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รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
ครั้งที่  5/2560 

วันอังคารที่  16  พฤษภาคม  2560  เวลา 13.30 – 16.48 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. อาจารยธาตรี มหันตรัตน รองอธิการบดีฝายกิจการพิเศษและกฎหมาย  กรรมการ 
6. ผศ.บุญไท  เจริญผล  ผูชวยอธิการบดีฝายงานประกันคุณภาพ    กรรมการ 
7. ดร.กิติมา   ทามาลี  ผูชวยอธิการบดีฝายบริการวิชาการฯ    กรรมการ 
8. ดร.ภาคิน  โชติเวศยศิลป ผูชวยอธิการบดีฝายประชาสัมพันธ     กรรมการ 
9. ดร.อมรรัตน  สนั่นเสียง คณบดีคณะครุศาสตร              กรรมการ 
10. ผศ.หทัยรัตน  ทรรพวส ุ คณบดีคณะมนุษยศาสตรฯ     กรรมการ 
11. รศ.ศานิต   สวัสดิกาญจน คณบดีคณะวิทยาศาสตรฯ      กรรมการ 
12. ดร.ศานติ   เล็กมณี  คณบดีคณะวิทยาการจัดการ     กรรมการ 
13. รศ.ดร.ชูสิทธิ ์ ประดับเพ็ชร ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา    กรรมการ 
14. ดร.จงกล  เฮงสุวรรณ ผูอํานวยการสถาบันอยุธยาศึกษา     กรรมการ 
15. ผศ.ธน ู   บุญญานุวัตร ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและ 

     เทคโนโลยีสารสนเทศ      กรรมการ 
16. ดร.นริสานันท เดชสุระ  ผูอํานวยการสํานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา  

             กรรมการ 
17. นายประพันธ แสงทองดี ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ    กรรมการ 
18. นางสาวเพลินตา โมสกุล  ผูอํานวยการกองนโยบายและแผน        กรรมการ 
19. นางลักขณา  เตชวงษ  ผูอํานวยการกองกลาง      กรรมการ 
20. นางสารภ ี  พูลศิริ  ผูอํานวยการกองพัฒนานักศึกษา     กรรมการ 
21. ดร.เกษรา  ศรีวิเชียร ผูอํานวยการกองบริการการศึกษา     กรรมการ 
22. นางลักขณา  เตชวงษ  ผูอํานวยการกองกลาง รักษาการในตําแหนง 

     ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี     กรรมการและเลขานุการ 
23. นางสาวกาญจนพิชญา ภิญญา  รักษาการหัวหนางานกิจการคณะกรรมการ    ผูชวยเลขานุการ 
24. นางนงคราญ  คงสมทรง เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป              ผูชวยเลขานุการ 
25. นางปยะนุช  สุขเพ็ชร  เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป     ผูชวยเลขานุการ 
26. นางจิราพร  พัฒนธนกิจ เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป     ผูชวยเลขานุการ 
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ผูไมมาประชุม 
1. รศ.ไพฑูรย   สมัครกิจ  รองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา        ลาพักผอน 
2. นางศิขรินทร  สุวรรณทัศน นิติกร           ติดภารกิจ 

 

ผูเขารวมประชุม 
1. นางสาวกาญจนา  เงินออน  หัวหนาสํานักงานคณะครุศาสตร 
2. นางอรัญญา   จงกลรัตน หัวหนาสํานักงานคณะมนุษยศาสตรฯ 
3. นางวิรินดา   มีบํารุง  หัวหนาสํานักงานคณะวิทยาศาสตรฯ 
4. นางเบญญาภา  สอนพรม หัวหนาสํานักงานคณะวิทยาการจัดการ 
5. วาที่รอยตรีหญิงรัตติยา พาวินัย  หัวหนาสํานักงานผูอํานวยการสถาบันอยุธยาศึกษา 
6. นางสาวพิจิกามาศ  แยมบู  หัวหนาสํานักงานผูอํานวยการสํานักวิทยบริการฯ 
7. นางสาวเบญจลักษณ  ชิดชาญชัย หัวหนางานประกันคุณภาพ 
8. นางชเนตต ี  จาตุรนตรัศมี ประธานคณะกรรมการดําเนินงานศูนยฝกปฏิบัติการฯ 
9. นางอริสสา   บัวเจริญ  นักวิเทศสัมพันธ  

เริ่มประชุม เวลา 13.30 น. 
          ประธานพิจารณาจํานวนกรรมการที่มาประชุมและเห็นวาครบองคประชุมแลว จึงเปด            
การประชุมและดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม  

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องที่ประธานแจงใหทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 1.1 การปรับวัฒนธรรมในการทํางาน  
 

 สาระสําคัญโดยยอ 
 ประธานแจงวาใหแตละหนวยงานมีการปรับวัฒนธรรมการทํางาน  ดังตอไปนี ้

1. ยึดแผนงาน  และระยะเวลาที่แตละหนวยงานกําหนดไว   

 2.  ยึดแกน หรือสาระของงานเปนหลัก 
 3.  เติมความมุงมั่น  ความรับผิดชอบในการทํางานใหงานบรรลุตามเปาหมาย 
 4.  การตรงตอเวลา  เชน  การประชุมตองมาถึงกอนเวลาประชุม       

 

 มติ/ความเห็นของที่ประชมุ 
   รับทราบ 
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ระเบียบวาระท่ี 1.2 การตอนรับคณะผูบริหารระดับสูงสภาการศึกษาเทียนจิน  สาธารณรัฐประชาชนจีน 

 สาระสําคัญโดยยอ 
 วันที่ 23  พฤษภาคม 2560  จะมีคณะผูบริหารระดับสูงสภาการศึกษาเทียนจิน  สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน ซึ่งจะเดินทางมายังจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเพ่ือหารือในหลาย ๆ เรื่อง  เชน  ดานการทองเที่ยว  
การปรับรถตุกๆ ใหเปนรถไฟฟา  การแลกเปลี่ยนแนวคิด EP และ IP  เครื่องยนต CNC  ไมโครเมาส  โดยตองการ
จะถายทอดเทคโนโลยีเหลานี้มาสูประเทศไทย  โดยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจะเริ่มตนที่วิทยาลัยเทคนิค
พระนครศรีอยุธยา  และจะดูงานดานเทคโนโลยีอุตสาหกรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  ใชเวลา
ประมาณ 1 ชั่วโมง ดังนั้นจึงขอเรียนเชิญผูบริหารทุกทานรวมตอนรับ   

 

 มติ/ความเห็นของที่ประชมุ 
   รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 1.3 การเขารวมงานพิธีบําเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมถวายพระบรมศพ 

 สาระสําคัญโดยยอ 
 ในวันที่  31 พฤษภาคม 2560 จะเปนเจาภาพรวมในพิธีบําเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมถวาย           
พระบรมศพ  จึงขอแจงใหทานท่ีจะไปรวมงานทราบ  โดยรถออกจากมหาวิทยาลัยเวลา 14.00 น. 
 

 มติ/ความเห็นของที่ประชมุ 
   รับทราบ 

 

ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่องรับรองรายงานการประชมุ 

ระเบียบวาระที่ 2.1  เรื่องรับรองรายงานการประชุม  ครั้งที่ 4/2560  

สาระสําคัญโดยยอ 
มหาวิทยาลัยไดกําหนดใหมีการประชุม คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.)               

ครั้งท่ี 4/2560 เมื่อวันอังคารที่ 25 เมษายน  2560 เวลา 13.30 น. ณ หองประชุมอยุธยา – อาเซียน  
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

เลขานุการคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) นําเสนอรายงานการประชุม ครั้งที่ 4/2560 
เพ่ือขอใหที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม 

 

มต/ิความคิดเห็นของที่ประชุม 
  รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) ครั้งที่  4/2560              
โดยไมมีการแกไข 
 

ระเบียบวาระท่ี 3   เรื่องสืบเนื่องจากการประชุม 

ระเบียบวาระที่ 3.1  รายงานขอมูลการดําเนินงานและผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุม 
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา   
ครั้งที่ 4/2560 
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สาระสําคัญโดยยอ 
  เลขานุการคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  (ก .บ . )  นํ า เสนอรายงานขอ มูล                  
จากการดําเนินงานและผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่  4/2560 
เมื่อวันอังคารท่ี 25 เมษายน  2560  ดังตอไปนี้ 

ระเบียบ
วาระท่ี 

เร่ือง 
มติท่ีประชุม/ขอเสนอแนะ 

และขอส่ังการ 
ผลการปฏิบัตติามมต ิ

4.1 ขอความเห็นชอบ (ราง) ระเบียบ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
วาดวย การบริหารจัดการเงินรายได    
ของมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. ... 
และ ขอความเห็นชอบ (ราง) ประกาศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
เรื่อง อัตราการจายเงินรายไดจากเงิน
ผลประโยชน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. ... 

เห็นชอบในหลักการ (ราง) ระเบียบ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา วาดวย        
การบริหารจัดการเงินรายไดของมหาวิทยาลยั 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. ... และ เห็นชอบ (ราง) 
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
เรื่อง อัตราการจายเงินรายไดจากเงิน
ผลประโยชน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. ... โดยใหแกไข
เพิ่มเติมตามขอเสนอแนะของคณะ
กรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) ดังตอไปนี้ 
1. แกไข (ราง) ระเบียบฯ วาดวย การบริหาร
จัดการเงินรายไดฯ ดังนี้ 
    1.1 ปรับแกนิยามคําวา “บุคลากร”         
ใหครอบคลุมทุกกลุมบุคคลที่เคยทํางานใหกับ
มหาวิทยาลัยโดยรวมผูเกษียณอายุราชการ 
    1.2 เพิ่มนิยามคําวา “ผูที่ทําคุณประโยชน
ตอมหาวิทยาลัย” เชน ผูทรงคุณวุฒิ  อดีต
ผูบริหาร  อธิการบดีมหาวิทยาลยัราชภัฏ    
หรือหนวยงานราชการ  เชน จังหวัด  สํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)     
2. แกไข (ราง) ประกาศฯ เรื่อง อัตราการ
จายเงินรายไดฯ ดังนี้ 
    2.1  ตัดขอ 2 (3) ออก 
    2.2   ขอ 4  ตัดคําวา “หรือขาราชการ
บํานาญออก” 
    2.3  เพิ่มขอความ “ผูที่ทําคุณประโยชนตอ
มหาวิทยาลัย  ใหเบิกคาพวงหรีดไดไมเกิน 
1,000 บาท  เงินรวมทําบุญงานศพ  ใหจายครั้ง
ละไมเกิน 3,000 บาท และเสนอใหเพิ่มเรื่อง  
อื่น ๆ เชน การแสดงความหวงใย เปนตน 
  เมื่อปรับแกไขเรียบรอยแลว ใหนําเขา        
การประชุมคณะกรรมการปรับปรุง และยกราง
กฎหมายของมหาวิทยาลัย  และการประชุม
สภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาตอไป 

- แจงมติการประชุมใหแกหนวยงาน        
ที่เกี่ยวของไดรับทราบ 

- นําเขาการประชุมคณะกรรมการปรับปรงุ
และยกรางกฎหมายของมหาวิทยาลยั   
ครั้งที่ 5/2560 เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 
2560 มติที่ประชุมเห็นชอบ และให
ปรับแกไขตามขอเสนอแนะของ
คณะกรรมการปรับปรุงและยกราง
กฎหมายของมหาวิทยาลยักอนนาํเสนอ
สภามหาวิทยาลัยตอไป 
 

4.2 ขอความเห็นชอบ (ราง) โครงสรางการ
แบงสวนราชการและบริหารสวนงาน
ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
พระนครศรีอยุธยา 

เห็นชอบ (ราง) โครงสรางการแบงสวน
ราชการและบรหิารสวนงานภายใน
มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยุธยา   
โดยใหปรับแกไขตามขอเสนอแนะของ  
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) 
ดังน้ี 
 
 

- แจงมติการประชุมใหแกหนวยงาน        
ที่เกี่ยวของไดรับทราบ 

- นําเขาการประชุมคณะกรรมการปรับปรงุ
และยกรางกฎหมายของมหาวิทยาลยั   
ครั้งที่ 5/2560 วันที่ 6 พฤษภาคม 2560 
มติที่ประชุมใหปรับแกไขและจัดทําราง
ประกาศการแบงสวนราชการใหม และ
นําเขาการประชุมคณะกรรมการปรับปรงุ 
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ระเบียบ
วาระท่ี 

เร่ือง 
มติท่ีประชุม/ขอเสนอแนะ 

และขอส่ังการ 
ผลการปฏิบัตติามมต ิ

กองกลาง 
1. สาํนักสื่อสารองคกร  แกไขเปน  

สํานักงานสื่อสารองคกร ขึ้นตรงกับ
มหาวิทยาลัย 

2. งานการเงิน  งานบัญชี  เสนอใหแยก
หัวหนางานใหชัดเจน 

กองบริการการศึกษา 
งานประสานงานจัดบัณฑิตศึกษา  แกไขเปน 
งานประสานงานบัณฑิตศึกษา 
กองพัฒนานักศึกษา 
งานพัฒนานักศึกษา  ใหมหีนาทีก่ํากบั    
ดูแลนักศึกษาดวย 
สํานักงานกิจการสภามหาวิทยาลยั 
ใหระบุชื่องาน 3 งานใหครบ 
ศูนยอุดมศึกษาอางทอง 
ใหไปสังกัดในสํานักงานบริหารทรัพยสิน  
และจัดหารายได 
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
ใหเพิ่มงานบัณฑิตศึกษา 
คณะวิทยาการจัดการ 
1.  ขอ 8  ศูนยฝกประสบการณวิชาชีพ

ธุรกิจ (อาคารสวนหลวง) ใหตัดออก   
ขึ้นตรงกับมหาวิทยาลยัตามเดิม 

2. ศนูยพัฒนาทักษะภาษาของคณะ
วิทยาการจัดการ  แกไขเปน  งานพัฒนา
ทักษะภาษา 

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
1. ภาควิชาวิทยาศาสตรและภาควิชา

วิทยาศาสตรประยุกต  ใหตัดขอ 2 - 5 
ออก และแกไขเปน งานวิชาการและ
กิจกรรมนักศึกษา 

2. เพ่ิมศูนยสะเต็มศกึษาในสํานักงาน
คณบดี 

สถาบันวิจัยและพัฒนา 
งานวารสารและฐานขอมูลวจิัย  แกไขเปน  
งานวารสารวิชาการและฐานขอมูลวิจัย 
ศูนยตะวันออกกลางและอิสลามศึกษา   
ใหไปสังกัดในศนูยการศึกษานานาชาต ิ
     และทีป่ระชุมมีขอสังเกตเน่ืองจาก      
ใน พ.ร.บ. ไมมชีื่อตําแหนงของหวัหนางาน 
แตมีกําหนดในการแบงสวนราชการภายใน  
จึงมอบหมายรองอธิการบดีฝายกิจการพิเศษ
และกฎหมายปรึกษากับสํานกังาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)   
หาทางแกไขเนื่องจากมีความลกัลั่น     
 

และยกรางกฎหมายของมหาวิทยาลยั   
อีกครั้งหนึ่ง 
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ระเบียบ
วาระท่ี 

เร่ือง 
มติท่ีประชุม/ขอเสนอแนะ 

และขอส่ังการ 
ผลการปฏิบัตติามมต ิ

      ถามหาวิทยาลัยใหความสําคัญใน
ตําแหนงน้ีจะตองกาํหนดภาระงานใหชดัเจน         
แลวเสนอสํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา (สกอ.) หรือทางออกที ่2 คือ
เสนอกระทรวงยกเลิกประกาศ 
เมื่อปรับแกไขเรียบรอยแลวใหนาํเขาสภา
มหาวิทยาลัยเพือ่พิจารณาตอไป 

4.3 ขอความเห็นชอบการจัดสรรอัตราทดแทน
เกษียณ จาํนวน 1 อัตรา ใหกับคณะ.... 

เห็นชอบการจัดสรรอัตราทดแทนเกษียณ
จํานวน 1 อัตราใหกับคณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร สาขาวิชาภาษาจีน 

- แจงมติการประชุมใหแกหนวยงาน        
ที่เกี่ยวของไดรับทราบ 

- นําเขาการประชุมคณะกรรมการ
บริหารงานบุคคลประจํามหาวิทยาลัย 
(ก.บ.ม.) ครั้งท่ี 5/2560 วันที่ 23 
พฤษภาคม 2560 เพื่อขอความเห็นชอบ 
(ราง) ประกาศการเปดรับสมัคร 

 

   มติ/ความเห็นของที่ประชมุ 
   รับทราบ 

 

ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องนําเสนอเพื่อพจิารณา 
 

ระเบียบวาระที่ 4.1  ขอความเห็นชอบ (ราง) ขอตกลง (Letter of  Agreement) โครงการแลกเปลี่ยน
นักศึกษาฝกสอนระหวาง Universities  of  Indonesia – Malaysia – Myanmar 
– Philippines – Thailand ภายใตโครงการ “Pre – Service  Student  Teacher  
Exchange  in  Southeast  Asia (SEA – TEACHER  PROJECT) 

สาระสําคัญโดยยอ 
 ตามที่คณะครุศาสตรไดเขารวมเปนสมาชิก Southeast  Asian  Ministers  of  Education  

Organization  (SEAMEO) และไดสงนักศึกษาเขารวมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาฝกสอนไปเรียบรอย
แลวเมื่อปการศึกษา 2559 และในปการศึกษา 2560 ทาง Southeast  Asian  Ministers of Education  
Organization (SEAMEO) ไดจัดทําขอตกลง (Letter of Agreement) ฉบับใหมภายใตโครงการ “Pre – 
Service  Student  Teacher  Exchange  in  Southeast  Asia  (SEA – TEACHER  PROJECT)         
ซึ่งโครงการจะจัดข้ึนระหวางเดือนสิงหาคม – เดือนกันยายน 2560 เปนระยะเวลา 1 เดือน และ
มหาวิทยาลัยที่เขารวมโครงการไดมีการลงนามเมื่อวันท่ี 27 มีนาคม 2560 ซึ่งปจจุบันมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยาและมหาวิทยาลัยบางแหงยังไมไดรวมลงนามในขอตกลงดังกลาว 

 เรื่องนี้ไดผานการพิจารณาจากคณะกรรมการวิเทศสัมพันธ ครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันศุกรที่ 28 
เมษายน 2560 
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มติ/ความเห็นของที่ประชมุ 
 เห็นชอบ (ราง) ขอตกลง (Letter of  Agreement) โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาฝกสอนระหวาง 
Universities  of  Indonesia – Malaysia – Myanmar – Philippines – Thailand ภายใตโครงการ “Pre – Service  
Student  Teacher  Exchange  in  Southeast  Asia (SEA – TEACHER  PROJECT)  และมีขอเสนอแนะวา
เนื่องจากคณะครุศาสตรไดเขารวมเปนสมาชิก SEAMEO ซึ่งไดสงนักศึกษาเขารวมโครงการทุกป  จึงเสนอวาจะขอ
อนุญาตจากสภามหาวิทยาลัยมอบหมายใหคณบดีสามารถลงนามขอตกลงในครั้งตอไปไดหรือไม  โดยอธิการบดีจะ
หารือกับนายกสภามหาวิทยาลัยในการลงนามตอไป 

 

ระเบียบวาระที่ 4.2  ขอความเห็นและขอเสนอแนะ เรื่อง ขอสังเกตดานการจัดการเรียนการสอน      
ของอาจารย                    

                   
สาระสําคัญโดยยอ 
 ขอสังเกตดานการจัดการเรียนการสอนของอาจารย 

1. การจัดกิจกรรมของคณะหรือสาขา  ทําใหนักศึกษาตองเขารวมกิจกรรม  ทําใหไมสามารถ
เขาเรียนไดครบหลักสูตร  อีกทั้งการจัดการสอนชดเชยในรายวิชาที่นักศึกษาเขารวมกิจกรรมโดยเฉพาะ
รายวิชาศึกษาท่ัวไปที่มีนักศึกษาจากหลายสาขาวิชาลงทะเบียนจะไมสามารถดําเนินการได 

 ขอเสนอแนะ  การจัดกิจกรรมของคณะหรือสาขาวิชาควรจัดเฉพาะในวันพุธบาย  หรือจัด
ในชวงเวลาที่ไมมีการจัดการเรียนการสอน 

2. ในบางรายวิชาเริ่มทําการจัดการเรียนการสอนตั้งแตเวลา 09.00 น. โดยอาจารยใชเหตุผล      
ในการเขาเรียนสายของนักศึกษา 

 ขอเสนอแนะ  ทุกรายวิชาที่มีการสอนในชวงเชา  อาจารยควรเขาหองสอนกอนเวลา      
08.30 น. อันจะเปนการฝกมาตรฐานผลการเรียนรูดานคุณธรรมจริยธรรมในการตรงตอเวลาใหกับนักศึกษา 
 

มติ/ความเห็นของที่ประชมุ 
1. การจัดกิจกรรมแตละคณะสามารถดําเนินการได  แตตองไมกระทบกับเวลาเรียนของ

นักศึกษา  และใหอาจารยผูสอนเช็คชื่อนักศึกษาเมื่อถึงชั่วโมงเรียน  แมจะมีกิจกรรมของคณะก็ตองเขาเรียน
ตามปกต ิ

2. ใหเริ่มการเรียนการสอนตั้งแตเวลา 08.30 น. และเรียนเต็มเวลา 
3. ใหออกแนวปฏิบัติ และใหนําเขาพิจารณาในการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 

(ก.บ.)  และแจงผูเก่ียวของในทุกชองทางเพ่ือใหคณาจารยไดรับทราบ 
4.  แจงอาจารยผูสอนไมใหมีการยายเวลาการสอน หรือยายหองเรียน  หากมีเหตุจําเปนตองขอ

อนุญาตกอน 
5. มอบรองอธิการบดีฝายวิชาการและกองบริการการศึกษาทําหนังสือแจงแตละคณะ  และหากมี

การประชุมคณาจารยในโอกาสตอไปใหนําเรื่องนี้แจงใหคณาจารยไดรับทราบดวย 
6. มอบหมายใหกองพัฒนานักศึกษากําหนดและจัดสรรเวลากิจกรรมของมหาวิทยาลัย  และ

กิจกรรมของคณะ และใหนําเขามาพิจารณาในการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) 
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ระเบียบวาระที่ 4.3  ขอความเห็นชอบ (ราง) บันทึกขอตกลงความรวมมือ (Memorandum of  
Understanding)  ในโครงการนวัตกรรมการพัฒนาสถาบันการศึกษา เพื่อสราง
ความไดเปรียบในเชิงการแขงขัน บนเวทีโลก ระหวาง มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา กับ บริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) และ          
บริษัท แพคกอน จํากัด   

                                            
สาระสําคัญโดยยอ 
 ดวย บริษัท แพคกอน จํากัด ซึ่งเปนผูประกอบธุรกิจในดานพัฒนาและติดตั้งระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศขนาดใหญทั้งใน และตางประเทศ และไดมีการดําเนินความรวมมือเปนพันธมิตรทางธุรกิจ             
เพ่ือขยายลูกคาสูกลุมตลาดเฉพาะ (Niche Market) รวมกับบริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน)             
ซึ่งเปนผูประกอบกิจการโทรคมนาคมรายใหญของประเทศ  โดยไดรับอนุญาตใหประกอบกิจการโทรคมนาคม
ทั้งภายในประเทศ และระหวางประเทศ ตามใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่สาม  โดยทั้ง 2 
บริษัท   ไดมีการยื่นขอเสนอบันทึกขอตกลงความรวมมือ (Memorandum of  Understanding) ในโครงการ
นวัตกรรมการพัฒนาสถาบันการศึกษา เพ่ือสรางความไดเปรียบในเชิงการแขงขัน บนเวทีโลก ระหวาง 
มหาวิทยาลัย ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา กับ บริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) และ บริษัท แพคกอน 
จํากัด 

 เพื่อใหมหาวิทยาลัยกาวสูมหาวิทยาลัยแหงอัจฉริยะ  ดังนั้นมหาวิทยาลัยเห็นควรวาหากมี     
การทําความรวมมือกับทั้ง 2 บริษัทนี้ จะทําประโยชนใหกับมหาวิทยาลัย ดังตอไปนี้ 

1. การจัด “ผูเชี่ยวชาญ” รวมสอนในวิชาตาง ๆ แบบ Remote  Teaching 
2. การจัดตั้ง “หลักสูตรฝกงาน” หรือ Corporate  University 
3. การสนับสนุนการสรางธุรกิจ “Startup” ผาน CAT  Techno  Farm 
4. การใหบริการ eEducation  Platform เพ่ือรองรับการใหบริการการเรียนการสอนผานออนไลน 
5. การใหบริการพัฒนาโครงขาย  และอินเทอรเน็ตความเร็วสูง เพื่อรองรับการพัฒนา

มหาวิทยาลัยไปสู Smart  University 
6. การใหบริการจัดตั้ง “รานจําหนายอุปกรณไอที และชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกส” เพ่ือสนับสนุนการเรียน

การสอนภายในมหาวิทยาลัย 
7. การใหบริการ Contents และ Software เพ่ือการศึกษา 
8. การสรางรายไดเสริมใหกับ “สถาบันฯ” 

      ดังนั้นจึงไดจัดทํา (ราง) บันทึกขอตกลงความรวมมือฯ ฉบับนี้ ใหท่ีประชุมคณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) ไดพิจารณาตอไป           

 

มติ/ความเห็นของที่ประชมุ 
 เห็นชอบในหลักการ  โดยมีเงื่อนไข ดังตอไปนี ้

1. การทําขอตกลงความรวมมือไมถือเปนขอผูกมัดท่ีตองทําทุกกิจกรรมที่เสนอมา   
2. ในทางปฏิบัติกิจกรรมใดที่จะสามารถดําเนินการไดนั้นตองไดรับความเห็นชอบของทั้ง 2 

ฝายกอนดําเนินการ 
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ระเบียบวาระที่ 4.4  ขอความเห็นชอบการจางนายนิรันดร  ขันธวิธิ อาจารยคณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร ดวยเงินรายไดของมหาวิทยาลัย 

                   
สาระสําคัญโดยยอ 
 ดวยสาขาวิชาสหวิทยาการอิสลาม  คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มีพนักงานมหาวิทยาลัย   

สายวิชาการ  ตําแหนงอาจารย จํานวน 1 ราย จะสิ้นสุดสัญญาจางในวันท่ี 16 เมษายน 2560 เนื่องจากครบอายุ
หกสิบปบริบูรณ  ซึ่งจะทําใหอาจารยประจําหลักสูตรเหลือเพียง 3 คน แมวามหาวิทยาลัยจะไดประกาศรับ
สมัครฯ แลว แตคงตองใชเวลานานและอาจไมไดอาจารยประจําหลักสูตรที่สามารถปฏิบัติงานครบ 9 เดือน      
ซึ่งจะทําใหหลักสูตรไมผานการประเมิน 

 สาขาวิชาสหวิทยาการอิสลาม  มีความประสงคจะจาง นายนิรันดร  ขันธวิธิ  เปนอาจารยประจํา
หลักสูตรสาขาวิชาสหวิทยาการอิสลาม  ตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  วาดวย  การจาง      
ผูมีความรูความสามารถพิเศษดวยเงินรายได พ.ศ.2550 ตามที่กําหนดไวในขอ 4 (4.3) “เปนผูมีความรู
ความสามารถพิเศษเหมาะสมกับการปฏิบัติงานในฐานะอาจารยที่มีหนาท่ีสอน วิจัย และ/หรือปฏิบัติงาน          
ในหนวยงานอ่ืน ๆ ของมหาวิทยาลัย” ในอัตราเงนิเดือน 20,000 บาท 

 

มติ/ความเห็นของที่ประชมุ 
 เห็นชอบใหดําเนินการ ดังตอไปนี้ 

1. นายนิรันดร  ขันธวิธิ จะสิ้นสุดสัญญาจางในวันท่ี 16 เมษายน 2560 และไดทําการสอนตอจนถึง
วันที่ 11 พฤษภาคม 2560 ดังนั้นชวงเวลาที่สอนเกินไดใหกองบริการการศึกษา/กองกลางจัดหาคาตอบแทนคาสอนให   

2. ใหคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรจัดทําสัญญาจางใหนายนิรันดร  ขันธวิธิ มาเปนอาจารย
ประจําหลักสูตร โดยใชงบประมาณของคณะ 

3. มอบหมายใหงานบริหารงานบุคคลดําเนินการเปดรับสมัครอาจารยทดแทนอัตราที่วางโดยดวน 

 

ระเบียบวาระที่ 5 แจงผลและนําเสนอแผนงานที่จะดําเนินการของหนวยงานตาง ๆ  

ระเบียบวาระที่ 5.1 คณบดีคณะครุศาสตร 

 สาระสําคัญโดยยอ 
1. วันที่ 7 – 8 เมษายน 2560  จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ  เรื่อง การเพ่ิมพูนความรู  และทักษะครู

โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนประจําปการศึกษา 2560 โดยมีอาจารย ดร.ประวิทย  ประมาณ  อาจารยสิกร     
หาสาสนศรี  และอาจารยพัชราภร  พูลบุญ เปนวิทยากรอบบรม  ณ  มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ            
ในพระบรมราชูปถัมภ (ศูนยสระแกว จังหวัดสระบุรี) 

2. วันที่ 25 เมษายน 2560 เลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษาคณะครุศาสตร (ภาคปกติ) ประจําป
การศึกษา 2560 นักศกึษาชั้นปที่ 1 – 4 เขารวมกิจกรรม ณ หองประชุมอาคาร 100 ป 

3. วันที่ 19 เมษายน 2560 – วันท่ี 3 พฤษภาคม 2560 กิจกรรมเตรียมความพรอมและปฐมนิเทศ
กอนออกฝกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 สําหรับนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตชั้นปที่ 5 ภาคเรียนที่ 1 ป
การศึกษา 2560 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

4. วันที่ 3 – 9 พฤษภาคม 2560 จัดอบรมการทําดอกไมดารารัตน (เดฟโฟดิล) เพ่ือถวาย          
เปนพระราชกุศลแดพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหิตลาธิเบศรามาธิบดีจักรีนฤบดินทรสยาม
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มินทราธิราช บรมนาถบพิต โดยวิทยากร ดร.ธานี  ชูกําเนิด  อาจารยคณะครุศาสตร ใหกับนักศึกษาชั้นปที่ 3 – 4 
สาขาวิชาการประถมศึกษา  สาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษา  สาขาวิชาสังคมศึกษา  สาขาวิชาคณิตศาสตร  สาขาวิชา
คอมพิวเตอรศึกษา  สาขาวิชาการสอนภาษาไทย  สาขาวิชาพลศึกษา  สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย  และสาขาวิชา
การสอนภาษาอังกฤษ ณ อาคาร 7  คณะครุศาสตร และหองประชุมอาคารเรียนรวมและปฏิบัติการรวม 
 

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
รับทราบ  

 

ระเบียบวาระที่ 5.2  คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

 สาระสําคัญโดยยอ 
1. วันที่ 12 เมษายน 2560 ผูบริหาร คณาจารย บุคลากร และนักศึกษา คณะมนุษยศาสตรและ

สังคมศาสตร รวมกิจกรรม เย็นทั่วหลา มหาสงกรานตราชภัฏกรุงเกา ประจําป 2560 ณ บริ เวณลานกิจกรรม         
กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

2. วันที่  19 เมษายน 2560 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร จัดประชุมคณาจารย          
เพ่ือคัดเลือกตัวแทนคณาจารยประจําคณะ เปนคณะกรรมการประจําคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร     
แทนตําแหนงที่วางลง ซึ่งผลการคัดเลือก ผูไดรับการคัดเลือกเปนคณะกรรมการประจําคณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร แทนตําแหนงที่วางลง ไดแก อาจารยณัฐพร นิรังสรรค อาจารยสาขาวิชาศิลปะการแสดง           
ณ หอง 43014 อาคาร 43 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  

3. วันที่ 19 เมษายน 2560 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร จัดกิจกรรมสัมมนาทางวิชาการ 
เรื่อง “การใชเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อออนไลนใหปลอดภัยในยุคดิจิทัล” วิทยากรโดย คือ อาจารยปทมา
ภรณ สุขสมโสด และอาจารยปฐมพงษ พุมพฤกษ อาจารยจากสาขาวิชานิเทศศาสตร ณ หองประชุม อาคาร 
100ป ศูนยภาษาและคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

4. วันที่ 20 เมษายน 2560 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร จัดกิจกรรมอบรมภาษาอังกฤษ
เพ่ือการสมัครงาน (English for Job Application) ใหกับนักศึกษาชั้นปที่ 4 โดยวิทยากร ไดแก อาจารย         
ศิรินันท นุยภูเขียว และMr.Navadet Yongsawai อาจารยประจําสาขาวิชาภาษาอังกฤษ มีนักศึกษาชั้นปที่ 4 
สาขาวิชานิเทศศาสตรเขารวมการอบรม ณ หอง 31107 อาคาร 100 ป ศูนยภาษาและคอมพิวเตอร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

5. วันที่ 26 เมษายน 2560 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร จัดกิจกรรมเลือกตั้งนายก
สโมสรนักศึกษาคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ภาคปกติ ประจําปการศึกษา 2560 ผลการเลือกตั้ง 
ผูสมัครหมายเลข 1 นายตุลาการณ กาฏีโรจน นักศึกษาชั้นปที่ 2 สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร ไดรับ          
การเลือกตั้งเปนนายกสโมสรนักศึกษาคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ประจําปการศึกษา 2560              
ณ หอง 43014 อาคาร 43  คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

6. วันที่ 26 เมษายน 2560 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร จัดประชุมคณะกรรมการ
ดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาระดับสาขาวิชา/หลักสูตร ครั้งที่ 4/2560 ณ หองประชุม 43110 ชั้น 2 
อาคาร 43  คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

7. วันที่ 26 เมษายน 2560 สาขาวิชาภาษาญี่ปุน คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร จัดกิจกรรม
อบรมเชิงปฏิบัติการการเรียนรูวัฒนธรรมดานอาหาร(ขนมไดฟูกุ) ใหกับนักศึกษาชั้นปที่ 1 สาขาวิชาภาษาญี่ปุน 
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วิทยากรโดย คุณจรัสศรี วิชากรกุล ผูเชียวชาญดานการทําขนม ณ หอง 43108 อาคาร 43 คณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

8. วันที่ 26 เมษายน 2560 สาขาวิชาดนตรีสากล คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร จัดกิจกรรม"
อบรมพัฒนาบุคลิกภาพ" เพ่ือเตรียมความพรอมในการฝกประสบการณวิชาชีพใหกับนักศึกษา วิทยากรโดย 
อาจารยณัฐพร นิรังสรรค อาจารยสาขาวิชาศิลปะการแสดง ณ อาคาร 13 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  

9. วันที่ 27 เมษายน 2560 สาขาวิชาดนตรีสากล คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร จัดโครงการ
พัฒนา "ทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21" การอบรม "เชิงปฎิบัติการทักษะการคิดเชิงสรางสรรคในผลงานเพลง" 
โดยไดรับเกียรติจากวิทยากร คือ รองศาสตราจารย ดร.วิบูลย ตระกูลฮุน ผูทรงคุณวุฒิ ณ อาคาร 13              
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  

10. วันที่ 27 เมษายน 2560 สาขาวิชาศิลปะการแสดง คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร          
จัดกิจกรรมรําถวายมือ จัดตั้งบายศรี และเครื่องกระยาบวชถวายดวย เพ่ือบอกเลาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เพื่อความเปนสิริ
มงคลแกคณาจารยและนักศึกษา ณ อาคารศิลปกรรม (150ลาน) ณ โรงละคร ชั้น 2 อาคารศิลปกรรม (150ลาน) 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

11. วันที่ 27 เมษายน 2560 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร จัดประชุมคณะกรรมการบริการ
วิชาการคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ครั้งที่ 1/2560 เพื่อกําหนดพ้ืนที่เปาหมายในการบริการวิชาการ พรอม
ทั้งชี้แจงกรอบแนวทางในการจัดทําโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการประจําปงบประมาณ 2561 ณ หองประชุม 
43110 ชั้น 2 อาคาร 43 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

12. วันที่ 27 เมษายน 2560 สาขาวิชานิเทศศาสตร คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร จัดโครงการ
พัฒนาทักษะบัณฑิตนิเทศศาสตรในศตวรรษที่ 21 ภายใตชื่อโครงการนิเทศอาสาพัฒนาสังคมปที่ 3 ในหัวขอ 
“นิเทศปนยิ้ม สูเด็กชายบานบางละมุง” ณ สถานสงเคราะหเด็กชายบานบางละมุง จ.ชลบุร ี

13. วันที่ 1 พฤษภาคม 2560 สาขาวิชาประวัติศาสตร คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา รวมกับ ภาควิชาประวัติศาสตร คณะอักษรศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร 
วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร จังหวัดนครปฐม จัดโครงการประวัติศาสตรสัญจร ครั้งที่ 1 “ปริทัศน
ประวัติศาสตรเพ่ือการเรียนรูในศตวรรษที่ 21” วิทยากร ไดแก ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุธีรา อภิญญาเวศพร      
และอาจารย ดร.เพชรดา ชุนออน อาจารยภาควิชาประวัติศาสตร คณะอักษรศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร         
ณ หอง 317 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

14. วันที่  1 พฤษภาคม 2560 คณะผูบริหาร คณาจารย  และเจาหนาที่  และนักศึกษา                
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร เปนตัวแทนมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เขารวมพิธีบําเพ็ญกุศล
สวดพระอภิธรรมเพ่ือถวายเปนพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ หอประชุมสงฆ         
วัดพนัญเชิงวรวิหาร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

15. วันที่ 3 พฤษภาคม 2560 สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร จัดกิจกรรม
สัมมนาหลังฝกประสบการวิชาชีพ นักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย รุน 2556 ชั้นปที่ 4 ณ หอง 31020 อาคาร 100 ป 
(ศูนยภาษาและคอมพิวเตอร) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

16. วันที่ 3 พฤษภาคม 2560 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร           
จัดกิจกรรมสัมมนาหลังฝกประสบการวิชาชีพ นักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ รุน 2556 ชั้นปที่ 4 ณ หอง 31021         
อาคาร 100 ป (ศูนยภาษาและคอมพิวเตอร) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
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17. วันที่ 3 พฤษภาคม 2560 รองศาสตราจารย.ดร.ฟาง ยิน อาจารยประจําภาควิชาภาษาจีน 
มหาวิทยาลัยครูอันชิ่ง จากสาธารณรัฐประชาชนจีน ไดเขาเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยเพ่ือหารือเรื่องความรวมมือดาน
การแลกเปลี่ยนนักศึกษาและดานวิชาการ ทั้งน้ียังเขาพบสาขาวิชาภาษาจีน และพบปะกับนักศึกษาชั้นปที่ 1 
สาขาวิชาภาษาจีน เพ่ือแนะนํามหาวิทยาลัย และตอบขอซักถามของนักศึกษา เกี่ยวกับการใชชีวิตและการศึกษา    
ในรั้วมหาวิทยาลัยอันชิ่ง ณ หองประชุม 43110 ชั้น 2 อาคาร 43 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

18. วันที่ 3 พฤษภาคม 2560 สาขาวิชาภาษาญี่ปุน คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ไดจัด
นิทรรศการญี่ปุน จัดโดยนักศึกษาสาขาวิชาภาษาญี่ปุนชั้นปที่ 1 และ 2 ภายในงานมีการจัดซุมนิทรรศการมี
ทั้งหมด 6 ซุม ไดแก ซุมเทศกาลปใหม ซุมเทศกาลวันเด็ก ซุมเทศกาลวันทานาบะตะ ซุมเทศกาลโอบัง ซุมเทศกาล
เซ็ตสึบุน และซุมกิจกรรมโยนหวงแบบญี่ปุน ณ หองโถง อาคาร 100 ป ศูนยภาษาและคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

19. วันที่ 3 พฤษภาคม 2560 สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร   
จัดกิจกรรมการศึกษาดูงานนอกหองเรียน ณ พระราชวังบางปะอิน โดยมีวัตถุประสงคเพื่อการบูรณาการ
ศิลปวัฒนธรรมกับการเรียนการสอนใหแกนักศึกษาสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตรชั้นปที่ 1 โดยมีอาจารยเพชรรุง 
เทียนปวโรจน อาจารยประจําสาขาวิชาประวัติศาสตร และอาจารยสุมาลินี สาดสาง อาจารยประจํากลุมวิชา
ภูมิศาสตร เปนวิทยากรบรรยาย ณ พระราชวังบางปะอิน  อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 

20. วันที่ 4 พฤษภาคม 2560 สาขาวิชานิเทศศาสตร คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร            
จัดกิจกรรมสัมมนา “สรางภาพ สรางรายได สรางตัวตนบนสื่อออนไลน” จัดโดยนักศึกษาสาขาวิชานิเทศศาสตร 
ชั้นปที่ 4 ไดรับเกียรติจากวิทยากรมาใหความรู จํานวน 2 ทาน ไดแก คุณคมสัน เสวกวิหารี และคุณภีม ครรชิตชัย 
ชางภาพอิสระ ณ หองประชุมตนโมก อาคารบรรณราชนครินทร มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

21. วันที่ 5 พฤษภาคม 2560 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร            
จัดกิจกรรมอบรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษา วิทยากรโดย อาจารยอรคนางค นวลเจริญ, อาจารย   
ศิรินันท นุยภูเขียว และMr.Navadet Yongsawai อาจารยสาขาวิชาภาษาอังกฤษ ณ หอง TV Conference 
(31107) อาคาร 100 ป (ศูนยภาษาและคอมพิวเตอร) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

22. วันที่ 6 พฤษภาคม 2560 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร จัดสอบสัมภาษณเพื่อคัดเลือก
บุคคลเปนนักศึกษา ภาคปกติ ประจําปการศึกษา 2560 (รอบ 2)  ณ อาคาร 100 ป (ศูนยภาษาและคอมพิวเตอร) 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

23. วันที่ 6 พฤษภาคม 2560 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร จัดกิจกรรมอบรมภาษาอังกฤษเพื่อ
การสมัครงาน (English for Job Application) ใหกับนักศึกษาชั้นปที่ 4 โดยวิทยากร คือ อาจารยสุวณี วิจารัตน อาจารย
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มีนักศึกษาชั้นป ท่ี 4 สาขาวิชาภาษาไทยเขารวมการอบรม ณ หอง 43005 อาคาร 43            
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

24. วันที่ 7 พฤษภาคม 2560 ผูบริหาร คณาจารย และเจาหนาท่ี คณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร เปนตัวแทนมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา รวมพิธีเปดงานกวนขาวทิพย (ขาวมธุปายาส) 
ประจําป 2560 ณ บริเวณเตนทหนากองอํานวยการจัดงานของวัดพนัญเชิงวรวิหาร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

25. วันที่ 22 พฤษภาคม 2560 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร จัดกิจกรรมอบรมภาษาอังกฤษ
เพ่ือการสมัครงาน (English for Job Application) ใหกับนักศึกษาชั้นปที่ 4 สาขาวิชานิติศาสตร ณ อาคาร 43             
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
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26. วันที่ 22 พฤษภาคม 2560 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร จัดกิจกรรมอบรมภาษาอังกฤษ
สําหรับนักศึกษาชั้นปที่ 3 “การเรียนภาษาอังกฤษผานสื่อบันเทิง” วิทยากรโดย  อ.สิริรัตน ผลหมู ณ หอง 43001 
อาคาร 43 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

27. วันที่ 23 พฤษภาคม 2560 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร จัดกิจกรรมปจฉิมนิเทศ
นักศึกษา ชั้นปที่  4 ณ หองประชุม อาคาร 100 ป ศูนยภาษาและคอมพิวเตอร  มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 

28. วันที่ 29 – 31 พฤษภาคม 2560 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร จัดกิจกรรมอบรม
ภาษาอังกฤษสําหรับอาจารย วิทยากรโดย อ.ทิพวัลย สังขะวัฒนะ ณ อาคาร 43 คณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร 

29. วันที่ 29 พฤษภาคม 2560  คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร จัดกิจกรรมอบรม Active 
Learning ณ อาคาร 43 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

30. วันที่ 12 มิถุนายน 2560 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร จัดกิจกรรมอบรมใหความรู    
ดาน KM แกบุคลากรในคณะ ณ อาคาร 43 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
 

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
รับทราบ  

 

ระเบียบวาระที่ 5.3 คณบดีคณะวิทยาการจัดการ 

 สาระสําคัญโดยยอ 
1. บุคลากรสาขาวิชาธุรกิจระหวางประเทศ เขารวมอบรมหลักสูตร Incoterms 2010 และ     

การจัดทําเอกสารการคาระหวางประเทศ  วันที่ 21 เมษายน 2560 ณ โรงแรม The Palazzo Bangkok 
2. สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย จัดประชุมเพ่ือตรวจกรณีศึกษาใหกับนักศึกษาชั้นปที่ 4 

หลังฝกประสบการณวิชาชีพ วันที่ 25 เมษายน 2560 ณ หองสาขาการบริหารทรัพยากรมนุษย 
3. สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย จัดทําราง SAR. วันที่ 26 - 28  เมษายน 2560           

ณ หองประชุมอินทนิล 1 
4. สาขาวิชาธุรกิจระหวางประเทศ  จัดโครงการบริการวิชาการ “อบรมเชิงปฏิบัติการทักษะ   

การนําเขา – สงออกของผูประกอบการธุรกิจชุมชน วันที่ 27 เมษายน 2560 ณ ที่วาการอําเภอบางไทร 
5. สาขาวิชาการทองเที่ยวประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ครั้งที่  4/2560 วันที่ 2 

พฤษภาคม 60 ณ หองสาขาวิชาการทองเที่ยว 
6. สาขาวิชาการการตลาดประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ครั้งที่ 3/2560 กอนปดภาค

การศึกษา เพ่ือสรุปผลการดําเนินงานและเตรียมความพรอมสําหรับปการศึกษา ที่ 1/2560 วันที่ 3 พฤษภาคม 
2560 ณ หองประชุมอินทนิล 3 

7. คณะวิทยาการจัดการ จัดกิจกรรมปจฉิมนิเทศนักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพและสหกิจ
ศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2559 ใหกับนักศึกษาชั้นปที่ 4 จํานวน 200 คน วันที่ 5 พฤษภาคม 2560 ณ หองประชุม
ศูนยภาษาและคอมพิวเตอร อาคาร 100 ป 

8. นักศึกษาสาขาวิชาการทองเที่ยวนําเสนอผลหลังออกฝกประสบการณวิชาชีพ/สหกิจศึกษา 
วันที่ 8 พฤษภาคม 2560 ณ หองประชุมอินทนิล 1 



 

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวทิยาลัยราชภัฏพระนครศรอียุธยา  ครั้งที่  6/2560 

 

14 

9. สาขาวิชาการเปนผูประกอบการ จัดกิจกรรม “บมเพาะผูประกอบการรุนใหม” ใหกับ
นักศกึษา ชั้นปที่ 1 จํานวน 32 คน  วันที่ 8  พฤษภาคม  2560 ณ หอง 415-416 อาคาร 4  

10. คณะวิทยาการจัดการสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส  กิจกรรมศึกษาดูงานนอกสถานที่        
ณ สถาบันรหัสสากลและคลังสินคาสนามบินสุวรรณภูมิ วันที่ 11 พฤษภาคม 2560 ณ สนามบินสุวรรณภูม ิ

11. สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ จัดกิจกรรมเสริมทักษะการพัฒนาเว็บไซตใหกับนักศึกษา ชั้นปที ่
3  จํานวน 28 คน วันท่ี 22 - 23 พฤษภาคม 2560 ณ หอง 31118 อาคาร 100 ป 

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

13. สาขาวิชาการทองเที่ยว นํานักศึกษาชั้นปที่ 4 เก็บเสนทางเสนภาคอีสาน  วันที่ 22 – 24 พฤษภาคม 
2560 ณ เสนทางภาคอีสาน 

14. สาขาวิชาการทองเท่ียว จัดกิจกรรมคาพัฒนาศักยภาพเยาวชนในการเปนอาสาสมัครมัคคุเทศก
ประจําชุมชน วันท่ี 25 – 27 พฤษภาคม 60 ณ สถานที่สําคัญในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

15. กิจกรรมปจฉิมนิเทศนักศึกษาจีน (ม.กวางสี) วันท่ี 27 พฤษภาคม 2560 ณ หองประชุม
อินทนิล 1 

16. สาขาวิชาการทองเที่ยวจัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทํารายงานการประเมินตนเอง วันที่ 
29 – 30 พฤษภาคม 2560 ณ หองสาขาวิชาการทองเที่ยว 

17. สาขาวิชาการทองเที่ยวนํานักศึกษาชั้นปที่ 1 – 2 เก็บเสนทางในเขตพระบรมมหาราชวัง 
และวัดที่สําคัญในกรุงเทพฯ เดือนพฤษภาคม ณ พระบรมมหาราชวัง และวัดที่สําคัญในกรุงเทพฯ 

18. สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส จัดกิจกรรมศึกษาดูงานนอกสถานที่ ณ ทาเรือแหลมฉบัง           
วันที่ 23 - 24 พฤษภาคม 2560 ณ ทาเรือแหลมฉบัง 
 

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชมุ 
รับทราบ   

ระเบียบวาระที่ 5.4  คณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

 สาระสําคัญโดยยอ 
1. วันที่ 3 พฤษภาคม 2560 เลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษาคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

ประจําปการศึกษา 2560 จัดขึ้นเพื่อหากลุมตัวแทนนักศึกษามาปฏิบัติงานดานกิจกรรมนักศึกษาของ         
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และเพ่ือใหเห็นความสําคัญของประชาธิปไตยและการใชสิทธิของตนเอง        
ณ ชั้น 1 โถงอาคารเฉลิมพระเกียรติ 

2. วันที่ 4 พฤษภาคม 2560 โครงการประชุมวิชาการวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ครั้งที่ 3      
จัดข้ึน เพ่ือใหนักศึกษาไดมีประสบการณในการนําเสนอผลงานวิจัยในที่ประชุมวิชาการ  และเผยแพร
ผลงานวิจัยของนักศึกษาและคณาจารยคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี รวมทั้งเพื่อใหนักศึกษาและคณาจารย
ไดแลกเปลี่ยนความรูและประสบการณวิจัยอันจะเกิดประโยชนสําหรับนักศึกษาในการทํางานหรือศึกษาตอ      
ซึ่งในการจัดโครงการในครั้งนี้มีผูเขารวมโครงการเปนนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณาจารย และบุคลากร 
จํานวน 263 คน  รูปแบบกิจกรรม  ดังนี้                    
   - การบรรยายพิเศษ เรื่อง  วิทยาศาสตรกับThailand 4.0 โดยรองศาสตราจารย ดร.มนตรี    
ศิริปรัชญานันท จาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 
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        - การนํ าเสนอผลงานวิจั ยแบบบรรยาย กลุ มวิทยาศาสตรกายภาพและชี วภาพ                
กลุมวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยี  กลุมวิทยาศาสตรสุขภาพ 
        - การนํ าเสนอผลงานวิจัยแบบโปสเตอร  กลุมวิทยาศาสตรกายภาพและชีวภาพ               
กลุมวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยี  กลุมวิทยาศาสตรสุขภาพ ณ อาคารศูนยภาษาและคอมพิวเตอร (100 ป) 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

3. วันที่ 22 พฤษภาคม 2560 จัดอบรมเตรียมความพรอม นักศึกษาชั้นปที่ 4 เพื่อใหนักศึกษา     
ไดเขียนเรซูเมในการสมัครงาน และเทคนิคการสัมภาษณงานอยางไรใหไดงานโดยไดรับความรวมมือในการจัด
วิทยากรจาก TOPGun ณ หองประชุมอาคารปฏิบัติการเรียนรวม 

4. วันที่ 23 พฤษภาคม 2560 ปจฉิมนิเทศ นักศึกษาชั้นปที่ 4 จัดขึ้นเพื่อใหสอดคลองกับเกณฑ
มาตรฐานการผลิตบัณฑิต และเพ่ือเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรมแกนักศึกษา ณ หองประชุมอาคารปฏิบัติการ
เรียนรวม 

5. วันที่ 25-26 พฤษภาคม 2560 โครงการพัฒนาศักยภาพผูนํานักศึกษา (สโมสรนักศึกษา 
ประจําปการศึกษา 2559-2560) จัดขึ้นเพ่ือเพ่ิมทักษะการเขียนโครงการและการประกันคุณภาพการศึกษา
ใหแกนักศึกษาคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ณ บานออสราญ 85 เขาตะเกียบ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ 

6. วันที่ 23  พฤษภาคม 2560 กิจกรรมเชิดชูเกียรติผูนํานักศึกษา ประจําปการศึกษา 2559  
เปนกิจกรรมท่ีจัดขึ้นเพื่อมอบโลห   และเกียรติบัตรใหแกองคการนักศึกษาและสโมสรทั้ ง  4  คณะ                   
ณ หองประชุมตนโมก 
 

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชมุ 
รับทราบ 

 

ระเบียบวาระที่ 5.5 ผูอํานวยการสถาบันอยุธยาศึกษา  

 สาระสําคัญโดยยอ 
1. วันที่ 19 เมษายน 2560 อาจารย ดร.จงกล เฮงสุวรรณ ผูอํานวยการสถาบันอยุธยาศึกษา 

เปนประธานการประชุมคณะกรรมการดําเนินงานสถาบันอยุธยาศึกษา ครั้งที่ 4/2560 โดยมีผูบริหารและ
บุคลากรรวมประชุม ณ หองประชุมสถาบันอยุธยาศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

2. วันที่ 24 เมษายน 2560 สถาบันอยุธยาศึกษา ไดตอนรับอาจารย บุคลากรสายวิชาการ      
ศิษยเกา และนักศึกษาจากหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารมวลชน คณะนิเทศศาสตร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี จํานวน 57 คน เดินทางมาเยี่ยมชมนิทรรศการ “สรางสรรคศิลป ถ่ินมรดกโลก
พระนครศรีอยุธยา”โดยเปนผลงานภาพวาด ภาพถาย และงานประติมากรรม ณ หอศิลปจั งหวัด
พระนครศรีอยุธยา สถาบันอยุธยาศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา และชม"หอนิทรรศการ
ประวัติศาสตรอยุธยา" จัดแสดงเรื่องเก่ียวกับวัดตางๆ ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา วิถีชีวิตและภูมิปญญา
ทองถิ่น ณ ศูนยบริการนักทองเที่ยว ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (หลังเกา) 

3. วันที่ 24 เมษายน 2560 อาจารย ดร.จงกล เฮงสุวรรณ ผูอํานวยการสถาบันอยุธยาศึกษา 
เปนประธานการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลผูมีผลงานดีเดนทางการศึกษา ศิลปะ วัฒนธรรมและ     
ภูมิปญญาไทย ณ หองประชุมสถาบันอยุธยาศึกษา โดยมีคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิ ไดแก ผูชวยศาสตราจารย
สุธรรม ชาตะสิงห รองศาสตราจารยอมรา กล่ําเจริญ ผูชวยศาสตราจารยณรงค สกุณา อาจารยเรียมจันทร 
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โกมลวานิช ผูชวยศาสตราจารยพันทิพา มาลา ผูชวยศาสตราจารยจินดา นัยผองศรี  ผูชวยศาสตราจารยวชิรา 
ปูชตรีรัตน และ อาจารยกันยารัตน คงพร ซึ่งทางคณะกรรมการไดพิจารณาคัดเลือกเปนที่เรียบรอย และจะมี
พิธีมอบรางวัล “บุษราคัมมณีศรีราชภัฏ” ครั้งที่ 14 ประจําปพุทธศักราช 2560 ในวันที่ 26 พฤษภาคม 2560 
ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

4. วันที่ 10 พฤษภาคม 2560 กิจกรรมพิธเีวียนเทียน เนื่องในวันวิสาขบูชา ณ วัดกลางคลองสระบัว 
5. วันที่ 17 พฤษภาคม 2560 ประชุมคณะกรรมการดําเนินงานสถาบันอยุธยาศึกษา ครั้งท่ี     

5/2560 ณ หองประชุมสถาบันอยุธยาศึกษา 
6. วันที่ 21 พฤษภาคม ๒๕๖๐ กิจกรรมศึกษาประวัติศาสตรและศิลปวัฒนธรรมอาเซียน        

ครั้งที่ 2 ณ สถาบันอยุธยาศึกษา 
7. วันที่ 24 พฤษภาคม 2560 ประชุมคณะกรรมการประจําสถาบันอยุธยาศึกษา ครั้ งท่ี          

2/2560 ณ หองศูนยขอมูลสถาบันอยุธยาศึกษา 
8. วันที่  26 พฤษภาคม 2560 กิจกรรมพิธียกยองเชิดชูเกียรติบุคคลผูมีผลงานดีเดนทาง

การศึกษา ศิลปะ วัฒนธรรม และภูมิปญญาไทย เพ่ือรับรางวัล "บุษราคัมมณีศรีราชภัฏ" ครั้งที่ 14 ประจําป
พุทธศกัราช 2560 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

9. วันที่ 29 พฤษภาคม 2560 ประชุมคณะอนุกรรมการหนวยอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติและ
ศิลปกรรมทองถิ่น ประจําจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ณ หองประชุมสถาบันอยุธยาศึกษา 
 

มติ/ความคิดเห็นของที่ประชมุ 
รับทราบ 

 

ระเบียบวาระที่ 5.6  ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 สาระสําคัญโดยยอ 
1. สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  ไดจัดเพ่ิมเวลาใหบริการเปดหองสมุดนอก

เวลาราชการ ในชวงกอนและหลังสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2559 นี้  โดยหองสมุดเปดบริการนอกเวลาราชการ 
เวลา 16.30 – 23.00 น.  เริ่มตั้งแตวันที่ 8 - 26 พฤษภาคม 2560  ณ  หองสมุด อาคารบรรณราชนครินทร        
ชั้น 1  (โซนดานหนา)  

2. จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “ยกระดับทักษะความรูดานเทคโนโลยีสารสนเทศดวย IT 
Certificate”  โปรแกรม Microsoft Office Specialist (MOS)  ระหวางเดือนพฤษภาคม – มิถุนายน 2560        
เวลา 08.30 – 16.30 น.  เปนการใชงานโปรแกรม Microsoft Word และ Microsoft Excel  ณ หอง IT Literacy 
Testing Center  (ศูนยสอบ MOS)  อาคาร 100 ป ศูนยภาษาและคอมพิวเตอร  กําหนดกลุมเปาหมายเปน
นักศึกษาภาคปกติ ทุกสาขา จํานวนรวม 80 คน โดยติดตามสอบถามรายละเอียดไดที่สํานักงาน IT ชั้น 2 อาคาร 
100 ป  ติดตอ โทร. 2779 , 2777  ณ  ศนูยสอบ MOS อาคาร 100 ป ศูนยภาษาและคอมพิวเตอร  

3.  สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  ไดดําเนินงานตามความรวมมือกับโรงเรียน   
สอนดี (ประชารัฐอนุสรณ)  ในการจัดหองสมุดโรงเรียน โดยจัดทําหองสมุดมนุษย หองเรียนออนไลน และกิจกรรม
สงเสริมการอาน เพื่อเตรียมรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ทรงเสด็จเปดอาคาร    
“ศูนยพัฒนาเด็กเล็กสอนดีชัยพัฒน” ในวันที่ 1 มิถุนายน 2560 ในการนี้สํานักวิทยบริการฯ ไดมอบหมายบุคลากร
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ในสังกัด เขารวมปฏิบัติงานดานจัดการหองสมุดและสื่อการเรียนการสอนที่ใชเทคโนโลยีสารสนเทศ พรอมทั้งจัด
ตกแตงสถานที่ภายในหองสมุดและจัดทําเว็บไซตดวย ณ  โรงเรยีนสอนดี (ประชารัฐอนุสรณ) อําเภอลาดบัวหลวง  
 

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
รับทราบ  

 

ระเบียบวาระที่ 5.7  ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 

 สาระสําคัญโดยยอ 
1. วันที่ 2 พฤษภาคม 2560  ผูอํานวยการเขารวมการประชุมคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบุคลากร

มหาวิทยาลัยฯ  ครั้งที่ 2/2560 ณ หองประชุมอยุธยา – โปรตุเกส 
2. วันที่ 2 พฤษภาคม 2560รองผูอํานวยการ หัวหนาสํานักงาน และบุคลากร เขารวมประชุม

คณะกรรมการพัฒนาและดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 2/2560 ณ หองประชุมอยุธยา – อาเซยีน 
3. วันที่ 5 พฤษภาคม 2560รองผูอํานวยการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบและกลไกการ

ขับเคลื่อนตัวชี้วัดผลการดําเนินการ (KPIs) มหาวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 3/2560 ณ หองประชุมอยุธยา – อาเซียน 
4. วันที่ 16 พฤษภาคม 2560 ผูอํานวยการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) ครั้งที่ 

5/2560 ณ หองประชุมอยุธยา – อาเซียน 
5. วันที่ 17 พฤษภาคม 2560ผูอํานวยการเขารวมรับฟงการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 

4/2560 ณ หองประชุมอยุธยา – อาเซยีน 
6. วันที่ 23 พฤษภาคม 2560ผูอํานวยการเขารวมประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจํา

มหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5/2560 ณ หองประชุมอยุธยา – อาเซียน 
7. วันที่ 25 พฤษภาคม 2560 ผูอํานวยการเปนผูทรงคุณวุฒิกิจกรรมเปดเวทีการแลกเปลี่ยนเรียนรู 

“สรุปเทคนิคความสําเร็จของการจัดการความรูดานการผลิตบัณฑิต และดานการวิจัย” ณ คณะวิทยาการจัดการ 
8. วันที่ 26 พฤษภาคม 2560 ผูบริหารและบุคลากรเขารวมพิธียกยองเชิดชูเกียรติบุคคลผูมีผลงาน

ดีเดนทางการศึกษา ศิลปะ วัฒนธรรม และภูมิปญญาไทย เพ่ือรับรางวัล “บุษราคัมมณีศรีราชภัฏ” ครั้งท่ี 14 
ประจําป 2560 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัย 

9. วันที่ 3 พฤษภาคม 2560 ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาขอเสนอโครงการวิจัยที่ขอรับ      
การสนับสนุนงบประมาณกองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ณ หองประชุมอยุธยา – โปรตุเกส 

10.  วันที่ 17 พฤษภาคม 2560 ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัยเพ่ือพิจารณาจัดสรร
งบประมาณเงินอุดหนุนวิจัยกองทุนมหาวิทยาลัยฯ ประจําปงบประมาณ 2560 ครั้งท่ี 2 ณ หองประชุมกองพัฒนา
นักศึกษา 

 

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
รับทราบ 
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ระเบียบวาระที่ 5.8  ผูอาํนวยการสํานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศกึษา 

 สาระสําคัญโดยยอ 
1. วันที่ 6 พฤษภาคม 2560   จัดสัมมนาหลังศึกษาดูงานการบริหารการศึกษา ณ ประเทศ

เกาหลีใต  ผูเขารวมคณาจารย และนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา       
รุนปการศกึษา 2558 และรุนปการศึกษา 2559  ณ  หองประชุมตนโมก  อาคารบรรณราชนครินทร  

2. วันที่  17  พฤษภาคม 2560  การตรวจเยี่ยมการจัดการศึกษาระดับปริญญาเอก            
เชิงบูรณาการระบบพิชญพิจารณ ณ หอง 3025 อาคารบัณฑติวิทยาลัย 

3. วันที่ 24 มีนาคม 2560 – 15 กรกฎาคม 2560  รับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
ประจําปการศึกษา 2560  ณ อาคารบัณฑิตวิทยาลัย 
 

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
รับทราบ 

 

ระเบียบวาระที่ 5.9  ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบด ี

 สาระสําคัญโดยยอ 
งานบริหารงานบุคคล 
1.  ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจํามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

(ก.บ.ม.) ครั้งท่ี 4/2560 เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2560 มีมติการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี ้
      1.1 เห็นชอบในหลักการ (ราง) ขอบังคับฯ วาดวยการบริหารงานบุคคลสําหรับพนักงาน

มหาวิทยาลัย พ.ศ.... และใหปรับแกตามที่คณะกรรมการเสนอแนะเพ่ือนํา (ราง) ฉบับสมบูรณเขาที่ประชุม
คณะกรรมการปรับปรุงและยกรางกฎหมายเพ่ือพิจารณาในขอกฎหมายตอไป 

  1.2 เห็นชอบการปรับอัตราคาจางแรกบรรจุของพนักงานมหาวิทยาลัยในอัตรา 1.7 เทา
ของเงินคาจางสําหรับพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ และในอัตรา 1.5 เทาของเงินคาจางสําหรับ
พนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ 

  1.3 เห็นชอบการการปรับคุณวุฒิและอัตราคาจางตามคุณวุฒิระดับปริญญาเอกใหกับ                   
นายอภิชาติ  พงษเกษม ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2558 เปนตนไป   

2. ประชุมคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ (ก.พ.ต.) ครั้งที่ 4/2560 เมื่อวันท่ี 25 
เมษายน 2560  มีมติเห็นชอบการประเมินผลการสอนและคัดเลือกผูทรงคุณวุฒิเพ่ือทําหนาที่ประเมินผล
งานทางวิชาการ   ระดับผูชวยศาสตราจารย จํานวน 2 ราย และเห็นชอบการกําหนดตําแหนงและแตงตั้ง
ใหดํารงตําแหนงทางวิชาการ ระดับผูชวยศาสตราจารย จํานวน 1 ราย 

3. การเลื่อนเงินเดือนขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา และการเลื่อนขั้นคาจาง
ลูกจางประจํา ครั้งท่ี 1 ชวงระหวางวันท่ี 1 ตุลาคม 2559 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2560 ดําเนินการเสร็จสิ้น
แลวและจักจายเงินเดือนและคาจางใหมในเดือนพฤษภาคม 

4. ประกาศรับโอนขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาสายวิชาการ คณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี    แทนอัตรา อาจารยชัยพฤกษ  ชูดํา (ครั้งที่ ๒) ระหวางวันที่ 6 – 31 มีนาคม 2560 (รับโอน
ทุกสาขาวิชาของคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี) ซึ่งปดรับสมัครและดําเนินการคัดเลือกดวยวิธีการสอบ
สัมภาษณไปแลว ปรากฏวามีผูผานการคัดเลือก จํานวน 1 ราย คือ ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุรชัย        
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บุญเจริญ ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา จากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค อยูระหวาง       
การดําเนินการทาบทาม 

5. ประกาศรับโอนขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาสายวิชาการ คณะมนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร แทนอัตรา อาจารยทัศรินทร  โสธรบุญ (ครั้งที่ 1) ระหวางวันที่  10 เมษายน              
– 8 พฤษภาคม 2560 (รับโอนสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร และสาขาวิชาที่เก่ียวของ) ซึ่งอยูระหวาง
กระบวนการรับสมัคร 

6. บรรจุและแตงตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยท้ังสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการ จํานวน 5 ราย ดังนี้ 
  6.1 นางสาวสุพินดา  เพชรา ตําแหนงอาจารย สาขาวิชาคณิตศาสตร สังกัดคณะครุศาสตร 

บรรจุตั้งแตวันที่ 18 เมษายน 2560 

  6.2 นางสาวสุรางคนางค  รัตนวิจารณ ตําแหนงอาจารย สาขาวิชาภาษาไทย สังกัดคณะ
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร บรรจุตั้งแตวันที่ 18 เมษายน 2560 

  6.3 นางสาวณัฐรดา  ไหมมาลา ตําแหนงอาจารย สาขาวิชาการทองเที่ยวนานาชาติ                       
สังกัดคณะวิทยาการจัดการ บรรจุตั้งแตวันที่ 18 เมษายน 2560 

  6.4 นางสาวพัฒนกมล  ออนสําลี ตําแหนงอาจารย สาขาวิชาการเปนผูประกอบการ                       
สังกัดคณะวิทยาการจัดการ บรรจุตั้งแตวันที่ 18 เมษายน 2560 

  6.5 นายวรวีร  ยะกบ ตําแหนงวิศวกรไฟฟา ระดับปฏิบัติการ สังกัดงานอาคารสถานที่
และภูมิสถาปตย กองกลาง สํานักงานอธิการบดี บรรจุตั้งแตวันที่ 3 เมษายน 2560   

7. จางครูโรงเรียนสาธิต สังกัดโรงเรียนสาธิตมัธยม คณะครุศาสตร ตั้งแตวันที่ 3 เมษายน 
2560 จํานวน 8 ราย ดังนี้ 

  7.1 นายณัฐพล    ปาริสุทธิ์ศิลป 
  7.2 นายณภัทร    ขันธมาศ 

  7.3 นายอภิรมย    ชมสมุทร 

  7.4 นางสาวแพรวพรรณณี   ชื่นอุรา 

  7.5 นางสาวกนกพรรณ    รัตนไพบูลย 
  7.6 นางสาวกนกพร    ศรีทองแดง 

  7.7 นางสาวภัทรียา    ราตร ี

  7.8 นายพิศาล     สีสด 

8. บุคลากรสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ลาออกจากการปฏิบัติหนาที่ จํานวน 2 ราย 

  8.1 นางสาวเบญจวรรณ  มหิทธิรุกข พนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหนงอาจารย สังกัด
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ลาออกจากการปฏิบัติหนาที่ เม่ือวันที่ 1 เมษายน 2560 

  8.2 Miss Huang  Guomei ตําแหนงอาจารย ประเภทลูกจางชั่วคราวชาวตางประเทศ                    
สังกัดคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ลาออกจากการปฏิบัติหนาที่ เม่ือวันที่ 25 เมษายน 2560 

9. นายนิรันดร  ขันธวิธี พนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหนงอาจารย สังกัดคณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร ออกจากราชการเนื่องจากเกษียณอายุราชการ ตั้งแตวันที่ 16 เมษายน 2560 (เกษียณอายุ
ราชการตามวันเกิด) 
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10. กําหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจํามหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา (ก.บ.ม.) ครั้งที่ 5/2560 วันที่ 23 พฤษภาคม 2560 ตั้งแตเวลา 9.30 น. เปนตนไป 

11. กําหนดการประชุมคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ (ก.พ.ต.) ครั้งที่ 5/2560                       
วันที่ 23 พฤษภาคม 2560 

 

งานกิจการคณะกรรมการ 
ผลการดําเนินงาน ประจําเดอืนเมษายน 2560 
1. วันที่ 5 เมษายน 2560 ประชุมสภาคณาจารยและขาราชการ  ครั้งที่ 4/2560  เวลา 13.30 น.               

ณ หองประชุมอยุธยา – โปรตุเกส  สํานักงานอธิการบด ี
2. วันที่  18 เมษายน 2560 ประชุมคณะอนุกรรมการติดตาม ตรวจสอบฯ ครั้งที่  7/2560          

เวลา 13.30 น. ณ หองประชุมอยุธยา – โปรตุเกส  สํานักงานอธิการบด ี
3. วันที่ 19 เมษายน 2560 ประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบฯ ครั้งที่ 8/2560 เวลา 09.30 น.         

ณ หองประชุมอยุธยา – ฮอลันดา  สํานักงานอธิการบด ี
4. วันที่  19 เมษายน 2560 ประชุมคณะอนุกรรมการติดตาม ตรวจสอบฯ ครั้งที่  8/2560           

เวลา 13.30 น. ณ หองประชุมอยุธยา – โปรตุเกส สํานักงานอธิการบด ี
5. วันที่ 19 เมษายน 2560 ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2560 เวลา 09.30 น. ณ หองประชุม

อยุธยา – อาเซียน  สํานักงานอธิการบด ี
6. วันที่ 20 เมษายน 2560 ประชุมคณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 4/2560                 

ณ หองประชุมอยุธยา – อาเซียน  สํานักงานอธิการบด ี
7. วันที่ 25 เมษายน 2560  ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ (ก.บ.) ครั้งที่ 4/2560      

เวลา 13.30 น. ณ หองประชุมอยุธยา – อาเซียน  สํานักงานอธิการบดี 
 

แผนการดําเนินงานประจําเดือนพฤษภาคม 2560 
1. วันที่  3 – 4 พฤษภาคม 2560  เขารวมการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง พัฒนาพฤติกรรม            

ในการใหบริการสูความเปนเลิศ ณ โรงแรมทรีโอ  โฮเทล  พัทยา  จังหวัดชลบุร ี
2. วันที่ 5 พฤษภาคม 2560 ประชุมคณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

ครั้งท่ี 2/2560  เวลา 10.30 น. ณ หองประชุมอยุธยา – โปรตุเกส  สํานักงานอธิการบดี 
3. วันที่ 11 พฤษภาคม 2560 ประชุมคณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ          

ครั้งท่ี 3/2560 เวลา 10.30 น. ณ หองประชุมอยุธยา – โปรตุเกส สํานักงานอธิการบด ี
4. วันที่ 16 พฤษภาคม 2560 ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) ครั้งที่ 5/2560     

เวลา  13.30 น. ณ หองประชุมอยุธยา – อาเซียน สํานักงานอธิการบดี 
5. วันที่  17 พฤษภาคม 2560 ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้ งที่  5/2560 เวลา 09.30 น.                

ณ หองประชุมอยุธยา – อาเซียน  สํานักงานอธิการบด ี
6. วันที่  17 พฤษภาคม 2560 ประชุมคณะกรรมการติดตาม  ตรวจสอบฯ ครั้งที่  9/2560           

เวลา    09.30 น.  ณ หองประชุมอยุธยา – ฮอลันดา  สํานักงานอธิการบด ี
7. วันที่ 17 พฤษภาคม 2560 ประชุมคณะอนุกรรมการติดตาม ตรวจสอบฯ ครั้งท่ี 9/2560        

เวลา 13.30 น. ณ หองประชุมอยุธยา – โปรตุเกส  สํานักงานอธิการบด ี



 

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวทิยาลัยราชภัฏพระนครศรอียุธยา  ครั้งที่  6/2560 

 

21 

8. วันที่ 24 พฤษภาคม 2560 ประชุมสภาคณาจารยและขาราชการ  ครั้งที่ 5/2560 เวลา 13.30 น.           
ณ หองประชุมอยุธยา – โปรตุเกส  สํานักงานอธิการบด ี

 

งานสวัสดิการและหารายได 
ผลการดําเนินงาน ประจําเดือนเมษายน 2560 
1. เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2560 ดําเนินการรับชําระเงินคาบํารุงสถานที่ (รายเดือน – ล็อค

ประจํา) ณ อาคารหอประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
2. เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2560 ดําเนินการเดินสํารวจและตรวจรานคาที่จําหนายสินคาในพ้ืนที่

ตลาดนัด และจัดเก็บเงินรายไดจากรานคา (รานคาขาจร) ณ พ้ืนที่จําหนายสินคา (ตลาดนัด) มหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนครศรอียุธยา 

3. เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2560 ดําเนินการเดินสํารวจและตรวจรานคาที่จําหนายสินคาในพ้ืนที่
ตลาดนัด และจัดเก็บเงินรายไดจากรานคา (รานคาขาจร) ณ พ้ืนที่จําหนายสินคา (ตลาดนัด) มหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนครศรอียุธยา 

4. เมื่อวันท่ี 7 เมษายน 2560  ประชุมคณะกรรมการพัฒนาและจัดระเบียบพื้นท่ีภายใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ครั้งท่ี 1/2560 เวลา 09.00 น. ณ หองประชุมอยุธยา – ฮอลันดา  
สํานักงานอธิการบดี 

5. เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2560 ดําเนินการเดินสํารวจและตรวจรานคาที่จําหนายสินคาในพ้ืนที่
ตลาดนัด และจัดเก็บเงินรายไดจากรานคา (รานคาขาจร) ณ พ้ืนที่จําหนายสินคา (ตลาดนัด) มหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนครศรอียุธยา 

6. เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2560 ดําเนินการเดินสํารวจและตรวจรานคาที่จําหนายสินคาในพ้ืนที่
ตลาดนัด และจัดเก็บเงินรายไดจากรานคา (รานคาขาจร) ณ พ้ืนที่จําหนายสินคา (ตลาดนัด) มหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนครศรอียุธยา 

7. เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2560 ดําเนินการเดินสํารวจและตรวจรานคาที่จําหนายสินคา       
ในพ้ืนที่ตลาดนัด และจัดเก็บเงินรายไดจากรานคา (รานคาขาจร) ณ พ้ืนที่จําหนายสินคา (ตลาดนัด) 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

8. เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2560 ดําเนินการเดินสํารวจและตรวจรานคาที่จําหนายสินคา        
ในพ้ืนที่ตลาดนัด และจัดเก็บเงินรายไดจากรานคา (รานคาขาจร) ณ พ้ืนที่จําหนายสินคา (ตลาดนัด) 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

9. เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2560 จัดทําเอกสารการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ บ.กศ. 
โครงการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย จํานวนเงิน 280,400.50 บาท เพ่ือจัดซื้อครุภัณฑและงานจางภายใน
สํานักงานอธิการบดี 

10. เมื่อวันท่ี 29 เมษายน 2560 ดําเนินการเดินสํารวจและตรวจรานคาที่จําหนายสินคา      
ในพ้ืนที่ตลาดนัด และจัดเก็บเงินรายไดจากรานคา (รานคาขาจร) ณ พ้ืนที่จําหนายสินคา (ตลาดนัด) 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

11. เมื่อวันท่ี 30 เมษายน 2560 ดําเนินการเดินสํารวจและตรวจรานคาที่จําหนายสินคา      
ในพ้ืนที่ตลาดนัด และจัดเก็บเงินรายไดจากรานคา (รานคาขาจร) ณ พ้ืนที่จําหนายสินคา (ตลาดนัด) 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
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แผนการดําเนินงานประจําเดือนพฤษภาคม 2560 
1. วันท่ี 6 พฤษภาคม 2560 ดําเนินการรับชําระเงินคาบํารุงสถานที่ (รายเดือน – ล็อค

ประจํา) ณ อาคารหอประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
2. วันที่ 6 พฤษภาคม 2560 ดําเนินการเดินสํารวจและตรวจรานคาท่ีจําหนายสินคาในพ้ืนที่

ตลาดนัด และจัดเก็บเงินรายไดจากรานคา (รานคาขาจร) ณ พ้ืนที่จําหนายสินคา (ตลาดนัด) มหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนครศรอียุธยา 

3. วันที่ 7 พฤษภาคม 2560 ดําเนินการเดินสํารวจและตรวจรานคาท่ีจําหนายสินคาในพ้ืนที่
ตลาดนัด และจัดเก็บเงินรายไดจากรานคา (รานคาขาจร) ณ พ้ืนที่จําหนายสินคา (ตลาดนัด) มหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนครศรอียุธยา 

4. วันที่ 13 พฤษภาคม 2560 ดําเนินการเดินสํารวจและตรวจรานคาที่จําหนายสินคาในพื้นที่
ตลาดนัด และจัดเก็บเงินรายไดจากรานคา (รานคาขาจร) ณ พ้ืนที่จําหนายสินคา (ตลาดนัด) มหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนครศรอียุธยา 

5. วันที่ 14 พฤษภาคม 2560 ดําเนินการเดินสํารวจและตรวจรานคาที่จําหนายสินคาในพื้นที่
ตลาดนัด และจัดเก็บเงินรายไดจากรานคา (รานคาขาจร) ณ พ้ืนที่จําหนายสินคา (ตลาดนัด) มหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนครศรอียุธยา 

6. วันที่ 20 พฤษภาคม 2560 ดําเนินการเดินสํารวจและตรวจรานคาที่จําหนายสินคาในพื้นที่
ตลาดนัด และจัดเก็บเงินรายไดจากรานคา (รานคาขาจร) ณ พ้ืนที่จําหนายสินคา (ตลาดนัด) มหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนครศรอียุธยา 

7. วันที่ 21 พฤษภาคม 2560 ดําเนินการเดินสํารวจและตรวจรานคาที่จําหนายสินคาในพื้นที่
ตลาดนัด และจัดเก็บเงินรายไดจากรานคา (รานคาขาจร) ณ พ้ืนที่จําหนายสินคา (ตลาดนัด) มหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนครศรอียุธยา 

8. วันที่ 27 พฤษภาคม 2560 ดําเนินการเดินสํารวจและตรวจรานคาที่จําหนายสินคาในพื้นที่
ตลาดนัด และจัดเก็บเงินรายไดจากรานคา (รานคาขาจร) ณ พ้ืนที่จําหนายสินคา (ตลาดนัด) มหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนครศรอียุธยา 

9. วันที่ 28 พฤษภาคม 2560 ดําเนินการเดินสํารวจและตรวจรานคาที่จําหนายสินคาในพื้นที่
ตลาดนัด และจัดเก็บเงินรายไดจากรานคา (รานคาขาจร) ณ พ้ืนที่จําหนายสินคา (ตลาดนัด) มหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนครศรอียุธยา 

 

งานพัสด ุ
1. งานจางเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 สํานักงาน

รักษาความปลอดภัยองคการสงเคราะหทหารผานศึกในพระบรมราชูปถัมภ ไดเสนอราคาคาจางเหมา
บริการรักษาความปลอดภัย ประจําป พ.ศ. 2561 แลว คณะกรรมการกําหนดขอบเขตงานและราคากลาง
ไดรวมประชุมเพ่ือพิจารณาแลว มติที่ประชุมเห็นสมควรใหตอรองราคา ซึ่งขณะนี้งานพัสดุไดทําหนังสือ    
ขอตอรองราคาไปยังสํานักงานรักษาความปลอดภัยองคการสงเคราะหทหารผานศึกในพระบรมราชูปถัมภ 
และอยูระหวางการพิจารณาของสํานักงานรักษาความปลอดภัยองคการสงเคราะหทหารผานศึกในพระบรม
ราชูปถัมภ 
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2. หางหุนสวนจํากัด โชคภูจา ผูรับจางเหมาบริการรักษาความสะอาด จํานวน 9 อาคาร      
ไดขอปรับอัตราคาจางแรงงานข้ันต่ําตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2560 จนถึงสิ้นสุดสัญญาวันที่ 30 กันยายน 
2560 ซึ่งจากเดิมกําหนดอัตราคาจางขั้นต่ําวันละ 300 บาท (สามรอยบาทถวน) เปน 308 บาท (สามรอย
แปดบาทถวน) ซึ่งขณะนี้อยูในระหวางการพิจารณาของคณะกรรมการ 

3. การจัดซื้อครุภัณฑชุดปายประชาสัมพันธชนิดจอแอลอีดีติดตั้งภายนอกอาคาร OUT 
DOOR จํานวน 2 ชุด มหาวิทยาลัยไดดําเนินการจัดซื้อโดยวิธีสอบราคา ซึ่งขณะนี้ไดดําเนินการทําสัญญา
แลวเมื่อวันที่ 7 เมษายน 2560 ระยะเวลาสงมอบพัสดุ 90 วัน  

4. การจัดซื้อครุภัณฑชุดปายประชาสัมพันธภายในมหาวิทยาลัย จํานวน 1 ชุด มหาวิทยาลัย
ไดดําเนินการจัดซื้อโดยวิธีตกลงราคา ซึ่งขณะนี้ไดดําเนินการทําสัญญาแลวเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2560 
ระยะเวลาสงมอบพัสดุ 60 วัน  

5. งานจางเหมาปรับปรุงเทพื้นคอนกรีตเหนือแนวคลองดานหนาลานจอดรถ จํานวน 1 งาน 
มหาวิทยาลัยไดดําเนินการจัดซื้อโดยวิธีตกลงราคา ซึ่งขณะนี้อยูระหวางเชิญผูไดรับการคัดเลือกทําสัญญา 
คาดวาจะมาทําสัญญาในวันที่ 18 พฤษภาคม 2560 

6. จัดเอกสารและรวบรวมเอกสารในการจัดทําแบบสํารวจหลักฐานเชิงประจักษ            
การประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ ประจําปงบประมาณ      
พ.ศ. 2560 

7. จัดทําเอกสารการเบิกจายและจัดทําขอมูลการเบิกจายในระบบ e-GP และ ระบบ 
GFMIS งานจางเหมากอสรางอาคารเรียนศิลปกรรมศาสตร จํานวน 1 หลัง งวดท่ี 7 และงวดท่ี 8 

8. จัดทําเอกสารการเบิกจายและจัดทําขอมูลการเบิกจายในระบบ e-GP และ ระบบ GFMIS        
งานจางเหมากอสรางอาคารครุศาสตร จํานวน 1 หลัง งวดท่ี 16 และงวดท่ี 17 

9. จัดทําเอกสารการเบิกจายและจัดทําขอมูลการเบิกจายในระบบ e-GP และ ระบบ GFMIS            
งานจางเหมากอสรางอาคารเรียนรวมและโรงอาหาร จํานวน 1 หลัง งวดที่ 7 

10. จัดทําเอกสารการเบิกจายและจัดทําขอมูลการเบิกจายในระบบ e-GP และ ระบบ GFMIS       
งานจางเหมาปรับปรุงอาคารเรียนและหองเรียนอาคาร 1 และอาคาร 2 งวดที่ 1 

11. จัดทําเอกสารการเบิกจายและจัดทําขอมูลการเบิกจายในระบบ e-GP และ ระบบ 
GFMIS งานจางเหมาปรับปรุงอาคารเรียนและหองเรียนอาคาร 1 และอาคาร 2 งวดที่ 2 ซึ่งขณะนี้ไดตรวจรับ
แลว แตบริษัทผูรับจางยังไมไดนําเอกสารประกอบการเบิกจายมาให 

12. ควบคุม จัดเก็บ วัสดุจากการปรับปรุงอาคารเรียน อาคาร 1 และ อาคาร 2 ซึ่งขณะนี้อยู
ระหวางรายงานวัสดุที่ไมจําเปนในการใชงาน 

 

งานนิติการ 
1. วันที่ 26 เมษายน 2560 เขารวมอบรมการปองกันปราบปรามการทุจริตและผลประโยชน

ทับซอน ณ หองประชุมศูนยวิทยาศาสตร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 

2. วันที่ 26 เมษายน 2560 เสนอลงนามแจงการตออายุสัญญาเชาพ้ืนที่ (บริษัท แฟกซไลท จํากัด) 
3. วันที่ 27 เมษายน 2560 ไปศาลปกครองกลาง ชําระคาธรรมเนียมศาล กรณีผิดสัญญาทุน 
4. วันที่ 28 เมษายน 2560 เสนอเรื่องเขาที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย จํานวน 4 เรื่อง  
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5. วันที่ 1 พฤษภาคม 2560 เสนอลงนามสัญญาเชาพ้ืนท่ี (บริษัท แฟกซไลท จํากัด) 
6. วันที่ 1 พฤษภาคม 2560 เสนอลงนามประกาศแจงประกาศสํานักนายกรัฐมนตร ี
7. วันที่ 1 พฤษภาคม 2560 ไปคัดสําเนาทะเบียนธุรกิจ บริษัท เบสท เอ็คซเพรท อินฟอร

เมชั่นเทคโนโลยี จํากัด กรณีผิดสัญญาจาง เพ่ือสงใหอัยการฟองคด ี
8. วันที่ 2 พฤษภาคม 2560 ไปคดัสําเนาทะเบียนราษฎรผูผิดสัญญาทุน 2 ราย เพื่อสงใหอัยการ 
9. วันที่ 2 พฤษภาคม 2560 ไปศาลปกครองกลางเ พ่ือยื่นฟองคดี กรณีผิดสัญญาจาง       

รายบริษัท เบสท เอ็คซเพรท อินฟอรเมชั่นเทคโนโลยี จํากัด 
10. วันที่ 3 - 4 พฤษภาคม 2560 เขารับการอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องพัฒนา

พฤติกรรมในการใหบริการสูความเปนเลิศใหแกบุคลากร ณ โรงแรมทรีโอ โฮเทล พัทยา จังหวัดชลบุร ี
11. วันที่ 5 พฤษภาคม 2560 เข า ร วมประชุ มคณะกรรมการสรรหากรรมการสภา

มหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิแทนตําแหนงที่วาง 
12. วันที่ 6 พฤษภาคม 2560 ประชุมคณะกรรมการปรับปรุงและยกรางกฎหมาย  
13. วันที่ 6 พฤษภาคม 2560 ประชุมคณะกรรมการสอบสวนวินัย (กรณปีลอมวุฒิการศึกษา) 
14. วันที่ 5 พฤษภาคม 2560 เสนอลงนามหนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการสอบสวนวินัย 

(กรณีสงผลการเรียนลาชา) 
15. วันที่ 6 พฤษภาคม 2560 เสนอลงนามบันทึกขอตกลงการใชสถานที่จําหนายสินคาในวัน

เสาร-วันอาทิตย (ตลาดนัด)  
16. วันที่ 8 พฤษภาคม 2560 เสนอนายกสภามหาวิทยาลัยลงนามขอบังคับและระเบียบ 

จํานวน 2 เรื่อง  
17. วันที่ 8 พฤษภาคม 2560 ไปแจงความที่สถานีตํารวจจังหวัดพระนครศรีอยุธยา กรณีลัก

ทรัพยที่โรงเรียนสาธิตมัธยม 
18. วันที่ 9 พฤษภาคม 2560 เข าร วมประชุ มการจัดทํ าแผนปฏิบัติ การป องกันและ

ปราบปรามการทุจริตภาครัฐ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ณ หองประชุมอาเซียน 
19. วันที่ 9 พฤษภาคม 2560 ชี้แจงขอรองเรียน กรณีขอความเปนธรรม 
20. วันที่ 9 พฤษภาคม 2560 ใหความเห็นกรณีการตรวจสอบวุฒิการศึกษา 
21. วันที่  11 พฤษภาคม 2560 เขารวมประชุมคณะกรรมการสรรหากรรมการสภา

มหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ แทนตําแหนงที่วาง 
22. วันที่ 11 พฤษภาคม 2560 จัดประชุมคณะกรรมการพิจารณาและจัดสรรผูเขาพักอาศัย

ในที่พักอาศัยของมหาวิทยาลัย 
 

งานการเงินและบญัช ี
1. รายงานผลการดําเนินงาน รายงานการรับเงนิ – การจายเงิน ประจําเดือนเมษายน 2560 

 

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
รับทราบ 
 

ระเบียบวาระที่ 5.10  ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ 
– ไมมี -  
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ระเบียบวาระที่ 5.11  ผูอํานวยการกองนโยบายและแผน 

 สาระสําคัญโดยยอ 
1. ผลการดําเนินงาน ประจําเดือนเมษายน – พฤษภาคม พ.ศ. 2560 
2. แผนการดําเนินงานประจําเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2560  
3. สรุปผลการดําเนินงานตามแผนการใชจายงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ขอมูลสะสม ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2559 – 30 เมษายน 2560  
4. สรุปผลการดําเนินงานตามแผนการใชจายงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ    

พ.ศ. 2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จําแนกตามประเภทงบประมาณ  ขอมูลสะสม ตั้งแต
วันที่ 1 ตุลาคม 2559  – 30 เมษายน 2560  

5. สรุปผลการดําเนินงานตามแผนการใชจายงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จําแนกตามประเภทรายจาย ขอมูลสะสม ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2559 –    
30 เมษายน 2560  

6. สรุปผลการดําเนินงานตามแผนการใชจายงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 
จําแนกรายหนวยงาน  ขอมูลสะสมตั้งแต 1 ตุลาคม 2559 - 30 เมษายน 2560 

7. สรุปผลการดําเนินงานตามแผนการใชจายงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 
จําแนกตามลําดับการตัดยอดงบประมาณ  ขอมูลสะสมตั้งแต 1 ตุลาคม 2559 - 30 เมษายน 2560 

8. สรุปขาวยุทธศาสตรดานการศกึษาที่เก่ียวของ (ขอมูลนอกเลม) 

 

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
รับทราบ    
 

ระเบียบวาระที่ 5.12  ผูอาํนวยการกองกลาง 
ขอมูลตามที่สํานักงานอธิการบดีเสนอ 

 
 

ระเบียบวาระที่ 5.13  ผูอาํนวยการกองพัฒนานกัศกึษา 

 สาระสําคัญโดยยอ 
1. วันที่ 12 เมษายน  2560 จัดกิจกรรมเย็นทั่วหลา มหาสงกรานตราชภัฏกรุงเกา ณ ลานกอง

พัฒนานักศึกษา 
2. วันที่ 27 เมษายน 2560 นํานักศึกษารวมกิจกรรมแนะแนวการศึกษาและการเขาสูอาชีพแก

นักศึกษา  ณ คลีนฟารม อําเภอหนองแซง จังหวัดสระบุรี 
3. วันที่ 2 พฤษภาคม 2560 ประชุมกําหนดกิจกรรมนักศึกษาตามอัตลักษณ ประจําปการศึกษา 

2560 ณ หองประชุมกองพัฒนานักศึกษา 
4. วันที่ 23 พฤษภาคม 2560 กิจกรรมปจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจําปการศึกษา 2560 ณ หองประชุม

มหาวิทยาลัย 
5. วันที่ 23 พฤษภาคม 2560 กิจกรรมเชิดชู เกียรติผูนํานักศึกษา ณ หองประชุมกองพัฒนา

นักศึกษา 
6. วันที่ 27 - 31 พฤษภาคม 2560 กิจกรรมคายอาสา 6 ราชภัฏเขตภูมิศาสตรภาคกลาง ครั้งที่ 3   

ณ โรงเรียนวัดยาง  อ.แสวงหา จ.อางทอง 
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 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
รับทราบ 

 

ระเบียบวาระที่ 5.14  ผูอาํนวยการกองบริการการศึกษา 

 สาระสําคัญโดยยอ 
1. วันที่ 1 เมษายน 2560ประกาศรายชื่อผูผานการคัดเลือกเปนนักศึกษาภาคพิเศษ        

(เรียนวันเสาร-อาทิตย) ประจําภาคเรียนที่ 3 ปการศึกษา 2559  เวลา 08.30-16.30 น. ณ กองบริการ
การศกึษาwww.aru.ac.th 

2. วันที่ 1 เมษายน 2560 ประกาศสาขาวิชาท่ีไมมีการจัดการเรียนการสอนนักศึกษาภาคพิเศษ  
(เรียนวันเสาร-อาทิตย) ภาคเรียนที่ 3 ปการศกึษา 2559 เวลา 08.30-16.30 น. ณ กองบริการการศึกษา 

3. วันที่ 3 - 20 เมษายน 2560รับสมัครนักศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรีประจําป
การศกึษา 2560 (รอบ 2) เวลา 08.30-16.30 น. ณ กองบริการการศึกษา 

4. วันที่ 4-7 เมษายน 2560ประกาศเรียกผูสํารองมารายงานตัวและยืนยันสิทธิ์เปนนักศึกษา
ภาคปกติ คณะครุศาสตร ประจําปการศึกษา 2560 (รอบแรก) (ครั้งที่ 3) ณ กองบริการการศึกษา
www.aru.ac.th 

5. วันที่ 8 เมษายน  2560รายงานตวั ปฐมนิเทศ อบรมการลงทะเบียนออนไลน และถายรูป
ทําบัตรนักศึกษาภาคพิเศษ (เสาร-อาทิตย) ภาคเรียนที่ 3/2559 เวลา 09.00-15.30 น. ณ หองประชุม
อาคาร 100 ป 

6. วันที่ 8-9 เมษายน  2560 สอบปลายภาคนักศึกษาภาคพิเศษ (เสาร-อาทิตย) ภาคเรียนที่ 
2/2559 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

7. วันที่ 18 เมษายน  2560 ประชุมคณะกรรมการเลือกสรรผูสมควรไดรับปริญญา
กิตติมศักดิ์ ประจําป พ.ศ. 2560  (ครั้งท่ี 2) เวลา 09.00-12.00 น. ณ หองประชุมอยุธยา-อาเซียน ชั้น 2 

8. วันที่ 18 เมษายน  2560 ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ 4/2560 เวลา 
13.30-16.30 น. ณ หองประชุมอยุธยา-อาเซียน ชั้น 2 

9. วันที่ 20 เมษายน 2560 ประกาศรายชื่อนักศึกษาพรอมรหัสนักศึกษาใหม ภาคพิเศษ 
(เสาร-อาทิตย) ภาคเรียนที่ 3/2559 ณ กองบริการการศึกษาwww.aru.ac.th 

10. วันที่ 22 เมษายน 2560 นักศึกษาภาคพิเศษ (เสาร-อาทิตย) พบอาจารยที่ปรึกษา และ
เปดภาคเรียนภาคเรียนที่ 3/2559  เวลา 08.30-16.30 น. ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

11. วันที่ 26 เมษายน 2560 ประกาศรายชื่อ/หองสอบขอเขียนนักศึกษาภาคปกติ ระดับ
ปริญญาตรี  คณะครุศาสตร ประจําปการศึกษา 2560 (รอบ 2) เวลา 10.00 น. เปนตนไป ณ กองบริการ
การศกึษาwww.aru.ac.th 

12. วันที่ 28 เมษายน  2560  มหาวิทยาลัยดําเนินการสอบคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษไมตอง
สอบแขงขันเพ่ือบรรจุแตงตั้งเปนพนักงานครูองคการบริหารสวนตําบล ตําแหนงครูผูดูแลเด็ก ภาคความรู
ความสามารถเฉพาะตําแหนง (ภาค ข.) องคการบริหารสวนตําบลบางเจาฉา จํานน 1 ตําแหนง เวลา 
09.00-12.000 น. ณ หอง 3013,3015 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย 
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13. วันที่ 29 เมษายน 2560 สอบขอเขียนนักศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี  คณะครุ
ศาสตร ประจําปการศึกษา 2560 (รอบ 2) ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

14. วันที่ 1 พฤษภาคม 2560 สงผลการคดัเลือกกรณีมีเหตุพิเศษไมตองสอบแขงขันเพ่ือบรรจุ
และแตงตั้งเปนพนักงานครูองคการบริหารสวนตําบลบางเจาฉา ตําแหนงครูผูดูแลเด็ก  จํานวน 1 ตําแหนง 
ณ  กองบริการการศึกษา 

15. วันที่ 2 พฤษภาคม 2560  คณะครุศาสตรสงผลการตัดสินการคัดเลือกนักศึกษาภาคปกติ 
ระดับปริญญาตรี  ประจําปการศึกษา 2560  คณะครุศาสตร (รอบ 2) ณ กองบริการการศึกษา 

16. วันที่ 3 พฤษภาคม 2560 ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์สอบสัมภาษณนักศึกษาภาคปกติ ระดับ
ปริญญาตรี  ประจําปการศึกษา 2560 (รอบ 2) ณ กองบริการการศึกษาwww.aru.ac.th 

17. วันที่ 3 พฤษภาคม 2560 ประชุมประธานกรรมการบริหารหลักสูตรทุกสาขาวิชาเพ่ือ
ชี้แจงแนวทางการรับนักศึกษา ประจําปการศึกษา 2561 เวลา 13.00 น. ณ หองประชุม 3013 อาคาร
บัณฑิตวิทยาลัย 

18. วันที่ 3 พฤษภาคม 2560 ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตรที่ 1 การผลิตและ
พัฒนาครูสูความตองการของประเทศ เวลา 14.00 น. ณ หองประชุมอยุธยา-อาเซียน 

19. วันที่ 6 พฤษภาคม 2560 สอบสัมภาษณนักศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี  ประจําป
การศกึษา 2560 (รอบ 2) ณ กองบริการการศึกษาwww.aru.ac.th 

20. วันที่ 15 พฤษภาคม 2560 ประกาศผลการคัดเลือกเปนนักศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญา
ตรี  ประจําปการศึกษา 2560 (รอบ 2) ณ กองบริการการศึกษาwww.aru.ac.th 

21. วันที่ 15-19 พฤษภาคม 2560 นักศึกษาภาคปกติสอบปลายภาคเรียนท่ี 2/2559          
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

22. วันที่ 18-27 พฤษภาคม 2560 อาจารยผูสอนสงเกรดนักศึกษาภาคปกติที่จะสําเร็จ
การศกึษา ภาคเรียนที่ 2/2559 ผานระบบออนไลน ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

23. วันที่ 22 พฤษภาคม 2560 รายงานตัวและยืนยันสิทธิ์เปนนักศึกษาภาคปกติ ระดับ
ปริญญาตรี  ประจําปการศึกษา 2560 (รอบ 2) ณ หองประชุมอาคาร 100 ป ศูนยภาษาและคอมพิวเตอร 

24. วันที่ 22 พฤษภาคม 2560  เปดภาคเรียนภาคฤดูรอนภาคเรียนที่ 3/2559 ณ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

25. วันที่ 26 พฤษภาคม 2560 นักศึกษาใหม ประจําปการศึกษา 2560 ยื่นผลสําเนาผล     
การเรียน และทดสอบกอนเรียนการอบรมปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ ณ หองประชุมอาคาร 100 ป       
ศูนยภาษาและคอมพิวเตอร 

26. วันที่ 18- 31 พฤษภาคม 2560, วันที่ 1-6 มิถุนายน 2560 อาจารยผูสอนสงเกรด
นักศึกษาภาคปกติที่ยังไมสําเร็จการศกึษา ภาคเรียนที่ 2/2559 ผานระบบออนไลน ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 

27. ปฏิทินการศึกษาภาคฤดูรอน (ภาคเรียนที่ 3/2559) สําหรับนักศึกษาภาคปกต ิ(ตารางกิจกรรม) 
28. ปฏิทินการศึกษาภาคฤดูรอน (ภาคเรียนที่ 3/2559) สําหรับนักศึกษาภาคปกต ิ(ตารางสัปดาห) 

 

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
รับทราบ 
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ระเบียบวาระที่ 5.15  หัวหนาหนวยตรวจสอบภายใน 
- ไมมี – 

 

ระเบียบวาระที่ 5.16  ประธานคณะกรรมการดําเนินงานศูนยฝกปฏิบัตกิารวิชาชีพธุรกิจ (อาคาร
สวนหลวง) 

 สาระสําคัญโดยยอ 
1. สรุปการวิเคราะหยอดขายหองพัก หองสัมมนา  และบริการตาง ๆ  ยอนหลัง 3 ป 
2. รายรับ – รายจายในชวงเดือนตุลาคม – เมษายน ยอนหลัง 3 ป คิดเปนรอยละ) 
3. รายรับ – รายจายในชวงเดือนตุลาคม – เมษายน ยอนหลัง 3 ป (แยกตามหมวด) 
4. กราฟแสดงการเปรียบเทียบเงินรายรับ – รายจายศนูยฝกฯ ปงบประมาณ 2558 – 2560 แบบรายเดือน 

 

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 5.17  รองอธิการบด ี

ระเบียบวาระที่ 5.17.1  รองอธิการบดีฝายบริหาร 

 สาระสําคัญโดยยอ 
1. สรุปขอมูลดานอาคารสถานที ่

1.1 ขณะนี้ไดมีการสงมอบอาคารคณะครุศาสตรและคืนพื้นที่ถนนหนาอาคาร  ทําใหสามารถ
ใชเสนทางเพ่ือการสัญจรเชื่อมระหวางแยกสนามฟุตบอลออกไปถนนสาย 21 บริเวณดานหนาอาคาร 100 ป        
ไดตามปกติ ดังนั้น ดวยเหตุผลดานการรักษาความปลอดภัยในทรัพยสินและความปลอดภัยในการใชรถใชถนน     
จึงขอกําหนดเวลาในการเปดปดประตูทางออกดานคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  ประตูทางออกดานอาคาร 
100 ป และประตูทางเขาดานอาคารดนตรี ดังนี ้

 วันจันทรถึงวันศุกร  ชวงเชา  เปดเวลา 06.30 น. ปดเวลา 09.30 น. 
     ชวงบาย  เปดเวลา 15.30 น. ปดเวลา 19.00 น. 
 วันเสารและวันอาทิตย เปดเวลา 04.00 น. ปดเวลา 19.00 น. 
สวนประตูทางเขา/ออก  บริเวณวัดบรมพุทธาราม  เนื่องจากมีงานการปรับปรุงอาคาร 1  อาคาร 

2  ที่อยูระหวางดําเนินการและไดทําการปดถนนบริเวณดานหนาอาคารดังกลาว  จึงกําหนดใหมีเวลาการเปดปด
ประตูทางเขา/ออก สําหรับทุกวันดังนี ้

 เปดเวลา 06.00 น. ปดเวลา 18.00 น. 
ทั้งนี้ตั้งแตวันที่ 15 พฤษภาคม 2560 เปนตนไป 
1.2 งานกอสรางอาคารศิลปกรรม  เบิกจายแลว  8 งวด จาก 22 งวด อยูระหวางสงงานงวดที่ 

9 – 10 คาดวาจะสงมอบอาคารไดภายในเดือนธันวาคม 2560  (ผูรับจางจะสงงวดงานที่เหลือเร็วขึ้นคาดวาจะ
ดําเนินการสงงวดงานเฉลี่ยเดือนละ 3 งวดงาน) 

1.3 งานกอสรางอาคารเรียนรวมและโรงอาหาร เบิกจายแลว 7 งวด จาก 19 งวด คาดวาจะสง
มอบอาคารไดในเดือนธันวาคม 2560 จากขอมูลปจจุบันผูรับจางทํางานไดเร็วกวาแผน 
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1.4 งานปรับปรุงอาคาร 1 และ 2 เบิกจายงวดที่ 2 จาก 10 งวด จากขอมูลปจจุบันผูรับจาง
ทํางานไดตามแผน คาดวาจะสงมอบอาคารไดในเดือนตุลาคม 2560 

2. สรุปขอมูลดานบริหารจัดการ 

2.1 อยูระหวางกระบวนการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน  โดยมีเปาหมายมุงเนนดานการใหบริการ
และการทํางานเปนทีม  โดยเริ่มจากกองกลางเปนหนวยงานนํารอง 

2.2 อยูระหวางกระบวนการปรับปรุงระบบบัญชีและการเงิน 
2.3 จะมีการจัดระเบียบรานคาภายในมหาวิทยาลัยเพ่ือประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ 
2.4 ปรับการบริหารจัดการการผลิตน้ําดื่มเพ่ือจัดจําหนายในนามมหาวิทยาลัย 
2.5 กําลังดําเนินการปรับปรุงดานสุขลักษณะภายในโรงอาหารและสภาพแวดลอมบริเวณโดยรอบ 

3. สรุปขอมูลดานงานวิเทศสัมพันธ 
3.1 โครงการฝกอบรมภาษาอังกฤษ  ณ ประเทศมาเลเซีย  ไดขยายเวลาการรับสมัคร         

เปนครั้งที่ 2 โดยผูสมัครสามารถใชผลการทดสอบที่มหาวิทยาลัยจัดสอบเมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ 2560 
ประกอบการสมัครไดยื่นใบสมัครพรอมเอกสารไดภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2560 

3.2 ผูแทนจากมหาวิทยาลัยอันชิงประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน  ไดเขาพบผูบริหาร
มหาวิทยาลัย  โดยมีการพูดคุยในรายละเอียดเพื่อความรวมมือทางวิชาการกับคณะมนุษยศาสตรฯ และคณะ
วิทยาการจัดการ 
 

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
รับทราบ 

 

ระเบียบวาระที่ 5.16.2  รองอธิการบดีฝายนโยบายและแผน 
 

 สาระสําคัญโดยยอ 
1. สรุปกรอบวงเงินงบประมาณรายจาย (งบแผนดิน) ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561 
2. ขอสั่งการนายกรัฐมนตรีดานการบริหารราชการแผนดิน 
3. ผลการจัดประชุมคณะกรรมการดําเนินงานจัดทําตัวชี้วัดผลการดําเนินการ (Key  Performance  

Indicators : KPIs)  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  ครั้งที่ 3/2560 
4. กําหนดการประชุมเชิงปฏิบัติการ : การจัดทํากรอบยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา ระยะ 20 ป (พ.ศ. 2560 – 2579) วันที่ 25 – 27 พฤษภาคม 2560 ณ ชวาลัน  รีสอรท  จังหวัด
นครปฐม 
 

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
รับทราบ 

 

ระเบียบวาระที่ 5.16.3  รองอธิการบดีฝายวิชาการ 

 สาระสําคัญโดยยอ 
1. รับรายงานตัวนักศึกษาภาคพิเศษ ภาคเรียนที่ 3/2559 จํานวน 192 คน 
2. รับสมัครนักศึกษาภาคปกติ  ประจําปการศึกษา 2560 (รอบ 2) มีผูสมัคร 643 คน 
3. สอบขอเขียนนักศึกษาภาคปกติ คณะครุศาสตร จํานวน 83 คน 
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4. จัดบริการทางวิชาการสอบบรรจุครูผูดูแลเด็ก องคการบริหารสวนตําบลบางเจาฉา 
จังหวัดอางทอง  

5. ประชุมอาจารยสาขาวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือเตรียมสอบปรับปรุงพ้ืนฐานภาษาอังกฤษ 
นักศึกษาใหมภาคปกติ ประจําปการศึกษา 2560 

6. ประชุมประธานบริหารหลักสูตรเก่ียวกับเกณฑการรับนักศึกษาภาคปกติ  ประจําป
การศกึษา พ.ศ. 2561 เพ่ือวางแผนรับนักศึกษาใหม  

7. ประชุมคณะกรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตรที่ 1 การผลิตและพัฒนาครูสูความตองการ
ของประเทศ 

8.  สอบสัมภาษณนักศึกษาภาคปกติ ประจําปการศึกษา 2560 (รอบ 2) 
9. ลงนามทําสัญญาจัดบริการทางวิชาการ สอบบรรจุครูผูชวยองคการบริหารสวนตําบล

คลองสี่ จังหวัดปทุมธานี 
10. จัดอบรมพ้ืนฐานวิชาภาษาอังกฤษกับนักศึกษาใหมภาคปกติ ประจําปการศึกษา 2560 

จํานวน 1,400 คน 
11. ประชุมกรรมการวิชาการเรื่อง 

- พิจารณาการขาดสอบปลายภาคนักศึกษาภาคพิเศษ ภาคเรียนที่ 2/2559 
- การจัดการเรียนการสอนขามคณะ 
- การเทียบโอนรายวิชากรณกีารศกึษาในสถาบันตางประเทศ 

12. การวางแผนรับนักศึกษาภาคปกติ รอบ 3 หลังจากไดขอมูลนักศึกษาที่เขามารายงานตัว
อบรมภาษาอังกฤษแลว 

13. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง ปฏิทินการศึกษาสําหรับนักศึกษา
ภาคปกติ  ประจําปการศึกษา 2560 
 

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
รับทราบ 

 

ระเบียบวาระที่ 5.16.4  รองอธิการบดีฝายกิจการนักศกึษา 

- ไมมี – 
 

ระเบียบวาระที่ 5.16.5  รองอธิการบดีฝายกิจการพิเศษและกฎหมาย 

 สาระสําคัญโดยยอ 
รายงานผลการออกกฎหมายที่ผานสภามหาวิทยาลัย ประจําป 2560  
1. ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา วาดวย การจัดการศึกษาระดับ

อนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2560 (การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2560 วันที่ 18 มกราคม 
2560) 

2. ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา วาดวย การจายคาสอนเกินภาระงาน
สอนสําหรับการจัดการศึกษาภาคปกติ พ.ศ. 2560 (การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2560 วันที่ 15  
กุมภาพันธ 2560) 
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3. ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา วาดวย หลักเกณฑ วิธีการเก็บรักษา    
เงิน และเงื่อนไขการใชเงินคงคลัง พ.ศ. 2560 (การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 4/2560 วันท่ี 19 
เมษายน 2560) 

4. ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา วาดวย การศึกษาวิจัยและการทดลอง   
ในมนุษย พ.ศ. 2560 (การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2560 วันที่ 19 เมษายน 2560) อยูระหวาง
นําเสนอทานนายกสภามหาวิทยาลัยพิจารณาลงนาม 

5. ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา วาดวย คุณสมบัติ หลักเกณฑและ
วิธีการสรรหาคณบดี พ.ศ. 2560 (การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 4/2560 วันที่ 19 เมษายน 2560) 
อยูระหวางนําเสนอทานนายกสภามหาวิทยาลัยพิจารณาลงนาม 

6. ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา วาดวย คุณสมบัติ หลักเกณฑและ
วิธีการสรรหาผูอํานวยการ สถาบัน สํานัก ศูนย หรือหัวหนาสวนราชการหรือหนวยงานที่เรียกชื่ออยางอ่ืนที่
มีฐานะเทียบเทาคณะ พ.ศ. 2560 (การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 4/2560 วันที่ 19 เมษายน 2560)  
อยูระหวางนําเสนอทานนายกสภามหาวิทยาลัยพิจารณาลงนาม 

งานดําเนินการอยูระหวางนําเขาสภามหาวิทยาลัย (วันท่ี 17 พฤษภาคม  2560) 
1. ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา วาดวย หลักเกณฑและวิธีการเทียบ

ตําแหนงทางวิชาการของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. .... 
2. ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา วาดวย คณะกรรมการสงเสริมกิจการ

มหาวิทยาลัย พ.ศ.... 
3. ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา วาดวย การเก็บเงินบํารุงการศึกษาและ

การจายเงินเพ่ือจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ พ.ศ. ... 
 

งานนิติการ 
1. วันที่ 26 เมษายน 2560 เขารวมอบรมการปองกันปราบปรามการทุจริตและผลประโยชน

ทับซอน ณ หองประชุมศูนยวิทยาศาสตร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 

2. วันที่ 26 เมษายน 2560 พิจารณาการตออายุสัญญาเชาพ้ืนที่ (บริษัท แฟกซไลท จํากัด) 
3. วันที่ 28 เมษายน 2560 พิจารณาขอบังคบั ระเบียบ เพ่ือเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย 

จํานวน 4 เรื่อง  
4. วันที่ 1 พฤษภาคม 2560 พิจารณาการตอสัญญาเชาพ้ืนที่ (บริษัท แฟกซไลท จํากัด) 
5. วันที่ 1 พฤษภาคม 2560 ใหความเห็นการแจงประกาศสํานักนายกรัฐมนตร ี
6. วันที่ 1 พฤษภาคม 2560 พิจารณาหนังสือมอบอํานาจการขอคัดสําเนาทะเบียนธุรกิจ 

บริษัท เบสท เอ็คซเพรท +อินฟอรเมชั่นเทคโนโลยี จํากัด กรณีผิดสัญญาจาง เพ่ือสงใหอัยการฟองคด ี
7. วันที่ 2 พฤษภาคม 2560 พิจารณาหนังสือมอบอํานาจการคัดสําเนาทะเบียนราษฎรผูผิด

สัญญาทุน 2 ราย เพ่ือสงใหอัยการ 
8. วันที่ 6 พฤษภาคม 2560 เขารวมประชุมคณะกรรมการปรับปรุงและยกรางกฎหมาย  
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9. วันที่ 6 พฤษภาคม 2560 พิจารณาและปรับแกบันทึกขอตกลงการใชสถานที่จําหนาย
สินคาในวันเสาร-วันอาทิตย (ตลาดนัด)  

10. วันที่ 8 พฤษภาคม 2560 พิจารณาระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา       
วาดวย การใชเงินคงคลัง พ.ศ. 2560 เพ่ือเสนอนายกสภามหาวิทยาลัยลงนาม 

11. วันที่ 8 พฤษภาคม 2560 พิจารณาระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา      
วาดวย การวิจัยและการทดลองในมนุษย พ.ศ. 2560 เพ่ือเสนอนายกสภามหาวิทยาลัยลงนาม 

12. วันที่ 8 พฤษภาคม 2560 พิจารณาหนังสือมอบอํานาจการแจงความที่สถานีตํารวจ
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา กรณีลักทรัพยที่โรงเรียนสาธิตมัธยม 

13. วันที่ 9 พฤษภาคม 2560 เปนประธานการประชุมการจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตภาครัฐ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ณ หองประชุมอาเซียน 

14. วันที่ 9 พฤษภาคม 2560 ใหความเห็นขอรองเรียน กรณีขอความเปนธรรม 
15. วันที่ 9 พฤษภาคม 2560 ใหความเห็นกรณีการตรวจสอบวุฒิการศึกษา 
16. วันที่ 11 พฤษภาคม 2560 พิจารณาขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา     

วาดวย คุณสมบัติ หลักเกณฑ และวิธีการสรรหาคณบดี พ.ศ. 2560 เพื่อเสนอนายกสภามหาวิทยาลัย
พิจารณาลงนาม 

17. วันที่ 11 พฤษภาคม 2560 พิจารณาขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา วาดวย 
คุณสมบัติ หลักเกณฑ และวิธีการสรรหาผูอํานวยการสถาบัน สํานัก ศูนย หรือหัวหนาสวนราชการ หรือ
หนวยงานที่เรียกชื่ออยางอ่ืนที่มีฐานะเทียบเทาคณะ พ.ศ. 2560 เพ่ือเสนอนายกสภามหาวิทยาลัยลงนาม 
 

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชมุ 
รับทราบ 

 

ระเบียบวาระที่ 5.16.6  ผูชวยอธิการบดีฝายประกันคณุภาพ 

 สาระสําคัญโดยยอ 
1. วันที่ 19 เมษายน  2560 ประชุมคณะกรรมการพัฒนาและดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา 

ครั้งท่ี 3/2560 ณ หองประชุมอยุธยา – อาเซียน เวลา 14.00 น. 
2. วันที่ 26 เมษายน 2560 อบรมโครงการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสการดําเนินงาน      

ของหนวยงานภาครัฐ ครั้งที่ 2 
3. วันที่ 2 พฤษภาคม 2560 ประชุมคณะกรรมการพัฒนาและดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา 

ครั้งท่ี 2/2560 
4. วันที่ 24 - 28 กรกฎาคม 2560 การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปการศึกษา 2559 

ระดับหลักสูตร 
5. วันที่ 21 - 31 สิงหาคม 2560 การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปการศึกษา 2559 

ระดับคณะ 
6. วันที่ 9 - 13 ตุลาคม 2560 การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปงบประมาณ       

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

 

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
รับทราบ 

 

ระเบียบวาระที่ 5.16.7  ผูชวยอธิการบดีฝายบริการวิชาการและสหกิจศกึษา 

 สาระสําคัญโดยยอ 
1. วันที่ 3 พฤษภาคม 2560 ประชุมคณะกรรมการทํางานจัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษา

ระบบสหกิจศึกษา  พิจารณา (ราง) แผนพัฒนาการจัดการศึกษาระบบสหกิจศึกษา ปการศึกษา 2560 – 2564      
ณ หองประชุมกองพัฒนานักศกึษา 

2. วันที่ 24 - 26 พฤษภาคม 2560 จัดกิจกรรมการสงเสริมและพัฒนาการเรียนรูนักศึกษาสหกิจ
ศึกษา “หลักสูตรเตรียมความพรอมกอนออกสหกิจศึกษา   ครั้งที่ 2” ใหกับนักศึกษาที่เขาสหกิจศึกษา ชั้นปที่ 2-3 
ดังนี้ 

 คณะวิทยาการจัดการ 
 1. สาขาวิชาการตลาด 
 2. สาขาวิชาการทองเที่ยว 
 3. สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส      
 4. สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย  
 5. สาขาวิชาธุรกิจระหวางประเทศ 
 6. สาขาวิชาการเปนผูประกอบการ 
 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
 1. สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
 2. สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน    
 3. สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร   
 4. สาขาวิชาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม   
 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร      
 1. สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
 2. สาขาวิชาการปกครองทองถิ่น                                                                                         

  ณ หอประชุมมหาวิทยาลัย 
3.   หลักสูตรที่ไดรับการรับรองจากสถาบันคุรุพัฒนา 

 

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
รับทราบ 
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ระเบียบวาระที่ 5.16.8  ผูชวยอธิการบดีฝายประชาสัมพันธ 

 สาระสําคัญโดยยอ 
1. วันที่ 17 เมษายน 2560 ดร.เกษม บํารุงเวช อธิการบดี และ ดร.ภาคิน โชติเวศยศิลป ผูชวยอธิการบดี

ฝายประชาสัมพันธ เขารวมงานเลี้ยงรับรองเยาวชนจาก 3 จังหวัดชายแดนใต ที่เขาพักกับครอบครัวอุปถัมภในจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา  ณ  เรือนรับรอง จวนผูวาราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

2. วันที่ 21 เมษายน 2560 งานประชาสัมพันธ ประชุมวางแผนและลงสํารวจพื้นที่บริเวณดานหนา
มหาวิทยาลัยและหนากองพัฒนานักศึกษา เพ่ือทําการติดตั้งจอ LED เพ่ือประชาสัมพันธขอมูลขาวสารและกิจกรรมตาง ๆ  
ของทางมหาวิทยาลัย ณ หองประชาสัมพันธ ชั้น 1 อาคารบรรณราชนครินทร 

3. วันที่ 22 เมษายน 2560 ดร.เกษม บํารุงเวช อธิการบดี อาจารยธาตรี มหันตรัตน รองอธิการบดี       
ฝายกิจการพิเศษและกฎหมาย และ ดร.ภาคิน โชติเวศยศิลป ผูชวยอธิการบดีฝายประชาสัมพันธเขารวมอวยพรและมอบ
ของขวัญเนื่องในวันคลายวันเกิด ผศ.ไพศาล บุรินทรวัฒนา อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ         
ณ บานพักรับรองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ วิทยาเขตหันตรา  

4. วันที่ 25 เมษายน 2560 ดร.ภาคิน โชติเวศยศิลป เปนผูแทนอธิการบดี เขารวมพิธีบําเพ็ญกุศลคลาย
วันสวรรคต ของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจําป 2560  ณ  บริเวณวัดวรเชษฐาราม  หลังโรงเรียนประตูชัย 

5. วันที่ 26 เมษายน 2560 งานประชาสัมพันธ ไดรับมอบหมายจากอธิการบดี   เปนหนวยงานหลักใน   
การจัดและประสานงานโครงการ “สานใจไทย สูใจใต” รุนที่ 30  ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

6. วันที่ 28 เมษายน 2560 ดร.ภาคิน โชติเวศยศิลป เปนผูแทนอธิการบดี เขารวมประชุมอนุกรรมการ
ประชาสัมพันธระดับจังหวัด ครั้งที่ 2 ณ หองสมุดกรมการปกครองจังหวัด ชั้น 2 อาคาร 4 ชั้น ศาลากลางจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 

7. วันที่ 1 พฤษภาคม 2560 งานประชาสัมพันธ ประชุมการจัดทํา “ARU NEWS” เอกสารอิเล็กทรอนิกส
เพ่ือการเผยแพรและประชาสัมพันธผานชองทางการสื่อสารตาง ๆ  ของมหาวิทยาลัย เชน Line Application , Facebook , 
Website เพื่อใหบุคลากรของทางมหาวิทยาลัยไดรับรูขอมูลขาวสารและกิจกรรมตาง ๆ ของทางมหาวิทยาลัย                 
ไดรวดเร็วยิ่งขึ้น ณ หองประชาสัมพันธ ชั้น 1 อาคารบรรณราชนครินทร 

8. วันที่ 2 พฤษภาคม 2560 งานประชาสัมพันธ จัดสงการดอวยพรวันเกิดแกบุคลากรสายวิชาการและ
สายสนับสนุนของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  

9. วันที่ 5 พฤษภาคม 2560 ดร.ภาคิน โชติเวศยศิลป และทีมงานประชาสัมพันธ ประชุมปดเลมวารสาร 
“ภูมิอยุธยา” ฉบับที่ 3 (กอนสงโรงพิมพเพ่ือเผยแพร) ณ หองประชาสัมพันธ ชั้น 1 อาคารบรรณราชนครินทร 
 

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี 6  เรื่องอื่น ๆ 

ระเบียบวาระที่  6.1 กําหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  ครั้งที่ 6/2560 

สาระสําคัญโดยยอ 
มหาวิทยาลัยกําหนดใหมีการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  (ก .บ. )              

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



 

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวทิยาลัยราชภัฏพระนครศรอียุธยา  ครั้งที่  6/2560 
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สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยขอใหกรรมการทุกทานเขารวม        
ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกลาวโดยพรอมเพรียงกัน 

 

มติ/ความคิดเห็นของที่ประชมุ 
     รับทราบ 

 

ระเบียบวาระที่  6.2 ขอเสนอแนะจากแตละหนวยงาน 
- ไมมี - 

 

เลิกประชุมเวลา  16.48 น.  
 

 

นางนงคราญ คงสมทรง ผูจัดทํารายงานการประชุม 
นางลักขณา เตชวงษ ผูตรวจบันทึกการประชุม 


