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รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
ครั้งที่ 3/2560
วันอังคารที่ 14 มีนาคม 2560 เวลา 13.30 – 15.55 น.
ณ ห้องประชุมอยุธยา – อาเซียน มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
--------------------------------------------------

ผู้มาประชุม
1. ดร.เกษม
2. อาจารย์จิรศักดิ์
3. ผศ.อร่าม
4. ผศ.ดร.อดิศร
5. อาจารย์ธาตรี
6. ผศ.บุญไท
7. ดร.กิติมา
8. ดร.อมรรัตน์
9. ผศ.หทัยรัตน์
10. รศ.ศานิต
11. ดร.ศานติ
12. รศ.ดร.ชูสิทธิ์
13. ดร.จงกล
14. ผศ.ธนู

บํารุงเวช
ชุมวรานนท์
ชนะโชติ
ภู่สาระ
มหันตรัตน์
เจริญผล
ทามาลี
สนั่นเสียง
ทรรพวสุ
สวัสดิกาญจน์
เล็กมณี
ประดับเพ็ชร์
เฮงสุวรรณ
บุญญานุวัตร

15. ดร.นริสานันท์

เดชสุระ

16. อาจารย์ประพันธ์
17. นางสาวเพลินตา
18. นางลักขณา
19. ดร.เกษรา
20. นางลักขณา

แสงทองดี
โมสกุล
เตชวงษ์
ศรีวิเชียร
เตชวงษ์

21. นางศิขรินทร์
สุวรรณทัศน์
22. นางสาวกาญจน์พิชญา ภิญญา
23. นางนงคราญ
คงสมทรง
24. นางปิยะนุช
สุขเพ็ชร
25. นางจิราพร
พัฒน์ธนกิจ

อธิการบดี
ประธาน
รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
กรรมการ
รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน
กรรมการ
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
กรรมการ
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษและกฎหมาย กรรมการ
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายงานประกันคุณภาพ
กรรมการ
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการฯ
กรรมการ
คณบดีคณะครุศาสตร์
กรรมการ
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ฯ
กรรมการ
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ฯ
กรรมการ
คณบดีคณะวิทยาการจัดการ
กรรมการ
ผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
กรรมการ
ผู้อํานวยการสถาบันอยุธยาศึกษา
กรรมการ
ผู้อํานวยการสํานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
กรรมการ
ผู้อํานวยการสํานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา
กรรมการ
ประธานสภาคณาจารย์ฯ
กรรมการ
ผู้อํานวยการกองนโยบายและแผน
กรรมการ
ผู้อํานวยการกองกลาง
กรรมการ
ผู้อํานวยการกองบริการการศึกษา
กรรมการ
ผู้อํานวยการกองกลาง รักษาการในตําแหน่ง
ผู้อํานวยการสํานักงานอธิการบดี
เลขานุการ
นิติกร
ผู้ช่วยเลขานุการ
รักษาการหัวหน้างานกิจการคณะกรรมการ ผู้ช่วยเลขานุการ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ผู้ช่วยเลขานุการ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ผู้ช่วยเลขานุการ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ผู้ช่วยเลขานุการ
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ผู้ไม่มาประชุม
1. รศ.ไพฑูรย์
2. ดร.ภาคิน
3. นางสารภี

สมัครกิจ
โชติเวชย์ศิลป์
พูลศิริ

รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ติดภารกิจ
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์ ติดภารกิจ
ผู้อํานวยการกองพัฒนานักศึกษา ติดภารกิจ

เงินอ่อน
จงกลรัตน์
มีบํารุง
สอนพรม
ส่งแสง

หัวหน้าสํานักงานคณะครุศาสตร์
หัวหน้าสํานักงานคณะมนุษยศาสตร์ฯ
หัวหน้าสํานักงานคณะวิทยาศาสตร์ฯ
หัวหน้าสํานักงานคณะวิทยาการจัดการ
หัวหน้าสํานักงานผู้อํานวยการสํานักงาน
คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาฯ
ผู้อํานวยการสํานักงานวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ผู้เข้าร่วมประชุม
1.
2.
3.
4.
5.

นางสาวกาญจนา
นางอรัญญา
นางวิรินดา
นางเบญญาภา
นางทิวาพร

6. นางสาวพิจิกามาศ

แย้มบู่

เริ่มประชุม เวลา 13.30 น.
ประธานพิ จ ารณาจํ า นวนกรรมการที่ ม าประชุ ม และเห็ น ว่ า ครบองค์ ป ระชุ ม แล้ ว จึ ง เปิ ด
การประชุมและดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ
ระเบียบวาระที่ 1.1

คํ า ประกาศเจตจํ า นงในการปฏิ บั ติ ต ามนโยบายคุ ณ ธรรมและความโปร่ ง ใส
ในการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

สาระสําคัญโดยย่อ
มหาวิ ทยาลั ย มีการประกาศเจตจํานงในการปฏิ บัติตามนโยบายคุ ณธรรมและความโปร่งใส
ในการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2560 เวลา 09.30 น.
ณ ห้องประชุมต้นโมก อาคารบรรณราชนครินทร์
มติ/ความเห็นของที่ประชุม
รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 1.2

การเสนอโครงการหรือหลักสูตรการอบรมเพื่อพัฒนาครูประจําการ

สาระสําคัญโดยย่อ
ด้วยสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมีเป้าหมายในการยกระดับคุณภาพการศึกษา
ให้ดีขึ้น และพัฒนาครูให้มีศักยภาพการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนานักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยกําหนด
กรอบวงเงินให้ครูรายบุคคล เพื่อใช้เป็นทุนในการพัฒนาตนเองตามความต้องการจําเป็นของครูรายบุคคล คนละ
10,000 บาท โดยเลือกการพัฒนาจากกิจกรรมหรือโครงการที่ ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการกลั่นกรอง
โครงการพัฒนาครูของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เท่านั้น
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มหาวิ ทยาลัยจึงเชิญชวนให้คณะ/สาขาวิชา ร่วมกันเสนอโครงการ/หลักสูตรในการจัดกิจกรรม
เพื่อการพัฒนาครู เสนอสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เพื่อพิจารณารับรองต่อไป
มติ/ความเห็นของที่ประชุม
รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 1.3

การกํากับดูแลพฤติกรรมของบุคลากรเรื่องการทุจริต

สาระสําคัญโดยย่อ
ขอให้แต่ละหน่วยงานช่วยกํากับดูแลพฤติกรรมของบุคลากรในเรื่องของการทุจริต เช่น พฤติกรรม
การทํางาน และพฤติกรรมการเบิกจ่าย
มติ/ความเห็นของที่ประชุม
รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 1.4

โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐสําหรับผู้มีรายได้น้อย

สาระสําคัญโดยย่อ
คลังจังหวัดได้มีโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐสําหรับผู้มีรายได้น้อย เนื่องจากปัจจุบัน
รัฐบาลมีนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจ โดยให้ผู้มีรายได้น้อยที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป และมีรายได้ไม่เกิน 100,000
บาท สามารถยื่นเรื่องได้ที่ธนาคารและคลังจังหวัด ทั้งนี้ได้มอบเรื่องนี้ไปยังแต่ละหน่วยงาน เพื่อประชาสัมพันธ์
ให้นักศึกษาได้รับทราบต่อไป
มติ/ความเห็นของที่ประชุม
รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม
ระเบียบวาระที่ 2.1 เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 2/2560
สาระสําคัญโดยย่อ
มหาวิ ท ยาลั ย ได้ กํ า หนดให้ มี ก ารประชุ ม คณะกรรมการบริ ห ารมหาวิ ท ยาลั ย (ก.บ.)
ครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันอังคารที่ 7 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมอยุธยา – อาเซียน
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
เลขานุการคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) นําเสนอรายงานการประชุม ครั้งที่ 2/2560
เพื่อขอให้ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม
มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม
รั บ รองรายงานการประชุ ม คณะกรรมการบริ ห ารมหาวิ ท ยาลั ย (ก.บ.) ครั้ ง ที่ 2/2560
โดยไม่มีการแก้ไข
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ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุม
ระเบียบวาระที่ 3.1 รายงานข้อมูลการดําเนินงานและผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุม
คณะกรรมการบริห ารมหาวิท ยาลัย ราชภัฏ พระนครศรีอ ยุธ ยา
ครั้งที่ 2/2560
สาระสําคัญโดยย่อ
เลขานุ ก ารคณะกรรมการบริ ห ารมหาวิ ท ยาลั ย (ก.บ.) นํ า เสนอรายงานข้ อ มู ล
จากการดําเนินงานและผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2560
เมื่อวันอังคารที่ 7 กุมภาพันธ์ 2560 ดังต่อไปนี้
ระเบียบ
วาระที่

เรื่อง

5.1

ขอความเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
เรื่อง การจัดระเบียบและแก้ไขปัญหา
ธรรมาภิบาลในการจัดการเรียนการสอน

5.2

ขอความเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
เรื่อง นโยบายการจัดการศึกษาสําหรั บ
ผู้พิการในมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรี อยุธยา

5.3

ขอความเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
เรื่อง แนวทางการดําเนินการยกระดับ
มาตรฐานภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษา

มติที่ประชุม/ข้อเสนอแนะ
และข้อสั่งการ

ผลการปฏิบัติตามมติ

เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏ - แจ้งมติการประชุมให้แก่หน่วยงาน
พระนครศรีอยุธยา เรื่อง การจัดระเบียบและ
ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบ
แก้ ไขปั ญหาธรรมาภิ บาลในการจั ดการเรี ยน - นําเสนอเพื่อขอความเห็นชอบ
การสอน และนําเสนอสภาวิชาการเพื่อขอความ
ในการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 3/2560
เห็นชอบต่อไป
วันที่ 1 มีนาคม 2560 มติที่ประชุม
เห็นชอบ
- แจ้งมติการประชุมให้แก่หน่วยงาน
ให้ปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.)
ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบ
- นําเสนอเพื่อขอความเห็นชอบ
ดังต่อไปนี้
1. ขอข้อมูลปัจจุบันของนักศึกษา
ในการประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย (ก.บ.) ครั้งที่ 3/2560
ผู้พิการ
วันที่ 14 มีนาคม 2560 มติที่ประชุม
2. ตัด (ร่าง) ประกาศฯ ข้อ 4 และข้อ 5
ออก
เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศฯ และให้นําเข้า
3. เพิ่มเติม (ร่าง) ประกาศฯ ข้อ 5 มหาวิทยาลัย
การประชุมสภาวิชาการเพื่อขอความ
จะมีหน่วยงานให้คําปรึกษาแก่นักศึกษา
เห็นชอบต่อไป
ผู้พิการ
4. เพิ่มเติม (ร่าง) ประกาศฯ ข้อ 6
กองบริการการศึกษาประสานงานกับ
คณะและอาจารย์ที่ปรึกษาในการส่ง
ข้อมูลให้กับอาจารย์ที่ปรึกษา
5. มอบหมายรองอธิก ารบดี ฝ่า ยวิ ช าการ
หารือร่วมกั บรองอธิการบดี ฝ่ายกิ จการ
พิ เ ศษและกฎหมายเรื่ อ งคํ า นิ ย ามของ
ผู้ พิ ก าร ว่ า สามารถใส่ ไ ว้ ใ นประกาศ
ได้หรือไม่
เมื่ อดํ าเนิน การปรับ แก้ ไ ขเรีย บร้ อย
แล้ ว ให้ นํ า เสนอเพื่ อ ขอความเห็ น ชอบ
ในการประชุ ม คณะกรรมการบริ ห าร
มหาวิทยาลัย (ก.บ.) เป็นวาระสืบเนื่อง
จากการประชุม
เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏ - แจ้งมติการประชุมให้แก่หน่วยงาน
พ ร ะ น ค ร ศ รี อ ยุ ธ ย า เ รื่ อ ง แ น ว ท า ง
ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบ
การดําเนินการยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษ - นําเสนอเพื่อขอความเห็นชอบ
สํ าหรั บนั กศึ กษามหาวิ ทยาลั ยราชภั ฏ
ในการประชุมสภาวิชาการต่อไป
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[2-5]
ระเบียบ
วาระที่

เรื่อง
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

5.4

5.5

5.6

ขอหารือเรื่องการจ่ายเงินรายได้ร้อยละ
10 จากโครงการอบรมมาตรฐานความรู้
วิชาชีพครูของคุรุสภา 9 มาตรฐาน
ปีการศึกษา 2559 ให้กับมหาวิทยาลั ย
ขอความเห็นชอบ (ร่าง) แผนบริ หาร
ความเสี่ยง มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรี อยุธยา ประจําปีงบประมาณ
พ.ศ.2560

ขอความเห็นชอบ (ร่าง) ข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ว่าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และ
วิธีการสรรหาคณบดี

มติที่ประชุม/ข้อเสนอแนะ
และข้อสั่งการ

ผลการปฏิบัติตามมติ

พระนครศรีอยุ ธยา และนําเสนอสภาวิชาการ
เพื่อทราบต่อไป
เห็นชอบให้คณะครุศาสตร์จ่ายเงินรายได้
- แจ้งมติการประชุมให้แก่หน่วยงาน
ร้อยละ 5 ให้กับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบ
พระนครศรีอยุธยา
เห็ น ชอบ (ร่ า ง) แผนบริ ห ารความเสี่ ย ง
มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ พระนครศรี อ ยุ ธ ยา
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2560 โดยให้แก้ไข
ตามข้อเสนอแนะของ คณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย (ก.บ.) ดังต่อไปนี้
1. หน้ า 21 ความเสี่ ย งด้ า นนั ก ศึ ก ษา
จํานวนนักศึกษาไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
การรับสมัครนักศึกษาของมหาวิทยาลัย
โดยมาตรการดํ า เนิ น การจั ด การความ
เสี่ยงและแนวทางแก้ไข คือ ให้เพิ่มเติม
ข้ อ 4 การปรั บ หลั ก สู ต ร และข้ อ 5
อาจเพิ่มกลยุทธ์ Blue Ocean Strategy
การปรับหลักสูตรเป็นนานาชาติ เพื่อเป็น
การขยายตลาดใหม่
2. หน้ า 21 ความเสี่ ย งด้ า นนั ก ศึ ก ษา
ส่ ว นของ KPI ให้ แ ก้ ไ ขเป็ น จํ า นวน
นั ก ศึ ก ษาที่ ส มั ค รเรี ย นต้ อ งเกิ น 20 คน
หรือไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 ของเป้าหมาย
การรับสมัครนักศึกษา
3. ควรปรั บ ข้ อ ความให้ เ หมาะสม เช่ น
คํ า ว่ า “ไม่ มี ” “ขาด” อาจเปลี่ ย นเป็ น
“ไม่ ค รบ” “มี น้อ ย” หรื อ ไม่ ส อดคล้ อ ง
แทน
4. ให้ ค ณะกรรมการบริ ห ารมหาวิ ท ยาลั ย
(ก.บ.) นํ า ข้ อ มู ล ไปพิ จ ารณา หากมี
การปรั บ แก้ ไ ขขอให้ แ จ้ ง มายั ง หน่ ว ย
ตรวจสอบภายใน เพื่อปรับแก้ไขต่อไป
5. เมื่อดําเนินการปรับ แก้ไ ขเรียบร้อยแล้ ว
ให้ นํ า เ ส น อ เ พื่ อ ข อ ค ว า ม เ ห็ น ช อ บ
ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยต่อไป
เห็ นชอบในหลั กการ โดยให้ ปรั บแก้ ไข
ตามข้ อเสนอแนะของคณะกรรมการบริ หาร
มหาวิทยาลัย (ก.บ.) ดังต่อไปนี้

- แจ้งมติการประชุมให้แก่หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบ
- อยู่ระหว่างการดําเนินการปรับแก้ไข
และนําเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป

- แจ้งมติการประชุมให้แก่หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบ
- นําเสนอเพื่อขอความเห็นชอบ
ในการประชุมคณะกรรมการปรับปรุงและ
ยกร่างกฎหมายของมหาวิทยาลัย
ครั้งที่ 3/2560 วันที่ 5 มีนาคม 2560
1. คณะกรรมการสรรหาคณบดี มีจํานวน 5 มติที่ประชุมเห็นชอบ และปรับแก้ไขตาม
คน ประกอบด้วย
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการปรับปรุง
1.1 กรรมการสภามหาวิทยาลัย
และยกร่างกฎหมายของมหาวิทยาลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิ โดยให้สภา
ก่อนนําเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป
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[2-6]
ระเบียบ
วาระที่

เรื่อง

มติที่ประชุม/ข้อเสนอแนะ
และข้อสั่งการ

ผลการปฏิบัติตามมติ

มหาวิทยาลัยเป็นผู้คัดเลือก
เป็นประธาน
1.2 กรรมการสภาวิชาการประเภท
ผู้แทนคณาจารย์ซึ่งคัดเลือกกันเอง
หนึ่งคน และต้องเป็นคณาจารย์
ประจําของคณะที่มีการสรรหา
คณบดี
1.3 ผู้แทนคณาจารย์ประจําของคณะ
ที่มีการสรรหาคณบดี จํานวนสาม
คน ซึ่งคัดเลือกจากคณาจารย์
ประจําที่มีการสรรหาคณบดี
2. วิธีการได้มาซึ่งคณบดีให้มีการดําเนินการ
2 วิธี คือ การสมัครด้วยตนเอง และ
การเสนอรายชื่อ
3. จั ด ให้ ผู้ มี สิ ท ธิ เ ข้ า รั บ การสรรหาแสดง
วิสัยทัศน์
4. จัดให้บุคลากรลงคะแนนหยั่งเสียงเลือก
ผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหา
5. การพิจารณารายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับ
การสรรหาให้เหลือไม่เกินสามคน จะมา
จากคะแนนหยั่งเสียงร้อยละ 50 และ
คะแนนจากคณะกรรมการสรรหาร้อย
ละ 50 รวมเป็น 100 คะแนน
6. คุณสมบัติของผู้เข้ารับการสรรหา ให้ตัด
ข้ อ ความ “ต้ อ งไม่ เ ป็ น ผู้ อ ยู่ ร ะหว่ า ง
ถูกสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรง” ออก
7. กรณีที่มีผู้เข้ารับการสรรหาคณบดีไม่ถงึ
สามคน ให้คณะกรรมการสรรหาจัดให้
มีการแสดงวิสัยทัศน์ต่อบุคลากรและ
จัดทําบัญชีรายชื่อเสนอสภา
มหาวิทยาลัยโดยไม่ต้องมีการหยั่งเสียง
8. ปรับแก้คํานิยามคําว่า “บุคลากร
ให้หมายรวมถึง อาจารย์ ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์
ศาสตราจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัย
สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย
สายสนับสนุน ข้าราชการพลเรือน
ในสถาบันอุดมศึกษา พนักงานราชการ
ลูกจ้างประจํา ในคณะที่มีการสรรหา
คณบดี ทั้งนี้ไม่รวมถึงเจ้าหน้าที่ประจํา
ตามสัญญา และครูโรงเรียนสาธิต”
9. การพ้นจากตําแหน่ง ให้ตัดข้อความ
“เกษียณอายุราชการ” ออก
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[2-7]
ระเบียบ
วาระที่

5.7

เรื่อง

ขอความเห็นชอบ (ร่าง) ข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ว่าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และ
วิธีการสรรหาผู้อํานวยการสถาบัน สํานัก
ศูนย์ หรือหัวหน้าส่วนราชการหรือ
หน่วยงานที่เรียกชื่ ออย่างอื่นที่มีฐานะ
เทียบเท่าคณะ พ.ศ. ...

มติที่ประชุม/ข้อเสนอแนะ
และข้อสั่งการ

ผลการปฏิบัติตามมติ

เมื่อดําเนินการปรับแก้ไขเรียบร้อย
แล้ว ให้นําเสนอเพื่อขอความเห็นชอบ
ในการประชุมคณะกรรมการปรับปรุงและยก
ร่างกฎหมายของมหาวิทยาลัยต่อไป
เห็นชอบในหลักการ โดยให้ปรับแก้ไขตาม - แจ้งมติการประชุมให้แก่หน่วยงาน
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหาร
ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบ
มหาวิทยาลัย (ก.บ.) ดังต่อไปนี้
- นําเสนอเพื่อขอความเห็นชอบ
1. คณะกรรมการสรรหาผู้อํานวยการ
ในการประชุมคณะกรรมการปรับปรุงและ
สถาบัน สํานัก ศูนย์ฯ มีจํานวน 5 คน
ยกร่างกฎหมายของมหาวิทยาลัย
ประกอบด้วย
ครั้งที่ 3/2560 วันที่ 5 มีนาคม 2560
1.1 กรรมการสภามหาวิทยาลัย
มติที่ประชุมเห็นชอบ และปรับแก้ไข
ผู้ทรงคุณวุฒิ โดยให้สภา
ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ
มหาวิทยาลัยเป็นผู้คัดเลือก
ปรับปรุงและยกร่างกฎหมายของ
เป็นประธาน
มหาวิทยาลัย ก่อนนําเสนอสภา
1.2 ผู้แทนคณาจารย์ประจําของคณะละ
มหาวิทยาลัยต่อไป
หนึ่งคน ซึ่งคัดเลือกกันเอง
เป็นกรรมการ
2. วิธีการได้มาซึ่งผู้อาํ นวยการสถาบัน
สํานัก ศูนย์ฯ ให้มีการดําเนินการ 2 วิธี
คือ การสมัครด้วยตนเอง และการเสนอ
รายชื่อ
3. จัดให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาแสดง
วิสัยทัศน์
4. จัดให้บุคลากรลงคะแนนหยั่งเสียงเลือก
ผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหา
5. การพิจารณารายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการ
สรรหาให้เหลือไม่เกินสามคน จะมาจาก
คะแนนหยั่งเสียง ร้อยละ 50 และ
คะแนนจากคณะกรรมการสรรหาร้อย
ละ 50 รวมเป็น 100 คะแนน
6. คุณสมบัติของผู้เข้ารับการสรรหา ให้ตัด
ข้อความ “ต้องไม่เป็นผู้อยู่ระหว่างถูก
สอบสวนวินัยอย่างร้ายแรง” ออก
7. กรณีที่มีผู้เข้ารับการสรรหาผู้อํานวยการ
สถาบัน สํานัก ศูนย์ฯ ไม่ถึงสามคน
ให้คณะกรรมการสรรหาจัดให้มีการ
แสดงวิสัยทัศน์ต่อบุคลากรและจัดทํา
บัญชีรายชื่อเสนอสภามหาวิทยาลัย
โดยไม่ต้องมีการหยั่งเสียง
8. ปรับแก้คํานิยามคําว่า “บุคลากร
ให้หมายรวมถึง อาจารย์ ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์
ศาสตราจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัย
สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย
สายสนับสนุน ข้าราชการ พลเรือน
ในสถาบันอุดมศึกษา พนักงานราชการ
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[2-8]
ระเบียบ
วาระที่

6.3

เรื่อง

ขอความเห็นชอบการจ้าง รศ.วันทนีย์
แสนภักดี เป็นอาจารย์ประจําหลักสูตร
บริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด คณะ
วิทยาการจั ดการ หลักจากเกษียณอายุ
ราชการ

มติที่ประชุม/ข้อเสนอแนะ
และข้อสั่งการ
ลูกจ้างประจํา ในคณะที่มีการสรรหา
คณบดี ทั้งนี้ ไม่รวมถึงเจ้าหน้าที่ประจํา
ตามสัญญา และครูโรงเรียนสาธิต”
9. การพ้นจากตําแหน่ง ให้ตัดข้อความ
“เกษียณอายุราชการ” ออก
เมื่อดําเนินการปรับแก้ไข
เรียบร้อยแล้ว ให้นําเสนอเพื่อขอความ
เห็นชอบในการประชุมคณะกรรมการ
ปรับปรุงและยกร่างกฎหมายของ
มหาวิทยาลัยต่อไป
ให้นําเสนอในการประชุมคณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) เป็นวาระ
สืบเนื่องโดยให้จัดเตรียมข้อมูล
ในการนําเสนอ อาทิเช่น ระยะเวลา
ในการจ้าง ค่าจ้าง และภาระงานสอน และ
มีข้อสังเกตอาจารย์ฤดี เสริมชยุต ยังไม่ได้
ลาศึกษาต่อเต็มเวลา

ผลการปฏิบัติตามมติ

- แจ้งมติการประชุมให้แก่หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบ

มติ/ความเห็นของที่ประชุม
รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 3.2 ขอความเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
เรื่อง นโยบายการจัดการศึกษาสําหรับผู้พิการในมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา
สาระสําคัญโดยย่อ
สืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) ครั้งที่ 2/2560 ระเบียบ
วาระที่ 5.2 ขอความเห็ นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง นโยบาย
การจัดการศึกษาสําหรับผู้พิการในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยมติที่ประชุมให้ปรับแก้ไข
ประกาศตามข้ อ เสนอแนะของคณะกรรมการบริ ห ารมหาวิ ท ยาลั ย (ก.บ.) นั้ น และรองอธิ ก ารบดี
ฝ่ายวิชาการได้ดําเนินการปรับแก้ไขข้อความตามข้อเสนอแนะดังกล่าว แล้วจึงได้จัดทํา (ร่าง) ประกาศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง นโยบายการจัดการศึกษาสําหรับผู้พิการในมหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เพื่อนําเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) ต่อไป
มติ/ความเห็นของที่ประชุม
เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง นโยบายการจัดการศึกษา
สําหรับผู้พิการในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา และให้นําเข้าการประชุมสภาวิชาการเพื่อขอความ
เห็นชอบต่อไป
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ระเบียบวาระที่ 3.3 ขอความเห็นชอบอัตรากําลังเพิ่มเติมของโรงเรียนสาธิตมัธยม คณะครุศาสตร์
สาระสําคัญโดยย่อ
ตามมติ ที่ ประชุ มคณะกรรมการบริ หารมหาวิทยาลั ย (ก.บ.) ครั้ งที่ 12/2559 เมื่ อวั นที่ 13
ธันวาคม 2559 ระเบียบวาระที่ 5.2 ขอความเห็นชอบอัตรากําลังเจ้าหน้าที่ประจําตามสัญญา ตําแหน่ง
คนงาน และอัตรากําลังพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนวิชาการ ตําแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
เพิ่ มเติ ม (โรงเรี ยนสาธิ ตมั ธยม คณะครุ ศาสตร์ ) ที่ ประชุ มมี มติ ให้ นํ ากลั บไปทบทวน โดยมอบหมาย
ให้ รองอธิ การบดี ฝ่ ายนโยบายและแผนได้ วิ เคราะห์ กรอบอั ตรากํ าลั ง และตํ าแหน่ งคนงานมอบหมาย
ให้ผู้อํานวยการกองกลางตรวจสอบงบประมาณในการจ้าง นั้น
กองนโยบายและแผน และงานบริหารงานบุคคล กองกลาง ได้ประสานงานประชุมปรึกษาหารือ
กันเรียบร้อยแล้ว โดยมีรายงานสรุปการวิเคราะห์ประกอบการเสนอความเห็น กรณีคณะครุศาสตร์ (โรงเรียน
สาธิต) ขอเพิ่มอัตรากําลัง ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ เพื่อเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.)
ต่อไป
มติ/ความเห็นของที่ประชุม
1. เห็ น ชอบให้ จ้ า งเจ้ า หน้ า ที่ ป ระจํ า ตามสั ญ ญา ตํ า แหน่ ง คนงาน จํ า นวน 1 อั ต รา
จากงบประมาณเงินบํารุงการศึกษาของโรงเรียนสาธิต
2. พนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ ตําแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จํานวน
1 อัตรา ให้มีการวิเคราะห์อัตรากําลังตามกระบวนการขั้นตอน และนําเข้าการประชุมคณะกรรมการบริหารงาน
บุคคลประจํามหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) เพื่อขอความเห็นชอบต่อไป

ระเบียบวาระที่ 3.4 ขอความเห็นชอบอัตรากําลังเจ้าหน้าที่ประจําตามสัญญา ตําแหน่ง เจ้าหน้าที่
บริหารงานทั่วไป เพิ่มเติม จ้างด้วยเงินบํ ารุ งการศึกษาของโรงเรี ยนสาธิ ต
มัธยม ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
สาระสําคัญโดยย่อ
เนื่องจากโรงเรียนสาธิตมัธยมเป็นโรงเรียนขนาดกลาง และมีศักยภาพในการบริหารจัดการเรียน
การสอนที่มีประสิทธิภาพติดอันดับ 1 ใน 10 โรงเรียนที่น่าเรียนและมีผลคะแนนในการแข่งขันทดสอบความรู้
O – NET เป็นอันดับต้น ๆ ของประเทศและในปีการศึกษา 2559 นี้ โรงเรียนได้จัดสร้างอาคารเรียนเพิ่มขึ้น
อีก 1 หลั ง เพื่อใช้เป็นห้องเรียนคอมพิวเตอร์ ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ห้องแนะแนวและห้องสมุ ด
ทั้งนี้โรงเรียนยังจัดให้มีระบบสารสนเทศสื่อการเรียนการสอนครอบคลุมทุกอาคารเรียน โดยมีจุดประสงค์
ในการสร้างเสริมกระบวนการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพสูงยิ่งขึ้น ด้วยสาเหตุต่าง ๆ ที่กล่าวมานี้
ทําให้โรงเรียนสาธิตมัธยมมี ภาระงานเพิ่มมากขึ้น เจ้าหน้าที่ที่ปฏิ บัติงานอยู่ในปัจจุบันจึงมี ไม่ เพี ยงพอ
โรงเรียนสาธิตมัธยมจึงมีความจําเป็นต้องขออัตรากําลังเจ้าหน้าที่ประจําตามสัญญา ตําแหน่งเจ้าหน้าที่
บริหารงานทั่วไป เพิ่มเติม จํานวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้าง 15,000 บาท/เดือน โดยใช้เงินจากงบบํารุงการศึกษา
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน (เหลือจ่าย) ลําดับที่ 1 กิจกรรมที่ 1 บริหารจัดการ 1.1 งบบุคลากร
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เรื่องนี้ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการประจําคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวัน
พฤหัสบดี ที่ 26 มกราคม 2560 ระเบี ยบวาระที่ 5.1 มติที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบการจ้าง
เจ้าหน้าที่ประจําตามสัญญา สังกัดโรงเรียนสาธิตมัธยม จํานวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้าง 15,000 บาท/เดือน
โดยใช้เงินจากงบบํารุงการศึกษา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการจัด
การศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เหลือจ่าย) ลําดับที่ 1 กิจกรรมที่ 1 บริหารจัดการ
1.1 งบบุคลากร
มติ/ความเห็นของที่ประชุม
ให้ชะลอเรื่องขอความเห็นชอบอัตรากําลังเจ้าหน้าที่ประจําตามสัญญา ตําแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงาน
ทั่วไป เพิ่ มเติ ม จ้ างด้ วยเงิ นบํ ารุ งการศึ กษาของโรงเรียนสาธิ ตมั ธยม ประจํ าปี งบประมาณ พ.ศ.2560 ไว้ ก่ อน
และให้ดําเนินการวิเคราะห์อัตรากําลังให้เรียบร้อย

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องนําเสนอเพื่อพิจารณา
ระเบียบวาระที่ 4.1 ขอความเห็นชอบ (ร่าง) คําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง
แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้เชี่ยวชาญเพื่ อพิ จารณาผลงานทางวิชาการ
ประเภทสิ่งประดิษฐ์ หรืองานสร้างสรรค์ประเภทผลงานทางศิลปะ
สาระสําคัญโดยย่อ
จากการประชุ ม คณะกรรมการสภาวิ ช าการ ครั้ ง ที่ 3/2560 เมื่ อ วั น ที่ 1 มี น าคม 2560
ที่ประชุมได้มีข้อเสนอแนะให้มหาวิทยาลัยจัดทําคําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง แต่งตั้ง
คณะกรรมการสรรหาผู้เชี่ยวชาญเพื่อพิจารณาผลงานทางวิชาการประเภทสิ่งประดิษฐ์ หรืองานสร้างสรรค์
ประเภทผลงานทางศิ ล ปะ และได้ ม อบหมายให้ ร องอธิ ก ารบดี ฝ่ า ยวิ ช าการจั ด ทํ า (ร่ า ง) คํ า สั่ ง แต่ ง ตั้ ง
คณะกรรมการฯ และให้นําเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) ซึ่งที่ประชุมได้
เสนอแนะให้ตรวจสอบความครบถ้วนของคณะกรรมการในสาขาอื่น ๆ เช่น วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มติ/ความเห็นของที่ประชุม
ให้ นํ าข้ อเสนอแนะ/คํ าถามจากที่ ประชุ มกลั บไปพิ จารณา และนํ าเข้ าสภาวิ ชาการเห็ นชอบ
ก่อน แล้วนําเข้าการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) เป็นวาระสืบเนื่องจากการประชุมต่อไป

ระเบียบวาระที่ 5 แจ้งผลและนําเสนอแผนงานที่จะดําเนินการของหน่วยงานต่าง ๆ
ระเบียบวาระที่ 5.1 คณบดีคณะครุศาสตร์
สาระสําคัญโดยย่อ
1. เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560 จัดประชุมวางแผนโครงการคณะกรรมการดําเนินงานบริหาร
เครือข่ายเพื่อการพัฒนาอุดมศึกษา ภาคกลางตอนบน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ณ ห้อง 611 อาคาร 6
คณะครุศาสตร์
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2. เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 จัดประชุมสร้างเครื่องมือคณะกรรมการดําเนินงานบริหาร
เครือข่ายเพื่อการพัฒนาอุดมศึกษา ภาคกลางตอนบน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ณ ห้อง 611 อาคาร 6
คณะครุศาสตร์
3. เมื่ อวั นที่ 6 มี นาคม 2560 จั ดประชุ มคณะกรรมการดํ าเนิ นงานฝ่ ายพั ฒนานั กศึ กษา
นายกสโมสรนักศึกษา และคณะกรรมการสโมสรนักศึกษา ณ ห้อง 701 อาคาร 7 คณะครุศาสตร์
4. เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2560 จัดประชุมเกี่ยวกับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูของนักศึกษา
ชั้นปีที่ 4 และชั้นปี 5 ปีการศึกษา 2560 ณ ห้องประชุม 223 ศูนย์การศึกษาพิเศษ
5. วันที่ 18 - 24 มีนาคม 2560 จัดอบรมให้ความรู้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 5 สําหรับสอบคัดเลือก
บุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งตําแหน่งครูผู้ช่วย
- ความรอบรู้ เหตุการณ์ปัจจุบัน
- ความรู้วิชาชีพครู
- ความรู้วิชาเอก
ณ ห้องประชุมอาคาร 100 ปี อาคาร 6 และอาคาร 7 คณะครุศาสตร์
6. วันที่ 23 มีนาคม 2560 จัดประชุมคณะกรรมการประจําคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 2/2560
ณ ห้องประชุม 223 ศูนย์การศึกษาพิเศษ
มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม
รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 5.2 คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สาระสําคัญโดยย่อ
1. เมื่ อวั นที่ 26 – 29 มกราคม 2560 สาขาวิ ชาการพั ฒนาชุ มชน คณะมนุ ษยศาสตร์ และ
สังคมศาสตร์ จัดโครงการจิตอาสาของนักศึกษาสาขาวิชาการพัฒนาชุมชน ชั้นปีที่ 3 ณ โรงเรียนบ้านขอบด้ง
โดยได้ช่วยกันทําสื่อ บีบีแอล ทาสีปรับภูมิทัศน์บริเวณโรงเรียน ณ โรงเรียนบ้านขอบด้ง อ.ฝาง จ.เชียงใหม่
2. เมื่อวันที่ 27 - 30 มกราคม 2560 นักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ จัดกิจกรรมสานน้ําใจไทย สู่ใจชาวใต้ รับบริจาคเงินและสิ่งของเพื่อช่วยเหลือพี่น้องผู้ประสบ
อุทกภัยภาคใต้ ณ บริเวณบึงพระราม จ.พระนครศรีอยุธยา
3. เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2560 นักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ร่วมเดินขบวนแห่เนื่องในวันตรุษจีนของชาวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ณ บริเวณถนนอู่ทอง ตลาดเจ้าพรหม
จ.พระนครศรีอยุธยา
4. เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการส่งเสริมการจัด
กิจกรรมพัฒนานักศึกษา กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมนักศึกษา วิทยากรโดย พระครูสุวรรณธรรมรังสี
รองเจ้ าอาวาสวั ดเสนาสนารามราชวรวิ หาร ณ ห้องประชุมอาคาร 100 ปี (ศู นย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ )
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
5. เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2560 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดงานมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์วิชาการ ประจําปี 2560 “อยุธยา : แหล่งศึกษามนุษย์และสังคม” ครั้งที่ 3 ณ อาคาร 100 ปี
(ศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
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6. เมื่อวันที่ 7 – 9 กุมภาพันธ์ 2560 นักศึกษาสาขาวิชาการพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยาชั้นปีที่ 2 และ3 รวม 35 คน และคณาจารย์สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน ร่วมเดินทางไป
ร่วมงานสัมมนาวิชาการเครือข่ายนิสิต นักศึกษา และคณาจารย์การพัฒนาชุมชน สังคม ท้องถิ่นสัมพันธ์ CSD
ครั้งที่ 16 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
7. เมื่ อวั นที่ 8 กุ มภาพั นธ์ 2560 สาขาวิ ชาภาษาจี น คณะมนุ ษยศาสตร์ และสั งคมศาสตร์
จัดกิจกรรมพัฒนาทักษะด้านภาษาจีน 迎新春，向前冲 เพื่อให้นักศึกษาในสาขาวิชาได้ฝึกทักษะ
ด้านภาษาจีน ความคิดสร้างสรรค์ และการทํางานเป็นทีม วิทยากร คือ Miss Wei Jingru ณ ห้อง 31012
อาคาร 100 ปี (ศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
8. เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดประชุมคณะกรรมการ
บริหารหลักสูตร เพื่อดําเนินการจัดทําข้อเสนอการ Reprofiling ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
ของคณะ เพื่ อเสนอมหาวิ ทยาลั ยพิ จารณาดํ าเนิ นการต่ อไป ณ ห้ องประชุ ม 43110 ชั้ น 2 อาคาร 43
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
9. เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดประชุมพิจารณา
โครงการวิจัย เพื่อจัดสรรทุนสนับสนุนการวิจัยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจําปีงบประมาณ 2560
ณ ห้องประชุม 43110 ชั้น 2 อาคาร 43 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
10. เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560 คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ เข้าร่วมกิจกรรมบรรพชาอุปสมบทหมู่ ในโครงการ ราชภัฏอยุธยา รวมใจบรรพชาอุปสมบท
หมู่ เทิ ดไท้ องค์ ภูมิพล เพื่ อถวายเป็ นพระราชกุศล แด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ณ วัดพนัญเชิงวรวิหาร จ.พระนครศรีอยุธยา
11. เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการส่งเสริม
การจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา กิจกรรมอบรม เรื่อง คุณธรรมจริยธรรมในอิสลาม วิทยากรโดย อาจารย์
ประดิษฐ์ รัตนโกมล ประธานคณะกรรมการอิสลามประจําจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ณ ห้อง 43014 อาคาร
43 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
12. เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดกิจกรรมการเปิดเวที
แลกเปลี่ยนเรียนรู้สรุปเทคนิค/เคล็ดลับความสําเร็จของการจัดการความรู้ ด้านการจัดการเรียนการสอนและ
การวิจัย ในประเด็นการพัฒนานักศึกษาเพื่อให้เกิดคุณลักษณะตามอัตลักษณ์ (ใฝ่รู้ อุตสาหะ สํานึกดี มีจิต
อาสา) และการเขียนเค้าโครงวิจัยเพื่อเสนอขอทุนวิจัย ณ ห้อง 43017 ชั้น 2 อาคาร 43 คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์
13. เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560
สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ จัดกิจกรรม "สร้างรอยยิ้มผู้สูงอายุ" ณ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุไร้ที่พึ่ง
วัดกลาง โดยร่วมจัดกิจกรรมสันทนาการ รําวง ออกกําลังกาย และมอบเงินและของใช้จําเป็นแก่ผู้สูงอายุ
ในศูนย์ฯ โดยงบประมาณจากการบริจาคของผู้มีจิตศรัทธา ณ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุไร้ที่
พึ่งวัดกลาง. อ.บางปะม้า จ.สุพรรณบุรี
14. เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560 รายการเพียงคําเดียว จากสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส
เข้ าสั มภาษณ์ อาจารย์ สาขาวิ ชาภาษาไทย คณะมนุ ษยศาสตร์ และสั งคมศาสตร์ เรื่ องการใช้ สํ านวนไทย
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โดยอาจารย์ปราโมทย์ ระวิน ประธานสาขาวิชาภาษาไทย เป็นผู้รับการสัมภาษณ์ ณ ห้องพักอาจารย์สาขาวิชา
ภาษาไทย อาคาร 43 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
15. เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560 คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ เข้าร่วมพิธีถวายภัตตาหารเพล แด่พระสงฆ์ที่เข้าร่วมโครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่ 999 รูป
ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ ลานกองพัฒนานักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
16. เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดประชุมคณะกรรมการ
ส่ ง เสริ ม คุ ณ ภาพงานวิ ช าการคณะมนุ ษ ยศาสตร์ แ ละสั ง คมศาสตร์ เพื่ อ พิ จ ารณาผลงานด้ า นการวิ จั ย
ณ ห้องประชุม 43110 ชั้น 2 อาคาร 43 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
17. เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560 นักศึกษาสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ เข้าร่วมงานประชุมเครือข่ายรัฐศาสตร์ ประจําปี 2560 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์ จ.ปทุมธานี
18. เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดกิจกรรม อบรมการใช้
ครุ ภั ณ ฑ์ กระดานอั จ ฉริ ยะ ให้ กั บอาจารย์ ใ นคณะ ณ ห้ อ ง 43014 อาคาร 43 คณะมนุ ษยศาสตร์ แ ละ
สังคมศาสตร์
19. เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดประชุมคณะกรรมการ
ดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาระดับสาขาวิชา/หลักสูตร โดยจัดแบ่งกลุ่ม เพื่อตรวจ Pre audit องค์ประกอบ
ที่ 1 และ 3 ณ ห้องประชุม 43110 ชั้น 2 อาคาร 43 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
20. เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดประชุมคณะกรรมการ
ดํ าเนิ นงานประกั นคุ ณภาพการศึ กษาระดั บคณะ เพื่ อติ ดตามผลการดํ าเนิ นงาน ในปี การศึ กษา 2559
ณ ห้องประชุม 43110 ชั้น 2 อาคาร 43 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
21. เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 กุล่มวิชาปรัชญาและศาสนา คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ จัดโครงการบริการวิชาการ อบรมให้ความรู้ ในหัวข้อเรื่อง “การแลกเปลี่ยน-เรียนรู้ ถกเถียงปัญหา
จริยธรรมในสังคมไทย : เพศกับมุมมองทางจริยธรรมร่วมสมัย” ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
ณ ห้องประชุมเพชรราชา โรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ 1” อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา
22. เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2560 ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ เข้าร่วมกิจกรรมต่อต้านคอร์รัปชั่น ประกาศเจตจํานงตามนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ณ ห้องประชุมต้นโมก อาคารบรรณราชนครินทร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม
รับทราบ
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ระเบียบวาระที่ 5.3 คณบดีคณะวิทยาการจัดการ
สาระสําคัญโดยย่อ
1. เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560 คณะกรรมการสหกิจศึกษา (ปี 1) ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 1
จํานวน 313 คน ณ ห้องประชุม 317
2. เมื่ อ วั น ที่ 15 กุ ม ภาพั น ธ์ 2560 คณะกรรมการสหกิ จ ศึ ก ษาจั ด อบรมความรู้ เ รื่ อ ง
การบริหารงานคุณภาพให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 จํานวน 116 คน ณ ห้องประชุม 317
3. เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 คณะกรรมการสหกิจศึกษา จัดอบรมความรู้เรื่องอาชีวอนามัย
และความปลอดภัย และกิจกรรม 5 ส ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 จํานวน 242 คน ณ ห้องประชุม 317
4. เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560 สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์นํานักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม
โลจิสติกส์สัมพันธ์ “แข่งขันทักษะด้านโลจิสติกส์” ได้รับรางวัลชมเชย ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ตะวันออก วิทยาลัยเขตจักรพงษ์ภูวนารถ กรุงเทพฯ
5. เมื่ อวั นที่ 8 กุ มภาพั นธ์ 2560 สาขาวิ ชาการจั ดการโลจิ สติ กส์ จั ดอบรมบริ การวิ ชาการ
เรื่อง ปั้นนักโลจิสติกส์มืออาชีพ สู่การพัฒนาองค์ความรู้อย่างต่อเนื่อง ให้กับนักศึกษามัธยมปลายโรงเรียน
อยุธยานุสรณ์ จํานวน 40 คน ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนอยุธยานุสรณ์
6. เมื่ อ วั น ที่ 16 – 17 กุ ม ภาพั น ธ์ 2560 อาจารย์ ส าขาวิ ช าการตลาดศึ ก ษาดู ง านของ
การดํ าเนิ นงานด้ านประกั นคุ ณภาพ ระดั บหลั กสู ตรและด้ านงานสหกิ จศึ กษา ณ มหาวิ ทยาลั ยราชภั ฏ
กาญจนบุรี ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
7. เมื่อวันที่ 18 – 19 กุมภาพันธ์ 2560 สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ฯ จัดอบรมพัฒนา
ศักยภาพนักศึ กษาด้านทักษะภาษาอังกฤษ ชั้นปี ที่ 1 – 3 จํานวน 50 คน ณ ห้องอินทนิล 1 อาคาร 41
คณะวิทยาการจัดการ
8. เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560 สาขาวิชาการจัดการ จัดโครงการการบริการทางวิชาการ
อบรมทักษะความเป็นผู้นําให้กับเยาวชน ณ วิทยาลัยการอาชีพมหาราช อ.มหาราช จ.พระนครศรีอยุธยา
9. เมื่ อวั นที่ 22 กุ มภาพั นธ์ 2560 สาขาวิ ชาผู้ ประกอบการ จั ดกิ จกรรมพั ฒนาศั กยภาพ
นักศึกษาสืบสานภู มิ ปัญญาท้องถิ่ นพระนครศรีอยุธยา ณ บริษัท แมรีกอท จิวเวอรี่ (ประเทศไทย) จํากัด
จ.พระนครศรีอยุธยา
10. เมื่ อวั นที่ 22 – 24 กุ มภาพั นธ์ 2560 สาขาวิ ชาการบั ญชี จั ดกิ จกรรมพั ฒนาศั กยภาพ
นักศึกษาอบรมโปรแกรมสําเร็จรูปบัญชี จํานวน 134 คน ณ อาคาร 100 ปี
11. เมื่ อวั นที่ 27 – 28 กุ มภาพั นธ์ 2560 อาจารย์สาขาวิ ชาการตลาด อบรมเชิงปฏิ บัติ การ
“กลับหัวคิดพลิกธุรกิจ” ณ โรมแรมดิเอมเมอร์รัลด์ กรุงเทพฯ
12. ตลอดเดือนมีนาคม 2560 คณาจารย์ออกนิเทศการฝึกงานนักศึกษาชั้นปีที่ 4 จํานวน 146 คน
จากสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาท่องเที่ยว สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ฯ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์
ธุรกิจและสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธรุ กิจ ออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ จํานวน 30 คน ในหน่วยงานทั้งภาครัฐและ
ภาคเอกชนต่าง ๆ จํานวน 103 หน่วยงานในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยาอ่างทอง จังหวัดสุพรรณบุรี จังหวัด
ปทุมธานี จังหวัดชลบุรี จังหวัดสระบุรี และกรุงเทพฯ
มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม
รับทราบ
การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 4/2560
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ระเบียบวาระที่ 5.4 คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาระสําคัญโดยย่อ
1. เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560 จัดอบรมประกันคุณภาพการศึกษากับนักศึกษา ณ ห้องประชุม
1 ศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2. เมื่ อวั นที่ 18 กุ มภาพั นธ์ 2560 จั ดโครงการอบรมเชิ งปฏิ บั ติ การการพั ฒนาศั กยภาพ
ครู ผู้ สอนวิ ทยาศาสตร์ โดยใช้ สื่ อการสอนวิ ทยาศาสตร์ " ตามแนวทางสะเต็ มศึ กษา" รุ่ นที่ 2 ณ อาคาร
ศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3. เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 จัดประชุมคณะกรรมการโครงการส่งเสริมศาสนาและประเพณี
ไทย (ครั้งที่ 2) ณ ห้องประชุม 1 ศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
4. เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2560 จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพครูผู้สอน
วิทยาศาสตร์โดยใช้สื่อการสอนวิทยาศาสตร์" ตามแนวทางสะเต็มศึกษา" รุ่นที่ 2 ณ อาคารศู นย์วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี
5. ในวันที่ 25 มีนาคม 2560 จัดโครงการบริการวิชาการเรื่อง ระบบการผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์
แสงอาทิตย์ ณ อาคาร 42 สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
6. กิจกรรมการเข้าชมท้องฟ้าจําลอง เดือนมกราคม 2560 และเดือนกุมภาพันธ์ 2560
มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม
รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 5.5 ผู้อํานวยการสถาบันอยุธยาศึกษา
สาระสําคัญโดยย่อ
1. เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2560 สถาบันอยุธยาศึกษา โดย ดร.จงกล เฮงสุวรรณ ผู้อํานวยการ
ได้ นํ า คณะนั ก ดนตรี แ ละนั ก แสดงจากคณะมนุ ษ ยศาสตร์ แ ละสั ง คมศาสตร์ ม หาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
พระนครศรีอยุธยา เข้าร่วมเทศกาลโคราชศิลปะและวัฒนธรรมนานาชาติ 2560 “ธ สถิตในดวงใจตราบนิรันดร์”
(Korat International Arts and Culture Festival 2017 : He always dwells In our hearts)
เพื่ อแสดงออกถึ งความสํ านึ กในพระมหากรุ ณาธิ คุ ณและน้ อมเกล้ าฯ ถวายความอาลั ยพระบาทสมเด็ จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และเป็นการส่งเสริม ทํานุบํารุง สืบสานศิลปวัฒนธรรมไทยและท้องถิ่น
และเผยแพร่ศิ ลปวั ฒนธรรมของชาติ รวมถึ งสร้างสรรค์คุณค่ าภูมิ ปัญญาโคราชให้ก้ าวไกลในระดั บสากล
ณ ลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี
2. เมื่ อวั นที่ 1 - 3 กุ มภาพั นธ์ 2559 สถาบั นอยุ ธยาศึ กษา นํ าโดย ดร.จงกล เฮงสุ วรรณ
ผู้อํานวยการ อ.กันยารัตน์ คงพร รองผู้อํานวยการ และนางสาวสายรุ้ง กล้ําเพชร เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
พร้อมด้วยคณาจารย์และนักศึกษาจากสาขาวิชาดนตรี และสาขาวิชานาฏศิลป์การละคร คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ ในฐานะตั วแทนจากมหาวิทยาลั ยราชภัฏพระนครศรี อยุธยา ร่วมการแสดงนาฏศิลป์ในงาน
ศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา ครั้งที่ 17 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
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3. กิจกรรมอบรมหลักสูตรระยะสั้น เพื่อเพิ่มทักษะครูผู้สอนด้านศิลปะ และวัฒนธรรมอยุธยา
(ครั้ งที่ 4) เรื่ อง กั บข้ าว-ขนมหวาน โอชารสแห่ งลุ่ มน้ํ าเจ้ าพระยา วั นเสาร์ ที่ 4 กุ มภาพั นธ์ พ.ศ.2560
ณ ห้องประชุมต้นโมก อาคารบรรณราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
4. เมื่ อวั นที่ 7 - 9 กุ มภาพั นธ์ 2560 สถาบั นอยุ ธยาศึ กษา จั ดการอบรมเชิ งปฏิ บั ติ การ
“วิจัยประวัติศาสตร์ท้องถิ่น” ณ ห้องต้นโมก อาคารบรรณราชนครินทร์ และวัดตะโก ต.ดอนหญ้านาง อ.ภาชี
จ.พระนครศรีอยุ ธยา เพื่ อให้ นักวิชาการ อาจารย์ นักศึกษา และเครือข่ ายทางวิ ชาการ ในท้องถิ่นต่าง ๆ
ที่มีความสนใจในการศึกษาเรื่องราวเกี่ยวกับท้องถิ่นของตนเอง อีกทั้งเป็นการผลิตและพัฒนาเครือข่ายนักวิจัย
ด้ านการศึ กษาประวั ติ ศาสตร์ ท้ องถิ่ น และพั ฒนาองค์ ความรู้ เกี่ ยวกั บประวั ติ ศาสตร์ ท้ องถิ่ นของจั งหวั ด
พระนครศรีอยุธยาให้กว้างขวางยิ่งขึ้น
5. เมื่อวั นที่ 11 กุมภาพันธ์ 2560 สถาบันอยุ ธยาศึกษา ได้จั ดกิ จกรรมเวียนเทียน เนื่ องใน
วันมาฆบูชา ผู้บริหาร บุคลากรของมหาวิทยาลัยฯ และพุทธศาสนิกชนทั่วไป เข้าร่วมพิธีสวดมนต์ทําวัตรเย็น
และเวียนเทียนรอบพระอุโบสถ วัดศรีโพธิ์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
6. เมื่ อ วั น ที่ 15 - 18 กุ ม ภาพั น ธ์ 2560 สถาบั น อยุ ธ ยาศึ ก ษา มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
พระนครศรี อยุ ธยา โดย ดร.เกษม บํ ารุ งเวช อธิ การบดี มหาวิ ทยาลั ยราชภั ฏพระนครศรี อยุ ธา ดร.จงกล
เฮงสุ วรรณ ผู้ อํ านวยการสถาบั นอยุ ธยาศึ กษา อาจารย์ กั นยารั ตน์ คงพร อาจารย์ ชนิ กานต์ ผลเจริ ญ
รองผู้อํานวยการสถาบันอยุธยาศึกษา รวมทั้งนักวิชาการ และนักศึกษา ได้เข้าร่วมการประชุมวิชาการนานาชาติ
ครั้งที่ 7 "เศรษฐกิจสร้างสรรค์บนความหลากหลายทางมรดกชาติพันธุ์" (The International Conference on
Arts and Cultures in Creative Economy : A Variety of Ethnic Heritage) ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กาญจนบุรี... ...โดยในการประชุมครั้งที่ 7 นี้ สถาบันอยุธยาศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ได้เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆอาทิ พิธีจุดเทียนถวายความอาลัยแด่สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และ
ร่วมขับร้องเพลง "ต้นไม้ของพ่อ"...พิธีลงนาม MOU ความร่วมมือทางด้านส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมเครือข่าย
15 มหาวิทยาลัย การจัดนิทรรศการ " น้ําตาลสด : ภูมิปัญญาของชาวมุสลิมบ้านดงตาล" เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับ
การทําน้ําตาลสด และร่วมชิมลิ้มรสน้ําตาลสด โรตีสายไหมของชาวมุสลิม การนําเสนอบทความในหัวข้อ
"Commodification of Ethnic Products in Ayutthaya" โดย อาจารย์ชนิกานต์ ผลเจริญ รวมทั้งเข้าร่วม
ในพิธีส่งมอบธงให้แก่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ในการเป็นเจ้าภาพครั้งที่ 8 และทัศนศึกษา
วิ ถี ชี วิ ต ของชาติ พั น ธุ์ ช าวมอญ ณ อ.สั ง ขละบุ รี การจั ด ประชุ ม ในครั้ ง นี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ เป็ น เวที
ในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ และนําเสนอผลงานวิจัยด้านศิลปวัฒนธรรมเชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ระหว่าง
คณาจารย์ นักวิชาการ นักศึกษา รวมถึงผู้ที่สนใจ รวมทั้งยังเป็นการพัฒนาและสร้างเครือข่ายความร่วมมือ
ในการแลกเปลี่ยนทางวิชาการร่วมกันในระดับประเทศและระดับนานาชาติต่อไป
7. เมื่ อ วั น ที่ 22 กุ ม ภาพั น ธ์ ๒๕๖๐ เวลา 13.30 น. สถาบั น อยุ ธ ยาศึ ก ษา จั ด ประชุ ม
คณะกรรมการประจํ าสถาบั นอยุ ธยาศึ กษา ครั้ งที่ 1/2560 โดยมี ผู้ ช่ วยศาสตราจารย์ อร่ าม ชนะโชติ
รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจากภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัยฯ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องศูนย์ข้อมูลสถาบันอยุธยาศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
8. เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 สถาบันอยุธยาศึกษา จัดกิจกรรมแนะนําวารสารวิชาการ
อยุธยาศึกษา การจัดกิจกรรมในครั้งนี้เพื่อประชาสัมพันธ์วารสารวิชาการอยุธยาศึกษาแก่นักศึกษา นักวิชาการ
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และผู้สนใจทั่วไป รวมทั้งเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประสบการณ์การเขียนบทความวิชาการจากผู้นิพนธ์ อันจะ
เป็นประโยชน์ในการศึกษาและเผยแพร่แนวทางปฏิบัติที่ดีสู่บุคลากรในองค์กรทางวิชาการต่างๆ อีกด้วย
9. เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2560 จั ดกิ จกรรมสั มมนาอยุ ธยาศึ กษาวิ ชาการ ครั้ งที่ 1 “250 ปี
ปั จฉิ มกาลกรุ งศรี อยุ ธยา : ปริ วรรตบทเรี ยนเพื่ อสร้ างสรรค์ อนาคต ณ หอประชุ มมหาวิ ทยาลั ยราชภั ฏ
พระนครศรีอยุธยา
10. เมื่ อวั นที่ 28 - 29 มี นาคม ๒๕๖๐ จั ดกิ จกรรมชุ มชนต้ นแบบด้ านวั ฒนธรรมตามแนว
พระราชดําริ ครั้งที่ 2 ณ ที่ทําการกลุ่มโฮมสเตย์เกาะเกิด อําเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม
รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 5.6 ผู้อํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
สาระสําคัญโดยย่อ
1. สํานั กวิ ทยบริ การและเทคโนโลยี สารสนเทศ จัดกิ จกรรมส่ งเสริ มการเรี ยนรู้ตลอดชี วิ ต
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ตามโครงการวิทยวิชาการ “การพัฒนามาตรฐานการจัดการห้องสมุดเพื่อ
การศึ กษาในท้ องถิ่ น”เพื่ อพั ฒนาโรงเรียนเป็ นแหล่ งเรี ยนรู้ที่ สํ าคั ญทางการศึ กษาหาในยุ คปั จจุบั น ทั้งใน
ห้องเรียนและนอกห้องเรียน ส่งเสริมการอ่านสารสนเทศที่เป็นหนังสือและสื่ออิเล็กทรอนิคส์ และเพื่อให้
นักเรียนในท้องถิ่นได้เรียนรู้กิจกรรมองค์ความรู้ที่ทางสํานักวิทยบริการฯ จัดแสดงสารสนเทศในรูปแบบต่างๆ
โดยจั ดขึ้ นในวั นที่ 3 มี นาคม 2560 ณ โรงเรี ยนบ้ านพลั บ (วิ สุ ท ธิ วั งราช) ต.บ้ านพลั บ อ.บางปะอิ น
จ.พระนครศรีอยุธยา
2. การจัดตั้งห้องสมุดมนุษย์ถือเป็นการบูรณาการทางการศึกษา เพื่อพัฒนาท้องถิ่นตามนโยบาย
ของการจั ดตั้ งมหาวิ ทยาลั ยราชภัฏอย่ างแท้ จริง ภายใต้ปรั ชญา “แหล่งรวมภู มิ ปัญญา พัฒนาการเรียนรู้
สู่มาตรฐานสากล” เป็นการเปลี่ยนแปลงกระบวนทัศน์ในการจัดห้องสมุด เสริมสร้างวัฒนธรรมและสังคมแห่ง
การเรียนรู้ โดยเฉพาะการให้วิทยาทาน ความรู้ การสร้างกุศลสําหรับผู้เป็นหนังสือมีชีวิต (Living Book) และ
เสริมสร้างแรงบันดาลใจให้แก่ผู้อ่านด้วย ได้เริ่มมีการดําเนินการจัดตั้งเครือข่ายห้องสมุดมนุษย์แห่งประเทศ
ไทยขึ้น เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2554
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้รับการคัดเลือกจากตัวแทนเครือข่ายห้องสมุด
มนุษย์แห่งประเทศไทย ให้เป็นเจ้าภาพในการจัดงาน ประจําปี พ.ศ. 2560 ตามโครงการประชุมเชิงปฏิบัติ
“เครือข่ายห้องสมุดมนุษย์แห่งประเทศไทย” ครั้งที่ 7 (Thailand Human Library Networks) ระหว่างวันที่
4 – 5 เมษายน 2560 ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
3. ขอให้แต่ละคณะส่งอาจารย์ในสาขาวิชาละ 1 ท่าน เข้าร่วมการอบรมการสอนออนไลน์
ซึ่งจะสามารถช่วยให้อาจารย์มีศักยภาพมากยิ่งขึ้น
มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม
รับทราบ
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ระเบียบวาระที่ 5.7 ผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
สาระสําคัญโดยย่อ
1. กิจกรรมบริการวิชาการลงพื้นที่ปฏิบัติการไฟฟ้าอัตโนมัติ 25 มีนาคม 2560 เ ท ศ บ า ล ตํ า บ ล
บ้านกรด อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา
2. กิจกรรมบริการวิชาการอบรมปฏิบัติการไฟฟ้าอัตโนมัติ 29 มีนาคม 2560 เ ท ศ บ า ล ตํ า บ ล
บ้านกรด อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา
3. กิจกรรมบริการวิชาการ EDL TV เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2560 ณ ห้องประชุมต้นโมก
4. ผู้บริหารและบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมการประกาศเจตจํานงตามนโยบายคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2560 ณ ห้องประชุม
ต้นโมก
5. รองผู้อํานวยการและหัวหน้าสํานักงานเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ที่ 2
การพัฒนานวัตกรรม องค์ความรู้และการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2560 ณ ห้องประชุมอยุธยา – อาเซียน
6. สถาบันวิจัยและพัฒนาจัดการประชุมคณะกรรมการประจําสถาบัน ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่
13 มีนาคม 2560 ณ ห้องประชุมอยุธยา – อาเซียน
7. ผู้อํานวยการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) ครั้งที่ 3/2560 วันที่ 14 มีนาคม
2560 ณ ห้องประชุมอยุธยา – อาเซียน
8. สถาบันวิจัยและพัฒนาไปทบทวนแผนและจัดทําแผนกลยุทธ์ 4 ปี (2560 – 2563) เมื่อวันที่
19 – 21 มีนาคม 2560 ณ อัมพวา จ.สมุทรสาคร
9. รองผู้อํานวยการและตัวแทนบุคลากรเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อการประเมินผลงานของ
คณบดีและผู้อํานวยการสถาบัน/สํานัก มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2560 ณ ห้องประชุมต้นโมก
10. ผู้บริหารและนักวิจัยเข้าร่วมการประชุมใหญ่โครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษา ครั้งที่ 5
(HERP Congress V) เมื่อวันที่ 1 – 3 มีนาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี จ.อุดรธานี
11. รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษและกฎหมาย ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่งานวิจัยเข้าร่วมการอบรม
หลักสูตร: แนวทางการวิจัยทางคลินิกตามมาตรฐานการปฏิบัติงานวิจัยที่ดี เมื่ อ วั น ที่ 15–17 มี น าคม 2560
ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร จ.พิษณุโลก
12. ผู้อํานวยการเป็นประธานพิธีเปิดโครงการวิจัยการเสริมสร้างพลังอํานาจเพื่อการพึ่งตนเองของ
ผู้สูงอายุชุมชนบ้านเกาะเกิด เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2560 ณ องค์การบริหารส่วนตําบลเกาะเกิด อ.บางปะอิน
จ.พระนครศรีอยุธยา
13. วั นที่ 2 – 4 มี นาคม 2560 ได้ เข้ าร่ วมประชุ มโครงการส่ งเสริ มการวิ จั ยในอุ ดมศึ กษา
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี โดยมีผู้วิจัยเข้าร่วมนําเสนอ จํานวน 4 ท่าน
มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม
รับทราบ
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ระเบียบวาระที่ 5.8 ผู้อํานวยการสํานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา
สาระสําคัญโดยย่อ
1. เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 ประชุมวิพากษ์หลักสูตรครุศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา
การบริหารการศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) ณ ห้องประชุมอยุธยา – อาเซียน
2. เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2560 ประชุมคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรครุศาสตรดุษฏีบัณฑิต
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) ณ ห้อง 3025 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย
3. เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2560 ประชุมเร่งรัดติดตามการจัดทําวิทยานิพนธ์ นักศึกษาหลักสูตร
บริหารธุรกิจ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ รุ่นปีการศึกษา 2555 ณ ห้องประชุม 3013 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย
4. การประชาสั ม พั น ธ์ ก ารรั บ สมั ค รนั ก ศึ ก ษา ขอให้ มี ก ารประชาสั ม พั น ธ์ ห ลั ก สู ต รของ
นักศึกษาบัณฑิตร่วมด้วย เช่น การทําป้ายติดบริเวณต่างๆ ติดที่รถตู้ของมหาวิทยาลัย หรือการทํา VTR
แนะนํามหาวิทยาลัย
5. ได้ รั บ มอบหมายจากอธิ ก ารบดี ใ ห้ ดํ า เนิ น การยกร่ า งหลั ก สู ต รครุ ศ าสตรดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา เป็นภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษาจากประเทศจีนมาเรียนเรียบร้อยแล้ว
รวมทั้ งมีก ารวิ พ ากษ์ หลั กสู ต รจากผู้ท รงคุ ณวุ ฒิ ห ลากหลายมหาวิ ท ยาลัยแล้ว และจะนํ าเข้ าที่ป ระชุ ม
คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาในวันที่ 22 มีนาคม 2560 นี้ ซึ่งคาดว่าจะเปิดรับนักศึกษาในเดือนสิงหาคม
2560 นี้
มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม
รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 5.9 ผู้อํานวยการสํานักงานอธิการบดี
สาระสําคัญโดยย่อ
สํานักงานอธิการบดี
1. เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2560 งานนิติการ จัดประชุมคณะกรรมการบ้านพัก เวลา 09.30 – 12.00 น.
ณ ห้องประชุมอยุธยา – โปรตุเกส
2. เมื่ อวั นที่ 8 กุ มภาพั นธ์ 2560 งานนิ ติ การ จั ดประชุ มคณะกรรมการสอบข้ อเท็ จจริ ง
เวลา 09.30 – 13.00 น. ณ ห้องประชุมอยุธยา – ฮอลันดา
3. เมื่ อวั นที่ 12 กุ มภาพันธ์ 2560 งานนิติการ จัดประชุมคณะกรรมการปรับปรุงและยกร่าง
กฎหมาย เวลา 09.30 – 16.00 น. ณ ห้องประชุมอยุธยา – ฮอลันดา
4. เมื่ อ วั น ที่ 14 กุ ม ภาพั น ธ์ 2560 ขอเชิ ญ ร่ ว มพิ ธี อุ ป สมบทหมู่ เทิ ด ไท้ อ งค์ ภู มิ พ ล
เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ วัดพนัญเชิงวรวิหาร จ.พระนครศรีอยุธยา
5. เมื่ อวั นที่ 16 กุ มภาพั นธ์ 2560 งานนิ ติ การจั ดประชุ มคณะกรรมการสอบข้ อเท็ จจริ ง
เวลา 09.30 – 13.30 น. ณ ห้องประชุมอยุธยา – ฮอลันดา
6. เมื่ อ วั น ที่ 20 กุ ม ภาพั น ธ์ 2560 งานนิ ติ ก าร จั ด ประชุ ม คณะกรรมการสอบสวน
เวลา 09.30 – 12.30 น. ณ ห้องประชุมอยุธยา – ฮอลันดา
7. เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560 พิธีถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์ที่เข้าร่วมโครงการ
บรรพชาอุปสมบท 999 รูป เวลา 09.30 น. ณ กองพัฒนานักศึกษา
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8. เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560 งานอาคารสถานที่และภูมิสถาปัตย์ จัดประชุมงานก่อสร้าง
เวลา 13.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุมอยุธยา – โปรตุเกส
งานกิจการคณะกรรมการ
1. เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2560 ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 2/2560
เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมอยุธยา – อาเซียน สํานักงานอธิการบดี
2. เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2560 ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) ครั้งที่ 2/2560
เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมอยุธยา – อาเซียน สํานักงานอธิการบดี
3. เมื่ อวั นที่ 8 กุ มภาพั นธ์ 2560 ประชุ มสภาคณาจารย์ และข้ าราชการ ครั้ งที่ 2/2560
เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมอยุธยา – โปรตุเกส สํานักงานอธิการบดี
4. เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560 ประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบฯ ครั้งที่ 3/2560
เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมอยุธยา – อาเซียน สํานักงานอธิการบดี
5. เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560 ประชุมคณะอนุกรรมการติดตาม ตรวจสอบฯ ครั้งที่ 4/2560
เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมอยุธยา – อาเซียน สํานักงานอธิการบดี
6. เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2560 จัดโครงการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการพัฒนา
มหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศ เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมต้นโมก อาคารบรรณราชนครินทร์
7. เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560 ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2560 เวลา 09.30 น.
ณ ห้องประชุมอยุธยา – อาเซียน สํานักงานอธิการบดี
8. เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2560 ประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบฯ ครั้งที่ 4/2560
เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมอยุธยา – โปรตุเกส สํานักงานอธิการบดี
9. เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2560 ประชุมคณะอนุกรรมการติดตาม ตรวจสอบฯ ครั้งที่ 5/2560
เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมอยุธยา – โปรตุเกส สํานักงานอธิการบดี
10. วั น ที่ 8 มี น าคม 2560 ประชุ ม สภามหาวิ ท ยาลั ย ครั้ ง ที่ 6/2560 เวลา 09.30 น.
ณ ห้องประชุมอยุธยา – อาเซียน สํานักงานอธิการบดี
11. วั น ที่ 8 มี น าคม 2560 ประชุ ม คณะกรรมการติ ด ตาม ตรวจสอบฯ ครั้ ง ที่ 5/2560
เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมสํานักงานอธิการบดี
12. วันที่ 8 มีนาคม 2560 ประชุมคณะอนุกรรมการติดตาม ตรวจสอบฯ ครั้งที่ 6/2560
เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมสํานักงานอธิการบดี
13. วันที่ 14 มีนาคม 2560 ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) ครั้งที่ 3/2560
เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมอยุธยา – อาเซียน สํานักงานอธิการบดี
14. วั น ที่ 15 มี น าคม 2560 ประชุ ม สภาคณาจารย์ แ ละข้ า ราชการ ครั้ ง ที่ 3/2560
เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมอยุธยา – โปรตุเกส สํานักงานอธิการบดี
15. วั น ที่ 22 มี น าคม 2560 ประชุ ม คณะกรรมการติ ด ตาม ตรวจสอบฯ ครั้ง ที่ 6/2560
เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมอยุธยา – โปรตุเกส สํานักงานอธิการบดี
16. วันที่ 22 มีนาคม 2560 ประชุมคณะอนุกรรมการติดตาม ตรวจสอบฯ ครั้งที่ 7/2560
เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมอยุธยา – โปรตุเกส สํานักงานอธิการบดี
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17. วั น ที่ 28 มี น าคม 2560 ประชุ ม คณะกรรมการส่ ง เสริ ม กิ จ การมหาวิ ท ยาลั ย
ครั้งที่ 3/2560 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมอยุธยา – อาเซียน สํานักงานอธิการบดี
งานบริหารงานบุคคล
1. ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจํามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
(ก.บ.ม.) ครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 มีมติการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม
ดังนี้
1.1 เห็ นชอบการปรั บเพิ่ มคุ ณวุ ฒิ และอั ตราค่ าจ้ างตามคุ ณวุ ฒิ ปริ ญญาเอก ราย ดร.พยั ญชน์
เอี่ยมศิลป์
1.2 เห็นชอบในหลักการ (ร่าง) ข้อบังคับฯ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลสําหรับพนักงาน
มหาวิทยาลัย พ.ศ.... และให้ปรับแก้ตามที่คณะกรรมการเสนอแนะ เพื่อเข้าที่ประชุม ก.บ.ม. ในครั้งถัดไป
2. ประชุมคณะกรรมการพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการ (ก.พ.ต.) ครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 28
กุมภาพันธ์ 2560 มีมติเห็นชอบการประเมินผลการสอนและคัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อทําหน้าที่ประเมินผล
งานทางวิชาการ ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ จํานวน 1 ราย
3. การอนุมัติแต่งตั้งคณาจารย์ให้ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ
3.1 ดร.ศศิ ป ภา ทิ พ ย์ ป ระภา ข้ า ราชการพลเรื อ นในสถาบั น อุ ด มศึ ก ษา สั ง กั ด
คณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ ได้รับการอนุมัติแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ ระดับผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ สาขาวิชาสังคมวิทยา ตั้งแต่วันที่ 28 มีนาคม 2558 (มติสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 2/2560
เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560)
3.2 ดร.อัจฉรา หล่อตระกูล พนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดคณะวิทยาการจัดการ ได้รับ
การอนุมัติแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 17
กันยายน 2558 (มติสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560)
4. ให้ ดร.บูรพาทิศ พลอยสุวรรณ์ ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตําแหน่งอาจารย์
ออกจากราชการเพื่อไปปฏิบัติงานในตําแหน่งรองเลขาธิการคุรุสภา ตั้งแต่วันที่ 27 มกราคม 2560 (โดยให้
มหาวิทยาลัย สงวนอัตราและตําแหน่ง และเงินงบประมาณแผ่นดินประจําอัตรานั้นไว้)
5. บุคลากรสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ลาออกจาการปฏิบัติหน้าที่ จํานวน 4 ราย
5.1 นายพิชัย มหรรณพ พนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่งวิศวกรโยธา สังกัดงานอาคาร
สถานที่ แ ละภู มิ ส ถาปั ต ย์ กองกลาง สํ านั ก งานอธิ ก ารบดี ลาออกจากการปฏิบั ติ ห น้ า ที่ เมื่ อ วั นที่ 25
กุมภาพันธ์ 2560
5.2 นายศรัณย์ ขาวดารา พนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่งวิศวกรโยธา สังกัดงานอาคาร
สถานที่ แ ละภู มิ ส ถาปั ต ย์ กองกลาง สํ านั ก งานอธิ ก ารบดี ลาออกจากการปฏิบั ติ ห น้า ที่ เมื่ อ วั นที่ 25
กุมภาพันธ์ 2560
5.3 นายไทยคม บุญเด่น เจ้าหน้าที่ประจําตามสัญญา ตําแหน่งนายช่างโยธา สังกัดงาน
อาคารสถานที่ และภูมิสถาปัตย์ กองกลาง สํานักงานอธิการบดี ลาออกจากการปฏิบัติหน้าที่ เมื่อวันที่ 4
กุมภาพันธ์ 2560
5.4 นายภาคภูมิ คงเมือง ตําแหน่งครู สังกัดโรงเรียนสาธิตมัธยม คณะครุศาสตร์ ลาออก
จากการปฏิบัติหน้าที่ เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560
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6. ประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการศึกษาต่อของบุคลากร ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 3
มีนาคม 2560 มีมติการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้
6.1 อนุญาตให้คณาจารย์จํานวน 3 ราย ไปศึกษาต่อระดับปริญญาเอก ภายในประเทศ
(ไม่ใช้เวลาเวลาราชการ) ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 2/2559 ได้แก่
(1) อาจารย์ปฐมพงษ์ พุ่มพฤกษ์ พนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์
(2) อาจารย์จินดา ธํารงอาจริยกุล พนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์
(3) อาจารย์จันจิรา ดีเลศ พนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดคณะวิทยาการจัดการ
6.2 อนุ ญ าตให้ ค ณาจารย์ จํ า นวน 2 ราย ขยายเวลาศึ ก ษาต่ อ ระดั บ ปริ ญ ญาเอก
ภายในประเทศ (ใช้เวลาราชการเต็มเวลา) ดังนี้
(1) อาจารย์รุ่งรัตน์ สมานหมู่ พนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี
(2) อาจารย์ศิริวัชร์ อาลักษณสุวรรณ พนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี
6.3 อนุ ญ าตให้ ค ณาจารย์ จํ า นวน 3 ราย ขยายเวลาศึ ก ษาต่ อ ระดั บ ปริ ญ ญาเอก
ภายในประเทศ (ใช้เวลาราชการบางส่วนไปศึกษา) ดังนี้
(1) อาจารย์กันยาลักษณ์ โพธิ์ดง พนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี
(2) ผ.ศ.ชุติม า แก้วกระจาย พนักงานมหาวิทยาลั ย สั งกัดคณะวิทยาศาสตร์แ ละ
เทคโนโลยี
(3) อาจารย์ศิริพล แสนบุญส่ง พนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดคณะครุศาสตร์
6.4 อนุญาตให้อาจารย์สายชล สุขญาณกิจ เปลี่ยนแปลงวันที่ไปศึกษาเพื่อให้สอดคล้องกับ
ตารางการศึกษาที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กําหนดและสอดคล้องกับตารางการสอนนักศึกษา
7. ประกาศรับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาสายวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี แทนอั ตรา อาจารย์ ชัยพฤกษ์ ชูดํา (ครั้งที่ ๒) ระหว่างวันที่ 6 – 31 มี นาคม 2560
(รับโอนทุกสาขาวิชาของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)
8. ประกาศรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ครั้งที่ 1/2560 (16 อัตรา) ตั้งแต่วันที่
1 – 17 มีนาคม 2560
9. แจ้งการจัดสรรอัตราทดแทนเกษียณอายุราชการ ประจําปี 2559 ซึ่งได้รับการจัดสรรอัตรา
พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการจากสํานักงบประมาณ จํานวน 5 อัตรา โดยเริ่มจ้างได้ตั้งแต่วันที่ 1
มิถุนายน 2560 เป็นต้นไป และขอให้คณะส่งข้อมูลนโยบายหรือแนวทางในการบริหารการจัดสรรอัตรา
และมีความจํ าเป็ นมากน้ อ ยเพีย งใด ที่ จะขอรั บ การจัดสรรอัตราดังกล่ าว ในวั นที่ 15 มี นาคม 2560
เพื่อรวบรวมข้อมูลเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจํามหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) ครั้งที่
3/2560 เพื่อพิจารณาต่อไป (บันทึกข้อความงานบริหารงานบุคคล ที่ ศธ 0550.1.1/ว369 ลงวันที่ 7
มีนาคม 2560)
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มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม
รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 5.10 ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ
– ไม่มี -

ระเบียบวาระที่ 5.11 ผู้อํานวยการกองนโยบายและแผน
สาระสําคัญโดยย่อ
1. ผลการดําเนินงาน ประจําเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 – มีนาคม พ.ศ.2560
2. แผนการดําเนินงานประจําเดือนมีนาคม – เมษายน พ.ศ.2560
3. สรุปผลการดํ าเนิ นงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ
พ.ศ. 2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จําแนกตามประเภทงบประมาณ ข้อมูลสะสม ตั้งแต่
วันที่ 1 ตุลาคม 2559 – 28 กุมภาพันธ์ 2560
4. สรุปผลการดํ าเนิ นงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ
พ.ศ.2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จําแนกตามประเภทรายจ่าย ข้อมูลสะสม ตั้งแต่วันที่
1 ตุลาคม – 28 กุมภาพันธ์ 2560
5. สรุ ปผลการดําเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ
พ.ศ. 2560 มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ พระนครศรี อ ยุ ธ ยา จํ าแนกรายหน่ ว ยงาน ข้อ มู ล สะสม ตั้ ง แต่วั น ที่
1 ตุลาคม 2559 – 28 กุมภาพันธ์ 2560
6. สรุปผลการดําเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ
พ.ศ. 2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จําแนกรายหน่วยงาน ข้อมูลสะสมตั้งแต่ 1 ตุลาคม
2559 – 28 กุมภาพันธ์ 2560
7. สรุ ปผลการดําเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ
พ.ศ. 2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จําแนกรายหน่วยงาน ข้อมูลสะสมตั้งแต่ 1 ตุลาคม
2559 – 28 กุมภาพันธ์ 2560
8. สรุปผลการดําเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ
พ.ศ.2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จําแนกรายหน่วยงาน ข้อมูลสะสมตั้งแต่ 1 ตุลาคม
2559 – 28 กุมภาพันธ์ 2560
9. ข่าวยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา รวบรวมโดยกองนโยบายและแผน สํานักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา มีนาคม 2560
10. Thailand 4.0 กับอนาคตประเทศไทย โดย ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีประจําสํานัก
นายกรัฐมนตรี บรรยายในการตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายแก่คณะผู้บริหาร สํานักงานราชบัณฑิตยสภา
เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2560 ณ ห้องประชุมชั้น 4 สํานักงานราชบัณฑิตยสภา
มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม
รับทราบ
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ระเบียบวาระที่ 5.12 ผู้อํานวยการกองกลาง
- ไม่มี -

ระเบียบวาระที่ 5.13 ผู้อํานวยการกองพัฒนานักศึกษา
สาระสําคัญโดยย่อ
1. เมื่อวันที่ 2 - 6 กุมภาพันธ์ 2560 นํานักศึกษาเข้าร่วมประชุมสัมมนาผู้นํานักศึกษาสมาพันธ์
นิสิต-นักศึกษา มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 11 ณ มหาวิทยาลัยสุราษฏร์ธานี จังหวัดสุราษฏร์ธานี
2. เมื่อวันที่ 3 - 5 กุมภาพันธ์ 2560 นํานักศึกษาทุนอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ รุ่นที่ 5 รุ่นที่ 6 และรุ่นที่ 7 เข้าร่วมสัมมนาโครงการปัจฉิมนิเทศเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่อาชีพในพื้นที่
และสร้างเครือข่ายผู้รับทุนโครงการทุนอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ณ โรงแรมสีดา รีสอร์ท
จังหวัดนครนายก
3. เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560 – วันที่ 2 มีนาคม 2560 นําตัวแทนนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 44 (รอบมหกรรม) ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัด
นครราชสีมา ผลการแข่งขันมีดังนี้
3.1. มวยไทยสมัครเล่น รุ่นเฟเธอร์เวท น้ําหนักเกิน 54 กก. แต่ไม่เกิน 57 กก.บุคคล หญิง
ได้เหรียญทองแดง น.ส.วิชุดา ทรัพย์สมบัติ นักศักษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาพลศึกษา คณะครุศาสตร์
3.2. เพาะกายไวท์เวทบุคคลชาย น้ําหนักไม่เกิน 70 กิโลกรัม ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ ได้ลําดับ
ที่ 5 นายภาคภูมิ กลิ่นพานิช
3.3. เพาะกาย โมเดลฟิสิคชาย บุคคลชาย ความสูงไม่เกิน 170 ซม. ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ
ได้ลําดับที่ 5 นายวิชัย กระจ่างผล
3.4. สรุปเหรียญรางวัลกีฬามหาวิทยาลั ยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 44
(รอบมหกรรม)
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา อยู่ลําดับที่ 69 จาก 107 มหาวิทยาลัยที่เข้าร่วม
4. เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2560 รับรายงานตัวนักศึกษาใหม่ (รอบแรก) 3 คณะ คือ คณะวิทยาการ
จัดการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ณ อาคาร 100 ปี
5. วันที่ 14 – 17 มีนาคม 2560 จัดงานแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภูมิศาสตร์ภาคกลาง
ครั้งที่ 28 “111 ปี ศรีอยุธยาเกมส์” ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยมีมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เข้าร่วมทั้งหมด 6 แห่ง ดังนี้
(1) มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
(2) มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
(3) มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
(4) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
(5) มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี
(6) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ซึ่งการแข่งขันประกอบด้วย 6 ชนิดกีฬา ดังนี้
(1) ฟุตบอล (ชาย)
(2) ฟุตซอล (ชาย)
(3) บาสเกตบอล (ชาย-หญิง)
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(4) วอลเลย์บอล (ชาย-หญิง)
(5) เซปักตะกร้อทีมชุด (ชาย)
(6) เซปักตะกร้อทีมเดี่ยว (ชาย-หญิง)
(7) เปตอง (ชาย-หญิง)
6. เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2560 จั ดประชุ มผู้ จั ดการที มเตรี ยมการแข่ งขั นกี ฬามหาวิ ทยาลั ย
ราชภัฏเขตภูมิศาสตร์ภาคกลาง ครั้งที่ 28 “111 ปี ศรีอยุธยาเกมส์” ณ หอประชุมมหาวิทยาลัย
7. เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2560 เวลา 15.00 – 17.45 น. กําหนดการพิธีเปิดการแข่งขันกีฬา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภูมิศาสตร์ภาคกลาง ครั้งที่ 28 “111 ปี ศรีอยุธยาเกมส์” ณ สนามฟุตบอล มหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
8. เมื่อวันที่ 18 - 19 มีนาคม 2560 รับรายงานตัวบัณฑิตประจําปี พ.ศ. 2560 ณ กองพัฒนา
นักศึกษา
มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม
รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 5.14 ผู้อํานวยการกองบริการการศึกษา
สาระสําคัญโดยย่อ
1. ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 09.0012.00 น. ณ ห้องประชุมอยุธยา-อาเซียน ชั้น 2
2. ประกาศผลการคัดเลือกเป็นนักศึกษาภาคปกติ คณะครุศาสตร์ ประจําปีการศึกษา 2560
(รอบแรก) เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไปกองบริการการศึกษา www.aru.ac.th
3. ประกาศรายชื่ อ ผู้ มี สิ ท ธิ์ ส อบสั ม ภาษณ์ นั ก ศึ ก ษาภาคปกติ คณะมนุ ษ ยศาสตร์ ฯ
คณะวิทยาศาสตร์ฯ และคณะวิทยาการจัดการ ประจําปีการศึกษา 2560 (รอบแรก) ในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2560
เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ณ กองบริการการศึกษา www.aru.ac.th
4. ประกาศตารางสอบกลางภาคนักศึกษาภาคปกติ ภาคเรียนที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์
2560 ณ กองบริการการศึกษา www.aru.ac.th
5. รายงานตัวและยืนยันสิทธิ์เป็นนักศึกษาภาคปกติ คณะครุศาสตร์ ประจําปีการศึกษา 2560
(รอบแรก) เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 8.30-12.00 น. ณ ห้องประชุมอาคาร 100 ปี ศูนย์ภาษาและ
คอมพิวเตอร์
6. สอบสัมภาษณ์นักศึกษาภาคปกติ คณะมนุษยศาสตร์ฯ คณะวิทยาศาสตร์ฯ และคณะวิทยาการ
จัดการ ประจําปีการศึกษา 2560 (รอบแรก) เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 9.00 น. เป็นต้นไป ณ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
7. จัดทําคู่มือนักศึกษา ปีการศึกษา 2560 เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2560 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์
2560 ณ กองบริการการศึกษา
8. ตรวจสอบรายวิ ชาที่ เปิ ดในภาคเรี ยนที่ 1/2560 พร้ อมเตรี ยมส่ งขอรายชื่ ออาจารย์ ผู้ สอน
เมื่อวันที่ 13-17 กุมภาพันธ์ 2559 ณ กองบริการการศึกษา
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9. นักศึกษาที่สําเร็จการศึกษาภาคเรียนที่ 1/2559รับใบรับรองคุณวุฒิและผลการเรียนฉบับจริง
จํานวน 218 ราย เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560 เป็นต้นไป ณ กองบริการการศึกษา
10. ประกาศผลการคัดเลือกนักศึกษาภาคปกติ คณะมนุษยศาสตร์ฯ คณะวิทยาศาสตร์ฯ และ
คณะวิทยาการจัดการ ประจําปีการศึกษา 2560 (รอบแรก) วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป
ณ กองบริการการศึกษา www.aru.ac.th
11. ประกาศเรียกผู้สํารองมารายงานตัวและยืนยันสิทธิ์เป็นนักศึกษาภาคปกติ คณะครุศาสตร์
ประจําปีการศึกษา 2560 (รอบแรก) (ครั้งที่ 1) วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560 ถึงวันที่ 3 มีนาคม 2560 ณ กองบริการ
การศึกษา
12. ประชุมพิจารณาผลการสําเร็จการศึกษา (คณะครุศาสตร์) ประจําภาคเรียนที่ 2/2559 วันที่
24 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมอยุธยา-โปรตุเกส
13. นักศึกษาภาคปกติรุ่นปีการศึกษา 2558 และรุ่นปีการศึกษา 2559 ที่ใช้โปรแกรมการเรียนรู้
ภาษาอังกฤษ (Speexx) เข้าทดสอบ Post- test ครั้งที่ 1 วันที่ 27 - 28 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ห้อง 31118, 31119,
31120 อาคาร 100 ปี ศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์
14. รับสมัครนักศึกษาภาคพิเศษ (เรียนวันเสาร์-อาทิตย์) ประจําภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2556
วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560 ถึงวันที่ 24 มีนาคม 2560 ณ กองบริการการศึกษา
15. สอบกลางภาคนักศึกษาภาคปกติ ภาคเรียนที่ 2/2559 วันที่ 1 - 3 มีนาคม 2560 มหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
16. ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ 3/2560 วันที่ 1 มีนาคม 2560 เวลา 09.00-12.00 น.
ณ ห้องประชุมอยุธยา-อาเซียน ชั้น 2
17. นักศึกษาภาคปกติรุ่นปีการศึกษา 2558 และรุ่นปีการศึกษา 2559 ที่ใช้โปรแกรมการเรียนรู้
ภาษาอังกฤษ (Speexx) เข้าทดสอบ Post - test ครั้งที่ 1 วันที่ 1 - 3 มีนาคม 2560 ณ ห้อง 31118, 31119, 31120
อาคาร 100 ปี ศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์
18. จํานวนสถิติการรับสมัครนักศึกษาภาคปกติ ประจําปีการศึกษา 2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา
มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม
รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 5.15 หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน
- ไม่มี –

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 4/2560
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ระเบียบวาระที่ 5.16 รองอธิการบดี
ระเบียบวาระที่ 5.16.1 รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
สาระสําคัญโดยย่อ
1. สรุปข้อมูลด้านอาคารสถานที่
สรุปภาพรวมความคืบหน้างานก่อสร้างอาคารหลังใหม่และงานปรับปรุงอาคารหลังเดิม รวม 5
อาคาร จะสามารถทําการส่งมอบและใช้งานได้ในเดือนมกราคม 2561 ยกเว้นอาคารครุศาสตร์ที่จะทําการส่งมอบ
ใช้งานอาคารได้ในเดือนเมษายน 2560
1.1 อาคารครุศาสตร์ ส่งงวดงานในงวดที่ 15 จาก 18 งวด (จากเดิมเดือนมกราคม ถึงงวดที่
13) คาดว่าจะส่งมอบอาคารได้ในสิ้นเดือนมีนาคม 2560
1.2 อาคารศิลปกรรม ส่งงวดงานในงวดที่ 6 จาก 22 งวด (จากเดิมเดือนมกราคม ถึงงวดที่ 5)
คาดว่าจะส่งมอบอาคารได้ปลายปี 2560 ปริมาณงานโดยรวมมีความคืบหน้าแล้ว 60% (ผู้ว่าจ้างได้ดําเนินงาน
ล่วงหน้าในงวดที่เหลือ) ขณะนี้อยู่ระหว่างการปรับแบบในส่วนของภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบสะพานเทพหมีและแนว
คลองโบราณเพื่ อให้ สอดคล้ องกั บการก่ อสร้ างอาคารในบริ เวณใกล้ กั บโบราณสถาน ตามคํ าแนะนํ าจาก
กรมศิลปากร รวมถึงการปรับแบบเพื่อคงบ้านพักอธิการบดีไว้เพื่อการใช้งานโดยไม่ต้องทําการรื้อถอน
1.3 อาคารเรียนรวมและโรงอาหาร ส่งงวดงานในงวดที่ 6 จาก 19 งวด (จากเดิมเดือนมกราคม
ถึงงวดที่ 4) คาดว่าจะส่งมอบอาคารได้ปลายปี 2560 (เร็วกว่าสัญญา 5 เดือนโดยประมาณ)
1.4 งานปรับปรุงอาคาร 1 อาคาร 2 ผู้รับจ้างเริ่มรื้อถอนหลังคาเดิมของอาคาร 2 และเริ่ม
ติดตั้งโครงเหล็กหลังคารูปทรงไทย ซึ่งจะทํางานหลังคาอาคาร 2 แล้วเสร็จในเดือนมีนาคม และหลังคาอาคาร 1
แล้วเสร็จในเดือนเมษายน โดยคาดว่าจะดําเนินการปรับปรุงอาคารทั้งสองแล้วเสร็จส่งมอบได้ในเดือนตุลาคม 2560
1.5 จัดส่งเอกสารขอรับการสนับสนุนไปกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
(พพ.) กระทรวงพลังงาน เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 โดยขอรับการสนับสนุนไป 2 โครงการ คือ
1.5.1 โครงการเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการใช้ พ ลั ง งานในหน่ ว ยงานภาครั ฐ ขอรั บ
การสนับสนุนเพื่อการเปลี่ยนเครื่องปรับอากาศที่มีอายุการใช้งานเกิน 10 ปี ให้เป็นเครื่องปรับอากาศประสิทธิภาพสูง
แบบแยกส่วนชนิดอินเวอร์เตอร์ (Invertor) จํานวน 724 เครื่อง และเปลี่ยนหลอดไฟฟ้าแสงสว่างแบบเดิมเป็นหลอด
แอลอีดี จํานวน 12,354 หลอด โดยคาดว่าผลของโครงการจะสามารถประหยัดค่าไฟฟ้าได้ 11,561,798.93 บาท/ปี
1.5.2 โครงการส่ งเสริ มการใช้ พลั งงานแสงอาทิ ตย์ ในหน่ วยงานภาครั ฐ ขอรั บ
การสนับสนุนการติดตั้ง “โซลารูฟท็อป” (Sola Rooftop) เพื่อผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบน
หลังคา ขนาดกําลังติดตั้งรวม 828 กิโลวัตต์ ใช้งานในช่วงกลางวัน โดยคาดว่าผลของโครงการจะสามารถผลิตไฟฟ้า
ได้ 1,208,880 กิโลวัตต์ – ชั่วโมงใน 1 ปี
1.6 อยู่ระหว่างดําเนินการตามขั้นตอนทางเอกสารเพื่อดําเนินงานโครงการปรับปรุงพื้นโรงยิม
2 ปรับปรุงห้องบริการอินเทอร์เน็ต ปรับปรุงห้องประชุมอาคาร 100 ปี ปรับปรุงซ่อมแซมพื้นและผนังอาคาร
บัณฑิตวิทยาลัย ปรับปรุงภูมิทัศน์รอบอาคารคณะวิทยาการจัดการ ลานบริเวณอาคาร 100 ปี และอาคารหอดู
ดาว ที่สภามหาวิทยาลัยได้อนุมัติงบประมาณระยะแรกเป็นจํานวนเงิน 5,220,363 บาท
ส่วนรายการซ่อมปรั บปรุ งรถยนต์ โดยสาร 2 คัน จํานวนเงิน 2,448,160 บาท อยู่ระหว่าง
การตรวจสอบสภาพรถโดยมีคณะกรรมการจากบุคคลภายนอกร่วมตรวจสอบ
การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 4/2560
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2. สรุปข้อมูลด้านบริหารจัดการ
2.1 การจ่ายเงินเพิ่มพิเศษให้กับเจ้าหน้าที่ประจําตามสัญญาในปีงบประมาณ พ.ศ.2559 คนละ
2,400 บาท โดยจะทําการจ่ายเงินในเดือนมีนาคม 2560
2.2 อยู่ระหว่างกระบวนการปรับอัตราค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยให้เป็น 1.5 และ 1.7 เท่า
ของข้าราชการสําหรับพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนและสายวิชาการ โดยมีผลตั้งแต่เดือนเมษายน 2560
เป็นต้นไป โดยอัตราค่าจ้างแรกบรรจุของพนักงานมหาวิทยาลัยหลังปรับใหม่ เป็นดังนี้
สายสนับสนุน
วุฒิปริญญาตรี
22,500 บาท
สายวิชาการ
วุฒิปริญญาโท
29,750 บาท
สายวิชาการ
วุฒิปริญญาเอก
35,700 บาท
2.3 อยู่ระหว่างการดําเนินการเพื่อทบทวนปรับปรุงโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการหน่วยงานภายใน
2.4 อยู่ระหว่างกระบวนการทบทวนการวิเคราะห์กรอบอัตรากําลัง 61 – 64
2.5 อยู่ระหว่างกระบวนการจัดทําร่างแผนบริหารและพัฒนาบุคลากร
3. สรุปข้อมูลด้านงานวิเทศสัมพันธ์
3.1 สภามหาวิ ทยาลั ยให้ ความเห็ นชอบการจั ดทํ า MOU ระหว่ างมหาวิ ทยาลั ยราชภั ฏ
พระนครศรีอยุธยากับมหาวิทยาลัย Anqing Normal ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน
3.2 โครงการฝึกอบรมภาษาอังกฤษ ณ ประเทศมาเลเซีย เมื่อครบกําหนดเวลารับสมัครเป็น
วัดสุดท้ายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 ไม่มีผู้สมัคร
3.3 มหาวิทยาลัยเกียวโตการศึกษาโดย รองศาสตราจารย์นาโอมาซา ซาซากิ มีกําหนดการมา
เยือนมหาวิทยาลัยเพื่อเจรจาเรื่องการดําเนินงานตามโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาประจําปีในวันที่ 10 และ
16 มีนาคม 2560 โดยนักศึกษาไทยมีกําหนดการเดินทางไปเมืองเกียวโตประเทศญี่ปุ่น ในวันที่ 4 – 18 กรกฎาคม
2560 และนักศึกษาญี่ปุ่นมีกําหนดการเดินทางมาที่มหาวิทยาลัย ในวันที่ 15 – 24 สิงหาคม 2560
นอกจากนี้จะมีการเจรจาเพื่อการจัดทํา MOU ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
กั บมหาวิ ทยาลั ยเกี ยวโตการศึ กษาและมหาวิ ทยาลั ยการศึ กษาโอซากา โดยที่ ทางญี่ ปุ่ นจะทํ า MOU
กับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพียง 4 แห่งเท่านั้น จากเดิมทําในนามมหาวิทยาลัยราชภัฏ 38 แห่ง
มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม
รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 5.16.2 รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน
สาระสําคัญโดยย่อ
1. การพัฒนาระบบและกลไกการขับเคลื่อนการดําเนินการ (Key Performance Indicators :
KPIs) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
จากการประชุมคณะกรรมการจัดทําตัวชี้วัดผลการดําเนินการ (Key Performance Indicators :
KPIs) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่พฤหัสบดีที่ 2 มีนาคม 2560 ได้เชิญคณบดี
ผู้อํานวยการสํานัก/สถาบัน เข้าร่วมพิจารณาคู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือน
ในสถาบันอุดมศึกษา และพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏ
การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 4/2560
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พระนครศรีอยุธยา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 โดยมติที่ประชุม เห็นชอบและปรับแก้ไขผู้รับผิดชอบ
เก็บข้อมูล
2. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนตัวชี้วัดความสําเร็จของกิจกรรม/โครงการ ซึ่งจะจัด
ในวันที่ 3 เมษายน 2560 โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลิมเกียรติ ดุลสัมพันธ์
3. รายงานเงิ นเหลื อจ่ ายงบประมาณรายจ่ ายลงทุ น (งบแผ่ นดิ น) ปี งบประมาณ พ.ศ.2560
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
จะดําเนินการขอความเห็นชอบการโอนงบประมาณเหลือจ่าย
จากงบลงทุ นไปเป็ นค่ าสาธารณู ปโภคของมหาวิ ทยาลั ยราชภั ฏพระนครศรี อยุ ธยา เสนอต่ อรั ฐมนตรี
ว่าการกระทรวงศึกษาธิการต่อไป
มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม
รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 5.16.3 รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
สาระสําคัญโดยย่อ
ผลการดําเนินงานเดือนกุมภาพันธ์
1. การประชุมคณะกรรมการอนุมัติการประเมินผลการศึกษา (คณะครุศาสตร์) ภาคเรียนที่
2/2559 จํานวน 316 ราย
2. การจัดประชุมผู้เกี่ยวข้องเพื่อพัฒนารายวิชาศาสตร์พระราชา
3. การนําเสนอหลักสูตรเข้าพิจารณาในการประชุมสภามหาวิทยาลัย จํานวน 6 หลักสูตร
4. การนําเสนอระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย การจ่ายค่าสอนเกิน
ภาระงานสอนในการจัดการศึกษาภาคปกติ พ.ศ.2560 เข้าพิจารณาจากสภามหาวิทยาลัย
แผนการดําเนินงานในเดือนมีนาคม 2560
1. การวางแผนรับสมัครนักศึกษาภาคปกติ ประจําปีการศึกษา 2560 (รอบ 2)
2. การดําเนินการออกประกาศการจ่ายเงินค่าสอนเกินภาระงาน และเบิกจ่ายค่าสอนเกิน
ภาระงานสําหรับนักศึกษาภาคปกติ ในภาคเรียนที่ 1/2559
3. การประชุมร่วมกับที่ประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศเพื่อวางแผนการรับสมัคร
นักศึกษาใหม่ ประจําปีการศึกษาที่ 1/2559
4. การประชุมร่วมกับที่ประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศเพื่อวางแผนการรับสมัคร
นักศึกษาใหม่ ประจําปีการศึกษา 2561 ตามที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทยกําหนด
มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม
รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 5.16.4 รองอธิการบดีฝา่ ยกิจการนักศึกษา
- ไม่มี –

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 4/2560
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ระเบียบวาระที่ 5.16.5 รองอธิการบดีฝา่ ยกิจการพิเศษและกฎหมาย
สาระสําคัญโดยย่อ
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษและกฎหมาย แจ้งเรื่อง ITA โดยนโยบายของรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ
และสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ได้ตอบโจทย์นโยบายยุทธศาสตร์ของ ปปช. ซึ่งเป็นภารกิจสําคัญ
ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ โดยได้ดําเนินการอย่างต่อเนื่องมาในการประเมินรอบแรกนั้นมี
คณะผู้ ประเมิ นจากโรงเรี ยนนายร้ อยตํ ารวจเป็ นที่ ปรึ กษา โดยสํ านั กงานคณะกรรมการการอุ ดมศึ กษา (สกอ.)
เป็นผู้ว่าจ้างให้ทําหน้าที่เป็นผู้ประเมิน ได้จัดบุคลากรมาประเมินภายในประกอบด้วยอาจารย์ บุคลากรสายสนับสนุน
และนักศึกษา และในวันที่ 30 เมษายน 2560 จะเป็นการส่งข้อมูลหลักฐานในช่วงที่ 2 ภายใต้ภารกิจด้านการบริการ
วิชาการและการศึกษา
มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม
รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 5.16.6 ผูช้ ่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพ
สาระสําคัญโดยย่อ
1. เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560 จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาและดําเนินงานประกันคุณภาพ
การศึกษา ครั้งที่ 2/2560
2. วันที่ 15 มีนาคม 2560 จัดประชุมเตรียมความพร้อมเพื่อขอการขึ้นทะเบียนหลักสูตร TQR และ
การเตรียมการประเมินระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2560
3. วันที่ 21 มีนาคม 2560 จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาและดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา
ครั้งที่ 2/2560
4. วันที่ 24 - 28 กรกฎาคม 2560 การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปีการศึกษา 2559
ระดับหลักสูตร
5. วันที่ 21 - 31 สิงหาคม 2560 การประเมิ นคุ ณภาพการศึ กษาภายใน ประจํ าปี การศึ กษา 2559
ระดับคณะ
6. วันที่ 9 - 13 ตุลาคม 2560 การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ระดับสํานัก สถาบัน
7. วันที่ 9 - 10 พฤศจิกายน 2560 การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปีการศึกษา 2559
ระดับมหาวิทยาลัย
มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม
รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 5.16.7 ผูช้ ่วยอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการและสหกิจศึกษา
สาระสําคัญโดยย่อ
1. วันที่ 1,8,15,22 กุมภาพันธ์ 2560 อบรมทักษะการใช้โปรแกรมสําเร็จรูป Microsoft Office
ให้กับสาขาที่เข้าร่วมสหกิจศึกษา ชั้นปีที่ 2 และ 3 จํานวน 7 สาขาวิชา ดังนี้
การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 4/2560
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(1) สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
(2) สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น
(3) สาขาวิชาการเป็นผู้ประกอบการ
(4) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
(5) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
(6) สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
(7) สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน
ณ ศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ อาคาร 100 ปี ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ห้อง 31110
ห้อง 31118 ห้อง 31119 ห้อง 31120
2. วันที่ 8 มีนาคม 2560 โครงการพบสถานประกอบการสหกิจศึกษาความร่วมมือระหว่าง
มหาวิทยาลัยและสถานประกอบการในงานสหกิจศึกษา มีสถานประกอบการตอบเข้าร่วมโครงการจํานวน 9 แห่ง
ดังนี้
(1) บริษัท แมกเนคอมพ์ พรีซิชั่น เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน)
(2) บริษัท เสริมสุข จํากัด
(3) บริษัท นิโปร (ประเทศไทย) จํากัด
(4) องค์การบริหารส่วนตําบลรางจรเข้
(5) สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
(6) บริษัท ไอดีซี พรีเมียร์ จํากัด
(7) บริษัท พลปิยะอยุธยา จํากัด (ฟอร์ด อยุธยา)
(8) สภาอุตสาหกรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
(9) อยุธยาซิตี้พาร์ค
ณ ห้องประชุมต้นโมก
3. วันที่ 9 มีนาคม 2560 จัดประชุมคณะกรรมการบริหารเครือข่ายสหกิจศึกษาของเครือข่าย
อุดมศึกษาภาคกลางตอนบน ณ ห้องประชุมอยุธยา – อาเซียน
4. วันที่ 22 - 24 มีนาคม 60 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษาระบบ
สหกิจศึกษา ปีการศึกษา 2560 – 2564 ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน พัทยา จังหวัดชลบุรี
มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม
รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 5.16.8 ผูช้ ่วยอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์
สาระสําคัญโดยย่อ
1. เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560 งานประชาสัมพันธ์ ประสานสื่อมวลชน ATV หนังสือพิมพ์สยามโพลล์
และ หนังสือพิมพ์แนวหน้า ร่วมทําข่าวโครงการมหาวิทยาลัยราชภัฏอุปสมบทหมู่ 999 รูป ถวายเป็นพระราช กุศลฯ
แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ วัดพนัญเชิงวรวิหาร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
2. เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560 จัดประชุมทีมงานจัดทํา (ร่าง) กําหนดการกิจกรรมและเสวนา
โครงการ “สานใจไทย สู่ใจใต้” รุ่นที่ 30 ณ ห้องประชุมอยุธยา – ฮอลันดา
การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 4/2560
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3. เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 ดร.ภาคิน โชติเวศย์ศิลป์ เป็นผู้แทนอธิการบดี เข้าร่วมประชุม
กิจกรรมวิ่ง “หนึ่งล้านห้าแสนก้าว ศิริราชและพสกนิกรไทยร่วมวิ่งเฉลิมพระเกียรติ” ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 3 อาคาร 4
ชั้น ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
4. เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560 งานประชาสัมพันธ์ ประชุมคณะกรรมการเตรียมจัดทําวารสาร
ประชาสัมพันธ์ “ภูมิอยุธยา” ฉบับที่ 3 ณ ห้องประชาสัมพันธ์ ชั้น 1 อาคารบรรณราชนครินทร์
5. เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2560 งานประชาสัมพันธ์จัดประชุมคณะกรรมการจัดทําป้ายประชาสัมพันธ์
ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ณ ห้องประชุมอยุธยา – โปรตุเกส
6. เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2560 งานประชาสัมพันธ์ เข้าร่วมกิจกรรมและประสานสื่อมวลชนเข้าร่วมทํา
ข่าว “กิจกรรมการประกาศเจตจํานงตามนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา” ณ ห้องประชุมต้นโมก อาคารบรรณราชนครินทร์
7. เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2560 งานประชาสัมพันธ์ จัดส่งการ์ดอวยพรวันเกิดแด่คณาจารย์และบุคลากร
สายสนับสนุน ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม
รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่น ๆ
ระเบียบวาระที่ 6.1 กําหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2560
สาระสําคัญโดยย่อ
มหาวิ ท ยาลั ย กํ า หนดให้ มี ก ารประชุ ม คณะกรรมการบริ ห ารมหาวิ ท ยาลั ย (ก.บ.)
ครั้งที่ 4/2560 ในวันอังคารที่ 18 เมษายน 2560 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมอยุธยา – อาเซียน
สํ า นั ก งานอธิ ก ารบดี มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ พระนครศรี อ ยุ ธ ยา โดยขอให้ ก รรมการทุ ก ท่ า นเข้ า ร่ ว ม
ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน
มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม
รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 6.2 ข้อเสนอแนะจากแต่ละหน่วยงาน
สาระสําคัญโดยย่อ
ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ มีข้อเสนอแนะ ดังต่อไปนี้
1. การปรั บ ปรุ ง ทรั พ ยากรที่ เ อื้ อ อํ า นวยต่ อ การพั ฒ นาหลั ก สู ต ร เพื่ อ ให้ นั ก ศึ ก ษาได้ รั บ
ประโยชน์ เนื่องจากมหาวิทยาลัยมีการจัดตลาดนัดในวันเสาร์ – อาทิตย์ จึงเห็นว่าเป็นโอกาสดีที่จะให้
นักศึกษาที่มีความรู้ด้านดนตรี นาฏศิลป์ การละคร ได้นําความรู้ที่ได้ศึกษามาแสดงให้กับประชาชนทั่วไป
ได้ ช ม และเพื่ อ แสดงถึ ง ศั ก ยภาพความสามารถของนั ก ศึ ก ษา อี ก ทั้ ง ยั ง เป็ น การสร้ า งรายได้ ใ ห้ กั บ
มหาวิทยาลัย ส่วนพื้นที่ที่จะให้นักศึกษาได้แสดงความสามารถ เห็นควรว่าเป็นบริเวณอาคาร 70 ล้าน
เหมาะสมที่สุดเพราะอยู่ใกล้กับตลาดนัด

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 4/2560
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2. มีอดีตนักศึกษามาปรึกษาว่าต้องการจะนําสินค้ามาจําหน่ายในโรงอาหาร ซึ่งเป็นธุรกิจ
ร้านสเต็ก จึงแนะนําว่าให้จัดทําแบบสํารวจความต้องการจากนักศึกษาว่าต้องการมีร้านสเต๊กหรือไม่ และ
ผลจากการสํารวจนักศึกษา จํานวน 200 คน ปรากฏว่า 90% ของนักศึกษาต้องการให้มี ดังนั้นจึงเสนอ
เป็นทางเลือกหนึ่งให้นักศึกษาได้เลือกรับประทานอาหาร นอกเหนือจากร้านอาหารที่มีอยู่
มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม
รับทราบ
เลิกประชุมเวลา 15.55 น.
นางนงคราญ
นางลักขณา

คงสมทรง
เตชวงษ์

ผู้จัดทํารายงานการประชุม
ผู้ตรวจบันทึกการประชุม
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