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รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
คร้ังที่  3/2561 

วันอังคารท่ี  13  มีนาคม  2561  เวลา 13.30 – 16.38 น. 
ณ  หองประชุมอยุธยา – อาเซียน  อาคารศรีอโยธยา (สํานักงานอธิการบดี)  

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

ผูมาประชุม 
1. อาจารย ดร.เกษม บํารุงเวช อธิการบดี       ประธาน 
2. อาจารยจิรศักดิ์ ชุมวรานนท รองอธิการบดฝีายบริหาร      กรรมการ 
3. ผศ.อราม   ชนะโชติ  รองอธิการบดีฝายนโยบายและแผน    กรรมการ 
4. ผศ.ดร.อดิศร  ภูสาระ  รองอธิการบดฝีายวิชาการ      กรรมการ 
5. ผศ.ธาตรี   มหันตรตัน รองอธิการบดีฝายกิจการพิเศษฯ     กรรมการ 
6. รศ.ดร.ชูสิทธิ์  ประดับเพ็ชร รองอธิการบดฝีายกิจการนักศึกษาและวิจัยฯ  กรรมการ 
7. ผศ.บุญไท  เจริญผล  ผูชวยอธิการบดีฝายงานประกันคณุภาพ    กรรมการ 
8. อาจารย ดร.กิติมา ทามาลี  ผูชวยอธิการบดีฝายบริการวิชาการฯ    กรรมการ 
9. ผศ.ดร.สุวิทย  ไวยกุล  คณบดีคณะครุศาสตร              กรรมการ 
10. ผศ.ดร.ภาคิน โชติเวศยศิลป คณบดีคณะมนุษยศาสตรฯ     กรรมการ 
11. ผศ.ดร.วิมลพรรณ รุงพรหม  คณบดีคณะวิทยาศาสตรฯ            กรรมการ 
12. ผศ.ดร.อัจฉรา หลอตระกูล คณบดีคณะวิทยาการจัดการ        กรรมการ 
13. ผศ.ดร.สุจิตกัลยา มฤครัฐอินแปลง ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา    กรรมการ 
14. อาจารย ดร.จงกล เฮงสุวรรณ ผูอํานวยการสถาบันอยุธยาศึกษา        กรรมการ 
15. อาจารยสาโรช ปุริสังคหะ ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและ 

     เทคโนโลยีสารสนเทศ      กรรมการ 
16. อาจารย ดร.นรสิานันท  เดชสุระ ผูอํานวยการสํานักงานคณะกรรมการบัณฑติศึกษา  

             กรรมการ 
17. นางสาวเพลินตา โมสกุล  ผูอํานวยการกองนโยบายและแผน        กรรมการ 
18. นางลักขณา  เตชวงษ  ผูอํานวยการกองกลาง      กรรมการ 
19. นางสารภี  พูลศิริ  ผูอํานวยการกองพัฒนานักศึกษา     กรรมการ 
20. ดร.เกษรา  ศรีวิเชียร ผูอํานวยการกองบริการการศึกษา     กรรมการ 
21. นางลักขณา  เตชวงษ  ผูอํานวยการกองกลาง รักษาการในตําแหนง 

     ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี     กรรมการและเลขานุการ 
22. นางสาวกาญจนพิชญา  ภิญญา เจาหนาท่ีบริหารงานทั่วไป     ผูชวยเลขานุการ 
23. นางนงคราญ  คงสมทรง เจาหนาท่ีบรหิารงานทั่วไป     ผูชวยเลขานุการ 
24. นางจิราพร  พัฒนธนกิจ เจาหนาท่ีบริหารงานทั่วไป     ผูชวยเลขานุการ 
25. นางปยะนุช  สุขเพ็ชร  เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป     ผูชวยเลขานุการ 
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ผูลาประชุม 
อาจารยประพันธ   แสงทองดี ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ ติดภารกิจ 
 

ผูเขารวมประชุม 
1. นางสาวกาญจนา  เงินออน  หัวหนาสํานักงานคณะครุศาสตร 
2. นางอรัญญา   จงกลรัตน หัวหนาสํานักงานคณะมนุษยศาสตรฯ 
3. นางวิรินดา   มีบํารุง  หัวหนาสํานักงานคณะวิทยาศาสตรฯ 
4. นางเบญญาภา  สอนพรม หัวหนาสํานักงานคณะวิทยาการจัดการ 
5. นางทิวาพร   สงแสง  หัวหนาสํานักงานผูอํานวยการสํานักงานคณะกรรมการ 

   บัณฑิตศึกษา 
6. นางสาวพิจิกามาศ  แยมบู  หัวหนาสํานักงานผูอํานวยการสํานักวิทยบริการฯ 
7. นางสาวเบญจลักษณ  ชิดชาญชัย หัวหนางานประกันคุณภาพ 
8. วาที่รอยตรีอิทธิพัทธ  สมจู  นักวิเคราะหนโยบายและแผน 
 

เร่ิมประชุม   เวลา 13.34 น. 
 

          ประธาน พิจารณาจํานวนกรรมการที่ มาประชุ มและเห็นว าครบองคประชุมแล ว จึงเป ด                 
การประชุมและดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม  

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องที่ประธานแจงใหทราบ 

ระเบียบวาระที่ 1.1   รายชื่ออาจารยที่มีภาระงานสอนตํ่ากวา 18 ภาระงาน 
 

 สาระสําคัญโดยยอ 
ประธาน  มอบหมายให ผศ.ดร.อดิศร  ภูสาระ  รองอธิการบดีฝายวิชาการ เปนผูแจงรายละเอียดใหที่

ประชุมทราบ 
ผศ.ดร.อดิศร  ภูสาระ  แจงวา  จากการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) ครั้งที่ผานมา  

ไดรับมอบหมายจากอธิการบดีใหตรวจสอบรายชื่ออาจารยที่มีภาระงานสอนต่ํากวา 18 ภาระงาน  แลวรายงาน      
ใหทราบ  ดังนั้นจึงเสนอเอกสารรายชื่ออาจารยที่มีภาระงานสอนต่ํากวา 18 ภาระงาน ดังเอกสารหนา 3 ใหที่ประชุม
ทราบ 
 

 มติ/ความเห็นของท่ีประชุม 
   รับทราบ   
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ระเบียบวาระที่ 1.2    รายงานผลการดําเนินงานดานมาตรฐานภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษา 

 สาระสําคัญโดยยอ 
 ผศ.ดร.อดิศร  ภูสาระ แจงวา การดําเนินงานดานมาตรฐานภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษา           

มีนักศึกษาเขาใชงานโปรแกรม SPEEXX จํานวน 1,937 คน คิดเปนรอยละ 78  และไมเขาใชงาน จํานวน    
560 คน คิดเปนรอยละ 22  มีนักศึกษาเขาสอบ จํานวน 1,038 คน คิดเปนรอยละ 53.58 และเมื่อ
เปรียบเทียบคะแนนหลังการใชโปรแกรมพบวามีคะแนนสอบดีขึ้นโดยการอาน – เขียน เพ่ิมขึ้นรอยละ 77.4  
ดานการฟงพูด เพิ่มข้ึนรอยละ 59.34 

   สวนการสอบวัดระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษนักศึกษารุนป พ.ศ. 2560 ภาคเรียนที่ 1/2560 วันที่ 13 
ธันวาคม 2560 จากนักศึกษาทั้งหมด จํานวน 1,343 คน มีนักศึกษาที่เขาสอบ จํานวน 1,197 คน  พบวามีนักศึกษา
สอบผาน จํานวน 20 คน และแผนดําเนินการตอไปไดกําหนดใหมีการอบรมหลังจากสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2560 ชวง
วันที่ 2 – 15 กรกฎาคม 2561  

 

 มติ/ความเห็นของท่ีประชุม 
   รับทราบ และประธานไดมอบหมายใหรองอธิการบดีฝายวิชาการประชุมทีมวิชาการวาจะดําเนินการ

อยางไร  เพ่ือผลักดันใหนักศึกษาเขาทดสอบและเม่ือไดขอยุติแลวใหแจงคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 

(ก.บ.) เพ่ือจะไดเชิญผูบรหิารพูดคุยกับนักศึกษาและชี้ใหเห็นวาจะเกิดผลอยางไร  โดยขอใหจัดนักศึกษาที่มีความ

จําเปนกอนมาประชุมพรอมกัน   

ระเบียบวาระที่ 1.3    ขอบคุณผูบริหาร  คณาจารย บุคลากร และนักศกึษา 

 สาระสําคัญโดยยอ 
 ขอบคุณผูบริหาร  คณาจารย บุคลากร  และนักศึกษาทุกทานที่ชวยเหลือรวมมือกันในการดําเนินงานพิธี

พระราชทานปริญญาบัตรที่ผานมาดวยความเรียบรอย  ซึ่งมหาวิทยาลัยไดรับคําชมเชยจากการจัดงานคร้ังนี้  แตก็มี
ปญหาบางอยางท่ีตองแกไข  จึงมอบหมายใหรองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษาฯ ไดสรุปถึงปญหาและอุปสรรค      
เพื่อนําไปปรับปรุงแกไขในครั้งตอไป  สวนกรณีผูที่บันทึกขอความขอไมปฏิบัติงาน  มหาวิทยาลัยจะไมอนุญาตหากไมมี
เหตุผลถือเปนการขัดคาํสั่งผูบังคบับัญชา  และใหงานบรหิารงานบุคคลบันทึกขอมูลไวใน ก.พ. 7 ดวย  

 

 มติ/ความเห็นของท่ีประชุม 
   รับทราบ 
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ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

ระเบียบวาระที่ 2.1  เร่ืองรับรองรายงานการประชุม  คร้ังที่  2/2561  

สาระสําคัญโดยยอ 
มหาวิทยาลัยได กําหนดให มี การประชุม  คณ ะกรรมการบ ริหารมหาวิทยาลัย  (ก .บ .)               

ครั้งท่ี 2/2561 เมื่อวันอังคารที่ 13 กุมภาพันธ  2561 เวลา 13.30 น. ณ หองประชุมอยุธยา – อาเซียน  
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

เลขานุการคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) นําเสนอรายงานการประชุม ครั้งที่ 2/2561    
เพื่อขอใหท่ีประชุมรับรองรายงานการประชุม 

 

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
  รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  (ก .บ.) ครั้ งที่  2/2561              
โดยไมมีการแกไข 
 

ระเบียบวาระท่ี 3   เรื่องสืบเนื่องจากการประชุม 

ระเบียบวาระที่ 3.1  รายงานขอมูลการดําเนินงานและผลการปฏิบัติตามมติท่ีประชุม 
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 
2/2561 

สาระสําคัญโดยยอ 
  เลขานุการคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) นําเสนอรายงานขอมูล  จากการดําเนินงาน
และผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 2/2561 เมื่อวันอังคารที่ 13 
กุมภาพันธ  2561  ดังตอไปนี้ 

ระเบียบ
วาระท่ี 

เรื่อง 
มติที่ประชุม/ขอเสนอแนะ 

และขอส่ังการ 
ผลการปฏิบัติตามมติ 

3.2 พิจารณากลไกการขับเคลื่อนยุทธศาสตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

เห็นชอบ 
1. คณะกรรมการกลไกการขับเคลื่อน

ยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา กลไกเสนอใหม (1)     
ถึง (5) สวนกลไกเสนอใหม (6) ยังไมแตงตั้ง
เนื่องจากการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร
จะมีกระบวนการและองคประกอบของ
คณะกรรมการเร่ืองน้ีอยูแลว 

2. หนา 60 ภาพจําลองกลไกการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร  ใหเพ่ิมเร่ืองการจัดทําแผน  
และใหกองนโยบายและแผนเปนเจาภาพ
รวบรวมรายงาน กํากับติดตาม  ประเมินผล
และรายงาน  โดยอาจกําหนดใหมีรายงาน
ตอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
(ก.บ.) ทราบในแตละเดือน 

 
 

- แจงมติการประชุมใหแกหนวยงาน        
ท่ีเก่ียวของไดรับทราบ 

- ไดดําเนินการปรับแกไขตามขอเสนอแนะ
ของคณะกรรมการบรหิารมหาวิทยาลัย 
(ก.บ.) เรียบรอยแลว 

- ไดมีการนัดหมายคณะกรรมการ        
เพ่ือประชุมแลว 
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ระเบียบ
วาระท่ี 

เรื่อง 
มติที่ประชุม/ขอเสนอแนะ 

และขอส่ังการ 
ผลการปฏิบัติตามมติ 

3. หนา 60 ใหปรับการเขียนคําวา ย. เปนคํา
เต็มคือยุทธศาสตร และใหตรวจสอบชื่อ
คณะกรรมการบางจุดยังเขียนไมเหมือนกัน
ใหปรับแกไขใหถูกตองตรงกันท้ังหมด 

4. ใหทําหนงัสือไปยังหัวหนาหนวยแตละ
หนวยเพื่อนัดหมายการประชุมจัดทําแผน
เพ่ือนําไปสูผลลัพธ 

4.1 ขอความเห็นชอบปรับเพ่ิมอัตราการเก็บ
เงินตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา วาดวย การเก็บเงิน
บํารุงการศึกษาและการจายเงินเพ่ือจัด
การศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญา
ตรีภาคปกติ พ.ศ. 2547 

ใหปรับแกไขตามขอเสนอแนะและนําเขา
เปนวาระสืบเน่ืองในการประชมุคร้ังตอไป  
โดยมีขอเสนอแนะ ดังตอไปนี้   

1.   แกไขระเบียบฯ วาดวย การเก็บเงินบํารุง
การศึกษาและการจายเงินเพ่ือจัด
การศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญา
ตรีภาคปกติ พ.ศ. 2549 ขอ 4 ให
กําหนดเพดานคาบํารุงการศึกษาแบบ
เหมาจายของทุกคณะ  คณะละไมเกิน 
25,000 บาท ซึ่งการแกไขจะตองไมมี
ผลกระทบกับนักศึกษาเกา  โดยเขียน
เงื่อนไขระบุใหชัดเจน 

2.   แกไขประกาศฯ เร่ือง การกําหนด
คาธรรมเนียมการฝกทักษะปฏิบัติของ 
แตละสาขาวิชาใหสอดคลองกับความ
เปนจรงิ  เพ่ือใหสามารถบริหารจัด    
การได 

3.   มอบหมายใหแตละคณะไปหารือรวมกัน  
นํารายละเอียดท่ีเก่ียวของ เชน การจัด
กิจกรรมมาใชเปนฐานคิดใหสอดคลอง
ตามความเปนจริง  รวมท้ังศึกษาขอมูล
จากมหาวิทยาลัยอ่ืนมาประกอบ 

4.   คาธรรมเนียมพิเศษของสํานักงาน
คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาที่นําเขาคลัง  
หากตองการใชให   ทําเร่ืองเสนอ
อธิการบดีโดยผานกองนโยบายและแผน  
และโครงการท่ีจะเสนอของบประมาณ
น้ันจะตองตอบโจทยดวย 

- แจงมติการประชุมใหแกหนวยงาน        
ท่ีเก่ียวของไดรับทราบ 

- อยูระหวางดําเนินการปรับแกไข 
 

4.2 ขอความเห็นชอบ (ราง) บันทึกขอตกลง
ความรวมมือระหวางมหาวิทยาลัย      
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา กับ บริษัท ซีพี 
ออลล จํากัด (มหาชน) และบริษัทใน 
กลุมฯ 

เห็นชอบ (ราง) บันทึกขอตกลงความรวมมือ
ระหวางมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
กับ บริษัท ซีพี ออลล จํากัด (มหาชน) และ
บริษัทในกลุมฯ โดยมีขอเสนอแนะดังตอไปน้ี 
1. มอบหมายคณบดีคณะวิทยาการจัดการปรับ

หลักสูตรใหแลวเสร็จภายในเดือนกุมภาพันธ 
2561 กรณีหลักสูตรการเปนผูประกอบการ
หากไมมีนักศึกษาหรือจํานวนนักศึกษาไม
เปนไปตามเกณฑท่ีกําหนดใหปรับเปลี่ยน
หรือปดหลักสูตร 

 

- แจงมติการประชุมใหแกหนวยงาน        
ท่ีเก่ียวของไดรับทราบ 

- อยูระหวางประสานงานนดัหมาย        
เพ่ือลงนามบันทึกขอตกลง 
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ระเบียบ
วาระท่ี 

เรื่อง 
มติที่ประชุม/ขอเสนอแนะ 

และขอส่ังการ 
ผลการปฏิบัติตามมติ 

2. ใหเพ่ิมเร่ืองอาจารยประจําหลักสูตร  
เนื่องจากกรณีหลักสูตรปริญญาตรีทาง
วิชาชีพหรือปฏิบัติการท่ีเนนทักษะ  
อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรอยางนอย     
2 คน ตองมีประสบการณในดานปฏิบัติการ  
แตกรณีน้ีเปนหนวยงานท่ีไมใช
สถาบันอุดมศึกษา  ซึ่งมีขอตกลงในการ
ผลิตบัณฑิตของหลักสูตรน้ันรวมกัน  
บุคลากรท่ีมาจากหนวยงานน้ันอาจไดรับ
การยกเวนคุณวุฒิปริญญาโทและผลงาน
ทางวิชาการ  แตตองมีคุณวุฒิขั้นตํ่า
ปริญญาตรีหรือเทียบเทา และมี
ประสบการณการทํางานในหนวยงานแหง
น้ันมาแลวไมนอยกวา 6 ป 

3. ขอ 5 เร่ืองการเปลี่ยนแปลงแกไข ใหเพิ่ม
ขอความ “ทั้งน้ีตองไมกระทบตอนักศึกษาท่ี
อยูระหวางดําเนินการตามขอตกลงนี้” 

4. มอบหมายรองอธิการบดีฝายบริหารดูแล
เร่ืองระเบียบการเงิน และรองอธิการบดี
ฝายกิจการพิเศษและกฎหมายดูแลเร่ือง
ขอตกลง 

4.3 ขอความเห็นชอบการปรับคาบํารุง
การศึกษาแบบเหมาจายของหลักสูตร        
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
ธุรกิจคาปลีก 

มอบหมายคณบดีคณะวิทยาการจัดการจัดทํา
เหตุผลและรายละเอียดคาใชจาย รายรับ – 
รายจายของหลักสูตร  เชน  คาสอนและหากคิด
ในอัตรา 20,000 บาท ก็ไมจําเปนตองถึง 
25,000 บาท และการประชุมคร้ังตอไปใหเสนอ
เปนวาระสืบเน่ืองเพ่ือใหที่ประชุมไดพิจารณา   

- แจงมติการประชุมใหแกหนวยงาน        
ท่ีเก่ียวของไดรับทราบ 

- อยูระหวางดําเนินการ 
 

 

4.4 ขอความเห็นชอบอนุญาตดําเนินโครงการ 
“ศูนยจําหนายสินคาและผลิตภัณฑ     
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี” 

ใหชะลอเร่ืองน้ีไวกอน  แตก็ไมขัดของใน
หลักการ  โดยตองไมเปนรานถาวร  และไม
กระทบกับภูมิทัศน  และมอบหมายใหคณะ
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และสาขาวิชา
เกษตรศาสตร ไดรวมมือกับคณะวิทยาการ
จัดการเพ่ือหาทางออก  โดยในเบ้ืองตน
มหาวิทยาลัยจะหาชองทางการจัดจําหนายให
โดยวันปกติใหใชพื้นที่ดานหนาอาคารบรรณ
ราชนครินทร สวนวันเสาร – อาทิตย ใหใช
พ้ืนท่ีบริเวณตลาดนัด หรือพื้นที่ศูนยอางทอง 
และศูนยสามบัณฑิต   

- แจงมติการประชุมใหแกหนวยงาน        
ท่ีเก่ียวของไดรับทราบ 
 

4.5 ขอความเห็นชอบยกเลิกบันทึกขอตกลง
และเสนอแนวทางการดําเนินงานการใช
อาคารเรียนมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา (ศูนยอางทอง) 

1. เห็นชอบยกเลิกบันทึกขอตกลงและเสนอ
แนวทางการดําเนินงานการใชอาคารเรียน
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
(ศูนยอางทอง) 

2. คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) 
เสนอแนวทางการดําเนินงานการใชอาคาร
เรียนฯ  (ศูนยอางทอง) ดังตอไปนี้ 

 

- แจงมติการประชุมใหแกหนวยงาน        
ท่ีเก่ียวของไดรับทราบ 

- ไดแตงตั้งคณะกรรมการเพ่ือสํารวจความ
พรอมของทรพัยสินแลว และอยูระหวาง
การดําเนินการ 
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ระเบียบ
วาระท่ี 

เรื่อง 
มติที่ประชุม/ขอเสนอแนะ 

และขอส่ังการ 
ผลการปฏิบัติตามมติ 

2.1 ตองจางผูดูแลรักษาทรัพยสิน    
อยางนอย 2 คน  อาจจะเปนคนเดิม
หรือคนใหม 

2.2 การปรับลดคาไฟ ใหไปตรวจสอบ
และปรับเปลี่ยนประเภทของ
กิจกรรมท่ีมหาวิทยาลัยแจงไว   
เพ่ือไมใหคาไฟฟาสูงเกินความเปน
จริง 

2.3 อาจจะเปดเปนโรงเรียนกวดวิชา 
2.4 การใหเชาสถานท่ีจัดฝกอบรม 

3. แตงตั้งคณะกรรมการเพ่ือไปสํารวจความ
พรอมและทรัพยสิน และทํารายงานถึง
มหาวิทยาลัย โดยใหแลวเสร็จภายใน 13 
มีนาคม 2561 และนําเสนอในการประชุม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) 
ตอไป 

4.6 ขอความเห็นชอบ (ราง) ขอมูลพื้นฐาน  
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.)      
ไดชวยกันระดมความเห็นในการ (ราง) 
วัฒนธรรมองคกร และมีมติเปนเอกฉันทตกลง
ใชขอความ คือ “รวมคิด  รวมทํา  นอมนํา
ศาสตรพระราชา สูการพัฒนาองคกรและ
ทองถิ่นอยางย่ังยืน” 

- แจงมติการประชุมใหแกหนวยงาน        
ท่ีเก่ียวของไดรับทราบ 
 
 

4.7 ขอความเห็นชอบ (ราง) บันทึกความ
เขาใจโครงการความรวมมือแลกเปลี่ยน
นักศึกษาเพ่ือการศึกษาภาษาและ
วัฒนธรรมระหวางมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยากับมหาวิทยาลัยสตรี         
โคมะซะวะ  ประเทศญี่ปุน 

เห็นชอบ (ราง) บันทึกความเขาใจโครงการ
ความรวมมือแลกเปลี่ยนนักศึกษา            
เพื่อการศึกษาภาษาและวัฒนธรรมระหวาง
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยากับ
มหาวิทยาลัยสตรีโคมะซะวะ ประเทศญี่ปุน  
และในสวนของงบประมาณเพ่ือรับรอง
นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยสตรีโคมะซะวะให
สาขาและคณะจัดทําแผนกําหนดรายละเอียด
คาใชจาย  เพื่อรองรับการดําเนินการดังกลาว 

- แจงมติการประชุมใหแกหนวยงาน        
ท่ีเก่ียวของไดรับทราบ 

- อยูระหวางดําเนินการ  

4.8 ขอความเห็นชอบทบทวนคาใชจายตาม
บันทึกความเขาใจระหวางมหาวิทยาลัย    
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยากับ
มหาวิทยาลัยชนชาติกวางสี  สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน 

เห็นชอบปรับเพ่ิมคาใชจายตามบันทึกความ
เขาใจระหวางมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยากับมหาวิทยาลัยชนชาติ
กวางสี สาธารณรัฐประชาชนจีน จาก 1,300 
ดอลลารสหรัฐ เปน 2,000 ดอลลารสหรัฐ  
และใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือขอความ
เห็นชอบตอไป 

- แจงมติการประชุมใหแกหนวยงาน        
ท่ีเก่ียวของไดรับทราบ 

- อยูระหวางดําเนินการ 

 

   มติ/ความเห็นของท่ีประชุม 
   รับทราบ  และมีขอเสนอในวาระที่ 4.8 อัตราคาใชจาย จํานวน 2,000 ดอลลาสหรัฐ เหมาะสม

หรือไม ใหคณะทบทวนอีกครั้ง 
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ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องนําเสนอเพ่ือพจิารณา 
 

ระเบียบวาระท่ี 4.1  ขอความเห็นชอบ (ราง) คําสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา         
เร่ือง แตงต้ังคณะกรรมการเลือกสรรผูสมควรไดรับปริญญากิตติมศักดิ์ ประจําป 
พ.ศ. 2561 

 

 สาระสําคัญโดยยอ 
 เพ่ือใหการเลือกสรรผูสมควรไดรับปริญญากิตติมศักดิ์  ประจําป พ.ศ. 2561 เปนไปตามขอบังคับ

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา วาดวย ชั้น สาขาวิชา และหลักเกณฑการใหปริญญากิตติมศักดิ์ พ.ศ. 2559    
จึงเสนอขอความเห็นชอบ (ราง) คําสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการ          
การเลือกสรรผูสมควรไดรับปริญญากิตติมศักดิ์ ประจําป พ.ศ. 2561 โดยผูสมควรไดรับการพิจารณาใหปริญญา
กิตติมศักดิ์ตองมีคุณสมบัติตามขอบังคับ ขอ 7 และการพิจารณาใหปริญญากิตติมศักดิ์ใหดําเนินการตามขอบังคับ    
ขอ 7 ขอ 9 และขอ 10 กองบริการการศึกษาจึงไดจัดทํา (ราง) คําสั่งฯ เสนอตอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
(ก.บ.) เพื่อขอความเห็นชอบ 

 
 

มติ/ความเห็นของที่ประชุม 
เห็นชอบ (ราง) คําสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เร่ือง แตงตั้งคณะกรรมการ

เลือกสรรผูสมควรไดรับปริญญากิตติมศักดิ์ ประจําป พ.ศ. 2561 
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) มขีอเสนอแนะดังตอไปน้ี 
1. การเสนอใหปริญญากิตติมศักดิ์ใหปนี้หรือปตอไป  มหาวิทยาลัยขอมอบหมายใหคณะตาง ๆ             

เปนผูรับผิดชอบติดตอประสานงานกับผูที่ไดรับอนุมัติใหปริญญากิตติมศักดิ์ในสาขาวิชาที่เกี่ยวของกับคณะเปน    
ราย ๆ ไป 

2. ในการจัดทําขอมูลประกอบการเสนอใหปริญญากิตติมศักดิ์ ใหผูที่เสนอรวบรวมขอมูล  ผลงาน        
ใหชัดเจน  เหมาะสมและจัดทําเปนรูปเลมใหเรียบรอย 

3. ใหเสนอขอมูลจุดเดน/จุดเนนท่ีตองการเสนอใหปริญญานั้นใหชัดเจน  เนื่องจากจะเปนขอมูล
สําหรับการอานคําประกาศสดุด ี
 

ระเบียบวาระที่ 4.2  ขอความเห็นและขอเสนอแนะทบทวนการตออายุบัตรนักศึกษา และนําเสนอ
บริการของธนาคาร กสิกรไทย จํากัด (มหาชน) 

 สาระสําคัญโดยยอ 
 จากการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) คร้ังที่ 1/2561 เม่ือวันท่ี 9 มกราคม 

2561 ระเบียบวาระที่ 4.1 ขอความเห็นและขอเสนอแนะการจัดทําบัตรนักศึกษาใหม ประจําปการศึกษา 
2561 มติที่ประชุม ใหความเห็นวาไมตอสัญญาการทําบัตรนักศึกษาใหมกับธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) 
โดยมหาวิทยาลัยไดมอบหมายกองบริการการศกึษาดําเนินการดังตอไปนี้ 

 1.  ใหกองบริการการศึกษาสรปุประเด็นปญหาอุปสรรคท่ีเกิดข้ึนจากผลการดําเนินงานที่ผานมา 
 2.  ทําหนังสือไปยังธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) ที่จะขอยกเลิกสัญญาเฉพาะการทําบัตร

นักศึกษาใหมครั้งตอไป  แตพรอมจะรวมมือกับธนาคารในประเด็นอ่ืน ๆ  
 3.  การทําบัตรนักศึกษาใหมใหกองบริการการศึกษาเปนผูจัดทํา 
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 4.  ใหประสานงานกับสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  กรณีการทําบัตรนักศึกษา
เพ่ือใหใชประโยชนไดครอบคลุม เชน สามารถเปนบัตรเขาหองสมุดได  สามารถเช็คชื่อนักศึกษาเขาเรียนได 
เปนตน 

 ธนาคาร กสิกรไทย จํากัด (มหาชน) มีหนังสือที่ 452/066/2561 ลงวันท่ี 26 กุมภาพันธ 2561 
เร่ือง ขอทบทวนการตออายุบัตรนักศึกษา  และนําเสนอบริการของธนาคาร  โดยไดเขาพบผูบริหาร
มหาวิทยาลัยเมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ 2561 เพื่อนําเสนอภาพโดยสังเขปของบริการที่อาจจะเหมาะสมกับ
มหาวิทยาลัย  เพ่ือใหมหาวิทยาลัยมีขอมูลท่ีเจาะจงมากยิ่งขึ้น ดังนั้นจึงขอนําเสนอคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย (ก.บ.) เพ่ือขอความเห็นและขอเสนอแนะทบทวนการตออายุบัตรนักศึกษา และนําเสนอบรกิาร
ของธนาคารตอไป 

 

มติ/ความเห็นของที่ประชุม 
 ยืนยันไมตอสัญญาทําบัตรนักศึกษาใหมกับธนาคาร กสิกรไทย จํากัด (มหาชน) 
 

ระเบียบวาระที่ 4.3  ขอความเห็นชอบ (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา วาดวย 
การจัดต้ังและการบริหารบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ... 

 

 สาระสําคัญโดยยอ 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  ไดใชระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  วาดวย  

การจัดตั้งและการบริหารบัณฑิตศึกษา  พ.ศ.2549 มาเปนเวลา 10 ปแลว  ประกอบกับขณะนี้สํานักงานคณะกรรมการ
บัณฑิตศึกษาไดมีการแกไขขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  วาดวย  การจัดการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ.2560 ข้ึนมาเพื่อใชกับนักศึกษารุนปการศึกษา 2560 แลว จึงสมควรมีการปรับปรุงระเบียบดังกลาว
ใหสอดคลองกับบริบทปจจุบัน  สํานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาจึงไดจัดทํา (ราง) ระเบียบฯ เสนอตอ   
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) เพ่ือขอความเห็นชอบ 

 

มติ/ความเห็นของที่ประชุม 
  เห็นชอบในหลักการ  และมอบหมายใหสํานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาแกไขขอความให
ถูกตอง และนําเขาการประชุมคณะกรรมการปรับปรุงและยกรางกฎหมายของมหาวิทยาลัยและการประชุม
สภามหาวิทยาลัยตอไป 
  คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยมีขอเสนอแนะ ดังตอไปนี้ 

1. (ราง) ระเบียบฯ ขอ 5 (2) แกไขจาก รองอธิการบดีฝายวิชาการ เปนกรรมการ เปน              
“รองอธิการบดีท่ีอธิการบดีมอบหมายและมิใชผูดํารงตําแหนงตาม (1)”  

2. (ราง) ระเบียบฯ ขอ 5 (4) แกไขจาก 2 ป เปน 4 ป 
3. (ราง) ระเบียบฯ ขอ 6 (5) แกไขจากคําวา ควบคุมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เปน 

“ควบคุมการจัดการศึกษาระดบับัณฑิตศกึษา” 
4. มอบหมายใหงานนิติการปรบัขอความอ่ืน ๆ ใหครบถวน  ถูกตอง  สมบูรณ   
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ระเบียบวาระท่ี 4.4  ขอความเห็นชอบ (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา วาดวย 
คณุสมบัติ  หลักเกณฑ  และวิธีการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 
พ.ศ. .... 

 สาระสําคัญโดยยอ 
 โดยที่เปนการสมควรแกไขปรับปรุงขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  วาดวย  คุณสมบัติ  

หลักเกณฑ   และวิธีการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ พ.ศ. 2558 เนื่องจากขอบังคับดังกลาวเมื่อนําสู   
การปฏิบัติจะพบปญหาการตีความเกี่ยวกับเขตพ้ืนที่บริการการศึกษาและวิธีการไดมาซึ่งรายชื่อกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผูทรงคุณวุฒิ  ประกอบกับนายกสภามหาวิทยาลัยไดมีขอเสนอแนะควรปรับปรุงแกไขเพ่ือใหกฎหมายมีสภาพคลองและ
สามารถนําไปปฏิบัติไดดวยความเรียบรอย  รวดเร็ว 

 งานนิติการจึงไดจัดทํา (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา วาดวย  คุณสมบัติ  
หลักเกณฑ  และวิธีการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ พ.ศ. ... โดยแกไขปรับปรุงตามขอเสนอแนะของนายก
สภามหาวิทยาลัยในประเด็นดังตอไปนี้ 

1. ปรับแกคํานิยาม คําวา “เขตพื้นที่บริการการศึกษาของมหาวิทยาลัย” เนื่องจากเปนความหมายที่กวาง
และไมสอดคลองกับความในมาตรา 16(5) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 จึงปรับแกคํานิยามใหมโดย
ยกเลิก คําวา “เขตพ้ืนที่บริการการศึกษาของมหาวิทยาลัย” และปรับแกไขใหมเปน “บุคคลในเขตพื้นท่ีบริการการศึกษาของ
มหาวิทยาลัย” หมายถึง บุคคลที่มีหรือเคยมีภูมิลําเนา  ที่พักหรือเคยพักอาศัย  หรือเคยศึกษา หรือทํางาน หรือเคยทํางาน 
ในเขตพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และเขตติดตอที่มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาใหบริการการศึกษา” ซึ่ง
สอดคลองกับความตามขอ 8(2) ของ (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา วาดวย คุณสมบัติ  หลักเกณฑ  
และวิธีการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ พ.ศ. ... 

2. ปรับแกบุคคลที่มีสิทธิเสนอชื่อกรรมการผูทรงคุณวุฒิ ประกอบดวย 1) กรรมการสภามหาวิทยาลัย 2) 
คณาจารยประจํา 3) บุคลากรของมหาวิทยาลัย และใหเสนอชื่อโดยตรงตอคณะกรรมการสรรหาเพียงดานใดดานหนึ่งเทานั้น  
เพื่อใหวิธีการไดมาซึ่งรายชื่อกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิมีความชัดเจน  และคลองตัว 

3. เพิ่มอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการสรรหาคือใหมีอํานาจ “ออกประกาศหลักเกณฑ  วิธีการสรรหาโดย
ใหคํานึงถึงความโปรงใส  เปนธรรม  การมีสวนรวมและตรวจสอบได” 

 

มติ/ความเห็นของที่ประชุม 
 ใหถอนเรื่องออก  เนื่องจากตองนําไปรับฟงความคิดเห็นของคณาจารยกอน 

 

ระเบียบวาระที่ 4.5  ขอความเห็นชอบ (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  วาดวย  
คุณสมบัติ  หลักเกณฑ  และวิธีการไดมาของกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูดํารง
ตําแหนงบริหาร พ.ศ. .... 

 

 สาระสําคัญโดยยอ 
 โดยที่เปนการสมควรแกไขปรับปรุงขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  วาดวย  

คุณสมบัติ   หลักเกณฑ  และวิธีการไดมาของกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูดํารงตําแหนงบริหาร          
พ.ศ. 2558  ใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
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 งานนิติการจึงไดจัดทํา (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  วาดวย  คุณสมบัติ  
หลักเกณฑ  และวิธีการไดมาของกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูดํารงตําแหนงบริหาร พ.ศ. ... ข้ึน  โดยแกไข
ปรับปรุงตามขอเสนอแนะของนายกสภามหาวิทยาลัย คือ เพ่ิมความในขอ 8 เก่ียวกับวาระการดํารงตําแหนง
ของกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูดํารงตําแหนงบริหาร  ความวา “การเปนกรรมการสภามหาวิทยาลัยจาก
ผูดํารงตําแหนงบริหารตามขอบังคับนี้  ใหมีผลสมบูรณนับแตวันประกาศผลเปนตนไป  และดํารงตําแหนงจน
ครบวาระตามท่ีกําหนดในมาตรา 32 แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 เวนแตพนจาก
ตําแหนงกอนวาระการเปนผูบริหาร” 

 

มติ/ความเห็นของที่ประชุม 
 ท่ีประชุมไดพิจารณาประเด็นขอ 8 ที่มีการเพิ่มขอความเก่ียวกับวาระการดํารงตําแหนงแลว     
เห็นวาไมมีความจําเปนตองแกไขเพ่ิมเติมขอความดังกลาว  จึงใหใชขอบังคบัฉบับเดิมตอไป   
 

ระเบียบวาระที่ 4.6  ขอความเห็นชอบ (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  วาดวย  
คุณสมบั ติ  หลักเกณฑ   และวิธีการไดมาของกรรมการสภามหาวิทยาลัยจาก
คณาจารยประจํา พ.ศ. .... 

 

 สาระสําคัญโดยยอ 
 โดยที่เปนการสมควรแกไขปรับปรุงขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  วาดวย  

คุณสมบัติ  หลักเกณฑ  และวิธีการไดมาของกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา พ.ศ. 2547 
และแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556 ใหมีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน  เนื่องจากขอบังคับดังกลาวประกาศใช
มานาน  ประกอบกับคณาจารยของมหาวิทยาลัยในขอบังคับมีสถานะที่แตกตางกันทั้งประเภทขาราชการและ
พนักงานมหาวิทยาลัย  ทําใหนิยามคําวา “คณาจารยประจํา” ไมสอดคลองกับบริบทของมหาวิทยาลัย 

 งานนิติการจึงไดจัดทํา (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  วาดวย  คุณสมบัติ  
หลักเกณฑ  และวิธีการไดมาของกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูดํารงตําแหนงบริหาร พ.ศ. ... ขึ้น  ประกอบ
กับขอเสนอแนะของนายกสภามหาวิทยาลัย ในประเดน็ดังนี้ 

1. ปรับแกคํานิยาม คําวา “คณาจารยประจํา” เพ่ือใหสอดคลองกับสภาพของมหาวิทยาลัยที่มี
คณาจารยประจํามาจากขาราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย 

2. ปรับแกขอความในขอ 7 ใหมีความชัดเจน  โดยปรับแกเปน “เมื่อไดรับการคัดเลือกเปน
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจําแลว ใหอธิการบดีประกาศผลการคัดเลือกและนําเสนอตอสภา
มหาวิทยาลัยเพ่ือทราบตอไป” 

3. กําหนดวันดํารงตําแหนง  การพนตําแหนง  และการคัดเลือกแทนตําแหนงท่ีวางใหชัดเจน
และสอดคลองกัน 

 

มติ/ความเห็นของที่ประชุม 
 ใหถอนเรื่องออก  เนื่องจากตองนําไปรบัฟงความคิดเห็นของคณาจารยกอน 
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ระเบียบวาระที่ 4.7  ขอความเห็นชอบประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เร่ือง หลักเกณฑ
การสงนักกีฬาเขารวมการแขงขัน 

 

 สาระสําคัญโดยยอ 
 เพ่ือใหการสงนักกีฬาของมหาวิทยาลัยเขารวมการแขงขันกีฬาในระดับตาง ๆ เปนไปดวยความ

เรียบรอยเหมาะสม  ประกอบกับมติที่ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนางานดานกิจการนักศึกษาใน
คราวท่ีประชุม คร้ังที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ 2561 เห็นชอบหลักเกณฑการสงนักกีฬาเขารวม
แขงขันแลว จึงขอเสนอตอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) เพื่อขอความเห็นชอบประกาศฯ ดังกลาว 

 

มติ/ความเห็นของที่ประชุม 
  เห็นชอบประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เร่ือง หลักเกณฑการสงนักกีฬาเขารวม
การแขงขัน และคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) มีขอเสนอแนะและแกไข ดงัตอไปนี้ 

1. (ราง) ประกาศฯ ขอ 1.2 เขารวมการแขงขันกีฬาสัมพันธภายในฯ ปรับจากแตละปการศึกษา 
เปน คร้ังลาสุด  

2. (ราง) ประกาศฯ ขอ 1.4 ใหตัดออก เนื่องจากรวมอยูในขอ 5 แลว 
3. (ราง) ประกาศฯ ขอ 3.4 แกไขจาก อยูในอันดับที่ 1 ถึง 4 เปน อยูในอันดับที่ 1 ถึง 20 

 

ระเบียบวาระท่ี 4.8  ขอความเห็นชอบบันทึกขอตกลงความรวมมือระหวางวิทยาลัยเทคนิค
พระนครศรีอยุธยา กับ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 

 สาระสําคัญโดยยอ 
 ดวยสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 1 วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา ไดมีหนังสือท่ี         

ศธ0615.7/206 ลงวันที่ 27 กุมภาพันธ 2561 ขอใหมหาวิทยาลัยรับรองหลักสูตรอาชีวศึกษาตามนโยบาย
รัฐบาล  สาขาวิชาอุตสาหกรรมเปาหมายเรงดวนของประเทศใน 4 เรื่อง คือ 1) รับรองหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส. พรีเมี่ยม) สาขาเมคคาทรอนิกสและหุนยนตฯ 2) การใชครุภัณฑและ
หองปฏิบัติการฯ 3) การใชบุคลากรผูสอนรวมกันฯ และ 4) รวมลงนามความรวมมือในการจัดการเรียน        
การสอนฯ 

 

มติ/ความเห็นของที่ประชุม 
 เห็นชอบบันทึกขอตกลงความรวมมือระหวางวิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยากับมหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา และใหเปลี่ยนชื่อพยานจากรองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษาฯ เปนรองอธิการบดี         
ฝายวิชาการ  และมอบหมายใหงานนิติการปรับขอความใหสมบูรณถูกตอง แลวนําเขาการประชุมสภาวิชาการ
และสภามหาวิทยาลัยตอไป 
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ระเบียบวาระที่ 5 แจงผลและนําเสนอแผนงานที่จะดําเนินการของหนวยงานตาง ๆ  

ระเบียบวาระท่ี 5.1 คณบดีคณะครุศาสตร 
 

 สาระสําคัญโดยยอ 
  ผลการดําเนนิงาน  เดือนกุมภาพันธ 2561 

1. วันท่ี 3- 4  กุมภาพันธ 2561 อบรมเชิงปฏิบัติการเร่ืองการสรางขอสอบอิงมาตรฐานและ
แบบทดสอบการอาน คิด วิเคราะห และเขียนสื่อความสําหรับครูประถมศึกษา สาระการเรียนรูภาษาไทย 
เพื่อใหครู ที่สอนในกลุมสาระวิชาภาษาไทย มีความรูความเขาใจ มีทักษะ และประสบการณในการการสราง
ขอสอบอิงมาตรฐาน รวมถึงเปนการสรางระดับคุณภาพทางการศึกษาของสถานศึกษา  เวลา 06.30-16.30 น. 
ณ หองประชุม 204 อาคารปฏิบัติการคณะครุศาสตร 

2. วันที่ 5 กุมภาพันธ 2561 การพัฒนาสมรรถนะนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยดาน
นวัตกรรมการจัดการเรียนรูและการสรางสรรค : แลกเปลี่ยนเรียนรูกับโรงเรยีนนวัตกรรมตนแบบทางการศึกษา
ปฐมวัย โดยนํานักศึกษา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ช้ันปที่ 3 จํานวน 29 คน ศึกษาดูงาน เพื่อศึกษาความรู
เกี่ยวกับการจัดการศึกษาตามแนววิถีพุทธ เวลา 06.30-16.30 น. ณ ศูนยเดก็กอนเกณฑ  วัดศิริพงษธรรมนิมิต 
และเสถียรธรรมสถาน เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 

3. วันที่ 22 กุมภาพันธ 2561 ประชุมการติวการสอบบรรจุแตละสาขาวิชา/การขับเคลื่อน
ยุทธศาสตรการพัฒนาทองถิ่น (ลงพ้ืนที่)/การรับปริญญา/การจัดทําแผนผลิตครู 5 ป เวลา 15.30-17.00 น.      
ณ หองประชุม 204 อาคารปฏิบัติการคณะครุศาสตร 

4. วันที่ 24 - 25 กุมภาพันธ 2561 อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การผลิตสื่อการเรียนรูตามแนว 
Active Learning สําหรับครูประถมศึกษา” โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือใหครูที่สอนในระดับประถมศึกษา มีความรู
ความเขาใจ มีทักษะ และประสบการณในการการผลิตสื่อการเรียนรูตามแนว Active Learning รวมถึงเปนการ
สรางระดับคุณภาพทางการศึกษาของสถานศึกษา เวลา 08.30-16.30 น. ณ หองประชุม 204 อาคาร
ปฏิบัติการคณะครุศาสตร 

5. วันที่ 28 กุมภาพันธ 2561 จัดสอบวัดความรูกอนออกฝกในสถานศึกษา ครั้งที่ 3 เวลา 13.00 
- 15.00 น. ณ หองเรียนคณะครุศาสตร 

6. วันที่  28 กุมภาพันธ 2561 ดําเนินการสอบคัดเลือกนักศึกษาคณะครุศาสตร ประจําป
การศึกษา 2561 (รอบ Portfolio คร้ังที่ 2) สาขาวิชาคอมพิวเตอรศึกษา สาขาวิชาการศึกษาพิเศษและ       
การสอนภาษาไทย และสาขาวิชาพลศึกษา เวลา 13.00 - 15.00 น. ณ คณะครุศาสตร ศูนยการศึกษาพิเศษฯ 
และโรงยิม2 

   แผนการดําเนินงาน ประจําเดือนมีนาคม 2561 
1. วันท่ี 2 - 4  มีนาคม 2561 การจัดกิจกรรมภาษาไทยในโรงเรียนดานการอาน คิด วิเคราะห

และเขียนสื่อความ สาขาวิชาการสอนภาษาไทยนํานักศึกษาสาขาวิชาการสอนภาษาไทย ชั้นปที่ 4 จํานวน      
41 คน เขารวมการจัดกิจกรรมภาษาไทยในโรงเรียน ดานการอาน คิด วิเคราะห และเขียนสื่อความ เพ่ือเสริม
ทักษะ เทคนิคและวิธีการในการจัดกิจกรรมภาษาไทยในโรงเรียนอยางมีประสิทธิภาพใหแกนักศึกษา  
เวลา 06.30–16.30 น. ณ โรงเรียนเขาใหญพิทยาคม  ตําบลโปงตาลอง อําเภอปากชอง จังหวัดนครราชสีมา 
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2. วันที่  3 มีนาคม 2561 อบรมเชิงปฏิบัติการเร่ือง “การผลิตสื่อการเรียนการสอนทาง
คอมพิวเตอรสําหรับเด็กปฐมวัย” เพ่ือใหนักศึกษามีสมรรถนะดานสารสนเทศ สื่อและเทคโนโลยีที่สอดคลองกับ
การเปนผูเรียนในศตวรรษที่ 21  เวลา 06.30–16.30 น. ณ หอง 31104 อาคาร 100 ป มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 

3. วันท่ี 8 มีนาคม 2561 ประชุมโรงเรียนโครงการกองทุนการศึกษา เพื่อชี้แจงการดําเนินงาน
การพัฒนาโรงเรียนโครงการกองทุนการศึกษาในปงบประมาณ พ.ศ. 2561 เวลา 13.30–16.30 น.               
ณ หองประชุม 223 อาคารศูนยการศกึษาพิเศษ  คณะครุศาสตร 

4. วันที่  17 มีนาคม 2561 อบรมเร่ือง “การจัดประสบการณสงเสริมพัฒนาการทางภาษา
สําหรับเด็กปฐมวัย:กิจกรรมภาษาอังกฤษผานนิทาน เกม เพลงและการแสดงบทบาทสมมุติสําหรับเด็ก” โดยมี
วัตถุประสงคเพ่ือใหครู ที่สอนในระดับปฐมวัย มีความรูความเขาใจ มีทักษะ และประสบการณในการจัด
กิจกรรมเพ่ือพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสําหรับเด็กปฐมวัย รวมถึงเปนการสรางระดับคุณภาพทางการศึกษาของ
สถานศึกษา เวลา 08.30-16.30 น.  ณ หองประชุม 204 อาคารปฏิบัติการคณะครุศาสตร 

5. วันที่ 17 - 18 มีนาคม 2561 อบรมเร่ือง “การพัฒนาครูคณิตศาสตรโดยใช PLC กับการสอน
ที่เนนใหผูเรียนเกิดทักษะในศตวรรษท่ี 21” โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหครู ที่สอนในกลุมสาระวิชาคณิตศาสตร    
มีความรูความเขาใจ มีทักษะ และประสบการณในการจัดการจัดการเรียนการสอน และเรียนรูเทคนิคใน      
การจัดการเรียนการสอนโดยใช PLC รวมถึงเปนการสรางระดับคุณภาพทางการศึกษาของสถานศึกษา       
เวลา 08.30-16.30 น. ณ หองประชุม 204 อาคารศูนยการศกึษาพิเศษคณะครุศาสตร 

6. วันที่ 17 - 18 มีนาคม 2561 สัมมนาเชิงปฏิบัติการเร่ือง “การจัดทําแผนการผลิตและพัฒนาครู 5 ป 
คณะครศุาสตร”  เวลา 08.30-17.00 น. ณ จังหวัดนครนายก 

7. วันที่  22 มีนาคม 2561 พิธีครุสิทธ์ิสรางครูดีสูสังคม  เวลา 08.30-12.00 น. ณ หอประชุม
มหาวิทยาลัย 

8. วันที่ 23 - 25 มีนาคม 2561 อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การสอนประวัติศาสตรเชิงพื้นที่” โดยมี
วัตถุประสงคเพื่อใหครูที่สอนในกลุมสาระวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มีความรูความเขาใจมีทักษะ และ
ประสบการณ ในการจัดการเรียนการสอนดานประวัติศาสตรที่ เก่ียวกับจังหวัดสุโขทัยและจังหวัดเพชรบูรณ            
เวลา 08.30-16.30 น.  ณ  จังหวัดสุโขทัย  และจังหวัดเพชรบูรณ 

9. วันที่  24 - 25  มีนาคม 2561 อบรมเร่ือง “เทคนิคการจัดกิจกรรมการอานภาษาอังกฤษ             
เพ่ือยกระดับคะแนน O-NET” โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือใหครูที่สอนในกลุมสาระวิชาภาษาอังกฤษมีความรูความเขาใจ     
มีทักษะและประสบการณในการจัดการเรียนการสอน และเรียนรูเทคนิคการจัดกิจกรรมการอานภาษาอังกฤษ         
เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ หองประชุม 204 อาคารปฏิบัติการคณะครุศาสตร 

10. วันที่ 25 มีนาคม 2561 การพัฒนาสื่อและนวัตกรรมประกอบการเรียนการสอนภาษาไทยเพ่ือให
นักศึกษาไดรับความรู เทคนิค และวิธีการสรางสื่อและนวัตกรรมท่ีสามารถนําไปปรับใชกับการสอนภาษาไทย            
ในหองเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพ  เวลา 08.30-16.30 น. ณ หอง 31104 อาคาร 100 ป  มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 

11. วันท่ี 28 มีนาคม 2561 รับการประเมินหลักสูตรจากคุรุสภา  ณ  อาคารศูนยการศึกษาพิเศษ      
คณะครศุาสตร 



 

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  คร้ังที่  4/2561 

 

18 

12. วันท่ี 28 มีนาคม 2561 ประชุมนักศึกษาชั้นปที่ 4 รับฟงคําชี้แจง แนวคิดและหลักการเกี่ยวกับ    
การเลือกโรงเรียนสําหรับออกฝกปฏิบัติวิชาชีพระหวางเรียน เวลา 13.00-15.00 น. ณ หองประชุมอาคาร 100 ป 

13. วันที่  28 มีนาคม 2561 จิตอาสาสํานึกรักษอยุธยา  เวลา 13.00-15.00 น. ณ วัดภู เขาทอง           
วัดธรรมิกราช  และสะพานเทพหมี 

14. วันท่ี 28 มีนาคม 2561 ประชุมคณะกรรมการประจําคณะครุศาสตร คร้ังที่ 3/2561  เวลา 13.00 -
16.00 น. ณ หองประชุม 223  อาคารศูนยการศึกษาพิเศษ 

15. วันท่ี 29 มีนาคม 2561 รายงานความกาวหนาผลงาน  “113 ป ครุศาสตรกรุงเกา” เพื่อสงเสริม     
การทําตําราเรียนและหนังสือใหกับคณาจารยคณะครุศาสตรสําหรับเตรียมความพรอมเขาสูตําแหนงทางวิชาการ        
ที่สูงขึ้น  เวลา 13.00-17.00 น. ณ หองประชุม 204 อาคารปฏิบัติการคณะครศุาสตร 

16. วันท่ี 30 มีนาคม 2561 อบรมการเตรียมความพรอมรับการประเมินคุณภาพการศึกษาเพ่ือขอ
เผยแพรเปนหลักสูตร ที่มีคุณภาพและมาตรฐานในฐานขอมูล TQR เวลา 08.30-16.30 น. ณ หองประชุม 204  อาคาร
ปฏิบัติการคณะครศุาสตร 

17. วันท่ี 31 มีนาคม 2561 กิจกรรมพัฒนาอาจารยใหม เพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพการทํางาน ใหบุคลากร    
มีความรูความเขาใจแนวทางการบริหารจัดการดานการเรียนการสอน แนวทางการบริหารจัดการภายในคณะฯ         
ตามเกณฑประกันคุณภาพการศึกษามายิ่งข้ึน  เวลา 07.00–18.00 น. ณ หองประชุมศูนยการเรียนรูตลาดลาดชะโด     
อําเภอผักไห  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

 

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
รับทราบ  ประธาน มอบหมายใหแตละคณะจัดทํากิจกรรมใหลงไปสูนักศึกษาอยางแทจริง  และ

การอบรมครูและบุคลากรทางการศึกษาขอใหนักศึกษาไดมีสวนรวมดวย เพ่ือนักศึกษาจะไดเห็นกระบวนการใน
การดําเนินงาน  และขอใหพิจารณากิจกรรมในคณะเพื่อเปนการฝกใหนักศึกษาไดใฝรู  อุตสาหะ สํานักดี  มีจิต
อาสา เพื่อฝกใหนักศึกษามีจิตอาสา  มีความเปนผูนํา  มีการทํางานเปนทีม และจัดการเรียนการสอนให
นักศกึษาไดฝกปฏิบัติจริง   
 

ระเบียบวาระที่ 5.2  คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

 สาระสําคัญโดยยอ 

  ผลการดําเนนิงานในเดือนกุมภาพันธ 2561 
1. วันที่ 2 กุมภาพันธ 2561 นักศึกษาและคณาจารยในรายวิชาจิตสาธารณะกับการทํางานเพ่ือสังคมไดจัด

กิจกรรม Walk Rally เพื่ อศึกษาปญหาภายในมหาวิทยาลัยและตั วอยางโครงการพัฒนามหาวิทยาลัยที่ นักศึกษา                 
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ไดดําเนินการไวตามจุดตาง ใๆนมหาวิทยาลัย ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

2. วันที่ 7 กุมภาพันธ 2561 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร นําโดย ผูชวยศาสตราจารย ดร.ภาคิน      
โชติเวศยศิลป คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร พรอมดวยผูบริหารทีมคณาจารยและนักศึกษา จัดงานมนุษยศาสตร
และสังคมศาสตรวิชาการ ครั้งท่ี 4 ประจําป 2561 "มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร อยูอยางไรในยุค 4.0" ณ อาคาร 100 ป     
ศูนยภาษาและคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

3. วันที่ 8 กุมภาพันธ 2561 สาขาวิชานิเทศศาสตร คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร จัดโครงการอบรม
เชิงปฏิบัติการเรื่อง “เยาวชนรูเทาทันสื่อ” ประจําป 2561 ในหัวขอ “การรูเทาทันและผลกระทบจากการใชสื่อออนไลน”   และ 
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“การใชสื่อออนไลนอยางสรางสรรคของเยาวชนยุค 4.0” ใหกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนตน ณ โรงเรียนอิสลามศรีอยุธยา
มูลนิธิ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  

4. วันท่ี 9 กุมภาพันธ 2561 คณาจารยผูสอนรายวิชาจิตสาธารณะกับการทํางานเพ่ือสังคม นํานักศึกษา       
ในรายวิชาเขาศึกษาดูงานศูนยจัดการขยะตนแบบจังหวัดพระนครศรีอยุธยา อําเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา         
โดยไดรับการตอนรับและใหความรูดานการบริหารจัดการขยะจากวิทยากรขององคการบริหารสวนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา     
ณ ศูนยจัดการขยะตนแบบจังหวัดพระนครศรีอยุธยา อําเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

5. วันที่ 12  กุมภาพันธ 2561 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร จัดการเสวนา เรื่อง “การมีสวนรวม    
ของประชาชนในระบอบประชาธิปไตย” ไดรับเกียรติจาก ผูชวยศาสตราจารย ดร.ภาคิน โชติเวศยศิลป คณบดี เปนประธานเปด
การเสวนา โดยมีวิทยากรคือ ดร.สุเมธ รอยกุลเจริญ ตุลาการศาลปกครองสูงสุด อาจารยพิเศษสาขาวิชานิติศาสตร อาจารยมูนี
เราะฮ ยีดํา รองคณบดีฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ อาจารยประจําสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร และนายตุลาการณ        
กาฎีโรจน นายกสโมสรนักศึกษา คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ดําเนินรายการโดย อาจารยปกาศิต เจิมรอด รองคณบดี
ฝายกิจการนักศึกษาและประกันคุณภาพ อาจารยประจําสาขาวิชานิติศาสตร มีการบันทึกรายการโดยสถานีโทรทัศน NBT      
ซึ่งจะมีการเผยแพรตอไปโดยสถานีโทรทัศน NBT ณ หองประชุม 317 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

6. วันท่ี 12 กุมภาพันธ 2561 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร จัดประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
เพ่ือติดตามการใชจายงบประมาณและผลการดําเนินงานของหลักสูตร  ณ หองประชุมหมื่นจันทราช (หอง43110)  ชั้น 2 อาคาร
บรมพุทธาราม (อาคาร 43)  คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

7. วันที่ 13 กุมภาพันธ 2561 สาขาวิชาดนตรีสากล จัดกิจกรรมเสวนาเชิงปฏิบัติการ “การบรรเลงคีต
ปฏิภาณ” วิทยากรโดย อาจารยนครินทร ธีระภินันท (กอลฟ ทีโบน) อาจารยประจําคณะดุริยางคศาสตร มหาวิทยาลัย
ศิลปากร ดําเนินรายการโดย อาจารยกุลธีร บรรจุแกว อาจารยประจําสาขาวิชาดนตรีสากล คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  
ณ หอง 3002 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

8. วันที่ 14  กุมภาพันธ 2561 ฝายกิจการนักศึกษา คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร จัดกิจกรรมพัฒนา
ทักษะดานความรูภาษาไทยสําหรับนักศึกษา ไดรับเกียรติจากอาจารยปกาศิต เจิมรอด รองคณบดีฝายกิจการนักศึกษาและ
ประกันคุณภาพ โดยวิทยากร อาจารยดาราพร ศรีมวง และอาจารยรัตนชัย ปรีชาพงศกิจ อาจารยจากสาขาวิชาภาษาไทย        
ณ หอง 43107 ชั้น 2 อาคารบรมพุทธาราม (43) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

9. วันที่ 15 กุมภาพันธ 2561 คณะมนุ ษยศาสตร และสั งคมศาสตร  จั ดการประชุ มนั กวิ จั ย                   
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร โดยวาระการประชุมคือ เพ่ือติดตามความคืบหนาและชี้แจงงบประมาณในการดําเนินการ
วิจัย มี นักวิจัยซึ่งเปนคณาจารยคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรเขารวมประชุม ณ หองประชุมหมื่นจันทราช               
(หอง 43110) ชั้น 2  อาคารบรมพุทธาราม (อาคาร 43)  คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

10. วันที่ 16 กุมภาพันธ 2561 สาขาวิชาประวัติศาสตร จัดโครงการเสวนาวิชาการ “ประวัติศาสตรสังคมและ
วัฒนธรรมสมัยอยุธยา : ภาพสะทอนความตอเนื่องและความหลากหลายของสังคมพหุวัฒนธรรม” โดยไดรับเกียรติจาก       
ผูชวยศาสตราจารย ดร.จริยาภรณ รุจิโมระ รองคณบดีฝายบริหารและแผนงาน เปนประธานเปดงาน ซึ่งวิทยากรรวมการเสวนา
คือ ผูชวยศาสตราจารย ดร.วรพร ภูพงศพันธุ อาจารยภาควิชาประวัติศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร กับผูชวยศาสตราจารย
ตะวัน วรรณรัตน อาจารยภาควิชาสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร บรรยายในหัวขอ   “ความเปนสังคมในสมัยอยุธยาและ
ความเปนพหุสังคมวัฒนธรรมในสังคมรวมสมัย” และอาจารยศุภสุตา ปรีเปรมใจ อาจารยสาขาวิชาประวัติศาสตร                      
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา บรรยายในหัวขอ “พหุสั งคมอยุธยา :             
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ความเปลี่ยนแปลงและความตอเนื่องทางสังคม เศรษฐกิจ ในรัตนโกสินทรรวมสมัย” ณ หองประชุมตนโมก อาคารบรรณราช
นครินทร มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

11. วันที่ 16 กุมภาพันธ 2561 ผูบริหาร คณาจารย และนักศึกษา คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร         
เขารวมงานการประชุมนานาชาติเครือขายศิลปวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย ครั้งที่ 8 รวมนําเสนอผลงานวิจัยระดับ
นานาชาติ โดยมีรวมอาจารยรวมนําเสนอผลงานคือ อาจารยคมลักษณ ไชยยะ จากสาขาวิชาการพัฒนาชุมชนและสังคม 
อาจารยกิตติ์ธเนศ วิวรรธนโชติ จากสาขาวิชาภาษาจีน และอาจารยชนิกานต ผลเจริญ จากสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร 
นอกจากนี้คณาจารยและนักศึกษาจากสาขาวิชาศิลปะการแสดงและสาขาวิชาดนตรีไทย ยังรวมจัดการแสดงศิลปวัฒนธรรมฯ
ภายในงานอีกดวย ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (ศูนยหันตรา) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

12. วันที่ 19 กุมภาพันธ 2561 สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร จัดโครงการอบรม
เชิงปฏิบัติการเรื่อง “การอานและเขียนภาษาไทยเพ่ือชุมชน” ประจําป 2561 ให กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนตน              
ณ โรงเรียนวัดหัวเวียง   อําเภอเสนา  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  

13. วันที่ 20 กุมภาพันธ 2561 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร จัดการประชุมคณะกรรมการดําเนินงาน
เสวนาสาธารณะคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร คร้ังที่ 5/2560 เพ่ือวางแผนการดําเนินงานกิจกรรมเสวนาสาธารณะ      
คณะมนุษยศาสตรและสั งคมศาสตร  ประจํ าป  2560  ณ ห อง 43111 ชั้ น 2 อาคารบรมพุทธาราม (อาคาร 43)                     
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

14. วันที่ 20 กุมภาพันธ 2561 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา      
โดยผูชวยศาสตราจารย ดร.ภาคิน โชติเวศยศิลป คณบดี พรอมทั้งทีมผูบริหาร   และคณาจารย จัดการลงนามความรวมมือทาง
วิชาการ (MOU) ดานวิชาการ  การวิจัย และดานการประกันคุณภาพ รวมกับผูชวยศาสตราจารย ดร.อัครพนธ  เนื้อไมหอม 
คณบดี พรอมทั้งทีมผูบริหาร และคณาจารย จากคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย ที่ไดจัด
โครงการศึกษาดูงานและสรางความรวมมือทางดานวิชาการ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อสรางความรวมมือดานวิชาการ วิจัย        
และดานการประกันคุณภาพในระดับคณะกับสถาบันอุดมศึกษาในประเทศเพ่ิมมากขึ้น ซึ่งจะกอให เกิดความเขาใจ 
ความสัมพันธที่ดี เกิดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู การจัดการเรียนการสอนในระดับหลักสูตร และการแลกเปลี่ยนนักศึกษา 
ณ หองประชุมหมื่นจันทราช (หอง43110) ชั้น 2 อาคารบรมพุทธาราม(อาคาร 43)   คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

15. วันที่ 22 กุมภาพันธ 2561 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร จัดการประชุมเตรยีมความพรอมงานพิธี
พระราชทานปริญญาบัตร ประจําป 2560 เพ่ือเปนการเตรียมความพรอมในการจัดการฝกซอมบัณฑิตและพิธีพระราชทาน
ปริญญาบัตร ในสวนของคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ให เปนไปดวยความเรียบรอย ณ หอง 43014 อาคาร              
บรมพุทธาราม (อาคาร 43)  คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  

16. วันที่ 28 กุมภาพันธ 2561 สาขาวิ ชานิ ติ ศาสตร ร วมกั บศาลเยาวชนและครอบครัวจั งหวั ด
พระนครศรีอยุธยา จัดโครงการ “ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเผยแพรความรูทางกฎหมายแกประชาชน 
นักเรียน นักศึกษา” วิทยากรคือ นายชาตรี รักขกฤตยา ผูพิพากษาหัวหนาศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
และนายเจนวิทย ดับโศก ผูพิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมีวัตถุประสงค เพื่อใหมีความรู
ความเขาใจกฎหมาย อันจะเปนประโยชนแกตนเอง สังคม และปองกันการกระทําผิดอันเกิดจากความไม รูกฎหมาย                
ณ หองประชุมตนโมก อาคารบรรณราชนครินทร มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
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แผนการดําเนินงานในเดือนมีนาคม 2561 
1. วันที่ 14  มีนาคม 2561 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร จัดอบรมการเขียนผลงานวิชาการ สําหรับ

อาจารย คร้ังที่ 2 ณ หองประชุมตนโมก อาคารบรรณราชนครินทร มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
2. วันท่ี 21 มีนาคม 2561 สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร จัดกิจกรรมอบรมเตรียมความพรอมเพ่ือเขาสู        

การทํางาน สําหรับนักศึกษา ณ คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
3. วันท่ี 30 มีนาคม 2561  จัดโครงการเสวนาสาธารณะ คร้ังที่  2  ละครบุพเพสันนิวาศ  ยอนดูอยุธยา       

ยอนละคร  โดยไดเชิญผูประพันธมารวมงานนี้ดวย ณ  วัดบรมพุทธาราม 
 

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
รับทราบ  ประธาน  กลาววา  ในวันที่ 14 มีนาคม 2561 คุณดํารง  พุฒตาล จะมีคณะทํางานมา

บรรยายเรื่องการขุดคลองปองกันน้ําทวม ในเวลา 13.00 น. ณ หองประชุมอยุธยา – อาเซียน  
 

ระเบียบวาระที่ 5.3 คณบดีคณะวิทยาการจัดการ 
 

 สาระสําคัญโดยยอ 
  ผลการดําเนนิงาน  ในเดือนกุมภาพนัธ 2561 

1. วันที่  15 – 23  กุมภาพันธ  2561 คณะวิทยาการจัดการ  กิจกรรมกีฬาสัมพันธภายใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา “113 ป  ศรีอยุธยาเกมส” ณ สนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 

2. วันท่ี 15 กุมภาพันธ 2561 คณะวิทยาการจัดการรวมเปนเจาภาพรวมกับคณะวิทยาการจัดการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ในการประชุมวิชาการระดับชาติ คร้ังท่ี 3 ณ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัย     
ราชภัฏเทพสตร ี 

3. วันที่  24 - 26 มกราคม 2561 คณาจารยสาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจศึกษาดูงานนอกสถานที่          
ณ  กองบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ คณะวิทยาการ
จัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ  พิพิธภัณฑสถานแหงชาตินาน วัดภูมินทร พระธาตุแชแหง และพระธาตุเขานอย 
จังหวัดนาน 

4. วันที่ 21 กุมภาพันธ 2561 คณาจารยสาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจจัดกิจกรรมออกประชาสัมพันธ
หลักสูตร ณ โรงเรียนอูทอง  จังหวัดสุพรรณบุรี 

5. วันที่ 9 กุมภาพันธ 2561 สาขาวิชาการจัดการ จัดกิจกรรมศึกษาดูงานนอกสถานที่ ณ บริษัท แมรี
กอท จิวเวลลี่ (ประเทศไทย) จํากัด ณ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

6. วันที่  20  กุมภาพันธ  2560 สาขาวิชาการจัดการ จัดโครงการบริการวิชาการ “อบรม             
การเสริมสรางทักษะความเปนผูนําใหกับเยาวชน” โดยมีนักศึกษาระดับ ปวช. และปวส. เขารวมกิจกรรม จํานวน 
80 คน ซึ่งมีกิจกรรมการบรรยายทฤษฎีในภาคเชา และกิจกรรมเสริมทักษะการทํางานเปนทีมในภาคบาย             
ณ วิทยาลัยการอาชีพมหาราช 

7. วันท่ี 27 กุมภาพันธ 2561 สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย จัดกิจกรรมศึกษาดูงานนอก
สถานที่ บริษัท ทีเอ็น เมตัลเวิรค จํากัด ณ จังหวัดสมุทรสาคร 

8. วันท่ี 28 กุมภาพันธ 2561 สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย  จัดกิจกรรมศึกษาดูงานนอก
สถานที่ ณ บริษัท อายิโนะโมโตะ(ประเทศไทย) จํากัด สาขาอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
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9. วันที่ 6 กุมภาพันธ 2561 สาขาวิชาการเปนผูประกอบการ จัดกิจกรรมคนหาผูประกอบการ       
รุนใหมในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ณ โรงเรียนเทศบาล 3  วัดชัยมงคล  อําเภอเมืองอางทอง  จังหวัดอางทอง 

10. วันที่ 8 กุมภาพันธ 2561 สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส  กิจกรรมโลจิสติกสสัมพันธ สาขาวิชา
การจัดการโลจิสติกส ณ ฟารมโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา 

11. วันที่ 27 กุมภาพันธ 2561 สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส  จัดโครงการออกแบบ ARU POST 
OFFICE SOFTWARE COMPETITION ประจําปงบประมาณ 2561 ณ หองประชมุอินทนิล 1 อาคาร 41 

12. วันที่ 16 กุมภาพันธ 2560 สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส  จัดโครงการปนนักโลจิสติกสมืออาชีพ 
สูการพัฒนาองคความรูอยางตอเนื่อง ณ โรงเรยีนอยุธยานุสรณ 

13. วันที่ 5 กุมภาพันธ 2561 สาขาวิชาการตลาด ออกประชาสัมพันธหลักสูตร ณ โรงเรียนภาชี 
“สุนทรวิทยานุกูล” อําเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

14. วันที่ 16 กุมภาพันธ 2561 สาขาวิชาการตลาด ประชาสัมพันธหลักสูตร ณ โรงเรียนบางบาล       
อําเภอบางบาล  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

15. วันที่ 31 มกราคม  2561 สาขาวิชาธุรกิจระหวางประเทศ จัดกิจกรรมอบรมเทคโนโลยีสารสนเทศ 
หัวขอ “การคาออนไลน” ใหกับนักศึกษา ชั้นปที่ 3 ณ หอง 31104 อาคารศูนยภาษาและคอมพิวเตอร (อาคาร    
100 ป) 

16. วันที่ 19 - 21 กุมภาพันธ 2561 สาขาวิชาการบัญชี จัดอบรมโปรแกรมสําเร็จรูปทางบัญชี ใหกับ
นักศึกษาสาขาชั้นปที่ 3 ณ หอง 31104  อาคารศนูยภาษาและคอมพิวเตอร (อาคาร 100 ป) 

17. วันที่ 21 กุมภาพันธ 2561 สาขาวิชาการบัญชี ออกประชาสัมพันธหลักสูตรตามโรงเรียนในสังกัด 
สพฐ. ณ โรงเรียนสิงหพาหุ (ประสานมิตรอุปถัมภ) จังหวัดสิงหบุร ี

 

แผนการดําเนินงานในเดือนมีนาคม 2561 
1. วันท่ี 21  มีนาคม 2561 คณะวิทยาการจัดการ จัดกิจกรรมวิทยาการจัดการอาสาพัฒนาทองถิ่น

โรงเรียนวัดโบสถ ตําบลยานซื่อ อําเภอเมือง จังหวัดอางทอง   
2. วันท่ี 2 มีนาคม 2561 สาขาวิชาการจัดการ นํานักศึกษาศึกษาดูงานดานการเปนผูประกอบการ     

อิมแพค เมืองทองธานี 
3. วันที่ 2 มีนาคม 2561 สาขาวิชาการจัดการ สงแผนการแขงขันการประกวดแผนธุรกิจ ณ 

สมาคมการตลาดแหงประเทศไทย  แขวงทุงมหาเมฆ  เขตบางรัก กรุงเทพฯ 
4. วันที่ 4 มีนาคม 2561 สาขาวิชาการจัดการ จัดกิจกรรมทําบุญตักบาตรขาวสารอาหารแหงเน่ืองใน

วันมาฆบูชา  คณะวิทยาการจัดการ  (อาคาร 41) 
5. วันที่  18 มีนาคม 2561 สาขาวิชาการจัดการ นํานักศึกษาจัดกิจกรรมการจัดการจิตอาสา             

ณ วัดกะสังข ตําบลธนู  อําเภออุทัย   จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
6. วันที่ 22 มีนาคม 2561 สาขาวิชาการจัดการ นํานักศึกษา ศึกษาดูงานดานการดําเนินงานของบริษัท

ศูนยการเรียนรูตันแลนด ดินแดนแหงความสุข อําเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
7. วันที่ 14 มีนาคม 2561 สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ นํานักศึกษาชั้นปที่ 3 เดินทางไปศึกษาดูงาน

มหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศแหงประเทศไทย ครั้งที่ 17 ณ ศนูยการคาแฟชั่นไอสแลนด  กรุงเทพฯ 
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8. วันท่ี 22 - 23  มีนาคม 2561สาขาวิชาการเปนผูประกอบ นํานักศึกษาศึกษาดูงานนอกสถานท่ี       
ณ บริษัท บลูฟาโล จํากัด, บริษัท รัตนโกสินทร เซรามิกส จํากัดและชุมชนบานลมทวน ณ จังหวัดนครปฐม จังหวัด
สมุทรสงคราม  จังหวัดราชบุรี 
 

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
รับทราบ   

 

ระเบียบวาระท่ี 5.4  คณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

 สาระสําคัญโดยยอ 
 ผลการดําเนินงานในเดือนมีนาคม – เมษายน 2561 

1. วันที่ 7 มีนาคม 2561 กิจกรรมวิทยาศาสตรสัมพันธ (ซุมรับปริญญา) เพ่ือแสดงความยินดีใหกับ
บัณฑิตของแตละสาขาวิชาและคณะ ณ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

2. วันท่ี 17 มีนาคม 2561 สาขาวิชาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอมมีกําหนดจัดโครงการพัฒนาทักษะ    
ดานสิ่งแวดลอมสูการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 เพื่อพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาดานการเรียนรู ทั้งทางวิชาการและ
ทางอาชีพ ตามแบบในศตวรรษที่ 21  และเตรียมความพรอมดานทักษะวิชาชีพสําหรับการทํางานจริงของนักศึกษา
เพ่ือใชในการประกอบอาชีพ ตามแบบในศตวรรษท่ี 21  ใหแก  นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม  จํานวน 
27 คน ณ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

3. วันที่ 19 มีนาคม 2561 และวันที่ 27 มีนาคม 2561 สาขาวิชาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอมมีกําหนด
จัดโครงการนิเทศนักศึกษาฝกสหกิจศึกษาและฝกประสบการณวิชาชีพเพื่อเพ่ิมโอกาสในการเรียนรู ใหนักศึกษา
นอกเหนือจากการเรียนการสอนภายในหองเรียน เพ่ือใหนักศึกษาสามารถนําความรูไปประยุกตใชกับการเรียน   
อยางมีประสิทธิภาพ และเพื่อให นักศึกษาไดประสบการณและเรียนรูสิ่งตาง ๆ จากการฝกสหกิจศึกษาและ           
ฝกประสบการณวิชาชีพ  ใหแก  นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม ณ สถานที่ฝกสหกิจศึกษาและ          
ฝกประสบการณวิชาชีพ 

4. วันที่ 21 มีนาคม 2561 กิจกรรมนันทนาการและกีฬา จัดขึ้นเพ่ือใหนักศึกษาไดแสดงออกในดาน
การรองเพลง ทางแนว ไทยสากล และลูกทุง ที่นักศึกษาสนใจอยากเขารวมประกวด ณ คณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี 

5. วันที่ 24 มีนาคม 2561 กิจกรรมอบรมประกันคุณภาพการศึกษาใหกับนักศึกษา เพื่อใหนักศึกษา
ไดเขาใจเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาที่เก่ียวของกับนักศึกษาเพื่อเปนแนวทางในการศึกษาไดอยางมีความสุข 
ณ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

6. วันท่ี 28 มีนาคม 2561 กิจกรรมอบรมอาจารยท่ีปรึกษา เพ่ือเพิ่มพูนใหอาจารยท่ีปรึกษาไดมี
ทักษะการใหคําปรึกษาและการแนะแนวที่มีประสิทธิภาพยิ่ งขึ้น เพื่อใชกับนักศึกษาที่ปรึกษาของตนเอง               
ณ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

7. เดือนมีนาคม 2561 สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชนมีกําหนดจัดโครงการการฝกอบรมทํายาหมอง
สมุนไพรจากสมุนไพรใกลตัว (ไพลและเสลดพังพอน)   จัดขึ้นเพ่ือเปนการถายทอด เผยแพรความรูและรักษา       
ภูมิปญญาไทยจากศาสตรพระราชาในการใชสมุนไพรเพื่อทํายาหมอง เพิ่มพูนความรูของผูเขาอบรมในการเลือก
สมุนไพรมาทําหรือพัฒนาตํารับยาหมองสมุนไพรตามศาสตรพระราชาได  ผูเขาอบรมสามารถทํายาหมองสมุนไพรไว
ใชภายในครัวเรือนหรือนําความรูที่ไดรับไปตอยอดทางธุรกิจได และสามารถทํายาหมองไพลและเสลดพังพอน 
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สามารถนํายาหมองไพลที่ไดไปใชบรรเทาอาการปวดเมื่อยรางกาย ปวดกลามเนื้อ ปวดขออักเสบ ปวดเสนเอ็น เคล็ด
ขัดยอก และใชยาหมองเสลดพังพอนบรรเทาอาการแพ ผื่นคันหรือแมลงสัตวกัดตอยได ซึ่งกลุมเปาหมาย           
เปนผูสูงอายุจํานวน 25 คน ณ ชมรมผูสงูอายุชุมชนปอมเพชร 

 

แผนการดําเนินงานในเดือนมีนาคม 2561 
1. เดือนเมษายน 2561 สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชนมีกําหนดจัดโครงการพัฒนาการจัดการศึกษา

แบบบูรณาการกับการทํางาน จัดขึ้นเพ่ือเปนเวทีแลกเปลี่ยนองคความรูและการปฏิบัติงานทางดานสาธารณสุข     
เปนการเตรียมความพรอมของนักศึกษาในการออกไปปฏิบัติงานสูสังคมและตลาดแรงงานภายนอกแบบบูรณาการ
กับการทํางาน และเพ่ือปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอนของสาขาสาธารณสุขชุมชน ซึ่ งมี
กลุมเปาหมายเปนผูอํานวยการโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลหรือผูแทน จํานวน 25  คน นักศึกษาชั้นปที่ 4 
จํานวน 35 คน และคณาจารยสาขาสาธารณสุขชุมชน จํานวน 7 คน ณ หองประชุมศูนยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

2. เดือนมิถุนายน 2561 สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชนมีกําหนดจัดโครงการพัฒนาและเสริมสมรรถนะ
แกบุคลากรสายวิชาการดานการจัดการเรียนรูและพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษา จัดขึ้นเพ่ือเปนการพัฒนา
ศักยภาพอาจารยของสาขาสาธารณสุขชุมชน  และเพ่ือปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอนของสาขา
สาธารณสุขชุมชน ซึ่งมีกลุมเปาหมายเปนคณาจารยสาขาสาธารณสุขชุมชน จํานวน 7 คน ณ คณะสาธารณสุข
ศาสตรมหาวิทยาลัยบูรพา 

3. ไดมีการประชุมอบรมอาจารยและนักศึกษาในการใชหองปฏิบัติการมาตรฐาน  ซึ่งตอไปเม่ือมี    
การขอทุนจะตองมีมาตรฐานเหลานี้กํากับดวย  การออกคูปองโอท็อปตองมีมาตรฐานรับรอง  ไดดําเนินการให
อาจารยและนักศึกษาไดรับใบรับรอง  และไดมีการพัฒนาเปนหองมาตรฐาน  ตองพัฒนาอาจารยใหมีความรูในเร่ือง
เหลานี้ดวย  อาจจะตองมีการทําแผน  และจัดทํา MOU กับสํานักงานมาตรวิทยา     
 

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
รับทราบ 

 

ระเบียบวาระท่ี 5.5 ผูอํานวยการสถาบันอยุธยาศึกษา  
 

 สาระสําคัญโดยยอ 
  ผลการดําเนนิงานเดือนกุมภาพันธ 2561 

1. วันที่  7 – 9 กุมภาพันธ 2561 สถาบันอยุธยาศึกษา นําโดย อาจารย  ดร.จงกล เฮงสุวรรณ 
ผูอํานวยการ และอาจารยกันยารัตน คงพร รองผูอํานวยการไดนําคณะนักดนตรีและนักแสดงจากคณะมนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร ในฐานะตัวแทนจากมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เขารวมงานศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา 
ครั้งที่  18 “นาฏยปรีดิยานันท  กึ่ งศตวรรษ สนามจันทร ศิลปากร” ระหวางวันที่  7 - 9 กุมภาพันธ  2561            
โดยกิจกรรมภายในงานประกอบด วย การแสดงศิลปวัฒนธรรม นาฏศิ ลป  และการละเล น พ้ืนบ าน                     
จากสถาบันการศึกษาทั่วประเทศท่ีจะแสดงอัตลักษณของแตละภูมิภาค โดยแสดงเอกลักษณของความเปนไทยใน
หลากหลายรูปแบบ ซึ่ งมีสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาเขารวมในกิจกรรมนี้  101 สถาบัน การแสดง
ศิลปวัฒนธรรมกวา 150 ชุดการแสดง ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ไดรวมการแสดงนาฏศิลปชุด 
“อยุธยาเมืองงาม เรืองนามอูขาวอูน้ํ า” ณ ศูนยศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ  6 รอบ พระชนมพรรษา 
มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร จังหวัดนครปฐม 
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2. วันที่ 16 กุมภาพันธ 2561 อาจารย  ดร.เกษม บํ ารุงเวช อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภั ฏ
พระนครศรีอยุธยา พรอมดวย อาจารย ดร.จงกล เฮงสุวรรณ ผูอํานวยการสถาบันอยุธยาศึกษา รวมงานประชุม
วิชาการนานาชาติของเครือขายศิลปวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย คร้ังที่ 8 “ภูมิปญญาทางวัฒนธรรม      
สูเศรษฐกิจสรางสรรค” ณ หอประชุมพระพิรุณมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ โดยสถาบันอยุธยา
ศึกษา ไดรวมจัดนิทรรศการและการสาธิต “ภูมิปญญาทองถิ่นปนหมอคลองสระบัว” ซึ่งไดรับความสนใจจาก
ผูเขารวมงานเปนอยางมาก 

3. วันที่ 21 กุมภาพันธ 2561 สถาบันอยุธยาศึกษา ไดจัดกิจกรรมสัมมนาการอนุรักษและพัฒนานคร
ประวัติศาสตรพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 2 เรื่อง “มรดกโลก กับการเปลี่ยนแปลงสภาวะอากาศของโลก” เวลา 09.00 - 
12.30 น. ณ สถาบันอยุธยาศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยไดรับเกียรติจาก อาจารยสาวิตร ีสุวรรณ
สถิตย  กรรมการผู ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการแหงชาติว าดวยมรดกโลก และกรรมการผูทรงคุณวุฒิ ใน
คณะอนุกรรมการมรดกโลก  ดานวัฒนธรรม เปนวิทยากรบรรยายใหความรูแกครูอาจารย นักวิชาการ นักศึกษา และ
ผูสนใจทั่วไป ซึ่งการจัดกิจกรรมดังกลาวมีวัตถุประสงคเพ่ือการอนุรักษ และสรางความเขาใจในบริบทของการพัฒนา
เมืองมรดกโลก อันจะเปนประโยชนแกการเรียนรู และกระบวนการพัฒนานครประวัติศาสตรพระนครศรีอยุธยา
อยางยั่งยืน 

4. วันที่ 21 กุมภาพันธ 2561 เวลา 13.30 น. สถาบันอยุธยาศึกษา จัดประชุมคณะกรรมการประจํา
สถาบันอยุธยาศึกษา  คร้ังท่ี 1/2561 โดยมี ผูชวยศาสตราจารยอราม ชนะโชติ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา เปนประธานการประชุม พรอมดวย อาจารย ดร.จงกล เฮงสุวรรณ ผูอํานวยการสถาบันอยุธยา
ศึกษา และผูทรงคุณวุฒิจากภายนอก ผูบริหาร ผูแทนคณาจารยประจํา บุคลากรสถาบันอยุธยาศึกษา เขารวม
ประชุม โดยมีเรื่องเพ่ือทราบและพิจารณาในวาระตางๆ เชน รายงานผลการดําเนินงานของสถาบันอยุธยาศึกษา    
ไตรมาสที่ 1 (1 ตุลาคม 2560 - 30 ธันวาคม 2560) ปฏิทินการดําเนินงานของสถาบันอยุธยาศึกษา ไตรมาสที่ 2     
(1 มกราคม 2561 – 31 มีนาคม 2561) กรอบอัตรากําลังประจําสถาบันอยุธยาศึกษา และพิจารณากิจกรรม/
โครงการ ที่จะเสนอเพื่อจัดทําคําขอตั้งงบประมาณประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 ณ หองประชุมสถาบันอยุธยา
ศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

5. วันท่ี 24 – 25 กุมภาพันธ 2561 สถาบันอยุธยาศึกษา ไดจัดกิจกรรม Workshop จิตรกรรม      
ในหัวขอ “สรางสรรคศิลปถ่ินมรดกโลก : พระนครศรีอยุธยา” โดยไดรับเกียรติจากศิลปนที่มีชื่อเสียงของประเทศ
ไทย ไดแก รองศาสตราจารยธีระศักดิ์ วงศคําแนน อาจารยดินหิน รักษพงษอโศก และอาจารยอดิศร พรศิริกาญจน 
เพื่อแสดงเทคนิคการวาดภาพโบราณสถานในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ใหแกนักเรียน นักศึกษาและบุคคลทั่วไป
ที่มารวมกิจกรรม ณ หอศิลปจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (อาคารศาลากลางจังหวัดหลังเดิม ชั้น 2) ซึ่งผลงานศิลปะที่
เกิดจากกิจกรรมดังกลาว สถาบันอยุธยาศึกษาจะนํามาจัดแสดงนิทรรศการภายในหอศิลปจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
เพ่ือเผยแพรสูสาธารณชนตอไป 
 

แผนการดําเนินงานเดือนมีนาคม – เมษายน 2561 
1. วันที่ 1 มีนาคม 2561 กิจกรรมเวียนเทียน เนื่องในวันมาฆบูชา ณ วัดญาณเสน 
2. วันท่ี 21 มีนาคม 2561 ประชุมคณะกรรมการดําเนินงานสถาบันอยุธยาศึกษา ณ หองประชุม

สถาบันอยุธยาศึกษา 
3. วันที่ 2 เมษายน 2561 จะมีการมอบรางวัลบุศราคัมมณีศรีราชภัฏ และกิจกรรมวันรักมรดกไทย  
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มติ/ความคดิเห็นของท่ีประชุม 
รับทราบ  

 

ระเบียบวาระที่ 5.6  ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 สาระสําคัญโดยยอ 
1. วันท่ี 22 กุมภาพันธ 2561 เวลา 08.30 น. สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  จัดงาน

สัปดาหหองสมุด Library & IT Fair 2018 ประจําป พ.ศ. 2561 โดยอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
เปนประธานในพิธีเปดงานและการมอบรางวัลสุดยอดนักการอานใหกับนักศึกษา  ตอดวยการจัดอบรมเชิง
ปฏิบัติการ  “การทําน้ํายาอเนกประสงค” วิทยากรโดย ดร.ปรัชวนี  พิบํารุง อาจารยประจําคณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี  บรรยากาศภายในงานไดจัดแสดงผลงานที่เก่ียวกับการศึกษาดานหองสมุดและเทคโนโลยีที่ทันสมัย  การ
ออกรานหนังสือเพื่อใหอาจารยและนักศึกษาไดเลือกหนังสือเขาหองสมุด ซึ่งไดรับความสนใจจากผูเขารวมงานจาก
สถาบันการศึกษาตาง ๆ ภายในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเปนจํานวนมาก 

2. วันที่ 23 กุมภาพันธ 2561 เวลา 08.30-16.30 น. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “การทําวุนแฟนซี” 
วิทยากรโดย อาจารยสุนันทา  คะเนนอก  อาจารยประจําคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

3. วันท่ี 28 กุมภาพันธ 2561  เวลา 08.30-16.30 น. โครงการบริการวิชาการ การอานเพื่อบริการ
ชุมชน ครั้งที่ 2 ประจําป พ.ศ. 2561  สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยอาจารยทัศนีย สุทธิวงศ       
รองผูอํานวยการ พรอมดวยบุคลากรจัดบริการวิชาการ  การอานเพ่ือบริการชุมชน ครั้งท่ี 2 ณ โรงเรียนประชา
สามัคคี ตําบลคลองตะเคียน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  โดยมีวัตถุประสงค เพ่ือสงเสริมนิสัยรักการอานใหกับ
นักเรียน จัดสาธิต การทําแซนวิชสไตลญี่ปุน โดยอาจารยนันทวรรณ จันทรเพ็ชร อาจารยคณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี  การทําลูกชุบ โดยอาจารยสุนันทา  คะเนนอก อาจารยคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และการทําพวง
กุญแจ การทําสบู และการทําสมุดโนต  เพื่อแนะแนวอาชีพเสริมจากการอานอันกอใหเกิดรายไดใหกับนักเรียน      
อีกดวย 

 

สรุปผลการดําเนินงานดานเทคโนโลยีสารสนเทศ   

1. วันที่ 2 กุมภาพันธ 2561 ติดตัง้ระบบอินเทอรเน็ต จํานวน 12 จุด ณ อาคาร 2 งานพัสดุ 
2. วันที่ 6 กุมภาพันธ 2561 ติดตัง้ระบบอินเทอรเน็ต จํานวน 5 จุด ณ อาคาร 2 งานประชาสัมพันธ 
3. วันท่ี 7 กุมภาพันธ 2561 ติดตั้งระบบอินเทอรเน็ต จํานวน 10 จุด ณ อาคาร 2 งานอาคาร       

สถานที่ฯ 
4. วันที่ 12 กุมภาพันธ 2561 ตรวจเช็คระบบอินเทอรเน็ต ณ อาคาร 6 คณะครุศาสตร 
5. วันที่ 20 กุมภาพันธ 2561 ตรวจเช็ คระบบอิน เทอร เน็ ตที่ ไม สามารถใช งาน/ตรวจเช็ ค              

สายอินเทอรเน็ตขาดและทําการแกไขโดยการเปลี่ยนหัว RJ-45 ใหม ณ อาคาร 3 งานประกันคุณภาพ 
6. วันที่ 20 กุมภาพันธ 2561 ติดตัง้ระบบ อินเทอรเน็ต จํานวน 9 จุด ณ อาคาร 1 หองนิติศาสตร 
7. วันที่ 23 กุมภาพันธ 2561 ติดตั้ งระบบอินเทอร เน็ ต ณ อาคาร 2  หองรับรองนายกสภา

มหาวิทยาลัย 
8. วันที่ 26 กุมภาพันธ 2561 ติดตั้ งระบบอินเทอร เน็ต จํานวน  9 จุด ณ อาคาร 43 ชั้น 2         

หอง 43112 และ หอง 43113 
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9. วันที่ 1 - 28 กุมภาพันธ 2561 ควบคุมงานติดตั้งอุปกรณกระจายสัญญาณไรสายจํานวน 116 ตัว 
และ switch จํานวน 16 ตัว  WiFi Controller จํานวน 1 ตัว ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

10. วันที่ 1 - 28 กุมภาพันธ 2561 สงขอมูลผูผานการคัดเลือกเพ่ือใหผูผานการ การคัดเลือกยืนยัน
สิทธ์ิที่ระบบเคลียริงเฮาส (clearinghouse) ในรอบท่ี 1/2 Portfolio จํานวน 282 คน สงขอมูลไปยังสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 

11. วันที่ 1 - 28 กุมภาพันธ 2561 จัดทําขอมูลรายบุคคลนักศึกษา บุคลากร และผูสําเร็จการศึกษา
สงขอมูลไปยังสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 

12. วันที่  1 - 28 กุมภาพันธ 2561 พัฒนาเว็บไซต www.aru.ac.th ใหม ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 

13. วันท่ี 1 - 28 กุมภาพันธ 2561 บริการซอมบํารุงคอมพิวเตอรใหกับ นักศึกษา อาจารย เจาหนาที่ 
จํานวน 14 เคร่ือง ณ หองซอมคอมพิวเตอร 

14. วันที่ 1 - 28 กุมภาพันธ 2561 ถายทําวีดีโอหนังสือมีชีวิต จํานวน 5 รายการ 
15. งานกีฬา 1 กิจกรรมและงานพระราชทานปริญญาบัตร ป 2561  ณ  ม ห า วิ ท ย าลั ย ร า ช ภั ฏ

พระนครศรีอยุธยา 
งานบริการหองประชุมและหองปฏิบัติการคอมพิวเตอรอาคาร 100 ป ศูนยภาษาและคอมพิวเตอร 
1. วันที่  6 - 7 กุมภาพันธ 2561 จัดงานมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรวิชาการ ประจําป 2561 

หนวยงาน คณะมนุษยศาสตรฯ ณ หองประชุมอาคาร 100 ป จํานวน 400 คน 
2. วันที่ 12 กุมภาพันธ 2561 โครงการพัฒนาเคร่ืองมือทดสอบวินิจฉัยอัจฉริยภาพดวยเทคโนโลยี

สารสนเทศ หนวยงาน โรงเรียนประถมสาธิต ณ หอง 31104 จํานวน 50 คน 
3. วันที่ 19 กุมภาพันธ 2561 โครงการฯ ในรายวิชาการสัมมนาและการฝกอบรมหนวยงาน

สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ณ หอง 31104 จํานวน 50 คน 
4. วันที่ 20 กุมภาพันธ 2561 อบรม SPSS ใหกับนักศึกษาปกครองทองถิ่น คณะมนุษยศาสตรและ

สังคมศาสตร อาจารยผูสอนโดยอาจารยพงระภี ศรีสวัสดิ์ ณ หอง 31104 จํานวน 50 คน 
5. วันที่ 21 กุมภาพันธ 2561 โครงการอบรมโปรแกรมสําเร็จรูป หนวยงาน คณะวิทยาการจัดการ 

ณ หอง 31104 จํานวน 50 คน 
 

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
รับทราบ   

 

ระเบียบวาระที่ 5.7  ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 

 สาระสําคัญโดยยอ 
ฝายงานบริหารท่ัวไป 
1. วันที่ 13 มีนาคม 2561 ผูอํานวยการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.)  คร้ังท่ี 

3/2561 ณ หองประชุมอยุธยา – อาเซียน 
2. วันท่ี 14 มีนาคม 2561 ผูอํานวยการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา คร้ังที่ 

3/2561 ณ หองประชุมอยุธยา – อาเซียน 
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3. วันที่  20 มีนาคม 2561 ประชุมคณะกรรมการประจําสถาบันวิจัยและพัฒนา คร้ังท่ี 1/2561           
ณ  หองประชุมอยุธยา – อาเซียน 

4. วันที่ 26 – 27 มีนาคม 2561 สถาบันวิจัยและพัฒนาประชุมจัดทําแผนปฏิบัติราชการ  แผนกลยุทธ 
และงานประกันคุณภาพการศึกษา จังหวัดนครนายก 
 

 ฝายบริการวิชาการ 
1. วันที่ 29 – 30  มีนาคม 2561 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต กิจกรรมการจักสานผลิตภัณฑจากหวาย  

ณ เทศบาลตําบลบางนมโค อําเภอเสนา จังหวัดพระนครศรอียุธยา 
2. วันที่ 8 มีนาคม 2561 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต กิจกรรมการสงเสริมการเลี้ยงปลาในชุมชน 1     

ณ เทศบาลตําบลบางนมโค อําเภอเสนา จังหวัดพระนครศรอียุธยา 
3. วันที่ 14 มีนาคม 2561 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต กิจกรรมการสงเสริมการเลี้ยงปลาในชุมชน 2 

อบต.บานขลอ อําเภอบางปะหัน  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
4.  วันท่ี 9 มีนาคม 2561 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต กิจกรรมโรงเรียนผูสูงอายุ อบต.พยอม อําเภอ    

วังนอย  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  
5.  วันที่ 16 มีนาคม 2561 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต กิจกรรมการพัฒนาสตรีและสงเสริมความ

เขมแข็งของครอบครัว 1 ณ เทศบาลตําบลบางนมโค อําเภอเสนา  จังหวัดพระนครศรอียุธยา 
6.  วันที่ 6 – 7 มีนาคม 2561 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต กิจกรมการสงเสริมอาชีพการแปรรูปอาหาร 

อบต.หันสัง อําเภอบางปะหัน  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
7.  วันที่  22 – 23 มีนาคม 2561 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต กิจกรรมการจักสานผลิตภัณฑจาก

ผักตบชวา อบต.หันสัง อําเภอบางปะหัน  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
8.  วันที่ 19 มีนาคม 2561 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต กิจกรรมการพัฒนาอาชีพเกษตรกร ณ เทศบาล

ตําบลบางนมโค อําเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
9.  วันที่ 12 มีนาคม 2561 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต กิจกรรมการพัฒนาและการตอยอดผลิตภัณฑ 3  

อบต.บานขลอ อําเภอบางปะหัน  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
10. วันท่ี 20 มีนาคม 2561 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต กิจกรรมนันทนาการสําหรับผูสูงอายุ รพสต.

คลองวัว อําเภอเมือง จังหวัดอางทอง 
11.  วันที่ 17 มีนาคม 2561 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษา เพ่ือการพัฒนาทองถิ่น 

กิจกรรมการเขียนวิทยานิพนธอยางไรไมถือเปนการลอกเลียนและละเมิดลิขสิทธ์ิและเทคนิคการนําเสนอผลงาน          
ณ อาคารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภฏพระนครศรอียุธยา 

12. วันที่ 25 มีนาคม 2561โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษา เพ่ือการพัฒนาทองถิ่น 
กิจกรรมเทคนิคการเขียนบทความวิจัยเพ่ือการตีพิมพและเผยแพรในการประชุมวิชาการหรือวารสาร ณ อาคารบัณฑิต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

13.  วันที่ 21 มีนาคม 2561 โครงการตามศาสตรพระราชา กิจกรรมศิลปกรรมเกาเลาเร่ืองโบราณสถาน 
จังหวัดอางทอง และ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

14.  วันท่ี 28 มีนาคม 2561โครงการตามศาสตรพระราชา กิจกรรมการสงเสริมอาชีพเกษตรกรตาม
ศาสตรพระราชา ณ อบต.บานขลอ และ อบต.หันสัง อําเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
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มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
รับทราบ  และประธานแจงวาการดําเนินการเรื่องศาสตรพระราชาที่สถาบันวิจัยและพัฒนา

รับผิดชอบสิ้นเดือนน้ีจะมีการประชุมผูแทนรัฐมนตรีเพ่ือตามงานเร่ืองนี้กับราชภัฏวาไปถึงไหน  มีเปาหมาย  
ตัวชี้วัดกิจกรรมอยางไรและใหระบุชวงเวลาใหทราบดวย 
 

ระเบียบวาระท่ี 5.8  ผูอํานวยการสํานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา 
 

 สาระสําคัญโดยยอ 
  ผลการดําเนนิงาน  เดือนกุมภาพันธ 2561 

1. วันที่ 17 กุมภาพันธ 2561 คายสงเสริมคุณธรรม จริยธรรมและจิตอาสา ณ วัดใหญชัยมงคล 
2. วันที่ 18 กุมภาพันธ 2561 จิตตปญญาศึกษา : การเรียนรูดวยหัวใจที่ใครครวญ” ณ หอประชุม

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  
 

แผนการดําเนินงาน  เดือนมีนาคม 2561 
1. วันที่ 8 มีนาคม 2561 พิธีมอบประกาศนียบัตรบัณฑิต สําหรับนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตร

บัณฑิต สาขาวิชาชีพคร ูรุนปการศึกษา 2559 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
2. วันที่ 17 มีนาคม 2561 ประชุมเรงรดัติดตามการสําเร็จการศึกษา ของนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตร  

มหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการเรียนรู ณ หองประชุม 3013 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย 
3. วันที่ 18 มีนาคม 2561 ถายทอดศาสตรพระราชาสูการพัฒนาทองถิ่น ณ ศูนยการเรียนรูเศรษฐกิจ

พอเพียงบานของพอ 
4. วันท่ี 18 มีนาคม 2561 สัมมนาหลังฝกปฏิบัติการสอนของนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตร

บัณฑิต สาขาวิชาชีครู ณ หองประชุม 317 
5. หลักสูตรปริญญาโท ทุกหองเรียน ไดสงเสริมใหคณาจารยและนักศึกษาไดเรียนรูผานระบบ Google 

Classroom  
6. ประชาสัมพันธการเปดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาโท เปดรับสมัครถึงเดือนกรกฎาคม 2561    

ซึ่งไดมีการประชาสัมพันธไปหลายชองทางแลว 
 

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
รับทราบ  และประธานเสนอวากิจกรรมการถายทอดศาสตรพระราชาสูการพัฒนาทองถ่ิน  

ตองการใหสรุปประเด็นผลเปนอยางไรเพ่ือนําไปใชประโยชนแกคนอื่น ๆ และกําชับเร่ืองการพัฒนาหลักสูตร
สาขาวิชา หลักสูตรและการสอนจะตองมีมาตรการดําเนินการรวมท้ังเสนอวาคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ควจจะมีสาขาวิชาที่เปดสอนในระดับปริญญาโทบาง 
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ระเบียบวาระท่ี 5.9  ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี 

 สาระสําคัญโดยยอ 
1. รายงานผลรายงานประจําปคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) ประจําป 2560 

(มกราคม 2560 – ธันวาคม 2560) 
2. วันที่ 14 มีนาคม 2561 จะมีคณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนทาใหญวิทยา จังหวัดสงขลา 

จํานวน 50 คน มาเย่ียมชมสุสานทานเฉกอะหมัด 
3.  จัดเตรียมสถานที่บริเวณดานหนามหาวิทยาลัย  หนาอาคาร 2  และหอประชุมมหาวิทยาลัย

ราชภัฏพระนครศรีอยุธยาสําหรับงานพระราชพิธีพระราชทานปรญิญาบัตร  เมื่อวันท่ี 5-7 มีนาคม 2561   
4. วันเสารท่ี 10 มีนาคม 2561  กลุมเพื่อนศิษยเกาสวนกุหลาบ 110 และกลุมสมาชิกฟุตบอล 

OSK110FC จัดกิจกรรม “สวนกุหลาบ 110 พี่ใหนอง : ปลูกความฝน  ปนความสุข” โดยขอใชสนามกีฬา
สําหรับการแขงขันฟุตบอล  พรอมทั้งตีเสนสนาม  และขอรับการสนับสนุนกรรมการผูตัดสิน กับถังนํ้าแข็งและ
น้ําดื่ม 
 

งานบริหารงานบุคคล 
ผลการดําเนินงาน ประจําเดือนกุมภาพนัธ 2561 

1.  ประชุมคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ (ก.พ.ว.) ครั้งท่ี 1/2561 วันท่ี 12 กุมภาพันธ 2561 

2. ประชุมคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิเพื่อทําหนาที่ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและ
จรรยาบรรณทางวิชาการ เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ 2561 และวันที่ 16 กุมภาพันธ 2561 

3. ประกาศรับสมัครสอบแขงขันเพ่ือบรรจุและแตงตั้งบุคคลเขาเปนพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหนง

ประเภทสนับสนุนวิชาการ ครั้งท่ี 1/2561 ตั้งแตวันที่ 5 – 28 กุมภาพันธ 2561 

4. ประกาศรับสมัครคดัเลือกเพ่ือบรรจุและแตงตั้งบุคคลเขาเปนพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหนงประเภท

วิชาการ ครั้งที่ 1/2561 สังกัดคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ตั้งแตวันท่ี 19 กุมภาพันธ – 5 มีนาคม 2561 

5. ประกาศรับโอนขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตําแหนงประเภทวิชาการ สังกัด

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ตั้งแตวันท่ี 26 กุมภาพันธ – 22 มีนาคม 2561 

6. ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจํามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา คร้ังท่ี 2/2561   
7. บรรจุและแตงตั้งพนักงานราชการ จํานวน 1 ราย ดังนี ้
 7.1 นายฐานิต  พันธุ ตําแหนงนักวิชาการศึกษา สังกัดคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร               

บรรจุตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ 2561 

8. บุคลากรสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ลาออกจาการปฏิบัติหนาที่ จํานวน 1 ราย 

 8.1 นายวรวีร  ยะกบ  พนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหนงวิศวกรไฟฟา  สังกัดกองกลาง สํานัก           

งานอธิการบดี ลาออกจากการปฏิบัติหนาที่ เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ 2561 
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     แผนการดําเนนิงาน ประจําเดือนมีนาคม 2561 

1. วันที่ 12 มีนาคม 2561  กําหนดการประชุมคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ (ก.พ.ว.) 
ครั้งที่ 2/2561                        

2. วันที่ 27 มีนาคม 2561   กําหนดประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจํามหาวิทยาลัย    
ราชภัฏรพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 3/2561 

 

งานการเงินและบัญชี 
1. รายงานผลการดาํเนินงาน รายงานการรับเงิน – การจายเงนิ ประจําเดอืนกุมภาพันธ 2561 
2.  วันท่ี 23 กุมภาพันธ 2561 หัวหนางานการเงิน ไดเขารวมประชุมซักซอมความเขาใจใน         

การจายเงิน การรับเงิน และการนําเงินสงคลังผานระบบอิเล็กทรอนิค ณ ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
3. วันท่ี 15 มีนาคม 2561 โครงการอบรมแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการรับ – จายเงินภาครัฐ

ทางอิเล็กทรอนิกส (e – payment ภาครัฐ) 
 

งานสวัสดิการและจัดหารายได 
ผลการดําเนินงาน ประจําเดือนกุมภาพันธ 2561 
1. เม่ือวันที่ 3 กุมภาพันธ 2561 ดําเนินการรับชําระเงินคาบํารุงสถานท่ี (รายเดือน – ล็อคประจํา)     

ณ อาคารหอประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
2. เม่ือวันที่ 3 กุมภาพันธ 2561 ดําเนินการเดินสํารวจและตรวจรานคาท่ีจําหนายสินคาในพ้ืนที่ตลาด

นัด และจัดเก็บเงินรายไดจากรานคา (รานคาขาจร) ณ พื้นที่ จําหนายสินคา (ตลาดนัด) มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 

3. เม่ือวันที่ 4 กุมภาพันธ 2561 ดําเนินการเดินสํารวจและตรวจรานคาท่ีจําหนายสินคาในพ้ืนที่ตลาด
นัด และจัดเก็บเงินรายไดจากรานคา (รานคาขาจร) ณ พื้นที่ จําหนายสินคา (ตลาดนัด) มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 

4. เม่ือวันที่ 10 กุมภาพันธ 2561  ดําเนินการเดินสํารวจและตรวจรานคาที่จําหนายสินคาในพ้ืนท่ี
ตลาดนัด และจัดเก็บเงินรายไดจากรานคา (รานคาขาจร) ณ พ้ืนที่จําหนายสินคา (ตลาดนัด) มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 

5. เม่ือวันที่ 11 กุมภาพันธ 2561  ดําเนินการเดินสํารวจและตรวจรานคาที่จําหนายสินคาในพ้ืนท่ี
ตลาดนัด และจัดเก็บเงินรายไดจากรานคา (รานคาขาจร) ณ พ้ืนที่จําหนายสินคา (ตลาดนัด) มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 

6. เม่ือวันที่ 17 กุมภาพันธ 2561  ดําเนินการเดินสํารวจและตรวจรานคาที่จําหนายสินคาในพ้ืนท่ี
ตลาดนัด และจัดเก็บเงินรายไดจากรานคา (รานคาขาจร) ณ พ้ืนที่จําหนายสินคา (ตลาดนัด) มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 

7. เม่ือวันที่ 18 กุมภาพันธ 2561  ดําเนินการเดินสํารวจและตรวจรานคาที่จําหนายสินคาในพ้ืนท่ี
ตลาดนัด และจัดเก็บเงินรายไดจากรานคา (รานคาขาจร) ณ พ้ืนที่จําหนายสินคา (ตลาดนัด) มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 
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8. เม่ือวันที่ 24 กุมภาพันธ 2561  ดําเนินการเดินสํารวจและตรวจรานคาที่จําหนายสินคาในพ้ืนท่ี
ตลาดนัด และจัดเก็บเงินรายไดจากรานคา (รานคาขาจร) ณ พ้ืนที่จําหนายสินคา (ตลาดนัด) มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 

9. เม่ือวันที่ 25 กุมภาพันธ 2561  ดําเนินการเดินสํารวจและตรวจรานคาที่จําหนายสินคาในพ้ืนท่ี
ตลาดนัด และจัดเก็บเงินรายไดจากรานคา (รานคาขาจร) ณ พ้ืนที่จําหนายสินคา (ตลาดนัด) มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 
 

แผนการดําเนินงานประจําเดือนมีนาคม 2561 
1. วันที่ 3 มีนาคม 2561 ดําเนินการรับชําระเงินคาบํารุงสถานท่ี (รายเดือน – ล็อคประจํา) ณ อาคาร

หอประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
2. วันที่ 3 มีนาคม 2561  ดําเนินการเดินสํารวจและตรวจรานคาที่จําหนายสินคาในพ้ืนที่ตลาดนัด และ

จัดเก็บเงินรายไดจากรานคา (รานคาขาจร) ณ พ้ืนที่จําหนายสินคา (ตลาดนัด) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
3. วันท่ี 4 มีนาคม 2561 ประชุมคณะกรรมการบริการจัดการพ้ืนที่ และรายงานผลการดําเนินงาน

ตอคณะกรรมการ 
4. วันที่ 4 มีนาคม 2561  ดําเนินการเดินสํารวจและตรวจรานคาที่จําหนายสินคาในพ้ืนที่ตลาดนัด และ

จัดเก็บเงินรายไดจากรานคา (รานคาขาจร) ณ พ้ืนที่จําหนายสินคา (ตลาดนัด) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
5. วันที่ 5 – 7 มีนาคม 2561 ดําเนินการเตรียมงานซอมรับพระราชทานปริญญาบัตรแกผูสําเร็จ

การศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  
6. วันที่ 9 มีนาคม 2561 เดินทางไปรวมงานพระราชทานปริญญาบัตรแกผูสําเร็จการศึกษาจาก

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ณ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช โดยดูแลในสวนงานสวัสดิการฯ 
7. วันที่ 10 มีนาคม 2561  ดําเนินการเดินสํารวจและตรวจรานคาท่ีจําหนายสินคาในพ้ืนที่ตลาดนัด 

และจัดเก็บเงินรายไดจากรานคา (รานคาขาจร) ณ พื้ นที่ จําหนายสินคา (ตลาดนัด) มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 

8. วันที่ 11 มีนาคม 2561   ดําเนินการเดินสํารวจและตรวจรานคาที่จําหนายสินคาในพื้นที่ตลาดนัด 
และจัดเก็บเงินรายไดจากรานคา (รานคาขาจร) ณ พื้ นที่ จําหนายสินคา (ตลาดนัด) มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 

9. วันที่ 17 มีนาคม 2561   ดําเนินการเดินสํารวจและตรวจรานคาที่จําหนายสินคาในพื้นที่ตลาดนัด 
และจัดเก็บเงินรายไดจากรานคา (รานคาขาจร) ณ พื้ นที่ จําหนายสินคา (ตลาดนัด) มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 

10. วันที่ 18 มีนาคม 2561  ดําเนินการเดินสํารวจและตรวจรานคาที่จําหนายสินคาในพื้นที่ตลาดนัด 
และจัดเก็บเงินรายไดจากรานคา (รานคาขาจร) ณ พื้ นที่ จําหนายสินคา (ตลาดนัด) มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 

11. วันท่ี 24 มีนาคม 2561   ดําเนินการเดินสํารวจและตรวจรานคาที่จําหนายสินคาในพ้ืนที่ตลาดนัด 
และจัดเก็บเงินรายไดจากรานคา (รานคาขาจร) ณ พื้ นที่ จําหนายสินคา (ตลาดนัด) มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 



 

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  คร้ังที่  4/2561 

 

33 

12. วันที่ 25 มีนาคม 2561  ดําเนินการเดินสํารวจและตรวจรานคาท่ีจําหนายสินคาในพื้นที่ตลาดนัด 
และจัดเก็บเงินรายไดจากรานคา (รานคาขาจร) ณ พื้ นที่ จําหนายสินคา (ตลาดนัด) มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 

13. วันที่ 31 มีนาคม 2561  ดําเนินการเดินสํารวจและตรวจรานคาท่ีจําหนายสินคาในพื้นที่ตลาดนัด 
และจัดเก็บเงินรายไดจากรานคา (รานคาขาจร) ณ พื้ นที่ จําหนายสินคา (ตลาดนัด) มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 

 

งานพัสดุ 
ผลการดําเนินงาน ประจําเดือนกุมภาพันธ – มีนาคม  2561 
มหาวิทยาลัยไดอนุมัติคาใชจายเงินคงเหลือในคลัง จํานวน 7 รายการ ดังนี้ 

 1. งานปรับพ้ืนโรงยิม 2 งบประมาณจํานวน 999,700 บาท (เกาแสนเกาหมื่นเกาพันเจ็ดรอย
บาทถวน) อยูระหวางเชิญผูชนะการประกวดราคาทําสัญญา 
 2. งานปรับปรุงภูมิทัศนบริเวณรอบคณะวิทยาการจัดการ ลงนามในสัญญาแลว สัญญาเลขท่ี 
43/2561 เปนจํานวนเงิน 2,185,400 บาท (สองลานหนึ่งแสนแปดหม่ืนหาพันสี่รอยบาทถวน) สิ้นสุดสัญญา
วันที่ 16 พฤษภาคม 2561 
 3. งานปรบัปรุงภูมิทัศนหอดูดาว เบิกจายเรียบรอยแลว 
 4. งานปรบัปรุงหองบริการอินเทอรเน็ต เบิกจายเรียบรอยแลว 
 5. งานปรับปรุงหองประชุมใหญ อาคาร 100 ป อยูระหวางปรับแบบรูปรายการและราคากลาง 
เนื่องจากมีวัสดุบางรายการที่มีราคาสูง ผูรับจางไมสามารถเสนอราคาได 
 6. งานจางเหมาทําพื้นคอนกรีตพิมพลาย อาคารศูนยภาษาและคอมพิวเตอร เบิกจายเรียบรอยแลว
 7. งานปรบัปรุงซอมแซมพ้ืนและผนังอาคารบัณฑิตวิทยาลัย เบิกจายเรียบรอยแลว 
 8. งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 งบลงทุนคาที่ดินสิ่งกอสรางรายการท่ี
วงเงินไมเกิน 100,000 บาท ไดดําเนินการเบิกจายแลว สวนรายการที่ดําเนินการจัดหารวมกันดวยวิธีประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding) มีรายการดังนี้ท่ีอยูระหวางดําเนินการ 
  (1)  ครุภัณฑการศกึษาของคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี จํานวน 4 รายการ ไดแก 
   1.1 ชุดฝกปฏิบัติทางสถิติ และควบคุมคุณภาพ 
   1.2 ชุดฝกปฏิบัติการระบบฝงตัวอุตสาหกรรม 
   1.3 ชุดฝกปฏิบัติการดานโลหะวิทยา 

   1.4 ชุดฝกปฏิบัติการสรางตนแบบงานอุตสาหกรรมเพ่ือรองรับนวัตกรรม 
อุตสาหกรรม 4.0 
  อยูระหวางดําเนินการจัดหาใหม โดยวิธีคัดเลือก ขณะนี้อยูระหวางพิจารณาผลการเสนอราคา 
  (2)  ชุดครุภัณฑหองปฏิบัติการ จํานวน 10 ชุด ประจําคณะวิทยาการจัดการไดดําเนินการ
ประกาศประกวดราคาแลว แตไมมีผูมาย่ืนขอเสนอราคา มหาวิทยาลัยจึงเห็นชอบใหดําเนินการจัดซื้อโดยวิธี
คัดเลือก โดยใหเชิญผูมีอาชีพขายพัสดุ จํานวน 12 ราย ย่ืนขอเสนอ เมื่อครบกําหนดเวลาปรากฏวามีผูมายื่น
ขอเสนอ 1 ราย คือ บริษัท 360 ดีไซน จํากัด คณะกรรมการซื้อโดยวิธีคัดเลือกไดตรวจสอบคุณสมบัติและ
รายละเอียดคุณลักษณะแลวปรากฏวา บริษัท 360 ดีไซน จํากัด เสนอราคาเกินราคากลางและไมเสนอ        
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แคตตาล็อกหรือรูปแบบรายละเอียดคุณลักษณะ ทําใหคณะกรรมการฯ ไมสามารถพิจารณาได จึงเสนอ
มหาวิทยาลัยใหยกเลิกและดําเนินการจัดหาใหมโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ขณะนี้อยูระหวางพิจารณาผลการเสนอราคา 
  (3)  ครุภัณฑประจําสาขาเคมี  สาขาจุลชีววิทยา  สาขาวิทยาศาสตรการอาหาร  สาขาสปา
และความงาม และ สาขาเกษตรศาสตร จํานวน 12 รายการ ไดแก  
   3.1 เครื่องทําน้ําบริสุทธิ์ 
   3.2 เครื่องกลั่นระเหยระบบสูญญากาศ 
   3.3 เครื่องเก็บตัวอยางอากาศสําหรับอัตราการไหลสูง 
   3.4 เครื่องเก็บตัวอยางอากาศทางชีวภาพ 
   3.5 เครื่องทําน้ํากลั่น 
   3.6 เครื่องปดฝากระปอง 
   3.7 ตูเก็บสารเคมี 
   3.8 เครื่องแกสโครมาโตรกราฟ (Gas Chromatograph) 
   3.9 เครื่องแมสสเปคโตมิเตอร 
   3.10 ตูปลอดเชื้อ 
   3.11 เคร่ืองชั่งทศนิยม 3 ตําแหนง 
   3.12 เคร่ืองกลั่นน้ํา 
  พนระยะเวลาอุทธรณแลว และเชิญผูชนะการเสนอราคามาลงนามในสัญญา/ใบส่ังซื้อสั่งจาง 
  (4)  ครุภัณฑกลองโทรทรรศน 24 นิ้ว พรอมอุปกรณประกอบกลอง ลงนามในสัญญาแลว 
สัญญาเลขที่ 50/2561 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ 2561 ระยะเวลาสงมอบภายใน 4 พฤษภาคม 2561 
  (5)  ครุภัณฑเครื่องพิมพขนาดใหญหนากวาง 60 นิ้ว ของสถาบันอยุธยาศึกษา สงเบิกการเงินแลว 
  (6) ครุภัณฑเคร่ืองมัลติมีเดียโปรเจคเตอร 3,500 ANSL ประจําคณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร และ สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ สงเบิกการเงินแลว 
  (7)  ครุภัณฑชุดกลองวงจรปด ลงนามในสัญญาแลว สัญญาเลขที่ 58/2561 ลงวันท่ี 21 
กุมภาพันธ 2561 ระยะเวลาสงมอบภายใน 22 เมษายน 2561 
  (8)  งานปรับปรุงระบบไฟฟาและติดตั้งหมอแปลง อาคาร 2 ผูชนะการเสนอราคามา  ลงนาม
ในสัญญาแลว สัญญาเลขท่ี 59/2561 ลงวันท่ี 27 กุมภาพันธ 2561 ระยะเวลาดําเนินการ 270 วัน 
  (9)  งานปรับปรุงระบบไฟฟา ถนนสายหลักและสิ่งกอสรางประกอบ ผูชนะการเสนอราคามา
ลงนามในสัญญาแลว 
 

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
รับทราบ 

 

ระเบียบวาระท่ี 5.10  ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ 
- ไมมี – 
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ระเบียบวาระท่ี 5.11  ผูอํานวยการกองนโยบายและแผน 

 สาระสําคัญโดยยอ 
 1. ผลการดําเนินงาน ประจําเดือนกุมภาพันธ - มีนาคม พ.ศ.2561 

 2. แผนการดําเนินงานประจําเดือนมีนาคม พ.ศ. 2561 

 3. สรุปผลการดําเนินงานตามแผนการใชจายงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ           

พ.ศ. 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จําแนกตามประเภทงบประมาณ ขอมูลสะสม ตั้งแตวันที่ 1 

ตุลาคม 2560 – 28 กุมภาพันธ 2561 

 4. สรุปผลการดําเนินงานตามแผนการใชจายงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ          

พ.ศ. 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จําแนกตามประเภทรายจาย ขอมูลสะสม ตั้งแตวันที่ 1 

ตุลาคม 2560 – 28 กุมภาพันธ 2561 

 5. สรุปผลการดําเนินงานตามแผนการใชจายงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ          

พ.ศ. 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จําแนกรายหนวยงาน ขอมูลสะสม ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 

2560 – 28 กุมภาพันธ 2561 

 6. สรุปผลการดําเนินงานตามแผนการใชจายงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ          

พ.ศ. 2561 (ภาพรวม) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จําแนกรายหนวยงาน ขอมูลสะสม ตั้งแตวันที่ 1 

ตุลาคม 2560 – 28 กุมภาพันธ 2561 

 7. สรุปขาวยุทธศาสตรดานการศึกษาท่ีเก่ียวของ 
 

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
รับทราบ    
 

ระเบียบวาระที่ 5.12  ผูอํานวยการกองกลาง 
ขอมลูตามที่สํานักงานอธิการบดีเสนอ 
 

 
 

ระเบียบวาระที่ 5.13  ผูอํานวยการกองพัฒนานกัศึกษา 
 สาระสําคัญโดยยอ 
  ผลการดําเนนิงานที่ผานมา 

1. วันที่ 16 – 23 กุมภาพันธ 2561 กิจกรรมการแขงขันกีฬาสัมพันธภายใน “113 ป ศรีอยุธยา
เกมส”  ณ สนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

2. วันท่ี 25 – 27 กุมภาพันธ 2561 คณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนางานดานกิจการนักศึกษา ไป
ทบทวนแผนพัฒนานักศึกษา ระยะ 5 ป พ.ศ. 2560 – 2564 ณ โรงแรมพรินเซสริเวอรแคว จังหวัดกาญจนบุร ี

3. วันท่ี 5 – 7 มีนาคม 2561 พิธีซอมยอย  ซอมรวม และซอมบัณฑิตที่เขารับพระราชทานปริญญา
บัตร  ประจําปการศึกษา 2558 – 2559 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 



 

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  คร้ังที่  4/2561 
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4. วันที่ 9 มีนาคม 2561 นําบัณฑิตเขารับพระราชทานปริญญาบัตร  ประจําปการศึกษา 2558 – 
2559 ณ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  จังหวัดนนทบุร ี
 

แผนการดําเนินงาน เดือนมีนาคม – เมษายน 2561 
1. วันที่ 28 มีนาคม 2561 กิจกรรมแนะแนวการเขาสูอาชีพแกนักศึกษาชั้นปที่ 3 (คมส.  ควจ. ควท.) 

ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยฯ 
2. วันที่ 18 – 23 มีนาคม 2561 นําตัวแทนนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏเขต

ภูมิศาสตร ภาคกลาง  คร้ังที่ 29 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัดจันทบุรี 
3. วันท่ี 21 มีนาคม 2561 ผูบริหาร  บุคลากร  นักกีฬา  รวมพิธีเปดการแขงขันกีฬามหาวิทยาลัย

ราชภัฏเขตภูมิศาสตรภาคกลาง  คร้ังที่ 29 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณ ี จังหวัดจันทบุร ี
4. วันที่  21 – 22 มีนาคม 2561 นําผูนํานักศึกษาเขารวมการประชุม สัมมนา ผูนํานักศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภูมิศาสตรภาคกลาง  คร้ังที่ 4 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัดจันทบุรี 
5. วันที่ 29 – 31 มีนาคม 2561 ผูบริหาร  บุคลากร  และผูนํานักศึกษาเขารวมประชุมสัมมนา

สมาพันธนิสิตนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ ครั้งท่ี 12 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร  กรุงเทพฯ 
6. วันที่ 4 เมษายน 2561 กิจกรรมเย็นทั่วหลามหาสงกรานต  ณ ลานกิจกรรม  กองพัฒนานักศึกษา 
7. วันที่ 18 เมษายน 2561 นําเสนอผลงานชมรม  ณ หอประชุมฯ 
8. วันที่ 25 เมษายน 2561 เลือกตั้งนายกองคการบริหารนักศึกษา ณ ลานกิจกรรมกองพัฒนา

นักศึกษา 
9. วันที่ 25 เมษายน 2561 เลือกตั้งประธานสภานักศึกษา ณ ลานกิจกรรมกองพัฒนานักศึกษา 

  
 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 

รับทราบ 
 

ระเบียบวาระที่ 5.14  ผูอํานวยการกองบริการการศึกษา 
 สาระสําคัญโดยยอ 
  ผลการดําเนนิงาน เดือนกุมภาพันธ 2561 

1. วันท่ี 23 ธันวาคม 2560 ถึงวันที่ 16 กุมภาพันธ 2561 รับสมัครนักศึกษาภาคปกติ ประจําป
การศึกษา 2561 (รอบ Portfolio คร้ังท่ี 2) ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

2. วันที่ 20 กุมภาพันธ 2561 ประกาศรายชื่อนักศึกษาภาคปกติ ประจําปการศึกษา 2561    
(รอบ Portfolio ครั้งที่ 2) ณ กองบริการการศึกษา และเว็บไซต www.aru.ac.th 

3. วันที่ 20 กุมภาพันธ 2561 ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตรการผลิตและพัฒนาครู
และบุคลากรทางการศึกษา เวลา 13.30 น. ณ หองประชุมกองพัฒนานักศึกษา ชั้น 2 

4. วันที่ 23 กุมภาพันธ 2561 ประชุมคณะกรรมการฝายทะเบียนบัณฑิต เ ว ล า  1 1 .0 0  น .        
ณ หอง 214 อาคารปาตอง (อาคาร 2) 

5. วันที่ 23 กุมภาพันธ 2561 ประชุมคณะกรรมการวิชาการ คร้ังที่ 2/2561 เวลา 13.30 น. 
6. วันที่  26 กุมภาพันธ  2561 นักศึกษาภาคปกติและภาคพิเศษ ภาคเรียนท่ี  1/2560            

รับใบรับรองคุณวุฒิและผลการเรียนฉบับจริง จํานวน 167 ราย ณ กองบริการการศึกษา 
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7. วันท่ี 28 กุมภาพันธ 2561 ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ (ชุดใหม) คร้ังท่ี 4/2561 เวลา 
09.00 น. ณ หองประชุมอยุธยา-อาเซยีน ชั้น 2 

8. วันที่  28 กุมภาพันธ 2561 สอบสัมภาษณนักศึกษาภาคปกติ ประจําปการศึกษา 2561     
(รอบ Portfolio ครั้งที่ 2) เวลา 13.00 น. มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรอียุธยา 

 

แผนการดําเนินงาน เดือนมีนาคม 2561 
1. วันที่  2,5-7 มีนาคม 2561 คณะกรรมการฝายทะเบียนบัณฑิตปฏิบัติหนาที่ตามคําสั่ง

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ท่ี 108/2561 เร่ือง แตงตั้งคณะกรรมการในงานพิธีพระราชทาน
ปรญิญาบัตร ประจําป พ.ศ. 2560 ณ หองประชุม 1 อาคารปาตอง (อาคาร 2) 

2. ประกาศผลการคัดเลือกเปนนักศึกษาภาคปกติ ประจําปการศึกษา 2561 (รอบ Portfolio 
คร้ังที่ 2) 7 มีนาคม 2561 กองบริการการศึกษา และเว็บไซต www.aru.ac.th 

3. วันที่  9 มีนาคม 2561 คณะกรรมการฝายทะเบียนบัณ ฑิตปฏิบั ติหนาที่ตามคําสั่ ง
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ท่ี 108/2561 เร่ือง แตงตั้งคณะกรรมการในงานพิธีพระราชทาน
ปรญิญาบัตร ประจําป พ.ศ. 2560 ณ หองพระปกเกลา  อาคารอเนกนิทัศน มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

4. วันที่ 11 มีนาคม 2561 รายงานตัวและยืนยันสิทธิ์เปนนักศึกษาภาคปกติ ประจําปการศึกษา 
2561 (รอบ Portfolio คร้ังที่ 2) ณ หองประชุมอาคาร 100 ป ศูนยภาษาและคอมพิวเตอร 

5. วันที่ 12 - 23 มีนาคม 2561 รับสมัครนักศึกษาภาคปกติ ประจําปการศึกษา 2561 (รอบ 2 
การรับนักศึกษาระบบโควตาที่มีการสอบขอเขียนหรือปฏิบัติ) ณ กองบริการการศึกษา 

6. วันที่ 15 มีนาคม 2561 มหาวิทยาลัยสงรายชื่อนักศึกษาภาคปกติ ประจําปการศึกษา 2561 
(รอบ Portfolio ครั้งที่ 2) ที่มารายงานตัวให ทปอ. ณ ทปอ. 

7. วันที่ 19 - 22 มีนาคม 2561 นักศึกษาภาคปกติ ประจําปการศึกษา 2561 (รอบ Portfolio 
คร้ังที่ 2) ยืนยันสิทธ์ิการเปนนักศึกษาผานระบบ Clearing House www.tcas.cupt.net   

8. วันที่  26 มีนาคม 2561 ทปอ.สงรายชื่อผู ยืนยันสิทธ์ิเปนนักศึกษาภาคปกติ ประจําป
การศึกษา 2561 (รอบ Portfolio คร้ังท่ี 2) ตอมหาวิทยาลัย ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

9. วันที่ 28 มีนาคม 2561 ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ คร้ังที่ 4/2561 เวลา 09.00 น. 
ณ หองประชุมอยุธยา-อาเซียน ชั้น 2 

10. วันที่ 28 มีนาคม 2561 ประกาศรายชื่อผูมีสิทธ์ิสอบขอเขียนนักศึกษาภาคปกติ ประจําป
การศึกษา 2561 (รอบ 2 การรับนักศึกษาระบบโควตาท่ีมีการสอบขอเขียนหรือปฏิบัติ) เวลา 13.00 น.          
ณ กองบริการการศึกษา/www.aru.ac.th 

11. วันที่ 31 มีนาคม 2561 สอบขอเขียนนักศึกษาภาคปกติ ประจําปการศึกษา 2561 (รอบ 2 
การรับนักศึกษาระบบโควตาที่มีการสอบขอเขียนหรือปฏิบัติ)  เวลา 13.00 น. ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 
 

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
รับทราบ   
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ระเบียบวาระที่ 5.15  หัวหนาหนวยตรวจสอบภายใน 

 สาระสําคัญโดยยอ 
1. รายงานผลการตรวจสอบดานความผิดทางละเมิดและแพง ดําเนินการเขาตรวจสอบระบบงาน

ความผิดทางละเมิดและแพง  เพ่ือยืนยันความครบถวนถูกตองของขอมูลในระบบฯ กับเอกสารหลักฐาน และ
การปฏิบัติงานการติดตาม และการบันทึกขอมูลลงในระบบดําเนินการแลวเสร็จ วันท่ี 11 มกราคม 2561 

2. รายงานความคืบหนาผลการตรวจสอบบันทึกขอตกลงความรวมมือทางวิชาการ ระหวาง    
ศูนยฝกปฏิบัติการวิชาชีพธุรกิจ (อาคารสวนหลวง) และสาขาวิชาคหกรรมศาสตร คณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี ติดตามผลการดําเนินงานตามขอเสนอแนะของหนวยตรวจสอบภายใน  เร่ือง การตรวจสอบบันทึก
ขอตกลงความรวมมือทางวิชาการ ระหวางศูนยฝกปฏิบัติการวิชาชีพธุรกิจ (อาคารสวนหลวง) และสาขาวิชา   
คหกรรมศาสตร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ดําเนินการแลวเสร็จ วันท่ี 11 มกราคม 2561 

3. วันท่ี 12 มกราคม 2561 ประชุมคณะกรรมการเรงรัดติดตามการใชจายงบประมาณรายจาย 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561 คร้ังที่  4/2561 เขารวมประชุมคณะกรรมการเรงรัดติดตามการใชจาย
งบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561 ครั้งที่ 4/2561  

4. วันที่  16 มกราคม 2561 รายงานผลการตรวจสอบการบริหารจัดการรายไดของสํานัก       
วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ดําเนินการแลวเสร็จ และรายงานผลการตรวจสอบแกมหาวิทยาลัย  
พรอมทั้งเสนอแนวทางแกไขแจงหนวยงานที่เก่ียวของทราบแลว 

5. วันท่ี 22 มกราคม 2561 ขอสังเกตการใหบริการอาหารเชาสําหรับผูเขาพักศูนยฝกปฏิบัติการ
วิชาชีพธุรกิจ (อาคารสวนหลวง) (1) ดําเนินการเก็บขอมูลเก่ียบกับการใหบริการอาหารเชาสําหรับผูเขาพัก
อาคารสวนหลวง (2) รายงานผลใหกับมหาวิทยาลัยทราบ  

6. วันที่  24 มกราคม 2561 ประชุม พิจารณา ตรวจสอบ ตัวชี้ วัดผลการดําเนินงาน (Key 
Performance Indicators : KPIs) สายสนับสนุนวิชาการ ระดับปฏิบัติการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
เขารวมพิจารณา ตรวจสอบ ตัวชี้ วัดผลการดําเนินงาน (Key Performance Indicators : KPIs) สายสนับสนุน
วิชาการ ระดับปฏิบัติการ  

7. วันที่ 26 มกราคม 2561 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อดําเนินงานจัดทําแผนบริหารความเสี่ยง 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เขารวมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อดําเนินงานจัดทําแผนบริหารความ
เสี่ยง มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  

8. วันที่ 2 กุมภาพันธ 2561 โครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การจัดทํารายงานการเงิน
รวมภาครัฐดวยระบบอิเล็กทรอนิกส เดินทางไปราชการเพ่ือเขารวมฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การจัดทํา
รายงานการเงินรวมภาครัฐดวยระบบอิเล็กทรอนิกส  

9. วันที่  5 กุมภาพันธ 2561 รายงานผลการสอบทานรายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร 
ดําเนินการตรวจสอบรายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) ของธนาคารกรุงเทพ สาขา
อยุธยา เลขที่บัญชี 322-3-0-02531-7   

10. วันท่ี 6 กุมภาพันธ 2561 ติดตามผลการดําเนินงานตามขอเสนอแนะของหนวยตรวจสอบ
ภายใน  เร่ือง การใหบริการอาหารเชาสําหรับผูเขาพักศูนยฝกปฏิบัติการวิชาชีพธุรกิจ (อาคารสวนหลวง) 
คณะกรรมการดําเนินงานศูนยฝกปฏิบัติการวิชาชีพธุรกิจ  (อาคารสวนหลวง) ดําเนินการใหบริการอาหารเชา



 

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  คร้ังที่  4/2561 

 

39 

แกผูเขาพักตอไปจนกวาจะครบวาระการดําเนินงาน  และจะดําเนินการสรปุผลการดําเนินงานใหบริการอาหาร
เชาสงมอบใหคณะกรรมการชุดใหม เพื่อเปนขอมูลในการพิจารณาตอไป 

11. วันที่  6 กุมภาพันธ 2561 รายงานผลการตรวจสอบงบทดลองเงินนอกงบประมาณ 
ประจําเดือนตุลาคม พ.ศ.2560 ดําเนินการตรวจสอบงบทดลองเงินนอกงบประมาณ  ประจําเดือนตุลาคม    
พ.ศ.2560 และไดเสนอแนะใหงานการเงินและบัญชีดําเนินการตรวจสอบและแกไขใหถูกตอง  

12. วันท่ี 9 กุมภาพันธ 2561 ประชุมคณะกรรมการดําเนินงานการประเมินคุณธรรมและความ
โปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment  : ITA) ประจําป
งบประมาณ พ.ศ.2561 เขารวมประชุมคณะกรรมการดําเนินงานการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสใน    
การดําเนนิงานของหนวยงานภาครัฐ 

13. วันที่ 14 กุมภาพันธ 2561 งานรําลึกวันครบรอบวันพระราชทานนามสถาบันราชภัฏ     
"นามราชภัฏสงาศรดีวยพระบารมีลนเกลา" เขารวมงานรําลึกวันครบรอบวันพระราชทานนามสถาบันราชภัฏ 
"นามราชภัฏสงาศรีดวยพระบารมีลนเกลา"  

14. วันที่ 20 กุมภาพันธ 2561 รายงานผลการตรวจสอบการบริหารดานการเงิน ประจําป
งบประมาณ พ.ศ.2561 ของศูนยฝกปฏิบัติการวิชาชีพธุรกิจ (อาคารสวนหลวง)  ดําเนินการตรวจสอบการ
บริหารดานการเงิน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561 ของศูนยฝกปฏิบัติการวิชาชีพธุรกิจ (อาคารสวนหลวง) 
แลวเสร็จ  

15. วันที่ 20 กุมภาพันธ 2561 ประชุมคณะกรรมการพัฒนาและดําเนินงานประกันคุณภาพ
การศึกษา คร้ังท่ี 1/2561 เขารวมประชุมคณะกรรมการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา  

16. วันท่ี 20 กุมภาพันธ 2561 ประชุมคณะกรรมการดําเนินงานจัดทําตนทุนตอหนวยผลผลิต 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เขารวมประชุมคณะกรรมการดําเนินงานจัดทําตนทุนตอหนวยผลผลิต 

17. วันที่ 23 กุมภาพันธ 2561 ประชุมคณะกรรมการเรงรัดติดตามการใชจายงบประมาณ
รายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561 คร้ังท่ี 5/2561 เขารวมประชุมคณะกรรมการเรงรัดติดตามการใชจาย
งบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561 ครั้งที่ 4/2561 
  

แผนการดําเนินงาน  ประจําเดือนมีนาคม 2561 
1. การตรวจสอบงบทดลองเงินนอกงบประมาณ ประจําเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2560   
2. รายงานผลการตรวจสอบการบริหารการเงินของ ศูนยหนังสือมหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา 
3. ตรวจสอบการบริหารจัดการเงินรายไดตลาดนัด 
4. ตรวจสอบดานการจัดซื้อจัดจาง (Compliance) 

     - วิธีพิเศษ 
     - วิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส (e-market) 
     - วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding) 
       5.  การตรวจสอบดานการเงนิและบัญชี 
     - การตรวจสอบดานการรับ-จาย* 
 * การรับ-จาย การถอนคืนเงินรายไดแผนดินประเภทคาปรับและการนําเงินสงคลังในระบบ GFMIS 
ผานระบบ KTB Corporate Online (e-Payment) 
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มติ/ความคดิเห็นของท่ีประชุม 
รับทราบ    

 

ระเบียบวาระที่ 5.16  ประธานคณะกรรมการดําเนินงานศูนยฝกปฏิบัติการวิชาชีพธุรกิจ (อาคาร  
สวนหลวง) 

- ไมมี - 

ระเบียบวาระที่ 5.17  รองอธิการบดี 

ระเบียบวาระที่ 5.17.1  รองอธิการบดีฝายบริหาร 

 สาระสําคัญโดยยอ 
1. งานอาคารสถานที ่

1.1 งานกอสรางอาคารเรียนรวมและโรงอาหาร เบิกจายแลว  18 งวด จาก 19 งวด           

อยูระหวางดําเนินการงวดมรา 19 (งวดสุดทาย) คาดวาจะสงมอบอาคารไดในเดือนมีนาคม 2561 จากวันครบ

กําหนดตามสัญญา 14 พฤษภาคม 2561 (ผูรับจางดําเนินการเร็วกวาแผน) 

1.2 งานปรับปรุงอาคาร 1 และ 2 ดําเนินการแลวเสร็จเมื่อเดือนธันวาคม 2560 และไดเปด

ใชงานอาคารในเดือนมกราคม 2561 ที่ผานมาแตยังมีสิ่งที่ตองแกไขปรับปรุงท่ีมหาวิทยาลัยกําลัดําเนินการอยู

คือ ระบบปรับอากาศ  ระบบเครื่องเสียง  ระบบการฉายภาพ  ตลอดจนมานปรับแสง  และรายละเอียดอื่น ๆ 

อีกในบางจุด 

1.3 การปรับปรุงถนนสายหลัก  ระบบสายสงไฟฟาและสายสัญญาณการสื่อสารตั้งแตประตู

ทางเขามหาวิทยาลัยไปจนถึงอาคารเรียนรวมและโรงอาหาร  (อาคารหลังใหมที่อยูระหวางการกอสราง         

ลงนามในสัญญาไดผูรับจางเรียบรอย  จะเริ่มดําเนินงานไดในเดอืนมีนาคม 2561 

1.4 ปญหาการกอสรางอาคารศิลปกรรมขณะนี้อยูระหวางกระบวนการประสานงาน        

เพื่อแกปญหาระดับบริหารของทั้งสองหนวยงาน  และอยูระหวางกระบวนการในชั้นศาล 

1.5 ขณะน้ีไดสงรถบัสเขาซอมใหญ 1 คัน (รถคันที่นายละมัยเปนพนักงานขับ) คาดวาจะแลว

เสรจ็ใน 2 เดือน 

1.6 ไดรับความอนุเคราะหจาก อบจ. ในการพัฒนางานจัดภูมิทัศน  โดยจะทําการปรับตนไม  

ทั้งไมยืนตน  ไมดอก  ไมประดับ โดยเริ่มดําเนินการในงานแรกเพื่อรองรับงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของ

บัณฑิตในวันท่ี 5 – 7 มีนาคม 2561 และจะทํางานในระยะยาวตอไป  โดยจะเขามาเปนท่ีปรึกษาและฝกอบรม

การจัดแตง และการดูแลตนไมอยางถูกตองตามหลักวิชาการ  ตลอดจนการดูแลวัชพืช  และการบําบัดน้ําเสีย      

เปนตน 

2. งานบริหารทั่วไปและประชาสัมพันธ 

2.1 เมื่อวันท่ี 1 และ 2 กุมภาพันธ 2561 ท่ีผานมา ไดมีการอบรมพนักงานมหาวิทยาลัย   

สายสนับสนุน  เพื่อเตรียมการเขาสูตําแหนงท่ีสูงขึ้น (ในระดับชํานาญการ) โดยมีเปาหมายภายในปงบประมาณ 
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พ.ศ. 2561 จะมีบุคลากรเขาสูตําแหนงชํานาญการไมนอยกวา 30 คน ซึ่งจะเปนประโยชนตอมหาวิทยาลัย      

ในการพัฒนางาน 

2.2 อยูระหวางการดําเนินการเพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัย Smart  University โดยจะทําการ

พัฒนาระบบ e – payment เพื่อใชในอาคารโรงอาหารแหงใหม  สอดคลองกับนโยบายรัฐบาล เพื่อการเขาสูสังคม

ไรเงินสด 

2.3 คณะกรรมการจัดทําตนทุนตอหนวย  โดยฝายเลขานุการ (งานบัญชี) ไดจัดทํารายงาน

ตนทุนตอหนวยเพ่ือนําสงกรมบัญชีกลางและ สกอ. เรยีบรอยแลว  และไดนําเสนอรายงานสรุปดังเอกสารแนบ 

3. งานวิเทศสัมพันธ 

3.1 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ 2561 ที่ผานมา  รศ.นาโอมาซะ  ซาซากิ  แหงมหาวิทยาลัย

เกียวโตการศึกษา ไดเขาพบและพูดคุยเพื่อการดําเนินงานตามโครงการความรวมมือ ระหวาง มหาวิทยาลัย

การศึกษาโอซากาและมหาวิทยาลัยเกียวโตการศึกษา  กับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ซึ่งเปน

โครงการตอเนื่อง  โดยไดเสนอเพ่ิมเติมกรณีหลักสูตรการพยาบาลกับมหาวิทยาลัยการศึกษาโอซากาที่มี

ภาควิชาพยาบาล 

3.2 มหาวิทยาลัยมีน โยบายในการจัดการศึกษาในรายวิชาการศึกษาทั่ วไปในกลุม

ภาษาตางประเทศและรายวิชาหรือหลักสูตรท่ีใชภาษาอังกฤษในการจัดการเรียนการสอน  โดยใหหนวยงาน

กลางคือศูนยการศึกษานานาชาติ (อยูระหวางกระบวนการจัดตั้ง) และศูนยภาษาที่ข้ึนตรงกับสวนกลางเปน     

ผูดําเนินงาน 

3.3 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ 2561 ที่ผานมา เวลา 10.00 – 12.30 น. ณ หองประชุมอยุธยา 

– อาเซียน  

4. Mr.Jeff  Howe, Director  International  Business  Development  of  Victoria  

University  of  Wellington, New  Zealand ไดเดินทางมาประชุมเพ่ือพิจารณาขอเสนอโครงการฝกอบรม

ของ RUN ใน 2 โครงการรวมกับคณะกรรมการวิเทศสัมพันธของมหาวิทยาลัย  มีผลการประชุมสรุปไดดังน้ี 

-  Victoria  University  of  Wellington,  New  Zealand เปนมหาวิทยาลัย ท่ีอยู ใน 

100 อันดับแรกของมหาวิทยาลัยที่ดีท่ีสุดในโลก  ในหลายสาขาวิลา  และอยูในอันดับที่ 219 ตามระบบตัวชี้วัด

ของ QS  World  University  Rankings 

- Victoria  is  ranked  46th in the world  in  Law  and  in  the  100 universities  

in  six other  subjects : Accounting  and  Finance, Education, English  Language  and  

Literature, Geography, Performing  Arts,  Psychology 

มีนักศึกษารวม 21,000 คน โดยมีนักศึกษาตางชาติมากกวา 100 ประเทศ รวมจํานวน 3,400 คน 

1. โครงการพัฒนาครูและครู รูปแบบแมไก – ลูกไก 

- VUW ยินดีและสามารถสนองตอบโครงการนี้ไดตามรายละเอียดขอเสนอโครงการของ RUN 

- สามารถเริ่มสงผูเขาอบรม 15 – 20 คนไดตั้งแตเดือนพฤษภาคม ตามกําหนดการของ RUN  

- จัดใหดูงานโรงเรียนประถม และมัธยม 
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- ทาง VUW ขอใหคัดผูเขาอบรมโดยใหมีทักษะภาษาอังกฤษเทียบเทา IELTS 5.5 เพื่อให

การฝกอบรมไดผล  เน่ืองจากผูเขาอบรมตองมีความสามารถในการสื่อสารเพ่ือการซักถาม  อภิปราย  และการ

ทําความเขาใจในเน้ือหา (การใชลามจะทําใหเสียเวลาและไดผลนอย) 

- ทาง VUW จะกําหนดรายละเอียดเนื้อหาการอบรม  รวมถึงคาใชจายโดยจะแจงกลับมาโดยเรว็ 

- ที่พักจะเปนอพารตเมนท 

2. โครงการพัฒนาอาจารยผูสอนโดยใชภาษาอังกฤษเปนส่ือการสอน 

- VUW ยินดีและสามารถสนองตอบโครงการนี้ไดตามรายละเอียดขอเสนอโครงการของ RUN 

- จํานวนผูเขาอบรม 15 – 20 คน ตามกําหนดการของ RUN (หลังจากโครงการที่ 1) 

- ขอเสนอของ VUW คอืถาเปนไปไดอยากใหอยูที่ NZ 6 สัปดาห แตถา 4 สัปดาหก็ทําใหได 

- ทาง VUW จะกําหนดรายละเอียดเนื้อหาการอบรม  รวมถึงคาใชจายโดยจะแจงกลับมาโดยเร็ว 

- ท่ีพัก อาจเปน Host  family 

5. ขอความรวมมือหัวหนาหนวยงานในการจัดทําบัญชีครุภัณฑใหเปนปจจุบัน  เนื่องจากขอมูล

จะสงผลตอตนทุนผลผลิต  คาเสื่อม  และภาพรวมของมหาวิทยาลัย  โดยไดตั้งเปาหมายไววาบัญชีจะตองเปน

ปจจุบัน  และไดกําหนดไววาทุกหนวยงานตองสงรายงานการสํารวจ ซึ่งทางพัสดุไดแจกแบบฟอรมไปแลวนั้น 

ภายในเดือนมีนาคม 2561 และขอใหหัวหนาหนวยงานชวยกําชับ หากรายการใดที่ไมพบไมเจอตองเสนอ

มหาวิทยาลัยเพ่ือสอบขอเท็จจริงและสูขั้นตอนการจําหนายตอไป 

6. คณะที่มีสาขาวิชาภาษาอังกฤษ  ขอใหนักศึกษาลงวิชาศึกษาทั่วไปเปนภาษาอังกฤษ จะได

เปนการพัฒนาอาจารยผูสอน  และนักศึกษาไดเพ่ิมทักษะประสบการณในการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ 

7. กิจกรรมการทําบัตรนักศึกษา  ตัวบัตรที่เปนสมารทการด  บัตรเปลาราคา 50 บาท หากทํา

เองก็สามารถใชบริการหองสมุด  ศูนยอาหารใหมแบบไมใชเงินสดจะใชบัตรเทานั้น  นักศึกษาใหมและนักศึกษา

ที่จะเขาไปใชบริการตองใชบริการผานบัตร  เพื่อตอบสนองนโยบายของรัฐบาล  และยุทธศาสตรของ

มหาวิทยาลัยในการเปนสมารทยูนิเวอรซิตี้ 

8. ในฐานะที่มีหนวยงานที่เปนสถาบันอยุธยาศึกษา  ควรเปนที่พึงดานขอมูล  เปนผูนําสิ่งที่เปน

ประวัติศาสตรอยุธยา  โดยจะเร่ิมจากการนํานักศึกษาแอมบาสเดอรแตงชุดไทยไปถายภาพตามโบราณสถานท่ี

ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  

9. รายงานผลตนทุนการผลิต  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560     
 

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
รับทราบ  และ รศ.ดร.ชูสิทธ์ิ  ประดับเพ็ชร กลาววา  ไดรับความคิดเห็นเร่ืองการตั้งชื่ออาคาร     

วาในเม่ือมีวัดสวนหลวงคางคาว  วัดบรมพุทธาราม วัดสิงหาราม และมาตั้งชื่ออาคารซึ่งอยูในบริเวณเดียวกันจะ
ทําใหเกิดการสับสนข้ึนได  
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ระเบียบวาระที่ 5.17.2  รองอธิการบดีฝายนโยบายและแผน 
 

 สาระสําคัญโดยยอ 
  ผลการดําเนนิงาน ประจําเดือนกุมภาพันธ – มีนาคม 2561 

1. วัน ท่ี 13 กุมภาพันธ 2561 การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา (ก.บ.) ครั้งที่ 2/2561  เวลา 13.30 น. ณ หองประชุมอยุธยา-อาเซียน 

2. วันที่ 14 กุมภาพันธ 2561 รวมกิจกรรมรําลึกวันครบรอบวันพระราชทานนามสถาบัน      
ราชภัฏ  เวลา 07.30 น. ณ หอประชุมมหาวิทยาลัย 

3. วันที่ 14 กุมภาพันธ 2561 การประชุมสภามหาวิทยาลัย คร้ังท่ี 2/2561 เวลา 09.30 – 
12.00 น. ณ หองประชุมอยุธยา-อาเซยีน 

4. วันท่ี 14 กุมภาพันธ 2561 การประชุมคณะกรรมการติดตามตรวจสอบและประเมินผลงาน
ของมหาวิทยาลัย พรอมดวยอนุกรรมการ เวลา 13.30 น. ณ หองประชุมอยุธยา-โปรตุเกส 

5. วันที่  20 กุมภาพันธ 2561 การประชุมคณะกรรมการดําเนินงานจัดทําตนทุนตอหนวย
ผลผลิต มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจําปงบประมาณ 2560 เวลา 09.30 น. ณ หองประชุม
อยุธยา-อาเซียน 

6. วันท่ี 20 กุมภาพันธ 2561 การประชุมคณะกรรมการพัฒนาและดําเนินงานประกันคุณภาพ
การศึกษา คร้ังท่ี 1/2561 เวลา 13.30 น. ณ หองประชุมอยุธยา-อาเซยีน 

7. วันที่ 22 กุมภาพันธ 2561 การประชุมประชุมพิจารณา ตรวจสอบ ตัวชี้วัดผลการดําเนินงาน 
(Key Performance Indicators : KPIs) สายสนับสนุนวิชาการ ระดับปฏิบัติการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา  เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ หองประชุม ชั้น 4  สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

8. วันท่ี 23 กุมภาพันธ 2561 การประชุมคณะกรรมการเรงรัดติดตามการใชจายงบประมาณฯ 
คร้ังที่  5/2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เวลา 13.30 น. ณ หองประชุมอยุธยา-อาเซียน 

9. วันที่  25 กุมภาพันธ 2561 การประชุมคณะกรรมการสอบสวนวินัยอยางรายแรง เวลา 
09.30 น. ณ หองประชุมอยุธยา-ฮอลันดา 

10. วันที่  27 กุมภาพันธ  2561 การประชุมคณะกรรมการจังหวัดหัวหนาสวนราชการ 
ประจําเดือนกุมภาพันธ 2561 เวลา 10.00 น. ณ หองประชุมรับรอง ชั้น 1 อาคาร 4 ชั้น ศูนยราชการจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 

11. วันท่ี 28 กุมภาพันธ 2561 การประชุมคณะกรรมการติดตามตรวจสอบและประเมินผลงาน
ของมหาวิทยาลัย พรอมดวยอนุกรรมการ เวลา 08.30 น. ณ หองประชุมอยุธยา-โปรตุเกส 

12. วันที่ 1 - 2 มีนาคม 2561 เขารวมกิจกรรมเวทีสานพลังชุมชนทองถ่ินเขมแข็งสูเปาหมาย
การพัฒนาที่ย่ังยืน  เวลา 09.00 น. ณ อิมแพ็คเมืองทองธานี 

13. วันที่ 5 มีนาคม 2561 การประชุมประชุมพิจารณา ตรวจสอบ ตัวชี้วัดผลการดําเนินงาน 
(Key Performance Indicators : KPIs) สายสนับสนุนวิชาการ ระดับปฏิบัติการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา  เวลา 13.30 น. ณ หองประชุมสํานักงานอธิการบดี 
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14. วันที่ 7 มีนาคม 2561 การประชุมคณะกรรมการติดตามเรงรัดการใชจายเงินงบประมาณ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561  เวลา 09.30 น. ณ หองประชุมรับรอง   ชั้น 1 อาคาร 4  ชั้น ศาลากลาง
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

15.  วันท่ี 12 มีนาคม 2561 การประชุมประชุมพิจารณา ตรวจสอบ ตัวชี้วัดผลการดําเนินงาน (Key 
Performance Indicators : KPIs) สายสนับสนุนวิชาการ ระดับปฏิบัติการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
เวลา 08.30 – 13.30 น. ณ หองประชุม ชั้น 4 สํานักวิทยบริการ  และเทคโนโลยีสารสนเทศ 

16. วันที่  13 มีนาคม 2561 การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราช ภัฏ
พระนครศรีอยุธยา (กบ.) คร้ังท่ี 3/2561 เวลา 13.30 น. ณ หองประชุมอยุธยา-อาเซียน 
 

แผนการดําเนินงาน  ประจําเดือนมีนาคม 2561 
1. วันท่ี 14 มีนาคม 2561  การประชุมสภามหาวิทยาลัย คร้ังที่ 3/2561 เวลา 09.30 น.       

ณ หองประชุมอยุธยา-อาเซียน 
2. วันที่ 20 มีนาคม 2561  การประชุมคณะกรรมการเรงรัดติดตามการใชจายงบประมาณฯ 

คร้ังที่  6/2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เวลา 13.30 น. ณ หองประชุมอยุธยา-อาเซียน 
3. วันที่  27 มีนาคม 2561 การประชุมสัมมนา “โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการใชจาย

งบประมาณและการดําเนินงานของสถาบันอุดมศึกษา ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561” เวลา 08.30 –     
16.00 น. ณ โรงแรมใบหยกสกาย กรุงเทพฯ 

 

มติ/ความคดิเห็นของท่ีประชุม 
รับทราบ    

 

ระเบียบวาระที่ 5.17.3  รองอธิการบดีฝายวิชาการ 

 สาระสําคัญโดยยอ 
  ผลการดําเนินงานเดือนกุมภาพันธ 2561 
  1. รวมประชุมหัวขอ Higher Education in time of change ในวาระครบรอบ 75 ป  แหง      
การสถาปนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ 2561 
  2. รวมประชุมคณะกรรมการเครือขายเพ่ือการพัฒนาอุดมศึกษาภาคกลางตอนบน 2 เครือขาย 
ประกอบดวย เครือขายประกันคุณภาพการศึกษาในระดับอุดมศึกษา และเครือขายดานการพัฒนาอาจารย 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ 2561 
  3. ประสานงานกับองคการบริหารสวนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในการจัดทําขอสอบคัดเลือก
บุคลากรขององคการบริหารสวนจังหวัดพระนครศรีอยุธยาในตําแหนงผูชวยนกัวิชาการเงินและบัญชี และผูชวย
นักวิชาการจัดเก็บรายได 
  4. จัดประชุมสภาวิชาการ คร้ังท่ี 3/2561 (วาระพิเศษ) เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ 2561 และประชุม
สภาวิชาการ คร้ังท่ี 4/2561 เม่ือวันที่ 28 กุมภาพันธ 2561 เวลา 09.00 น. 
  5. ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตรการผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ 2561 
  6. จัดประชุมคณะกรรมการฝายทะเบียนบัณฑิตในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจําป 
2560 เพื่อกําหนดแผนงานและปฏิทินการดําเนินงาน เมื่อวันท่ี 23 กุมภาพันธ 2561 
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  7. สอบสัมภาษณนักศึกษาภาคปกติ (รอบ Portfolio คร้ังที่ 2) เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ 2561 
เวลา 13.00 น. 
  8. จัดทําขอมูลภาระงานสอนของอาจารยที่มีภาระงานตํ่ากวาเกณฑภาระงานสอนที่มหาวิทยาลัยกําหนด 
 

  แผนการดําเนินงาน  เดือนมีนาคม 2561 
 1. ดาํเนินการในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจําป 2560 

  2. สอบกลางภาคนักศึกษาภาคปกติ ภาคเรียนที่ 2/2560 ในวันที่ 12-16 มีนาคม 2561 
  3. การรับรายงานตัวและยืนยันสิทธิ์เปนนักศึกษาภาคปกติ (รอบ Portfolio ครั้งที่ 2) ในวันที่ 11 
มีนาคม 2561 
  4. จัดสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษาภาคพิเศษ (เสาร-อาทิตย) ประจําภาคเรียนที่ 
2/2560 
  5. รับสมัครนักศึกษาภาคปกติ ประจําปการศึกษา 2561 (รอบ 2 การรับนักศึกษาระบบโควตาที่มี
การสอบขอเขียนหรือปฏิบัติ) ในวันที่ 12-23 มีนาคม 2561 
  6. จัดสอบขอเขียนนักศึกษาภาคปกติ ประจําปการศึกษา 2561 (รอบ 2 การรับนักศึกษาระบบ
โควตาที่มีการสอบขอเขียนหรือปฏิบัติ) ในวันที่ 31 มีนาคม 2561 
  7. เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2561 นายกสภามหาวิทยาลัยไดขอขอมูลการรับสมัครนักศึกษารอบ      
portfolio 1 portfolio 2  หลักสูตรท่ีจํานวนนักศึกษาต่ํากวา 10 คน  โดยไดฝากขอมูลใหเลขานุการสภา
มหาวิทยาลัยเสนอนายกสภามหาวิทยาลยัแลว  

 

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
รับทราบ  ประธาน  กลาววา  หลักสูตรใดที่จํานวนนักศึกษาต่ํากวา 10 คน ใหดําเนินการปรับปรุง

หลักสูตรทันที    
 

ระเบียบวาระที่ 5.17.4  รองอธิการบดีฝายกิจการพิเศษและกฎหมาย 

 สาระสําคัญโดยยอ 
ผลการดําเนินงานคณะกรรมการ ITA  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 
1. วันที่ 28 พฤศจิกายน 2560 จัดกิจกรรมประกาศเจตจํานงสุจริตของผูบริหาร 
2. วันท่ี 16 ธันวาคม 2560 จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง การบริหารจัดการการจัดซื้อจัด

จางในงานวิจัยและบริการวิชาการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
สําหรับสายวิชาการ 

3. วันที่ 22 ธันวาคม 2560 จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การบริหารพัสดุ ตามพ.ร.บ.      
การจัดซื้อจัดจาง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 รุนที่ 1 สําหรับผูปฏิบัติงานดานพัสดุ 

4. วันที่ 19 มกราคม 2561 จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การบริหารพัสดุ ตามพ.ร.บ.      
การจัดซื้อจัดจาง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560  รุนที่ 2 สําหรับผูปฏิบัติงานดานพัสดุ 

5. วันที่  31 มกราคม 2561 จัดส งรายชื่ อผู ประสานงานประจํามหาวิทยาลั ยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา ไปยังที่ปรึกษาโครงการโรงเรียนนายรอยตํารวจ จํานวน 2 คน คือ (1) นางสาวนันทนา ศรีชัยมูล 
นักวิชาการศึกษา กองนโยบายและแผน (2) นางสาวศรีวิชชญาน บริสุทธ์ิธรรม นักวิชาการพัสดุ กองกลาง 
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6. วันที่ 20 กุมภาพันธ 2561 จัดสงขอมูลพื้นฐานของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ไปยัง
ที่ปรึกษาโครงการโรงเรียนนายรอยตํารวจ 

7. วันที่ 27 กุมภาพันธ 2561 จัดสงขอมูล internal และ external  ไปยังที่ปรึกษาโครงการโรงเรียน
นายรอยตํารวจ 

8. จัดสงขอมูลบุคลากรในหนวยงาน (Internal) จํานวน 500 รายชื่อ 
9. จัดสงขอมูลผูรับบริการหรือผูมีสวนไดสวนเสีย (External) จํานวน 1,000 รายชื่อ 
 

แผนการดําเนินงานคณะกรรมการ ITA เดือนมีนาคม พ.ศ. 2561 
1. มกราคม - มีนาคม 2561 รวบรวบหลักฐานและจัดทําขอมูลตามแบบสํารวจเชิงประจักษตาม

ตัวชี้วัดของการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ ITA ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2561 

2. วันที่ 12 มีนาคม – 31 พฤษภาคม 2561 ที่ปรึกษาโครงการโรงเรียนนายรอยตํารวจลงพ้ืนที่เก็บขอมูลตาม
แบบสํารวจ internal และ external 

3. วันที่  15 มิถุนายน 2561 จัดสงแบบสํารวจหลักฐานเชิงประจักษ Evidence – Based 
Integrity and Transparency Assessment: EBIT การประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงาน
ของหนวยงานภาครัฐ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 พรอมหลักฐานเชิงประจักษ 

 

งานนติิการ 
ผลการดําเนินงานประจําเดือนกมุภาพันธ 2561 
1. วันที่ 1 กุมภาพันธ 2561 เขารวมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง "ทบทวนหลักเกณฑ

และวิธีการประเมินคางานและผลงานการวิเคราะหเพ่ือกําหนดตําแหนงสูงงขึ้นของตําแหนงประเภทวิชาชีพ
เฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะระดับชํานาญการ ของพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน"  ระหวางวันท่ี 1 – 2 
กุมภาพันธ 2561 (นางศรารติา แจงพันธ) 

2. วันที่ 3 กุมภาพันธ 2561 จัดประชุมคณะกรรมการสอบสวนวินัย กรณีไมประพฤติตนเปน
แบบอยางที่ดี คร้ังท่ี 1/2561 (นางศราริตา แจงพันธ และนางศขิรินทร สุวรรณทัศน) 

3. วันที่ 7 กุมภาพันธ 2561 จัดประชุมคณะกรรมการสงเสริมจรรยาบรรณ (นางศิขรินทร 
สุวรรณทัศน) 

4. วันที่ 9 กุมภาพันธ 2561 เขารวมประชุมคณะกรรมการดําเนินงานการประเมินคุณธรรมและ
ความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (คณะกรรมการ ITA) (นางสาวศิริลักษณ สุคันธชาติ) 

5. วันที่ 12 กุมภาพันธ 2561 ไปสํานักงานอัยการสูงสุด ไปพบพนักงานอัยการเก่ียวกับคดีความ 
(นางศรารติา แจงพันธ และนางสาวศิริลักษณ สุคันธชาติ) 

6. วันที่ 14 กุมภาพันธ 2561 เข า ร ว ม เข า ร วม ก ารป ระชุ ม ส ภ าม ห า วิ ท ย า ลั ย รา ช ภั ฏ
พระนครศรีอยุธยา คร้ังที่ 2/2561 (นางศราริตา แจงพันธ และนางศขิรินทร สุวรรณทัศน) 

7. วันที่ 14 กุมภาพันธ 2561 เขารวมงานกิจกรรมรําลึกวันครบรอบวันพระราชทานนามสถาบัน
ราชภัฏ “นามราชภัฏสงางามศรี ดวยพระบารมีลนเกลา” ประจําป พ.ศ.2561 (นางศิขรินทร สุวรรณทัศน และ
นางสาวศริิลักษณ สุคันธชาติ) 
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8. วันที่ 15 กุมภาพันธ 2561 เขารวมประชุมหารือการจัดเก็บคารายงานตัวบัณฑิต ป พ.ศ.2561 
(นางศรารติา แจงพันธ)  

9. วันที่ 16 กุมภาพันธ 2561 จัดประชุมคณะกรรมการสอบสวนวินัย กรณีไมประพฤติตนเปน
แบบอยางที่ดี คร้ังท่ี 2/2561 (นางศราริตา แจงพันธ และนางศขิรินทร สุวรรณทัศน) 

10. วันที่ 17 กุมภาพันธ 2561 ประชุมคณะกรรมการปรับปรุงและยกรางกฎหมาย ครั้งที่ 2/2561 
(นางศรารติา แจงพันธ และนางศขิรินทร สุวรรณทัศน) 

11. วันที่ 17 กุมภาพันธ 2561 จัดประชุมคณะกรรมการสอบสวนวินัย กรณีไมประพฤติตนเปน
แบบอยางที่ดี คร้ังท่ี 3/2561 (นางศราริตา แจงพันธ และนางศขิรินทร สุวรรณทัศน) 

12. วันที่ 21 กุมภาพันธ 2561 เขารวมประชุมคณะกรรมการในงานพิธีพระราชปริญญาบัตร 
ประจําป 2560 (นางสาวศิรลิักษณ สุคันธชาติ) 

13. วันที่ 22 กุมภาพันธ 2561 จัดประชุมสรรหาคณะกรรมการอุทธรณรองทุกข (นางศิขรินทร 
สุวรรณทัศน และนางสาวศิริลักษณ สุคันธชาติ) 

14. วันที่ 25 กุมภาพันธ 2561 จัดประชุมคณะกรรมการสอบสวนวินัย กรณีเจาหนาที่ของรัฐมี
พฤติกรรมไมเหมาะสม (นางศรารติา แจงพันธ และนางศขิรินทร สุวรรณทัศน) 

15. วันที่ 26 กุมภาพันธ 2561 จัดประชุมคณะกรรมการสอบสวนวินัย กรณีเจาหนาที่ของรัฐมี
พฤติกรรมไมเหมาะสม (นางศรารติา แจงพันธ และนางศขิรินทร สุวรรณทัศน) 

16. วันที่ 27 กุมภาพันธ 2561 ไปศาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นัดไตสวนคํารองคดีนางสมรศรี 
แกวชมพู (นางศิขรินทร สุวรรณทัศน) 

17. วันที่ 27 กุมภาพันธ 2561 เข า รวมประชุ ม คณ ะกรรมการบริห ารงาน บุ คคลป ระ จํ า
มหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) คร้ังที่ 2/2561 (นางสาวศรารติา แจงพันธ) 

18. วันที่ 28 กุมภาพันธ 2561 เข ารวมประชุ มคณ ะอ นุกรรมการติ ดตาม  ตรวจสอบและ
ประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย (นางศิขรนิทร สุวรรณทัศน) 

19. วันที่ 28 กุมภาพันธ 2561 จัดประชุมคณะกรรมการสงเสริมจรรยาบรรณ (นางศิขรินทร 
สุวรรณทัศน) 

 

งานกิจการคณะกรรมการ 
ผลการดําเนินงานประจําเดือนกุมภาพันธ 2561 
1. วันที่  7 กุมภาพันธ 2561 ประชุมสภาคณาจารยและขาราชการ  คร้ังที่  4/2561  เวลา 13.30 น.             

ณ หองประชุมอยุธยา – โปรตุเกส   
2. วันท่ี 13 กุมภาพันธ 2561 ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) ครั้งที่  2/2561 เวลา       

13.30 น.  ณ หองประชุมอยุธยา – อาเซียน  สํานักงานอธิการบดี   
3. วันที่ 14 กุมภาพันธ 2561 ประชุมสภามหาวิทยาลัย  คร้ังที่ 2/2561 เวลา 09.30 น. ณ หองประชุม

อยุธยา – อาเซียน  สํานักงานอธิการบดี 
4. วันที่ 14 กุมภาพันธ 2561 ประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบฯ คร้ังที่ 24(3)/2561 เวลา 09.30 – 

16.30 น. ณ หองประชุมอยุธยา – โปรตุเกส  สํานักงานอธิการบด ี
5. วันที่ 14 กุมภาพันธ 2561 ประชุมคณะอนุกรรมการติดตาม ตรวจสอบฯ ครั้งที่ 23(3)/2561 เวลา 09.30 

– 16.30 น. ณ หองประชุมอยุธยา – โปรตุเกส  สํานักงานอธิการบดี 
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6. วันที่ 15 – 17 กุมภาพันธ 2561 การประชุมที่ประชุมประธานสภาคณาจารยและขาราชการแหงประเทศ
ไทย (ทปสท.) สมัยสามัญประจําป ครั้งที่ 1/2561 ณ อาคาร 100 ป ศูนยภาษาคอมพิวเตอร 

7. วันท่ี  22 กุมภาพันธ  2561 ประชุมคณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย  คร้ังที่  2/2561            
เวลา 09.30 น.  ณ หองประชุมอยุธยา – อาเซียน  สํานักงานอธิการบดี 
 

แผนการดําเนินงานประจําเดือนมีนาคม 2561 
1. วันที่  7  มีนาคม  2561 พิธีซอมใหญพระราชพิธีพระราชทานปริญญาบัตร  ณ อาคาร 2  มหาวิทยาลัย

ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
2. วันที่  9  มีนาคม 2561 งานพระราชพิธีพระราชทานปริญญาบัตร  ณ  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช   
3. วันที่  13  มีนาคม  2561  ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) ครั้งท่ี 3/2561 เวลา 13.30 น. 

ณ หองประชุมอยุธยา – อาเซยีน  สํานักงานอธิการบด ี
4. วันที่  14  มีนาคม  2561  ประชุมสภามหาวิทยาลัย  คร้ังที่ 3/2561  เวลา 09.30 น. ณ หองประชุม

อยุธยา – อาเซียน  สํานักงานอธิการบดี 
5. วันที่  14  มีนาคม  2561  ประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบฯ ครั้งที่ 26(5)/2561 เวลา 09.30 น.    

ณ หองประชุมอยุธยา – โปรตุเกส  สํานักงานอธิการบดี 
6. วันที่   14  มีนาคม  2561  ประชุมคณะอนุกรรมการติดตาม ตรวจสอบฯ ครั้งที่  24(4)/2561               

เวลา 13.30 น. ณ หองประชุมอยุธยา –  โปรตุเกส  สํานักงานอธิการบดี 
7. วันที่   21  มีนาคม  2561  ประชุมสภาคณาจารยและขาราชการ  คร้ังที่  5/2561 เวลา 13.30 น.             

ณ หองประชุมอยุธยา – โปรตุเกส  สํานักงานอธิการบดี 
8. วันที่   22  มีนาคม  2561  ประชุมคณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย  ครั้ งที่  3/2561             

เวลา 09.30 น.  ณ หองประชุมอยุธยา – อาเซียน   
 

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
รับทราบ   

 

ระเบียบวาระที่ 5.17.5  รองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษาและวิจัยและพัฒนา 

 สาระสําคัญโดยยอ 
ทีมงานกองพัฒนานักศึกษามีโครงการจะทํามหาวิทยาลัยปลอดบุหรี่  โดยไดมีการประชุมเพ่ือวาง

แผนการดําเนินงานในเบ้ืองตน  และไดไปศึกษาดูงาน ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว.) และไดให
อาจารยที่มหาวิทยาลัยศรีนครนิทรวิโรฒชวยออกแบบมาสคอทให 
 

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
รับทราบ   
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ระเบียบวาระที่ 5.17.6  ผูชวยอธิการบดีฝายประกันคุณภาพ 

 สาระสําคัญโดยยอ 

  ผลการดําเนนิงาน เดือนกุมภาพันธ 2561 
1. วันที่  7 กุมภาพันธ 2561 ประชุมคณะกรรมการสรรหาแนวปฏิบัติที่ดีระดับมหาวิทยาลัย            

เพ่ือพิจารณาเกณฑการสรรหา best practice ณ หองประชุมงานประกันคุณภาพ 
2. วันที่ 17 กุมภาพันธ 2561 การถายทอดประสบการณและแนวทางในการประเมินคุณภาพการศึกษา

จากมุมมองของผูประเมินผูทรงคุณวุฒิของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) เพื่อการเผยแพรหลักสูตรที่มี
คุณภาพและมาตรฐานตามกรอบ TQR โดยวิทยากรผูชวยศาสตราจารย ดร.จินดา  งามสุทธิ ณ หองประชุม 317  

3. วันที่ 20 กุมภาพันธ 2561 ประชุมคณะกรรมการพัฒนาและดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา 
ครั้งที่ 1/2561 เวลา 13.30-  16.30 น. พิจารณาเลือกหลักสูตรที่จะขอเผยแพรหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน       
ในฐานขอมูล Thai Qualification Register : TQR) ในปการศึกษา 2560 ณ หองประชุม อยุธยา-อาเซียน 

4. วันที่ 28 กุมภาพันธ 2561 การถอดบทเรียนประสบการณในการรับการประเมินคุณภาพการศึกษา
ในมุมมองของผูรับการประเมินจากหลักสูตรที่ผานการประเมินและไดรับการเผยแพรเปนหลักสูตรที่มีคุณภาพและ
มาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ  โดยวิทยากรจาก มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต             
กลุมครุศาสตรบัณฑิต (สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต) กลุมมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
(สาขาวิชาภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร มรภ.ภูเก็ต) ณ หองประชุม ชั้น 1  อาคารบัณฑิตศึกษา  หอง 3001, 3002 
 

แผนการดําเนินงาน  ประจําเดือนมีนาคม พ.ศ. 2561 
1. วันที่  8 มีนาคม 2561 ประชุมรองคณบดีผู รับผิดชอบงานประกันคุณภาพ ชี้แจงแนวทาง          

ในการดําเนินงานสําหรับหลักสูตรที่ขอข้ึนทะเบียน TQR 
2. เดือนมีนาคม 2561 พัฒนาเครือขายงานประกันคุณภาพการศึกษา ครั้งท่ี 1 
3. รายงานผลแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา (Quality  Improvement  Plan) ปการศึกษา 2560 

จากผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปการศึกษา 2559 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
4. วันที่ 12 มีนาคม 2561 ประชุมท่ีราชภัฏจันทรเกษมเร่ืองการยกรางเกณฑการศึกษาภายใน       

ในกลุมมหาวิทยาลัยราชภัฏ  โดยเร่ิมจากกลุม ทปอ.ไดหารือกันวาตองมีเกณฑประกันคุณภาพ  จึงไดไปเขารวม
ประชุม  ความเห็นคือยังใช 5 องคประกอบเดิม และบวกอัตลักษณเพิ่มยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยทั้ง 4  จะมี     
การประชุมกลุมยอย  และจะนําแจงรายละเอียดตอไป 

5. สมศ. รอบที่ 4 เกณฑจะมีทั้งหมด 5 ดาน ในแตละดานจะมีประเด็นตาง ๆ อีก 32 ประเด็น        
ในการพิจารณา สวนใหญจะเปนเร่ืองของการวิเคราะหและสังเคราะห  จะเปนการประเมินเพื่อพัฒนา  มีเกณฑ       
ผลการประเมินดีมาก ดี พอใช และปรับปรุง ซึ่งถาปรับปรุงตองมีการเสนองบใหหนวยงานตนสังกัดเพ่ือให
มหาวิทยาลัยไดพัฒนา  สวนรายละเอียดตาง ๆ จะนําแจงไปยังหนวยงานที่เก่ียวของเพื่อพัฒนาหนวยงานตอไป   

 

มติ/ความคดิเห็นของท่ีประชุม 
รับทราบ 
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ระเบียบวาระที่ 5.17.7  ผูชวยอธิการบดีฝายบริการวิชาการและสหกิจศึกษา 

 สาระสําคัญโดยยอ 
หลักสูตรพัฒนาครู  2561 ที่เสนอขอรับรองหลักสูตรจากสถาบันครุพัฒนา มีหลักสูตรของ

มหาวิทยาลัยไปรับรองจากสถาบันครุพัฒนา จํานวน 15 หลักสูตร ผลการประเมินรอบแรกผาน จํานวน 7 
หลักสูตร ตนทุน 2,000 ตอ 1 หลักสูตร  ในรอบแรกที่เขาไปทั้งหมด จํานวน 3,000 หลักสูตร มีหลักสูตรท่ีผาน
รอบแรก 555 หลักสูตร ซึ่งยากขึ้น  ไดเปลี่ยนเกณฑการจัดทํา รอบตอไปประมาณปลายเดือนมีนาคม 2561  
การทํางานรวมกับครุพัฒนาและ สพฐ. จะเปนการทํางานรายวันซึ่งตองติดตอตลอด สวนหลักสูตรที่ผานแลว
เขาไปยื่นคาลงทะเบียนตามเกณฑของกระทรวงการคลัง  มีอยู 5 หลักสูตรท่ีใหติดตอและเสนอไปตองสงให
เสรจ็ หลักสตูรท่ีผานการพัฒนาจะอยูได 2 ป  อยากสนับสนุนใหหลักสูตรอ่ืน ๆ ไดเขาชองทางนี้ดวย        

 

 มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 6  เรื่องอื่น ๆ 

ระเบียบวาระที่  6.1 กําหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  คร้ังที่ 4/2561 

สาระสําคัญโดยยอ 
มหาวิทยาลัยกําหนดใหมีการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) คร้ังที่ 3/2561  

ในวันอังคารท่ี 10 เมษายน 2561  เวลา 13.30 น. ณ หองประชุมอยุธยา – อาเซียน  อาคารศรีอโยธยา 
(สํานักงานอธิการบดี)  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยขอใหกรรมการทุกทานเขารวมประชุม    
ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกลาวโดยพรอมเพรียงกัน 

 

มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
     รับทราบ 

 

ระเบียบวาระที่  6.2  การศึกษารายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของ
มหาวิทยาลัย ปงบประมาณ 2560 

 

สาระสําคัญโดยยอ 
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ไดดําเนินการประเมิน

และสรุปขอมูลโดยจัดทําเปนรูปเลมเพื่อนําเสนอตอสภามหาวิทยาลัย  และนําไปใชในการบริหารจัดการของ
มหาวิทยาลัยตอไป 

 

มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
1. ใหประธานคณะอนุกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยฯ จัดสง

รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ปงบประมาณ 2560 ใหทุกหนวยงานได
รับทราบและเผยแพรตอไป 
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2. ใหผูบริหารทุกระดับนําขอเสนอแนะจากคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงาน
ของมหาวิทยาลัยฯ และขอเสนอแนะจากกรรมการสภามหาวิทยาลัยไปศึกษาขอมูลและนําเสนอแผน         
การดําเนนิงานที่จะปรับปรุง  และนําเสนอในการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) ตอไป 
 

ระเบียบวาระที่ 6.3 หารือเร่ืองอาจารยท่ีมีภาระงานสอนตํ่ากวา 18 ภาระงาน 
 

มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
ท่ีประชุมรวมกันพิจารณาและมีขอเสนอแนะ ดังตอไปนี้ 
1. ควรแยกขอมูลผูบริหารออกมาตางหาก  เนื่องจากผูบริหารจะมีจํานวนภาระงานดานบริหารที่ตอง

คิดภาระงานเพ่ิมดวย 
2. ใหคณบดมีอบหมายใหกับอาจารยที่มีภาระงานสอนต่ํากวา 18 ภาระงาน เชน 

2.1 ทําบทความวิจัย  ทําวิจัยเชิงพ้ืนที่  ตองเปนงานวิจัยตามยุทธศาสตร  และผลลัพธจาก         
การวิจัยสามารถตอบประกันคุณภาพได 

2.2 จัดทําหลักสูตรระยะสั้นและสามารถหารายไดไดดวย 
2.3 จัดใหมีการสอนเพ่ิมทักษะใหกับนักศึกษา 

3. มอบหมายกองบริการการศึกษาตรวจสอบขอมูลการคิดภาระงานแตละรายใหถูกตอง 

4. มอบหมายคณบดีทุกคณะพิจารณาวาจะบริหารจัดการอยางไร  และใหมีการประชุมกับทีมวิชาการ    
กอนนําเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) ในการประชุมครั้งตอไป 

 

ระเบียบวาระที่ 6.4 หารือกรณีนักศึกษาที่ยกเวนคาเลาเรียน 
 

มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
ท่ีประชุมมอบหมายรองอธิการบดีฝายวิชาการจัดประชุมผูที่เกี่ยวของวาจะดําเนินการอยางไร  

เชน  รวมกิจกรรมที่มหาวิทยาลัยกําหนด  หรือหางานในมหาวิทยาลัยให กับนักศึกษาแลวนําเสนอ
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) ในการประชุมครั้งตอไป 

 

เลิกประชุมเวลา  17.05 น.  
 

 

 

 

 

นางนงคราญ คงสมทรง ผูจัดทํารายงานการประชุม 
นางลักขณา เตชวงษ ผูตรวจรายงานการประชุม 




