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รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
ครั้งที่  6/2560 

วันอังคารที่  13  มถิุนายน  2560  เวลา 13.30 – 17.05 น. 
ณ  หองประชุมอยุธยา – อาเซียน  มหาวิทยาลัยราชภฏัพระนครศรีอยุธยา 

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

ผูมาประชุม 
1. ดร.เกษม   บํารุงเวช อธิการบดี       ประธาน 
2. ผศ.อราม    ชนะโชต ิ รองอธิการบดีฝายนโยบายและแผน    กรรมการ 
3. ผศ.ดร.อดิศร  ภูสาระ  รองอธิการบดีฝายวิชาการ      กรรมการ 
4. รศ.ไพฑูรย  สมัครกิจ รองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา     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.สุวนิตย   รุงราตร ี  (แทน) คณบดีคณะครุศาสตร              กรรมการ 
10. ผศ.หทัยรัตน  ทรรพวส ุ คณบดีคณะมนุษยศาสตรฯ     กรรมการ 
11. รศ.ศานิต   สวัสดิกาญจน คณบดีคณะวิทยาศาสตรฯ      กรรมการ 
12. อาจารยมรุต  กลัดเจริญ (แทน) คณบดีคณะวิทยาการจัดการ    กรรมการ 
13. รศ.ดร.ชูสิทธิ ์ ประดับเพ็ชร ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา    กรรมการ 
14. ผศ.วชิรา  ปูชตรีรัตน (แทน) 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. นางนงคราญ  คงสมทรง เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป     ผูชวยเลขานุการ 
24. นางปยะนุช  สุขเพ็ชร  เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป     ผูชวยเลขานุการ 
25. นางจิราพร  พัฒนธนกิจ เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป     ผูชวยเลขานุการ 
26. นางสาวกาญจนพิชญา ภิญญา  รักษาการหัวหนางานกิจการคณะกรรมการ    ผูชวยเลขานุการ 
27. นางศิขรินทร  สุวรรณทัศน นิติกร        ผูชวยเลขานุการ 
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ผูไมมาประชุม 
อาจารยจิรศักดิ์   ชุมวรานนท รองอธิการบดีฝายบริหาร         ไปราชการ 
 

ผูเขารวมประชุม 
1. นางสาวกาญจนา  เงินออน  หัวหนาสํานักงานคณะครุศาสตร 
2. นางวิรินดา   มีบํารุง  หัวหนาสํานักงานคณะวิทยาศาสตรฯ 
3. นางเบญญาภา  สอนพรม หัวหนาสํานักงานคณะวิทยาการจัดการ 
4. นางสาวพรสวรรค  คลายกัน หัวหนาสํานักงานผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
5. นางทิวาพร   สงแสง  หัวหนาสํานักงานผูอํานวยการสํานักงาน  

   คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา 
6. นางสาวพิจิกามาศ  แยมบู  หัวหนาสํานักงานผูอํานวยการสํานักวิทยบริการฯ 
7. อาจารยวนิดา  อินทรลักษณ รักษาการในตําแหนงหัวหนาหนวยตรวจสอบภายใน 
8. นางสาวเบญจลักษณ  ชิดชาญชัย หัวหนางานประกันคุณภาพ 
9. นางชเนตต ี  จาตุรนตรัศมี ประธานคณะกรรมการดําเนินงานศูนยฝกปฏิบัติการฯ 
10. วาที่รอยตรีอิทธิพัทธ  สมจู  นักวิเคราะหนโยบายและแผน 
11. นางปาณิสรา  ผดุงรัตน  นักวิเคราะหนโยบายและแผน 
12. นางสาวนันทนา  ศรีชัยมูล นักวิชาการศึกษา  

เริ่มประชุม เวลา 13.30 น. 
          ประธานพิจารณาจํานวนกรรมการที่มาประชุมและเห็นวาครบองคประชุมแลว จึงเปด            
การประชุมและดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม  

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องที่ประธานแจงใหทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 1.1 การดูแลความเรียบรอยภายในหนวยงาน 
 

 สาระสําคัญโดยยอ 
 อธิการบดีมอบหมายใหแตละหนวยงานชวยดูแลความเรียบรอยภายในหนวยงานของตนเอง  

โดยเฉพาะในชวงฤดูฝน  เนื่องจากเกิดความไมเรียบรอย  เชน  กรณีตนนนทรีลมบริเวณหนาโรงอาหาร  
มหาวิทยาลัยจึงไดวางแผนวาจะปรับภูมิทัศนบริเวณหนาโรงอาหารเปนลานกวาง เพ่ือใหนักศึกษาไดใชพ้ืนที่
สําหรับทํากิจกรรม  และนั่งพักผอน    

 

 มติ/ความเห็นของที่ประชมุ 
   รับทราบ 
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ระเบียบวาระท่ี 1.2 การวางระบบในการแกปญหากรณีฉุกเฉิน 

 สาระสําคัญโดยยอ 
 อธิการบดีมอบหมายใหแตละหนวยงานไดวางระบบในการแกไขปญหากรณีฉุกเฉิน เชน  น้ําทวม  

ไฟดับ  ตนไมลม  เหตุการณท่ีเปนเหตุฉุกเฉินตาง ๆ  โดยใหแตละหนวยงานกําหนดผูรับผิดชอบเพ่ือติดตอ
ประสานงานเมื่อเกิดเหตุ  และใหมีการจัดเตรียมอุปกรณไว  เชน  ถังดับเพลิง   

 

 มติ/ความเห็นของที่ประชมุ 
   รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 1.3 การจัดกิจกรรมวันสถาปนาของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 สาระสําคัญโดยยอ 
 ในวันที่  1 กรกฎาคม 2560  จะมีการจัดกิจกรรมวันสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา   โดยไดหารือกันวาจะนําศาสตรของพระราชาสูการพัฒนาทองถิ่น  เนื่องจาก               
มียุทธศาสตรพระราชทานของรัชกาลที่ 10 ใหมหาวิทยาลัยราชภัฏดูแลทองถิ่น  ซึ่งไดมีการเตรียมการ        
ใหแตละหนวยงานรวบรวมผลงานทั้งหมด  โดยแบงเปนดานตางๆ เชน  ดานเศรษฐกิจ  ดานสังคม  ดาน
สิ่งแวดลอม  และการนําศาสตรสูการพัฒนา  ใหแตละคณะนํากิจกรรมท่ีเดนๆ มานําเสนอ  คณะละ 10 – 20 
นาที  ในวันดังกลาวจะมีสื่อมวลชนมาทํา VTR เพ่ือนําไปประชาสัมพันธใหกับมหาวิทยาลัย  และจะนํา
ผลงานเหลานั้นมานําเสนอในวันที่ 19 กรกฎาคม 2560 ในงานสภากาแฟ          

 

 มติ/ความเห็นของที่ประชมุ 
   รับทราบ  และมอบหมายใหรองอธิการบดีฝายนโยบายและแผนประสานงานกับหนวยงานที่มี

ความประสงคจะนําเสนอ และงบประมาณที่ตองใช 
 

ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่องรับรองรายงานการประชมุ 

ระเบียบวาระที่ 2.1  เรื่องรับรองรายงานการประชุม  ครั้งที่ 5/2560  

สาระสําคัญโดยยอ 
มหาวิทยาลัยไดกําหนดใหมีการประชุม คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.)               

ครั้งท่ี 5/2560 เมื่อวันอังคารที่ 16 พฤษภาคม  2560 เวลา 13.30 น. ณ หองประชุมอยุธยา – อาเซียน  
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

เลขานุการคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) นําเสนอรายงานการประชุม ครั้งที่ 5/2560 
เพ่ือขอใหที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม 

 

มต/ิความคิดเห็นของที่ประชุม 
  รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) ครั้งที่  5/2560              
โดยไมมีการแกไข 
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ระเบียบวาระท่ี 3   เรื่องสืบเนื่องจากการประชุม 

ระเบียบวาระที่ 3.1  รายงานขอมูลการดําเนินงานและผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุม 
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา   
ครั้งที่ 5/2560 

สาระสําคัญโดยยอ 
  เลขานุการคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  (ก .บ . )  นํ า เสนอรายงานขอ มูล                  
จากการดําเนินงานและผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่  5/2560 
เมื่อวันอังคารท่ี 16 พฤษภาคม  2560  ดังตอไปนี ้
 

ระเบียบ
วาระท่ี 

เร่ือง 
มติท่ีประชุม/ขอเสนอแนะ 

และขอส่ังการ 
ผลการปฏิบัตติามมต ิ

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) 

เห็นชอบ (ราง) ขอตกลง (Letter of  
Agreement) โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา
ฝกสอนระหวาง Universities  of  Indonesia 
– Malaysia – Myanmar – Philippines – 
Thailand ภายใตโครงการ “Pre – Service  
Student  Teacher  Exchange  in  
Southeast  Asia (SEA – TEACHER  
PROJECT)  และมีขอเสนอแนะวาเนื่องจาก
คณะครุศาสตร ไดเขารวมเปนสมาชิก 
SEAMEO ซึ่งไดสงนักศึกษาเขารวมโครงการ  
ทุกป  จึงเสนอวาจะขออนุญาตจากสภา
มหาวิทยาลัยมอบหมายใหคณบดีสามารถ      
ลงนามขอตกลงในครั้งตอไปไดหรือไม         
โดยอธิการบดีจะหารือกับนายกสภา
มหาวิทยาลัยในการลงนามตอไป 

- แจงมติการประชุมใหแกหนวยงาน        
ที่เกี่ยวของไดรับทราบ 

- นําเขาสภาวิชาการ ครั้งที่ 5/2560 วันที ่7 
มิถุนายน 2560 เพื่อขอความเห็นชอบ 
และนําเขาสภามหาวิทยาลัยตอไป 
 

4.2 ขอความเห็นและขอเสนอแนะ เรื่อง 
ขอสังเกตดานการจัดการเรียนการสอน      
ของอาจารย                    

1. การจัดกิจกรรมแตละคณะสามารถ
ดําเนินการได  แตตองไมกระทบกับเวลา
เรียนของนักศึกษา  และใหอาจารย
ผูสอนเช็คช่ือนักศึกษาเมื่อถึงชั่วโมงเรยีน  
แมจะมีกจิกรรมของคณะก็ตองเขาเรียน
ตามปกต ิ

2. ใหเริ่มการเรียนการสอนตั้งแตเวลา 
08.30 น. และเรยีนเต็มเวลา 

3. ใหออกแนวปฏิบัต ิและใหนําเขา
พิจารณาในการประชุมคณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) และแจง
ผูเกี่ยวของในทุกชองทางเพื่อให
คณาจารยไดรับทราบ 

4.  แจงอาจารยผูสอนไมใหมีการยายเวลา
การสอน หรอืยายหองเรียน หากมีเหตุ
จําเปนตองขออนุญาตกอน 

5. มอบรองอธิการบดีฝายวิชาการและ   
กองบริการการศกึษาทาํหนังสือแจงแต

- แจงมติการประชุมใหแกหนวยงาน        
ที่เกี่ยวของไดรับทราบ 

- กองบริการการศกึษาจัดทาํ (ราง) ประกาศ
มหาวิทยาลัยราชภฏัพระนครศรีอยุธยา 
เรื่อง แนวปฏิบัติในการจัดการเรียน     
การสอนของนักศึกษา พ.ศ. 2560       
เพื่อนําเขาการประชุมคณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) ครั้งท่ี 
6/2560 วันที่ 13 มิถุนายน 2560       
เพื่อขอความเห็นชอบ 
 



 

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวทิยาลัยราชภัฏพระนครศรอียุธยา  ครั้งที่  7/2560 

 

5 

ระเบียบ
วาระท่ี 

เร่ือง 
มติท่ีประชุม/ขอเสนอแนะ 

และขอส่ังการ 
ผลการปฏิบัตติามมต ิ

ละคณะ  และหากมกีารประชุม
คณาจารยในโอกาสตอไปใหนําเรื่องนี้
แจงใหคณาจารยไดรับทราบดวย 

6. มอบหมายใหกองพัฒนานักศึกษากําหนด
และจัดสรรเวลากิจกรรมของ
มหาวิทยาลัย  และกิจกรรมของคณะ 
และใหนําเขามาพิจารณาในการประชุม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
(ก.บ.) 

4.3 ขอความเห็นชอบ (ราง) บันทึกขอตกลง
ความรวมมือ (Memorandum of  
Understanding)  ในโครงการนวัตกรรม
การพัฒนาสถาบันการศึกษา เพื่อสราง
ความไดเปรียบในเชิงการแขงขัน บนเวที
โลก ระหวาง มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา กับ บริษัท กสท 
โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) และ          
บริษัท แพคกอน จาํกัด                           

เห็นชอบในหลักการ  โดยมีเงื่อนไข ดังตอไปนี ้
1. การทําขอตกลงความรวมมือไมถือเปน    

ขอผูกมัดที่ตองทําทุกกิจกรรมที่เสนอมา   
2. ในทางปฏิบัติกิจกรรมใดที่ จะสามารถ

ดําเนินการไดนั้นตองไดรับความเห็นชอบ
ของทั้ง 2 ฝายกอนดําเนินการ 

- แจงมติการประชุมใหแกหนวยงาน        
ที่เกี่ยวของไดรับทราบ 

- อยูระหวางการดาํเนินการ 
 

4.4 ขอความเห็นชอบการจางนายนิรันดร  
ขันธวิธิ อาจารยคณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร ดวยเงินรายไดของ
มหาวิทยาลัย 

เห็นชอบใหดาํเนินการ ดังตอไปนี้ 
1. นายนิรันดร  ขันธวิธิ จะสิ้นสุดสัญญาจาง

ในวันที่ 16 เมษายน 2560 และไดทําการ
สอนตอจนถึงวันที่ 11 พฤษภาคม 2560 
ดังนั้นมหาวิทยาลัยควรจัดหาคาตอบแทน
การสอนให   

2. ใหคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
จัดทําสัญญาจางใหนายนิรันดร  ขันธวิธิ 
มาเปนอาจารยประจําหลักสูตร โดยใช
งบประมาณของคณะ 

3. มอบหมายให งานบริหารงานบุ คคล
ดําเนินการเปดรับสมัครอาจารยทดแทน
อัตราที่วางโดยดวน 

- แจงมติการประชุมใหแกหนวยงาน        
ที่เกี่ยวของไดรับทราบ 

- งานบริหารงานบุคคลไดเปดรับสมัครแลว 
ระหวางวันที ่25 พฤษภาคม 2560        
– 12 มิถุนายน 2560 
 

 
 

   มติ/ความเห็นของที่ประชมุ 
   รับทราบ 

 

ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องนําเสนอเพื่อพจิารณา 
 

ระเบียบวาระที่ 4.1  ขอความเห็นชอบ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  เรื่อง    
แนวปฏิบัติในการจัดการเรียนการสอนของนักศึกษา พ.ศ.2560 

 

 สาระสําคัญโดยยอ 
 จากการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) ครั้งท่ี 5/2560 เมื่อวันที่ 16 

พฤษภาคม 2560 ไดพิจารณา (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง แนวปฏิบัต ิ    



 

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวทิยาลัยราชภัฏพระนครศรอียุธยา  ครั้งที่  7/2560 

 

6 

ในการจัดการเรียนการสอนของนักศึกษา พ.ศ.2560 ที่ประชุมมีมติใหดําเนินการดังนี ้
1. การจัดกิจกรรมของแตละคณะสามารถดําเนินการได  แตตองไมกระทบกับเวลาเรียน      

ของนักศึกษา  และใหอาจารยผูสอนตรวจสอบรายชื่อนักศึกษาเม่ือถึงชั่วโมงเรียน  แมจะมีกิจกรรมของ
คณะ   ก็ตองเขาเรียนตามปกติ 

2. ใหเริ่มการเรียนการสอน เวลา 08.30 น. และเรียนเต็มเวลา 
3. มอบหมายใหรองอธิการบดีฝายวิชาการจัดทําประกาศเรื่องแนวปฏิบัติในการจัดการเรียน

การสอนของนักศึกษา พ.ศ.2560 และนําเรื่องนี้เพื่อขอความเห็นชอบในการประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย (ก.บ.) ครั้งที่ 6/2560 ในวันที่ 13 มิถุนายน 2560 ตอไป ซึ่งรองอธิการบดีไดดําเนินการจัดทํา
แนวปฏิบัติในการจัดการเรียนการสอน  เพ่ือใหที่ประชุมพิจารณา 
 

มติ/ความเห็นของที่ประชมุ 
เห็นชอบในหลักการ  และใหปรับแกไข (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  เรื่อง     

แนวปฏิบัติในการจัดการเรียนการสอน พ.ศ. 2560 (เพ่ิมเติม) ตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
(ก.บ.) ดังตอไปนี ้

1. ตัดขอ 1  ขอ 4  ขอ 5 และขอ 6  สวนขอ 2  ขอ 3 และขอ 7 ใหคงไว 
2. แกไขคาํวา “การจัดการเรียนการสอนของนักศึกษา” เปน “การจัดการเรียนการสอน พ.ศ. 2560 ” 
3. ใหเพิ่มอีก 1 ขอ คือ  ใหอาจารยผูสอนแตงกายใหเหมาะสม  มีความสุภาพเรียบรอย 
เมื่อปรับแกไขเรียบรอยแลว  ใหนําเขาการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) เปนวาระ

สืบเนื่องในการประชุมครั้งตอไป 

 

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

                   
สาระสําคัญโดยยอ 
 ตามที่คณะรัฐมนตรีไดพิจารณาและมีมติเมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2559 เห็นชอบยุทธศาสตรชาติวาดวย

การปองกันและปราบปรามการทุจริต  ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560 – 2564) และเห็นชอบใหหนวยงานภาครัฐ            
แปลงแนวทางและมาตรการตามยุทธศาสตรวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต  ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560 – 
2564) สูการปฏิบัติ  และเกณฑการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ 
(Integrity  and  Transparency  Assessment – ITA) ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560 ดัชนีที่ 4 วัฒนธรรม
คุณธรรมในองคกร EB10 ตัวชี้วัดการปองกันและปราบปรามการทุจริตในหนวยงาน  และสอดคลองตามแผน
ยุทธศาสตร  ระยะ 5 ป (พ.ศ.2560 – 2564) ยุทธศาสตรที่ 4  การพัฒนาศักยภาพบุคลากรและการบริหารจัดการ
มหาวิทยาลัย  เปาประสงคที่ 4.2  มหาวิทยาลัยมีระบบบริหารจัดการที่สอดคลองตามหลักธรรมาภิบาล นั้น 

 เรื่องนี้ไดผานการพิจารณาของบุคคล/หนวยงานที่เก่ียวของ ดังตอไปนี้ 
1. ผานมติท่ีประชุมการปองกันปราบปรามการทุจริตและผลประโยชนทับซอน  เม่ือวันพุธที่ 26 

เมษายน 2560 มติที่ประชุมเห็นชอบ 
2. ผานมติที่ประชุมคณะกรรมการจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ  

ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560 – 2564 เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2560  มติที่ประชุมเห็นชอบ 
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มติ/ความเห็นของที่ประชมุ 
เห็นชอบ (ราง) แผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ  ประจําปงบประมาณ  

พ.ศ.2560 – 2564  และใหปรับแกไขตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) 
ดังตอไปนี ้

1. ใหเพิ่มวัตถุประสงค  ปรับพันธกิจและผลที่คาดวาจะไดรับ  และเพ่ิมขอความวา ทั้งภายใน
และภายนอก 

2. การประเมินความเสี่ยงควรแยกเปน 2 สวน คือ ความเสี่ยงและผลกระทบ 
3. วางกรอบใน 3 เรื่อง คือ 1) การวางระบบงานที่ไมดีอาจเกิดจาก การจัดกรอบงาน  

มอบหมายงาน  ความรับผิดชอบ  การกํากับติดตาม  ตรวจสอบและการรายงานเพื่อใหผูมี อํานาจใน            
การตัดสินใจ 2) เรื่องคน การทํางานที่ผิดพลาดในเรื่องตาง ๆ สวนหนึ่งเกิดจากการขาดความรูความเขาใจ  
ความไมรู  การปฏิบัติตามกันมา  ขาดทักษะและเทคนิคใหม ๆ การประมาทเลินเลอ  ไมรอบคอบและการคด
โกง  3) เรื่องอื่น ๆ เชน หลักสูตร  เทคโนโลยีเพ่ือรองรับการทํางานบางอยางไมมีการพัฒนา 

4. ใหระบุปจจัยเสี่ยงออกเปน ดังนี้ 
4.1 ปจจัยเสี่ยงดานการจัดซื้อจัดจาง  ไดแก  จัดซื้อไมได  ไมไดซื้อของจริง  ของคุณภาพ   

ไมดี  ราคาไมเหมาะสม  การเบิกจายลาชา  และดําเนินการไมเปนไปตามแผน 
4.2 ปจจัยเสี่ยงดานการเรียนการสอน  ไดแก  อาจารยสอนไมตรงตาม มคอ. ขาด         

องคความรูและเทคนิคการถายทอด  ขาดความรับผิดชอบ อาจารยใชอํานาจเบ็ดเสร็จเกินไป  สวนนักศึกษา     
ยังขาดความพรอม  ไมเขาเรียน  ไมสงงาน  ในสวนของหลักสูตรขาดการบูรณาการ  หลักสูตรไมตอบสนอง
ความตองการ  หลักสูตรไมทันสมัยและไมกาวหนาเทาที่ควร 

4.3 ปจจัยเสี่ยงดานการทําวิจัย ไดแก  การดําเนินการไมเปนไปตามแผน  การเก็บขอมูล 
(ทําเองสุมเอาเอง) การประมวลผล  การจัดทํารายงานสงไมตรงเวลา  และการเบิกจายบางครั้งมีปญหา 

4.4 ปจจัยเสี่ยงดานการเงิน  ไดแก   ระบบการเก็บเงิน  รักษาเงิน  การทําบัญชี             
การรายงานยังไมเปนรูปแบบที่ดีนัก  ผูที่รับผิดชอบหากเปนไปไดใหกําหนดและวางมาตรฐานการเงินและบัญช ี

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

            

ระเบียบวาระที่ 4.3  ขอความเห็นชอบ (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา วาดวย  
การโอนหนวยกิตรายวิชาและการจายคาธรรมเนียมการโอนหนวยกิตรายวิชา     
จากสถาบันการศึกษาตางประเทศ พ.ศ. 2560 และ ขอความเห็นชอบ (ราง) 
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  เร่ือง การเก็บคาธรรมเนียม     
การโอนหนวยกิตรายวิชาจากสถาบันการศึกษาตางประเทศ พ.ศ. 2560    

      
สาระสําคัญโดยยอ 
 ตามที่มหาวิทยาลัยมี MOU กับมหาวิทยาลัยในตางประเทศ  ดานการแลกเปลี่ยนนักศึกษานั้น          

มหาวิทยาลัยยังไมมีระเบียบวาดวยการโอนหนวยกิตรายวิชาขามสถาบันการศึกษาตางประเทศ  เมื่อนักศึกษา    
ไปศึกษายังสถาบันการศึกษาตางประเทศครบระยะเวลาตามกําหนด  แลวใหสามารถนํารายวิชาหนวยกิตที่ได
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ศึกษายังสถาบันการศึกษาตางประเทศ  มาโอนเทียบหนวยกิตและผลการเรียนตามหลักสูตร  โดยตองชําระ
คาธรรมเนียมตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด 

 เรื่องนี้ไดผานการพิจารณาจากการประชุมคณะกรรมการวิชาการ  ครั้งที่ 4/2560 เม่ือวันที่ 16 
พฤษภาคม 2560 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ โดยใหแกไขตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการวิชาการ  และให
นําเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ (ก.บ.) ตอไป 

 

มติ/ความเห็นของที่ประชมุ 
เห็นชอบในหลักการ (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา วาดวย การโอน

หนวยกิต   รายวิชาและการจายคาธรรมเนียมการโอนหนวยกิตรายวิชาจากสถาบันการศึกษาตางประเทศ    
พ.ศ.2560 และใหปรับแกไขตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) ดังตอไปนี ้

1. ปรับชื่อระเบียบเปน การเทียบโอนรายวิชาและการจายคาธรรมเนียมการเทียบโอนรายวิชา
จากสถาบันการศึกษาตางประเทศ พ.ศ. ... 

2. ปรับนิยามการโอนหนวยกิต เปน การเทียบโอนหนวยกิต และปรับความหมายใหมีเรื่อง
เนื้อหาวิชาตามแนวปฏิบัติที่ดีในการเทียบโอนของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

3. ขอ 4 ปรับหัวขอเรื่องคุณสมบัติของนักศึกษาที่มีสิทธิเทียบโอนรายวิชาใหชัดเจน 
4. ขอ 5 ปรับชื่อเรื่องอาจใชวา การกําหนดหลักเกณฑและวิธีการในการเทียบโอนรายวิชา 
5. ปรับคุณสมบัติของนักศึกษาใหชัดเจน  เชน เรื่องเกรดเฉลี่ย  ความสามารถทางภาษา      

การยื่นเอกสาร  ผานความเห็นชอบและอนุญาตจากใครบาง 
6. ใหระบุเรื่องอัตราการเก็บเงินคาธรรมเนียมไวในระเบียบนี้  ในสวนการเก็บเงินนักศึกษา    

ควรเก็บตามปกติกอน  สวนเกินหรือตองเก็บเพิ่มใหเปนไปตามขอตกลง 
เมื่อปรับแกไขเรียบรอยแลว ใหนําเขาการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.)     

เปนวาระสืบเนื่องในการประชุมครั้งตอไป 
 

ระเบียบวาระที่ 4.4  ขอความเห็นชอบ (ราง) กรอบวงเงินงบประมาณรายจาย  ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ.2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

                   
สาระสําคัญโดยยอ 
 ตามที่กองนโยบายและแผน  งานแผนงานและงบประมาณมีหนาที่ในการจัดทําประมาณการ

รายรับ – รายจายของมหาวิทยาลัย  ไดดําเนินการรวบรวมขอมูล  วิเคราะห  ประมวลผล  และดําเนินการจัดทํา 
(ราง) กรอบวงเงินงบประมาณรายจาย  ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561  เพ่ือจัดทํางบประมาณรายจายประจําป 
ตามวิธีการจัดทํางบประมาณใหเกิดประสิทธิภาพ  ประสิทธิผล  ตามยุทธศาสตร  นโยบายการพัฒนา  และ   
พันธกิจของมหาวิทยาลัยตอไป นั้น 

 

มติ/ความเห็นของที่ประชมุ 
 เห็นชอบ (ราง) กรอบวงเงินงบประมาณรายจาย  ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561 มหาวิทยาลัย   
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
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ระเบียบวาระที่ 4.5  ขอความเห็นชอบ (ราง) นโยบายการจัดสรรและการบริหารงบประมาณ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ.2561 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

                   
สาระสําคัญโดยยอ 
 ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  ไดมีการจัดสรรและการบริหารงบประมาณ

ประจําปทุกป  เพ่ือใหการจัดสรรและการบริหารงบประมาณ  ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561 สอดคลองกับ
นโยบายรัฐบาล  นโยบายการพัฒนามหาวิทยาลัย  พันธกิจ  และบริบทอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวของ  รวมท้ังเพ่ือให
หนวยงานภายในมหาวิทยาลัยใชเปนแนวทางในการจัดสรรและการบริหารงบประมาณของหนวยงานใหเกิด
ประสิทธิภาพ  ประสิทธิผล ตามพันธกิจที่หนวยงานรับผิดชอบตอไป นั้น 

 

มติ/ความเห็นของที่ประชมุ 
เห็นชอบ (ราง) นโยบายการจัดสรรและการบริหารงบประมาณ ประจําปงบประมาณ             

พ.ศ.2561 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา และใหปรับแกไขตามขอเสนอแนะของคณะ
กรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) ดังตอไปนี ้

1. ใหจัดสรรงบประมาณจากเงินรายได 5% เพื่อรองรับยุทธศาสตรพระราชทาน 
2. ใหจัดสรรงบประมาณจากความเปนจริง  ไมใชตัวเลขประมาณการ 

 

ระเบียบวาระที ่4.6  ขอความเห็นชอบ (ราง) แผนปฏิบัติราชการ 4 ป (พ.ศ.2561 – 2564) มหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

                   
สาระสําคัญโดยยอ 
 ตามบทบัญญัติของพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี 

พ.ศ.2546 มาตรา 9 และมาตรา 16 กําหนดใหสวนราชการและหนวยงานของรัฐจัดทําแผนปฏิบัติราชการ      
สี่ป  และในแตละปงบประมาณใหจัดทําเปนแผนปฏิบัติราชการประจําป  เพ่ือใหการดําเนินงาน          
ขององคกรบรรลุผลตามเปาหมาย  และการบริหารงบประมาณเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ  รวมทั้งมี     
การติดตามประเมินผล  และรายงานผลการปฏิบัติราชการไดอยางถูกตองรวดเร็ว 

 

มติ/ความเห็นของที่ประชมุ 
เห็นชอบ (ราง) แผนปฏิบัติราชการ 4 ป (พ.ศ.2561 – 2564) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

และใหปรับแกไขตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) ดังตอไปนี้ 
1. เพิ่มกลยุทธที่ 4.6 โครงการที่ 4  โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพระบบรักษาความปลอดภัย  
2. แกไขยุทธศาสตรที่ 2 กลยุทธที่ 2.1 ตัวชี้วัดที่ 3  เปลี่ยนคาเปาหมายจาก “เรื่อง” เปน “รอยละ” 
3. นําตัวชี้วัดจากการประชุมที่จังหวัดนครปฐมมาเพ่ิมในกลยุทธที่ 2.7 
4. กลยุทธที ่1.2 ขอ 3 ใหตัดขอความทบทวนคาเปาหมายออก 
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ระเบียบวาระที่ 4.7  ขอความเห็นชอบ (ราง) แผนพัฒนาการจัดการศึกษาระบบสหกิจศึกษา                
ปการศึกษา 2560 – 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ระยะ 5 ป 

                   
สาระสําคัญโดยยอ 
 ตามที่ งานสหกิจศึกษา  กองพัฒนานักศึกษา ไดจัดทํา (ราง) แผนพัฒนาการจัดการศึกษา

ระบบสหกิจศึกษา ปการศึกษา 2560 - 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ระยะ 5 ป ในการนี้
ขอนําเขาที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพิจารณาตอไป 

 เรื่องนี้ไดผานการพิจารณาจากคณะกรรมการจัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษาระบบสหกิจ
ศึกษา ปการศึกษา 2560 – 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2560 
และคณะกรรมการดําเนินงานสหกิจศึกษา เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2560 

 

มติ/ความเห็นของที่ประชมุ 
เห็นชอบในหลักการ (ราง) แผนพัฒนาการจัดการศึกษาระบบสหกิจศึกษา ปการศึกษา 2560 – 2564 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ระยะ 5 ป และใหปรับแกไขตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย (ก.บ.) ดังตอไปนี ้

1. หนา 6 -7 ขอใหปรับตารางการวิเคราะหเพื่อกําหนดกลยุทธ (TOWS  Matrix) ใหถูกตอง 
2. หนา 6  โอกาส (Opportunities : O) ขอ 5 นักศึกษาสหกิจศึกษามีโอกาสไดรับการจางงาน

จากสถานประกอบการมากยิ่งข้ึน ควรเปนจุดแข็ง 
3. หนา 10 – 11 เนื่องจากเปนแผนฯ ปการศึกษา 2560 – 2564 ดังนั้นขอมูลควรเปนปการศึกษา 

2560 – 2564 
 

ระเบียบวาระที่ 5 แจงผลและนําเสนอแผนงานที่จะดําเนินการของหนวยงานตาง ๆ  

ระเบียบวาระที่ 5.1 คณบดีคณะครุศาสตร 

 สาระสําคัญโดยยอ 
1. วันที่ 24 พฤษภาคม 2560 นักศึกษาชั้นปที่ 4 เขารับการเตรียมความพรอมและปฐมนิเทศ   

กอนออกปฏิบัติวิชาชีพระหวางเรียน 1 ณ หองประชุมอาคาร 100 ป 
2. วันที่ 25 พฤษภาคม 2560 นักศึกษาชั้นปที่ 4 เขารับการเตรียมความพรอมและปฐมนิเทศ   

กอนออกปฏิบัติวิชาชีพระหวางเรียน 1 ณ หองประชุมอาคาร 100 ป 
3. วันที่ 31 พฤษภาคม 2560 รวมบําเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทร

มหาภูมิพลอดุลยเดชพระบรมมหาราชวัง 
4. วันที่ 1 มิถุนายน 2560 ทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลักสูตรพลศึกษาหลักสูตรการสอน

ภาษาไทยหลักสูตรการสอนภาษาอังกฤษ  หลักสูตรประถมศึกษา และหลักสูตรการศึกษาพิเศษฯ ณ หองประชุม 204 
5. วันที่ 2 มิถุนายน 2560 ทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลักสูตรคอมพิวเตอรศึกษาหลักสูตร

คณิตศาสตร ณ หองประชุม 204 
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6. วันที่ 5 มิถุนายน 2560 ประชุมโรงเรียนเครือขายเพ่ือการพัฒนาอุดมศึกษาภาคกลางตอนบน 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 ณ หองประชุม 204 

7. วันที่ 7 มิถุนายน 2560 ทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลักสูตรวิทยาศาสตร ณ หองประชุม 204 
8. วันที่ 8 มิถุนายน 2560 ทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย  หลักสูตร

สังคมศึกษา ณ หองประชุม 204 
9. วันที่ 14 - 16  มิถุนายน 2560 อบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาทักษะครูมืออาชีพในศตวรรษที่ 

21” ณ  โรงเรียนลําปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย 
10.  วันที่ 22  มิถุนายน 2560  การประเมินคุณภาพระดับหลักสูตร (ประเมินไขว) ณ ศูนยการศึกษาพิเศษ 
11.  วันที่ 23  มิถุนายน 2560 ประชุมคณาจารยคณะครุศาสตร ครั้งที่ 1/2560 ณ หอง 702 
12.  วันที่ 28 มิถุนายน 2560 นักศึกษาชั้นปท่ี 5 เขารวมสัมมนาระหวางการฝกปฏิบัติการสอน           

ในสถานศึกษา ณ หอประชุมมหาวิทยาลัย 
13.  วันที่ 30 มิถุนายน 2560 อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการพัฒนาทักษะการเขียนโครงการวิจัย          

ดานการศกึษาเพ่ือพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรูฯ ประจําป 2560 ณ หองประชุม 204 
 

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
รับทราบ  

 

ระเบียบวาระที่ 5.2  คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

 สาระสําคัญโดยยอ 
1. วันที่ 11 พฤษภาคม 2560 สาขาวิชานิเทศศาสตร จัดกิจกรรมปจฉิมนิเทศใหนักศึกษาชั้นปที่ 4 

โดยเชิญวิทยากรมาใหความรูกอนจะจบการศึกษาในเรื่อง การเตรียมความพรอมในการทํางานดานนิเทศศาสตร 
วิทยากรโดย คุณจักรพันธุ จุลอุณท เจาหนาที่ประชาสัมพันธ โรงพยาบาลเสนา และเรื่อง “ทําอยางไรใหไดงาน” 
วิทยากรโดยคุณพรพรหม ญาณสมบัติเจาหนาที่กรมการจัดหางาน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ณ หอง 31021  
อาคาร 100 ป (ศูนยภาษาและคอมพิวเตอร) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

2. วันที่ 17 พฤษภาคม 2560 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร จัดประชุมคณะกรรมการประจํา
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  ครั้ งที่  3/2560 โดยวาระการประชุม คือ เพ่ือขอความเห็นชอบ                 
การเปลี่ยนแปลงอาจารยประจําหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสหวิทยาการอิสลาม และขอความเห็นชอบ
การเปลี่ยนแปลงอาจารยประจําหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน ณ หองประชุม 43110 ชั้น 2 
อาคาร 43 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

3. วันที่ 22 พฤษภาคม 2560 สโมสรนักศึกษานิเทศศาสตร จัดกิจกรรมกีฬานิเทศศาสตรสัมพันธ 
ประจําป 2560 เพ่ือกระชับความสัมพันธของนักศึกษาในสาขาวิชานิเทศศาสตรทั้ง 4 ชั้นปผานการแขงขันกีฬา       
ณ โรงยิม 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

4. วันที่ 22 พฤษภาคม 2560 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร จัดกิจกรรมอบรมพัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษาชั้นปที่ 3 “Learning English through Edutainment” (ภาษาอังกฤษผานสื่อ
บันเทิง) วิทยากรอบรมโดย คณาจารยสาขาวิชาภาษาอังกฤษ ณ อาคาร 43 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

5. วันที่  22 พฤษภาคม 2560  สาขาวิชาภาษาญ่ีปุน คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร           
จัดกิจกรรมอบรม การสงเสริมความเขาใจภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุน (การเขียนพูกันญี่ปุน) วิทยากรโดย ผูชวย
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ศาสตราจารยหทัยรัตน ทรรพวสุ และ อ.Watanabe Nobuo อาจารยสาขาวิชาภาษาญี่ปุน   ณ  หอง 43107       
ชั้น 2  อาคาร 43 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

6. วันที่ 22 พฤษภาคม 2560 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร         
จัดกิจกรรมอบรม การแปลเบื้องตน Basic Translation Workshop for English Majored Students สําหรับ
นักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ ไดรับเกียรติจากรองคณะบดีฝายแผนและวิเทศสัมพันธเปนประธานเปด          
การอบรม โดยมีวิทยากรภายนอก คือ อาจารยสมเจตน เมืองแพน จากสถาบันสอนภาษาแอลเอส ณ หอง 43108 
ชั้น 2  อาคาร 43 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

7. วันที่ 22 – 26 และ 29 - 31 พฤษภาคม 2560 คณาจารยและเจาหนาที่ คณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร รวมกิจกรรมกีฬาเชื่อมสัมพันธบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจําป 2560       
ณ  โรงยิม 1 และ 2  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

8. วันที่ 23 พฤษภาคม 2560 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร จัดกิจกรรมปจฉิมนิเทศ
นักศึกษาผูสําเร็จการศึกษา ประจําปการศึกษา 2559 จากคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร บรรยายพิเศษ      
ในหัวขอเรื่อง การเขียนเรซูเม (ใบสมัคร) อยางไรใหไดงาน วิทยากรโดย คุณกฤตภาส ณ พัทลุง จากบริษัท Top 
Gun Co.,Ltd.ณ  หองประชุม อาคาร 100 ป (ศูนยภาษาและคอมพิวเตอร) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

9. วันที่ 23 - 24  พฤษภาคม 2560 สาขาวิชาการปกครองทองถิ่น จัดโครงการเพ่ิมความรูเพ่ือ
เตรียมฝกสหกิจศึกษา วิทยากรโดย ผูชวยศาสตราจารย ดร.วิชชุกร นาคธน บรรยายหัวขอเรื่อง “การเขียนบันทึก
ขอความและหนังสือราชการ” อาจารยจินดา ธํารงอาจริยกุล บรรยายหัวขอเรื่อง “การจัดทําโครงรางและหัวขอ
โครงงานสหกิจศึกษา” และคุณกานตรวี วิชัยปะ บรรยายหัวขอเรื่อง “การจัดการภัยพิบัติขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน” ณ หอง 43107 ชั้น 2 อาคาร 43 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

10. วันที่ 25 พฤษภาคม 2560 สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน จัดกิจกรรมสัมมนาหลังฝกประสบการณ
วิชาชีพ นักศกึษาสาขาวิชาการพัฒนาชุมชน ชั้นปที่ 4 รุน 2556 ณ หองประชุมตนโมก อาคารบรรณราชนครินทร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

11. วันที่ 26 พฤษภาคม 2560  คณาจารยและเจาหนาที่ คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร เขา
รวมพิธียกยองเชิดชูเกียรติบุคคลผูมีผลงานดีเดนทางการศึกษา ศิลปะ วัฒนธรรม และภูมิปญญาไทย เพ่ือรับ
รางวัล “บุษราคัมมณีศรีราชภัฏ” ครั้งท่ี 14 ประจําปพุทธศักราช 2560 ซึ่งทางสถาบันอยุธยาศึกษาจัดขึ้น           
ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

12. วันที่ 27 พฤษภาคม 2560 สาขาการวิชาการพัฒนาชุมชน คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
จัดการแขงขันกีฬาพัฒนาชุมชนสัมพันธ ประจําป 2560 ณ  โรงยิม 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

13. วันที่ 29 - 31 พฤษภาคม 2560 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร จัดกิจกรรมอบรมภาษาอังกฤษ
สําหรับอาจารยคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร วิทยากรโดย อาจารยทิพวัลย สังขะวัฒนะ ณ หอง 43111 ชั้น 2  
อาคาร 43 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

14. วันที่ 30 พฤษภาคม 2560 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร จัดประชุมคณาจารยประจํา
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร เพ่ือคัดเลือกคณาจารยประจําคณะ จํานวน 2 คน เปนคณะกรรมการสรรหา
คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ซึ่งผลการคัดเลือก ไดแก อาจารย ดร.กมลวรรณ วรรณธนัง อาจารย
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร และอาจารยนฤมล อนุสนธิพัฒน อาจารยสาขาวิชาการพัฒนาชุมชน ณ หอง 43014 
อาคาร 43 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
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15. วันที่  30 พฤษภาคม 2560 ผูบริหาร คณาจารย และเจาหนาที่ คณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร เขารวมพิธีเปดปดงานกีฬาเชื่อมความสัมพันธบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
ประจําป 2560 ณ โรงยิม 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

16. วันที่ 2 มิถุนายน 2560  คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ   
“การจัดการเรียนการสอน Active Learning” ไดรับเกียรติจากวิทยากร คือ ผูชวยศาสตราจารย ดร.ปริญญา        
เทวานฤมิตรกุล รองอธิการบดีฝายบริหารและความยั่งยืน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ณ ห อ งประชุ มต น โ ม ก     
อาคารบรรณราชนครินทร มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

17. วันที่ 3 – 4  มิถุนายน 2560 สาขาวิชาภาษาญี่ปุน คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร           
จัดกิจกรรมอบรมเทคนิคการแปลขอมูลเปนภาษาญี่ปุน วิทยากรโดย อาจารยศุภฤกษ แกวศรีงาม และ Mr.Nobuo 
Watanabe อาจารยสาขาวิชาภาษาญี่ปุน ณ หอง 43117 ชั้น 2  อาคาร 43  คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

18. วันที่ 12 มิถุนายน 2560  คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร จัดกิจกรรมอบรม “ความรูเรื่อง
การจัดกิจกรรมการจัดการความรู” วิทยากรโดย รองศาสตราจารย ดร.กาสัก เตะขันหมาก  อาจารยภาควิชาสังคม
ศึกษา คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ณ หอง 43107 ชั้น 2  อาคาร 43      
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

19. วันที่ 15 - 16  มิถุนายน 2560 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ 
“การทบทวนแผนกลยุทธคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร” ณ  ฮิลลไซด คันทรีโฮม กอลฟ & รีสอรท            
จ.ปราจีนบุร ี

20. วันที่ 19 - 20  มิถุนายน 2560 คณะกรรมการประกันคุณภาพระดับหลักสูตรคณะมนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร จัด preaudit เพ่ือเตรียมรับการตรวจประเมิน ณ อาคาร 43 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

21. วันที่ 22 - 23 มถิุนายน 2560 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ดําเนินการทวนสอบรายวิชา
ศึกษาทั่วไป โดยคณะกรรมการทวนสอบ ณ อาคาร 43 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

22. วันที่ 26 - 27  มิถุนายน 2560 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ 
“การเขียนผลงานวิชาการเพื่อเขาสูตําแหนงทางวิชาการ” ณ  โรงแรมอัมพวานานอน แอนด สปา อ.อัมพวา          
จ.สมุทรสงคราม 
 

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
รับทราบ  

 

ระเบียบวาระที่ 5.3 คณบดีคณะวิทยาการจัดการ 

 สาระสําคัญโดยยอ 
1. วันที่  8 พฤษภาคม 2560  สาขาวิชาการเปนผูประกอบการ จัดกิจกรรม “บมเพาะ

ผูประกอบการรุนใหม” ใหกับนักศึกษาชั้นปที่ 1  ณ หอง 415 – 416  
2. วันที่ 22 - 23 พฤษภาคม 2560  คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ กิจกรรม

เสริมทักษะการพัฒนาเว็บไซต ณ  หอง 31118 อาคาร 100 ป 
3. วันที่ 27 - 28 พฤษภาคม 2560  สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ กิจกรรมพัฒนาโปรแกรม

คอมพิวเตอร ณ  หอง 31118 อาคาร 100 ป 
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4. วันที่ 8 - 31  พฤษภาคม  2560  สาขาวิชาธุรกิจระหวางประเทศจัดทํารางรายงาน          
การประเมินตนเอง ณ  หองสาขาวิชาธุรกิจระหวางประเทศ 

5. วันที่ 22 - 24  พฤษภาคม 2560  สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษยจัดทําราง รายงาน
การประเมินตนเอง ณ หองสาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย 

6. วันที่ 15 – 16 พฤษภาคม 2560  คณาจารยในสาขาวิชาการตลาดรับเชิญเปนวิทยากรจาก
กองสงเสริมและบริหารระบบตลาดกรมการคาภายใน “โครงการพัฒนาผูประกอบการตลาดและระบบตลาดใน
ความสงเสริมของกรมการคาภายในประเทศ” ณ  โรงแรมแกรนด โฮเต็ล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

7. วันที่ 22 – 24 พฤษภาคม 2560  สาขาวิชาการทองเที่ยวนํานักศึกษาออกเก็บเสนทางภาค
อีสานใหกับนักศึกษาชั้นปที่ 4  เสนทางภาคอีสาน 

8. วันที่ 25 – 27 พฤษภาคม 2560  สาขาวิชาการทองเที่ยวจัดกิจกรรมคายพัฒนาศักยภาพ
เยาวชนในการเปนอาสาสมัครมัคคุเทศกประจําชุมชน ณ  สถานที่สําคัญในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

9. วันที่ 29 พฤษภาคม 2560  สาขาวิชาการทองเที่ยวประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทํารายงาน      
การประเมินตนเอง ณ หองสาขาวิชาการทองเที่ยว 

10. วันที่ 12 พฤษภาคม 2560  สาขาวิชาการจัดการ อบรมภาวะความเปนผูนําใหกับนักศึกษา
ภาคพิเศษ (เสาร-อาทิตย) ชั้นท่ี 1-4  ณ หองประชุมอินทนิล 1  

11. วันที่ 5 - 7 มิถุนายน 2560  คณะวิทยาการจัดการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการภาวะผูนําและ
นันทนาการสโมสรนักศึกษาภาคปกติ ณ  จังหวัดชลบุรี 

12. วันที่ 23 - 24 พฤษภาคม 2560  สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส จัดกิจกรรมศึกษาดูงานนอก
สถานท่ี ณ ทาเรือแหลมฉบัง ณ  ทาเรือแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี 

13. วันที่ 8 - 22 มิถุนายน 2560 คณะวิทยาการจัดการ  จัดกิจกรรมการทวนสอบผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน ภาคเรียนที่ 2/2559 ณ  หองประชุมอินทนิล 1 

14. วันที่ 14  มิถุนายน 2560  โครงการพัฒนาบุคลากรสาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย
 ณ โรงแรมอะไรซ สุขุมวิท 26 

15. วันที่ 27 – 28  มิถุนายน 2560  โครงการศึกษาดูงานบุคลากรสาขาวิชาการบัญชี เรื่องงาน
ประกันคุณภาพ ณ  มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณ ี
 

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชมุ 
รับทราบ   

ระเบียบวาระที่ 5.4  คณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

 สาระสําคัญโดยยอ 
1. วันที่ 22 พฤษภาคม  2560 จัดโครงการเตรียมความพรอมเพื่อการทํางาน จัดข้ึนเพ่ือพัฒนา

นักศึกษาใหมีคุณภาพเปนที่ยอมรับในสังคม การจัดโครงการในครั้งนี้  ไดรับเกียรติจาก คุณทิพยธิดา ทิพยคงคา  
และคุณวิจิตรา  เพชรรัตน  มาเปนวิทยากรบรรยายใหความรูแกนักศึกษาที่เขารวมโครงการ จํานวน  100  คน 
ณ หองประชุมอาคารปฏิบัติการเรียนรวม 

2. วันที่  23 พฤษภาคม  2560 ปจฉิมนิเทศนักศึกษาคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี          
เพ่ือสงเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมใหสอดคลองกับเกณฑมาตรฐานการผลิตบัณฑิต และเพ่ือเสริมสราง
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คุณธรรมจริยธรรมแกนักศึกษา โดยในการจัดกิจกรรมไดรับเกียรติจาก ทาน รศ.สุวิทย เฑียรทอง มาเปน
วิทยากรใหความรูในครั้งนี ้ณ หองประชุมอาคารปฏิบัติการเรียนรวม 

3. วันที่ 25 - 26 พฤษภาคม  2560 พัฒนาศักยภาพผูนํานักศึกษา เพ่ือพัฒนานักศึกษาใหเปน
บัณฑิตท่ีมีคุณลักษณะที่พึงประสงค  เสริมสรางคุณธรรม  จริยธรรม  และการมีจิตสาธารณใหนักศึกษา พัฒนา
ทักษะพื้นฐานและทักษะทางดานภาษา  รวมทั้งสงเสริมใหนักศึกษามีจิตสํานึกที่ดี ณ บานออสราญ เขาตะเกียบ 
ประจวบครีขีันธ 

4. วันที่ 26  พฤษภาคม  2560 จัดอบรมใหความรูแกศิษยเกาในสายอาชีพ (สาขาอาชีวอนามัย
และความปลอดภัย)  เปนการจัดกิจกรรม “อบรมใหความรูแกศิษยเกาในสายอาชีพ” โดยมีกลุมเปาหมายคือ 
ศิษยเกาในสายอาชีพอาชีวอนามัยและความปลอดภัย จํานวน 15 คน เพื่อใหศิษยเกามีการเรียนรูและทําความ
เขาใจในเนื้อหาสาระดานความปลอดภัยอาชวีอนามัยและสภาพแวดลอมในการทํางาน ณ หองประชุมตนโมก 

5. วันที่ 29  พฤษภาคม  2560 จัดประชุมคณาจารยคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ครั้งที่ 
2/2560  โดยมีวาระเพื่อพิจารณาในเรื่องการคัดเลือกผูแทนคณาจารยในคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
จํานวน 2 คน เพ่ีอเปนคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ณ หองประชุม  1        
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี

6. วันที่ 31  พฤษภาคม  2560 กิจกรรมพิธีเปด-ปด กีฬาสานสัมพันธบุคลากรมหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  ไดรับรางวัลชนะเลิศจากกองเชียร และ
ชนะเลิศการแขงขันชักกะเยอ ณ โรงยิมมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

7. วันที่ 2  มิถุนายน  2560 การแขงขันกีฬาเจาหนาที่บุคลากร  มหาวิทยาลัยราชภัฏเขต
ภูมิศาสตรภาคกลาง  ครั้งที่ 27 “ราชนครินทรเกมส”  โดยในครั้งนี้คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีไดสงเจาหนาที่
เขารวมกีฬาหลายประเภท ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร 

 

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชมุ 
รับทราบ 

 

ระเบียบวาระที่ 5.5 ผูอํานวยการสถาบันอยุธยาศึกษา  

 สาระสําคัญโดยยอ 
1. วันที่ 10 พฤษภาคม 2560 สถาบันอยุธยาศึกษา จัดกิจกรรมเวียนเทียน เนื่องในวันวิสาขบูชา 

โดยไดรับเกียรติจาก อาจารย ดร.จงกล เฮงสุวรรณ ผูอํานวยการสถาบันอยุธยาศึกษา เปนประธานในพิธี พรอม
ดวยคณาจารย บุคลากรของมหาวิทยาลัยฯ และพุทธศาสนิกชนทั่วไป เขารวมพิธีสวดมนตทําวัตรเย็น และเวียน
เทียนรอบพระอุโบสถ วัดกลางคลองสระบัว จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ณ วัดกลางคลองสระบัว จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 

2. วันที่ 17 พฤษภาคม 2560 อาจารย ดร.จงกล เฮงสุวรรณ ผูอํานวยการสถาบันอยุธยาศึกษา 
เปนประธานการประชุมคณะกรรมการดําเนินงานสถาบันอยุธยาศึกษา ครั้งที่ 5/2560 โดยมีผูบริหารและ
บุคลากรรวมประชุม ณ หองประชุมสถาบันอยุธยาศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  

3. วันที่ 21 พฤษภาคม 2560 สถาบันอยุธยาศึกษา ไดจัดกิจกรรมบรรยายทางวิชาการ        
ดานประวัติศาสตรและศิลปวัฒนธรรมอาเซียน ครั้งที่ 2 ณ สถาบันอยุธยาศึกษา โดยไดรับเกียรติจาก อาจารย
ปฏิพัฒน พุมพงษแพทย และอาจารยเรียมจันทร พุมพงษแพทยเปนวิทยากรบรรยายทางวิชาการในหัวขอ 
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“ประวัติศาสตรเมืองมะละกา-ยะโฮร” และหัวขอ “ศิลปะ-สถาปตยกรรม แหงเมืองมรดกโลกมะละกา” เพ่ือให
คณาจารย นักวิชาการ และผูสนใจทั่วไป ไดมีโอกาสเปดโลกทัศน แลกเปลี่ยนความคิดเห็นทางดาน
ประวัติศาสตร และศิลปวัฒนธรรม ของประเทศมาเลเซีย ที่มีความเกี่ยวของกับประเทศไทยดานประวัติศาสตร
มายาวนาน รวมทั้งมีความโดดเดนทางศิลปะ สถาปตยกรรม ที่มีการสงผานมายังดินแดนประเทศไทยโดยเฉพาะ
ในกลุมวัฒนธรรมอิสลาม อาทิ รูปแบบทางดานจิตรกรรม ประติมากรรม และสถาปตยกรรม รูปแบบของ     
การแสดง อาหาร และวัฒนธรรมความเปนอยู ชาวมาเลเซียทุกคนถือวา “มะละกา” เปนจุดเริ่มตนของประเทศ 
เพราะเปนทั้งจุดเริ่มตนทางประวัติศาสตรและเปนสถานที่ประกาศเอกราชจากการปกครองของอังกฤษ           
ณ สถาบันอยุธยาศึกษา 

4. วันที่ 24 พฤษภาคม 2560  เวลา 09.30 น. สถาบันอยุธยาศึกษา จัดประชุมคณะกรรมการ
ประจําสถาบันอยุธยาศึกษา ครั้งที่ 2/2560 ณ หองศูนยขอมูลสถาบันอยุธยาศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา โดยมี ผูชวยศาสตราจารยอราม ชนะโชติ รองอธิการบดีฝายนโยบายและแผน เปนประธาน
การประชุมพรอมดวยผูทรงคุณวุฒิจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยฯ เขารวมประชุม โดยมีเรื่องเพื่อทราบ
และพิจารณาในวาระตางๆ อาทิเชน รายงานผลการดําเนินงานของสถาบันอยุธยาศึกษา และกิจกรรมท่ีจะ
ดําเนินการในไตรมาส 3 - 4 การหมดวาระของคณะกรรมการประจําสถาบันอยุธยาศึกษา และทบทวนบริบท   
การบริหารงานของสถาบันอยุธยาศึกษา รวมทั้งคณะกรรมการไดใหขอเสนอแนะที่เปนประโยชนในการนําไป
ปรับใชในการดําเนินงานเพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด ณ สถาบันอยุธยาศึกษา 

5. วันที่ 26 พฤษภาคม 2560 สถาบันอยุธยาศึกษาไดจัดพิธียกยองเชิดชูเกียรติบุคคลผูมีผลงาน
ดีเดนทางการศึกษา ศิลปะ วัฒนธรรม และภูมิปญญาไทย เพื่อรับรางวัล “บุษราคัมมณีศรีราชภัฏ”ครั้งท่ี 14 
ประจําป พ.ศ.๒๕๖๐ ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยมี อาจารย ดร.จงกล           
เฮงสุวรรณ ผูอํานวยการสถาบันอยุธยาศึกษา กลาวรายงาน ผศ.ดร.อดิศร ภูสาระ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา กลาวเปดงาน และไดรับเกียรติจากวาที่รอยตรีพิเชียน ลิมปหวังอยู รองผูวาราชการ
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา กลาวคําประกาศเกียรติคุณ และมอบรางวัล “บุษราคัมมณีศรีราชภัฏ” ใหกับ          
ผูมีผลงานดีเดน จํานวน 7 ทาน ไดแก 1.นายณรงค สมบัติรักษ สาขาศิลปะ 2.นายสรวิชญ แหละตี สาขา
หัตถศิลปและภูมิปญญา 3.นายธิติพงศ ชาติทอง สาขาการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต 4. นางประภา 
สุวรรณาภินันท สาขาสงเสริมศิลปวัฒนธรรม 5.ผศ.ดร.สุมิตร เทพวงษ สาขาสงเสริมศิลปวัฒนธรรม               
6.นายเกียรติยศ ศรีสกุล สาขาสงเสริมศิลปวัฒนธรรม 7.นายเสกสรรค สุมานิตย สาขาสงเสริมศิลปวัฒนธรรม 
ในการนี้ สถาบันอยุธยาศึกษาขอแสดงความยินดีกับผูท่ีไดรับรางวัลทุกทานที่ไดทําหนาที่สืบสานงานดาน
การศึกษา ศิลปะ วัฒนธรรมและภูมิปญญาไทย เพ่ือสรางชื่อเสียง เกียรติคุณไวเปนแบบอยางแกอนุชนรุนหลัง
สืบไป ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

6. วันที่ 29 พฤษภาคม 2560 สถาบันอยุธยาศึกษา ในฐานะเปนหนวยอนุรักษสิ่งแวดลอม
ธรรมชาติและศิลปกรรมทองถิ่น จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไดจัดประชุมคณะอนุกรรมการอนุรักษสิ่งแวดลอม
ธรรมชาติและศิลปกรรมทองถิ่น ประจําจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ณ หองประชุมสถาบันอยุธยาศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยมี วาที่รอยตรีพิเชียน ลิมปหวังอยู รองผูวาราชการจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา เปนประธานการประชุม พรอมทั้ง อาจารย ดร.จงกล เฮงสุวรรณ ผูอํานวยการสถาบัน
อยุธยาศึกษาทําหนาที่ เปนหัวหนาหนวยอนุรักษฯ รวมทั้งคณะอนุกรรมการจากหนวยงานในจังหวัด
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พระนครศรีอยุธยา โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือรายงานผลการดําเนินงานที่ผานมา และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
ตลอดจนขอเสนอแนะในการดําเนินงานของหนวยอนุรักษฯ ในโอกาสตอไป ณ หองประชุมสถาบันอยุธยาศึกษา 

7. วันที่ 1 มิถุนายน 2560 จัดประชุมคณะกรรมการหนวยอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติและ
ศิลปกรรมทองถ่ิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ณ หองประชุมสถาบัน
อยุธยาศึกษา 

8. วันที่ 4 มิถุนายน 2560 จัดโครงการคายศิลปะสอนนองเรียนศิลป ระดับประถมศึกษา 1- 6 
ณ หองประชุมสถาบันอยุธยาศึกษา 

9. วันที่ 5 – 9 มิถุนายน 2560 จัดโครงการสืบสานดุริยางคศิลปถิ่นมรดกโลก :  พระนครศรีอยุธยา    
ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

10. วันที่ 11 มิถุนายน 2560 จัดโครงการคายศิลปะสอนนองเรียนศิลประดับประถมศึกษา        
1 – 6 ณ หองประชุมสถาบันอยุธยาศึกษา 

11. วันที่ 18 มิถุนายน 2560  จัดโครงการคายศิลปะสอนนองเรียนศิลประดับประถมศึกษา       
1 - 6 ณ หองประชุมสถาบันอยุธยาศึกษา 

12. วันที่ 21 มิถุนายน  2560 จัดประชุมคณะกรรมการดําเนินงานสถาบันอยุธยาศึกษา ครั้งที่ 
6/2560 ณ หองประชุมสถาบันอยุธยาศึกษา 

13. วันที่ 25 มิถุนายน 2560 จัดโครงการคายศิลปะสอนนองเรียนศิลประดับประถมศึกษา        
1 – 6 ณ หองประชุมสถาบันอยุธยาศึกษา 

14. วันที่ 27 มิถุนายน 2560 จัดกิจกรรมอยุธยาศึกษาสัญจร รุนที่ 7 ณ โรงเรียนบานคลองตะเคียน 
15. วันที่ 28 มิถุนายน 2560 จัดกิจกรรมอยุธยาศึกษาสัญจร รุนที่ 8 ณ โรงเรียนเอกอโยธยา บางปะอิน 
16. วันที่ 30  มิถุนายน 2560 จัดกิจกรรมพิธีหลอเทียน เนื่องในวันเขาพรรษา  ณ ลานกองพัฒนา

นักศึกษา 
 

มติ/ความคิดเห็นของที่ประชมุ 
รับทราบ 

 

ระเบียบวาระที่ 5.6  ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 สาระสําคัญโดยยอ 
1. วันที่ 1 มิถุนายน 2560   อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา และผูอํานวยการ

สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ พรอมดวยบุคลากรของสํานัก รวมรับเสด็จ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ณ โรงเรียนสอนดี (ประชารัฐอนุสรณ)  ในการนี้สํานักวิทยบริการฯ  
ดําเนินการปรับปรุงและจัดทําระบบหองสมุดโรงเรียน  พัฒนาระบบสืบคนอัตโนมัติ  จัดแสดงนิทรรศการ
หองสมุดมีชีวิต  และระบบหนังสืออิเล็กทรอนิคสดวย โรงเรียนสอนดี (ประชารัฐอนุสรณ) อ. ลาดบัวหลวง         
จ. พระนครศรีอยุธยา 

2. สํานักวิทยบริการฯ  อยูระหวางการดําเนินการคัดเลือกคณาจารยประจํา และสรรหา
ผูทรงคุณวุฒิ  เพื่อดํารงตําแหนงคณะกรรมการประจําสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  
เนื่องจากคณะกรรมการชุดเดิมครบวาระ  โดยดําเนินการตามประกาศ  ดังนี ้
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2.1 รับสมัครคณาจารยประจํา ระหวางวันที่ 1 – 9 มิถุนายน 2560  และคัดเลือกดวย
วิธีหยั่งเสียง วันที่ 16 มิถุนายน 2560 

2.2 รับการเสนอชื่อบุคคลภายนอก เพื่อเขารับการสรรหาเปนคณะกรรมการ
ผูทรงคณุวุฒิ ระหวางวันที่ 5 – 19 มิถุนายน 2560 

          โดยดูรายละเอียดตามประกาศและสอบถามเพิ่มเติม ไดที่สํานักงานผูอํานวยการ ชั้น 3  
อาคารบรรณราชนครินทร  โทร. 2511  สํานักงานผูอํานวยการ   ชั้น 3 อาคารบรรณราชนครินทร สํานัก
วิทยบริการและ เทคโนโลยีสารสนเทศ เว็บไซตมหาวิทยาลัย          

 

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
รับทราบ  

 

ระเบียบวาระที่ 5.7  ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 

 สาระสําคัญโดยยอ 
1. วันที่ 2 มิถุนายน 2560  ผูอํานวยการเปนผูทรงคุณวุฒิกิจกรรมเปดเวทีการแลกเปลี่ยนเรียนรู 

“สรุปเทคนิคความสําเร็จของการจัดการความรูดานการผลิตบัณฑิต และดานการวิจัย” ณ คณะวิทยาการจัดการ 
2. วันที่ 5 มิถุนายน 2560 รองผูอํานวยการและหัวหนาสํานักงานเขารวมการประชุมจัดทํา (ราง) 

แผนปฏิบัติราชการ 4 ป พ.ศ. 2560 – 2563  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ณ หองประชุมอยุธยา – อาเซียน 
3. วันที่ 6 มิถุนายน 2560  รองผูอํานวยการเขารวมประชุมคณะกรรมการดําเนินงานจัดทําแผน

บริหารและพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ณ หองประชุมอยุธยา – อาเซียน 
4. วันที่ 13 มิถุนายน 2560  ผูอํานวยการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) ครั้งท่ี 

6/2560  ณ หองประชุมอยุธยา – อาเซยีน 
5. วันที่ 14 มิถุนายน 2560  ผูอํานวยการเขารวมรับฟงการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 

7/2560 ณ หองประชุมอยุธยา – อาเซียน 
6. วันที่ 27 มิถุนายน 2560  ผูอํานวยการเขารวมประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจํา

มหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6/2560 ณ หองประชุมอยุธยา – อาเซียน 
7. วันที่ 28 มิถุนายน 2560 การประชุมคณะกรรมการประจําสถาบันวิจัยและพัฒนา ครั้งที่ 

2/2560 ณ หองประชุมอยุธยา – อาเซียน 
8. วันที่ 2 มิถุนายน 2560  ประชุมดําเนินการจัดทําสัญญากองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยฯ ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2560 ครั้งที่ 2 ณ หองประชุมสถาบันวิจัยฯ 
9. วันที่ 25 - 26 มิถุนายน 2560  ผูบริหาร หัวหนาสํานักงาน เจาหนาที่วิจัยเขารวมประชุมเพ่ือ

เตรียมการจัดงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
รําไพพรรณี จ.จันทบุรี 

10. วันที่ 2 มิถุนายน 2560  บุคลากรงานบริการวิชาการเปนวิทยากรโครงการโครงการศูนยฝก
อาชีพชุมชนหลักสูตรอาชีพระยะสั้น ณ ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อ.บางประหัน 
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11. วันที่ 21 - 23 มิถุนายน 2560  โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา “อบรมเชิง
ปฏิบัติการ (workshop) การเขียนบทความวิจัยและบทความวิชาการเพื่อเผยแพรในการประชุมระดับชาติและ
นานาชาติ ณ โรงแรมโกเดนบีชชะอํา จ.เพชรบุร ี

 

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
รับทราบ 

 

ระเบียบวาระที่ 5.8  ผูอาํนวยการสํานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศกึษา 

 สาระสําคัญโดยยอ 
1. วันที่ 9 มิถุนายน 2560 การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์นักศึกษา หลักสูตรครุศาสตร  

มหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการเรียนรู ณ หอง 3025 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย 

2. วันที่ 11 มิถุนายน 2560  การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์นักศึกษา หลักสูตรครุศาสตร  
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ณ  หอง 3025 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย  

3. วันที่ 11 มิถุนายน 2560  การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์นักศึกษา หลักสูตรครุศาสตร  
มหาบัณฑิตสาขาวิชาการบริหารการศึกษา ณ  หอง 3025 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย 

4. วันที่  12 มิถุนายน 2560 การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์นักศึกษา หลักสูตร
ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ณ หองประชุม 222 อาคารศูนยการศึกษาพิเศษ 

5. วันที่ 13 มิถุนายน 2560  การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์นักศึกษา หลักสูตรบริหารธุรกิจ
มหาบัณฑิต  สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ณ หองประชุมอินทนิล 3 คณะวิทยาการจัดการ 

6. วันที่ 24 มีนาคม 2560 – 15 กรกฎาคม 2560 เปดรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจําป
การศึกษา 2560 หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  และหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาบรหิารธุรกิจ ณ อาคารบัณฑิตวิทยาลัย 

7. วันที่ 11 พฤษภาคม – 19 มิถุนายน 2560 รับสมัครนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตร
บัณฑิต สาขาวิชาชีพครู  ประจําปการศึกษา 2560  ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู จํานวน 120 คน 
ณ อาคารบัณฑิตวิทยาลัย 
 

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
รับทราบ 

 

ระเบียบวาระที่ 5.9  ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบด ี

 สาระสําคัญโดยยอ 
1. วันที่  1  กรกฎาคม 2560 จะมีการจัดกิจกรรม 112 ป  มหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา  สืบสานพระราชปณิธาน  ศาสตรของพระราชา  เพื่อพัฒนาทองถิ่นอยางยั่งยืน           
ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  โดยมีกําหนดการชวงเชา  ผูบริหารสักการะสิ่ง
ศักดิ์สิทธิ์รอบมหาวิทยาลัย  พิธีกรรมทาง การถวายความจงรักภักดี  กิจกรรมดนตรีและการแสดง        
การมอบรางวัลนักวิจัยดีเดน และบุคลากรดีเดน  กิจกรรมการนําเสนอผลงานดานการพัฒนาทองถิ่นของ
หนวยงาน  และขอใหแตละหนวยงานสงรายชื่อคณาจารยและบุคลากรดีเดน  โดยแบงเปนอาจารยผูสอน 
2 ทาน  บุคลากร 1 ทาน 
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งานการเงินและบญัช ี
1. รายงานการรับเงิน – การจายเงิน เดือนพฤษภาคม 2560  
 

งานกิจการคณะกรรมการ 
ผลการดําเนินงาน ประจําเดอืนพฤษภาคม 2560 
1. วันที่ 3 – 4 พฤษภาคม 2560  เขารวมการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง พัฒนาพฤติกรรม   

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

ผูทรงคณุวุฒิ ครัง้ที่ 2/2560  เวลา 10.30 น. ณ หองประชุมอยุธยา – โปรตุเกส  สํานักงานอธิการบดี 
3. วันที่ 11 พฤษภาคม 2560 ประชุมคณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัย

ผูทรงคณุวุฒ ิครั้งที่ 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 ครั้งท่ี 5/2560 เวลา 09.30 น.     

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

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

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

เวลา 13.30 น. ณ หองประชุมอยุธยา – โปรตุเกส  สํานักงานอธิการบด ี
 

แผนการดําเนินงานประจําเดือนมิถุนายน 2560 
1. วันที่ 2 มิถุนายน 2560 ประชุมคณะอนุกรรมการติดตาม ตรวจสอบฯ ครั้งที่ 10/2560 

เวลา 09.30 น. ณ หองประชุมอยุธยา – โปรตุเกส  สํานักงานอธิการบด ี
2. วันที่ 5 มิถุนายน 2560 ประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบฯ ครั้งที่ 10/2560 เวลา 

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

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

13.30 น. ณ หองประชุมอยุธยา – โปรตุเกส  สํานักงานอธิการบดี 
5. วันที่ 13 มิถุนายน 2560 ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) ครั้งที่ 

6/2560 เวลา 13.30 น. ณ  หองประชุมอยุธยา – อาเซียน  สํานักงานอธิการบดี 
6. วันที่ 14 มิถุนายน 2560 ประชุมสภามหาวิทยาลัย  ครั้งที่ 6/2560 เวลา 09.30 น.       

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

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

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

งานบริหารงานบุคคล 
1. ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจํามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

(ก.บ.ม.)  ครั้งที่ 5/2560 เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2560 มีมติการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม 

ดังนี้ 

1.1. เห็นชอบการปรับคุณวุฒิและอัตราคาจางตามคุณวุฒิระดับปริญญาเอกใหกับ                   

นางสาวนภัสนันท  จุนนเกษ ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2558 เปนตนไป 

1.2. เห็นชอบการปรับเพ่ิมคุณวุฒิระดับปริญญาเอกใหกับ นางสาวกานดา  เตะขันหมาก 

1.3.  ที่ประชุมไมรับพิจารณา ขอความเห็นชอบสับเปลี่ยนอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย

สายวิชาการ ราย นางสาวศิขรินทร  แสงเพชร 

1.4. เห็นชอบการสํารวจความตองการในการจางพนักงานราชการศักยภาพสูง จํานวน 18 ราย 
2. ประชุมคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ (ก.พ.ต.) ครั้งที่ 5/2560 เมื่อวันที่ 23 

พฤษภาคม 2560  มีมติเห็นชอบการนัดประชุมผูทรงคุณวุฒิเพ่ือทําหนาที่ประเมินผลงานทางวิชาการ ระดับ

ผูชวยศาสตราจารย จํานวน 7 ราย  

3. ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจางเปนเจาหนาที่ประจําตามสัญญา ครั้งท่ี 2/60  

ตําแหนงคนงาน (ภาคพ้ืนดิน) จํานวน 1 อัตรา สังกัดกองพัฒนานักศึกษา และตําแหนงอาจารย (สาขาวิชา

ภาษาญี่ปุน) จํานวน 1 อัตรา คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ตั้งแตวันที่ 16 พฤษภาคม –             

12 มิถุนายน 2560 

4. ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพ่ือบรรจุและแตงตั้งบุคคลเขาเปนพนักงานมหาวิทยาลัย 

ตําแหนง ประเภทวิชาการ ครั้งท่ี 2/60 จํานวน 26 อัตรา ตั้งแตวันที่ 26 พฤษภาคม – 12 มิถุนายน 2560 

5. ประกาศรับสมัครบุคลากรเพ่ือขอรับทุนสนับสนุนการพัฒนาบุคลากร ประจําปการศึกษา 

2559 (รอบที ่2) ตั้งแตวันที่ 15 พฤษภาคม – 2 มิถุนายน 2560  

6. จางครูโรงเรียนสาธิต จํานวน 2 ราย ดังนี้ 

   6.1 นายสิทธิชัย  ทรัพยประเสริฐ  ตั้งแตวันที่ 3 พฤษภาคม 2560 สังกัดโรงเรียนสาธิตมัธยม             

คณะครุศาสตร 

  6.2 นางสาวจิระวรรณ  พีระพัฒนพงศ ตั้งแตวันท่ี 21 พฤษภาคม 2560 สังกัดโรงเรียนสาธิต

ปฐมวัย  คณะครุศาสตร 
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7. บุคลากรสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ลาออกจาการปฏิบัติหนาที่ 

จํานวน 7 ราย 

7.1  นายอภิวัฒน   แก วทอง พนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหนงอาจารย  สั ง กัด               

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ลาออกจากการปฏิบัติหนาที่ เมื่อวันที่ 15 เมษายน 2560 

7.2 นายชนาธิป  โสภาพล ตําแหนงครูโรงเรียนสาธิต  สังกัดโรงเรียนสาธิตมัธยม คณะครุศาสตร 

ลาออกจากการปฏิบัติหนาที่ เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2560 

7.3 นายอภิรมย  ชมสมุทร ตําแหนงครูโรงเรียนสาธิต  สังกัดโรงเรียนสาธิตมัธยม คณะครุศาสตร 

ลาออกจากการปฏิบัติหนาที่ เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2560 

7.4 นายณภัทร  ขันธมาศ ตาํแหนงครูโรงเรียนสาธิต  สังกัดโรงเรียนสาธิตมัธยม คณะครุศาสตร 

ลาออกจากการปฏิบัติหนาที่ เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2560 

7.5 นางสาวแพรวพรรณณี  ชื่นอุรา ตําแหนงครูโรงเรียนสาธิต  สังกัดโรงเรียนสาธิตมัธยม 

คณะครุศาสตร ลาออกจากการปฏิบัติหนาท่ี เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2560 

7.6 นางสาวภัทรียา  ราตรี ตําแหนงครูโรงเรียนสาธิต  สังกัดโรงเรียนสาธิตมัธยม คณะครุศาสตร 

ลาออกจากการปฏิบัติหนาที่ เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2560 

7.7 นางสาวมยุรี  สาลี่ ตําแหนงครูโรงเรียนสาธิต  สังกัดโรงเรียนสาธิตปฐมวัย คณะครุศาสตร 

ลาออกจากการปฏิบัติหนาที่ เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2560 

8. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง พฤติกรรมในการใหบริการสูความเปนเลิศ ณ 

โรงแรมทรีโอ โฮเทล พัทยา อําภอเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี เม่ือวันที่ 3-4 พฤษภาคม 2560 (รุนที่ 1) และ

เมื่อวันที่ 18-19 พฤษภาคม 2560 (รุนที่ 2) โดยวิทยากรผูใหความรูอาจารยชัชวัสส รัตนศลิปากร  

9.  วันที่ 27 มิถุนายน 2560 กําหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจํา

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (ก.บ.ม.) ครั้งที่ 6/2560 ตั้งแตเวลา 9.30 น. เปนตนไป 

10. วันที่ 20 มิถุนายน 2560  กําหนดการประชุมคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทาง

วิชาการ (ก.พ.ต.) ครั้งที่ 6/2560                        

11. วันที่ 7 มิถุนายน 2560 ประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการศึกษาตอของ

บุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 3/60  

12. วันที่ 7 มิถุนายน 2560 ประชุมคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัย      

ราชภัฏพระนครศรอียุธยา ครั้งที่ 3/60                
 

งานสวัสดิการและหารายได 
ผลการดําเนินงาน ประจําเดอืนพฤษภาคม 2560 
1. เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2560 ดําเนินการรับชําระเงินคาบํารุงสถานที่ (รายเดือน – ล็อคประจํา) 

ณ อาคารหอประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
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2. เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2560 ดําเนินการเดินสํารวจและตรวจรานคาที่จําหนายสินคาในพ้ืนที่
ตลาดนัด และจัดเก็บเงินรายไดจากรานคา (รานคาขาจร) ณ พ้ืนท่ีจําหนายสินคา (ตลาดนัด) มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 

3. เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2560 ดําเนินการเดินสํารวจและตรวจรานคาที่จําหนายสินคาในพ้ืนที่
ตลาดนัด และจัดเก็บเงินรายไดจากรานคา (รานคาขาจร) ณ พื้นท่ีจําหนายสินคา (ตลาดนัด) มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 

4. เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2560 ดําเนินการเดินสํารวจและตรวจรานคาท่ีจําหนายสินคาในพื้นที่
ตลาดนัด และจัดเก็บเงินรายไดจากรานคา (รานคาขาจร) ณ พ้ืนที่จําหนายสินคา (ตลาดนัด) มหาวิทยาลัยราชภฏั
พระนครศรีอยุธยา 

5. เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2560 ดําเนินการเดินสํารวจและตรวจรานคาท่ีจําหนายสินคาในพื้นที่
ตลาดนัด และจัดเก็บเงินรายไดจากรานคา (รานคาขาจร) ณ พ้ืนที่จําหนายสินคา (ตลาดนัด) มหาวิทยาลัยราชภฏั
พระนครศรีอยุธยา 

6. เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2560 ดําเนินการเดินสํารวจและตรวจรานคาท่ีจําหนายสินคาในพ้ืนที่
ตลาดนัด และจัดเก็บเงินรายไดจากรานคา (รานคาขาจร) ณ พ้ืนที่จําหนายสินคา (ตลาดนัด) มหาวิทยาลัยราชภฏั
พระนครศรีอยุธยา 

7. เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2560 ดําเนินการเดินสํารวจและตรวจรานคาท่ีจําหนายสินคาในพื้นที่
ตลาดนัด และจัดเก็บเงินรายไดจากรานคา (รานคาขาจร) ณ พ้ืนที่จําหนายสินคา (ตลาดนัด) มหาวิทยาลัยราชภฏั
พระนครศรีอยุธยา 

8. เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2560 ดําเนินการเดินสํารวจและตรวจรานคาท่ีจําหนายสินคาในพื้นที่
ตลาดนัด และจัดเก็บเงินรายไดจากรานคา (รานคาขาจร) ณ พ้ืนที่จําหนายสินคา (ตลาดนัด) มหาวิทยาลัยราชภฏั
พระนครศรีอยุธยา 

9. เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2560 ดําเนินการเดินสํารวจและตรวจรานคาท่ีจําหนายสินคาในพื้นที่
ตลาดนัด และจัดเก็บเงินรายไดจากรานคา (รานคาขาจร) ณ พ้ืนที่จําหนายสินคา (ตลาดนัด) มหาวิทยาลัยราชภฏั
พระนครศรีอยุธยา 
 

แผนการดําเนินงานประจําเดือนมิถุนายน 2560 
10. เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2560 ดําเนินการรับชําระเงินคาบํารุงสถานที่ (รายเดือน – ล็อคประจํา)   

ณ อาคารหอประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
11. เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2560 ดําเนินการเดินสํารวจและตรวจรานคาที่จําหนายสินคาในพ้ืนที่

ตลาดนัด และจัดเก็บเงินรายไดจากรานคา (รานคาขาจร) ณ พื้นท่ีจําหนายสินคา (ตลาดนัด) มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 

12. เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2560 ดําเนินการเดินสํารวจและตรวจรานคาที่จําหนายสินคาในพ้ืนที่
ตลาดนัด และจัดเก็บเงินรายไดจากรานคา (รานคาขาจร) ณ พื้นท่ีจําหนายสินคา (ตลาดนัด) มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 

13. เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2560 ดําเนินการเดินสํารวจและตรวจรานคาที่จําหนายสินคาในพ้ืนที่
ตลาดนัด และจัดเก็บเงินรายไดจากรานคา (รานคาขาจร) ณ พื้นท่ีจําหนายสินคา (ตลาดนัด) มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 
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14. เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2560 ดําเนินการเดินสํารวจและตรวจรานคาที่จําหนายสินคาในพ้ืนที่
ตลาดนัด และจัดเก็บเงินรายไดจากรานคา (รานคาขาจร) ณ พื้นท่ีจําหนายสินคา (ตลาดนัด) มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 

15. เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2560 ดําเนินการเดินสํารวจและตรวจรานคาที่จําหนายสินคาในพ้ืนที่
ตลาดนัด และจัดเก็บเงินรายไดจากรานคา (รานคาขาจร) ณ พื้นท่ีจําหนายสินคา (ตลาดนัด) มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 

16. เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2560 ดําเนินการเดินสํารวจและตรวจรานคาที่จําหนายสินคาในพ้ืนที่
ตลาดนัด และจัดเก็บเงินรายไดจากรานคา (รานคาขาจร) ณ พื้นท่ีจําหนายสินคา (ตลาดนัด) มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 

17. เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2560 ดําเนินการเดินสํารวจและตรวจรานคาที่จําหนายสินคาในพ้ืนที่
ตลาดนัด และจัดเก็บเงินรายไดจากรานคา (รานคาขาจร) ณ พื้นท่ีจําหนายสินคา (ตลาดนัด) มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 

18. เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2560 ดําเนินการเดินสํารวจและตรวจรานคาที่จําหนายสินคาในพ้ืนที่
ตลาดนัด และจัดเก็บเงินรายไดจากรานคา (รานคาขาจร) ณ พื้นท่ีจําหนายสินคา (ตลาดนัด) มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 

 

งานพัสด ุ
 1. งานจางเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 สํานักงาน

รักษาความปลอดภัยองคการสงเคราะหทหารผานศึกในพระบรมราชูปถัมภ ไดเสนอราคาคาจางเหมา
บริการรักษาความปลอดภัย ประจําป พ.ศ. 2561 แลว คณะกรรมการกําหนดขอบเขตงานและราคากลาง
ไดรวมประชุมเพ่ือพิจารณาแลว มติที่ประชุมเห็นสมควรใหตอรองราคา ซึ่งขณะนี้งานพัสดุไดทําหนังสือขอ
ตอรองราคาไปยังสํานักงานรักษาความปลอดภัยองคการสงเคราะหทหารผานศึกในพระบรมราชูปถัมภ 
และอยูระหวางการพิจารณาของสํานักงานรักษาความปลอดภัยองคการสงเคราะหทหารผานศึกใน      
พระบรมราชูปถัมภ 

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 งานพัสดุไดทําหนังสือขอหารือ   
การปรับอัตราคาจางเหมาดังกลาว กับกรมบัญชีกลางและสํานักงานตรวจเงินแผนดินจั งหวัด
พระนครศรีอยุธยา 

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

4. การจัดซื้อครุภัณฑชุดปายประชาสัมพันธภายในมหาวิทยาลัย จํานวน 1 ชุด มหาวิทยาลัย       
ไดดําเนินการจัดซื้อโดยวิธีตกลงราคา ขณะนี้อยูระหวางดําเนินการติดตั้ง ซึ่งจะแลวเสร็จภายในวันที่              
30 มิถุนายน 2560 
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5. งานจางเหมาปรับปรุงเทพื้นคอนกรีตเหนือแนวคลองดานหนาลานจอดรถ จํานวน 1 งาน 
มหาวิทยาลัยไดดําเนินการจัดซื้อโดยวิธีตกลงราคา ซึ่งขณะนี้ไดดําเนินการทําสัญญาแลว เม่ือวันที่ 29 
พฤษภาคม 2560 สงมอบงาน 60 วัน ผูรับจางขอเขาดําเนินการเม่ือวันที่ 1 มิถุนายน 2560 

6. จัดเอกสารและรวบรวมเอกสารในการจัดทําแบบสํารวจหลักฐานเชิงประจักษ            
การประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ ประจําปงบประมาณ      
พ.ศ. 2560 พัสดุไดดําเนินการแลวเสร็จและสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริต
แหงชาติไดแจงผลคะแนนแลว 

7. จัดทําเอกสารการเบิกจายและจัดทําขอมูลการเบิกจายในระบบ e-GP และ ระบบ GFMIS       
งานจางเหมาปรับปรุงอาคารเรียนและหองเรียนอาคาร 1 และอาคาร 2 งวดที่ 2 , 3 และ 4 

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

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

10. การจัดซื้อครุภัณฑเครื่องดนตรีสากล จํานวน 4 รายการ ประจําหลักสูตรดนตรี คณะ
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ขณะนี้ไดดําเนินการทําสัญญาแลวเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2560 ระยะเวลา
สงมอบพัสดุ 60 วัน 

11. คืนหนังสือค้ําประกันสัญญางานจางเหมาปรับปรุงหองปฏิบัติการกลางการเกษตรและ
เทคโนโลยีการผลิตพืช หองปฏิบัติการชีวภาพ  

12. คืนหนังสือค้ําประกันสัญญาการจัดซื้อครุภัณฑการศึกษา จํานวน 2 รายการ ประจํา
สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช 

13. คืนหนังสือค้ําประกันสัญญาการจัดซื้อครุภัณฑการศึกษา จํานวน 4 รายการ ประจํา
สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
 

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
รับทราบ 
 

ระเบียบวาระที่ 5.10  ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ 

 สาระสําคัญโดยยอ 
1. การดูแลความสะอาดของโตะและบริเวณรอบ ๆ หองอาหารของคณาจารยและบุคลากร           

ที่รับประทานอาหารที่โรงอาหาร  ขอใหไดชวยกําชับแมบานที่ดูแลใหชวยรักษาความสะอาดมากยิ่งขึ้น    
2. เนื่องจากจะหมดสัญญาจางเจาหนาที่รักษาความปลอดภัยและแมบาน  ขอใหมหาวิทยาลัย     

ไดพิจารณาการทํางาน 
3. ขอใหมหาวิทยาลัยชวยตรวจสอบระบบทอน้ําภายในมหาวิทยาลัย  เนื่องจากเวลาท่ีฝนตกทําให

น้ําไมระบาย  เกิดการทวมขัง  ซึ่งเปนสาเหตุทําใหตนไมใหญลม   
4. จากการเดินสํารวจพบวาอาคาร 70 ลาน  เกิดการชํารุด  หองน้ําเกิดน้ํารั่วซึม  ขอฝาก

มหาวิทยาลัยไดชวยตรวจสอบ  เนื่องจากทราบวายังอยูในชวงของการรับประกัน 
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 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
รับทราบ    

 

ระเบียบวาระที่ 5.11  ผูอํานวยการกองนโยบายและแผน 

 สาระสําคัญโดยยอ 
1. ผลการดําเนินงาน ประจําเดือนพฤษภาคม – มิถุนายน พ.ศ. 2560 

2. แผนการดําเนินงานประจําเดือนมิถุนายน – กรกฎาคม พ.ศ. 2560 

3. สรุปผลการดําเนินงานตามแผนการใชจายงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2560 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ขอมูลสะสม ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2559   – 31 พฤษภาคม 2560 

4.  สรุปผลการดําเนินงานตามแผนการใชจายงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ         

พ.ศ. 2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จําแนกตามประเภทงบประมาณ  ขอมูลสะสม ตั้งแตวันที่ 1 

ตุลาคม 2559  – 31 พฤษภาคม 2560 

5.  สรุปผลการดําเนินงานตามแผนการใชจายงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ    

พ.ศ. 2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จําแนกตามประเภทรายจาย ขอมูลสะสม ตั้งแตวันที่    

1 ตุลาคม 2559 – 31 พฤษภาคม 2560 

6.  สรุปผลการดําเนินงานตามแผนการใชจายงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ    

พ.ศ. 2560 จําแนกรายหนวยงาน  ขอมูลสะสมตั้งแต 1 ตุลาคม 2559 – 31 พฤษภาคม 2560 

7. สรุปผลการดําเนินงานตามแผนการใชจายงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ          

พ.ศ. 2560 จําแนกตามลําดับการตัดยอดงบประมาณ  ขอมูลสะสมตั้งแต 1 ตุลาคม 2559 – 31 พฤษภาคม 

2560 

8. สรุปขาวยุทธศาสตรดานการศึกษาที่เก่ียวของ (ขอมูลนอกเลม) 
 

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
รับทราบ    
 

ระเบียบวาระที่ 5.12  ผูอาํนวยการกองกลาง 
ขอมูลตามที่สํานักงานอธิการบดีเสนอ 

 
 

ระเบียบวาระที่ 5.13  ผูอาํนวยการกองพัฒนานกัศกึษา 

 สาระสําคัญโดยยอ 
1. วันที่ 23 พฤษภาคม 2560 กิจกรรมปจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจําปการศึกษา 2560 ณ หองประชุม

มหาวิทยาลัย 
2. วันที่ 23 พฤษภาคม 2560 กิจกรรมเชิดชูเกียรติผูนํานักศกึษา ณ หองประชุมตนโมก 
3. วันที่ 24 – 26 พฤษภาคม 2560 บุคลากรกองพัฒนานักศึกษาเขารวมโครงการพัฒนาศักยภาพ

ผูปฏิบัติงานดานงานปองกันและแกไขปญหายาเสพติดในสถาบันอุดมศึกษา ประจําป 2560 กลุมภาคกลางและ
ภาคตะวันออก ณ โรงแรมเคปราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุร ี
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4. วันที่ 26 พฤษภาคม 2560 รายงานตัวนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปที่ 2-3 ณ สํานักพุทธสมาคม
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

5. วันที่ 27 - 31 พฤษภาคม 2560 กิจกรรมคายอาสา 6 ราชภัฏเขตภูมิศาสตรภาคกลาง  ครั้งท่ี 3  
ณ  โรงเรียนวัดยาง อ.แสวงหา จ.อางทอง 

6. วันที่ 30 พฤษภาคม 2560 รับนักศึกษาชั้นปที่ 1 เขาพักหอพักอูทอง เพ่ือเขารับการอบรม
ภาษาอังกฤษ ณ หอพักอูทอง 

7. วันที่ 2 มิถุนายน 2560 รายงานตัวนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปที่ 4 - 5 ณ สํานักพุทธสมาคม
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

8. วันที่ 5 - 7 มถิุนายน 2560 นําคณะกรรมการองคการบริหารนักศึกษาเขารวมโครงการอบรม
ประกันคุณภาพการศึกษาแกนักศึกษาและพิธีลงนามความรวมมือทางวิชาการดานการประกันคุณภาพ            
ของนักศึกษา ครั้งที่ 9 ณ หองประชุมราชนครินทร  ชั้น 5 อาคาร 100 ป สมเด็จพระศรีนครินทร มหาวิทยาลัย   
ราชภัฏวไลยอลงกรณฯ 

9. วันที่ 18 - 25 มถิุนายน 2560 นําคณะกรรมการองคการบริหารนักศึกษาเขารวมโครงการพัฒนา
ศักยภาพนิสิตนักศึกษาสถาบันอุดมศึกษาเครือขายภาคกลางตอนบน  ภาคกลางตอนลาง และภาคตะวันออก    
“คายเรียนรูและเผยแพรโครงการพระราชดําริ : พอเพียง มีวินัย  ใจสุจรติ จิตอาสา” ณ ศูนยศึ กษาการพัฒนา      
หวยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดําริ อ.ชะอํา จ.เพชรบุร ี

10.  ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2560 นักศึกษากูยืม กยศ. และ กรอ. กรอกขอมูลและสงหลักฐาน   
การขอกูยืมในภาคเรียนที่ 1/2560 ณ กองพัฒนานักศึกษา 
 

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
รับทราบ 

 

ระเบียบวาระที่ 5.14  ผูอาํนวยการกองบริการการศึกษา 

 สาระสําคัญโดยยอ 
1. วันที่ 1 พฤษภาคม 2560สงผลการคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษไมตองสอบแขงขันเพ่ือบรรจุ

และแตงตั้งเปนพนักงานครูองคการบริหารสวนตําบลบางเจาฉา ตําแหนงครูผูดูแลเด็ก จํานวน 1 ตําแหนง 
ณ กองบริการการศึกษา 

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

3. วันที่ 3 พฤษภาคม 2560  ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์สอบสัมภาษณนักศึกษาภาคปกติ 
ระดับปริญญาตรี  ประจําปการศึกษา 2560 (รอบ 2) ณ กองบริการการศึกษา  www.aru.ac.th 

4. วันที่ 3 พฤษภาคม 2560  ประชุมประธานกรรมการบริหารหลักสูตรทุกสาขาวิชาเพื่อ
ชี้แจงแนวทางการรับนักศึกษา ประจําปการศึกษา 2560 เวลา 13.00 น. ณ หองประชุม 3013 อาคาร
บัณฑิตวิทยาลัย 

5. วันที่ 3 พฤษภาคม 2560 ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตรที่ 1 การผลิตและ
พัฒนาครูสูความตองการของประเทศ เวลา 14.00 น. ณ หองประชุมอยุธยา-อาเซียน 
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6. วันที่ 6 พฤษภาคม 2560  สอบสัมภาษณนักศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี  ประจําป
การศกึษา 2560 (รอบ 2)  ณ กองบริการการศึกษา www.aru.ac.th 

7. วันที่ 15 พฤษภาคม 2560  ประกาศผลการคัดเลือกเปนนักศึกษาภาคปกติ ระดับ
ปริญญาตรี  ประจําปการศึกษา 2560 (รอบ 2) ณ กองบริการการศึกษาwww.aru.ac.th 

8. วันที่ 15-19 พฤษภาคม 2560  นักศึกษาภาคปกติสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2559          
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

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

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

11. วันที่  22 พฤษภาคม 2560 เปดภาคเรี ยนภาคฤดู ร อนภาคเรี ยนที่  3/2559                  
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

12. วันที่ 24 พฤษภาคม 2560  ประกาศรายชื่อนักศึกษาใหมและหองสอบกอนเรียนการ
อบรมเพ่ือพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษาใหม ภาคปกติ ประจําปการศึกษา 2560 ณ กอง
บริการการศกึษาwww.aru.ac.th 

13. วันที่ 26 พฤษภาคม 2560  นักศึกษาใหม ประจําปการศึกษา 2560 ยื่นผลสําเนาผลการ
เรียน และทดสอบกอนเรียนการอบรมปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ ณ หองประชุมอาคาร 100 ป ศูนยภาษา
และคอมพิวเตอร 

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

15. วันที่ 29 - 31 พฤษภาคม 2560  นักศึกษาภาคปกติรุนปการศึกษา 2558 และรุนปการศึกษา 
2559 ที่ใชโปรแกรมการเรียนรูภาษาอังกฤษ (Speexx) เขาทดสอบ Post test ครั้งที่ 2  ณ หอง 31118           
หอง 31119 หอง 31120 อาคาร 100 ป 

16. วันที่ 1 มิถุนายน 2560  ประกาศหองเรียนการอบรมปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษสําหรับ
นักศึกษาใหมภาคปกติ ประจําปการศึกษา 2560 ณ  กองบริการการศึกษาwww.aru.ac.th 

17. วันที่ 1 มิถุนายน 2560  ประชุมกรรมการวิชาการ ครั้งที่ 5/2560 ณ หองประชุมอยุธยา-
อาเซียน 

18. วันที่ 2 - 29 มิถุนายน 2560 นักศึกษาใหมภาคปกติ ประจําปการศึกษา 2560 เขาอบรม
ปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ ณ อาคาร 100 ป 

19. วันที่ 6 มิถุนายน 2560  การอบรมการพัฒนาการเรียนการสอนโดยใชแผนที่ความคิด 
(Mind Mapping) ใหกับประธานกรรมการบริหารหลักสูตร และผูแทนหลักสูตรมี อาจารยภณ  ใจสมัคร 
คณะกรรมการเครือขายการจัดการเรียนการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไปในสถาบันอุดมศึกษากลุมภาคกลาง  
สังกัดมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑติ ณ หองประชุมตนโมก อาคารบรรณราชนครินทร 

20. วันที่ 7 มิถุนายน 2560 ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ 5/2560  ณ หองประชุมอยุธยา -
อาเซียน 
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21. วันที่ 9 มิถุนายน 2560  การสอบคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษไมตองสอบแขงขันเพ่ือบรรจุ
และแตงตั้งเปนพนักงานครูองคการบริหารสวนตําบลคลองสี่ ตําแหนงครูผูดูแลเด็ก จํานวน 2 อัตรา        
ณ อาคารบัณฑิตวิทยาลัย 

22. วันที่ 14-16 มิถุนายน 2560  บุคลากรกองบริการการศึกษาเดินทางไปศึกษาดูงานดาน
งานทะเบียนและประมวลผล  งานหลักสูตรและแผนการเรียน และงานอ่ืน ๆ ณ สํานักสงเสริมวิชาการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 

23. วันที่ 24 - 30 มิถุนายน  2560 อาจารยผูสอนสงเกรดนักศึกษาภาคฤดูรอน ภาคเรียนที่ 
3/2559  (Block Course) ผานระบบออนไลน (ครั้งท่ี 1) ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

24. วันที่ 30 มิถุนายน 2560 นักศึกษาใหมภาคปกติ ประจําปการศึกษา 2560 ทดสอบหลัง
เรียนการอบรมปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ ณ อาคาร 100 ป 
 

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 5.15  หัวหนาหนวยตรวจสอบภายใน 
- ไมมี – 

 

ระเบียบวาระที่ 5.16  ประธานคณะกรรมการดําเนินงานศูนยฝกปฏิบัตกิารวิชาชีพธุรกิจ (อาคาร
สวนหลวง) 

 สาระสําคัญโดยยอ 
1. การรายงานรายไดที่ไมเปนจํานวนเงิน  คือ หองพักที่ใหสวนลด  หองพักประเภทขอความ

อนุเคราะห  ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2559 – วันท่ี 31 พฤษภาคม 2560 จํานวน 87,300 บาท  และการขอใช       
หองประชุมสัมมนา  หองจัดเลี้ยง จํานวน 3 หอง คิดเปนจํานวนเงิน  47,500 บาท 

2. นักศึกษาท่ีเขามาฝกงานในชวงปดภาคเรียนจากสาขาวิชาโลจิสติก  สาขาวิชาภาษาอังกฤษ      
คณะครุศาสตร และสาขาววิชานิเทศศาสตร  ไดมีการวางแผนการทํางานใหนักศึกษา  เชน การฝกการปฏิบัติงาน  
การออกแบบฟอรมเอกสาร  การฝกนักศึกษาใหเปนแมบาน  การออกแบบเครื่องใชในหอง   โดยใหนักศึกษาไดมี
การศึกษาและถายทอดใหกับแมบานและบุคลากร  และขอความอนุเคราะหจากคณบดีคณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี  ใหนํานักศึกษาเขามาชวยตรวจสอบระบบไฟฟาภายในอาคารสวนหลวงดวย 

3. เกิดปญหาเรื่องระบบไฟฟาภายในอาคารสวนหลวง  ทําใหไฟฟาดับบอย และเปนเวลานาน  
สาเหตุเกิดจากตนไมท่ีอยูใกลบริเวณสายไฟ  ทําใหเกิดไฟฟาลัดวงจร  ดังนั้นในวันที่ 16 มิถุนายน 2560  ตั้งแต
เวลา 08.30 – 11.30 น. จะมีการดับไฟฟา  เพ่ือทําการตัดตนไม 
 

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
รับทราบ 
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ระเบียบวาระที่ 5.17  รองอธิการบด ี

ระเบียบวาระที่ 5.17.1  รองอธิการบดีฝายบริหาร 

 สาระสําคัญโดยยอ 
1. สรุปขอมูลดานอาคารสถานท่ี 

1.1  บริษัทผูรับจางไดทําการปรับปรุงงานตามขอแนะนําของกรรมการแลวและไดสงมอบ
กุญแจอาคารครุศาสตรใหกับมหาวิทยาลัย ซึ่งจะทําใหสามารถใชงานอาคารในการจัดการเรียนการสอนได
ตั้งแตภาคการศึกษาที่ 1/2560 เปนตนไป 

1.2  งานกอสรางอาคารศิลปกรรม เบิกจายแลว 9 งวด จาก 22 งวด อยูระหวางตรวจรับ
งวดที่ 10-11 แตขณะนี้จําเปนตองระงับการกอสรางตามหนังสือสั่งการจากกรมศิลปากร 

1.3  งานกอสรางอาคารเรียนรวมและโรงอาหาร เบิกจายแลว 8 งวด จาก 19 งวด คาดวา
จะสงมอบอาคารไดในเดือน ธันวาคม 2560 จากขอมูลปจจุบันผูรับจางทํางานไดเร็วกวาแผน  

1.4  งานปรับปรุงอาคาร 1 และ 2 เบิกจายงวด ที่ 4 จาก 10 งวด จากขอมูลปจจุบัน   
ผูรับจางทํางานไดตามแผน คาดวาจะสงมอบอาคารไดในเดือน ตุลาคม 2560 และเม่ือวันจันทรที่ 5 
มิถุนายนที่ผานมาไดทําการเปลี่ยนตูจายไฟฟาหลักทําใหตองมีการหยุดจายกระแสไฟฟาในกลุมอาคารโซน
หนามหาวิทยาลัยและโซนบานพักบางสวนตั้งแตเวลา 9.00-19.00 น. 

 2. สรุปขอมูลดานบริหารจัดการ 
2.1 อยูระหวางการดําเนินการเพื่อการจัดระเบียบพื้นที่เพื่อการจัดระบบการเก็บเงินรายได

คาบํารุงสถานที่ 
2.2 อยูระหวางการดําเนินการเพ่ือตั้งชื่ออาคารสถานที่เพื่อความสอดคลองกับการเปน

เมืองประวัติศาสตร 
2.3 อยูระหวางกระบวนการพิจารณาของสภาโดยไดมีการบรรจุเขาวาระเพ่ือพิจารณา       

ในเดือนมิถุนายนนี้เพ่ือปรับอัตราคาจางพนักงานมหาวิทยาลัยใหไดรับคาจาง 1.5/1.7 เทาของอัตราแรก
บรรจุขาราชการ 

2.4 ปรับการบริหารจัดการการผลิตน้ําดื่มและการปรับรูปแบบขวด ตราสัญลักษณ     
เพ่ือจัดจําหนายในนามมหาวิทยาลัยโดยมีกําหนดใหเสร็จทันการเปดภาคการศึกษาใหมปการศึกษา 2560 

2.5 กําลังดําเนินการติดตั้งปายประชาสัมพันธและปายไฟแอลอีดีบริเวณถนนเสนหลัก  
 3. สรุปขอมูลดานงานวิเทศสัมพันธ 

3.1 โครงการฝกอบรมภาษาอังกฤษ ณ ประเทศมาเลเซีย ไดขยายเวลาการรับสมัครเปน
ครั้งที่ 3 แตไมมีผูสมัคร 

3.2 ผูแทนจากเมืองเทียนจินไดเขาพบผูบริหารและเยี่ยมชมหองปฏิบัติการเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม ซึ่งจะมีความรวมมือดานวิชาการในหลายสาขาวิชาในอนาคต 

3.3 เครือขายมหาวิยาลัยราชภัฏ (RUN: Rajabhat University Network) มีความ
รวมมือดานวิชาการกับมหาวิทยาลัยในตางประเทศในหลายภูมิภาค เปนโอกาสที่มหาวิทยาลัยจะไดรับ
ประโยชนทั้งดานการพัฒนาบุคลากร การแลกเปลี่ยนนักศึกษา และงานดานวิชาการตลอดจนงานอื่นๆที่
เก่ียวของเปนอยางมาก 
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3.4 รองอธิการบดีฝายบริหารเปนผูแทนมหาวิทยาลัยเขารวมประชุม 2017 Taiwan-
Thailand Higher Education Forum จัดโดยกระทรวงศึกษาธิการไตหวันระหวางวันที่ 13-16 มิถุนายน 
2560 ณ. Kaohsiung City, Taiwan 

 

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
รับทราบ 

 

ระเบียบวาระที่ 5.16.2  รองอธิการบดีฝายนโยบายและแผน 
 

 สาระสําคัญโดยยอ 
1. วันที่ 8 มิถุนายน 2560 จัดประชุมกลุมยอยการดําเนินการ KPI รายบุคคล (KPI ผูบริหาร) 
2. วันที่ 12 มิถุนายน 2560  จัดอบรมการเขียนโครงการในระบบ 3D 
3. วันที่ 13 มิถุนายน 2560   นําเรื่องเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย          

ครั้งท่ี 6/2560 
    3.1 (ราง) นโยบายการจัดสรรและการบริหารงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561  
ของมหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา 
    3.2  (ราง) กรอบวงเงินงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 มหาวิทยาลัย
ราชภัฎพระนครศรีอยุธยา 
    3.3  (ร าง) แผนปฏิ บัติราชการ 4 ป  พ.ศ. 2561-2564 มหาวิทยาลัยราชภัฎ
พระนครศรีอยุธยา 

4. วันที่ 29 มิถุนายน 2560 ใหหนวยงานจัดสงโครงการในแผนปฏิบัติราชการประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยยืดกรอบแนวทางตามแผนปฏิบัติราชการ 4 ป พ.ศ. 2560-2563 

5. วันที่ 6 กรกฎาคม 2560  จัดทําคําสั่ งแตงตั้งคณะกรรมการ กลั่นกรองฯ (ทีมบริหาร
มหาวิทยาลัย) โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561  และจัดประชุม 

6. วันที่ 12 กรกฎาคม 2560 นําเรื่องเสนอที่ประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยเดือน
กรกฎาคม 
    6.1 (ราง) นโยบายการจัดสรรและการบริหารงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 
2561  ของมหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา 
    6.2 (ราง) กรอบวงเงินงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 
มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา 
    6.3  (ราง) แผนปฏิบัติราชการ 4 ป  พ.ศ. 2561-2564 มหาวิทยาลัยราชภัฎ
พระนครศรีอยุธยา 

7. วันที่ 7–14 กรกฎาคม 2560 หนวยงานปรับปรุงแผนงานโครงการตามที่ไดรับการอนุมัติจาก
คณะกรรมการกลั่นกรองฯ 

8. วันที่ 28 กรกฎาคม 2560 จัดประชุมคณะกรรมการบริหารงบประมาณและการเงิน (กบง.)  
ครั้งท่ี 2/2560 

9. วันที่ 9 สิงหาคม 2560 เสนอแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561          
ตอคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย เพ่ือพิจารณา 



 

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวทิยาลัยราชภัฏพระนครศรอียุธยา  ครั้งที่  7/2560 

 

32 

10.  วันท่ี 31 สิงหาคม 2560 ประสานงานพัสดุเพ่ือจัดทําแผนการจัดซื้อ-จัดจาง ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2561 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาใหแลวเสร็จ 
 

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
รับทราบ 

 

ระเบียบวาระที่ 5.16.3  รองอธิการบดีฝายวิชาการ 

 สาระสําคัญโดยยอ 
1. รายงานตัวและยืนยันสิทธิ์เปนนักศึกษาภาคปกติ  ประจําปการศึกษา 2560 (รอบ 2) 

จํานวน 377 คน (ขอมูล ณ วันที่ 26 พฤษภาคม 2560 เวลา 14.45 น.) 
2. การประชุมกรรมการวิชาการ ครั้งที่ 5/2560 วันที่ 1 มิถุนายน 2560 เวลา 09.00 น. เรื่อง 
  2.1 การจัดการเรียนการสอนตามรายวิชา ขามคณะ 
  2.2 การโอนผลการเรียนสําหรับนักศึกษาที่ศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาตางประเทศ 
3. การจัดสอบวัดระดับความรูการอบรมเพ่ือพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษาใหม 

ภาคปกติ ประจําปการศึกษา 2560 
4. รวมเปนกรรมการติดตามตรวจเยี่ยมการจัดการศึกษาระดับปริญญาเอกเชิงบูรณาการ

ระบบพิชญพิจารณแบบมีสวนรวม 
5. นักศึกษาภาคปกติรุนปการศึกษา 2558 และรุนปการศึกษา 2559 ที่ใชโปรแกรม       

การเรียนรูภาษาอังกฤษ (Speexx) เขาทดสอบ Post test ครั้งที่ 2 
6. การจัดอบรมเพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษาใหม ภาคปกติ ประจําป

การศกึษา 2560 จํานวน 1,191 คน ในวันที่ 2-30 มิถุนายน 2560 
7. การจัดอบรมการพัฒนาการเรียนการสอนโดยใชแผนที่ความคิด (Mind Mapping) ใหกับ

ประธานกรรมการบริหารหลักสูตร และผูแทนหลักสูตร ในวันท่ี 6 มิถุนายน 2560 
8. การสอบคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษไมตองสอบแขงขันเพ่ือบรรจุและแตงตั้งเปนพนักงานครู

องคการบริหารสวนตําบลคลองสี่ ตําแหนงครผููดูแลเด็ก จํานวน 2 อัตรา ในวันท่ี 9 มิถุนายน 2560 
 

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
รับทราบ 

 

ระเบียบวาระที่ 5.16.4  รองอธิการบดีฝายกิจการนักศกึษา 

- ไมมี – 
 

ระเบียบวาระที่ 5.16.5  รองอธิการบดีฝายกิจการพิเศษและกฎหมาย 

 สาระสําคัญโดยยอ 
1. วันที่ 2 พฤษภาคม 2560  เวลา 13.30 น. จัดประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรอง

การศกึษาตอของบุคลากรฯ ครั้งท่ี 2/2560 ณ หองประชุมอยุธยา – โปรตุเกส 
2. วันที่ 6 พฤษภาคม 2560 เวลา 09.30 น. ประชุมคณะกรรมการปรับปรุงและยกราง

กฎหมายของมหาวิทยาลัย ณ หองประชุมอยุธยา – โปรตุเกส 
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3. วันที่ 9 พฤษภาคม 2560  เวลา 09.30 น.ประธานประชุมคณะกรรมการดําเนินงานจัดทํา
แผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา            
ณ หองประชุมอยุธยา – อาเซียน 

4. วันที่ 18 พฤษภาคม 2560  เวลา 10.00 น. ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร  
ที่ 3 การสงเสริมการทองเที่ยวเมืองมรดกโลก ณ  หองประชุมอยุธยา – อาเซียน 

5. วันที่ 19 พฤษภาคม 2560  เวลา 08.30 น. ประชุมจัดทํา(ราง)แผนปฏิบัติราชการ 4 ป 
พ.ศ.2560-2563 และจัดทํา (ราง) แผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561 มหาวิทยาลัย      
ราชภัฏพระนครศรอียุธยา ณ หองประชุมตนโมก 

6. วันที่ 20 พฤษภาคม 2560  เวลา 10.00 น. รวมเปนเกียรติในงานเยี่ยมสถานฝงศพและ
ทําบุญอุทิศสวนกุศล เจาพระยาบวรราชนายก ครั้งท่ี 41 ประจําป 2560 ณ กุโบรทานเฉก 

7. วันที่ 23 พฤษภาคม 2560  เวลา 09.30 น. ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล
ประจํามหาวิทยาลยั (ก.บ.ม.) ครั้งที่ 5/2560 ณ หองประชุมอยุธยา – อาเซียน 

8. วันที่ 24 พฤษภาคม 2560  เวลา 09.30 น. ประชุมคณะกรรมการสงเสริมจรรยาบรรณ 
ณ หองประชุมอยุธยา – โปรตุเกส 

9. วันที่ 25 – 27 พฤษภาคม 2560  เวลา 13.30 น. ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตรท่ี 3 การสงเสริมการทองเที่ยวเมืองมรดกโลก ณ  หองประชุมตนโมก 

10. ประชุ ม เ ชิ งปฏิ บั ติ ก าร  :  ก ารจั ดทํ ากรอบยุทธศาสตร มห าวิ ทยาลั ย ร าชภั ฏ
พระนครศรีอยุธยา ระยะ 20 ป (พ.ศ.2560 - 2579) ณ ชวาลัน รีสอรท จังหวัดนครปฐม 

11. วันที่  31 พฤษภาคม 2560  เวลา 19.00 น. รวมบําเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระบรมมหาราชวัง 

12. วันที่ 1 มิถุนายน 2560  เวลา 09.30 น. ประชุมคณะกรรมการพิจารณาการกําหนด
อัตราคาจางแรกบรรจุและการปรับอัตราคาจางสําหรับพนักงานมหาวิทยาลัย   หองประชุมอยุธยา – 
โปรตุเกส 

13. วันที่ 2 มิถุนายน 2560  ประชุมกับอนุกรรมาธิการศึกษา เสนอแนะมาตรการและกลไก
ในการปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ  อาคารรัฐสภา 3 

14. แจงผลการประเมินตามแบบสํารวจใชหลักฐานเชิงประจักษ (Evidence – based) 
โครงการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (ITA) ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2560 

 

งานนิติการ 
1. วันที่ 15 พฤษภาคม 2560  ประชุมคณะกรรมการสวบสวนวินัย  กรณีสงผลการเรียนลาชา 
2. วันที่ 17 พฤษภาคม 2560  เขารวมประชุมสภามหาวิทยาลัย 
3. วันที่ 17 พฤษภาคม 2560 เขารวมประชุมคณะอนุกรรมการติดตาม  ตรวจสอบและประเมินผล

งานของมหาวิทยาลัย   
4. วันที่ 22 พฤษภาคม 2560 ประสานงานคดีความแพงท่ีศาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  กรณีศาล

นัดสืบพยานจําเลย 
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5. วันที่ 23 พฤษภาคม 2560 เขารวมประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจํามหาวิทยาลัย 
(ก.บ.ม) 

6. วันที่ 24 พฤษภาคม 2560 ประชุมคณะกรรมการสอบจรรยาบรรณ  กรณรีองขอความเปนธรรม 
7. วันที่ 30 พฤษภาคม 2560 ประชุมคณะกรรมการสอบสวนวิจัย กรณีปลอมและใชวุฒิการศึกษา

ปลอม 
8. วันที่ 31 พฤษภาคม 2560 ประชุมคณะกรรมการสอบสวนวินัย  กรณีปลอมและใชเอกสาร

ราชการปลอม 
9. วันที่ 1 มิถุนายน 2560 ประชุมคณะกรรมการพิจารณากําหนดอัตราคาจางแรกบรรจุสําหรับ

พนักงานมหาวิทยาลัย 
10. วันที่ 2 มิถุนายน 2560 เสนอกฎหมายเขาที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย  จํานวน 4 เรื่อง 
11. วันที่ 3 มิถุนายน 2560 ประชุมคณะกรรมการปรับปรุงและยกรางกฎหมายของมหาวิทยาลัย 
12. วันที่ 3 มิถุนายน 2560 ประชุมคณะกรรมการสอบสวนวินัย  กรณีปลอมและใชวุฒิการศึกษาปลอม 
13. วันที่ 5 มิถุนายน 2560 เขารวมประชุมคณะอนุกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน

ของมหาวิทยาลัย 
14. วันที่ 6 มิถุนายน 2560 ประชุมคณะกรรมการสอบสวนวินัย  กรณีเจาหนาที่ของรัฐมีพฤติกรรม

ไมเหมาะสม 
15. วันที่ 6 มิถุนายน 2560  ไปใหปากคําพนักงานสอบสวนที่สถานีตํารวจพระนครศรีอยุธยา     

กรณทีรัพยสินของโรงเรียนสาธิตมัธยมสูญหาย 
 

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชมุ 
รับทราบ 

 

ระเบียบวาระที่ 5.16.6  ผูชวยอธิการบดีฝายประกันคณุภาพ 

 สาระสําคัญโดยยอ 
1. วันที่ 2 พฤษภาคม 2560 ประชุมคณะกรรมการพัฒนาและดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา 

ครั้งท่ี 2/2560 

2. วันที่ 22 -23 มิถุนายน 2560  อบรมการใชงานระบบ CHE QA 3D Online ระดับหลักสูตร
(สําหรับเจาหนาที่ประกันคุณภาพของหลักสูตร/เจาหนาที่คณะ) 

3.  วันที่ 26 มิถุนายน 2560 การวิเคราะหหลักสูตรเพื่อพัฒนาหลักสูตรที่มีคุณภาพ (TQR) 
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 
7. วันที่ 9 - 10 พฤศจิกายน 2560 การประเมินคุณภาพการศกึษาภายใน ประจําปการศึกษา 2559 

ระดับมหาวิทยาลัย 
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 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
รับทราบ 

 

ระเบียบวาระที่ 5.16.7  ผูชวยอธิการบดีฝายบริการวิชาการและสหกิจศกึษา 

 สาระสําคัญโดยยอ 
1. 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. สาขาวิชาการปกครองทองถ่ิน 

2. วันที่  29 มิถุนายน 2560 จัดอบรมปฏิบัติการการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับการทํางาน 
(WIL) ของสถานศึกษาสมาชิกเครือขายพัฒนาสหกิจ ใหกับอาจารย ณ หองประชุมตนโมก 

                                                                                          
 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 

รับทราบ 
 

ระเบียบวาระที่ 5.16.8  ผูชวยอธิการบดีฝายประชาสัมพันธ 

 สาระสําคัญโดยยอ 
1. วันที่ 16 พฤษภาคม 2560  ดร.ภาคิน โชติเวศยศิลป ผูชวยอธิการบดีฝายประชาสัมพันธ เขารวม

โครงการพบปะหัวหนาสวนราชการอยางไมเปนทางการ (สภากาแฟ)  ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ วิทยา
เขตหันตรา 

2. วันที่ 24 พฤษภาคม 2560  งานประชาสัมพันธจัดประชุม “การแตงบทเพลงประจํามหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา” ณ หองประชุมอยุธยา - อาเซียน  
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3. วันที่ 24 พฤษภาคม 2560  ดร.ภาคิน โชติเวศยศิลป ผูชวยอธิการบดีฝายประชาสัมพันธ ปฏิบัติ
หนาท่ีผูแทนอธิการบดีเขาอวยพรและมอบของขวัญในวันคลายวันเกิดคุณเผอิญ  ไทยสม หัวหนาศูนยขาวเดลินิวสภาค
กลาง และนายกสมาคมผูสื่อขาว ประจําจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ณ สํานักงานเดลินิวส ประจําจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

4. วันที่ 29 พฤษภาคม 2560 งานประชาสัมพันธจัดประชุม “การออกแบบบรรจุภัณฑน้ําดื่ม”       
ณ หองประชุมกองพัฒนานักศึกษา 

5. วันที่ 29 พฤษภาคม 2560  งานประชาสัมพันธจัดประชุม “การตั้งชื่ออาคารภายในมหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา” ณ หองประชุมกองพัฒนานักศึกษา 

6. วันที่ 29 พฤษภาคม 2560  ดร.ภาคิน โชติเวศยศิลป ผูชวยอธิการบดีฝายประชาสัมพันธ ปฏิบัติ
หนาท่ีผูแทนอธิการบดี เขารวมประชุมอนุกรรมการประชาสัมพันธแหงชาติระดับจังหวัด ณ หองสมุดกรมการปกครอง 
ประจําจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ชั้น 2 อาคาร 4 ชั้น ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

7. วันที่ 31 พฤษภาคม 2560  ดร.ภาคิน โชติเวศยศิลป ผูชวยอธิการบดีฝายประชาสัมพันธ เขารวม
บําเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ พระบรมมหาราชวัง กรุงเทพมหานคร 

8. วันที่ 7 มิถุนายน 2560  ดร.ภาคิน โชติเวศยศิลป ผูชวยอธิการบดีฝายประชาสัมพันธ ปฏิบัติ
หนาที่ผูแทนอธิการบดี เขารวมประชุมสรุปผลการดําเนินการจัดกิจกรรมโครงการ “สานใจไทย สูใจใต” รุนที่ 30 และ
เตรียมการจัดกิจกรรมโครงการฯ รุนที่ 31 ณ หองประชุมมูลนิธิพิทักษอุทยานแหงชาติเขาใหญ ชั้น 4 อาคารมูลนิธิ
พิทักษอุทยานแหงชาติเขาใหญ 

 
 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 

รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี 6  เรื่องอื่น ๆ 

ระเบียบวาระที่  6.1 กําหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  ครั้งที่ 7/2560 

สาระสําคัญโดยยอ 
มหาวิทยาลัยกําหนดใหมีการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  (ก .บ. )              

ครั้งที่ 7/2560  ในวันอังคารท่ี 18 กรกฎาคม 2560  เวลา 13.30 น. ณ หองประชุมอยุธยา – อาเซียน  
สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยขอใหกรรมการทุกทานเขารวม        
ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกลาวโดยพรอมเพรียงกัน 

 

มติ/ความคิดเห็นของที่ประชมุ 
     รับทราบ 
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ระเบียบวาระที่  6.2 ขอเสนอแนะจากแตละหนวยงาน 
- ไมมี - 

 

เลิกประชุมเวลา  17.05 น.  
 

 

นางนงคราญ คงสมทรง ผูจัดทํารายงานการประชุม 
นางลักขณา เตชวงษ ผูตรวจบันทึกการประชุม 


