
 

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวทิยาลัยราชภัฏพระนครศรอียุธยา  ครั้งที่  1/2560 

 

[2-1] 

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
ครั้งที่  12/2559 

วันอังคารที่  13  ธันวาคม  2559  เวลา 13.30 – 16.35 น. 
ณ  หองประชุมอยุธยา – อาเซียน  มหาวิทยาลัยราชภฏัพระนครศรีอยุธยา 

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

ผูที่มาประชุม 
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  คณบดคีณะครุศาสตร               กรรมการ 
10. ผศ.หทัยรัตน  ทรรพวส ุ คณบดีคณะมนุษยศาสตรฯ     กรรมการ 
11. รศ.ดร.ชูสิทธิ ์ ประดับเพ็ชร ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา    กรรมการ 
12. ดร.จงกล  เฮงสุวรรณ ผูอํานวยการสถาบันอยุธยาศึกษา        กรรมการ 
13. ผศ.ธน ู   บุญญานุวัตร ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและ 

     เทคโนโลยีสารสนเทศ      กรรมการ 
14. ดร.นริสานันท เดชสุระ  ผูอํานวยการสํานักงานบัณฑิตศึกษา    กรรมการ 
15. นางสาวเพลินตา โมสกุล  ผูอํานวยการกองนโยบายและแผน        กรรมการ 
16. นางสาวพรสวรรค คลายกัน ผูอํานวยการกองกลาง      กรรมการ 
17. นางสารภ ี  พูลศิริ  ผูอํานวยการกองพัฒนานักศึกษา     กรรมการ 
18. นางลักขณา  เตชวงษ  ผูอํานวยการกองบริการการศึกษา        กรรมการ 
19. นางสาวพรสวรรค คลายกัน ผูอํานวยการกองกลาง รักษาราชการแทน 

     ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี     กรรมการและเลขานุการ 
20. นางศิขรินทร  สุวรรณทัศน นิติกร        ผูชวยเลขานุการ 
21. น.ส.กาญจนพิชญา ภิญญา  รักษาการหัวหนางานกิจการคณะกรรมการ    ผูชวยเลขานุการ 
22. นางนงคราญ  คงสมทรง เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป              ผูชวยเลขานุการ 
23. นางจิราพร  พัฒนธนกิจ เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป     ผูชวยเลขานุการ 
 

ผูไมมาประชุม 
1. รศ.ไพฑูรย  สมัครกิจ รองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา       ติดภารกิจ 
2. ดร.ศานติ  เล็กมณี  คณบดีคณะวิทยาการจัดการ       ติดราชการ 
3. อาจารยประพันธ  แสงทองดี ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ   ติดราชการ 
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ผูเขารวมประชุม 
1. นางสาวกาญจนา  เงินออน  หัวหนาสํานักงานคณะครุศาสตร 
2. นางอรัญญา   จงกลรัตน หัวหนาสํานักงานคณะมนุษยศาสตรฯ 
3. วาที่รอยตรีหญิงรัตติยา พาวินัย  หัวหนาสํานักงานผูอํานวยการสถาบันอยุธยาศึกษา 
4. ดร.เกษรา   ศรีวิเชียร หัวหนาสํานักงานผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
5. นางสาวพิจิกามาศ  แยมบู  หัวหนาสํานักงานสํานักวิทยบริการฯ 
6. นางสาวเบญจลักษณ  ชิดชาญชัย หัวหนางานประกันคุณภาพ 
7. วาที่รอยตรีอิทธิพัทธ  สมจู  นักวิเคราะหนโยบายและแผน 

เริ่มประชุม เวลา 13.30 น. 
          ประธานพิจารณาจํานวนกรรมการที่มาประชุมและเห็นวาครบองคประชุมแลว จึงเปด            
การประชุมและดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม  

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องที่ประธานแจงใหทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 1.1 การเขารวมกิจกรรมของมหาวิทยาลัย 
 

 สาระสําคัญโดยยอ 
 ขอความรวมมือในการเขารวมกิจกรรมที่มหาวิทยาลัยไดกําหนดไวในแตละกิจกรรม  โดยให     

แตละหนวยงานใหความรวมมือในการเขารวมกิจกรรมตาง ๆ ของมหาวิทยาลัยที่เปนผูดําเนินการจัดในทุก ๆ 
กิจกรรม  และกํากับบุคลากรในหนวยงานใหเขารวมกิจกรรมโดยพรอมเพรียงกันดวย 

 

 มติ/ความเห็นของที่ประชมุ 
   รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 1.2 การจัดงาน "พระราชาผูทรงธรรม”    กลางใจราษฎร กลางใจทุง กลางใจกรุง    
“ศรีอยุธยา” 

 สาระสําคัญโดยยอ 
 สมาคมศิษยวิทยาลัยครูพระนครศรีอยุธยา รวมกับคณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา นําโดยนายวิทยา บุรณศิริ จัดประชุมการจัดงานถวายอาลัย แดพระบาทสมเด็จ
พระปริมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช จุดเทียนถวายความอาลัย และจัดงาน 111 ป จากโรงเรียนฝกหัดคร ู      
สูมหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา พรอมกับจัดกิจกรรม 666 ป กรุงศรีอยุธยา โดยใชชื่องานวา 
"พระราชาผูทรงธรรม” กลางใจราษฎร กลางใจทุง กลางใจกรุง “ศรีอยุธยา" ซึ่งจะจัดขึ้นระหวางวันที่ 24  
ธันวาคม 2559 – วันที่ 1 มกราคม 2560 ณ บริเวณลานหนาวัดพระราม อําเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา  มีกิจกรรมตาง ๆ อาทิ 
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- วงดนตรีซิมโฟนี 
- ดุริยางคกองทัพบก 
- ศิลปนนักรองชั้นนําของประเทศ อัญเชิญบทเพลงพระราชนิพนธ และเพลงอยุธยา 
- กิจกรรมออกรานอาหารจากชาวอยุธยา 
- กิจกรรมนิทรรศการพระราชกรณียกิจในหลวง ร.9 กับแผนดินอยุธยา 
- กิจกรรมอูขาว การจัดจําลองโครงการเศรษฐกิจพอเพียงและนาจําลอง เปนรูปเกาะเมืองอยุธยา 

อูน้ํา วิถีชาวอยุธยาวิธีแหงน้ําซึ่งภูมิสังคมกอเกิดวัฒนธรรม สถาปตยกรรม จารีตประเพณ ี
- กิจกรรมวิธีการกินอยางอยุธยา หลากหลายดวยกิจกรรมสาธิต การสราง ซอม เรือไทย       

เพลงเรือ ตลาดน้ํา ตลาดบก และกิจกรรมตาง ๆ อีกมากมาย 
 ในหลวงพระราชทาน ตราพระราชลัญจกร ชาวอยุธยา ในนาม สมาคมศิษยเกาวิทยาลัยครู
พระนครศรีอยุธยา ขอเชิญชวน แตงกายไวทุกข รวมจุดเทียนถวายอาลัย และรองเพลงสรรเสริญพระบารมี       
กับบรรยากาศกลางเมืองมรดกโลก  และขอเชิญชวนคณะผูบริหารทุกทานเขารวมงานในครั้งนี้โดยพรอม
เพรียงกัน 
    

 มติ/ความเห็นของที่ประชมุ 
   รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 1.3  การดูแลความปลอดภัยในชวงวันหยุด 
 

 สาระสําคัญโดยยอ 
 ในชวงวันหยุดสิ้นป พ.ศ.2559 นี้  ขอใหแตละหนวยงานชวยดูแลความปลอดภัยแตละอาคารที่

รับผิดชอบ  เชน  ถอดปลั๊กอุปกรณไฟฟา  ปดสวิทซไฟ  ปดน้ํา  ปดหอง ใหเรียบรอย    
 

   มติ/ความเห็นของที่ประชมุ 
   รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 1.4  การจัดประชุม ประจําภาคเรียนที่ 2/2559 
 

 สาระสําคัญโดยยอ 
 มหาวิทยาลัยกําหนดใหมีการจัดประชุม ประจําภาคเรียนที่ 2/2559 ในวันพุธที่ 4  มกราคม 

2560 ณ  หองประชุมอาคาร 100 ป  โดยช วงเช าจะเปนการประชุมของข าราชการพลเรือน                    
ในสถาบันอุดมศึกษาสายสนับสนุนวิชาการ  พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนวิชาการ  พนักงานราชการ  
ลูกจางประจํา  และเจาหนาที่ประจําตามสัญญา  สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา และสังกัด
โรงเรียนสาธิตมัธยม  โรงเรียนประถมสาธิต  โรงเรียนสาธิตปฐมวัย  ในชวงบาย ตั้งแตเวลา 13.30 น. – 
16.30 น. จะเปนการประชุมของขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาสายวิชาการ  พนักงานมหาวิทยาลัย
สายวิชาการ  สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา และครูประจําตามสัญญาสังกัดโรงเรียนสาธิต
มัธยม  โรงเรียนประถมสาธิต  โรงเรียนสาธิตปฐมวัย       
 

   มติ/ความเห็นของที่ประชมุ 
   รับทราบ 
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ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่องรับรองรายงานการประชมุ 

ระเบียบวาระที่ 2.1  เรื่องรับรองรายงานการประชุม  ครั้งที่ 11/2559  

สาระสําคัญโดยยอ 
มหาวิทยาลัยไดกําหนดใหมีการประชุม คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.)               

ครั้งที่ 11/2559 เมื่อวันอังคารท่ี 8 พฤศจิกายน  2559 เวลา 13.30 น. ณ หองประชุมอยุธยา – อาเซียน  
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

เลขานุการคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) นําเสนอรายงานการประชุม (ก.บ.)        
ครั้งที่ 11/2559 เพ่ือขอใหที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม 

 

มต/ิความคิดเห็นของที่ประชุม 
  รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) ครั้งที่ 11/2559              
โดยมีการแกไข ในหนา 2 – 4 บรรทัดที่ 4  การแกไขคําวา “แปลอักษร” เปนคําวา “แปรอักษร” 
 
 

ระเบียบวาระท่ี 3   เรื่องสืบเนื่องจากการประชุม 

ระเบียบวาระที่ 3.1  รายงานขอมูลการดําเนินงานและผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุม 
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา   
ครั้งที่ 11/2559 

สาระสําคัญโดยยอ 
  เลขานุการคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  (ก .บ . )  นํ า เสนอรายงานขอ มูล                  
จากการดําเนินงานและผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่  11/2559 
เมื่อวันอังคารท่ี 8 พฤศจิกายน  2559  ดังตอไปนี ้
 

ระเบียบ
วาระท่ี 

เร่ือง 
มติท่ีประชุม/ขอเสนอแนะ 

และขอส่ังการ 
ผลการปฏิบัตติามมต ิ

5.1 ขอความเห็นชอบ (ราง) ขอบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา        
วาดวย หลักเกณฑและวิธีการเทียบ
ตําแหนงทางวิชาการของพนักงาน
มหาวิทยาลัย พ.ศ. ... 

เห็นชอบ (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลยัราชภัฏ
พระนครศรอียุธยา วาดวย หลกัเกณฑ     
และวิธกีารเทียบตาํแหนงทางวิชาการ      
ของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ...          
โดยใหแกไขตามขอเสนอแนะของ            
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) 
และนําเสนอสภามหาวิทยาลัยตอไป   

- แจงมติการประชุมใหแกหนวยงาน        
ที่เกี่ยวของไดรับทราบ 

- นําเสนอเพื่อพิจารณาในการประชุม    
สภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 10/2559     
เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2559          
มติที่ประชุม  ขอใหมหาวิทยาลัยนํา
กลับไปทบทวน โดยขอความเห็นและ
ขอเสนอแนะจากกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ ไดแก         
ดร.พลสัณห  โพธิ์ศรีทอง  ศ.นพ.สมเกียรต ิ
วัฒนศริิชัยกุล และ ศ.ดร.ณรงคฤทธิ์  
สมบัติสมภพ กอนบรรจุวาระการประชมุ
สภามหาวิทยาลัยตอไป 
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ระเบียบ
วาระท่ี 

เร่ือง 
มติท่ีประชุม/ขอเสนอแนะ 

และขอส่ังการ 
ผลการปฏิบัตติามมต ิ

5.2 ขอความเห็นชอบ (ราง) บันทึกความ
เขาใจ (MOU) และบันทึกขอตกลง 
(MOA) ระหวางมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยากับ Toyo  University 
ประเทศญี่ปุน 

เห็นชอบ (ราง) บันทกึความเขาใจ (MOU) 
และบันทึกขอตกลง (MOA) ระหวาง
มหาวิทยาลัยราชภฏัพระนครศรีอยุธยา    
กับ Toyo  University ประเทศญี่ปุน      
โดยใหแกไขตามขอเสนอแนะของ   
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.)  
และนําเสนอสภามหาวิทยาลัยตอไป 

- แจงมติการประชุมใหแกหนวยงาน        
ที่เกี่ยวของไดรับทราบ 

- นําเสนอเพื่อพิจารณาในการประชุมสภา
มหาวิทยาลัยตอไป 
 

5.3 ขอความเห็นชอบมาตรฐานภาระงาน  
ทางวิชาการของผูดาํรงตาํแหนงอาจารย    
ผูชวยศาสตราจารย  รองศาสตราจารย  
และศาสตราจารย พ.ศ. 2559 

เห็นชอบมาตรฐานภาระงานทางวิชาการของ
ผูดํารงตําแหนงอาจารย ผูชวยศาสตราจารย  
รองศาสตราจารย  และศาสตราจารย     
พ.ศ. 2559 โดยใหแกไขตามขอเสนอแนะ
ของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
(ก.บ.) ตอไป 

- แจงมติการประชุมใหแกหนวยงาน        
ที่เกี่ยวของไดรับทราบ 

- อธิการบดีไดลงนามในประกาศ
มหาวิทยาลัยฯ เรื่อง มาตรฐานภาระงาน
ทางวิชาการของผูดํารงตําแหนงอาจารย  
ผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย 
และศาสตราจารย ในสังกัดคณะวิทยาการ
จัดการ (เพิ่มเติม ฉบับที่ 2) ประจําป   
งบประมาณ พ.ศ.2560 และไดแจกใหแต
ละหนวยงานเรียบรอยแลว 

- เพิ่มเติมชื่อวาระใหมเปน “ขอความ
เห็นชอบมาตรฐานภาระงานทางวิชาการ
ของผูดํารงตําแหนงอาจารย  ผูชวย
ศาสตราจารย  รองศาสตราจารย และ
ศาสตราจารย พ.ศ.2559 ในสังกัด      
คณะวิทยาการจัดการ (เพิ่มเติมฉบับที ่2) 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560 

5.4 ขอความเห็นชอบ (ราง) ระเบียบ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
วาดวย การเบิกจายเงินสวัสดิการ        
คารักษาพยาบาลใหกับบุคลากร
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
ประจาํปงบประมาณ 2560 พ.ศ. .... 

เห็นชอบ (ราง) ระเบยีบมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรอียุธยา วาดวย การเบิกจายเงิน
สวัสดิการคารักษาพยาบาลใหกับบุคลากร
มหาวิทยาลัยราชภฏัพระนครศรีอยุธยา 
ประจําปงบประมาณ 2560 พ.ศ. ...         
และนําเสนอสภามหาวิทยาลัยตอไป 

- แจงมติการประชุมใหแกหนวยงาน        
ที่เกี่ยวของไดรับทราบ 

- นําเสนอเพื่อพิจารณาในการประชุม     
สภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 10/2559      
เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2559           
มติที่ประชุมเห็นชอบ 

 

   มติ/ความเห็นของที่ประชมุ 
   รับทราบ 
 ประธาน  มอบหมายให 

1. ผศ.ดร.อดิศร  ภูสาระ จัดทํารายวิชาศึกษาทั่วไป  วิชาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงควบคู
กับอยุธยาศึกษา และดําเนินการตามโครงการในพระราชดําร ิ

2. มหาวิยาลัย โดยคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินมหาวิทยาลัยฯ ไดจัด       
การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การรับฟงขอเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนามหาวิทยาลัย” เพื่อเปน
แนวทางในการพัฒนา  แกไข ปรับปรุงมหาวิทยาลัย และเปนขอมูลในการติดตาม ตรวจสอบ และประเมิน    
ผลงานของมหาวิทยาลัย  ดังนั้นขอเชิญผูบริหารทุกทานเขารวมประชุมโดยพรอมเพรียงกัน ในวันที่ 19 
ธันวาคม 2559 เวลา 13.00 – 16.30 น. ณ หองประชุม 317  
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ระเบียบวาระที่ 4 แจงผลและนําเสนอแผนงานที่จะดําเนินการของหนวยงานตาง ๆ  

ระเบียบวาระที่ 4.1 คณบดีคณะครุศาสตร 

 สาระสําคัญโดยยอ 
1.  เมื่อวันที่  23 พฤศจิกายน 2559 ประชุมคณะกรรมการประจําคณะ ครั้งที่ 8/2559           

ณ  หองประชุม 223 การศึกษาพิเศษ 
2. เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2559 อบรมการใช Google Drive สําหรับงานประกันคุณภาพ       

ณ  หอง 702  คณะครุศาสตร 
3. เมื่อวันท่ี 30 พฤศจิกายน 2559 ประชุมวางแผนการดําเนินงานโครงการวันครุวิชาการ 

ประจําป พ.ศ.2560 ณ  หองประชุม 223 การศึกษาพิเศษ 
4. เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2559 ประชุมโครงการกองทุนการศึกษาเพ่ือวางแผนตามโครงการ

ยกระดับคุณภาพการศึกษา ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560 ณ  หอง 611  คณะครุศาสตร 
5. เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2559 ประชุมคณะกรรมการกํากับติดตามงานประกันคุณภาพ               

ณ  หอง 701 คณะครุศาสตร 
6. เมื่อวันที่  9 ธันวาคม 2559   อบรมการเปนผูนําและการทํางานเปนทีมให กับหัวหนา        

หมูเรียน  ชั้นปที ่1-4 และคณะกรรมการสโมสรนักศึกษา  ณ  หองประชุมตนโมก  อาคารบรรณราชนครินทร 
7. ในวันที่  15 ธันวาคม 2559   ประชุมคณาจารยคณะครุศาสตร ครั้งที่ 3/2559  ณ  หอง 702     

คณะครุศาสตร 
8. ในวันที่ 16 ธันวาคม 2559  อบรมเทคนิคการเขียนตําราเพ่ือขอตําแหนงทางวิชาการ         

โดยวิทยากร : รศ.ดร.ปราโมทย จันทรเรือง ณ  หอง 702 คณะครุศาสตร 
9. ในวันที่ 18 - 20 ธันวาคม 2559 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพ     

ในการปฏิบัติงาน ณ  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
10. ในวันที่ 22-23 ธันวาคม 2559 อบรมเทคนิคการเขียนรายงานการประเมินคุณภาพการศึกษา

ระดับหลักสูตร โดยวิทยากร : ผศ.ดร.อัญชลี ไสยวรรณ ณ  หอง 702  คณะครุศาสตร 
11. ในวันที่ 16-17 มกราคม 2560 งานวันครุวิชาการ ครั้งท่ี 5  “ตามรอยพอ สืบสานปณิธานงาน

คร”ู ณ  หองประชุมอาคาร 100 ป 
12. ในวันที่  25 มกราคม 2560  นักศึกษาชั้นปที่ 5 เขารวมกิจกรรมสัมมนาระหวางฝกการปฏิบัติ     

การสอนในสถานศึกษา (ครั้งที่ 3) ภาคเรียนที่ 2/2559 และนักศึกษาพบอาจารยนิเทศ ณ  หองประชุมอาคาร 100 ป 
 

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
รับทราบ  

 

ระเบียบวาระที่ 4.2  คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

 สาระสําคัญโดยยอ 
1. เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2559 สาขาวิชาภาษาญี่ปุน จัดอบรมการแตงหนาเพ่ือพัฒนา

บุคลิกภาพ วิทยากรโดย อ.ปทมาภรณ สุขสมโสด อาจารยสาขาวิชานิเทศศาสตร ณ  หอง 125 อาคาร 1   
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  
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2. เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2559 สาขาวิชาศิลปกรรม จัดโครงการพัฒนาทักษะการเรียนรู
ในศตวรรษที่ 21 (ทักษะอาชีพและการเรียนรู) นวการลากและการระบาย วิทยากรโดย ศาสตราจารย
พิเศษ อารี สุทธิพันธุ ศิลปนแหงชาติ สาขาทัศนศิลป  อาจารยพิบูลย มังกร อาจารยมณเฑียร เรียบเรียง 
ดร.ธวิท วงษพลาย และคณาจารยสาขาวิชาศิลปกรรม ณ หอง 104 อาคาร 1  คณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร 

3. เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2559 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร จัดกําหนดการ
สัมมนาการพัฒนาศักยภาพบัณฑิตเพ่ือการประกอบอาชีพ โครงการสงเสริมการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 
วิทยากรโดย คุณนิษฐา พุฒิมานรดีกุล ผูจัดการฝายการเรียนรูและการพัฒนา ธนาคารแลนดแอนดเฮาส 
ผูเชี่ยวชาญอาวุโสดานการเรียนรูและการพัฒนา บริษัทไอบีเอ็ม โซลูชั่น เดลิเวอรี่ จํากัด และผูบริหาร    
ดานการฝกอบรม บริษัท คลับ 21 (ประเทศไทย) จํากัด และวาที่รอยตรี ดร.ภาณุพงศ ศิริ ปลัดอําเภอ
ชํานาญการ ที่ทําการปกครองอําเภอบางไทร ณ  หองประชุม อาคาร 100 ป  ศูนยภาษาและคอมพิวเตอร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

4. เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2559 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร จัดประชุมคณาจารย
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ครั้งท่ี 5/2559 ณ  หอง 43014 อาคาร 43 คณะมนุษยศาสตร     
และสังคมศาสตร 

5. เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2559 สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน จัดการวิพากษหลักสูตร
ศิลปศาสตรบัณฑิต (การพัฒนาชุมชนและสังคม) ประกอบคณาจารยในสาขาและผูทรงคุณวุฒิภายนอก     
3 ทาน ไดแก รองศาสตราจารย ดร.วิวัฒน หามนตรี อาจารยประจําหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต      
การพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, อาจารยพลกฤต เกษตรเวทิน อาจารยประจํา
สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค และนายปริญญา ฉายศรี หัวหนากลุมงาน
พัฒนาการอําเภอพระนครศรีอยุธยา ณ  หองประชุม 43110 ชั้น 2 อาคาร 43 คณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร 

6. เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2559 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร จัดประชุม
คณะกรรมการจัดการความรูดานการวิจัย ครั้งที่  2 ณ  หองประชุม 43110 ชั้น 2 อาคาร 43             
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

7. เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2559 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร จัดประชุมคณะกรรมการ
จัดการความรูดานการเรียนการสอน ครั้งที่ 1 ณ ห อง 43112 ชั้น 2  อาคาร 43 คณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร 

8. เม่ือวันที่ 14 พฤศจิกายน 2559 สาขาวิชานิเทศศาสตร จัดกิจกรรมฝกปฏิบัติการ
ถายภาพนอกสถานที่ ใหกับนักศึกษาชั้นปท่ี 1 สาขาวิขานิเทศศาสตร ณ ศูนยวัฒนธรรมพ้ืนบานไท ยวน 
(หมูบานนี้มีกลุมชาติพันธุของชาวเหนือที่อพยพมาอยูที่สระบุรี) และเข่ือนปาสักชลสิทธิ์  ศู น ย วั ฒนธ รรม
พ้ืนบานไท ยวน จ.สระบุรี และเขื่อนปาสักชลสิทธิ์ จ.ลพบุรี 

9. เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2559 สาขาวิชาศิลปกรรม จัดแสดงนิทรรศการ ศิลปกรรม   
นอมอาลัย "พระผูเสด็จสูสวรรคาลัย" โดยจัดภาพวาดพระบรมฉายาสาทิสลักษณ พระบาทสมเด็จ         
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ซึ่งเปนผลงานของนักศึกษา สาขาวิชาศิลปกรรม ณ  ลานสนามหญา
หนาอาคาร 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
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10. เม่ือวันที่ 15 พฤศจิกายน 2559 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร รวมกิจกรรม
โครงการ “ARU พบครูแนะแนว” ประจําปการศึกษา 2560 ซึ่งทางมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
จัดขึ้น ณ หองประชุมตนโมก อาคารบรรณราชนครินทร มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

11. เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2559 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร จัดกิจกรรมเยาวชน
รุนใหม ตามพอ พอเพียง โครงการพัฒนาคุณภาพบัณฑิตคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร วิทยากร    
โดย รองศาสตราจารย ดร.กาสัก เตะขันหมาก อาจารยภาควิชาสังคมศึกษา คณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตร ี ณ  หองประชุม อาคาร 100ป ศูนยภาษาและคอมพิวเตอร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

12. เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2559 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร จัดประชุม
คณะกรรมการประจําคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ครั้งที่ 10/2559 ณ หองประชุม 43110          
ชั้น 2 อาคาร 43  คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

13. เม่ือวันที่ 16 พฤศจิกายน 2559 นักศึกษาสาขาวิชาดนตรี คณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร จัดการแสดงดนตรี บทเพลงพระราชนิพนธ เ พ่ือนอมรําลึกในพระมหากรุณาธิคุณ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ   ล าน เอนกประสงค  กองพัฒนานั กศึ กษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

14. เม่ือวันที่ 16 พฤศจิกายน 2559 นักศึกษาชั้นปที่ 4 สาขาวิชานิเทศศาสตร รายงาน
รายวิชาฝกประสบการณวิชาชีพ หลังจากที่กลับมาจากการฝกงาน ณ  หอง 31021 อาคาร 100 ป         
ศูนยภาษาและคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

15. เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2559 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร จัดประชุมคณะกรรมการ
จัดการความรูดานการวิจัย ครั้งที่ 3  ณ หองประชุม 43110  ชั้น 2 อาคาร 43  คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

16. เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2559 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร จัดประชุมคณะกรรมการ
จัดการความรูดานการเรียนการสอน ครั้งที่ 2 ณ  หอง 43112 ชั้น 2  อาคาร 43 คณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร 

17. เม่ือวันที่ 18 พฤศจิกายน 2559 นักศึกษาชั้นปที่ 2 สาขาวิชานิเทศศาสตร เดินทางไปยัง           
หอภาพยนตร เพ่ือศกึษาดูงานและเสริมความรูภาพยนตร หอภาพยนตร ณ จังหวัดนครปฐม 

18. เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2559 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร จัดการบรรยาย ในหัวขอ
ประวัติความเปนมาของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (ภาษาอังกฤษ) ใหกับนักศึกษามหาวิทยาลัยโตโย ประเทศญี่ปุน 
วิทยากรโดย อาจารยมูนีเราะฮ ยีดํา ประธานสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร  ณ  หอง 43104 ชั้น 2  อาคาร 43             
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

19. เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2559 สาขาวิชาดนตรี จัดการวิพากษหลักสูตร เพ่ือปรับปรุงหลักสูตร
ศิลปศาสตรบัณฑิต กรรมการดําเนินการวิพากษหลักสูตร ไดแก รศ.ดร.มานพ วิสุทธิแพทย และดร.สุรศักดิ์        
จํานงสาร อาจารยคณะศิลปกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ(ประสานมิตร), ดร.สุรชัย สีบุบผา หัวหนา
ฝายวิจัยและพัฒนา วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี และดร.ชูชาติ มงคลเมฆ    ครูชํานาญการพิเศษ สาขาดนตรี โรงเรียน
อยุธยานุสรณ ณ  หองประชุม 43110 ชั้น 2 อาคาร 43  คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
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20. เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2559  สาขาวิชานิเทศศาสตร จัดกิจกรรมบรรยายเรื่องความคิด
สรางสรรคในการผลิตสื่อ ในรายวิชาความคดิสรางสรรคเพ่ืองานนิเทศศาสตร วิทยากรโดย คุณอิทธิ ปจจันตโฆษิต 
นักโฆษณาอิสระ ณ  หอง 31122 อาคาร 100 ป ศูนยภาษาและคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

21. เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2559 นักศึกษาสาขาวิชาดนตรี คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
จัดการแสดงดนตรี บทเพลงพระราชนิพนธ ครั้งท่ี 2 เพ่ือนอมรําลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จ          
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ  บริเวณลานหนาโรงอาหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

22. เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2559 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร จัดประชุมคณะกรรมการ
จัดการความรูดานการวิจัย ครั้งที่ 4 ณ หองประชุม 43110  ชั้น 2 อาคาร 43 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

23. เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2559 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร จัดประชุมคณะกรรมการ
จัดการความรูดานการเรียนการสอน ครั้งที่ 3 ณห อ ง  43112 ชั้ น  2  อ าคา ร  43 คณะมนุ ษยศาสต ร                
และสังคมศาสตร 

24. เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2559 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร จัดประชุมคณะกรรมการจัด
งานวิชาการมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ประจําป 2560 ณ  หองประชุม 43110  ชั้น 2 อาคาร 43  คณะมนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร 

25. เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2559 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร จัดพิธีบําเพ็ญกุศลปญญา            
สมวาร  (๕๐ วัน) เพ่ือถวายเปนพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ  ลานอเนกประสงค
กองพัฒนานักศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

26. เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2559 นักศึกษาสาขาวิชาการพัฒนาชุมชน รุนป 2556 คณะมนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร จัดโครงการปลูกตนไมเพ่ือพอ เนื่องในวันพอแหงชาติ ณ บานหนองกะพัง ตําบลสามบัณฑิต 
อําเภออุทัย  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
 

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
รับทราบ  
 

ระเบียบวาระที่ 4.3 คณบดีคณะวิทยาการจัดการ 
- ไมมี - 

 

ระเบียบวาระที่ 4.4  คณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
- ไมมี - 

 

ระเบียบวาระที่ 4.5 ผูอํานวยการสถาบันอยุธยาศึกษา  

 สาระสําคัญโดยยอ 
1. เมื่อวันที่ 10 - 11 พฤศจิกายน 2559 สถาบันอยุธยาศึกษา ไดจัดกิจกรรมชุมชนตนแบบ     

ดานวัฒนธรรมตามแนวพระราชดําริ ครั้งท่ี 1 โดยไดรับเกียรติจากผูใหญลําพูน พรรณไวย ประธานกลุม      
โฮมสเตยเกาะเกิด และผูไดรับรางวัลเชิดชูเกียรติผูมีผลงานดีเดนทางการศึกษา วัฒนธรรม และภูมิปญญาไทย 
“บุษราคัมมณีศรีราชภัฏ” ครั้งที่ 12 ประจําป 2558 คุณสุชิน อุมญาติ คุณคําปน ชมสมุทร และคุณพเยาว    
รัตนปรากฏ ภูมิปญญาชาวบาน เปนวิทยากรบรรยายและอบรมเชิงปฏิบัติการใหความรูแกตัวแทนจากชุมชน
ตางๆ ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จํานวน 30 คน เก่ียวกับแนวปฏิบัติตามหลักทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง        
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อาทิ การทําขนมไทยโบราณ  การทําขนมน้ํานมขาวยาคู  การใชประโยชนจากสมุนไพรในทองถิ่น และลงพ้ืนที่
ศึกษาเสนทางแหลงเรียนรูกลุมโฮมสเตยเกาะเกิด อําเภอบางปะอิน รวมทั้งเยี่ยมชมศูนยศิลปาชีพเกาะเกิด 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โฮมสเตยเกาะเกิด อําเภอบางปะอิน 

2. เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2559 อาจารย ดร.จงกล  เฮงสุวรรณ ผูอํานวยการสถาบันอยุธยา
ศึกษา เปนประธานการประชุมคณะกรรมการดําเนินงานสถาบันอยุธยาศึกษา ครั้งที่ 11/2559 โดยมีผูบริหาร
และบุคลากรรวมประชุม ณ หองประชุมสถาบันอยุธยาศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

3. เมื่อวันที่ 18 - 20 พฤศจิกายน 2559 สถาบันอยุธยาศึกษา ไดจัดกิจกรรม Workshop 
จิตรกรรมสีน้ํา ในหัวขอ “สรางสรรคศิลปถ่ินมรดกโลก : พระนครศรีอยุธยา” โดยไดรับเกียรติจากศิลปน
จิตรกรรมสีน้ําที่มีชื่อเสียงของประเทศไทย ประกอบดวย ดร.สุชาติ วงษทอง อาจารยบรรลุ วิริยาภรณประภาส
อาจารยวิเชษฐ จันทรนิยม อาจารยนพดล เนตรดี และอาจารยอดิศร   พรศิริกาญจน ไดแสดงการวาดภาพสีน้ํา
ใหแกนักเรียน นักศึกษาและบุคคลทั่วไปที่มารวมกิจกรรม ณ หอศิลปจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (อาคารศาลา
กลางจังหวัดหลังเกา ชั้น 2)  

4.  เม่ือวันที่ 21 - 22 พฤศจิกายน 2559 สถาบันอยุธยาศึกษา ในฐานะเปนหนวยอนุรักษฯ 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  นําโดย อาจารยกันยารัตน คงพร รองผูอํานวยการ  นายปทพงษ ชื่นบุญ และ
นางสาวอรอุมา โพธิ์จิ๋ว นักวิชาการศึกษา เขารวมประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือเสริมสรางสมรรถนะผูนําหนวย
อนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรมทองถิ่น จัดโดย สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม ณ โรงแรมมิราเคิลแกรนด คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ 

5. เมื่อวันที่  23 พฤศจิกายน 2559 เวลา 13.30 น. สถาบันอยุธยาศึกษา จัดประชุม
คณะกรรมการประจําสถาบันอยุธยาศึกษา ครั้งที่  4/2559 โดยมี ผูชวยศาสตราจารยอราม ชนะโชติ            
รองอธิการบดีฝายนโยบายและแผน เปนประธานการประชุม พรอมดวยผูทรงคุณวุฒิจากภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัยฯ เขารวมประชุม ณ หองศนูยขอมูลสถาบันอยุธยาศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

6. เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2559 เวลา 15.42 น. สถาบันอยุธยาศึกษา เขารวมพิธีบําเพ็ญกุศล
สวดพระอภิธรรม เพ่ือถวายเปนพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ วัดพนัญเชิง
วรวิหาร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

7. เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2559 สถาบันอยุธยาศึกษา เปนเจาภาพจัดพิธีถวายภัตตาหารเชา
แดพระสงฆ วัดเสนาสนารามราชวรวิหาร จํานวน 10 รูป และพิธีตักบาตรขาวสารอาหารแหง โดยมี อาจารย
จิรศักดิ์  ชุมวรานนท  รองอธิการบดีฝายบริหาร เปนประธานในพิธี พรอมดวยผูบริหาร คณาจารย เจาหนาท่ี 
และนักศึกษา  รวมทําบุญเพ่ือถวายเปนพระราชกุศลแดพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช      
ณ ลานอเนกประสงค  หนากองพัฒนานักศึกษา 

8. เม่ือวันที่ 25 พฤศจิกายน 2559 สถาบันอยุธยาศึกษา  นําโดย อาจารยชนิกานต ผลเจริญ 
รองผูอํานวยการ  นายพัฑร แตงพันธ และนายปทพงษ ชื่นบุญ นักวิชาการศึกษา เขารวมงานสัมมนาวิชาการ
ประจําป 2559 ในหัวขอ “ASEAN : Siam -Thailand + Japan + China and India” เพื่อเปนการสงเสริม
การศึกษา คนควาเผยแพรขอมูลองคความรูเก่ียวกับอาเซียน ญี่ปุน จีน และ อินเดีย ในมิติดานตางๆ ทางดาน
ประวัติศาสตร การเมือง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม และกระตุนใหเกิดความเขาใจอันดีระหวางอาเซียน    
กับประเทศเพื่อนบานอ่ืนๆ ในเอเชีย จัดโดย มูลนิธิโครงการตําราสังคมศาสตร และมนุษยศาสตร รวมกับ มูลนิธิ
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โตโยตาประเทศไทย บริษัทโตโยตา มอเตอร ประเทศไทย จํากัด และมหาวิทยาลัยพะเยา ณ หองประชุมภูกาม
ยาว มหาวิทยาลัยพะเยา 

9. เม่ือวันท่ี 28 พฤศจิกายน 2559 สถาบันอยุธยาศึกษาไดจัดกิจกรรม “อยุธยาศึกษาสัญจร” 
รุนท่ี 5 โดยไดรับเกียรติจากคุณนันทนัช อุปริรัตน ผูอํานวยการศูนยฝกและอบรมเด็กและเยาวชน
พระนครศรีอยุธยา กลาวตอนรับวิทยากรจากสถาบันอยุธยาศึกษา ไดแก นายพัฑร แตงพันธ นายปทพงษ      
ชื่นบุญ นายอายุวัฒน คาผล น.ส.อรอุมา  โพธิ์จิ๋ว และ น.ส.สาธิยา ลายพิกุน นักวิชาการศึกษา ซึ่งบรรยายใหแก
เด็กและเยาวชนเกี่ยวกับประวัติศาสตร ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปญญาทองถ่ินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
จํานวน 100 คน ณ หองประชุมศูนยฝกและอบรมเด็กและเยาวชนพระนครศรีอยุธยา 

10. เมื่อวันที่ 29 - 30 พฤศจิกายน 2559 สถาบันอยุธยาศึกษา ไดจัดกิจกรรมคายวัฒนธรรม     
นําวิถีชีวิตไทย โดยมีอาจารย ดร.จงกล เฮงสุวรรณ ผูอํานวยการ ไดใหการตอนรับอาจารยและนักเรียนระดับชั้น
ประถมศึกษาปที่ 4 จากโรงเรียนอนุบาลระยอง จังหวัดระยอง จํานวน 75 คน ในโครงการ “Mini English 
Program” โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือสงเสริมใหเยาวชนมีความรูความเขาใจในศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญา
ทองถิ่นของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา อาทิ การสานปลาตะเพียนใบลาน การทําขนมไทย การพับใบเตย
พวงมโหตร และดอกไมประดิษฐจากตนโสนหางไก นอกจากนี้ สถาบันฯ ไดจัดนักวิชาการในการนําชมโบราณ
สถานท่ีสําคัญตางๆ ภายในเขตอุทยานประวัติศาสตรพระนครศรีอยุธยา 

11. เมื่อวันที่  1 ธันวาคม 2559 ผูบริหารและบุคลากรสถาบันอยุธยาศึกษา รวมพิธีถวาย
ภัตตาหารเชาแดพระสงฆและตักบาตรขาวสารอาหารแหง บําเพ็ญกุศลปญญาสมวาร (50 วัน) เพ่ือถวายเปน
พระราชกุศลแดพระบาทสมเด็จ  พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ ลานอเนกประสงค กองพัฒนานักศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

12. เม่ือวันที่ 1 ธันวาคม 2559 เวลา 17.00 น. สถาบันอยุธยาศึกษา นําโดย อาจารย ดร.จงกล 
เฮงสุวรรณ ผูอํานวยการ พรอมดวยบุคลากร รวมพิธีบําเพ็ญกุศลปญญสมวาร (50 วัน) เพ่ือถวายเปน          
พระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ วัดพนัญเชิงวรวิหาร 

13. เมื่อวันที่ 3- 4 ธันวาคม 2559 สถาบันอยุธยาศึกษา  จัดกิจกรรมอบรมหลักสูตรระยะสั้น       
เพ่ือเพ่ิมทักษะครูผูสอนดานศิลปะและวัฒนธรรมอยุธยา ครั้งท่ี 1 เรื่อง “น้ําอบ แปงร่ํา บุหงารําไป วัฒนธรรม
เครื่องหอมแหงพระนครศรีอยุธยา” โดยไดรับเกียรติจากอาจารยอุทัย ภูเจริญ อาจารยวรัญู เตียวงศสมบัติ 
และอาจารยภรณี ดวงนิมิตร เปนวิทยากรบรรยายและฝกปฏิบัติใหแกครูอาจารย และบุคลากรทางการศึกษา 
ไดรับความรูในการปรุงเครื่องหอมไทยและสามารถประดิษฐสรางสรรคกลิ่นหอมที่มีลักษณะเฉพาะตนได โดยมี
อาจารย ดร.จงกล เฮงสุวรรณ ผูอํานวยการสถาบันฯ มอบเกียรติบัตรแกผูสําเร็จการอบรมดังกลาว                
ณ หองประชุมตนโมก อาคารบรรณราชนครินทร มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
  

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชมุ 
รับทราบ 
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ระเบียบวาระที่ 4.6  ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 สาระสําคัญโดยยอ 
1. เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2559 เวลา 08.30 น. – 16.30 น. จัดโครงการอบรมฐานขอมูล

ออนไลนและเทคโนโลยีสารสนเทศ  (สืบคนฐานขอมูลออนไลน) เพ่ือใหความรูในการใชฐานขอมูลใหกับ
นักศึกษา อาจารยและบุคลากร ณ หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร 31104  อาคาร 100 ป 

2. เม่ือวันที่ 23 พฤศจิกายน 2559 เวลา 08.30 น. – 16.30 น. จัดกิจกรรมสงเสริมการเรียนรู
ตลอดชีวิต  ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560  มีการบรรยาย “เรื่องเทคนิคการแตงกลอน” โดยวิทยากร         
ดร.วาสนา  บุญสม  อาจารยประจําคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร และมีการประกวดแตงกลอน           
ซึ่งภายในงานมีการมอบรางวัลใหกับผูที่ชนะการประกวดดวย จัดขึ้น ณ อาคาร 15 อาคารหองสมุดหลังเกา 

3. เมื่อวันพุธที่ 30 พฤศจิกายน 2559 เวลา 13.00 น. – 16.30 น. จัดประชุมคณะกรรมการ
พัฒนาเว็บไซต ครั้งท่ี 2/2560 เวลา 13.00 น. – 16.30 น. จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาเว็บไซดต ครั้งที่ 
2/2560 ในหัวขอ 1. การติดตามความคืบหนาการดําเนินการเว็บไซตของแตละคณะและหนวยงาน 2.คัดกรอง
ขอมูลที่นําเสนอผานเว็บไซตเผยแพรขอมูลขาวสารหัวขอที่จําเปนของเว็บไซตคณะ สถาบัน สํานัก                
3. การสรุปผลการดําเนินงานของเดือนที่ผานมาของเซบไซตแตละคณะและหนวยงานตาง ๆ ภายใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จัดขึ้น ณ หองประชุมชั้น 4 อาคารบรรณราชนครินทร 

4. สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดโครงการการบริการวิชาการ “ตามรอยโครงการ
พระราชดําริ เพ่ือการเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง” เพ่ือเผยแพรหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงใหแกนักเรียน 
นักศึกษา และบุคคลทั่วไป ใหเขาถึงการดํารงชีวิตในสังคม  ระดับทองถ่ิน  โดยกิจกรรมจัดข้ึน 3 ครั้ง ดังนี ้

 ครั้งท่ี 1  การปลูกพืชระบบไฮโดรโปนิกสหรือพืชไรดิน  วันท่ี 9 ธันวาคม 2559 ณ ชุมชนเทศบาล
ตําบลบางนมโค  อําเภอเสนา  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

 ครั้งที่ 2  การจัดทําแปลงทดลองและสาธิตการเกษตรแบบผสมผสาน วันที่ 19 ธันวาคม 2559      
ในเขตจัดรูปท่ีดินอันเนื่องมาจากพระราชดําริ  ตําบลหอหมก  อําเภอบางไทร  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

 ครั้งที่ 3  การทําสบูสมุนไพร  วันที่ 23 ธันวาคม 2559 ณ โรงเรียนวัดธรรมนาวา ตําบลเชียงราก
นอย  อําเภอบางปะอิน  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

5. แจงปฏิทินการติดตั้งและแนะนําการใชงานระบบสนับสนุนการตัดสินใจสําหรับผูบริหาร       
โดยสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
รับทราบ  

 

ระเบียบวาระที่ 4.7  ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 

 สาระสําคัญโดยยอ 
1. เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2559 บริการวิชาการกิจกรรมนันทนาการผูสูงอายุ ณ ตําบลคลองวัว  

จังหวัดอางทอง 
2. เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2559 บริการวิชาการกิจกรรมลักษณะผูนําเยาวชน ณ อบต.บางจักร  

จังหวัดอางทอง 
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3. ในวันท่ี 13 ธันวาคม 2559 บริการวิชาการกิจกรรมพัฒนาผลิตภัณฑในชุมชน  ณ ตําบล
บางนมโค  อําเภอเสนา  จังหวัดพระนครศรอียุธยา 

4. ในวันที่ 14 – 16 ธันวาคม 2559 บริการวิชาการ อบรมการปฏิบัติการ “เขียนขอเสนอ
วิจัยเพ่ือใหไดทุนสนับสนุน” ณ ชลพฤกษรีสอรท  จังหวัดนครนายก 

5. ในวันที่ 14 ธันวาคม 2559 รองผูอํานวยการ และหัวหนาสํานักงานประชุมคณะกรรมการ
ดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 6/2559 ณ หองประชุมอยุธยา – อาเซียน สํานักงานอธิการบด ี

6. ในวันที่ 18 ธันวาคม 2559 บริการวิชาการ การนํา eDLTV ไปใชในการพัฒนาการเรียน
การสอน ณ หองประชุมตนโมก  อาคารบรรณราชนครินทร 

7. ในวันที่ 21 ธันวาคม 2559 ประชุมบุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนา ณ หองประชุม
สถาบันวิจัยและพัฒนา 

8. ในวันที่ 23 ธันวาคม 2559 ฝกอบรมหลักสูตรมาตรฐาน (Standard  Course) “มาตรฐานการปกปอง
อาสาสมัครในงานวิจัย (Human  Subject  Protection – Standard  Course)” ณ หองประชุมอาคาร 100 ป 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

9. ในวันที่ 24 ธันวาคม 2559 บริการวิชาการกิจกรรมศิลปกรรมเกาเลาเรื่อง ณ วัดบรมพุทธาราม 
10. ในวันที่  28 ธันวาคม 2559 ประชุมคณะกรรมการประจําสถาบันวิจัยและพัฒนา          

ครั้งที่ 5/2559 ณ หองประชุมอยุธยา – อาเซียน สํานักงานอธิการบดี 
 

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
รับทราบ 
 

ระเบียบวาระที่ 4.8  ผูอาํนวยการสํานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศกึษา 

 สาระสําคัญโดยยอ 
1. ในวันที่ 24 ธันวาคม 2559  มีการบรรยายพิเศษหัวขอ “จิตสํานึกความเปนไทย  ความรัก

ชาติ และการเปนพลเมืองโลก ณ หองประชุม 317 
2. ในวันที่ 25 ธันวาคม 2559 พิธีมอบประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู  ณ หองประชุม    

ตนโมก  อาคารบรรณราชนครนิทร 
 

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชมุ 
รับทราบ 

 

ระเบียบวาระที่ 4.9  ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบด ี
– ไมมี -  

ระเบียบวาระที่ 4.10  ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ 
 

 สาระสําคัญโดยยอ 
แจงสรุปผลการสัมมนาทางวิชาการ  เรื่อง “การปฏิรูปอุดมศึกษากลุมใหมภายใตรัฐธรรมนูญ 

พ.ศ.2559” 
 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 

รับทราบ 
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ระเบียบวาระที่ 4.11  ผูอํานวยการกองนโยบายและแผน 

 สาระสําคัญโดยยอ 

1. ผลการดําเนินงาน ประจําเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2559 
2. แผนการดําเนินงาน ประจําเดือนพฤศจิกายน – ธันวาคม พ.ศ.2559 
3. สรุปผลการดําเนินงานตามแผนการใชจายงบประมาณรายจาย  ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  จําแนกตามประเภทงบประมาณ  ขอมูลสะสม  ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2559 – วันที่ 

30 พฤศจิกายน 2559 

4. สรุปผลการดําเนินงานตามแผนการใชจายงบประมาณรายจาย  ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  จําแนกรายหนวยงาน  ขอมูลสะสม  ตั้งแตวันท่ี 1 ตุลาคม 2559 – วันที่ 30 

พฤศจิกายน 2559 

5. แจงขาวยุทธศาสตรดานการศึกษา  รวบรวมโดยกองนโยบายและแผน สํานักงานอธิการบดี 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  ธันวาคม 2559  
 

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
รับทราบ    
 
 

ระเบียบวาระที่ 4.12  ผูอาํนวยการกองกลาง 
- ไมมี – 

 
 

ระเบียบวาระที่ 4.13  ผูอาํนวยการกองพัฒนานกัศกึษา 

 สาระสําคัญโดยยอ 

1. เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2559 สอบธรรมะศึกษา  ณ หองประชุมศูนยวิทยาศาสตรฯ     
มีนักศึกษาเขารวมสอบธรรมะ จํานวน 7 คน (ชั้นตรี 6 คน ชั้นโท 1 คน) 

2. เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2559 นํานักศึกษาไปรวมงาน “รวมพลังแหงความภักดี”       
ณ ศาลากลางจังหวัด  และพิพิธภัณฑเจาสามพระยา 

3. เม่ือวันที่ 30 พฤศจิกายน 2559 นํานักศึกษาไปรวมแปรอักษรพิธีบําเพ็ญกุศลปญญา    
สมวารฯ ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  วิทยาเขตหันตรา 

4. เ ม่ือวันที่  1 – 2 ธันวาคม 2559 ประชุมสัมมนาวิชาการ “การพัฒนานักศึกษา               
สู Thailand 4.0” ดานพัฒนานักศึกษาระดับชาติ ครั้งท่ี 6 ณ โรงแรมมิราเคลิ  แกรนด คอนเวนชั่น 

5. ในวันที่ 14 ธันวาคม 2559 ประชุมเตรียมความพรอมจัดการแขงขันกีฬามหาวิทยาลัย
ราชภัฏเขตภูมิศาสตร  ภาคกลาง  ครั้งที่ 28  “111 ป ศรีอยุธยาเกมส” ณ หองประชุมตนโมก         
อาคารบรรณราชนครินทร 
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6. ในวันที่ 20 – 22 ธันวาคม 2559 โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรกองพัฒนา
นักศึกษา ณ จังหวัดราชบุร ี
 

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
รับทราบ 

 

ระเบียบวาระที่ 4.14  ผูอาํนวยการกองบริการการศึกษา 

 สาระสําคัญโดยยอ 

1. แจงปฏิทินการศึกษาประจําปการศึกษา 2559 ภาคเรียนที่ 2/2559 สําหรับนักศึกษาภาค
ปกติชั้นปที่ 1 ถึงชั้นปที่ 4 (ทุกคณะ) 

2. แจงปฏิทินการศึกษาประจําปการศึกษา 2559 ภาคเรียนที่ 2/2559 สําหรับนักศึกษาภาค
ปกติชั้นปที่ 1 ถึงชั้นปที่ 4 (ทุกคณะ) 

3. แจงปฏิทินการศึกษาประจําภาคเรียนที่ 2/2559 นักศึกษาภาคพิเศษ (เสาร – อาทิตย) 

4. รายงานสถิติรับสมัครนักศึกษาภาคปกติ  ประจําปการศึกษา 2560 ขอมูล ณ วันที่ 6 
ธันวาคม 2559 เวลา 15.00 น. 
 

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
รับทราบ 

 

ระเบียบวาระที่ 4.15  หัวหนาหนวยตรวจสอบภายใน 
- ไมมี – 

ระเบียบวาระที่ 4.16  รองอธิการบด ี

ระเบียบวาระที่ 4.16.1  รองอธิการบดีฝายบริหาร 
- ไมมี - 

 

ระเบียบวาระที่ 4.16.2  รองอธิการบดีฝายนโยบายและแผน 
 

 สาระสําคัญโดยยอ 

1. สรุปการพัฒนาระบบและกลไกการขับเคลื่อนตัวชี้ วัดผลการดํา เนินการ (Key  
Performance  Indicators : KPIs) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  

2. สรุปกรอบวงเงิน : ขอเสนองบประมาณรายจาย  ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561 
เบื้องตน (Pre – ceiling) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  

3. สรุปงบประมาณรายจาย (งบแผนดิน) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 มหาวิทยาลัย   
ราชภัฏพระนครศรอียธุยา 

4. การเปรียบเทียบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560 กับปงบประมาณ 
พ.ศ.2561 
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5. สรุปกรอบวงเงินคําขอตั้งงบประมาณรายจาย  ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561 จําแนก
ตามแผนงานการจัดสรรงบประมาณ 

6. การพัฒนาระบบและกลไกการขับเคลื่อนการดําเนินการ (Key  Performance  Indicators : 
KPIs) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
 

 

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
รับทราบ 

 
 

ระเบียบวาระที่ 4.16.3  รองอธิการบดีฝายวิชาการ 
- ไมมี - 

 

ระเบียบวาระที่ 4.16.4  รองอธิการบดีฝายกิจการนักศกึษา 

- ไมมี - 
 

ระเบียบวาระที่ 4.16.5  รองอธิการบดีฝายกิจการพิเศษและกฎหมาย 

- ไมมี - 
 

ระเบียบวาระที่ 4.16.6  ผูชวยอธิการบดีฝายประกันคณุภาพ 

 สาระสําคัญโดยยอ 
1. เมื่อวันที่ 10 – 11 พฤศจิกายน 2559 ประเมินคุณภาพภายในระดับมหาวิทยาลัย  
2. เม่ือวันที่ 29 พฤศจิกายน 2559 ประชุมคณะกรรมการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา     

ครั้งท่ี 5/2559 
3. ในวันที่ 14 ธันวาคม 2559 ประชุมคณะกรรมการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ครั้งท่ี 

6/2559  
4. ในวันที่ 18 – 19 ธันวาคม 2559 อบรมผูประเมินคณุภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร รุนที่ 1 
5. ในวันที่ 20 – 21 มกราคม 2559 อบรมผูประเมนคุณภาพการศกึษาภายในระดับหลักสูตร รุนที่ 2 
6. ในวันท่ี 24 – 28 กรกฎาคม 2559 การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปการศึกษา 

2559 ระดับหลักสูตร 
7. ในวันที ่21 – 31 สิงหาคม 2559 การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปการศึกษา 2559 

ระดับคณะ 
8. ในวันที่ 9 – 13 ตุลาคม 2559 การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปงบประมาณ        

พ.ศ.2560 ระดับสํานัก สถาบัน 
9. ในวันที่ 9 – 10 พฤศจิกายน 2559 การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปการศึกษา 

2559 ระดับมหาวิทยาลัย 
 

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
รับทราบ 
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ระเบียบวาระที่ 4.16.7  ผูชวยอธิการบดีฝายบริการวิชาการและสหกิจศกึษา 

 สาระสําคัญโดยยอ 
 แจงการจัดกิจกรรมสงเสริมและพัฒนาการเรียนรูนักศึกษาสหกิจศกึษา “หลักสูตรการเตรียม
ความพรอมกอนออกสหกิจศึกษา” ครั้งท่ี 1 ระหวางวันที่ 7 – 9 ธันวาคม 2559 ณ หองประชุมศูนยภาษา
และคอมพิวเตอร  อาคาร 100 ป 
 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 

รับทราบ 
 
 

ระเบียบวาระที่ 4.16.8  ผูชวยอธิการบดีฝายประชาสัมพันธ 

 สาระสําคัญโดยยอ 
1. เม่ือวันที่  14 พฤศจิกายน 2559 ดร.เกษม บํารุงเวช อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา และ ดร.ภาคิน โชติเวศยศิลป ผูชวยอธิการบดีฝายประชาสัมพันธ มอบดอกไมและอวยพร      
วันเกิดนายบุญสืบ หาสาสนศรี ประธานมูลนิธิมงคลบพิตร  ณ มูลนิธิมงคลบพิตร 

2. เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2559 งานประชาสัมพันธสงมอบวารสารประชาสัมพันธมหาวิทยาลัย    
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา “ภูมิอยุธยา”  แกหนวยงานภายในและหนวยงานภายนอก เพ่ือประชาสัมพันธกิจกรรม
ตาง ๆ ของทางมหาวิทยาลัย  

3. เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2559 ดร.ภาคิน โชติเวศยศิลป เปนผูแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา เขารวมประชุมโครงการ “อยุธยา มาราธอน 2016” ณ หองประชุม 3 ชั้น 4 อาคาร 4 ชั้น    
ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

4. เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2559 งานประชาสัมพันธจัดประชุมการออกแนะแนวการศึกษา ประจําป
การศึกษา 2560 โดยเชิญตัวแทนจากทั้ง 4 คณะ  กองบริการการศึกษา กองพัฒนานักศึกษา และงานการเงิน       
ณ หองประชุมอยุธยา - โปรตุเกส มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
 

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องนําเสนอเพื่อพจิารณา 
 

ระเบียบวาระที่ 5.1   ขอความเห็นชอบ (ราง) คําสั่งสภามหาวิทยาลัยฯ เร่ือง แตงตั้งคณะกรรมการ    
การเลือกสรรผูสมควรไดรับปริญญากิตติมศกัดิ์  ประจําป พ.ศ. 2560 

สาระสําคัญโดยยอ 
เพ่ือใหการเลือกสรรผูสมควรไดรับปริญญากิตติมศักดิ์  ประจําป พ.ศ. 2559 เปนไปตาม

ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  วาดวย  ชั้น  สาขาวิชา  และหลักเกณฑการใหปริญญา
กิตติมศักดิ์ พ.ศ. 2559 จึงเสนอขอความเห็นชอบการใหปริญญากิตติมศักดิ์  ประจําป พ.ศ.2560 โดยผูสมควร
ไดรับการพิจารณาใหปริญญากิตติมศักดิ์ตองมีคุณสมบัติตามขอบังคับ ขอ 7  และการพิจารณาใหปริญญา
กิตติมศักดิ์ใหดําเนินการตามขอบังคับ ขอ 7 ขอ 9 และขอ 10 รายละเอียดตามเอกสารแนบทาย 
 
 
 



 

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวทิยาลัยราชภัฏพระนครศรอียุธยา  ครั้งที่  1/2560 

 

[2-18] 

มติ/ความเห็นของที่ประชมุ 
เห็นชอบ (ราง) คําสั่งสภามหาวิทยาลัยฯ เรื่อง แตงตั้ งคณะกรรมการการเลือกสรร               

ผูสมควรไดรับปริญญากิตติมศักดิ์  ประจําป พ.ศ. 2560 และนําเสนอสภามหาวิทยาลัยตอไป 

ระเบียบวาระที่ 5.2  ขอความเห็นชอบอัตรากําลังเจาหนาที่ประจําตามสัญญา  ตําแหนงคนงาน  และ
อัตรากําลังพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ  ตําแหนงเจาหนาที่
บริหารงานทั่วไป เพิ่มเติม 

สาระสําคัญโดยยอ 
 เนื่องจากโรงเรียนสาธิตมัธยม เปนโรงเรียนขนาดกลาง  และมีศักยภาพในการบริหารจัด        

การเรียนการสอนท่ีมีประสิทธิภาพติดอันดับ 1 ใน 10 ของโรงเรียนที่นาเรียน และมีผลคะแนน              
ในการแขงขันทดสอบความรู O – NET เปนอันดับตน ๆ ของประเทศไทย และในปการศึกษา 2559 นี้  
โรงเรียนไดจัดสรางอาคารเรียนเพ่ิมข้ึนอีก 1 อาคาร  เพ่ือใชเปนหองคอมพิวเตอร  หองปฏิบัติการ
วิทยาศาสตร  หองแนะแนว  และจัดใหมีระบบสารสนเทศสื่อการเรียนการสอนครอบคลุมทุกอาคารเรียน  
โดยมีจุดประสงคในการสรางเสริมกระบวนการจัดการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพสูงยิ่งข้ึน  จึงเปน
สาเหตุใหมีภาระงานเพ่ิมมากขึ้น  และเจาหนาที่ท่ีปฏิบัติงานอยูในปจจุบันมีไมเพียงพอตอการปฏิบัติงาน  
ดังนั้นจึงมีความจําเปนในการขออัตรากําลังเจาหนาที่ประจําตามสัญญา  ตําแหนงคนงาน  และอัตรากําลัง
พนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ  ตําแหนงเจาหนาที่บริหารงานทั่วไปเพ่ิมเติม 

 

มติ/ความเห็นของที่ประชมุ 
ใหนํากลับไปทบทวน  โดยมอบหมายใหรองอธิการบดีฝายนโยบายและแผนไดวิ เคราะห              

กรอบอัตรากําลัง  และตําแหนงคนงานมอบหมายใหผูอํานวยการกองกลางตรวจสอบงบประมาณในการจาง 

ระเบียบวาระที่ 5.3  ขอความเห็นชอบ (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา วาดวย  
คณะกรรมการงบประมาณและการเงิน พ.ศ. ... 

สาระสําคัญโดยยอ 
 โดยท่ีเปนการสมควรใหแกไขปรับปรุงขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เก่ียวกับ

การบริหารงานงบประมาณและการเงิน  ใหมีความเหมาะสมและสอดคลองกับสภาพการณในปจจุบัน 
 งานนิติการจึงไดปรับปรุงแกไข (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา วาดวย 

คณะกรรมการบริหารงบประมาณและการเงิน พ.ศ. ... โดยยึดหลักการเดิม  แตปรับแกไขประเด็นดังตอไปนี ้
(1) ยกเลิกขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา วาดวย  คณะกรรมการบริหาร

งบประมาณและการเงิน พ.ศ.2548 เนื่องจากขอบังคับดังกลาวมีผลบังคับใชมานาน  จึงเห็นสมควรปรับปรุง
แกไขใหเหมาะสมกับสภาพการณในปจจุบัน 

(2) เพ่ิมองคประกอบของคณะกรรมการบริหารงบประมาณและการเงิน  โดยกําหนดให        
รองอธิการบดีทุกคนเปนกรรมการ  เพ่ือใหการประชุมเปนไปดวยความเรียบรอยและมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

 
 

 



 

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวทิยาลัยราชภัฏพระนครศรอียุธยา  ครั้งที่  1/2560 

 

[2-19] 

มติ/ความเห็นของที่ประชมุ 
เห็นชอบ (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา วาดวย  คณะกรรมการ

งบประมาณและการเงิน พ.ศ. ... โดยมีแกไขเพิ่มเติม ดังตอไปนี ้
1. คณะกรรมการบริหารงบประมาณและการเงิน ใหเพ่ิมเติม รองอธิการบดีทุกคนเปนกรรมการ 
2. คณะกรรมการบริหารงบประมาณและการเงิน  ใหเพ่ิมเติม ผูทรงคุณวุฒิภายนอกที่เก่ียวของ     

จํานวน 2 คน เปนกรรมการ 
3. มอบหมายใหรองอธิการบดีฝายกิจการพิเศษและกฎหมายตรวจสอบอํานาจหนาที ่                   

ของคณะกรรมการบริหารงบประมาณและการเงินใหมีความครอบคลุม  และใหเพิ่มเติมอํานาจหนาที่ใน       
การพิจารณา   ใหขอเสนอแนะแผนกลยุทธทางการเงินกอนนําเสนอสภามหาวิทยาลัย 

 

ระเบียบวาระที่ 5.4  ขอความเห็นชอบ (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา           
วาดวย การเก็บเงินคาบํารุงการศึกษาและการจายเงินเพื่อจัดการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี ภาคพเิศษ พ.ศ. ... 

สาระสําคัญโดยยอ 
 โดยที่เปนการสมควรใหมีระเบียบเก่ียวกับการเก็บเงินบํารุงการศึกษาและการจายเงินเพ่ือจัด

การศึกษาระดับปริญญาตรีสําหรับนักศึกษาภาคพิเศษ ใหสอดคลองกับสภาพการณปจจุบัน 
 งานนิติการไดประสานกับรองอธิการบดีฝายวิชาการและงานการเงินและบัญชี ไดจัดทํา (ราง) 

ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา วาดวย การเก็บเงินบํารุงการศึกษาและการจายเงิน          
เพ่ือการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี  ภาคพิเศษ พ.ศ. ...  โดยกําหนดหลักการ ดังนี ้

(1) ยกรางระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา วาดวย การเก็บเงินบํารุงการศึกษา
และการจายเงินเพื่อการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี  ภาคพิเศษ พ.ศ. ... ข้ึน  เนื่องจากปจจุบัน
มหาวิทยาลัยเก็บเงินบํารุงการศึกษาและคาธรรมเนียมการศึกษาสําหรับภาคพิเศษ โดยอาศัยอํานาจ         
ตามระเบียบสภาประจําสถาบันราชภัฏพระนครศรีอยุธยา วาดวย การรับจายเงินเพ่ือการศึกษาสําหรับ
บุคลากรประจําการ พ.ศ.2539 และแกไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2540 ฉบับที่ 3 พ.ศ.2542 และฉบับที่ 4 
พ.ศ.2543 

(2) กําหนดเนื้อหาสาระและอัตราเงินบํารุงการศึกษาและการจายเงินเพ่ือจัดการศึกษา           
โดยเทียบเคียงกับระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา วาดวย  การเก็บเงินบํารุงการศึกษาและ    
การจายเงินเพื่อการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี  ภาคปกติ พ.ศ. 2547 ประกอบกับระเบียบ
สภาประจําสถาบันราชภัฏพระนครศรีอยุธยา วาดวย การรับจายเงินเพ่ือการจัดการศึกษาสําหรับบุคลากร
ประจําการ พ.ศ.2539 และแกไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ.2540 ฉบับที่ 3 พ.ศ.2542 และฉบับที่ 4 พ.ศ.2543 

 

มติ/ความเห็นของที่ประชมุ 
ที่ประชุมใหนํากลับไปแกไขตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) 

และใหนํามาพิจารณาเปนวาระสืบเนื่องในการประชุมครั้งตอไป 
ขอเสนอแนะใหปรับแกไข  มีดังตอไปนี ้
1. เปรียบเทียบขอดี – ขอเสีย ของการเก็บเงินคาบํารุงการศึกษาแบบเหมาจายกับแบบรายกิจกรรม  
2. ใหมีฐานการคิดของแตละรายการ  
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3. แกไข (ราง) ระเบียบฯ ขอ 9  “ตามขอ 5 (3)”  แกไขเปน “ตามขอ 5 (11)”  
4. แกไข (ราง) ระเบียบฯ ขอ 12 “ตามขอ 9” แกไขเปน  “ตามขอ 10”  
  

ระเบียบวาระที่ 5.5  ขอความเห็นชอบ (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา วาดวย 
คุณสมบัติ หลักเกณฑและวิธีการแตงตั้งอาจารยพิเศษ  ผูชวยศาสตราจารย
พิเศษ  รองศาสตราจารยพิเศษ  ศาสตราจารยพิเศษ  และศาสตราจารยเกียรติ
คุณ พ.ศ. ... 

สาระสําคัญโดยยอ 
 โดยท่ีเปนการสมควรกําหนดขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาเก่ียวกับ

คุณสมบัติ  หลักเกณฑ  และวิธีการแตงตั้งอาจารยพิเศษ  ผูชวยศาสตราจารยพิเศษ  รองศาสตราจารย
พิเศษ  ศาสตราจารยพิเศษ  และศาสตราจารยพิเศษเกียรติคุณ  เพ่ือใหเปนไปตามมาตรา 52 และมาตรา 
53  แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 ในสวนที่เก่ียวกับคุณสมบัติ หลักเกณฑ  และ
วิธีการแตงตั้งอาจารยพิเศษ  ผูชวยศาสตราจารยพิเศษ  รองศาสตราจารยพิเศษ  ศาสตราจารยพิเศษ             
และศาสตราจารยพิเศษเกียรติคุณ 

 งานนิติการ  จึงไดยกรางขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา วาดวย คุณสมบัติ 
หลักเกณฑและวิธีการแตงตั้งอาจารยพิเศษ  ผูชวยศาสตราจารยพิเศษ  รองศาสตราจารยพิเศษ  
ศาสตราจารยพิเศษ  และศาสตราจารยเกียรติคุณ พ.ศ. .. . ขึ้น  โดยศึกษาขอมูลเทียบเคียงกับ
มหาวิทยาลัยอ่ืนและกําหนดเนื้อหาสาระ ดังนี ้

(1) กําหนดคุณสมบัติของอาจารยพิเศษ  ผูชวยศาสตราจารยพิเศษ  รองศาสตราจารยพิเศษ 
ศาสตราจารยพิเศษ  และศาสตราจารยเกียรติคุณ  โดยเทียงเคียงขอมูลจากมหาวิทยาลัยอ่ืน  และประกาศ 
ก.พ.อ. เรื่องหลักเกณฑและวิธีการพิจารณาแตงตั้ งบุคคลใหดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย                
รองศาสตราจารย  และศาสตราจารย 

(2) กําหนดหลักเกณฑและวิธีการแตงตั้ง  ดังนี ้
(2.1) ใหคณะกรรมการประจํ าหลักสูตร เสนอชื่ อผู สมควรได รับการแต งตั้ ง                 

ตอมหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาเปนรายกรณี  ทั้งนี้ในการเสนอแตงตั้งใหจัดทํารายละเอียดประวัติแสดง
คุณสมบัติและความเหมาะสม  ผลงานทางวิชาการที่ใชในการขอ  และผลการประเมินผลงานทางวิชาการ
ของผูทรงคณุวุฒิภายนอก  รวมทั้งรายละเอียดที่เก่ียวของเพ่ือประกอบการพิจารณา 

(2.2) ใหมหาวิทยาลัยแตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาคุณสมบัติและผลงานวิชาการ 
จํานวน 3 คน คัดเลือกผูสมควรไดรับตําแหนงอาจารยพิเศษ  ผูชวยศาสตราจารยพิเศษ  รองศาสตราจารย
พิเศษ  ศาสตราจารยพิเศษ  และศาสตราจารยเกียรติคุณ  แลวแตกรณ ี

(3) กําหนดใหสภามหาวิทยาลัยพิจารณาถอดถอนผูที่ไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงทาง
วิชาการพิเศษได  หากพบวาปฏิบัติหนาที่หรือประพฤติตนไมถูกตองเหมาะสม  ที่สงผลใหมหาวิทยาลัยเกิด
ความเสียหาย 

(4) กําหนดใหผูดํารงตําแหนงทางวิชาการพิเศษดังกลาว  มีสิทธิใชตําแหนงเปนคํานําหนา
นามเพ่ือแสดงวิทยฐานะไดตลอดไป 
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มติ/ความเห็นของที่ประชมุ 
ประชุมใหนํากลับไปแกไขตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) 

และใหนํามาพิจารณาเปนวาระสืบเนื่องในการประชุมครั้งตอไป 
ขอเสนอแนะใหปรับแกไข  มีดังตอไปนี ้
1. แกไข (ราง) ขอบังคับฯ ขอ 10  ในสวนของขอ 10.2  ใหมหาวิทยาลัยแตงตั้งคณะกรรมการ

พิจารณาคุณสมบัติและกลั่นกรองผลงานวิชาการ จํานวน 3 คน ประกอบดวยคณบดีอธิการบดีเปนประธาน  
ผูทรงคุณวุฒิภายนอกในสาขาวิชาที่เก่ียวของซึ่งมีตําแหนงทางวิชาการไมต่ํากวาตําแหนงที่เสนอขอใหพิจารณา
ผลงานทางวิชาการ  และกรรมการประจําคณะ คณบด ีเปนกรรมการและเลขานุการ 

2. แกไข (ราง) ขอบังคับฯ ขอ 10 ในสวนของขอ 10.3  ใหตัดออก และแกไขใหม ดังนี ้
2.1  ใหคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการของคณะแตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิ             

เพ่ือประเมินผลงานทางวิชาการ  และจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ  จํานวน 3 – 5 คน โดยเปน
บุคคลภายนอกมหาวิทยาลัยไมนอยกวาครึ่งหนึ่งของกรรมการผูทรงคุณวุฒิท้ังหมด  และมีตําแหนงทางวิชาการ   
ไมต่ํากวาตําแหนงท่ีเสนอขอแตงตั้งใหดํารงตําแหนงทางวิชาการ 

2.2  เกณฑการตัดสินผลงานทางวิชาการตองมีปริมาณและคุณภาพที่แสดงความ       
เปนผูทรงคณุวุฒิในสาขาวิชานั้น  การตัดสินใจใชเสียงขางมาก 
 3.  แกไข (ราง) ขอบังคับฯ ขอ 12 บรรทัดท่ี 3 ใหเพ่ิมอาจารยพิเศษ 
 4. ในการดําเนินงานขอใหเปนกระบวนการเดียวกันกับการขอตําแหนงทางวิชาการ         
โดยดําเนินการตามขั้นตอนตาง ๆ  และอยูในเกณฑเดียวกันกับเกณฑปกติ  และเกณฑของการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน  

ระเบียบวาระที่ 5.6  ขอความเห็นชอบและขอเสนอแนะรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน ปการศึกษา 2558 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

สาระสําคัญโดยยอ 
 ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  ไดจัดการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  ประจําป

การศึกษา 2558 ระดับมหาวิทยาลัย  ในระหวางวันที่ 10 – 11 พฤศจิกายน 2559  ณ  หองประชุมตนโมก  อาคาร
บรรณราชนครินทร  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา นั้น 

 บัดนี้การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  ระดับมหาวิทยาลัย ประจําปการศึกษา 2558                
ไดดําเนินการเสร็จสิ้นแลว  งานประกันคุณภาพจึงไดจัดทํารายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  ประจําปการศึกษา  2558 (1 สิงหาคม 2558 – 31 กรกฎาคม 2559)      
ระดับมหาวิทยาลัย  นําเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  เพ่ือขอขอเสนอแนะเปนแนวทางในการดําเนินงาน
ในปการศึกษา 2559 ตอไป 

 เรื่องนี้ไดผานการพิจารณาจากการประชุมคณะกรรมการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา  ครั้งที่ 
5/2559 มติ ท่ีประชุมเห็นชอบ  เรื่อง  รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  ปการศึกษา 2558 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  ในวันอังคารที่ 29 พฤศจิกายน 2559 ณ หองประชุมอยุธยา – อาเซียน   
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มติ/ความเห็นของที่ประชมุ 
เห็นชอบรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปการศึกษา 2558 มหาวิทยาลัย

ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  โดยใหแกไขตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) 
กอนนําเสนอสภามหาวิทยาลัยตอไป 

ขอเสนอแนะใหปรับแกไข  มีดังตอไปนี ้
1. เพ่ิมเติมบทสรุปสําหรับผูบริหาร  ขอเสนอแนะแตละองคประกอบ และขอมูลการประเมิน  
2. ในหนา 12  ใหเพ่ิมเติมผลการประเมินที่เปนตัวเลขของแตละองคประกอบ  
3. การปรับเปลี่ยนและการพัฒนาในป 2558  โดยเพ่ิมเติมแนวทางใหมีความสอดคลองกัน   

ระเบียบวาระท่ี 6  เรื่องอื่น ๆ 

ระเบียบวาระที่  6.1 กําหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  ครั้งที่ 1/2560 

สาระสําคัญโดยยอ 
มหาวิทยาลัยกําหนดใหมีการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  (ก .บ. )              

ครั้งที่ 1/2560  ในวันอังคารที่ 10 มกราคม 2560  เวลา 13.30 น. ณ หองประชุมอยุธยา – อาเซียน  
สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยขอใหกรรมการทุกทานเขารวม        
ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกลาวโดยพรอมเพรียงกัน 

 

มติ/ความคิดเห็นของที่ประชมุ 
     รับทราบ 

 

ระเบียบวาระที่  6.2 แจงปฏิทินการประชุมของคณะกรรมการชุดตาง ๆ  

สาระสําคัญโดยยอ 
แจงปฏิทินการประชุมของคณะกรรมการชุดตาง ๆ ประจําปพุทธศักราช 2560   

 

มติ/ความคิดเห็นของที่ประชมุ 
     รับทราบ 
 

ระเบียบวาระที่  6.3 ขอเสนอแนะจากแตละหนวยงาน  
- ไมมี – 
 

ระเบียบวาระที่  6.4 การมอบหมายงานจากอธิการบด ี

สาระสําคัญโดยยอ 
 อธิการบดีมอบหมายงาน ดังตอไปนี ้

1. การเรงรัดอาจารยใหมีคุณวุฒิและตําแหนงทางวิชาการที่สูงข้ึน  มอบหมาย รองอธิการบดี
ฝายบริหาร 

2. การกํากับติดตามการบริหารหลักสูตรใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน  มอบหมาย         
รองอธิการบดีฝายวิชาการ 
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3. ทบทวนแผน  หนวยงานตามพันธกิจใหสอดคลองกับทิศทางแผนกลยุทธของมหาวิทยาลัย  
มอบหมาย รองอธิการบดีฝายนโยบายและแผน 

 

มติ/ความคิดเห็นของที่ประชมุ 
รับทราบ 

 

ระเบียบวาระที่  6.4 หารือเรื่องการจัดกิจกรรม  "พระราชาผูทรงธรรม”  กลางใจราษฎร กลางใจทุง 
กลางใจกรุง “ศรีอยุธยา"  

สาระสําคัญโดยยอ 
 สมาคมศิษยเกาวิทยาลัยครูพระนครศรีอยุธยา รวมกับคณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย    
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา นําโดยนายวิทยา บุรณศิริ จัดประชุมการจัดงานถวายอาลัย แดสมเด็จพระปริมินทร     
มหาภูมิพล  อดุลยเดช จุดเทียนอาลัย และจัดงาน 111 ป จากฝกหัดครูสูมหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา 
พรอมกับจัดกิจกรรม 666 ป กรุงศรีอยุธยา โดยใชชื่องานวา "พระราชาผูทรงธรรม”  กลางใจราษฎร กลางใจทุง   
กลางใจกรุง  “ศรีอยุธยา" ซึ่งจะจัดขึ้นระหวางวันที่ 24  ธันวาคม 2559 – วันที่ 1 มกราคม 2560  ณ บริเวณลานหนา
วัดพระราม อําเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีกิจกรรมตาง ๆ  อาท ิ

- วงดนตรีซิมโฟนี 
- ดุริยางคกองทัพบก 
- ศิลปนนักรองชั้นนําของประเทศ อัญเชิญบทเพลงพระราชนิพนธ และเพลงอยุธยา 
- กิจกรรมออกรานอาหารจากชาวอยุธยา 
- กิจกรรมนิทรรศการพระราชกรณียกิจในหลวง ร.9 กับแผนดินอยุธยา 
- กิจกรรมอูขาว การจัดจําลองโครงการเศรษฐกิจพอเพียงและนาจําลอง เปนรูปเกาะเมืองอยุธยา 

อูน้ํา วิถีชาวอยุธยาวิธีแหงน้ําซึ่งภูมิสังคมกอเกิดวัฒนธรรม สถาปตยกรรม จารีตประเพณ ี
- กิจกรรมวิธีการกินอยางอยุธยา หลากหลายดวยกิจกรรมสาธิต การสราง ซอม เรือไทย       

เพลงเรือ ตลาดน้ํา ตลาดบก และกิจกรรมตาง ๆ อีกมากมาย  
 ในหลวงพระราชทาน ตราพระราชลัญจกร ชาวอยุธยา ในนาม สมาคมศิษยเกาวิทยาลัยครู
พระนครศรีอยุธยา ขอเชิญชวน แตงกายไวทุกข รวมจุดเทียนถวายอาลัย รองเพลงสรรเสริญพระบารมี      
กับบรรยากาศกลางเมืองมรดกโลก  และขอเชิญชวนคณะผูบริหารทุกทานเขารวมงานในครั้งนี้โดยพรอม
เพรียงกัน 
 งานที่มหาวิทยาลัยจะตองดําเนินการ มีดังตอไปนี ้

1. การจัดนิทรรศการกลางแจง   
2. การทําหนังสือเชิญหัวหนาสวนราชการในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา อดีตอธิการบดี   
3. ขอความอนุเคราะหอาจารยศรเีวียง  ไตชิละสุนทร แตงเพลงเรือ 

 
 

 



 

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวทิยาลัยราชภัฏพระนครศรอียุธยา  ครั้งที่  1/2560 

 

[2-24] 

4. หองอัดของอาจารยทรงพล คชเสนี  สาขาวิชาดนตร ี
5. ทําหนังสือถึงสํานักงานเทศบาลพระนครพระนครศรีอยุธยา  และองคการบริหารสวนจังหวัด  

เพ่ือขอรถหองน้ํา 
6. การเตรียมพิธีกรดําเนินรายการในงาน 
7. การมอบรางวัลกับศิษยเกาดีเดน  ขอใหมหาวิทยาลัยจัดทําสูจิบัตรเพื่อใหกับผูมารวมงาน  

และการประชาสัมพันธ 
8. ฝายประชาสัมพันธชวยในการประชาสัมพันธการจัดงาน 

 

มติ/ความคิดเห็นของที่ประชมุ 
     ท่ีประชุมไดหารือรวมกัน  และอธิการมอบหมาย ดังนี ้

1. ใหแตละคณะนํานักศึกษามารวมงานในวันที่ 24 ธันวาคม 2559 คณะละ 100 คน  
2. ใหทําหนังสือถึงอาจารย  บุคลากร  สมาคมผูปกครอง  นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาและ

นักศึกษาภาค กศ.บป. ที่จะมารวมงาน 
 

 
 

เลิกประชุมเวลา  16.35 น.  
 

 

นางนงคราญ คงสมทรง ผูจัดทํารายงานการประชุม 
นางสาวพรสวรรค คลายกัน ผูตรวจบันทึกการประชุม 


