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รายงานการประชุมคณะกรรมการบรหิารมหาวิทยาลัย 
คร้ังที่  3/2560 

วันอังคารที่  14  มีนาคม  2560  เวลา 13.30 – 15.55 น. 
ณ  ห้องประชุมอยุธยา – อาเซียน  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

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

ผู้มาประชุม 
1. ดร.เกษม   บํารุงเวช อธิการบดี       ประธาน 
2. อาจารย์จิรศักด์ิ ชุมวรานนท์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร      กรรมการ 
3. ผศ.อร่าม    ชนะโชติ  รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน    กรรมการ 
4. ผศ.ดร.อดิศร  ภู่สาระ  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ      กรรมการ 
5. อาจารย์ธาตรี มหันตรัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษและกฎหมาย  กรรมการ 
6. ผศ.บุญไท  เจริญผล  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายงานประกันคุณภาพ    กรรมการ 
7. ดร.กิติมา   ทามาล ี  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการฯ    กรรมการ 
8. ดร.อมรรัตน์   สน่ันเสียง  คณบดีคณะครุศาสตร์               กรรมการ 
9. ผศ.หทัยรัตน์  ทรรพวส ุ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ฯ     กรรมการ 
10. รศ.ศานิต   สวัสดิกาญจน์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ฯ      กรรมการ 
11. ดร.ศานติ   เลก็มณ ี  คณบดีคณะวิทยาการจัดการ     กรรมการ 
12. รศ.ดร.ชูสิทธ์ิ  ประดับเพ็ชร์ ผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา    กรรมการ 
13. ดร.จงกล  เฮงสุวรรณ ผู้อํานวยการสถาบันอยุธยาศึกษา     กรรมการ 
14. ผศ.ธนู   บุญญานุวัตร ผู้อํานวยการสํานักวิทยบริการและ 

     เทคโนโลยีสารสนเทศ      กรรมการ 
15. ดร.นริสานันท์ เดชสุระ  ผู้อํานวยการสํานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา  

             กรรมการ 
16. อาจารย์ประพันธ์ แสงทองดี ประธานสภาคณาจารย์ฯ      กรรมการ 
17. นางสาวเพลินตา โมสกุล  ผู้อํานวยการกองนโยบายและแผน        กรรมการ 
18. นางลักขณา  เตชวงษ์  ผู้อํานวยการกองกลาง      กรรมการ 
19. ดร.เกษรา  ศรีวิเชียร ผู้อํานวยการกองบริการการศึกษา        กรรมการ 
20. นางลักขณา  เตชวงษ์  ผู้อํานวยการกองกลาง รักษาการในตําแหน่ง 

     ผู้อํานวยการสํานักงานอธิการบดี     เลขานุการ 
21. นางศิขรินทร์  สุวรรณทัศน์ นิติกร        ผู้ช่วยเลขานุการ 
22. นางสาวกาญจน์พิชญา ภิญญา  รักษาการหัวหน้างานกิจการคณะกรรมการ    ผู้ช่วยเลขานุการ 
23. นางนงคราญ  คงสมทรง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป              ผู้ช่วยเลขานุการ 
24. นางปิยะนุช  สุขเพ็ชร  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป     ผู้ช่วยเลขานุการ 
25. นางจิราพร  พัฒน์ธนกิจ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป     ผู้ช่วยเลขานุการ 
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ผู้ไม่มาประชมุ 
1. รศ.ไพฑูรย์   สมัครกิจ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ติดภารกิจ 
2. ดร.ภาคิน   โชติเวชย์ศิลป์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์ ติดภารกิจ 
3. นางสารภี   พูลศิริ  ผู้อํานวยการกองพัฒนานักศึกษา ติดภารกิจ 

 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. นางสาวกาญจนา  เงินอ่อน  หัวหน้าสํานักงานคณะครุศาสตร์ 
2. นางอรัญญา  จงกลรัตน์ หัวหน้าสํานักงานคณะมนุษยศาสตร์ฯ 
3. นางวิรินดา   มีบํารุง  หัวหน้าสํานักงานคณะวิทยาศาสตร์ฯ 
4. นางเบญญาภา  สอนพรม หัวหน้าสํานักงานคณะวิทยาการจัดการ 
5. นางทิวาพร   ส่งแสง  หัวหน้าสํานักงานผู้อํานวยการสํานักงาน  

   คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาฯ 
6. นางสาวพิจิกามาศ  แย้มบู่  ผู้อํานวยการสํานักงานวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

เริ่มประชุม เวลา 13.30 น. 
          ประธานพิจารณาจํานวนกรรมการท่ีมาประชุมและเห็นว่าครบองค์ประชุมแล้ว จึงเปิด            
การประชุมและดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม  

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ 

ระเบียบวาระที่ 1.1 คําประกาศเจตจํานงในการปฏิบั ติตามนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส                
ในการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  

 

 สาระสําคัญโดยย่อ 
 มหาวิทยาลัยมีการประกาศเจตจํานงในการปฏิบัติตามนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส         

ในการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2560  เวลา 09.30 น.        
ณ ห้องประชุมต้นโมก  อาคารบรรณราชนครินทร์     

 

 มติ/ความเห็นของที่ประชุม 
   รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 1.2 การเสนอโครงการหรือหลักสูตรการอบรมเพื่อพัฒนาครูประจําการ 
 สาระสําคัญโดยย่อ 
 ด้วยสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีเป้าหมายในการยกระดับคุณภาพการศึกษา       
ให้ดีขึ้น  และพัฒนาครูให้มีศักยภาพการจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนานักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยกําหนด
กรอบวงเงินให้ครูรายบุคคล  เพ่ือใช้เป็นทุนในการพัฒนาตนเองตามความต้องการจําเป็นของครูรายบุคคล คนละ 
10,000 บาท โดยเลือกการพัฒนาจากกิจกรรมหรือโครงการที่ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการกลั่นกรอง
โครงการพัฒนาครูของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.) เท่าน้ัน 
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 มหาวิทยาลัยจึงเชิญชวนให้คณะ/สาขาวิชา ร่วมกันเสนอโครงการ/หลักสูตรในการจัดกิจกรรม       
เพ่ือการพัฒนาครู  เสนอสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.) เพ่ือพิจารณารับรองต่อไป 
 

 มติ/ความเห็นของที่ประชุม 
   รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 1.3 การกํากับดูแลพฤติกรรมของบุคลากรเรื่องการทุจริต 
 สาระสําคัญโดยย่อ 
 ขอให้แต่ละหน่วยงานช่วยกํากับดูแลพฤติกรรมของบุคลากรในเรื่องของการทุจริต  เช่น  พฤติกรรม
การทํางาน  และพฤติกรรมการเบิกจ่าย 
 

 มติ/ความเห็นของที่ประชุม 
   รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 1.4 โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐสําหรับผู้มีรายได้น้อย 
 สาระสําคัญโดยย่อ 
 คลังจังหวัดได้มีโครงการลงทะเบียนเพ่ือสวัสดิการแห่งรัฐสําหรับผู้มีรายได้น้อย เน่ืองจากปัจจุบัน
รัฐบาลมีนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจ  โดยให้ผู้มีรายได้น้อยที่มีอายุต้ังแต่ 18 ปีขึ้นไป  และมีรายได้ไม่เกิน 100,000 
บาท  สามารถย่ืนเรื่องได้ที่ธนาคารและคลังจังหวัด   ทั้งน้ีได้มอบเร่ืองน้ีไปยังแต่ละหน่วยงาน  เพ่ือประชาสัมพันธ์        
ให้นักศึกษาได้รับทราบต่อไป 
  

 มติ/ความเห็นของที่ประชุม 
   รับทราบ 

 

ระเบียบวาระที่ 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
ระเบียบวาระท่ี 2.1  เรื่องรับรองรายงานการประชุม  ครั้งท่ี 2/2560  

สาระสําคัญโดยย่อ 
มหาวิทยาลัยได้กําหนดให้มีการประชุม คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก .บ .)               

ครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันอังคารที่ 7 กุมภาพันธ์  2560 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมอยุธยา – อาเซียน  
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

เลขานุการคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) นําเสนอรายงานการประชุม ครั้งที่ 2/2560 
เพ่ือขอให้ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม 

 

มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
  รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) ครั้งที่ 2/2560              
โดยไม่มีการแก้ไข 
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ระเบียบวาระที่ 3   เรื่องสืบเน่ืองจากการประชุม 

ระเบียบวาระท่ี 3.1  รายงานข้อมูลการดําเนินงานและผลการปฏิบัติตามมติท่ีประชุม 
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา   
ครั้งท่ี 2/2560 

สาระสําคัญโดยย่อ 
  เลขา นุการคณะกรรมการบ ริหารมหา วิทยา ลัย  (ก .บ . )  นํ า เสนอรายงานข้อมู ล                  
จากการดําเนินงานและผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่  2/2560 
เมื่อวันอังคารที่ 7 กุมภาพันธ์  2560  ดังต่อไปน้ี 

ระเบียบ
วาระท่ี เรื่อง มติท่ีประชุม/ข้อเสนอแนะ 

และข้อสั่งการ ผลการปฏิบัติตามมติ 
5.1 ขอความเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศ

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา      
เร่ือง   การจัดระเบียบและแก้ไขปัญหา
ธรรมาภิบาลในการจัดการเรียนการสอน 

เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา  เร่ือง  การจัดระเบียบและ
แก้ไขปัญหาธรรมาภิบาลในการจัดการเรียน   
การสอน และนําเสนอสภาวิชาการเพ่ือขอความ
เห็นชอบต่อไป 

- แจ้งมติการประชุมให้แก่หน่วยงาน        
ที่เก่ียวข้องได้รับทราบ 

- นําเสนอเพ่ือขอความเห็นชอบ            
ในการประชุมสภาวิชาการ คร้ังที่ 3/2560   
วันที่ 1 มีนาคม 2560 มติที่ประชุม
เห็นชอบ 

5.2 ขอความเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
เร่ือง นโยบายการจัดการศึกษาสําหรับ   
ผู้พิการในมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 

ให้ปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะของ   
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) 
ดังต่อไปน้ี 
1. ขอข้อมูลปัจจุบันของนักศึกษา               

ผู้พิการ 
2. ตัด (ร่าง) ประกาศฯ ข้อ 4 และข้อ 5 

ออก 
3. เพ่ิมเติม (ร่าง) ประกาศฯ ข้อ 5 มหาวิทยาลัย

จะมีหน่วยงานให้คําปรึกษาแก่นักศึกษา     
ผู้พิการ 

4.  เพ่ิมเติม (ร่าง) ประกาศฯ ข้อ 6        
กองบริการการศึกษาประสานงานกับ     
คณะและอาจารย์ที่ปรึกษาในการส่ง
ข้อมูลให้กับอาจารย์ที่ปรึกษา 

5.  มอบหมายรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
หารือร่วมกับรองอธิการบดีฝ่ายกิจการ
พิเศษและกฎหมายเร่ืองคํานิยามของ   
ผู้ พิการ ว่าสามารถใส่ไว้ ในประกาศ   
ได้หรือไม่ 

         เมื่อดําเนินการปรับแก้ไขเรียบร้อย
แล้วให้นําเสนอเพ่ือขอความเห็นชอบ   
ในการประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย (ก.บ.) เป็นวาระสืบเนื่อง
จากการประชุม 

- แจ้งมติการประชุมให้แก่หน่วยงาน        
ที่เก่ียวข้องได้รับทราบ 

- นําเสนอเพ่ือขอความเห็นชอบ            
ในการประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย (ก.บ.) คร้ังที่ 3/2560     
วันที่ 14 มีนาคม 2560 มติที่ประชุม
เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศฯ และให้นําเข้า
การประชุมสภาวิชาการเพ่ือขอความ
เห็นชอบต่อไป 
 

5.3 ขอความเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  
เร่ือง  แนวทางการดําเนินการยกระดับ
มาตรฐานภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษา

เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พ ร ะ น ค ร ศ รี อ ยุ ธ ย า  เ ร่ื อ ง  แ น ว ท า ง   
การดําเนินการยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษ
สํ าหรับนั กศึ กษามหาวิ ทยา ลั ยราชภั ฏ

- แจ้งมติการประชุมให้แก่หนว่ยงาน        
ที่เก่ียวข้องได้รับทราบ 

- นําเสนอเพ่ือขอความเห็นชอบ            
ในการประชุมสภาวิชาการต่อไป 
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ระเบียบ
วาระท่ี เรื่อง มติท่ีประชุม/ข้อเสนอแนะ 

และข้อสั่งการ ผลการปฏิบัติตามมติ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา และนําเสนอสภาวิชาการ

เพ่ือทราบต่อไป 
 
 

5.4 ขอหารือเร่ืองการจ่ายเงินรายได้ร้อยละ 
10 จากโครงการอบรมมาตรฐานความรู้
วิชาชีพครูของคุรุสภา 9 มาตรฐาน        
ปีการศึกษา 2559 ให้กับมหาวิทยาลัย 

เห็นชอบให้คณะครุศาสตร์จ่ายเงินรายได้ 
ร้อยละ 5 ให้กับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 
 

- แจ้งมติการประชุมให้แก่หน่วยงาน        
ที่เก่ียวข้องได้รับทราบ 

 
 

5.5 ขอความเห็นชอบ (ร่าง) แผนบริหาร 
ความเส่ียง  มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา  ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ.2560 

เห็นชอบ ( ร่ าง) แผนบริหารความเส่ียง  
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2560 โดยให้แก้ไข
ตามข้อเสนอแนะของ    คณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย (ก.บ.) ดังต่อไปน้ี 

1. หน้ า  21  ความ เ ส่ี ย ง ด้ าน นักศึ กษา  
จํานวนนักศึกษาไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
การรับสมัครนักศึกษาของมหาวิทยาลัย  
โดยมาตรการดําเนินการจัดการความ
เส่ียงและแนวทางแก้ไข คือ ให้เพ่ิมเติม 
ข้อ  4 การปรับหลักสูตร  และข้อ  5  
อาจเพ่ิมกลยุทธ์ Blue Ocean Strategy 
การปรับหลักสูตรเป็นนานาชาติ เพ่ือเป็น   
การขยายตลาดใหม่ 

2. หน้ า  21  ความ เ ส่ี ย ง ด้ าน นักศึ กษา  
ส่ วนของ  KPI ใ ห้แ ก้ ไข เป็น  จํ านวน
นักศึกษาที่สมัครเรียนต้องเกิน 20 คน
หรือไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 ของเป้าหมาย   
การรับสมัครนักศึกษา 

3. ควรปรับข้อความให้เหมาะสม  เช่น   
คําว่า “ไม่มี” “ขาด” อาจเปล่ียนเป็น 
“ไม่ครบ” “มีน้อย” หรือไม่สอดคล้อง 
แทน 

4. ให้คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
(ก .บ . )  นําข้อมูลไปพิจารณา   หากมี   
การปรับแก้ไขขอให้แจ้งมายังหน่วย
ตรวจสอบภายใน เพ่ือปรับแก้ไขต่อไป 

5. เมื่อดําเนินการปรับแก้ไขเรียบร้อยแล้ว   
ใ ห้ นํ า เ สนอ เ พ่ื อ ขอคว าม เ ห็ นชอบ   
ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยต่อไป 

- แจ้งมติการประชุมให้แก่หน่วยงาน        
ที่เก่ียวข้องได้รับทราบ 

- อยู่ระหว่างการดําเนินการปรับแก้ไข    
และนําเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป 

 

5.6 ขอความเห็นชอบ (ร่าง) ข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  
ว่าด้วย คุณสมบัติ  หลักเกณฑ์  และ
วิธีการสรรหาคณบดี 

เห็ นชอบในหลั กการ  โดยให้ ปรั บแก้ ไข
ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย (ก.บ.) ดังต่อไปน้ี 
 
 
 
1. คณะกรรมการสรรหาคณบดี มีจํานวน 5 

คน ประกอบด้วย  
1.1 กรรมการสภามหาวิทยาลัย

ผู้ทรงคุณวุฒิ โดยให้สภา

- แจ้งมติการประชุมให้แก่หน่วยงาน        
ที่เก่ียวข้องได้รับทราบ 

- นําเสนอเพ่ือขอความเห็นชอบ             
ในการประชุมคณะกรรมการปรับปรุงและ 
ยกร่างกฎหมายของมหาวิทยาลัย        
คร้ังที่ 3/2560 วันที่ 5 มีนาคม 2560   
มติที่ประชุมเห็นชอบ และปรับแก้ไขตาม
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการปรับปรุง
และยกร่างกฎหมายของมหาวิทยาลัย 
ก่อนนําเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป 



 

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  คร้ังที่  4/2560 

 

[2-6] 

ระเบียบ
วาระท่ี เรื่อง มติท่ีประชุม/ข้อเสนอแนะ 

และข้อสั่งการ ผลการปฏิบัติตามมติ 
มหาวิทยาลัยเป็นผู้คัดเลือก      
เป็นประธาน 

1.2 กรรมการสภาวิชาการประเภท
ผู้แทนคณาจารย์ซึ่งคัดเลือกกันเอง
หนึ่งคน และต้องเป็นคณาจารย์
ประจําของคณะท่ีมีการสรรหา
คณบดี 

1.3 ผู้แทนคณาจารย์ประจําของคณะ    
ที่มีการสรรหาคณบดี จํานวนสาม
คน ซึ่งคัดเลือกจากคณาจารย์
ประจําที่มีการสรรหาคณบดี 

2. วิธีการได้มาซึ่งคณบดีให้มีการดําเนินการ 
2 วิธี คือ การสมัครด้วยตนเอง และ   
การเสนอรายชื่อ 

3. จัดให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาแสดง
วิสัยทัศน์ 

4. จัดให้บุคลากรลงคะแนนหยั่งเสียงเลือก
ผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหา 

5. การพิจารณารายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับ    
การสรรหาให้เหลือไม่เกินสามคน จะมา
จากคะแนนหยั่งเสียงร้อยละ 50 และ
คะแนนจากคณะกรรมการสรรหาร้อย
ละ 50 รวมเป็น 100 คะแนน  

6. คุณสมบัติของผู้เข้ารับการสรรหา ให้ตัด
ข้อความ “ต้องไม่เป็นผู้อยู่ระหว่าง
ถูกสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรง” ออก 

7. กรณีที่มีผู้เข้ารับการสรรหาคณบดีไม่ถงึ
สามคน ให้คณะกรรมการสรรหาจัดให้
มีการแสดงวิสัยทัศน์ต่อบุคลากรและ
จัดทําบัญชีรายช่ือเสนอสภา
มหาวิทยาลัยโดยไม่ต้องมีการหยั่งเสียง

8. ปรับแก้คํานิยามคําว่า “บุคลากร      
ให้หมายรวมถึง อาจารย์ ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ 
ศาสตราจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัย
สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย
สายสนับสนุน ข้าราชการพลเรือน     
ในสถาบันอุดมศึกษา พนักงานราชการ 
ลูกจ้างประจํา ในคณะที่มีการสรรหา
คณบดี ทั้งน้ีไม่รวมถึงเจ้าหน้าที่ประจํา
ตามสัญญา และครูโรงเรียนสาธิต” 

9. การพ้นจากตําแหน่ง ให้ตัดข้อความ 
“เกษียณอายุราชการ” ออก 
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ระเบียบ
วาระท่ี เรื่อง มติท่ีประชุม/ข้อเสนอแนะ 

และข้อสั่งการ ผลการปฏิบัติตามมติ 
          เมื่อดําเนินการปรับแก้ไขเรียบร้อย
แล้ว ให้นําเสนอเพ่ือขอความเห็นชอบ        
ในการประชุมคณะกรรมการปรับปรุงและยก
ร่างกฎหมายของมหาวิทยาลัยต่อไป 

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

เห็นชอบในหลักการ  โดยให้ปรับแก้ไขตาม
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย (ก.บ.) ดังต่อไปน้ี 
1. คณะกรรมการสรรหาผู้อํานวยการ

สถาบัน สํานัก ศูนย์ฯ มีจํานวน 5 คน 
ประกอบด้วย  

    1.1 กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิ โดยให้สภา
มหาวิทยาลัยเป็นผู้คัดเลือก        
เป็นประธาน 

    1.2 ผู้แทนคณาจารย์ประจําของคณะละ
หนึ่งคน ซึ่งคัดเลือกกันเอง         
เป็นกรรมการ 

2.  วิธีการได้มาซึ่งผู้อํานวยการสถาบัน 
สํานัก ศูนย์ฯ ให้มีการดําเนินการ 2 วิธี
คือ การสมัครด้วยตนเอง และการเสนอ
รายช่ือ 

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
บัญชีรายช่ือเสนอสภามหาวิทยาลัย   
โดยไม่ต้องมีการหย่ังเสียง 

8.  ปรับแก้คํานิยามคําว่า “บุคลากร        
ให้หมายรวมถึง อาจารย์ ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์  รองศาสตราจารย์ 
ศาสตราจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัย
สายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย  
สายสนับสนุน ข้าราชการ  พลเรือน        
ในสถาบันอุดมศึกษา พนักงานราชการ 

- แจ้งมติการประชุมให้แก่หน่วยงาน        
ที่เก่ียวข้องได้รับทราบ 

- นําเสนอเพ่ือขอความเห็นชอบ            
ในการประชุมคณะกรรมการปรับปรุงและ 
ยกร่างกฎหมายของมหาวิทยาลัย        
คร้ังที่ 3/2560 วันที่ 5 มีนาคม 2560   
มติที่ประชุมเห็นชอบ และปรับแก้ไข    
ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ
ปรับปรุงและยกร่างกฎหมายของ
มหาวิทยาลัย ก่อนนําเสนอสภา
มหาวิทยาลัยต่อไป 
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ระเบียบ
วาระท่ี เรื่อง มติท่ีประชุม/ข้อเสนอแนะ 

และข้อสั่งการ ผลการปฏิบัติตามมติ 
ลูกจ้างประจํา ในคณะที่มีการสรรหา
คณบดี ทั้งน้ี ไม่รวมถึงเจ้าหน้าที่ประจํา
ตามสัญญา และครูโรงเรียนสาธิต” 

9. การพ้นจากตําแหน่ง ให้ตัดข้อความ 
“เกษียณอายุราชการ” ออก 

             เมื่อดําเนินการปรับแก้ไข
เรียบร้อยแล้ว ให้นําเสนอเพ่ือขอความ
เห็นชอบในการประชุมคณะกรรมการ
ปรับปรุงและยกร่างกฎหมายของ
มหาวิทยาลัยต่อไป 

6.3 ขอความเห็นชอบการจ้าง รศ.วันทนีย์  
แสนภักดี เป็นอาจารย์ประจําหลักสูตร
บริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด คณะ
วิทยาการจัดการ หลักจากเกษียณอายุ
ราชการ 

ให้นําเสนอในการประชุมคณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) เป็นวาระ
สืบเนื่องโดยให้จัดเตรียมข้อมูล              
ในการนําเสนอ อาทิเช่น  ระยะเวลา        
ในการจ้าง  ค่าจ้าง และภาระงานสอน และ
มีข้อสังเกตอาจารย์ฤดี  เสริมชยุต ยังไม่ได้
ลาศึกษาต่อเต็มเวลา   

- แจ้งมติการประชุมให้แก่หน่วยงาน        
ที่เก่ียวข้องได้รับทราบ 
 

 

   มติ/ความเห็นของที่ประชุม 
   รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี 3.2  ขอความเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา   
  เรื่อง  นโยบายการจัดการศึกษาสําหรับผู้พิการในมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
   พระนครศรีอยุธยา 
  

สาระสําคัญโดยย่อ 
สืบเน่ืองจากการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) ครั้งที่ 2/2560 ระเบียบ

วาระที่ 5.2 ขอความเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง นโยบาย       
การจัดการศึกษาสําหรับผู้พิการในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  โดยมติที่ประชุมให้ปรับแก้ไข
ประกาศตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) น้ัน  และรองอธิการบดี          
ฝ่ายวิชาการได้ดําเนินการปรับแก้ไขข้อความตามข้อเสนอแนะดังกล่าว  แล้วจึงได้จัดทํา (ร่าง) ประกาศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง นโยบายการจัดการศึกษาสําหรับผู้พิการในมหาวิทยาลัย    
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  เพ่ือนําเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) ต่อไป 
 

มติ/ความเห็นของที่ประชุม 
เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง นโยบายการจัดการศึกษา

สําหรับผู้พิการในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา และให้นําเข้าการประชุมสภาวิชาการเพ่ือขอความ
เห็นชอบต่อไป 
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ระเบียบวาระท่ี 3.3  ขอความเห็นชอบอัตรากําลังเพิ่มเติมของโรงเรียนสาธิตมัธยม  คณะครุศาสตร์ 
  

สาระสําคัญโดยย่อ 
 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) ครั้งที่ 12/2559 เมื่อวันที่ 13 

ธันวาคม 2559 ระเบียบวาระที่ 5.2 ขอความเห็นชอบอัตรากําลังเจ้าหน้าที่ประจําตามสัญญา  ตําแหน่ง
คนงาน  และอัตรากําลังพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนวิชาการ ตําแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
เพ่ิมเติม (โรงเรียนสาธิตมัธยม  คณะครุศาสตร์) ที่ประชุมมีมติ ให้นํากลับไปทบทวน  โดยมอบหมาย           
ให้รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผนได้วิเคราะห์กรอบอัตรากําลัง  และตําแหน่งคนงานมอบหมาย              
ให้ผู้อํานวยการกองกลางตรวจสอบงบประมาณในการจ้าง น้ัน 

 กองนโยบายและแผน และงานบริหารงานบุคคล กองกลาง ได้ประสานงานประชุมปรึกษาหารือ
กันเรียบร้อยแล้ว  โดยมีรายงานสรุปการวิเคราะห์ประกอบการเสนอความเห็น  กรณีคณะครุศาสตร์ (โรงเรียน
สาธิต) ขอเพ่ิมอัตรากําลัง ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมน้ี  เพ่ือเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) 
ต่อไป 

 

มติ/ความเห็นของที่ประชุม   
 1. เห็นชอบให้จ้างเจ้าหน้าที่ประจําตามสัญญา ตําแหน่งคนงาน จํานวน 1 อัตรา                

จากงบประมาณเงินบํารุงการศึกษาของโรงเรียนสาธิต   
 2. พนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ ตําแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  จํานวน    

1 อัตรา ให้มีการวิเคราะห์อัตรากําลังตามกระบวนการขั้นตอน และนําเข้าการประชุมคณะกรรมการบริหารงาน
บุคคลประจํามหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) เพ่ือขอความเห็นชอบต่อไป    

 

ระเบียบวาระท่ี 3.4  ขอความเห็นชอบอัตรากําลังเจ้าหน้าท่ีประจําตามสัญญา ตําแหน่ง เจ้าหน้าท่ี
บริหารงานท่ัวไป เพิ่มเติม จ้างด้วยเงินบํารุงการศึกษาของโรงเรียนสาธิต
มัธยม ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

  

สาระสําคัญโดยย่อ 
 เน่ืองจากโรงเรียนสาธิตมัธยมเป็นโรงเรียนขนาดกลาง  และมีศักยภาพในการบริหารจัดการเรียน

การสอนที่มีประสิทธิภาพติดอันดับ 1 ใน 10 โรงเรียนที่น่าเรียนและมีผลคะแนนในการแข่งขันทดสอบความรู้ 
O – NET เป็นอันดับต้น ๆ ของประเทศและในปีการศึกษา 2559 น้ี โรงเรียนได้จัดสร้างอาคารเรียนเพ่ิมขึ้น
อีก 1 หลัง เพ่ือใช้เป็นห้องเรียนคอมพิวเตอร์  ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ห้องแนะแนวและห้องสมุด       
ทั้งน้ีโรงเรียนยังจัดให้มีระบบสารสนเทศสื่อการเรียนการสอนครอบคลุมทุกอาคารเรียน  โดยมีจุดประสงค์     
ในการสร้างเสริมกระบวนการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพสูงย่ิงขึ้น ด้วยสาเหตุต่าง ๆ ที่กล่าวมาน้ี
ทําให้โรงเรียนสาธิตมัธยมมีภาระงานเพ่ิมมากขึ้น  เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานอยู่ในปัจจุบันจึงมีไม่เพียงพอ  
โรงเรียนสาธิตมัธยมจึงมีความจําเป็นต้องขออัตรากําลังเจ้าหน้าที่ประจําตามสัญญา  ตําแหน่งเจ้าหน้าที่
บริหารงานทั่วไป เพ่ิมเติม จํานวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้าง 15,000 บาท/เดือน โดยใช้เงินจากงบบํารุงการศึกษา
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการจัดการศึกษาต้ังแต่ระดับอนุบาลจนจบ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (เหลือจ่าย) ลําดับที่ 1 กิจกรรมที่ 1 บริหารจัดการ 1.1 งบบุคลากร 
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 เรื่องน้ีได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการประจําคณะครุศาสตร์  ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวัน
พฤหัสบดีที่ 26 มกราคม 2560 ระเบียบวาระที่ 5.1 มติที่ประชุมพิจารณาแล้ว  มีมติเห็นชอบการจ้าง
เจ้าหน้าที่ประจําตามสัญญา  สังกัดโรงเรียนสาธิตมัธยม  จํานวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้าง  15,000 บาท/เดือน 
โดยใช้เงินจากงบบํารุงการศึกษา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการจัด
การศึกษาต้ังแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (เหลือจ่าย) ลําดับที่ 1 กิจกรรมที่ 1 บริหารจัดการ 
1.1 งบบุคลากร  

 

มติ/ความเห็นของที่ประชุม 
 ให้ชะลอเร่ืองขอความเห็นชอบอัตรากําลังเจ้าหน้าที่ประจําตามสัญญา ตําแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงาน
ทั่วไป เพ่ิมเติม จ้างด้วยเงินบํารุงการศึกษาของโรงเรียนสาธิตมัธยม ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ไว้ก่อน             
และให้ดําเนินการวิเคราะห์อัตรากําลังให้เรียบร้อย   
 

ระเบียบวาระที่ 4  เรื่องนําเสนอเพื่อพิจารณา 
 

ระเบียบวาระท่ี 4.1    ขอความเห็นชอบ (ร่าง) คําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง 
แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้เชี่ยวชาญเพื่อพิจารณาผลงานทางวิชาการ
ประเภทสิ่งประดิษฐ์ หรืองานสร้างสรรค์ประเภทผลงานทางศิลปะ 

 

สาระสําคัญโดยย่อ 
 จากการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ  ครั้งที่ 3/2560 เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2560          
ที่ประชุมได้มีข้อเสนอแนะให้มหาวิทยาลัยจัดทําคําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง แต่งต้ัง
คณะกรรมการสรรหาผู้เช่ียวชาญเพ่ือพิจารณาผลงานทางวิชาการประเภทส่ิงประดิษฐ์ หรืองานสร้างสรรค์
ประเภทผลงานทางศิลปะ และได้มอบหมายให้รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการจัดทํา (ร่าง) คําสั่งแต่งต้ัง
คณะกรรมการฯ และให้นําเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) ซึ่งที่ประชุมได้
เสนอแนะให้ตรวจสอบความครบถ้วนของคณะกรรมการในสาขาอ่ืน ๆ เช่น วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 

มติ/ความเห็นของที่ประชุม 
 ให้นําข้อเสนอแนะ/คําถามจากท่ีประชุมกลับไปพิจารณา และนําเข้าสภาวิชาการเห็นชอบ             
ก่อน  แล้วนําเข้าการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) เป็นวาระสืบเน่ืองจากการประชุมต่อไป 

ระเบียบวาระท่ี 5 แจ้งผลและนําเสนอแผนงานท่ีจะดําเนินการของหน่วยงานต่าง ๆ  
ระเบียบวาระท่ี 5.1 คณบดีคณะครุศาสตร ์
 สาระสําคัญโดยย่อ 

1. เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560 จัดประชุมวางแผนโครงการคณะกรรมการดําเนินงานบริหาร
เครือข่ายเพ่ือการพัฒนาอุดมศึกษา ภาคกลางตอนบน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ณ ห้อง 611 อาคาร 6 
คณะครุศาสตร์ 
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2. เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 จัดประชุมสร้างเครื่องมือคณะกรรมการดําเนินงานบริหาร
เครือข่ายเพ่ือการพัฒนาอุดมศึกษา ภาคกลางตอนบน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ณ ห้อง 611 อาคาร 6 
คณะครุศาสตร์ 

3. เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2560 จัดประชุมคณะกรรมการดําเนินงานฝ่ายพัฒนานักศึกษา       
นายกสโมสรนักศึกษา และคณะกรรมการสโมสรนักศึกษา ณ  ห้อง 701 อาคาร 7 คณะครุศาสตร์ 

4. เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2560 จัดประชุมเก่ียวกับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูของนักศึกษา  
ช้ันปีที่ 4 และช้ันปี 5 ปีการศึกษา 2560 ณ ห้องประชุม 223  ศูนย์การศึกษาพิเศษ 

5. วันที่ 18 - 24  มีนาคม 2560 จัดอบรมให้ความรู้แก่นักศึกษาช้ันปีที่ 5 สําหรับสอบคัดเลือก
บุคคลเพ่ือบรรจุแต่งต้ังตําแหน่งครูผู้ช่วย 

-  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  

 

ระเบียบวาระท่ี 5.2  คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 สาระสําคัญโดยย่อ 

1. เมื่อวันที่ 26 – 29 มกราคม 2560 สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ จัดโครงการจิตอาสาของนักศึกษาสาขาวิชาการพัฒนาชุมชน ช้ันปีที่ 3 ณ โรงเรียนบ้านขอบด้ง 
โดยได้ช่วยกันทําสื่อ บีบีแอล ทาสีปรับภูมิทัศน์บริเวณโรงเรียน ณ  โรงเรียนบ้านขอบด้ง อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ 

2. เมื่อวันที่ 27 - 30 มกราคม 2560 นักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ จัดกิจกรรมสานน้ําใจไทย สู่ใจชาวใต้ รับบริจาคเงินและสิ่งของเพื่อช่วยเหลือพ่ีน้องผู้ประสบ
อุทกภัยภาคใต้ ณ  บริเวณบึงพระราม จ.พระนครศรีอยุธยา 

3. เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2560 นักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
ร่วมเดินขบวนแห่เน่ืองในวันตรุษจีนของชาวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ณ บริเวณถนนอู่ทอง  ตลาดเจ้าพรหม           
จ.พระนครศรีอยุธยา 

4. เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการส่งเสริมการจัด
กิจกรรมพัฒนานักศึกษา กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมนักศึกษา วิทยากรโดย พระครูสุวรรณธรรมรังสี 
รองเจ้าอาวาสวัดเสนาสนารามราชวรวิหาร ณ ห้องประชุมอาคาร 100 ปี (ศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์) 
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. เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560 สาขาวิชาภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์        
จัดกิจกรรมพัฒนาทักษะด้านภาษาจีน 迎新春，向前冲 เพ่ือให้นักศึกษาในสาขาวิชาได้ฝึกทักษะ
ด้านภาษาจีน ความคิดสร้างสรรค์ และการทํางานเป็นทีม วิทยากร คือ Miss Wei Jingru ณ ห้อง 31012         
อาคาร 100 ปี (ศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

8. เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดประชุมคณะกรรมการ
บริหารหลักสูตร เพ่ือดําเนินการจัดทําข้อเสนอการ Reprofiling ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน   
ของคณะ เพ่ือเสนอมหาวิทยาลัยพิจารณาดําเนินการต่อไป ณ ห้องประชุม 43110  ช้ัน 2 อาคาร 43          
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

9.  เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดประชุมพิจารณา
โครงการวิจัย เพ่ือจัดสรรทุนสนับสนุนการวิจัยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจําปีงบประมาณ 2560 
ณ ห้องประชุม 43110  ช้ัน 2 อาคาร 43 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  

10. เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560 คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ เข้าร่วมกิจกรรมบรรพชาอุปสมบทหมู่ ในโครงการ ราชภัฏอยุธยา รวมใจบรรพชาอุปสมบท
หมู่ เทิดไท้องค์ภูมิพล เพ่ือถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช         
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 ในประเด็นการพัฒนานักศึกษาเพ่ือให้เกิดคุณลักษณะตามอัตลักษณ์ (ใฝ่รู้ อุตสาหะ สํานึกดี มีจิต
อาสา) และการเขียนเค้าโครงวิจัยเพ่ือเสนอขอทุนวิจัย ณ ห้อง 43017 ช้ัน 2 อาคาร 43 คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 

13.  เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560 สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ จัดกิจกรรม "สร้างรอยยิ้มผู้สูงอายุ" ณ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุไร้ที่พ่ึง        
วัดกลาง โดยร่วมจัดกิจกรรมสันทนาการ รําวง ออกกําลังกาย และมอบเงินและของใช้จําเป็นแก่ผู้สูงอายุ         
ในศูนย์ฯ โดยงบประมาณจากการบริจาคของผู้มีจิตศรัทธา ณ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุไร้ที่
พ่ึงวัดกลาง. อ.บางปะม้า จ.สุพรรณบุรี 

14. เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560 รายการเพียงคําเดียว จากสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส          
เข้าสัมภาษณ์อาจารย์สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เรื่องการใช้สํานวนไทย          
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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
ส่งเสริมคุณภาพงานวิชาการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เพ่ือพิจารณาผลงานด้านการวิจัย               
ณ ห้องประชุม 43110  ช้ัน 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
ครุภัณฑ์กระดานอัจฉริยะ ให้กับอาจารย์ในคณะ ณ ห้อง 43014 อาคาร 43 คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์  

19. เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดประชุมคณะกรรมการ
ดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาระดับสาขาวิชา/หลักสูตร โดยจัดแบ่งกลุ่ม เพ่ือตรวจ Pre audit องค์ประกอบ
ที่ 1 และ 3 ณ  ห้องประชุม 43110 ช้ัน 2 อาคาร 43 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

20. เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดประชุมคณะกรรมการ
ดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาระดับคณะ เพ่ือติดตามผลการดําเนินงาน ในปีการศึกษา 2559             
ณ  ห้องประชุม 43110 ช้ัน 2 อาคาร 43  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

21. เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 กุล่มวิชาปรัชญาและศาสนา คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ จัดโครงการบริการวิชาการ อบรมให้ความรู้ ในหัวข้อเรื่อง “การแลกเปลี่ยน-เรียนรู้ ถกเถียงปัญหา
จริยธรรมในสังคมไทย : เพศกับมุมมองทางจริยธรรมร่วมสมัย” ให้กับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย         
ณ ห้องประชุมเพชรราชา โรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ 1” อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 

22. เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2560 ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ เข้าร่วมกิจกรรมต่อต้านคอร์รัปช่ัน ประกาศเจตจํานงตามนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ณ ห้องประชุมต้นโมก อาคารบรรณราชนครินทร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
รับทราบ  
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ระเบียบวาระท่ี 5.3 คณบดีคณะวิทยาการจัดการ 

 สาระสําคัญโดยย่อ 
1. เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560 คณะกรรมการสหกิจศึกษา (ปี 1) ให้กับนักศึกษาช้ันปีที่ 1 

จํานวน 313 คน ณ ห้องประชุม 317 
2. เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560 คณะกรรมการสหกิจศึกษาจัดอบรมความรู้ เรื่อง              

การบริหารงานคุณภาพให้กับนักศึกษาช้ันปีที่ 3 จํานวน 116 คน ณ ห้องประชุม 317 
3. เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 คณะกรรมการสหกิจศึกษา จัดอบรมความรู้เรื่องอาชีวอนามัย

และความปลอดภัย และกิจกรรม 5 ส ให้กับนักศึกษาช้ันปีที่ 2 จํานวน 242 คน ณ ห้องประชุม 317 
4. เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560 สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์นํานักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม     

โลจิสติกส์สัมพันธ์ “แข่งขันทักษะด้านโลจิสติกส์” ได้รับรางวัลชมเชย ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ตะวันออก  วิทยาลัยเขตจักรพงษ์ภูวนารถ  กรุงเทพฯ 

5. เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560 สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์จัดอบรมบริการวิชาการ       
เรื่อง ป้ันนักโลจิสติกส์มืออาชีพ สู่การพัฒนาองค์ความรู้อย่างต่อเน่ือง  ให้กับนักศึกษามัธยมปลายโรงเรียน
อยุธยานุสรณ์  จํานวน 40 คน ณ ห้องโสตทัศนศึกษา  โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ 

6. เมื่อวันที่ 16 – 17 กุมภาพันธ์ 2560 อาจารย์สาขาวิชาการตลาดศึกษาดูงานของ             
การดําเนินงานด้านประกันคุณภาพ  ระดับหลักสูตรและด้านงานสหกิจศึกษา ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กาญจนบุรี ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 

7. เมื่อวันที่ 18 – 19 กุมภาพันธ์ 2560 สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ฯ จัดอบรมพัฒนา
ศักยภาพนักศึกษาด้านทักษะภาษาอังกฤษ  ช้ันปีที่ 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. เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 สาขาวิชาผู้ประกอบการ  จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพ
นักศึกษาสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นพระนครศรีอยุธยา ณ บริษัท แมรีกอท จิวเวอร่ี (ประเทศไทย) จํากัด          
จ.พระนครศรีอยุธยา 

10. เมื่อวันที่ 22 – 24 กุมภาพันธ์ 2560 สาขาวิชาการบัญชี จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพ
นักศึกษาอบรมโปรแกรมสําเร็จรูปบัญชี จํานวน 134 คน ณ อาคาร 100 ปี 

11. เมื่อวันที่ 27 – 28 กุมภาพันธ์ 2560 อาจารย์สาขาวิชาการตลาด อบรมเชิงปฏิบัติการ     
“กลับหัวคิดพลิกธุรกิจ” ณ โรมแรมดิเอมเมอร์รัลด์  กรุงเทพฯ 

12. ตลอดเดือนมีนาคม 2560 คณาจารย์ออกนิเทศการฝึกงานนักศึกษาช้ันปีที่ 4 จํานวน 146 คน 
จากสาขาวิชาการบัญชี  สาขาวิชาท่องเที่ยว  สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ฯ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์
ธุรกิจและสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ ออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ จํานวน 30 คน ในหน่วยงานทั้งภาครัฐและ
ภาคเอกชนต่าง ๆ จํานวน 103 หน่วยงานในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยาอ่างทอง  จังหวัดสุพรรณบุรี  จังหวัด
ปทุมธานี  จังหวัดชลบุรี  จังหวัดสระบุรี  และกรุงเทพฯ 

 

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
รับทราบ 
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ระเบียบวาระท่ี 5.4  คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 สาระสําคัญโดยย่อ 

1. เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560 จัดอบรมประกันคุณภาพการศึกษากับนักศึกษา ณ ห้องประชุม 
1 ศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

2. เมื่อวันที่ 18  กุมภาพันธ์  2560 จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพ
ครูผู้สอนวิทยาศาสตร์โดยใช้สื่อการสอนวิทยาศาสตร์"  ตามแนวทางสะเต็มศึกษา"  รุ่นที่  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 อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี 

5. ในวันที่ 25 มีนาคม 2560  จัดโครงการบริการวิชาการเรื่อง ระบบการผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์
แสงอาทิตย์ ณ  อาคาร 42 สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 

6. กิจกรรมการเข้าชมท้องฟ้าจําลอง เดือนมกราคม 2560 และเดือนกุมภาพันธ์ 2560 
 

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
รับทราบ 

 

ระเบียบวาระท่ี 5.5 ผู้อํานวยการสถาบันอยุธยาศึกษา  
 สาระสําคัญโดยย่อ 

1. เมื่อวันที่ 31  มกราคม  2560 สถาบันอยุธยาศึกษา โดย ดร.จงกล เฮงสุวรรณ ผู้อํานวยการ 
ได้ นําคณะนักดนตรีและนักแสดงจากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา เข้าร่วมเทศกาลโคราชศิลปะและวัฒนธรรมนานาชาติ 2560 “ธ สถิตในดวงใจตราบนิรันดร์” 
(Korat International Arts and Culture Festival 2017 : He always dwells In our hearts)              
เพ่ือแสดงออกถึงความสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณและน้อมเกล้าฯ ถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จ          
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และเป็นการส่งเสริม ทํานุบํารุง สืบสานศิลปวัฒนธรรมไทยและท้องถิ่น    
และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมของชาติ รวมถึงสร้างสรรค์คุณค่าภูมิปัญญาโคราชให้ก้าวไกลในระดับสากล          
ณ ลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี 

2. เมื่อวันที่ 1 - 3 กุมภาพันธ์ 2559 สถาบันอยุธยาศึกษา นําโดย ดร.จงกล เฮงสุวรรณ 
ผู้อํานวยการ อ.กันยารัตน์ คงพร รองผู้อํานวยการ และนางสาวสายรุ้ง กล้ําเพชร เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
พร้อมด้วยคณาจารย์และนักศึกษาจากสาขาวิชาดนตรี และสาขาวิชานาฏศิลป์การละคร คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ ในฐานะตัวแทนจากมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ร่วมการแสดงนาฏศิลป์ในงาน
ศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา ครั้งที่ 17 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
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3. กิจกรรมอบรมหลักสูตรระยะสั้น เพ่ือเพ่ิมทักษะครูผู้สอนด้านศิลปะ และวัฒนธรรมอยุธยา 
(ครั้งที่ 4) เรื่อง กับข้าว-ขนมหวาน โอชารสแห่งลุ่มนํ้าเจ้าพระยา วันเสาร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560              
ณ ห้องประชุมต้นโมก อาคารบรรณราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

4. เมื่อวันที่ 7 - 9 กุมภาพันธ์ 2560 สถาบันอยุธยาศึกษา จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ        
“วิจัยประวัติศาสตร์ท้องถิ่น” ณ ห้องต้นโมก อาคารบรรณราชนครินทร์ และวัดตะโก ต.ดอนหญ้านาง อ.ภาชี     
จ.พระนครศรีอยุธยา เพ่ือให้ นักวิชาการ อาจารย์ นักศึกษา และเครือข่ายทางวิชาการ ในท้องถิ่นต่าง ๆ           
ที่มีความสนใจในการศึกษาเรื่องราวเก่ียวกับท้องถิ่นของตนเอง อีกทั้งเป็นการผลิตและพัฒนาเครือข่ายนักวิจัย
ด้านการศึกษาประวัติศาสตร์ท้องถิ่น และพัฒนาองค์ความรู้เก่ียวกับประวัติศาสตร์ท้องถิ่นของจังหวัด
พระนครศรีอยุธยาให้กว้างขวางย่ิงขึ้น 

5. เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2560 สถาบันอยุธยาศึกษา ได้จัดกิจกรรมเวียนเทียน เน่ืองใน       
วันมาฆบูชา ผู้บริหาร บุคลากรของมหาวิทยาลัยฯ และพุทธศาสนิกชนทั่วไป เข้าร่วมพิธีสวดมนต์ทําวัตรเย็น 
และเวียนเทียนรอบพระอุโบสถ วัดศรีโพธ์ิ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

6. เมื่อวันที่  15 - 18 กุมภาพันธ์ 2560 สถาบันอยุธยาศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา โดย ดร.เกษม บํารุงเวช อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธา ดร.จงกล           
เฮงสุวรรณ ผู้ อํานวยการสถาบันอยุธยาศึกษา อาจารย์กันยารัตน์ คงพร อาจารย์ชนิกานต์ ผลเจริญ             
รองผู้อํานวยการสถาบันอยุธยาศึกษา รวมทั้งนักวิชาการ และนักศึกษา ได้เข้าร่วมการประชุมวิชาการนานาชาติ
ครั้งที่ 7 "เศรษฐกิจสร้างสรรค์บนความหลากหลายทางมรดกชาติพันธ์ุ" (The International Conference on 
Arts and Cultures in Creative Economy : A Variety of Ethnic Heritage) ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กาญจนบุรี... ...โดยในการประชุมครั้งที่ 7 น้ี สถาบันอยุธยาศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา       
ได้เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆอาทิ พิธีจุดเทียนถวายความอาลัยแด่สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และ
ร่วมขับร้องเพลง "ต้นไม้ของพ่อ"...พิธีลงนาม MOU ความร่วมมือทางด้านส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมเครือข่าย      
15 มหาวิทยาลัย การจัดนิทรรศการ " น้ําตาลสด : ภูมิปัญญาของชาวมุสลิมบ้านดงตาล" เพ่ือให้ความรู้เก่ียวกับ
การทํานํ้าตาลสด และร่วมชิมลิ้มรสนํ้าตาลสด โรตีสายไหมของชาวมุสลิม  การนําเสนอบทความในหัวข้อ 
"Commodification of Ethnic Products in Ayutthaya" โดย อาจารย์ชนิกานต์ ผลเจริญ  รวมท้ังเข้าร่วม     
ในพิธีส่งมอบธงให้แก่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ในการเป็นเจ้าภาพคร้ังที่ 8 และทัศนศึกษา
วิถี ชี วิตของชาติพันธ์ุชาวมอญ ณ อ.สังขละบุรี การจัดประชุมในคร้ังน้ี มีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นเวที                 
ในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ และนําเสนอผลงานวิจัยด้านศิลปวัฒนธรรมเชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ระหว่าง
คณาจารย์ นักวิชาการ นักศึกษา รวมถึงผู้ที่สนใจ รวมท้ังยังเป็นการพัฒนาและสร้างเครือข่ายความร่วมมือ      
ในการแลกเปลี่ยนทางวิชาการร่วมกันในระดับประเทศและระดับนานาชาติต่อไป 

7. เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เวลา 13.30 น. สถาบันอยุธยาศึกษา จัดประชุม
คณะกรรมการประจําสถาบันอยุธยาศึกษา ครั้งที่ 1/2560 โดยมี ผู้ ช่วยศาสตราจารย์อร่าม ชนะโชติ              
รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจากภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัยฯ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องศูนย์ข้อมูลสถาบันอยุธยาศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

8. เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 สถาบันอยุธยาศึกษา  จัดกิจกรรมแนะนําวารสารวิชาการ
อยุธยาศึกษา การจัดกิจกรรมในครั้งน้ีเพ่ือประชาสัมพันธ์วารสารวิชาการอยุธยาศึกษาแก่นักศึกษา นักวิชาการ 
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และผู้สนใจทั่วไป รวมทั้งเป็นการแลกเปล่ียนเรียนรู้ ประสบการณ์การเขียนบทความวิชาการจากผู้นิพนธ์ อันจะ
เป็นประโยชน์ในการศึกษาและเผยแพร่แนวทางปฏิบัติที่ดีสู่บุคลากรในองค์กรทางวิชาการต่างๆ อีกด้วย 

9. เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2560  จัดกิจกรรมสัมมนาอยุธยาศึกษาวิชาการ ครั้งที่ 1 “250 ปี 
ปัจฉิมกาลกรุงศรีอยุธยา : ปริวรรตบทเรียนเพ่ือสร้างสรรค์อนาคต ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 

10. เมื่อวันที่ 28 - 29 มีนาคม ๒๕๖๐ จัดกิจกรรมชุมชนต้นแบบด้านวัฒนธรรมตามแนว
พระราชดําริ ครั้งที่ 2 ณ ที่ทําการกลุ่มโฮมสเตย์เกาะเกิด อําเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
 

มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
รับทราบ 

 

ระเบียบวาระท่ี 5.6  ผู้อํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 สาระสําคัญโดยย่อ 

1. สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ตามโครงการวิทยวิชาการ “การพัฒนามาตรฐานการจัดการห้องสมุดเพ่ือ
การศึกษาในท้องถิ่น”เพ่ือพัฒนาโรงเรียนเป็นแหล่งเรียนรู้ที่สําคัญทางการศึกษาหาในยุคปัจจุบัน ทั้งใน
ห้องเรียนและนอกห้องเรียน ส่งเสริมการอ่านสารสนเทศท่ีเป็นหนังสือและสื่ออิเล็กทรอนิคส์ และเพ่ือให้
นักเรียนในท้องถิ่นได้เรียนรู้กิจกรรมองค์ความรู้ที่ทางสํานักวิทยบริการฯ จัดแสดงสารสนเทศในรูปแบบต่างๆ  
โดยจัดขึ้นในวันที่ 3 มีนาคม 2560 ณ โรงเรียนบ้านพลับ (วิสุทธิวังราช)  ต.บ้านพลับ อ.บางปะอิน                
จ.พระนครศรีอยุธยา 

2. การจัดต้ังห้องสมุดมนุษย์ถือเป็นการบูรณาการทางการศึกษา เพ่ือพัฒนาท้องถิ่นตามนโยบาย                   
ของการจัดต้ังมหาวิทยาลัยราชภัฏอย่างแท้จริง ภายใต้ปรัชญา “แหล่งรวมภูมิปัญญา พัฒนาการเรียนรู้                     
สู่มาตรฐานสากล” เป็นการเปลี่ยนแปลงกระบวนทัศน์ในการจัดห้องสมุด เสริมสร้างวัฒนธรรมและสังคมแห่ง
การเรียนรู้ โดยเฉพาะการให้วิทยาทาน ความรู้ การสร้างกุศลสําหรับผู้เป็นหนังสือมีชีวิต (Living Book)  และ
เสริมสร้างแรงบันดาลใจให้แก่ผู้อ่านด้วย  ได้เริ่มมีการดําเนินการจัดต้ังเครือข่ายห้องสมุดมนุษย์แห่งประเทศ
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      
ซึ่งจะสามารถช่วยให้อาจารย์มีศักยภาพมากย่ิงขึ้น 

     

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
รับทราบ  
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ระเบียบวาระท่ี 5.7  ผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
 สาระสําคัญโดยย่อ 

1. กิจกรรมบริการวิชาการลงพ้ืนที่ปฏิบัติการไฟฟ้าอัตโนมัติ 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 เพ่ือการประเมินผลงานของ
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 อวันที่  15–17 มีนาคม 2560        
ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร จ.พิษณุโลก 

12.  ผู้อํานวยการเป็นประธานพิธีเปิดโครงการวิจัยการเสริมสร้างพลังอํานาจเพ่ือการพ่ึงตนเองของ
ผู้สูงอายุชุมชนบ้านเกาะเกิด  เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2560 ณ องค์การบริหารส่วนตําบลเกาะเกิด อ.บางปะอิน        
จ.พระนครศรีอยุธยา 

13. วันที่ 2 – 4 มีนาคม 2560  ได้เข้าร่วมประชุมโครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษา               
ณ  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี โดยมีผู้วิจัยเข้าร่วมนําเสนอ จํานวน 4 ท่าน   
 

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
รับทราบ 
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ระเบียบวาระท่ี 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. การประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษา  ขอให้มีการประชาสัมพันธ์หลักสูตรของ
นักศึกษาบัณฑิตร่วมด้วย  เช่น การทําป้ายติดบริเวณต่างๆ   ติดที่รถตู้ของมหาวิทยาลัย  หรือการทํา VTR 
แนะนํามหาวิทยาลัย 

5. ได้รับมอบหมายจากอธิการบดีให้ดําเนินการยกร่างหลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา เป็นภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษาจากประเทศจีนมาเรียนเรียบร้อยแล้ว  
รวมท้ังมีการวิพากษ์หลักสูตรจากผู้ทรงคุณวุฒิหลากหลายมหาวิทยาลัยแล้ว และจะนําเข้าที่ประชุม
คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาในวันที่ 22 มีนาคม 2560 น้ี  ซึ่งคาดว่าจะเปิดรับนักศึกษาในเดือนสิงหาคม 
2560 น้ี   
 

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
รับทราบ 

 
 
 
 

ระเบียบวาระท่ี 5.9  ผู้อํานวยการสาํนักงานอธิการบด ี
 สาระสําคัญโดยย่อ 

สํานักงานอธิการบดี 
1. เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2560 งานนิติการ จัดประชุมคณะกรรมการบ้านพัก เวลา 09.30 – 12.00 น. 

ณ ห้องประชุมอยุธยา – โปรตุเกส 
2. เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560 งานนิติการ จัดประชุมคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง             

เวลา 09.30 – 13.00 น. ณ ห้องประชุมอยุธยา – ฮอลันดา 
3. เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2560 งานนิติการ จัดประชุมคณะกรรมการปรับปรุงและยกร่าง

กฎหมาย เวลา 09.30 – 16.00 น. ณ ห้องประชุมอยุธยา – ฮอลันดา 
4. เมื่ อวั นที่  14 กุ มภาพันธ์  2560 ขอเชิญร่ วมพิ ธี อุปสมบทหมู่   เทิ ดไท้ องค์ ภู มิ พล                        

เวลา 08.30 – 16.30 น.  ณ วัดพนัญเชิงวรวิหาร  จ.พระนครศรีอยุธยา 
5. เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560 งานนิติการจัดประชุมคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง               

เวลา 09.30 – 13.30 น.  ณ ห้องประชุมอยุธยา – ฮอลันดา 
6. เมื่ อวันที่  20 กุมภาพันธ์  2560 งานนิ ติการ จัดประชุมคณะกรรมการสอบสวน                   

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 ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลยัฯ  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. เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560 ประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ  ครั้งที่ 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. วันที่ 8 มีนาคม 2560  ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6/2560 เวลา 09.30 น.           

ณ ห้องประชุมอยุธยา – อาเซียน  สํานักงานอธิการบดี 
11. วันที่ 8 มีนาคม 2560 ประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบฯ ครั้งที่ 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. วันที่ 15 มีนาคม 2560 ประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ  ครั้งที่ 3/2560          

เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมอยุธยา – โปรตุเกส  สํานักงานอธิการบดี 
15. วันที่ 22 มีนาคม 2560 ประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบฯ ครั้งที่ 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. วันที่  28 มีนาคม  2560 ประชุมคณะกรรมการส่ ง เส ริมกิจการมหาวิทยาลัย               
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 
ดังน้ี 

    1.1 เห็นชอบการปรับเพ่ิมคุณวุฒิและอัตราค่าจ้างตามคุณวุฒิปริญญาเอก ราย ดร.พยัญชน์         
เอ่ียมศิลป์ 

    1.2 เห็นชอบในหลักการ (ร่าง) ข้อบังคับฯ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลสําหรับพนักงาน
มหาวิทยาลัย พ.ศ.... และให้ปรับแก้ตามท่ีคณะกรรมการเสนอแนะ เพ่ือเข้าที่ประชุม ก.บ.ม. ในครั้งถัดไป  

 2. ประชุมคณะกรรมการพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการ (ก.พ.ต.) ครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 28 
กุมภาพันธ์ 2560 มีมติเห็นชอบการประเมินผลการสอนและคัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือทําหน้าที่ประเมินผล
งานทางวิชาการ  ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ จํานวน 1 ราย 

3.  การอนุมัติแต่งต้ังคณาจารย์ให้ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ 
 3.1 ดร .ศศิปภา  ทิพย์ประภา ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สังกัด           

คณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ ได้รับการอนุมัติแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ ระดับผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ สาขาวิชาสังคมวิทยา ต้ังแต่วันที่ 28 มีนาคม 2558 (มติสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 2/2560 
เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560) 

3.2 ดร.อัจฉรา  หล่อตระกูล พนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดคณะวิทยาการจัดการ ได้รับ
การอนุมัติแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ต้ังแต่วันที่ 17 
กันยายน 2558 (มติสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560) 

4. ให้ ดร.บูรพาทิศ  พลอยสุวรรณ์ ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตําแหน่งอาจารย์ 
ออกจากราชการเพ่ือไปปฏิบัติงานในตําแหน่งรองเลขาธิการคุรุสภา ต้ังแต่วันที่ 27 มกราคม 2560 (โดยให้
มหาวิทยาลัย สงวนอัตราและตําแหน่ง และเงินงบประมาณแผ่นดินประจําอัตรานั้นไว้) 

5. บุคลากรสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ลาออกจาการปฏิบัติหน้าที่ จํานวน 4 ราย 

5.1 นายพิชัย  มหรรณพ พนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่งวิศวกรโยธา สังกัดงานอาคาร
สถานที่และภูมิสถาปัตย์ กองกลาง สํานักงานอธิการบดี ลาออกจากการปฏิบัติหน้าที่ เมื่อวันที่ 25 
กุมภาพันธ์ 2560 

5.2 นายศรัณย์  ขาวดารา พนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่งวิศวกรโยธา สังกัดงานอาคาร
สถานที่และภูมิสถาปัตย์ กองกลาง สํานักงานอธิการบดี ลาออกจากการปฏิบัติหน้าที่ เมื่อวันที่ 25 
กุมภาพันธ์ 2560 

5.3 นายไทยคม  บุญเด่น เจ้าหน้าที่ประจําตามสัญญา ตําแหน่งนายช่างโยธา สังกัดงาน
อาคารสถานท่ี 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 ดังน้ี 

    6.1 อนุญาตให้คณาจารย์จํานวน 3 ราย ไปศึกษาต่อระดับปริญญาเอก ภายในประเทศ    
(ไม่ใช้เวลาเวลาราชการ) ต้ังแต่ภาคการศึกษาที่ 2/2559 ได้แก่ 

       (1) อาจารย์ปฐมพงษ์  พุ่มพฤกษ์ พนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 

        (2) อาจารย์จินดา ธํารงอาจริยกุล พนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 

       (3) อาจารย์จันจิรา  ดีเลศ พนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดคณะวิทยาการจัดการ 

6.2 อนุญาตให้คณาจารย์จํานวน 2 ราย ขยายเวลาศึกษาต่อระดับปริญญาเอก 
ภายในประเทศ (ใช้เวลาราชการเต็มเวลา) ดังน้ี 

        (1) อาจารย์รุ่งรัตน์  สมานหมู่ พนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

         (2) อาจารย์ศิริวัชร์  อาลักษณสุวรรณ พนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

6.3 อนุญาตให้คณาจารย์จํานวน 3 ราย ขยายเวลาศึกษาต่อระดับปริญญาเอก 
ภายในประเทศ  (ใช้เวลาราชการบางส่วนไปศึกษา) ดังน้ี 

        (1) อาจารย์กันยาลักษณ์  โพธ์ิดง พนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

         (2) ผ.ศ.ชุติมา  แก้วกระจาย พนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

        (3) อาจารย์ศิริพล  แสนบุญส่ง พนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดคณะครุศาสตร์ 
6.4 อนุญาตให้อาจารย์สายชล  สุขญาณกิจ เปลี่ยนแปลงวันที่ไปศึกษาเพ่ือให้สอดคล้องกับ              

ตารางการศึกษาที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กําหนดและสอดคล้องกับตารางการสอนนักศึกษา 

7. ประกาศรับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาสายวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี แทนอัตรา อาจารย์ชัยพฤกษ์  ชูดํา (ครั้งที่ ๒) ระหว่างวันที่ 6 – 31 มีนาคม 2560        
(รับโอนทุกสาขาวิชาของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) 

8. ประกาศรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ครั้งที่ 1/2560 (16 อัตรา) ต้ังแต่วันที่        
1 – 17 มีนาคม 2560 

9. แจ้งการจัดสรรอัตราทดแทนเกษียณอายุราชการ ประจําปี 2559 ซึ่งได้รับการจัดสรรอัตรา
พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการจากสํานักงบประมาณ จํานวน 5 อัตรา โดยเริ่มจ้างได้ต้ังแต่วันที่ 1 
มิถุนายน 2560 เป็นต้นไป และขอให้คณะส่งข้อมูลนโยบายหรือแนวทางในการบริหารการจัดสรรอัตรา 
และมีความจําเป็นมากน้อยเพียงใด ที่จะขอรับการจัดสรรอัตราดังกล่าว ในวันที่ 15 มีนาคม 2560         
เพ่ือรวบรวมข้อมูลเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจํามหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) ครั้งที่ 
3/2560 เพ่ือพิจารณาต่อไป  (บันทึกข้อความงานบริหารงานบุคคล ที่ ศธ 0550.1.1/ว369 ลงวันที่ 7 
มีนาคม 2560) 
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 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี 5.10  ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ 
– ไม่มี -  

 

ระเบียบวาระท่ี 5.11  ผู้อํานวยการกองนโยบายและแผน 

 สาระสําคัญโดยย่อ 
1. ผลการดําเนินงาน ประจําเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 – มีนาคม พ.ศ.2560 
2. แผนการดําเนินงานประจําเดือนมีนาคม – เมษายน พ.ศ.2560 
3. สรุปผลการดําเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ     

พ.ศ. 2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จําแนกตามประเภทงบประมาณ ข้อมูลสะสม ต้ังแต่
วันที่ 1 ตุลาคม 2559 – 28 กุมภาพันธ์  2560  

4. สรุปผลการดําเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ     
พ.ศ.2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จําแนกตามประเภทรายจ่าย ข้อมูลสะสม ต้ังแต่วันที่     
1 ตุลาคม – 28 กุมภาพันธ์  2560 

5. สรุปผลการดําเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ     
พ.ศ. 2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จําแนกรายหน่วยงาน ข้อมูลสะสม ต้ังแต่วันที่          
1 ตุลาคม 2559 – 28 กุมภาพันธ์  2560 

6. สรุปผลการดําเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย  ประจําปีงบประมาณ    
พ.ศ. 2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จําแนกรายหน่วยงาน ข้อมูลสะสมต้ังแต่ 1 ตุลาคม 
2559 – 28 กุมภาพันธ์ 2560 

7. สรุปผลการดําเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ    
พ.ศ. 2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  จําแนกรายหน่วยงาน  ข้อมูลสะสมต้ังแต่ 1 ตุลาคม 
2559 – 28 กุมภาพันธ์ 2560 

8. สรุปผลการดําเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย  ประจําปีงบประมาณ    
พ.ศ.2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จําแนกรายหน่วยงาน ข้อมูลสะสมต้ังแต่ 1 ตุลาคม 
2559 – 28 กุมภาพันธ์ 2560 

9. ข่าวยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา รวบรวมโดยกองนโยบายและแผน สํานักงานอธิการบดี  
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา มีนาคม 2560 

10. Thailand 4.0 กับอนาคตประเทศไทย โดย ดร.สุวิทย์  เมษินทรีย์  รัฐมนตรีประจําสํานัก
นายกรัฐมนตรี  บรรยายในการตรวจเย่ียมและมอบนโยบายแก่คณะผู้บริหาร  สํานักงานราชบัณฑิตยสภา  
เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2560 ณ ห้องประชุมช้ัน 4  สํานักงานราชบัณฑิตยสภา 

 

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
รับทราบ    
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ระเบยีบวาระท่ี 5.12  ผู้อํานวยการกองกลาง 
- ไม่มี - 

 
 

ระเบยีบวาระท่ี 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 นํานักศึกษาทุนอุดมศึกษาเพ่ือการพัฒนาจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ รุ่นที่ 5 รุ่นที่ 6 และรุ่นที่ 7 เข้าร่วมสัมมนาโครงการปัจฉิมนิเทศเพ่ือเตรียมความพร้อมเข้าสู่อาชีพในพ้ืนที่
และสร้างเครือข่ายผู้รับทุนโครงการทุนอุดมศึกษาเพ่ือการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ณ โรงแรมสีดา รีสอร์ท  
จังหวัดนครนายก 

3. เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560  – วันที่ 2 มีนาคม  2560 นําตัวแทนนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 44 (รอบมหกรรม) ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัด
นครราชสีมา ผลการแข่งขันมีดังน้ี 

3.1. มวยไทยสมัครเล่น รุ่นเฟเธอร์เวท นํ้าหนักเกิน 54 กก. แต่ไม่เกิน 57 กก.บุคคล หญิง      
ได้เหรียญทองแดง น.ส.วิชุดา ทรัพย์สมบัติ นักศักษาช้ันปีที่ 2 สาขาวิชาพลศึกษา คณะครุศาสตร์ 

3.2. เพาะกายไวท์เวทบุคคลชาย  นํ้าหนักไม่เกิน 70 กิโลกรัม ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ ได้ลําดับ   
ที่ 5  นายภาคภูมิ กลิ่นพานิช 

3.3. เพาะกาย โมเดลฟิสิคชาย บุคคลชาย ความสูงไม่เกิน 170 ซม. ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ      
ได้ลําดับที่ 5 นายวิชัย กระจ่างผล 

3.4. สรุปเหรียญรางวัลกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย 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 ดังน้ี  

(1) มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ 
(2) มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
(3) มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 
(4) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 
(5) มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 
(6) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
ซึ่งการแข่งขันประกอบด้วย 6 ชนิดกีฬา ดังน้ี 
(1) ฟุตบอล (ชาย) 
(2) ฟุตซอล (ชาย) 
(3) บาสเกตบอล (ชาย-หญิง) 
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(4) วอลเลย์บอล (ชาย-หญิง) 
(5) เซปักตะกร้อทีมชุด (ชาย) 
(6) เซปักตะกร้อทีมเด่ียว (ชาย-หญิง) 
(7) เปตอง (ชาย-หญิง) 

6. เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2560  จัดประชุมผู้จัดการทีมเตรียมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัย     
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 

 

ระเบยีบวาระท่ี 5.14  ผู้อํานวยการกองบริการการศกึษา 
 สาระสําคัญโดยย่อ 

1. ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 09.00-
12.00 น. ณ ห้องประชุมอยุธยา-อาเซียน ช้ัน 2 

2. ประกาศผลการคัดเลือกเป็นนักศึกษาภาคปกติ คณะครุศาสตร์ ประจําปีการศึกษา 2560  
(รอบแรก) เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป กองบริการการศึกษา www.aru.ac.th 

3. ประกาศรายช่ือผู้ มี สิ ทธ์ิสอบสัมภาษณ์ นักศึ กษาภาคปกติ  คณะมนุษยศาสตร์ฯ                   
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. รายงานตัวและยืนยันสิทธ์ิเป็นนักศึกษาภาคปกติ 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. ตรวจสอบรายวิชาที่เปิดในภาคเรียนที่ 1/2560 พร้อมเตรียมส่งขอรายช่ืออาจารย์ผู้สอน        
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. ประกาศเรียกผู้สํารองมารายงานตัวและยืนยันสิทธ์ิเป็นนักศึกษาภาคปกติ 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 ช้ัน 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 

 

ระเบยีบวาระท่ี 5.15  หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน 
- ไม่มี – 
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ระเบยีบวาระท่ี 5.16  รองอธิการบด ี
ระเบียบวาระท่ี 5.16.1  รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร 
 สาระสําคัญโดยย่อ 

1. สรุปข้อมูลด้านอาคารสถานที ่
 สรุปภาพรวมความคืบหน้างานก่อสร้างอาคารหลังใหม่และงานปรับปรุงอาคารหลังเดิม รวม 5 

อาคาร  จะสามารถทําการส่งมอบและใช้งานได้ในเดือนมกราคม 2561 ยกเว้นอาคารครุศาสตร์ที่จะทําการส่งมอบ
ใช้งานอาคารได้ในเดือนเมษายน 2560 

1.1 อาคารครุศาสตร์  ส่งงวดงานในงวดที่ 15 จาก 18 งวด (จากเดิมเดือนมกราคม ถึงงวดท่ี 
13) คาดว่าจะส่งมอบอาคารได้ในสิ้นเดือนมีนาคม 2560 

1.2 อาคารศิลปกรรม  ส่งงวดงานในงวดที่ 6 จาก 22 งวด (จากเดิมเดือนมกราคม ถึงงวดที่ 5) 
คาดว่าจะส่งมอบอาคารได้ปลายปี 2560 ปริมาณงานโดยรวมมีความคืบหน้าแล้ว 60% (ผู้ว่าจ้างได้ดําเนินงาน
ล่วงหน้าในงวดที่เหลือ) ขณะนี้อยู่ระหว่างการปรับแบบในส่วนของภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบสะพานเทพหมีและแนว
คลองโบราณเพ่ือให้สอดคล้องกับการก่อสร้างอาคารในบริเวณใกล้กับโบราณสถาน  ตามคําแนะนําจาก            
กรมศิลปากร  รวมถึงการปรับแบบเพ่ือคงบ้านพักอธิการบดีไว้เพ่ือการใช้งานโดยไม่ต้องทําการรื้อถอน 

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
ติดต้ังโครงเหล็กหลังคารูปทรงไทย  ซึ่งจะทํางานหลังคาอาคาร 2  แล้วเสร็จในเดือนมีนาคม และหลังคาอาคาร 1 
แล้วเสร็จในเดือนเมษายน โดยคาดว่าจะดําเนินการปรับปรุงอาคารทั้งสองแล้วเสร็จส่งมอบได้ในเดือนตุลาคม 2560 

1.5 จัดส่งเอกสารขอรับการสนับสนุนไปกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน 
(พพ.) กระทรวงพลังงาน เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 โดยขอรับการสนับสนุนไป 2 โครงการ คือ  

1.5.1 โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้พลั งงานในหน่วยงานภาครั ฐ ขอรับ                      
การสนับสนุนเพ่ือการเปลี่ยนเครื่องปรับอากาศที่มีอายุการใช้งานเกิน 10 ปี ให้เป็นเครื่องปรับอากาศประสิทธิภาพสูง
แบบแยกส่วนชนิดอินเวอร์เตอร์ (Invertor) จํานวน 724 เครื่อง และเปลี่ยนหลอดไฟฟ้าแสงสว่างแบบเดิมเป็นหลอด
แอลอีดี จํานวน 12,354 หลอด โดยคาดว่าผลของโครงการจะสามารถประหยัดค่าไฟฟ้าได้ 11,561,798.93 บาท/ปี 

1.5.2 โครงการส่งเสริมการใช้พลังงานแสงอาทิตย์ในหน่วยงานภาครัฐ  ขอรับ          
การสนับสนุนการติดต้ัง  “โซลารูฟท็อป” (Sola  Rooftop) เพ่ือผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดต้ังบน
หลังคา  ขนาดกําลังติดต้ังรวม 828 กิโลวัตต์ ใช้งานในช่วงกลางวัน โดยคาดว่าผลของโครงการจะสามารถผลิตไฟฟ้า
ได้ 1,208,880 กิโลวัตต์ – ช่ัวโมงใน 1 ปี 

1.6 อยู่ระหว่างดําเนินการตามขั้นตอนทางเอกสารเพ่ือดําเนินงานโครงการปรับปรุงพ้ืนโรงยิม 
2 ปรับปรุงห้องบริการอินเทอร์เน็ต  ปรับปรุงห้องประชุมอาคาร 100 ปี ปรับปรุงซ่อมแซมพ้ืนและผนังอาคาร
บัณฑิตวิทยาลัย  ปรับปรุงภูมิทัศน์รอบอาคารคณะวิทยาการจัดการ  ลานบริเวณอาคาร 100 ปี และอาคารหอดู
ดาว  ที่สภามหาวิทยาลัยได้อนุมัติงบประมาณระยะแรกเป็นจํานวนเงิน 5,220,363 บาท   

ส่วนรายการซ่อมปรับปรุงรถยนต์โดยสาร 2 คัน จํานวนเงิน 2,448,160 บาท อยู่ระหว่าง        
การตรวจสอบสภาพรถโดยมีคณะกรรมการจากบุคคลภายนอกร่วมตรวจสอบ 
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2. สรุปข้อมูลด้านบริหารจัดการ 

2.1 การจ่ายเงินเพ่ิมพิเศษให้กับเจ้าหน้าที่ประจําตามสัญญาในปีงบประมาณ พ.ศ.2559 คนละ 
2,400 บาท โดยจะทําการจ่ายเงินในเดือนมีนาคม 2560 

2.2 อยู่ระหว่างกระบวนการปรับอัตราค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยให้เป็น 1.5 และ 1.7 เท่า
ของข้าราชการสําหรับพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนและสายวิชาการ  โดยมีผลต้ังแต่เดือนเมษายน 2560 
เป็นต้นไป โดยอัตราค่าจ้างแรกบรรจุของพนักงานมหาวิทยาลัยหลังปรับใหม่ เป็นดังน้ี 

 สายสนับสนุน วุฒิปริญญาตรี  22,500  บาท 
 สายวิชาการ  วุฒิปริญญาโท  29,750  บาท 
 สายวิชาการ  วุฒิปริญญาเอก  35,700  บาท 
2.3 อยู่ระหว่างการดําเนินการเพ่ือทบทวนปรับปรุงโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการหน่วยงานภายใน 
2.4 อยู่ระหว่างกระบวนการทบทวนการวิเคราะห์กรอบอัตรากําลัง 61 – 64 
2.5 อยู่ระหว่างกระบวนการจัดทําร่างแผนบริหารและพัฒนาบุคลากร 

3. สรุปข้อมูลด้านงานวิเทศสัมพันธ์ 

3.1 สภามหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบการจัดทํา MOU ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยากับมหาวิทยาลัย Anqing  Normal ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน 

3.2 โครงการฝึกอบรมภาษาอังกฤษ ณ ประเทศมาเลเซีย  เมื่อครบกําหนดเวลารับสมัครเป็น
วัดสุดท้ายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 ไม่มีผู้สมัคร 

3.3 มหาวิทยาลัยเกียวโตการศึกษาโดย  รองศาสตราจารย์นาโอมาซา  ซาซากิ มีกําหนดการมา
เยือนมหาวิทยาลัยเพ่ือเจรจาเร่ืองการดําเนินงานตามโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาประจําปีในวันที่ 10 และ       
16 มีนาคม 2560 โดยนักศึกษาไทยมีกําหนดการเดินทางไปเมืองเกียวโตประเทศญี่ปุ่น ในวันที่ 4 – 18 กรกฎาคม 
2560 และนักศึกษาญี่ปุ่นมีกําหนดการเดินทางมาที่มหาวิทยาลัย ในวันที่ 15 – 24 สิงหาคม 2560 

นอกจากน้ีจะมีการเจรจาเพ่ือการจัดทํา MOU ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
กับมหาวิทยาลัยเกียวโตการศึกษาและมหาวิทยาลัยการศึกษาโอซากา  โดยที่ทางญี่ ปุ่นจะทํา MOU                 
กับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพียง 4 แห่งเท่าน้ัน จากเดิมทําในนามมหาวิทยาลัยราชภัฏ 38 แห่ง 
 

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
รับทราบ 

 
 

ระเบียบวาระท่ี 5.16.2  รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน 
 

 สาระสําคัญโดยย่อ 
1. การพัฒนาระบบและกลไกการขับเคลื่อนการดําเนินการ (Key  Performance  Indicators : 

KPIs) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา    
 จากการประชุมคณะกรรมการจัดทําตัวช้ีวัดผลการดําเนินการ (Key Performance Indicators : 

KPIs)  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 2/2560  เมื่อวันที่พฤหัสบดีที่ 2 มีนาคม 2560 ได้เชิญคณบดี 
ผู้อํานวยการสํานัก/สถาบัน เข้าร่วมพิจารณาคู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือน         
ในสถาบันอุดมศึกษา และพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏ
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พระนครศรีอยุธยา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 โดยมติที่ประชุม เห็นชอบและปรับแก้ไขผู้รับผิดชอบ         
เก็บข้อมูล 

2. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือทบทวนตัวช้ีวัดความสําเร็จของกิจกรรม/โครงการ ซึ่งจะจัด      
ในวันที่ 3 เมษายน 2560 โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลิมเกียรติ ดุลสัมพันธ์ 

3. รายงานเงินเหลือจ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุน (งบแผ่นดิน) ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  จะดําเนินการขอความเห็นชอบการโอนงบประมาณเหลือจ่าย              
จากงบลงทุนไปเป็นค่าสาธารณูปโภคของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เสนอต่อรัฐมนตรี                   
ว่าการกระทรวงศึกษาธิการต่อไป 

 

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
รับทราบ 

 

ระเบียบวาระท่ี 5.16.3  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
 สาระสําคัญโดยย่อ 
  ผลการดําเนินงานเดือนกุมภาพันธ์  

1. การประชุมคณะกรรมการอนุมัติการประเมินผลการศึกษา (คณะครุศาสตร์) ภาคเรียนที่ 
2/2559 จํานวน 316 ราย 

2. การจัดประชุมผู้เก่ียวข้องเพ่ือพัฒนารายวิชาศาสตร์พระราชา 
3. การนําเสนอหลักสูตรเข้าพิจารณาในการประชุมสภามหาวิทยาลัย จํานวน 6 หลักสูตร 
4. การนําเสนอระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย การจ่ายค่าสอนเกิน

ภาระงานสอนในการจัดการศึกษาภาคปกติ พ.ศ.2560 เข้าพิจารณาจากสภามหาวิทยาลัย 
แผนการดําเนนิงานในเดือนมีนาคม 2560 
1. การวางแผนรับสมัครนักศึกษาภาคปกติ ประจําปีการศึกษา 2560 (รอบ 2)  
2. การดําเนินการออกประกาศการจ่ายเงินค่าสอนเกินภาระงาน  และเบิกจา่ยค่าสอนเกิน

ภาระงานสําหรับนักศึกษาภาคปกติ ในภาคเรียนที่ 1/2559 
3. การประชุมร่วมกับที่ประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศเพ่ือวางแผนการรับสมัคร

นักศึกษาใหม ่ ประจําปีการศึกษาที่ 1/2559 
4. การประชุมร่วมกับที่ประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศเพ่ือวางแผนการรับสมัคร

นักศึกษาใหม ่ ประจําปีการศึกษา 2561 ตามที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทยกําหนด 
 

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
รับทราบ 

 
 

ระเบยีบวาระท่ี 5.16.4  รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา 
- ไม่มี – 
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ระเบยีบวาระท่ี 5.16.5  รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษและกฎหมาย 
 สาระสําคัญโดยย่อ 
  รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษและกฎหมาย แจ้งเรื่อง ITA โดยนโยบายของรัฐบาล  กระทรวงศึกษาธิการ 
และสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)  ได้ตอบโจทย์นโยบายยุทธศาสตร์ของ ปปช.  ซึ่งเป็นภารกิจสําคัญ     
ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ   โดยได้ดําเนินการอย่างต่อเน่ืองมาในการประเมินรอบแรกน้ันมี       
คณะผู้ประเมินจากโรงเรียนนายร้อยตํารวจเป็นที่ปรึกษา  โดยสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)             
เป็นผู้ว่าจ้างให้ทําหน้าที่เป็นผู้ประเมิน  ได้จัดบุคลากรมาประเมินภายในประกอบด้วยอาจารย์ บุคลากรสายสนับสนุน  
และนักศึกษา   และในวันที่ 30 เมษายน 2560 จะเป็นการส่งข้อมูลหลักฐานในช่วงที่ 2 ภายใต้ภารกิจด้านการบริการ
วิชาการและการศึกษา   
 

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
รับทราบ 

 

ระเบยีบวาระท่ี 5.16.6  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพ 
 สาระสําคัญโดยย่อ 

1. เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560 จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาและดําเนินงานประกันคุณภาพ
การศึกษา ครั้งที่ 2/2560 

2. วันที่ 15 มีนาคม 2560 จัดประชุมเตรียมความพร้อมเพ่ือขอการขึ้นทะเบียนหลักสูตร 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 การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปีการศึกษา 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 

 

ระเบยีบวาระท่ี 5.16.7  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการและสหกิจศึกษา 
 สาระสําคัญโดยย่อ 

1. วันที่ 1,8,15,22  กุมภาพันธ์ 2560 อบรมทักษะการใช้โปรแกรมสําเร็จรูป Microsoft Office 
ให้กับสาขาที่เข้าร่วมสหกิจศึกษา ช้ันปีที่ 2 และ 3 จํานวน 7 สาขาวิชา ดังน้ี 
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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 
ดังน้ี 

     (1) บริษัท แมกเนคอมพ์ พรีซิช่ัน 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) อยุธยาซิต้ีพาร์ค 
  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 ซิต้ี จอมเทียน พัทยา จังหวัดชลบุรี 
 

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
รับทราบ 

 

 

ระเบยีบวาระท่ี 5.16.8  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์ 
 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 
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3. เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 ดร.ภาคิน โชติเวศย์ศิลป์ เป็นผู้แทนอธิการบดี เข้าร่วมประชุม
กิจกรรมว่ิง “หน่ึงล้านห้าแสนก้าว ศิริราชและพสกนิกรไทยร่วมว่ิงเฉลิมพระเกียรติ” ณ  ห้องประชุม 1 ช้ัน 3 อาคาร 4 
ช้ัน ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

4. เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560 งานประชาสัมพันธ์ ประชุมคณะกรรมการเตรียมจัดทําวารสาร
ประชาสัมพันธ์ “ภูมิอยุธยา” ฉบับที่ 3 ณ ห้องประชาสัมพันธ์ ช้ัน 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  เรื่องอ่ืน ๆ 
ระเบียบวาระท่ี  6.1 กําหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  ครั้งท่ี 4/2560 

สาระสําคัญโดยย่อ 
มหาวิทยาลัยกําหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  (ก .บ . )              

ครั้งที่ 4/2560  ในวันอังคารที่ 18 เมษายน 2560  เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมอยุธยา – อาเซียน  
สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยขอให้กรรมการทุกท่านเข้าร่วม        
ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน 

 

มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
     รับทราบ 

 

ระเบียบวาระท่ี  6.2 ข้อเสนอแนะจากแต่ละหน่วยงาน 
สาระสําคัญโดยย่อ 

ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ มีข้อเสนอแนะ ดังต่อไปน้ี 
1. การปรับปรุงทรัพยากรท่ีเอ้ืออํานวยต่อการพัฒนาหลักสูตร  เพ่ือให้นักศึกษาได้รับ

ประโยชน์  เน่ืองจากมหาวิทยาลัยมีการจัดตลาดนัดในวันเสาร์ – อาทิตย์  จึงเห็นว่าเป็นโอกาสดีที่จะให้
นักศึกษาที่มีความรู้ด้านดนตรี  นาฏศิลป์  การละคร ได้นําความรู้ที่ได้ศึกษามาแสดงให้กับประชาชนท่ัวไป
ได้ชม  และเพ่ือแสดงถึงศักยภาพความสามารถของนักศึกษา  อีกทั้งยังเป็นการสร้างรายได้ให้กับ
มหาวิทยาลัย  ส่วนพ้ืนที่ที่จะให้นักศึกษาได้แสดงความสามารถ  เห็นควรว่าเป็นบริเวณอาคาร 70 ล้าน
เหมาะสมท่ีสุดเพราะอยู่ใกล้กับตลาดนัด     
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2. มีอดีตนักศึกษามาปรึกษาว่าต้องการจะนําสินค้ามาจําหน่ายในโรงอาหาร  ซึ่งเป็นธุรกิจ
ร้านสเต็ก  จึงแนะนําว่าให้จัดทําแบบสํารวจความต้องการจากนักศึกษาว่าต้องการมีร้านสเต๊กหรือไม่  และ
ผลจากการสํารวจนักศึกษา จํานวน 200 คน  ปรากฏว่า 90% ของนักศึกษาต้องการให้มี  ดังน้ันจึงเสนอ
เป็นทางเลือกหน่ึงให้นักศึกษาได้เลือกรับประทานอาหาร  นอกเหนือจากร้านอาหารท่ีมีอยู่     
 

มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
     รับทราบ 

 

เลิกประชุมเวลา  15.55 น.  
 

 

นางนงคราญ คงสมทรง ผู้จัดทํารายงานการประชุม
นางลักขณา เตชวงษ์ ผู้ตรวจบันทึกการประชุม


