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รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
คร้ังท่ี  4/2561 

วันอังคารท่ี  10  เมษายน  2561  เวลา 13.30 – 17.15 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. รศ.ดร.ชูสิทธิ์  ประดับเพ็ชร รองอธิการบดฝีายกิจการนักศึกษาและวิจัยฯ  กรรมการ 
6. ผศ.บุญไท  เจริญผล  ผูชวยอธิการบดีฝายงานประกันคณุภาพ    กรรมการ 
7. อาจารย ดร.กิติมา ทามาลี  ผูชวยอธิการบดีฝายบริการวิชาการฯ    กรรมการ 
8. ผศ.ดร.สุวิทย  ไวยกุล  คณบดีคณะครุศาสตร              กรรมการ 
9. ผศ.ดร.ภาคิน โชติเวศยศิลป คณบดีคณะมนุษยศาสตรฯ     กรรมการ 
10. ผศ.ดร.วิมลพรรณ รุงพรหม  คณบดีคณะวิทยาศาสตรฯ            กรรมการ 
11. ผศ.ดร.อัจฉรา หลอตระกูล คณบดีคณะวิทยาการจัดการ        กรรมการ 
12. ผศ.ดร.สุจิตกัลยา มฤครัฐอินแปลง ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา    กรรมการ 
13. อาจารย ดร.จงกล เฮงสุวรรณ ผูอํานวยการสถาบันอยุธยาศึกษา        กรรมการ 
14. อาจารยสาโรช ปุริสังคหะ ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและ 

     เทคโนโลยีสารสนเทศ      กรรมการ 
15. อาจารย ดร.นรสิานันท  เดชสุระ ผูอํานวยการสํานักงานคณะกรรมการบัณฑติศึกษา  

             กรรมการ 
16. อาจารยประพันธ แสงทองดี ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ    กรรมการ 
17. นางสาวเพลินตา โมสกุล  ผูอํานวยการกองนโยบายและแผน        กรรมการ 
18. ดร.เกษรา  ศรีวิเชียร ผูอํานวยการกองบริการการศึกษา     กรรมการ 
19. นางนงคราญ  คงสมทรง เจาหนาท่ีบรหิารงานทั่วไป      ผูชวยเลขานุการ 
20. นางจิราพร  พัฒนธนกิจ เจาหนาท่ีบริหารงานทั่วไป         ผูชวยเลขานุการ 
21. นางปยะนุช  สุขเพ็ชร  เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป      ผูชวยเลขานุการ 
 

ผูลาประชุม 
1. ผศ.ธาตร ี มหันตรัตน รองอธิการบดีฝายกิจการพิเศษและกฎหมาย ติดราชการ 
2. นางลักขณา เตชวงษ ผูอํานวยการกองกลาง รักษาการในตําแหนง 

    ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี ลาปวย 
3. นางสารภี พูลศิริ ผูอํานวยการกองพัฒนานักศึกษา ติดราชการ 
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ผูเขารวมประชุม 
1. นางสาวกาญจนา  เงินออน  หัวหนาสํานักงานคณะครุศาสตร 
2. นางวิรินดา   มีบํารุง  หัวหนาสํานักงานคณะวิทยาศาสตรฯ 
3. นางทิวาพร   สงแสง            หัวหนาสํานักงานผูอํานวยการสํานักงานฯ 
4. นางสาวพิจิกามาศ  แยมบู  หัวหนาสํานักงานผูอํานวยการสํานักวิทยบริการฯ 
5. นางสาวเบญจลักษณ  ชิดชาญชัย หัวหนางานประกันคุณภาพ 
6. วาที่รอยตรีอิทธิพัทธ  สมจู  นักวิเคราะหนโยบายและแผน 
 

เร่ิมประชุม   เวลา 13.34 น. 
 

          ประธานพิจารณาจํานวนกรรมการที่มาประชุมและเห็นวาครบองคประชุมแลว จึงเปด                 
การประชุมและดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม  

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องที่ประธานแจงใหทราบ 

ระเบียบวาระที่ 1.1   รายชื่อผูประสานงานมหาวิทยาลัยราชภัฏท่ัวประเทศ  ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 

 

 สาระสําคัญโดยยอ 
ประธาน  แจงรายชื่อผูประสานงานมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ   ของมหาวิทยาลัย      

ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ดงัตอไปนี้ 
ลําดับท่ี ประสานงานภารกิจดาน ช่ือผูประสานงาน 

1 ภาพรวมของมหาวิทยาลัย นายจิรศักดิ์  ชุมวรานนท 
2 ยุทธศาสตรการพัฒนาทองถ่ิน รศ.ดร.ชูสิทธ์ิ  ประดับเพ็ชร 
3 การผลิตและพัฒนาคร ู ผศ.ดร.สุวิทย  ไวยกุล 
4 ขอมูลสารสนเทศ นายสาโรช  ปุริสังคหะ 
5 โครงการธนาคารออมสิน ดร.กิติมา  ทามาลี 
6 โครงการกองทุนหมูบาน ผศ.ดร.อัจฉรา  หลอตระกูล 
7 โครงการมหาวิทยาลัยราชภัฏผลิตสื่อ สนับสนุน การเรียนการ

สอนผานทางสถานีโทรทัศนทางไกลผานดาวเทียม (DLTV) 
ผศ.ดร.สุวิทย  ไวยกุล 

8 โครงการไทยนิคม  ยั่งยืน และโครงการที่เสนอขอสนับสนุน
จากสํานักงานงบประมาณตามยุทธศาสตรของ มรภ. 

ผศ.อราม  ชนะโชต ิ

9 โครงการจัดตั้งเครือขายจิตอาสาในมหาวิทยาลัยฯ รศ.ดร.ชูสิทธ์ิ  ประดับเพ็ชร 
นายสาโรช  ปุริสังคหะ 

10 โครงการพัฒนาหมูบาน  ชอสะอาด ของมูลนิธิ  การตอตานการทุจริต ผศ.ธาตรี  มหันตรัตน 
 

 มติ/ความเห็นของท่ีประชุม 
   รับทราบ   
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ระเบียบวาระที่ 1.2    การเขารวมดําเนินโครงการ Boot  Camp  Phase 2  

 สาระสําคัญโดยยอ 
 มหาวิทยาลัยเขารวมโครงการ Boot Camp ที่รวมมือและขอทุนจากจังหวัด จางครู     

ชาวตางประเทศเปนวิทยากร โดยมีวัตถุประสงค คือ   
 1.  มุงเนนอบรมครูกลุมเปาหมายที่จังหวัดตองการ  
 2.  อบรมอาจารยมหาวิทยาลัยราชภัฏใหเปนวิทยากรสอนนักศึกษาและอบรมครูตอไป

เองได  
 โดยใชเงินของมหาวิทยาลัย  จางครูชาวตางประเทศ 1 คน เปนอาจารยมหาวิทยาลัย เพื่อ  

1. สอนนักศึกษาและอบรมอาจารยมหาวิทยาลัยราชภัฏ ดังนี้ 
- สอนนักศึกษาวิชาเอกอังกฤษและวิชาเอกสาขาอื่นที่ตองใชภาษาอังกฤษ 
- อบรมอาจารยใหเกงภาษาอังกฤษ 
- อบรมอาจารยใหสามารถเปนวิทยากรอบรม Boot  Camp ไดเอง 

2. อาจรับอบรมครูภายนอกบาง   หากมีโอกาสและเวลา  
 

 มติ/ความเห็นของท่ีประชุม 
   รับทราบ  

ระเบียบวาระที่ 1.3    การเขารวมดําเนินโครงการพัฒนาทองถิ่นดานเศรษฐกิจ สังคมและการศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 สาระสําคัญโดยยอ 
 มหาวิทยาลัยรวมดําเนินโครงการพัฒนาทองถ่ินดานเศรษฐกิจ  สังคมและการศึกษา  โดยรูปแบบ

ท่ีสนใจ มีดังตอไปนี้ 
1. Project  Based 

1.1 แตละมหาวิทยาลัยทําเรื่องใดก็ได 
1.2 เรื่องท่ี เปนความเชี่ ยวชาญของมหาวิทยาลัย และเปนปญหาสําคัญหรือเปน             

การยกระดับการพัฒนาของพื้นที่ (ซึ่งไดรับการยืนยันรับรองโดยหนวยงานในพ้ืนที่) และเปนเร่ืองที่ประชาชน
ไดรับประโยชนอยางชัดเจนเปนรูปธรรม 

1.3 ทําในพื้นท่ีหรือกลุมเปาหมายใดก็ได จํานวนเทาใดก็ได ตามความเหมาะสม 
2. Team  Project 

2.1 มหาวิทยาลัยราชภัฏทั้ง 38 แหง ตกลงทําเรื่องเดียวกัน (เลือกเรื่องเดียวหรือหลายเรื่อง
ก็ได แตตองทําทั้ง 38 แหง) 

2.2 เร่ืองที่ เป นความเชี่ ยวชาญของมหาวิทยาลั ย และเป นปญหาสํ าคัญหรือ                 
เปนการยกระดับการพัฒนาของพ้ืนท่ี (ซึ่งไดรับการยืนยันรับรองโดยหนวยงานในพื้นที่” และเปนเรื่องที่
ประชาชนไดรับประโยชนอยางชัดเจนเปนรูปธรรม 

2.3 ทําในพ้ืนที่หรือกลุมเปาหมายใดก็ได  จํานวนเทาใดก็ได ตามความเหมาะสม 
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3. Provincial  Based 
3.1 แตละมหาวิทยาลัยทําเรื่องใดก็ได  ที่ระบุในยุทธศาสตร / แผนของจังหวัด 
3.2 เรื่ องที่ เป นความเชี่ ยวชาญของมหาวิทยาลัย และเป นปญหาสํ าคัญหรือ                

เปนการยกระดับการพัฒนาของพ้ืนที่ (ซึ่งไดรับการยืนยันรับรองโดยหนวยงานในพื้นที่) และเปนเรื่องที่
ประชาชนไดรบัประโยชนอยางชดัเจนเปนรูปธรรม 

3.3 ทําใหเกิดผลสําเร็จครอบคลุมทั้งจังหวัดท่ีกําหนดในระยะเวลาที่กําหนด 
 

 มติ/ความเห็นของท่ีประชุม 
   รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

ระเบียบวาระที่ 2.1  เร่ืองรับรองรายงานการประชุม  คร้ังที่  3/2561  

สาระสําคัญโดยยอ 
มหาวิทยาลัยไดกําหนดใหมีการประชุม คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.)               

ครั้งที่ 3/2561 เมื่อวันอังคารที่ 13 มีนาคม  2561 เวลา 13.30 น. ณ หองประชุมอยุธยา – อาเซียน  
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

เลขานุการคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) นําเสนอรายงานการประชุม ครั้งที่ 
3/2561    เพ่ือขอใหที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม 

 

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
  รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) ครั้งที่ 3/2561              
โดยมีการแกไขในหนา 50 ระเบียบวาระท่ี 6.1 แกไขจากครั้งที่ 3/2561 วันที่ 13 มีนาคม 2561     
เปนคร้ังท่ี 4/2561 วันที่ 10 เมษายน 2561 
 

ระเบียบวาระท่ี 3   เรื่องสืบเนื่องจากการประชุม 

ระเบียบวาระที่ 3.1  รายงานขอมูลการดําเนินงานและผลการปฏิบัติตามมติท่ีประชุม 
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
คร้ังที่ 3/2561 

สาระสําคัญโดยยอ 
  เลขานุการคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) นําเสนอรายงานขอมูลจากการดําเนินงานและผล
การปฏิบัติตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2561 เมื่อวันอังคารที่ 13 มีนาคม  2561  
ดังตอไปนี ้
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ระเบียบ
วาระท่ี 

เรื่อง 
มติที่ประชุม/ขอเสนอแนะ 

และขอส่ังการ 
ผลการปฏิบัติตามมติ 

4.1 ขอความเห็นชอบ (ราง) คําสั่งสภา
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  
เร่ือง แตงตั้งคณะกรรมการเลือกสรร      
ผูสมควรไดรับปริญญากิตติมศักดิ์ 
ประจําป พ.ศ. 2561 

เห็นชอบ (ราง) คําสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา เร่ือง แตงตั้งคณะกรรมการ
เลือกสรรผูสมควรไดรับปริญญากิตติมศักดิ์ 
ประจําป พ.ศ. 2561 
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.)        
มีขอเสนอแนะดังตอไปน้ี 
1. การเสนอใหปริญญากิตติมศักด์ิใหปน้ีหรือ  

ปตอไป  มหาวิทยาลัยจะมอบหมายใหคณะ
เปนผูรับผิดชอบติดตอประสานงานกับผูท่ี
ไดรับอนุมัติใหปริญญากิตติมศักดิ์ใน
สาขาวิชาท่ีเก่ียวของกับคณะเปนราย ๆ ไป 

2. ในการจัดทําขอมูลประกอบการเสนอให
ปริญญากิตติมศักดิ์ ใหผูท่ีเสนอรวบรวม
ขอมูล  ผลงานใหชัดเจน  เหมาะสมและ
จัดทําเปนรูปเลมใหเรียบรอย 

3. ใหเสนอขอมูลจุดเดน/จุดเนนท่ีตองการ
เสนอใหปริญญาน้ันใหชัดเจน 

- แจงมติการประชุมใหแกหนวยงาน        
ท่ีเก่ียวของไดรับทราบ 

- นําเขาการประชุมสภาวิชาการ วันท่ี 28 
มีนาคม 2561 มติท่ีปะชุม เน่ืองจาก   
กองบริการการศึกษาไดบรรจุวาระนี้
เพ่ือใหท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยเห็นชอบ
ในวันท่ี 4 เมษายน 2561 บัดน้ีไดรับแจง
จากรองอธิการบดีฝายกิจการพิเศษและ
กฎหมายวา  ขอถอนระเบียบวาระน้ี  
เน่ืองจากจะมีการปรับปรุงขอบังคับฯ    
วาดวย ชั้น สาขาวิชา และหลักเกณฑ   
การใหปริญญากิตติมศักดิ์ พ.ศ.2559   
ฉบับใหม 
 

4.2 ขอความเห็นและขอเสนอแนะทบทวน  
การตออายุบัตรนักศึกษา และนําเสนอ
บริการของธนาคารกสิกรไทย จํากัด 
(มหาชน) 

ยืนยันวาไมตอสัญญาการทําบัตรนักศึกษา
ใหมกับธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) 

- แจงมติการประชุมใหแกหนวยงาน        
ท่ีเก่ียวของไดรับทราบ 
 

4.3 ขอความเห็นชอบ (ราง) ระเบียบ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
วาดวย การจัดตั้งและการบริหาร
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. ... 

เห็นชอบในหลักการ  และมอบหมายให
สํานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาแกไข
ขอความใหถูกตอง และนําเขาการประชุม
คณะกรรมการปรับปรุงและยกรางกฎหมายของ
มหาวิทยาลัยและการประชุมสภามหาวิทยาลัย
ตอไป 
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยมี
ขอเสนอแนะ ดังตอไปนี้ 
1. (ราง) ระเบียบฯ ขอ 5 (2) แกไขจาก รอง

อธิการบดีฝายวิชาการ เปนกรรมการ เปน              
“รองอธิการบดีท่ีอธิการบดีมอบหมายและ
มิใชผูดํารงตําแหนงตาม (1)”  

2. (ราง) ระเบียบฯ ขอ 5 (4) แกไขจาก 2 ป 
เปน 4 ป 

3. (ราง) ระเบียบฯ ขอ 6 (5) แกไขจากคําวา 
ควบคุมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เปน 
“ควบคุมการจัดการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา” 

4. มอบหมายใหงานนิติการปรับขอความอ่ืน ๆ 
ใหครบถวน ถูกตอง  สมบูรณ   

 
 
 
 
 

- แจงมติการประชุมใหแกหนวยงาน        
ท่ีเก่ียวของไดรับทราบ 

- แกไขตามขอเสนอแนะของ  
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) 

- นําเขาการประชุมคณะกรรมการปรับปรุง
และยกรางกฎหมายของมหาวิทยาลัย 
วันท่ี 21 เมษายน 2561 และการประชุม
สภามหาวิทยาลัยตอไป 
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ระเบียบ
วาระท่ี 

เรื่อง 
มติที่ประชุม/ขอเสนอแนะ 

และขอส่ังการ 
ผลการปฏิบัติตามมติ 

4.4 ขอความเห็นชอบ (ราง) ขอบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา        
วาดวย คุณสมบัติ  หลักเกณฑ  และ
วิธีการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผูทรงคุณวุฒิ พ.ศ. ... 

ใหถอนเร่ืองออก  เนื่องจากตองนําไปรับฟง
ความคิดเห็นของคณาจารยกอน 

- แจงมติการประชุมใหแกหนวยงาน        
ท่ีเก่ียวของไดรับทราบ 

- อยูระหวางดําเนินการ 
 

4.5 ขอความเห็นชอบ (ราง) ขอบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  
วาดวย  คุณสมบัติ  หลักเกณฑ  และ
วิธีการไดมาของกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยจากผูดํารงตําแหนงบริหาร 
พ.ศ. ... 

ที่ประชุมไดพิจารณาประเด็นขอ 8 ที่มีการเพ่ิม
ขอความเก่ียวกับวาระการดํารงตําแหนงแลว  
เห็นวาไมมีความจําเปนตองแกไขเพ่ิมเติม
ขอความดังกลาว  จึงใหใชขอบังคับเดิมตอไป   

- แจงมติการประชุมใหแกหนวยงาน        
ท่ีเก่ียวของไดรับทราบ 
 
 

4.6 ขอความเห็นชอบ (ราง) ขอบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  
วาดวย  คุณสมบัติ  หลักเกณฑ  และ
วิธีการไดมาของกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา 
พ.ศ. ... 

ใหถอนเร่ืองออก  เน่ืองจากตองนําไปรับฟง
ความคิดเห็นของคณาจารยกอน 

- แจงมติการประชุมใหแกหนวยงาน        
ท่ีเก่ียวของไดรับทราบ 

- อยูระหวางดําเนินการ 
 
 

4.7 ขอความเห็นชอบประกาศมหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เร่ือง 
หลักเกณฑการสงนักกีฬาเขารวม       
การแขงขัน 

เห็นชอบประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา เร่ือง หลักเกณฑการสง
นักกีฬาเขารวมการแขงขัน 
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.)       
มีขอเสนอแนะ ดังตอไปนี้ 
1.  (ราง) ประกาศฯ ขอ 1.2 เขารวมการ

แขงขันกีฬาสัมพันธภายในฯ คร้ังลาสุด  
2.  (ราง) ประกาศฯ ขอ 1.4 ใหตดัออก 

เน่ืองจากรวมอยูในขอ 5 แลว 
3.  (ราง) ประกาศฯ ขอ 3.4 แกไขจาก อยูใน

อันดับท่ี 1 ถึง 4 เปน อยูในอันดับท่ี 1 ถึง 
20 

- แจงมติการประชุมใหแกหนวยงาน        
ท่ีเก่ียวของไดรับทราบ 

- อธิการบดีไดลงนามในประกาศฯ แลว  
เม่ือวันที่ 14 มีนาคม 2561 
 
 

4.8 ขอความเห็นชอบบันทึกขอตกลงความ
รวมมือระหวางวิทยาลัยเทคนิค
พระนครศรีอยุธยา กับ มหาวิทยาลัย  
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

เห็นชอบบันทึกขอตกลงความรวมมือระหวาง
วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา กับ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา       
โดยเปลี่ยนชื่อจากรองอธิการบดีฝายกิจการ
นักศึกษาฯ เปนรองอธิการบดีฝายวิชาการ  
และมอบหมายใหงานนิติการปรับขอความให
สมบูรณถูกตอง และนําเขาการประชุมสภา
วิชาการและสภามหาวิทยาลัยตอไป 

- แจงมติการประชุมใหแกหนวยงาน        
ท่ีเก่ียวของไดรับทราบ 

- อยูระหวางดําเนินการ 

6.3 หารือเร่ืองอาจารยท่ีมีภาระงานสอนต่ํา
กวา 18 ภาระงาน 

ที่ประชุมรวมกันพิจารณาและมีขอเสนอแนะ 
ดังตอไปนี้ 
1.  ควรแยกขอมูลผูบริหารออกมาตางหาก  

เนื่องจากผูบริหารจะมีจํานวนภาระงาน
ดานบริหารท่ีตองคิดภาระงานเพ่ิมดวย 

2. ใหคณบดีมอบหมายใหกับอาจารยท่ีมี
ภาระงานสอนต่ํากวา 18 ภาระงาน เชน 
2.1 ทําบทความวิจัย  ทําวิจัยเชิงพ้ืนท่ี 

ตองเปนงานวิจัยตามยุทธศาสตร  

- แจงมติการประชุมใหแกหนวยงาน        
ท่ีเก่ียวของไดรับทราบ 
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ระเบียบ
วาระท่ี 

เรื่อง 
มติที่ประชุม/ขอเสนอแนะ 

และขอส่ังการ 
ผลการปฏิบัติตามมติ 

และผลลัพธจากการวิจัยสามารถ
ตอบประกันคุณภาพได 

2.2 จัดทําหลักสูตรระยะสั้นและสามารถ
หารายไดไดดวย 

2.3 จัดใหมีการสอนเพ่ิมทักษะใหกับ
นักศึกษา 

3. มอบหมายกองบริการการศึกษาตรวจสอบ
ขอมูลการคดิภาระงานแตละรายให
ถูกตอง 

4. มอบหมายคณบดีทุกคณะพิจารณาวาจะ
บริหารจัดการอยางไรและใหมีการประชุม
กับทีมวิชาการกอนนําเสนอคณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) ในการประชุม
คร้ังตอไป 

6.4 หารือกรณีนักศึกษาท่ียกเวนคาเลาเรียน ที่ประชุมมอบหมายรองอธิการบดีฝายวิชาการ
จัดประชุมผูที่เก่ียวของวาจะดําเนินการอยางไร  
เชน  รวมกิจกรรมที่มหาวิทยาลัยกําหนด     
หางานในมหาวิทยาลัยใหกับนักศึกษาแลว
นําเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
(ก.บ.) ในการประชุมคร้ังตอไป 

- แจงมติการประชุมใหแกหนวยงาน        
ท่ีเก่ียวของไดรับทราบ 
 

 

   มติ/ความเห็นของท่ีประชุม 
   รับทราบ   

 

ระเบียบวาระท่ี 3.2  ผลการประเมินมหาวิทยาลัย ประจําป พ.ศ. 2560 

 

 สาระสําคัญโดยยอ 
 จากการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) ครั้งที่ 3/2561 ระเบียบวาระที่ 6.2 

การศึกษารายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ปงบประมาณ  2560       
มติที่ประชุมใหประธานคณะอนุกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยฯ จัดสง
รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย  ปงบประมาณ 2560 ใหทุกหนวยงานได
รับทราบและเผยแพรตอไป  และใหผูบริหารทุกระดับนําขอเสนอแนะจากคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ
และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยฯ และขอเสนอแนะจากกรรมการสภามหาวิทยาลัยไปศึกษาขอมูลและ
นําเสนอแผนการดําเนินงานที่จะปรับปรุง  และนําเสนอในการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
(ก.บ.) ตอไปน้ัน 

 อธิการบดีไดสรุปผลการประเมินมหาวิทยาลัย  ประจําป พ.ศ. 2560 ดังตอไปนี้ 
1. ดานการบริหารจัดการ 

1.1 ควรปรบัโครงสรางองคกรเพื่อรองรับการบริหารจัดการ เชน  การเปนเมืองมรดกโลก 
1.2 สรางศกัยภาพของมหาวิทยาลัยเพ่ือเปนหนวยงานสมรรถนะสูง 

-  เตรียมตัวเปนมหาวิทยาลัยในกํากับ   
- จัดทําระบบฐานขอมูล 
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1.3 ควรหาแนวทางในการเพิ่มงบประมาณ  เพิ่มหลักสูตรบริการวิชาการ  การรับงานวิจัย  
การใชทรพัยสินหารายได 

1.4 วางตําแหนงของมหาวิทยาลัยเพื่อสรางอัตลักษณ 
1.5 แยกงบประมาณยุทธศาสตรออกจากงบดําเนินงานปกติ 
1.6 จัดภูมิทัศน  สิ่งอํานวยความสะดวก  เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการสอน  และการ

ปฏิบัติงานของบุคลากร 
2. ดานการจัดการศึกษา 

2.1 ปรับปรงุหลักสูตร 
2.2 เนนการปรับกระบวนการจัดการเรียนการสอน 
2.3 สรางความรวมมือทางวิชาการเพ่ือพัฒนาคุณภาพ 
2.4 ทบทวนแผนการจัดการศึกษา  แผนการรับนักศึกษา  การพัฒนาหลักสูตรใหม  

หลักสูตรนานาชาติ  การปดการยุบ  การเปด หลักสูตร  เนนท่ีสามารถปฏิบัติจริง 
2.5 ใหอาจารยคุณวุฒิปริญญาเอก  และตําแหนงทางวิชาการ 
2.6 เพ่ิมการสอน  รายวิชาตาง ๆ เปนภาษาอังกฤษ 
2.7 พัฒนานักศึกษา  ทักษะภาษาอังกฤษ  ทักษะดาน ICT  การตลาด  ดิจิตอล  การเพ่ิม

ชองทางการขายแบบ real  time     
2.8 ทบทวนระบบการดูแลนักศึกษา  การใหคาํปรกึษา 
2.9 เพ่ิมความรวมมือกับผูเชี่ยวชาญ  เพื่อพัฒนาทักษะวิชาชีพ 
2.10  ควรมีระบบพัฒนาครูในโรงเรียนพ้ืนฐาน  การสอนที่ทันสมัย  
2.11  การรับนักศึกษาใหเปนบทบาทของอาจารยทุกคน 

3. ดานการวิจัยและนวัตกรรม 
3.1 ทําวิจัยที่ตอบโจทยการพัฒนาทองถิ่น 
3.2 สนับสนุนการวิจัยใหมากข้ึน 

- งบประมาณดานการวิจัยปจจุบันคิดเปนรอยละ 1.89 ของรายไดทั้งหมด ควรเพ่ิม
เปน รอยละ 5 

- ปรับปรงุระบบ  กลไกการสงเสริม  ชวยเหลือ เชน จัดพี่เลี้ยง  การจายคาตอบแทน 
- ควรเปน Research  and  Innovation  Hub รวมกับภาคธุรกิจ ทองถิ่น 

3.3 เพ่ิมโครงการถายทอดงานวิจัยสูการพัฒนาและแกไขปญหาทองถิ่น 
3.4 ตอยอดงานวิจัยเปนเชิงพาณิชย 

4. ดานการบริการวิชาการ 
4.1 มหาวิทยาลัยควรขยายงาน  โครงการ  กิจกรรม  พ้ืนท่ี  การพัฒนาท องถิ่น             

ตามพระราโชบาย รัชกาลที่ 10 
4.2 เพ่ิมหลักสูตรบริการวิชาการ  สงเสริมอาชีพ  และรายได 
4.3 อนุรักษสงเสรมิ  เผยแพร  สืบสาน ศลิปะและวัฒนธรรม 
4.4 โครงการสงเสรมิการเรียนรูตลอดชีวิต 
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5. ดานการพัฒนานักศึกษา 
5.1 จัดกิจกรรม และการเรียนการสอนใหสอดคลองกับอัตลักษณของนักศึกษาที่

มหาวิทยาลัยกําหนดไว 
5.2 กํากับ ติดตาม ประเมินผลนักศึกษาตามอัตลักษณ 
5.3 เติมทักษะภาษาอังกฤษ  คอมพิวเตอร  เทคโนโลยี  ผู นํา  ทํางานรวมกับผู อ่ืน          

จัดกิจกรรมการพัฒนารวมกับทองถิ่น 
5.4 ใหสมาคมศิษยเกามีบทบาทพัฒนานักศึกษา 

6. ดานศิลปะ และวัฒนธรรม 
6.1 รวบรวมและเผยแพรองคความรูทางวิชาการเก่ียวกับอยุธยา  ชุมชนทองถิ่น  ใหกับ

ประชาชนท่ัวไป 
6.2 เพิ่มโครงการ  กิจกรรม  รวมกับทองถิ่น  เพ่ือสืบสานประวัติศาสตร  และศิลปวัฒนธรรม 
6.3 พัฒนาหลักสูตรเก่ียวกับประวัติศาสตร 
6.4 ใหเนนการวิจัยดานศิลปวัฒนธรรม  มรดกโลก 
 

  ประธาน  ไดสรุปผลการประเมินมหาวิทยาลัย ประจําป พ.ศ. 2560 เพื่อใหคณะกรรมการบรหิาร
มหาวิทยาลัย (ก.บ.) ไดหารือรวมกัน  เพ่ือเลือกประเด็นที่สําคัญมาดําเนินการ และรายงานตอสภา
มหาวิทยาลัย ดังตอไปนี ้
  นายจิรศักด์ิ  ชุมวรานนท  กลาววา  การปรับโครงสรางองคกรเพื่อรองรับการบริหารจัดการ    
ไดมีการดําเนินการสวนหนึ่งแลว  แตวาในการเปนเมืองมรดกโลกควรมีการเพ่ิมเพ่ือใหเกิดความชัดเจน  เชนวา    
ควรมีหนวยงานที่จัดตั้งขึ้นมารับผิดชอบโดยตรง  การบริการวิชาการ  การพัฒนาการวิจัย  เพ่ือมุงไปสูเมือง
มรดกโลก  ขอรับไปดําเนินการตอเพื่อใหสอดคลองกับการปรับโครงสรางองคกร  สวนประเด็นท่ี 1.2 ศึกษา
เก่ียวกับการเปนมหาวิทยาลัยในกํากับ  จากขอมูลการเปนมหาวิทยาลัยในกํากับ มีขอมูลกลับมาวาขณะนี้
มหาวิทยาลัยสวนดุสิตมีปญหาเรื่องจํานวนนักศึกษา  ซึ่งมีผลกระทบโดยตรงตอรายได  ปจจุบันงบลงทุนมีไม
ถึง 10 ลาน  ทําใหจํานวนนักศึกษาลดลง  หากมหาวิทยาลัยทํารายไดเกิน 50% ไมไดนั้น  การเปน
มหาวิทยาลัยนอกระบบคอนขางยาก  สวนบทสรุปผูบริหาร การปรับปรุงภูมิทัศน  สภาพแวดลอม  ขณะนี้
กองกลางไดดําเนินการปรับภูมิทัศนแลว  และไดมีการวางผังแมบท  และในป 2562  มีการจัดทําสระน้ํารอบ
อาคาร 4  จะมีท่ีนั่งใหนักศึกษา  และบริเวณหนาอาคาร 1  อาคาร 2  และอาคาร 3  เพื่อใหเกิดความสวยงาม 
เพ่ือใหนักศึกษาไดใชประโยชน และตามแผนหากไดหอประชุมมาก็จะชวยเสริมในสิ่งอํานวยความสะดวก    
ตาง ๆ รวมท้ังโรงยิมจะมีการปรับเพ่ือใหนักศึกษาไดมีสถานท่ีในการเลนกีฬา  ตองใชเวลาสักหนอย         
หากบางสวนท่ีจําเปนอาจจะตองใชงบรายได 
  ผศ.ดร.วิมลพรรณ  รุงพรหม  กลาววา  โครงการตาง ๆ ที่ไดประสานงานกับมหาวิทยาลัยอ่ืน      
สิ่งท่ีสําคัญคอืงบประมาณ  ขอใหมีการวางแผนงบบูรณาการในปตอ ๆ  ไป  และจัดตั้งทีมในการของบประมาณ
และควรมีการจัดทําตัวชี้วัด เร่ืองพระราโชบายแยกตางหาก  จึงจะสอดคลองกับโครงการ  สวนผลการประเมิน
ของมหาวิทยาลัยมีหลาย ๆ เรื่อง เชน มหาวิทยาลัยควรสรางอัตลักษณ  ควรสนับสนุนคณะมนุษยศาสตรฯ 
สาขาวิชาดนตรี  สวนดานอื่น ๆ  ควรจะทําใหครบถวนทั้งดานการวิจัย  และการพัฒนานักศึกษา อยาไปมอง
เร่ืองการบริหารจัดการภาพรวมวาจําเปนตองหางบบูรณาการและตอบตัวชี้วัดใหชัดเจน     
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  ผศ.อราม  ชนะโชติ  กลาววา  งบประมาณท่ีเปนโครงการบูรณาการทั้งหมด จํานวน 30 ลาน
บาท  โครงการที่สงไปนั้นมีความครอบคลุมและสอดคลองกับ KPI เดิมที่ไดกําหนดไวแลว   มีโครงการที่
สอดคลองตามศาสตรพระราชา  โครงการตามพระราชดําริ  สวนเร่ืองการเตรียมตัวเปนมหาวิทยาลัยในกํากับ 
มหาวิทยาลัยควรมีการเตรียมตัวกอน  เพ่ือใหรูหลักเกณฑ  เงื่อนไข  และเรื่องของฐานขอมูลของมหาวิทยาลัย   
ตองขอจากหลาย ๆ แหลง  และขอมูลไมตรงกัน  หากมหาวิทยาลัยมีฐานขอมูลที่ถูกตอง และมีผูรับผิดชอบ
โดยตรง  จะทําใหขอมูลที่ไดถูกตองและตรงกัน 
  ประธาน  กลาววา  งบบูรณาการในสวนของจังหวัด 7 ประเด็นและโครงการอ่ืน ๆ มอบหมายให
รองอธิการบดีฝายนโยบายและแผนจัดการประชุมตัวแทนของหนวยงาน เพ่ือหารือรวมกันและจัดทําโครงการ
รองรับไว  เร่ืองโครงสรางที่รองรับการเปนเมืองมรดกโลกตองระบุผู รับผิดชอบโดยตรง  และเรื่องระบบ
ฐานขอมูล ขอมอบใหผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ   
  นายสาโรช  ปุ ริสังคหะ  กลาววา  การจัดทํ าฐานขอมูลไดผนวกกับยุทธศาสตรที่  4              
ของมหาวิทยาลัย  ไดมีการจัดประชุมคณะอนุกรรมการแลว 1 คร้ัง และจะมีการนัดหมายการประชุมอีก        
1 ครั้ง  ในวันท่ี 19 เมษายน 2561 และไดมีการจัดทําแบบสอบถามไปยังแตละหนวยงาน  ใหเก็บรวบรวม
ขอมูลสารสนเทศของหนวยงานที่มีอยู  ปญหาที่เกิดขึ้น และสิ่งท่ีตองการในอนาคต  ขอใหแตละหนวยงาน           
ไดรวบรวมขอมูลและในวันที่ 19 เมษายน 2561 จะนํามาประมวลผล  จัดหมวดหมู  และลําดับความสําคัญ
ตอไป 
  ประธาน  กล าววา  ในป ถัดไปการจัดสรรงบประมาณหากจะแบ งเป น 2 ส วน คื อ                 
ดานยุทธศาสตร  และการดําเนินงานปกติ ขอมอบหมายรองอธิการบดีฝายนโยบายและแผนไปวางแผน  และ
การปรับภูมิทัศนใหแตละหนวยงานใหเสนอเรื่องขึ้นมา  หากเปนการสงผลโดยตรงตอนักศึกษาสามารถใชงบ
คงคลังไดเลย  ประเด็นท่ีสองเรื่องท่ีจะปรับใหเหมือนกันทั้งหมด คอื ปรับกระบวนการจัดการเรียนการสอน 
  ผศ.ดร.สุวิทย  ไวยกุล  กลาววา  คณะครุศาสตรจะมีการนิเทศอาจารยใหมภาคการศึกษาละ      
2  คร้ัง  และมีการเสนอวาจะขอเรียนรูจากอาจารยผูสอนที่มีประสบการณการสอนมานาน เพ่ือเปนการเรียนรู
แลกเปลี่ยนซึ่งกันและกัน  และมีการแนะนําอาจารยในบางรายวิชา  
  ประธาน  กลาววา  ความรูของอาจารยแตละทานจะไมเขาไปกาวกาย  แตละทานตองมี       
การพัฒนาตนเอง  แตความเปนครู มีทักษะการสอน การวัดผลประเมินผล  ไดมีการผลักดันหรือไมอยางไร  
การปฐมนิเทศเพียง 1 – 2 วัน อาจจะไมเกิดผลอะไร  มหาวิทยาลัยจะทําอยางไร  เพื่อผลักดันเรื่องเหลานี้   
  ดร.นริสานันท  เดชสุระ  กลาววา  การจัดการเรียนรู  ขณะนี้ทุกมหาวิทยาลัยใหความสําคัญ    
ในเรื่องนี้มาก  โดยเฉพาะโรงเรียน สพฐ.  เนนเร่ืองการจัดการเรียนรูแบบ Active Learning ในปจจุบันไมใช
เพียงแคคณะครุศาสตรเทานั้น  อาจารยตองจัดการเรียนรูใหเกง  หลาย ๆ ที่มีการสอนคูกัน  อาจารยท่ีถนัด
ในเทคนิคการจัดการเรยีนรูก็มาสอนคูกันกับนอง  โดยใชวิธี Active  Learning   ใช BBL  การใชสมองเปนฐาน    
มีนอง ๆ ใหม ๆ  หลายคนสอนเนนเนื้อหามากวาทักษะการจัดการเรียนรู  อาจจะตั้งเปนทีมในมหาวิทยาลัย
กอน  เอามารวมกลุมกอน  และกระจายเปนพ่ีเลี้ยงไปยังแตละคณะ  ขณะนี้หลักสูตรของ สพฐ. ไมไดเนน
เน้ือหา  เนนทักษะการจัดการเรียนรู  อาจารยไมตองรูเนื้อหาเกง  แตขอใหจัดกระบวนการเรียนรูเกง  และ
สวนของโครงการตามพระราชดําริ  ควรจะมีการจัดตัง้ทีมและดําเนินการอยางตอเนื่อง 
  ผศ.ดร.วิมลพรรณ  รุงพรหม  กลาววา  การติดตั้งกลองตามหองเรียนและสามารถบันทึกได  
อาจารยสามารถมีวิดีโอการสอนของตนเอง  และนักศึกษาสามารถนําไปดูการสอนได   
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  ผศ.ดร.อัจฉรา หลอตระกูล  กลาววา  เห็นดวยในการปรับการเรียนการสอน  อาจารยใหมจะ
เนนเนื้อหาเปนสวนใหญแตไมใชทั้งหมดก็ควรจะมีเร่ืองอื่น ๆ ดวย  ควรมีเรื่องของปจจุบันเขามาเกี่ยวของดวย  
จริง ๆ แลวในเรื่องของการเรียนการสอนไมใชเพียงแคความรูเทานั้น  ยังมีสวนอ่ืน ๆ ที่จะทําใหนักศึกษามี
ความเขาใจ 
  ผศ.ดร.ภาคิน  โชติเวศยศิลป กลาววา เห็นดวยกับการจัดกระบวนการจัดการเรียนการสอน  
มหาวิทยาลัยควรจะเนนในเร่ืองนี้  สวนวิธีการอาจจะตองมีการหารือกัน  บางประเด็นจะเนนเร่ืองการจัด     
การเรียนการสอน  บางสาขาอาจจะเนนเรื่องการสอนมาก  เนื่องจากมีเนื้อหามาก  อาจจะตองมีความ
หลากหลายในการจัดการเรียนการสอน  เห็นดวยกับการที่ตองเรียนรู  อาจจะตองหารือในสวนของ
รายละเอียดกันกอน  
  ประธาน  กลาววา  การจัดการศึกษาหลักสูตรแตละคณะตองปรับเอง  และสิ่งที่มหาวิทยาลัยจะ
พัฒนาคือการปรับการจัดเรียนการสอนในหองเรียน  ที่ผานมาในการอบรม  Active  Learning เปนการอบรม
แตหลักการ  แตไมมีรูปแบบ และการผลักดันตอ  แตละศาสตรแตละหลักสูตรจะไมเหมือนกัน   
 
 

มติ/ความเห็นของที่ประชุม 
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) พิจารณาผลการประเมินมหาวิทยาลัย ประจําป 

พ.ศ. 2560 และมอบหมายผูท่ีเก่ียวของดําเนินการ  ดังตอไปนี ้
1. ดานการบริหารจัดการ  เนนการปรับโครงสรางองคกรเพ่ือรองรับการบริหารจัดการ    

การเปนเมืองมรดกโลก  และการจัดภูมิทัศนสิ่งอํานวยความสะดวก  มอบรองอธิการบดีฝายบริหารกํากับ
ดูแล  สวนการจัดทําระบบฐานขอมูล  มอบผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

2. ดานการจัดการศึกษา  เน นการปรับกระบวนการจัดการเรียนการสอน มอบ              
รองอธิการบดีฝายวิชาการ  

3. ดานการวิจัยและนวัตกรรม  ในปงบประมาณถัดไปใหเพิ่มงบประมาณจาก 1.5 ลานบาท
เปน 3 ลานบาท และหากจะใชงบประมาณตองจัดทําเปนชุดโครงการ  และควรมีผูแทนของมหาวิทยาลัย
เปนผูประสานงาน โดยมอบรองอธิการบดีฝายวิจัยและพัฒนาฯ กํากับดูแล 

4. ดานการบริการวิชาการ  ใหมีการพัฒนาเพ่ิมหลักสูตรระยะสั้น  และจัดหารายได       
โดยมอบหมายผูชวยอธิการบดีฝายบริการวิชาการและสหกิจศึกษา 

5. ดานการพัฒนานักศึกษา  เนนการพัฒนาอัตลักษณ  และกิจกรรมในภาพรวม 
6. ดานศิลปะและวัฒนธรรม  เนนการรวบรวมและเผยแพรความรูทางวิชาการ   การวิจัย          

ดานศิลปวัฒนธรรมและมรดกโลก มอบผูอํานวยการสถาบันอยุธยาศึกษา 
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ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องนําเสนอเพ่ือพจิารณา 
 

ระเบียบวาระท่ี 4.1  ขอความเห็นชอบ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
เร่ือง มาตรฐานภาระงานสอนของผูดํารงตําแหนงประเภทผูบริหาร          
พ.ศ. 2561 

 

 สาระสําคัญโดยยอ 
 เพ่ือใหการกําหนดตําแหนงภาระงานสอนของผูบริหาร  เปนไปตามประกาศคณะกรรมการ

ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) เรื่อง มาตรฐานภาระงานทางวิชาการของผูดํารงตําแหนง
อาจารย ผูชวยศาสตราจารย  รองศาสตราจารย  และศาสตราจารย พ.ศ. 2558 และขอบังคับมหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  วาดวย  การกําหนดมาตรฐานภาระงานทางวิชาการของผูดํารงตําแหนงอาจารย                
ผูชวยศาสตราจารย  รองศาสตราจารย  และศาสตราจารย พ.ศ. 2558 จึงเห็นสมควรกําหนดมาตรฐานงาน
ภาระงานสอนของผูดํารงตําแหนงผูบริหาร พ.ศ. 2561 

 
 

มติ/ความเห็นของที่ประชุม 
 เห็นชอบ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เร่ือง มาตรฐานภาระงาน

สอนของผูดํารงตําแหนงประเภทผูบริหาร พ.ศ. 2561  โดยมอบงานนิติการปรับแกไขตามขอเสนอแนะ   
ของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) ดังตอไปนี้ 

1. ขอ 4.2 รองอธิการบดี  คณบดี  หัวหนาสวนราชการอ่ืนที่มี ฐานะเทียบเทาคณะ          
ใหมีภาระงานสอน  ไมนอยกวา 4 ภาระงาน และใหมีภาระของผูดํารงตําแหนงทางวิชาการนอกจากภาระ
งานสอน ไมนอยกวา 3 ภาระงาน 

2. ขอ 4.3 ผูชวยอธิการดบี  ใหมีภาระงานสอนไมนอยกวา 12 ภาระงาน  และภาระ
งานวิจัยและงานวิชาการอ่ืน ไมนอยกวา 3 ภาระงาน 

3. ขอ 4.4 รองคณบดี  รองหัวหนาสวนราชภารอ่ืนที่มีฐานะเทียบเทาคณะ ใหมีภาระ
งานสอนไมนอยกวา 12 ภาระงาน และภาระงานวิจัยและงานวิชาการอ่ืน ไมนอยกวา 3 ภาระงาน 

 

ระเบียบวาระท่ี 4.2  ขอความเห็นชอบ (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
วาดวย สภาวิชาการ พ.ศ. .... 

 

 สาระสําคัญโดยยอ 
 โดยที่เปนการสมควรแกไขปรับปรุงขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา      

วาดวย  สภาวิชาการ พ.ศ . 2547 เนื่องจากปจจุบันคณาจารยประจําของมหาวิทยาลัยจะ
ประกอบดวยขาราชการและพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ  จึงเห็นสมควรใหมีการปรับปรุงแกไข
คํานิยาม  คําวา  “คณาจารยประจํา  หมายความวา  ผูที่ดํารงตําแหนงอาจารย  ผูชวยศาสตราจารย  
รองศาสตราจารยและศาสตราจารย ท่ีปฏิ บัติ งานประจําอยู ในสั งกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา”  ซึ่งจะหมายความรวมถึงขาราชการและพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ  
เพ่ือใหพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการมีสิทธิเขารับการคดัเลือกเปนกรรมการสภาวิชาการ 
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 งานนิติการไดจัดทํา (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  วาดวย            
สภาวิชาการ พ.ศ. .... โดยปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะของนายกสภามหาวิทยาลัยประกอบกับ
ขอเสนอแนะของรองอธิการบดีฝายวิชาการในประเด็น ดังน้ี 

1. ปรับแกคํานิยาม คําวา “คณาจารยประจํา”  เพ่ือใหพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ     
เขารับการคัดเลือกเปนกรรมการสภาวิชาการ 

2. ปรับแกวาระการดํารงตําแหนงของกรรมการสภาวิชาการจากเดิม “สองป” ปรับแก
เปน “สามป” โดยเทียบเคียงกับวาระการดํารงตําแหนงของกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภท
คณาจารยประจํา 

3. ปรับแกระยะเวลาการประชุม  จากเดิม “ภาคเรียนละสองคร้ัง” ปรับแกเปน “เดือน
ละหนึ่งคร้ังหากเดือนใดไมมีวาระก็ใหงดการประชุม” เพื่อความเหมาะสม 

 

มติ/ความเห็นของที่ประชุม 
 เห็นชอบ (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา วาดวย สภาวิชาการ พ.ศ. .... 
 

ระเบียบวาระท่ี 4.3  ขอความเห็นชอบการนําเสนอผลงานทางวิชาการของมหาวิทยาลัย 

 

 สาระสําคัญโดยยอ 
 จากการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) ครั้งที่  2/2561 เมื่อวันที่  13 

กุมภาพันธ 2561 เร่ือง การนําเสนอผลงานทางวิชาการในภาพรวม  โดยใหมีการนําผลงานทางวิชาการของทุก
คณะในชวงเวลาเดียวกันเพ่ือประชาสัมพันธใหผูสนใจโดยเฉพาะนักเรียนกลุมเปาหมายท่ีมีความประสงคเขา
ศึกษาตอในมหาวิทยาลัย  เขาเยี่ยมชมนิทรรศการ  โดยกองบริการการศึกษา  ไดจัดประชุมคณบดี  เมื่อวันที่ 
15 มีนาคม 2561 และประชุม   รองคณบดีฝายวิชาการ  เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2561 มีความเห็นตรงกันวา
มหาวิทยาลัยสมควรจัดกิจกรรมนําเสนอผลงานทางวิชาการของมหาวิทยาลัยในชวงระหวางวันที่ 15 – 17 
สงิหาคม 2561 ดวยเหตุผล ดังนี้ 

1. ชวงเวลาดังกลาวตรงกับชวงการจัดงานสัปดาหวิทยาศาสตรแหงชาติ  ซึ่งคณะวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยีไดรับงบประมาณสนับสนุนอยูแลว 

2. ชวงเวลาดังกลาวเปนชวงที่นักเรียนยังไมมีการสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2561 
ซึ่งจะมีการสอบประมาณเดือนกันยายน 2561 

3. นักเรียนที่เขารวมโครงการจะมีขอมูลสําหรับการสมัครเขาศึกษาตอในมหาวิทยาลัย  ซึ่งจะ
เปดรับนักศึกษารอบแรก  ประมาณเดือนตุลาคม 2561 
 

มติ/ความเห็นของที่ประชุม 
เห็นชอบการนําเสนอผลงานทางวิชาการของมหาวิทยาลัย  ระหวางวันท่ี 15 – 17 สิงหาคม 

2561 และมีการประกาศใหเปนสวนหน่ึงของการเรียนการสอน 
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ระเบียบวาระท่ี 4.4  ขอความเห็นชอบประกาศการขึ้นทะเบียนในฐานขอมูลหลักสูตรที่มีคุณภาพ
และมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (TQR : 
Thai  Qualifications  Register) ประจําปการศึกษา 2560 

 

 สาระสําคญัโดยยอ 
 ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  ไดใหความสําคัญในการดําเนินงาน             

ดานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  โดยไดดําเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน       
เปนประจําทุกปการศึกษาและสนับสนุนใหทุกหนวยงานพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานในการจัด     
การเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพสูงสุด 

 ดังนั้น  เพ่ือเปนการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการจัดการศึกษา  และเตรียมความพรอม        
ของหลักสูตรในการเผยแพรหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ     
(TQR : Thai  Qualification  Register) งานประกันคุณภาพ  จึงไดจัดทํารางประกาศ เรื่อง การขึ้นทะเบียนใน
ฐานขอมูลหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (TQR : 
Thai  Qualification  Register) ประจําปการศึกษา 2560 เพ่ือเปนแนวทางในการดําเนินงานดานการประกัน
คุณภาพการศึกษา รวมถึงการผลักดัน  สงเสริม  สนับสนุนใหทุกคณะ ไดมีการพัฒนาคุณภาพหลักสูตรอยาง
ตอเนื่อง เกิดประโยชนตอมหาวิทยาลัยตอไป 

 เร่ืองนี้ไดผานการพิจารณา ดังตอไปน้ี 
1. ประชุมของรองคณบดี 4 คณะ ในการประชุมเพื่อปรึกษาหารือการเตรียมการที่ขอขึ้น

ทะเบียน TQR ในวันจันทรท่ี 26 มีนาคม 2561 ณ หองประชุมงานประกันคุณภาพ 
2. การประชุมเตรียมความพรอมเพ่ือการเผยแพรหลักสูตรท่ีมีคุณภาพและมาตรฐานใน

ฐานขอมูล TQR ในวันอังคารที่ 27 มีนาคม 2561 ณ หองประชุม 3002 โดยในที่ประชุมประกอบดวย
อาจารยประจําหลักสูตรที่เปนไปตามเกณฑในการขอขึ้นทะเบียนในฐานขอมูลหลักสูตรที่มีคุณภาพและ
มาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (TQR : Thai  Qualifications  Register) 

 

มติ/ความเห็นของที่ประชุม 
 เห็นชอบประกาศการขึ้นทะเบียนในฐานขอมูลหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (TQR : Thai  Qualifications  Register) ประจําปการศึกษา 
2560  และแกไขประกาศฯ  นโยบาย ขอ 3 ขอความวา “จะเพิ่มคะแนนผลการประเมินการปฏิบัติงาน    
ของอาจารยประจําหลักสูตร คนละ 0.1 คะแนน” แกไขเปน “มหาวิทยาลัยจะพิจารณาใหการสนับสนุนกับ
สาขาที่ผานการขึ้นทะเบียนเปนกรณีพิเศษ” และเมื่อปรับแกไขเรียบรอยแลวใหนําเสนออธิการบดีลงนาม
ตอไป 
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ระเบียบวาระท่ี 4.5  ขอความเห็นชอบบันทึกความเขาใจความรวมมือเพื่อการพัฒนาระบบ       
มาตรวิทยา ระหวาง สถาบันมาตรวิทยาแหงชาติ กับ มหาวิทยาลัย    
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 

 สาระสําคัญโดยยอ 
 ตามที่สถาบันมาตรวิทยาแหงชาติ ไดเขาเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เมื่อวันที่ 

29 มีนาคม 2561 เพื่อสรางความตระหนักและแลกเปลี่ยนความรูดานมาตรวิทยาใหแกบุคลากรภาคการศึกษา  
รวมถึงรวมกันพัฒนางานวิจัยดานมาตรวิทยาและการถายทอดเทคโนโลยีใหแกภาคการศึกษาและอุตสาหกรรมที่
เก่ียวของ  อันจะนําไปสูการรวมกันพัฒนาระบบมาตรวิทยาของประเทศไทยในอนาคต นั้น  ซึ่งมหาวิทยาลัยและ
สถาบันมาตรวิทยาแหงชาติไดปรึกษาหารือรวมกันในการดําเนินการจัดทําบันทึกความเขาใจความรวมมือ        
เพื่อการพัฒนาระบบมาตรวิทยา  ระหวาง สถาบันมาตรวิทยาแหงชาติ กับ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
ขึ้น 

มติ/ความเห็นของที่ประชุม 
เห็นชอบบันทึกความเขาใจความรวมมือเพื่อการพัฒนาระบบมาตรวิทยา ระหวาง สถาบัน  

มาตรวิทยาแหงชาติ กับ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
 

ระเบียบวาระที่ 4.6  ขอความเห็นชอบแนวปฏิบัติในการขออนญุาตไปตางประเทศ 

 สาระสําคัญโดยยอ 
 ดวยมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาขอแจงเรื่องแนวปฏิบัติในการขออนุญาต            

ไปตางประเทศ  เนื่องจากพบวาการเสนอขออนุญาตไปตางประเทศของบุคลากรในมหาวิทยาลัย     
โดยใชวันลาพักผอน  ลากิจ หรือการลาตามระเบียบการลา  หรือระหวางวันหยุดราชการเพ่ือไป
ตางประเทศไดมีการสงเร่ืองกระชั้นชิดกับวันเดินทาง  กับทั้งการดําเนินการจัดสงเอกสารประกอบการ
พิจารณาไมถูกตองครบถวน  ทําใหเกิดปญหาในทางปฏิบัติ  ดังนั้นเพ่ือใหบุคลากรของมหาวิทยาลัย  
ไดเขาใจ  และถือปฏิบัติเปนไปตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี  วาดวยการลาของขาราชการ        
พ.ศ. 2555 เพ่ือใหหนวยงานพิจารณาดําเนินการและถือปฏิบัติโดยเครงครัดตอไป 

 

มติ/ความเห็นของที่ประชุม 
เห็นชอบแนวปฏิบัติในการขออนุญาตไปตางประเทศ  และมอบใหนิติกรปรับแกเพ่ิมเติม

ตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) ดังตอไปนี ้
1. กรณีไปนําเสนอผลงานวิจัย  ที่มีการกําหนดระยะเวลาแนนอน  หากอยูเกินจํานวน

วันที่นําเสนอผลงานวิจัยใหเปนลากิจหรือลาพักผอน 
2. กรณีที่ไมสามารถดําเนินการตามระยะเวลาท่ีกําหนดไว  ใหมีการเสนอเรื่องพรอม

เหตุผลความจําเปนตออธิการบดีเพ่ือพิจารณาตอไป  โดยทันทีที่สามารถดําเนินการ 
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ระเบียบวาระที่ 5 แจงผลและนําเสนอแผนงานที่จะดําเนินการของหนวยงานตาง ๆ  
ระเบียบวาระท่ี 5.1 คณบดีคณะครุศาสตร 
 

 สาระสําคัญโดยยอ 
  ผลการดําเนนิงาน  เดือนมีนาคม 2561 

1. วันที่ 17 - 18  มีนาคม 2561 ประชุมสัมมนา เร่ือง การจัดทําแผนผลิตและพัฒนาครู 
คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เวลา 08.30-16.30 น. ณ โรงแรมวังรี รีสอรท 
จังหวัดนครนายก 

2. วันที่ 26 - 27 มีนาคม 2561 อบรมเชิงปฏิบัติการ เร่ืองการสรางขอสอบอิงมาตรฐาน 
ตัวชี้วัด ขอสอบระดับชาติ สําหรับครูระดับประถมศึกษา เวลา 08.30-16.30 น. ณ หองประชุม 317 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

3. ชวงเดือนมีนาคม 2561 กระบวนการจัดการความรูKM ระดับคณะครุศาสตร ดาน
การผลิตบัณฑิต และดานการวิจัย ไดดําเนินการถอดองคความรู ครบแลว และกําลังจะเขาสู
กระบวนการเผยแพรความรูตอไป ณ หองประกันคุณภาพ 210 

4. คณะครุศาสตร ไดสงรายชื่อหลักสูตรที่จะขอเผยแพรหลักสูตรที่มีคุณภาพและ
มาตรฐานในฐานขอมูล TQR ปการศึกษา 2560 ใหกับงานประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา จํานวน 3 หลักสูตร ดังนี้   

- หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 
- หลักสูตรพลศึกษา 
- หลักสูตรคณิตศาสตร   

5. ชวงเดือนมีนาคม – เมษายน 2561 อยูระหวางการเตรียมความพรอมรับการประเมิน
ระดับหลักสูตร ณ หองประกันคณุภาพ 210 

 

   แผนการดําเนินงาน ประจําเดือนเมษายน 2561 
1. วันท่ี 4 เมษายน 2561  เวลา13.00-16.30 น. นักศึกษาชั้นปที่ 5 เขารับการปฐมนิเทศ

ทบทวนเนื้อหาและทบทวนการเขียนแผนจากสาขาวิชา โดยแยกตามหองดังนี้   
- สาขาวิชาคณิตศาสตร      
- สาขาวิชาวิทยาศาสตร  
- สาขาวิชาสังคมศึกษา 
- สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย  
- สาขาวิชาคอมพิวเตอรศึกษา  
- สาขาวิชาพลศึกษา  
- สาขาวิชาการสอนภาษาไทย  
- สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ  
- สาขาวิชาการประถมศึกษา 

2.  วันที่  4 เมษายน 2561 เวลา 13.00-16.30 น. สอบสัมภาษณ เพื่อคัดเลือกนักศึกษา       
คณะครศุาสตร ประจําปการศึกษา 2561 (รอบ 2)  จํานวน 9 สาขาวิชา ไดแก   

- สาขาวิชาคณิตศาสตร  

หอง 110 อาคาร คคศ. 
หอง 115 อาคาร คคศ.  
หอง 111 อาคาร คคศ. 
หอง 114 อาคาร คคศ. 
หอง 103 อาคาร คคศ. 
หอง 101 อาคาร คคศ. 
หอง 204 อาคาร คคศ. 
หอง 113 อาคาร คคศ. 
หอง 112 อาคาร คคศ. 
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- สาขาวิชาวิทยาศาสตร  
- สาขาวิชาสังคมศึกษา 
- สาขาวิชาการศกึษาปฐมวัย  
- สาขาวิชาคอมพิวเตอรศึกษา  
- สาขาวิชาพลศึกษา  
- สาขาวิชาการสอนภาษาไทย  
- สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ  
- สาขาวิชาการศกึษาพิเศษและการสอนภาษาไทย 

3. วันที่ 11 เมษายน 2561 ครุศาสตรอยุธยามหาสงกรานตสืบสานวัฒนธรรมไทย เวลา 13.00 - 
16.30 น. ณ วัดบรมพุทธาราม 

4. วันที่ 18 เมษายน 2561 เลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษา  เวลา 13.00 - 16.30 น.  ณ หอประชุม
อาคาร 100 ป 

5. วันที่ 25 เมษายน 2561 ปฐมนิเทศนักศึกษาชั้นป ท่ี 5 (รหัส 57)  กอนออกฝกปฏิบัติ      
การสอนในสถานศึกษาจากฝายฝกประสบการณวิชาชีพครู  เวลา 08.30-12.00 น. ณ หองประชุมอาคาร     
100 ป 

6. นักศึกษาชั้นปท่ี 5 เขารับการปฐมนิเทศทบทวนเนื้อหาและทบทวนการเขียนแผนจาก
สาขาวิชา โดยแยกตามหอง  ดังนี ้

- สาขาวิชาคณิตศาสตร  
- สาขาวิชาวิทยาศาสตร  
- สาขาวิชาสังคมศึกษา 
- สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย  
- สาขาวิชาคอมพิวเตอรศึกษา  
- สาขาวิชาพลศึกษา  
- สาขาวิชาการสอนภาษาไทย  
- สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ  
- สาขาวิชาการประถมศึกษา 

7. วันที่ 25 เมษายน 2561 เวลา 09.00 - 17.00 น.  อบรมเชิงปฏิบัติการ “การเขียนตําราและ
หนังสือ” ครั้งท่ี 3 (มีผลงาน 60-80% หรือ ไมนอยกวา 6 บท) เพ่ือสงเสริมการทําตําราเรียนและหนังสือใหกับ
คณาจารยคณะครุศาสตรสําหรับเตรียมความพรอมเขาสูตําแหนงทางวิชาการที่สูงขึ้น  ณ หองประชุม 204
อาคารศูนยการศึกษาพิเศษ  คณะครุศาสตร 

8. วันที่ 25 เมษายน 2561 ประชุมคณะกรรมการประจําคณะครศุาสตรครั้งที่ 3/2561 เวลา 
13.00 - 16.30 น. ณ หองประชุม 223  อาคารศูนยการศึกษาพิเศษ  คณะครุศาสตร 

 

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
รับทราบ   ประธาน  แจงวา  ขอใหแตละคณะจัดทําแผนการพัฒนาอาจารยในภาพรวม        

1 เดือน/ 1 แผน 
 

หอง 110 อาคาร คคศ. 
หอง 115 อาคาร คคศ.  
หอง 111 อาคาร คคศ. 
หอง 114 อาคาร คคศ. 
หอง 103 อาคาร คคศ. 
หอง 101 อาคาร คคศ. 
หอง 204 อาคาร คคศ. 
หอง 113 อาคาร คคศ. 
หอง 112 อาคาร คคศ. 
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ระเบียบวาระที่ 5.2  คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
 

 สาระสําคัญโดยยอ 
  ผลการดําเนนิงานในเดือนมีนาคม 2561 

1. วันที่ 5 - 7 มีนาคม 2561 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร จัดพิธีซอมเขารับพระราชทาน
ปริญญาบัตร ประจําปการศึกษา 2558 -2559  ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

2. วันท่ี 8 มีนาคม 2561 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร จัดการประชุมคณะกรรมการ
ดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร คร้ังท่ี  1 เพ่ือ pre audit องคประกอบที่  1 และ 3                   
ณ หองประชุมหมื่นจันทราช (หอง43110) ชั้น 2 อาคารบรมพุทธาราม (อาคาร 43)  คณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร 

3. วันที่ 8 มีนาคม 2561 สาขาวิชาภาษาญ่ีปุน จัดกิจกรรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ สําหรับ
นักศึกษาสาขาวิชาภาษาญี่ปุน วิทยากรคือ อาจารย  ดร.สมเจตน  เมืองแพน และทีมวิทยากรชาวตางชาติ 
วัตถุประสงคเพ่ือใหนักศึกษาพัฒนาทักษะการสื่อสารดวยภาษาอังกฤษ โดยมีนักศึกษาชั้นปที่ 1-2 เขารวมกิจกรรม  
ณ หองประชุมตนโมก อาคารบรรณราชนครินทร  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

4. วันที่ 9 มีนาคม 2561 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ใหการตอนรับ Professor Kazuo 
Takahashi รองอธิการบดีฝายวิเทศสัมพันธ มหาวิทยาลัยโตโย ประเทศญี่ปุน (Vice-President for International 
Affairs, Toyo University) และคณะทํางานสํานักงานมาวิทยาลัยโตโย ประจําประเทศไทย ณ หองประชุมหมื่น
จันทราช (หอง 43110) ชั้น 2 อาคารบรมพุทธาราม  (อาคาร 43)  คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

5. วันท่ี 15 มีนาคม 2561 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร โดยอาจารยมูนี เราะฮ ยีดํา          
รองคณบดีฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ ใหการตอนรับ Professor Sang Kyung และนักศึกษาปริญญาโท จาก 
Department of Regional Development Studies, Faculty of Global and Regional Studies, Toyo University 
โดยมี การจัดบรรยายในหั วข อ “Community Development in Ayutthaya” และ “Ayutthaya and Street 
Vendors” โดย ผู ช วยศาสตราจารยสุ ธรรม ชาตะสิ งห  ก อนที่ นั กศึกษาจะลงพ้ืนที่ เก็บขอมูลในจังหวัด
พระนครศรีอยุธยาตอไป  ณ หองประชุมหมื่นจันทราช (หอง43110) ชั้น 2 อาคารบรมพุทธาราม(อาคาร 43)          
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

6. วันท่ี 18 มีนาคม 2561 นักศึกษาภาค กศ.บป. รุน 2556 หมู  2 สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน        
จัดสัมมนาหลังฝกประสบการณวิชาชีพ เร่ือง “ความรุนแรงในครอบครัว: เรื่องของใคร” ไดรับเกียรติจาก อาจารยมูนี
เราะฮ ยีดํา รองคณบดีฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ เปนประธานเปดกิจกรรม โดยมีวิทยากรคือ วาที่รอยตรี         
ดร.ภาณุพงศ ศิริ ปลัดอําเภอบางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา คุณประพัฒน  บัวประดิษฐ หัวหนางานธุรการ           
สวนการทะเบียนท่ัวไป สํานักบริหารการทะเบียนการปกครอง วิทยากรกองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายใน และ
คุณตุลพันธุ รัตนธรรมดิษฐ นักสังคมสงเคราะหปฏิบัติการ สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัด
อางทอง  ณ หอง 104 อาคารฉะไกรนอย (อาคาร 1)  คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  

7. วันที่ 18 มีนาคม 2561 สาขาวิชาศิลปะการแสดง กิจกรรมไหวครูนาฏศิลปไทย ประจําป 2561      
เพ่ือแสดงกตเวทิตาคุณแดครูอาจารย อันเปนการสงเสริมการการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมอันดี โดยมีการจัด
พิธีสงฆและถวายภัตตาหารเพลแดพระสงฆ ณ หองปฏิบัติการศิลปะการแสดง อาคารทากายี (อาคาร 3) มหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
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8. วันที่ 19 มีนาคม 2561 สาขาวิชาภาษาญี่ปุน จัดกิจกรรมสงเสริมและพัฒนาทักษะภาษาญี่ปุน 
ไดรับเกียรติจากอาจารยมูนีเราะฮ ยีดํา รองคณบดีฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธเปนประธานเปดกิจกรรม วิทยากร
เปนอาจารยจากสาขาวิชาภาษาญ่ีปุน โดยตลอดทั้งวันมีการจัดกิจกรรม ไดแก กายบริหารแบบญี่ปุน เปนทากาย
บริหารที่บริษัทญ่ี ปุนใหพนักงานทําทุกเชา Rajio Taizo, การละเลนแบบญ่ีปุน ชื่อ Darumasan ga koronda,        
การตอบคําถามความรูเก่ียวกับภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุน, การเตน Soran (ระบําพ้ืนเมืองแสดงวิถีชีวิตชาวประมง
เกาะ ฮอกไกโด) และการแสดงละครสรางสรรคของนักศึกษา โดยมีนักศึกษาสาขาวิชาภาษาญี่ปุนทั้ง 4 ชั้นป เขารวม
กิจกรรม ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

9. วันที่ 21 มีนาคม 2561 สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร จัดกิจกรรมการเตรียมความพรอมเพ่ือเขาสู
การทํางาน ไดรับเกียรติจากผูชวยศาสตราจารย ดร.ภาคิน โชติเวศยศิลป คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
เปนประธานเปดกิจกรรม โดยมีวิทยากร คือ นายประพันธ เธียรประยูร ปลัดอําเภอบางปะหัน และวาที่รอยตรี      
ทรงกลด พ่ึงโพธ์ิ นักวิเคราะหนโยบายและแผน สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขสาธารณสุข ณ หอง43014  
อาคารบรมพุทธาราม (อาคาร 43)  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

10. วันที่  21 มีนาคม 2561 สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร จัดกิจกรรมการบรรยายพิ เศษ              
เร่ือง “อาเซียน : เวทีการเมืองและความมั่นคงของมหาอํานาจโลก” วิทยากรโดย ดร.ธีรพงษ  คําอุน วิทยากรชํานาญ
การประจํารัฐสภา ณ หอง43107 อาคารบรมพุทธาราม  (อาคาร 43)  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

11. วันที่ 21 มีนาคม 2561 สาขาวิชาศิลปะการแสดง จัดกิจกรรมการแสดงผลสัมฤทธ์ิรายวิชารําเดี่ยว
มาตรฐาน ชุด “วิจิตรนาฏกรรมรําเดี่ยว” มีคณะกรรมการรวมสอบ ไดแก   รองศาสตราจารยอมรา กล่ําเจริญ อาจารย
วีระ บัวงาม และอาจารยวิระสิทธ์ิ สุขสมชิต ณ หองประชุม อาคาร 100 ป มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

12. วันที่ 21 มีนาคม 2561 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร จัดประชุมคณะกรรมการประจํา
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ครั้งที่ 2/2561 ไดรับเกียรติจาก ผูชวยศาสตราจารย ดร.ภาคิน โชติเวศยศิลป 
คณบดี เปนประธานการประชุม โดยวาระการประชุม คือ เพ่ือรายงานผลการติดตามการดําเนินงานการประกัน
คุณภาพระดับหลักสูตร ประจําปการศึกษา 2560 (ภาคเรียนที่  1/2560)  ขอความเห็นชอบแผนบริการวิชาการ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561 ขอความเห็นชอบการปรบัเปลี่ยนแผนการศึกษาหลักสูตรหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) และขอความเห็นชอบหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาศิลปะการแสดง 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561)  ณ หองประชุมหมื่นจันทราช (หอง43110) ชั้น 2 อาคารบรม  พุทธาราม (อาคาร 43)  
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

13. วันที่ 22 มีนาคม 2561 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร จัดประชุมคณะกรรมการดําเนิน
โครงการดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม อาจารย วิชชุลดา ตันประเสริฐ รองคณบดีฝายศิลปวัฒนธรรมและ
ประชาสัมพันธ เปนประธานการประชุม เพื่อเตรียมความพรอมในกิจกรรมสืบสานประเพณีสงกรานต 2561             
ณ หองประชุมหมื่นจันทราช (หอง43110) ชั้น 2 อาคารบรมพุทธาราม(อาคาร 43) คณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร  

14. วันที่ 22 มีนาคม 2561 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร จัดประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อน
งานวิจัย โดยผูชวยศาสตราจารย ดร.จริยาภรณ รุจิโมระ รองคณบดีฝายบริหารและแผนงาน เปนประธานการประชุม 
เพ่ือรวมกันพิจารณาจัดทําโครงการ/กิจกรรม เพื่อเสนอขอรับขอรับการจัดสรรงบประมาณ ภายใตโครงการขับเลื่อน
ยุทธศาสตรการพัฒนาทองถิ่น ประจําป งบประมาณ พ.ศ.2561 ณ หอง 43109 ชั้น 2 อาคารบรมพุทธาราม        
(อาคาร 43)  คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  
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15. วันที่  23 มีนาคม 2561 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  จัดประชุมนักวิจัยคณะ
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร โดยผูชวยศาสตราจารย ดร.จริยาภรณ รุจิโมระ รองคณบดีฝายบริหารและแผนงาน 
เปนประธานการประชุม เพ่ือชี้แจงทําความเขาใจในการเขียนโครงการเพื่อเสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณภายใต 
โครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตรการพัฒนาทองถ่ิน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561 ณ หองประชุมหมื่นจันทราช     
(หอง 43110)  ชั้น 2  อาคารบรมพุทธาราม (อาคาร 43)  คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

16. วันที่ 23 มีนาคม 2561 สาขาวิชาภาษาไทย จัดโครงการสงเสริมทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 
ในหัวขอ “ทักษะการใชภาษาไทยในสื่อมวลชน” โดย อาจารย ดร.ศิขรินทร แสงเพชร นาเรือง นํานักศึกษาสาขาวิชา
ภาษาไทย ชั้นป ท่ี  3 เขารวมกิจกรรมเพ่ือเสริมทักษะการใชภาษาไทยในสื่อสารมวลชน โดยได รับเกียรติ                
จากคุณปรัชญา สาระวัน ผูจัดการบริษัทผลิตสื่อโฆษณาและโทรทัศน  ซาวนอินทาวน และทีมงาน ใหความรูทาง        
ดานการใชภาษาไทยในกระบวนการผลิตสื่อตางๆ  และการบรรยายบูรณาการการใชอวัจนภาษา (ดนตรีเพื่อประกอบ   
ในกระบวนการผลิตสื่อ) โดย อาจารยสุรศักดิ์ เพชรคงทอง อาจารยประจําสาขาวิชาดนตรี รวมบรรยาย และรวมทํา
กิจกรรม ณ บริษัทซาวนอินทาวน กรุงเทพมหานคร 

17. วันที่ 25 มีนาคม 2561 สาขาวิชาดนตรีไทย จัดกิจกรรมไหวครูและครอบครูดนตรี ประจําป 
2561 วิทยากรผูประกอบพิธี คือ ครูวิเชียร เกิดผล เพื่อแสดงกตเวทิตาคุณแดครูอาจารย อันเปนการสงเสริม         
การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมอันดี ณ หองประชุมอาคาร 100ป มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

18. วันที่ 27 มีนาคม 2561 สาขาวิชาศิลปกรรม จัดโครงการบริการวิชาการ กิจกรรม “การออกแบบ
และพัฒนาบรรจุภัณฑผลิตภัณฑชุมชนสําหรับผลิตภัณฑปลาบูดู : ชุมชนคลองตะเคียน อําเภอพระนครศรีอยุธยา 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา” โดยมีวิทยากร ไดแก อาจารย ดร.วิศิษฏ เพียรการคา บรรยายเร่ืองหลักการออกแบบ
โครงสรางบรรจุภัณฑเบื้องตน และอาจารยอรพิมพ สุขสุวรรณ บรรยายเรื่องหลักการออกแบบบรรจุภัณฑเบื้องตน  
ณ ชุมชนคลองตะเคียน อําเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

19. วันที่ 28 มีนาคม 2561 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร จัดโครงการ “การประชาสัมพันธ  
เชิงรุกเพื่อสรางภาพลักษณที่ดีตอองคกร” ไดรับเกียรติจาก ผูชวยศาสตราจารย ดร.ภาคิน โชติ เวศยศิลป             
เปนประธานกลาวเปดงาน วิทยากรโดย อาจารยเชิดพงศ ดาราษฎร วิทยากรกิจกรรม Team Building ณ หองประชุม 
อาคารบานพลูหลวง มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

20. วันที่ 28 มีนาคม 2561 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร จัดโครงการ “การประชาสัมพันธเชิง
รุกเพ่ือสรางภาพลักษณที่ดีตอองคกร” ไดรับเกียรติจาก ผูชวยศาสตราจารย ดร.ภาคิน โชติเวศยศิลป เปนประธาน
กลาวเปดงาน วิทยากรโดย อาจารยเชิดพงศ ดาราษฎร วิทยากรกิจกรรม Team Building ณ หองประชุม  อาคาร   
บานพลูหลวง มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

21. วันที่ 28 มีนาคม 2561 ฝายกิจการนักศึกษา คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร จัดกิจกรรม
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตรอาสาเพ่ือสังคม โดยอาจารยปกาศิต เจิมรอด รองคณบดีฝายกิจการนักศึกษาและ
ประกันคุณภาพ เปดประธานกลาวเปดกิจกรรม ซึ่งวิทยากรไดแก อาจารยมูนีเราะฮยีดํา รองคณบดีฝายวิชาการและ
วิเทศสัมพันธ  อบรม เรื่ อง “มนุษยศาสตรและสั งคมศาสตรอาสาเพ่ื อสั งคม” โดยนั กศึ กษาชั้ นป ท่ี  3                     
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร รวมกิจกรรม ในชวงบาย นักศึกษาลงพื้นที่ภาคปฏิบัติ เก็บขยะ ทําความสะอาด 
พ้ืนที่รอบอาคารฉะไกรนอย (อาคาร 1)  อาคารปาตอง (อาคาร 2) และอาคารบรมพุทธาราม (อาคาร43)  ณ หองประชุม
อาคารบานพลูหลวง มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
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22. วันที่ 28 มีนาคม 2561 ฝายกิจการนักศึกษา คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร จัดกิจกรรม
พัฒนาทักษะดานปญญาโดยใชแผนที่ความคิด (Mind Mapping)  โดยอาจารยปกาศิต เจิมรอด รองคณบดีฝายกิจการ
นักศึกษาและประกันคุณภาพ เปดประธานกลาวเปดกิจกรรม ซึ่งวิทยากรไดแก อาจารย ดร.กานดา เตะขันหมาก 
อาจารยประจําสาขาวิชาการพัฒนาชุมชนและสังคม อบรม เรื่อง “การใชแผนท่ีความคิด (Mind Mapping)”            
โดยนักศึกษาชั้นปที่ 3 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร รวมกิจกรรม ณ หองประชุมตนโมก อาคารบรรณราช
นครินทร  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

23. วันที่ 28 มีนาคม 2561 ฝายกิจการนักศึกษา คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร จัดประชุม
คณะกรรมการกิจกรรมนักศึกษา คร้ังที่ 2/2561 โดยอาจารยปกาศิต เจิมรอด รองคณบดีฝายกิจการนักศึกษาและ
ประกันคุณภาพ เปนประธานการประชุม โดยวาระการประชุมคือ แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการจัดกิจกรรมสงเสริม
คุณธรรมจริยธรรมและสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทยใหแกนักศึกษา เนื่องในวันสงกรานต พ.ศ. 2561 รายงานผลการจัด
กิจกรรมนักศึกษาไตรมาส 2 และแจงกิจกรรมพัฒนานักศึกษาไตรมาส 3 ณ หองประชุมตนโมก อาคารบรรณราช
นครินทร  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

24. วันที่ 30 มีนาคม 2561 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร จัดเวทีเสวนาสาธารณะมนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร ครั้งที่ 2 : “บุพเพสันนิวาส” อานนิยาย ดูละคร ยอนดูอยุธยา โดยผูชวยศาสตราจารย ดร.ภาคิน 
โชติเวศยศิลป คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร เปนประธานเปดกิจกรรม ไดรับเกียรติจากคุณจันทรยวีร 
สมปรีดา เจาของนามปากกา “รอมแพง” ผูเขียนบทประพันธนวนิยายเร่ือง “บุพเพสันนิวาส” เปนวิทยากร รวมดวย
อาจารยศุภสุตา ปรีเปรมใจ อาจารยประจําสาขาวิชาประวัติศาสตร และอาจารยวรางคณา ปญญามี อาจารยประจํา
สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ซึ่งจะรวมกัน
แลกเปลี่ยนความรูทางประวัติศาสตร รวมทั้งมุมมองความคิดเห็นที่สะทอนจากละครยอดนิยมเรื่อง บุพเพสันนิวาส  
ณ บริเวณลานไทร วัดบรมพุทธาราม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
 

แผนการดําเนินงานในเดือนเมษายน 2561 
1. วันท่ี 18 เมษายน 2561 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร จัดการเลือกตั้งนายกสโมสร

นักศึกษาประจําคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ภาคปกติ ประจําปการศึกษา 2561 คณะมนุษยศาสตร และ
สังคมศาสตร  

2. วันที่ 18  เมษายน 2561 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร จัดกิจกรรมอบรมการพัฒนาทักษะ
ทางเทคโนโลยี  สํ าหรับนักศึกษา ณ หองปฏิบัติ การคอมพิวเตอร  อาคาร 100 ป  มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา   

3. วันที่ 18 เมษายน 2561 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร จัดประชุมคณะกรรมการประจํา
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ครั้งที่ 3/2561 ณ หองประชุมหม่ืนจันทราช (หอง43110) ชั้น 2 อาคารบรม       
พุทธาราม(อาคาร 43)  คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

 

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
รับทราบ   
 
 
 
 

 



 

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  คร้ังที่  5/2561 

 

25 

ระเบียบวาระที่ 5.3 คณบดีคณะวิทยาการจัดการ 
 

 สาระสําคัญโดยยอ 
  ผลการดําเนนิงาน  ในเดือนมีนาคม 2561 

1. โครงการตอเนื่องในการพัฒนาอาจารยในการทําผลงานวิชาการ  อาจารยท่ีเขาโครงการ
จะมีการสงผลงาน  และผลการสอบสอน  เพื่อเสนอตอ กพว. เพ่ือพิจารณา  และจะมีการจัดอีกครั้งในเดือน
พฤษภาคม 2561 

2. วันที่ 21 มีนาคม 2561 คณะวิทยาการจัดการ จัดกิจกรรมวิทยาการจัดการอาสาพัฒนา
ทองถ่ิน ณ โรงเรียนวัดโบสถ ต.ยานซื่อ อ.เมือง จ.อางทอง 

3. วันที่  2 มีนาคม 2561 สาขาวิชาการจัดการ นํานักศึกษาศึกษาดูงานดานการเปน
ผูประกอบการ ณ อิมแพค เมืองทองธาน ี

4. วันท่ี 2 มีนาคม 2561 สาขาวิชาการจัดการ สงแผนการแขงขันการประกวดแผนธุรกิจ       
ณ สมาคมการตลาดแหงประเทศไทย  แขวงทุงมหาเมฆ  เขตบางรัก กทม. 

5. วันที่ 4 มีนาคม 2561 สาขาวิชาการจัดการ จัดกิจกรรมทําบุญตักบาตรขาวสารอาหารแหง
เนื่องในวันมาฆบูชา ณ คณะวิทยาการจัดการ (อาคาร 41) 

6. วันท่ี 18 มีนาคม 2561 สาขาวิชาการจัดการ นํานักศึกษาจัดกิจกรรมการจัดการ        
จิตอาสา ณ วัดกะสังข ต.ธนู  อ.อุทยั จ.อยุธยา 

7. วันที่ 22 มีนาคม 2561 สาขาวิชาการจัดการ นํานักศึกษา ศึกษาดูงานดานการดําเนินงาน
ของบริษัท ศูนยการเรียนรูตันแลนด ดินแดนแหงความสุข อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา 

8. วันที่  14 - 25 มีนาคม 2561 สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ สงนักศึกษาเขาประกวด
โครงงานคอมพิวเตอรในการประชุมวิชาการระดับปริญญาตรีภูมิภาคอาเซียน คร้ังที่ 6 ณ คณะวิทยาศาสตร 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 

9. วันที่ 22 - 23 มีนาคม 2561 สาขาวิชาการเปนผูประกอบการ นํานักศึกษาศึกษาดูงานนอก
สถานท่ี ณ บริษัท บลูฟาโล จํากัด บริษัท รัตนโกสินทร เซรามิกส จํากัดและชุมชนบานลมทวน  ณ จังหวัด
นครปฐม จังหวัดสมุทรสงคราม  จังหวัดราชบุรี 

10. วันท่ี 9 มีนาคม 2561 ศูนยบมเพาะธุรกิจชุมชน คณะวิทยาการจัดการ จัดอบรมเชิง
ปฏิบัติการ “พัฒนาตอยอดสรางเครือขายธุรกิจชุมชน” องคการบริหารสวนตําบลพะยอม อ.วังนอย         
จ.พระนครศรีอยุธยา 

11. วันที่  28 มีนาคม 2516 สาขาวิชาการตลาด จัดกิจกรรม Marketing Day 2018         
คิด แยก แลก สุข ณ บริเวณถนนขางอนุสรณสถานเจาพระยาบวรราชนายก 

 

แผนการดําเนินงานในเดือนเมษายน 2561 
1. วันท่ี 10  เมษายน 2561 กิจกรรมสงกรานต “สงกรานตบานเรา ชวนออเจา สรงน้ําพระ” 

ณ หนาอาคารเจาพระยาโกษาธิบดี (อาคาร 41) 
2. วันที่  26 - 28 เมษายน  2561 สาขาวิชาธุรกิจระหวางประเทศ นํานักศึกษาชั้นปที่          

1 - 3  ไปศึกษาดูงาน  ณ บริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน)  บริษัท ปลาวาฬ โลจิสติกส (ประเทศไทย) จํากัด  
วิทยาลัยพาณิชยศาสตร  มหาวิทยาลัยบูรพา 
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 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
รับทราบ   

 

ระเบียบวาระท่ี 5.4  คณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

 สาระสําคัญโดยยอ 
 ผลการดําเนินงานในเดือนเมษายน  - พฤษภาคม 2561 

1. สภามหาวิทยาลัยไดอนุมัติแตงตั้งใหดํารงตําแหนงทางวิชาการ  ระดับผูชวยศาสตราจารย 
สาขาวิชาคณิตศาสตร ของ นายกฤษณะ  กันอ่ํา  และมีอาจารยทานอื่นที่ทําผลงานอยู  ประกอบดวย  
สาขาวิชาคอมพิวเตอร จํานวน 3  คน สาขาวิชาฟสิกส จํานวน 1 คน  และสาขาวิชาชีววิทยา จํานวน 1 คน  
และมีอาจารยสอบสอน จํานวน 2 รายแตยังไมครบตามเกณฑ   

2. กิจกรรมการเขารวมกีฬาสัมพันธอะตอมเกมส 10 ราชภัฏ ไดรับรางวัล 3 รางวัลจาก 
กีฬาเปตอง   กีฬาวอลเลยบอล  และกีฬาแชรบอล 

3. วันที่ 4 เมษายน 2561 สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  ภาควิชาวิทยาศาสตรประยุกต  
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี จะจัดโครงการสรางเสริมคุณภาพชีวิตของชุมชน กิจกรรม “หมอไฟ
เคลื่อนที่”  เพ่ือปลูกฝงใหนักศึกษาเกิดการพัฒนาดานกระบวนการคิด  การเรียนรู  เพื่อที่จะสามารถ
ถายทอดเทคโนโลยีสูชุมชนได ณ วัดสีกุก ต.น้ําเตา อ.บางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา 

4. วันท่ี 4 เมษายน 2561 สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการ  ภาควิชาวิทยาศาสตรประยุกต  
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี จะจัดโครงการสรางเสริมคุณภาพชีวิตของชุมชน กิจกรรม “หมอไฟพบ
ชุมชน” ณ วัดสีกุก ต.น้ําเตา อ.บางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา 

5. วันที่ 5 - 6 เมษายน 2561 สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการ  ภาควิชาวิทยาศาสตร
ประยุกต  คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี จะจัดโครงการการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทํางาน
ของนักศึกษา สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (WIL)  เพื่อใหนักศึกษามีความพรอมในการนําความรูที่ได
ไปใชในการปฏิบัติงานจริงได ณ บริษัท  ไทยบริดจสโตนหนองแค  

6. วันที่ 6 - 8 เมษายน 2561 กิจกรรมการแขงขันกีฬาสัมพันธอะตอมเกมส 10 ราชภัฏ 
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเพ่ือสรางความสัมพันธที่ดี ระหวางนักศึกษา คณาจารย เจาหนาท่ี 10 
ราชภัฏ (คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โดยผานทางกิจกรรมการแขงขันกีฬาสัมพันธ และกิจกรรมการ
ประกวดฑูตวัฒนธรรม ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี  

7. วันท่ี 10 เมษายน 2561 กิจกรรมสงกรานตคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  เปน
กิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อใหนักศึกษาและอาจารยไดรวมสืบสานประเพณีไทยอันดีงาม เพ่ือธํารงรักษาไวดวย
คุณความดี แสดงออกถึงความเคารพ ความกตัญูกตเวที ณ หองประชุม 1 คณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี 

8. วันท่ี 18, 23 เมษายน 2561 สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการ  ภาควิชาวิทยาศาสตร
ประยุกต  คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี จะจัดโครงการการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทํางาน
ของนักศึกษา สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (WIL)  เพื่อใหนักศึกษามีความพรอมในการนําความรูที่ได
ไปใชในการปฏิบัติงานจริงได ณ บริษัท  ไทยบริดจสโตนหนองแค  
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9. วันที่ 20 เมษายน 2561 โครงการอบรมจริยธรรมการวิจัยในคน  จัดขึ้นเพ่ือเผยแพร
ความรูดานจริยธรรมการวิจัยในคนสําหรับการดําเนินงานวิจัยใหแกบุคลากรของคณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี ณ หองประชุม 1 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  

10.  วันที่ 22 เมษายน 2561 สาขาวิชาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม  ภาควิชาวิทยาศาสตร  
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี จะจัดโครงการพัฒนานักศึกษา หลักสูตร ระบบมาตรฐานการจัดการ
สิ่งแวดลอม ISO 14001 เพ่ือใหนักศึกษาไดรับความรูและความเขาใจในเร่ืองมาตรฐาน ISO 14001          
ไดอยางถูกตอง ณ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

11. วันที่  1 มีนาคม - 30 พฤษภาคม 2561 สาขาวิชาเทคโนโลยี อุตสาหกรรม ภาควิชา
วิทยาศาสตรประยุกต  คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี อยูระหวางดําเนินโครงการพัฒนานวัตกรรม        
เพ่ือพัฒนาทองถ่ินเชิงพาณิชย เพ่ือบูรณาการวิจัยกับการเรียนการสอน สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม     
เพ่ือเปนการพัฒนากระบวนการวิจัยใหเกิดเปนการสรางนวัตกรรมเพื่อพัฒนาทองถิ่นเชิงพาณิชยได และเพื่อ
เปนการบูรณารวมกับการเรียนการสอนและงานวิจัย ณ อาคารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

12. วันที่ 25 เมษายน 2561  วันที่ 2, 9 พฤษภาคม 2561 สาขาวิชาคณิตศาสตร ภาควิชา
วิทยาศาสตร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี จะจัดโครงการโครงการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการเรียนรู 
ณ อาคารศูนยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

13. วันที่ 11 พฤษภาคม 2561 สาขาวิชาคณิตศาสตร ภาควิชาวิทยาศาสตรจะจัดโครงการ
อบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ณ อาคารศูนยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี คณะวิทยาศาสตรฯ 

14. วันที่ 23 - 24  พฤษภาคม 2561 สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ภาควิชาวิทยาศาสตร
ประยุกต  คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี จะจัดโครงการศึกษาดูงานของนักศึกษา เพื่อสงเสริมความรู
และประสบการณในงานอุตสาหกรรม เพ่ือใหนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมไดศึกษา
การทํางานและการควบคุมคุณภาพ การวางแผนและควบคุมการผลิตจากสถานประกอบการจริง และ
นําเอาความรูที่ไดรบัจากการศึกษาดูงานไปประยุกตใชไดกับงานของตนเองท้ังในปจจุบันและอนาคต อีกท้ัง
เปนการสรางสัมพันธภาพที่ดีระหวางสถานศึกษาและโรงงานอุตสาหกรรมรวมถึงองคกรตาง ๆ โดยเปนเปน
การสรางเสริมประสบการณใหมจากสถานปฏิบัติการจริง และสามารถเรียนรูและวิเคราะหปญหาที่เกิดและ
แกไขได ณ บริษัทอุตสาหกรรมพันทายนรสิงหสินคาพื้นเมืองจํากัด  จ.สมุทรสาคร และโครงการชั่งหัวมัน 
ตามพระราชดําร ิจ.เพชรบุร ี

15. ปลายเดือนพฤษภาคม สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ภาควิชาวิทยาศาสตร
ประยุกต คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี จะจัดกิจกรรมเตรียมความพรอม เพื่อเขาสู  จป.วิชาชีพ        
เพื่อเตรียมความพรอมในการประกอบอาชีพ และสงเสริมและใหความรูดาน จป.วิชาชีพ และสราง
ความสัมพันธที่ดีรวมกัน ระหวางศิษยเกา เครือขายวิชาชีพและนักศึกษาปจจุบันของสาขาอาชีวอนามัย    
ณ หองประชุม 1 คณะวิทยาศาสตร 

16. วันที่  1-11 พฤษภาคม 2561 สาขาอาชี วอนามัยและความปลอดภัย ภาควิชา
วิทยาศาสตรประยุกต คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี จะจัดโครงการ โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา
ตามอัตลักษณและคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค กิจกรรม นิเทศนักศึกษาฝกประสบการณสาขาอาชีวอ
นามัย จะเปนการติดตามผลการฝกประสบการณวิชาชีพของนักศึกษา  การพัฒนางานดานการนิเทศงาน
ของอาจารยประจําสาขาเพื่อใหไดขอมูลที่จําเปนในการปรับปรุงการเรียนการสอนของสาขา และเพ่ือเปน
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การสรางเครือขายงานดานอาชีวอนามัยและความปลอดภัยกับสถานประกอบการภาคอุตสาหกรรมตางๆ       
ไดแก 1)  บริษัทนิเด็จ พรีซิชั่น (ประเทศไทย) จํากัด  2)  บริษัท อาเรสตี้ แมพิมพไทย จํากัด  3)  บรษิัท บีโอ
เอส แอนจิเนอริ่ง จํากัด 4)  บริษัทซิตี้เซ็น แมชชินเนอร่ี จํากัด 5)  บริษัท บีลั๊คก้ี จํากัด  6)  บริษัท แมรีกอท 
จิวเวอรี่  จํากัด  7)  บริษัท เบลตัน อินดรัสเตรียล จํากัด  8)  บริษัท ทีดี เค (ประเทศไทย) จํากัด                  
10)  โรงพยาบาลเสนา อําเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  11)  บริษัทอัลเลโกร ไมโครซิสเต็มส (ประเทศ
ไทย) จํากัด 

17. วันที่ 1 เมษายน – 31 พฤษภาคม  2561 สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ภาควิชา
วิทยาศาสตรประยุกต คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี จะจัดทําวิจัยระหวางอาจารยรวมกับนักศึกษา ดังนี้ 
1) การจัดสถานีการเรียนรูความปลอดภัยในการทํางาน สําหรับพนักงาน ในอุตสาหกรรมขึ้นรูปแมพิมพ 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  2)  กิจกรรมเควายที เพื่อความปลอดภัย สําหรับพนักงานขับรถยก บริษัท         
แมกซิออน วิวล จํากัด 3) ความชุกและปจจัยเสี่ยงตอการเกิดภาวะเมตาบอลิกซินโดรมของพระสงฆ ในจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 

18. เดือนพฤษภาคม 2561 สาขาวิชาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม  ภาควิชาวิทยาศาสตร            
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี จะจัดโครงการชาววิทย(สิ่งแวดลอม) พบนักปราชญ เพื่อนักศึกษาจะ
ไดรับความรูและความเขาใจในการสงเสริม สืบสาน อนุรักษศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่นโดย
ปราชญชาวบาน ณ ต.คลองจิก อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 

 

แผนการดําเนินงานในเดือนตอไป 
1. กรกฎาคม 2561 สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ภาควิชาวิทยาศาสตรประยุกต  

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โครงการนิเทศนักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
เพื่อเปนการติดตาม ประเมินผล และแกปญหาการฝกงานของนักศึกษา และเปนการแลกเปลี่ยนทัศนะ   
กับสถานประกอบการเพ่ือปรับปรุงกระบวนการฝกงานการเรียนการสอน การวิจัยและหลักสูตรการศึกษา 
ณ โรงงานอุตสาหกรรม จ.พระนครศรีอยุธยา และใกลเคยีง 

2. สิงหาคม 2561 สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ภาควิชาวิทยาศาสตรประยุกต      
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  จะจัดโครงการไหวพระวิษณุ  (ไหวครูชาง)  สาขาวิชาเทคโนโลยี
อุตสาหกรรมเพ่ือเปนการสรางขวัญและกําลั งใจในการเรียนการสอน และเพื่อเปนการสืบทอด
ศิลปวัฒนธรรม เปนการสงเสริมประเพณ ีณ อาคารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

3. กรกฎาคม 2561 สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ภาควิชาวิทยาศาสตรประยุกต  
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โครงการนิเทศนักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
เพื่อเปนการติดตาม ประเมินผล และแกปญหาการฝกงานของนักศึกษา และเปนการแลกเปลี่ยนทัศนะ   
กับสถานประกอบการเพ่ือปรับปรุงกระบวนการฝกงานการเรียนการสอน การวิจัยและหลักสูตรการศึกษา 
ณ โรงงานอุตสาหกรรม จ.พระนครศรีอยุธยา และใกลเคยีง 

4. สิงหาคม 2561 สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ภาควิชาวิทยาศาสตรประยุกต      
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  จะจัดโครงการไหวพระวิษณุ  (ไหวครูชาง)  สาขาวิชาเทคโนโลยี
อุตสาหกรรมเพ่ือเปนการสรางขวัญและกําลังใจในการเรียนการสอน และเพ่ือเปนการสืบทอดศิลปะวัฒนะ
ธรรม เปนการสงเสริมประเพณ ีณ อาคารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
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 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
รับทราบ 

 

ระเบียบวาระท่ี 5.5 ผูอํานวยการสถาบันอยุธยาศึกษา  
 

 สาระสําคัญโดยยอ 
  ผลการดําเนนิงานเดือนมีนาคม 2561 

1. วันท่ี 1 มีนาคม 2561 สถาบันอยุธยาศึกษา จัดพิธีเวียนเทียน เน่ืองในวันมาฆบูชา      
โดยไดรับเกียรติจาก อาจารยจิรศักดิ์ ชุมวรานนท รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
เปนประธานในพิธี พรอมดวยผูบริหาร คณาจารย บุคลากร และพุทธศาสนิกชนทั่วไป เขารวมพิธีเวียน
เทียนประทักษิณรอบพระอุโบสถ เน่ืองในวันมาฆบูชา ณ วัดญาณเสน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา             
ณ วัดญาณเสน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

2. วันที่  14 มีนาคม 2561 อาจารย ดร.จงกล เฮงสุวรรณ ผูอํานวยการสถาบันอยุธยาศึกษา 
เปนประธานการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลผูมีผลงานดีเดนทางการศึกษา ศิลปะ วัฒนธรรมและ
ภูมิปญญาไทย เพ่ือรับรางวัล "บุษราคัมมณีศรีราชภัฏ" ครั้งที่ 15 ประจําปพุทธศักราช 2561 ณ หองศูนย
ขอมูลสถาบันอยุธยาศึกษา โดยมีคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิ ไดแก ผูชวยศาสตราจารยสุธรรม ชาตะสิงห 
รองศาสตราจารยอมรา กล่ําเจริญ  ผูชวยศาสตราจารยอุทิศ นวลเจริญ อาจารยเรียมจันทร โกมลวานิช 
ผูชวยศาสตราจารยพันทิพา มาลา ผูชวยศาสตราจารยจินดา นัยผองศรี อาจารยสุภารัตน ชัยกิตติภรณ 
และ อาจารยกันยารัตน คงพร ซึ่งทางคณะกรรมการไดพิจารณาผูที่สมควรไดรับรางวัลเปนที่เรียบรอย และ
จะมีพิธีมอบรางวัล “บุษราคัมมณีศรีราชภัฏ” คร้ังท่ี 15 ประจําปพุทธศักราช 2561 ในวันที่ 2 เมษายน 
2561 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ณ หองศนูยขอมูลสถาบันอยุธยาศึกษา 

3. วันที่ 26 มีนาคม 2561 อาจารย ดร.จงกล เฮงสุวรรณ ผูอํานวยการสถาบันอยุธยาศึกษา 
เปนประธานการประชุมคณะกรรมการดําเนินงานสถาบันอยุธยาศึกษา คร้ังที่ 2/2561 โดยมีผูบริหารและ
บุคลากรเขารวมประชุม เพ่ือรายงานและกํากับติดตามผลการดําเนินงานของสถาบันอยุธยาศึกษา           
ณ สถาบันอยุธยาศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 

แผนการดําเนินงานเดือนเมษายน 2561 
1. วันที่ 2 เมษายน 2561 กิจกรรมยกยองเชิดชูเกียรติบุคคลผูมีผลงานดีเดนทางการศึกษา 

ศิลปะ วัฒนธรรม และภูมิปญญาไทย เพ่ือรับรางวัล “บุษราคัมมณีศรีราชภัฏ” คร้ังที่  15 ประจําป
พุทธศักราช 2561  กิจกรรมวันอนุรักษมรดกไทย ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

2. วันที่  11 เมษายน 2561 กิจกรรมวันสงกรานต ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 

3. วันท่ี 18 เมษายน 2561 ประชุมคณะกรรมการดําเนินงานสถาบันอยุธยาศึกษา ครั้งท่ี 
3/2561 ณ หองประชุมสถาบันอยุธยาศึกษา 
 

มติ/ความคดิเห็นของท่ีประชุม 
รับทราบ  
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ระเบียบวาระที่ 5.6  ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 สาระสําคัญโดยยอ 
1. วันที่  16 มีนาคม 2561  จัดโครงการพัฒนาบุคลากร อบรมเชิงปฏิบัติการ “การพิมพ

เอกสารและหนังสือราชการ  ดวยโปรแกรม Microsoft  Word” วิทยากรโดย อาจารย ยุพิน พวกยะ อาจารย
ประจําสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  เพ่ือพัฒนาศักยภาพบุคลากร   
ใหสามารถนําความรูที่ ได รับน้ี  ไปประยุกต ใช ในการทํ างานไดอยางถูกตองและมีประสิทธิภาพ                    
ณ หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร 31104  อาคาร 100 ป 

2. วันท่ี  23  มีนาคม 2561 เวลา 09.00 น. ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ พรอมดวยบุคลากร รวมงานพิธีสงมอบหองสมุดอาเซียน โดยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา      
มอบใหแกโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย  เพ่ือสงเสริมการเขารวมกลุมสมาชิกอาเซียน  ณ หอประชุม
พระราชทาน โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 

3. วัน ท่ี   25 - 26 มีนาคม  2561  สํ านั กวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ              
โดย อาจารยทัศนี สุทธิวงศ รองผูอํานวยการ พรอมดวยบุคลากร และ วิทยากรจากคณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี จัดโครงการสงเสริมและเผยแพรนิทรรศการหมุนเวียน ตามรอยพระราชดําริ เศรษฐกิจพอเพียง
อยางยั่งยืน โดยจัดกิจกรรมใหความรูพรอมการสาธิต ดังน้ี 1) การผลิตน้ําสมสายชูจากกลวยนํ้าวา โดยดร.
พิชิต  โชดก  2) การทําขนมทองมวนจากกลวยน้ําวา โดยอาจารยสุนันทา  คะเนนอก 3) การทําขนมเคก
จากกลวยน้ําวา โดยอาจารยสุพิชญา  คําคม  4) ขาวเกรียบกลวยน้ําวา โดยคุณนภารัตน  พุมพฤกษ  5)      
การสอนงานประดิษฐทําโบวผูกผม โดย คุณศิริพร  แจมจํารัส  ณ ชุมชนบานคลองทราย โรงเรียนวัดวิเวก
วายุพัด อําเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และชุมชนบานลาว โรงเรียนวัดเย้ืองคงคาราม อําเภอ
ไชโย จังหวัดอางทอง 

4. วันที่  28  มีนาคม 2561  เวลา 09.00 – 12.00 น. สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ จัดบริการวิชาการ อบรมฐานขอมูลออนไลนใหกับนักศึกษา ป 3 สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร 
คณะมนุษศาสตรและสังคมศาสตร วิทยากรโดย คุณอรรถสิทธ์ิ  กิจที่พึ่ง  เปนการแนะนําการสืบคนหนังสือ
ระบบหองสมุดอัตโนมัติ Matrix ระบบใหมซึ่งใชในหองสมุด และแนะนําการใชประโยชนจากหนังสือ
อิเล็กทรอนิกสและฐานขอมูลวิทยานิพนธดวย ณ  หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร 31104 อาคาร 100 ป 
 

สรุปผลการดําเนินงานสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  เดือน มีนาคม 2561    
1. วันที่ 12 มีนาคม 2561 ติดตั้งระบบอินเทอรเน็ตไรสาย ณ  ห อ งสมุ ดชั้ น  3 และห อง

สํานักงานผูอํานวยการ 
2. วันท่ี 12 มีนาคม 2561 ติดตั้งระบบอินเทอรเน็ตไรสาย ณ อาคารเทคโนโลยีและอุตสาหกรรม 
3. วันที่ 12 มีนาคม 2561 แกไขระบบอินเทอรเน็ตใชงานไมได ณ อาคารครุศาสตร(หลังใหม) 
4. วันที่ 12 มีนาคม 2561 แกไขเว็บไซตคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรไมสามารถ

เขาถึงได โดยการยายเคร่ืองแมขาย ณ หอง Data Center อาคาร 100 ป 
5. วันที่ 14 มีนาคม 2561 สํารวจพ้ืนที่ติดตั้ง WiFi Out Door  ณ บริเวณบานพักอาจารย

โซนสนามฟุตบอล มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
6. วันที่ 21 มีนาคม 2561 อบรมการใชงาน Google App for Education ใหกับนักศึกษา

สาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ณ หอง 31104 
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7. วันท่ี 30 มีนาคม 2561 ถายวีดี โอ (Live สด) เสวนาสาธารณะ มนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร ครั้งที่ 2 ณ คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

8. วันที่  15 - 30 มีนาคม 2561 ถายทอดสด/ถายวีดี โอและตัดตอ Teaser ตามรอย
บุพเพสันนิวาส ณ สะพานตลาดดินสอ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

9. วันที่ 1 - 31 มีนาคม 2561 ถ ายทอดสด/ถ ายวี ดี โอและตั ดต อ วีดี ทั ศน งานพิ ธี
พระราชทานปริญญาบัตร  ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

10.  วันท่ี 1 - 31 มีนาคม 2561 สงขอมูลผูผานการคัดเลือกเพื่อใหผานการคัดเลือกยืนยัน
สิทธิ์ท่ีระบบเคลียริงเฮาส (clearing  house) ในรอบที่1/2 Portfolio จํานวน 376 คน สงภายในวันท่ี 28 
มีนาคม 2561 งานระบบสารสนเทศ 

11.  วันที่ 1 - 31 มีนาคม 2561 สงขอมูลรายบุคคลนักศึกษา บุคลากร และผูสําเร็จการศกึษา
ตามนิยามขอมูล สงภายในวันที่ 16 มีนาคม 2561 งานระบบสารสนเทศ 

12.  วันที่ 1 - 31 มีนาคม 2561 ออกแบบและพัฒนาเว็บไซต ประชาสัมพันธขอมูลขาวสาร
ของคณะและหนวยงานอื่นๆ - เพิ่มและจัดทํา Banner ประชาสัมพันธ 6 เรื่อง  - เพิ่มขาวประชาสัมพันธ 
รับสมัคร 6 เรื่อง - เพิ่มขาวประชาสัมพันธท่ัวไป 3 เรื่อ งานศูนยขอมูลและเครือขาย 

13.  วันท่ี 1 - 31 มีนาคม 2561 ใหบริการซอมบํารุงคอมพิวเตอร นักศึกษา อาจารยและ
บุคลากร จํานวน 34 เครื่อง  ณ หองซอมบํารุง อาคาร 100 ป 

14.  วันที่ 1 -31 มนีาคม 2561 ตรวจเช็คหองเรียนคอมพิวเตอร ณ อาคาร 100 ป 
 

งานบริการหองประชุมและหองปฏิบัติการคอมพิวเตอร อาคาร 100 ป ศูนยภาษาและคอมพิวเตอร 
1. วันที่ 3 มนีาคม 2561 อบรมนักศึกษาคณะครุศาสตร ณ หอง 31104 
2. วันที่ 5 - 7 มีนาคม 2561 งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ณ อาคาร 100 ป 
3. วันที่ 11 มีนาคม 2561 รายงานตัวนักศึกษา ณ กองบริการการศึกษา หองประชุม 
4. วันที่ 11 มีนาคม 2561 อบรมนกัศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ณ หอง 31104 
5. วันที่ 12 - 13 มีนาคม 2561 ศูนยความรูวิชาชีพทางการเงินสมาคมบริษัทจัดการลงทุน 

ณ หอง 31104 
6. วันที่ 16 มีนาคม 2561 อบรมบุคลากรสํานักวิทยบริการฯ ณ หอง 31104 
7. วันที่  19 - 21 มี นาคม 2561 จัดกิ จกรรมนํ าเสนอผลงาน สาขาวิชาศิลปะการแสดง               

คณะมนุษยศาสตรฯ ณ หองประชุม 
8. วันที่ 21 มีนาคม 2561 กิจกรรมฝกประสบการณวิชาชีพครูสําหรับศึกษาชั้นปที่ 5 คณะครุ

ศาสตร ณ หองประชุม 
9. วันท่ี 21 มีนาคม 2561 สํานักวิทยบริการฯ จัดอบรมฐานขอมูลออนไลน และการสืบคน

ฐานขอมูล ณ หอง 31104 
10. วันที่ 24 - 25 มีนาคม 2561 จัดกิจกรรม สาขาวิชาดนตรี คณะมนุษยศาสตรฯ ณ หองประชุม 
11. วันที่ 25 มีนาคม 2561 อบรมนักศึกษา สาขาวิชาภาษาไทย คณะครุศาสตร  ณ หอง 31104 
12. วันที่ 27 มีนาคม 2561 สอบคัดเลือกบุคคลภายนอกเพ่ือปฏิบัติงานธนาคารการเกษตร

และสหกรณ ณ หอง 31104 
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13. วันที่ 28 มีนาคม 2561 สํานักวิทยบริการฯ จัดอบรมฐานขอมูลออนไลน และการสืบคน
ฐานขอมูล  ณ หอง 31104 

14. วันที่ 28 มีนาคม 2561 ประชุมนักศึกษาชั้นปที่ 4 รับฟงคําชี้แจง แนวคิดและหลักการ
เก่ียวกับการเลือกโรงเรียนสําหรับออกฝกปฏิบัติวิชาชีพระหวางเรียน คณะครุศาสตร ณ หองประชุม 

15. วันที่ 29 - 30 มนีาคม 2561 งานปจฉิมนิเทศ โรงเรยีนประถมสาธิต ณ หองประชุม 
 

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
รับทราบ   

 

ระเบียบวาระที่ 5.7  ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 

 สาระสําคัญโดยยอ 
ฝายงานบริหารท่ัวไป 
1. งบขับเคลื่อนยุทธศาสตรเพ่ือการพัฒนาทองถิ่น  ไดจัดทําแผนคราว ๆ  แลว  และใหคณะสง

แผน และนัดประชุมภายหลังจากชวงเทศกาลสงกรานตเพื่อมาพิจารณารวมกันของคณะกรรมการนโยบายและ
พัฒนาทองถ่ิน 

2. วันท่ี 2 เมษายน 2561 หัวหนาสํานักงานเขารวมประชุมกับคณะอนุกรรมการติดตาม 
ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ณ หองประชุมอยุธยา – อาเซียน 

3. วันที่ 4 เมษายน 2561 รองผูอํานวยการรวมเปนเกียรติพิธีรดนํ้าดําหัวขอพร กิจกรรมเย็น
ทั่วหลา มหาสงกรานตราชภัฏกรุงเกา  ณ ลานวัดบรมพุทธาราม 

4. วันท่ี 10 เมษายน 2561 ผูอํานวยการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.)    
ครั้งที่ 4/2561 ณ หองประชุมอยุธยา – อาเซียน 

5. วันท่ี 11 เมษายน 2561 ผูบริหารและบุคลากรเขารวมงาน “รวมบุญสงกรานต สืบสาน
วัฒนธรรมไทย” ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยฯ 

6. วันที่  23 เมษายน 2561 ผูอํานวยการเขารวมการประชุมคณะกรรมการวิเทศสัมพันธ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ครั้งท่ี 5/2561 ณ หองประชุมอยุธยา – อาเซียน 

7. วันที่  27 เมษายน 2561 ผู บริหารเข ารวมพิ ธี เปดการประชุมวิชาการระดับชาติ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ คร้ังท่ี 3 และการประชุมวิชาการระดับชาติ เครือขายวิจัย    
ประชาชื่น ครั้งท่ี 4 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนยหันตรา 
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ฝายงานวิจัย 
1. วันที่ 2 - 4 เมษายน 2561 ผูอํานวยการเขารวมอบรมหลักสูตร “การบริหารจัดการงานวิจัย

แนวใหม” รุน 1 ณ กรุงเทพมหานคร 
2. วันที่ 3 เมษายน 2561 รองผูอํานวยการเขารวมการประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัย

ระดับชาติ “ราชนครินทรวิจัย คร้ังที่ 9” ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร 
3. วันที่ 18 – 20  เมษายน 2561 ผูอํานวยการเขารวมฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง “การเขียน

ขอเสนอโครงการวิจัยไมยากอยางที่คิด” ณ สํานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร 
 

มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
รับทราบ   

 

ระเบียบวาระท่ี 5.8  ผูอํานวยการสํานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา 
 

 สาระสําคัญโดยยอ 
  ผลการดําเนนิงาน  เดือนมีนาคม 2561 

1. การผลักดันการตีพิมพเผยแพรงานวิจัยของนักศึกษา  เนื่องจากมีขอบังคับฯ ใหมของ
บัณฑิตศึกษา ป 2560  จึงทําความเขาใจกับนักศึกษาวา  ใหนําเสนองานในที่ประชุมวิชาการ  และมีการลง
วารสาร  และผลักดันในการลง TCI กลุม 1 หรอืกลุม 2 เพ่ือเปนการประกันคุณภาพดวย 

2. วันที่  8 มีนาคม 2561 พิ ธีมอบประกาศนี ยบั ตรบัณฑิ ต สํ าหรับนั กศึกษาหลั กสูตร
ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพคร ูรุนปการศึกษา 2559 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

3. วันที่ 17 มีนาคม 2561 ประชุมเรงรัดติดตามการสําเร็จการศึกษา ของนักศึกษาหลักสูตร
ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการเรยีนรู ณ หองประชุม 3013 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย 

4. วันที่ 18 มีนาคม 2561 ถายทอดศาสตรพระราชาสูการพัฒนาทองถิ่น ณ ศูนยการเรียนรู
เศรษฐกิจพอเพียงบานของพอ 

5. วันที่ 18 มีนาคม 2561 สัมมนาหลังฝกปฏิบัติการสอนของนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตร
บัณฑิต สาขาวิชาชีคร ูณ หองประชุม 317  

6. วันที่ 24 มีนาคม 2561 จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ ในหัวขอเรื่อง “เศรษฐกิจพอเพียง
กับการพัฒนาทักษะอาชีพ”เสริมรายวิชา การพัฒนาวิชาชีพบรหิารการศึกษา ณ โรงเรียนสรรพสามิตบํารุง 

7. วันที่ 25 มีนาคม 2561 สอบประมวลความรูนักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาบรหิารธุกิจ ณ หอง 3025 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย 

 

แผนการดําเนินงาน  เดือนเมษายน 2561 
1. วันท่ี 1 เมษายน 2561 กิจกรรมรดน้ําขอพรคณาจารย และสืบสานประเพณีสงกรานต    

เนื่องในวันสงกรานต ณ หองโถง อาคารบัณฑิตวิทยาลัย 
2. วันที่ 7 – 8 เมษายน 2561 สอบปลายภาค นักศึกษาระดับปริญญาโท ประจําภาคเรียนที่ 

2/2560 ณ อาคารบัณฑติวิทยาลัย 
3. วันที่ 21 – 22 เมษายน 2561 สอบปลายภาค นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต 

สาขาวิชาชีพครู ประจําภาคเรียนท่ี 2/2560 ณ อาคารบัณฑิตวิทยาลัย 
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4. วันท่ี 28 เมษายน 2561 ปฐมนิเทศและเตรียมความพรอมกอนออกฝกปฏิบัติการสอน       
ในสถานศึกษา 2 ณ หองประชุมตนโมก 
 

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
รับทราบ   

 

ระเบียบวาระท่ี 5.9  ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี 

 สาระสําคัญโดยยอ 
1. เมื่อวันท่ี 27 มีนาคม 2561  ทางสวนกลางไดไปศูนยอางทอง  ไดพบคณะผูบริหาร

โรงเรียนและเจาหนาที่จากเทศบาล  ไดมีการสํารวจทรัพยสินรวมกัน  เพ่ือรับอาคารคืน  เนื่องจากได
ขอยกเลิกการใชสถานที่เปนโรงเรียน  จากการสํารวจพบวาทรัพยสินตาง ๆ อยูครบ  และทางโรงเรียน
ไดขนยายสิ่งท่ีเอามาตั้งไปแลว 90% ยังคงเหลือ 10%   
 

งานบริหารงานบุคคล 
ผลการดําเนินงาน ประจําเดือนมีนาคม 2561 

1.  ประชุมคณะกรรมการพิจารณาตําแหน งทางวิชาการ (ก.พ.ว.) ครั้ งที่  2/2561 วันที่  12         
มีนาคม 2561 

2. ประชุมคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิเพื่อทําหนาที่ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและ
จรรยาบรรณทางวิชาการ เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2561 และวันที่ 21 มีนาคม 2561 

3. ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพ่ือบรรจุและแตงตั้งบุคคลเขาเปนพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหนง
ประเภทวิชาการ ครั้งที่ 1/2561 สังกัดคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ตั้งแตวันท่ี 19 กุมภาพันธ –  5 มีนาคม 
2561 

4. ประกาศรับโอนขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตําแหนงประเภทวิชาการ สังกัด
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ตั้งแตวันที่ 26 กุมภาพันธ – 22 มีนาคม 2561 

5. บุคลากรสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ลาออกจาการปฏิบัติหนาที่ จํานวน 1 ราย 

 5.1 นางสาวดวงพร  รื่นเรืองฤทธิ์   พนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน งอาจารย   สั งกัด              
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ลาออกจากการปฏิบัติหนาที่ เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2561 

 

     แผนการดําเนินงาน ประจําเดือนเมษายน 2561 

1. กําหนดการประชุมคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ (ก.พ.ว.) คร้ังที่ 3/2561                       
วันที่ 9 เมษายน 2561 

2. กําหนดการประชุมคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิเพ่ือทําหนาที่ประเมินผลงานทางวิชาการ
และจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2561 

3. กําหนดประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจํามหาวิทยาลัยราชภัฏรพระนครศรี
อยุธยา คร้ังที่ 3/2561  วันที่ 24 เมษายน 2561 
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งานการเงินและบัญชี 
1. รายงานผลการดําเนินงาน รายงานการรับเงิน – การจายเงนิ ประจําเดือนมีนาคม 2561 
 

งานพัสดุ 
ผลการดําเนินงาน ประจําเดือน มีนาคม – เมษายน  2561 

  มหาวิทยาลัยไดอนุมัติคาใชจายเงินคงเหลือในคลัง จํานวน 7 รายการ ดังนี้ 
1. งานปรับพ้ืนโรงยิม 2 จํานวนเงิน 999,700 (เกาแสนเกาหมื่นเกาพันเจ็ดรอยบาท

ถวน) อยูระหวางเชิญผูชนะการประกวดราคาทําสัญญา 
2. งานปรับปรุงภูมิทัศนบริเวณรอบคณะวิทยาการจัดการ ลงนามในสัญญาแลว 

สัญญาเลขที่ 43/2561 เปนจํานวนเงิน 2,185,400 บาท (สองลานหน่ึงแสนแปดหมื่นหาพันสี่รอยบาท
ถวน) สิ้นสุดสัญญาวันที่ 16 พฤษภาคม 2561 ขณะนี้อยูระหวางดําเนินการตามสัญญา 

3. งานปรับปรุงภูมิทัศนหอดูดาว เบิกจายเรียบรอยแลว 
4. งานปรับปรุงหองบริการอินเทอรเน็ต เบิกจายเรียบรอยแลว 
5. งานปรับปรุงหองประชุมใหญ อาคาร 100 ป อยูระหวางปรับแบบรูปรายการและ

ราคากลาง เน่ืองจากมวีัสดุบางรายการที่มีราคาสูง ผูรับจางไมสามารถเสนอราคาได 
6. งานจางเหมาทําพ้ืนคอนกรีตพิมพลาย อาคารศูนยภาษาและคอมพิวเตอร เบิกจาย

เรียบรอยแลว 
7. งานปรับปรุงซอมแซมพ้ืนและผนังอาคารบัณฑิตวิทยาลัย เบิกจายเรียบรอยแลว 
8. งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 งบลงทุนคาที่ดินสิ่งกอสราง

รายการท่ีวงเงินไมเกิน 100,000 บาท ไดดําเนินการเบิกจายแลว สวนรายการที่ดําเนินการจัดหา
รวมกันดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding) มีรายการดังนี้ที่อยูระหวางดําเนินการ 
   (1)  ครภุัณฑการศึกษาของคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี จํานวน 4 รายการ ไดแก 
        1.1 ชุดฝกปฏิบัติทางสถิติ และควบคุมคุณภาพ 
        1.2 ชุดฝกปฏิบัติการระบบฝงตวัอุตสาหกรรม 
        1.3 ชุดฝกปฏิบัติการดานโลหะวิทยา 
        1.4 ชุดฝกปฏิบัติการสรางตนแบบงานอุตสาหกรรมเพ่ือรองรับนวัตกรรม 
อุตสาหกรรม 4.0 
       บัดนี้ ผูชนะการเสนอราคาไดมาลงนามสัญญา/ใบสั่งซื้อสั่งจางแลว 
   (2) ชุดครุภัณฑหองปฏิบัติการ จํานวน 10 ชุด ประจําคณะวิทยาการจัดการ          
ไดดําเนินการประกาศประกวดราคาแลว แตไมมีผูมายื่นขอเสนอราคา มหาวิทยาลัยจึงเห็นชอบให
ดําเนินการ   จัดซื้อโดยวิธีคัดเลือก โดยใหเชิญผูมีอาชีพขายพัสดุ จํานวน 12 ราย ยื่นขอเสนอ เม่ือครบ
กําหนดเวลาปรากฏวามีผูมาย่ืนขอเสนอ 1 ราย คือ บริษัท 360 ดีไซน จํากัด คณะกรรมการซื้อโดยวิธี
คัดเลือกไดตรวจสอบคุณสมบัติและรายละเอียดคุณลักษณะแลวปรากฏวา บริษัท 360 ดีไซน จํากัด 
เสนอราคาเกินราคากลางและไมเสนอแคตตาล็อกหรือรูปแบบรายละเอียดคุณลักษณะ ทําให
คณะกรรมการฯ ไมสามารถพิจารณาได จึงเสนอมหาวิทยาลัยใหยกเลิกและดําเนินการจัดหาใหมโดย
วิธีเฉพาะเจาะจง บัดนี้ ไดลงนามสัญญา/ใบสั่งซื้อสั่งจางครบถวนทุกรายการแลว 
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   (3)  ครุภัณฑประจําสาขาเคมี  สาขาจุลชีววิทยา  สาขาวิทยาศาสตรการอาหาร  สาขา  
สปาและความงาม และ สาขาเกษตรศาสตร จํานวน 12 รายการ ไดแก  
   3.1 เคร่ืองทําน้ําบริสุทธิ์ 
   3.2 เคร่ืองกลั่นระเหยระบบสูญญากาศ 
   3.3 เคร่ืองเก็บตัวอยางอากาศสําหรับอัตราการไหลสงู 
   3.4 เคร่ืองเก็บตัวอยางอากาศทางชีวภาพ 
   3.5 เคร่ืองทําน้ํากลั่น 
   3.6 เคร่ืองปดฝากระปอง 
   3.7 ตูเก็บสารเคมี 
   3.8 เคร่ืองแกสโครมาโตรกราฟ (Gas Chromatograph) 
   3.9 เคร่ืองแมสสเปคโตมิเตอร 
   3.10 ตูปลอดเชื้อ 
   3.11 เครื่องชั่งทศนิยม 3 ตําแหนง 
   3.12 เครื่องกลั่นน้ํา 
  พนระยะเวลาอุทธรณแลว และเชิญผูชนะการเสนอราคามาลงนามในสัญญา/
ใบสั่งซื้อสั่งจาง บัดนี้ ไดลงนามสัญญา/ใบสั่งซื้อสั่งจางครบถวนทุกรายการแลว 
   (4)  ครุภัณฑกลองโทรทรรศน 24 น้ิว พรอมอุปกรณประกอบกลอง ลงนามในสัญญา
แลว สัญญาเลขที่ 50/2561 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ 2561 ระยะเวลาสงมอบภายใน 4 พฤษภาคม 
2561 
   (5)  ครุภัณฑเคร่ืองพิมพขนาดใหญหนากวาง 60 น้ิว ของสถาบันอยุธยาศึกษา 
เบิกจายแลว 
   (6)  ครุภัณฑเคร่ืองมัลติมีเดียโปรเจคเตอร 3,500 ANSL ประจําคณะมนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร และ สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เบิกจายแลว 
   (7)  ครุภัณฑชุดกลองวงจรปด ลงนามในสัญญาแลว สัญญาเลขที่ 58/2561 ลงวันที่ 
21 กุมภาพันธ 2561 ระยะเวลาสงมอบภายใน 22 เมษายน 2561 
   (8)  งานปรับปรุงระบบไฟฟาและติดตั้งหมอแปลง อาคาร 2 ผูชนะการเสนอราคามา  
ลงนามในสัญญาแลว สัญญาเลขท่ี 59/2561 ลงวันที่ 27 กุมภาพันธ 2561 ระยะเวลาดําเนินการ    
270 วัน 
   (9)  งานปรับปรุงระบบไฟฟา ถนนสายหลักและสิ่งกอสรางประกอบ ผูชนะการเสนอ
ราคามาลงนามในสัญญาแลว สัญญาเลขท่ี 59/2561 ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ 2560 สิ้นสุดสัญญา             
24 พฤศจิกายน 2561 

 

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
รับทราบ 
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ระเบียบวาระท่ี 5.10  ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ 
 สาระสําคัญโดยยอ 

ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ  กลาว  เนื่องจากจะหมดวาระจากการเปน
ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ ในวันที่ 21 เมษายน 2561 นี้  และในวันนี้ก็เปนการเขารวมประชุม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) คร้ังสุดทาย  จึงขอขอบคุณทุกทานที่ไดทํางานรวมกันมา       
และหากมีเรื่องใดที่จะใหชวยเหลือก็ยินดี 
 

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
รับทราบ 

 

ระเบียบวาระท่ี 5.11  ผูอํานวยการกองนโยบายและแผน 

 สาระสําคัญโดยยอ 
 1. ผลการดําเนินงาน ประจําเดือนมีนาคม – เมษายน พ.ศ.2561 

 2. แผนการดําเนินงานประจําเดือนเมษายน พ.ศ. 2561 

 3. สรุปผลการดําเนินงานตามแผนการใชจายงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ           

พ.ศ. 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จําแนกตามประเภทงบประมาณ ขอมูลสะสม 

ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2560 – 31 มีนาคม 2561 

 4. สรุปผลการดําเนินงานตามแผนการใชจายงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ          

พ.ศ. 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จําแนกตามประเภทรายจาย ขอมูลสะสม ตั้งแต

วันที่ 1 ตุลาคม 2560 – 31 มีนาคม 2561 

 5. สรุปผลการดําเนินงานตามแผนการใชจายงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ          

พ.ศ. 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จําแนกรายหนวยงาน ขอมูลสะสม ตั้งแตวันที่ 1 

ตุลาคม 2560 – 31 มีนาคม 2561 

 6. สรุปผลการดําเนินงานตามแผนการใชจายงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ          

พ.ศ. 2561 (ภาพรวม) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จําแนกรายหนวยงาน ขอมูลสะสม 

ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2560 – 31 มีนาคม 2561 

 7. สรุปขาวยุทธศาสตรดานการศึกษาท่ีเก่ียวของ 
 

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
รับทราบ    
 

ระเบียบวาระที่ 5.12  ผูอํานวยการกองกลาง 
ขอมลูตามที่สํานักงานอธิการบดีเสนอ 
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ระเบียบวาระที่ 5.13  ผูอํานวยการกองพัฒนานกัศึกษา 
 สาระสําคัญโดยยอ 
  ผลการดําเนนิงานที่ผานมา 

1. วันที่  28 มีนาคม 2561 กิจกรรมแนะแนวการเขาสูอาชีพแก นักศึกษา ชั้นปที่  3        
(คมส. ควจ. ควท. ณ หอประชุมมหาวิทยาลัย 

2. วันที่ 18 - 23 มีนาคม 2561 นําตัวแทนนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬามหาวิทยาลัย
ราชภัฏเขตภูมิศาสตร ภาคกลาง คร้ังที่ 29 มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี จ.จันทบุรี 

3. วันที่  29 - 31 มี นาคม 2561 ผู บ ริหาร บุ คลากร และผู นํ านั กศึ กษาเข ารวม
ประชุมสัมมนาสมาพันธนิสิตนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ คร้ังที่ 12 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระ
นคร กรงุเทพฯ 

4. วันที่ 24 - 25 มีนาคม 2561 และ 31 มีนาคม – 1 เมษายน 2561 กําหนดใหบัณฑิตที่
สําเร็จการศึกษาและจะเขารับพระราชทานปริญญาบัตร ในป พ.ศ.2561 ลงทะเบียนและชําระคารายงาน
ตัว ณ อาคารบานพลูหลวง 

 

แผนการดําเนินงาน เดือนเมษายน 2561 
1. วันที่ 4 เมษายน  2561 กิจกรรมเย็นท่ัวหลามหาสงกรานต ณ วัดบรมพุทธาราม 
2. วันที่ 25 เมษายน 2561 เลือกต้ังนายกองคการบริหารนักศึกษา ณ ลานกิจกรรม กพน. 
3. วันที่ 25 เมษายน 2561 เลือกตั้งประธานสภานักศึกษา ณ ลานกิจกรรม กพน. 
4. วันที่ 24 เมษายน 2561 ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนางานดานกิจการ

นักศึกษา ครั้งท่ี 3/2561 ณ หองประชุมกองพัฒนานักศึกษา 
5. วันที่  25 - 30 เมษายน 2561 พาผูนํ านักศึกษาไปเขาคายอาสา 6 ราชภัฎเขต

ภูมิศาสตรภาคกลาง ณ จังหวัดจันทบุรี  
 

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
รับทราบ 

 

ระเบียบวาระที่ 5.14  ผูอํานวยการกองบริการการศึกษา 
 สาระสําคัญโดยยอ 
  ผลการดําเนนิงาน เดือนมีนาคม 2561 

1. วันท่ี 2, 5-7 มีนาคม 2561 คณะกรรมการฝายทะเบียนบัณฑิตปฏิบัติหนาท่ีตาม
คําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ที่ 108/2561 เร่ือง แตงตั้งคณะกรรมการในงานพิธี
พระราชทานปริญญาบัตร ประจําป พ.ศ. 2560 ณ หองประชุม 1 อาคารปาตอง (อาคาร 2) 

2. วันที่  7 มีนาคม 2561 ประกาศผลการคัดเลือกเปนนักศึกษาภาคปกติ ประจําป
การศึกษา 2561  (รอบ Portfolio คร้ังที่ 2) ณ กองบริการการศึกษา/www.aru.ac.th 

3. วันท่ี 9 มีนาคม 2561 คณะกรรมการฝายทะเบียนบัณฑิตปฏิบัติหนาท่ีตามคําสั่ง
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ที่  108/2561 เรื่อง แตงตั้ งคณะกรรมการในงานพิธี
พระราชทานปริญญาบัตรประจําป  พ .ศ. 2560 ณ  หองพระปกเกลา  อาคารอเนกนิทัศน 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
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4. วันท่ี 11 มีนาคม 2561 รายงานตัวและยืนยันสิทธิ์เปนนักศึกษาภาคปกติ ประจําป
การศึกษา 2561 (รอบ Portfolio คร้ังท่ี 2) ณ หองประชุมอาคาร 100 ป  ศูนยภาษาและคอมพิวเตอร 

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

6. วันที่ 15 มีนาคม 2561 มหาวิทยาลัยสงรายช่ือนักศึกษาภาคปกติ ประจําปการศึกษา 
2561 (รอบ Portfolio คร้ังที่ 2) ที่มารายงานตัวให ทปอ. ณ ทปอ. 

7. วัน ท่ี  19 - 22 มี นาคม 2561 นั กศึกษาภาคปกติ  ประจําป การศึกษา 2561             
(รอบ Portfolio คร้ังท่ี 2) ยืนยันสิทธิ์การเปนนักศึกษาผานระบบ Clearing House  www.tcas.cupt.net   

8. วันท่ี  21 มีนาคม 2561 ประชุมคณะกรรมการวิชาการ  คร้ังที่  2/2561 เวลา 11.00 น.             
ณ หองประชุมอยุธยา - โปรตุเกส  

9. วันท่ี 21 มีนาคม 2561 มหาวิทยาลัยประชุมคณะกรรมการออกขอสอบเพ่ือจัดจาง
เปนพนักงานจาง ครั้งที่ 1/2561 องคการบริหารสวนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตําแหนงผูชวยครู และ
ผูชวยครูผูดูแลเด็ก ครั้งที่ 1/2561  ณ องคการบริหารสวนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เวลา 13.30 น.  
ณ หองประชุมอยุธยา - อาเซยีน 

10.  วันที่ 22 มีนาคม 2561 ประชุมคณะกรรมการอนุมัติผลการศึกษา ครั้งที่ 1/2561    
ณ หองประชุมอยุธยา-โปรตุเกส 

11. วันท่ี 26 มีนาคม 2561 ทปอ.สงรายชื่อผูยืนยันสิทธ์ิเปนนักศึกษาภาคปกติ ประจําป
การศกึษา 2561 (รอบ Portfolio คร้ังที่ 2) ตอมหาวิทยาลัย ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

12. วันที่ 28 มีนาคม 2561 ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ  ครั้งที่ 4/2561 เวลา 
09.00 น. ณ หองประชุมอยุธยา - อาเซียน  

13.  วันท่ี 28 มีนาคม 2561 ประกาศรายชื่อผูมีสิทธ์ิสอบขอเขียนนักศึกษาภาคปกติ 
ประจําปการศึกษา 2561 (รอบ 2 การรับนักศึกษาระบบโควตาที่มีการสอบขอเขียนหรือปฏิบัติ)    
เวลา 13.00 น. ณ กองบริการการศึกษา / www.aru.ac.th 

14. วันท่ี 31 มีนาคม 2561 สอบขอเขียนนักศึกษาภาคปกติ ประจําปการศึกษา 2561     
(รอบ 2 การรับนักศึกษาระบบโควตาที่มีการสอบขอเขียนหรือปฏิบัติ) เวลา 13.00 น. ณ มหาวิทยาลัย   
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
 

แผนการดําเนินงาน เดือนเมษายน2561 
1. วันที่ 2 เมษายน 2561 ประกาศรายชื่อผูมีสิทธ์ิสอบสัมภาษณนักศึกษาภาคปกติ 

ประจําปการศึกษา 2561 (รอบ 2 การรับนักศึกษาระบบโควตาที่มีการสอบขอเขียนหรือปฏิบัติ)     
เวลา 13.00 น. ณ กองบริการการศึกษา/www.aru.ac.th 

2. วันที่ 4 เมษายน 2561 สอบสัมภาษณนักศึกษาภาคปกติ ประจําปการศึกษา 2561 
(รอบ 2 การรับนักศึกษาระบบโควตาที่มีการสอบขอเขียนหรือปฏิบัติ) เวลา 13.00 น. ณ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

3. วันที่ 7 - 8 เมษายน 2561 สอบปลายภาคนักศึกษาภาคพิเศษ  (เสาร-อาทิตย)    
ภาคเรียนท่ี 2/2560  ณ  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
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4. วันที่ 17 เมษายน 2561 ประกาศผลการคัดเลือกเปนนักศึกษาภาคปกติ ประจําป
การศึกษา 2561 (รอบ 2 การรับนักศึกษาระบบโควตาที่มีการสอบขอเขียนหรือปฏิบัติ) เวลา       
13.00 น. ณ กองบรกิารการศึกษา/www.aru.ac.th 

5. วันท่ี 21 เมษายน 2561 มหาวิทยาลัยจัดสอบเพ่ือจัดจางเปนพนักงานจาง ครั้งที่ 
1/2561 องคการบริหารสวนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตําแหนงผูชวยครู และผูชวยครูผูดูแลเด็ก คร้ัง
ที่ 1/2561 องคการบริหารสวนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เวลา 09.00 - 17.00 น. ณ อาคาร 6,7 
อาคาร 100 ป ศูนยภาษาและคอมพิวเตอร 

6. วันที่ 22 เมษายน 2561 รายงานตัวและยืนยันสิทธิ์เปนนักศึกษาภาคปกติ ประจําป
การศึกษา 2561 (รอบ 2 การรับนักศึกษาระบบโควตาท่ีมีการสอบขอเขียนหรือปฏิบัติ) ณ หองประชุม
อาคาร 100 ป ศูนยภาษาและคอมพิวเตอร 

7. วันที่ 25 เมษายน 2561 ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ  ครั้งที่ 5/2561  เวลา 09.00 น. 
ณ หองประชุมอยุธยา-อาเซียน  

8. วันท่ี 25 เมษายน 2561 สงผลคะแนนสอบตําแหนงผูชวยครแูละผูชวยครูผูดูแลเด็ก 
คร้ังที่ 1/2561 ใหกับองคการบริหารสวนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เวลา 11.00 น. ณ องคการบริหาร
สวนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

9. วันท่ี 28 เมษายน 2561 นักศึกษาภาคภาคพิเศษ (เสาร-อาทิตย) ภาคเรียนท่ี 2/2560 
พบอาจารยที่ปรึกษา  ณ  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
 

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
รับทราบ   

 

ระเบียบวาระที่ 5.15  หัวหนาหนวยตรวจสอบภายใน 

 สาระสําคัญโดยยอ 
1. ดําเนินการตรวจสอบงบทดลองเงินนอกงบประมาณ  ประจําเดือนตุลาคม พ.ศ.2560 

ของระบบบัญชี 3 มิติ  และไดเสนอแนะใหงานการเงินและบัญชีดําเนินการตรวจสอบและแกไขให
ถูกตอง ดําเนินการแลวเสร็จ  วันที่ 8 มีนาคม 2561 

2. ตรวจสอบการบริหารดานการเงิน และบัญชีของศูนยหนังสือมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560  และไดใหขอเสนอแนะเพ่ือใชเปนแนวทางแกไข 
ดําเนินการแลวเสร็จ  วันที่ 20 มีนาคม 2561 

3. วันที่ 12 มีนาคม 2561 เขารวมพิจารณา ตรวจสอบ ตัวชี้ วัดผลการดําเนินงาน     
(Key Performance Indicators : KPIs) สายสนับสนนุวิชาการ ระดับปฏิบัติการ  

4. วันที่ 20 มีนาคม 2561 เขารวมประชุมคณะกรรมการเรงรัดติดตามการใชจาย
งบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561 ครั้งที่ 6/2561  

5. วันที่  26 มีนาคม 2561 เขารวมประชุมคณะกรรมการดําเนินงานการประเมิน
คุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ 

6. วันท่ี 27 มีนาคม 2561 เขารวมประชุมอํานวยการดําเนินงานจัดทําตนทุนตอหนวย
ผลผลิต มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจําปงบประมาณ 2560   
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7. ตรวจสอบการบริหารเงินรายไดตลาดนัด  การรับเงิน  การจายเงิน  การบันทึกบัญชี
อยูในระหวางการสรุปรายงานผลการตรวจสอบ   

8. ดําเนินการตรวจสอบระบบการควบคุมภายในตามกระบวนการตางๆ  การปฏิบัติตาม
กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวของ  เอกสารหลักฐานการรับ-จาย ครบถวนถูกตอง  อยูในระหวาง     
การสรุปรายงานผลการตรวจสอบ 

9. ดําเนินการตรวจสอบระบบการควบคุมภายในตามกระบวนการตางๆ  การปฏบัติตาม
กฎหมายและระเบียบที่เก่ียวของ  การนําขอมูลเขาสูระบบครบถวน ถูกตอง และเปนปจจุบัน อยูใน
ระหวางดําเนินการ 

10. ติดตามงานการเงิน เรื่องเช็คคางจายของปงบประมาณ 2554, 2556, 2557, 2558 
และป 2559 ท่ีผูมีสิทธิ์ไดรับเงินตามเช็คยังไมไดนําเช็คไปขึ้นเงินที่ธนาคาร อยูในระหวางดําเนินการ 
  

แผนการดําเนินงาน  ประจําเดือนเมษายน 2561 
1. งานสอบทานและติดตามระบบการควบคุมภายใน  วิเคราะห สอบทานและสรุปผล

ของระบบควบคุมภายในของหนวยงานตางๆ  ติดตาม วิเคราะหระบบควบคุมภายใน รอบ 6 เดือน 
2. ตรวจสอบดานบัญชี  (Financial)  เงินสด  สินทรัพย พัสดุ   เงินฝากธนาคาร  

คาใชจาย  ลูกหนี้ 
3. การบริการใหคํ าปรึกษา  เพ่ือเพิ่ มคุณคาและปรับปรุงกระบวนการทํางาน           

การควบคุมภายใน 
 

มติ/ความคดิเห็นของท่ีประชุม 
รับทราบ    

 

ระเบียบวาระที่ 5.16  ประธานคณะกรรมการดําเนินงานศูนยฝกปฏิบัติการวิชาชีพธุรกิจ 
(อาคาร  สวนหลวง) 

- ไมมี - 

ระเบียบวาระที่ 5.17  รองอธิการบดี 

ระเบียบวาระที่ 5.17.1  รองอธิการบดีฝายบริหาร 

 สาระสําคัญโดยยอ 
1. การขออนุญาตใชรถ และเรื่องยืมเงิน  ใหหนวยงานสงเรื่องลวงหนาตามระยะเวลาที่กําหนด 

2. การปรับปรุงถนนจะดําเนินการหลังชวงเทศกาลสงกรานต  รวมท้ังงบประมาณ        

ในการปรับปรงุ   กุโบทานเฉกอะหมัดจะดําเนนิการหลังสงกรานตเชนกัน 

3. แจงคําสั่งมหาวิทยาลัยฯ เร่ือง แตงตั้งคณะกรรมการศูนยภาษาและการจัดการเรียนรู

ดวยตนเอง 
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งานอาคารสถานท่ี  

1. งานกอสรางอาคารเรียนรวมและโรงอาหาร เบิกจายแลว 18 งวด จาก 19 งวด     

อยูระหวางดําเนินการงวดที่ 19 (งวดสุดทาย) ซึ่งเปนการติดตั้งครภุัณฑ เก็บรายละเอียด และทําความ

สะอาดโดยรอบ คาดวาจะสงมอบอาคารไดในเดือน เมษายน 2561 จากวันครบกําหนดตามสัญญา 14 

พฤษภาคม 2561 

2. การปรับปรุงถนนสายหลัก  ระบบสายสงไฟฟาและสายสัญญาณการสื่อสารตั้งแต

ประตูทางเขามหาวิทยาลัยไปจนถึงอาคารเรียนรวมและโรงอาหาร จะเร่ิมดําเนินงานตั้งแตเดือน 

เมษายน 2561  เปนตนไป ซึ่งระหวางการกอสรางจําเปนตองปดการจราจรเนื่องจากมีการกอสราง

ระบบไฟฟา (นําสายไฟฟาและระบบสื่อสารลงจากอากาศ) หลังคาคลุมทางเดิน ระบบระบายน้ําและ

ระบบประปา รวมถึงผิวการจราจรใหม  โดยการทํางานจะแบงออกเปน 3 ระยะคือ ระยะที่ 1  ตั้งแต

แยกกองพัฒนานักศึกษาถึงแยกอาคาร  ครุศาสตรใหม ระยะที่ 2  จากแยกอาคารครุศาสตรใหมถึง

อาคารเรียนรวมและโรงอาหารแหงใหม และระยะที่ 3 จากประตูทางเขาถึงแยกกองพัฒนานักศึกษา 

รวมระยะเวลาการดําเนินงานตามสัญญา  270 วัน 

3. ขณะนี้ ไดสงรถบัสเขาซอมใหญ  1 คัน ทะเบียน 40-0492 คาดวาจะแลวเสร็จ        

ในตนเดือน พฤษภาคม 2561 หลังจากนั้นจะทําการซอมปรับปรุงรถบัสอีกหนึ่งคันที่เหลือ จะทําใหมี

รถบัสพรอมใชงาน จํานวนรวม 3 คัน  

4. อยูระหวางการปรับปรุงอนุสรณสถานทานเฉกอะหมัด โดยไดรับการสนับสนุน

งบประมาณจาก อบจ.เปนจํานวนเงินกวาสองลานบาท โดยจะทําการปรับปรุงอนุสรณสถานและ      

ภูมิทัศนโดยรอบตลอดจนศาลาฝงตรงขามอนุสรณสถาน (เปลี่ยนหลังคา ปรับปรุงผนังและติดตั้ง

เครื่องปรบัอากาศ) 

งานบริหารทั่วไปและประชาสัมพันธ 

1. อยูระหวางการปรับปรุงบัญชีทรัพยสินของทุกหนวยงาน โดยทุกหนวยตองสงรายงาน

การสํารวจบัญชีทรัพยสินภายในเดือน มีนาคม 2561 และเสนอมหาวิทยาลัยเพ่ือการสอบหา

ขอเท็จจริงเพื่อนําไปสูการดําเนินการจําหนายตามระเบียบ โดยกําหนดเปาหมายการดําเนินงานใหแลว

เสรจ็ทุกหนวยงาน (ทําบัญชีทรัพยสินใหเปนปจจุบัน) ภายใน 30 กันยายน 2561 

2. งานประชาสัมพันธไดดําเนินการจัดทําสื่อทั้งภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวเผยแพร     

ใน Social Media เพ่ือ   การแนะนําสถานที่โบราณสถานภายในมหาวิทยาลัยที่มีความเก่ียวของกับ

ประวัติศาสตรในสมัยกรุงศรีอยุธยา คือตลาดบานดินสอ (บริเวณที่ตั้งโรงยิม 2 และบริเวณใกลเคียง) 

และวัดบรมพุทธาราม ไดรับการตอบรับเปนอยางดี (มียอดผูเขาชมมากกวาสองแสนครั้ง) 

3. ดําเนินการปรับบัญชีกองทุนสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัยถูกตองตามความเปน

จริง จะทําใหมียอดเงนิในกองทุนฯ (ปลอดภาระ) จากเดิม 10 ลานบาทเศษ เปน 54 ลานบาทเศษ 

4. ชวงเทศกาลวันหยุดสงกรานตขอใหทุกหนวยงานกําชับบุคลากรในสังกัดใหตรวจสอบ

การปดอุปกรณและถอดปลั๊กเครื่องใชไฟฟา ประปา ตลอดจนการดูแลปองกันทรัพยยสิน การปดล็อค

ประตูหนาตาง  
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งานวิเทศสัมพันธ 

1. เมื่อวันที่  23 มีนาคมท่ีผานมา ศูนยวัฒนธรรมประเทศอิหราน นําโดยอุปฑูต

วัฒนธรรมไดนําคณะนักดนตรีพ้ืนเมืองมาจัดการแสดงดนตรีที่หองประชุมตนโมกไดรับความสนใจ    

จากนักศึกษาและบุคลากร 

2.  อยูระหวางการปรับโครงสรางการดําเนินงานของศูนยภาษา โดยแยกออกจาก    

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร เพ่ือการบูรณาการการดําเนินงานดานการพัฒนาภาษาอังกฤษ        

การจัดการงานบริการวิชาการ และการจัดการเรียนการสอนภาษาตางประเทศ ใหเกิดประสิทธิภาพ

สูงสุด 

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
รับทราบ   

 

ระเบียบวาระที่ 5.17.2  รองอธิการบดีฝายนโยบายและแผน 
 

 สาระสําคัญโดยยอ 
  ผลการดําเนนิงาน ประจําเดือน มีนาคม – เมษายน 2561 

1. วันท่ี 13 มีนาคม 2561 การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา (กบ.) คร้ังท่ี 3/2561  เวลา 13.30 น. ณ หองประชุม อยุธยา-อาเซียน 

2. วันที่ 14 มีนาคม 2561 การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 3/2561 เวลา 09 .30 
– 12.00 น. ณ หองประชุมอยุธยา-อาเซียน 

3. วันท่ี 15 มีนาคม 2561 การประชุมกลุมยอยเพื่อกําหนดตัวชี้วัดผลการดําเนินงาน 
(Key Performance Indicators : KPIs) สายสนับสนุนวิชาการ ระดับปฏิบัติการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา เวลา 09.00 น. ณ หองประชุมสถาบันวิจัยและพัฒนา 

4. วันท่ี 16 มีนาคม 2561 การประชุมกลุมยอยเพื่อกําหนดตัวชี้วัดผลการดําเนินงาน 
(Key Performance Indicators : KPIs) สายสนับสนุนวิชาการ ระดับปฏิบัติการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา  เวลา 09.00 น. ณ หองประชุมกองพัฒนานักศึกษา 

5. วันที่  21 มีนาคม 2561 การประชุมคณะกรรมการเรงรัดติดตามการใชจาย
งบประมาณฯ คร้ังท่ี 6/2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  เวลา 13.30 น. ณ หองประชุม
อยุธยา-อาเซียน 

6. วันท่ี 21 มีนาคม 2561 การประชุมเพื่อคัดเลือกผูแทนเปนกรรมการอุทธรณและ   
รองทุกขประจํามหาวิทยาลัยจากบุคลากรสายวิชาการ เวลา 13.30 น. ณ หอประชุมมหาวิทยาลัย 

7. วันท่ี 22 มีนาคม 2561 การประชุมกลุมยอยเพื่อกําหนดตัวชี้วัดผลการดําเนินงาน 
(Key Performance Indicators : KPIs) สายสนับสนุนวิชาการ ระดับปฏิบัติการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา  เวลา 09.00 น. ณ หองประชุม ชั้น 4  สํานักวิทยบรกิารและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

8. วันที่ 23 มีนาคม 2561 รวมตอนรับและรับชมการแสดงดนตรีวัฒนธรรมอิหรานจาก
ศูนยวัฒนธรรม สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอิสลามแหงอิหราน ประจํากรุงเทพฯ  เวลา 09.30 – 
13.00 น. ณ หองประชุมตนโมก อาคารบรรณราชนครนิทร 
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9. วันท่ี 23 มีนาคม 2561 ประชุมกลุมยอยเพื่อกําหนดตัวชี้ วัดผลการดําเนินงาน     
(Key Performance Indicators : KPIs) สายสนับสนุนวิชาการ ระดับปฏิบัติการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา เวลา 13.30 น. ณ หองประชุมกองพัฒนานักศึกษา 

10. วันที่ 27 มีนาคม 2561 การประชุมสัมมนา “โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใชจาย
งบประมาณและการดําเนินงานของสถาบันอุดมศึกษา ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561” เวลา 08.30 
– 16.00 น. ณ โรงแรมใบหยกสกาย กรุงเทพฯ 

11. วันที่ 28 มีนาคม 2561 การประชุมคณะอนุกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล
งานของมหาวิทยาลัย  เวลา 13.00 น. ณ หองประชุมอยุธยา-โปรตุเกส 

12. วันท่ี 29 - 30 มีนาคม 2561 การศึกษาดูงานและประชุมวางแผนการดําเนินงาน   
ของกองนโยบายและแผน ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมและมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

13. วันที่  2 เมษายน 2561 รวมกิจกรรมวันอนุ รักษมรดกไทยและพิธีมอบรางวัล
บุษราคัมมณีศรรีาชภัฏ คร้ังท่ี 15  เวลา 08.00 – 12.00 น.  ณ หอประชุมมหาวิทยาลัย 

14. วันที่  2 เมษายน 2561 การประชุมคณะอนุกรรมการติดตาม ตรวจสอบและ
ประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย เวลา 13.30 น. ณ หองประชุมอยุธยา-อาเซียน 

15. วันที่ 4 เมษายน 2561 ประชุมสภามหาวิทยาลัย คร้ังที่ 4/2561 เวลา 09.30 – 
12.00 น. ณ หองประชุมอยุธยา-อาเซยีน 

16. วันที่ ๔ เมษายน 2561 รวมเปนเกียรติพิธีรดน้ําดําหัวขอพรกิจกรรมเย็นทั่วหลา 
มหาสงกรานตราชภัฏกรุงเกา ประจําปการศึกษา 2560 เวลา 12.00 – 16.30 น. ณ บริเวณลานวัด
บรมพุทธาราม  

17. วันที่ 4 เมษายน 2561 ประชุมคณะกรรมการติดตามตรวจสอบและประเมินผลงาน
ของมหาวิทยาลัย พรอมดวยอนุกรรมการ  เวลา 13.30 น. ณ หองประชุมอยุธยา-โปรตุเกส  

18. วันที่  10 เมษายน 2561 ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา (กบ.) คร้ังท่ี 4/2561 เวลา 13.30 น. ณ หองประชุมอยุธยา-อาเซียน  
 

แผนการดําเนินงาน  ประจําเดือนเมษายน 2561 
1. วันท่ี  17 เมษายน 2561  การประชุมคณะกรรมการเรงรัดติดตามการใชจาย

งบประมาณฯ คร้ังท่ี  7/2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เวลา 13.30 น. ณ หองประชุม
อยุธยา-อาเซียน 

2. วันที่ 18 เมษายน 2561 รวมพบปะหารือผูวาราชการจังหวัด “สภากาแฟ” แบบไมเปน
ทางการ  เวลา 07.00 น. ณ หองประชุมอูทองโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา 
 

มติ/ความคดิเห็นของท่ีประชุม 
รับทราบ    
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ระเบียบวาระที่ 5.17.3  รองอธิการบดีฝายวิชาการ 

 สาระสําคัญโดยยอ 
  ผลการดําเนินงานเดือนมีนาคม 2561 

1. วันที่ 5 - 9 มีนาคม 2561 กรรมการฝายทะเบียนบัณฑิตในงานพิธีพระราชทาน
ปรญิญาบัตร ประจําป 2560  

2. วันที่ 10-11 มีนาคม 2561 เขารวมอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการผูประเมินภายนอก
ระดบัอุดมศึกษาแนวใหม  ณ สํานักงานรบัรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.)  

3. วันที่ 15 มีนาคม 2561 ประชุมคณบดีเพื่อพิจารณาการดําเนินงานดานวิชาการ       
1) การพัฒนารายวิชาในโครงการเรียนการสอนในระบบเปด (Thai MOOC) ระยะที่ 2  2) โครงการ
สรางบัณฑิตพันธุใหมและกําลังคนท่ีมีสมรรถนะเพ่ือตอบโจทยภาคการผลิตตามนโนบายปฏิรูประบบ
การศึกษาไทย  3) การนําเสนอผลงานทางวิชาการของมหาวิทยาลัยในภาพรวม  4) การกําหนดภาระ
งานสอนของผูดํารงตําแหนงผูบริหาร 

4. ประสานงานกับองคการบริหารสวนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในการจัดสอบแขงขัน
เปนพนักงานจาง ครั้งที่ 1/2561 ตําแหนงผูชวยครู และผูชวยครูผูดูแลเด็ก ของโรงเรียนและศูนย
พัฒนาเด็กกอนวัยเรียนในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งมีการสอบในวันที่ 21 
เมษายน 2561 

5. การประชุมคณะกรรมการวิชาการ ค ร้ังท่ี  2/2561 วันที่  21 มีนาคม 2561            
1) การกําหนดมาตรฐานการจัดการเรียนการสอนโดยในรายวิชาที่มีผูสอนมากกวา 1 คน จะตองใช
ขอสอบรวมกันและจัดทํา มคอ.5 รวมกัน 2) การกําหนดใหนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
ประกอบดวย ค.บ.การสอนภาษาอังกฤษ และ ศศ.บ.ภาษาอังกฤษ เรียนรายวิชาศึกษาทั่วไปท่ีมี      
การเรียนการสอนดวยภาษาอังกฤษในกลุมมนุษยศาสตร สังคมศาสตร และวิทยาศาสตร อยางนอย 15 
หนวยกิต  3) การกําชับอาจารยผูสอนในภาคเรียนที่  2/2560 ใหสงผลการเรียนตามประกาศ         
ของมหาวิทยาลัย เพ่ือไมใหเกิดความเสียหายกับนักศึกษา  4) การนําเสนอผลงานทางวิชาการใน
ชวงเวลาเดียวกัน  5) การพิจารณาการขาดสอบปลายภาคของนักศึกษา 

6. วันที่  21 มีนาคม 2561 ประชุมชี้ แจงคณะกรรมการออกขอสอบคัด เลือก              
ในการสอบแขงขันเปนพนักงานจาง ครั้งที่ 1/2561 ตําแหนงผูชวยครู และผูชวยครูผูดูแลเด็ก           
ของโรงเรียนและศูนยพัฒนาเด็กกอนวัยเรียนในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

7.  วันที่ 22 มีนาคม 2561 ประชุมคณะกรรมการอนุมัติผลการสําเร็จการศึกษา ครั้งที่ 
1/2561 ณ คณะครศุาสตร จํานวน 287 ราย   

8. วันที่ 28 มีนาคม 2561 ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ 5/2561  
9.  วันท่ี 29 มีนาคม 2561 รวมประชุมคณะกรรมการเครือขายอุดมศึกษากลุมภาคกลาง

ตอนบน ดานการจัดรายวิชาศกึษาทั่วไป ณ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  
10. วันที่ 30 มีนาคม 2561 เขาปรึกษาหารือคลินิกใหคําปรึกษาการพัฒนาหลักสูตรและ

การประกันคุณภาพระดับอุดมศึกษา ณ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
11.  วันท่ี 31 มีนาคม 2561 จัดสอบขอเขียนนักศึกษาภาคปกติ ประจําปการศึกษา 2561 

(รอบ 2 การรับนักศึกษาระบบโควตา ที่มีการสอบขอเขียนหรือปฏิบัติ)  
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  แผนงานเดือนเมษายน 2561 

  1. การจัดสอบแขงขันเปนพนักงานจาง คร้ังที่ 1/2561 ตําแหนงผูชวยครู และผูชวยครู
ผูดูแลเด็ก ของโรงเรียนและศูนยพัฒนาเด็กกอนวัยเรียนในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา วันที่ 21 เมษายน 2561 
  2. การรายงานตัวและยืนยันสิทธ์ิเปนนักศึกษาภาคปกติ ประจําปการศกึษา 2561 (รอบ 2 
การรับนักศึกษาระบบโควตาที่มีการสอบขอเขียนหรือปฏิบัติ) วันที่ 22 เมษายน 2561 
 

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
รับทราบ   

 

ระเบียบวาระที่ 5.17.4  รองอธิการบดีฝายกิจการพิเศษและกฎหมาย 

 สาระสําคัญโดยยอ 
งานนติิการ 
1. วันท่ี 3 มีนาคม 2561 ประชุมคณะกรรมการสอบสวนวินัยอยางรอยแรง กรณีสอน

ไมตรงตามหลักสูตร (นางศราริตา แจงพันธ นางศขิรินทร สุวรรณทัศน) 
2. วันท่ี 4 มีนาคม 2561 ประชุมคณะกรรมการสอบสวนวินัยอยางรอยแรง กรณีสอน

ไมตรงตามหลักสูตร (นางศราริตา แจงพันธ  นางศขิรินทร สุวรรณทัศน) 
3. วันที่ 5 มีนาคม 2561 ชวยงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจําป พ.ศ.2560 

ระหวาง วันท่ี 5 – 7 มีนาคม 2561 (นางสาวศิริลักษณ  สุคันธชาติ) 
4. วันท่ี 5 มีนาคม 2561 ประชุมคณะกรรมการสอบขอเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด 

กรณีปลอมและใชวุฒิการศึกษาปลอม (นางศิขรินทร สุวรรณทัศน) 
5. วันท่ี 13 มีนาคม 2561 ประชุมคณะกรรมการสอบสวนวินัย กรณีเบิกคาตอบแทน

ซ้ําซอน (นางศขิรินทร สวุรรณทัศน  นางสาวศิรลิักษณ สุคันธชาติ)  
6. วันที่  13 มีนาคม 2561 ไปศาลปกครองกลาง ชําระคาธรรมเนียมศาล กรณีผิด

สัญญาทุนการศึกษา (นางสาวศิริลักษณ สุคันธชาติ) 
7. วันท่ี 14 มีนาคม 2561 ไปสถาบันอนุญาโตตุลาการ ศาลนัดสืบพยาน วันท่ี 14 ,16 

มีนาคม 2561 (นางศราริตา แจงพันธ) 
8. วันที่ 14 มีนาคม 2561 เขารวมประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) 

คร้ังที่ 3/2561 (นางศิขรนิทร สุวรรณทัศน) 
9. วัน ท่ี  15 มีนาคม 2561 เข ารวมประชุมสภามหาวิทยาลัย  ค ร้ังที่  3/2561           

(นางศิขรินทร สุวรรณทัศน) 
10. วันที่ 17 มีนาคม 2561 ประชุมคณะกรรมการปรับปรุงและยกรางกฎหมายของ

มหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2561 (นางศราริตา แจงพันธ  นางศขิรินทร สุวรรณทัศน ) 
11. วันท่ี 17 มีนาคม 2561 ประชุมคณะกรรมการสอบสวนวินัยรายแรง กรณี เจาหนาที่

รัฐเรียกรับสินบน (นางศรารติา แจงพันธ นางศิขรินทร สุวรรณทัศน) 
12. วันที่ 18 มีนาคม 2561 ประชุมคณะกรรมการสอบสวน วินัยอยางรอยแรง       

กรณีสอนไมตรงตามหลักสูตร (นางศราริตา แจงพันธ นางศิขรินทร สุวรรณทัศน) 
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13. วันที่ 19 มีนาคม 2561 ประชุมคณะกรรมการสอบขอเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด 
กรณีปลอมและใชวุฒิการศึกษาปลอม (นางศิขรินทร สุวรรณทัศน) 

14. วันท่ี 20 มีนาคม 2561 ประชุมคณะกรรมการสอบขอเท็จจริง กรณี ไปปฏิบัติหนาที่
สอน (อาจารยพิเศษ)  (นางศขิรินทร สุวรรณทัศน  นางสาวศิริลักษณ สุคันธชาติ)  

15. วันที่ 21 มีนาคม 2561ประชุมคัดเลือกคณะกรรมการอุทธรณและรองทุกขประจํา
มหาวิทยาลัยสายวิชาการ และสายสนับสนุน (นางศราริตา แจงพันธ  นางศิขรินทร สุวรรณทัศน และ
นางสาวศริิลักษณ  สุคันธชาติ) 

16. วันที่ 22 มนีาคม 2561 เสนอกฎหมายเขาท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัย จํานวน 4 เรื่อง 
17. วันท่ี 25 มีนาคม 2561 ประชุมคณะกรรมการสอบสวนวินัยอยางรอยแรง กรณีสอน

ไมตรงตามหลักสูตร (นางศราริตา แจงพันธ  นางศขิรินทร สุวรรณทัศน) 
18. วันที่  26 มีนาคม 2561  ไปศาลปกครองกลาง ยื่นคํารองออกหมายบังคับคดี      

(นางศรารติา แจงพันธ) 
19. วันที่ 26 มีนาคม 2561 เขารวมประชุมคณะกรรมการดําเนินงานการประเมิน

คุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงาน (ITA) ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561 
(นางสาวศิริลักษณ สุคันธชาติ) 

20. วันท่ี 27 มีนาคม 2561 เขารวมโครงการอบรมบุคลากรเพ่ือสรางเครือขายประชารัฐ
ตอตานการทุจรติ (นางศรารติา แจงพันธ) 

21. วันท่ี 28 มีนาคม 2561 ประชุมคณะกรรมการสอบสวนวินัย กรณีเบิกคาตอบแทน
ซ้ําซอน (นางศขิรินทร สวุรรณทัศน นางสาวศิริลักษณ สุคนัธชาติ) 

22. วันที่ 28 มีนาคม 2561 ประชุมคณะกรรมการจรรยาบรรณ (นางศิข รินทร    
สุวรรณทัศน) 

23. วัน ท่ี  29 มีนาคม 2561 ไปสภ.พระนครศรีอยุ ธยา พบพนักงานสอบสวน           
กรณีนักศึกษาปลอมวุฒิ (นางสาวศิริลักษณ สุคันธชาติ) 

24. วันที่ 30 มีนาคม 2561 ประชุมคณะกรรมการสอบขอเท็จจริง กรณี ไปปฏิบัติ
หนาที่สอน (อาจารยพิเศษ) (นางศิขรนิทร สุวรรณทัศน  นางสาวศิริลักษณ สุคันธชาติ) 
 

งานกิจการคณะกรรมการ 
ผลการดําเนินงานประจําเดือนมีนาคม 2561 
1. วันท่ี  7  มีนาคม  2561 พิธีซอมใหญพระราชพิธีพระราชทานปริญญาบัตร  ณ อาคาร 2  

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
2. วัน ที่  9   มี น าคม  2561  งาน พ ระราช พิ ธีพ ระราช ท าน ป ริญ ญ าบั ต ร ณ  

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช   
3. วันที่  13  มีนาคม  2561  ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) คร้ังท่ี 3/2561 

เวลา 13.30 น. ณ หองประชุมอยุธยา – อาเซียน  สํานักงานอธิการบดี 
4. วันที่   14  มีนาคม  2561  ประชุมสภามหาวิทยาลัย  คร้ังที่  3/2561  เวลา 09.30 น.              

ณ หองประชุมอยุธยา – อาเซียน  สํานักงานอธิการบด ี
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5. วันท่ี  14  มีนาคม  2561  ประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบฯ ครั้งที่ 26(5)/2561      
เวลา 09.30 น. ณ หองประชุมอยุธยา – โปรตุเกส  สํานักงานอธิการบด ี

6. วันที่  14  มีนาคม  2561  ประชุมคณะอนุกรรมการติดตาม ตรวจสอบฯ คร้ังที่ 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  คร้ังที่ 3/2561  
เวลา 09.30 น.  ณ หองประชุมอยุธยา – อาเซียน   
 

แผนการดําเนินงานประจําเดือนเมษายน 2561 
1. วันที่   4 เมษายน 2561 ประชุมสภามหาวิทยาลั ย  คร้ังที่  4/2561  เวลา 09.30 น.                  

ณ หองประชุมอยุธยา – อาเซียน  สํานักงานอธิการบดี 
2. วันที่  4 เมษายน 2561 ประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบฯ ครั้งที่  27(6)/2561           

เวลา 09.30 น. ณ หองประชุมอยุธยา – ฮอลันดา  สํานักงานอธิการบด ี
3. วันท่ี 4 เมษายน 2561 ประชุมคณะอนุกรรมการติดตาม ตรวจสอบฯ คร้ังที่  25(5)/2561       

เวลา 09.30 น. ณ หองประชุมอยุธยา – ฮอลันดา  สํานักงานอธิการบด ี
4. วันที่  10 เมษายน 2561 ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  คร้ังที่  4/2561             

เวลา 13.30 น. ณ หองประชุมอยุธยา – อาเซียน  สํานักงานอธิการบดี 
5. วันที่ 18 เมษายน 2561 ประชุมสภาคณาจารยและขาราชการ  ครั้งที่ 6/2561  เวลา 13.30 น. 

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

เวลา 13.30 น. ณ หองประชุมอยุธยา –  โปรตุเกส  สํานักงานอธิการบดี 
7. วันที่ 26 เมษายน 2561 ประชุมคณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย  คร้ังที่ 3/2561  

เวลา 09.30 น. ณ หองประชุมอยุธยา – อาเซียน  สํานักงานอธิการบดี 
 

ผลการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา มีนาคม พ.ศ. 2561 
1. วันที่ 14 มีนาคม 2561 ตัวแทนมหาวิทยาลัย โดย น.ส.นันทนา ศรีชัยมูล และ น.ส.ศรีวิชชญาน 

บริสุทธ์ิธรรม เขารวมรับทราบกรอบแนวคิด แนวทาง และขอบเขตการประเมินคุณธรรมและความโปรงใส             
ในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ ITA ประจําป งบประมาณ พ.ศ. 2561 ณ สํานักงานคณะกรรมการ             
การอุดมศกึษา  

2. วันท่ี 27 มีนาคม 2561 ประชุมคณะกรรมการดําเนินงาน ITA คร้ังที่  2/2561 เพื่อวางแผน
ปรึกษาหารือเอกสารหลักฐานตามแบบสํ ารวจหลั กฐานเชิ งประจักษ   Evidence - Based Integrity and  
Transparency  Assessment : EBIT) การประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 
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แผนการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา เมษายน – พฤษภาคม พ.ศ. 2561 
1. วันที่ 4 เมษายน 2561 ประชุมคณะกรรมการดําเนินงาน ITA เพ่ือวางแผนตอนรับเลขาธิการ

มูลนิธิตอตานการทุจริต 
2. วันท่ี 9 เมษายน 2561 ตอนรับเลขาธิการมูลนิธิตอตานการทุจริต และคณะ เขาเยี่ยมชม

สถานที่  ปรึกษาหารือเตรียมจัดทําบันทึกขอตกลง MOU เนื่องจากมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา         
เปนเจาภาพสถานท่ี และมี 11 สถาบันเขารวมจัดทําบันทึกขอตกลงฯ ดังนี้ 

2.1. มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
2.2. มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 
2.3. มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑติวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
2.4. มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุร ี
2.5. มหาวิทยาลัยเซนตจอรน 
2.6. มหาวิทยาลัยสยาม 
2.7. มหาวิทยาลัยเวสเทิรน 
2.8   มหาวิทยาลัยราชพฤกษ 
2.9. มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย 
2.10. วิทยาลัยรามาอโยธยา 
2.11. วิทยาลัยชุมชนอุทยัธานี 

 3.  วันท่ี 7 พฤษภาคม 2561 มูลนิธิตอตานการทุจริต จะจัดทําบันทึกขอตกลงความรวมมือ 
(MOU) ดานการตอตานการทุจริต ครั้งที่ 2/2561 ซึ่งจะจัดทําบันทึกขอตกลงความรวมมือดานการตอตาน
การทุจริต ระหวางมูลนิธิตอตานการทุจริต กับสถาบันการศึกษา และองคกรแนวรวมการตอตานการทุจริต 
และจัดเสวนาทางวิชาการดานการตอตานการทุจรติ ในวันจันทรท่ี 7 พฤษภาคม 2561 เวลา 08.30-12.00 น. 
ณ หองประชุมอาคาร 100 ป  ศูนยภาษาและคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา            
โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เปนเจาภาพดานสถานที่ 
 

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
รับทราบ   

 

ระเบียบวาระที่ 5.17.5  รองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษาและวิจัยและพัฒนา 

 สาระสําคัญโดยยอ 
1. การทําเรื่องขออนุญาตเดินทางไปทัศนศึกษาของนักศึกษา  ใหหนวยงานสงเรื่อง

ลวงหนา 5 วันกอนเดินทาง 
2. รับรายงานตัวบัณฑิตท่ีจะรับพระราชทานปริญญาในเดือนพฤศจิกายน 2561 จํานวน

ทั้งหมดทั้งสิ้น 1,332 คน  มารายงานตัว จํานวน 1,243 คน ไมมารายงานตัว จํานวน 39 คน และคาด
วาจะเปดใหมารายงานตัวอีกครั้งในชวงหลังสงกรานต   

3. เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2561 เขารวมพิธีเปดการแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏเขต
ภูมิศาสตร ภาคกลาง ครั้งที่ 29 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี จังหวัดจันทบุรี 
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4. เมื่อวันที่ 24-25 มีนาคม 2561 และวันที่ 31 มีนาคม – 1 เมษายน 2561 มีบัณฑิตที่

สําเร็จการศึกษาและจะเขารับพระราชทานปริญญาบัตร ในป พ.ศ. 2561 รวมจํานวน 1,250 คน         

มีจํานวนบัณฑติที่มารายงานตัวแลว ดังน้ี 

1) คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 188 คน 

2) คณะวิทยาการจัดการ   348 คน 

3) คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 400 คน 

4) คณะครศุาสตร   314 คน    

5. สรุปเหรียญ การแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภูมิศาสตรภาคกลาง ครั้งท่ี 29 

"RBRU GAME" ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏราํไพพรรณี 

เหรียญทอง 

- ฟุตซอลชาย 

- เทเบิลเทนนิสเดี่ยวหญิง มือ 2 

- เทเบิลเทนนิสคูหญิง มือ 2 

- เปตองทีมหญิง 3 คน 

เหรียญเงิน 

- วอลเลยบอลหญิง 

- เทเบิลเทนนิสเดี่ยวหญิง มือ 1 

- เทเบิลเทนนิสคูผสม มือ1 

เหรียญทองแดง 

- วอลเลยบอลชายหาด หญิง 

- เทเบิลเทนนิสคูหญิง มือ 1 

- เทเบิลเทนนิสคูชาย มือ 1 

- เทเบิลเทนนิสคูชาย มือ 2 

- เปตองทีมคูหญิง  

- เปตองทีมชาย 3 คน 

- เปตองคูผสม 

6. สํ านั กงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได พิ จารณาให มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา เปนเจาภาพจัดงานโครงการพหุวัฒนธรรม ซึ่งขณะนี้อยูระหวางการเสนอโครงการและ
ขอรับงบประมาณรวม  ทั้งสํารวจพื้นที่และประสานกับหนวยงานที่เกี่ยวของถึงความพรอมในการจัดงาน
ดังกลาว 
 5. แผนพัฒนานักศึกษา ระยะ 5 ป พ.ศ. 2560 -2564 ซึ่งคณะกรรมการขับเคลื่อน    
การพัฒนางานดานกิจการนักศึกษาไดประชุมทบทวนแผนพัฒนานักศึกษารวมกัน โดยไดมอบหมายให
กองพัฒนานักศึกษาและกองนโยบายและแผนดําเนินการปรับปรุง และนําเสนอเขาที่ประชุม
คณะกรรมการมหาวิทยาลัยในเดือนพฤษภาคม 2561 นี้ 
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 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
รับทราบ   
 

ระเบียบวาระที่ 5.17.6  ผูชวยอธิการบดีฝายประกันคุณภาพ 

 สาระสําคัญโดยยอ 

  ผลการดําเนนิงาน เดือนมีนาคม 2561 
1. วันที่ 8 มีนาคม 2561 ประชุมรองคณบดีผูรับผิดชอบงานประกันคุณภาพ  ชี้แจงแนวทาง   

ในการดําเนินงานสําหรบัหลักสูตรที่ขอขึ้นทะเบียน TQR 
2. วันที่ 12 มีนาคม 2561 ประชุมคณะกรรมการดําเนินงานยกรางเกณฑการประกันคุณภาพ

การศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา กลุมมหาวิทยาลัยราชภัฏ คร้ังท่ี 1/2561 ณ หองประชุมพิมานจันทร 1    
ชั้น 12  อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 

3. วันที่ 22 มีนาคม 2561 ประชุมคณะกรรมการดําเนินงานยกรางเกณฑการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา กลุมมหาวิทยาลัยราชภัฏ คร้ังที่ 2/2561 ณ หองประชุมพิมานจันทร 1     
ชั้น 12 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 

4. วันที่ 27 มีนาคม 2561 ประชุมอาจารยประจําหลักสูตรท้ัง 12 หลักสูตร ที่จะเปนหลักสูตร
นํารองในการประเมินคุณภาพเพื่อการเผยแพรหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานในฐานขอมูล TQR สําหรับ   
ปการศกึษา 2560 
 

แผนการดําเนินงาน  ประจําเดือนเมษายน – พฤษภาคม พ.ศ. 2561 
1. วันที่ 25 เมษายน 2561 กิจกรรมสานใจไทยสูใจใต ครั้งท่ี 33  ขอเรียนเชิญผูบริหารรวม

ตอนรับในเวลา 13.00 น. จะมีการเปดการเสวนา  และการแตงกายแบบอยุธยา  เน่ืองจากในเวลา       
15.30 น. จะนําทุกทานไปที่ตลาดดินสอมีกิจกรรมตาง ๆ และมีพิธีปด  ขอใหผูบริหารลงชื่อในแบบสํารวจ
เครื่องแตงกายที่จะรวมงานในวันที่  25 เมษายน 2561 วาทานใดประสงคจะจัดเตรียมเองหรือให
มหาวิทยาลัยเปนผูจัดหาให  และเด็กที่มารวมกิจกรรมจะมีเบี้ยใหเพ่ือแลกกับอาหารวาง  ซึ่งจะจัดบริการ
อาหารวางใหที่ตลาดดินสอ 

2. วันที่ 25 เมษายน 2561 กิจกรรมสานใจไทยสูใจใตคร้ังที่ 33 
3. วันที่  11 พฤษภาคม 2561 คณะ สํานัก/สถาบัน จัดส งผลงานแนวปฏิบัติที่ ดี 

ปงบประมาณ 2561 มายังงานประกันคุณภาพ 
4. วันที่  24 - 29  พฤษภาคม 2561 คณะกรรมการสรรหาแนวปฏิบัติที่ดีเขาเย่ียมชม

นิทรรศการแนวปฏิบัติที่ดี ปงบประมาณ 2561 ของทุกหนวยงาน      
 

มติ/ความคดิเห็นของท่ีประชุม 
รับทราบ 
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ระเบียบวาระที่ 5.17.7  ผูชวยอธิการบดีฝายบริการวิชาการและสหกิจศึกษา 

 สาระสําคัญโดยยอ 
1. หลักสูตรพัฒนาครู  2561 ที่ เสนอขอรับรองหลักสูตรจากสถาบันครุพัฒนา            

มีหลักสูตรของมหาวิทยาลัยไปรับรองจากสถาบันครุพัฒนา จํานวน 15 หลักสูตร มีหลักสูตรที่ผานแลว           
ในเอกสารลําดับที่ 2  9  10  11  14  สวน 12  13  ผานการรับรองแลว  แตมียังไมโคดราคา       
สวนหลักสูตรอ่ืน ๆ ไดยื่นในรอบที่ 2  สวนใบสําคัญรับเงินที่เก็บไดสงกลับมายังมหาวิทยาลัยแลว  
และหลักสูตรใหมจะมีบางหลักสูตรท่ีใหความสนใจแตบางหลักสูตรก็ยังไมสนใจ 

2. วันที่ 5 เมษายน 2561 เขารวมโครงการประกวดสหกิจศึกษาดีเดน พ.ศ. 2561       
ณ มหาวิทยาลัยศรปีทุม 

3. วันที่  18 , 25 เมษายน และ 2 พฤษภาคม 2561 อบรมทักษะการใชโปรแกรม
สําเร็จรูป Microsoft Office ใหกับสาขาที่เขารวมสหกิจศึกษา ชั้นปท่ี 2 จํานวน 21 สาขาวิชา ดังนี้ 

    (1) คณะวิทยาการจัดการ 
        1.1 สาขาวิชาการทองเที่ยว 
        1.2 สาขาวิชาการตลาด 
        1.3 สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย 
        1.4 สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส 
        1.5 สาขาวิชาการเปนผูประกอบการ 
        1.6 สาขาวิชาธุรกิจระหวางประเทศ 
  (2) คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
      2.1 สาขาวิชาอนามัยและความปลอดภัย 
      2.2 สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน 
      2.3 สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร 
      2.4 สาขาวิชาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม 
      2.5 สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร 
      2.6 สาขาวิชาคณิตศาสตร 
      2.7 สาขาวิชาคหกรรมศาสตร 
      2.8 สาขาวิชาเกษตรศาสตร 
  (3) คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
     3.1 สาขาวิชาการปกครองทองถิ่น 
     3.2 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
     3.3 สาขาวิชาภาษาญี่ปุน 

    ณ  ศูนยภาษาและคอมพิวเตอร อาคาร 100 ป  หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร        
หอง 31108  หอง 31109  หอง 31116  หอง 31119 

 

 มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
รับทราบ 
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ระเบียบวาระท่ี 6  เรื่องอื่น ๆ 

ระเบียบวาระที่   6.1 กําหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  คร้ังท่ี 
5/2561 

สาระสําคัญโดยยอ 
มหาวิทยาลัยกําหนดใหมีการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) ครั้งที่ 

5/2561  ในวันอังคารที่ 8 พฤษภาคม 2561  เวลา 13.30 น. ณ หองประชุมอยุธยา – อาเซียน  
อาคารศรีอโยธยา (สํานักงานอธิการบดี)  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรอียุธยา โดยขอใหกรรมการ
ทุกทานเขารวมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกลาวโดยพรอมเพรียงกัน 

 

มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
     รับทราบ 

 

ระเบียบวาระที่  6.2  ติดตามการรับฟงความคิดเห็นเกี่ยวกับขอบังคับตาง ๆ  
 

สาระสําคัญโดยยอ 
ประธาน แจงวา ในการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) ครั้งตอไป     

ใหนําเร่ืองขอบังคับฯ วาดวย  การสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย  กรรมการสภามหาวิทยาลัย  และ
อธิการบดี  มารายงานความคืบหนาในการดําเนนิงาน  

 

มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
รับทราบ 

 

ระเบียบวาระที่  6.3  การสรางโปรไฟลหรือแอปพลิเคช่ันในเร่ืองจิตสาธารณะ  
 

สาระสําคัญโดยยอ 
ประธาน  กลาววา  การสรางโปรไฟลหรือแอปพลิเคชั่นในเรื่องจิตสาธารณะเห็นควรมอบ

ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศแจงแนวปฏิบัติ  เพ่ือนําสูการปฏิบัต ิ
 

มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
รับทราบ และมอบผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศใหขอมูล

เกี่ยวกับแนวปฏิบัติ 
 

เลิกประชุมเวลา  17.15 น.  
 

 

 

 

 

นางนงคราญ คงสมทรง ผูจัดทํารายงานการประชุม 
นางลักขณา เตชวงษ ผูตรวจรายงานการประชุม 




