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รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) 
ครั้งที่  10/2561 

วันอังคารที่  9  ตุลาคม  2561  เวลา 13.00 – 16.48 น. 
ณ  หองประชุมอยุธยา – อาเซียน  อาคารศรอีโยธยา (สํานกังานอธกิารบดี)  

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

ผูมาประชุม 
1. อาจารย ดร.เกษม บํารุงเวช อธิการบดี       ประธาน 
2. อาจารยจิรศักดิ์ ชุมวรานนท รองอธิการบดีฝายบริหาร      กรรมการ 
3. ผศ.อราม   ชนะโชต ิ รองอธิการบดีฝายนโยบายและแผน    กรรมการ 
4. ผศ.ดร.อดิศร  ภูสาระ  รองอธิการบดีฝายวิชาการ      กรรมการ 
5. ผศ.ธาตร ี  มหันตรัตน รองอธิการบดีฝายกิจการพิเศษฯ     กรรมการ 
6. รศ.ดร.ชูสิทธิ ์ ประดับเพ็ชร รองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษาฯ    กรรมการ 
7. ผศ.บุญไท  เจริญผล  ผูชวยอธิการบดีฝายงานประกันคุณภาพ    กรรมการ 
8. อาจารย ดร.กิติมา ทามาลี  ผูชวยอธิการบดีฝายบริการวิชาการฯ    กรรมการ 
9. อาจารยปยะ  มีอนันต  (แทน) คณบดีคณะครุศาสตร        กรรมการ 
10. ผศ.ดร.ภาคิน โชติเวศยศิลป คณบดีคณะมนุษยศาสตรฯ     กรรมการ 
11. ผศ.ดร.วิมลพรรณ รุงพรหม  คณบดีคณะวิทยาศาสตรฯ            กรรมการ 
12. ผศ.ดร.อัจฉรา หลอตระกูล คณบดีคณะวิทยาการจัดการ           กรรมการ 
13. ผศ.ดร.กมลวรรณ วรรณธนัง (แทน) ผูอํานวยการสถาบันวิจัยฯ       กรรมการ 
14. อาจารยสุภารัตน ชัยกิตติภรณ (แทน) ผูอํานวยการสถาบันอยุธยาศึกษา       กรรมการ 
15. ผศ.สาโรช  ปุริสังคหะ ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและ 

     เทคโนโลยีสารสนเทศ      กรรมการ 
16. ผศ.ดร.ภัทรนันท สุรชาตร ี (แทน) ผูอํานวยการสํานักงาน 

     คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา     กรรมการ 
17. อาจารยสุทัศน อูทอง  ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ    กรรมการ 
18. นางสาวเพลินตา โมสกุล  ผูอํานวยการกองนโยบายและแผน        กรรมการ 
19. นางลักขณา  เตชวงษ  ผูอํานวยการกองกลาง      กรรมการ 
20. นางสารภ ี  พูลศิริ  ผูอํานวยการกองพัฒนานักศึกษา     กรรมการ 
21. นางเบญญาภา สอนพรม ผูอํานวยการกองบริการการศึกษา     กรรมการ 
22. นางลักขณา  เตชวงษ  ผูอํานวยการกองกลาง รักษาการในตําแหนง 

     ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี     กรรมการ 
23. นางศิขรินทร  สุวรรณทัศน นิติกร        กรรมการ 
24. นางสาวกาญจนพิชญา  ภิญญา รักษาการหัวหนางานกิจการคณะกรรมการ  ผูชวยเลขานุการ 
25. นางนงคราญ  คงสมทรง เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป      ผูชวยเลขานุการ 
26. นางปยะนุช  สุขเพ็ชร  เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป      ผูชวยเลขานุการ 
27. นางจิราพร  พัฒนธนกิจ เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป      ผูชวยเลขานุการ 
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ผูเขารวมประชุม 
1. ผศ.นันทนิธิ์   เอิบอิ่ม     รองคณบดีฝายวางแผนและประกันคุณภาพ 

      คณะวิทยาการจัดการ 
2. อาจารยรงรอง  แรมสิเยอ (แทน)ประธานศูนยภาษาและการจัดการเรียนรู 

   ดวยตนเอง (Ellis) 
3. อาจารยฤด ี  เสริมชยุต ประธานศนูยบมเพาะวิสาหกิจ (UBI) 
4. อาจารยมนภัทร  บุษปฤกษ ประธานคณะกรรมการดําเนินงานศูนยฝก 

   ปฏิบัติการวิชาชีพ (อาคารสวนหลวง) 
5. นางสาวกาญจนา  เงินออน  หัวหนาสํานักงานคณะครุศาสตร 
6. นางวิรินดา   มีบํารุง  หัวหนาสํานักงานคณะวิทยาศาสตรฯ 
7. วาที่รอยตรีหญิงรัตติยา พาวินัย  หัวหนาสํานักงานคณะวิทยาการจัดการ 
8. ดร.เกษรา   ศรีวิเชียร หัวหนาสํานักงานผูอํานวยการสถาบันอยุธยาศึกษา 
9. นางสาวพรสวรรค  คลายกัน หัวหนาสํานักงานผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
10. นางทิวาพร   สงแสง  หัวหนาสํานักงานผูอํานวยการสํานักงาน 

   คณะกรรมการบัณฑิตศกึษา 
11. นางสาวพิจิกามาศ  แยมบู  หัวหนาสํานักงานผูอํานวยการสํานักวิทยบริการฯ 
12. นางสาวเบญจลักษณ  ชิดชาญชัย รักษาการหัวหนางานประกันคุณภาพ 
13. วาที่รอยเอกอนุชา  ดีเปรม  รักษาการในตําแหนงหัวหนาหนวยตรวจสอบภายใน 
14. นายไอศูรย   จิตกระแสร นักวิเคราะหนโยบายและแผน 
 

เริ่มประชุม   เวลา 13.00 น. 
 

          ประธานพิจารณาจํานวนกรรมการที่มาประชุมและเห็นวาครบองคประชุมแลว จึงเปด                 
การประชุมและดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม  

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องที่ประธานแจงใหทราบ 

ระเบียบวาระที่ 1.1   การปรับเปลี่ยนเวลาการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.)  

 สาระสําคัญโดยยอ 

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) ในครั้งตอไปใหปรับเวลาเปน 13.00 น.  
  

 มติ/ความเห็นของที่ประชมุ 
   รับทราบ   
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ระเบียบวาระที่ 1.2  การดําเนินงานตามยุทธศาสตรพระราชทาน 

 สาระสําคัญโดยยอ 

 มหาวิทยาลัยราชภัฏแตละแหงจะตองดําเนินการตามโครงการยุทธศาสตรพัฒนาทองถ่ิน 
(ตามพระราโชบาย)  โดยมีคณะกรรมการบอรดใหญกําหนดนโยบาย  กํากับ  ติดตาม  แตละมหาวิทยาลัย
ตองมีหนวยงานพรอมผูรับผิดชอบเพ่ือประสานงานกับสวนกลาง  บางแหงจัดตั้งเปนศูนย  โครงสราง
ภายในของมหาวิทยาลัยควรเปนคณะกรรมการกํากับติดตาม  โดยใหเปนงานหลักของหนวยงาน              
ที่รับผิดชอบพื้นท่ี ไดมอบหมายรองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษาและวิจัยและพัฒนาเปนหลัก             
ในการประสานงาน  กํากับ  ติดตาม  รวบรวมผลงาน 
 

 มติ/ความเห็นของที่ประชมุ 
   รับทราบ   

 

ระเบียบวาระที่ 1.3  การเลือกสรรผูสมควรไดรับปริญญากิตติมศักดิ์ประจําป พ.ศ. 2555 – 2560  
 

 สาระสําคัญโดยยอ 
มหาวิทยาลัยไดแตงต้ังคณะกรรมการเลือกสรรผูสมควรไดรับปริญญากิตติมศักดิ์ประจําป 

พ.ศ. 2559 – 2560 และมอบหมายใหหนวยงานเสนอชื่อพรอมเอกสารประกอบใหแลวเสร็จแลวสงที่     
กองบริการการศึกษาภายในวันที่ 15 ตุลาคม 2561 เพื่อตรวจสอบและสงใหคณะที่เกี่ยวของพิจารณา
จากนั้นจะมีการประชุมของคณะกรรมการเลือกสรรในวันที่ 31 ตุลาคม 2561 เพ่ือพิจารณารายชื่อและ
เสนอสภามหาวิทยาลัยตอไป โดยย้ําวาการใหปริญญากิตติมศักดิ์ดังกลาวไมใชเรื่องสวนตัว  แตเปนเรื่อง
ขององคกร 
 

 มติ/ความเห็นของที่ประชมุ 
   รับทราบ   

ระเบียบวาระที่ 1.4  อัตราทดแทนเกษียณ 
 

 สาระสําคัญโดยยอ 
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2561 มหาวิทยาลัยมีผู เกษียณอายุราชการ จํานวน 4 ทาน            

ซึ่งมหาวิทยาลัยจะไดรับอัตราคืนมาเปนอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย  ดังนั้นหากคณะใดมีเหตุจําเปน        
ที่จะขออัตราก็ใหเสนอเรื่องมายังมหาวิทยาลัย  แตหากไมมีคณะใดแจงมา  สวนกลางจะขอสงวนไวบริหาร
จัดการเอง    
 

 มติ/ความเห็นของที่ประชมุ 
   รับทราบ   
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ระเบียบวาระที่ 1.5  กิจกรรมวันคลายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช       
บรมนาถบพิตร 

 

 สาระสําคัญโดยยอ 
ในวันท่ี 13 ตุลาคม 2561 ซึ่งเปนวันคลายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทร           

มหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร  จังหวัดจะมีการจัดงานในวันที่ 12 ตุลาคม 2561  และภาคเอกชนจะ
มีการจัดงานในวันท่ี 13 ตุลาคม 2561 ณ บริเวณหนาวิหารพระมงคลบพิตร  เริ่มตั้งแตเวลา 08.00 น.  
ลงทะเบียนพรอมกันที่ศาลหลักเมือง  และตั้งขบวนพรอมชาง 9 เชือก อัญเชิญพระบรมฉายาลักษณ     
รัชกาลที่ 9 จากศาลหลักเมืองไปยังวิหารพระมงคลบพิตร  เวลา 09.00 น. ประธานเดินทางมายังพิธี         
ในการนี้มหาวิทยาลัยรับจัดนิทรรศการพระราชกรณียกิจ  ซึ่งทางสถาบันอยุธยาศึกษาไดมีชุดนิทรรศการ
พรอม เสร็จพิธี เวลา 10.00 น.  การแตงกายชุดเหลือง  จึงขอเชิญชวนผูบริหาร  บุคลากร  รวมพิธีดังกลาว   
 

 มติ/ความเห็นของที่ประชมุ 
   รับทราบ   

ระเบียบวาระที่ 1.6  พระเมตตาของสมเด็จพระเจาอยูหัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร         
รัชกาลที่ 10 

 

 สาระสําคัญโดยยอ 
ที่ประชุมอธิการบดีไดเนนย้ําใหทราบถึงพระเมตตาของสมเด็จพระเจาอยูหัวมหาวชิรา       

ลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10 ที่มีตอมหาวิทยาลัยราชภัฏ  เพ่ือกระตุนเตือนคือ 
1. การพระราชทานปริญญาบัตรใหมหาวิทยาลัยราชภัฏมากวา 30 ป 
2. ทรงรับสั่งอยูเสมอวาราชภัฏสําหรับพระองค  เหมือนคนในครอบครัว  ตองการใหราชภัฏ

เปนมหาวิทยาลัยทองถิ่นอยางแทจริง และทรงตรัสวา “ขอขอบใจที่ใหมิตรไมตรีจิต  และขอบใจในความ
ปรารถนาดี  ความตั้งใจในการพัฒนาการศึกษา และความคิดที่จะดูแลประชาชน  ขอใหกําลังใจ             
ในการปฏิบัติหนาท่ี  และดใีจที่ไดพบกันอยางสม่ําเสมอทุกป”  

3. ทรงแตงตั้งองคมนตรี 1 ทานดูแลราชภัฏโดยเฉพาะ คอื ทานดาวพงษ  รัตนสุวรรณ  
 

 มติ/ความเห็นของที่ประชมุ 
   รับทราบ   

ระเบียบวาระที่ 1.7  การประชุมสรุปยุทธศาสตรพระราชทาน 
 

 สาระสําคัญโดยยอ 
วันที่ 9 – 11 ตุลาคม 2561 จะมีการประชุมสรุปยุทธศาสตรพระราชทานทีมใหญ  เพื่อสรุป

งานในปที่ผานมา  และหารือทิศทาง  ตัวช้ีวัด  แนวปฏิบัติ และงบประมาณในป พ.ศ. 2563 และชวงบาย
ของวันที่ 11 ตุลาคม 2561 ทานดาวพงษ รัตนสุวรรณ จะมารับฟงการรายงานผลการดําเนินงานในปที่ผาน
มา  ทีมท่ีถูกกําหนดใหเขารวมประชุมคือรองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษาและวิจัยและพัฒนา  หัวหนา    
ผูประสานงานทั้งหมดของมหาวิทยาลัย  รองอธิการบดีฝายนโยบายและแผน  คณบดีคณะครุศาสตร  
ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา  โดยประเด็นนี้มหาวิทยาลัยจะตองจัดทํารายงานผลการปฏิบัติงาน
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ของปท่ีแลวผานสภามหาวิทยาลัย  โดยรายละเอียดหนาปก มีดังตอไปนี ้
1. ชื่อเรื่อง  ผลการประเมินยุทธศาสตร ป 2561 
2. เขาสภามหาวิทยาลัยเมื่อ ......................................  (กรณีที่นําเรื่องเขาสภาแลว) 
3. จะเขาสภาเมื่อ..........................................................  (กรณีที่ยังไมไดนําเรื่องเขาสภา) 
บทสรุปผูบริหาร  สรุปสั้น ๆ ประกอบดวยเนื้อหา คือ จํานวนโครงการ  จํานวนกิจกรรม  

จํานวนโรงเรียน  ดานใดบาง  อะไรบาง  งบประมาณไดเทาไหร  ผลเปนอยางไรสรุปสั้นๆ  และในป       
พ.ศ. 2563 จะดําเนินการอยางไร 

อธิการบดีตองสรุปรายงานตอองคมนตรีในชวงบายวันท่ี 11 ตุลาคม 2561 วามหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยาทําทั้งหมดจํานวนก่ีโครงการ  จํานวนกิจกรรม  จํานวนโรงเรียน  ดานใดบางมี
ขอมูลรายละเอียดอะไรบาง  งบประมาณเทาไหร  ผลเปนอยางไรสรุปสั้น ๆ  และในป พ.ศ. 2563         
จะดําเนินการอยางไร 
 

 มติ/ความเห็นของที่ประชมุ 
   รับทราบ   

ระเบียบวาระที่ 1.8  แนวคิดการแกปญหาความยากจน 
 

 สาระสําคัญโดยยอ 
แนวคิดการแกปญหาความยากจน  มหาวิทยาลัยตองมี Big  data ซึ่งเปนขอมูลสําคัญ

สําหรับการบริหารยุค 4.0 เพ่ือประกอบการตัดสินใจและเพ่ือกําหนดทิศทางการดําเนินงานของ
มหาวิทยาลัยของคนในพ้ืนที่ทุกครัวเรือน   โดยวิเคราะหหาสาเหตุความยากจน  ศักยภาพเชิงพ้ืนที่  และ
กําหนดแนว Start  up  แตละพื้นที่วามหาวิทยาลัยจะดําเนินการอะไร  ตองการใหนําหลักการนี้มา
ประยุกตใชกับยุทธศาสตรที่ดําเนินการอยู   
 

 มติ/ความเห็นของที่ประชมุ 
   รับทราบ   

ระเบียบวาระที่ 1.9  การทําหนังสือเทิดพระเกียรตใินหลวงรัชกาลที่ 9 
 

 สาระสําคัญโดยยอ 
การทําหนังสือเทิดพระเกียรติในหลวงรัชกาลที่ 9 ใหแตละมหาวิทยาลัยเขียนบทความเดน ๆ     

วาไดใชแนวคิดของพระองคทานไปดําเนินการในพ้ืนที่แลวเปนอยางไร 
 

 มติ/ความเห็นของที่ประชมุ 
   รับทราบ   

ระเบียบวาระที่ 1.10  การรับพระราชทานปริญญาบตัร  ประจําปพทุธศักราช 2559 - 2560 
 

 สาระสําคัญโดยยอ 
การรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําป พ.ศ. 2559 – 2560 มีหมายกําหนดจะจัดในวันท่ี 

9  เ ม ษ าย น  2 5 6 1  ร อบ ที่  2  โ ด ย ร ว ม กั บ ม หา วิ ท ย า ลั ย ร า ช ภั ฏ ห มู บ า น จ อม บึ ง   ณ 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  และอนุญาตเฉพาะบัณฑิตปการศึกษา 2559 – 2560 เทานั้นยังไมรวม  
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บัณฑิตใหมปการศึกษา 2561 และในปนี้ไดรับการปรับคําปฏิญาณจากเดิม  “อันมีพระรัตนตรัย” 
เปลี่ยนเปน “อันมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เคารพนับถือ” 
 

 มติ/ความเห็นของที่ประชมุ 
   รับทราบ   

 

ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่องรับรองรายงานการประชมุ 

ระเบียบวาระที่ 2.1  เรื่องรับรองรายงานการประชุม  ครั้งที่  9/2561  

สาระสําคัญโดยยอ 
มหาวิทยาลัยไดกําหนดใหมีการประชุม คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.)               

ครั้งที่ 9/2561 เม่ือวันอังคารที ่11 กันยายน  2561 เวลา 13.30 น. ณ หองประชุมอยุธยา – อาเซียน  
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

เลขานุการคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) นําเสนอรายงานการประชุม            
ครั้งที่ 9/2561 เพื่อขอใหที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม 

 

มต/ิความคิดเห็นของที่ประชุม 
  รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) ครั้งที่ 9/2561              
โดยใหเพ่ิมเติมขอความหนา 16 ขอ 6 วา “โดยไมตองมีการสัมภาษณผูสมัครอันดับ 2” 
 

ระเบียบวาระท่ี 3   เรื่องสืบเนื่องจากการประชุม 

ระเบียบวาระที่ 3.1  รายงานขอมูลการดําเนินงานและผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
ครั้งที่ 9/2561 

สาระสําคัญโดยยอ 
  เลขานุการคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) นําเสนอรายงานขอมูลจากการดําเนินงานและ   
ผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 9/2561 เมื่อวันอังคารที่ 11  กันยายน  
2561  ดังตอไปนี้ 
 

ระเบียบ
วาระท่ี 

เร่ือง 
มติท่ีประชุม/ขอเสนอแนะ 

และขอส่ังการ 
ผลการปฏิบัตติามมต ิ

3.2 พิจารณารายงานผลการดาํเนินงาน     
การขยายเวลาเปดใหบริการหองสมุด 
นอกเวลา 

ใหทดลองเปดใชบริการนอกเวลาอีก 1 เดือน  
และเก็บขอมูลสถิติผูใชบรกิารตลอดทั้งวัน       
และนํามาเปรียบเทียบกับเดือนที่ผานมา      
แลวนํามาพิจารณาในการประชุมคณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) ในครั้งตอไป 

- แจงมติการประชุมใหแกหนวยงาน        
ที่เกี่ยวของไดรับทราบ 

- นําเขาการประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย (ก.บ.) ครั้งท่ี 10/2561   
วันที่ 9 ตุลาคม 2561 

3.3 ขอทบทวน (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  เรื่อง  
นโยบายปองกันและแกไขปญหา        
การสูบบุหรี่ในพื้นที่มหาวิทยาลัยราชภัฏ

เห็นชอบ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา เรื่อง นโยบายปองกันและ
แกไขปญหาการสูบบุหรี่ในพื้นที่มหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยมีปรับแกไขตาม

- แจงมติการประชุมใหแกหนวยงาน        
ที่เกี่ยวของไดรับทราบ 

- ปรับแกไขเรียบรอยแลว 
- อธิการบดีลงนามแลวเมื่อวันที่ 14 
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ระเบียบ
วาระท่ี 

เร่ือง 
มติท่ีประชุม/ขอเสนอแนะ 

และขอส่ังการ 
ผลการปฏิบัตติามมต ิ

พระนครศรีอยุธยา ขอเสนอแนะของคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย (ก.บ.) ดังตอไปนี้ 
1. ขอ 1  ใหตัดขอความ “ยกเวน “เขตสูบ 
     บุหรี”่ ที่มหาวิทยาลัยจัดไว” ออก 
2. ตัดขอ 7 ออก 

กันยายน 2561 

4.1 ขอความเห็นและขอเสนอแนะผล       
การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน    
ระดับหลักสูตร  และระดับคณะ          
ปการศึกษา 2560 

รับทราบผลการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายในระดับหลักสูตร  และระดับคณะ ป
การศึกษา 2560 โดยคณะกรรมการบรหิาร
มหาวิทยาลัย (ก.บ.) มีขอเสนอแนะ ดังตอไปนี้ 
  1. หนา 3 สรุปขอเสนอแนะภาพรวมจาก
การประเมินฯ ใหรวมเปนหมวดหมูเดียวกัน 
และควรระบุใหชัดเจนวาใครเปนผูเกี่ยวของ   
มีการกํากับติดตามอยางไร และใหจัดทําคําสั่ง
ใหอธิการบดีลงนามเพื่อใหทุกฝายดําเนินการ
ตามหนาที่  

2. การนํารองเขาสูฐานขอมูล TQR จํานวน 
11 หลกัสูตร ผานจํานวน 2 หลักสูตร ใหมี       
การถอดบทเรียนวาเหตุใด 2 หลักสตูรนี้จึงผาน  
ควรมีการทํา KM รวมกัน และจะทําอยางไร  
ใหผลการประเมินอยูในระดับที่ดีขึ้น 

3. ควรมีปรับปรุงหลกัสูตรที่ไมใชหลักสูตร
ปกติ เชน หลักสูตรปริญญาโท   

4. หลักสูตรระยะสั้นกับหนวยงานภายนอก  
จะทําอยางไรใหมีหลักสูตรเพิ่มมากขึ้น 

  5. ควรมีการตั้งคาเปาหมายเพื่อมุงหวังใหมี
การพัฒนาไปสูเปาหมายมากยิ่งขึ้น 

- แจงมติการประชุมใหแกหนวยงาน        
ที่เกี่ยวของไดรับทราบ 

- ปรับแกไขเรียบรอยแลว 
- นําเขาการประชุมสภามหาวิทยาลยั     

ครั้งที่ 11/2561 วันที่ 10 ตุลาคม 2561 
- คําสั่งอยูระหวางการดําเนินการ 

4.2 ขอความเห็นชอบรายงานผลการประเมิน
คุณภาพภายใน  เพื่อเผยแพรหลักสูตรที่มี
คุณภาพและมาตรฐานตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 
(TQR) 

เห็นชอบรายงานผลการประเมินคณุภาพ
ภายใน  เพ่ือเผยแพรหลักสูตรที่มีคณุภาพ
และมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวฒิุ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (TQR)  และขอให
ทีมงานชวยผลักดันในปการศึกษาตอไป 

- แจงมติการประชุมใหแกหนวยงาน        
ที่เกี่ยวของไดรับทราบ 

- นําเขาการประชุมสภามหาวิทยาลยั     
ครั้งที่ 11/2561 วันที่ 10 ตุลาคม 2561 

4.3 ขอความเห็นชอบ (ราง) ประกาศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  
เรื่อง การดาํเนินการคัดเลือกบุคคล    
เขาศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา  ระดับปริญญาตรี  
ภาคปกติ  ประจาํปการศึกษา 2562 

 เห็นชอบ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรอียุธยา  เร่ือง การดําเนินการ
คัดเลือกบุคคลเขาศึกษาในมหาวิทยาลยั   
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  ระดับปริญญาตรี  
ภาคปกติ  ประจําปการศกึษา 2562 โดยมี
ปรับแกไขตามขอเสนอแนะของ  
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) 
ดังตอไปนี้ 
1. รอบ 1  Portfolio (แฟมสะสมผลงาน)  
2. รวม 1.1 กับ 1.2 พื้นที่บริการ รับสมัคร

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2561 – วันที่ 30 
ธันวาคม 2561 

3. รอบ 2 รอบโควตาและรับตรงอิสระ   
ครั้งที่  1 รับสมัคร วันที่ 15 มกราคม 
2562 – วันที่ 23 มีนาคม 2562   

- แจงมติการประชุมใหแกหนวยงาน        
ที่เกี่ยวของไดรับทราบ 

-  ปรับแกไขเรียบรอยแลว 
- ประกาศลงนามเมื่อวันที ่14 กันยายน 

2561 และเปดรับสมัครนักศึกษาแลว 
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ระเบียบ
วาระท่ี 

เร่ือง 
มติท่ีประชุม/ขอเสนอแนะ 

และขอส่ังการ 
ผลการปฏิบัตติามมต ิ

4. รอบ 5 จากเดิม 5.1 ครั้งที่ 1 เปลี่ยนเปน 
รอบ 5 รับตรงอิสระ  คร้ังที่ 2      

5. รอบ 5 จากเดิม 5.2 ครั้งที่ 2 เปลี่ยนเปน 
รอบ 6 รับตรงอิสระ  คร้ังที่ 3 

6. ใหประชาสัมพันธการให โควตากับ
วิ ท ย า ลั ย เ ท ค นิ ค  แ ล ะ วิ ท ย า ลั ย
อาชีวศกึษาดวย 

7. ปรับวิธีการรับสมัครและคัดเลือกใหมี
เลอืกได 2 อันดับ (ยกเวนคณะครุศาสตร
เ ลื อ ก ได  1  อั นดั บ )  ( โ ดย ไม มี ก า ร
สัมภาษณอันดับ 2) 

4.4 ขอความเห็นชอบ (ราง) แผนบริหาร 
ความเสี่ยง  มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา  ประจาํปงบประมาณ 
พ.ศ. 2561 และรายงานผล             
การดาํเนินงานตามแผนบริหารความ 
เสี่ยงฯ 

เห็นชอบ (ราง) แผนบรหิารความเสี่ยง  
มหาวิทยาลัยราชภฏัพระนครศรีอยุธยา  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 และ
รายงานผลการดําเนินงานตามแผนบริหาร
ความเสี่ยงฯ และคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย (ก.บ.) มขีอเสนอแนะ         
ใหทบทวนการระบุความเสี่ยงและปจจยั
เสี่ยง  และใหเชิญผูเชี่ยวชาญมาวางแผนและ  
ใหคําปรึกษาเพื่อยกรางการจัดทําแผนความ
เสี่ยงใหมตั้งแตตนป โดยใหจัดทําเปน
โครงการของบประมาณจากมหาวิทยาลยั 

- แจงมติการประชุมใหแกหนวยงาน        
ที่เกี่ยวของไดรับทราบ 

- ปรับแกไขตามขอเสนอแนะของคณะ
กรรมการบริหารมหาวิทยาลยั (ก.บ.)  

- นําเผยแพรทางเว็บไซตของกองนโยบาย
และแผน 

4.5 ขอทบทวน (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา วาดวย     
การดาํเนินงานและการจัดหารายได    
ของศูนยฝกปฏิบัติการวิชาชีพธุรกิจ 
(อาคารสวนหลวง) พ.ศ. ... 

เห็นชอบ (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา วาดวย การดําเนินงาน
และการจัดหารายไดของศูนยฝกปฏิบัติการ
วิชาชีพธุรกิจ (อาคารสวนหลวง) พ.ศ. ... 
โ ดยปรับแก ไขตามข อ เ สนอแนะขอ ง  
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) 
ดังตอไปนี ้
1. คํานิยาม “รองคณบดีฝายวิชาการ” 

แ ก ไ ข เ ป น  “ ร อ ง ค ณ บ ดี ที่ ไ ด รั บ
มอบหมาย” 

2. เพิ่ ม เติมคํ านิยาม  “คณะกรรมการ      
สรรหา” 

3. หมวด 1 ขอ  5 คํ าว า  “รองคณบดี     
ฝายวิชาการ” แกไขเปน “รองคณบดีที่
ไดรับมอบหมาย” 

4. หมวด 2 ขอ 14 ขอความหายไป 
5. หมวด 2 ขอ 15 (5) แก ไขเปน ใหมี    

การกันเงินรายไดรอยละ 10 ของกําไร
สุทธิ  เพื่อสงเปนเงินบํารุงการศึกษา
ใหกับมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ ใหจัดสงภายใน 
60  วั นนั บ แต วั น สิ้ น ง ว ด บัญชี ข อ ง
ปงบประมาณ 

6. หมวด 2 ขอ 17 ใหตัดออก 
 

- แจงมติการประชุมใหแกหนวยงาน        
ที่เกี่ยวของไดรับทราบ 

- นําเขาการประชุมคณะกรรมการปรับปรงุ
และยกรางกฎหมาย เมื่อวันที ่15 
กันยายน 2561  
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ระเบียบ
วาระท่ี 

เร่ือง 
มติท่ีประชุม/ขอเสนอแนะ 

และขอส่ังการ 
ผลการปฏิบัตติามมต ิ

4.6 ขอทบทวน (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  วาดวย     
การดาํเนินงานและการจัดหารายได    
ของศูนยหนังสือ พ.ศ. .... 

เห็นชอบ (ราง) ระเบยีบมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรอียุธยา  วาดวย  การดาํเนินงาน
และการจัดหารายไดของศนูยหนังสือ 
พ.ศ. .... 

- แจงมติการประชุมใหแกหนวยงาน        
ที่เกี่ยวของไดรับทราบ 

- นําเขาการประชุมคณะกรรมการปรับปรงุ
และยกรางกฎหมาย เมื่อวันที ่15 
กันยายน 2561 มติที่ประชุมเห็นชอบ 

- นําเขาการประชุมสภามหาวิทยาลยั ครัง้ที่ 
11/2561 วันที่ 10 ตุลาคม 2561 

 
 

   มติ/ความเห็นของที่ประชมุ 
   รับทราบ   

 

ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องนําเสนอเพื่อพจิารณา 
 

ระเบียบวาระที่ 4.1  ขอความเห็นและขอเสนอแนะ เร่ือง การบริหารหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต   
ในคณะอื่น 

 

 สาระสําคัญโดยยอ 
 ตามท่ีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรไดดําเนินการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร

ครุศาสตรบัณฑติ  สาขาวิชาดนตรีศึกษา นั้น  ตอมาคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  ไดทําบันทึก
ขอความท่ี ศธ 0550.3.1/1872 ลงวันที่ 12 กันยายน 2561 เรื่อง ขออนุญาตสอบถามข้ันตอน      
การดําเนินการและการกําหนดการรับผิดชอบในการพัฒนาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชา
ดนตรีศึกษาถึงรองอธิการบดีฝายวิชาการ  เพ่ือใหการบริหารหลักสูตรเปนไปดวยความเรียบรอย      
จึงขอใหคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) ใหความคิดเห็นและใหขอเสนอแนะในประเด็น   
ตาง ๆ ดังนี ้

1. การจัดการเรียนการสอนในกลุมวิชาชีพคร ู
2. การนิเทศนักศึกษา 
3. การจัดงบประมาณ 

 
  

มติ/ความเห็นของที่ประชมุ 
 คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) มีความเห็นและขอเสนอแนะ ดังตอไปนี้ 

1. หลักการในการบริหารจัดการ  การจัดการเรียนการสอน คือ สาขาวิชาหรือคณะใด       
ก็สามารถที่จะเปดหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตและบริหารจัดการภายใตคณะที่สังกัดได  แตย้ําวาจะตอง     
ไดมาตรฐานตามที่คุรุสภากําหนด 

2. ขั้นตอนการเสนอหลักสูตรใหดําเนินการตามระบบปกติของมหาวิทยาลัย  กรณีที่
หลักสูตรใดอาจารยประจําหลักสูตรไมครบใหประสานงานกับคณะครุศาสตรหรือคณะอ่ืนรวมกัน  และ
สวนกลางโดยรองอธิการบดีฝายวิชาการจะเปนผูกํากับดูแล  ควบคุมมาตรฐานให  ทั้งนี้มีเงื่อนไขวาจะตอง
ไมเปดหลักสูตรแขงขัน 
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3. การนิเทศกนักศึกษา  ใหอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรเปนผูนิเทศก 
4. การจัดรายวิชาชีพครู  ใหประสานงานกับคณะครุศาสตรเปนหลัก 
5. การจัดสรรงบประมาณ  หลักสูตรสังกัดคณะใด  ใหจัดงบประมาณไปยังคณะนั้น 

 

ระเบียบวาระที่ 4.2  ขอความเห็นชอบ (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา     
วาดวย  การจายเงินสวัสดิการคารักษาพยาบาลใหกับบุคลากรมหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา พ.ศ. ... 

 

 สาระสําคัญโดยยอ 
 ดวยมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาไดจัดสรรงบประมาณไวสําหรับเบิกจายเงิน

สวัสดิการคารักษาพยาบาลใหกับบุคลากรไวประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 แลว  แตเนื่องจาก
มหาวิทยาลัยไดออกระเบียบเก่ียวกับการเบิกจายเงินสวัสดิการคารักษาพยาบาลใหกับบุคลากร
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาเฉพาะปงบประมาณ พ.ศ. 2561 เทานั้น  ฉะนั้นจึงไมสามารถเบิก
จายเงินสวัสดิการคารักษาพยาบาลใหกับบุคลากร  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ได 

 งานนิติการจึงไดจัดทํา (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา วาดวย การเบิก
จายเงินสวัสดิการคารักษาพยาบาลใหกับบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา พ.ศ. ... ขึ้น      
โดยแกไขปรับปรุง ดังนี้ 

1. ยกเลิกระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  วาดวย  การเบิกจายเงินสวัสดิการ     
คารักษาพยาบาลใหกับบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  ประจําปงบประมาณ 2560 

2. ปรับแกขอ 2 จากเดิม “ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 30 
กันยายน 2561 ปรับใหมเปน “ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2561 เปนตนไป” เพ่ือให
ระเบียบมีผลบังคับใชตลอดไปจนกวาจะมีการยกเลิกการจัดสรรงบประมาณเก่ียวกับสวัสดิการ              
คารักษาพยาบาลใหกับบุคลากร 

3. กําหนดเนื้อหาเพ่ิมในขอ 5 วรรคสาม เปน “ในกรณีใดที่ไมไดรับจัดสรรเงินงบประมาณ       
ตามวรรคหนึ่ง ใหถือวาปนั้นไมมีการเบิกจายเงินสวัสดิการตามระเบียบนี้” เพื่อใหสอดคลองกับขอ 2 

 

มติ/ความเห็นของที่ประชมุ 
เห็นชอบ (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  วาดวย  การจายเงนิสวัสดิการ

คารักษาพยาบาลใหกับบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา พ.ศ. ... โดยคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย (ก.บ.) มีปรับแกไข ดังตอไปนี้ 

1. ชื่อระเบียบใหปรับจาก พ.ศ. .... เปน  ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 
2. ขอ 2 การบังคับใชจากวันที่ 1 ตุลาคม 2561 เปนตนไป ใหปรับเปน  ปงบประมาณ 2562 

หรือวันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2562 
3. ขอ 5 วรรค 3 ใหตัดขอความ “ในกรณีปใดที่ไมไดรับจัดสรรเงนิงบประมาณตามวรรคหนึ่ง 

ใหถือวาปนั้นไมมีการเบิกจายเงินสวัสดิการตามระเบียบนี้” ออก  
เมื่อปรับแกไขเรียบรอยแลวใหนําเขาการประชุมคณะกรรมการปรับปรุงและยกรางกฎหมาย

ของมหาวิทยาลัยและการประชุมสภามหาวิทยาลัยตอไป 
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ระเบียบวาระที่ 4.3  ขอความเห็นชอบการขออนุมัติงบประมาณคาสาธารณูปโภค งบประมาณ
จํานวน 7,000,000 บาท จากเงินบํารุงการศกึษาคงคลัง 

 

 สาระสําคัญโดยยอ 
 ตามท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาโดยงานการเงินไดดําเนินการเบิกจาย          

คาสาธารณูปโภค  รายการคาไฟฟา  เปนประจําทุกเดือน  โดยใชงบประมาณจากงบประมาณแผนดินและ
งบประมาณเงินบํารุงการศึกษา  ซึ่งในปจจุบันมีคาไฟฟาคางจายอยูตั้งแตเดือนมิถุนายน – เดือนสิงหาคม 
จึงทําใหมียอดคาใชจายที่จําเปนตองขออนุมัติ ดังนี ้

  

ประจําเดือน งบประมาณ (บาท) หมายเหตุ 
มิถุนายน 1,262,833.64 ยอดจายจริงตามใบเรียกเก็บ      

คาใชบริการ กรกฎาคม 1,610,003.53 
สิงหาคม 1,738,411.80 
กันยายน 2,388,751.03 ยอดจากการประมาณการ 

รวม 7,000,000.00  
 

 

มติ/ความเห็นของที่ประชมุ 
  เห็นชอบการขออนุมัติงบประมาณคาสาธารณูปโภค งบประมาณจํานวน 7,000,000 

บาท จากเงินบํารุงการศึกษาคงคลัง  โดยมีขอเสนอแนะวาใหปรับเหตุผลในการนําเสนอ             
ตามขอเท็จจริงตามมติคณะรัฐมนตรี และนําเขาการประชุมคณะกรรมการบริหารงบประมาณและ
การเงินและการประชุมสภามหาวทิยาลัยตอไป 

 

ระเบียบวาระที่ 4.4  ขอความเห็นชอบ (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  
วาดวย  การรับจายเงินคาธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาสําหรับ
นักศึกษาตางชาติโครงการความรวมมือระหวางมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยากับหนวยงานตางประเทศ พ.ศ. 2561 

 สาระสําคัญโดยยอ 
 ดวยมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยามีนโยบายรับนักศึกษาจากประเทศจีนเขา

ศึกษาตอระดับปริญญาโทของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จํานวน 2 หลักสูตร คือ 
หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  และหลักสูตรบริหารธุรกิจ
มหาบัณฑิต  สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ในปการศกึษา 2561 นั้น 

 
 

มติ/ความเห็นของที่ประชมุ 
  เห็นชอบ (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  วาดวย  การรับจายเงิน
คาธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาสําหรับนักศึกษาตางชาติโครงการความรวมมือระหวาง
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยากับหนวยงานตางประเทศ พ.ศ. 2561  โดยมีขอเสนอแนะเรื่อง
องคประกอบของคณะกรรมการและการจัดสรรเงินในสวนของ 30% เขามหาวิทยาลัยและ 70% ใหบริหาร
ตามจริงโดยไมใหใชจนหมด  สวนการไปเจรจาที่สาธารณรัฐประชาชนจีนครั้งนี้จะไปในนามอธิการบดี  
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ดังนั้นหากผูบริหารชุดใหมมาก็จะดําเนินการตอ  และเม่ือปรับแกไขเรียบรอยแลวใหนําเขาการประชุม
คณะกรรมการปรับปรุงและยกรางกฎหมายของมหาวิทยาลัยและการประชุมสภามหาวิทยาลัยตอไป 

 

ระเบียบวาระที่ 4.5  ขอความเห็นชอบเสนอชื่อผูที่มีคุณสมบัติเปนประธานคณะกรรมการติดตาม 
ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย จํานวน 2 รายชื่อ ตอสภา
มหาวิทยาลัย 

 

 สาระสําคัญโดยยอ 
 สภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาไดดําเนินการแกไขปรับปรุงขอบังคับ

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา วาดวย  คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล
งานของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2561 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 18(2) มาตรา 39 และมาตรา 49 
วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ประกอบกับมติของสภามหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนครศรอียุธยา ในคราวประชุมครั้งท่ี 9/2561 เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2561 ตามขอบังคับ 
ขอ 5  ใหนายกสภามหาวิทยาลัยแตงตั้คณะกรรมการโดยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัย      
เพ่ือประเมินผูรับการประเมิน (1) ประธาน ซึ่งแตงตั้งจากผูทรงคุณวุฒิที่ เปนบุคคลภายนอก           
โดยการไดมาซึ่งประธาน  ใหมหาวิทยาลัยเสนอรายชื่อจํานวนสองรายชื่อตอสภามหาวิทยาลัย        
เพ่ือพิจารณาคัดเลือกใหเปนประธาน นั้น 

 เพื่อใหไดมาซึ่งประธานคณะกรรมการติดตามฯ ตามขอบังคับ  สํานักงานอธิการบดีใน
ฐานะหนวยธุรการ  จึงขอเสนอตอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) ในการเสนอและ
พิจารณาคัดเลือกรายชื่อผูทรงคุณวุฒิภายนอกเพ่ือปฏิบัติหนาที่เปนประธานคณะกรรมการติดตามฯ 
จํานวน 2 รายชื่อ เพื่อที่ฝายเลขานุการจะนําเสนอตอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาตอไป 

 
 

มติ/ความเห็นของที่ประชมุ 
  เห็นชอบเสนอชื่อผูที่มีคุณสมบัติเปนประธานคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและ
ประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย จํานวน 2 รายชื่อ ตอสภามหาวิทยาลัย  ดังนี ้

1. ดร.สุชาติ   เมืองแกว 
2. ศาสตราจารย น.พ.สมเกียรติ   วัฒนศิริชัยกุล 

 

ระเบียบวาระที่ 4.6  ขอความเห็นชอบ (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
วาดวย การบริหารงานบุคคลสําหรับพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. .... 

 

 สาระสําคัญโดยยอ 
 ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาในคราวประชุมครั้งที่ 10/2561    

เมื่อวันที่  26 กันยายน 2561 มีมติใหมหาวิทยาลัยนําขอบังคับวาดวยการบริหารงานบุคคล          
พ.ศ. 2561 ไปทบทวนใหมโดยผานการพิจารณาจากคณะกรรมการชุดตาง ๆ ตามข้ันตอนและ
กระบวนการของมหาวิทยาลัย 
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 ตอมางานนิติการไดรับมอบหมายจากรองอธิการบดีฝายกิจการพิเศษและกฎหมาย       
ใหดําเนินการทบทวนและยกรางขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา วาดวย            
การบริหารงานบุคคลสําหรับพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ...   

 
 

มติ/ความเห็นของที่ประชมุ 
เห็นชอบในหลักการ (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา วาดวย         

การบริหารงานบุคคลสําหรับพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ... โดยคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
(ก.บ.)  มีปรับแกไขดังตอไปนี ้

1. ขอ 3 ใหยกเลิกขอบังคับฯ พ.ศ. 2551  แกไขเปน พ.ศ. 2561 
2. ขอ 4 คํานิยามของพนักงานมหาวิทยาลัย ใหตัดขอความ “และเงินรายได          

ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา” ออก 
3. ขอ 14 (2) ระยะเวลาเดิม 2 ป ปรับเปน 3 ป  สวนขอ 14(3)  สัญญาฉบับที่ 3      

ใหกําหนดระยะเวลาเปน 5 ป และสัญญาสุดทายมีอายุครบ 60 ป บริบูรณใหเปนฉบับที่ 4 
4.  ขอ 16 และขอ 19 ใหตัดขอความ “หลักเกณฑและวิธีการท่ี ก.บ.ม.กําหนด” และ

เปลี่ยนเปน “ขอบังคับที่สภามหาวิทยาลัยกําหนด” 
5. ขอ 25 เพ่ิมขอ 1  “อาจารยตองมีผลงานทางวิชาการตามประกาศภาระงาน และ

ตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร” และตัดขอความตั้งแตคําวา “ยกเวนผลงานที่เทียบไดกับตําแหนงรอง
ศาสตราจารยใหเปนไปตามหลักเกณฑที่ ก.บ.ม.กําหนด” ออก 

6. เพ่ิมหมวด 7 การลา โดยใหยึดตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการลาของ
ขาราชการโดยอนุโลม” และใหเรียงลําดับหมวดใหมใหถูกตอง  

7. ขอ 45 เพ่ิมขอความตอทายวา “แลวรายงานใหสภามหาวิทยาลัยรับทราบ” 
เม่ือปรับแกไขเรียบรอยแลวใหนําเขาการประชุมคณะกรรมการปรับปรุงและยกราง

กฎหมายของมหาวิทยาลัยและการประชุมสภามหาวิทยาลัยตอไป 

 

ระเบียบวาระที่ 4.7  พิจารณา (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา วาดวย 
คุณสมบัติ  และวิธีการสรรหาอธิการบดี พ.ศ. ... และพิจารณา (ราง) 
ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา วาดวย คุณสมบัติ 
หลักเกณฑ และวิธีการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. .... 

 

 สาระสําคัญโดยยอ 
 งานนิติการไดปรับปรุงแกไข (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา วาดวย  

คุณสมบัติ  และวิธีการสรรหาอธิการบดี พ.ศ. .... และ (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
วาดวย คุณสมบัติ หลักเกณฑ และวิธีการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. .... โดยไดเสนอใหสภา
คณาจารยและขาราชการพิจารณาขอความเห็นชอบขอบังคับดังกลาว  ซึ่งสภาคณาจารยและขาราชการได
พิจารณาแลวมีมติเห็นชอบใหนําเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) พิจารณายกรางขอบังคับ
ดังกลาว  เนื่องจากการดําเนินการไมเปนไปตามอํานาจหนาที่ของสภาคณาจารยและขาราชการ 
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 เรื่องนี้ไดผานการพิจารณาจากการประชุมสภาคณาจารยและขาราชการ  ครั้งที่ 7/2561       
เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2561 

 
 

มติ/ความเห็นของที่ประชมุ 
  เสนอวาใหใชตามเดิม  เนื่องจากไมพบปญหาในการปฏิบัติ  จึงไมมีการแกไข 

 

ระเบียบวาระที่ 4.8  ขอความเห็นชอบ (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  
วาดวย  การลาของผูบริหารมหาวิทยาลัย พ.ศ. .... 

 

 สาระสําคัญโดยยอ 
ตามท่ีอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาเกษียณอายุราชการ เมื่อวันท่ี 1 

ตุลาคม 2561 และยังดํารงตําแหนงอธิการบดีตอไปจนครบวาระในวันที่ 8 มิถุนายน 2562 เพ่ือให   

การปฏิบัติราชการเปนไปดวยความเรียบรอยและถูกตอง  จึงสมควรกําหนดหลักเกณฑการลาของ

ผูบริหารมหาวิทยาลัย  เพื่อใหผูบริหารที่มิไดเปนขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาสามารถลา

การปฏิบัติหนาที่ราชการใหเปนไปดวยความถูกตองตามกฎหมายตอไป 

รองอธิการบดีฝายกิจการพิเศษและกฎหมายไดมอบหมายใหงานนิติการจัดทํา (ราง) 

ขอบังคบัมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  วาดวย  การลาของผูบริหารมหาวิทยาลัย พ.ศ. .... 

โดยเทียบเคียงกับขอบังคับวาดวยการลาของผูบริหารมหาวิทยาลัยจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี        

ราชมงคลสุวรรณภูม ิ
 

มติ/ความเห็นของที่ประชมุ 
เห็นชอบ (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  วาดวย  การลาของ

ผูบริหารมหาวิทยาลัย พ.ศ. .... และนําเขาการประชุมคณะกรรมการปรับปรุงและยกรางกฎหมายและ
การประชุมสภามหาวิทยาลัยตอไป 

 

ระเบียบวาระที่  4.9  ขอทบทวนการปรับโครงสรางการแบงสวนราชการภายในสังกัด
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 

 สาระสําคัญโดยยอ 
 จากการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 10/2561 เมื่อวันพุธท่ี 26 กันยายน 2561           

มติท่ีประชุม เห็นชอบในหลักการเรื่องการปรับโครงสรางการแบงสวนราชการภายในสังกัดมหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยาโดยใหปรับแกไขตามขอเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัยและ
มอบหมายมหาวิทยาลัยหารือใหไดขอสรุปและแนวทางดําเนินการและนําเขาท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัย   
ในคราวตอไป 

ดังนั้นจึงขอทบทวนการปรับโครงสรางการแบงสวนราชการภายในสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยาเพ่ือใหคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) ไดพิจารณาตอไป 
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มติ/ความเห็นของที่ประชมุ 
เห็นชอบการปรับโครงสรางการแบงสวนราชการภายในสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา  โดยคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) มีปรับแกไข ดังตอไปนี้ 
1. คณะวิทยาการจัดการ  งานฝกประสบการณวิชาชีพและสหกิจศึกษา รวมกับ      

งานบริหารวิชาการและพัฒนาการเรียนการสอน 
2. สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอปรับเปน 7 งาน โดยจะขอแจงชื่องาน

ภายหลัง 
3. กองบริการการศึกษา  งานบริการการศึกษา ขอควบรวมอยูกับงานบริหารงานทั่วไป 
4. สถาบันอยุธยาศึกษา  ศูนยทองเที่ยวทางวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถ่ินจังหวัด

พระนครศรีอยุธยา  และหอศิลปจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ใหคงเดิม 
5. ยุบสํานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ใหเปนงานในกองบริการการศึกษา        

ทําหนาที่เปนหนวยทะเบียนและธุรการกลาง  สวนสาขาวิชาใหสังกัดคณะเปนผูรับผิดชอบการจัดการ
เรียนการสอน  

6. เพ่ิมศูนยพัฒนาฝมือแรงงานและหนวยบริการวิชาการและฝกอบรม  เปนหนวยงาน
ขึ้นตรงกับมหาวิทยาลัย 
       

ระเบียบวาระที่ 4.10  ขอทบทวนการกําหนดกรอบอัตรากําลัง 4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 
2564) 

 

 สาระสําคัญโดยยอ 
 จากการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 10/2561 เมื่อวันพุธท่ี 26 กันยายน 2561           

มติที่ประชุม เห็นชอบในหลักการเรื่องการกําหนดแกไขตามขอเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัย
และมอบหมายมหาวิทยาลัยหารือใหไดขอสรุปและแนวทางดําเนินการและนําเขาที่ประชุมสภา
มหาวิทยาลัยในคราวตอไป 

 ดังนั้นจึงขอทบทวนการกําหนดกรอบอัตรากําลัง 4 (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เพ่ือใหคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) ไดพิจารณา
ตอไป 

 

มติ/ความเห็นของที่ประชมุ 
เห็นชอบการกําหนดกรอบอัตรากําลัง 4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) และ

เพ่ิมอัตรากําลังของสาขาวิศวกรรมไฟฟา ภาควิชาวิทยาศาสตร จํานวน 1 อัตรา ในป พ.ศ. 2563 
เนื่องจากคุณสมบัติอาจารยประจําหลักสูตรยังไมครบตามเกณฑ 
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ระเบียบวาระที่ 5 แจงผลและนําเสนอแผนงานที่จะดําเนินการของหนวยงานตาง ๆ  
ระเบียบวาระที่ 5.1 คณบดีคณะครุศาสตร 
 

 สาระสําคัญโดยยอ 
  ผลการดําเนินงาน  เดือนกันยายน 2561 

1. วันที่ 12 กันยายน 2561 โครงการการจัดกิจกรรมนันทนาการและการออกกําลังกาย        
ในผูสูงอายุบานพยอม  อําเภอวังนอย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (โครงการพัฒนาทองถิ่น 5 พ้ืนท่ีเปาหมาย
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา)  เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ  โรงเรียนผูสูงอายุบานพะยอม 

2. วันที่ 17 กันยายน 2561 ประชุมหลังการรับการประเมินประกันคุณภาพการศึกษา        
เพ่ือดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพ QIP คณะครุศาสตร ปการศึกษา 2561 ระดับคณะและระดับ
หลักสูตร  เวลา 15.30 – 17.00 น. ณ  หองประชุม 211 อาคารครุสรรพสิทธิ ์

3. วันที่ 29 – 30 กันยายน 2561 โครงการการพัฒนาสื่อนวัตกรรมการเรียนการสอนในยุค 4.0  
(โครงการพัฒนาทองถ่ิน 5 พื้นที่เปาหมายของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา)  เวลา 08.30 -      
16.30 น.  ณ  หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร 31104  อาคาร 100 ป 

 

   แผนการดําเนินงาน ประจําเดือนตุลาคม – พฤศจิกายน 2561 
1. วันที่ 3 ตุลาคม 2561 วิพากษหลักสูตร กลุมวิชาชีพครู  เวลา 08.30-14.00 น.      

ณ หองประชุม 204  ณ อาคารครุสรรพสิทธิ์   
2. วันที่  11 ตุลาคม 2561 เสริมสรางคุณธรรมจริยธรรม (ทําบุญ – ตักบาตร)         

เวลา 07.00 - 08.30 น. ณ วัดบรมพุทธาราม 
3. วันที่ 25 ตุลาคม 2561 ประชุมคณะกรรมการประจําคณะครุศาสตร ครั้งที่ 8/2561  

เวลา 13.00-16.30 น. ณ  หองประชุม 223  อาคาร กศพ. 
4. วันที่ 17 - 23 ตุลาคม 2561 นํานักเรียนโรงเรียนสาธิตมัธยม จํานวน 20 คน และ

อาจารย จํานวน 5 คน เขารวมโครงการแลกเปลี่ยนทางการศึกษาและวัฒนธรรม ณ มหาวิทยาลัย
เกียวโต 

5. วันที่ 8 พฤศจิกายน 2561 โรงเรียนสาธิตมัธยม  เสริมสรางคุณธรรมจริยธรรม 
(ทําบุญ-ตักบาตร) เวลา 07.00-08.30 น. ณ วัดบรมพุทธาราม 

6. วันที่ 19 - 28 พฤศจิกายน 2561  แขงขันกีฬาภายใน “114 ป ศรีอยุธยาเกมส” 
เวลา 15.30-16.30 น. ณ  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

7. วันที่  22 พฤศจิกายน 2561 สืบสานวัฒนธรรมไทยประเพณีลอยกระทง           
เวลา 13.00-16.30 น. ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

8. วันที่ 28 พฤศจิกายน 2561 นักศึกษาชั้นปท่ี 5 (รหัส 57) เขารวมสัมมนาหลังฝก
ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2  (ครั้ง ท่ี 1) ภาคเรียนที่  2/2561 เวลา 08.30 -12.00 น.              
ณ หองประชุมอาคาร 100 ป  
 

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
รับทราบ    
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ระเบียบวาระที่ 5.2  คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
 

 สาระสําคัญโดยยอ 
  ผลการดําเนินงานในเดือนกันยายน 2561 

1. วันที่ 27 - 29 สิงหาคม  2561 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรและสาขาวิชา
ภาษาจีน โดยอาจารย มูนีเราะฮ ยีดํา รองคณบดีฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ  อาจารยธัญญารัตน มะลา
ศรี ประธานบริหารหลักสูตรสาขาวิชาภาษาจีน   และอาจารยชะเอม สังสีแกว เลขานุการหลักสูตร
สาขาวิชาภาษาจีน ศึกษาดูงานและหารือแนวทางการทําความรวมมือดานการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและการ
พัฒนาหลักสูตรดานภาษาจีน Shandong Normal University เมือง Jinan ประเทศจีน 

2. วันที่  3 - 7  กันยายน 2561 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรและสาขาวิชา
ภาษาอังกฤษ ใหการตอนรับ คณะนักศึกษาและอาจารย จากมหาวิทยาลัย Hijiyama University ประเทศ
ญี่ปุน ในการแลกเปลี่ยนเรียนรูภาษาและวัฒนธรรมกับนักศึกษาสาขาภาษาอังกฤษ  ณ หอง 104         
อาคารฉะไกรนอย(อาคาร 1)  คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

3. วันที่ 8 กันยายน 2561 สาขาวิชาศิลปะการแสดง เขารวมแสดงโครงการ "ดนตรีในสวน
สัญจร" กิจกรรม "กรุงเกาเลาขานตํานานเพลง" ของสถานีวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทย               
กรมประชาสัมพันธ ณ บริเวณวัดมหาธาตุ อุทยานประวัติศาสตรพระนครศรีอยุธยา 

4. วันที่ 12 กันยายน 2561 จัดกิจกรรมเสวนาสาธารณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
ครั้งที่ 4 พหุวัฒนธรรมในศิลปะอยุธยา “ดุริยศิลปและพัตราภรณในจิตรกรรมไทย” วิทยากรรวมการเสวนา
ในครั้ งนี้  ไดแก  คุณดลมงคล ประพัทธสุรพงศ  ผู เชี่ยวชาญดานผาและเครื่องแตงกายโบราณ             
อาจารยอุมาภรณ กลาหาญ อาจารยสาขาวิชาดนตรีไทย และอาจารยสุรินทร ศรีสังขงาม อาจารย
สาขาวิชาศิลปกรรม ณ หอง 104 อาคารฉะไกรนอย(อาคาร 1) คณะมนุษยศาสตร และสังคมศาสตร 

5. วันที่ 12 กันยายน 2561 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ จัดโครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ                 
เพ่ือเพ่ิมศักยภาพการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 วิทยากร คือ ผูชวยศาสตราจารย ดร.จันทรเพ็ญ คลายมุข 
อาจารยสาขาวิชาภาษาอังกฤษ ณ หอง 43108 อาคารบรมพุทธาราม(อาคาร 43) คณะมนุษยศาสตร และ
สังคมศาสตร 

6. วันที่ 13 กันยายน 2561 สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร จัดกิจกรรมไหวครูรัฐประศาสน
ศาสตร ประจําปการศึกษา 2561 ณ หอง 104 อาคารฉะไกรนอย(อาคาร 1) คณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร 

7. วันที่ 13 กันยายน 2561 สาขาวิชาการปกครองทองถ่ิน จัดกิจกรรมไหวครูปกครอง
ทองถิ่น ประจําปการศึกษา 2561 ณ หอง 43108 ชั้น 2 อาคาร 43 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  

8. วันที่ 19 กันยายน 2561 ประชุมคณะกรรมการประจําคณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร ครั้งที่ 8/2561 ณ  หองประชุมหมื่นจันทราช(หอง 43110) อาคารบรมพุทธาราม(อาคาร 43)        
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

9. วันที่ 19 กันยายน 2561 สัมภาษณทุนการศึกษา ประเภท “ทุนแบบไดเปลา” ประจําป
การศึกษา 2561 ณ  หองประชุมหม่ืนจันทราช (หอง 43110) อาคารบรมพุทธาราม(อาคาร 43)          
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
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10. วันที่ 20 กันยายน 2561 จัดงานมุทิตาจิต แดผูเกษียณอายุราชการ ประจําป 2561     
แดผูเกษียณอายุราชการ จํานวน 3 คน ประกอบดวย อาจารยจํานวน 2 คน คือ อาจารย ดร.เกษม       
บํารุงเวช ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุมิตร เทพวงษ และบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการจํานวน 1 คน คือ    
นางนภา บุตรพันธ ณ  หอง 104  อาคารฉะไกรนอย(อาคาร 1) คณะมนุษยศาสตร และสังคมศาสตร 

11. วันที่  26 กันยายน 2561 จัดกิจกรรมประกวดดาว เดือน และดาวเทียม                 
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ประจําป 2561 “Smart Idol Freshy Day HuSo 2018” รอบเก็บ
คะแนนการแสดงความสามารถพิเศษ ณ ลานกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

12. วันที่ 27 กันยายน 2561 สาขาวิชาศิลปะการแสดง รวมแสดงในงานเลี้ยงตอนรับ ผูเขา
ประชุม ในงาน The 18th International Symposium Communications and Information 
Technologies ณ โรงแรม เดอะ สุโกศล เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 

 

แผนการดําเนินงานในเดือนตุลาคม 2561 
1. วันที่ 10 ตุลาคม 2561 จัดกิจกรรมประกวด ดาว เดือน ดาวเทียม คณะมนุษยศาสตร

และสังคมศาสตร ประจําปการศึกษา 2561 (รอบตัดสิน) Smart Idol Freshly Day Huso 2018             
ณ หองประชุมอาคาร 100 ป คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

2. วันที่  17 ตุลาคม 2561 ประชุมคณะกรรมการประจําคณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร ครั้งที่ 9/2561 ณ หองประชุมหม่ืนจันทราช(หอง 43110) อาคารบรมพุทธาราม(อาคาร 43)        
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
 

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
รับทราบ    
 

ระเบียบวาระที่ 5.3 คณบดีคณะวิทยาการจัดการ 
 

 สาระสําคัญโดยยอ 
  ผลการดําเนินงานในเดือนกันยายน 2561 

1. วันที่ 3 – 5 กันยายน 2561 โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาตามมาตรฐานวิชาชีพ      
สูมาตรฐานสากล กิจกรรม “พัฒนาบุคลิกภาพในอุตสาหกรรมบริการ” ณ  จังหวัดระยอง 

2. วันที่ 19 กันยายน 2561 กิจกรรมประกวดดาว – เดือนคณะวิทยาการจัดการ             
ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยฯ 

3. วันที่ 8 และ 15 กันยายน  2561 สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ จัดโครงการบริการ
วิชาการ ภายใตโครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตรการพัฒนาทองถิ่น ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561       
“การพัฒนาชองทางการตลาดออนไลนเพื่อผลิตภัณฑชุมชนบานคลองจิก อําเภอบางปะอิน จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ณ  บานคลองจิก อําเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

4. วันที่ 12 - 13 กันยายน 2561 สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ จัดโครงการบริการวิชาการ 
ภายใตโครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตรการพัฒนาทองถ่ิน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 “การพัฒนา
ชองทางการตลาดออนไลนเพื่อผลิตภัณฑชุมชนบานอบทม อําเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา    
ณ  บานอบทม อําเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
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5. วันที่ 23 – 26 กันยายน 2561 นักศึกษาสาขาวิชาการทองเท่ียว ชั้นปที่ 3 ทัศนศึกษา
ตางประเทศ  ณ เมืองโอซากา ประเทศญี่ปุน 
 

แผนการดําเนินงานในเดือนตุลาคม 2561 
1. วันที่ 10  ตุลาคม 2561 กิจกรรมอบรมเสริมการเรียนการวิจัยสําหรับผูประกอบการ        

ณ หองประชุมอินทนิล 1  คณะวิทยาการจัดการ 
2. วันที่ 15 – 17 ตุลาคม 2561 กิจกรรมกีฬาสัมพันธวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 4 ณ โรงยิม 1 
3. วันที่ 29 – 31 ตุลาคม – 1 พฤศจิกายน 2561 โครงการบริการวิชาการขับเคลื่อน

ยุทธศาสตรการพัฒนทองถ่ิน กิจกรรม พัฒนาศักยภาพการทองเที่ยว เพื่อเสริมสรางอาชีพภายใตโครงการ 
9101 ในบานอบทม จังหวัดอางทอง ณ บานอบทม ตําบลยี่ลน อําเภอวิเศษชัยชาญ   จังหวัดอางทอง 
 

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชมุ 
รับทราบ   

 

ระเบียบวาระที่ 5.4  คณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
– ไมมี -  

 

ระเบียบวาระที่ 5.5 ผูอํานวยการสถาบันอยุธยาศึกษา  
 

 สาระสําคัญโดยยอ 
  ผลการดําเนินงานเดือนกันยายน 2561 

1. วันที่ 5 กันยายน 2561 อาจารย ดร.จงกล เฮงสุวรรณ ผูอํานวยการสถาบันอยุธยาศึกษา 
พรอมดวยผูบริหารและบุคลากรสถาบันอยุธยาศึกษา ใหการตอนรับอาจารย ดร.จุติรัช อนุกูล ผูอํานวยการ
สํานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พรอมดวยบุคลากร จํานวน  6 คน ในการศึกษา  
ดูงานและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม งานวิจัย งานหนวยอนุรักษสิ่งแวดลอม
ธรรมชาติและศิลปกรรมทองถ่ิน และงานการประกันคุณภาพการศึกษา ณ หองประชุมสถาบันอยุธยา
ศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

2. วันที่ 6 กันยายน 2561 อาจารย ดร.จงกล เฮงสุวรรณ ผูอํานวยการสถาบันอยุธยาศึกษา 
พรอมดวยผูบริหารและบุคลากรสถาบันอยุธยาศึกษา ใหการตอนรับ อาจารย ดร.อิทธิพัทธ ขรึมสันเทียะ 
รองผูอํานวยการวิทยาลัย  นาฏศิลปนครราชสีมา สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป กระทรวงวัฒนธรรม พรอม
ดวยตัวแทนบุคลากรจากหนวยงานตางๆ ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป จํานวน 40 คน ในการศึกษา         
ดูงานและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในดานการบริหารจัดการองคกร ปรัชญา วิสัยทัศน พันธกิจ วัฒนธรรม 
คานิยมองคกร และงานดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ณ หองประชุมสถาบันอยุธยาศึกษา มหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

3. วันที่ 14 กันยายน 2561 สถาบันอยุธยาศึกษา ใหการตอนรับคณะครู และนักเรียน 
จํานวน 210 คน จากโรงเรียนวัดสวางอารมณ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพ่ือรับฟงการบรรยายใหความรู
ดานประวัติศาสตรกรุงศรีอยุธยา ณ สถาบันอยุธยาศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา พรอม
ชมนิทรรศการ “สรางสรรคศิลป ถิ่นมรดกโลกพระนครศรีอยุธยา” ณ หอศิลปจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
และ “นิทรรศการประวัติศาสตรอยุธยา” ณ ศูนยบริการนักทองเที่ยว ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
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(หลังเกา) โดยมี นายพัฑร แตงพันธ นายอายุวัฒน คาผล นางสาธิยา รื่นชล และนางสาวอรอุมา โพธิ์จิ๋ว 
นักวิชาการศึกษา เปนวิทยากรใหแกคณะดังกลาว 

4. วันที่ 14 กันยายน 2561 สถาบันอยุธยาศึกษา ใหการตอนรับคณะครู และนักเรียน 
ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 1 – 6 จํานวน 300 คน จากโรงเรียนวัดสระแกว จังหวัดอางทอง เพ่ือรับฟง    
การบรรยายใหความรูดานประวัติศาสตรกรุงศรีอยุธยา พรอมชม “นิทรรศการประวัติศาสตรอยุธยา”            
ณ ศูนยบริการนักทองเที่ยว ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (หลังเกา) และนิทรรศการ “สรางสรรค
ศิลป ถิ่นมรดกโลก พระนครศรีอยุธยา” ณ หอศิลปจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมี นายพัฑร แตงพันธ 
นายอายุวัฒน คาผล นางสาธิยา รื่นชล และนางสาวอรอุมา โพธิ์จิ๋ว นักวิชาการศึกษา เปนวิทยากรใหแก
คณะดังกลาว 

5. วันที่ 24 กันยายน 2561 อาจารย ดร.จงกล เฮงสุวรรณ ผูอํานวยการสถาบันอยุธยา
ศึกษา เปนประธานการประชุมเตรียมความพรอมกอนการตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
(Pre-Audit) โดยมีผูบริหารและบุคลากรสถาบันฯ เขารวมประชุม ณ หองประชุมสถาบันอยุธยาศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
 

แผนการดําเนินงานเดือนตุลาคม 2561 
1. วันที่ 16 ตุลาคม 2561 ตรวจรับการประเมินประกันคุณภาพการศึกษา ณ หองประชุมสถาบัน

อยุธยาศึกษา 
2. วันที่ 17 ตุลาคม 2561 ประชุมคณะกรรมการดําเนินงานสถาบันอยุธยาศึกษา ครั้งที่ 8/2561   

ณ หองประชุมสถาบันอยุธยาศึกษา 
 

มติ/ความคิดเห็นของที่ประชมุ 
รับทราบ  

 

ระเบียบวาระที่ 5.6  ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 สาระสําคัญโดยยอ 
1.   เกิดเหตุฝนตกทําใหกิ่งไมไปโดนฟวสขาด  จึงทําใหไฟดับและทําใหหลอดไฟชั้นลางของ

อาคารบรรณราชนครนิทรขาด จํานวน 200 หลอด จึงขอใหกองกลางชวยดําเนินการตัดตนไมใหดวย 

2.   งบประมาณขององคการบริหารสวนจังหวัด (อบจ.) ของงบประมาณป พ.ศ. 2561 
ดําเนินการไมทัน  และจะเขามาเก็บขอมูลและขอจัดสรรเปนงบประมาณในป พ.ศ. 2562  

3.   การรายงานสถิติการใชหองสมุด  ขอมูลถึงวันที่ 5 ตุลาคม 2561 จํานวนผูเขามาใชบริการ
หองสมุด จํานวน 10,303 คน  

4.   วันที่  5 กันยายน 2561 เวลา 13.00 -16.00 น. สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ จัดการประชุมคณะกรรมการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาและการดําเนินงาน สํานัก
วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 9/2561  เพ่ือรายงานความกาวหนาของแตละหนวยงาน     
โดย ผศ.สาโรช ปุริสังคหะ ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เปนประธาน          
การประชุม จัดขึ้น ณ หองประชุม 31120 อาคาร 100 ป ศูนยภาษาและคอมพิวเตอร 
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5.   สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ดําเนินโครงการ จัดกิจกรรมสงเสริม
พัฒนาการบริหารจัดการหองสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศในชุมชน เพ่ือใหมีความพรอมในการใหบริการ
แก เยาวชน ประชาชน ชุมชนและทองถ่ิน  ณ โรงเรียนวังนอยวิทยาภูมิ หมูที่ 4 บานนราวัลย ตําบลลําตา
เสา อําเภอ วังนอย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา งานสงมอบหองสมุดโรงเรียน จัดขึ้นเมื่อวันท่ีวันที่              
24 กันยายน 2561  โดยผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  เปนประธานสงมอบ
หองสมุดใหกับโรงเรียนวังนอยวิทยาภูมิ  กิจกรรมภายในงานนอกจากการสงมอบแลว ยังมีกิจกรรมสงเสริม
การอาน การรอยพวงมาลัยสด หองสมุดสีเขียว การทําสมุดโนต สบูสมุนไพร สบูวุนแฟนซี การปลูกผักสวน
ครัวในวัสดุเหลือใช ขนมครกสมุนไพร ตลอดจนการแสดงบนเวทีของนักเรียน ทั้งน้ีเพื่อเปนการใหความรู
และนําไปประยุกตในชีวิตประจําวันได 

6.  สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดนิทรรศการ “วันคลายวันสวรรคต”      
วันที่ 13 ตุลาคม ของทุกป เปนวันคลายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
บรมนาถบพิตร ในหลวงรัชกาลที่ 9  เพ่ือรวมรําลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ จึงขอเรียนเชิญคณาจารย 
บุคลากรและนักศึกษา เขาชมนิทรรรศการได ณ บริเวณโถงชั้น 1 อาคารบรรณราชนครินทร 
 

สรุปผลการดําเนินงานฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ประจําเดือนกันยายน 2561 

 
ลําดับ กิจกรรม/รายการ 
งานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ 

1 

ออกแบบและพัฒนาเว็บไซต งานประชาสัมพันธขอมูลขาวสารของคณะและหนวยงานตางๆ           
บนเว็บไซต 
- เพ่ิมและจัดทํา Banner ประชาสัมพันธ 5 เรื่อง 
- เพ่ิมขาวประชาสัมพันธขาวรับสมัครนักศึกษา 1 เรื่อง 
- เพ่ิมขาวประชาสัมพันธขาวรับสมัคร 12 เรื่อง 

2 
งานพัฒนาเว็บไซตสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
- นําขอมูลตางๆ เพ่ิมในเว็บไซตสํานักฯ 
- นําขอมูลเพิ่มในงานประกันคุณภาพสํานักฯ 

งานเครือขาย 
3 แกไขสายอินเทอรเน็ตหองพักอาจารยสาขาวิชาอิสลาม 
4 ติดตั้งระบบอินเทอรเน็ต และระบบไฟฟา จํานวน 15 จุด 

5 
ดําเนินกิจกรรมสงเสริมพัฒนาการบริหารจัดการหองสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศในชุมชน ณ 
โรงเรียนวังนอยวิทยาภูม ิ

6 
ติดตั้งสายอินเทอรเน็ตหองพักอาจารย อาคารเทคโนโลยอุีตสาหกรรม จํานวน 1 จุด ระยะเดินสาย 
60 เมตร 

7 ติดตั้งตัวปลอยสัญญาณ WiFi หองประชุมอาคาร ศว. จํานวน 1 จุด เดินสายอินเทอรเน็ต 30 เมตร 
8 เช็คสายอินเทอรเน็ต อาคารกองพัฒนานักศึกษา เดินสายใหม 30 เมตร 
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ลําดับ กิจกรรม/รายการ 
9 ลางมอเตอรคอลยรอนแอร 31108-3111 
10 ถอดกลองวงจรปดชุดเกาออก จํานวน 45 ตัว 
11 ติดตั้งสายอินเทอรเน็ตแบบภานนอกอาคารจากอาคารสวนพลูหลวงไปยังอาคารสวนหลวงคางคาว 
12 รื้อระบบกระดาษอัจฉริยะ และถอดไมคหองประชุม อาคาร 41 

งานพัฒนาระบบและวิเคราะหขอมูล 
13 รวบรวมขอมูลรายบุคคลนักศึกษาทั้งหมดของมหาวิทยาลัย เพ่ือเตรียมจัดสงให สกอ. 
14 คัดแยกเนื้อหาขอมูลรายบุคคลผูสําเร็จการศกึษาตามคําอธิบายขอมูล นิยาม คําจํากัดความขอมูล 

15 
จัดทําขอมูลรายบุคคลผูสําเร็จการศึกษาตามคําอธิบายขอมูล นิยาม คําจํากัดความทั้งหมด 105
คอลัมน 

16 จัดทําขอมูลรายบุคคลนักศึกษาตามคาํอธิบายขอมูล นิยาม  

17 
แกไขขอมูรายบุคคลนักศึกษาที่ไมผานการตรวจสอบจากระบบคลังขอมูลใหถูกตองท้ัง 74 คอลัมน 
และจัดสงใหแลวเสร็จทั้ง 6431 คน ภายในวันที่ 21 ก.ย.2561 

งานบริหารระบบ 

19 

ตรวจสอบ/ตรวจเช็ค 
- การทํางานของเครื่องเซิรฟเวอรแมขาย 
- ระบบสํารองขอมูลในการเก็บ LogFile 
- การทํางานของเครื่องเซิรฟเวอรที่ใหบริการทําเว็บไซต 
- การทํางานของเครื่องเซิรฟเวอรที่ใหบริการจายหมายเลข Ipaddress ใหกับเครื่องคอมพิวเตอรทั้ง
มหาวิทยาลัย 
- การทํางานของเครื่องเซิรฟเวอรที่ใหบริการระบบ E-book (ILovelibrary) 
- การทํางานของเครื่องเซิรฟเวอรที่ใหบริการเปน Firewall 
- การทํางานของเครื่องเซิรฟเวอรที่ใหบริการ DNS 
- การทํางานของเครื่องเซิรฟเวอรที่ใหบริการระบบบริหารการศกึษา 
- เฝาระวังระบบเครือขายภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย (traffic) ใหสามารถใชงานได 

20 ติดตั้งและตั้งคาระบบจัดเก็บ LogFile เพ่ือทําเปนระบบสํารอง LogFile 
21 ดึงขอมูลบุคลากรทั้งมหาวิทยาลัยใหคุณอํานาจสงขอมูล สกอ. 
22 แกไขปญหาอินเทอรเน็ตใชไมไดที่อาคารครุศาสาตรหลังใหม 
23 เพ่ิม Username เขาอินเทอรเน็ตใหกับนักศกึษาแลกเปลี่ยนชาวญี่ปุน 
24 ตรวจสอบการทํางานของระบบโทรศัพท 
25 จัดเรียงสาย Lan ภายในหอง Server 
26 เปลี่ยนตําแหนง ผศ. ในระบบโทรศพัท และสมุดโทรศัพท 
27 ตรวจเช็คการใชงานเครื่องโทรศัพททั้งหมดในระบบ 605 อุปกรณ ทุกวันๆละ 2 ครั้ง 
28 ปรับปรุงขอมูลในสมุดโทรศัพท 
29 จัดทําสรุปเครื่องท่ีมีการใชงาน ไมใชงาน เสีย 
30 ติดตั้งสาย Lan และเครื่องโทรศัพท โรงเรียนประถมสาธิต 1 จุด ที่ปอมยาม 
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ลําดับ กิจกรรม/รายการ 
งานซอมบํารุงคอมพิวเตอร 

31 
บริการซอมบํารุงคอมพิวเตอร 
- นักศึกษา จํานวน 37 รายการ 
- อาจารย เจาหนาที่ จํานวน 12 รายการ 

งานโสตทัศนศึกษาและพัฒนาสื่อสารสนเทศ 
32 ออกแบบกราฟกแกไขผังบุคลากรของ สวท. 
33 ออกแบบปายหนาทางเขาหองสมุด 

34 
ประสานการจัดสอบ โครงการประเมินสมรรถนะความสามารถดานการใชดิจิทัล จํานวนนักศึกษา 
228 คน จาก 3 คณะ จํานวนหองสอบ 6 หอง บริษัท เออารไอที เปนผูจัดสอบ 

35 
ออกแบบปก รายงานผลการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report) ประจําป 2561 
ออกแบบกราฟกปายหนาหองสมุด ขนาด 116*195 ซม. 

36 

บริการสารสนเทศ 
- อินเทอรเน็ต 
- วีดีโอออนดีมานท 
- ดูแลหองประชุมตนโมกและอุปกรณที่ใชในการประชุม 

 
 

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
รับทราบ  และใหงดการใหบริการนอกเวลาชั่วคราว  โดยรอใหถนนดานหนาอาคารบรรณราช

นครินทรดําเนินการเสร็จเรียบรอยกอน  จึงจะพิจารณาการเปดใหบริการอีกครั้ง    
 

ระเบียบวาระที่ 5.7  ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 

 สาระสําคัญโดยยอ 
แผนการดําเนินงานเดือนตุลาคม 2561 
1. เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2561 รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  ไดรับการ

ประเมินในระดับดีมาก 
2. วันที่ 2 ตุลาคม 2561 ประชุมจัดทําสัญญาทุนวิจัยผานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ 

ประจําปงบประมาณ 2562  ณ  หองประชุมสถาบันวิจัยและพัฒนา 
3. วันที่ 3 – 4 ตุลาคม 2561 ผูอํานวยการและรองผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาเขารวม

ประชุมผูบริหารงานวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 
4. วันที่ 4 ตุลาคม 2561 สถาบันวิจัยและพัฒนาจัดกิจกรรม “การเสวนารับฟงความคิดเห็น

เก่ียวกับโครงการรถไฟความเร็วสูงสายกรุงเทพ-หนองคาย   ณ  หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 

5. วันที่ 8 ตุลาคม  2561 สถาบันวิจัยและพัฒนารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน ระดับสํานัก/สถาบัน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561  ณ  หองประชมุสถาบันวิจัยและพัฒนา 
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6. วันที่ 9 ตุลาคม  2561 ผูอํานวยการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) ครั้งที่ 
10/2561   ณ  หองประชุมอยุธยา – อาเซียน 

7. วันที่ 10 ตุลาคม 2561  ผูอํานวยการเขารวมรับฟงการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 11/2561  ณ หองประชุมอยุธยา – อาเซียน 

8. วันที่ 18 – 19 ตุลาคม 2561 สถาบันวิจัยและพัฒนาเขารวมงานประชุมวิชาการระดับชาติ 
ราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 9 ณ  มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ จังหวัดปทุมธานี 
 

มติ/ความคิดเห็นของที่ประชมุ 
รับทราบ   

 

ระเบียบวาระที่ 5.8  ผูอาํนวยการสํานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศกึษา 
 

 สาระสําคัญโดยยอ 
  ผลการดําเนินงานเดือนกันยายน 2561 

1. วันที่ 2 กนัยายน 2561 สัมมนาหลังฝกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2  ณ หองประชุม 317 
2. วันที่ 1 – 2 กันยายน 2561  วันที่ 8 – 9 กันยายน 2561 และวันที่ 15 – 16  กันยายน 

2561 สํานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา รวมกับสํานักงานคณะการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.) จัดอบรม
หลักสูตรพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาข้ันพื้นฐาน ประจําป 2561 ณ โรงแรมวรบุรี จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา และหองประชุม 3013 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย 

3. วันที่ 8 – 9 กนัยายน 2561  สอบปลายภาคนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต 
สาขาวิชาชีพครู รุนปการศึกษา 2560 ประจําภาคเรียนที่ 1/2561 ณ อาคารบัณฑิตวิทยาลัย 

4. วันที่ 16 กันยายน 2561 ปจฉิมนิเทศนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขา
วิชาชีพครู รุนปการศึกษา 2560  ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
 

แผนการดําเนินงาน  เดือนตุลาคม 2561 
1. เดือนตุลาคม 2561 กิจกรรมสานสัมพันธรุนพ่ีรุนนองระดับบัณฑิตศึกษา ณ หองประชุม       

ตนโมก 
2. เดือนตุลาคม 2561 กิจกรรมอบรมการใชระบบการลงทะเบียนออนไลนและพัฒนาทักษะการใช 

Google classroom ณ อาคาร 100 ป ศูนยภาษาและคอมพิวเตอร 
 

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
รับทราบ   
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ระเบียบวาระที่ 5.9  ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบด ี

 สาระสําคัญโดยยอ 
แผนการดําเนินงาน เดือนกันยายน 2561 

1. ใหบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ (ระดับปริญญาตรีขึ้นไป) เขารับการทดสอบวัด
ระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษ ในวันท่ี 13 กันยายน 2561 เวลา 14.00 – 15.00 น. จํานวน 192 คน  
ผานเกณฑ จํานวน 76 คน คิดเปนรอยละ 39.5  บรรลุตามเปาหมายรอยละ 20 

2. มหาวิทยาลัยจะรับเปนเจาภาพทอดกฐินสามัคคี ณ วัดทับหลวง  จังหวัดสุพรรณบุรี  
ในวันที่  18 พฤศจิกายน 2561  ขณะนี้อยูระหวางการแตงตั้งคณะกรรมการ 

3. นัดหมายการประชุมเพ่ือเลือกคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบฯ ในวันที่ 31 ตุลาคม 

2561 หลังจากการประชุมคณะกรรมการเลือกสรรปริญญากิตติมศกัดิ ์

งานบริหารงานบุคคล 
ผลการดําเนินงาน ประจําเดอืนกันยายน 2561 

1. วันที่ 10 กันยายน 2561  ประชุมคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ 
(ก.พ.ว.) ครั้งท่ี 7/2561  

2. วันที่ 25 กันยายน 2561 ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจํา
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ครั้งท่ี 7/2561 

3. ประกาศเรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแตงตั้ งบุคคลเขาเปนพนักงาน
มหาวิทยาลัย ตําแหนงประเภทวิชาการ ครั้งที่ 7/2561 สังกัดคณะครุศาสตร ตั้งแตวันที่ 17 กันยายน 
- 1 ตุลาคม 2561 

4. บุคลากรสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ลาออกจากการปฏิบัติหนาที่ 
จํานวน 1 ราย 

4.1 Miss Zhang Jue ตําแหนงอาจารยชาวตางประเทศ สังกัดคณะมนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร ลาออกจากการปฏิบัติหนาที่ เม่ือวันที่ 1 กันยายน 2561 

5. บรรจุและแตงตั้งบุคลากร จํานวน 3 ราย ดังนี ้
 5.1 นายสมพล คนึงบุตร พนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหนงวิศวกรโยธา สังกัดงาน

อาคารสถานที่และภูมิสถาปตย กองกลาง สํานักงานอธิการบดี ตั้งแตวันที่ 3 กันยายน 2561 

 5.2 นายเอกลักษณ มีธรรมยุติ เจาหนาที่ประจําตามสัญญา ตําแหนงคนงาน สังกัด
งานอาคารสถานที่และภูมิสถาปตย กองกลาง สํานักงานอธิการบดี ตั้งแตวันที่ 3 กันยายน 2561 

 5.3 นางสาวนฤมล ญาณสมบัติ พนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหนงอาจารย สังกัดคณะ
วิทยาการจัดการ ตั้งแตวันที่ 17 กันยายน 2561 
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     แผนการดําเนินงาน ประจําเดือนตุลาคม 2561 

1. กําหนดการประชุมคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ (ก.พ.ว.) ครั้งท่ี 8/2561                       
วันที่ 8 ตุลาคม 2561 

2. กําหนดประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจํามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร      
ศรีอยุธยา ครั้งที่ 8/2561 วันที่ 30 ตุลาคม 2561 

 
 

งานพัสด ุ
                ประจําวันท่ี 4 กันยายน 2561 –  30 กันยายน 2561 

1. รายงานงบลงทุนประจําป พ.ศ. 2561 มีรายการท่ีไมสามารถเบิกจายไดทันภายใน
วันที่  30 กันยายน 2561 แตสามารถกันเงินเหลื่อมปไวใชในปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดังนี ้
     1.1 รายการกอสรางอาคารเรียนศิลปกรรม 
     1.2 รายการจัดซื้อครุภัณฑกลองโทรทรรศน 24 นิ้ว พรอมอุปกรณประกอบกลอง 
จํานวน 1 ชุด ประจําศูนยดาราศาสตร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี

2. รายการงบลงทุนประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 กองกลาง งานพัสดุ ไดมีหนังสือ
สงตัวอยางการแตงตั้งคณะกรรมการกําหนดรายละเอียดคุณลักษณะ ราคามาตรฐาน และกําหนด
หลักเกณฑการพิจารณาคัดเลือกขอเสนอ  และ ตัวอยางการแตงตั้งคณะกรรมการกําหนดแบบรูป
รายการ ราคากลาง และกําหนดหลักเกณฑการพิจารณาคัดเลือกขอเสนอ ใหหนวยงานภายใน
มหาวิทยาลัยถือปฏิบัติ ซึ่งหนวยงานที่ไดรับจัดสรรงบประมาณไดจัดทําคําสั่งเรียบรอยแลว เพ่ือให   
การดําเนินการเปนไปตามมาตรการที่รัฐบาลกําหนด จึงขอใหแตละหนวยงานเรงรัดดําเนินการจัดทํา
รายละเอียดคณุลักษณะ (สําหรับรายการจัดซื้อครุภัณฑ) และแบบรูปรายการ ราคากลาง (สําหรับงาน
กอสราง)  

3. ขอใหหนวยงานที่ไดรับจัดสรรงบประมาณแผนดิน และเงินนอกงบประมาณ       
งบลงทุน สําหรับครุภัณฑท่ีมีราคาเกิน 100,000 บาท และที่ดินสิ่งกอสรางที่มีวงเงินเกิน 1,000,000 
บาท จัดทําแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจางตามประกาศคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน ประกาศ         
ณ วันที่ 29 มกราคม 2546 สงใหกองกลาง งานพัสดุ เพ่ืองานพัสดุจะไดรายงานและจัดสงไปยัง
สํานักงานตรวจเงินแผนดินจังหวัดพระนครศรีอยธุยา ทั้งนี้ กรณีที่มีวงเงินเกิน 500,000 บาท งานพัสดุ
จะประกาศเผยแพรที่ เว็บไซดการจัดซื้อจัดจางของกรมบัญชีกลาง และเว็บไซดของหนวยงาน        
ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางภาครัฐและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 มาตรา 11             
ใหหนวยงานของรัฐจัดทําแผนการจัดซื้อจัดจางประจําป และประกาศเผยแพรในระบบเครือขาย
สารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหนวยงานของรัฐตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกําหนด และใหปด
ประกาศโดยเปดเผย ณ สถานที่ปดประกาศของหนวยงานของรัฐนั้น 
 

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
รับทราบ 
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ระเบียบวาระที่ 5.10  ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ 
 สาระสําคัญโดยยอ 

1. ขอความอนุเคราะหผูคุมงานและผูตรวจจางชวยตรวจสอบการเชื่อมตอระบบสายไฟ
ระหวางอาคารสาธิตมัธยม  หอประชุม  อาคารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  และอาคารศูนยการศึกษาพิเศษ   
 

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
รับทราบ    

 

ระเบียบวาระที่ 5.11  ผูอํานวยการกองนโยบายและแผน 

 สาระสําคัญโดยยอ 
1. ผลการดําเนินงาน ประจําเดือนกันยายน – ตุลาคม พ.ศ. 2561 

2. แผนการดําเนินงานประจําเดือนตุลาคม พ.ศ. 2561 

3. สรุปผลการดําเนินงานตามแผนการใชจายงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ 

พ.ศ. 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จําแนกตามประเภทงบประมาณ ขอมูลสะสม 

ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2560 – 30 กันยายน 2561 

4. สรุปผลการดําเนินงานตามแผนการใชจายงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ 

พ.ศ. 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จําแนกตามประเภทรายจาย ขอมูลสะสม ตั้งแต

วันที่ 1 ตุลาคม 2560 – 30 กันยายน 2561 

5. สรุปผลการดําเนินงานตามแผนการใชจายงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ 

พ.ศ. 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จําแนกรายหนวยงาน ขอมูลสะสม ตั้งแตวันที่ 1 

ตุลาคม 2560 –  30 กันยายน 2561 

6. สรุปผลการดําเนินงานตามแผนการใชจายงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ 

พ.ศ. 2561 (ภาพรวม) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จําแนกรายหนวยงาน ขอมูลสะสม 

ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2560 – 30 กันยายน 2561 

7. สรุปขาวยุทธศาสตรดานการศกึษาที่เก่ียวของ 
 

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
รับทราบ    

 

ระเบียบวาระที่ 5.12  ผูอาํนวยการกองกลาง 
ขอมูลตามที่สํานักงานอธิการบดีเสนอ 
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ระเบียบวาระที่ 5.13  ผูอาํนวยการกองพัฒนานกัศกึษา 
 

 สาระสําคัญโดยยอ 
  ผลการดําเนินงาน เดือนกันยายน 2561 

1.  วันที่ 10 – 15 ตุลาคม 2561 ไดสงนักศึกษาเขารวมโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา
ครุศาสตรบัณฑิตนอกเวลาเรียน  ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาเปนเจาภาพในการจัดงาน  โดยมี
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา  และมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี      
ที่จะสงนักศึกษาเขารวม 

2. จัดหางานจังหวัดพระนครศรีอยุธยาไดนําตู Job  Box มาติดตั้งที่กองบริการการศึกษา  
ขอประชาสัมพันธใหผูบริหารและแตละหนวยงานไดรับทราบ  และแจงนักศึกษาที่สนใจเขามาใชบริการ  
ซึ่งไดรับความสนใจกับนักศึกษาเปนอยางมาก 

3. นักศึกษาไดรับรางวัลพระราชทาน คือ นายศุภโชค  กึงพรหม เปนนายกองคการบริหาร
นักศึกษาภาคปกติ ประจําปการศึกษา 2561 ไดนํานักศึกษาเขารับรางวัลจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมาร ี

4. วันที่ 14 กันยายน 2561 ประชุมรวมกับสาขาพลศึกษาหารือการขออนุญาตใชสนาม
กีฬาและโรงยิม ณ หอประชุมกองพัฒนานักศึกษา 

5. วันที่ 27 กันยายน 2561 ประชุมรวมกับคณะจัดสรรทุนการศึกษา ประจําปการศึกษา 
2560-2561 ณ หอประชุมกองพัฒนานักศึกษา 
 

แผนการดําเนินงานเดือนตุลาคม 2561 
1. วันที่ 2 ตุลาคม 2561 ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนางานดานกิจการ

นักศึกษา  ณ หอประชุมกองพัฒนานักศึกษา 
2. วันที่ 24 ตลุาคม  2561 กิจกรรม ARU. Smart idol 2018  ณ หอประชุมมหาวิทยาลัย 

 

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
รับทราบ   

 
 

ระเบียบวาระที่ 5.14  ผูอาํนวยการกองบริการการศึกษา 
 สาระสําคัญโดยยอ 
  ผลการดําเนินงาน เดือนกันยายน 2561 

1. วันที่ 17 กันยายน 2561 ประชุมคณะกรรมการอนุมัติผลการศึกษา ประจําภาคเรียน
ที่ 3/2561  ครั้งที่ 3/2561  เวลา 15.00 น.  ณ  หองประชุมอยุธยา – โปรตุเกส 

2. วันที่ 18 กันยายน 2561 ประชุมคณะกรรมการเลือกสรรผูสมควรไดรับปริญญา
กิตติมศักดิ์  ประจําป พ.ศ. 2559-2560  ครั้งที่ 1/2561  เวลา 13.00 น. ณ หองประชุมอยุธยา-
อาเซียน  

3. วันที่ 20 กันยายน 2561 ประชุมบุคลากรกองบริการการศึกษา เวลา 10.00 น.     
ณ กองบริการการศึกษา 
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4. วันที่ 20 กันยายน 2561 ถึงวันที่ 15 ตุลาคม 2561 ผูมีสิทธิ์เสนอชื่อผูสมควรไดรับ
การพิจารณาใหปริญญากิตติมศักดิ์  ประจําป พ.ศ. 2559 - 2560  ณ กองบริการการศึกษา 

5. วันที่ 24 กันยายน 2561 ประชุมคณะกรรมการวิชาการ ครั้งที่  5/2561  เวลา 
15.00 น. ณ  หองประชุมอยุธยา-โปรตุเกส 
 

แผนการดําเนินงาน เดือนตุลาคม 2561 
1. วันที่ 20 กันยายน 2561 ถึงวันที่ 15 ตุลาคม 2561 ผูมีสิทธิ์เสนอชื่อผูสมควรไดรับ

การพิจารณาใหปริญญากิตติมศักดิ์  ประจําป พ.ศ. 2559-2560 ณ กองบริการการศึกษา 
2. วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2561 รับสมัครนักศึกษาภาคปกติ 

ระดับปริญญาตรี ประจําปการศึกษา 2562 (รอบ Portfolio ครั้งที่ 1) ณ โรงเรียนในเครือขาย        
ณ  กองบริการการศึกษา 

3. วันที่ 3 ตุลาคม 2561 ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ  ครั้งที่ 10/2561         
เวลา 09.00 น. ณ หองประชุมอยุธยา-อาเซียน  

4. วันที่ 1 - 5 ตุลาคม 2561 สอบกลางภาคนักศึกษาภาคปกติ ประจําปการศึกษา 
1/2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

5. วันที่ 31 ตุลาคม 2561 ประชุมคณะกรรมการเลือกสรรผูสมควรไดรับปริญญา
กิตติมศักดิ์ ประจําป พ.ศ. 2559-2560 ครั้งท่ี 2/2561 เวลา 09.00 น. ณ หองประชุมอยุธยา-อาเซียน  
 

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
รับทราบ   

ระเบียบวาระที่ 5.15  หัวหนาหนวยตรวจสอบภายใน 

 สาระสําคัญโดยยอ 
  ผลการดําเนินงาน เดือนกันยายน 2561 

1. ดําเนินการประเมินความเสี่ยงเพ่ือวางแผนการตรวจสอบภายใน ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ.2562 จํานวน 15 หนวยรับตรวจประเมินความเสี่ยงของการควบคุมภายในของ 15 หนวยรับ
ตรวจ พรอมวิเคราะหผลความเสี่ยง เพื่อนํามาจัดทําแผนการตรวจสอบภายในประจําป 2562 อยูใน
ระหวางดําเนินการ 

2. วันที่ 10 กันยายน 2561 การบริหารจัดการบัญชีเงินฝากธนาคารของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนครศรอียุธยา  ตรวจสอบการบริหารจัดการบัญชีเงินฝากธนาคารของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา จํานวนทั้งสิ้น 70 บัญชี พรอมใหขอเสนอแนะในการดําเนินการปรับปรุงแกไข 

3. วันที่ 12 กันยายน 2561 รายงานสรุปการรับ – จาย เงนิรายไดตลาดนัด และรายงาน
สรุปขอมูลเงินรายไดตลาดนัดท่ีไดรับจัดสรร ประจําเดือนสิงหาคม พ.ศ.2561 ตรวจสอบการรับ – จาย 
เงินรายไดตลาดนัด  

4.  วันที่ 14 กันยายน 2561 รายงานผลการตรวจสอบงบทดลองเงินนอกงบประมาณ 
ประจําเดือนพฤษภาคม - มิถุนายน พ.ศ.2561 ในระบบบัญชี 3 มิติ  และไดเสนอแนะใหงานการเงิน
และบัญชีดําเนินการตรวจสอบและแกไขใหถูกตอง 
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5. ขอรับนโยบาย/แนวการตรวจสอบเพื่อวางแผนการตรวจสอบ ประจําปงบประมาณ 
2562 จากอธิการบดี ขอรับนโยบายเรื่องท่ีตองการใหตรวจสอบเพ่ิมเติมจากทานอธิการบดี           
เพ่ือกําหนดลงในแผนการตรวจสอบภายใน ประจําป 2562 อยูในระหวางดําเนินการ 

6. วันที่ 24 กันยายน 2561 กฎบัตรการตรวจสอบภายใน ประจําปงบประมาณ 2561
ปรับปรุงกฏบัตรการตรวจสอบภายใน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562  ตรวจสอบการบริหาร        
รถราชการ 

  - การควบคุมการเติมน้ํามันเชื้อเพลิง 
  - การซอมบํารุงรักษา ดําเนินการตรวจสอบ 
  - การควบคุมการเติมน้ํามันเชื้อเพลิง 
  - การซอมบํารุงรักษา อยูระหวางดําเนินการ 

7.  ดําเนินการวางแผนการตรวจสอบระยะ 5 ป (พ.ศ.2562 – พ.ศ. 2566) ของหนวย
ตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประเมินและวิเคราะหความเสี่ยงเพ่ือวาง
แผนการตรวจสอบภายใน ในระยะ 5 ป  อยูในระหวางดําเนินการ 

    8. สรุปผลการปฏิบัติงานประจําป  (รอบ 12 เดือน) สงใหกรมบัญชีกลาง  และ
กระทรวงศึกษาธิการ สรุปผลการปฏิบัติงานประจําป (รอบ 12 เดือน) ตามแผนการตรวจสอบภายใน
ปร ะจํ า ป  2561 แจ ง แก ก รม บัญ ชี ก ล า ง  แล ะกลุ ม ต ร ว จ ส อบภาย ใน ร ะดั บก ร ะทร ว ง 
กระทรวงศึกษาธิการทราบ  อยูในระหวางดําเนินการ 

   9.  แจงกิจกรรมและแผนการดําเนินงานตรวจสอบประจําปงบประมาณ  พ.ศ.2562 
 

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
รับทราบ   

 

ระเบียบวาระที่ 5.16  ประธานคณะกรรมการดําเนินงานศูนยฝกปฏิบัติการวิชาชีพธุรกิจ 
(อาคารสวนหลวง) 

 

- ไมมี - 
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ระเบียบวาระที่ 5.17  ประธานศูนยภาษาและการจัดการเรียนรูดวยตนเอง (Ellis) 
 

 สาระสําคัญโดยยอ 
การดําเนินงานคณะกรรมการดําเนินงานโครงการจัดตั้งศนูยการศึกษานานาชาตเิดือน 

กันยายน พ.ศ. 2561 
 เดือนกันยายน 2561 ไดมีการดําเนินการจัดการศึกษาตามขอตกลงความรวมมือระหวาง
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยากับ Gongqing College of Nanchang University ประเทศ
สาธารณรัฐประชาชนจีน หลักสูตรระดับปริญญาตรี โดยดําเนินการภายใตกรอบขอตกลงความรวมมือ
ของทั้งสองฝายคือ การแลกเปลี่ยนคณาจารย การแลกเปลี่ยนนักศึกษา การแลกเปลี่ยนหนังสือ       
สื่อสิ่งพิมพของสถาบัน ขอมูลทางวิทยาศาสตรและทางวิชาการ และการแลกเปลี่ยนการเยี่ยมเยือน   
ของผูบริหารโดยเริ่มตนดําเนินการ ในปการศึกษา 2561 ซึ่งมีนักศึกษาชาวจีนมาเรียนตามโครงการฯ 
จํานวน 12 คน ซึ่งเรียนในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร การเงนิ การธนาคาร คณะวิทยาการจัดการ 

 

 แผนการดําเนินงานคณะกรรมการดําเนินงานโครงการจัดตั้งศูนยการศึกษานานาชาติ
ประจําปการศึกษา 2561 

1. วันที่ 16 ธันวาคม 2561 ทดสอบวัดระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษ CEFR (สําหรับ
นักศึกษา รุน 60,61)   ภาคพิเศษ จํานวน 163 คน สอบผาน 1 คน 

2. วันที่ 20 ธันวาคม 2561 ทดสอบวัดระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษ CEFR  (สําหรับ
นักศึกษา รุน 60,61)  ภาคปกติ จํานวน 1,343 คน สอบผาน 155 คน 

 
แผนการดําเนนิงานคณะกรรมการดําเนินงานโครงการจัดตั้งศูนยการศึกษานานาชาติ  

ไตรมาส 1 ของงบประมาณแผนดิน พ.ศ. 2562 

ที ่ ชื่อกิจกรรม 
กิจกรรมท่ี 1 การจัดสอบ Placement Test 
กิจกรรมท่ี 2 อบรมเตรียมความพรอมภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษา ระดับ A1 
กิจกรรมท่ี 3 อบรมเตรียมความพรอมภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษา ระดับ A2 
กิจกรรมท่ี 4 อบรมเตรียมความพรอมภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษา ระดับ B1 
กิจกรรมท่ี 5 อบรมเตรียมความพรอมภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษา ระดับ B2 
กิจกรรมท่ี 6 คายภาษาอังกฤษเชิงวิชาการสําหรับนักศึกษา 
กิจกรรมท่ี 7 คายภาษาอังกฤษเชิงวิชาการสําหรับนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร ชั้นปที่ 2 

 
 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 

รับทราบ   
 
 
 
 
 
 



 

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวทิยาลัยราชภัฏพระนครศรอียุธยา  ครั้งที่  11/2561 

 

32 

ระเบียบวาระที่ 5.18  ประธานศูนยบมเพาะวิสาหกิจ (UBI) 
 

 สาระสําคัญโดยยอ 
 

      ศูนยบมเพาะธุรกิจไดทํา MOU ในเดือนมิถุนายน 2561  และไดดําเนินการโครงการ
จัดตั้งศูนย UBI  และจัดทําแผนการดําเนินโครงการ  มีอยู 2 สวน คือ งบของมหาวิทยาลัย             
ใหการสนับสนุน จํานวน 500,000 บาท และงบประมาณจากสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
(สกอ.) จํานวน 1,000,000 บาท  โดยมีการดําเนินการดังตอไปนี้ 

1. จัดทําระเบียบวาดวยการจัดตั้งและการบริหารศูนย  
2. การศึกษาดูงานการจัดตั้งศูนย 3 แหง  คือ มหาวิทยาลัยนเรศวร  มหาวิทยาลัย    

ราชภัฏนครสวรรค  และมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เม่ือวันท่ี 23 – 24 สิงหาคม 2561 ไดนํา
ขอมูลมาประชุมเพ่ือจัดทํารางระเบียบเพ่ือนําเขาการประชุมสภามหาวิทยาลัย และขณะนี้ระเบียบได
ผานสภามหาวิทยาลัยเรียบรอยแลว 

3. การจัดตั้งชมรมนักศึกษาผูประกอบการรวมกับกองพัฒนานักศึกษา จํานวน 200 คน  
มีกรรมการสโมสร จํานวน 15 คน 

4. การดําเนินการลงพ้ืนที่ใหคําปรึกษาผูประกอบการซึ่งเปนศิษยเกาของคณะวิทยาการ
จัดการ จํานวน 2 ราย คือ บริษัท มิสเตอรบั๊กฟูด และรานมาเก็ตฟูด   

5. การรายงานผลในรอบแรก ตองมีการจัดตั้งศนูยบมเพาะ  มีโครงสรางการบริหารงาน  
การจัดตั้งหองปฏิบัติการหรือสํานักงานอยูระหวางดําเนินการอยู  การอบรมนักศึกษาอยางต่ํา จํานวน
100 ราย ไดมีแผนในวันท่ี 19 และ 24 ตุลาคม 2561 การอบรมการเตรียมความพรอมของนักศึกษา  
วิทยากรคือผูประกอบการในเครือขายของศูนยบมเพาะวิสาหกิจชุมชน  ในวันที่ 16 ตุลาคม 2561              
จะมีการประกาศรับสมัครผูประกอบการเขารวมบมเพาะ 

6. การจัดทําสื่อประชาสัมพันธ  การทําแฟนเพจ  ประชาสัมพันธของหนวยบมเพาะ
และชมรมนักศึกษาผูประกอบการ     
 

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
รับทราบ   

ระเบียบวาระที่ 5.17  รองอธิการบด ี

ระเบียบวาระที่ 5.17.1  รองอธิการบดีฝายบริหาร 
 สาระสําคัญโดยยอ 

1. ตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐบาลที่ประกาศใชในป 2561 
กําหนดใหตองมีการตรวจสอบจากสํานักงานตรวจเงินแผนดินในทุกป  กําลังเรงดําเนินการคือบัญชี
ครุภัณฑไดตามมาโดยตลอด  ทุกหนวยงานตองทําบัญชีครุภัณฑใหเปนปจจุบัน  ใหรีบดําเนินการ  
คาดวาจะแลวเสร็จในเดือนตุลาคม 2561 

2. หนวยงานที่ออกใบเสร็จเอง  ตองนํามาใหการเงินควบคุม  ซึ่งขณะนี้ไดแจงทางศูนย
หนังสือแลวใหดําเนินการ  เพื่อเปนการควบคุม  ซึ่งเปนการแนะนําจากสํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา (สกอ.) 
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3. งานอาคารสถานที ่ 
3.1 ชวงเดอืนตุลาคม 2561 จะมีการดําเนินการยายราน 108 SHOP จากจุดที่ตั้งเดิม

บริเวณขางอาคาร 317 ไปที่ตั้งแหงใหมบริเวณระหวางอาคาร 47 และโรงเรียนสาธิตมัธยม ทั้งนี้
เนื่องจากบริเวณอาคาร 317 จะทําการปรับปรุงขยายพ้ืนที่ใชสอยของอาคารครอบคลุมที่ตั้งราน 108 
SHOP ในปจจุบัน 

3.2 ความคืบหนาการปรับปรุงถนนสายหลัก อยูระหวางการเทคอนกรีตผิวถนน โซน 
C (จากแยกครุศาสตรถึงอาคาร 47) การจัดทําโครงสราง Cover walk way การทําทางเดินเทา ใน
โซน B (จากแยกกองพัฒนานักศึกษาถึงแยกครุศาสตร) การขุดลอกผิวทาง วางทอระบายน้ําขนาดใหญ 
1.2 เมตร ในโซน A (จากประตูดานหนามหาวิทยาลัยถึงแยกกองพัฒนานักศึกษา) คาดวาจะ
ดําเนินการแลวเสร็จในเดือนธันวาคม 2561 

     ในระหวางการกอสรางปรับปรุงทําใหตองปดการจราจรในหลายพ้ืนที่ โดยเฉพาะ
บริเวณแยกกองพัฒนานักศึกษามีแผนปดการจราจรในวันที 10 ตุลาคม 2561 ในระหวางนี้จะมีการ
เพ่ิมเจาหนาที่อํานวยความสะดวกดานการจราจร และจะบริหารจัดการเพ่ือใชเวลาดําเนินการใหนอย
ที่สุดเพ่ือลดผลกระทบ 

3.3  ความคืบหนาการปรับปรุงอนุสรณสถานทานเฉกฯ ขณะนี้ผูรับจางทํางานลาชา
กวาแผนงานและเกินกําหนดระยะเวลาสงมอบ (มิถุนายน 2561) มหาวิทยาลัยไดสงเอกสารเรงรัดและ
ไดรับอกสารตอบกลับจากผูรับจางยืนยันที่จะดําเนินการตอและยินยอมเสียคาปรับโดยไมมีเงื่อนไข รับ
แจงสาเหตุเกิดจากการสั่งผลิตคอนกรีตพิมพลายที่มีลักษณะเฉพาะ คาดวาจะใชเวลาอีกประมาณ 2 
เดือนจึงแลวเสร็จ 

3.4 อยูระหวางกระบวนการเพ่ือเขาสูการจัดจางปรับปรุงสระน้ําและภูมิทัศน       
หนาอาคาร 1,2 และอาคาร 4 โดยบริเวณสระหนาอาคาร 1,2 จะเพิ่มถนนและที่จอดรถยนตบริเวณรั้ว
ดานในตลอดแนวจากหนาอาคาร 14 จนถึงอาคาร 43 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ปรับปรุง
อาคาร 317 และการกอสรางอาคารหอประชุมขนาด 2,500 ที่นั่ง 

3.5  เริ่มดําเนินการปรับปรุงลานจอดรถจักรยานยนตและรานถายเอกสารแหงใหม
บริเวณดานหลังอาคาร 3 โดยผูรับจางเขาปรับพ้ืนที่และเริ่มงานตั้งแตสัปดาหที่ 4 ของเดือนกันยายนที่
ผานมา 

3.6  อยูระหวางการดําเนินการเพ่ือติดตั้งหมอแปลงไฟฟาเพ่ือแยกการชําระ          
คากระแสไฟฟาใน 3 อาคารคือ อาคารศนูยฝกปฏิบัติการวิชาชีพสวนหลวง อาคารโรงเรียนสาธิตมัธยม 
และอาคารโรงเรียนสาธิตปฐมวัย 
 

   4. งานบริหารท่ัวไปและประชาสัมพันธ 
4.1 เมื่อวันที่  17-18 กันยายน ที่ผานมา ไดรับเชิญจากสํานักงานจังหวัด

พระนครศรีอยุธยาเปนวิทยากรและที่ปรึกษาเพื่ออบรบขาราชการรุนใหม ตามโครงการพัฒนาทักษะ
บุคลากรเพ่ือขับเคลื่อนยุทธศาสตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา สูการเปนจังหวัดในยุค 4.0 รวมกับ
คณะทํางานคลังสมอง (Think-tank) ของจังหวัด 

4.2  เมื่อวันที่ 26 กันยายน ที่ผานมาไดจัดกิจกรรมพบครูแนะแนว ซึ่งมีโรงเรียน
กลุมเปาหมายเขารวมมากกวา 50 แหง ไดรับผลตอบรับเปนอยางด ี
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4.3  บุคลากรสายสนับสนุนจํานวน 10 รายไดสงเอกสารประเมินคางาน เพ่ือกําหนด
ตําแหนงในระดับชํานาญการและประเมินเขาสูตําแหนงในลําดับตอไป ทั้งนี้มหาวิทยาลัยกําหนด
เปาหมายใหมีบุคลากรสายสนับสนุนจากทุกหนวยงานเขาสูตําแหนงในระดับชํานาญการจํานวนไมนอย
กวา 20 ตําแหนง ทั้งนี้จะเปนการเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานของบุคลากรที่เขาสูตําแหนงระดับ
ชํานาญการ ซึ่งเปนผลจากการประเมินคางาน การจัดทําคูมือการปฏิบัติงาน และการทําขอตกลง    
การปฏิบัติราชการ 

 

มติ/ความคิดเห็นของที่ประชมุ 
รับทราบ    

 

ระเบียบวาระที่ 5.17.2  รองอธิการบดีฝายนโยบายและแผน 
 

 สาระสําคัญโดยยอ 
  ผลการดําเนินงาน ประจําเดือนกันยายน – ตุลาคม 2561 

1. วันที่  11 กันยายน 2561 ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา (กบ.) ครั้งท่ี 9/2561 เวลา 13.30 น. ณ หองประชุมอยุธยา-อาเซียน 

2. วันที่ 12 กันยายน 2561 ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 

9/2561  เวลา 09.30 น. ณ หองประชุมอยุธยา-อาเซียน 

3. วันที่ 14 กันยายน 2561 รวมงานเกษียณอายุราชการบุคลากร (ลูกจางประจํา และ

เจาหนาที่ประจําตามสัญญา) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจําป 2561  เวลา 17.00 น.  

ณ หอประชุมมหาวิทยาลัย 

4. วันที่ 18 กันยายน 2561 ประชุมคณะกรรมการเลือกสรรผูสมควรไดรับปริญญา

กิตติมศักดิ์  เวลา 13.00 - 16.30 น. ณ หอประชุมมหาวิทยาลัย 

5. วันที่ 19 กันยายน 2561 รวมงานเกษียณอายุราชการ “6 ทศวรรษ แหงเกียรติยศ” 

ดร. เกษม บํารุง เวช อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา   เวลา 13.00 น.                  

ณ  หองประชุมอาคารบานพลูหลวง ชั้น 2 

6. วันที่ 19 กันยายน 2561 สัมภาษณบุคลากรเพื่อปรับเปลี่ยนสถานภาพจากพนักงาน

ราชการ เปนพนักงานมหาวิทยาลัย  เวลา 15.00 น. ณ หองประชุมอยุธยา-ฮอลันดา 

7. วันที่ 20 กันยายน 2561 เปนกรรมการควบคุมการประเมินความรูความสามารถ 

ทักษะ และสมรรถนะ (สอบขอเขียน) และภาคความเหมาะสมกับตําแหนงเพ่ือเลือกสรรเปนพนักงาน

ราชการทั่วไป ครั้งที่ 2/2561  เวลา 09.00  - 16.00 น. ณ หองเรียน 47206 อาคารสวนหลวง

คางคาว ชั้น 2 และหองประชุมกองนโยบายและแผน 

8. วันที่ 21 กันยายน 2561 ประชุมคณะกรรมการเรงรัดติดตามการใชจายงบประมาณ 

ครั้งที่ 12/2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เวลา 13.30 น. ณ หองประชุมอยุธยา-

อาเซียน 
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9. วันที่  25 กันยายน 2561 ประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหนาสวนราชการ 

ประจําเดือนกันยายน 2561 เวลา 09.30 - 12.00 น. ณ หองประชุมอโยธยาชั้น 3 อาคาร 4 ชั้น    

ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

10. วันที่ 25 กันยายน 2561 ประชุมคณะกรรมการพัฒนาและดําเนินงานประกัน

คุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 4/2561 เวลา 13.30 - 16.30 น. ณ หองประชุมอยุธยา-อาเซียน 

11. วันที่ 26 กันยายน 2561 รวมพิธีเปดโครงการ “ARU พบครู แนะแนว ประจําป

การศกึษา 2561” เวลา 08.45 น. ณ หองประชุมตนโมก  อาคารบรรณราชนครินทร 

12. วันที่  26 กันยายน 2561 ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา       

ครั้งที่ 10/2561 เวลา 09.30 น. ณ หองประชุมอยุธยา-อาเซียน 

13. วันที่ 27 กันยายน 2561 ประชุมประจําป 2561 ของสํานักงานคณะกรรมการ

พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ เรื่อง “ยทุธศาสตรชาติ อนาคตไทย อนาคตเรา”  เวลา 08.30 

- 16.30 น. ณ ศูนยการประชุมอิมแพ็ค อารีนา เมืองทองธานี จ.นนทบุร ี

14. วันที่ 9 ตุลาคม 2561 เขารวมรับการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษา        

ของสํานักงานอธิการบดี ประจําปการศึกษา 2560 ณ หองประชุมตนโมก  อาคารบรรณราชนครินทร 

15. วันที่  9 ตุลาคม 2561 ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา (กบ.) ครั้งท่ี 10/2561  เวลา 13.00 น. ณ หองประชุมอยุธยา-อาเซียน 
 

แผนการดําเนินงานประจําเดือนประจําเดือนตุลาคม พ.ศ. 2561 
1. วันที่ 10 ตุลาคม 2561 ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 

11/2561  เวลา 09.30 น. ณ หองประชุมอยุธยา-อาเซียน 
2. วันที่ 19 ตุลาคม 2561 ประชุมคณะกรรมการเรงรัดติดตามการใชจายงบประมาณฯ 

ครั้งที่ 1/2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เวลา 13.30 น. ณ หองประชุมอยุธยา-อาเซียน 
 

มติ/ความคิดเห็นของที่ประชมุ 
รับทราบ    

 

ระเบียบวาระที่ 5.17.3  รองอธิการบดีฝายวิชาการ 

 สาระสําคัญโดยยอ 
  ผลการดําเนินงานเดือนกันยายน 2561 

1. การเสนอรายชื่อปริญญากิตติมศักดิ์   หนวยงานที่จะเสนอรายชื่อในสวนของ        
คณะสถาบัน สํานัก สงรายชื่อภายในวันที่  15 ตุลาคม 2561 และคณะเตรียมการประชุม
คณะกรรมการคณะในระหวางวันที่ 17 – 25 ตุลาคม 2561 และคณะกรรมการเลือกสรรจะประชุมใน
วันที่ 31 ตุลาคม 2561 
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2. ประเมินการสอนอาจารยเพ่ือเขาสูตําแหนงทางวิชาการ จํานวน 5 ราย 
3.  รวมประชุมกับ ทปอ. เพื่อกําหนดการคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา 

(TCAS 2562) 
4.  วางแผนจัดทําประกาศเรื่องการดําเนินการคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาในมหาวิทยาลัย

ราชภัฏพระนครศรอียุธยา ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจําปการศึกษา 2562 
5.  กรรมการคัดเลือกเพื่อรับโอนขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตําแหนง

ประเภทวิชาการ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
6.  การประชุมคณะกรรมการเลือกสรรผูสมควรไดรับปริญญากิตติมศักดิ์ ประจําป     

พ.ศ. 2559-2560 
7.  จัดทํารางระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา วาดวยการรับจายเงิน

คาธรรมเนียม การศกึษาระดับบัณฑิตศกึษา สําหรับนักศึกษาตางชาติ 
 

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
รับทราบ   

 

ระเบียบวาระที่ 5.17.4  รองอธิการบดีฝายกิจการพิเศษและกฎหมาย 

 สาระสําคัญโดยยอ 
งานนิติการ 
1. วันที่ 3 กันยายน 2561 จัดประชุมคณะกรรมการอุทธรณและรองทุกขประจํา

มหาวิทยาลัย  (นางศราริตา แจงพันธ   นางศขิรินทร  สุวรรณทัศน) 
2. วันที่  4 กันยายน 2561 จัดประชุมคณะกรรมการสอบสวนวินัยอยางรายแรง      

กรณีประพฤติมิชอบ (นางศิขรินทร สุวรรณทัศน  นางสาวศิริลักษณ  สุคันธชาติ) 
3. วันที่  5 กันยายน 2561 จัดประชุมคณะกรรมการสอบสวนวินัยอยางรายแรง      

กรณีประพฤติมิชอบ  (นางศขิรินทร สุวรรณทัศน  นางสาวศิริลักษณ  สุคันธชาติ) 
4. วันที่ 7 กันยายน 2561 จัดประชุมคณะกรรมการพิจารณาและจัดสรรบานพักอาศัย 

ครั้งที่ 3/2561 (นางศขิรินทร สุวรรณทัศน  นางสาวศิริลักษณ  สุคันธชาติ) 
5. วันที่ 11 กันยายน 2561 จัดประชุมคณะกรรมการสอบสวนวินัยอยางรายแรง      

กรณีเบิกซ้ําซอน (นางศขิรินทร สุวรรณทัศน  นางสาวศิริลักษณ  สุคันธชาติ) 
6. วันที่ 12 กันยายน 2561 จัดประชุมคณะกรรมการอุทธรณและรองทุกขประจํา

มหาวิทยาลัย  (นางศราริตา แจงพันธ  นางศิขรินทร  สุวรรณทัศน) 
7. วันที่ 13 กันยายน 2561 จัดประชุมคณะกรรมการอุทธรณและรองทุกขประจํา

มหาวิทยาลัย  (นางศราริตา  แจงพันธ  นางศิขรินทร  สุวรรณทัศน) 
8. วันที่ 15 กันยายน 2561 จัดประชุมคณะกรรมการปรับปรุงและยกราง  
9. วันที่ 17 กันยายน 2561 จัดประชุมคณะอนุกรรมการอุทธรณและรองทุกขประจํา

มหาวิทยาลัย  (นางศิขรินทร  สุวรรณทัศน) 
10. วันที่ 18 กันยายน 2561 จัดประชุมคณะอนุกรรมการอุทธรณและรองทุกขประจํา

มหาวิทยาลัย (นางศิขรินทร  สุวรรณทัศน) 
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11. วันที่ 19 กันยายน 2561 จัดประชุมคณะกรรมการสอบสวนวินัยอยางรายแรง      
กรณีประพฤติมิชอบ (นางศิขรินทร สุวรรณทัศน  นางสาวศิริลักษณ  สุคันธชาติ) 

12. วันที่ 20 กันยายน 2561 จัดประชุมคณะกรรมการสอบสวนวินัยอยางรายแรง      
กรณีประพฤติมิชอบ  (นางศขิรินทร สุวรรณทัศน  นางสาวศิริลักษณ  สุคันธชาติ) 

13. วันที่ 21 กันยายน 2561 จัดประชุมคณะกรรมการสืบหาขอเท็จจริงคดีกรมศิลปากร 
(นางศิขรินทร สุวรรณทัศน  นางสาวศิริลักษณ สุคันธชาติ) 

14. วันที่ 26 กันยายน 2561 ไปศาลปกครองกลาง ไปยื่นคําฟองกรณีอาคารศิลปกรรม 
(นางสาวศิริลักษณ  สุคันธชาติ) 

15. วันที่ 26 กันยายน 2561 จัดประชุมคณะอนุกรรมการอุทธรณและรองทุกขประจํา
มหาวิทยาลัย (นางศิขรินทร  สุวรรณทัศน) 

16. วันที่ 27 กันยายน 2561 จัดประชุมคณะอนุกรรมการอุทธรณและรองทุกขประจํา
มหาวิทยาลัย  (นางศิขรินทร  สุวรรณทัศน) 
 

งานกิจการคณะกรรมการ 
ผลการดําเนินงานประจําเดือนกันยายน 2561 
1. วันที่  11  กันยายน  2561  ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) ครั้งที่ 9/2561  

เวลา 13.30 น.  ณ หองประชุมอยุธยา – อาเซียน  สํานักงานอธิการบดี 
2. วันที่  12  กันยายน 2561 ประชุมสภามหาวิทยาลัย  ครั้งที่  9/2561 เวลา 09.30 น.                 

ณ หองประชุมอยุธยา – อาเซียน  สํานักงานอธิการบด ี
3. วันที่ 13  กันยายน 2561 ประชุมคณะกรรมการสงเสริมฯ ครั้งที่ 9/2561  เวลา 09.30 น.          

ณ หองประชุมอยุธยา – อาเซียน  สํานักงานอธิการบด ี
4. วันที่ 14  กันยายน 2561 ประชุมสภาคณาจารยฯ  ครั้งท่ี(8) 3/2561 เวลา 13.30 น.               

ณ หองประชุมอยุธยา – โปรตุเกส  สํานักงานอธิการบดี  
 

แผนการดําเนินงานประจําเดือนตุลาคม 2561 
1. วันที่ 9  ตุลาคม  2561  ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) ครั้งที่ 10/2561 วันที่ 

9 ตุลาคม 2561 เวลา 13.30 น.  ณ หองประชุมอยุธยา – อาเซียน  สํานักงานอธิการบด ี
2. วันที่  10 ตุลาคม 2561 ประชุมสภามหาวิทยาลัย  ครั้ งที่  11/2561 เวลา 09.30 น.                  

ณ หองประชุมอยุธยา – อาเซียน  สํานักงานอธิการบด ี
3. วันที่ 17 ตุลาคม 2561 ประชุมสภาคณาจารยและขาราชการ  ครั้งที่ (8)3/2561 เวลา 13.30 น. 

ณ หองประชุมอยุธยา – อาเซียน  สํานักงานอธิการบด ี
4. วันที่ 29 ตุลาคม 2561 ประชุมคณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 10/2561 

เวลา 09.30 น. ณ หองประชุมอยุธยา – อาเซียน  สํานักงานอธิการบด ี
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ผลการดําเนินงานคณะกรรมการดําเนินงาน ITA  
1. เกณฑแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของ

หนวยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 
          ผูแทนมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยนางสาวนันทนา ศรีชัยมูล 

นักวิชาการศึกษา และ นางอมรรัตน อมรนาถ นักวิชาการสถิติ ไดเขารวมรับฟงแนวทางการประเมิน
คุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency 
Assessment : ITA) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2561 ชี้แจงโดย      
นายอุทิศ บัวศรี ผูชวยเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. และ หัวหนาศูนยประเมินคุณธรรมและความ
โปรงใสของหนวยงานภาครัฐ และคณะ ดังนี ้

เกณฑการประเมินจําแนกออกเปน 10 ตัวชี้วัด จํานวนขอคาํถาม (ขอ) 
1) การปฏิบัตหินาที ่ 6 
2) การใชงบประมาณ 6 
3) การใชอํานาจ 6 
4) การใชทรัพยสินของราชการ 6 
5) การแกไขปญหาการทุจริต 6 
6) คุณภาพการดําเนินงาน 5 
7) ประสิทธภิาพการสื่อสาร 5 
8) การปรับปรุงระบบการทํางาน 5 
9) การเปดเผยขอมลู 5 ตัวช้ีวัดยอย 33 ขอมูล 
   9.1 ขอมูลพ้ืนฐาน 3 ตัวช้ีวัดยอย ( 9 ขอมูล) 
   9.2 การบริหารงาน  3 ตัวช้ีวัดยอย ( 8 ขอมูล) 
   9.3 การบริหารเงนิงบประมาณ 2 ตัวช้ีวัดยอย ( 7ขอมูล) 
   9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 1 ตัวช้ีวัดยอย ( 4 ขอมูล) 
   9.5  การสงเสริมความโปรงใส 2 ตัวชี้วดัยอย ( 5 ขอมูล) 
10) การปองกันการทุจริต 2 ตัวช้ีวัดยอย 15 ขอมูล 
   10.1 การดําเนินการเพ่ือปองกันการทุจริต 4 ตัวช้ีวัดยอย ( 8 ขอมูล) 
   10.2 มาตรการภายในเพ่ือปองกันการทุจริต 1 ตัวชี้วดัยอย ( 7 ขอมูล) 

- การประเมินในปงบประมาณ พ.ศ. 2562 วิธีประเมินดวยระบบสารสนเทศ คือ ระบบการ

ประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (ITA System) หรือ ITAS 

- การดําเนินงานตามเกณฑการประเมินฯ ตางๆ จะตองลิงกและเผยแพรบนเว็บไซต

ของมหาวิทยาลัย 

ผูประสานงานกลางระหวาง สํานักงานป.ป.ช. และมหาวิทยาลัย ประกอบดวย 2 คน คือ 

(1)  ผูบริหารระดับสูง 1 คน มีหนาที่ ยืนยันขอมูลเอกสารหลักฐานผานระบบ ITAS ไป

ยัง สํานักงาน ป.ป.ช. คือ ผศ.ธาตรี มหันตรัตน 

(2)  Admin 1  คน มีหนาที่ จัดทําขอมูล ลิงกเอกสารหลักฐานผานระบบ ITAS และ

รายงานตอผูบริหาร คือ  น.ส.นันทนา ศรีชัยมูล 
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2. ผลการประเมินคณุธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (Integrity 
& Transparency Assessment : ITA) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 อยางเปนทางการ 

สํานักงาน ป.ป.ช จะจัดสงผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงาน
ของหนวยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA) ประจําปงบประมาณ         
พ.ศ. 2561 ของมหาวิทยาลัย ภายในกลางเดือนตุลาคม 2561 

3. การวางแผนการดําเนินงาน ITA ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 
คณะกรรมการดําเนินงาน ITA กําหนดการประชุมเตรียมความพรอมวางแผนการ

ดําเนินงานตามเกณฑการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสของหนวยงานภาครัฐ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2562 ในวันที่ 26 ตุลาคม 2561 

4.  รายงานผลการดําเนินงานตามบันทึกขอตกลงความรวมมือ (MOU) ดานการตอตาน
การทุจริต 

    ตามท่ี มูลนิธิตอตานการทุจริต ไดจัดทํา MOU ดานการตอตานการทุจริตกับ
มหาวิทยาลัยไปแลวนั้น เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2561 ดังนั้น เพื่อใหการดําเนินงานเปนไปตาม
วัตถุประสงคที่กําหนดไว และพิจารณามอบรางวัลใหแกมหาวิทยาลัย ที่มีการจัดกิจกรรมการตอตาน
การทุจริตดีเดน มูลนิธิตอตานการทุจริตจึงใหจัดทํารายงานผลการดําเนินงานดังกลาว และจัดสงขอมูล
และภาพกิจกรรมการดําเนินงานไปยังมูลนิธิตอตานการทุจริต ภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2561 

   กําลังดําเนินการจัดทํารายงานผลการดําเนินงาน ซึ่งขอมูลและหลักฐานเชิงประจักษ
สามารถนําขอมูลจากรายงานผลการดําเนินงาน ITA  ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ไดรอยละ 80 

 

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชมุ 
รับทราบ   

 

ระเบียบวาระที่ 5.17.5  รองอธิการบดีฝายกิจการนักศกึษาและวิจัยและพัฒนา 

- ไมมี – 
 

ระเบียบวาระที่ 5.17.6  ผูชวยอธิการบดีฝายประกันคุณภาพ 

 สาระสําคัญโดยยอ 
1. การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสํานัก/สถาบัน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561 

      มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ไดกําหนดจัดการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561 เพื่อทราบผลการดําเนินงาน รวมถึงขอสังเกตและขอเสนอแนะจาก
คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาฯ โดยไดกําหนดการประเมินของสํานัก/สถาบัน ดังนี้ 

     (1) สถาบันวิจัยและพฒันา รับการประเมินในวันจันทรที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2561  คณะกรรมการฯ 
ดังนี้ 

          - รศ.ดร.จารุวรรณ  สิงหมวง : ประธานกรรมการ   สังกัด มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร 
          - อาจารย ดร.สุวนิตย  รุงราตรี  : กรรมการ 
          - อาจารยปกาศติ  เจิมรอด  : กรรมการและเลขานุการ 
          - น.ส.เบญจลักษณ  ชิดชาญชัย  : ผูประสานงานกลาง 
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     2. สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ รับการประเมิน  ในวันศุกรที่ 12 ตุลาคม 
พ.ศ. 2561 คณะกรรมการฯ ดังนี้ 

           - ผศ.ดร.ชลลดา  พงศพัฒนโยธิน : ประธานกรรมการ  สังกัด มหาวิทยลัยราชภัฏบาน
สมเด็จเจาพระยา 

           - อาจารยยุพิน  พวกยะ  : กรรมการ 
           - อาจารยปกาศิต  เจิมรอด  : กรรมการและเลขานุการ 
           - น.ส.วิภา  การภักดี  : ผูประสานงานกลาง 
     3. สถาบันอยุธยาศึกษา รับการประเมินในวันอังคารที่ 16  ตุลาคม พ.ศ. 2561  คณะกรรมการฯ 

ดังนี้ 
           - ผศ.ดร.เจษฎา  ความคุนเคย : ประธานกรรมการ  สังกัด มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย

อลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ 
           - อาจารยเอกพล  วิงวอน  : กรรมการ 
           - อาจารยยุพิน  พวกยะ  : กรรมการและเลขานุการ 
           - น.ส.เดือนเพ็ญ  สนแยม  : ผูประสานงานกลาง 
     4. สํานักงานอธิการบดี รับการประเมินในวันพุธที่ 17 ตุลาคม  พ.ศ. 2561 คณะกรรมการฯ ดังนี ้
           - ผศ.ดร.เจษฎา  ความคุนเคย : ประธานกรรมการ  สังกัด มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย

อลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ 
           - อาจารยฤดี  เสริมชยุต  :  กรรมการ 
           - ผศ.ดร.กมลวรรณ   วรรณธนัง  : กรรมการและเลขานุการ 
           - น.ส.นันทนา  ศรีชัยมูล  : ผูประสานงานกลาง 
2. (ราง) เกณฑการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา กลุมมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
     ตามที่มหาวิทยาลัย ไดสงตัวแทนเขารวมพิจารณารางคูมือการประกันคุณภาพการศึกษา

ภายใน ระดับอุดมศึกษา กลุมมหาวิทยาลัยราชภัฏ จํานวน 4 คน ไดแก  
     (1) ผศ.บุญไท  เจริญผล   
     (2) อาจารย ดร.สุขรักษ  แซเจี่ย  
     (3) นางสาวเบญจลักษณ  ชิดชาญชัย   
     (4) นางเดือนเพ็ญ  สนแยม  
          โดยไดรับการแตงตั้งใหเปนคณะกรรมการจัดทําคูมือฯ เพ่ือใชเปนเกณฑในการประเมิน

คุณภาพการศึกษาภายใน ใหสอดคลองกับประกาศกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561         
โดยคณะกรรมการจัดทําคูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา กลุมมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
ไดรวมกันพิจารณาตัวบงชี้ระดับคณะและระดับสถาบัน เพื่อพัฒนาตัวบงชี้ใหสามารถนําไปเปนแนวทางในการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในท่ีสอดคลองกับยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏ ซึ่งระหวางนี้ อยูใน
กระบวนการขั้นตอนการรวมกันพิจารณา หากคูมือดังกลาวประกาศใช มหาวิทยาลัยจะแจงใหทราบอยางเปน
ทางการอีกครั้ง รายละเอียดตามเอกสารแนบ 
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3. การเตรียมความพรอมรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับมหาวิทยาลัย           
ปการศึกษา 2560 

     มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ไดกําหนดจัดการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
ระดับมหาวิทยาลัย ประจําปการศึกษา 2560 ในระหวางวันที่ 8-9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561   ณ หองประชุม
ตนโมก อาคารบรรณราชนครินทร เพื่อทราบผลการดําเนินงาน และขอเสนอแนะในการแกไขปรับปรุงคุณภาพ
การศึกษาของมหาวิทยาลัย ใหไดมาตรฐานตามที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กําหนดนั้น 

ในการนี้ งานประกันคุณภาพจึงไดวางแผนในการเตรียมความพรอมรับการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน ปการศึกษา 2560 ระดับมหาวิทยาลัย รายละเอียดตามเอกสาร ดังนี ้

(1) ปฏิทินการดําเนินงาน เพ่ือรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย      
ปการศึกษา 2560  

(2) รายชื่อคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ประจําป
การศึกษา 2560  

(3) กําหนดการประเมินคุณภาพการศกึษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ปการศึกษา 2560 
(4) (ราง) คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

ประจําปการศึกษา 2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  (ตามเอกสารดังแนบ) 
ทั้งนี้อยูระหวางการจัดทํารางรายงานการประเมินตนเอง (Salf-Assessment Report : SAR) 

เพ่ือนําเขาท่ีประชุมคณะกรรมการในระดับตางๆ และเพ่ือรองรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของ
มหาวิทยาลัยตอไป) 

4. รายงานผลการติดตามการดําเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพ  (Quality Improvement 
Plan) ประจําปการศึกษา 2560  (จากผลประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปการศึกษา 2559)  ระดับ
มหาวิทยาลัย 

           ตามที่มหาวิทยาลัยไดมีการดําเนินงานการจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพ (Quality 
Improvement Plan) ประจําปการศึกษา 2560  และมอบหมายใหงานประกันคุณภาพ เปนผูรับผิดชอบใน
การติดตามการดําเนินงานจากทุกหนวยงานระดับหลักสูตร คณะ สํานัก/สถาบัน ที่มีสวนเก่ียวของกับ
กิจกรรม/โครงการในแผนพัฒนาคุณภาพ โดยงานประกันคุณภาพไดมีการจัดทําบันทึกขอความเพ่ือติดตามผล
การดําเนินงานเปนระยะอยางตอเนื่อง และจัดทําเปนรางรายงานผลการติดตามการดําเนินงานฯ โดยนําเขาที่
ประชุมคณะกรรมการดําเนินงานประกันคุณภาพ สํานักงานอธิการบดี และคณะกรรมการพัฒนาและ
ดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาและปรับปรุงอยางตอเนื่อง 

          ผลการติดตามการดําเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพ (Quality Improvement Plan) 
ประจําปการศึกษา 2560 ประกอบดวยกิจกรรม/โครงการที่ตองรายงานทั้งหมด จํานวน 32 กิจกรรม/โครงการ 
ใน 5 องคประกอบคุณภาพ โดยจากการติดตามผลการดําเนินงาน พบวา มหาวิทยาลัยสามารถดําเนินการได
และเสร็จและเปนไปตามเปาหมาย จํานวน 31 กิจกรรม/โครงการ และอยูระหวางดําเนินการจํานวน 1 
กิจกรรม/โครงการ คือ กิจกรรมการใหคณาจารยในคณะวิทยาการจัดการเขาไปเรียนรูอยูรวมกับสถาน
ประกอบการ เพื่อหาประสบการณเพ่ิมเติมจากการทํางานจริง และไดหัวขอในการทําวิจัยที่ตรงกับศาสตรใน
อนาคต โดยผลการดําเนินการในภาพรวมทั้ง 32 กิจกรรม/โครงการ ตามเอกสารดังแนบ 
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**ขณะนี้อยูระหวางการจัดทํารายละเอียดผลการดําเนินงาน และรูปเลมรายงานฉบับสมบูรณ เพ่ือ
รองรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับมหาวิทยาลัยตอไป 
 

มติ/ความคิดเห็นของที่ประชมุ 
รับทราบ 

 

ระเบียบวาระที่ 5.17.7  ผูชวยอธิการบดีฝายบริการวิชาการและสหกิจศกึษา 

 สาระสําคัญโดยยอ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
มติ/ความคิดเห็นของที่ประชมุ 

รับทราบ 
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ระเบียบวาระท่ี 6  เรื่องอื่น ๆ 

ระเบียบวาระที่  6.1 กําหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  ครั้งที่ 
11/2561 

สาระสําคัญโดยยอ 
กําหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) ครั้งที่  11/2561           

ในวันอังคารที่  13 พฤศจิกายน 2561  เวลา 13.00 น. ณ หองประชุมอยุธยา – อาเซียน         
อาคารศรีอโยธยา (สํานักงานอธิการบดี)  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยขอใหกรรมการ
ทุกทานเขารวมประชุมตามวัน เวลา และสถานท่ีดังกลาวโดยพรอมเพรียงกัน 

 

มติ/ความคิดเห็นของที่ประชมุ 
     รับทราบ 

 

ระเบียบวาระที่  6.2  วาระแจงเพื่อทราบจากอธิการบดีตอสภามหาวิทยาลัย  
 

สาระสําคัญโดยยอ 
อธิการบดี  ขอใหนําวาระแจงเพื่อทราบจากอธิการบดีตอสภามหาวิทยาลัยในการกํากับ

ติดตามยุทธศาสตรการพัฒนาทองถ่ินที่สําคัญของมหาวิทยาลัยใหนํามาแจงในการประชุม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) กอนวาระการแจงผลและรายงานแผนที่จะดําเนินงาน     

 

มติ/ความคิดเห็นของที่ประชมุ 
     รับทราบ 

 

เลิกประชุมเวลา  16.48 น.  
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นางลักขณา เตชวงษ ผูตรวจรายงานการประชุม 


