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รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
ครั้งที่  7/2560 

วันอังคารที่  18  กรกฎาคม  2560  เวลา 13.30 – 16.15 น. 
ณ  หองประชุมอยุธยา – อาเซียน  มหาวิทยาลัยราชภฏัพระนครศรีอยุธยา 

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

ผูมาประชุม 
1. ดร.เกษม   บํารุงเวช อธิการบดี       ประธาน 
2. อาจารยจิรศักดิ์ ชุมวรานนท รองอธิการบดีฝายบริหาร      กรรมการ 
3. ผศ.อราม    ชนะโชต ิ รองอธิการบดีฝายนโยบายและแผน    กรรมการ 
4. ผศ.ดร.อดิศร  ภูสาระ  รองอธิการบดีฝายวิชาการ      กรรมการ 
5. รศ.ไพฑูรย  สมัครกิจ รองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา     กรรมการ 
6. อาจารยธาตรี มหันตรัตน รองอธิการบดีฝายกิจการพิเศษและกฎหมาย  กรรมการ 
7. ผศ.บุญไท  เจริญผล  ผูชวยอธิการบดีฝายงานประกันคุณภาพ    กรรมการ 
8. ดร.ภาคิน  โชติเวศยศิลป ผูชวยอธิการบดีฝายประชาสัมพันธ     กรรมการ 
9. อาจารย ดร.อมรรัตน สนั่นเสียง คณบดีคณะครุศาสตร              กรรมการ 
10. ผศ.หทัยรัตน  ทรรพวส ุ คณบดีคณะมนุษยศาสตรฯ     กรรมการ 
11. อาจารย ดร.ภัททิรา หอมหวล  (แทน) คณบดีคณะวิทยาศาสตรฯ     กรรมการ 
12. อาจารย ดร.ศานติ เล็กมณี  คณบดีคณะวิทยาการจัดการ        กรรมการ 
13. รศ.ดร.ชูสิทธิ ์ ประดับเพ็ชร ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา    กรรมการ 
14. อาจารย ดร.จงกล เฮงสุวรรณ ผูอํานวยการสถาบันอยุธยาศึกษา        กรรมการ 
15. ผศ.ธน ู   บุญญานุวัตร ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและ 

     เทคโนโลยีสารสนเทศ      กรรมการ 
16. ดร.นริสานันท เดชสุระ  ผูอํานวยการสํานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา  

             กรรมการ 
17. นางสาวเพลินตา โมสกุล  ผูอํานวยการกองนโยบายและแผน        กรรมการ 
18. นางสารภ ี  พูลศิริ  ผูอํานวยการกองพัฒนานักศึกษา     กรรมการ 
19. ดร.เกษรา  ศรีวิเชียร ผูอํานวยการกองบริการการศึกษา     กรรมการ 
20. นางนงคราญ  คงสมทรง เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป     ผูชวยเลขานุการ 
21. นางปยะนุช  สุขเพ็ชร  เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป     ผูชวยเลขานุการ 
22. นางจิราพร  พัฒนธนกิจ เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป     ผูชวยเลขานุการ 
23. นางสาวกาญจนพิชญา ภิญญา  รักษาการหัวหนางานกิจการคณะกรรมการ    ผูชวยเลขานุการ 
 
 

ผูไมมาประชุม 
1. อาจารย ดร.กิติมา ทามาลี  ผูชวยอธิการบดีฝายบริการวิชาการฯ        ติดราชการ 
2. อาจารยประพันธ แสงทองด ี ประธานสภาคณาจารยฯ   ติดราชการ 
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3. นางลักขณา  เตชวงษ  ผูอํานวยการกองกลาง รักษาการในตําแหนง 
      ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี  ติดภารกิจ 

4. นางศิขรินทร  สุวรรณทัศน นิติกร     ติดภารกิจ 
5. นางจิราพร  พัฒนธนกิจ เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป  ลาปวย  
 

ผูเขารวมประชุม 
1. นางสาวกาญจนา  เงินออน  หัวหนาสํานักงานคณะครุศาสตร 
2. นางอรัญญา   จงกลรัตน หัวหนาสํานักงานคณะมนุษยศาสตรฯ 
3. วาที่รอยตรีหญิงรัตติยา พาวินัย  หัวหนาสํานักงานผูอํานวยการอยุธยาศึกษา 
4. นางทิวาพร   สงแสง  หัวหนาสํานักงานผูอํานวยการสํานักงาน  

   คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา 
5. นางสาวเบญจลักษณ  ชิดชาญชัย หัวหนางานประกันคุณภาพ 
6. นางชเนตต ี  จาตุรนตรัศมี ประธานคณะกรรมการดําเนินงานศูนยฝกปฏิบัติการฯ 

เริ่มประชุม เวลา 13.30 น. 
          ประธานพิจารณาจํานวนกรรมการที่มาประชุมและเห็นวาครบองคประชุมแลว จึงเปด            
การประชุมและดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม  

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องที่ประธานแจงใหทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 1.1 การรับนโยบายยุทธศาสตรใหมมหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาทองถิ่นตาม       
พระบรมราโชบาย ระยะ 20 ป (พ.ศ. 2560 – 2549) 

 

 สาระสําคัญโดยยอ 
 การรับนโยบายยุทธศาสตรใหมมหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาทองถ่ินตามพระบรมราโชบาย 

ระยะ 20 ป (พ.ศ. 2560 – 2549) ตามหนังสือที่ ทปอ.มรภ.179/2560  ลงวันที่ 30 มิถุนายน  2560  
 ยุทธศาสตรใหมมหาวิทยาลัยราชภัฏ ระยะ 20 ป (พ.ศ. 2560 – 2579)  ประกอบดวย            

4 ประเด็นยุทธศาสตร 
1. การพัฒนาทองถ่ิน 
2. การผลิตและพัฒนาครู 
3. การยกระดับคุณภาพการศึกษา 
4. การพัฒนาระบบบริหารจัดการ   

 

 มติ/ความเห็นของที่ประชมุ 
   รับทราบ 

 

 

 



 

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวทิยาลัยราชภัฏพระนครศรอียุธยา  ครั้งที่  8/2560 

 

3 

ระเบียบวาระท่ี 1.2 การตรวจเยี่ยมมหาวิทยาลัยราชภัฏทุกแหง 

 สาระสําคัญโดยยอ 
 องคมนตรีจะตรวจเยี่ยมมหาวิทยาลัยราชภัฏทุกแหง  โดยแตละมหาวิทยาลัยตองคัดเลือก

โครงการดีเดน จํานวน 5 โครงการ  และจัดสงไปยังสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และ
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) รวบรวมรายละเอียดทั้งหมดเพ่ือนําเสนอองคมนตรีกอนทํา
การตรวจเยี่ยมมหาวิทยาลัยราชภัฏทุกแหง  ดังนั้นขอใหแตละหนวยงานคัดเลือกโครงการดีเดน จํานวน 1 
โครงการ  และในวันตรวจเยี่ยมจะมีการจัดนิทรรศการของทั้ง 5 โครงการ   

 

 มติ/ความเห็นของที่ประชมุ 
   รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 1.3 การจัดสรรงบประมาณ 

 สาระสําคัญโดยยอ 
 ขณะนี้มีจํานวนนักศึกษาประมาณ 1,400 คน จึงทําใหงบประมาณที่จะไดรับลดลง  โดยมี

งบประมาณที่ตองจัดสรร จํานวน 70 ลานบาท  และมีรายจาย จํานวน 17 ลานบาท ประกอบดวย           
คาประกันสังคมของพนักงานมหาวิทยาลัย จํานวน 3.5 ลานบาท  ยุทธศาสตรพระราชทาน จํานวน 3.5 ลาน
บาท  กองทุนวิจัย/การพัฒนาบุคลากร จํานวน 3 ลานบาท  สวัสดิการบุคลากรครูสาธิต คารักษาพยาบาล 
เงินเพ่ิมของลูกจางชั่วคราวเดือนละ 200 บาท จํานวน 1 ลานบาท  คาน้ํา/คาไฟ งบท่ีมีอยู จํานวน 15 ลาน
บาท แตตองใชปละ จํานวน 24 ลานบาท  ซึ่งขณะนี้หมดแลว  โดยตองเตรียมงบประมาณอีกประมาณ 6 
ลานบาทสําหรับคาสาธารณูปโภค           

 

 มติ/ความเห็นของที่ประชมุ 
   รับทราบ   

ระเบียบวาระท่ี 1.4 การปรับระบบงานการเงิน 

 สาระสําคัญโดยยอ 
 ขณะนีอ้ยูระหวางการปรับระบบงานการเงิน  ซึ่งภายหลังจากไดรับการตรวจสอบจากผูตรวจของ

กระทรวงศึกษาธิการ  โดยมหาวิทยาลัยไดรับคําแนะนําใหปฏิบัติ  และไดมอบหมายใหงานการเงินไดเขียน
รายละเอียดขึ้นมาเพ่ือเปนแนวปฏิบัติ  อาทิเชน  เงินยืมตองมีระบบในการยืม หากเปนเงินงบประมาณ      
ตองสงเรื่องยืมเงินกอน 15 วัน และเงินรายได ตองสงเรื่องเงินยืมกอน 7 วัน ดังนั้นขอใหหนวยงานไดมีการ
วางแผนลวงหนา  เพ่ือไมใหเกิดปญหาในเรื่องนี้ 

 

 มติ/ความเห็นของที่ประชมุ 
   รับทราบ   
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ระเบียบวาระท่ี 1.5 หนาท่ีของหนวยสอบภายใน 

 สาระสําคัญโดยยอ 
 หนวยตรวจสอบภายในเปนหนวยงานที่ขึ้นตรงกับอธิการบดี  และมีหนาที่ที่ตองดําเนินการ คือ 

(1) การตรวจสอบงานการเงินในแตละเดือน  (2) โครงการตรวจสอบหนวยงาน  และงานพิเศษคือการสุม
ตรวจหนวยงานที่เก่ียวของ 

 

 มติ/ความเห็นของที่ประชมุ 
   รับทราบ  

ระเบียบวาระท่ี 1.6 การจัดงานสภากาแฟ 

 สาระสําคัญโดยยอ 
 ในวันท่ี 19 กรกฎาคม 2560 มหาวิทยาลัยจะเปนเจาภาพในการจัดสภากาแฟ  ในเวลา       

07.00 น. ณ อาคารคณะครุศาสตร (อาคารหลังใหม) ขอเชิญผูบริหารทุกทานรวมงานโดยพรอมเพรียงกัน   
 

 มติ/ความเห็นของที่ประชมุ 
   รับทราบ   

ระเบียบวาระท่ี 1.7 การจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจาอยูหัวมหาวชิราลงกรณ บดินทร       
เทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา 28 กรกฎาคม 
2560   

สาระสําคัญโดยยอ 

 ในวันท่ี 27 กรกฎาคม 2560 มหาวิทยาลัยจะมีการจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจาอยูหัว
มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา 28 กรกฎาคม 
2560  ตั้งแตเวลา 08.30 น. ณ  กองพัฒนานักศึกษา  การแตงกายเครื่องแบบปกติขาวไวทุกข     

 

 มติ/ความเห็นของที่ประชมุ 
   รับทราบ   

 

ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่องรับรองรายงานการประชมุ 

ระเบียบวาระที่ 2.1  เรื่องรับรองรายงานการประชุม  ครั้งที่ 5/2560  

สาระสําคัญโดยยอ 
มหาวิทยาลัยไดกําหนดใหมีการประชุม คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.)               

ครั้งที่ 6/2560 เมื่อวันอังคารที่ 13 มิถุนายน  2560 เวลา 13.30 น. ณ หองประชุมอยุธยา – อาเซียน  
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

เลขานุการคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) นําเสนอรายงานการประชุม ครั้งที่ 6/2560 
เพ่ือขอใหที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม 
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มต/ิความคิดเห็นของที่ประชุม 
  รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) ครั้งที่  6/2560              
โดยไมมีการแกไข 
 

ระเบียบวาระท่ี 3   เรื่องสืบเนื่องจากการประชุม 

ระเบียบวาระที่ 3.1  รายงานขอมูลการดําเนินงานและผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุม 
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา   
ครั้งที่ 6/2560 

สาระสําคัญโดยยอ 
  เลขานุการคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  (ก .บ . )  นํ า เสนอรายงานขอ มูล                  
จากการดําเนินงานและผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่  6/2560 
เมื่อวันอังคารท่ี 13 มิถุนายน  2560  ดังตอไปนี ้
 

ระเบียบ
วาระท่ี 

เร่ือง 
มติท่ีประชุม/ขอเสนอแนะ 

และขอส่ังการ 
ผลการปฏิบัตติามมต ิ

4.1 ขอความเห็นชอบ (ราง) ประกาศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  
เรื่อง  แนวปฏิบัติในการจัดการเรียน    
การสอนของนักศึกษา พ.ศ. 2560 

เห็นชอบในหลักการ  และใหปรับแกไข (ราง) 
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา    
เรื่อง  แนวปฏิบัติในการจัดการเรียนการสอน 
พ.ศ. 2560 (เพิ่มเติม) ตามขอเสนอแนะของ
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) 
ดังตอไปนี้ 
1. ตัดขอ 1  ขอ 4  ขอ 5 และขอ 6  สวนขอ 

2  ขอ 3 และขอ 7 ใหคงไว 
2. แกไขคําวา “การจัดการเรียนการสอนของ

นักศึกษา” เปน “การจัดการเรียนการสอน 
พ.ศ. 2560 ” 

3. ใหเพิ่มอีก 1 ขอ คือ  ใหอาจารยผูสอนแตง
กายใหเหมาะสม  มีความสุภาพเรียบรอย 

              เมื่อปรับแกไขเรียบรอยแลว         
ใหนําเขาการประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย (ก.บ.)   เปนวาระสืบเนื่อง  
ในการประชุมครั้งตอไป 

- แจงมติการประชุมใหแกหนวยงาน        
ที่เกี่ยวของไดรับทราบ 

- นําเขาพิจารณาในการประชุม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ)     
เปนวาระสืบเนื่องจากการประชุม       
ครั้งที่ 7/2560 วันที่ 18 กรกฎาคม 2560 
 

4.2 ขอความเห็นชอบและขอเสนอแนะ (ราง) 
แผนปฏิบัติการปองกันและปราบปราม
การทุจริตภาครัฐ ประจาํปงบประมาณ 
พ.ศ.2560 - 2564                    

เห็นชอบ (ราง) แผนปฏิบัติการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตภาครัฐ  ประจําป
งบประมาณ  พ.ศ.2560 – 2564  และให
ปรับแกไขตามขอเสนอแนะของคณะ
กรรมการบริหารมหาวิทยาลยั (ก.บ.) 
ดังตอไปนี้ 
1. ใหเพิ่มวัตถุประสงค  ปรับพันธกิจและผล

ที่คาดวาจะไดรับ  และเพิ่มขอความวา 
ทั้งภายในและภายนอก 

2. การประเมินความเสี่ยงควรแยกเปน 2 
สวน คือ ความเสี่ยงและผลกระทบ 

 

- แจงมติการประชุมใหแกหนวยงาน        
ที่เกี่ยวของไดรับทราบ 

- แกไขตามขอเสนอแนะของคณะ
กรรมการบริหารมหาวิทยาลยั 

- เผยแพรแตละหนวยงาน 
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ระเบียบ
วาระท่ี 

เร่ือง 
มติท่ีประชุม/ขอเสนอแนะ 

และขอส่ังการ 
ผลการปฏิบัตติามมต ิ

3. วางกรอบใน 3 เรื่อง คือ 1) การวาง
ระบบงานที่ไมดีอาจเกิดจาก การจัด
กรอบงาน  มอบหมายงาน  ความ
รับผิดชอบ  การกํากับติดตาม  
ตรวจสอบและการรายงานเพื่อใหผูมี
อํานาจในการตัดสินใจ 2) เรื่องคน           
การทํางานที่ผิดพลาดในเรื่องตาง ๆ  
สวนหนึ่งเกิดจากการขาดความรูความ
เขาใจ  ความไมรู  การปฏิบัติตามกันมา     
ขาดทักษะและเทคนิคใหม ๆ การ
ประมาทเลินเลอ  ไมรอบคอบและการ
คดโกง  3) เรื่องอ่ืน ๆ เชน หลักสูตร  
เทคโนโลยีเพ่ือรองรบัการทํางาน
บางอยางไมมีการพัฒนา 

4. ใหระบุปจจยัเสี่ยงออกเปน ดังนี ้
4.1 ปจจัยเส่ียงดานการจัดซื้อจัดจาง  ไดแก  

จัดซื้อไมได  ไมไดซื้อของจริง           
ของคุณภาพไมดี  ราคาไมเหมาะสม  
การเบิกจายลาชา  และดําเนินการไม
เปนไปตามแผน 

4.2 ปจจัยเสี่ยงดานการเรียนการสอน  ไดแก  
อาจารยสอนไมตรงตาม มคอ.  ขาดองค
ความรูและเทคนคิการถายทอด        
ขาดความรับผิดชอบ อาจารยใชอํานาจ
เบ็ดเสร็จเกินไป  สวนนักศึกษายังขาด
ความพรอม  ไมเขาเรียน  ไมสงงาน      
ในสวนของหลักสูตรขาดการบูรณาการ  
หลักสูตรไมตอบสนองความตองการ  
หลักสูตรไมทันสมัยและไมกาวหนา
เทาที่ควร 

4.3 ปจจัยเสี่ยงดานการทําวิจยั ไดแก      
การดําเนินการไมเปนไปตามแผน      
การเก็บขอมูล (ทําเองสุมเอาเอง)      
การประมวลผล  การจัดทํารายงานสงไม
ตรงเวลา  และการเบิกจายบางครั้งมี
ปญหา 

4.4 ปจจัยเสี่ยงดานการเงิน  ไดแก  ระบบ
การเก็บเงนิ  รกัษาเงนิ  การทําบัญช ี 
การรายงานยังไมเปนรูปแบบที่ดีนัก     
ผูที่รับผิดชอบหากเปนไปไดใหกําหนด
และวางมาตรฐานการเงนิและบัญช ี

5. หนา 6 ขอ 3.2 ขอ 3.3 ขอ 3.6 และขอ 
3.7 การเขียนยังไมชัดเจน  

           ทั้งน้ีใหพิจารณาอีกครั้งวาเปน
ปจจัยเส่ียงหรือปญหา 
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ระเบียบ
วาระท่ี 

เร่ือง 
มติท่ีประชุม/ขอเสนอแนะ 

และขอส่ังการ 
ผลการปฏิบัตติามมต ิ

4.3 ขอความเห็นชอบ (ราง) ระเบียบ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
วาดวย  การโอนหนวยกิตรายวิชา      
การจายคาธรรมเนียมการโอนหนวย       
กิตรายวิชาจากสถาบันการศึกษา
ตางประเทศ พ.ศ.2560 และ ขอความ
เห็นชอบ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  เรื่อง การเก็บ
คาธรรมเนียมการโอนหนวยกิตรายวิชา
จากสถาบันการศึกษาตางประเทศ     
พ.ศ. 2560                                          

เห็นชอบในหลักการ (ราง) ระเบียบ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา วาดวย 
การโอนหนวยกิต   รายวิชาและการจาย
คาธรรมเนียมการโอนหนวยกิตรายวิชาจาก
สถาบันการศึกษาตางประเทศ พ.ศ.2560 และ
ใหปรับแกไขตามขอเสนอแนะของคณะ
กรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) ดังตอไปนี้ 
1. ปรับชื่อระเบียบเปน การเทียบโอนรายวิชา

และการจายคาธรรมเนียมการเทียบโอน
รายวิชาจากสถาบันการศึกษาตางประเทศ 
พ.ศ. ... 

2. ปรับนิยามการโอนหนวยกิต เปน การเทียบ
โอนหนวยกิต และปรับความหมายใหมี
เรื่องเนื้อหาวิชาตามแนวปฏิบัติที่ดีในการ
เทียบโอนของสํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา 

3. ขอ 4 ปรับหัวขอเรื่องคุณสมบัติของ
นักศึกษาที่มีสิทธิเทียบโอนรายวิชาให
ชัดเจน 

4. ขอ 5 ปรับชื่อเรื่องอาจใชวา การกําหนด
หลักเกณฑและวิธีการในการเทียบโอน
รายวิชา 

5. ปรับคุณสมบัติของนักศกึษาใหชัดเจน  เชน 
เรื่องเกรดเฉลี่ย  ความสามารถทางภาษา  
การยื่นเอกสาร  ผานความเห็นชอบและ
อนุญาตจากใครบาง 

6. ใหระบุเรื่องอัตราการเก็บเงินคาธรรมเนียม
ไวในระเบียบนี้  ในสวนการเก็บเงิน
นักศึกษาควรเก็บตามปกติกอน  สวนเกิน
หรือตองเก็บเพิ่มใหเปนไปตามขอตกลง 

                เมื่อปรับแกไขเรียบรอยแลว       
ใหนําเขาการประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย (ก.บ.) เปนวาระสืบเนื่องใน
การประชุมครั้งตอไป 

- แจงมติการประชุมใหแกหนวยงาน        
ที่เกี่ยวของไดรับทราบ 

- อยูระหวางการปรับแกไขตามขอเสนอแนะ
ของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
(ก.บ.) 

- นําเขาพิจารณาในการประชุม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) 
ตอไป 
 

4.4 ขอความเห็นชอบ (ราง) กรอบวงเงิน
งบประมาณรายจาย  ประจําป
งบประมาณ พ.ศ.2561 มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

เห็นชอบ (ราง) กรอบวงเงินงบประมาณรายจาย  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561 มหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

- แจงมติการประชุมใหแกหนวยงาน        
ที่เกี่ยวของไดรับทราบ 

- นําเขาพิจารณาในการประชุมสภา
มหาวิทยาลัย ครั้งที่ 8/2560 วันที่ 12 
กรกฎาคม 2560 

4.5 ขอความเห็นชอบ (ราง) นโยบาย       
การจัดสรรและการบริหารงบประมาณ 
ประจาํปงบประมาณ พ.ศ.2561 ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

เห็นชอบ (ราง) นโยบายการจัดสรรและ        
การบริหารงบประมาณ ประจําปงบประมาณ     
พ.ศ.2561ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา และใหปรับแกไขตาม
ขอเสนอแนะของคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย (ก.บ.) ดังตอไปนี้ 
 

- แจงมติการประชุมใหแกหนวยงาน        
ที่เกี่ยวของไดรับทราบ 

- นําเขาพิจารณาในการประชุมสภา
มหาวิทยาลัย ครั้งที่ 8/2560 วันที่ 12 
กรกฎาคม 2560 
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ระเบียบ
วาระท่ี 

เร่ือง 
มติท่ีประชุม/ขอเสนอแนะ 

และขอส่ังการ 
ผลการปฏิบัตติามมต ิ

1. ใหจัดสรรงบประมาณจากเงินรายได 5% 
เพื่อรองรับยุทธศาสตรพระราชทาน 

2. ใหจัดสรรงบประมาณจากความเปนจริง    
ไมใชตัวเลขประมาณการ 

 
 

 

4.6 ขอความเห็นชอบ (ราง) แผนปฏิบัติ
ราชการ 4 ป (พ.ศ.2561 – 2564) 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

เห็นชอบ (ราง) แผนปฏิบัติราชการ 4 ป      
(พ.ศ.2561 – 2564) มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา และใหปรับแกไขตาม
ขอเสนอแนะของคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย (ก.บ.) ดังตอไปนี้ 
1. เพิ่มกลยุทธที่ 4.6 โครงการที่ 4  โครงการ

เพิ่ มประสิทธิ ภาพระบบรั กษาความ
ปลอดภัย  

2. แกไขยุทธศาสตรที่ 2 กลยุทธที่ 2.1 ตัวชี้วัด
ที่ 3  เปลี่ยนคาเปาหมายจาก “เรื่อง” เปน 
“รอยละ” 

3. นํ าตั วชี้ วั ดจากการประชุ มที่ จั งหวั ด
นครปฐมมาเพิ่มในกลยุทธที่ 2.7 

4. กลยุทธ ที่  1.2 ข อ 3 ใหตั ดข อความ        
“อ.อภิ ชาติ ให ข อ เสนอแนะทบทวน         
คาเปาหมาย” ออก 

- แจงมติการประชุมใหแกหนวยงาน        
ที่เกี่ยวของไดรับทราบ 

- นําเขาพิจารณาในการประชุมสภา   
มหาวิทยาลัยตอไป 
 

4.7 ขอความเห็นชอบ (ราง) แผนพัฒนา    
การจัดการศึกษาระบบสหกิจศึกษา                
ปการศึกษา 2560 – 2564 มหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ระยะ 5 ป 

เห็นชอบในหลักการ (ราง) แผนพัฒนาการจัด
การศึกษาระบบสหกิจศึกษา ปการศึกษา   
2560 – 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา ระยะ 5 ป และใหปรับ  
แกไขตามขอเสนอแนะของคณะ
กรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) ดังตอไปนี้ 
1. หนา 6 -7 ขอใหปรับตารางการวิเคราะห

เพื่อกําหนดกลยุทธ (TOWS  Matrix)       
ใหถูกตอง 

2. หนา 6  โอกาส (Opportunities : O) ขอ 5 
นักศึกษาสหกิจศึกษามีโอกาสไดรบัการจาง
งานจากสถานประกอบการมากยิ่งขึ้น     
ควรเปนจุดแข็ง 

3. หนา 10 – 11 เนื่องจากเปนแผนพัฒนาฯ 
ปการศึกษา 2560 – 2564 ดังนั้นขอมูล  
ควรเปนปการศึกษา 2560 – 2564 

- แจงมติการประชุมใหแกหนวยงาน        
ที่เกี่ยวของไดรับทราบ 

- อยูระหวางการดาํเนินการปรับแกไขตาม
ขอเสนอแนะของคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย (ก.บ.) 
 

 
 

   มติ/ความเห็นของที่ประชมุ 
   รับทราบ 
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ระเบียบวาระที่ 3.2  ขอความเห็นชอบ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา   
       เรื่อง  แนวปฏิบัติในการจัดการเรียนการสอน พ.ศ. 2560 (เพิ่มเติม) 

 

 สาระสําคัญโดยยอ 
เพ่ือใหสอดคลองเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  วาดวย  

จรรยาบรรณบุคลากรในมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2551 เพ่ือใหบุคลากรสายผูสอนอันประกอบดวยผูดํารง
ตําแหนงอาจารย  ผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย  และศาสตราจารย ในมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา  ปฏิบัติหนาที่อยางเต็มกําลังความสามารถ  เปนผูตรงตอเวลา  และใชเวลาราชการ     
ใหเปนประโยชนตอมหาวิทยาลัย  ทางราชการและประชาชนใหมากที่สุด 

เรื่องนี้ไดผานการพิจารณาจากคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) ครั้งที่ 5/2560     
เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2560 ที่ประชุมมีมติใหดําเนินการดังนี ้

1. การจัดกิจกรรมแตละคณะสามารถดําเนินการได  แตตองไมกระทบกับเวลาเรียน        
ของนักศึกษา  และใหอาจารยผูสอนเช็คชื่อนักศึกษาเมื่อถึงชั่วโมงเรียน  แมจะมีกิจกรรมของคณะก็ตอง   
เขาเรียนตามปกติ 

2. ใหเริ่มการเรียนการสอนตั้งแตเวลา 08.30 น. และเรียนเต็มเวลา 
3. ใหออกแนวปฏิบัติ  และใหนําเขาพิจารณาในการประชุมคณะกรรมการบริหาร

มหาวิทยาลัย (ก.บ.)  และแจงผูเก่ียวของในทุกชองทางเพ่ือใหคณาจารยไดรับทราบ 
4.  แจงอาจารยผูสอนไมใหมีการยายเวลาการสอน หรือยายหองเรียน  หากมีเหตุจําเปน    

ตองขออนุญาตกอน 
5.  มอบรองอธิการบดีฝายวิชาการและกองบริการการศึกษาทําหนังสือแจงแตละคณะ      

และหากมีการประชุมคณาจารยในโอกาสตอไปใหนําเรื่องนี้แจงใหคณาจารยไดรับทราบดวย 
6. มอบหมายใหกองพัฒนานักศึกษากําหนดและจัดสรรเวลากิจกรรมของมหาวิทยาลัย     

และกิจกรรมของคณะ และใหนําเขามาพิจารณาในการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) 
 

มติ/ความเห็นของที่ประชมุ 
เห็นชอบในหลักการ  และใหปรับแกไขรายละเอียดใหมีความชัดเจนมากยิ่งข้ึน  เชน  การแตงกายของ

อาจารยผูสอนไมควรใสกางเกงยีนส  การสอนใหเริ่มสอนตั้งแตเวลาเทาไหร  สามารถเขาสอนชาไดไมเกินก่ีนาที     
 

ระเบียบวาระที่ 3.3  ขอความเห็นชอบอัตรากําลังเจาหนาที่ประจําตามสัญญา  ตําแหนง  เจาหนาที่
บริหารงานท่ัวไปเพิ่มเติม จางดวยเงินบํารุงการศึกษาของโรงเรียนสาธิตมัธยม  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 

 

 สาระสําคัญโดยยอ 
 ตามหนังสือสํานักงานอธิการบดีที่ ศธ 0550.1/ว183 ลงวันที่ 15 มีนาคม 2560 เรื่อง แจงมติ    

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) ครั้งท่ี 3/2560 ไดมีมติตามระเบียบวาระท่ี 3.4           
ใหความเห็นชอบอัตรากําลังเจาหนาที่ประจําตามสัญญา ตําแหนง เจาหนาที่บริหารงานทั่วไปเพ่ิมเติม         
จางดวยเงินบํารุงการศึกษาของโรงเรียนสาธิตมัธยม  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 และใหนําเรื่องเสนอเขา
การประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจํามหาวิทยาลัย (ก.บ.ม) ตอไป  ซึ่งตอมาสํานักงานอธิการบดี
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ไดออกหนังสือ ที่ ศธ 0550.1/ว237  ลงวันที่ 27 มีนาคม 2560  เรื่อง  ขอแกไขมติการประชุมคณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.)  ขอแกไขมติการประชุมระเบียบวาระที่ 3.4 ใหม ดังนี้ มติที่ประชุมใหชะลอเรื่อง
ขอความเห็นชอบอัตรากําลังเจาหนาที่ประจําตามสัญญา  ตําแหนงเจาหนาท่ีบริหารงานทั่วไปเพ่ิมเติม         
จางดวยเงินบํารุงการศึกษาของโรงเรียนสาธิตมัธยม  ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560 ไวกอน โดยให
ดําเนินการวิเคราะหอัตรากําลังใหเรียบรอยนั้น 

 บัดนี้ โรงเรียนสาธิตมัธยมไดวิเคราะหอัตรากําลังเรียบรอยแลว  จึงขอเสนอเรื่องเพ่ือนําเขา
ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) ครั้งที่ 7/2560 ในวันอังคารท่ี 18 
กรกฎาคม 2560 เพ่ือโปรดพิจารณาใหความเห็นชอบตอไป (ตารางแสดงภาระงานดังแนบ) 

 เรื่องนี้ไดผานการพิจารณาจากคณะกรรมการ ดังตอไปนี้ 
1. คณะกรรมการประจําคณะครุศาสตร  ครั้งท่ี 1/2560  เม่ือวันพฤหัสบดีที่ 26 มกราคม 2560  

ระเบียบวาระที่ 5.1  มติที่ประชุมพิจารณาแลว  มีมติเห็นชอบการจางเจาหนาที่ประจําตามสัญญา  สังกัด
โรงเรียนสาธิตมัธยม  จํานวน 1 อัตรา  อัตราคาจาง 15,000 บาท/เดือน  โดยใชเงินจากงบบํารุงการศึกษา
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560  โครงการสนับสนุนคาใชจายการจัดการศึกษาตั้งแตระดับอนุบาลจนจบ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (เงินเหลือจายจากการลาออกของครูโรงเรียนสาธิตมัธยม) ลําดับท่ี 1  กิจกรรมที่ 1  
บริหารจัดการ 1.1  งบบุคลากร 

2. คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) ครั้งที่ 3/2560 ระเบียบวาระที่ 3.4 มติที่ประชุม
เห็นชอบอัตรากําลังเจาหนาที่ประจําตามสัญญา  ตําแหนงเจาหนาที่บริหารงานท่ัวไปเพ่ิมเติม  จางดวย       
เงินบํารุงการศึกษาของโรงเรียนสาธิตมัธยม  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 และนําเขาการประชุม
คณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจํามหาวิทยาลัย (ก.บ.ม) ตอไป 

 และไดมีบันทึกสํานักงานอธิการบดี ที่ ศธ0550.1/ว237  ลงวันท่ี 27 มีนาคม 2560 เรื่อง    
ขอแกไขมติการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) ครั้งที่ 3/2560 ขอแกไขมติการประชุม
ระเบียบวาระท่ี 3.4 ใหม ดังนี้  มติท่ีประชุมใหชะลอเรื่องขอความเห็นชอบอัตรากําลังเจาหนาที่ประจํา       
ตามสัญญา  ตําแหนงเจาหนาท่ีบริหารงานทั่วไปเพ่ิมเติม  จางดวยเงินบํารุงการศึกษาของโรงเรียนสาธิตมะยม  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 ไวกอน  โดยใหดําเนินการวิเคราะหอัตรากําลังใหเรียบรอย 
 

มติ/ความเห็นของที่ประชมุ 
 เห็นชอบอัตรากําลังเจาหนาที่ประจําตามสัญญา  ตําแหนง  เจาหนาท่ีบริหารงานทั่วไปเพ่ิมเติม 
จางดวยเงินบํารุงการศึกษาของโรงเรียนสาธิตมัธยม  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 

 

ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องนําเสนอเพื่อพจิารณา 
 

ระเบียบวาระที่ 4.1  ขอความเห็นและขอเสนอแนะผลการประเมินการปฏิบัติราชการตาม               
คํารับรองการปฏิบัติราชการ  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 

 

 สาระสําคัญโดยยอ 
 ตามที่สํานักงาน ก.พ.ร. ไดแจงผลการประเมินการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ  

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 ตามหนังสือสํานักงาน ก.พ.ร. ดวนท่ีสุด ท่ี นร 1201/2166 ลงวันที่ 16 มิถุนายน 
2560 โดยสํานักงาน ก.พ.ร. ไดดําเนินการประมวลและตรวจสอบความถูกตองของขอมูลผลการประเมินการปฏิบัติ
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ราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 เปนที่สิ้นสุดแลว  
โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  มีผลการประเมิน  คะแนนรวม 3.6269 คะแนน  รายละเอียดตาม
เอกสารที่แนบมาพรอม 

 

มติ/ความเห็นของที่ประชมุ 
รับทราบ  และคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) มีขอเสนอแนะในการประหยัด

พลังงาน ดังตอไปนี ้
1. เปลี่ยนหลอดไฟจากหลอดฟลูออเรสเซนเปนหลอด LED 
2. เครื่องปรับอากาศท่ีใชงานมาแลวเกิน 10 ป ใหเปลี่ยนเปนระบบอินเวอรเตอร 
3. การจัดประสิทธิภาพการใชรถยนตสวนกลางเพ่ือใหประหยัดคาน้ํามัน 
4. การเปดเครื่องปรับอากาศในเวลา 09.00 น. และปดในชวงพักกลางวันสําหรับหองเรียน  

สวนหองทํางานใหใชมาตรการขอความรวมมือ 
5. ตองมีเจาหนาที่คอยเปด - ปดเครื่องปรับอากาศ และไฟฟาเมื่อเรียนเสร็จแลว 
6. การกําหนดเวลาเปด – ปดไฟฟาในหองเรียน 
7. การคาํนวณเงินคาไฟฟา 10% ของแตละหนวยงาน เปนกรอบในการพิจารณาคาไฟฟา 
8. การแยกมิเตอรคาไฟฟาของแตละหนวยงาน เพ่ือสามารถตรวจสอบไดชัดเจน 
9. การกําหนดแนวปฏิบัติในการประหยัดพลังงาน  และมาตรการในการปด – เปดหองเรียน         

เพื่อสรางความตระหนักรวมกัน 
10. แจงสถิติการใชไฟฟาของหนวยงานที่มีอยูแลว 8 มิเตอร ยอนหลังในแตละเดือน 
11. หองพักอาจารยควรรวมกัน  เพื่อจะไดประหยัดคาไฟฟา 

 

ระเบียบวาระที่ 5 แจงผลและนําเสนอแผนงานที่จะดําเนินการของหนวยงานตาง ๆ  

ระเบียบวาระที่ 5.1 คณบดีคณะครุศาสตร 

 สาระสําคัญโดยยอ 
1. วันที่  20 มิถุนายน 2560  กิจกรรม KM การทําผลงานวิชาการ ชวงเชา  : การถอดองคความรู

ดานการทําผลงานวิชาการ ชวงบาย : การถอดองคความรูดานงานวิวิจัย โดยวิทยากร ดร.ประวิทย  ประมาน        
ณ  หอง 702 อาคาร 7 

2. วันที่ 22 มิถุนายน 2560 รับการประเมินคุณภาพระดับหลักสูตร (ประเมินไขว) ณ หอง 702 
อาคาร 7 

3. วันที่ 23 มิถุนายน 2560 การแลกเปลี่ยนเรียนรูองคความรูดานการทําผลงานวิชาการและ     
ดานการวิจัย หอง 702 อาคาร 7 

4. วันที่ 26 มิถุนายน 2560 จัดอบรมทบทวนแผนกลยุทธ ระยะ 5 ป  พ.ศ. 2559-2560           
คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  โดยวิทยากร ดร.พรเทพ รูแผน ณ หองประชุม 204 กศพ. 

5. วันที่ 28 มิถุนายน 2560 จัดสัมมนาระหวางการฝกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา (ครั้งที่ 1) 
นักศึกษาชั้นปท่ี 5  ณ หอประชุมมหาวิทยาลัย 

6. วันที่ 29 มิถุนายน 2560 จัดประชุมคณะกรรมการประจําคณะครุศาสตร ครั้งท่ี 4/2560         
ณ หองประชุม 223 กศพ. 
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7. วันที่ 30 มิถุนายน 2560 เขารวมถวายสักการะพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทร      
มหาภูมิพลอดุยเดช  โดยมีคณะกรรมการพัฒนานักศึกษา และเจาหนาที่คณะครุศาสตร เปนผูควบคุมดูแลใน     
การไปครั้งนี้ และนักศึกษาคณะกรรมการสโมสรนักศึกษาปการศึกษา 2559-2560 เขารวมถวายสักการะพระที่นั่ง
ดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวัง กทม. 

8. วันที่ 3 กรกฎาคม 2560 การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ปการศึกษา 
2559  หลักสูตรการศึกษาพิเศษฯ ณ อาคารศูนยการศึกษาพิเศษ 

9. วันที่ 6 - 7 กรกฎาคม 2560   การทบทวนแผนกลยุ ทธ  ระยะ 5 ป  พ .ศ .  2559-2560            
คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  โดยวิทยากร ดร.พรเทพ รูแผน ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร 
ซิตี้ จอมเทียน 

10. วันที่ 12 กรกฎาคม 2560 คณะกรรมการสรรหารวมพบปะกับคณาจารยและบุคลากร         
คณะครุศาสตร  เรื่อง “ทิศทางของคณะครุศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ในยุค 4.0                  
ณ  หองประชุม 204 กศพ. 

11. วันที่ 12 - 14 กรกฎาคม 2560 ปรับพ้ืนฐานวิชาคณิตศาสตร สําหรับนักศึกษา ชั้นปที่ 1         
ณ  อาคาร 6,7 คณะครุศาสตร 

12. วันที่ 13 กรกฎาคม 2560 จัดสัมมนาระหวางการฝกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1นักศึกษา
ชั้นปที่ 4  ณ หอประชุมมหาวิทยาลัย 

13. วันที่ 17 กรกฎาคม 2560 การเตรียมความพรอมสูวิชาชีพครู นักศึกษาชั้นปที่ 1 ทุกสาขาวิชา 
ณ  อาคารใหม คณะครุศาสตร 

14. วันที่ 19 กรกฎาคม 2560 การแสดงวิสัยทัศนและยุทธศาสตรการบริหารงานตอคณาจารย
ประจําและบุคลากรในคณะ ณ หองประชุมตนโมก 

15. วันที่ 26 กรกฎาคม 2560 จัดสัมมนาระหวางการฝกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา (ครั้งที่ 2)
นักศึกษาชั้นปท่ี 5  ณ หอประชุมมหาวิทยาลัย 

16. วันที่ 24 - 27 กรกฎาคม 2560 การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร              
ปการศึกษา 2559  (หลักสูตรพลศึกษา  หลักสูตรการสอนภาษาไทย หลักสูตรการสอนภาษาอังกฤษ  หลักสูตร
ประถมศึกษา  หลักสูตรคอมพิวเตอรศึกษา  หลักสูตรคณิตศาสตร  หลักสูตรวิทยาศาสตร  หลักสูตรการศึกษา
ปฐมวัย  หลักสูตรสังคมศึกษา  ณ  อาคารศูนยการศึกษาพิเศษ 

17. วันที่ 1 สิงหาคม 2560 จัดกิจกรรมสานสัมพันธนองใหม นักศึกษาชั้นปท่ี 1 ทุกสาขาวิชา        
ณ  อาคารใหม คณะครุศาสตร 

18. วันที่ 9 สิงหาคม 2560  เวลา 07.15 - 08.30 น. จัดกิจกรรมเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรม  (ทําบุญ-
ตักบาตร)  นักศึกษาชั้นปที่ 1-3 ทุกสาขาวิชา ณ  บริเวณลานหนาอาคารศูนยการศึกษาพิเศษ 

19. วันที่ 23 สิงหาคม 2560  เวลา 13.00 - 16.30 น. จัดกิจกรรมรับนองนักศึกษาชั้นปที่ 1 - 2               
ทุกสาขาวิชา ณ  ลานอเนกประสงค อาคาร 6 - 7 

20. วันที่ 30 สิงหาคม 2560 จัดสัมมนาระหวางการฝกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา (ครั้งที่ 3)
นักศึกษาชั้นปท่ี 5  ณ  หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

21. นักศึกษาท่ีไดรับการคัดเลือก  ซึ่งเปนนักศึกษาแลกเปลี่ยนที่จะเดินทางไปประเทศอินโดนีเซีย  
จํานวน 6 คน  และในวันที่ 18 กรกฎาคม 2560  ไดใหผูปกครองมาทําสัญญา  และจะเดินทางในวันที่ 7 สิงหาคม 
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2560 ถึงประมาณวันที่ 2 กันยายน 2560 สวนนักศึกษาที่จะมาจากประเทศอินโดนีเซีย จํานวน 10 คน ไดรายชื่อ
แลว   

22. วันที่ 18 – 21 กรกฎาคม 2560  นักศึกษาชั้นปที่ 1  เขาคาย ณ วัดใหญชัยมงคล  
 

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
รับทราบ  

 

ระเบียบวาระที่ 5.2  คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

 สาระสําคัญโดยยอ 
1. วันที่ 15 - 16 มิถุนายน 2560 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร จัดกิจกรรมสัมมนาเชิง

ปฏิบัติการ ทบทวนแผนกลยุทธคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร เรื่อง แนวทางการพัฒนาคณะมนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร วิทยากรโดย ผูชวยศาสตราจารยอราม ชนะโชติ และ รองศาสตราจารย ดร.วิบูลย ตระกูลฮุน     
ณ  ฮลิลไซด คันทรีโฮม กอลฟ & รีสอรท เขาใหญ จังหวัดปราจีนบุร ี

2. วันที่ 20 มิถุนายน 2560 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร จัดประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายในกอนการตรวจประเมินจริง (Pre audit) ระดับหลักสูตร ประจําปการศึกษา 2559 ณ อาคาร 43             
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

3. วันที่ 20 มิถุนายน 2560 คณะมนษุยศาสตรและสังคมศาสตร จัดประชุมคณะกรรมการกิจกรรม
นักศึกษา ครั้งท่ี 4/2560 วาระการประชุมคือ จัดหาคณะกรรมการสโมสรนักศึกษา ตัวแทนจากสาขาวิชา 
เตรียมการกิจกรรมอบรมสัมมนาผูนํานักศึกษา ประจําปการศึกษา 2560, เตรียมการกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษา
ใหมและประชุมผูปกครอง  การเขียนโครงการ กิจกรรมนักศึกษา ปการศึกษา 2560 และการปรับระบบสโมสร
นักศึกษา การดําเนินงาน ณ หอง 43105 ชั้น 2 อาคาร 43 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

4. วันที่ 22 มิถุนายน 2560 คณาจารยสาขาวิชาภาษาจีน ใหการตอนรับ คณาจารย จากสาขาวิชา
ภาษาจีน คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง มาศึกษาดูงานสาขาวิชาภาษาจีน         
ในเรื่อง การจัดการเรียนการสอนภาษาจีน การบริหารหลักสูตร และการพัฒนานักศึกษา เพ่ือสรางเครือขายความ
รวมมือ และแลกเปลี่ยนเรียนรูในการจัดการหลักสูตร ณ หอง 43111 ชั้น 2 อาคาร 43 คณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร 

5. วันที่ 22 มิถุนายน 2560 สาขาวิชาศิลปกรรม จัดกิจกรรมสัมมนาพัฒนาหลักสูตรศิลปกรรม   
ศาสตรบัณฑิต โดยกรรมการผูทรงคุณวุฒิ ไดแก ผูชวยศาสตราจารย ดร.ธเนศ ภิรมยการ อาจารยภาควิชา          
ครุศาสตรสถาปตยกรรมและการออกแบบ คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณ
ทหารลาดกระบัง, รองศาสตราจารย ดร.ทรงวุฒิ เอกวุฒิวงศา อาจารยภาควิชาครุศาสตรสถาปตยกรรมและการ
ออกแบบ คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง ผูชวยศาสตราจารย
พลวัฒน เกิดศิริ อาจารยสาขาวิชาเอกออกแบบอุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เทพสตรี และคุณดรุณ ขันธสิทธิ์ กราฟกดีไซนเนอร บริษัทเทียนวัฒนา พริ้นติ้ง (ผูใชบัณฑิต) ณ หองประชุม 
43110  ชั้น 2 อาคาร 43 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

6. วันที่ 23 มิถุนายน 2560 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร จัดประชุมคณะกรรมการประจํา
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ครั้งที่  4/2560 วาระการประชุม คือ ขอความเปนชอบหลักสูตรรัฐ
ประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองทองถิ่น หลักสูตรปรังปรุง พ.ศ.2560 คณะมนุษยศาสตรและ
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สังคมศาสตร, ขอความเปนชอบหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร หลักสูตรปรัง
ปรุง พ.ศ.2560 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร แจงเปลี่ยนแปลงแผนการรับนักศึกษาหลักสูตรรัฐ
ประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองทองถ่ิน ปการศึกษา 2560, แจงเปลี่ยนแปลงแผนการรับนักศึกษา
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการรัฐประศาสนศาสตร ปการศึกษา 2560 ขอความเห็นชอบรายงาน
ผลการดําเนินงานการประกันคุณภาพระดับหลักสูตรของภาคเรียนที่ 2/2559 ณ หองประชุม 43110  ชั้น 2 อาคาร 
43  คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

7. วันที่ 24 มิถุนายน 2560 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร จัดโครงการมนุษยศาสตร
สังคมศาสตรบริการความรูสูสังคม เนื่องในวาระครบรอบ 85 ป การอภิวัฒนการปกครองสูระบอบประชาธิปไตย 
เรื่อง “24 มิถุนายน 2475 : 85 ป หมุดหมายประชาธิปไตยไทย?” วิทยากรคือ ผูชวยศาสตราจารย ดร.ธํารงศักดิ์ 
เพชรเลิศอนันต อาจารยคณะรัฐศาสตร มหาวิทยาลัยรังสิต  ผูชวยศาสตราจารย ดร.วิชชุกร นาคธน อาจารย
สาขาวิชาการปกครองทองถ่ิน และอาจารยมูนีเราะฮะ ยีดํา อาจารยสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร ณ หองประชุม
ตนโมก อาคารบรรณราชนครินทร มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

8. วันที่ 24 - 28 มิถุนายน 2560 สาขาวิชาศิลปะการแสดง จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ 
ศิลปะการแสดงสูชุมชน ครั้งที่ 3 วิทยากรในการอบรม ไดแก รองศาสตราจารยอมรา   กล่ําเจริญ อาจารย         
ฤตพชรพร ทองถนอม  อาจารยศราวุธ อางทอง   ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุมิตร เทพวงษ และอาจารยณัฐพร         
นิรังสรรค หอง 327 ณ อาคาร 3 ชั้น 3  มหาวิทยาลัยราชภัฏ พระนครศรีอยุธยา 

9. วันที่ 26 - 27 มิถุนายน 2560 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร จัดกิจกรรมโครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการ เรื่อง “การเขียนผลงานวิชาการเพื่อเขาสูตําแหนงทางวิชาการ” วิทยากรโดย รองศาสตราจารย ดร.กาสัก     
เตะขันหมาก รองศาสตราจารยอดุลย ตันประยูร รองศาสตราจารย ดร.วิบูลย ตระกูลฮุน  ผูชวยศาสตราจารย             
ดร.นริศ วศินานนท และรองศาสตราจารยปราณี  ตันประยู ณ  โรงแรมอัมพวานานอน แอนด สปา อ.อัมพวา               
จ.สมุทรสงคราม 

10. วันที่ 28 มิถุนายน 2560 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร จัดกิจกรรมเสริมสรางทักษะทาง
ปญญา “การเรียนรูแนวทางตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ” วิทยากรโดย อาจารยนฤมล อนุสนธิ์พัฒน 
อาจารยสาขาวิชาการพัฒนาชุมชน ณ หอง 43108 ชั้น 2 อาคาร 43 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

11. วันที่ 28 มิถุนายน 2560 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร จัดการบรรยาย ในหัวขอประวัติ
ความเปนมาของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (ภาษาอังกฤษ) ใหกับนักศึกษามหาวิทยาลัยโตโย ประเทศญ่ีปุน 
วิทยากรโดย อาจารยมูนีเราะฮ ยีดํา อาจารยสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร ณ หอง 43105 ชั้น 2 อาคาร 43           
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

12. วันที่ 28 มิถุนายน 2560 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร จัดประชุมการจัดการเรียน      
การสอนรายวิชา จิตสาธารณะกับการทํางานเพ่ือสังคม ครั้งที่ 2 เพื่อวางแผนการเรียนการสอน ในภาคเรียนท่ี 1 
ประจําปการศึกษา 2560 ณ  หองประชุม 43110 ชั้น 2 อาคาร 43 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

13. วันที่ 29 มิถุนายน 2560 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร จัดกิจกรรมเสริมสรางทักษะ    
ทางปญญา “การเรียนรูแนวทางตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ” ศึกษาดูงาน ที่ศูนยศึกษาการพัฒนา     
เขาหินซอน วิทยากรโดย อาจารยกานดา เตะขันหมาก อาจารยสาขาวิชาการพัฒนาชุมชน ณ ศูนยศึกษาพัฒนา   
เขาหินซอน  จังหวัดฉะเชิงเทรา 



 

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวทิยาลัยราชภัฏพระนครศรอียุธยา  ครั้งที่  8/2560 

 

15 

14. วันที่ 18 กรกฎาคม 2560 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร จัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหมและ
พบผูปกครองนักศึกษา ประจําปการศึกษา 2560 ณ  หองประชุม อาคาร 100 ป (ศูนยภาษาและคอมพิวเตอร) 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

15. วันที่ 18 - 21 กรกฎาคม 2560 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร จัดกิจกรรมปรับพื้นฐาน
นักศึกษา  ชั้นปที่ 1 ปการศึกษา 2560 อาคาร 3 อาคาร 13 อาคาร 14 อาคาร 43 ณ อาคาร 100 ป และอาคาร
บรรณราชนครินทร 

16. วันที่ 19 กรกฎาคม 2560 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร จัดประชุมคณะกรรมการประจํา
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ณ หองประชุม 43110 ชั้น 2 อาคาร 43 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

17. วันที่ 24 - 27  กรกฎาคม 2560 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร จัดประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายในระดับหลักสูตร ณ อาคาร 43  คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

 

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
รับทราบ  

 

ระเบียบวาระที่ 5.3 คณบดีคณะวิทยาการจัดการ 

 สาระสําคัญโดยยอ 
1. วันที่ 21 เมษายน 2560 บุคลากรสาขาวิชาธุรกิจระหวางประเทศ เขารวมอบรมหลักสูตร 

Incoterms 2010 และการจัดทําเอกสารการคาระหวางประเทศ ณ  โรงแรม The Palazzo Bangkok 
2. วันที่ 25 เมษายน 2560 สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย จัดประชุมเพ่ือตรวจ

กรณีศึกษาใหกับนักศึกษาชั้นปที่ 4 หลังฝกประสบการณวิชาชีพ ณ หองสาขาการบริหารทรัพยากรมนุษย 
3. วันที่ 26 - 28  เมษายน 2560  สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย จัดทําราง SAR.         

ณ หองประชุมอินทนิล 1 
4. วันที่ 27 เมษายน 2560 สาขาวิชาธุรกิจระหวางประเทศ  จัดโครงการบริการวิชาการ 

“อบรมเชิงปฏิบัติการทักษะการนําเขา – สงออกของผูประกอบการธุรกิจชุมชน ณ ที่วาการอําเภอบางไทร 
5. วันที่ 2 พฤษภาคม 2560 สาขาวิชาการทองเท่ียวประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร    

ครั้งที่ 4/2560 ณ หองสาขาวิชาการทองเที่ยว 
6. วันที่ 3 พฤษภาคม 2560  สาขาวิชาการการตลาดประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

ครั้งที่ 3/2560 กอนปดภาคการศึกษา เพ่ือสรุปผลการดําเนินงานและเตรียมความพรอมสําหรับปการศึกษา     
ที่ 1/2560 ณ หองประชุมอินทนิล 3 

7. วันที่ 5 พฤษภาคม 2560 คณะวิทยาการจัดการ จัดกิจกรรมปจฉิมนิเทศนักศึกษาฝก
ประสบการณวิชาชีพและสหกิจศึกษา ภาคเรียนท่ี 2/2559 ใหกับนักศึกษาชั้นปที่ 4 จํานวน 200 คน             
ณ  หองประชุมศูนยภาษาและคอมพิวเตอร อาคาร 100 ป 

8. วันที่ 8 พฤษภาคม 2560 นักศึกษาสาขาวิชาการทองเที่ยวนําเสนอผลหลังออกฝก
ประสบการณวิชาชีพ/สหกิจศึกษา ณ หองประชุมอินทนิล 1 

9. วันที่ 8  พฤษภาคม  2560 สาขาวิชาการเปนผูประกอบการ จัดกิจกรรม “บมเพาะ
ผูประกอบการรุนใหม” ใหกับนกัศึกษา ชั้นปที่ 1 จํานวน 32 คน ณ หอง 415-416 อาคาร 4   
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10. วันที่ 11 พฤษภาคม 2560  คณะวิทยาการจัดการสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส  กิจกรรม
ศึกษาดูงานนอกสถานที่ ณ สถาบันรหัสสากลและคลังสินคาสนามบินสุวรรณภูมิ สนามบินสุวรรณภูม ิ

11. วันที่ 22 - 23 พฤษภาคม 2560 สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ จัดกิจกรรมเสริมทักษะ        
การพัฒนาเว็บไซตใหกับนักศึกษา ชั้นปที่ 3  จํานวน 28 คน ณ หอง 31118 อาคาร 100 ป 

12. วันที่ 24 - 25 พฤษภาคม 2560 สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ จัดกิจกรรมอบรม             
ดานการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร นักศกึษา ชั้นปที่ 3  จํานวน 28 คน ณ หอง 31118 อาคาร 100 ป 

13. วันที่ 22 – 24 พฤษภาคม 60  สาขาวิชาการทองเที่ยว นํานักศึกษาชั้นปที่ 4 เก็บเสนทาง
เสนภาคอีสาน  

14. วันที่ 25 – 27 พฤษภาคม 60  สาขาวิชาการทองเที่ยว จัดกิจกรรมคาพัฒนาศักยภาพ
เยาวชนในการเปนอาสาสมัครมัคคุเทศกประจําชุมชน ณ สถานที่สําคญัในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

15. วันที่ 27 พฤษภาคม 60  กิจกรรมปจฉิมนิเทศนักศึกษาจีน (ม.กวางสี) ณ หองประชุม
อินทนิล 1 

16. วันที่ 29 – 30 พฤษภาคม 60 สาขาวิชาการทองเที่ยวจัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทํารายงาน
การประเมินตนเอง ณ หองสาขาวิชาการทองเที่ยว 

17. เดือนพฤษภาคม  2560  สาขาวิชาการทองเที่ยวนํานักศึกษาชั้นปที่ 1 – 2 เก็บเสนทาง       
ในเขตพระบรมมหาราชวัง และวัดที่สําคัญในกรุงเทพฯ  ณ พระบรมมหาราชวัง และวัดที่สําคัญในกรุงเทพฯ 

18. วันที่ 23 - 24 พฤษภาคม 2560  สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส จัดกิจกรรมศึกษาดูงาน   
นอกสถานท่ี ณ ทาเรือแหลมฉบัง  
 

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชมุ 
รับทราบ   

ระเบียบวาระที่ 5.4  คณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

 สาระสําคัญโดยยอ 
1. วันที่ 28 มิถุนายน  2560 จัดโครงการการจัดการความรูกับองคกรแหงการเรียนรูคณะ

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  เพ่ือนําไปประยุกตใชในการพัฒนาการเรียนการสอน  การวิจัย  และการทํางานได
รวดเร็วและเหมาะสมตอสถานการณ  โดยมีผูเขารวมโครงการทั้งจากภายในคณะ  และหนวยงานภายใน
มหาวิทยาลัยที่ไดสงตัวแทนเขารวมกิจกรรมในครั้งนี ้ณ หองประชุมศูนยวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี

2. วันที่ 17 กรกฎาคม  2560 จัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหมและพิธีบายศรีสูขวัญ ใหกับนักศึกษา
ใหมคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เพ่ือไดทราบถึงแนวทางการศึกษา ไดรูจักหนวยงานเจาหนาที่ คณาจารย 
และพิธีรับขวัญกอนการศึกษาจากคณาจารย รุนพ่ี และเจาหนาที่  คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี               
ณ หองประชุมอาคาร 100 ป 

3. วันที่ 18 - 20 กรกฎาคม  2560 จัดอบรมปรับความรูพ้ืนฐานวิทยาศาสตร ในรายวิชา 
คณิตศาสตรและฟสิกส เพื่อใหนักศึกษาไดเรียนรูพ้ืนฐานของวิชาคณิตศาสตรและฟสิกส กอนการเรียนรูจริงใน
วิชาพื้นฐานของคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ที่ไดกําหนดใหทุกสาขาวิชาไดเรียนรูตอไป จากวิทยากร 
อาจารยประจําหลักสูตรคณิตศาสตรและกลุมวิชาฟสิกส ณ หองเรียนอาคารบัณฑิตวิทยาลัย 

4. วันที่ 21 - 22 กรกฎาคม  2560 จัดกิจกรรมคายคุณธรรมจริยธรรม (คางคืน) จัดขึ้นเพ่ือขัด
เกลาจิตใจ เสริมสรางสมาธิ ถือศีล 8  ใหกับนักศึกษาใหมคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เพ่ือการดําเนินชีวิต
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ทุกขณะดวยสติ กอนการเปดภาคเรียน โดยมีอาจารยเจาหนาที่ เปนผูควบคุมการดําเนินโครงการตลอด
ระยะเวลา 2 วัน ณ วัดเกาะแกว ตําบลกะมัง อําเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

5. วันที่ 24 กรกฎาคม  2560 ปฐมนิ เทศนั กศึ กษาใหม และแนะแนวการใช ชี วิ ตในรั้ ว
มหาวิทยาลัย เพ่ือสรางความมั่นใจใหกับนักศึกษา และเสริมสรางขวัญกําลังใจในการศึกษา รวมทั้งไดเรียนรู
หนวยงานตาง ๆ ภายในมหาวิทยาลัย ณ หอประชุมมหาวิทยาลัย 

6. วันที่ 26 กรกฎาคม  2560 จัดกิจกรรมเตรียมความพรอมของนักศึกษาใหม เพ่ือเตรียมความ
พรอมกอนการศึกษา ในภาคเรียนแรก ของนักศึกษาใหม ณ หอประชุมมหาวิทยาลัย 

7. วันที่ 27 กรกฎาคม  2560  จัดกิจกรรม Library TOUR เพื่อใหนักศึกษาไดเรียนรูหองสมุด 
สงเสริมความสะดวกสบายในการคนควาหนังสือ หรือสื่อในการเรียนรู จาการแนะนําของเจาหนาที่หองสมุด     
ณ อาคารบรรณราชนครนิทร 

8. วันที่ 31 กรกฎาคม  2560 จัดกิจกรรมอยุธยา เพื่ อไดศึกษาความรู เ ก่ียวกับอยุธยา          
จากวิทยากรเจาหนาที่สถาบันอยุธยาศึกษา ณ สถาบันอยุธยาศึกษา 
 

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชมุ 
รับทราบ 

 

ระเบียบวาระที่ 5.5 ผูอํานวยการสถาบันอยุธยาศึกษา  

 สาระสําคัญโดยยอ 
1. วันที่ 1 มิถุนายน 2560 เวลา 13.30 น. สถาบันอยุธยาศึกษาในฐานะเปนหนวยอนุรักษ

สิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรมทองถิ่น จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไดจัดประชุมคณะกรรมการหนวย
อนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรมทองถิ่น จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา ณ หองประชุม สถาบันอยุธยาศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยมี       
ผูชวยศาสตราจารยอราม ชนะโชติ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เปนประธาน         
การประชุม และอาจารย ดร.จงกล เฮงสุวรรณ ผูอํานวยการสถาบันอยุธยาศึกษา ทําหนาที่เปนหัวหนาหนวย
อนุรักษฯ รวมทั้งคณะกรรมการท่ีเปนคณาจารยภายในมหาวิทยาลัยฯ และบุคลากรจากหนวยงานตางๆ         
ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมีวัตถุประสงคเพื่อรายงานผลการดําเนินงานที่ผานมา และแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นตลอดจนขอเสนอแนะในการดําเนินงานของหนวยอนุรักษฯ ในโอกาสตอไป ณ หองประชุม สถาบัน
อยุธยาศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

2. วันที่ 4 มิถุนายน 2560 สถาบันอยุธยาศึกษา ไดจัดโครงการคายศิลปะ “สอนนองเรียนศิลป” 
กิจกรรมวาดภาพ โดยใชสีชอลค ณ หองประชุม สถาบันอยุธยาศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
โดยไดรับเกียรติจากอาจารยอภิชาติ ประทุมนันท เปนวิทยากรอบรมใหความรูแกนักเรียนระดับชั้น
ประถมศึกษาปท่ี 1 – 6 จํานวน 50 คน โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือใหเยาวชนรูจักใชเวลาวางใหเกิดประโยชน        
มีความรูและทักษะทางศิลปะที่ถูกตอง  ณ หองประชุม สถาบันอยุธยาศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 

3. วันที่ 11 มิถุนายน 2560 สถาบันอยุธยาศึกษา ไดจัดโครงการคายศิลปะ “สอนนองเรียน
ศิลป” กิจกรรมวาดภาพโดยใชสีชอลค ณ หองประชุมสถาบันอยุธยาศึกษา โดยไดรับเกียรติจากอาจารยอภิชาติ 
ประทุมนันท เปนวิทยากรอบรมใหความรูแกนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 1 – 6 จํานวน 50 คน         
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โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือใหเยาวชนรูจักใชเวลาวางใหเกิดประโยชน มีความรูและทักษะทางศิลปะที่ถูกตอง        
ณ หองประชุม สถาบันอยุธยาศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

4. วันที่ 18 มิถุนายน 2560 สถาบันอยุธยาศึกษา ไดจัดโครงการคายศิลปะ “สอนนองเรียน
ศิลป” กิจกรรมวาดภาพโดยใชสีชอลค (กลุมท่ี 2) ณ หองประชุมสถาบันอยุธยาศึกษา โดยไดรับเกียรติจาก
อาจารยอภิชาติ ประทุมนันท เปนวิทยากรอบรมใหความรูแกนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 1 – 6 จํานวน 
50 คน โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือใหเยาวชนรูจักใชเวลาวางใหเกิดประโยชน มีความรูและทักษะทางศิลปะท่ี
ถูกตอง ณ หองประชุม สถาบันอยุธยาศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

5. วันที่ 21 มิถุนายน 2560 อาจารยดร.จงกล เฮงสุวรรณ ผูอํานวยการสถาบันอยุธยาศึกษา 
เปนประธานการประชุมคณะกรรมการดําเนินงานสถาบันอยุธยาศึกษา ครั้งที่ 6/2560 โดยมีผูบริหารและ
บุคลากรรวมประชุม ณ หองประชุมสถาบันอยุธยาศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา                 
ณ หองประชุมสถาบันอยุธยาศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ณ หองประชุมสถาบันอยุธยา
ศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

6. วันที่ 21 - 24 มิถุนายน 2560 สถาบันอยุธยาศึกษา รวมจัดนิทรรศการ "อยุธยานุสติ" ในงาน
รักชาติเฟสติวัล ณ อนุสรณสถานแหงชาติ จังหวัดปทุมธานี จัดโดย สถาบันวิชาการปองกันประเทศ               
มีวัตถุประสงคเพื่อเผยแพรขอมูลความรูเก่ียวกับประวัติศาสตร เรื่องราวของชาติไทยในอดีต และใหเกิดความ
ภาคภูมิใจในความเปนชาติ กิจกรรมภายในงานประกอบดวย การจัดนิทรรศการแสดงผลงานของพิพิธภัณฑ 
แหลงเรียนรูและอนุสรณกวา 40 แหง การแสดงทางศิลปวัฒนธรรมไทย นอกจากนี้ยังมีกิจกรรม Workshop 
และกิจกรรมชิงรางวัล พรอมช็อปสินคา OTOP และสินคาราคาประหยัด โดยนิทรรศการ "อยุธยานุสติ" ไดรับ
ความสนใจจากนักเรียน นักศึกษา ครู อาจารย และประชาชนทั่วไป เขาชมเปนจํานวนมาก และไดรับเกียรติ
จาก พลเอก สุรสิทธิ์ ถาวร ผูบัญชาการสถาบันวิชาการปองกันประเทศ และ นายสุรชัย ขันอาสา ผูวาราชการ
จังหวัดปทุมธานี มอบประกาศนียบัตรฯ รวมท้ัง พันเอก กิตติภัค ทองธีรธรรม ผูอํานวยการกองประวัติศาสตร
และพิพิธภัณฑทหาร มอบของท่ีระลึกใหกับพิพิธภัณฑและแหลงเรียนรูที่เขารวมจัดกิจกรรม ณ อนุสรณสถาน
แหงชาติ จังหวัดปทุมธาน ี

7. วันที่ 22 มิถุนายน 2560 สถาบันอยุธยาศึกษา จัดกิจกรรมสัมมนาอยุธยาศึกษาวิชาการ 
ครั้งที่ 2 เรื่องเลาขานจากงานพระเมรุ: พัฒนาการจากกรุงศรีอยุธยาสูกรุงรัตนโกสินทร ณ หอประชุม 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยมี อาจารย ดร.เกษม บํารุงเวช อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา เปนประธานในพิธีเปดงาน และ อาจารยกันยารัตน คงพร รองผูอํานวยการสถาบันอยุธยา
ศึกษา กลาวรายงานวัตถุประสงคเพื่อเผยแพรความรูความเขาใจเกี่ยวกับการพระราชพิธีถวายพระเพลิง        
พระบรมศพและงานพระเมรุ อาทิ คติความเชื่อ พิธีกรรม งานมหรสพ ในงานพระเมรุสมัยกรุงศรีอยุธยา       
และกรุงรัตนโกสินทร งานพระบรมศพสมัยกรุงศรีอยุธยาจากกรณีศึกษาภาพงานพระเมรุของสมเด็จพระเพท
ราชา และพระเมรุมาศแหงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รวมทั้งเพื่อใหประชาชนไดเขาใจ
ถึงคุณคาความสําคญัของศิลปวัฒนธรรมอันจะนําไปสูการบูรณาการองคความรูเพื่อการอนุรักษมรดกวัฒนธรรม
ของชาติ ตามรอยเบื้องพระยุคลบาทแหงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชตอไป การจัด
สัมมนาครั้งนี้ไดรับเกียรติจากวิทยากรผูทรงคุณวุฒิ ไดแก คุณบุหลง ศรีกนก ผูเชี่ยวชาญดานประวัติศาสตร 
สํานักวรรณกรรม และประวัติศาสตร กรมศิลปากร ผศ.ดร.ดินาร บุญธรรม อาจารยจากภาควิชาประวัติศาสตร 
คณะอักษรศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ผศ.พิชญา สุมจินดา อาจารยจากสาขาวิชาศิลปะไทย คณะวิจิตร
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ศิลป มหาวิทยาลัยเชียงใหม และ ดร.พรธรรม ธรรมวิมล ภูมิสถาปนิกชํานาญการ สํานักสถาปตยกรรม        
กรมศิลปากร พรอมดวยนักเรียน นักศึกษา ครู อาจารย นักวิชาการ และประชาชนที่สนใจทั่วไป จํานวนกวา 
200 คน เขารวมฟงการบรรยาย ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

8. วันที่ 25 มิถุนายน 2560 สถาบันอยุธยาศึกษา ไดจัดโครงการคายศิลปะ “สอนนองเรียน
ศิลป” กิจกรรมวาดภาพโดยใชสีชอลค (กลุมท่ี 2) ณ หองประชุมสถาบันอยุธยาศึกษา โดยไดรับเกียรติจาก
อาจารยอภิชาติ ประทุมนันท เปนวิทยากรอบรมใหความรูแกนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 1 – 6 จํานวน 
50 คน โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหเยาวชนรูจักใชเวลาวางใหเกิดประโยชน มีความรูและทักษะทางศิลปะ           
ที่ถูกตอง ณ หองประชุม สถาบันอยุธยาศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

9. วันที่ 27 มิถุนายน 2560 สถาบันอยุธยาศึกษา ไดจัดกิจกรรม “อยุธยาศึกษาสัญจร” รุนท่ี 7 
ณ หอประชุมโรงเรียนบานคลองตะเคียน หมู 2 (วันครู 2504) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยไดรับเกียรติจาก
อาจารยสมนึก จุยดอนกลอย ผูอํานวยการโรงเรียนฯกลาวตอนรับวิทยากรจากสถาบันอยุธยาศึกษา ไดแก      
นายพัฑร แตงพันธ นายปทพงษ ชื่นบุญ นายอายุวัฒน คาผล นางสาวอรอุมา โพธิ์จิ๋ว และ นางสาธิยา รื่นชล 
นักวิชาการศึกษา ไดบรรยายใหความรูความเขาใจแกนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 1 - 6 และระดับ
มัธยมศึกษาปที่ 1 - 3 จํานวนกวา 200 คน เก่ียวกับประวัติศาสตร ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปญญาทองถิ่น
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ณ หอประชุมโรงเรียนบานคลองตะเคียน หมู  2 (วันครู  2504) จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 

10. วันที่ 28 มิถุนายน 2560 สถาบันอยุธยาศึกษา ไดจัดกิจกรรม “อยุธยาศึกษาสัญจร”        
รุนที่ 8 ณ หองประชุมโรงเรียนเอกอโยธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยไดรับเกียรติจากอาจารยธนภัทร    
ผองอักษร ผู จัดการโรงเรียนฯ กลาวตอนรับวิทยากรจากสถาบันอยุธยาศึกษา ไดแก นายพัฑร แตงพันธ      
นายปทพงษ ชื่นบุญ นายอายุวัฒน คาผล และ นางสาธิยา รื่นชล นักวิชาการศึกษา ไดบรรยายใหความรูความ
เขาใจแกนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 - 3 จํานวนกวา 200 คน เกี่ยวกับประวัติศาสตร ศิลปวัฒนธรรม 
และภูมิปญญาทองถ่ินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ณ หองประชุมโรงเรียนเอกอโยธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

11. วันที่ 30 มิถุนายน 2560 เวลา 13.00 น. สถาบันอยุธยาศึกษา จัดพิธีหลอเทียนพรรษา 
ประจําป 2560 ณ ลานกองพัฒนานักศึกษา โดยมี ผูชวยศาสตราจารยอราม ชนะโชติ รองอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เปนประธานในพิธี และในการนี้ไดรับเมตตาจากพระครูประภัทรสรคุณ 
เจาอาวาสวัดกลางคลองสระบัว เปนประธานสงฆ พรอมดวยผูบริหาร คณาจารย บุคลากร และนักศึกษา 
จํานวนกวา 200 คน รวมพิธีหลอเทียนพรรษา โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือรวมกันอนุรักษ และสืบสาน
ขนบธรรมเนียมประเพณีไทย ณ ลานกองพัฒนานักศึกษา 

12. วันที่ 2 กรกฎาคม 2560 จัดโครงการคายศิลปะสอนนองเรียนศิลป ระดับมัธยมศึกษา      
(กลุม 1) ณ หองประชุมสถาบันอยุธยาศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

13. วันที่ 5 กรกฎาคม 2560 จัดกิจกรรม พิธีแหเทียน เนื่องในวันเขาพรรษา ณ วัดกลางคลอง
สระบัว 

14. วันที่ 8 กรกฎาคม 2560 จัดกิจกรรม พิธีเวียนเทียน เนื่องในวันอาสาฬหบูชา ณ วัดสามวิหาร 
15. วันที่ 9 กรกฎาคม 2560 จัดโครงการคายศิลปะสอนนองเรียนศิลป ระดับมัธยมศึกษา     

(กลุม 1)  ณ หองประชุม สถาบันอยุธยาศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
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16. วันที่ 16 กรกฎาคม 2560 จัดโครงการคายศิลปะสอนนองเรียนศิลป ระดับมัธยมศึกษา    
(กลุม 2)  ณ หองประชุม สถาบันอยุธยาศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

17. วันที่ 17 กรกฎาคม 2560  จัดกิจกรรมอบรมอยุธยาศึกษาสัญจร รุนที่ 9  ณ โรงเรียนมัธยม
ผดุงวิทยา 

18. วันที่ 19 กรกฎาคม 2560 จัดประชุมคณะกรรมการดําเนินงานสถาบันอยุธยาศึกษา ครั้งที่    
7/2560 ณ หองประชุม สถาบันอยุธยาศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

19. วันที่ 21 กรกฎาคม 2560 จัดอบรมหนวยอนุรักษฯ ณ คลองสระบัว 
20. วันที่ 23 กรกฎาคม 2560 จัดโครงการคายศิลปะสอนนองเรียนศิลป ระดับมัธยมศึกษา    

(กลุม 2) ณ หองประชุมสถาบันอยุธยาศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
21. วันที่ 31 กรกฎาคม 2560 จัดกิจกรรมอบรมใหความรูเรื่องอยุธยาศึกษา ณ หอประชุม

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
 

มติ/ความคิดเห็นของที่ประชมุ 
รับทราบ 

 

ระเบียบวาระที่ 5.6  ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 สาระสําคัญโดยยอ 
1. สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  ไดจัดอบรมโครงการพัฒนาสื่อการเรียนการสอน  

E – Learning  หองเรียน  อัจฉริยะ :  Smart Classroom เพื่อใหอาจารยและบุคลากรทางการศึกษา         
ไดรับความรู  สามารถสรางและใชงานในระบบออนไลน  โดยการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนไดอยางมี
ประสิทธิภาพ จัดอบรม  ณ หองประชุมตนโมก อาคารบรรณราชนครินทร  โดยมีผูเขารับการอบรมครั้งนี้       
ในวันที่ 27 มิถุนายน 2560  จํานวน 50 ราย และวันที่ 1 กรกฎาคม 2560 จํานวน 50 ราย 

2. สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  จัดกิจกรรมการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม       
ตาม “โครงการ Library Orientation” เพ่ือ สงเสริมการเรียนรูใหกับนักศึกษาใหม  สนับสนุนการศึกษาคนควา 
มีการแนะนําการเขาใชบริการหองสมุดและขอมูลเก่ียวกับดานไอที ณ หองสมุด อาคารบรรณราชนครินทร     
โดยจัดดําเนินงานตามครั้งที่จัด แบงออกเปน 4 ครั้ง ดังนี ้

2.1  นักศึกษาคณะครุศาสตร  วันท่ี 26 กรกฎาคม 2560 เวลา 08.30 – 12.00 น.  
 2.2  นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ วันที่ 26 กรกฎาคม 2560 เวลา 13.00 – 16.30 น. 
 2.3 นักศึกษาคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร วันที่  27 กรกฎาคม 2560 เวลา       

08.30 – 12.00 น. 
 2.4  นักศึกษาคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี วันที่  27 กรกฎาคม 2560 เวลา         

13.00 – 16.30 น.   

 

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
รับทราบ  
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ระเบียบวาระที่ 5.7  ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 

 สาระสําคัญโดยยอ 
1. วันที่ 1 กรกฎาคม 2560  ผูบริหารและบุคลากรเขารวมงาน “112 ป มหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา สืบสานพระราชปณิธาน ศาสตรของพระราชา เพ่ือพัฒนาทองถ่ินอยางยั่งยืน” ณ  หอประชุม
มหาวิทยาลัยฯ 

2. วันที่ 5 กรกฎาคม 2560  ผูบริหารและบุคลากรเขารวมพิธีแหเทียนและถวายเทียนจํานําพรรษา 
เนื่องในวันเขาพรรษา ณ วัดกลางคลองสระบัว 

3. วันที่  11 กรกฎาคม 2560 รองผูบริหารและตัวแทนบุคลากรเขารวมโครงการอบรม               
เชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนากระบวนการจัดการความรูสู Best Practice ณ หองประชุมตนโมก 

4. วันที่ 12 กรกฎาคม 2560 ผูอํานวยการเขารวมรับฟงการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 
8/2560 ณ หองประชุมอยุธยา – อาเซียน  

5. วันที่ 12 กรกฎาคม 2560  ผูบริหารเขารวมประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การรับฟงขอเสนอแนะ 
และแนวทางในการพัฒนามหาวิทยาลัยเพ่ือการประเมินมหาวิทยาลัย ประจําปงบประมาณ 2560” ณ หองประชุม
ตนโมก 

6. วันที่ 18 กรกฎาคม 2560  ผูอํานวยการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) ครั้งท่ี 
7/2560 ณ หองประชุมอยุธยา – อาเซียน 

7. วันที่ 17 กรกฎาคม 2560  รองผูอํานวยการและเจาหนาที่วิจัยเขารวมประชุมชี้แจงกรอบ       
การประเมินคุณธรรมและความโปรงใสของหนวยงานภาครัฐ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 และมาตรฐาน      
การประเมินใหกับที่ปรึกษา ณ สํานักงาน ป.ป.ช. ถนนพิษณุโลก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 

8. วันที่ 6 กรกฎาคม 2560  ประชาคมเพื่อเตรียมงานบริการวิชาการ ประจําปงบประมาณ        
พ.ศ. 2561 ณ  สํานักงานเทศบาลตําบลบางนมโค  อ.เสนา  จ.พระนครศรีอยุธยา 

 

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
รับทราบ 

 

ระเบียบวาระที่ 5.8  ผูอาํนวยการสํานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศกึษา 

 สาระสําคัญโดยยอ 
1. วันที่ 5 กรกฎาคม 2560 ถวายเทียนพรรษาสืบสานวัฒนธรรม ณ วัดธรรมิกราช โดยมี

ผูบริหาร เจาหนาท่ี และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
2. วันที่ 22 กรกฎาคม 2560 สอบคัดเลือกนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขา

วิชาชีพครู ประจําปการศึกษา 2560 รอบ 2  ณ อาคารบัณฑิตวิทยาลัย 
3. วันที่ 23 กรกฎาคม 2560 สอบคัดเลือกนักศึกษาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ประจําป

การศึกษา 2560 ณ  อาคารบัณฑิตวิทยาลัย  
4. วันที่ 25 กรกฎาคม 2560 รับการตรวจประกันคุณภาพระดับหลักสูตรประกาศนียบัตร

บัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ณ  หองประชุม 222 อาคารศูนยการศึกษาพิเศษ โดยมีผูทรงคุณวุฒิภายนอก 
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
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5. วันที่ 26 กรกฎาคม 2560 รับการตรวจประกันคุณภาพระดับหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ณ  หองชุมอินทนิล คณะวิทยาการจัดการ โดยมีผูทรงคุณวุฒิภายนอก คณะกรรมการ
บริหารหลักสูตร 

6. วันที่ 27 กรกฎาคม 2560 รับการตรวจประกันคุณภาพระดับหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ณ หองชุม 3013 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย โดยมีผูทรงคุณวุฒิภายนอก คณะกรรมการ
บริหารหลักสูตร 

7. วันที่ 27 กรกฎาคม 2560 รับการตรวจประกันคุณภาพระดับหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการจัดการการเรียนรู ณ หอง 3025 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย โดยมีผูทรงคุณวุฒิภายนอก คณะกรรมการ
บริหารหลักสูตร 

8. วันที่  15 กรกฎาคม 2560  นํานักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษารวมกันปลูกดอกไมสีเหลือง            
รอบบริเวณอาคารบัณฑิตศกึษา จํานวน 90 ตน 

 

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
รับทราบ 

 

ระเบียบวาระที่ 5.9  ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบด ี

 สาระสําคัญโดยยอ 
งานการเงินและบญัช ี
1. รายงานการรับเงิน – การจายเงิน เดือนมิถุนายน 2560  

 

งานบริหารงานบุคคล 
1. วันที่ 7 มิถุนายน 2560 ประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการศึกษาตอของ

บุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 3/60  
   1.1 อนุญาตใหบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาลาศึกษาตอเต็มเวลา 
จํานวน 3 ราย 
   1.2 อนุญาตใหบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาขยายเวลาการลาศึกษา
ตอ โดยใชเวลาราชการบางสวน จํานวน 1 ราย 

2. วันที่ 7 มิถุนายน 2560 ประชุมคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัย     
ราชภัฏพระนครศรอียุธยา ครั้งที่ 3/60                
   2 .1  อนุ มั ติ ให บุ คคลต อ ไปนี้ ไ ด รั บทุ นพัฒนาบุ คล ากรมหาวิทยาลั ย ราชภั ฏ
พระนครศรีอยุธยา ประจําปการศึกษา 2559 (รอบที่ 2) จํานวน 3 ราย 
  3. วันที่ 30 มิถุนายน 2560 ประชุมแผนบริหารและพัฒนาบุคลากร  
  4. วันที่ 27 มิถุนายน 2560 ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจํามหาวิทยาลัย    
ราชภัฏพระนครศรอียุธยา (ก.บ.ม.)  ครั้งท่ี 6/2560 มีมติการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี ้
   4.1 เห็นชอบใหจางเจาหนาที่ประจําตามสัญญา สังกัดโรงเรียนสาธิตมัธยม คณะครุศาสตร 
ตําแหนงคนงาน จํานวน 1 อัตรา วุฒิการศึกษาระดับประถมศึกษา อัตราคาจาง 9,000 บาท ดวยเงินบํารุง
การศึกษาประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของโรงเรียนสาธิตมัธยม 
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   4.2 เห็นชอบให นายสุขรักษ แซเจี่ย พนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหนงอาจารย สังกัด     
คณะครุศาสตร    ยายไปปฏิบัติงานในตําแหนงอาจารย สังกัดคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และเห็นชอบให 
นายสุขรักษ แซเจ่ีย พนักงานมหาวิทยาลัย ไดรับการปรับอัตราคาจางตามคุณวุฒิระดับปริญญาเอกในอัตราที่
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีตั้งไว ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ 27 มิถุนายน 2560 เปนตนไป 
   4.3 เห็นชอบใหสับเปลี่ยนอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย ราย นางสาวศิขรินทร แสงเพชร 
พนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร จากอัตราคุณวุฒิระดับปริญญาโท เลขที่
ตําแหนง 0068 เปนอัตราคุณวุฒิระดับปริญญาเอก เลขที่ตําแหนง 0372 และเห็นชอบให นางสาวศิขรินทร 
แสงเพชร พนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ไดรับการปรับอัตราคาจางตาม
คุณวุฒิระดับปริญญาเอก ตั้งแตวันที่ 27 มิถุนายน 2560 เปนตนไป 
   4.4 ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติเห็นชอบให นางสาวปารณีย ขาวเจริญ พนักงาน
มหาวิทยาลัย สังกัดคณะครุศาสตร ไดรับการปรับคุณวุฒิการศกึษาเปนระดับปริญญาเอก 
  5. วันที่ 20 มิถุนายน 2560 ประชุมคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ (ก.พ.ต.)    
ครั้งที่ 6/2560  มีมติเห็นชอบการกําหนดตําแหนงและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงทางวิชาการ ระดับผูชวย
ศาสตราจารย ระดับผูชวยศาสตราจารย จํานวน 2 ราย  
  6. ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพ่ือจางเปนเจาหนาที่ประจําตามสัญญา ครั้งที่  2/60  
ตําแหนงคนงาน (ภาคพ้ืนดิน) จํานวน 1 อัตรา สังกัดกองพัฒนานักศึกษา และตําแหนงอาจารย (สาขาวิชา
ภาษาญี่ปุน) จํานวน 1 อัตรา คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ตั้งแตวันที่ 16 พฤษภาคม – 12 มิถุนายน 
2560 
  7. ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพ่ือบรรจุและแตงตั้งบุคคลเขาเปนพนักงานมหาวิทยาลัย 
ตําแหนงประเภทวิชาการ ครั้งท่ี 2/60 จํานวน 26 อัตรา ตั้งแตวันที่ 26 พฤษภาคม – 12 มิถุนายน 2560 
  8. ประกาศรับสมัครบุคลากรเพื่อขอรับทุนสนับสนุนการพัฒนาบุคลากร ประจําปการศึกษา 
2559 (รอบที่ 2) ตั้งแตวันที่ 15 พฤษภาคม – 2 มิถุนายน 2560   
  9. จางครูโรงเรียนสาธิต ราย นายสมชาย  ผลทิพย ตั้งแตวันที่ 16 มิถุนายน 2560 สังกัด
โรงเรียนสาธิตมัธยม คณะครุศาสตร 
  10. จางลูกจางชั่วคราวชาวตางประเทศ ราย Mrs. Wei  Jingru ตําแหนงอาจารยสอนภาษาจีน 
ตั้งแตวันที่ 16 มิถุนายน 2560 สังกัดคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  
  11. บุคลากรสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ลาออกจาการปฏิบัติหนาที่ จํานวน 7 ราย 
   11.1 นายภาณุพงศ  สุขกิจ พนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหนงบุคลากร สังกัดงาน
บริหารงานบุคคล  กองกลาง สํานักงานอธิการบดี ลาออกจากการปฏิบัติหนาที่ เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2560 
   11.2 นางสาวขวัญศิริ  ทองพูน พนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหนงอาจารย  สังกัดคณะวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี ลาออกจากการปฏิบัติหนาที่ เม่ือวันที่ 1 มิถุนายน 2560 
   11.3 Mrs. Maiko  China ตําแหนงอาจารยชาวตางประเทศ  สังกัดคณะมนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร ลาออกจากการปฏิบัติหนาที่ เม่ือวันที่ 1 มิถุนายน 2560 
   11.4 Mr. Nobuo  Watanabe ตําแหนงอาจารยชาวตางประเทศ  สังกัดคณะมนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร ลาออกจากการปฏิบัติหนาที่ เมื่อวันท่ี 16 มิถุนายน 2560 
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   11.5 นางสาวขวัญมั่น  ภูริลดาพันธ  พนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหนงอาจารย สังกัด
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ลาออกจากการปฏิบัติหนาที่ เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2560 
   11.6 นายวรพจน  พรมโหมด ตําแหนงครูโรงเรียนสาธิต  สังกัดโรงเรียนสาธิตมัธยม 
คณะครุศาสตร ลาออกจากการปฏิบัติหนาที ่เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2560 
   11.7 นางปาริชาติ  บุญจันทร  พนักงานราชการ ตําแหนงเจาหนาท่ีบริหารงานทั่วไป                         
สังกัดกองนโยบายและแผน ลาออกจากการปฏิบัติหนาที่ เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2560 

12. วันที่ 11 กรกฎาคม 2560 กําหนดการประชุมคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทาง
วิชาการ (ก.พ.ต.) ครั้งที่ 7/2560 

13. วันที่ 21 กรกฎาคม 2560 กําหนดการประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการศึกษาตอ
ของบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 4/2560  

14. วันที่ 21 กรกฎาคม 2560 กําหนดการประชุมคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบุคลากร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ครั้งท่ี 4/60  
 

งานสวัสดิการและหารายได 
1. เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2560 ดําเนินการรับชําระเงินคาบํารุงสถานที่ (รายเดือน – ล็อคประจํา) 

ณ อาคารหอประชุม มหาวิทยาลัยราชภฏัพระนครศรีอยุธยา 
2. เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2560 ดําเนินการเดินสํารวจและตรวจรานคาที่จําหนายสินคาในพ้ืนที่

ตลาดนัด และจัดเก็บเงินรายไดจากรานคา (รานคาขาจร) ณ พ้ืนที่จําหนายสินคา (ตลาดนัด) มหาวิทยาลัยราชภฏั
พระนครศรีอยุธยา 

3. เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2560 ดําเนินการเดินสํารวจและตรวจรานคาที่จําหนายสินคาในพ้ืนที่
ตลาดนัด และจัดเก็บเงินรายไดจากรานคา (รานคาขาจร) ณ พ้ืนที่จําหนายสินคา (ตลาดนัด) มหาวิทยาลัยราชภฏั
พระนครศรีอยุธยา 

4. เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2560 มีการประชุมคณะกรรมการพัฒนาและจัดระเบียบพ้ืนที่ภายใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรอียุธยา ครั้งที่ 1/2560 ณ หองประชุมอยุธยา – ฮอลันดา เวลา 09.30 น. 

5. เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2560 ดําเนินการเดินสํารวจและตรวจรานคาท่ีจําหนายสินคาในพื้นที่
ตลาดนัด และจัดเก็บเงินรายไดจากรานคา (รานคาขาจร) ณ พ้ืนที่จําหนายสินคา (ตลาดนัด) มหาวิทยาลัยราชภฏั
พระนครศรีอยุธยา 

6. เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2560 ดําเนินการเดินสํารวจและตรวจรานคาท่ีจําหนายสินคาในพื้นที่
ตลาดนัด และจัดเก็บเงินรายไดจากรานคา (รานคาขาจร) ณ พ้ืนที่จําหนายสินคา (ตลาดนัด) มหาวิทยาลัยราชภฏั
พระนครศรีอยุธยา 

7. เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2560 ดําเนินการเดินสํารวจและตรวจรานคาท่ีจําหนายสินคาในพื้นที่
ตลาดนัด และจัดเก็บเงินรายไดจากรานคา (รานคาขาจร) ณ พ้ืนที่จําหนายสินคา (ตลาดนัด) มหาวิทยาลัยราชภฏั
พระนครศรีอยุธยา 

8. เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2560 ดําเนินการเดินสํารวจและตรวจรานคาท่ีจําหนายสินคาในพื้นที่
ตลาดนัด และจัดเก็บเงินรายไดจากรานคา (รานคาขาจร) ณ พ้ืนที่จําหนายสินคา (ตลาดนัด) มหาวิทยาลัยราชภฏั
พระนครศรีอยุธยา 



 

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวทิยาลัยราชภัฏพระนครศรอียุธยา  ครั้งที่  8/2560 

 

25 

9. เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2560 ดําเนินการเดินสํารวจและตรวจรานคาท่ีจําหนายสินคาในพื้นที่
ตลาดนัด และจัดเก็บเงินรายไดจากรานคา (รานคาขาจร) ณ พ้ืนที่จําหนายสินคา (ตลาดนัด) มหาวิทยาลัยราชภฏั
พระนครศรีอยุธยา 

10. เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2560 ดําเนินการเดินสํารวจและตรวจรานคาท่ีจําหนายสินคาในพื้นที่
ตลาดนัด และจัดเก็บเงินรายไดจากรานคา (รานคาขาจร) ณ พ้ืนที่จําหนายสินคา (ตลาดนัด) มหาวิทยาลัยราชภฏั
พระนครศรีอยุธยา 

11. วันที่ 2 กรกฎาคม 2560 ดําเนินการรับชําระเงินคาบํารุงสถานที่ (รายเดือน – ล็อคประจํา)      
ณ อาคารหอประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

12. วันที่ 2  กรกฎาคม 2560 ดําเนินการเดินสํารวจและตรวจรานคาท่ีจําหนายสินคาในพ้ืนที่ตลาด
นัด และจัดเก็บเงินรายไดจากรานคา (รานคาขาจร) ณ พ้ืนที่จําหนายสินคา (ตลาดนัด) มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 

13. วันที่ 8 กรกฎาคม ดําเนินการรับชําระเงินคาบํารุงสถานที่ (รายเดือน – ล็อคประจํา) ณ อาคาร
หอประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

14. วันที่ 8 กรกฎาคม 2560 ดําเนินการเดินสํารวจและตรวจรานคาที่จําหนายสินคาในพ้ืนที่ตลาด
นัด และจัดเก็บเงินรายไดจากรานคา (รานคาขาจร) ณ พ้ืนที่จําหนายสินคา (ตลาดนัด) มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 

15. วันที่  8 กรกฎาคม 2560 ทางมหาวิทยาลัยเชิญผูประกอบการรานคาตลาดนัดภายใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาเขารวมประชุม ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เวลา 
14.00 น. โดยมีอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาเปนประธาน 

16. วันที่ 9 กรกฎาคม 2560 ดําเนินการเดินสํารวจและตรวจรานคาที่จําหนายสินคาในพ้ืนที่ตลาด
นัด และจัดเก็บเงินรายไดจากรานคา (รานคาขาจร) ณ พ้ืนที่จําหนายสินคา (ตลาดนัด) มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 

17. วนัที่ 15 กรกฎาคม 2560 ดําเนินการเดินสํารวจและตรวจรานคาที่จําหนายสินคาในพ้ืนที่ตลาด
นัด และจัดเก็บเงินรายไดจากรานคา (รานคาขาจร) ณ พ้ืนที่จําหนายสินคา (ตลาดนัด) มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 

18. วนัที่ 16 กรกฎาคม 2560 ดําเนินการเดินสํารวจและตรวจรานคาที่จําหนายสินคาในพ้ืนที่ตลาด
นัด และจัดเก็บเงินรายไดจากรานคา (รานคาขาจร) ณ พ้ืนที่จําหนายสินคา (ตลาดนัด) มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 

19. วันที่ 22 กรกฎาคม 2560 ดําเนินการเดินสํารวจและตรวจรานคาที่จําหนายสินคาในพื้นท่ีตลาด
นัด และจัดเก็บเงินรายไดจากรานคา (รานคาขาจร) ณ พ้ืนที่จําหนายสินคา (ตลาดนัด) มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 

20. วันที่ 23 กรกฎาคม 2560 ดําเนินการเดินสํารวจและตรวจรานคาที่จําหนายสินคาในพื้นท่ีตลาด
นัด และจัดเก็บเงินรายไดจากรานคา (รานคาขาจร) ณ พ้ืนที่จําหนายสินคา (ตลาดนัด) มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 
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21. วันที่ 29 กรกฎาคม 2560 ดําเนินการเดินสํารวจและตรวจรานคาที่จําหนายสินคาในพื้นท่ีตลาด
นัด และจัดเก็บเงินรายไดจากรานคา (รานคาขาจร) ณ พ้ืนที่จําหนายสินคา (ตลาดนัด) มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 

22. วันที่ 30 กรกฎาคม 2560 ดําเนินการเดินสํารวจและตรวจรานคาที่จําหนายสินคาในพื้นท่ีตลาด
นัด และจัดเก็บเงินรายไดจากรานคา (รานคาขาจร) ณ พ้ืนที่จําหนายสินคา (ตลาดนัด) มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 
 

งานพัสด ุ
 1. งานจางเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 สํานักงาน

รักษาความปลอดภัยองคการสงเคราะหทหารผานศึกในพระบรมราชูปถัมภ ไดเสนอราคาคาจางเหมา
บริการรักษาความปลอดภัย ประจําป พ.ศ. 2561 แลว เปนเงิน 6,787,548 บาท (หกลานเจ็ดแสนแปด
หม่ืนเจ็ดพันหารอย-สี่สิบแปดบาทถวน) คณะกรรมการกําหนดขอบเขตงานและราคากลางไดรวมประชุม
เพ่ือพิจารณาแลว มติที่ประชุมเห็นสมควรใหตอรองราคา บัดนี้ สํานักงานรักษาความปลอดภัยองคการ
สงเคราะหทหารผานศึกในพระบรมราชูปถัมภ ไดขอยืนยันราคาเดิมเปนเงิน 6,787,548 บาท (หกลานเจ็ด
แสนแปดหมื่นเจ็ดพันหารอยสี่สิบแปดบาทถวน) 

 2. หางหุนสวนจํากัด โชคภูจา ผูรับจางเหมาบริการรักษาความสะอาด จํานวน 9 อาคาร      
ไดขอปรับอัตราคาจางแรงงานขั้นต่ําตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2560 จนถึงสิ้นสุดสัญญาวันที่ 30 กันยายน 
2560 ซึ่งจากเดิมกําหนดอัตราคาจางขั้นต่ําวันละ 300 บาท (สามรอยบาทถวน) เปน 308 บาท (สามรอย
แปดบาทถวน) คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ไดทําหนังสือขอหารือไปยังสํานักงานตรวจเงินแผนดินและ
กรมบัญชีกลาง ซึ่งขณะนี้ สํานักงานตรวจเงินแผนดินไดตอบขอหารือแลวสวนกรมบัญชีกลางไดโทรศัพท
มาสอบถามขอมูลกับทางมหาวิทยาลัยแลว โดยจะเอาเขาที่ประชุมคณะกรรมการของพัสดุกรมบัญชีกลาง 

 3. การจัดซื้อครุภัณฑชุดปายประชาสัมพันธชนิดจอแอลอีดีติดตั้งภายนอกอาคาร OUT 
DOOR จํานวน 2 ชุด มหาวิทยาลัยไดดําเนินการจัดซื้อโดยวิธีสอบราคา ขณะนี้อยูระหวางดําเนินการ
ติดตั้ง ซึ่งจะแลวเสร็จภายในวันที่ 6 กรกฎาคม 2560 

 4. การจัดซื้อครุภัณฑชุดปายประชาสัมพันธภายในมหาวิทยาลัย จํานวน 1 ชุด มหาวิทยาลัย       
ไดดําเนินการจัดซื้อโดยวิธีตกลงราคา ขณะนี้ไดอยูใหดําเนินการสงมอบครุภัณฑแลวอยูระหวางการตรวจรับ 

 5. งานจางเหมาปรับปรุงเทพ้ืนคอนกรีตเหนือแนวคลองดานหนาลานจอดรถ จํานวน 1 งาน 
มหาวิทยาลัยไดดําเนินการจัดจางโดยวิธีตกลงราคา ซึ่งขณะนี้ไดดําเนินการทําสัญญาแลว เมื่อวันที่ 29 
พฤษภาคม 2560 ระยะเวลาการสงมอบงาน 60 วัน ผูรับจางขอเขาดําเนินการเมื่อวันท่ี 1 มิถุนายน 2560 
ขณะนี้อยูระหวางดําเนินการตามสัญญา 

 6. การจัดซื้อครุภัณฑเครื่องดนตรีสากล จํานวน 4 รายการ ประจําหลักสูตรดนตรี          
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ขณะนี้ไดดําเนินการทําสัญญาแลวเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2560 
ระยะเวลาสงมอบพัสดุ 60 วัน ขณะนี้อยูระหวางรอการสงมอบครุภัณฑ 
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 7. มหาวิทยาลัยไดอนุมัติคาใชจายเงินคงเหลอืในคลัง จํานวน 7 รายการ ดังนี ้
 

ลําดับ ชื่อโครงการ งบประมาณ 
1 

1.1 
2 

2.1 
3 

3.1 
4 

4.1 
4.2 
4.3 
5 

5.1 

คณะครุศาสตร 
งานปรับพื้นโรงยิม 2 
คณะวิทยาการจัดการ 
งานปรับปรุงภูมิทัศนบริเวณรอบคณะวิทยาการจัดการ 
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
งานปรับปรุงภูมิทัศนหอดูดาว 
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
งานปรับปรุงหองบริการอินเทอรเน็ต บริเวณชั้น 2 อาคารสํานักวิทย
บริการ 
งานปรับปรุงหองประชุมใหญ อาคาร 100 ป 
งานจางเหมาทําพื้นคอนกรีตพิมพลาย อาคารศูนยภาษาและคอมพิวเตอร 
สํานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา 
งานปรับปรุงซอมแซมพื้นและผนังอาคารบัณฑิตวิทยาลัย 

999,700.00 
999,700.00 

2,665,251.24 
2,665,251.24 
366,491.48 
366,491.48 
955,691.76 
175,081.99 
415,608.25 
365,001.52 
233,229.40 
233,229.40 

 รวม 5,220,363.88 
 

 ขณะนี้อยูระหวางขอความเห็นชอบราคากลางและจะดําเนินการเขาสูกระบวนการจัดซื้อจัด
จางตอไป 
 

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
รับทราบ 
 

ระเบียบวาระที่ 5.10  ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ 
- ไมมี - 

 

ระเบียบวาระที่ 5.11  ผูอํานวยการกองนโยบายและแผน 

 สาระสําคัญโดยยอ 
 1. ผลการดําเนินงาน ประจําเดือนมิถุนายน – กรกฎาคม พ.ศ. 2560 

 2. แผนการดําเนินงานประจําเดือน กรกฎาคม – สิงหาคม พ.ศ. 2560  

 3. สรุปผลการดําเนินงานตามแผนการใชจายงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ขอมูลสะสม ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2559 – 30 มิถุนายน 2560  

 4. สรุปผลการดําเนินงานตามแผนการใชจายงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ    

พ.ศ. 2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จําแนกตามประเภทงบประมาณ  ขอมูลสะสม ตั้งแต

วันที่ 1 ตุลาคม 2559  – 31 มิถุนายน 2560  
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 5. สรุปผลการดําเนินงานตามแผนการใชจายงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ     

พ.ศ. 2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จําแนกตามประเภทรายจาย ขอมูลสะสม ตั้งแตวันที่ 1 

ตุลาคม 2559 – 30 มิถุนายน 2560  

 6. สรุปผลการดําเนินงานตามแผนการใชจายงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ     

พ.ศ. 2560 จําแนกรายหนวยงาน ขอมูลสะสมตั้งแต 1 ตุลาคม 2559 – 30 มิถุนายน 2560 

 7. สรุปผลการดําเนินงานตามแผนการใชจายงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ          

พ.ศ. 2560 จําแนกตามลําดับการตัดยอดงบประมาณ  ขอมูลสะสมตั้งแต 1 ตุลาคม 2559 – 30 มิถุนายน 2560 

 8. สรุปขาวยุทธศาสตรดานการศึกษาที่เก่ียวของ (ขอมูลนอกเลม) 
 

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
รับทราบ    
 

ระเบียบวาระที่ 5.12  ผูอาํนวยการกองกลาง 
ขอมูลตามที่สํานักงานอธิการบดีเสนอ 

 
 

ระเบียบวาระที่ 5.13  ผูอาํนวยการกองพัฒนานกัศกึษา 

 สาระสําคัญโดยยอ 
1. วันที่ 5 - 7 มิถุนายน 2560 นําคณะกรรมการองคการบริหารนักศึกษาเขารวมโครงการอบรม

ประกันคุณภาพการศึกษาแกนักศึกษาและพิธีลงนามความรวมมือทางวิชาการดานการประกันคุณภาพ            
ของนักศึกษา ครั้งที่ 9  ณ หองประชุมราชนครินทร ชั้น 5 อาคาร 100 ป สมเด็จพระศรีนครินทร มหาวิทยาลัย    
ราชภัฏวไลยอลงกรณฯ 

2. วันที่ 28 มิถุนายน 2560  จัดอบรมใหความรูทักษะการใชคอมพิวเตอรแกนักศกึษา 
3. วันที่ 1 – 3  กรกฎาคม 2560 จัดกิจกรรมสัมมนาผูนํานักศึกษา ประจําปการศึกษา 2560 

(องคการนักศึกษา สโมสรนักศึกษา และชมรมศึกษา)  ณ โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา จังหวัดนครนายก 
4. วันที่ 5 กรกฎาคม 2560  จัดกิจกรรมอบรมทักษะการเตรียมความพรอมการจัดกิจกรรมรับนอง

ใหมเชิงสรางสรรค ปการศึกษา 2560 ใหกับตัวแทนนักศึกษาชั้นปที่ 2 ทุกสาขา ทุกคณะ ณ หองประชุมตนโมก 
5. วันที่ 10 - 12 กรกฎาคม 2560 จัดกิจกรรมอบรมใหความรูและทักษะการประกันคุณภาพ

การศึกษาทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยแกนักศึกษา ณ  มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร และ
มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณ ี

6. วันที่  20  กรกฎาคม  2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหมเขาศึกษาดูงานดานกิจกรรมนักศึกษา   
ณ กองพัฒนานักศึกษา 

7. ปฏิทินกิจกรรมนักศึกษาใหม (กิจกรรมกอนเปดภาคเรียน) 
8. ปฏิทินกิจกรรมนักศึกษา ประจําปการศึกษา 2560 

 

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
รับทราบ 
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ระเบียบวาระที่ 5.14  ผูอาํนวยการกองบริการการศึกษา 

 สาระสําคัญโดยยอ 
1. วันที่ 1 มิถุนายน 2560 ประกาศหองเรียนการอบรมปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษสําหรับ

นักศึกษาใหมภาคปกติ ประจําปการศึกษา 2560 ณ กองบริการการศึกษา www.aru.ac.th 
2. วันที่ 1 มิถุนายน 2560 ประชุมกรรมการวิชาการ ครั้งที่ 5/2560 ณ หองประชุมอยุธยา - อาเซียน 
3. วันที่ 2 - 29 มิถุนายน 2560 นักศึกษาใหมภาคปกติ ประจําปการศึกษา 2560 เขาอบรม

ปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ  ณ อาคาร 100 ป 
4. วันที่ 6 มิถุนายน 2560 การอบรมการพัฒนาการเรียนการสอนโดยใชแผนที่ความคิด 

(Mind Mapping) ใหกับประธานกรรมการบริหารหลักสูตร และผูแทนหลักสูตรมี อาจารยภณ  ใจสมัคร 
คณะกรรมการเครือขายการจัดการเรียนการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไปในสถาบันอุดมศึกษากลุมภาคกลาง  
สังกัดมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑติ  ณ หองประชุมตนโมก อาคารบรรณราชนครินทร 

5. วันที่ 7 มิถุนายน 2560 ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ  ครั้งที่ 5/2560 ณ หองประชุม
อยุธยา-อาเซียน 

6. วันที่ 9 มิถุนายน 2560 การสอบคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษไมตองสอบแขงขันเพ่ือบรรจุ
และแตงตั้งเปนพนักงานครูองคการบริหารสวนตําบลคลองสี่ ตําแหนงครูผูดูแลเด็ก จํานวน 2 อัตรา        
ณ อาคารบัณฑิตวิทยาลัย 

7. วันที่ 14 - 16 มิถุนายน 2560 บุคลากรกองบริการการศึกษาเดินทางไปศึกษาดูงาน     
ดานงานทะเบียนและประมวลผลงานหลักสูตรและแผนการเรียน และงานอื่น ๆ ณ สํานักสงเสริมวิชาการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 

8. วันที่ 24 - 30 มิถุนายน  2560 อาจารยผูสอนสงเกรดนักศึกษาภาคฤดูรอนภาคเรียนที่ 
3/2559  (Block Course)  ผานระบบออนไลน (ครั้งท่ี 1) ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

9. วันที่ 19 - 30 มิถุนายน 2560 รับสมัครนักศึกษาภาคปกติ ประจําปการศึกษา 2560 
(รอบ 3)  ณ  กองบริการการศึกษา 

10. วันที่ 19 มิถุนายน 2560 ประชุมคณะกรรมการอนุมัติการประเมินผลการศึกษา เรื่อง   
ขออนุมัติการพนสภาพการเปนนักศึกษา ณ  หองประชุมอยุธยา-ฮอลันดา 

11. วันที่ 23 มิถุนายน 2560 สอบสัมภาษณนักศึกษาในระบบกลาง (Admissions) ประจําป
การศึกษา 2560 จํานวน 99 คน และรายงานตัวและยืนยันสิทธิ์เปนนักศึกษา ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 

12. วันที่ 28 มิถุนายน 2560 ประชุมขออนุมัติผลการสําเร็จการศึกษาของนักศึกษาภาคปกติ 
และภาคพิเศษ (เสาร-อาทิตย) ประจําภาคเรียนที่ 2  ปการศึกษา 2559  ณ  หองประชุมอยุธยา-ฮอลันดา 

13. วันที่  28 มิ ถุนายน 2560 เริ่มเรียนภาคฤดูรอน ภาคเรียนที่  3/2559 ครั้ งที่  2              
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

14. วันที่ 30 มิถุนายน 2560 นักศึกษาใหมภาคปกติ ประจําปการศึกษา 2560 ทดสอบหลัง
เรียนการอบรมปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ ณ อาคาร 100 ป  ศูนยภาษาและคอมพิวเตอร 
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15. วันที่ 1-31 กรกฎาคม 2560 รับสมัครนักศึกษาภาคพิเศษ (เสาร-อาทิตย) ประจําภาค
เรียนที่ 1 ปการศึกษา 2560 ณ  กองบริการการศึกษา 

16. วันที่ 5 กรกฎาคม 2560  ประชุมคณะกรรมการวิชาการ ครั้งท่ี 6/2560  ณ  หองประชุม
อยุธยา-อาเซียน 

17. วันที่ 5 กรกฎาคม 2560 ประกาศรายชื่อ/หองสอบขอเขียนนักศึกษาภาคปกติ           
คณะครุศาสตร ประจําปการศึกษา 2560 (รอบ 3)  ณ  กองบริการการศึกษา www.aru.ac.th 

18. วันที่ 12 กรกฎาคม 2560 สอบขอเขียนนักศึกษาภาคปกติ คณะครุศาสตร ประจําป
การศกึษา 2560 (รอบ 3) ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

19. วันที่ 13 - 17 กรกฎาคม 2560 จัดตารางเรียนตารางสอนนักศึกษาภาคพิเศษ (เสาร-อาทิตย) 
ประจําภาคเรียนที่ 1/2560 ณ กองบริการการศึกษา 

20. วันที่ 19 กรกฎาคม 2560 ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์สอบสัมภาษณขอเขียนนักศึกษาภาค
ปกติ 4 คณะ ประจําปการศึกษา 2560 (รอบ 3) ณ กองบริการการศึกษา  www.aru.ac.th 

21. วันที่ 21 กรกฎาคม 2560 สอบสัมภาษณนักศึกษาภาคปกติ 4 คณะ ประจําปการศึกษา 
2560 (รอบ 3) ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

22. วันที่ 24 กรกฎาคม 2560 นักศึกษาชั้นปท่ี 2 - 4 พบอาจารยที่ปรึกษา ภาคเรียนท่ี 1 ป
การศกึษา 2560 ณ  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

23. วันที่ 25 กรกฎาคม 2560 ประกาศผลการคัดเลือกเปนนักศึกษาภาคปกติ 4 คณะ 
ประจําปการศกึษา 2560 (รอบ 3) ณ กองบริการการศึกษา  www.aru.ac.th 

24. วันที่ 27 กรกฎาคม 2560 รายงานตัว ชําระเงิน และยืนยันสิทธิ์เปนนักศึกษาภาคปกติ 4 
คณะ ประจําปการศึกษา 2560 (รอบ 3) ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 5.15  หัวหนาหนวยตรวจสอบภายใน 
- ไมมี – 

 

ระเบียบวาระที่ 5.16  ประธานคณะกรรมการดําเนินงานศูนยฝกปฏิบัตกิารวิชาชีพธุรกิจ (อาคาร
สวนหลวง) 

 สาระสําคัญโดยยอ 
1. ขอทราบความคืบหนาการขออนุมัติปรับปรุงหองน้ํารวม  เนื่องจากจะมีลูกคาเกาที่เคยมาใช

บริการตอเนื่องมา 5 ปแลว  และจะมาใชบริการอีกในเดือนตุลาคม 2560 นี้  จึงตองการจะปรับปรุงหองน้ํารวม    
ใหเรียบรอยกอนเดือนตุลาคม 2560 เพื่อจะไดรองรับลูกคากลุมนี้ได 

2. เนื่องจากทราบวาขณะนีจ้ังหวัดพระนครศรีอยุธยามีขาวในเรื่องการระบาดของไขหวัดนก  จึงได
ทําความสะอาดพรมของหองประชุม   

3. การปรับปรุงภาพลักษณบุคลากร  โดยการปรับปรุงเสื้อผา และชุดยูนิฟอรมของบุคลากร      
เพื่อบงบอกถึงความเปนศูนยฝกฯ  และตองสวมใสทุกวัน 
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4. เนื่องจากรานเขียวหวานจะหมดสัญญาเชาในเดือนกันยายน 2560 นี้ และทางศูนยฝกฯ ทราบวา
ขณะนี้มหาวิทยาลัยกําลังดําเนินการเรื่องของพ้ืนที่เชา  ดังนั้นจึงตองการใหเปนมาตรฐานเดียวกับมหาวิทยาลัย     
จึงจะพิจารณาในเรื่องของคาเชาใหม  เพ่ือใหเกิดความเหมาะสม  ซึ่งปจจุบันมีคาเชา จํานวน 5,000 บาท/เดือน   

5. ในปงบประมาณ 2561 นี้  ทางศูนยฝกฯ ไดวางแผนจะใหนักศึกษามีสวนรวมในการจัดสรร
งบประมาณในการปฏิบัติงาน  โดยใหเจาหนาที่สวนหลวงไดมีการสอนงาน  และฝกนักศึกษา  ซึ่งจะดําเนินการ     
ใหแลวเสร็จในเดือนสิงหาคม 2560 

6. การปรับปรุงภูมิทัศนภายนอก  ขณะนี้ไดทําหนังสือถึงเทศบาลพระนครศรีอยุธยาขอปรับปรุง   
ในสวนของตนไมขนาดใหญ   โดยยินดีจะจายคาใชจายให  ซึ่งขณะนีอ้ยูระหวางการรอเขารับการปรับปรุง 

 

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 5.17  รองอธิการบด ี

ระเบียบวาระที่ 5.17.1  รองอธิการบดีฝายบริหาร 

 สาระสําคัญโดยยอ 
1. การจัดทําปายบอกทางภายในมหาวิทยาลัย  ไดแกไขตัวอักษรภาษาอังกฤษที่ผิดพลาด

เรียบรอยแลว 

2. การปรับปรุงระบบงานการเงิน  โดยธนาคารกรุงไทยจะติดตั้งระบบ ETC  ซึ่งเปนระบบ     

การรับเงินอิเล็กทรอนิกส  จากเครื่องอานบัตรเดบิต  บัตรเครดิต  และรัฐบาลไดมีการรณรงคในเรื่องนี้  

และตองรณรงคใหผูคา  บริษัทตาง ๆ ที่มาจายเงินคาประกันสัญญา หรือคาสินคาในระบบอิเล็คทรอนิกส

ดวย  และขณะนี้อยูระหวางการอบรม คาดวาภายใน 1 เดือนก็จะเรียบรอย  

3. การยืมเงินทดรองราชการ  หากเปนงบรายไดตองสงเรื่องยืมเงินกอนลวงหนาภายใน 7 

วัน และถาเปนงบแผนดินตองสงลวงหนา 15 วัน  ขอใหหนวยงานไดมีการวางแผนลวงหนาใน             

การดําเนินการ   

4. การเบิกจายหากเปนไปตามแผนท่ีกําหนไว ไดตรวจสอบอาคารตรีทัศนสงเบิกงวดที่ 10 

ซึ่งเปนงวดสุดทายของปงบประมาณ 2560  และอาคารศิลปกรรมในชวงนี้ยังเบิกจายไมได  จะตองนํามา

เบิกจายของอาคารตรีทัศนกอน 

5. วันที่ 19 กรกฎาคม 2560  การจัดงานสภากาแฟ  มีการจัดโตะไว 20 โตะ นั่งโตะละ      

8 คน  หัวหนาสวนจะนั่ง 6 – 8 คน ขอใหผูบริหารรวมนั่งโตะตาง ๆ  เพื่อพูดคุย  

6.  วันที่ 27 กรกฎาคม 2560  จะมีการบําเพ็ญประโยชนในการลอกผักตบหนาอาคาร 4  

และปลูกตนไมพุม จํานวน 100 ตน 

7. ดานหนาโรงอาคารจะปรับปรุงเปนลานกิจกรรม  และรานถายเอกสารจะยายไปอยู

อาคาร 70 ลาน   

8. รายงานสรุปผลการเดินทาง  การเขารวมประชุม “2017 Taiwan – Thailand  Higher  

Education  Forum”     
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 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
รับทราบ 

 

ระเบียบวาระที่ 5.16.2  รองอธิการบดีฝายนโยบายและแผน 
 

 สาระสําคัญโดยยอ 
1. สรุปผลการดําเนินงานการนําเสนอและจัดแสดงผลงานดานการพัฒนาทองถิ่นของ

หนวยงานในการจัดงาน 112 ป มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา สืบสานพระราชปณิธาน ศาสตร

ของพระราชา เพ่ือพัฒนาทองถ่ินอยางยั่งยืน 

ตามที่มหาวิทยาลัยมอบหมายใหรองอธิการบดีฝายนโยบายและแผน และกองนโยบาย

และแผน เปนผูรับผิดชอบประสานการดําเนินงานกิจกรรมการนําเสนอผลงานดานการพัฒนาทองถิ่นของ

หนวยงาน ในการจัดงาน 112 ป มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา สืบสานพระราชปณิธาน ศาสตร

ของพระราชา เพ่ือพัฒนาทองถ่ินอยางยั่งยืน วันที่ 1 กรกฎาคม 2560 นั้น 

บัดนี้การดําเนินงานดังกลาวไดเสร็จแลว โดยภายในการจัดงาน มีหนวยงานนําเสนอ

ผลงานรวมจํานวน 9 เรื่อง จาก 9 หนวยงาน ประกอบดวย คณะ/สํานัก/สถาบัน และกองพัฒนานักศึกษา 

พรอมนี้ไดมีการจัดแสดงผลงานในรูปแบบนิทรรศการ อีกจํานวน 15 เรื่อง 

ในการเดียวกันนี้ กองนโยบายและแผน จะนําผลงานดานการพัฒนาทองถ่ินของทุก

หนวยงาน ไปจัดแสดงในการประชุมสภากาแฟ (การพบปะกันของหัวหนาสวนราชการภายในจังหวัด

พระนครศรีอยุธยา) วันที่ 19 กรกฎาคม 2560 ศกนี้ และนํารายละเอียดของผลงานตาง ๆ ลงวารสารภูมิ

อยุธยา ฉบับที่ 4 ประจําเดือนกรกฎาคม 2560 ดวย ซึ่งทุกหนวยงานสามารถติดตามอานไดในโอกาสตอไป 

2. สรุปผลการเขารวมการประชุมประจําป 2560 ของ สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ

เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (สศช.) เรื่อง “ขับเคลื่อนแผนฯ 12 สูอนาคตประเทศไทย” 

  รองอธิการบดีฝายนโยบายและแผน พรอมดวยนักวิเคราะหนโยบายและแผน จํานวน 3 

คน ไดไปเขารวมการประชุมประจําป 2560 ของ สศช. เรื่อง “ขับเคลื่อนแผนฯ 12 สูอนาคตประเทศไทย” 

ในการจัดงานดังกลาว ฯพณฯนายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ จันทรโอชา ไดใหเกียรติมาเปนประธานในพิธี

เปดและกลาวปาฐกถาพิเศษ เนนย้ําถึงความสําคัญของการขับเคลื่อนประเทศตามกรอบยุทธศาสตรชาติ

และแผนพัฒนาฯ 5 ป ซึ่งในชวง 9 เดือนแรกของแผนฯ 12 รัฐบาลไดเดินหนาในหลายเรื่อง โดยเฉพาะ

เรื่องปากทองและความเปนอยูของพี่นองคนไทย และจะเดินหนาตอไป เพื่อสรางอนาคตไทยสูการเปน

ประเทศท่ีพัฒนาแลว  

นอกจากนี้ภายในการจัดงานยังไดมีการนําเสนอประเด็นการขับเคลื่อนแผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 ที่สําคัญตามกรอบยุทธศาสตรชาติ 20 ป 6 ประเด็น ใน 10 

ยุทธศาสตร อีกดวย สําหรับขอมูลและรายละเอียดเพ่ิมเติม หากหนวยงานสนใจสามารถดาวนโหลดไดที่

เว็บไซดของ สศช. www.nesdb.go.th 

 



 

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวทิยาลัยราชภัฏพระนครศรอียุธยา  ครั้งที่  8/2560 

 

33 

3. ความคืบหนาการจัดทํากรอบวงเงินงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 

  3.1. งบประมาณแผนดิน ขณะนี้อยูในข้ันตอนการเขาชี้แจงตอคณะกรรมาธิการวิสามัญ

พิจารณารางพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยในเบื้องตน

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา มีกรอบงบประมาณรายจายภาพรวม 469,667,500 บาท และมี

ปฏิทินการเขาชี้แจงตอ คณะกรรมาธิการฯ ดังนี้ 

(1) ชั้นอนุกรรมาธิการ ครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งสรางฯ (แผนงานพ้ืนฐาน) วันที่ 13 - 

14 / 17 - 18 กรกฎาคม 2560 

(2) ชั้นกรรมาธิการฯ (พิจารณาภาพรวม ศธ.) วันที่ 19 - 21 กรกฎาคม 2560 

(3) ชั้นอนุกรรมาธิการ ครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งสรางฯ (แผนงานบูรณาการ) วันที่ 24 - 

27/31 กรกฎาคม 2560 1 - 4 สิงหาคม 2560 

(4) ชั้นกรรมาธิการฯ (พิจารณาแผนบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม) วันที่ 2 สิงหาคม 2560 

*หมายเหตุ ปฏิทินการเขาชี้แจง อาจมีการเปลี่ยนไดตามความเหมาะสม 

  3.2. งบประมาณเงินรายได ขณะนี้อยูในข้ันตอนการเสนอเขาสูการพิจารณาของ        

สภามหาวิทยาลัย โดยในเบื้องตนมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา มีกรอบงบประมาณรายจาย

ภาพรวม 128,495,000 บาท 

4. การขับเคลื่อนยุทธศาสตรเพ่ือการพัฒนาทองถ่ินตามแนวพระราชดําริ 

ตามที่ที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ ไดรับสนองพระบรมราโชบาย            

ดานการศึกษาและการพัฒนาทองถิ่น โดยจัดทํายุทธศาสตรใหมมหาวิทยาลัยราชภัฏ ระยะ 20 ป         

(พ.ศ. 2560 - 2579) ขึ้น เพ่ือใชเปนกรอบแนวทางการขับเคลื่อนการดําเนินของมหาวิทยาลัยราชภัฏ     

ทุกแหง ในการยกระดับการศึกษาและพัฒนาทองถิ่นในทองที่ของตนนั้น เพ่ือใหการดําเนินงานของ

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาเปนไปดวยความเรียบรอยและมีประสิทธิภาพ มหาวิทยาลัยจึงมี

คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ จํานวน 2 คณะ และมอบหมายหนาที่ ดังนี ้

1. แตงตั้งคณะกรรมการนโยบายและยุทธศาสตรเพ่ือการพัฒนาทองถิ่นตามแนวพระราชดําริ 

(น.พ.ถ.) 1 คณะ โดยมีอธิการบดีเปนประธานกรรมการ และผูอํานวยการกองนโยบายและแผน           

เปนกรรมการและเลขานุการ 

2. แตงตั้ งคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร เพื่อการพัฒนาทองถิ่นตามแนว

พระราชดําริ (ค.พ.ถ.) 1 คณะ โดยมีรองอธิการบดีที่ไดรับมอบหมายเปนประธานกรรมการ และ           

รองผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา (ดานบริการวิชาการ) เปนกรรมการและเลขานุการ 

3. มอบหมายใหกองนโยบายและแผน สํานักงานอธิการบดี และสถาบันวิจัยและพัฒนา

ทําหนาที่เปนหนวยงานทางธุรการและประสานการดําเนินงานของคณะกรรมการ น.พ.ถ. และ ค.พ.ถ. 

ตามลําดับ 
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  รายละเอียดปรากฏตามคําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ที่ 570/2560       

สั่ง ณ วันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2560 ซึ่งกองนโยบายและแผน ในฐานะฝายเลขานุการ น.พ.ถ. ไดแจงเวียน

ใหทุกหนวยงานไดทราบแลว ตามหนังสือที่ ศธ 0550.1.2/ว 234 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2560 

5. จัดทําตัวชี้วัดผลการดําเนินการ (Key Performance Indicators : KPIs) 

   ตามมติที่ประชุมกลุมยอยการดําเนินการทบทวน (KPI รายบุคคลสําหรับผูบริหาร) เมื่อวัน

พฤหัสบดีที่ 8 มิถุนายน 2560 เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ หองประชุมอยุธยา-อาเซียน มหาวิทยาลัย     

ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา มีมติเห็นชอบในหลักการและมอบหมายให คณบดี ผู อํานวยการสํานัก 

ผูอํานวยการสถาบันจัดทําขอตกลงและแบบประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานของขาราชการและพนักงาน

มหาวิทยาลัยสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรอียุธยา ประเภทผูบริหาร (รองคณบดี, รองผูอํานวยการ

สถาบัน, รองผูอํานวยการสํานัก) มีสัดสวนตามตารางดังนี ้

ประเภทภาระงาน แบบ ปม.บ.2  

1. ผลงานสอน 
2. ผลงานวิจัย 
3. ผลงานบริการวิชาการ 
4. ผลงานทํานุบํารุงศลิปวัฒนธรรม 
5. ผลงานการปรับปรุง ถายทอดและผลิตนวัตกรรม 
6. ผลงานพัฒนานักศึกษา 

50 

7. ผลงานดานการบริหาร และผลงานอื่น ๆ 
 (งานที่มหาวิทยาลัย/คณบดี/ผูอํานวยการ มอบหมาย) 

50 

รวมคะแนน 100 
  

 โดยที่รองผูอํานวยการสํานัก สถาบัน ใหยกเวน KPI บังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

แตใหมีการการมอบหมายงาน ขอ 1-6 ตามลักษณะงานที่ปฏิบัติจริงตามตําแหนงใหมีความเหมาะสม          

ตามประกาศคณะกรรมการขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) เรื่องมาตรฐานภาระงานทาง

วิชาการของผูดํารงตําแหนงอาจารย ผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และศาสตราจารย พ.ศ. 2558 ขอ 6 

ในกรณีที่มีเหตุอันสมควร สภาสถาบันอุดมศึกษาอาจลดหรือยกเวนภาระงานใหแกผูดํารงตําแหนงประเภท

บริหาร และอาจกําหนดมาตรฐานภาระงานที่แตกตางไปจากที่กําหนดไวขางตนก็ได 

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
รับทราบ 
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ระเบียบวาระที่ 5.16.3  รองอธิการบดีฝายวิชาการ 

 สาระสําคัญโดยยอ 
1. วันที่ 6 มิถุนายน 2560 จัดอบรมการพัฒนาการเรียนการสอนโดยใชแผนที่ความคิด 

(Mind Mapping) ใหกับประธานกรรมการบริหารหลักสูตร และผูแทนหลักสูตร มีผูเขาอบรม จํานวน     
70 คน 

2. วันที่ 9 มิถุนายน 2560 จัดสอบคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษไมตองสอบแขงขันเพื่อบรรจุและ
แตงตั้งเปนพนักงานครูองคการบริหารสวนตําบลคลองสี่ ตําแหนงครูผูดูแลเด็ก จํานวน 2 อัตรา  

3. การประเมินผลการอบรมวิชาภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษาใหมภาคปกติ ประจําป
การศกึษา 2560 

4. วันที่ 19 มิถุนายน 2560 จัดประชุมคณะกรรมการอนุมัติการประเมินผลการศึกษา     
เรื่อง ขออนุมัติการพนสภาพการเปนนักศึกษา 

5.  จัดประชุมขออนุมัติผลการสําเร็จการศึกษาของนักศึกษาภาคปกติ และภาคพิเศษ     
(เสาร-อาทิตย) ประจําภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2559 

6. ดําเนินการคัดเลือกนักศึกษาภาคปกติ ประจําปการศึกษา 2560 (รอบ 3) 
7. จัดเตรียมขอมูลการรับสมัครนักศึกษาภาคพิเศษ (เสาร-อาทิตย) ภาคเรียนที่  1 ป

การศกึษา 2560 
8. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  เรื่อง ปฏิทินการรับนักศึกษาภาคปกติ  

ปการศึกษา 2561 
9. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เรื่อง  นโยบายการคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาใน

สถาบันอุดมศกึษาระบบใหม 
 

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
รับทราบ 

 

ระเบียบวาระที่ 5.16.4  รองอธิการบดีฝายกิจการนักศกึษา 

- ไมมี – 
 

ระเบียบวาระที่ 5.16.5  รองอธิการบดีฝายกิจการพิเศษและกฎหมาย 

 สาระสําคัญโดยยอ 
1. แจงผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงาน

ภาครัฐ  ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
2. แจงผลอุทธรณการประเมินตามแบบสํารวจใชหลักฐานเชิงประจักษ (Evidence – 

based) โครงการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (ITA) ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2560 
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งานกิจการคณะกรรมการ 
ผลการดําเนินงาน ประจําเดอืนมิถุนายน 2560 

1. วันที่ 2 มิถุนายน 2560 ประชุมคณะอนุกรรมการติดตาม ตรวจสอบฯ ครั้งที่ 10/2560 
เวลา 09.30 น. ณ หองประชุมอยุธยา – โปรตุเกส  สํานักงานอธิการบด ี

2. วันที่ 5 มิถุนายน 2560 ประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบฯ ครั้งที่ 10/2560 เวลา 
13.30 น. ณ หองประชุมอยุธยา – อาเซียน  สํานักงานอธิการบดี 

3. วันที่ 5 มิถุนายน 2560 ประชุมคณะอนุกรรมการติดตาม ตรวจสอบฯ ครั้งที่ 11/2560 
เวลา 13.30 น. ณ  หองประชุมอยุธยา – อาเซียน  สํานักงานอธิการบด ี

4. วันที่ 7 มิถุนายน 2560  ประชุมสภาคณาจารยและขาราชการ  ครั้งที่ 6/2560 เวลา 
13.30 น. ณ หองประชุมอยุธยา – โปรตุเกส  สํานกังานอธิการบดี 

5. วันที่ 13 มิถุนายน 2560 ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) ครั้งที่ 
6/2560 เวลา 13.30 น. ณ  หองประชุมอยุธยา – อาเซียน  สํานักงานอธิการบดี 

6. วันที่ 14 มิถุนายน 2560 ประชุมสภามหาวิทยาลัย  ครั้งที่ 6/2560 เวลา 09.30 น.       
ณ หองประชุมอยธุยา – อาเซียน  สํานักงานอธิการบดี 

7. วันที่ 16 มิถุนายน 2560 ประชุมคณะอนุกรรมการติดตาม ตรวจสอบฯ ครั้งท่ี 12/2560 
เวลา 09.30 น. ณ  หองประชุมอยุธยา – อาเซียน  สํานักงานอธิการบด ี

8. วันที่ 16 มิถุนายน 2560 ประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบฯ ครั้งที่ 11/2560 
เวลา 09.30 น. ณ  หองประชุมอยุธยา – อาเซียน  สํานักงานอธิการบด ี

9. วันที่ 23 มิถุนายน 2560 ประชุมคณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 
6/2560 เวลา 09.30 น. ณ หองประชุมอยุธยา – อาเซียน  สํานักงานอธิการบด ี
 

แผนการดําเนินงานประจําเดือนกรกฎาคม 2560 
1. วันที่  7 กรกฎาคม 2560 ประชุมเพ่ือรับฟงความคิดเห็นของคณาจารยและบุคลากร                  

คณะวิทยาศาสตร  เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ หองประชุมศูนยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  คณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลย ี

2. วันที่ 7 กรกฎาคม 2560  ประชุมคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาศาสตรฯ ครั้งที่ 2/2560 
เวลา 13.00 – 16.30 น. ณ หองประชุมอยุธยา – โปรตุเกส  สํานักงานอธิการบด ี

3. วันที่ 11 กรกฎาคม 2560 ประชุมคณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 7/2560        
เวลา 09.30 – 12.00 น.  ณ หองประชุมอยุธยา – อาเซียน  สํานักงานอธิการบดี 

4. วันที่ 12 กรกฎาคม 2560 ประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 8/2560 เวลา 09.30 – 12.00 น.           
ณ หองประชุมอยุธยา – อาเซียน  สํานักงานอธิการบด ี

5. วันที่ 12 กรกฎาคม 2560 การสัมภาษณหัวหนาสาขา  ประธานสาขาของแตละคณะ  เวลา 13.00 – 
15.00 น.  ณ หองประชุมตนโมก  อาคารบรรณราชนครินทร 

6. วันที่ 12 กรกฎาคม 2560 ประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบฯ ครั้งที่ 13/2560 เวลา 15.00 – 
16.30 น.  ณ หองประชุมอยุธยา – อาเซียน  สํานักงานอธิการบด ี

7. วันที่ 12 กรกฎาคม 2560 ประชุมคณะอนุกรรมการติดตาม ตรวจสอบฯ ครั้งที่ 14/2560 เวลา 15.00 
– 16.30 น.  ณ หองประชุมอยุธยา – อาเซียน  สํานักงานอธิการบดี 
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8. วันที่ 12 กรกฎาคม 2560  การพบปะคณาจารยและบุคลากรคณะครุศาสตรในหัวขอเรื่อง ทิศทาง
ของคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  ในยุค 4.0 เวลา 13.00 – 16.30 น. ณ หองประชุม 204  
ศูนยการศึกษาพิเศษ  คณะครุศาสตร 

9. วันที่ 14 กรกฎาคม 2560 ประชุมคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะมนุษยศาสตรฯ ครั้งที่ 2/2560 
เวลา 09.30 –  12.00 น. ณ หองประชุมอยุธยา – โปรตุเกส  สํานักงานอธิการบด ี

10. วันที่ 17 กรกฎาคม 2560  การแสดงวิสัยทัศนของผูเขารับการสรรหาคณบดีคณะมนุษยศาสตรฯ  
เวลา 09.30 –  12.00 น. ณ หองประชุมตนโมก  อาคารบรรณราชนครินทร 

11. วันที่ 17 กรกฎาคม 2560 ประชุมคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะครุศาสตรฯ  ครั้งที่ 2/2560 เวลา 
14.00 – 12.00 น. ณ หองประชุมอยุธยา – โปรตุเกส  สํานักงานอธิการบด ี

12. วันที่ 18 กรกฎาคม 2560 ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 7/2560 เวลา 13.30 – 
16.30 น.  ณ หองประชุมอยุธยา – อาเซียน  สํานักงานอธิการบด ี

13. วันที่ 18 กรกฎาคม 2560 ประชุมคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 2/2560 
เวลา 08.30 –  12.00 น. ณ หองประชุมอยุธยา – อาเซียน  สํานักงานอธิการบดี 

14. วันที่ 19 กรกฎาคม 2560  การแสดงวิสัยทัศนของผูเขารับสรรหาคณบดีคณะครุศาสตร  เวลา 09.30 
– 12.00 น.  ณ หองประชุมตนโมก  อาคารบรรณราชนครินทร 

15. วันที่ 20 กรกฎาคม 2560 การแสดงวิสัยทัศนของผูเขารับการสรรหาคณบดีคณะวิทยาการจัดการ  
เวลา 09.30 –  12.00 น. ณ หองประชุม 317 

16. วันที่ 21 กรกฎาคม 2560 ประชุมคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะครุศาสตร  ครั้งที่ 4/2560 เวลา 
09.00 – 12.00 น.  ณ หองประชุมอยุธยา – โปรตุเกส  สํานักงานอธิการบดี 

17. วันที่ 24 กรกฎาคม 2560 ประชุมคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะมนุษยศาสตรฯ ครั้งที่ 4/2560 
เวลา 13.00 –  16.30 น. ณ หองประชุมอยุธยา – โปรตุเกส  สํานักงานอธิการบด ี

18. วันที่ 25 กรกฎาคม 2560 ประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบฯ ครั้งที่ 14/2560 เวลา 09.30 – 
16.30 น.  ณ หองประชุมอยุธยา – อาเซียน  สํานักงานอธิการบด ี

19. วันที่ 25 กรกฎาคม 2560 ประชุมคณะอนุกรรมการติดตาม ตรวจสอบฯ ครั้งที่ 15/2560 เวลา 09.30 
– 16.30 น.  ณ หองประชุมอยุธยา – อาเซียน  สํานักงานอธิการบดี 

20. วันที่ 26 กรกฎาคม 2560 ประชุมสภาคณาจารยและขาราชการ  ครั้งที่ 7/2560 เวลา 13.30 –     
16.30 น. ณ หองประชุมอยุธยา – โปรตุเกส  สํานักงานอธิการบด ี

21. วันที่ 31 กรกฎาคม 2560 การแสดงวิสัยทัศนของผูเขารับการสรรหาคณบดีคณะวิทยาศาสตรฯ  
เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ หองประชุมศูนยวิทยาศาสตรฯ  คณะวิทยาศาสตรฯ 

22. วันที่ 31 กรกฎาคม 2560 ประชุมคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาศาสตรฯ  ครั้งที่ 3/2560 
เวลา 13.00 –  16.30 น. ณ หองประชุมอยุธยา – อาเซียน  สํานักงานอธิการบดี 
 

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชมุ 
รับทราบ 
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ระเบียบวาระที่ 5.16.6  ผูชวยอธิการบดีฝายประกันคณุภาพ 

 สาระสําคัญโดยยอ 
1. วันที่  26 มิถุนายน 2560 การวิเคราะหหลักสูตรเพื่อพัฒนาหลักสูตรที่มีคุณภาพ (TQR) 
2. วันที่ 27 มิถุนายน 2560 อบรมการใชงานระบบ CHE QA 3D Online ระดับหลักสูตร (สําหรับ

เจาหนาท่ีประกันคุณภาพของหลักสูตร/เจาหนาที่คณะ) 
3. วันที่ 5 กรกฎาคม 2560 การพัฒนากระบวนการการจัดการเรียนรู KM สูองคความรู

ดานการบริการท่ีดี ของสํานักงานอธิการบดี 
4. วันที่ 11 กรกฎาคม 2560 การพัฒนากระบวนการจัดการความรูสู Best Practice         

ณ หองประชุมตนโมก โดยวิทยากร ผศ.ปรานี พรรณวิเชียร 
5. วันที่ 24 - 28 กรกฎาคม 2560 การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําป

การศกึษา 2559 ระดับหลักสูตร 
6.  วันที่ 21 - 31 สิงหาคม 2560 การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปการศึกษา 2559 

ระดับคณะ 
7. วันที่ 9 - 13 ตุลาคม 2560 การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปงบประมาณ        

พ.ศ. 2560 ระดับสํานัก สถาบัน 
8. วันที่ 9 - 10 พฤศจิกายน 2560 การประเมินคุณภาพการศกึษาภายใน ประจําปการศึกษา 2559 

ระดับมหาวิทยาลัย 
 

มติ/ความคิดเห็นของที่ประชมุ 
รับทราบ 

 

ระเบียบวาระที่ 5.16.7  ผูชวยอธิการบดีฝายบริการวิชาการและสหกิจศกึษา 

 สาระสําคัญโดยยอ 
1. วันที่ 5 – 7 มิถุนายน 2560 เขารวมประชุมสัมมนาวันสหกิจศึกษาไทย ครั้งที่ 8 ประจําป 2560       

ณ หองเอ็มเพรส แกรนดฮอลล ชั้น 3 โรงแรม ดิ เอ็มเพรส เชียงใหม จังหวัดเชียงใหม 
2. วันที่ 28 มิถุนายน 2560 จัดอบรมปฏิบัติการการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับการทํางาน (WIL) 

ของสถานศึกษาสมาชิกเครือขายพัฒนาสหกิจ ใหกับอาจารย ซึ่งมีคณาจารยเขารวม 3 คณะ ประกอบดวย  
 1.  คณะวิทยาการจัดการ  
 2. คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี   
 3. คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  
 รวมคณาจารยเขารวมโครงการทั้งสิ้น 53 ทาน ณ หองประชุมตนโมก   
                                                                                        

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
รับทราบ 
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ระเบียบวาระที่ 5.16.8  ผูชวยอธิการบดีฝายประชาสัมพันธ 

 สาระสําคัญโดยยอ 
1. วันที่ 19 มิถุนายน 2560 งานประชาสัมพันธ รวมลงพ้ืนที่เพื่อติดตั้งปายประชาสัมพันธตามจุดตาง ๆ  

ในมหาวิทยาลัย ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
2. วันที่ 20 มิถุนายน 2560 ดร.ภาคิน  โชติเวศยศิลป  ผูชวยอธิการบดีฝายประชาสัมพันธ  ปฏิบัติ

หนาที่เปนผูแทนอธิการบดี เขารวมอวยพรและมอบของขวัญในวันคลายวันเกิด คุณเกื้อกูล ดานชัยวิจิตร  อดีตรัฐมนตรี
ชวยวาการกระทรวงคมนาคม  ณ โรงแรมกรุงศรีริเวอร  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

3. วันที่ 24 มิถุนายน 2560 ดร.เกษม บํารุงเวช อธิการบดี รศ.ไพฑูรย สมัครกิจ  รองอธิการบดีฝาย
กิจการนักศึกษา อ.ธาตรี มหันตรัตน รองอธิการบดีฝายกิจการพิเศษและกฎหมาย ดร.ภาคิน โชติเวศยศิลป  ผูชวย
อธิการบดีฝายประชาสัมพันธ เขารวมอวยพรและมอบของขวัญวันคลายวันเกิดนายอภิชาติ จีระวุฒิ  นายกสภา
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  ณ บานพักจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

4. วันที่ 26 มิถุนายน 2560 งานประชาสัมพันธ จัดประชุมคณะกรรมการจัดทําวารสารประชาสัมพันธ 
“ภูมิอยุธยา” ฉบับที่ 4  โดยมีการวางแผนและจัดทําเนื้อหาของวารสาร ณ หองประชุมชั้น 1 อาคารสํานักงานอธิการบด ี

5. วันที่  27 มิถุนายน 2560 ดร.ภาคิน โชติ เวศยศิลป   ผูชวยอธิการบดีฝายประชาสัมพันธ                 
เปนผูแทนอธิการบดีเขารวมประชุมคณะกรรมการประสานและขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐประจําจังหวัด (คสป.) 
ครั้งท่ี 6/2560 ณ หองรับรองชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

6. วันที่ 28 มิถุนายน 2560  ดร.ภาคิน โชติเวศยศิลป ผูชวยอธิการบดีฝายประชาสัมพันธ  จัดประชุม
ฝายพิธีการ   ฝายประชาสัมพันธ และฝายการจัดนิทรรศการ  แสดงผลงาน ดานการพัฒนาทองถิ่นของหนวยงาน                  
ในวาระครบรอบ 112 ป มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา “สืบสานพระราชปณิธานศาสตรของพระราชา เพื่อพัฒนา
ทองถิ่นอยางยั่งยืน” ณ หองประชุมอยุธยา -โปรตุเกส อาคารสํานักงานอธิการบด ี

7. วันที่ 30 มิถุนายน 2560 ดร.ภาคนิ โชติเวศยศิลป  ผูชวยอธิการบดีฝายประชาสัมพันธ ปฏิบัติหนาที่
เปนผูแทนอธิการบดีเขารวมโครงการสงเสริมการเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย และการสรางความปรองดองสมานฉันท 
จังหวัดเคลื่อนที่ “บําบัดทุกข บํารุงสุข สรางรอยยิ้มใหประชาชน” ณ วัดหนาตางนอก ต.หนาไม อ.บางไทร                    
จ.พระนครศรีอยุธยา 

8. วันที่ 2 กรกฎาคม 2560 ดร.ภาคิน โชติเวศยศิลป  ผูชวยอธิการบดี ฝายประชาสัมพันธ  รวมรับเสด็จ
สมเด็จพระสังฆราชในพิธีจุดเทียนชัยพิธีมหาพุทธาภิเษก “พระพลังแผนดิน” ณ มณฑลพิธีพระอุโบสถ วัดหนาพระเมรุ
ราชิการาม ต.ทาวาสุกรี  อ.พระนครศรีอยุธยา  จ.พระนครศรีอยุธยา 

9. วันที่ 6 กรกฎาคม 2560 งานประชาสัมพันธ จัดประชุมคณะกรรมการสื่อสารและสรางภาพลักษณ
องคกร  เพื่อวางแผนการประชาสัมพันธ ขอมูลขาวสารและกิจกรรมตาง ๆ   ของมหาวิทยาลัย  ณ หองประชุมอยุธยา 
อาเซียน อาคารสํานักงานอธิการบด ี

 

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
รับทราบ 
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ระเบียบวาระท่ี 6  เรื่องอื่น ๆ 

ระเบียบวาระที่  6.1 กําหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  ครั้งที่ 8/2560 

สาระสําคัญโดยยอ 
มหาวิทยาลัยกําหนดใหมีการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  (ก .บ. )              

ครั้งท่ี 8/2560  ในวันอังคารที่ 8 สิงหาคม 2560  เวลา 13.30 น. ณ หองประชุมอยุธยา – อาเซียน  
สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยขอใหกรรมการทุกทานเขารวม        
ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกลาวโดยพรอมเพรียงกัน 

 

มติ/ความคิดเห็นของที่ประชมุ 
     รับทราบ 

 

ระเบียบวาระที่  6.2 ขอเสนอแนะจากแตละหนวยงาน 
- ไมมี - 

 

ระเบียบวาระที่  6.3 ขอความเห็นชอบเกณฑและคุณสมบัติในการรับนักศึกษา  ปการศึกษา 
2561 รอบที่ 1  

สาระสําคัญโดยยอ 
การพิจารณาเกณฑและคุณสมบัติในการรับนักศึกษา  ปการศึกษา 2561 รอบที่ 1 การรับดวย Port 

Folio มีการสอบสัมภาษณ  โดยแตละคณะไดจัดสงคุณสมบัติในการรับนักศึกษา  เพ่ือใหคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย (ก.บ.) ไดพิจารณารวมกัน 

 

มติ/ความคิดเห็นของที่ประชมุ 
     เห็นชอบ  และใหแตละคณะกําหนดคุณสมบัติในการรับนักศึกษา  และจัดสงขอมูลให        

กองบริการการศึกษาภายในวันศุกรที่ 21 กรกฎาคม 2560  
 

เลิกประชุมเวลา  16.15 น.  
 

 

 

 

 

 

นางนงคราญ คงสมทรง ผูจัดทํารายงานการประชุม 
นางลักขณา เตชวงษ ผูตรวจบันทึกการประชุม 


