรจุเขาทํางานดวย
มติ/ความเห็นของที่ประชุม
รับทราบ
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ระเบียบวาระที่ 1.3

การมอบหมายแตละหนวยงานจัดทําแผนตาง ๆ

สาระสําคัญโดยยอ
มอบหมายใหแตละหนวยงาน จัดทําแผนการดําเนินงาน แผน 4 ป แผนประจําป และแผนบุคลากร
ซึ่งแตละแผนจะตองอยูภายใตยุทธศาสตรเดียวกัน
มติ/ความเห็นของที่ประชุม
รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 1.4

การขอตั้งงบประมาณ ประจําปงบประมาณ 2562

สาระสําคัญโดยยอ
ขอให แต ละหนวยงานที่ เสนอขอครุภั ณ ฑ ประจํ าป งบประมาณ 2562 ให จัดเรี ยงลํ าดั บความสํ าคั ญ
ในการขอครุ ภั ณ ฑ เพื่ อ มหาวิ ทยาลั ยจะได รวบรวมเสนอคณะกรรมการในการพิ จารณางบประมาณ ซึ่ งจะมี
การดําเนินการในเร็ว ๆ นี้
มติ/ความเห็นของที่ประชุม
รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 1.5

การเขารวมขบวนแหในงานยอยศยิ่งฟาอยุธยามรดกโลก

สาระสําคัญโดยยอ
ขอความรวมมือจัดนักศึกษาและบุคลากรในการรวมขบวนแหในงานยอยศยิ่งฟาอยุธยามรดกโลก วันที่ 15
ธันวาคม 2560 คณะละ 50 คนเขารวมขบวน รวมทั้งใหแตละหนวยงานชวยกํากับดูแลในสวนที่รับผิดชอบใหเรียบรอย
มติ/ความเห็นของที่ประชุม
รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 1.6

การเรียนเชิญนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัย

สาระสําคัญโดยยอ
การจั ดงานใดก็ ตามที่ ต องเรียนเชิ ญนายกสภามหาวิ ทยาลั ยหรือกรรมการสภามหาวิ ทยาลั ยร วมงาน
ขอใหมีการประสานงานกับทานโดยตรงกอน เพื่อใหทราบวาทานสะดวกหรือไม เพราะบางครั้งทานอาจจะติดภารกิจ
ที่ไมสามารถเขารวมงานนั้นได เมื่อชัดเจนแลวจึงจะจัดสงหนังสือเชิญตามไป
มติ/ความเห็นของที่ประชุม
รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม
ระเบียบวาระที่ 2.1 เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 11/2560
สาระสําคัญโดยยอ
มหาวิ ท ยาลั ย ได กํ า หนดให มี ก ารประชุ ม คณ ะกรรมการบริ ห ารมหาวิ ท ยาลั ย (ก.บ.)
ครั้งที่ 11/2560 เมื่ อวั น อังคารที่ 7 พฤศจิกายน 2560 เวลา 13.30 น. ณ ห องประชุ ม อยุ ธยา – อาเซีย น
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 1/2561
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เลขานุ การคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) นําเสนอรายงานการประชุ ม ครั้งที่ 11/2560
เพื่อขอใหที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม
มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม
รั บ รองรายงานการประชุ ม คณะกรรมการบริ ห ารมหาวิ ท ยาลั ย (ก.บ.) ครั้ ง ที่ 11/2560
โดยไมมีการแกไข

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุม
ระเบียบวาระที่ 3.1 รายงานขอมูลการดําเนินงานและผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุม
คณะกรรมการบริห ารมหาวิท ยาลัย ราชภัฏ พระนครศรีอ ยุธ ยา ครั้ง ที่
11/2560
สาระสําคัญโดยยอ
เลขานุการคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) นําเสนอรายงานขอมูล จากการดําเนินงาน
และผลการปฏิ บัติ ต ามมติที่ป ระชุม คณะกรรมการบริหารมหาวิ ทยาลั ย ครั้งที่ 11/2560 เมื่อ วัน อังคารที่ 7
พฤศจิกายน 2560 ดังตอไปนี้
ระเบียบ
วาระที่
4.1

เรื่อง
ขอความเห็ น ชอบ (ร าง) ประกาศ
มหาวิ ทยาลัยราชภั ฏพระนครศรี อยุ ธยา
เรื่ อง การทดสอบและอบรมมาตรฐาน
ภาษาอังกฤษสําหรั บ นั ก ศึ ก ษาภาคปกติ
พ.ศ. 2560 และขอความเห็ นชอบ (ร าง)
ประกาศมหาวิทยาลั ย ราชภั ฏ
พระนครศรี อยุ ธยา เรื่ อง การทดสอบและ
อบรมมาตรฐานภาษาอัง กฤษสําหรั บ
นั กศึ กษาภาคพิเศษ (เสาร – อาทิ ตย )

มติที่ประชุม/ขอเสนอแนะ
และขอสั่งการ

ผลการปฏิบัติตามมติ

เห็นชอบ โดยมีขอเสนอแนะใหปรับปรุงแกไข - แจงมติการประชุมใหแกหนวยงาน
ดังนี้
ที่เกี่ยวของไดรับทราบ
1. ใหเพิ่ม/ระบุชวงเวลากรณีนําผลการทดสอบ - ในสวนของการสอบไดประกาศให
มาตรฐานภาษาอังกฤษจากสถาบันอื่นมา
นักศึกษาไดรับทราบแลว และจะมี
ยื่น ซึ่งผลการทดสอบนั้นตองมีอายุไมเกิน
การทดสอบครั้งแรกในวันที่ 13 ธันวาคม
3 ป โดยนับจากวันที่ออกหลักฐานจนถึง
2560
วันที่มีสภาพเปนนักศึกษาของมหาวิทยาลัย
2. ใหงดเวนคาธรรมเนียมการทดสอบครั้งที่
1 – 2 หลังจากนั้นจะตองเสียคาธรรมเนียม
ตามที่กําหนด สวนการบริ หารจัดการ
คาใชจายในการทดสอบใหกองบริการ
การศึกษาเสนอโครงการของบประมาณ
มหาวิทยาลัย
3. ใหตรวจสอบความถูกตองของ CU – TEP
อีกครั้ง
4. มอบรองอธิการบดีฝายวิชาการและทีมงาน
จัดทําประกาศปฏิทินการทดสอบและ
การอบรมใหชัดเจนเพื่อใหนักศึกษาได
เตรียมตัว
5. การกําหนดเกณฑมาตรฐานภาษาอังกฤษ
ของมหาวิทยาลัยใหดําเนินการหลังจากมี
การทดสอบในครั้งแรกแลว และนําผล
การทดสอบมาประกอบการพิจารณา
กําหนดเกณฑ
6. ใหจัดทําประกาศในระดับบัณฑิตศึกษาดวย
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ระเบียบ
วาระที่
4.2

4.3

4.4

เรื่อง
ขอความเห็ น ชอบ (ร าง) บั นทึ ก ความ
เข าใจ (MOU) ระหวางมหาวิ ทยาลัย
ราชภั ฏพระนครศรีอ ยุ ธยา กั บ Wuhan
University Communication และ
Tumyu Group. Co., Ltd สาธารณรั ฐ
ประชาชนจี น

มติที่ประชุม/ขอเสนอแนะ
และขอสั่งการ

เห็นชอบ (ราง) บันทึกความเขาใจ (MOU)
ระหวางมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยากับ Wuhan University
Communication และ Tumyu Group.
Co., Ltd สาธารณรัฐประชาชนจีน และเมื่อมี
การลงนามแลวตองมีกิจกรรมรวมกันอยาง
นอย 1 กิจกรรม และใหนําเขาการประชุม
สภามหาวิทยาลัยตอไป
ขอความเห็ น ชอบ (ร าง) แผนการบริ ห าร ใหนํากลับไปปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะ
และพั ฒนาบุ คลากร มหาวิ ท ยาลั ยราชภั ฏ ของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.)
พระนครศรี อยุ ธยา ประจํา ปงบประมาณ และนําเสนอเปนวาระสืบเนื่องตอไป
พ.ศ. 2561 - 2564
ขอเสนอแนะมีดังตอไปนี้
1. ใหปรับวัตถุประสงคตามประเด็นยุทธศาสตร
3 ขอ
2. เสนอวาควรระบุตัวชี้วัดในการประเมินผล
แผนการบริหารและพัฒนาบุคลากร
3. หนา 13 ตารางที่ 7 ปรับตัวเลขรอยละ
ปงบประมาณ 2561 เปนรอยละ 20
ปงบประมาณ 2562 เปนรอยละ 30
ปงบประมาณ 2563 เปนรอยละ 40 และ
ปงบประมาณ 2564 เปนรอยละ 50 และ
ปรับตัวเลขความตองการใหถูกตอง
สอดคลองกับรอยละที่ปรับเปลี่ยน
4. หนา 23 เสนอใหตัดตัวชี้วัดที่ 2 ออก
ไมควรจะนํามาวัด
5. หนา 26 ยุทธศาสตรที่ 3 เสนอใหเพิ่มตัวชี้วัด
ที่มีความทาทาย ควรเพิ่มประเด็นกลยุทธ
เรื่องคุณธรรมจริยธรรม และจัดกิจกรรม
เชน การอบรมคุณธรรมจริยธรรม
การลอกเลียนผลงานวิชาการ และการใชสื่อ
Social
ขอความเห็ น ชอบการเข ารวมขบวนแห
เห็นชอบการเขารวมขบวนแหในงานยอยศยิ่ง
ในงานยอยศยิ่งฟาอยุ ธยามรดกโลก
ฟาอยุธยามรดกโลก ประจําป 2560 และ
ประจํา ป 2560
มอบหมายใหดําเนินการ ดังตอไปนี้
1. ใหแตละคณะนํานักศึกษามารวมขบวน
คณะละ 50 คน
2. มอบหมายใหผูชวยอธิการบดีฝายบริการ
วิชาการและสหกิจศึกษาวางแผนและจัดทํา
คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการ
และตั้งงบประมาณในการดูแลบุคลากรและ
นักศึกษา และจัดประชุมชี้แจงตอไป

ผลการปฏิบัติตามมติ
- แจงมติการประชุมใหแกหนวยงาน
ที่เกี่ยวของไดรับทราบ
- นําเขาสภาวิชาการ และสภามหาวิทยาลัย
ตอไป

- แจงมติการประชุมใหแกหนวยงาน
ที่เกี่ยวของไดรับทราบ
- อยูระหวางการดําเนินการปรับปรุงแกไข
ตามขอเสนอแนะของ
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.)
และจะนําเขาการประชุมคณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.)
เปนวาระสืบเนื่องอีกครั้งหนึ่ง

- แจงมติการประชุมใหแกหนวยงาน
ที่เกี่ยวของไดรับทราบ
- ไดดําเนินการจัดทําคําสั่งแตงตั้ง
คณะกรรมการและจัดประชุมเรียบรอย
แลว

มติ/ความเห็นของที่ประชุม
รับทราบ

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 1/2561

8
ขอความเห็นชอบ 3.2 ขอความเห็นชอบ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
เรื่อง การทดสอบและอบรมมาตรฐานภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษา
พ.ศ.2560
สาระสําคัญโดยยอ
จากการประชุ ม คณะกรรมการบริ ห ารมหาวิ ท ยาลั ย (ก.บ.) ครั้ ง ที่ 11/2560 เมื่ อ วั น ที่ 7
พฤศจิ ก ายน 2560 ระเบี ย บวาระที่ 4.1 ขอความเห็ น ชอบ (ร า ง) ป ระกาศมหาวิ ท ยาลั ย ราช ภั ฏ
พระนครศรีอยุ ธยา เรื่อง การทดสอบและอบรมมาตรฐานภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษาภาคปกติ พ.ศ.2560
และขอความเห็นชอบ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัย ราชภัฏพระนครศรีอ ยุธยา เรื่อง การทดสอบและอบรม
มาตรฐานภาษาอังกฤษสําหรับ นักศึ กษาภาคพิ เศษ (เสาร – อาทิตย ) โดยที่ ป ระชุม คณะกรรมการบริ หาร
มหาวิทยาลัย (ก.บ.) มีมติเห็นชอบ และมีขอเสนอแนะใหปรับแกไข ดังตอไปนี้
1) ให เพิ่ ม/ระบุชวงเวลากรณี นํา ผลการทดสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษจากสถาบั น อื่ น มายื่ น
ซึ่งผลการทดสอบนั้นตองมีอายุไมเกิน 3 ป โดยนับจากวันที่ออกหลักฐานจนถึงวันที่มีสภาพเป นนักศึกษาของ
มหาวิทยาลัย
2) ให งดเวน คา ธรรมเนี ย มการสอบครั้งที่ 1 – 2 หลั งจากนั้ น จะต อ งเสี ย คา ธรรมเนี ย มตามที่
กําหนด สวนการบริหารจัดการคาใชจายในการทดสอบใหกองบริการการศึกษาเสนอโครงการของบประมาณ
มหาวิทยาลัย
3) ใหตรวจสอบความถูกตองของ CU – TEP อีกครั้ง
4) มอบรองอธิ ก ารบดี ฝ า ยวิ ช าการและที ม งาน จั ด ทํ า ประกาศปฏิ ทิ น การทดสอบและ
การอบรมใหชัดเจนเพื่อใหนกั ศึกษาไดเตรียมตัว
5) การกําหนดเกณฑมาตรฐานภาษาอังกฤษของมหาวิทยาลัยใหดําเนินการหลังจากมีการทดสอบ
ในครั้งแรกแลว และนําผลการทดสอบมาประกอบการพิจารณากําหนดเกณฑ
6) ใหจัดทําประกาศในระดับบัณฑิตศึกษาดวย
ซึ่งรองอธิการบดีฝายวิชาการไดมีการปรับแกไข และไดมีการกําหนดรายละเอียดเพิ่มขึ้นใหม เพื่อให
ครอบคลุ มในประเด็ นตาง ๆ จึงต องมีการนําเขาการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิ ทยาลัย (ก.บ.) เป นวาระ
สืบเนื่องอีกครั้ง
มติ/ความเห็นของที่ประชุม
เห็นชอบ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุ ธยา เรื่อง การทดสอบและอบรม
มาตรฐานภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษา พ.ศ.2560

ระเบียบวาระที่ 3.3 ขอความเห็นชอบ (ราง) รายชื่ออาคารเรียนและอาคารสํานักงาน มหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยาตามบริบทประวัติศาสตร
สาระสําคัญโดยยอ
จากการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) ครั้ งที่ 9/2560 เมื่อวันที่ 12 กั นยายน
2560 ระเบียบวาระที่ 4.5 ขอความเห็นชอบ (ราง) รายชื่ออาคารเรียนและอาคารสํานักงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา โดยที่ประชุ มคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) มีมติ ใหแตละหน วยงานตรวจสอบ
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รายชื่ออาคารเรี ยนและอาคารสํานั กงาน หากมีแกไขใหสงมายั งเลขานุการคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
(ก.บ.) ภายในวันที่ 26 กันยายน 2560 และใหนํ าเขาเปนวาระสื บเนื่ องจากการประชุมคณะกรรมการบริ หาร
มหาวิทยาลัย (ก.บ.) ครั้งตอไป
ซึ่งคณะครุศาสตร คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร และคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ได
จัดสงรายชื่ออาคารที่ขอเปลี่ยนมาแลวนั้น จึงนําเขาการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) เปน
วาระสืบเนื่องตอไป
มติที่ประชุม
เห็นชอบในหลักการ และใหปรับแก ไขตามข อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารมหาวิ ทยาลั ย
(ก.บ.) ดังตอไปนี้
1. รายชื่ออาคาร ใหปรับแกไข ดังตอไปนี้
มติที่ประชุมคณะกรรมการ ก.บ.
ชื่อเดิม
คณะกรรมการเสนอชื่อใหม
ครั้งที่ 12/2560
อาคาร 1
อาคารฉะไกรนอย
อาคารฉะไกรนอย
อาคาร 2
อาคารปาตอง
อาคารปาตอง
อาคาร 3
อาคารทากายี
อาคารทากายี
อาคาร 4
อาคารวานิชภิรมย
อาคารวานิชภิรมย
อาคาร 5
อาคารเจากรมทาขวา
อาคารกฤตวิทยา
อาคาร 6
อาคารครุสถาน
อาคารปาจะริยะ
อาคาร 7
อาคารศรีสารลักษณ
อาคารปญญาวุฒิ
ภาควิชาดนตรี
ดุริยศิลปสุนทรีย
อาคารจินดาราช
อาคารคหกรรมศาสตร
อาคารศรีรามเทพ
อาคารศรีรามเทพ
อาคารบรรณราชนครินทร
อาคารอาลักษณ
อาคารบรรณราชนครินร (คงเดิม)
ฝายยานพาหนะ
อาคารอภิรมยรัถยาน
ฝายยานพาหนะ (คงเดิม)
โรงยิม 1
กีฬาสนาม 1
โรงยิม 1 (คงเดิม)
โรงยิม 2
กีฬาสนาม 2
โรงยิม 2 (คงเดิม)
โรงอาหาร
อาคารอาษาวิเศศ
โรงอาหาร (คงเดิม)
หอประชุมมหาวิทยาลัย
หอประชุมวิหารสมเด็จ
หอประชุมมหาวิทยาลัย (คงเดิม)
สํานักงานคณะกรรมการ
อาคารสิงหาราม
อาคารสิงหาราม
บัณฑิตศึกษา และสถาบันวิจัยและ
พัฒนา
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ชื่อเดิม

คณะกรรมการขอเสนอชื่อ

ศูนยภาษาและคอมพิวเตอร
ศูนยการศึกษาพิเศษ
อาคาร 41 (คณะวิทยาการจัดการ)
อาคาร 43 (คณะมนุษยศาสตรฯ)
สํานักงานอธิการบดี
คณะครุศาสตร
อาคาร 46
อาคาร 47
อาคารหอดูดาว
อาคารเรียนศิลปกรรม

อาคารพระยาโบราณราชธานินทร
อาคารวิเชียรปรีชา
อาคารเจาพระยาโกษาธิบดี
อาคารมหารัถยา
อาคารศรีอโยธยา
อาคารบรมพุทธาราม
อาคารบานพลูหลวง
อาคารสวนหลวงคางคาว
อาคารดาราทัศน
อาคารอักขรินทรอยุธยา

มติการประชุมคณะกรรมการ ก.บ.
ครั้งที่ 12/2560
อาคาร 100 ป
อาคารจินดามณี
อาคารเจาพระยาโกษาธิบดี
อาคารบรมพุทธาราม
อาคารศรีอโยธยา
อาคารครุสรรพสิทธิ์
อาคารบานพลูหลวง
อาคารสวนหลวงคางคาว
อาคารดาราทัศน
อาคารอักขรินทรอยุธยา

2. ใหกําหนดชื่อเพิ่มเติมในสวนของอาคารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
3. รายชื่ อห องประชุ มให คณะกรรมการกํ าหนดรายชื่ ออาคารเรี ยนและอาคารสํ านั กงานฯ ไป
ปรับเปลี่ยนรายชื่อโดยใหเปนชื่อพระที่นั่งตาง ๆ สวนหองประชุมมหารัถยาและหองประชุมหมื่นจันทราชใหใชชื่อ
ตามนี้ และเปลี่ยนชื่อเพิ่มเติมหองประชุม ครม.สัญจร (หอง 31120) และหองประชุมของแตละคณะ/หนวยงานให
ครบถวน
4. รายชื่อถนน ไมเปลี่ยน ใหคงเดิม
5. รายชื่อประตู ไมเปลี่ยน ใหคงเดิม
6. สนามกีฬา ไมเปลี่ยน ใหคงเดิม
7. ในระยะแรกการใชชื่อใหม ใหวงเล็บชื่อเดิมไวดวย เพื่ อให เกิดความคุนเคย เชน อาคารฉะไกร
นอย (อาคาร 1)

ระเบียบวาระที่ 3.4 ขอความเห็นชอบ (ราง) แผนการบริหารและพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561 - 2564
สาระสําคัญโดยยอ
ตามที่คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) ครั้งที่ 11/2560 เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2560 ไดมี
มติ ให นํ า (ราง) แผนการบริ หารและพั ฒ นาบุ คลากรของมหาวิ ทยาลั ยราชภั ฏพระนครศรี อ ยุ ธยา ประจํ าป
งบประมาณ พ.ศ.2561 – 2564 ไปปรับแกตามที่คณะกรรมการมีขอเสนอแนะ และใหนําเสนอเปนวาระสืบเนื่อง
ตอไปนั้น
บั ด นี้ งานบริ ห ารงานบุ ค คล กองกลาง สํ า นั ก งานอธิ ก ารบดี ได ดํ า เนิ น การปรั บ แก ต ามที่
คณะกรรมการมีขอเสนอแนะเรียบรอยแลว ดังนี้
1. ใหปรับวัตถุประสงคตามประเด็นยุทธศาสตร 3 ขอ
2. ปรั บ ตั ว เลขร อ ยละป งบประมาณ 2561 – 2564 และให ป รั บ ตั ว เลขความต อ งการ
ใหถูกตองสอดคลองกับรอยละที่ปรับเปลี่ยน
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3. ใหตัดตัวชี้วัดที่ 2 ออก ไมควรจะนํามาวัด
4. ยุทธศาสตรที่ 3 ใหเพิ่มตัวชี้วัดที่มีความทาทาย ควรเพิ่มประเด็นกลยุทธ
มติที่ประชุม
เห็ นชอบ (ร าง) แผนการบริ หารและพั ฒ นาบุ คลากร มหาวิ ทยาลั ยราชภั ฏพระนครศรี อยุ ธยา
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561 – 2564 และมอบหมายใหแตละคณะนําแผนนี้ไปปรั บเปนแผนของคณะรวมทั้ง
การกําหนดโครงการกิจกรรมตาง ๆ ตองไมซ้ําซอนกับแผนของมหาวิทยาลัย และบทที่ 4 ให แก ไขการพิมพ ให
ถูกตอง

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องนําเสนอเพื่อพิจารณา
ระเบียบวาระที่ 4.1 ขอความเห็นชอบ (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา วาดวย
การดําเนินงานและการจัดหารายไดของศูนยหนังสือ พ.ศ. ...
สาระสําคัญโดยยอ
เนื่ อ งจากมหาวิท ยาลัย ราชภั ฏ พระนครศรีอ ยุธยาได ออกระเบี ย บสภาประจํ าสถาบั น ราชภั ฏ
พระนครศรี อ ยุ ธ ยา ว า ด ว ย การดํ า เนิ น งานจั ด หาผลประโยชน จ ากศู น ย ห นั ง สื อ พ.ศ. 2541 เพื่ อ ใช ใน
การดําเนินงานศูนยหนังสือของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยามาเปนระยะเวลานาน ดังนั้น เพื่ อให
การดําเนินงานและการจัดหารายไดของศูนยหนังสือมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นและสอดคลองกับสภาพการณใน
ปจจุบัน ผู บริหารมหาวิทยาลัยจึงเห็นควรใหมีการปรับปรุงระเบียบใหมและไดมอบใหงานนิติการดําเนิน การ
ปรับปรุงแกไขรางระเบียบ
งานนิ ติ ก ารได จั ด ทํ า (ร า ง) ระเบี ย บมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ พระนครศรี อ ยุ ธ ยา ว า ด ว ย
การดํ าเนิน งานและการจั ดหารายไดข องศู นย หนั งสื อ พ.ศ. ... ขึ้น โดยกํ าหนดเนื้ อหาสาระเที ย บเคี ย งกั บ
ระเบียบวาดวยการดําเนินงานและการจัดหารายไดของศูนยฝกปฏิบัติการวิชาชีพธุรกิจ (อาคารสวนหลวง) ดังนี้
(1) กําหนดใหมีคณะกรรมการที่ป รึกษา และคณะกรรมการดําเนินงานของศูน ยหนังสือ และ
กําหนดอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการฯ เพื่อใหการดําเนินงานบรรลุวัตถุประสงคตามที่กําหนดไว
(2) ใหศู น ย ห นั งสื อ จัด ทํ า บัญ ชี ชื่ อ ว า “เงิน ศู นย ห นั งสื อ ” และการดํ า เนิ น งานเกี่ย วกั บ รายรั บ
รายจายที่ไดจากการดําเนินงานของศูนยหนังสือ การฝากเงิน การถอนเงิน ใหดําเนินการโดยคณะกรรมการ
ดําเนินงาน
(3) ใหศูน ยหนั งสือกันเงิน รายไดรอยละ 10 ของเงินรายไดทั้ งหมด สงเปน เงิน บํา รุงการศึ กษา
เมื่อสิ้นงวดบัญชีของปงบประมาณ
(4) ใหห น วยตรวจสอบภายในของมหาวิท ยาลั ย ตรวจสอบผลการดําเนิ น งานและรายงานผล
โดยตรงตอมหาวิทยาลัย
มติ/ความเห็นของที่ประชุม
ให นํ า กลั บ ไปทบทวนหารื อ อี ก ครั้ ง ในหลายประเด็ น เช น จะเป น หน ว ยงาน ในสั ง กั ด
ของมหาวิท ยาลัย หรือเปน การใหเชาพื้น ที่ เรื่องอั ตรารายไดจากผลประโยชน การบริห ารจัดการ เปนตน
และเมื่อ เรี ยบรอยแลวใหนํากลับ เขามาเปน วาระสืบ เนื่ องในการประชุมคณะกรรมการบริ หารมหาวิทยาลัย
(ก.บ.) ตอไป
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ระเบี ยบวาระที่ 4.2 ขอความเห็ นชอบ (ร าง) ข อบั งคับมหาวิ ทยาลั ยราชภั ฏพระนครศรีอยุธยา
วาดวย คณะกรรมการอุทธรณและรองทุกขประจํามหาวิทยาลัย พ.ศ. ...
สาระสําคัญโดยยอ
โดยที่เปนการสมควรใหแกไขปรับปรุงขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภั ฏพระนครศรีอยุธยา วาดวย
คณะกรรมการอุท ธรณและรองทุกขประจํามหาวิทยาลัย พ.ศ. ... เนื่องจากขอบั งคับดังกลาวกําหนดสัดสวน
องคป ระกอบของคณะกรรมการอุทธรณ และรองทุกขไมถวงดุลกั น กลา วคือกําหนดใหมี กรรมการภายใน
จํ า นวน 7 คน และกรรมการภายนอกจํ า นวน 2 คน อาจทํ า ให ก ารลงมติ ข องกรรมการไม ยุ ติ ธ รรมได
จึงเห็นสมควรปรับปรุงแกไขใหเหมาะสมยิ่งขึ้น
งานนิ ติการจึงไดป รับปรุงแกไข (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา วาดวย
คณะกรรมการอุทธรณและรองทุกขประจํามหาวิทยาลัย พ.ศ. ... โดยปรับแกองคประกอบของคณะกรรมการ
อุทธรณและรองทุกข จากเดิมกําหนดจํานวน 9 คน ลดเหลือจํานวน 7 คน ประกอบดวย
1. ประธานกรรมการ ซึ่งสภามหาวิทยาลัยแตงตั้งจากกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
2. กรรมการจํานวน 1 คน ซึ่งสภามหาวิทยาลัยคัดเลือกมาจากผูดํารงตําแหนงบริหาร
3. กรรมการผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 3 คน ซึ่งสภามหาวิทยาลัยแตงตั้งจากบุคคลภายนอก
4. กรรมการจํ านวน 2 คน ซึ่งเลือ กกัน เองจากขาราชการจํานวน 1 คนและพนั ก งานจํ านวน
1 คน ซึ่งไมใชกรรมการตาม (2)
5. ให ส ภามหาวิ ท ยาลั ย แต งตั้ ง ข า ราชการหรือ พนั ก งานที่ ดํ า รงตํ า แหน ง นิ ติ ก รหนึ่ งคนเป น
เลขานุการและอาจแตงตั้งผูชวยเลขานุการไดไมเกิน 2 คน
ใหประธานและกรรมการมีวาระการดํารงตําแหนงคราวละ 3 ป
มติ/ความเห็นของที่ประชุม
เห็นชอบในหลักการ (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุ ธยา วาด วย คณะกรรมการ
อุทธรณและรองทุกขประจํามหาวิทยาลัย พ.ศ. ...

ระเบี ยบวาระที่ 4.3 ขอความเห็ นและข อเสนอแนะผลการประเมิ นคุ ณ ภาพการศึ กษาภายใน
ปการศึกษา 2559 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
สาระสําคัญโดยยอ
ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ไดกําหนดจัดการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับ
มหาวิทยาลั ย ประจํ าป การศึกษา 2559 ในระหว างวันที่ 13 – 14 พฤศจิ กายน 2560 เพื่ อเป นการประเมิ นผล
การดําเนินงาน ระดับมหาวิทยาลัย ในรอบปการศึกษา 2559 (1 สิงหาคม 2559 – 31 กรกฎาคม 2560) นั้น
บั ดนี้ การประเมิ น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายใน ระดั บ มหาวิ ทยาลั ย ประจํ าป ก ารศึ ก ษา 2559
ไดดําเนินการเสร็จสิ้นแลว งานประกันคุณภาพจึงไดจัดทํารายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับ
มหาวิทยาลัย ปการศึกษา 2559 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา นําเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
เพื่อพิ จารณาใหความเห็นและขอเสนอแนะ เพื่อเปนแนวทางในการปรับปรุ งการดําเนินงาน ในป การศึกษา 2560
ตอไป
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มติ/ความเห็นของที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) มีความเห็นและขอเสนอแนะ ดังตอไปนี้
1. ระยะเวลาในการประเมิ น ควรอยู ในป ง บประมาณเดี ย วกั น โดยอาจปรั บ ระยะเวลา
ในการประเมินใหสอดคลองในชวงของงบประมาณจัดโครงการ
2. หนา 13 ขอ 4.2.2 การเขียนประโยคไมมีประธาน กิ ริยา กรรม สวนใหญ เป น ภาษาพู ด
ใหปรับเปนภาษาเขียนใหอานเขาใจงาย
3. หนา 17 ขอ 5.3 ใหปรับการเขียนขอเสนอแนะ เชน ขอ 1 ปรับจากคณะและมหาวิทยาลั ย
ส งเสริมและกํากับติ ดตามฯ เปน ใหหลักสูตรที่อยูในระดับพอใชตองทําอยางไร เชน มีการกําหนดระยะเวลาใน
การศึกษาตอ โดยชวยกันคิดวิธีการเพื่อเพิ่ม action
4. หนา 17 ขอ 5.3 ขอเสนอแนะขอ 5 ใหจัดกิจกรรมนักศึกษาใหมีคุณลักษณะตามอัตลักษณ
ที่มหาวิทยาลัยกําหนดและตองไมซ้ําซอนระหวางคณะกับสวนกลาง
5. หนา 18 องคประกอบที่ 2 มอบผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
จั ด ทํ า ระบบสารสนเทศอย างไรในการดู แลเพื่ อ สง เสริม การวิจั ย และกํ าหนดผู รับ ผิ ด ชอบโดยประสานกั บ
สถาบันวิจัยและพัฒนา มอบหมายรองอธิการบดีฝายนโยบายและแผนกําหนด KPI ของอาจารยเรื่องการทํา
วิจัยหนึ่งคนตอหนึ่งเรื่อง และมอบหมายรองอธิการบดีฝายกิจการพิเศษและกฎหมายในเรื่องการจายเงินเดือน
1.5 และ 1.7 หากผานสภามหาวิทยาลัยแลวใหเสนอขอบังคับที่ปรับใหมตอสภามหาวิทยาลัยตอไป
6. หนา 18 องคประกอบที่ 4 แนวทางการสงเสริมตามแผน QIP ตองหาคําตอบเพื่อยกระดับ
ความเปนนานาชาติใหสูงขึ้น
7. ตองมีงานบริการวิชาการที่เปนการหารายไดเพิ่มขึ้น
8. ใหทุกหนวยงานจัดทําแผนรองรับ การบริหารจัดการ เชน แผนปฏิ บัติราชการประจํ าป
แผนปฏิบัติราชการ 4 ป และแผนบุคลากร
9. มอบหมายใหแตละคณะกําหนดเปาหมายใหมีหลักสูตรที่จะเสนอขึ้นทะเบียนหลักสูตรที่มี
คุณภาพและมาตรฐานฯ (TQR) คณะละ 3 – 5 หลักสูตร พรอมกําหนดปฏิทินการดําเนินการทันที และให
ความรูกับคณะและอาจารยของมหาวิทยาลัยเพื่อตอบคําถาม 15 ขอได
10. การบริหารความเสี่ยงตองวิเคราะหปจจัยทั้งภายในและภายนอก และนํามาวิเคราะห
11. เตรียมขอมูลเพื่อตอบคําถามสภามหาวิทยาลัยในหลักสูตรของ 2 คณะที่มีผลการประเมิ น
ระดับพอใช คณะครุศาสตรเรื่องการวิจัยในระดับพอใชจะแกไขอยางไร รวมทั้งดานศิลปะวัฒนธรรม

ระเบียบวาระที่ 5 แจงผลและนําเสนอแผนงานที่จะดําเนินการของหนวยงานตาง ๆ
ระเบียบวาระที่ 5.1 คณบดีคณะครุศาสตร
สาระสําคัญโดยยอ
1. วันที่ 23 พฤศจิกายน 2560 ประชุมผูบริหาร ประธานสาขาวิชา และผู เกี่ ยวของ เพื่ อหารือการจั ด
โครงการวันครุวิชาการ ประจําป พ.ศ. 2561 ณ หอง 112 อาคารปฏิบัติการคณะครุศาสตร
2. วันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 ประชุมชี้แจงปฏิทินการดําเนินงาน คําสั่งและนําเสนอรูปแบบการพิมพ
(Template) ของโครงการ นํ าเสนอสารบั ญ (จํ านวนหน า) สรุ ปสาระสํ าคั ญ 1 หน า (A 4) เพื่ อขอเลขรหั ส ISBN
ณ หองประชุม 204 อาคารปฏิบัติการคณะครุศาสตร
การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 1/2561
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3. วั น ที่ 14 ธั น วาคม 2560 อบรมเชิ งปฏิ บั ติ ก าร “การเขี ยนตํ าราเรี ยนและหนั งสื อ” ครั้ งที่ 1
พบผูทรงคุณวุฒิ แตละสาขาวิชา ณ หองประชุม 204 คณะครุศาสตร
4. วันที่ 9 - 11 ธันวาคม 2560 จัดทําพัฒนาแผนปฏิบัติราชการคณะครุศาสตร ระยะ 5 ป (พ.ศ.2561พ.ศ.2565) ณ จังหวัดระยอง
5. วันที่ 18 - 20 ธันวาคม 2560 งานประกันคุณภาพและงานกิจการนั กศึกษาคณะครุศาสตร ศึ กษา
ดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรูเพื่อเสริมสรางเครือขาย ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
6. การวางแผนการดําเนินงานของคณะครุศาสตรในป พ.ศ. 2561
7. การเตรียมงานจัดประชุมวันคุรุวิชาการ
8. การจัดกิจกรรม Open house
9. การดําเนินการในการพัฒนาหนังสือเพื่อทําผลงานทางวิชาการ โดยเนนการทําหนังสือและการทําตํารา
ใหสงเปนเอกสาร A4 กับจํานวนบทเพื่อขอเลขรหัสในป พ.ศ. 2560 และดําเนินการในป 2561
มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม
รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 5.2 คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
สาระสําคัญโดยยอ
1. วันที่ 30 ตุลาคม 2560 สาขาวิชาการปกครองท องถิ่น จั ดกิจกรรมบรรยาย เรื่ อง “กระบวนการ
นิติบัญญัติกับการควบคุมติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการดําเนินงานของหนวยงานรัฐ” วิทยากรโดย อ.อลนกรณ
คํ าด วง(วิทยากรชํานาญการพิเศษ) สํ านั กวิชาการ สํ านักงานเลขาธิการวุฒิ สภา ณ ห อง 43106 ชั้ น 2 อาคาร 43
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
2. วันที่ 30 ตุลาคม 2560 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร จัดประชุมคณะกรรมการดําเนินการ
จัดทํา KPI ในสวนของประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตร เพื่อนําเสนอที่ประชุม ก.บ.ม. พิจารณาใหความเห็นชอบ
กอนนําไปใช ณ หองประชุม 43110 ชั้น 2 อาคาร 43 คณะมนุษยศาสตร และสังคมศาสตร
3. วั นที่ 31 ตุ ลาคม 2560 คณะมนุ ษยศาสตรและสั งคมศาสตร จั ดประชุมคณะกรรมการพั ฒนา
หลั กสู ตร ครั้งที่ 2/2560 วาระการประชุม คือ การปรั บปรุงหลักสู ตร ตามเกณฑ ที่ สํ านั กงานงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษากําหนด ไดแก หลักสูตรดนตรีไทย หลักศิลปะการแสดง และหลักสูตรสหวิทยาการอิสลาม เพื่อเกณฑ
ในการจัดทําหลักสูตรใหม และเกณฑในการปดหลักสูตรของสาขาวิชาที่มีนักศึกษาไมถึงเกณฑที่กําหนด ณ หองประชุม
43110 ชั้น 2 อาคาร 43 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
4. วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร จัดประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อน
งานวิจั ยคณะมนุ ษยศาสตรและสังคมศาสตร ครั้งที่ เพื่อเตรียมความพรอมในการดํ าเนิ นการขั บเคลื่อนการพั ฒนา
นั กวิ จั ยและการวิ จั ยให มี คุ ณ ภาพ ให เป นไปตามนโยบายของคณะ ณ ห องประชุ ม 43110 ชั้ น 2 อาคาร 43
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
5. วันที่ 2 พฤศจิกายน 2560 สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร จัดโครงการประชุมสัมมนาทางรัฐประศาสน
ศาสตร เรื่อง การพัฒนาศักยภาพผูนาํ องคกรภาครัฐสูประเทศไทย 4.0 จัดโดยนักศึกษาชั้นปที่ 4 หมูเรียนที่ 1 สาขาวิชา
รัฐประศาสนศาสตร วิทยากรโดย อาจารยนรินทร อุ นแกว อาจารยสาขาวิ ชานิติศาสตร และนายวีระยุทธ ยะสาย
สมาชิกกองรอยอาสารักษาดินแดนอําเภอบางปะอินที่ 8 โดยวัตถุประสงคของการจัดโครงการเพื่อใหนักศึกษามีความรู
การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 1/2561
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ความเขาใจเกี่ยวกับภาวะผูนําองคกรภาครัฐเพื่อการเขาสูประเทศไทย 4.0 ณ ห องประชุ ม 43110 ชั้น 2 อาคาร 43
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
6. วันที่ 3 พฤศจิกายน 2560 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ จัดโครงการ “ลอยกระทงในบริบทนานาชาติ”
โดยจั ดกิจกรรม การประกวดสคริปต มัคคุเทศกบรรยายเทศกาลลอยกระทง (Tour Guide Loy Krathong Festival
Descriptive Script Contest วัตถุประสงคของการจั ดโครงการเพื่ อพั ฒนาทั กษะการเป นมั คคุเทศก และทํ านุบํ ารุ ง
ศิลปวัฒนธรรม ณ หอง 31021 อาคาร 100 ป (ศูนยภาษาและคอมพิวเตอร) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
7. วันที่ 6 พฤศจิกายน 2560 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร นําโดยผูชวยศาสตราจารย ดร.ภาคิน
โชติเวศยศิลป คณบดี นําคณาจารย และนักศึกษาสาขาวิชาสหวิทยาการอิสลาม รวมใหการตอนรับเยาวชนจากดินแดน
ภาคใต ในโครงการ”สานใจไทย สูใจใต” รุนที่ 32 พรอมกันนี้ยังนําคณาจารย สาขาวิ ชาสหวิทยาการอิสลามเขาพบ
นายประดิษฐ รัตนโกมล ประธานคณะกรรมการอิสลามประจําจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อรวมหารือ และแลกเปลี่ยน
แนวคิดการทํากิจกรรม อันจะนํามาซึ่งความรวมมือในอนาคต ณ หองประชุ มอาคาร 100 ป มหาวิทยาลั ยราชภั ฏ
พระนครศรีอยุธยา
8. วันที่ 6 พฤศจิกายน 2560 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร จั ดประชุมคณะกรรมการจั ดทํ า
วารสารวิชาการคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร เพื่อปรึกษาหารือในแนวทางการดําเนินการจัดทําวารสารวิชาการ
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ณ หองประชุม 43110 ชั้น 2 อาคาร 43 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
9. วันที่ 7 พฤศจิกายน 2560 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร จัดประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อน
งานวิจัยคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร วาระการประชุม คือ เพื่อชี้แจงความคืบหนาของการลงสํารวจพื้นที่จังหวัด
อางทอง และการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาสมรรถนะในการทําวิจัย ณ หองประชุม 43110 ชั้น 2 อาคาร 43
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
10. วันที่ 8 พฤศจิกายน 2560 สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร จัดโครงการสัมมนาทางรัฐประศาสนศาสตร
เรื่อง การพัฒนาบัณฑิตไทยสูการมีจิตสาธารณะ จัดโดยนักศึกษาชั้นปที่ 4 หมูเรียนที่ 2 สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร
วิทยากรโดย อาจารยคมลักษณ ไชยยะ อาจารยสาขาวิชาการพัฒนาชุมชนและสังคม และนายวรากร มลฑาทิ พย
พนั กงานองค การบริหารส วนตํ าบลยี่ ล น และที่ ปรึกษาสภาเด็ กและเยาวชน อ.วิ เศษชั ยชาญ จ.อ างทอง โดยมี
วัตถุประสงคเพื่อสงเสริมการมีจิตสาธารณะของนักศึกษา รูสึกที่ปรารถนาจะรวมและมีสวนชวยเหลือสังคม สํานึกถึง
พลังของตนวาสามารถรวมแกไขปญหาได และลงมือกระทําเพื่อใหเกิดการแกปญหาดวยวิธีการตางๆ โดยการเรียนรู
และแกไขปญหาร วมกันกับคนในสังคม มีน้ําใจไมตรีการเอื้อเฟอเผื่อแผ ชวยเหลือเกื้อกูลกั นโดยไม หวังผลตอบแทน
ณ หองประชุมตนโมก อาคารบรรณราชนครินทร มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
11. วันที่ 9 พฤศจิกายน 2560 สาขาวิชาศิลปกรรม คณะมนุษยศาสตร และสังคมศาสตร จัดโครงการ
พัฒนาทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 “กิจกรรมทักษะปฏิบัติศิลปกรรม” วิทยากรไดแก คุณจักรี รวมศิลป ศิลปน
อิสระ วัตถุประสงคของการอบรม เพื่อพัฒนาทักษะปฏิบัติศิลปกรรมเทคนิคการใชสีน้ํา และการใชอุปกรณสรางเทคนิค
เขียนภาพทิวทัศน ณ หอง 105/2 อาคาร 1 คณะมนุษยศาสตร และสังคมศาสตร
12. วันที่ 9 พฤศจิกายน 2560 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร จัดประชุมคณะกรรมการจัดทําสื่อ
โทรทัศนเพื่อการประชาสัมพันธ เพื่อวางแผนการดําเนินงาน ถายภาพขาว วีดีโอ ตัดตอ จัดทําคลิปขาว ลงสื่อออนไลน
เพื่อการประชาสัมพันธ พรอมทั้งวางแนวทางประสานสื่อมวลชนทองถิ่นจัดทําประชาสัมพันธใหกับคณะ ณ หองประชุม
43110 ชั้น 2 อาคาร 43 คณะมนุษยศาสตร และสังคมศาสตร
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13. วันที่ 10 พฤศจิกายน 2560 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร จัดประชุมคณะกรรมการกิจการ
นักศึกษาและสโมสรนักศึกษา เพื่อสรุปการจัดกิจกรรมประกวด ดาว เดือน และดาวเทียม คณะมนุ ษยศาสตรและ
สั งคมศาสตร ประจํ าป ก ารศึ กษา 2560 “Freshy Day HUSO 2017” และเตรี ย มจั ดการประกวดรอบตั ด สิ น
ณ หองประชุม 43110 ชั้น 2 อาคาร 43 คณะมนุษยศาสตร และสังคมศาสตร
14. วันที่ 10 พฤศจิกายน 2560 คณะมนุ ษ ยศาสตร แ ละสั งคมศาสตร จั ด ประชุ ม คณะกรรมการ
ดําเนินงานดานงานวิ จัย เพื่อชี้แจงแนวทางการดําเนินงานดานการทําวิจัยของหลักสู ตร และแจงพื้ นที่การทําวิจัย
ณ หองประชุม 43110 ชั้น 2 อาคาร 43 คณะมนุษยศาสตร และสังคมศาสตร
15. วันที่ 14 พฤศจิกายน 2560 สาขาวิชาศิลปกรรม คณะมนุษยศาสตร และสังคมศาสตร จัดโครงการ
เตรียมความพรอมฝ กประสบการณ วิชาชีพศิลปกรรม เรื่อง การใชภาษาอั งกฤษเพื่ อการฝ กประสบการณ วิชาชี พ
ศิลปกรรม วิทยากร คือ อาจารยกุสุมา นะสานี อาจารยสาขาวิชาภาษาอังกฤษ โดยมี วัตถุประสงคเพื่ อพัฒนาความรู
ความสามารถทางภาษาอังกฤษเพื่อนําไปใชในการทํางานทั้งในองคกรและหนวยงานตางๆ ไดอยางมั่นใจ ณ หอง 105/2
อาคาร 1 คณะมนุษยศาสตร และสังคมศาสตร
16. วันที่ 14 พฤศจิกายน 2560 สาขาวิชาศิลปกรรม คณะมนุษยศาสตร และสังคมศาสตร จัดโครงการ
เตรียมความพรอมฝ กประสบการณ วิชาชีพศิลปกรรม เรื่อง การใชภาษาอั งกฤษเพื่ อการฝ กประสบการณ วิชาชี พ
ศิลปกรรม วิทยากร คือ อาจารยกุสุมา นะสานี อาจารยสาขาวิชาภาษาอังกฤษ โดยมี วัตถุประสงคเพื่ อพัฒนาความรู
ความสามารถทางภาษาอังกฤษเพื่อนําไปใชในการทํางานทั้งในองคกรและหนวยงานตางๆ ไดอยางมั่นใจ ณ หอง 105/2
อาคาร 1 คณะมนุษยศาสตร และสังคมศาสตร
17. วันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 คณะมนุ ษยศาสตร และสั งคมศาสตร นํ าโดยผู ช วยศาสตราจารย
ดร.ภาคิ น โชติ เวศย ศิ ลป คณบดีคณะมนุ ษยศาสตรฯ พรอมด วยคณะผู บริหาร เข าร วมบรรยายประชาสั มพั น ธ
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ในกิจกรรม ARU พบครูแนะแนว ซึ่งมหาวิทยาลัยไดเชิญครูแนะแนวจากโรงเรียน
มัธยม วิทยาลัย และอาชีวศึกษา ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา อางทอง นครนายก สุพรรณบุรี สระบุรี เขารวมรับฟ ง
หลักสูตรที่เปดสอนของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จากคณบดีทั้ง 4 คณะ ณ คณะครุศาสตรมหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
18. วันที่ 8 พฤศจิกายน 2560 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร โดยฝายกิจการนักศึกษาและสโมสร
นักศึ กษาคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร จัดกิจกรรมประกวดดาว เดือน และดาวเทียม คณะมนุ ษยศาสตรและ
สังคมศาสตร ประจําป 2560 “Fresh Day HUSO 2017” รอบคัดเลือกการแสดงความสามารถพิเศษ ณ ลานกองพัฒนา
นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
19. วันที่ 8 -10 พฤศจิกายน 2560 สาขาวิชาการปกครองทองถิ่น นําโดย อาจารยอัครวินท ศาสนพิทักษ
และอาจารยจินดา ธํารงอาจริยล
กุ ไดนํานักศึกษาชั้นปที่ 4 สาขาวิชาการปกครองทองถิ่น เขาศึกษาดูงานเทศบาลตําบล
เกาะคา ภายใตโครงการศึกษาดูงานทองถิ่นที่เปนเลิศ (Local Best Practice) ณ เทศบาลตําบลเกาะคา จังหวัดลําปาง
20. วันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร โดยฝายกิจการนักศึกษาและสโมสร
นักศึกษาคณะมนุ ษยศาสตรและสังคมศาสตร จัดกิจกรรมประกวดดาว เดือนและดาวเทียม คณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร ประจําป 2560 “freshly Day HUSO 2017” รอบตัดสิน เพื่อเสริมสรางความสามารถใหกับนักศึกษาใหมี
การกลาแสดงออกในที่สาธารณะชน สรางความภาคภูมิใจใหกับตัวนักศึกษาและสถาบันและสงเสริมบุคลิ กภาพที่ ดี
ใหกับนักศึกษา ณ หองประชุมอาคาร 100 ป มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
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21. วันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 สาขาวิชาการปกครองทองถิ่น จัดโครงการพัฒนานักศึกษาและการสอน
หลั กสูตรการปกครองท องถิ่น กิจกรรมอบรมการประกันคุ ณภาพสํ าหรับนั กศึ กษาการปกครองทองถิ่ น ในหั วข อ
การประกันคุณภาพการศึกษา วิทยากรโดย อาจารย ดร.สุขรักษ แซเจี่ย อาจารย คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ณ หอง 43108 ชั้น 2 อาคาร 43 คณะมนุษยศาสตร และสังคมศาสตร
22. วันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 สาขาวิชาภาษาญี่ปุน จัดโครงการอบรมเตรียมความพรอมกอนออกฝก
ประสบการณวิชาชีพ เรื่อง “ความรูทั่วไปเกี่ยวกับงานธุรกิจบริการ” ใหกับนั กศึกษาสาขาวิชาภาษาญี่ ปุนชั้นป ที่ 4
วิทยากรโดย คุณภูธร บุราณ ผูจัดการทั่วไปโรงแรมธาราปารค รีโซเทล ปทุมธานี เพื่อเตรียมความพรอมใหนักศึกษามี
ประสบการณในการนําความรูมาประยุกตใชกับสภาพการทํางานจริงในการฝกประสบการณวิชาชีพ ณ หอง 43005
อาคาร 43 คณะมนุษยศาสตร และสังคมศาสตร
23. วันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 สาขาวิ ชารัฐประศาสนศาสตร จั ดกิ จกรรมกี ฬารัฐประศาสนศาสตร
สัมพันธ ประจําป 2560 เพื่อพัฒนาศักยภาพทางดานรางกาย กระชับความสัมพั นธ สรางความสามัคคี ความมีน้ําใจ
ของนักศึกษาในสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตรทั้ง 4 ชั้นปผานการแขงขันกีฬา ณ อาคารโรงยิม 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา
24. วันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 คณะมนุ ษ ยศาสตร แ ละสั งคมศาสตร จั ด ประชุ ม คณะกรรมการ
ดําเนินงานประกั นคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร ครั้งที่ 6/2560 เพื่อชี้แจงคูมือการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน ระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2557 (สกอ.) ชี้แจงปฏิทินการดําเนินงานประกันคุณภาพ ระดับหลักสูตร ปการศึกษา
2560 และพิ จารณา (ราง) รายงานการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report : SAR) ประจําป การศึกษา 2560
ณ หองประชุม 43110 ชั้น 2 อาคาร 43 คณะมนุษยศาสตร และสังคมศาสตร
25. วันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 ศู นย ภาษา คณะมนุ ษยศาสตร และสั งคมศาสตร จั ดโครงการค าย
ภาษาอั งกฤษสํ าหรับนั กเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตน โดยวิทยากรชาวตางชาติจากสถาบั นสอนภาษาแอลเอส
โครงการดังกลาวจัดขึ้นเพื่อสงเสริมใหนักเรียนมีทักษะการฟง – พูดภาษาอังกฤษไดอยางถูกตอง ใหนักเรียนมีเจตคติ
ที่ดีตอการเรียนภาษาอังกฤษ สามารถนําความรูและทักษะทางภาษาอังกฤษไปใชในการติดตอสื่อสารไดและใหนักเรียน
มี โอกาสในการฝกทั ก ษะทางภาษาอั งกฤษกั บ อาจารยชาวตางชาติ ณ หอประชุ มโรงเรี ยนลุ ม พลี ช นู ป ถั ม ภ
จ.พระนครศรีอยุธยา
26. วันที่ 21 พฤศจิกายน 2560 คณะมนุ ษ ยศาสตร และสั งคมศาสตร จั ด ประชุ ม คณะกรรมการ
ดําเนินงานกิ จกรรมเสวนาสาธารณะคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ครั้งที่ 2/2560 โดยวาระการประชุมเพื่อวาง
แผนการดําเนินงานกิจกรรมเสวนาสาธารณะคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ประจําป 2560 ณ หองประชุม 43110
ชั้น 2 อาคาร 43 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
27. วันที่ 21 พฤศจิกายน 2560 คณะมนุ ษ ยศาสตร แ ละสั งคมศาสตร จั ด ประชุ ม คณะกรรมการ
ประชาสั มพั นธคณะมนุษยศาสตรและสั งคมศาสตร โดยมี วาระการประชุ มการจัดทํ าบอร ดประชาสั มพั นธ คณะ
การเตรียมการจัดทําเอกสารเผยแพร แจงสาขาวิชาเรื่องถายภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวเพื่อทําคลิปขาวประชาสัมพันธ
สาขาวิชา แจ งการถ ายภาพคณาจารยและเจาหน าที่เพื่ อจัดทําบอรดประชาสัมพันธบุ คลากรคณะ และหารือเรื่อง
การจัดทําของที่ระลึกจากผลงานของนักศึกษา ทั้งนี้เพื่อใหการดําเนินงานประชาสัมพันธของคณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตรเปนไปดวยความเรียบรอยมีประสิทธิภาพ ณ หองประชุม 43110 ชั้ น 2 อาคาร 43 คณะมนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร
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28. วันที่ 22 พฤศจิกายน 2560 นายกสโมสรนักศึกษาคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร พรอมทีมงาน
เขาพบ ผูชวยศาสตราจารย ดร.ภาคิน โชติเวศยศิลป คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร เพื่อมอบของที่ระลึก
เพื่อแสดงความขอบคุณแดคณบดีที่ใหสนับสนุนงบประมาณในการจัดกิจกรรม ดาว เดือน และดาวเที ยม ประจําป
2560 จนประสบความสําเร็จลุลวงไปไดดวยดี ณ สํานักงานคณบดี อาคาร 43 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
29. วันที่ 22 พฤศจิกายน 2560 สาขาวิชาภาษาญี่ปุน คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร จัดกิจกรรม
อบรมกฎหมายคอมพิวเตอรสําหรับนักศึกษาสาขาวิชาภาษาญี่ปุน วิทยากรคือ อาจารยกาญจณา สุขาบูรณ อาจารย
สาขาวิชานิติศาสตร มีนักศึกษาชั้นปที่ 3 สาขาวิชาภาษาญี่ปุน เขารวมการอบรม เพื่อใหนักศึกษามีความรูความเขาใจ
ในเรื่องกฎหมายการใชคอมพิวเตอร ณ หอง 43111ชั้น 2 อาคาร 43 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
30. วันที่ 22 พฤศจิกายน 2560 สาขาวิชาการปกครองทองถิ่น จัดกิจกรรมกีฬาปกครองทองถิ่นสัมพันธ
ประจําป 2560 โดยมีการแขงขันกีฬา คือ วอลเลยบอล ฟุตซอล และกีฬาชักเยอร โดยวัตถุประสงคของการจัดกิจกรรม
เพื่ อส งเสริ มสุ ขภาพ สรางความสามั คคี ความมี น้ํ าใจ ของนั กศึกษาในสาขาวิ ชาการปกครองท องถิ่ นทั้ ง 4 ชั้ นป
ผานการแขงขันกีฬา ณ อาคารโรงยิม 1,2 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
31. วันที่ 23 พฤศจิกายน 2560 คณะมนุ ษยศาสตรและสั งคมศาสตร นํ าโดย ผู ช วยศาสตราจารย
ดร.ภาคิน โชติเวศยศิลป คณบดีคณะมนุษยศาสตรฯ พรอมดวยทีมผูบริหาร และทีมงานวิจัย เขาพบปะพูดคุยกับผูนํา
ชุมชนและลงสํารวจพื้นที่ ชุมชนบานลาว ตําบลเทวราช อําเภอไชโย จังหวัดอางทอง เพื่อเตรียมความพรอมดําเนินการ
จัดทําชุดโครงการวิจัย “รูปแบบการมีสวนรวมของชุมชนในการพึ่งตนเอง : กรณีศึกษา ชุมชนบานลาว หมู1 ตําบล
เทวราช อําเภอไชโย จังหวัดอางทอง” ตามแผนงบประมาณป 2561 ณ ชุมชนบานลาว หมู1 ตําบลเทวราช อําเภอไชโย
จังหวัดอางทอง
32. วันที่ 24 พฤศจิกายน 2560 สาขาวิชาศิลปกรรม จัดโครงการพั ฒนาทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่
21 กิ จกรรมอบรมคอมพิ วเตอรเพื่องานศิ ลปกรรม วิทยากรโดย คุณศาสตรพั นธ บุญน อย นักออกแบบอิ สระ และ
อาจารยพิเศษ เพื่อใหนักศึกษามีความรูความสามารถในการใชโปรแกรมคอมพิวเตอรออกแบบดานศิลปกรรม อยางมี
ประสิทธิภาพ ณ หอง 31119 อาคาร 100 ป มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
33. วันที่ 27 พฤศจิกายน 2560 คณะมนุ ษยศาสตรและสังคมศาสตร นํ าโดยอาจารย มู นี เราะฮ ยี ดํ า
รองคณบดีฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ พรอมกับทีมงานประกันคุณภาพ เขารวม โครงการประชุมสัมมนาทางวิชาการ
“วั น ประกั นคุ ณ ภาพการศึ กษา มหาวิ ทยาลั ยบู รพา BUU QA – KM DAY 2017” จั ดโดยมหาวิ ทยาลั ยบู รพา
รวมนําเสนอผลงาน แนวปฏิบัติที่ดี หรือ QA – KM และการเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู ประสบการณในการปฏิบัติงาน
ด านการประกั นคุ ณภาพการศึกษาของส วนงาน เรื่ อง การพั ฒนานั กศึ กษาเพื่ อให เกิ ดคุ ณลั กษณะตามอั ตลั กษณ
(ใฝรู อุตสาหะ สานึกดี มีจิตอาสา) ณ หองประชุม 202 ชั้น 2 อาคารหอประชุมธํารง บัวศรี มหาวิทยาลัยบูรพา
34. วันที่ 27 พฤศจิกายน 2560 คณะมนุ ษ ยศาสตร แ ละสั งคมศาสตร จั ด ประชุ ม คณะกรรมการ
ดําเนินงานดานงานวิจัย เพื่อชี้แจงเตรียมความพรอมลงพื้นที่ ชุมชนบานลาว ตําบลเทวราช อําเภอไชโย จังหวัดอางทอง
จัดทําชุดโครงการวิจัย “รูปแบบการมีสวนรวมของชุมชนในการพึ่งตนเอง : กรณีศึกษา ชุมชนบานลาว หมู1 ตําบล
เทวราช อําเภอไชโย จังหวัดอางทอง” ตามแผนงบประมาณป 2561 โดยนักวิจัยจะลงพื้นที่ในวันที่ 29 พฤศจิกายน
2560 ณ หองประชุม 43110 ชั้น 2 อาคาร 43 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
35. วันที่ 27 พฤศจิกายน 2560 สาขาวิ ชานิ เทศศาสตร จัดกิ จกรรมนิ เทศศาสตรปล อยของ ครั้งที่ 4
ตอน Way To The Beach (ฝนใหใหญ ไปใหถึง) ภายในงานมีการจัดกิจกรรมโชวผลงานนักศึกษา การออกงานจําหนาย
สินคาของสาขาวิชาตางๆ และการแสดงจากนักศึกษาคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร อาทิเชน การแสดงดนตรีสด
การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 1/2561
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การเดินแฟชั่นโชว ประกวดการแสดงความสามารถของนักศึกษา อาทิเชน การแสดงดนตรีสด การเดินแฟชั่นโชว
ประกวดการแสดงความสามารถของนักศึกษา ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
36. วันที่ 29 พฤศจิกายน 2560 สาขาวิชาประวัติศาสตร จัดกิจกรรมเสริมทักษะการเรียนรู คอมพิวเตอร
ในศตวรรษที่ 21 สําหรับนักศึกษาประวัติศาสตร วิทยากรคือ อาจารยเดนเดือน เลิศทยากุล อาจารย สาขาวิชานิเทศ
ศาสตร เพื่อใหผูเขาอบรมไดรับความรูและมีทักษะในการใชคอมพิวเตอรเพื่อนําไปใชในการดํารงชีวิต การประกอบ
อาชีพ และการนําความรูทางเทคโนโลยีไปสรางงานทางประวัติศาสตรเชิงสรางสรรค ณ หอง 43108 ชั้น 2 อาคาร 43
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
37. วันที่ 18 - 19 ธันวาคม 2560 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร จัดโครงอบรมการเขียนผลงาน
สําหรับอาจารย ณ เขาใหญจังหวัดนครราชสีมา
38. ที มประชาสั มพั นธ ของคณะมนุ ษยศาสตรฯ จั ดทํ าคลิ ปข าวประจํ าสั ป ดาห โดยให นั กศึ กษา
สาขาวิชานิเทศศาสตรอานขาวและประมวลกิจกรรมทั้งสัปดาห จะออกสัปดาหละ 1 ครั้งในวันศุกร
39. วันที่ 17 ธันวาคม 2560 การเสวนาสาธารณะ ณ อาคารบัณฑิตวิทยาลัย ปญหาน้ําทวมของจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา
มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม
รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 5.3 คณบดีคณะวิทยาการจัดการ
สาระสําคัญโดยยอ
1. วันที่ 19 พฤศจิกายน 2560 สาขาวิชาธุรกิจระหวางประเทศ จัดกิจกรรมอบรมภาวะผูนําและ
การทํางานเปนทีม ใหนักศึกษาชั้นปที่ 1-3 ณ หอง 415,416 คณะวิทยาการจัดการ
2. วั นที่ 21 พฤศจิ กายน 2560 สาขาวิ ชาธุ รกิ จระหว างประเทศ จั ดอบรมการปฏิ บั ติ ตั วในรั้ ว
มหาวิทยาลัยและการประกันคุณภาพสําหรับนักศึกษา ใหกับนักศึกษาชั้นปที่ 1 ณ หอง 411 คณะวิทยาการจัดการ
3. วันที่ 12,19 และ 26 พฤศจิกายน 2560 สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง การใชโปรแกรมสําเร็จรูปในงานโลจิสติกส ใหกับนักศึกษาชั้นปที่ 4 ณ หอง 31110 ณ อาคาร 100 ป
4. วันที่ 11,18 และ 25 พฤศจิกายน 2560 สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ
ภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส ใหกับนักศึกษาชั้นปที่ 4 ณ หอง 415 คณะวิทยาการ
จัดการ
5. วันที่ 19 ตุลาคม 2560 อาจารยสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส เขาร วมโครงการรวมพลั งสตรี
สืบสานปณิธานพ อ ดวยสัมมาชีพชุมชน จัดโดย คณะกรรมการพัฒนาสตรีอําเภอมหาราช (กพสอ.) ณ หอประชุม
กาญจนาภิเษก อําเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
6. วันที่ 13 พฤศจิกายน 2560 สาขาเศรษฐศาสตรธุรกิจ โดยอาจารยฉัตรชัย นิยะบุญ เขารวมงาน
เสวนาโครงการติ ดตามเศรษฐกิ จไทย ครั้งที่ 12 เรื่อง แรงงานต างด าว ช วยจริ งหรือวุนวาย” ประชากรศาสตร
แหงชาติ 2560 ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร (ทาพระจันทร) กรุงเทพมหานคร
7. วั นที่ 14 พฤศจิ กายน 2560 สาขาเศรษฐศาสตรธุ รกิ จ จั ดโครงการบริ การวิ ช าการ อบรม
เชิงปฏิ บั ติ การ เรื่อง Young Economics ยุค 4.0 ณ ห องอินทนิ ล 1 อาคาร 41 และแหล งเรี ยนรูด านเศรษฐกิ จ
ณ อุทยานประวัติศาสตรพระนครศรีอยุธยา
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8. วันที่ 24, 27 พฤศจิกายน 2560 คณะวิทยาการจั ดการ ออกแนะแนวประชาสัมพั นธหลักสูตร
ระดับคณะ ณ จังหวัดสุพรรณบุรีและพระนครศรีอยุธยา
9. วันที่ 22 พฤศจิกายน 2560 สาขาวิชาการตลาดออกประชาสัมพันธหลักสูตร ณ โรงเรียนวังนอย
พนมยงควิทยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
10. วันที่ 25 – 26 พฤศจิกายน 2560 สาขาวิชาการทองเที่ยว จั ดอบรมเรื่อง การพัฒนามัคคุเทศก
มืออาชีพ ใหนักศึกษาชั้นปที่ 1-4 ณ โบราณสถานและแหลงทองเที่ยวทางวัฒนธรรมในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
11. วันที่ 21 พฤศจิกายน 2560 สาขาวิชาการตลาด จัดอบรมความรูเกี่ยวกับ Computer Graphic
ใหกับนักศึกษาสาขาวิชาการตลาด ชั้นปท่ี 3-4 ณ หอง 31104 อาคาร 100 ป
12. วั นที่ 6 พฤศจิ กายน 2560 สาขาวิ ชาการตลาด จั ดอบรมความรู เกี่ ยวกั บ Microsoft Excel
ใหกับนักศึกษาสาขาวิชาการตลาด ชั้นปท่ี 1-2 ณ หอง 31104 อาคาร 100 ป
13. วันที่ 5 พฤศจิกายน 2560 สาขาวิชาการทองเที่ยว จัดแลกเปลี่ยนรูดานการจัดทําสื่อออนไลน
กับ สวท. ณ หองประชุมอินทนิล 3
14. วั นที่ 8 – 11 พฤศจิกายน 2560 อาจารยสาขาวิ ชาการท องเที่ ยว เข าร วมประชุ มการจั ดทํ า
แผนพัฒนาการทองเที่ยวจังหวัดในระยะ 5 ป (พ.ศ. 2560 – 2564) ณ โรงแรมปริ้นพาเลส กรุงเทพมหานคร
15. วันที่ 3 – 15 ธันวาคม 2560 สาขาวิชาการบัญชี จัดกิจกรรมการเตรียมความพรอมนักศึกษาใหม
“การบัญชีขั้นพื้นฐาน” ใหกับนักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี ชั้นปที่ 1 ณ หอง 41117 คณะวิทยาการจัดการ
16. วันที่ 1 ธันวาคม 2560 สาขาวิชาการบัญชี จัดโครงการศึกษาดูงานนอกสถานที่ ณ บริษัท โอสถ
สภา จํากัด ใหกับนักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี ชั้นปที่ 4 ณ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
17. วันที่ 24 - 25 ธันวาคม 2560 สาขาวิชาการบัญชี จัดอบรมโปรแกรม Excel ทางการบัญชี ใหกับ
นักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี ชั้นปที่ 4 ณ หอง 31104 อาคาร 100 ป
18. วั นที่ 17 และ 24 ธั นวาคม 2560 สาขาวิ ช าการจั ดการโลจิ สติ กส จั ดอบรมเชิ งปฏิ บั ติ การ
เรื่อง การใชโปรแกรมสําเร็จรูปในงานโลจิสติกสใหกับนักศึกษาชั้นปที่ 4 ณ หอง 31110 อาคาร 100 ป
19. 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
20. วันที่ 15-16 ธันวาคม 2560 คณาจารยสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส ศึกษาดูงาน ณ บริษัท
รัตนโกสินทรเซรามิกค จํากัด ณ จังหวัดราชบุรี
21. วันที่ 1 ธันวาคม 2560 คณาจารย สาขาวิชาการจั ดการโลจิสติ กส เข ารวมอบรมการบริ หาร
คลังสินคาและพัสดุแบบมืออาชีพ รุนที่ 73 ณ โรงแรมเดอะพาลาสโซ กรุงเทพ
22. วั นที่ 14 ธั นวาคม 2560 สาขาวิ ชาเศรษฐศาสตรธุ รกิ จ นํ านั กศึ กษาชั้ น ป ที่ 1-4 ศึ กษาดู งาน
ณ สายออกบัตรธนาคาร ธนาคารแหงประเทศไทย ณ จังหวัดนครปฐม
23. วันที่ 22 พฤศจิกายน 2560 สาขาวิชาเศรษฐศาสตรธุรกิจ นํานักศึกษาชั้นปที่ 1-4 ศึกษาดู งาน
ณ โครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณวัดมงคลชัยพัฒนา อันเนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัดสระบุรี
24. วั นที่ 1 ธั นวาคม 2560 สาขาวิ ชาคอมพิ วเตอรธุ รกิ จ ออกประชาสั มพั นธ โรงเรียนบางซ าย
วิทยาคม และโรงเรียน เสนา (เสนาประสิทธิ์) ณ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
25. วั นที่ 19 ธัน วาคม 2560 สาขาวิ ชาคอมพิ วเตอรธุ รกิ จ ออกประชาสั มพั น ธ โรงเรี ยนท าเรื อ
“นิตยานุกูล” ณ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
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26. วั นที่ 16-17 ธั นวาคม 2560 สาขาวิ ชาการเป น ผู ป ระกอบการ กิ จกรรมตลาดนั ดกลางมอ
(ตลาดนัดเฉพาะกิจโดยนักศึกษา) ณ บริเวณตลาดนัด เสาร-อาทิตย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
27. วันที่ 13 ธันวาคม 2560 สาขาวิชาการเปนผูประกอบการ จัดกิจกรรมคนหาผูประกอบการรุน
ใหมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ณ โรงเรียนทาชาง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
28. วันที่ 19 ธันวาคม 2560 สาขาวิชาการเปนผูประกอบการ จัดกิจกรรมค นหาผูประกอบการรุน
ใหมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ณ โรงเรียนนครหลวงอุดมรัชตวิทยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
29. วันที่ 16 ธันวาคม 2560 สาขาวิชาการจัดการจัด ประชุมเพื่อชี้แจงขอมูลและรับฟงความคิดเห็น
นักศึกษาภาคพิเศษ (เสาร-อาทิตย) ณ หองประชุมตนโมก
30. วันที่ 21 – 26 ธั นวาคม 2560 สาขาวิ ชาการท องเที่ ยว นํ านั กศึ กษาสาขาวิ ชาการท องเที่ ยว
ศึกษาเสนทางภาคเหนือ ซึ่งเปนสวนหนึ่งของหลักสูตร ณ จังหวัดเชียงใหม
31. วันที่ 21 ธันวาคม 2560 สาขาวิชาการตลาด ออกประชาสัมพันธหลักสูตร ณ โรงเรียนหนองเสือ
จังหวัดปทุมธานี
32. วันที่ 19 ธันวาคม 2560 สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุ ษย จั ดกิ จกรรมอบรมเพื่ อเตรียม
ความพรอมสูการเปนนัก HR มืออาชีพ ใหนักศึกษาชั้นปที่ 1-4 ณ หอง 31118,31110,31020 อาคาร 100 ป
33. ตลอดเดือนธันวาคม 2560 คณะวิทยาการจัดการ จัดแนะแนวประชาสัมพันธหลักสูตรระดับคณะ
ณ จังหวัดสุพรรณบุรี จังหวัดอางทอง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดปทุมธานี และจังหวัดนครนายก
34. วันที่ 29 – 30 พฤศจิกายน 2560 การสรางแรงจูงใจในการทําผลงานทางวิชาการ โดยได เชิ ญ
รศ.ปราณี ตันประยูร และรศ.ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร ไปใหความรูในขั้นตอนในการเขียนและการสงผลงาน
35. วันที่ 19 ธันวาคม 2560 ผูทรงจากภายนอกมาใหความรูกับอาจารยที่จะเตรียมตัวเขาสูตําแหนง
ทางวิชาการ
36. วันที่ 20 – 21 ธันวาคม 2560 การจัดทําแผนตางๆ ณ จังหวัดนครนายก
37. วันที่ 28 – 29 ธันวาคม 2560 เชิญผูทรงคุณวุฒิมาอานผลงาน และเริ่มที่จะเขียนผลงาน
มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม
รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 5.4 คณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
สาระสําคัญโดยยอ
1. วันที่ 13 - 17 พฤศจิกายน 2560 เทศกาลภาพยนตรวิ ทยาศาสตรเพื่อการเรี ยนรู ประเทศไทย
ประจํ าป พ.ศ. 2560 “Science Film Festival 2017” มี วั ตถุ ประสงค เพื่ อให เด็ กและเยาวชนได ตระหนั กและ
เห็นคุณคาความสํ าคัญของวิทยาศาสตร มีการสงเสริมใหผลิตรายการสาระบั นเทิงเพื่อสื่อสารเนื้อหาวิทยาศาสตร
สู สาธารณชนให เกิดความเขาใจที่ถูกตอง การใหความสําคัญกับ “เทคโนโลยี ในอนาคต” รวมทั้งการรูจักใชอย าง
ฉลาด เพื่อเตรียมพรอมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีในอนาคตไดอย างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
ซึ่ งศู น ย ส ะเต็ ม ศึ ก ษา มหาวิ ทยาลั ย ราชภั ฏ พระนครศรี อยุ ธยา ได รั บ การสนั บ สนุ น ภาพยนตร วิ ท ยาศาสตร
จากสถาบั น เกอเธ จํ านวน 22 เรื่ อง กลุ มเป าหมาย นั กเรี ย น นั กศึ กษา ประชาชนทั่ วไป ณ ท อ งฟ าจํ าลอง
พระราชานุสรณพระจอมเกลา
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2. วันที่ 22 พฤศจิกายน 2560 อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “แนวทางการดําเนินกิจกรรมสะเต็มศึกษา
ที่ เหมาะสมกั บ บริ บ ทของคณะวิ ทยาศาสตร และเทคโนโลยี ” กลุ มเป าหมาย คณาจารย คณะวิ ทยาศาสตร ฯ
จํานวน 20 คน ณ หองประชุม 1 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
3. วันที่ 24 พฤศจิ กายน 2560 จั ดโครงการศึกษาดูงานนั กศึกษาทางด านคอมพิ วเตอร เพื่ อเพิ่ ม
โอกาสการเรียนรู ใหนักศึกษานอกจากการเรียนการสอนภายในหองเรียน และเป ดโลกทั ศน การเรียนรูสิ่งตาง ๆ
เสริมสร างประสบการณชี วิตและความสามัคคี ใหแกนักศึกษาการจัดการโครงขายและสถานี ดาวเทียม นนทบุ รี
ณ บริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน)
4. วั นที่ 25 - 26 พฤศจิ กายน 2560 อบรมคอมพิ วเตอรให นั กศึ กษา หั วข อ “Python Control
Arduino” เพื่ อเพิ่มโอกาสในการเรียนรูให นักศึกษานอกเหนือจากการเรี ยนการสอนภายในหองเรี ยน นั กศึกษา
สามารถนํ าความรูไปประยุ กต ใช กั บการเรียนอย างมี ป ระสิ ทธิ ภาพเป ดโลกทั ศน และเรี ยนรูเทคโนโลยี ใหม ๆ
จากวิทยากรผู เชี่ ยวชาญโดยมี กลุ มเป าหมายเปนนั กศึ กษาสาขาวิ ชาวิทยาการคอมพิ วเตอร จํ านวน 30 คน
ณ หอง 31105 อาคาร 100 ป
5. วั นที่ 1 ธันวาคม 2560 ศูนย STEM คณะวิทยาศาสตร และเทคโนโลยี ได มี กาารเจรจาความ
ร วมมื อกับ บริ ษั ท เวสเทิ รน ดิจิตอล (ประเทศไทย) จํ ากัด ซึ่งบริ ษั ทจะให การสนั บสนุ นทุ นระหวางเรียนและ
เครื่องมือใหกับศูนย STEM และคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
6. วั นที่ 2 ธั น วาคม 2560 และ วั น ที่ 15 - 26 มกราคม 2561 Formula 1 STEM Challenge
กิ จกรรมการสรางรถแข งจําลองระดั บประเทศ ภายใต การดูแลของคณาจารย ผู มี ความชํ านาญในศาสตร ตางๆ
กลุมเปาหมายนักเรียนระดับประถม มัธยมศึกษา จํานวน 60 คน คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
7. วันที่ 13 – 15 ธันวาคม 2560 เพื่อเปนการสงเสริมบรรยากาศการเรียนรูวิชาดาราศาสตรเพื่ อ
เปนการบริการความรูและเปนแหลงเผยแพรความรูความสนใจในสาขาวิชาดาราศาสตรในระดับโรงเรียนและทองถิ่น
คณะวิ ท ยาศาสตรและเทคโนโลยี จึ งได จั ดโครงการเยาวชนคนดู ดาว เนื่ องจากวั น ที่ 13 – 15 ธ.ค.60 จะมี
ปรากฏการณทางดาราศาสตร คือ ปรากฏการฝนดาวตกคนคูซึ่งเปนปรากฏการณที่หาดูไดยาก ณ อุทยานแหงชาติ
ภูหินรองกลา จังหวัดพิษณุโลก
8. วันที่ 16 – 17 ธันวาคม 2560 โครงการการพัฒนานวัตกรรมสื่อการสอนวิทยาศาสตร "ตามแนวทาง
สะเต็มศึกษา" เพื่อพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอนดานวิทยาศาสตรในแตละระดับดวยสื่อ เพื่ อพัฒนาผูเรียน
ให เรียนรูวิทยาศาสตรตามกระบวนการทางวิทยาศาสตรแบบตอเนื่อง เพื่อนํากลับไปใชในการจั ดการเรียนการสอน
ในสถานศึ กษาได ซึ่ งสอดรั บกั บนโยบายภาครั ฐในการพั ฒ นาประเทศยุ คที่ 4 โดยมี Prof.Dr.Norikazu Osumi
ไดเดินทางมาเปนวิทยากรในโครงการนี้ ณ หอง ศว.108 อาคารศูนยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
9. วันที่ 19 ธันวาคม 2560 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเขียนโปรแกรมภาษาซีเบื้ องตน
จัดขึ้นเพื่อใหผูเขาอบรมเขาใจกระบวนการเขียนโปรแกรมเบื้องตน สามารถนําความรูไปตอยอดการเขียนโปรแกรม
ขั้นสูงไดโดยมี กลุมเปาหมายเปน ครู นักเรียน และนักศึกษา ตําบลบางนมโค อําเภอเสนา จํ านวน 40 คน ซึ่งจะ
ช วยใหผู เขารับการอบรมมีความเข าใจเกี่ยวกับภาษาคอมพิ วเตอรเบื้ องต น และมี ทั กษะในการเขียนโปรแกรม
เบื้องตน ณ โรงเรียนวัดบางนมโค
10. วั นที่ 22 - 23 ธันวาคม 2560 โครงการลานคุ ณธรรมและเดิ นตามรอยพ อ จั ดขึ้ น เพื่ อส งเสริ ม
ใหนักศึกษามีคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงคบูรณาการงานดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับ
การเรียนการสอนและกิจกรรมของนักศึกษา โดยมีกลุมเปาหมายเปน อาจารย เจาหน าที่ และนักศึกษา จํานวน
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72 คน ซึ่ งการเข ารวมโครงการดั งกล าวจะช วยให นั กศึกษามี ความรูนอกเหนื อจากการเรียนการสอนภายใน
หองเรียน และสามารถปรับตัวอยูรวมกับผูอื่นไดอยางมีคุณภาพไดโครงการชั่งหัวมันตามพระราชดําริ และอุทยาน
สิ่งแวดลอมนานาชาติสิรินธร จังหวัดเพชรบุรี
11. ขณะนี้โครงการที่ดําเนินการอยู คือ (1) โครงการลูกขายของการทําหองปฏิบัติการมาตรกั บ วช.
และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร สิ่งแวดลอมเปนสิ่งสําคัญ มหาวิทยาลัยตองออกนโยบายเรื่องหองแลปปลอดภั ย
เนื่ องจากตองเขาสู ระบบ ทางคณะไดแต งตั้ งคณะกรรมการและแนวปฏิ บั ติ เรียบรอยแล ว ส วนเรื่ องวิ สัยทั ศน
โครงการ และความปลอดภัยตองใหมหาวิทยาลัยดําเนินการ (2) กําลังดําเนินการ Green you ซึ่งขณะนี้มีหลาย
แหงที่ดําเนินการเหมือนกัน
12. การสนับสนุนกิจกรรมของงานมรดกโลกในการออกราน ฝากมหาวิทยาลัยดูแลในภาพรวมดวย
13. การรายงานจํานวนนักศึกษาตอสภามหาวิทยาลัย ซึ่งจะมีการบรรจุวาระในเดือนถัดไป
มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม
รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 5.5 ผูอํานวยการสถาบันอยุธยาศึกษา
สาระสําคัญโดยยอ
1. วั นที่ 3 พฤศจิ กายน 2560 สถาบั นอยุ ธยาศึ กษา ร วมกั บ กรมส งเสริมวั ฒ นธรรม กระทรวง
วัฒนธรรม และสํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดกิจกรรมประดิ ษฐกระทงพุทธบู ชา ณ สถาบั น
อยุธยาศึกษา โดยมีคณาจารย บุ คลากร นักศึกษา และประชาชนผูสนใจทั่ วไป ได ให ความสนใจเขารวมกิจกรรม
ประดิษฐกระทงจากวัสดุธรรมชาติ เปนจํานวนมาก เพื่อรวมสืบสาน สงเสริมประเพณีอันดีงามของไทยใหคงอยูตอไป
โดยมี การแสดงดนตรีไทย จากนักศึกษาสาขาวิชาดนตรีไทย และการแสดงนาฏยศิลป สรางสรรคชุ ด “คงคาอารตี
วิถี แห งสายน้ํ า” การแสดงชุด “ระบํ าสุ โขทัย” และการแสดงชุด “ระบํ าโคมประที ปศรีอยุ ธยา” จากนั กศึ กษา
สาขาวิชานาฏศิลปการละคร มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ณ สถาบันอยุธยาศึกษา
2. วั นที่ 8 - 9 พฤศจิ กายน 2560 สถาบั นอยุ ธยาศึ กษา จั ดกิ จกรรมอบรมยุ วมั คคุ เทศก อาสา
ท องเที่ ยวทางวั ฒ นธรรมอยุ ธยา รุ นที่ 1 ณ สถาบั นอยุ ธยาศึ ก ษา และโบราณสถานในมหาวิ ทยาลั ยราชภั ฏ
พระนครศรีอยุธยา โดยไดรับเกียรติจากคุณศาริสา จินดาวงษ ผูอํานวยการพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ เจาสามพระยา
และคุณวั นลี ย กระจางวี ภั ณฑารักษ พิ พิธภั ณฑสถานแห งชาติ เจาสามพระยา เป นวิ ทยากรอบรมใหความรูแก
นั ก ศึ ก ษาสาขาวิ ช ารั ฐประศาสนศาสตร และนั ก ศึ ก ษาสาขาวิ ช าประวั ติ ศ าสตร มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
พระนครศรี อยุ ธยา จํ านวน 50 คน ซึ่ งการจั ดกิ จกรรมดั งกล าวมี วั ตถุ ป ระสงค เพื่ อเสริ ม สร างทั กษะความรูใน
ดานการนําเสนอข อมู ล และความรูที่เกี่ยวของกับการทองเที่ยว โดยเฉพาะขอมูลแหลงท องเที่ยว และวัฒนธรรม
สถาน พรอมทั้งพั ฒนาทักษะในการเปนมัคคุเทศก ใหนักศึกษามีความกลาแสดงออก กลาคิด กลาทํ า อันจะเปน
ประโยชนอยางยิ่งตอนักศึกษาที่เขารับการอบรมใหสามารถเปนยุวมัคคุเทศกอาสาทองเที่ยวทางวัฒนธรรมอยุธยา
ไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยผูเขารับการอบรมไดรับมอบเกียรติบัตรจาก อาจารย ดร.จงกล เฮงสุวรรณ ผูอํานวยการ
สถาบันอยุธยาศึกษา ณ สถาบันอยุธยาศึกษา และโบราณสถานในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
3. วันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 อาจารย กันยารัตน คงพร รองผูอํ านวยการสถาบันอยุ ธยาศึกษา
เปนประธานการประชุมคณะกรรมการดําเนินงานสถาบันอยุธยาศึกษา ครั้งที่ 11/2560 โดยมีผูบริหารและบุคลากร
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เขาร วมประชุม เพื่อรายงานและกํากับติดตามผลการดําเนินงานของสถาบันอยุธยาศึกษา ณ หองประชุมสถาบั น
อยุธยาศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ณ หองประชุมสถาบันอยุธยาศึกษา
4. วั นที่ 16 - 17 พฤศจิ กายน 2560 สถาบันอยุ ธยาศึ กษา จั ดกิ จกรรมอบรมยุ วมั คคุ เทศก อาสา
ท องเที่ ยวทางวั ฒ นธรรมอยุ ธยา รุ นที่ 2 ณ สถาบั นอยุ ธยาศึ ก ษา และโบราณสถานในมหาวิ ทยาลั ยราชภั ฏ
พระนครศรีอยุธยา โดยไดรับเกียรติจากคุณศาริสา จินดาวงษ ผูอํานวยการพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ เจาสามพระยา
และคุณวั นลี ย กระจางวี ภั ณฑารักษพิพิ ธภัณฑสถานแห งชาติ เจาสามพระยา เป นวิทยากรอบรมใหความรูแก
นั ก ศึ ก ษาสาขาวิ ช ารั ฐประศาสนศาสตร และนั ก ศึ ก ษาสาขาวิ ช าประวั ติ ศ าสตร มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
พระนครศรี อยุ ธยา จํ านวน 60 คน ซึ่ งการจั ดกิ จกรรมดั งกล าวมี วั ตถุ ป ระสงค เพื่ อเสริ ม สร างทั กษะความรูใน
ดานการนําเสนอข อมู ล และความรูที่เกี่ยวของกับการทองเที่ยว โดยเฉพาะขอมูลแหลงท องเที่ยว และวัฒนธรรม
สถาน พรอมทั้งพั ฒนาทักษะในการเปนมัคคุเทศก ใหนักศึกษามีความกลาแสดงออก กลาคิด กลาทํ า อันจะเปน
ประโยชนอยางยิ่งตอนักศึกษาที่เขารับการอบรม ใหสามารถเปนยุวมัคคุเทศกอาสาทองเที่ยวทางวัฒนธรรมอยุธยา
ไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยผูเขารับการอบรมไดรับมอบเกียรติบัตรจาก อาจารย ดร.จงกล เฮงสุวรรณ ผูอํานวยการ
สถาบันอยุธยาศึกษา ณ สถาบันอยุธยาศึกษา และโบราณสถานในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
5. วันที่ 18 พฤศจิกายน 2560 สถาบันอยุธยาศึกษา จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการดานศิลปะ และ
วัฒนธรรมอยุธยา ครั้งที่ 1 เรื่อง “หัตถกรรมปนจิ๋วดินไทย” โดยไดรับเกียรติจากคุณสุเมธา ทองเสริมสุข ประธาน
กลุมสตรีตําบลบ านเลนปนจิ๋วดินไทย เปนวิทยากรบรรยายและฝกปฏิบัติให แกครูอาจารย และบุคลากรทางการ
ศึกษา และประชาชนทั่วไป ไดรับความรูและสามารถป นของจิ๋ วแบบไทยได รวมทั้ งสามารถนําความรูที่ไดรับจาก
การเขารวมอบรมไปถ ายทอดใหกั บนั กเรียน นักศึกษา รวมถึงบุคลากรทางการศึ กษาในสถานศึกษาของตนให มี
ความรู และประยุกตใชเพื่ อการประกอบอาชีพตอไป โดยมี อาจารย ดร.จงกล เฮงสุวรรณ ผูอํานวยการสถาบั นฯ
มอบเกี ยรติ บั ตรแกผูสําเร็จการอบรมดังกลาว ณ สถาบันอยุ ธยาศึกษา มหาวิทยาลัยราชภั ฏพระนครศรี อยุธยา
ณ หองประชุมสถาบันอยุธยาศึกษา
6. วั นที่ 25 พฤศจิ กายน 2560 สถาบั นอยุ ธยาศึ กษา ได จั ดโครงการศึ กษาประวั ติ ศาสตรแ ละ
ศิลปวัฒนธรรมอาเซียน กลุมชาติพันธุในภูมิภาคอาเซียน กรณีศึกษานครมรดกโลกหลวงพระบาง และเมืองเชี ยง
ขวาง สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ณ สถาบันอยุ ธยาศึกษา มหาวิ ทยาลั ยราชภั ฏพระนครศรีอยุ ธยา
โดยได รั บ เกี ยรติ จาก คุ ณ ศรั ณ ย บุ ญ ประเสริฐ นั กเขี ย นผู ชํ านาญการอุ ษ าคเนย ประจํ าสํ านั ก พิ มพ ส ารคดี
เปนวิทยากรบรรยายใหแกครูอาจารย นักวิชาการ นักศึกษา และผูสนใจทั่วไป โดยมีวัตถุประสงคเพื่อสรางความรู
ความเขาใจ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับประวัติศาสตร และศิลปวัฒนธรรมของสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว ที่ มี ความสั มพั น ธ เกี่ ยวข องกั บ ประเทศไทยมาอย างยาวนาน โดยมี ความโดดเด น ทางศิ ล ปะ
สถาป ตยกรรม ที่ มี การส งผ านมายั งดิ นแดนประเทศไทยโดยเฉพาะในกลุ มวัฒนธรรมอี สาน อาทิ รู ปแบบทาง
ดานจิตรกรรม ประติมากรรม และสถาปตยกรรม รูปแบบของการแสดง อาหาร และวัฒนธรรมความเปนอยู รวมทั้ง
เปนการเชื่อมโยงศักยภาพทางการทองเที่ยวเมืองมรดกโลก ภายใตบริบทประชาคมอาเซียน ณ หองประชุมสถาบัน
อยุธยาศึกษา
7. วันที่ 29 พฤศจิกายน 2560 สถาบันอยุธยาศึกษา ไดจัดกิจกรรมสัมมนาการอนุรักษ และพั ฒนา
นครประวั ติ ศาสตร พระนครศรี อยุ ธยา ครั้ งที่ 1 เวลา 09.00 - 12.30 น. ณ ห องประชุ มสถาบั น อยุ ธยาศึ กษา
โดยไดรับเกียรติจาก อาจารยสาวิตรี สุวรรณสถิตย กรรมการผูทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการแห งชาติวาดวยมรดก
โลก และกรรมการผูทรงคุณวุฒิในคณะอนุกรรมการมรดกโลกดานวัฒนธรรม เปนวิทยากรบรรยายใหความรูแกครู
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อาจารย นักวิชาการ นักศึ กษา และผูสนใจทั่วไป ซึ่งการจัดกิจกรรมดังกลาวมีวัตถุประสงคเพื่ อการอนุ รักษ และ
สรางความเขาใจในบริบทของการพัฒนาเมืองมรดกโลก อันจะเปนประโยชนแกการเรียนรู และกระบวนการพัฒนา
นครประวัติศาสตรพระนครศรีอยุธยาอยางยั่งยืน ณ หองประชุมสถาบันอยุธยาศึกษา
8. วันที่ 1 ธันวาคม 2560 กิ จกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการตามรอยศาสตรพระราชาสูการพั ฒนาอย าง
ยั่งยืน ครั้งที่ 1 ณ ศูนยการเรียนรูบานทุงกระโปรง จังหวัดนครนายก
9. วันที่ 2 – 3 ธันวาคม 2560 กิจกรรม อบรมยุวมัคคุเทศก อาสาท องเที่ ยวทางวั ฒนธรรมอยุธยา
รุนที่ 3 ณ สถาบันอยุธยาศึกษา และวัฒนธรรมสถานในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
10. วันที่ 9 – 10 ธันวาคม 2560 กิจกรรม อบรมยุวมัคคุเทศก อาสาทองเที่ยวทางวัฒนธรรมอยุธยา
รุนที่ ๔ ณ สถาบันอยุธยาศึกษา และวัฒนธรรมสถานในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
11. วั นที่ 14 ธันวาคม 2560 กิจกรรมอบรมเชิ งปฏิ บัติ การตามรอยศาสตรพระราชาสู การพั ฒ นา
อยางยั่งยืน ครั้งที่ 1 ณ ศูนยการเรียนรูบานทุงกระโปรง จังหวัดนครนายก
12. วันที่ 16 ธันวาคม 2560 อบรมเชิงปฏิบัติการดานศิลปะ และวัฒนธรรมอยุ ธยา ครั้ งที่ 1 เรื่อง
“ลงรักปดทอง” ณ สถาบันอยุธยาศึกษา
13. วันที่ 20 ธันวาคม 2560 ประชุมคณะกรรมการดําเนินงานสถาบั นอยุธยาศึกษา ครั้งที่ 12/2560
ณ สถาบันอยุธยาศึกษา
14. วันที่ 27 ธันวาคม 2560 กิจกรรม นําเสนอผลงานวิชาการและงานวิจัย ครั้งที่ 1 ณ สถาบันอยุธยา
ศึกษา
15. วันที่ 28 ธันวาคม 2560 สถาบันอยุธยาศึกษาจัดทําบุญปใหม
มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม
รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 5.6 ผูอํานวยการสํานั กวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
สาระสําคัญโดยยอ
1. วันที่ 2 พฤศจิกายน 2560 สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมอบหมายให บุคลากรงาน
หองสมุดลงพื้นที่สํารวจสภาพหองสมุดโรงเรียนตะโกดอนหญานาง เพื่อเตรียมวางแผนดําเนินการพัฒนาหองสมุดใหได
มาตรฐานห อ งสมุ ด โรงเรี ย นและยกระดั บ การศึ ก ษาในท อ งถิ่ น ณ โรงเรี ย นตะโกดอนหญ านาง อ. ภาชี
จ. พระนครศรีอยุธยา
2. วั นที่ 27 – 28 พฤศจิ กายน 2560 ดํ าเนิ นการปรับปรุ งบริ เวณภายในห องสมุ ด โดยจั ดระบบ
หมวดหมูหนังสือและจัดทําเครื่องมือชวยคนหาเปนระบบอิเล็กทรอนิกส
3. วันที่ 13 พฤศจิกายน 2560 สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดโครงการวิทยวิชาการ
การสงเสริมการเรียนรูตลอดชี วิต กิ จกรรมสงเสริมนิสัยรักการอ าน การอ านเพื่ อการเรี ยนรู ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2561 โดยจัดกิจกรรมการแสดงผลงานวรรณกรรม” เรียงรอยวรรณกรรม หนึ่งภาพเลาในหลวงรัชการที่ 9 ของฉัน”
ให กับนักศึกษาที่ เขารวมกิจกรรม วิทยากรโดย ผศ.ดร.วาสนา บุญสม อาจารย คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
ครั้งนี้ยังมีการแขงขันการเขียนวรรณกรรมภาพที่ประทับใจในพระบาทสมเด็จพระเจ าอยู หัวรัชการที่ 9 พรอมมอบ
เกียรติบัตรใหแกผูเขารวมประกวดแขงขันดวย ณ คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
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4. วันที่ 23 – 24 พฤศจิกายน 2560 สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดประชุมประชุม
เชิงปฏิบัติการจัดทําแผนพัฒนาสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อทบทวนแผนยุทธศาสตรระยะ 5 ปของ
สํานักโดยปรับปรุงใหสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย และมีการทบทวนตัวชี้วัดรายบุคคลเพื่อรองรับ
ตัวชี้ วัดของสํานักด วย ในการนี้ไดเชิ ญตัวแทนจากกองนโยบายและแผน วิทยากรโดย ว าที่ รอยตรีอิ ทธิพันธ สมจู
ตําแหนง นักวิเคราะหนโยบายและแผน จัดประชุม ณ โรงแรมเดอะ ลอฟท ชีไซต ศรีราชา จังหวัดชลบุรี
5. สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ไดจัดเพิ่มเวลาใหบริการเปดหองสมุดนอกเวลาราชการ
ในชวงระหวางกอนและหลังสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2560 โดยหองสมุดเปดบริการนอกเวลาราชการ เวลา 16.30 –
23.00 น. เริ่มตั้งแตวันที่ 27 พฤศจิกายน ถึงวันที่ 15 ธันวาคม 2560 (เวนวันเสาร – อาทิตย และวันหยุดนักขตฤกษ)
ณ หองสมุด อาคารบรรณราชนครินทร ชั้น 1 (โซนดานหนา)
6. โครงการจัดทําหนังสือมีชีวิตอิเล็กทรอนิกสเพื่อหองสมุดมนุษย ประจําป 2561
6.1 ชื่อเรื่อง เครื่องแขวนไทย วิทยากรโดย อาจารยนภา ลีละศุภพงษ คณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี วันที่ 12 ธันวาคม 2560
6.2 ชื่อเรื่อง การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชเศรษฐกิจเพื่อการคาและการอนุรักษ พันธุกรรม วิทยากร
โดย อาจารย ดร.ยุพาภรณ วิริยานนท คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี วันที่ 13 ธันวาคม 2560 สํานักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ
7. วันที่ 2 พฤศจิกายน 2560 แกไขอุปกรณกระจายสัญญาณ (Access Point) เชื่อมตอสัญญาณ Wi-Fi
ไมได โดยการนํามาเซ็ตระบบใหม ณ สาขาวิชาเกษตรศาสตร
8. วันที่ 3 พฤศจิกายน 2560 ติดตั้งระบบอินเทอรเน็ต อาคารหลังใหม คณะครุศาสตร โดยการติดตั้ง
Hub Switch และเดินสาย Lan เพิ่มเติม ณ คณะครุศาสตร
9. วันที่ 4 พฤศจิกายน 2560 กิจกรรมคายประวัติศาสตรพระนครศรีอยุ ธยา โครงการ“สายใจไทย
สูใจใต” รุนที่ 32 ณ หองประชุม อาคาร 100 ป
10. วันที่ 6 พฤศจิกายน 2560 ติดตั้งระบบเครื่องเสียง หองประชุม 31120 อาคาร 100 ป
11. วั นที่ 10 พฤศจิ กายน 2560 แก ไขระบบอิ นเทอร เน็ ตอาคารศู นย การศึ กษาพิ เศษ เนื่ องจากมี
การเสียบสาย Lan ที่ HUB ผิดชองทําใหเกิดการวน LOOP ในวง LAN ศูนยการศึกษาพิเศษ
12. วันที่ 15, 23 พฤศจิ กายน 2560 ติดตั้งรั้วโซกั้นทางเทาพร อมทาสีขาว แดง บริเวณดานซ ายและ
ดานขวา อาคาร 100 ป
13. วั นที่ 15 พฤศจิ กายน 2560 กิจกรรม ประกวด เดื อน และดาวเที ยม คณะมนุ ษยศาสตร และ
สังคมศาสตร ณ หองประชุม อาคาร 100 ป
14. วันที่ 24 พฤศจิกายน 2560 ติดตั้งระบบอินเทอรเน็ต อาคารบัณฑิต หอง 3026 3028 และ 3029
โดยการติดตั้ง Hub Switch และเดินสาย Lan เพิ่มเติม ณ อาคารบัณฑิต หอง 3026 3028 และ 3029
15. หองสมุดเปดใหบริการหนังสือใหมช้นั ที่ 1 ทุกทานสามารถเขาไปดูได
16. อาคาร 100 ป มีการติดตั้งเสาและใชโซเชื่อมไวรอบอาคาร เพื่อปองกันรถที่เขาไปจอด
17. ระบบ WiFi ไดมีการเปดซอง และภายในเดือนธันวาคม 2560 จะทําสัญญาวาจาง และติดตั้งแลว
เสร็จในเดือนมกราคม 2561
มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม
รับทราบ
การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 1/2561
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ระเบียบวาระที่ 5.7 ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
สาระสําคัญโดยยอ
1. วั นที่ 12 ธันวาคม 2560 ผู อํานวยการประชุ มคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลั ย (ก.บ.) ครั้ งที่
12/2560 ณ หองประชุมอยุธยา – อาเซียน
2. วันที่ 13 ธันวาคม 2560 ผู อํานวยการประชุมสภามหาวิทยาลั ยราชภั ฏพระนครศรีอยุ ธยา ครั้งที่
13/2560 ณ หองประชุมอยุธยา – อาเซียน
3. วั นที่ 13 ธั นวาคม 2560 การประชุ มกองบรรณาธิ การวารสารราชภั ฏกรุ งเก า ณ ห องประชุ ม
สถาบันวิจัยและพัฒนา
4. วันที่ 18 – 20 ธันวาคม 2560 งานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิ ทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา
ครั้งที่ 8 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี จ.จันทบุรี
5. วันที่ 12 – 14 ธันวาคม 2560 การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเปนวิทยากรมืออาชีพ” ณ หอง 3001
อาคารบัณฑิตวิทยาลัย
6. วันที่ 25 – 27 ธันวาคม 2560 การอบรมเชิงปฏิบัติการ“การเขียนบทความวิจัยและบทความวิชาการ
เพื่อเผยแพรในการประชุมระดับชาติและนานาชาติ จ.กาญจนบุรี
7. จากที่มีการประชาคม 5 พื้นที่สําหรับงานบริการวิชาการ และในวันอาทิตยที่ 17 ธันวาคม 2560
จะลงพื้นที่ ณ ตําบลคลองจิก อําเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และไดนัดหมายประชาชนไวแลว
มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม
รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 5.8 ผูอํานวยการสํานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา
สาระสําคัญโดยยอ
1. วันที่ 29 ตุลาคม 2560 อบรมการใชระบบการลงทะเบียนออนไลนและพัฒนาทักษะการใช Google
Classroom และเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา ณ หอง 31110 อาคารศูนยภาษาและคอมพิวเตอร
2. วันที่ 4 พฤศจิกายน 2560 กิจกรรมสานสัมพันธรุนพี่รุนนองระดับบัณฑิตศึกษา ณ หองประชุม
ตนโมก อาคารบรรณราชนคริทร
3. วั นที่ 16 ธั นวาคม 2560 การอบรมภาษาอั งกฤษเพื่ อเตรี ย มความพร อมในการเตรี ยมสอบ
ของนักศึกษาระดับปริญญาโท ซึ่งนักศึกษาตองเตรียมความพรอมในการสอบตามเกณฑของสํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา (ส.ก.อ.) ใหได โดยไดเรียนเชิญวิทยากรมาใหความรู
4. สํานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาและคณะครุศาสตรไดประสานงานกันในการพัฒนาหลักสูตร
และการสอนในระดับปริญญาโท และจะมีการวิภาคหลักสูตร ในวันที่ 20 ธันวาคม 2560
มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม
รับทราบ

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 1/2561
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ระเบียบวาระที่ 5.9 ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี
สาระสําคัญโดยยอ
1. การรับเงินตลาดนัดรานจรทุกสัปดาห และไดปรับระบบการชําระเงินทําใหผูประกอบการได
ชําระเงินตรงเวลามากขึ้น เนื่องจากหากชําระเงินลาชาจะเสียคาปรับ
2. การจัด หอ งเรีย นในอาคาร 2 ไวพ ลางกอน จํ านวน 22 ห องเรีย น และได จัดเตรียมเก า ชี้
แลคเชอรไวสําหรับการเรียนแลว
3. วันที่ 28 ธันวาคม 2560 การจัดงานเลี้ยงปใหมของบุคลากร ในช วงกลางวัน ณ หอประชุม
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
4. วัน ที่ 10 มกราคม 2560 การจั ดงานเลี้ย งปใหม ข องคณาจารย ในชวงเย็ น ณ หอประชุม
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
งานบริหารงานบุคคล
1. วัน ที่ 8 พฤศจิกายน 2560 ประชุมคณะกรรมการพิ จารณาตําแหนงทางวิชาการ (ก.พ.ว.)
ครั้งที่ 12/2560 มี ม ติ เห็น ชอบการกํา หนดตํา แหน ง และแต ง ตั้ งให ดํ ารงตํ า แหน งทางวิช าการ ระดับ ผูช วย
ศาสตราจารย จํานวน 1 ราย
2. วัน ที่ 28 พฤศจิกายน 2560 ประชุมคณะกรรมการบริห ารงานบุ คคลประจํา มหาวิท ยาลั ย
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (ก.บ.ม.) ครั้งที่ 9/2560
3. วันที่ 21 พฤศจิกายน 2560 ประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองเงินเดือนขาราชการ
4. วันที่ 16 พฤศจิกายน 2560 ประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการลาศึกษาตอ ครั้งที่
6/2560
5. วันที่ 27 ตุลาคม – 9 พฤศจิกายน 2560 ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุ คคลเพื่อจางเปนเจ าหน าที่
ประจําตามสัญญา ครั้งที่ 4/2560
6. บรรจุและแตงตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ จํานวน 5 ราย ดังนี้
6.1 นางธนาวรรณ รัก ษาพงษ พ านิ ช พนั ก งานมหาวิ ท ยาลั ย ตํ า แหน ง อาจารย สั ง กั ด
คณะครุศาสตร ตั้งแตวันที่ 15 พฤศจิกายน 2560
6.2 นายจุติธรณ เลาหพรชัยพันธ พนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหนงอาจารย สังกัดคณะครุ
ศาสตร ตั้งแตวันที่ 15 พฤศจิกายน 2560
6.3 นางสาวสิ ริ พ ร ทิ ช าชาติ พนั ก งานมหาวิ ท ยาลั ย ตํ า แหน ง อาจารย สั ง กั ด คณะ
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ตั้งแตวันที่ 15 พฤศจิกายน 2560
6.4 นายวิวัฒ น รอยศรี พนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหนงอาจารย สังกัดคณะมนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร ตั้งแตวันที่ 15 พฤศจิกายน 2560
6.5 นางสาวปภัสนันท แกวแสง เจาหนาที่ป ระจําตามสัญ ญา ตําแหนงอาจารย สังกัดคณะ
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ตั้งแตวันที่ 1 พฤศจิกายน 2560
7. บุคลากรสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ลาออกจาการปฏิบัติหนาที่ จํานวน
1 ราย
7.1 นายณัฐพงษ มีธรรมยุติ เจาหนาที่ประจําตามสัญ ญา ตําแหนงคนงาน สังกัดกองกลาง
สํานักงานอธิการบดี ตั้งแตวันที่ 1 พฤศจิกายน 2560
การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 1/2561
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8. กําหนดการประชุมคณะกรรมการพิ จารณาตําแหนงทางวิชาการ (ก.พ.ว.) ครั้ งที่ 13/2560
ภายในเดือนธันวาคม 2560
9. กําหนดการประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการลาศึกษาตอ ครั้งที่ 7/2560 ภายใน
เดือนธันวาคม 2560
10. กํ า หนดการประชุ ม คณะกรรมการกองทุ น พั ฒ นาบุ ค ลากร ครั้ งที่ 2/2560 ภายในเดื อ น
ธันวาคม 2560
11. นํ า เสนอวาระเข า ที่ ป ระชุ ม สภามหาวิ ท ยาลั ย ครั้ ง ที่ 13/2560 วั น ที่ 13 ธั น วาคม 2560
เรื่อง พิจารณาอนุมัติการกําหนดอัตราคาจางแรกบรรจุและปรับอัตราคาจางสําหรับพนักงนมหาวิทยาลัย
มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม
รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 5.10 ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ
- ไมมี -

ระเบียบวาระที่ 5.11 ผูอํานวยการกองนโยบายและแผน
สาระสําคัญโดยยอ
1. ผลการดําเนินงาน ประจําเดือนพฤศจิกายน - ธันวาคม พ.ศ. 2560
2. แผนการดําเนินงานประจําเดือนธันวาคม พ.ศ. 2560
3. สรุ ป ผลการดํ า เนิ น งานตามแผนการใช จ า ยงบประมาณรายจ า ย ประจํ า ป ง บประมาณ
พ.ศ. 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ขอมูลสะสม ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2560 – 30 พฤศจิกายน
2560
4. สรุ ป ผลการดํ า เนิ น งานตามแผนการใช จ า ยงบประมาณรายจ า ย ประจํ า ป ง บประมาณ
พ.ศ. 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จําแนกตามประเภทงบประมาณ ขอมูลสะสม ตั้งแตวันที่ 1
ตุลาคม 2560 – 30 พฤศจิกายน 2560
5. สรุ ป ผลการดํ า เนิ น งานตามแผนการใช จ า ยงบประมาณรายจ า ย ประจํ า ป ง บประมาณ
พ.ศ.2561 มหาวิท ยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จําแนกตามประเภทรายจาย ขอมู ลสะสม ตั้งแตวันที่ 1
ตุลาคม 2560 – 30 พฤศจิกายน 2560
6. สรุ ป ผลการดํ า เนิ น งานตามแผนการใช จ า ยงบประมาณรายจ า ย ประจํ า ป ง บประมาณ
พ.ศ. 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จําแนกรายหนวยงาน ขอมูลสะสม ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม
2560 – 30 พฤศจิกายน 2560
7. สรุ ป ผลการดํ า เนิ น งานตามแผนการใช จ า ยงบประมาณรายจ า ย ประจํ า ป ง บประมาณ
พ.ศ. 2561 (ภาพรวม) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จําแนกรายหนวยงาน ขอมูลสะสม ตั้งแตวันที่ 1
ตุลาคม 2560 – 30 พฤศจิกายน 2560
8. สรุปขาวยุทธศาสตรดานการศึกษาที่เกี่ยวของ
มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม
รับทราบ
การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 1/2561
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ระเบียบวาระที่ 5.12 ผูอํานวยการกองกลาง
ขอมูลตามที่สํานักงานอธิการบดีเสนอ

ระเบียบวาระที่ 5.13 ผูอํานวยการกองพัฒนานักศึกษา
สาระสําคัญโดยยอ
1. วันที่ 3 พฤศจิกายน 2560 ประชุมเตรียมความพรอมงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจําป
การศึกษา 2560 รวมกับคณบดี 4 คณะ ณ หองประชุมกองพัฒนานักศึกษา
2. วันที่ 8 พฤศจิกายน 2560 อบรมธรรมศึกษา ณ หอประชุมมหาวิทยาลัย
3. วันที่ 9 พฤศจิกายน 2560 สอบธรรมศึกษา ณ หอประชุมมหาวิทยาลัย
4. วันที่ 12-17 พฤศจิกายน 2560 เขารวมการแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย (ครั้งที่ 45)
รอบคัดเลือก ณ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตชลบุรี จ.ชลบุรี
5. วันที่ 22 พฤศจิ กายน 2560 จัดอบรมใหความรูและทักษะดานการประกันคุณภาพการศึกษาแก
นักศึกษา ใหกับนักศึกษาชั้นปที่ 1 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัย
6. วันที่ 28 พฤศจิกายน 2560 นํานักศึกษาเขารับทุนการศึกษา ปตท. ประจําป 2560 ณ อาคาร
สํานักงานใหญ บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)
7. วันที่ 28 พฤศจิกายน 2560 ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนางานดานกิจการนักศึกษา
ณ หองประชุมกองพัฒนานักศึกษา
8. วั นที่ 29 พฤศจิ กายน 2560 จั ดอบรมเตรี ยมความพรอมเพื่ อการทํ างานเมื่อสํ าเร็ จการศึกษา
ให กับนักศึ กษาชั้นป ที่ 4 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรกับคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ณ หอประชุ ม
มหาวิทยาลัย
9. วันที่ 17 ตุลาคม 2560 จัดประชุมเตรียมความพรอมงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจําป
การศึกษา 2560 ณ หองประชุมวิมานจันทร มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
10. วั นที่ 14 - 16 ธั นวาคม 2560 โครงการประชุ มเชิ งปฏิ บั ติ การการพั ฒนาเครื อข ายกิ จการนั กศึ กษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั่วประเทศ ครั้งที่ 9 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
11. วันที่ 18 - 19 ธันวาคม 2560 อบรมอาจารยที่ปรึกษา ณ หองประชุมตนโมก
12. วั นที่ 20 - 23 ธั น วาคม 2560 ส งบุ คลากรเข าร วมโครงการพั ฒ นามหาวิ ทยาลั ย สู การเป น
มหาวิทยาลัยปลอดบุหรี่อยางยั่งยืน ณ โรงแรมไมดา จ.นครปฐม
มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม
รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 5.14 ผูอํานวยการกองบริการการศึกษา
สาระสําคัญโดยยอ
1. วันที่ 1 กันยายน 2560 ถึงวันที่ 3 พฤศจิก ายน 2560 รับ สมั ครนักศึก ษาภาคปกติ ระดับ
ปริญญาตรี ประจําปการศึกษา 2561 (รอบ Portfolio ครั้งที่ 1) โดยไมมีการสอบขอเขียน และไมตองชําระเงิน
คาสมัค รใด ๆ ทั้งสิ้น (สมัครผานโรงเรียน โดยทางโรงเรีย นรวบรวมใบสมั ครสงมายั งกองบริการการศึก ษา)
จํานวน 700 ราย โรงเรียนในกลุมเปาหมาย
การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 1/2561
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2. วันที่ 28 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560รับสมัครนักศึกษาภาคพิเศษ (เสารอาทิตย) ประจําภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2560 ณ กองบริการการศึกษา งานการเงินและบัญชี
3. วันที่ 7 พฤศจิกายน 2560 ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ 9/2560 (วาระพิเศษ)
ณ หองประชุมอยุธยา-อาเซียน
4. วันที่ 9 พฤศจิกายน 2560 ประกาศรายชื่อ นั กศึก ษาภาคปกติ ประจําป การศึกษา 2561
(รอบ Portfolio ครั้งที่ 1) ณ กองบริการการศึกษา www.aru.ac.th
5. วันที่ 18 พฤศจิก ายน 2560 สอบสัมภาษณนักศึกษาภาคปกติ ประจําป การศึ กษา 2561
(รอบ Portfolio ครั้งที่ 1) จํานวน 757 ราย ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
6. วั น ที่ 15 พฤศจิ ก ายน 2560 โครงการ “ARU พบผู บ ริ ห ารสถานศึ ก ษา และผู บ ริ ห าร
การศึกษาในเขตพื้นที่บริการ ประจําปการศึกษา 2561 ณ หองประชุมคณะรัฐมนตรี ชั้น 2 อาคาร 100 ป
7. วั น ที่ 22 พฤศจิ ก ายน 2560ประชุ ม คณะกรรมการสภาวิ ช าการ ครั้ ง ที่ 10/2560
ณ หองประชุมอยุธยา-อาเซียน
8. วันที่ 23 พฤศจิกายน 2560 ถึงวันที่ 8 ธันวาคม 2560นักศึกษาชั้นปที่ 1-5 คณะครุศาสตร
ในโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาทองถิ่นรุนที่ 2 ในป พ.ศ. 2560 ออกหนังสือรับรองเปนนักศึกษาและใบแสดงผล
การศึกษา ณ กองบริการการศึกษา
9. วันที่ 24 พฤศจิกายน 2560 ประกาศผลการคัดเลือกเปนนักศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี
ประจําปการศึกษา 2561 (รอบ Portfolio ครั้งที่ 1) จํานวน 424 ราย ณ กองบริการการศึกษา www.aru.ac.th
10. วั น ที่ 24 พฤศจิ ก ายน 2560 วัน สุด ท ายของการยกเลิ ก วิ ชาเรี ย นของนั ก ศึก ษาภาคปกติ
ประจําภาคเรียนที่ 1 ประจําปการศึกษา 2560 ณ กองบริการการศึกษา
11. วั น ที่ 25 พฤศจิ ก ายน 2560 นั ก ศึ ก ษาภาคพิ เศษ (เสาร -อาทิ ต ย ) ภาคเรี ย นที่ 1/2560
รับบัตรนักศึกษาใหม
ณ กองบริการการศึกษา
12. วัน ที่ 26 พฤศจิก ายน 2560 วัน สุ ด ท ายของการยกเลิ ก วิช าเรี ยนของนั ก ศึก ษาภาคพิ เศษ
(เสาร-อาทิตย) ประจําภาคเรียนที่ 1 ประจําปการศึกษา 2560 ณ กองบริการการศึกษา
13. วันที่ 1 ธันวาคม 2560 วันสุด ทายของภาคเรียนที่ 1/2560 และส งเกรดแก I ภาคเรียนที่
2/2559 ณ กองบริการการศึกษา
14. 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
นักศึกษาและใบแสดงผลการศึกษา โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาทองถิ่นรุนที่ 2 ในป พ.ศ. 2560 ณ กองบริการ
การศึกษา
15. วันที่ 2 ธันวาคม 2560 รายงานตัวและยืนยันสิทธิ์เปนนักศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี
ประจําปการศึกษา 2561 (รอบ Portfolio ครั้งที่ 1) จํานวน 424 ราย เวลา 08.30-12.00 น. ณ หองประชุม
อาคาร 100 ป
16. 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
ในการดํา เนินการเกี่ยวกับ การทดสอบภาคความรูความสามารถทั่ วไปและภาคความรูความสามารถเฉพาะ
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
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พระนครศรีอยุธยา ตําแหนงผูชวยครู จํานวน 21 อัตรา และผูชวยครูผูดูแลเด็ก จํานวน 13 อัตรา รวมทั้งสิ้น
34 อัตรา เวลา 09.00-16.30 น. ณ อาคาร 6, อาคาร 7
17. 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
18. วันที่ 4,6,8,12 ธันวาคม 2560 สอบปลายภาคเรียนนักศึกษาภาคปกติ ภาคเรียนที่ 1/2560
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
19. วันที่ 7 ธันวาคม 2560 มหาวิทยาลัยจัดสงผลสอบภาคความรูความสามารถทั่วไป (ภาค ก.)
ภาคความรูค วามสามารถสํา หรับ ตํา แหนง (ภาค ข.) ให กับ องคก ารบริ ห ารสวนจังหวัด พระนครศรีอ ยุ ธยา
ตําแหนงผูชวยครูและผูชวยครูผูดูแลเด็ก ณ องคการบริหารสวนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
20. วันที่ 7-16 ธันวาคม 2560 อาจารยผูสอนนักศึกษาภาคปกติ ภาคเรียนที่ 1/2560 ส งเกรด
ภาคระบบออนไลน ณ กองบริการการศึกษา www.aru.ac.th
21. วันที่ 9 ธันวาคม 2560 รายงานตัวเปนนักศึกษา อบรมการลงทะเบียนผานระบบออนไลน
และปฐมนิเทศนักศึกษาใหม ณ หองประชุมอาคาร 100 ป
22. วั น ที่ 9 - 10 ธั น วาคม 2560 นั ก ศึ ก ษาภาคพิ เศษ (เสาร-อาทิ ต ย ) ภาคเรี ย นที่ 2/2560
สอบปลายภาคเรียน ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
23. วันที่ 11 - 20 ธันวาคม 2560 อาจารยผูสอนนักศึกษาภาคพิเศษ (เสาร-อาทิตย) ภาคเรียนที่
1/2560 สงเกรดภาคระบบออนไลน ณ กองบริการการศึกษา www.aru.ac.th
24. วันที่ 12 ธันวาคม 2560 มหาวิทยาลัยจัด สงรายชื่อนั กศึ ก ษาที่ รายงานตัวและยื น ยั น สิท ธิ์
เปนนัก ศึกษาภาคปกติ ระดับ ปริญ ญาตรี ประจําปการศึก ษา 2561 (รอบ Portfolio ครั้งที่ 1) ใหที่ป ระชุ ม
อธิการบดีแหงประเทศไทย (ทปอ.) ณ กองบริการการศึกษา
25. วันที่ 15-19 ธันวาคม 2560 ผูสมัครที่ผานการคัดเลือกเปนนักศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญา
ตรี ประจํ า ป การศึ กษา 2561 (รอบ Portfolio ครั้ งที่ 1) ยื น ยั น สิ ท ธิ์ก ารเป น นั กศึ กษาผ า นระบบ Clearing
House ใน Website : www.tcas.cupt.net www.tcas.cupt.net
26. วันที่ 16 ธันวาคม 2560 นักศึกษาภาคพิเศษ (เสาร-อาทิ ตย) ภาคเรียนที่ 2/2560 เป ดภาค
เรียนและพบอาจารยที่ปรึกษาทุกชั้นป ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
27. 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 ค า
ดํ า เนิ น การออกข อ สอบตํ า แหน ง ผูช วยครู และผู ช ว ยครู ผู ดู แลเด็ ก สั่ ง จ า ยในนาม “มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
พระนครศรีอยุธยา”ณ องคการบริหารสวนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
28. วันที่ 22 ธันวาคม 2560 ที่ประชุมอธิการบดีแหงประเทศไทย (ทปอ.) สงรายชื่อผูยืนยันสิทธิ์
ใหมหาวิทยาลัย (รอบ Portfolio ครั้งที่ 1) ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
29. วั น ที่ 26 - 27 ธัน วาคม 2560 อบรมโครงการพั ฒ นาอาจารย ใหม มหาวิ ท ยาลั ยราชภั ฏ
พระนครศรีอยุธยา จํานวน 30 ราย ณ โรงแรมเดอะกรีนเนอรี่ รีสอรท เขาใหญ จังหวัดนครราชสีมา
30. ไดดําเนินการจัดทําโครงการเพื่อเสนอของบประมาณในการปรับปรุงหลักสูตรรวมกันระหวาง
คณะครุศาสตร คณะมนุษ ยศาสตรและสังคมศาสตร และวิท ยาศาสตรและเทคโนโลยี จํานวน 3 หลักสูตร
และจะนําเสนอมหาวิทยาลัยตอไป
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33
มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม
รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 5.15 หัวหนาหนวยตรวจสอบภายใน
- ไมมี -

ระเบียบวาระที่ 5.16 ประธานคณะกรรมการดําเนินงานศูนยฝกปฏิบัติการวิชาชีพธุรกิจ (อาคาร
สวนหลวง)
สาระสําคัญโดยยอ
สรุปการดําเนินงานในปงบประมาณ พ.ศ.2560
ระหวางวันที่ 1 ตุลาคม 2559 ถึง 30 กันยายน 2560
ศูนยฝกปฏิบัติการวิชาชีพทางธุรกิจ (อาคารสวนหลวง)
ศูนยฝกปฏิบัติวิชาชีพทางธุรกิจ (อาคารสวนหลวง) ขอสรุปผลการดําเนินงานในปงบประมาณ 2560
เพื่อแจงตอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) ครั้งที่ 12/2560 มีรายละเอียดดังตอไปนี้
ตารางที่ 1 ตารางรายรับแยกประเภทรายไดจากบริการของศูนยฝกปฏิบัติการวิชาชีพทางธุรกิจ
(อาคาร สวนหลวง)
ลําดับที่

ประเภทของบริการ

1
2
3
4
5
6
7
8

หองพักเดี่ยว (เตียงคู)
หองพักรวม
หองประชุมศรีอยุธยา
หองประชุมศรีรามเทพ
หองจัดเลี้ยง
คาเชารานเขียวหวาน
รายไดอื่นๆ
รายไดจากดอกเบี้ยเงินฝาก
ธนาคาร
รายไดที่ไมเปนตัวเงิน
(การบริการหองพักแบบไมเสีย
คาใชจาย, การบริการหองพัก
หองสัมมนาแบบลดราคา)
รวมรายได

9

จํานวนการใชบริการ
(ครั้ง)
3,340
154
85
51
32
12

จํานวนเงิน (บาท)
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หมายเหตุ:รายไดที่ไมเปนตัวเงิน ขอที่ 9 ไมไดนําไปรวมในยอดรวมทั้งหมด
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1,704,400.00
150,300.00
170,500.00
134,375.00
48,000.00
66,000.00
118,575.00
68,294.07
113,400.00

2,460,444.07

34
ลําดับที่
1
2
2
3
4
5
6
7

ตารางที่ 2 รายจายของปงบประมาณ 2560
หมวดเงินรายจาย
หนวย (บาท)
คาจางชั่วคราว
1,231,652.00
คาตอบแทนปฏิบัติงานนักศึกษาระหวางเรียน
160,080.00
คาใชสอย (คาเคเบิ้ลทีวีสําหรับหองพัก)
163,689.50
คาวัสดุ
241,982.60
คาสาธารณูปโภค (10%)
675,811.80
ชําระแกมหาวิทยาลัย
คาสาธารณูปโภค (โทรศัพทพื้นฐาน)
9,738.40
คาใชจายอื่น
34,039.01
คาเสื่อมราคา-ครุภัณฑ
76,147.29
รวมรายจายทั้งสิ้น
2,593,140.60

ในปงบประมาณ พ.ศ.2560 ไดมี การจัดทําโครงการที่ไมเคยมีการจั ดทํ ามาก อน คื อโครงการรับ นั กศึกษา
ปฏิบัติงาน(ระหว างเรียน) โดยมีคา ตอบแทน ซึ่ งเป น การบูรณาการและเป นไปตามพั นธกิ จของศู น ย ฝกปฏิ บัติการ
วิ ชาชี พ ธุ ร กิ จ (อาคารสวนหลวง) ซึ่ ง ทํ า ให มี ค าใช จ า ยเพิ่ ม ขึ้ น โดยก อ นหน า ที่ ได จั ด ทํ า โครงการรั บ นั ก ศึ ก ษาฝ ก
ประสบการณวิชาชีพโดยไมมีคาตอบแทนแตไมไดรับผลตอบรับที่ดีและไมมีนักศึกษาเขามาสมัคร

ตารางที่ 3 สรุปงานในรอบปงบประมาณ 2560 ของศูนยฝกปฏิบัติการวิชาชีพทางธุรกิจ
(อาคารสวนหลวง)
ลําดับที่
รายละเอียดงาน
1
มีนักศึกษาปฏิบัติงานระหวางเรียนในภาคเรียนที่ 1/2560 จํานวน 60 คน จากสาขาวิช า
การท อ งเที่ ย ว, สาขาวิ ช าภาษาอั งกฤษ, สาขาวิ ช าภาษาจี น , สาขาวิ ช านิ เทศศาสตร ,
สาขาวิชาดนตรีสากล และสาขาวิชาสารสนเทศ เขาปฏิบัติงานในสวนของงานแมบาน งาน
การบริหารจัดการ งานตอนรับลูกคา งานจัดหองประชุม งานธุรกิจ และงานวางแผนพัฒนา
บริการ
2
มีนักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพ (เต็มเวลา) สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร จํานวน 1 คน
3
ประเมิ น ตอสั ญ ญาจา งเจาหน าที่ ป ระจําตามสัญ ญาที่ ผานการประเมิ น ในป งบประมาณ
2560 พรอมทั้งเลื่อนคาจางเจาหนาที่ป ระจําตามสัญญา รอยละ 5 ประจําป งบประมาณ
2561 จํานวน 7 ราย
4
จัดเตรียมสถานที่เพื่อรองรับการเขาพักและการจัดประชุมเตรียมความพรอมของเจาหนาที่
ตํารวจเพื่อดูแลรับผิดชอบการประชุม ครม.สัญจรในวันที่ 19 กันยายน 2560
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ลําดับที่
5

6

7

8
9
10
11

รายละเอียดงาน
วางแผนเพื่อสรางขอตกลงเพิ่มเติมดานงานบริการระหวางศูนยปฏิบัติการวิชาชีพทางธุรกิจ
(อาคารสวนหลวง) กับผูประกอบการรานอาหารเขียวหวาน ในสวนของการบริการอาหาร
เชาแกลูกคาที่พักศูนยฝกปฏิบัติการวิชาชีพทางธุรกิจ (อาคารสวนหลวง) หองพักคู 1 หอง/
อาหารเชา 2 ที่ ซึ่งรานเขียวหวานเปนผูผลิตอาหารเชา โดยมีการปรับราคาหองพักรวม
อาหารเชาใหม ดังนี้
1. ลูกคาราชการ หองพักรวมอาหารเชา 650 บาท ตอ 2 ทาน (แสดงบัตรราชการที่ไม
หมดอายุสําหรับการเขาพัก)
2. ลูกคาทั่วไป หองพักรวมอาหารเชา 750 บาท ตอ 2 ทาน
เริ่มใหบริการรูปแบบใหมตั้งแต 1 พฤศจิกายน 2560 เปนตนไป
ซึ่งมีเงื่อนไขสําคัญ เปนไปตามนโยบายที่ทานอธิการบดีประสงคใหเกิดขึ้น แกศูนยฝ กฯ ใน
ฐานะการให บริการห องพั กและเพิ่ม บริการอาหารเช าที่บ ริก ารโดยรา นเขีย วหวาน เวลา
6.30-10.00 น. และปรั บ ราคาค า บริ ก ารห อ งพั ก เพิ่ ม ขึ้ น ประกอบด ว ย 3 เมนู ห ลั ก
ดังตอไปนี้
1. ขาวตม+ชา/กาแฟ+น้ําดื่ม
2. ขาวผัด+ชา/กาแฟ+น้ําดื่ม
3. อเมริกันเบรคฟสค+ชา/กาแฟ+น้ําดื่ม
ศูนยฝกปฏิบัติการวิชาชีพทางธุรกิจ (อาคารสวนหลวง) ไดดําเนิน การตามขอตกลงความ
รวมมือกับสาขาวิชาคหกรรมศาสตร รวมกันวางแผนบริการอาหารวางโดยใชชุดเสิรฟที่ มี
ตราสั ญ ลั ก ษณ ข องสวนหลวงเพื่ อ สรา งภาพลั ก ษณ เริ่ ม จํ าหน ายอาหารว า งตั้ งแต วั น ที่
22 ตุลาคม 2560 โดยมีเงื่อนไขคือลูกคาที่ใชบริการหองประชุมศูนยฝกฯ ตองสั่งอาหารวาง
จัดระบบการบริการแกลูกคา อาจารย และเจาหนาที่ของมหาวิทยาลัยในดานที่จอดรถของ
ศูนยฝกปฏิบัติการวิชาชีพ ทางธุรกิจ (อาคารสวนหลวง) โดยมีการแจงผาน Line และสื่อ
ประชาสัม พั น ธต า งๆ เพื่ อลดป ญ หาการจราจรในลานจอดรถ สรา งความปลอดภั ย แก
ผูใชบริการ
ปรับ ปรุง ระบบให บ ริก ารสั ญ ญาณอิ น เตอร เน็ ต ไรส ายแก ลู กค าและผู ใช บ ริ ก ารศู น ย ฝ ก
ปฏิบัติการวิชาชีพทางธุรกิจ (อาคารสวนหลวง)
ปรับปรุงเครื่องแบบเจาหนาที่ของศูนยฝกปฏิบัติการวิชาชีพทางธุรกิจ (อาคารสวนหลวง)
เพื่อสรางภาพลักษณที่ดีในการปฏิบัติงาน
นํ า เสนอผลกระทบจากระบบเครื่ อ งเสี ย งห อ งประชุ ม ศรี รามเทพและจอฉายภาพที่
เสื่อมสภาพของศูนยฝกปฏิบัติการวิชาชีพทางธุรกิจ (อาคารสวนหลวง) ทราบตอผูบริหาร
มหาวิทยาลัย
ตกแตงหนาศูนยฝกปฏิบัติการวิชาชีพทางธุรกิจ (อาคารสวนหลวง) ดวยดอกดาวเรืองเพื่อ
รําลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ รัชกาลที่ 9 ทั้งนี้ ใหนักศึกษา
ที่เขาฝกปฏิบัติงานกับศูนยฝกรวมกับบุคลากรของศูนยฝกฯ รวมกันปลูก
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ลําดับที่
12

13

14
15
16
17
18
19

20

21

รายละเอียดงาน
ออกแบบ MOU ระหวางศูนยฝกฯ และสาขาวิชาคหกรรมศาสตร เพื่ อดําเนิ น การจั ดหา
รายไดเพิ่มเติมในสวนของอาหารวาง และการบริการของนักศึกษา ทั้งนี้ ศู น ยฝกฯ มีการ
ใหบริการอาหารวางมีรูปแบบหลัก ดังตอไปนี้
Set อาหารวาง ราคา 35 บาท ประกอบดวย
-เบเกอรี่/ขนมไทย 2 ชิ้น -ผลไม 1 อยาง -ชา/กาแฟ/น้ําสมุนไพร+น้ําดื่ม
ประสานกับคณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเพื่อดําเนินการทํา MOU ใหมระหวาง
ศูนยฝกฯ และคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเพื่อสงนักศึกษาเขามาดูแลงานระบบไฟฟา
และสาธารณูปโภคของอาคารสวนหลวง โดยมีอาจารยผูรับผิดชอบและควบคุมนักศึกษาที่
เขาปฏิบัติงาน โดยศูนยฝกฯ จะจายเงินคาตอบแทนแกนักศึกษาผานคณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี ระยะเวลา 1 ป
สงเจาหนาที่การเงินและบัญชี ไปอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการสงเสริมการทําบัญชีใหถูกตอง
ณ โรงแรมกรุงศรีริเวอร เพื่อพัฒนาองคความรูดานบัญชีแกบุคลากร โดยไมเสียคาใชจาย
นักศึกษาสาขาวิชานิเทศศาสตร คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรเขารวมปฏิบัติงานดาน
การผลิตสื่อสิ่งพิมพและสื่อภาพเคลื่อนไหวเพื่อยกระดับรูปแบบการบริการของศูนย ฝกฯ
ไดแก เมนูอาหารเชา คูปองอาหารเชา
นําเสนอแผนงบประมาณป 2561 ศูนยฝกปฏิบัติการวิชาชีพทางธุรกิจ (อาคารสวนหลวง)
กรอบวงเงิน 6,819,600 บาท
วางแผนการลดขั้นตอนการทํางานภายในศูนยฝกปฏิบัติการวิชาชีพทางธุรกิจ (อาคารสวน
หลวง) โดยใชกระบวนการตรวจสอบขั้นตอนการปฏิบัติงาน ลดของเสีย ลดสิ่งไมจําเปน
ยกเลิกการถือเงินสดสําลอง เพื่อสรางระบบความโปรงใสและตรวจสอบไดในองคกร
ขอความอนุเคราะหดนตรีบรรเลงจากสาขาวิชาดนตรีสากล เพื่อสรางบรรยากาศความเปน
โรงแรมภายในอาคาร
วางแผนการฝกปฏิบัติงานนักศึกษารูปแบบใหมในปงบประมาณ 2561 ใหนักศึกษาเตรียม
ความพรอมในการปฏิบัติงานอยางเปนระบบ มีการแบงงานอยางชัดเจนในรูปแบบตาราง
ปฏิ ทิน การปฏิบัติงานประจําวัน ประจําสัป ดาห และออกแบบเลมบัน ทึกการปฏิ บัติงาน
ประจําวันเสมือนการออกฝกประสบการณวิชาชีพภายนอก
การสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจางเปนเจาหนาที่ประจําตามสัญญา ตําแหนง เจาหนาที่การเงิน
และบัญ ชี โดยมีคําสั่งมหาวิทยาลัย ที่ 1093/2560 แตงตั้งคณะกรรมการดําเนิ นการสอบ
คัดเลือกบุคคลเพื่อจางเปนเจาหนาที่ประจําตามสัญญาประจําปงบประมาณ 2561 ดังนี้
1. นางชเนตตี จาตุรนตรัศมี ประธานกรรมการ
2. นายอภิชาติ พานสุวรรณ กรรมการ
3. นางสาวสุวรรณ อาจคงหาญ กรรมการและเลขานุการ
ปดงบประมาณป2560 ของศูนยฝกปฏิบัติการวิชาชีพทางธุรกิจ (อาคารสวนหลวง)
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สรุปการดําเนินงานในชวง 1 พฤศจิกายน 2560 ถึง 30 พฤศจิกายน 2560
ศูนยฝกปฏิบัติการวิชาชีพทางธุรกิจ (อาคารสวนหลวง)
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ศูนยฝกปฏิบัติวิชาชีพทางธุรกิจ (อาคารสวนหลวง) ขอสรุปผลการดําเนินงานในเดือนพฤศจิกายน
2560 เพื่อแจงตอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) ครั้งที่ 2/2561 มีรายละเอียดดังตอไปนี้
ตารางที่ 1 ตารางรายรับแยกประเภทรายไดจากบริการของศูนยฝก ปฏิบัติการวิชาชีพทางธุรกิจ (อาคาร สวนหลวง)

ลําดับที่

ประเภทของบริการ

1
2
3
4
5
6
7

หองพักเดี่ยว (เตียงคู)
หองพักรวม
หองประชุมศรีอยุธยา
หองประชุมศรีรามเทพ
หองจัดเลี้ยง
รายไดอื่นๆ
รายรับที่ไมกอใหเกิดรายได
รวมรายรับเงินทั้งสิ้น

จํานวนการใชบริการ
(ครั้ง)
196
17
7
5
2

จํานวนเงิน (บาท)

4

112,600.00
15,300.00
13,500.00
12,000.00
3,000.00
15,535.00
3,025.00
174,960.00

สําหรับในเดือนพฤศจิกายน 2560 มีการขออนุญาตใชหองประชุมสัมมนา ซึ่งจะเปนรายรับที่ไมเกิด
รายได จํานวน 1 หอง คิดเปนเงิน 2,000 บาท จากสาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ และมี
รายไดหองพักคูที่ขออนุญาตชําระครึ่งราคา จํานวน 3 หอง คิดเปนเงิน 1,025 บาท
ลําดับที่
1
2
3
4
5
6

ตารางที่ 2 รายจายของเดือนพฤศจิกายน 2560
หมวดเงินรายจาย
หนวย (บาท)
คาจางชั่วคราว
คาตอบแทน
คาใชสอย
คาวัสดุ
คาสาธารณูปโภค
คาใชจายอื่น
-เงินประกันความเสียหายศูนยคืน
(น.ส.นันทพร ราศรีกฤษณ)
-เงินคาเชารานเขียวหวาน คืนเจาของราน

7

คาครุภัณฑ ป 2561
รวมรายจายทั้งสิ้น

-คาครุภัณฑพาทิชั่น เงินกันไวเบิกเหลื่อมป พ.ศ.2560
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93,750.00
26,075.00
7,260.50
23,820.00
1,245.80
5,000.00
5,500.00
95,385.00
350,545.50
149,800.00
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ตารางที่ 3 สรุปงานในรอบเดือนพฤศจิกายน 2560 ของศูนยฝกปฏิบัติการวิชาชีพทางธุรกิจ
(อาคารสวนหลวง)
ลําดับที่
รายละเอียดงาน
1
ดําเนิน งานตามแผนงบประมาณ 2561 ตามโครงการที่ เกี่ ยวข องกับ การ
ดําเนินงานของศูนยฝกปฏิบัติการวิชาชีพทางธุรกิจ (อาคารสวนหลวง)
2
บํารุงรักษาตนไม ตัดตกแตง ตนไทรใหญที่อยูบริเวณริมสระน้ําขางศูนยฝก
ปฏิบัติการวิชาชีพทางธุรกิจ (อาคารสวนหลวง) โดยความอนุ เคราะห จาก
กรมราชทัณฑ ทัณฑสถานบําบัดพิเศษพระนครศรีอยุธยา
มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม
รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 5.17 รองอธิการบดี
ระเบียบวาระที่ 5.17.1 รองอธิการบดีฝายบริหาร
สาระสําคัญโดยยอ
1. สรุปขอมูลดานอาคารสถานที่
1.1 งานก อ สร า งอาคารเรี ย นรวมและโรงอาหาร เบิ ก จ า ยแล ว 15 งวด จาก 19 งวด
อยู ระหวางดําเนินการงวดที่ 16, 17 คาดวาจะสงมอบอาคารไดในเดือน มกราคม 2561 จากวันครบกําหนด
ตามสัญญา 14 พฤษภาคม 2561 (ผูรับจางดําเนินการเร็วกวาแผน)
1.2 งานปรับปรุงอาคาร 1 และ 2 อยูระหวางดําเนินการงวดที่ 10 (งวดสุดทาย) คาดวาจะสง
มอบอาคารไดในเดือน ธันวาคม 2560
1.3 ตั้งแตเดือน กุมภาพัน ธ 2561 จะมีการปรับ ปรุงถนนสายหลัก ระบบสายสงไฟฟ าและ
สายสัญ ญาณการสื่อสารตั้งแตประตูทางเขามหาวิทยาลัยไปจนถึงอาคารเรียนรวมและโรงอาหาร (อาคารหลัง
ใหมที่อยูระหวางการกอสราง)
1.4 ป ญ หาการก อ สร า งอาคารศิ ล ปกรรมขณะนี้ อ ยู ระหว า งกระบวนการประสานงาน
เพื่อแกปญหาในระดับกรม
2. งานบริหารทั่วไป
2.1 ทําการติดตั้งเครื่องพิมพงานอัตโนมัติโดยสั่งงานจากโทรศัพทสมารทโฟนจํานวน 3 เครื่อง
(ศูนยหนังสือ, อาคารศูนยภาษาและคอมพิวเตอร และอาคารบรรณราชนครินทร) ในเบื้องตนหลังจากติดตั้ง
Application แลว จะมีโควตาใชงานไดฟ รี 100 บาท (พิ มพข าวดํา แผ น ละ 1 บาท พิ มพ สี แ ผ น ละ 5 บาท)
มีจุดประสงคเพื่อบริการนักศึกษา และบุคลากร โดยบริษัท AA จะสนับสนุนคาบํารุงสถานที่ เครื่องละ 1,000
บาทตอเดือน
2.2 รวมกับงานประชาสัมพันธอยูระหวางดําเนินการจัดทําสมุดบันทึก ปฏิทินตั้งโตะ และของ
ที่ระลึก เพื่อจายใหกับทุกหนวยงานไดใชประโยชนตอไป
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2.3 การกลั่นกรองการเลื่อนเงินเดือนขาราชการเปน ไปด วยความเรียบร อยโดยจะสามารถ
ปรับเงินเดือนและจายเงินเดือนปรับใหมไดในเดือนธันวาคม 2560 สวนพนักงานมหาวิทยาลัยจะจายเงินเดือน
อัตราปรับใหมไดในเดือนมกราคม 2561
2.4 ขอความรวมมือประชาสัมพันธบุคลากรในหนวยงานที่มีความตองการตัดชุดสูทและชุดปกติ
ขาว (ทั้งชุด) ราคาชุดละ 2,600 – 2,900 บาท ราคาขึ้นอยูกับชนิดของผา (ทุกขนาดราคาเทากัน) รวมถึงเครื่องหมาย
ประดับชุดปกติขาวหรือชุดเต็มยศ สามารถแบงจายเปนรายเดือนไดตั้งแต 6 – 10 เดือน ใหรวบรวมรายชื่อและระบุ
ความตองการสงไดที่งานธุรการกองกลาง
3. งานวิเทศสัมพันธ
3.1 ประชาสัมพันธการเขารวมโครงการพัฒนาการเรี ยนการสอนดวยภาษาอังกฤษ โดยรับ
สมั ค รอาจารยที่ ตองการพั ฒ นาศัก ยภาพ และทักษะการสอนเป นภาษาอังกฤษในรายวิช าการศึ ก ษาทั่ วไป
รวมถึงวิชาเอก โดยการอบรมทั้งในประเทศและตางประเทศ งานวิเทศสัมพันธจะมีบันทึกแจงรายละเอียดและ
กําหนดการตอไป
3.2 มีการลงนามบันทึกความเขาใจ (MOU) ระหวางมหาวิทยาลัยราชภัฏ 38 แหง และ Sam
Houston State University, USA โดยเนนการพัฒนาบุคลากรหลักสูตรปริญญาเอก และหลักสูตรระยะสั้น
3.3 ในเดือนธันวาคม 2560 จะมีการลงนามบันทึกความเขาใจ (MOU) ระหวางมหาวิทยาลัย
ราชภั ฏ 38 แห ง และ National Pingtung University Taiwan เน น การพั ฒ นานั ก ศึ ก ษา และบุ ค ลากร
การฝกอบรมระยะสั้น คายวิทยาศาสตร การฝกงานในบริษัทชั้นนําของไตหวัน
4. ในงานอยุ ธยามรดกโลกทางจั งหวัดขอความอนุ เคราะห ม หาวิ ท ยาลั ย เป น สถานที่ จ อดรถ
โดยทางตํารวจจะมาเปนผูบริหารจัดการในการเก็บเงิน โดยยกเวนอาจารยและบุคลากรของมหาวิทยาลัย
5. โปรแกรมเรีย นภาษาอังกฤษ ที่ องคก ารบริห ารสว นจังหวั ดไดแ นะนํามานั้น จากการทํ า
ลองใช 45 วัน มีผูเขาโครงการ 110 รายชื่อ มีผูใชหนึ่งชั่วโมงขึ้นไป 40 คน ใชมากที่สุด 11 ชม. ใชนอยที่สุด
20 วินาที ขอใหคณบดีแตละคณะชวยดูแล ไดสอบถามอาจารยของคณะครุศาสตรวาเปนโปรแกรมที่ดีมากใน
การฝกการออกเสียง อยากใหอาจารยชวยหาระบบและกลไกเพื่อจะไดสามารถใชไดอยางคุมคา
มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม
รับทราบ ประธาน กลาววา เรื่องขอใชสถานที่ของมหาวิทยาลัยเปนสถานที่จอดรถขอหารือกั บ
ผูวาราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยากอน

ระเบียบวาระที่ 5.17.2 รองอธิการบดีฝา ยนโยบายและแผน
สาระสําคัญโดยยอ
1. วันที่ 8 พฤศจิกายน 2560 เวลา 13.30 น. การประชุมคณะอนุกรรมการติดตาม ตรวจสอบ
และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ณ หองประชุมอยุธยา-โปรตุเกส
2. วั น ที่ 15 พฤศจิ ก ายน 2560 เวลา 13.30 น. การประชุ ม การดํ าเนิ น งานจั ด ทํ าตั วชี้ วั ดผล
การดําเนินงาน (Key Performance Indicators : KPIs) สายสนับสนุนวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ณ หองประชุมศูนยวิทยาศาสตร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
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3. วันที่ 16 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.30 น. การประชุมคณะอนุกรรมการติดตาม ตรวจสอบ
และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย
- นัดพบผูบริหารชุดใหม คณบดี ผอ.สํานัก/สถาบัน
- ดูขอมูลทั้งหมด
- ดูขอมูลประกันคุณภาพ
- ดูขอมูลการสัมภาษณ ณ หองประชุมอยุธยา-โปรตุเกส
4. วันที่ 22 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.30 น. การประชุมถายทอดแผนยุทธศาสตร แผนปฏิบัติ
ราชการ และตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561 (ระดับมหาวิทยาลัย) ณ หอง 31120
อาคารศูนยภาษาและคอมพิวเตอร (อาคาร ๑๐๐ ป)
5. วันที่ 23 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.30 น. การประชุมคณะอนุกรรมการติดตาม ตรวจสอบ
และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย
- พิจารณาขอมูลการประเมินทั้งหมด (ประเมินมหาวิทยาลัย) ณ หองประชุมอยุธยา-โปรตุเกส
6. วันที่ 28 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.30 น. การนําเสนอ (ราง) แบบประเมิน ผลการปฏิ บัติ
ราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561 ตอคณะกรรมการบริหารงานบุ คคลประจํา มหาวิท ยาลัย (ก.บ.ม.)
ครั้งที่ 9/2560 ดังนี้
6.1. (ราง) แบบประเมินประเภทผูบริหาร
(รองอธิการบดี/ผูชวยอธิการบดี)
6.2. (ราง) แบบประเมินประเภทผูบริหาร
(คณบดี/ผูอํานวยการสถาบัน/สํานัก)
6.3. (ราง) แบบประเมินประเภทผูบริหาร
(รองคณบดี/รองผูอํานวยการสถาบัน/สํานัก)
6.4. (ราง) แบบประเมินประเภทผูบริหาร
(หัวหนาภาค)
6.5. (ราง) แบบประเมินประเภทผูบริหาร
(ประธานหลักสูตร)
6.6 (ราง) แบบประเมินประเภทสายสนับสนุนวิชาการ (ผูอํานวยการกองหรือเที่ยบเทา)
6.7 (ราง) แบบประเมินประเภทสายสนับ สนุนวิชาการ (ปฏิบั ติการ) วั นที่ 28 พฤศจิ กายน
2560 การนําเสนอขอมูล KPI
7. วันที่ 14 ธันวาคม 2560 เวลา 09.30 น. การประชุมคณะกรรมการติดตามเรงรัดการใชจาย
เงินงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561 ณ หองประชุมรับรอง ชั้น 1 อาคาร 4 ชั้น ศาลากลางจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา
8. วันที่ 8 ธันวาคม 2560 การประชุมเชิงปฏิบัติการของสายสนับสนุน
9. วันที่ 18 ธันวาคม 2560 นํามติของการประชุม ก.บ.ม.หารือกับรองคณบดี รองผูอํานวยการเพิ่มเติม
10. วันที่ 18 ธันวาคม 2560 การประชุมคณะกรรมการเรงรัดติดตามงบประมาณในชวงบาย
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มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม
รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 5.17.3 รองอธิการบดีฝายวิชาการ
สาระสําคัญโดยยอ
ผลการดําเนินงานที่ผานมา
1. การดําเนินการทดสอบภาคความรูความสามารถทั่วไป และภาคความรูความสามารถเฉพาะ
ตําแหนงในการเลือกสรรเปนพนักงานจาง ครั้งที่ 2/2560 องคการบริหารสวนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
2. ประชุมครูแนะแนวและจัดทําประกาศการยกเวนการเก็บเงินคาบํารุงการศึกษาแบบเหมาจาย
ตลอดหลั ก สูต รระดั บ ปริญ ญาตรี สํ า หรับ นั ก ศึ ก ษาจากโรงเรี ย นเครื อ ข า ยการแนะแนวเข า ศึก ษาต อ ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา พ.ศ. 2560
3. จัดสอบสัมภาษณเพื่อคัดเลือกนักศึกษาเขาศึกษาตอในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ประจําปการศึกษา 2561 (รอบ Portfolio ครั้งที่ 1) มีนักศึกษาผานการคัดเลือกในรอบนี้ จํานวน 424 คน
4. การจั ด ป ระชุ ม สภาวิ ช าการ ครั้ ง ที่ 9/2560 (วาระพิ เศษ ) เพื่ อ พิ จ ารณ าเสน อให
ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู จํานวน 112 ราย
5. การประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 10/2560 มีวาระสําคัญดังนี้
1) ขอความเห็ น ชอบ (ร าง) คํ า สั่ง มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ พระนครศรีอ ยุ ธ ยา เรื่ อ ง แต งตั้ ง
ผูทรงคุณวุฒิเพื่อพิจารณาผลงานทางวิชาการประเภทสิ่งประดิษฐหรืองานสรางสรรค ประเภทผลงานทางศิลปะ
2) ขอความเห็ น ชอบหลั ก สู ต รบริ ห ารธุ ร กิ จ บั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าการจั ด การธุ ร กิ จ โรงแรม
(หลักสูตรใหม พ.ศ. 2560)
3) ขอความเห็ น ชอบหลั ก สู ต รสาธารณสุ ข ศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าสาธารณสุ ข ศาสตร
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
6. วันที่ 13 ธันวาคม 2560 การสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษนักศึกษาชั้นปที่ 1
7. วันที่ 26 – 27 ธันวาคม 2560 การปฐมนิเทศสําหรับอาจารยใหม
8. วันที่ 28 กุมภาพันธ 2560 การสอบสัมภาษณนักศึกษา
มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม
รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 5.17.4 รองอธิการบดีฝายกิจการพิเศษและกฎหมาย
สาระสําคัญโดยยอ
1. วันที่ 2 พฤศจิกายน 2560 เข าร วมประชุ มคณะกรรมการพิ จารณาการเสนอขอพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ ประจําป 2561 (นางศราริตา แจงพันธ)
2. วันที่ 6 พฤศจิกายน 2560 ไปสถาบันอนุ ญาโตตุลาการ ศาลนั ดสืบพยาน คดี บริ ษัท เอส.ที 32
เอ็นจิเนีย จํากัด (นางศราริตา แจงพันธ)
3. วันที่ 6 พฤศจิกายน 2560 เขารวมเปนคณะกรรมการประจําหนวยเลือกตั้งผูปฏิบัติงานสนับสนุน
การเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย (นางสาวศิริลักษณ สุคันธชาติ)
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4. วันที่ 7 พฤศจิกายน 2560 ไปสถาบันอนุ ญาโตตุลาการ ศาลนั ดสืบพยาน คดี บริ ษัท เอส.ที 32
เอ็นจิเนีย จํากัด (นางศราริตา แจงพันธ)
5. วันที่ 7 พฤศจิกายน 2560 เข าร วมประชุ มคณะกรรมการบริ หารมหาวิ ท ยาลั ย (ก.บ.) ครั้ งที่
11/2560 (นางศิขรินทร สุวรรณทัศน)
6. วันที่ 8 พฤศจิกายน 2560 ไปสถาบันอนุ ญาโตตุลาการ ศาลนั ดสืบพยาน คดี บริ ษัท เอส.ที 32
เอ็นจิเนีย จํากัด (นางศราริตา แจงพันธ)
7. วันที่ 8 พฤศจิกายน 2560 เข าร วม เข าร วม ก า รป ระ ชุ ม ส ภ าม ห า วิ ท ย า ลั ย รา ช ภั ฏ
พระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 12/2560 ประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย
ครั้งที่ 18/2560 (นางศิขรินทร สุวรรณทัศน)
8. วันที่ 15 พฤศจิ กายน 2560 รวมประชุมการดําเนิ นการจั ดทําตัวชี้ วั ดผลการดํ าเนิ นการจัดทํ า
ตั วชี้ วั ดผลการดํ าเนิ นงาน (Key Performance Indicators: KPIS) สายสนั บ สนุ น วิ ชาการ มหาวิ ทยาลั ยราชภั ฎ
พระนครศรีอยุธยา (นางศราริตา แจงพันธ นางศิขรินทร สุวรรณทัศน)
9. วันที่ 16 พฤศจิกายน 2560 เขารวมประชุมคณะอนุ กรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล
งานของมหาวิทยาลัย (นางศิขรินทร สุวรรณทัศน)
10. วั นที่ 17 พฤศจิ กายน 2560 จัดประชุ มคณะกรรมการสอบสวนวิ นั ย กรณี เจาหน าที่ของรัฐมี
พฤติกรรมไมเหมาะสม (นางศราริตา แจงพันธ นางศิขรินทร สุวรรณทัศน)
11. วันที่ 18 พฤศจิกายน 2560 ประชุมคณะกรรมการปรับปรุงและยกรางกฎหมาย ครั้งที่ 4/2560
(นางศราริตา แจงพันธ นางศิขรินทร สุวรรณทัศน นางสาวศิรลิ ักษณ สุคันธชาติ)
12. วันที่ 17 พฤศจิกายน 2560 จัดประชุมคณะกรรมการสงเสริมจรรยาบรรณ (นางศิขรินทร สุวรรณทัศน)
13. วันที่ 21 พฤศจิกายน 2560 ไปศาลปกครองกลาง ศาลนั่งพิจารณาคดี ครั้งแรก คดี นายสุ รสิ ทธิ์
กองษา (นางศราริตา แจงพันธ)
14. วันที่ 22 พฤศจิกายน 2560 เขารวมประชุมคณะกรรมการสงเสริมจรรยาบรรณ (นางศิขรินทร
สุวรรณทัศน)
15. วันที่ 23 พฤศจิกายน 2560 เขารวมประชุมคณะอนุ กรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล
งานของมหาวิทยาลัย (นางศิขรินทร สุวรรณทัศน)
16. วั นที่ 23 พฤศจิกายน 2560 เขารวมประชุ ม เรื่อง การเก็ บค ากิ จกรรมนั กศึกษาใหม ณ ห อง
ประชุมกองพัฒนานักศึกษา (นางศิขรินทร สุวรรณทัศน)
17. วันที่ 24 พฤศจิกายน 2560 ไปสํานักนายกรัฐมนตรี ไปรั บสํ านวนคดีการก อสรางอาคารเรียน
ศิลปกรรมศาสตร (นางศิขรินทร สุวรรณทัศน นางสาวศิรลิ ักษณ สุคันธชาติ)
18. วันที่ 28 พฤศจิกายน 2560 เขารวมประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจํามหาวิทยาลัย
(ก.บ.ม.) ครั้งที่ 9/2560
19. วันที่ 28 พฤศจิกายน 2560 เขารวมกิจกรรมประกาศเจตจํานงและลงนามตามนโยบายคุณธรรม
และความโปรงใสของมหาวิทยาลัยฯ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561 (นางสาวศิริลักษณ สุคนั ธชาติ)
20. วันที่ 29 พฤศจิกายน 2560 ไปสถาบันอนุญาโตตุลาการ ศาลนัดสืบพยาน คดีบริษัท เอส.ที 32
เอ็นจิเนีย จํากัด (นางศราริตา แจงพันธ)
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21. วันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 ไปศาลปกครองกลาง ศาลนัดฟงคําพิพากษา คดีนายสุรสิทธิ์ กองษา
(นางศิขรินทร สุวรรณทัศน นางสาวศิริลักษณ สุคันธชาติ)
22. ไดรับมอบหมายจากอธิการบดีใหดูแลศูนย ฝกปฏิ บัติการวิ ชาชีพทางธุรกิ จ (อาคารสวนหลวง)
ซึ่งขณะนี้อยู ระหวางใหจัดทํารายงานงบตาง ๆ ตามระเบียบใหกับคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลั ย (ก.บ.) และ
สภามหาวิทยาลัยไดรับทราบ
อาจารย วนิดา อินทรลักษณ กลาววา ขอตรวจสอบรายงานงบประมาณของศูนย ฝ กปฏิ บั ติการ
วิชาชีพทางธุรกิจ (อาคารสวนหลวง) กอนนําเสนอสภามหาวิทยาลัย
ผศ.ดร.วิ มลพรรณ รุ งพรหม กล าวว า คณะวิ ทยาศาสตร และเทคโนโลยี จะขอให มหาวิ ทยาลั ย
อนุเคราะหเรื่องหองพักที่ศูนยฝกปฏิบัติการวิชาชีพทางธุรกิจ (อาคารสวนหลวง) ใหกับ Prof.Dr.Norikaza Ousmi
ซึ่งเปนผูที่ทําคุณประโยชนใหกับมหาวิทยาลัย
ประธาน กลาววา ใหคณะวิทยาศาสตรฯ เสนอเรื่องขึ้นมาวาตองใชงบประมาณจ ายเป นค าที่ พั ก
จํานวนเทาไหร และมหาวิทยาลัยจะหาชองทางตอไป
23. วันที่ 16 ธันวาคม 2560 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการบริหารงานจัดซื้อจัดจางตาม พรบ.ใหม ณ หอง
ประชุมศูนยวิทยาศาสตร ขอเรียนเชิญคณาจารยเขารวมอบรม โดยคณะละ 18 คน 4 คณะรวม 72 คน และขอให
จัดสงรายชื่อผูเขารับการอบรมภายในวันที่ 13 ธันวาคม 2560
งานกิจการคณะกรรมการ
ผลการดําเนินงานประจําเดือนพฤศจิกายน 2560
1. วั นที่ 7 พฤศจิ กายน 2560 ประชุ มคณะกรรมการบริ หารมหาวิ ทยาลั ย (ก.บ.) ครั้ งที่ 11/2560
เวลา 13.30 น. ณ หองประชุมอยุธยา – อาเซียน สํานักงานอธิการบดี
2. วันที่ 8 พฤศจิ กายน 2560 ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 12/2560 เวลา 09.30 น. ณ ห องประชุ ม
อยุธยา – อาเซียน สํานักงานอธิการบดี
3. วั นที่ 15 พฤศจิ กายน 2560 ประชุ มสภาคณาจารย และข าราชการ ครั้ งที่ 10/2560 เวลา 13.30 น.
ณ หองประชุมอยุธยา – โปรตุเกส สํานักงานอธิการบดี
4. วันที่ 16 พฤศจิกายน 2560 ประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบฯ ครั้งที่ 18/2560 เวลา 09.30 น.
ณ หองประชุมอยุธยา – อาเซียน สํานักงานอธิการบดี
5. วันที่ 16 พฤศจิกายน 2560 ประชุมคณะอนุกรรมการติดตาม ตรวจสอบฯ ครั้งที่ 17/2560 เวลา 09.30 น.
ณ หองประชุมอยุธยา – อาเซียน สํานักงานอธิการบดี
6. วันที่ 23 พฤศจิกายน 2560 ประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบฯ ครั้งที่ 19/2560 เวลา 09.30 น.
ณ หองประชุมอยุธยา – อาเซียน สํานักงานอธิการบดี
7. วันที่ 23 พฤศจิกายน 2560 ประชุมคณะอนุกรรมการติดตาม ตรวจสอบฯ ครั้งที่ 18/2560 เวลา 09.30 น.
ณ หองประชุมอยุธยา – อาเซียน สํานักงานอธิการบดี
8. วั นที่ 24 พฤศจิ กายน 2560 ประชุ มคณะกรรมการส งเสริ มกิ จการมหาวิ ทยาลั ย ครั้ งที่ 2/2560
เวลา 09.30 น. ณ หองประชุมอยุธยา – อาเซียน สํานักงานอธิการบดี
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แผนการดําเนินงานประจําเดือนธันวาคม 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
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
มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม
รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 5.17.5 รองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษาและวิจัยและพัฒนา
สาระสําคัญโดยยอ
1. ในป การศึก ษา 2561 จะกํ า หนดให นั ก ศึ ก ษาคณะครุ ศ าสตร ชั้ น ป ที่ 1 ทุ ก สาขาประมาณ
300 คน พั ก อาศั ย ในหอพั ก นั กศึ ก ษาทั้ งหมด โดยที ม ผูรั บ ผิด ชอบได อ อกไปสํ า รวจสถานที่ ภ ายในหอพั ก
ประกอบดวยหอ 4 หอ 5 หอ 6 และหอ 3 ซึ่งจะตองดําเนินการปรับปรุง และในสวนของ หอ 1 หอ 2 จะเสนอ
ขอความเห็นชอบจากทานอธิการบดีเพื่อดําเนินการปรับปรุงซอมแซมใหสามารถใชงานได โดยจะใหฝายอาคาร
สถานที่ดําเนินการไปสํารวจหลังจากผานความเห็นชอบจากทานอธิการบดีเรียบรอยแลว
2. เมื่ อ วัน ที่ 20-21 พฤศจิ กายน 2560 ได เข า รวมประชุ ม งานกี ฬ ามหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ เขต
ภูมิศาสตรภาคกลางฯ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี ซึ่ งมีกําหนดการจัดการแข งขันกีฬาขึ้นในชวงวันที่
19-23 มีนาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี
3. วั น ที่ 14-16 ธั น วาคม 2560 ได กํ า หนดจั ด งานประชุ ม สั ม มนาเครือ ข า ยกิ จ การนั ก ศึ ก ษา
มหาวิท ยาลั ยราชภัฏ และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั่วประเทศ ครั้งที่ 9 โดยกํ าหนดการในชวงเชา
วัน ที่ 14 ธั น วาคม 2560 จะมี ก ารเสวนาโดยท า นวิท ยากรจากมหาวิทยาลั ย จุ ฬ าลงกรณ ช วงบ า ยจะเป น
การบรรยายจากพระมหาวีรพล วี รญาโณ ผูชวยเจ าอาวาสวั ด ยานนาวา ช วงค่ําจะเป นงานเลี้ ยงสังสรรค
การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 1/2561
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วันที่ 15 ธันวาคม 2560 ชวงเชาจะเปนการ work shop โดยแยก 3 กลุมยอย ประกอบดวย รองอธิการบดี
ผูอํานวยการ และผูปฏิบัติงานดานกิจการนักศึกษา ชวงบายศึกษาดูงานพหุวัฒนธรรม ชวงค่ําเยี่ยมชมงานมรดก
โลก วันที่ 16 ธันวาคม 2560 มอบเกียรติบัตรใหผูเขารวมประชุมและปดโครงการ
4. สสส. ไดเชิญมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาเขารวมโครงการมหาวิทยาลัยปลอดบุหรี่
โดยให ม หาวิท ยาลั ย ส งตั วแทนเข า รว มกิ จกรรม ในวั น ที่ 21-23 ธัน วาคม 2560 ณ โรงแรมไมด า จั งหวั ด
นครปฐม โดยทาง สสส.ออกคาใชจายใหทั้งหมด ซึ่งทางกองพัฒ นานัก ศึกษาไดสงตั วแทนเข ารวมกิ จกรรม
จํา นวน 3 ท า น ประกอบดว ย อาจารยพ งระภี ศรีส วัส ดิ์ นายพรศักดิ์ ทรัพ ยสมบั ติ และวา ที่ รอยตรี สิท ธา
ฉิม ท วม และในวั น ที่ 9 มกราคม 2561 จะนํ าตัว แทนคณะกรรมการขั บ เคลื่ อ นการพั ฒ นางานดา นกิ จการ
นักศึกษา เขารวมศึกษาดูงานดานมหาวิทยาลัยปลอดบุหรี่ ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒองครักษ
5. การจัด การแขงขั นกีฬาสัม พั นธภ ายในฯ ไดกําหนดจัดขึ้ น ระหว า งวั น ที่ 15-23 กุ ม ภาพั น ธ
2561 โดยจะงดการเรียนการสอนในพิธีเปด-ปด วันที่ 23 กุมภาพันธ 2561 สวนการแขงขันกีฬาจะจัดขึ้นตั้งแต
เวลา 15.30 น. ของทุกวัน
มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม
รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 5.17.6 ผูชวยอธิการบดีฝา ยประกันคุณภาพ
สาระสําคัญโดยยอ
1. วันที่ 3 ตุลาคม 2560 ประชุมคณะกรรมการพัฒนาและดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ครั้งที่
3/2560
2. วันที่ 9 - 13 ตุลาคม 2560 การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560
ระดับสํานัก สถาบัน
3. วั นที่ 11 ตุ ลาคม 2560 นํ าผลการประเมิ นคุณภาพการศึ กษาภายในระดั บหลั กสู ตร ประจํ าป
การศึกษา 2559 เขาประชุมสภามหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณาหาแนวทางการปรับปรุงผลการดําเนินงานในปการศึกษา
2560
4. วันที่ 27 ตุลาคม 2560 ประชุมคณะกรรมการดําเนินงานรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ประจําปการศึกษา 2559 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
5. วั นที่ 8 พฤศจิ กายน 2560 นํ าผลการประเมิ นคุ ณภาพการศึ กษาภายในระดั บคณะ ประจํ าป
การศึกษา 2559 เขาประชุมสภามหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณาหาแนวทางการปรับปรุงผลการดําเนินงานในปการศึกษา
2560
6. วันที่ 13 - 14 พฤศจิกายน 2560 การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปการศึกษา 2559
ระดับมหาวิทยาลัย ณ หองประชุมตนโมก
มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม
รับทราบ
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ระเบียบวาระที่ 5.17.7 ผูชวยอธิการบดีฝายบริการวิชาการและสหกิจศึกษา
สาระสําคัญโดยยอ
1. วันที่ 22 พฤศจิกายน 2560 จัดอบรมใหความรูเกี่ยวกับสหกิจศึกษาใหกับนักศึกษาชั้นปที่ 2
สาขาที่เขารวมสหกิจศึกษา คณะวิทยาการจัดการ ณ หอง 31020 อาคาร 100 ป
2. วันที่ 23 พฤศจิก ายน 2560 พิธีล งนามบันทึ กขอตกลงความรวมมื อ ระหวางมหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา กับ บริษัท ดีเคเค แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จํากัด ณ ห องประชุมอยุ ธยา –
อาเซียน
3. วันที่ 29 พฤศจิกายน 2560 จัดอบรมใหความรูเกี่ยวกับสหกิจศึกษาใหกับนักศึกษาชั้นปที่ 2
สาขาที่ เข า ร วมสหกิ จ ศึ ก ษา 2 คณะ คื อ คณะวิ ท ยาศาสตร แ ละเทคโนโลยี และคณะมนุ ษ ยศาสตร แ ละ
สังคมศาสตร ณ หอง 31020 หอง 31021 อาคาร 100 ป
4. การเขา รวมขบวนแห ในงานอยุธยามรดกโลก มหาวิท ยาลั ย อยู ข บวนที่ 4 ประกอบด วย
นักศึกษาทั้ง 4 คณะ โดยแบงเปนขบวนปายของมหาวิทยาลย โดยมีนองใบหมอนนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยีเปนผูถือปาย ขบวนธง ขบวนแหพระเขาเมือง ซึ่งเปนนางรําจากคณะมนุษยศาสตรฯ ขบวนรถ
แหพระ และมีทหารจากคณะครุศาสตร ชุดนานาชาติของคณะมนุษยศาสตรฯ และตามดวยเรือสุพรรณหงส
และนักศึกษาคนของพระราชามีธงโบกของคณะวิทยาการจัดการ และตามดวยคณาจารยและเจาหนาที่ของ
กองกลาง พรอมแตรวง และสุดทายทางจังหวัดไดขอผูเขารวมพิธีเปดจํานวน 30 คน
มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม
รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่น ๆ
ระเบียบวาระที่ 6.1 กําหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2561
สาระสําคัญโดยยอ
มหาวิท ยาลัยกําหนดใหมีการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) ครั้งที่ 1/2561
ในวันอังคารที่ 9 มกราคม 2561 เวลา 13.30 น. ณ หองประชุมอยุ ธยา – อาเซีย น สํานัก งานอธิ การบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยขอใหกรรมการทุกทานเขารวม ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกลาว
โดยพรอมเพรียงกัน
มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม
รับทราบ
เลิกประชุมเวลา 17.15 น.
นางนงคราญ
นางลักขณา

คงสมทรง
เตชวงษ

ผูจัดทํารายงานการประชุม
ผูตรวจบันทึกการประชุม
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