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รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) 
ครั้งที่  3/2562 

วันอังคารที่  12  มีนาคม  2562  เวลา 13.00 – 14.57 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. ผศ.ดร.สุวิทย  ไวยกุล  คณบดีคณะครุศาสตร            กรรมการ 
10. ผศ.ดร.ภาคิน โชติเวศยศิลป คณบดีคณะมนุษยศาสตรฯ     กรรมการ 
11. ผศ.ดร.วิมลพรรณ รุงพรหม  คณบดีคณะวิทยาศาสตรฯ            กรรมการ 
12. ผศ.ดร.อัจฉรา หลอตระกูล คณบดีคณะวิทยาการจัดการ           กรรมการ 
13. ผศ.ดร.สุจิตกัลยา มฤครัฐอินแปลง ผูอํานวยการสถาบันวจิัยฯ           กรรมการ 
14. อาจารย ดร.จงกล เฮงสุวรรณ ผูอํานวยการสถาบันอยุธยาศึกษา       กรรมการ 
15. ผศ.สาโรช  ปุริสังคหะ ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและ 

     เทคโนโลยีสารสนเทศ      กรรมการ 
16. อาจารย ดร.นริสานันท  เดชสุระ ผูอํานวยการสํานักงาน 

     คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา     กรรมการ 
17. อาจารยสุทัศน อูทอง  ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ    กรรมการ 
18. นางสาวเพลินตา โมสกุล  ผูอํานวยการกองนโยบายและแผน        กรรมการ 
19. นางลักขณา  เตชวงษ  ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี    กรรมการและเลขานุการ 
20. นางศิขรินทร  สุวรรณทัศน นิติกร                 ผูชวยเลขานุการ 
21. นางสาวกาญจนพิชญา  ภิญญา รักษาการหัวหนางานกิจการคณะกรรมการ  ผูชวยเลขานุการ 
22. นางนงคราญ  คงสมทรง เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป            ผูชวยเลขานุการ 
23. นางปยะนุช  สุขเพ็ชร  เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป            ผูชวยเลขานุการ 
24. นางจิราพร  พัฒนธนกิจ เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป            ผูชวยเลขานุการ 
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ผูลาประชุม 
1. นางสารภ ี   พูลศิริ  ผูอํานวยการกองพัฒนานักศึกษา   ติดภารกิจ 
2. นางเบญญาภา  สอนพรม ผูอํานวยการกองบริการการศึกษา  ติดราชการ 
 

ผูเขารวมประชุม 
1. อาจารยรงรอง  แรมสิเยอ (แทน) ประธานศูนยภาษาและการศึกษานานาชาติ 
2. อาจารยมนภัทร  บุษปฤกษ ประธานคณะกรรมการดําเนินงานศูนยฝก 

   ปฏิบัติการวิชาชีพ (อาคารสวนหลวง) 
3. นางสาวกาญจนา  เงินออน  หัวหนาสํานักงานคณะครุศาสตร 
4. นางวิรินดา   มีบํารุง  หัวหนาสํานักงานคณะวิทยาศาสตรฯ 
5. ดร.เกษรา   ศรีวิเชียร หัวหนาสํานักงานสถาบันอยุธยาศึกษา 
6. นางสาวพิจิกามาศ  แยมบู  หัวหนาสํานักงานสํานักวิทยบริการฯ 
7. นางสาวเบญจลักษณ  ชิดชาญชัย รักษาการหัวหนางานประกันคุณภาพ 
8. วาที่รอยเอกอนุชา  ดีเปรม  หัวหนาหนวยตรวจสอบภายใน 
 

เริ่มประชุม   เวลา 13.00 น. 
 

          ประธานพิจารณาจํานวนกรรมการที่มาประชุมและเห็นวาครบองคประชุมแลว จึงเปด                 
การประชุมและดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม  

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องที่ประธานแจงใหทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 1.1  การจัดสรรอัตรากําลังตามกรอบท่ีสภามหาวิทยาลัยอนุมัต ิ
 

 สาระสําคัญโดยยอ 
 การจัดสรรอัตรากําลังตามกรอบที่สภามหาวิทยาลัยไดอนุมัติไปแลว ทุกหนวยงานจะตอง
จัดสรรอัตรากําลังใหเรียบรอย เชน ตําแหนงผูอํานวยการกอง  ขอใหเปนหนาท่ีโดยตรงของรองอธิการบดี
และผูอํานวยการสถาบัน/สํานัก ที่กํากับ  ใหชวยกันดูแล  สวนอธิการบดีจะดูกวางๆ ในระดับกอง  สวนใน
ระดับงานใหเปนเรื่องของหัวหนาหนวยงานนั้นโดยตรง  ก็คือรองผูอํานวยการสํานัก ผูอํานวยการกอง    
มอบทุกหนวยงาน  คณบดีใหไปหารือกับหัวหนาสํานักงานของทาน  ใหเรงดําเนินการ  เพ่ือจะไดลงนาม
แตงตั้งตอไป    

 

 มติ/ความเห็นของที่ประชมุ 
   รับทราบ   

 

ระเบียบวาระท่ี 1.2   การกํากับตรวจสอบการทํางานของบุคลากร 
 

 สาระสําคัญโดยยอ 
 มอบหมายหัวหนาหนวยงานชวยกํากับตรวจสอบการทํางานของบุคลากร  เนื่องจากขณะนี้      
ถึงชวงเวลาการเปลี่ยนผาน   ซึ่งอธิการบดีจะหมดวาระหากมีเรื่องราวจะตองปฏิบัติหนาที่  และยังไมแลว
เสร็จในวาระนี้  ก็สงตอไปยังอธิการบดีทานตอไป  โดยขอใหชวยกํากับตรวจสอบคณาจารยและบุคลากร   
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ใหทํางานอยางถูกตอง และโปรงใส   
 

 มติ/ความเห็นของที่ประชมุ 
   รับทราบ   

 

ระเบียบวาระท่ี 1.3  การเปนเจาภาพสวดพระอภิธรรมศพหลวงพอพูน วัดบานแพน 
 

 สาระสําคัญโดยยอ 
 วันที่ 14 มีนาคม 2562 มหาวิทยาลัยจะเปนเจาภาพสวดพระอภิธรรมศพ หลวงพอพูน       
วัดบานแพน  ซึ่ งจากเดิมจั งหวัดพระนครศรีอยุธยาไดมีหนังสือรวมเปนเจาภาพ  แต เห็นวา                 
เม่ือมหาวิทยาลัยจะรวมทําบุญ จํานวน 5,000 บาท มหาวิทยาลัยก็ควรเปนเจาภาพเอง  ซึ่งทานเปนผูมี
บุญคุณกับมหาวิทยาลัยเคยมาปลุกเสกพระพุทธศรีอยุทยาเปนครั้งสุดทายกอนมรณภาพ  ดังนั้นขอเรียน
เชิญผูบริหารทุกทานไปรวมพิธี และขอใหจัดสงรายชื่อดวย   
 

 มติ/ความเห็นของที่ประชมุ 
   รับทราบ   

ระเบียบวาระท่ี 1.4  การจัดงานสภากาแฟ 
 

 สาระสําคัญโดยยอ 
 มหาวิทยาลัยเปนเจาภาพจัดงานสภากาแฟ อยางไมเปนทางการ ครั้งท่ี 3/2562 ในวันพุธท่ี 
20 มีนาคม 2562  โดยประธานคณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัยฯ ไดเสนอจะขอเปนเจาภาพ    
จัดงานที่อาคาร 100 ป แตเนื่องจากมหาวิทยาลัยไดเตรียมการทุกอยางเรียบรอยแลว ณ วัดบรมพุทธาราม         
และขอใหผูบริหารทุกทานรวมตอนรับผูมารวมงาน  โดยการแตงกายดอกโสนสีเหลือง และรองอธิการบดี
ฝายบริหารแจงวาถนนในมหาวิทยาลัยจะแลวเสร็จทันในวันดังกลาว 
 

 มติ/ความเห็นของที่ประชมุ 
   รับทราบ   

 

ระเบียบวาระท่ี 1.5  มาตรการในการรักษาความปลอดภัยภายในมหาวิทยาลัย 
 

 สาระสําคัญโดยยอ 
 รองอธิการบดีฝายบริหาร  แจงวา  ในวันที่ 27 กุมภาพันธ 2562 ไดมีการประชุมหารือ
เก่ียวกับมาตรการปองกันการโจรกรรมทรัพยสิน  โดยไดเชิญหัวหนาเจาหนาที่รักษาความปลอดภัย และ
หัวหนาสายตรวจท่ีดูแลในบริเวณใกลเคยีง  เพื่อปองกันไมใหเกิดเหตุ   
 ประกอบดวย 3 ระยะ คือ  
 ระยะเรงดวน  
 – ปรับจุดรักษาความปลอดภัยในพลัดกลางคืน  
 – เพ่ิมสายตรวจผลัดกลางคืน  

 – กําชับผูมีหนาท่ีในการปดเปดอาคารตรวจสอบประตูหนาตางใหมีการปดล็อคอยางม่ันคง 
แข็งแรง   
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 ระยะปานกลาง  
 – เพ่ิมไฟทางสองสวางในทุกเสนทาง  และตลอดแนวรั้ว (ใชหลอด LED เพ่ือลดคาไฟฟา)  
 – บังคับใชประตูทางเขาออกทางเดียว (ชองทางอ่ืนเปดเฉพาะชั่วโมงเรงดวน)   
 - ตรวจสอบการเขาออกในยามวิกาลอยางเขมงวด  
 – ปรับตําแหนงกลองวงจรปดในจุดที่มีความสําคัญ  
 – ติดตั้งจอภาพกลองวงจรปดสําหรับ รปภ. เพื่อการเฝาระวังปองกันเหตุ  

– ปรับปรุงโครงขายวิทยุสื่อสารสําหรับ รปภ. เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการระหวังปองกันเหตุ  
ระยะยาว  

 – พัฒนาแผนรักษาความปลอดภัย  
 – ติดตั้งระบบสัญญาณเตือนภัยการโจรกรรมในอาคารที่มีความสําคัญ  โดยใชเทคโนโลยี

อุปกรณตรวจจับความเคลื่อนไหว (motion  sensor)  เชื่อมตอกับระบบการแจงเตือน
แบบ real  time   

 -  เพ่ิมการติดตั้งกลอวงจรปดใหครอบคลุมทุกพ้ืนที่  
 – ติดตั้งระบบติดตามครุภัณฑ  
 – รางเสนอกฎระเบียบเพ่ือการรักษาความปลอดภัยที่จําเปน 
 

 คณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  เสนอวา ขณะนี้มีบุคคลภายนอกเขามา               
ในมหาวิทยาลัยในเวลากลางวัน  มหาวิทยาลัยควรมีมาตรการแลกบัตร  ในการเขาพ้ืนท่ีเพ่ือใหทราบวาใคร
เปนใคร  และขอใหผูรับเหมามีการรายงานวามีผูที่เขามาในมหาวิทยาลัยกี่คน  กําหนดเวลาในการทํางาน
ใหชัดเจน   
 ประธาน  กลาววา  ใหสวนกลางทําบัตรสําหรับบุคคลภายนอกที่เขามาทํางาน   สําหรับใน
อาคาร  
 ผศ.ดร.อดิศร  ภูสาระ  กลาววา  ขณะนี้ตํารวจสายตรวจจะมีการถายรูปและสงไลนโดยทันที  
ซึ่งจะบอกถึงเวลา และสถานที่ได  
 ดร.เกษรา  ศรีวิเชียร  เสนอใหมหาวิทยาลัยกําชับเจาหนาที่รักษาความปลอดภัยท่ีหอพักอู
ทอง  กรณีการเขา – ออก  การเปด – ปดประตู  ควรเอาใจใสในการปฏิบัติงาน   
 และที่ประชุมมีขอเสนอกรณีเจาหนาท่ีรักษาความปลอดภัยประจําอาคารเทคโนโลยี
อุตสาหกรรมมีพฤติกรรมการทํางานไมปกติ  พูดคุยกับตนเอง  และพฤติกรรมอื่น ๆ ควรปรับใหเหมาะสม  
 

 มติ/ความเห็นของที่ประชมุ 
   รับทราบ  ประธานมอบหมายใหสวนกลางจัดทําบัตรสําหรับบุคคลภายนอกที่เขามาทํางาน    

ในมหาวิทยาลัย (ในอาคาร) 
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ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่องรับรองรายงานการประชมุ 

ระเบียบวาระที่ 2.1  เรื่องรับรองรายงานการประชุม  ครั้งที่  2/2562  

สาระสําคัญโดยยอ 
มหาวิทยาลัยไดกําหนดใหมีการประชุม คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.)               

ครั้งท่ี 2/2562 เมื่อวันอังคารท่ี 12 กุมภาพันธ  2562 เวลา 13.00 น. ณ หองประชุมอยุธยา – 
อาเซียน  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

เลขานุการคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  (ก.บ.) นําเสนอรายงานการประชุม ครั้งที่ 
2/2562 เพ่ือขอใหที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม 

 

มต/ิความคิดเห็นของที่ประชุม 
  รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) ครั้งที่ 2/2562              
โดยไมมีการแกไข 
 

ระเบียบวาระท่ี 3   เรื่องสืบเนื่องจากการประชุม 

ระเบียบวาระที่ 3.1  รายงานขอมูลการดําเนินงานและผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
ครั้งที่ 2/2562 

สาระสําคัญโดยยอ 
  เลขานุการคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) นําเสนอรายงานขอมูลจากการดําเนินงานและ   
ผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันอังคารที่ 12  กุมภาพันธ  
2562  ดังตอไปนี้ 
 

ระเบียบ
วาระท่ี 

เร่ือง 
มติท่ีประชุม/ขอเสนอแนะ 

และขอส่ังการ 
ผลการปฏิบัตติามมต ิ

3.2 ขอความเห็นชอบ (ราง) บันทึกขอตกลง
ความรวมมือทางวิชาการระหวาง
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
กับศาลปกครองกลาง 

เห็นชอบ (ราง) บันทึกขอตกลงความ
รวมมือทางวิชาการระหวางมหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยากับศาลปกครอง
กลาง  และใหตัดคาํวา “Action  word” 
ออกทั้งหมด 

- แจงมติการประชุมใหแกหนวยงาน        
ที่เกี่ยวของไดรับทราบ 

- แกไขตามขอเสนอแนะของคณะ
กรรมการบริหารมหาวิทยาลยั (ก.บ.) 
เรียบรอยแลว 

4.1 ขอความเห็นและขอเสนอแนะการแกไข
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา  เรื่อง  มาตรฐาน
ภาระงานทางวิชาการของผูดาํรงตําแหนง
อาจารย  ผูชวยศาสตราจารย  รอง
ศาสตราจารย  และศาสตราจารย      
พ.ศ. 2559 

ไมเห็นชอบการแกไขประกาศมหาวิทยาลยั     
ราชภฏัพระนครศรีอยธุยา  เรือ่ง  มาตรฐานภาระ
งานทางวชิาการของผูดํารงตําแหนงอาจารย  
ผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย  และ
ศาสตราจารย พ.ศ. 2559 และมขีอเสนอแนะ 
เรื่องการสอนภาคพิเศษไมควรใหภาระงานเพราะ
มีคาตอบแทน  สวนการคิดคาํนวณหนวยกิต
เพื่อใหภาระงาน  ใหยดึหลกัหนวยกิตของรายวิชา
เปนหลักในการนาํมาคูณกับภาระงานของวชิาที่
เปนบรรยายหรือวิชาปฏิบัตกิาร (วิชาที่มแีต

- แจงมติการประชุมใหแกหนวยงาน        
ที่เกี่ยวของไดรับทราบ 
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ระเบียบ
วาระท่ี 

เร่ือง 
มติท่ีประชุม/ขอเสนอแนะ 

และขอส่ังการ 
ผลการปฏิบัตติามมต ิ

ชั่วโมงบรรยายใหถือวาวิชานัน้เปนวชิาบรรยาย     
สวนวิชาที่มีชัว่โมงบรรยายและปฏิบัตหิรือ
ปฏิบัติอยางเดยีวใหถือวาวิชานั้นเปนปฏิบติั) 

4.2 ขอความเห็นชอบ (ราง) ประกาศ
คณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจํา
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  
เรื่อง  หลักเกณฑและวิธีการประเมินผล
การปฏิบัติราชการของขาราชการและ
พนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ... และ (ราง) 
ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคล
ประจาํมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา เรื่อง หลักเกณฑ  
วิธีการและเงื่อนไขการเลื่อนคาจาง
พนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ... 

1. เห็นชอบ (ราง) ประกาศคณะกรรมการ
บริหารงานบุคคลประจํามหาวิทยาลัย 
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  เรื่อง  
หลักเกณฑและวธิีการประเมินผล      
การปฏิบัติราชการของขาราชการและ
พนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ... และให
ปรับแกไขตามขอเสนอแนะของคณะ
กรรมการบริหารมหาวิทยาลยั (ก.บ.)  
โดยใหตัดขอความขอ 8 (1) – ขอ 8 (11) 
ออก 

2. เห็นชอบ (ราง) ประกาศคณะกรรมการ
บริหารงานบุคคลประจํามหาวิทยาลัย 
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  เรื่อง 
หลักเกณฑ  วิธีการและเงื่อนไขการเลื่อน
คาจางพนักงานมหาวิทยาลยั พ.ศ. ... 
และใหปรับแกไขตามขอเสนอแนะของ
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.)  
ขอ 23 ขอความวา “หากมวีงเงินเหลือ” 
ควรจะใชคาํอยางไรเพื่อไมใหเกิดปญหา 

- แจงมติการประชุมใหแกหนวยงาน        
ที่เกี่ยวของไดรับทราบ 

- นําเขาการประชุมคณะกรรมการ
บริหารงานบุคคลประจํามหาวิทยาลัย 
(ก.บ.ม) วันที่ 26 มีนาคม 2562 

4.3 ขอความเห็นชอบ (ราง) ประกาศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
เรื่อง มาตรฐานการศึกษาของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
พ.ศ. 2561 

เห็นชอบ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรอียุธยา เรื่อง มาตรฐานการศกึษา
ของมหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยธุยา 
พ.ศ. 2561 และใหปรับแกไขตาม
ขอเสนอแนะของคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย (ก.บ.) ดังตอไปนี ้
1. เปลี่ยนจากประกาศมหาวิทยาลยัฯ เปน 

ประกาศสภามหาวิทยาลัย 
2. มอบรองอธิการบดีฝายกิจการพิเศษและ

กฎหมายพจิารณา ป พ.ศ. วาเปน        
พ.ศ. 2561 หรือ พ.ศ. 2562 รวมทั้ง
ตรวจสอบชื่อประกาศอกีครั้ง 

- แจงมติการประชุมใหแกหนวยงาน        
ที่เกี่ยวของไดรับทราบ 

- แกไขตามขอเสนอแนะของคณะ
กรรมการบริหารมหาวิทยาลยั (ก.บ.)  

- นําเขาการประชุมสภามหาวิทยาลยั ครัง้ที่ 
3/2562 วันที่ 13 มีนาคม 2562 

4.4 ขอความเห็นชอบและขอเสนอแนะคูมือ
การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน          
ปการศึกษา 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา  ระดับหลักสูตร   
คณะ  และมหาวิทยาลัย 

เห็นชอบคูมือการประกันคุณภาพการศกึษา
ภายในปการศกึษา 2561 มหาวิทยาลัย     
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ระดับหลักสตูร  
คณะ  และมหาวิทยาลัย และใหปรับแกไข
ตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการบรหิาร
มหาวิทยาลัย (ก.บ.) ดังตอไปนี ้
1. หนา 139 ผูรับผิดชอบตัวบงช้ี/หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ ใหตัด “หลักสูตร” ออก 
2. หนา 140, 142, 143, 144, 146, 148, 

149,151, 152, 153,155,158,160,  
ผูรับผิดชอบตัวบงชี้/หนวยงานที่
รับผิดชอบ ใหตัด “คณะ” ออก 

- แจงมติการประชุมใหแกหนวยงาน        
ที่เกี่ยวของไดรับทราบ 

- แกไขตามขอเสนอแนะของคณะ
กรรมการบริหารมหาวิทยาลยั (ก.บ.)  

- เผยแพรไปยังหนวยงานเพื่อใชในการ
ประเมินคุณภาพการศกึษาภายใน 
ประจําปการศกึษา 2561 ตอไป 
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ระเบียบ
วาระท่ี 

เร่ือง 
มติท่ีประชุม/ขอเสนอแนะ 

และขอส่ังการ 
ผลการปฏิบัตติามมต ิ

4.5 ขอความเห็นชอบและขอเสนอแนะ (ราง) 
รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติ
ราชการ  และการประเมินผลโครงการ 
ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2561 

เห็นชอบ (ราง) รายงานผลการดําเนินงาน
ตามแผนปฏิบัติราชการ และ                 
การประเมินผลโครงการ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2561 และคณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.)  มขีอเสนอแนะ 
ดังตอไปนี้ 
1. มาตรการและแนวทางเรงรัดตดิตาม   

การใชจายงบประมาณตองมีการบังคับใช
อยางจริงจังทั้งในเชิงบวกและเชิงลบ   
เชน เปลี่ยนไปใหหนวยงานอื่นทํา  

2. ควรสรางจิตสํานึกรวมกันในการเบิกจาย
งบประมาณใหเปนไปตามเปาหมาย 

3. การเปลี่ยนแปลงโครงการหากไมเปนไป
ตามเปาหมายก็ไมควรอนุมัต ิ

4. โครงการที่ควรจะบรรลุผลตามเปาหมาย
ใหวิเคราะหตัวชีว้ัดหากบกพรองดวย
กระบวนการใหหาทางแกไขปรับปรุงใหดี
ขึ้น  และโครงการที่ตองปรับปรุงหรือ
ระดับนอย ในการพิจารณาครั้งตอไปก็จะ
นํามาพิจารณาในการจัดสรรงบประมาณ  
และขอสังเกตตัวชี้วัดบางตัวอาจจะไม
คุมคา 

5. แกไข หนา ก บทสรุปผูบริหาร รอยละ
งบประมาณแผนดิน จากเดิม รอยละ 
68.09 แกไขเปนรอยละ 86.08 

6. บทที่ 4 การติดตามและประเมินผล
โครงการ การดําเนินงานโครงการ/
กิจกรรม  ในระดับปานกลาง  ระดับนอย 
และระดับปรับปรุงใหระบุวาชื่อโครงการ
อะไรดวย 

- แจงมติการประชุมใหแกหนวยงาน        
ที่เกี่ยวของไดรับทราบ 

- แกไขตามขอเสนอแนะของคณะ
กรรมการบริหารมหาวิทยาลยั (ก.บ.)  

- นําเขาการประชุมสภามหาวิทยาลยัเปน
เรื่องแจงเพื่อทราบจากอธกิารบด ี

4.6 ขอความเห็นชอบและขอเสนอแนะ (ราง) 
แผนยุทธศาสตร ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2560 
– 2564) มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา (ฉบับปรับปรุง     
พ.ศ. 2562) 

เห็นชอบ (ราง) แผนยุทธศาสตร ระยะ 5 ป 
(พ.ศ. 2560 – 2564) มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรอียุธยา (ฉบบัปรับปรุง        
พ.ศ. 2562) และคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย (ก.บ.)  มีขอเสนอแนะ 
ดังตอไปนี้ 
1. หนา 2 และหนา 4  จุดแข็ง 

(Strengths : S) ขอ 4 มีเครือขายทาง
วิชาการที่หลากหลาย   ทั้งในประเทศ
และตางประเทศ ใหแกไขเปน โอกาส 
(Opportunities : O)  

2. หนา 31 กลยุทธขอ 1.1 – 1.6 ใหเปลี่ยน
จากคาํวา “จํานวนชุมชนเปาหมาย” 
เปนคําอื่น  เชน  สงเสริม  

3. ใหนําเขาสภามหาวิทยาลัยเปนวาระแจง
เพื่อทราบจากอธิการบด ี

- แจงมติการประชุมใหแกหนวยงาน        
ที่เกี่ยวของไดรับทราบ 

- แกไขตามขอเสนอแนะของคณะ
กรรมการบริหารมหาวิทยาลยั (ก.บ.)  

- นําเขาการประชุมสภามหาวิทยาลยัตอไป 
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4.7 ขอความเห็นชอบและขอเสนอแนะ (ราง) 
แผนบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัย    
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  ประจาํป
งบประมาณ พ.ศ. 2562 

เห็นชอบ (ราง) แผนบรหิารความเสี่ยง
มหาวิทยาลัยราชภฏัพระนครศรีอยุธยา  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 และ
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.)   
มีขอเสนอแนะ ดังตอไปนี ้
1. หนา 11 – 16 แกไขชื่อหัวขอที่ (1) (2) 

ในตารางใหถูกตอง 
2. หนา 26 ชื่อความเสี่ยงขอ 1 แกไขใหม

เปน “จํานวนนกัศกึษาเขาใหมใน                 
ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
นอยลง”   

3. หนา 27 จํานวนคณาจารยที่ทําวิจยัไม
ถึงรอยละ 50 ของจํานวนอาจารย
ทั้งหมด  คือปญหาไมใชชื่อความเสี่ยง  
ใหแกไขเปน “งานวิจัยที่สอดคลองกับ
การพัฒนาทองถิ่นมีจาํนวนนอย”       
โดยเกิดจากปญหาที่คณาจารยไมทําการ
วิจัย  จึงไมควรนําปญหามาเขยีนเปน
ความเสี่ยง  แตใชชื่อความเสี่ยงแลวระบุ
วาปญหาคืออะไร 

- แจงมติการประชุมใหแกหนวยงาน        
ที่เกี่ยวของไดรับทราบ 

- แกไขตามขอเสนอแนะของคณะ
กรรมการบริหารมหาวิทยาลยั (ก.บ.)  
 

4.8 ขอความเห็นชอบและขอเสนอแนะ (ราง) 
บันทึกความเขาใจระหวางมหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา กับ Asia  
Euro  University  ประเทศกัมพูชา 

เห็นชอบ (ราง) บันทกึความเขาใจระหวาง
มหาวิทยาลัยราชภฏัพระนครศรีอยุธยา       
กับ Asia  Euro  University  ประเทศ
กัมพูชา 

- แจงมติการประชุมใหแกหนวยงาน        
ที่เกี่ยวของไดรับทราบ 

- นําเขาการประชุมสภามหาวิทยาลยั ครัง้ที่ 
2/2562 วันที่ 13 มีนาคม 2562 

4.9 ขอความเห็นชอบ (ราง) ระเบียบ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  
วาดวย  การจัดตั้งและบริหารศูนยบม
เพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา (ฉบับที่ 2) 

เห็นชอบในหลักการ (ราง) ระเบยีบ
มหาวิทยาลัยราชภฏัพระนครศรีอยุธยา     
วาดวย การจัดตั้งและบริหารศูนยบมเพาะ
วิสาหกจิ มหาวิทยาลยัราชภฏั
พระนครศรอียุธยา (ฉบบัที่ 2) และหากมี
การปรับปรุงแกไขก็ใหเปนไปตามระเบยีบที่
เกี่ยวของ และใหนาํเขาการประชุม
คณะกรรมการบริหารงบประมาณและ
การเงิน (ก.บ.ง) ตอไป 

- แจงมติการประชุมใหแกหนวยงาน        
ที่เกี่ยวของไดรับทราบ 

- นําเขาการประชุมคณะกรรมการ
บริหารงานบุคคลประจํามหาวิทยาลัย 
(ก.บ.ม)  เม่ือวันที ่26 กุมภาพันธ 2562 
มติที่ประชุมเห็นชอบ 

- นําเขาการประชุมสภามหาวิทยาลยั ครัง้ที่ 
2/2562 วันที่ 13 มีนาคม 2562 

 

   มติ/ความเห็นของที่ประชมุ 
   รับทราบ  และประธานเสนอวาระเบียบวาระที่ 4.6 ขอความเห็นชอบและขอเสนอแนะ 

(ราง) แผนยุทธศาสตร ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2560 – 2564) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา       
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562) นั้น ใหชะลอเวลาไวกอน  แลวใหเสนอแผนในป พ.ศ. 2563 ไปในคราว
เดียวกัน 
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ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องนําเสนอเพื่อพจิารณา 
 

ระเบียบวาระที่ 4.1  ขอความเห็นชอบ (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา      
วาดวย  หลักเกณฑและวิธีการพิจารณาแตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนง
ผูชวยศาสตราจารย  รองศาสตราจารย  และศาสตราจารย พ.ศ. 2561 
(ฉบับที่ 2) 

 

 สาระสําคัญโดยยอ 
 โดยที่เปนการสมควรใหมีการปรับปรุงขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  

วาดวย  หลักเกณฑและวิธีการพิจารณาแตงตั้งคณาจารยประจําใหดํารงตําแหนงทางวิชาการ         
ใหเหมาะสมยิ่งข้ึน   

 
  

มติ/ความเห็นของที่ประชมุ 
เห็นชอบ (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา วาดวย  หลักเกณฑและ

วิธีการพิจารณาแตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย  รองศาสตราจารย  และศาสตราจารย 
พ.ศ. 2561 (ฉบับท่ี 2) และใหนําเขาการประชุมคณะกรรมการปรับปรุง และยกรางกฎหมาย และ         
การประชุมสภามหาวิทยาลัยตอไป 

 

ระเบียบวาระที่ 4.2  ขอความเห็นชอบ (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา       
วาดวย  การใชบริการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ พ.ศ. .... 

 

 สาระสําคัญโดยยอ 
 ตามที่สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา

ภายใน  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 และไดรับขอเสนอแนะจากคณะกรรมการประเมินคุณภาพ
การศึกษา ใหทบทวนแกไขระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวของในสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ใหมีความทันสมัยและสอดคลองกับสภาพการณในปจจุบัน 

 สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  จึงไดประสานกับงานนิติการ  จัดทํา (ราง) 
ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  วาดวย  การใชบริการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ พ.ศ. .... ข้ึน โดยยกเลิกระเบียบฉบับเดิมและปรับปรุงแกไขเนื้อหาสาระเกี่ยวกับคํานิยาม  
กําหนดเวลาเปด – ปด บริการ  การจัดทําบัตรสมาชิก กําหนดระยะเวลาการยืม คืน  รวมถึงขอปฏิบัต ิ    
ในการเขาใชบริการในสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

มติ/ความเห็นของที่ประชมุ 
 ใหนํากลับไปปรับปรุง โดยใหรวมกับระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา     

วาดวย การจัดบริการและการจัดการรายไดในสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ พ.ศ. ....                
และจัดทําประกาศแนบ  โดยใหนํามาพิจารณาเปนวาระสืบเนื่องในการประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย (ก.บ.) ในการประชุมครั้งตอไป   
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 คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) มีขอเสนอแนะ ดังตอไปนี้   
1. คํานิยามของบุคลากรใหนํามาไวลําดับแรก 
2. เพ่ิมเติมนิยามคําวา “บุคลากรนอกราชการ” ใหครอบคลุมผูที่เกษียณไปแลว และเพิ่ม

ขอความ “เพิ่มและหมายรวมถึงบุคลากรนอกราชการที่สังกัดมหาวิทยาลัย” 
3. ขอ 6 แกไขเปน เวลาเปด – ปดบริการ ใหเปนไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย 
4. ขอ 8 ผูมีสิทธิ์ใชสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ใหเปลี่ยนตามคํานิยาม 
5. ขอ 9 ขอความวา “ผูที่ระบุไวในขอ 7” แกไขเปน “ผูที่ระบุไวในขอ 8” 
6. ขอ 10 (1) ใหปรับคาํใหถูกตอง 
7. ขอ 10 (2) – (6) ปรับระยะเวลา ใหเปน “ตลอดระยะเวลาท่ีเปนนักศึกษา”  
8. หมวด 4 ขอ 14  แกไขเปน “ผูมีสิทธิยืมทรัพยากรสารสนเทศเฉพาะสมาชิกเทานั้น” 
9. ขอ 16 ประเภทของสมาชิกใหตัดคําวา “นักวิจัย” ออก 
10. ขอ 22 คําวา “ลักขโมย” แกไขเปน “ลักทรัพย” 

 

ระเบียบวาระที่ 4.3  ขอความเห็นชอบ (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
วาดวย การจัดบริการและการจัดการรายไดในสํานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ พ.ศ. .... 

 

 สาระสําคัญโดยยอ 
 ตามที่สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา

ภายใน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 และไดรับขอเสนอแนะจากคณะกรรมการประเมินคุณภาพ
การศึกษา  ใหทบทวนแกไขระเบียบและกฎหมายที่เก่ียวของในสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ใหมีความทันสมัยและสอดคลองกับสภาพการณในปจจุบัน 

 สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จึงไดประสานกับงานนิติการจัดทํา (ราง) 
ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา วาดวย การจัดบริการและการจัดการรายไดในสํานักวิทย
บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศข้ึน  โดยยกเลิกระเบียบฉบับเดิมและปรับปรุงแกไขเนื้อหาสาระเก่ียวกับ
การจายเงินคาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  การจัดทําบัญชีรายรับรายจาย  และการตรวจสอบบัญช ี

 เรื่องนี้ไดผานความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจําสํานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ  ในคราวประชุมครั้งท่ี 3/2561 เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2561 และครั้งที่ 4/2561 
เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2561 

 

มติ/ความเห็นของที่ประชมุ 
ใหนํากลับไปปรับปรุง  โดยใหรวมกับระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา     

วาดวย  การใชบริการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ พ.ศ. .... และจัดทําประกาศแนบ 
โดยใหนํามาพิจารณาเปนวาระสืบเนื่องในการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.)        
ในการประชุมครั้งตอไป   
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คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) มีขอเสนอแนะดังตอไปนี ้
1. เพ่ิมเติมคํานิยามของ “คณะกรรมการดําเนินงาน” และ “คณะกรรมการประจํา

สถาบัน/สํานัก”  
2. หมวด 2 รายไดและการจัดการรายได ใหตรวจสอบวาครอบคลุมแลวหรือไม 
3. มอบใหงานนิติการชวยตรวจสอบกอนนําเสนอคณะกรรมการปรับปรุงและยกราง

กฎหมาย       และการประชุมสภามหาวิทยาลัย 
4. การนําเงินฝากบัญชีใหใชเปนแบบเดียวกับของมหาวิทยาลัย คือ มีบัญชีคงคลัง และ

บัญชีที่ใชจายประจําป 
5. การปฏิบัติงานนอกเวลาใหปฏิบัติเชนเดียวกับของศูนยฝกปฏิบัติการวิชาชีพทาง

ธุรกิจ (อาคารสวนหลวง)  โดยไมตองขออนุญาตมหาวิทยาลัย ใหเปนไปตามกรอบและดําเนินการ      
ไดเลย 
 

ระเบียบวาระที่ 4.4  ขอความเห็นชอบ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
เรื่อง คาธรรมเนียมการใชบริการและสถานที่  สํานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

 สาระสําคัญโดยยอ 
 ตามที่สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา

ภายใน  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 และไดรับขอเสนอแนะจากคณะกรรมการประเมินคุณภาพ
การศึกษา ใหทบทวนแกไขระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวของในสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศใหมีความทันสมัยและสอดคลองกับสภาพการณในปจจุบัน 

 สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศจึงไดประสานงานกับงานนิติการ จัดทํา (ราง) 
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา คาธรรมเนียมการใชบริการและสถานที่  สํานักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ ขึ้น  โดยยกเลิกประกาศฉบับเดิมและปรับปรุงแกไขอัตราคาธรรมเนียมกรณี
หนังสือชํารุดเสียหายหรือสูญหาย คาทําบัตรสมาชิกใหม  คาบริการสืบคืนขอมูล  คาบํารุงการใช
หองปฏิบัติการคอมพิวเตอรในการประชุม  และคาบริการยืมคอมพิวเตอรโนตบุค 

 

มติ/ความเห็นของที่ประชมุ 
ใหนํ ากลับไปปรับปรุ ง  และนํ ามาพิจารณาเปนวาระสืบเนื่องในการประชุม

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) ในการประชุมครั้งตอไป 
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ระเบียบวาระที่ 4.5  ขอความเห็นชอบ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
เรื่อง มาตรฐานภาระงานวิจัยและวิชาการอื่น ๆ ของคณาจารย พ.ศ. 2562 

 

 สาระสําคัญโดยยอ 
 เนื่องจากมีขอบังคับมหาวิทยาลัยฯ วาดวย การบริหารงานบุคคลสําหรับพนักงาน

มหาวิทยาลัย  จึงจําเปนตองออกประกาศเพ่ือใหสอดคลองกับขอบังคับดังกลาว 

 

มติ/ความเห็นของที่ประชมุ 
  เห็นชอบ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง มาตรฐานภาระ
งานวิจัยและวิชาการอ่ืน ๆ ของคณาจารย พ.ศ. 2562  และคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.)                 
มีขอเสนอแนะ คือ ใหเพ่ิมเติมนิยามของผูบริหาร  ผูชวยอธิการบดี  รองคณบดี  รองผูอํานวยการ
สํานัก รองหัวหนาหนวยงานที่เรียกชื่ออยางอ่ืนที่มีฐานะเทียบเทาคณะก็จะครอบคลุมทั้งหมด 

 

ระเบียบวาระที่ 5 แจงผลและนําเสนอแผนงานที่จะดําเนินการของหนวยงานตาง ๆ  
ระเบียบวาระที่ 5.1 คณบดีคณะครุศาสตร 
   

 สาระสําคัญโดยยอ 
 

ครั้งที่ 4 เดือน กุมภาพันธ – มีนาคม 2562 

พื้นท่ี 5 บานพยอม  อําเภอวังนอย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผูรับผิดชอบ คณะครุศาสตร 

ที ่ โครงการ/กิจกรรมที่ดําเนินการ เปนโครงการ/กิจกรรม 
1 2 3 4 5 6 

1 อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การประยุกตใชแอปพลิเคชันใน
การจัดการหองเรียน 4.0 ใหกับครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ระหวางวันที ่23-24 กุมภาพันธ 2562  
ณ โรงเรียนพระอินทรศึกษา (กลอมอุทิศ) ตําบลพยอม 
อําเภอวังนอย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา       

      

2 อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การประยุกตใชแอปพลิเคชันใน
การจัดการหองเรียน 4.0 ใหกับครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ระหวางวันที ่5–6 มีนาคม 2562  
ณ โรงเรียนพระอินทรศึกษา (กลอมอุทิศ) ตําบลพยอม 
อําเภอวังนอย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา       

      

3 อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง สงเสริมสุขภาวะผูสูงอายุ 
“สุขภาพดี ชีวิตยั่งยืน” ระหวางวันที่ 8–9 มีนาคม 2562 
ณ ตําบลพยอม ตําบลพยอม อําเภอวังนอย  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
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ที ่ โครงการ/กิจกรรมที่ดําเนินการ เปนโครงการ/กิจกรรม 
1 2 3 4 5 6 

4 อบรมเชิงปฏิบัติเรื่อง การผลิตผลิตภัณฑขาวแตนจิ๋ว 
เบญจรงคหลากสี ระหวางวันที่ 14 – 15 มีนาคม 2562  
ณ  โรงเรียนชลประทานอนุเคราะห อําเภอวังนอย  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

      

5 คายภาษาอังกฤษเชิงวิชาการเพ่ือพัฒนาทองถ่ิน  
ในวันที่ 14 มีนาคม 2562 
ณ  โรงเรียนชลประทานอนุเคราะห อําเภอวังนอย  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

      

 5 กิจกรรม       
หมายเหตุ 

ดาน 1 หมายถึง การสืบสานโครงการตามพระราชดําริและนําศาสตรพระราชาสูการพัฒนาที่ยั่งยืน 

ดาน 2 หมายถึง การพัฒนาดานเศรษฐกิจ 

ดาน 3 หมายถึง การพัฒนาสังคม 

ดาน 4 หมายถึง การพัฒนาดานสิ่งแวดลอม 

ดาน 5 หมายถึง การยกระดับภูมิปญญาทองถ่ินและทํานุบํารุงศลิปวัฒนธรรม 

ดาน 6 หมายถึง การพัฒนาโรงเรียน ครู นักเรียนและ/หรือ บุคลากรทางการศึกษา 
 
 

  ผลการดําเนินงาน  เดือนกุมภาพันธ 2562 
1. วันที่ 6 กุมภาพันธ 2562 ประชุมคณะกรรมการประจําคณะครุศาสตร ครั้งที่ 1/2562  

เวลา 13.00–16.30 น. ณ หองประชุม 211  อาคารปฏิบัติการคณะครุศาสตร 
2. กุมภาพันธ 2562  ติดตามประเมินผลโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การเคลื่อนไหว

พ้ืนฐานที่สงผลตอวิถีชีวิตสุขภาพสําหรับครูในพ้ืนท่ียุทธศาสตร 10 แหง” เวลา 08.30-16.30 น. ณ โรงเรียน
สุวพรรณสนิทวงศวิทยา   โรงเรียนวังนอยวิทยาภูมิ  โรงเรียนวัดวิเวกวายุพัด  โรงเรียนวัดอบทม  โรงเรียน
บานไผหมูขวิด  (พงษผลประสาทวิทยา) 

3. วันที่ 16 – 17 กุมภาพันธ 2562 อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาศักยภาพในการเปน
ผูนํานันทนาการสําหรับครูพลศึกษา  เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ โรงยิม 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 

4. วันที่ 16 -17 กุมภาพันธ 2562  อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “Soft Skill : ทักษะการทํางาน
ของครูมืออาชีพ”  เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ โรงเรียนประถมสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา              

5. วันที่ 17 กุมภาพันธ 2562 อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อ การจัดกิจกรรมภาษาอังกฤษสําหรับ
เด็กปฐมวัยในการจัดการเรียนรูศตวรรษที่ 21  เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ โรงเรียนประถมสาธิตมหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา              
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6. วันที่ 18 กุมภาพันธ 2562 นักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ชั้นปที่ 3  เขาศึกษาดูงาน
ศูนยเด็กกอนเกณฑวัดศิริพงษธรรมนิมิต  เวลา 07.00 - 17.00 น.  ณ ศูนยเด็กกอนเกณฑ วัดศิริพงษธรรม
นิมิต เขตบางเขน จังหวัดกรุงเทพมหานคร 

7. วันที่ 11 - 12 กุมภาพันธ 2562 นิเทศนักศึกษาโรงเรียนตํารวจตะเวนชายแดน จังหวัด
สระแกว ณ โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนพีระยานุเคราะหฯ 1  และโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนประชา
รัฐบํารุง 1  จังหวัดสระแกว 

8. วันที่ 25 กุมภาพันธ 2562 ประชุมประธานสาขาวิชาเรื่อง การพัฒนาหลักสูตรครุศาสตร
บัณฑิต 4 ป เพ่ือเตรียมนําเขาที่ประชุมสภาวิชาการ  เวลา 15.30 - 17.00 น. ณ หองประชุม 204 

9. วันที่  27 กุมภาพันธ 2562 เปดโลกชุมนุมยุคใหมสรางสรรค ครูไทย 4.0  นักศึกษาชั้นปที่ 
1-3 ทุกสาขาวิชา เวลา 12.30 - 16.30 น. ณ โรงยิม 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
 

   แผนการดําเนินงาน ประจําเดือนมีนาคม 2562 
1. วันที่ 2 มีนาคม 2562  อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการพัฒนาความรูดานการประกันคุณภาพ

แกนักศึกษา เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ หอประชุมมหาวิทยาลัย 
2. วันที่ 13 มีนาคม 2562 ประชุมคณะกรรมการประจําคณะครุศาสตร ครั้งท่ี 2/2562       

เวลา 13.00 –16.30 น. ณ หองประชุม 211 อาคารปฏิบัติการคณะครุศาสตร 
3. วันที่  13 มีนาคม 2562 พิธีครุสิทธิ์สรางครูดีสูสังคมนักศึกษาชั้นปที่ 5  (รหัส 57)        

เวลา 08.00 -14.00 น. ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
4. วันที่ 20 มีนาคม 2562  กิจกรรมสัมมนาหลังฝกปฏิบัติวิชาชีพระหวางเรียน 2 ภาคเรียนท่ี 

2/2561  ของนักศึกษาชั้นปท่ี 4  เวลา 08.30 - 12.00 น. ณ  หองประชุมอาคาร 100 ป 
5. วันที่ 20 มีนาคม 2562 กิจกรรมประชุมนักศึกษาชั้นปที่ 3  เพื่อรับฟงคําชี้แจง แนวคิดและ

หลักการเก่ียวกับการเลือกโรงเรียนสําหรับออกฝกปฏิบัติวิชาชีพระหวางเรียน  เวลา 13.00 - 15.00 น.          
ณ หองประชุมอาคาร 100 ป 

6. วันที่ 21 มีนาคม 2562 อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การจัดกลไกการดําเนินงานระบบประกัน
คุณภาพการศึกษา ตามเกณฑการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน พ.ศ.2557  เวลา 08.30 - 16.30 น.      
ณ หองประชุม 204 อาคารครุสรรพสิทธิ ์ 

7. วันที่ 21 มีนาคม 2561 เสริมสรางคุณธรรมจริยธรรม  สาขาวิชาการสอนภาษาไทย  สาขาวิชา
พลศึกษา สาขาวิชาการศึกษาพิเศษและการสอนภาษาไทย เวลา 07.15 - 08.30 น. ณ วัดบรมพุทธาราม 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

8. วันที่ 29 มีนาคม 2562 อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการเขียนโครงการใหมีประสิทธิภาพ เวลา 8.30 
- 16.30 น. ณ หองประชุม 204 อาคารครุสรรพสิทธิ ์
 

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
รับทราบ   
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ระเบียบวาระที่ 5.2  คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
 

 สาระสําคัญโดยยอ 
 

รายงานความคืบหนาการดําเนินงานยุทธศาสตรการพัฒนาทองถิ่น 
พ้ืนที่ 2  บานลาว อ.ไชโย จ.อางทอง //ผูรับผิดชอบ คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  

ที ่ โครงการ/กิจกรรมที่ดําเนินการ 
เปนโครงการ/กิจกรรมดาน 
1 2 3 4 5 6 

1 โครงการเสริมสรางพลังอํานาจผูสูงอายุและเยาวชนเพ่ือการดําเนินชีวิตที่เปนสขุ 
-คณะทํางานจัดอบรมเชิงปฏิบัตกิารประกอบชุดกิจกรรมเสริมสรางพลัง
อํานาจผูสูงอายุและเยาวชนเพ่ือการดําเนินชีวิตที่เปนสุข               
ระหวางวันที่ 29- 31 มีนาคม 2562  ณ อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม   

      

2 โครงการพัฒนามัคคุเทศกนอยนักเลาเรื่องชุมชนบานลาวเพ่ือความเปนอยู
อยางยั่งยืน                                                                                
-คณะทํางานลงพื้นที่สํารวจขอมูลแหลงเรียนรูเพื่อเตรียมความพรอมใน
การจัดอบรมมัคคเุทศกนอยฯ เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ 2562  ณ ชุมชน
บานลาว  อ.ไชโย  จ.อางทอง 

      

3 โครงการพัฒนาผลิตภัณฑของที่ระลึกจากกระดาษและเชือกกลวยชุมชนบานลาว  
-คณะทํางานลงพื้นทีศ่ึกษาขอมูลการพัฒนาผลิตภัณฑของที่ระลึกจาก
กระดาษและเชือกกลวยชุมชนบานลาวจากเอกสารงานวิจัยและในเชิง
พ้ืนที่ และวางแผนรวมกับชุมชนจัดเตรียมอบรมการพัฒนาผลิตภัณฑของ
ที่ระลึกจากกระดาษและเชือกกลวยชุมชนบานลาว  เมื่อวันที่ 28 
กุมภาพันธ 2562  ณ ชุมชนบานลาว  อ.ไชโย  จ.อางทอง 

      

4 โครงการออกแบบบรรจุภัณฑจากกระดาษและเชือกกลวยชุมชนบานลาว            
-คณะทํางานลงพื้นทีส่ํารวจและรวบรวมวัตถุดิบในการจัดโครงการเชิง
พ้ืนที่ วันที่ 1 มีนาคม 2562  ณ  ชุมชนบานลาว  อ.ไชโย  จ.อางทอง 

      

5 โครงการสงเสริมการเรียนรูแบบชี้นําตนเองของเยาวชนผานภูมิปญญา
ทองถิ่นดวยเว็บแอพลิเคชั่นในชุมชนบานลาว                                           
-คณะทํางานลงพื้นทีเ่ก็บขอมูลภาคสนามรวมกับภูมิปญญาทองถิ่นเพ่ือ
รวบรวมขอมูลนํามาใชในการพัฒนาเว็บแอพลิเคชั่น วันที่ 28 กุมภาพันธ 
2562 และ วันที่ 2-3 มีนาคม 2562  ณ  ชุมชนบานลาว  อ.ไชโย  จ.อางทอง 

      

6 โครงการรักษน้ํา รักษสิ่งแวดลอม รักษชุมชนโดยการพัฒนาและจัดการ
ผักตบชวาใหเปนดินและปุย                                                                  
-คณะทํางานลงพื้นทีส่ํารวจและรวบรวมวัตถุดิบในการจัดโครงการเชิง
พ้ืนที่  วันที่ 1 มีนาคม 2562  ณ ชุมชนบานลาว  อ.ไชโย  จ.อางทอง 
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  ผลการดําเนินงานในเดือนกุมภาพันธ 2562 
1. วันที่ 30 มกราคม 2562 และวันที ่8 กุมภาพันธ 2562 สาขาวิ ชาภาษาอั งกฤษ จั ด

กิจกรรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อเพิ่มศักยภาพการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 สําหรับนักศึกษา วิทยากร 
คือ ผูชวยศาสตราจารย ดร.จันทรเพ็ญ คลายมุข และ Mr.Navadet Yongsawai อาจารยสาขาวิชา
ภาษาอังกฤษ ณ หอง 103 อาคารฉะไกรนอย (อาคาร 1) คณะมนุษยศาสตร และสังคมศาสตร 

2. วันที่ 1 กุมภาพันธ 2562 จัดกิจกรรมจิตอาสาบูรณาการกับการเรียนการสอนในรายวิชา
จิตสาธารณะกับการทํางานเพ่ือสังคม โดยนํานักศึกษาสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร สาขาวิชาการปกครอง
ทองถิ่น สาขาวิชาการพัฒนาชุมชนและสังคม จํานวน 140 คน  ทําความสะอาดตลาดกรุงศรีและตลาด
อยุธยาไนทมารเก็ต ตลาดกรุงศรี และตลาดอยุธยา  ไนทมารเก็ต จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

3. วันที่ 1-3 กุมภาพันธ 2562 จัดโครงการสงเสริมความรัก สามัคคี ความมีระเบียบวินัย 
เขาใจสิทธิหนาที่ของตนเองและผูอ่ืน ตามยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาทองถิ่น จัดทําชุดฝกอบรมเสริมสราง
พลังอํานาจผูสูงอาย ุณ บานนอกคอกนา เขาใหญ จังหวัดนครราชสีมา 

4. วันที่ 3 กุมภาพันธ 2562 ใหการตอนรับตัวแทนจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร นําโดย             
อาจารย ดร.บุญเลิศ วิวรรณ ผูชวยคณบดีฝายพัฒนานิสิตและนิสิตเกาสัมพันธ คณะมนุษยศาสตร และ
นิสิตสาขาวิชาภาษาไทย ในการเขารวมฝกซอมการประชันสักวา “สืบสานกลอนสักวา อยุธยาเมืองมรดก
โลก” ในงาน “เทศกาลดนตรีไทย และนาฏศิลปประยุกตเมืองมรดกโลก” ซึ่งจะจัดข้ึนระหวาง วันที่ 15-17 
กุมภาพันธ 2562 ณ อุทยานประวัติศาสตรพระนครศรีอยุธยา ณ หองประชุมหมื่นจันทราช (หอง 43110) 
อาคารบรมพุทธาราม (อาคาร 43) คณะมนุษยศาสตร และสังคมศาสตร 

5. วันที่ 6 กุมภาพันธ 2562 จัดกิจกรรมพัฒนาทักษะทางเทคโนโลยี เรื่อง “พัฒนาทักษะ
ทางเทคโนโลยี (IT) เพื่อการนําเสนองานในระดับปริญญาตรี” วิทยากร คือ อาจารยเดนเดือน เลิศทยากุล 
ไชยยะ อาจารยสาขาวิชานิ เทศศาสตร  ณ หอง 31104 อาคาร 100 ป  มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 

6. วันที่ 6 กุมภาพันธ 2562 สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร จัดกิจกรรมบรรยายพิเศษ เรื่อง 
“พฤติกรรมองคการ องคความรูเพ่ือการพัฒนาทรัพยากรมนุษยในองคการอยางยั่งยืน” ไดรับเกียรติจาก
วิทยากร ไดแก อาจารย พันตํารวจโท ดร.สืบสกุล เข็มทอง ณ หอง 104 อาคารฉะไกรนอย (อาคาร 1) 
คณะมนุษยศาสตร และสังคมศาสตร 

 
 

ดาน 1 หมายถึง การสืบสานโครงการตามพระราชดําริและนําศาสตรพระราชาสูการพัฒนาที่ยั่งยืน 
ดาน 2 หมายถึง การพัฒนาดานเศรษฐกิจ 
ดาน 3 หมายถึง การพัฒนาดานสังคม 
ดาน 4 หมายถึง การพัฒนาดานสิ่งแวดลอม 
ดาน 5 หมายถึง การยกระดับภูมิปญญาทองถ่ินและทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
ดาน 6 หมายถึง การพัฒนาโรงเรียน ครู นักเรียน และ/หรือ บุคลากรทางการศกึษาในพื้นที ่
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7. วันที่ 12 กุมภาพันธ 2562 สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตรรวมกับกลุมวิชาภูมิศาสตรจัด
โครงการบริการวิชาการ กิจกรรมเสริมพลังเยาวชนเพ่ือพัฒนาชุมชนอยางยั่งยืน ณ โรงเรียน วัดอบทม โดย
มีวิทยากร คือ ผูชวยศาสตราจารย ดร.กมลวรรณ วรรณธนัง อาจารยสุมาลินี สาดสาง อาจารยมูนีเราะฮ      
ยีดํา และอาจารย ดร.พยัญชน เอ่ียมศิลป ณ โรงเรียนวัดอบทม จังหวัดอางทอง 

8. วันที่ 13 กุมภาพันธ 2562 จัดการประชุมผูปฏิบัติงานโครงการยุทธศาสตรมหาวิทยาลัย 
ของคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร (งบประมาณแผนดิน ป พ.ศ.2562) ณ หองประชุมหมื่นจันทราช
(หอง 43110) อาคารบรมพุทธาราม(อาคาร 43) คณะมนุษยศาสตร และสังคมศาสตร 

9. วันที่ 13 กุมภาพันธ 2562 สาขาวิชานิติศาสตร จัดกิจกรรมอบรมภาษาอังกฤษสําหรับ
นักกฎหมาย ใหกับนักศึกษา โดยมีวิทยากร คือ อาจารยศิรินันท นุยภูเขียว และ Mr.Michael Edward 
Nedbal อาจารยสาขาวิชาภาษาอังกฤษ ณ หอง 104 อาคารฉะไกรนอย (อาคาร 1) คณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร 

10. วันที่ 13 กุมภาพันธ 2562 จัดการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและกลุมวิชา 
ครั้งท่ี 2/2562 ณ หองประชุมหมื่นจันทราช (หอง 43110) อาคารบรมพุทธาราม (อาคาร 43)              
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

11. วันที่ 13 กุมภาพันธ 2562 สาขาวิชานิเทศศาสตร จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ 
เรียนรูโปรแกรม แอนิเมชั่น Adobe After Effect ใหกับนักศึกษา สาขาวิชานิเทศศาสตร วิทยากร คือ    
นายอัครพล ดานทองหลาง ณ หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร 31104 อาคาร 100 ป มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 

12. วันที่ 14 กุมภาพันธ 2562 ร วม พิ ธี อั ญ เชิ ญตราประจํ ามหาวิ ทยาลั ยราชภั ฏ
พระนครศรีอยุธยา ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (รัชกาลท่ี 9) เนื่องในวันครบรอบ
วันพระราชทานนามสถาบันราชภัฏ ประจําปการศึกษา 2561 ณ บริเวณสนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 

13. วันที่ 18 กุมภาพันธ 2562 สาขาวิชาภาษาไทย รวมกับภาควิชาภาษาไทย คณะ
มนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร จัดกิจกรรมการประชันสักวากลอนสดระหวางนักศึกษาจาก 2 
สถาบัน ในเทศกาลดนตรีไทยและนาฏศิลปประยุกตเมืองมรดกโลก “เลนไทยไดเรื่อง” ณ ลานแสดงวัด
มหาธาตุ อุทยานประวัติศาสตรพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

14. วันที่ 18 และ 21 กุมภาพันธ 2562 สาขาวิชาภาษาจีน จัดกิจกรรม “เพ่ือนติวเพ่ือน      
พ่ีติวนอง” อบรมทักษะการฟงเพ่ือเตรียมสอบวัดระดับความรูภาษาจีน HSK ระดับ 2 และ 3 ภายใต
โครงการสงเสริมคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค ของคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ณ หอง 31020 
อาคาร 100 ป มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

15. วันที่ 20 กุมภาพันธ 2562 สาขาวิชาประยุกตศิลป จัดกิจกรรม “เพ่ือนติวเพ่ือน พี่ติว
นอง” อบรมการเขียนภาพดวยเทคนิคสีโปสเตอร ภายใตโครงการสงเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค 
ของคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ณ หอง 105/1 อาคารฉะไกรนอย (อาคาร 1) คณะมนุษยศาสตร 
และสังคมศาสตร 
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16. วันที่ 20 กุมภาพันธ 2562 จั ด กิ จ ก ร ร ม สั ม ม น า  “ก า ร พั ฒ น า ห ลั ก สู ต ร รั ฐ
ประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต” (หลักสูตรใหม พ.ศ.2562) คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ไดรับเกียรติ
จากวิทยากร คือ ผูชวยศาสตราจารย ดร.ธัชชนันท อิศรเดช ผูชวยอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย, นายธีระชาติ ทาตัน เจาพนักงานปกครองชํานาญการพิเศษ ปลัดอําเภอบางปะอิน และ    
นายพงศกร มงคลหมู นายกกองการบริหารสวนตําบลรางจรเข ณ หองประชุมหมื่นจันทราช (หอง 43110) 
อาคารบรมพุทธาราม (อาคาร 43) คณะมนุษยศาสตร และสังคมศาสตร 

17. วันที่ 20 กุมภาพันธ 2562 สาขาวิชาประวัติศาสตร จัดกิจกรรม “เพ่ือนติวเพ่ือน พ่ีติว
นอง”อบรมประวัติศาสตรเอเชียตะวันออกเฉียงใตคริสตศตวรรษที่ 16-19  และประวัติศาสตรยุโรป
คริสตศตวรรษที่ 16 ถึงปจจุบัน ภายใตโครงการสงเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค ของคณะ
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ณ หอง 227 ณ อาคารปาตอง (อาคาร 2) มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 

18. วันที่ 22 กุมภาพันธ 2562 จัดการประชุมคณาจารยประจําคณะ เพ่ือดําเนินการสรรหา
กรรมการประจําคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร แทนตําแหนงที่วาง  ณ หอง43014 อาคาร          
บรมพุทธาราม (อาคาร 43) คณะมนุษยศาสตร และสังคมศาสตร 

19. วันที่ 23 กุมภาพันธ 2562 นักศึกษาภาค กศ.บป. สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร         
จัดกิจกรรมการสัมมนาทางรัฐประศาสนศาสตรตามทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 เรื่อง “กฎหมาย
เทคโนโลยีสารสนเทศกับอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร” โดยมีวิทยากร คือ  จาสิบตํารวจนิติธร พูลเวช 
และอาจารยนรินทร อุนแกว อาจารยสาขาวิชานิติศาสตร ณ หอง 104 อาคารฉะไกรนอย (อาคาร 1)         
คณะมนุษยศาสตร และสังคมศาสตร 

20. วันที่ 23 กุมภาพันธ 2562 อาจารยกุลธีร บรรจุแกว อาจารยสาขาวิชาดนตรีสากล 
รวมกับผูชวยศาสตราจารย ดร.เกษม เพ็ญภินันท อาจารยภาควิชาปรัชญา คณะอักษรศาสตร จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย รองศาสตราจารยกมล เผาสวัสดิ์  อาจารยภาควิชาทัศนศิลป คณะศิลปกรรมศาสตร 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย และผูดําเนินรายการ คุณพอใจ อัครธนกุล รวมกันเสวนาในประเด็น DIY 
Culture เปนนิยามการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการดําเนินชีวิตในทศวรรษ 1980 โดย D:Disco & 
Dancing/I:Icons & Idols และ Y:Yuppie Culture ณ หองแสดงงานศิลปะ Gallery VER กรุงเทพมหานคร 

21. วันที่ 26 กุมภาพันธ 2562 นางสาวชุติกาญจน เลิศอรุณวัฒนา นางสาวรัชนีกร กําลังเกง                 
และนายเชี่ยวชาญ ทรัพยสุริต นักศึกษาสาขาวิชาภาษาญ่ีปุน ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ในกิจกรรม
การแขงขันพับกระดาษโอริงามิ ในงาน Mainnichi Origami Challenging Contest ครั้งที่ 5 ภายใตหัวขอ 
“สวนสัตวในจินตนาการ” ณ Central World @Zen Gallery Hall กรุงเทพมหานคร 

22. วันที่ 27 กุมภาพันธ 2562 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ จัดกิจกรรมอบรมในหัวขอ “ระเบียบ
และวิธีวิจัยเบื้องตน” โดยวิทยากร คือ ผูชวยศาสตราจารย ดร.กานดา เตะขันหมาก อาจารยสาขาวิชาการ
พัฒนาชุมชนและสังคม ณ หอง 43014 อาคารบรมพุทธาราม (อาคาร 43) คณะมนุษยศาสตร และ
สังคมศาสตร 

23. วันที่ 27 กุมภาพันธ 2562 จัดสัมมนา “การวิพากษหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร
มหาบัณฑิต” (หลักสูตรใหม พ.ศ.2562) คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ไดรับเกียรติจากวิทยากร คือ 
ศาสตราจารย ดร.บุญทัน ดอกไธสง มหาวิทยาลัย  มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ผูชวยศาสตราจารย      
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ดร.บุษกร วัฒนบุตร มหาวิทยาลัยเวสเทิรน ผูชวยศาสตราจารย ดร.วาสิตา เกิดผล ประสบศักดิ์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี วาที่รอยตรี ดร.ภาณุพงศ ศิริ ปลัดอําเภอเมืองลพบุรี และนายเสกสรร      
ไกรสดับ นายกเทศมนตรีเทศบาลตําบลบานกรด ณ หองประชุมหมื่นจันทราช(หอง 43110) อาคารบรม        
พุทธาราม (อาคาร 43) คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

24. วันที่ 27 กุมภาพันธ 2562 สาขาวิชาการปกครองทองถ่ิน จัดกิจกรรม “เพ่ือนติวเพ่ือน 
พ่ีติวนอง” ทบทวนรายวิชาเพ่ือเตรียมตัวสอบกลางภาค ณ หอง 43106 อาคารบรมพุทธาราม (อาคาร 43)        
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

25. วันที่ 27 กุมภาพันธ 2562 สาขาวิชาภาษาญี่ปุน จัดกิจกรรมอบรมสงเสริมทักษะ       
การเรียนรู  ในศตวรรษที่ 21 เรื่อง “การรูเทาทันสื่อ” โดยวิทยากร คือ ผูชวยศาสตราจารย ปทมาภรณ          
สุขสมโสด อาจารยสาขาวิชานิเทศศาสตร ณ หอง 125 อาคารฉะไกรนอย (อาคาร 1) คณะมนุษยศาสตร   
และสังคมศาสตร 

26. วันที่ 27 กุมภาพันธ 2562 สาขาวิชาประยุกตศิลป จัดอบรมสงเสริมทักษะทางวิชาชีพ 
การออกแบบศิลปหัตถกรรมในศตวรรษที่ 21 เรื่อง การออกแบบศิลปหัตถกรรม การออกแบบลายไทยบน
กระดาษขอย โดยวิทยากร คือ นายธนากรณ ระวังภัย พนักงานแผนกโขน จากศูนยศิลปาชีพสีบัวทอง 
จังหวัดอางทอง ณ หอง 104 อาคารฉะไกรนอย (อาคาร 1) คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

27. วันที่ 27 - 28 กุมภาพันธ 2562 สาขาวิชาดนตรีไทย จัดกิจกรรมไหวครูและครอบครู
ดนตรี ประจําป 2562 วิทยากรผูประกอบพิธี คือ ครูวิ เชียร เกิดผล ณ หองประชุม อาคาร 100 ป 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 

แผนการดําเนินงานในเดือนมีนาคม 2562 
1. วันที่ 13 มีนาคม 2562 จัดงานมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรวิชาการ ครั้งท่ี 5 "พลัง

นักศึกษา พลังวิชาการ ขับเคลื่อนสังคม"และ "การนําเสนอผลงานระดับปริญญาตรี ดานมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร ครั้งที่ 1 ประจําป 2562" ณ อาคาร 100 ป มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

2. วันที่ 20 มีนาคม 2562 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเขาสูตําแหนงทางวิชาการ ครั้งท่ี 2               
หัวขอ “การเขียนผลงานวิชาการประเภทผลงานรับใชสังคมและผลงานสรางสรรค” ณ หอง 104 อาคาร  
ฉะไกรนอย (อาคาร 1) คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

3. วันที่  20 มีนาคม 2562 ประชุมคณะกรรมการประจําคณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร ครั้งที่ 3/2562 ณ หองประชุมหมื่นจันทราช (หอง 43110) อาคารบรมพุทธาราม (อาคาร 43)        
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

4. วันที่ 22 มีนาคม 2562 สาขาวิชาประวัติศาสตร จัดโครงการบูรณาการการเรียนการ
สอนกับการบริการวิชาการ เรื่อง "ประวัติศาสตรทองถ่ินอยุธยา - อางทอง กับการจัดการเรียนการสอน
ประวัติศาสตร" วิทยากรโดย รองศาสตราจารย ดร.ปรีดี พิศภูมิวิถี ดร.พิมพปฏิมา นเรศศิริกุล และอาจารย
ศุภสุตา ปรี เปรมใจ ณ หองประชุมตนโมก อาคารบรรณราชนครินทร  มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 

5. วันที่ 27 มีนาคม 2562 จัดงานเสวนาสาธารณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ครั้งที่ 6             
หัวขอ “การเรียนการสอนดนตรีในศตวรรษที่ 21” ณ หองประชุมอาคาร 100 ป มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 
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 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
รับทราบ    

 

ระเบียบวาระที่ 5.3 คณบดีคณะวิทยาการจัดการ 
 

 สาระสําคัญโดยยอ 
 

  รายงานความคืบหนาการดําเนินงานยุทธศาสตรการพัฒนาทองถิ่น 
พ้ืนที่ 1.  บานอบทม ต.ยี่ลน อ.วิเศษชัยชาญ จ.อางทอง //ผูรับผิดชอบ คณะวิทยาการจัดการ 
ที ่ โครงการ/กิจกรรมที่ดําเนินการ เปนโครงการ/กิจกรรมดาน 

1 2 3 4 5 6 
1 โครงการยกระดับและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน สินคา OTOP 

Phase 2 ดําเนินการพัฒนาสินคาชุมชน ซึ่งคณะวิทยาการจัดการ ไดดําเนินการ
ลงพ้ืนที่ ระหวางวันที่ 12 ก.พ. – 27 มี.ค. 62 เพ่ือจัดกิจกรรมอบรมเชิง
ปฏิบัติการ จํานวน 4 กิจกรรม 5 หมูบาน ประกอบดวย 

1. อบรมเชิงปฏิบัติการการสรางผลิตภัณฑ 
2. อบรมเชิงปฏิบัติการการคิดตยทุนการผลิต 
3. อบรมเชิงปฏิบัติการการสรางตราสินคา 
4. อบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาบรรจุภัณฑ 

 รวมจํานวนโครงการที่ไดดําเนินการมาแลวในแตละดาน 1 
 
ดาน 1 หมายถึง การสืบสานโครงการตามพระราชดําริและนําศาสตรพระราชาสูการพัฒนาที่ยั่งยืน 

ดาน 2 หมายถึง การพัฒนาดานเศรษฐกิจ 

ดาน 3 หมายถึง การพัฒนาดานสังคม 

ดาน 4 หมายถึง การพัฒนาดานสิ่งแวดลอม 

ดาน 5 หมายถึง การยกระดับภูมิปญญาทองถ่ินและทํานุบํารุงศลิปวัฒนธรรม 

ดาน 6 หมายถึง การพัฒนาโรงเรียน ครู นักเรียน และ/หรือ บุคลากรทางการศึกษาในพ้ืนที ่
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  ผลการดําเนินงานประจําเดือนกุมภาพันธ  2562 

1. วันที่ 7 กุมภาพันธ 2562 เขารวมโครงการการประกวดแขงขัน เผยแพรภูมิปญญาทองถ่ิน
ไทย แหงชาติ ครั้งท่ี 4 ณ วิทยาลัยเซาธอิสทบางกอก  แขวงบางนา เขตบางนา 3 จังหวัดกรุงเทพมหานคร 

2. วันที่ 9 กุมภาพันธ 2562 โครงการพัฒนากิจกรรมการทองเที่ยวชุมชนบานคลองจิก      
บานคลอกจิก อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 

3. วันที่ 12 – 13 กุมภาพันธ 2562 การอบรมเชิงปฏิบัติการการสรางผลิตภัณฑ : ผลิตภัณฑ
จากปลารา ตําบลคลองจิก  อําเภอบางปะอิน  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

4. วันที่ 13 กุมภาพันธ 2562 ศึกษาดูงานนอกสถานที่สําหรับนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการ   
โลจิสติกส ชั้นปที่ 1 ณ ศูนยการเรียนรูตันแลนด  ดินแดนแหงความสมดุล และบริษัท อยุธยากลาส อินดัสทรี 
จํากัด 

5. วันที่ 15 กุมภาพันธ 2562 ประชาสัมพันธหลักสูตรสาขาวิชาเศรษฐศาสตรการเงิน         
การธนาคาร ณ โรงเรียนบางไทรวิทยา 

6. กิจกรรมเวียนเทียนวันพระ มาฆะบูชา 18 กุมภาพันธ 2562 ณ วัดบรมพุทธาราม 
7. วันที่ 18 กุมภาพันธ –  1 มีนาคม 2562 นักศึกษาสาขาวิชาการทองเท่ียว ชั้นปที่ 3        

เขารวมโครงการทัศนศกึษาอบรมภาษาจันภาคฤดูรอน ณ มหาวิทยาลัย Longhua 
8. วันที่ 20 กุมภาพันธ 2562 อบรม “ความรูเกี่ยวกับโลจิสติกส” ณ หองประชุมอินทนิล 1 

คณะวิทยาการจัดการ 
9. วันที่ 20 กุมภาพันธ 2562 กิจกรรม “อบรมความรูทางการตลาด”  ณ หองประชุมอินทนิล 

1  คณะวิทยาการจัดการและหองปฏิบัติการคอมพิวเตอร อาคาร 100 ป 
10. วันที่ 20, 22  กุมภาพันธ 2562  การอบรมเชิงปฏิบัติการการสรางผลิตภัณฑ : ผลิตภัณฑ

จากขาวตังดิบ ณ บานอบทม  ตําบลยี่ลน  อําเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอางทอง 
11. วันที่ 20 กุมภาพันธ 2562 ประชาสัมพันธ หลักสูตร สาขาวิชาเศรษฐศาสตรการเงิน      

การธนาคาร ณ โรงเรียนชุมชนปอมเพชร 
12. วันที่ 21 - 22 กุมภาพันธ 2562 ศึกษาดูงานนอกสถานที่นักศึกษาสาขาวิชาเศรษฐศาสตร

การเงนิการธนาคาร ณ โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดลอมแหลมผักเบ้ียอันเนื่องมาจากพระราชดําร ิ
13. วันที่ 22 – 23  กุมภาพันธ 2562 การอบรมเชิงปฏิบัติการการสรางผลิตภัณฑ : ผลิตภัณฑ

จากผาลายไทย ณ ชุมชนรอซดี ีตําบลคลองพระยาบันลือ  อําเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
14. วันที่ 26 – 27 กุมภาพันธ 2562 การอบรมเชิงปฏิบัติการการสรางผลิตภัณฑ : ผลิตภัณฑ

นาฬกิาจากเศษไม  ณ บานลาว อําเภอไชโย จังหวัดอางทอง 
15. วันที่ 27 กุมภาพันธ 2562 กิจกรรมสานสัมพันธนักศึกษาสาขาวิชาธุรกิจระหวางประเทศ

 ณ หองประชุมอินทนิล 1 คณะวิทยาการจัดการ 
16. วันที่ 28 กุมภาพันธ 2562 กิจกรรมการแขงขันทักษะวิชาชีพดานอุตสาหกรรมการ

ทองเที่ยวระดับชาต ิณ ศูนยการคาหัวหินมารเก็ต วิลเลจ  จังหวัดประจวบคีรีขันธ 
17. วันที่ 28 กุมภาพันธ – 1 มีนาคม  2562 การอบรมเชิงปฏิบัติการารสรางผลิตภัณฑ : 

ผลิตภัณฑหัวไชโป ณ บานพยอม  ตําบลพยอม  อําเภอวังนอย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
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แผนการดําเนินงานเดือนมีนาคม 2562 
1. วันที่ 5 มีนาคม 2562 อบรมโปรแกรม EViews และโปรแกรม Stata ณ หองปฏิบัติการ

คอมพิวเตอร 31104 อาคาร 100 ป 
2. วันที่ 5 – 6 มีนาคม 2562 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการสงเสริมอาชีพเพ่ือสรางรายได

ชุมชนบานอบทม : การทําของที่ระลึก ดวยผาไทย ณ องคการบริหารสวนตําบลยี่ลน อําเภอวิเศษชัยชาญ  
จังหวัดอางทอง 

3. วันที่ 9 – 10 มีนาคม 2562 อบรมทักษะภาษาอังกฤษดานการบริหารทรัพยากรมนุษย      
ณ หองประชุมอินทนิล 1 คณะวิทยาการจัดการ 

4. อบรมตลาดการเงินและการลงทุนในหลักทรัพย 9 และ10 มีนาคม 2562 ณ หอง 425 
อาคาร 4 คณะวิทยาการจัดการ 

5. วันที่ 11 - 12 มีนาคม 2562 อบรมโปรแกรมสําเร็จรูปทางบัญชี ณ หองปฏิบัติการ  
สาขาวิชาการบัญชี  คณะวิทยาการจัดการ 

6. วันที่ 11 - 15 มีนาคม 2562โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการสงเสริมอาชีพเพื่อสรางรายได
ชุมชนบานอบทม : ผลิตภัณฑชุมชนจากสานหวาย ณ องคการบริหารสวนตําบลยี่ลน อําเภอวิเศษชัยชาญ  
จังหวัดอางทอง 

7. วันที่ 12 มีนาคม 2562 ศึกษาดูงานนอกสถานที่สําหรับนักศึกษาชั้นปที่ 2 สาขาวิชาการ
จัดการโลจิสติกส ณ บริษัทการบินไทย จํากัด (มหาชน) จังหวัดสมุทรปราการ 

8. วันที่ 13 มีนาคม 2562 อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการสรางตราสินคาและสื่อดิจิตอล
สําหรับธุรกิจชุมชน ณ กศน.มหาราช  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

9. วันที่ 13 มีนาคม 2562 โครงการพัฒนาผลงานทางวิชาการ “การจัดทําเอกสารประกอบการ
สอน” ณ หองประชุมอินทนิล 1 

10. วันที่ 12-13  มีนาคม 2562 การอบรมเชิงปฏิบัติการการวิเคราะหตนทุนการผลิต : 
ผลิตภัณฑของที่ระลึก ณ บานลาว ตําบลเทวราช อําเภอไชโย จังหวัดอางทอง 

11. วันที่ 16 -17 มีนาคม 2562 การอบรมเชิงปฏิบัติการการวิเคราะหตนทุนการผลิต : 
ผลิตภัณฑผาลายไทย ณ ชุมชนรอซีดี  ตําบลคลองพระยาบันลือ อําเภอลาดบัวหลวง จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 

12. วันที่ 19 - 20  มีนาคม  2562 การอบรมเชิงปฏิบัติการการวิเคราะหตนทุนการผลิต : 
ผลิตภัณฑหัวไชโป ณ บานพยอม ตําบลพยอม  อําเภอวังนอย  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

13. วันที่  20 มีนาคม 2562 ศึกษาดูงานนอกสถานที่ดานการบริหารทรัพยากรมนุษย             
ณ ทาอากาศยานดอนเมือง 

14. วันที่ 20 - 21 มีนาคม 2562 การอบรมการเขียนโครงการวิจัยใหไดรับทุน ณ หองประชุม
ตนโมก 

15. วันที่ 22-25 มีนาคม 2562 กิจกรรมศึกษาดูงานนอกสถานท่ีและแขงขันงานประชุมวิชาการ
ระดับปริญญาตรี ณ มหาวิทยาลัยพะเยา 
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 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชมุ 
รับทราบ   

 

ระเบียบวาระที่ 5.4  คณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
  

 สาระสําคัญโดยยอ 
 

รายงานความคืบหนาการดําเนินงานยุทธศาสตรการพัฒนาทองถ่ิน 
กิจกรรมในเดือน   กุมภาพันธ  2562 

********************************************* 
พ้ืนที่ 3.  บานคลองจิก ต.คลองจิก อ.บางปะอิน จ.พระนครศรอียุธยา /ผูรับผิดชอบ คณะวทิยาศาสตรและ
เทคโนโลย ี

 

ที่ โครงการ/กิจกรรมที่ดําเนินการ 
เปนโครงการ/กิจกรรมดาน 

1 2 3 4 5 6 
1 กิจกรรมในวันที่   2-3   กุมภาพันธ   2562  เปนการจัดอบรมเชิงปฏิ บัติการ             

“การยกระดับสแนคเห็ด”และ “การยกระดับเห็ดสวรรคทรงเคร่ือง” กิจกรรมเปน     
การปรับปรุงสูตรผลิตภัณฑ  และคัดเลือกบรรจุภัณฑที่เหมาะสมกับผลิตภัณฑ รวมทั้ง
ประชุมเบื้องตนเพื่อกําหนดแนวทางการจําหนายผลิตภัณฑ  การหาตลาด  และการนํา
ผลติภัณฑทั้ง  5  ชนิด  ข้ึนทะเบียน  OTOP  กิจกรรมในครั้งนี้จัดที่วิสาหกิจชุมชนตําบล
คลองจิก  มีผูเขารวมประชุมทั้งส้ิน  30  คน  (วันละ  15  คน) 

      

2 กิจกรรมในวันที่  10  กุมภาพันธ  2562  เปนการจัดประชุม  เร่ือง  “การออกแบบ
ฉลาก  และบรรจุภัณฑ”  โดยไดทําการคัดเลือกบรรจุภัณฑขนาดและรูปแบบตาง ๆ  
ที่เหมาะสมกับผลิตภัณฑแตละชนิด  และรวมกันพัฒนารูปแบบฉลากเบ้ืองตนสําหรับ
ผลิตภัณฑแตละชนิด  เพื่อดําเนินการออกแบบ  และจัดพิมพตอไป  มีผูเขารวมประชุม
ทั้งสิ้น  15  คน 

      

3  กิจกรรมถายทอดการสํารวจและแนวทางบริหารจัดการแหลงน้าํสูโรงเรียน ชุมชน ภายใต
โครงการ การประเมินคุณภาพน้ําเพ่ือการจัดการแหลงน้ําอยางย่ังยืน ต. คลองจิก อ. บาง
ปะอิน จ. พระนครศรีอยุธยา จัดข้ึนในวันที่ 8 กุมภาพันธ 2562 โดยเปนกิจกรรมที่
ตอเนื่องจากการสํารวจ ประเมิน และวิเคราะหแนวทางปรับปรุง พัฒนาสภาพแวดลอม
ในพ้ืนท่ีชุมชนบานคลองจิก โดยมีวตัถุประสงคเพื่อใหเกิดการรับรูและรวมมือของเยาวชน
และประชาชนในพื้นที่ในการอนรุักษ ฟนฟูและดูแลส่ิงแวดลอม 

      

4 กิจกรรมในวนัที่  23  กุมภาพันธ  2562  จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการ “การพัฒนา
ความฉลาดทางสุขภาพ (Health Literacy) ของผูสูงอายุและผูปวยโรคไมติดตอเรื้อรัง 
(NCDs) ในชุมชน บานคลองจิก”  โดยมีรูปแบบการใหความรูเก่ียวกับโภชนาการ
ผูสูงอายุและผูปวยโรคไมติดตอเรื้อรัง และไดมีกิจกรรมฝกพัฒนาผลิตภัณฑอาหารตาม
พลังงานที่เหมาะสมในแตวัย โดยมีผูเขารวมประชุมทั้งส้ิน  31  คน 
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ที่ โครงการ/กิจกรรมที่ดําเนินการ เปนโครงการ/กิจกรรมดาน 
1 2 3 4 5 6 

5 ในวันท่ี 10 – 12  มีนาคม 2562  คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีมีกําหนดดําเนินกิจกรรม      
“การสํารวจขอมูลดานส่ิงแวดลอ ณ ชุมชนบานคลองทราย ต.คลองจิก อ.บางปะอิน      
จ. พระนครศรีอยุธยา” โดยมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาแนวทางความสําเร็จของการของ
พัฒนาการชมุชนสีเขียวจากฐานขอมูลสิ่งแวดลอม 

      

6 ในวันท่ี 16 – 18 มีนาคม 2562  คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีมีกําหนดดําเนินกิจกรรมอบรม
เชิงปฏิบัติการ “แนวปฏิบัติในการพัฒนาชุมชนบานคลองทรายสูการเปนชุมชนสีเขียว
อยางยั่งยืน ณ ชุมชนบานคลองทราย ต. คลองจิก อ.บางปะอิน จ. พระนครศรีอยุธยา” 

โดยมวีัตถุประสงคเพื่อเสริมสรางเครือขายการพัฒนาทองถ่ินใหเกิดพลังการขับเคล่ือนสู
สังคมสเีขียว 

      

 
 

 
รายงานความคืบหนาการดําเนินงานยุทธศาสตรการพัฒนาทองถ่ิน 

กิจกรรมในเดือน   มีนาคม  2562 
********************************************* 

พ้ืนที่ 3.  บานลําไทร ต.ลําไทร อ.วังนอย จ.พระนครศรีอยุธยา /ผูรับผิดชอบ สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
 

ที่ โครงการ/กิจกรรมท่ีดําเนินการ 
เปนโครงการ/กิจกรรมดาน 

1 2 3 4 5 6 
1 ในวันที่  7  มีนาคม  2562  มีกําหนดจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการ “การพัฒนา

ความฉลาดทางสุขภาพ (Health Literacy) ของผูสงูอายุและผูปวยโรคไมติดตอเร้ือรัง 
(NCDs) ในชุมชน บานลําไทร”  โดยมีรูปแบบการใหความรูเก่ียวกับโภชนาการ
ผูสูงอายุและผูปวยโรคไมติดตอเร้ือรัง และไดมีกิจกรรมฝกพัฒนาผลิตภัณฑอาหารตาม
พลังงานที่เหมาะสมในแตวัย โดยมีกลุมเปาหมายเขารวมประชมุ  30  คน 

      

2 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มีกําหนดการจัดกิจกรรม “การสงเสริมและพัฒนา
ผลิตภัณฑ บานลําไทร” โดยมีกาํหนดการในวันที่ 4 – 5, 21 - 22  เดือน มีนาคม พ.ศ. 
2562 โดยมีวัตถุประสงคเพื่อถายทอดองคความรูเกี่ยวกับมาตรฐานของผลิตภัณฑ
ชุมชน กระบวนการผลิต การประกันคุณภาพสินคา และการขอรับรองมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ ทั้งยังเปนการสงเสริมใหผูผลิตตระหนักถึงความปลอดภัยและมาตรฐาน
สําหรับผูบริโภค และหรือมาตรฐานผลิตภัณฑชุมชน เพื่อนําไปสูการผลิตเชิงพาณิชย 
โดยมีกลุมเปาหมายเขารวมประชุม  30  คน 
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รายงานความคืบหนาการดําเนินงานยุทธศาสตรการพัฒนาทองถ่ิน 
กิจกรรมในเดือน   มีนาคม  2562 

********************************************* 
พ้ืนที่ 3.  บานพยอม ต.พยอม อ.วงันอย จ.พระนครศรีอยุธยา /ผูรับผิดชอบ คณะครุศาสตร 
 

ที่ โครงการ/กิจกรรมที่ดําเนินการ 
เปนโครงการ/กิจกรรมดาน 

1 2 3 4 5 6 
1 ในวันที่  15  มีนาคม  2562  มีกําหนดจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการ “การ

พัฒนาความฉลาดทางสุขภาพ (Health Literacy) ของผูสูงอายุและผูปวยโรคไม
ติดตอเร้ือรัง (NCDs) ในชุมชน บานพยอม”  โดยมีรูปแบบการใหความรูเก่ียวกับ
การบริหารกลามเนื้อและการออกกําลังกายแบบยืดเหยียด รวมถึงการสงเสริมให
ผูสูงอายุมีแนวทางการยกระดับความเปนอยูในชีวิตประจําวันของผูสูงอายุในพื้นที่ 
โดยมกีลุมเปาหมายเขารวมประชุม  30  คน 

      

 

 

รายงานความคืบหนาการดําเนินงานยุทธศาสตรการพัฒนาทองถ่ิน 
กิจกรรมในเดือน  กุมภาพันธ 2562 

********************************************* 
พ้ืนที่ 3.  บานลาว อําเภอไชยโย จังหวัดอางทอง/ผูรับผิดชอบ คณะมนษุยศาสตรและสังคมศาสตร 
 

ที่ โครงการ/กิจกรรมที่ดําเนินการ 
เปนโครงการ/กิจกรรมดาน 

1 2 3 4 5 6 
1 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มีกําหนดการจัดกจิกรรม “การสงเสริมและพัฒนา

ผลติภัณฑ บานลาว” โดยมีกําหนดการในวันที่ 23 - 24 เดือน มกราคม พ.ศ. 2562 
และวันที่ 15 - 16 เดือน กุมภาพันธ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อถายทอดองคความรู
เก่ียวกับมาตรฐานของผลิตภัณฑชุมชน กระบวนการผลิต การประกันคุณภาพสินคา 
และการขอรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ ทั้งยังเปนการสงเสริมใหผูผลิตตระหนักถึง
ความปลอดภัยและมาตรฐานสําหรับผูบริโภค และหรือมาตรฐานผลิตภัณฑชุมชน 
เพื่อนําไปสูการผลิตเชงิพาณิชย โดยมีกลุมเปาหมายเขารวมประชุม  30  คน 

      

 
 

ดาน 1 หมายถึง การสืบสานโครงการตามพระราชดํารแิละนําศาสตรพระราชาสูการพัฒนาที่ย่ังยืน 
ดาน 2 หมายถึง การพัฒนาดานเศรษฐกิจ 
ดาน 3 หมายถึง การพัฒนาดานสังคม 
ดาน 4 หมายถึง การพัฒนาดานส่ิงแวดลอม 
ดาน 5 หมายถึง การยกระดับภมูิปญญาทองถิ่นและทํานุบํารงุศลิปวัฒนธรรม 
ดาน 6 หมายถึง การพัฒนาโรงเรียน ครู นกัเรียน และ/หรือ บุคลากรทางการศึกษาในพื้นที่ 
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  ผลการดําเนินงานเดือนกุมภาพันธ – มีนาคม 2562 
1. วันที่ 1-3 และ 9 - 10 กุมภาพันธ 2562 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  ดําเนินการจัด

กิจกรรมอบรมโครงการ “มาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดลอม ISO 14001” มีวัตถุประสงคเพ่ือใหผูเขา
อบรมไดรับความรูและความเขาใจเก่ียวกับมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดลอม ISO 14001 และประยุกตใชใน
การจัดการสิ่งแวดลอมภายในองคกรได ณ หองประชุม 1 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

2. วันที่ 20 กุมภาพันธ 2562 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  ดําเนินการจัดกิจกรรม
อบรมโครงการ “ความรูเกี่ยวกับลิขสิทธิ์และทรัพยสินทางปญญา” มีวัตถุประสงคเพ่ือสรางองคความรู
เก่ียวกับลิขสิทธิ์และทรัพยสินทางปญญา และสนับสนุนใหคณาจารยสามารถสรางสรรคผลงานวิจัยและ
สิ่งประดิษฐที่เกิดจากแนวความคิดสรางสรรค ณ หองประชุม 1 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

3. วันที่ 13 มีนาคม 2562 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มีกําหนดจัดดําเนินโครงการ
อบรมเชิงปฏิบัติการ “การเขียนเอกสารทางวิชาการ และการพิจารณาเลือกวารสารในการเผยแพรผลงาน” 
โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือเตรียมความพรอมและเตรียมผลงานในการเสนอขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการของ
คณาจารย คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ณ หองประชุม 1 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

4. วันที่ 23 มีนาคม 2562 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  จะดําเนินการจัดกิจกรรมชวน
ชาววิทยทําดีเพื่อสังคม  จัดขึ้นเพ่ือปรับปรุงทัศนียภาพบริเวณโดยรอบวัดสีกุก และใหความรูกับผูเขารวม
กิจกรรม ชาวบาน จากกิจกรรมของแตละสาขาที่มีประโยชนตอชุมชน ท้ังนี้จะสรางความสัมพันธภาพที่ดี 
ระหวาง คณาจารย นักศึกษา และคนในชุมชน สงผลใหเกิดประโยชนซึ่งกันและกัน ณ วัดสีกุก อําเภอ    
บางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

5. วันที่ 23 มีนาคม 2562 สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย  มีกําหจัดจะจัดโครงการ
อาจารยพิเศษดานอาชีวอนามัย เพ่ิมพูนศักยภาพนักศึกษา เพ่ือใหนักศึกษาสาขาอาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัย ชั้นปที่ 3 และชั้นปที่ 4 จํานวน 45 คน  มีความรูความเขาใจในระบบการจัดการสิ่งแวดลอม (ISO 
14001) เวอรชั่นลาสุด และนําความรูท่ีไดรับนั้น ไปปรับใชในการทํางานในอนาคตได ณ หองประชุม 1 
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภฏัพระนครศรีอยุธยา 

6. วันที่ 27 มีนาคม 2562 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  จะดําเนินการจัดกิจกรรม
สงเสริมกีฬาและนันทนาการแกนักศึกษา การประกวดรองเพลงไทยสากล และการประกวดรองเพลงลูกทุง 
เพื่อสงเสริมใหนักศึกษามีความกลาแสดงออก ใช เวลาวางให เกิดประโยชน หางไกลยาเสพติด                 
ณ หองประชุม 1 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

7. วันที่ 30 มีนาคม 2562 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  จะดําเนินการกิจกรรมอบรม
ประกันคุณภาพแกนักศึกษา เพ่ือสรางความรู ความเขาใจ เก่ียวกับงานประกันคุณภาพการศึกษาที่
เก่ียวของกับนักศึกษา สงผลใหมีการพัฒนาตนเองโดยผานการอบรมในเรื่องของ PDCA ที่สามารถนําไปใช
ประโยชนไดจริงในการเรียนและการสอนของคณาจารยไดจริง  ณ หองประชุม 1 คณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
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มติ/ความคิดเห็นของที่ประชมุ 
 รับทราบ  

 

ระเบียบวาระที่ 5.5 ผูอํานวยการสถาบันอยุธยาศึกษา  
 

 สาระสําคัญโดยยอ 
   

รายงานความคืบหนาการดําเนินงานยุทธศาสตรการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและประวัติศาสตร 

มหาวิทยาลัยขอรายงานผลการดําเนินงานในเดือนกุมภาพันธ 2562 ดังตอไปนี้ 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม ผลการดําเนินงาน 
1 นิทรรศการศิลปะ “สรางสรรคศิลป  

ถิ่นมรดกโลก : พระนครศรีอยุธยา” 
เพ่ือสงเสริมการทองเที่ยวอยุธยา
เมืองมรดกโลก ณ หอศิลปแหงชาติ
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

จํานวนผูเขาชม 
เดือนมกราคม 2562 จํานวน 1,792 คน 
เดือนกุมภาพันธ 2562 จํานวน 3,223 คน 

2 โครงการ “ลานวัฒนธรรมอยุธยา  
นายล” 

- งบประมาณ จํานวน 1,050,450 บาท 
- เดมิกําหนดแผนดําเนินการในไตรมาสท่ี 2 และ 3 แตขอ

เปลี่ยนมาดําเนินการในไตรมาสที่ 3 เพียงไตรมาสเดียว จํานวน 
24 ครั้ง 

3 โครงการ “ทองเที่ยวอยุธยาเมือง
มรดกโลก : เสนทางทองเที่ยวคลอง
สระบัว” 

- งบประมาณ จํานวน 169,550 บาท 
- กําหนดแผนดําเนินการในไตรมาสที่ 3 และ 4   

4 โครงการ “ศูนยขอมูลทองเที่ยวทาง
วัฒนธรรม อยุธยาเมืองมรดกโลก” 

- งบประมาณ จํานวน 250,000 บาท 
- กําลังดําเนินการ กําหนดแลวเสร็จในไตรมาสที่ 2 โดยกําหนด

ขอบเขตของขอมูลทองเที่ยวในพ้ืนที่มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา ไดแก สถาบันอยุธยาศึกษา  ศูนยขอมูล
ประวัติศาสตรพระนครศรีอยุธยา  สะพานเทพหมี  สถานท่ี  
ฝงศพ  ทานเฉกอะหมัด  สะพานขามคลองฉะไกรนอย         
วัดบรมพุทธาราม  วัดสิงหาราม  และวัดสวนหลวงคางคาว   

5 โครงการ “อบรมมัคคุเทศกอาสา
ทองเท่ียวทางวัฒนธรรม” 

- งบประมาณ จํานวน 30,000 บาท 
- กําหนดจัดอบรมระหวางวันที่ 14 – 15 มีนาคม 2562         

มีนักศึกษาเขารับอบรมจํานวน 50 คน 
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  ผลการดําเนินงานเดือนกุมภาพันธ 2562 
1. สถาบันอยุธยาศึกษา นําโดย อาจารย ดร.จงกล เฮงสุวรรณ ผูอํานวยการ และอาจารย

กันยารัตน คงพร รองผูอํานวยการ ไดนําคณะนักแสดงจากสาขาวิชาศิลปะการแสดงและนักดนตรีจาก
สาขาวิชาดนตรีไทย ในฐานะตัวแทนจากมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เขารวมแสดงในงาน
ศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา ครั้งที่ 19 “สืบสานวัฒนธรรมนาฏลีลา เฉลิมพระเกียรติพระราชาแหงแผนดิน” 
และงาน “ราชภัฏบุรีรัมยมหกรรมวิชาการและวัฒนธรรมนานาชาติ ครั้งที่ 3" ระหวางวันที่ 2-6 กุมภาพันธ 
2562  ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย 

2. วันที่ 11-13 กุมภาพันธ 2562 สถาบันอยุธยาศึกษา นําโดย อาจารย ดร.จงกล เฮง
สุวรรณ ผูอํานวยการ พรอมดวยรองผูอํานวยการ จํานวน 2 ทาน ไดแก อาจารยกันยารัตน คงพร และ
ผูชวยศาสตราจารยชนิกานต ผลเจริญ และบุคลากรสถาบันฯ รวมงานประชุมวิชาการนานาชาติเครือขาย
ศิลปวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย ครั้งที่ 9 “ทวารวดี : วิถีถิ่น วิถีธรรม นําภูมิปญญาสู
เศรษฐกิจสรางสรรค” โดยสถาบันอยุธยาศึกษา ไดรวมลงนามบันทึกขอตกลงความรวมมือเครือขาย
ศิลปวัฒนธรรมฯ และรวมจัดนิทรรศการดานศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญา โดยมี นายบัวเลิศ เฉลิมฤกษ 
ครูศิลปของแผนดิน ภูมิปญญาการตอเรือ และผูไดรับรางวัล “บุษราคัมมณีศรีราชภัฏ” ครั้งที่ 15 
พุทธศักราช 2561 รวมเปนวิทยากรบรรยายใหความรูเรื่อง “เรือพ้ืนถ่ิน : วิถีวัฒนธรรมแหงสายน้ําสยาม”  
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

3. วันที่ 19 กุมภาพันธ 2562 สถาบันอยุธยาศึกษา จัดพิธีเวียนเทียน เนื่องในวันมาฆบูชา 
โดยไดรับเกียรติจาก ผูชวยศาสตราจารยอราม ชนะโชติ  รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา เปนประธานในพิธี พรอมดวยผูบริหาร คณาจารย บุคลากร และพุทธศาสนิกชนทั่วไป 
เขารวมพิธีเวียนเทียนประทักษิณ รอบพระอุโบสถ เนื่องในวันมาฆบูชา ณ วัดสมณโกฏฐาราม จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 

4. วันที่ 20 กุมภาพันธ 2562 อาจารยกันยารัตน คงพร รองผูอํานวยการสถาบันอยุธยา
ศึกษา เปนประธานการประชุมคณะกรรมการดําเนินงานสถาบันอยุธยาศึกษา  ครั้งที่ 1/2562 โดยมี
ผูบริหารและบุคลากรเขารวมประชุม เพ่ือรายงานและกํากับติดตามผลการดําเนินงานของสถาบันอยุธยา
ศึกษา ณ หองประชุมสถาบันอยุธยาศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

5. วันที่ 22 กุมภาพันธ 2562 สถาบันอยุธยาศึกษา ไดจัดกิจกรรมเผยแพรศิลปวัฒนธรรม
ใหกับคณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนนานาชาติ KIS International School จํานวน 73 คน โดยจัดใหมี
การแสดงศิลปวัฒนธรรม ไดแก การแสดงโขน การแสดงพลอง-ไมสั้น ระบํานางใน การแสดงรําโทน และรํา
วงมาตรฐาน จากวิทยาลัยนาฏศิลปอางทอง รวมท้ังกิจกรรมการสาธิตศิลปหัตถกรรมไทย ไดแก ปนหมอ
ดินเผา สาธิตการทําโรตีสายไหม สานปลาตะเพียนใบลาน ประดิษฐพวงมโหตร และประดิษฐดอกไมจากตน
โสนหางไก ซึ่งเยาวชนไดรับความรู ความเขาใจ และซาบซึ้งในคุณคาของศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญา
ทองถิ่นของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา อยางไรก็ตามทางสถาบันฯ หวังเปนอยางยิ่งวาจะไดรับความไววางใจ
ในการจัดกิจกรรมใหกับโรงเรียนนานาชาติฯ ในครั้งตอไป 
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แผนการดําเนินงานเดือนมีนาคม 2562 
1. วันที่ 6 มีนาคม 2562  ประชุมคณะกรรมการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ครั้งที่ 

1/2562 ณ หองประชุมสถาบันอยุธยาศึกษา 
2. วันที่ 14 – 15 มีนาคม 2562 โครงการอบรมยุวมัคคุเทศกอาสาทองเท่ียวทาง

วัฒนธรรมอยุธยา ณ สถาบันอยุธยาศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา แหลงโบราณสถาน
และภูมิปญญาทองถ่ินคลองสระบัว 

3.  วันที่ 20 มีนาคม 2562 ประชุมคณะกรรมการดําเนินงานสถาบันอยุธยาศึกษา     
ครั้งที่ 2/2562 ณ หองประชุมสถาบันอยุธยาศึกษา 

4. วันที่ 21 – 22 มีนาคม 2562 กิจกรรมสัมมนาศึกษาวิชาการ “โขน มรดกโลกภูมิ
ปญญาทางวัฒนธรรมแหงมนุษยชาติ” ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

5. วันที่ 27 – 29 มีนาคม 2562 ขอเชิญเขารวมประชุมประจําปอนุรักษสิ่งแวดลอม
ธรรมชาติและศิลปกรรมกลุม พ.ศ.2562 ณ โรงแรมพีบี สมิหลา บีช จังหวัดสงขลา 

 

มติ/ความคิดเห็นของที่ประชมุ 
รับทราบ  

 

ระเบียบวาระที่ 5.6  ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 สาระสําคัญโดยยอ 
 

รายงานความคืบหนาการดําเนินงานยุทธศาสตรการพัฒนาทองถิ่น 
 มหาวิทยาลัยขอรายงานผลการดําเนินงานในรอบเดือนที่ผานมาของ 5 พ้ืนที่ ดังนี้ 
 พ้ืนที่ 4 บานลําไทร อ.วังนอย จ.พระนครศรีอยุธยา// ผูรับผิดชอบ สํานักวิทยบริการและ 
 เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ที ่ โครงการ/กิจกรรมท่ีดําเนินการ 
เปนโครงการกิจกรรมดาน 

1 2 3 4 5 6 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการพัฒนาการบริหารจัดการแหลงเรียนรูชุมชนทองถิ่น  
ณ  หองสมุดโรงเรียนปราสาททองวิทยา หมูที่ 6 ถนนอุดมสรยุทธ  
บานเลน ต.บานเลน อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 13160 
วันที่ 21,25-28 ก.พ 2562 
สงมอบหองสมุดวันที่ 28 ก.พ. 2562 
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หมายเหตุ 
ดาน 1 หมายถึง การสืบสานโครงการตามพระราชดําริและนําศาสตรพระราชาสูการพัฒนาที่ยั่งยืน 
ดาน 2 หมายถึง การพัฒนาดานเศรษฐกิจ 
ดาน 3 หมายถึง การพัฒนาสังคม 
ดาน 4 หมายถึง การพัฒนาดานสิ่งแวดลอม 
ดาน 5 หมายถึง การยกระดับภูมิปญญาทองถ่ินและทํานุบํารุงศลิปวัฒนธรรม 
ดาน 6 หมายถึง การพัฒนาโรงเรียน ครู นักเรียน และ/หรือบุคลากรทางการศึกษาในพ้ืนที ่
 

รายงานความคืบหนาการดําเนินงานยุทธศาสตรดาน Smart University 
 มหาวิทยาลัยขอรายงานผลการดําเนินงานในรอบเดือนที่ผานมา ดังนี ้
    1. สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศไดดําเนินการจัดซื้ออุปกรณเครือขาย 

(CoreSwitch ) เพ่ือปรับปรุงโครงสรางพ้ืนฐานทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งขณะนี้อยูระหวาง
อนุมัติจัดซื้อและลงนามหนังสือเชิญเซ็นสัญญา 

    2.  สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศไดดําเนินการ เซ็นสัญญาครุภัณฑ
คอมพิวเตอร จํานวน 2 รายการ  

      -  ครุภัณฑเครื่องคอมพิวเตอรประมวลผลแบบที่ 1 จํานวน 120 เครื่อง ไดกําหนดวันสง
มอบครุภัณฑเครื่องคอมพิวเตอร ในวันที่ 26 มีนาคม 2562 

      -  ครุภัณฑเครื่องคอมพิวเตอรแมขายแบบที่ 2 จํานวน 2 เครื่อง กําหนดวันสงมอบ
ครุภัณฑเครื่องคอมพิวเตอรแมขาย ในวันที่ 1 กุมภาพันธ 2562 เรียบรอยแลว 

      -  ครุภัณฑเครื่องสํารองไฟฟา ไดกําหนดวันสงมอบครุภัณฑเครื่องสํารองไฟฟา ในวันท่ี 
5 มีนาคม 2562 (หมดสัญญา 7 มีนาคม 2562) 

     
       ผลการดําเนินงานเดือนกุมภาพันธ 2562 

1. พัฒนาหองสมุดโรงเรียนวัดวิเวกวายุพัด สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  
จัดโครงการบริการวิชาการ และสงมอบหองสมุดโรงเรียน“พัฒนาการบริหารจัดการแหลงเรียนรูชุมชน
ทองถ่ิน” โดย ผูชวยศาสตราจารยสาโรช  ปุริสังคหะ ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ เปนประธานในพิธีสงมอบหองสมุด ณ โรงเรียนวัดวิเวกวายุพัด พรอมอาจารยทัศนี       
สุทธิวงศ รองผูอํานวยการสํานักวิทยบริการฯและบุคลากรโดยภายในงานมีการจัดกิจกรรมสงเสริมรัก
การอาน ความรูเก่ียวกับเรื่องอาเซียน กิจกรรมหองสมุดสีเขียว การทําสมุดโนตและงานประดิษฐการ
ทําการดปอบอัพ ในวันที่  5 กุมภาพันธ 2562  เวลา 10.00 น. ณ โรงเรียนวัดวิเวกวายุพัด อําเภอบาง
ปะอิน  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

2. เขารวมโครงการสัมมนาเครือขายสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  สํานัก
วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดย ผูชวยศาสตราจารยสาโรช ปุริสังคหะ ผูอํานวยการสํานัก      
วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ อาจารยทัศนี สุทธิ์วงศ รองผูอํานวยการสํานักวิทยบริการฯ พรอม
บุคลากร เขารวมสัมมนาเครือขายสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏ ครั้งท่ี 
8 เรื่อง “การพัฒนาเครือขายสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ในยุคประเทศไทย4.0”          
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เพ่ือแลกเปลี่ยนความรูและประสบการณ ระหวางผูบริหารและบุคลากรประจําสํานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ในวันที่ 6 - 8 กุมภาพันธ 2562 ณ  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ และฟาใสหมอก
สวย รีสอรท เขาคอ จังหวัดเพชรบูรณ 

3. พิธีมอบเกียรติบัตรและการสัมมนา องคกรลดโลกรอน...ดวยการใชเสื้อผาคูลโหมดและ
เบอร 5  สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยผูชวยศาสตราจารยอธิบ โพทอง รองผูอํานวยการ
สํานักวิทยบริการฯ พรอมบุคลากรของสํานัก ไดเขารวม พิธีมอบเกียรติบัตรและการสัมมนา “องคกรลด
โลกรอน..ดวยการใชเสื้อผาคูลโหมดและเบอร 5” ณ หองประชุมออดิทอเรียม โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็น   
ทารา  ในวันที่ 14 กุมภาพันธ 2562 เวลา 13.30 – 16.30 น. ณ หองประชุมออดิทอเรียม ชั้น 2  โรงแรม
เซ็นทรา บาย เซ็นทารา ศูนยราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร แจงวัฒนะ กรุงเทพฯ 
 

สรุปผลการดําเนินงานฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ประจําเดือนกุมภาพันธ 2562 

 
ลําดับ กิจกรรม/รายการ 
งานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ 

1 ออกแบบและพัฒนาเว็บไซต งานประชาสัมพันธขอมูลขาวสารของคณะและหนวยงานตาง ๆ           
บนเว็บไซต 
- เพ่ิมและจัดทํา Banner ประชาสัมพันธ 7 เรื่อง 
  1. สถาบันอยุธยาศึกษา ขอเชิญนักศึกษามหาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา สมัครเขารวม
โครงการอบรมยุวมัคคุเทศกอาทองเที่ยวทางวัฒนธรรมอยุธยา ระหวางวันที่ 14-15 มีนาคม 
2562 ณ สถาบันอยุธยาศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา แหลงโบราณสถานและ
ภูมิปญญาทองถ่ินคลองสระบัว (ออกแบบโดยสถาบันอยุธยาศึกษา) 
  2. โครงการบุรณาการการเรียนการสอนกับบริการวิชาการประวัติศาสตรทองถ่ินอยุธยา-
อางทองกับการจัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร (ออกแบบโดยคณะมนุษยศาสตร) 
  3. สํานักกรรมการบัณฑิตศึกษา จีดพิธีมอบประกาศนียบัตรบัณฑิตแกผูสําเร็จการศึกษา
หลักสูตร ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู รุนปการศึกษา 2560 (อกกแบบโดยสํานัก
บัณฑิตศกึษา) 
  4. ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนทุกทานรวมพีทําบุญวัดบรมพุทธธารามวันศุกรที่ 25 มกราคม 
2556 เวลา 09.30  ณ บริเวณวัดบรมพุทธธาราม (ออกแบบโดยสถาบันอยุธยาศึกษา) 
  5. แจงผูสําเร็จการศึกษาระหวางวันที่ 1 มิ.ย. 61 – 31 ธ.ค. 61 กรองขอมูลภาวะมีงานทํา
ของบัณฑติ 
  6. ประชาสัมพันธโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาศักยภาพครผููสอนวิทยาศาสตร
ตามแนวทางสะเต็มศกึษา วันที่ 9-10 มีนาคม 2562 ณ หองประชุมอาคารศนูยวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี (ออกแบบโดยคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี) 
  7. ประกาศเรื่องเปดรับสมัครนักศึกษาภาคพิเศษ (เรียนวันเสาร-อาทิตย) ประจําปการศกึษา
ที่ 3 ปการศึกษา 2561 ตั้งแตวันที่ 1 มีนาคม 2562 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2562 
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ลําดับ กิจกรรม/รายการ 
  - เพ่ิมขาวประชาสัมพันธ 6 เรื่อง 
   1. ปฏิทินการศึกษาประจําปการศึกษา 2561 ภาคเรียนที่ 2/2561 สําหรับนักศึกษาภาค
พิเศษ (สาร-อาทิตย) (ฉบับแกไขงดการเรียนการสอนในชวงรับปริญญา) 
   2. ปฏิทินประจําปการศกึษา 2561 ภาคเรียนมรา 2/2561 สําหรับนักศึกษาภาคปกติชั้นปที่ 
1 (ทุกคณะ) (ฉบับปรับปรุงแกไขวันสอนชดเฉยกับวันสอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษ) 
   3. ปฏิทินการศึกษาประจําปการศึกษา 2561 ภาคเรียนที่ 2561/2 สําหรับภาคเรียน
การศกึษาภาคปกติ (คณะวิทยาการจัดการสาขาวิชการจัดการธุรกิจการคาสมัยใหม กลุม B)  
   4. ทุน Fulbright Thai Graduate Scholarship Program (TGS) ประจําปการศึกษา 
2563 
   5. รายงานการประชุมคณะกรรมการการวิเทศสัมพันธ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา ครั้งท่ี1/2562 
   6. รายงานการประชุมคณะกรรมการวิเทศนสัมพันธ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
ครั้งที่4/2561 
- เพ่ิมขาวประชาสัมพันธทัว่ไป 6 เรื่อง 
   1. ประชาสัมพันธใหรณรงคใหงดการบริโภคเครื่องเดิมแอลกอฮอลในงานรื่นเริงของ
หนวยงานราชการ 
   2. การประชุมใตกรอบสมัชชารัฐสภาอาเซยีน(ASESN Inter-Parliamentary Assembly-
ALPA) ป 2562 อัพเดทจํานวนนักศึกษา ที่เปดรับสมัคร (รอบ 2) สงเว็บ TCAS จํานวน 2 
คณะ คอื ครุศาสตรและคณะวิทยาศาสตรฯอบรมการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสใน
การดําเนินงานของหนวยงานของรัฐ และระบบ (ITAS) วันที่ 6 กุมภาพันธ 2562 ณ สํานักงาน
คณะกรรมการการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ 
   3. ประกาศเรื่องตารางเรียนเตรียมสหกิจศึกษาและตารางเรียนรายวิชาเตรียมสหกิจศึกษา  
ปการศึกษา 2561 สําหรับนักศึกษาปการศึกษา 2559 
   4. รายชื่อนักศึกษาที่ลงทะเบียนรายวิชา เตรียมฝกสหกิจการศึกษา กลุม A 
   5. รายชื่อนักศึกษาที่ลงทะเบียนรายวิชา เตรียมฝกสหกิจการศึกษา กลุม B 
   6. ปฏิทินการศึกษาประจําปการศึกษา 2561 ภาคเรียนที่ 2/2561 สําหรับนักศึกษาภาค
พิเศษ (เสาร-อาทิตย (ฉบับปรับปรุงการแกไข 12/02/62 งดการเรียน 16-14 ก.พ. 62 และงด
การเรียนการสอนในชวงรับปริญญา  
- ขาวประชาสัมพันธงานจัดซื้อจัดจาง 1 เรื่อง 
  1. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง มาตรการสงเสริมความโปรงใสใน
การจัดซื้อจัดจาง 
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ลําดับ กิจกรรม/รายการ 
2 งานพัฒนาเว็บไซตสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

1. พิธีมอบหองสมุดโรงเรียนวัดวิเวกวายุพัด อําเภอบางประอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา วันที่ 
5 มกราคม 2562 ณ โรงเรียนวัดวิเวกวายุพัด อําเภอบางประอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
งานออกแบบและพัฒนาเวบไซตมหาลัยสีเขียว (Green.aru) 
- ดําเนินการอัพโหลดขอมูลเว็บไซตข้ึนบน hot เพื่อเผยแพร http://green.aru.ac.th/ 
- ออกแบบไอคอนหนาเว็บมหาลัยใหม 

งานเครือขาย 
1 ติดตั้งสาย RGB หองเรียนโรงยิม 1 
2 ติดตั้งสาย RGB หองเรียน 31006 อาคาร 100 ป 
3 ติดตั้งระบบอินเทอรเน็ตและติดตั้งระบบไฟฟา หองเรียน 31013-31014 จํานวน 80 เครื่อง 
4 ติดตั้งระบบอินเทอรเน็ตและระบบไฟฟาหองเรียน 3113 และ 31114 

5 
ซอมบํารุงหองน้ําชายดานหลัง ชั้นบน ชั้นลาง และหองน้ําหญิงดานหนา ดานหลังชั้นบน ชั้น
ลาง 

6 ตรวจเช็คระบบอินเทอรเน็ตอาคาร 2 
7 เปลี่ยนสวิตชอินเทอรเน็ตอยุธยาศึกษา 
8 เปลี่ยนอุปกรณหองน้ําอาคาร 100 ป 

งานพัฒนาระบบและวิเคราะหขอมูล 
1 พัฒนาระบบสารสนเทศการจัดการเว็บไซตหนวยงานภายใน (คณะสํานัก) 
2 ติดตั้งระบบทดสอบ 
3 พัฒนาเว็บไซต งานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ itc.aru.ac.th 

งานบริหารระบบ 
1 ตรวจสอบ/ตรวจเช็ค 

- การทํางานของเครื่องเซิรฟเวอรแมขาย 
- ระบบสํารองขอมูลในการเก็บ LogFile 
- การทํางานของเครื่องเซิรฟเวอรท่ีใหบริการทําเว็บไซต 
- การทํางานของเครื่องเซิรฟเวอรที่ใหบริการจายหมายเลข Ipaddress ใหกับเครื่อง
คอมพิวเตอรทั้งมหาวิทยาลัย 
- การทํางานของเครื่องเซิรฟเวอรท่ีใหบริการระบบ E-book (ILovelibrary) 
- การทํางานของเครื่องเซิรฟเวอรท่ีใหบริการเปน Firewall 
- การทํางานของเครื่องเซิรฟเวอรท่ีใหบริการ DNS 
- การทํางานของเครื่องเซิรฟเวอรท่ีใหบริการระบบบริหารการศกึษา 
- เฝาระวังระบบเครือขายภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย (traffic) ใหสามารถใชงานได 

2 ดําเนินการติดตั้งคาระบบจัดเก็บ Log File เพ่ือทําเปนระบบสํารอง Log File 
3 บริหารจัดการเครื่องแมขายคณะวิทยาศาสตร 
4 ประสานแกไขปญหาเรื่องระบบการศกึษาเขาไมไดเนื่องจาก Oracle expired 
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ลําดับ กิจกรรม/รายการ 
5 ดึงขอมูลสําเร็จการศึกษาป 2561 เพ่ิมเติม 
6 Update version PHP admins.aru.ac.th 
7 ใหขอมูลเก่ียวกับการประสานความเสี่ยง 
8 สราง HOST mcsag2019.aru.ch.com 
9 เพ่ิมและแกไขอีเมลนักศึกษาและอาจารย 
10 ตรวจเช็คระบบเครือขายอินเทอรเน็ต 
11 สราง Host admimd.aru.th 
12 ตรวจเช็คการทํางานระบบโทรศัพทแบบไอพี 
13 ตรวจเช็คกลองวงจรปดแบบ IP 50 ตัว 
14 ตรวจเช็คกลองวงจรปดแบบ IP 13 ตัว 
15 ตรวจเช็คกลองวงจรปดแบบ HD 16 ตัว ของ สวท. 100 ป (1) 
16 ตรวจเช็คกลองวงจรปดแบบ HD 16 ตัว ของ สวท. 100 ป (2) 
17 ตรวจเช็คกลองวงจรปดแบบ HD 16 ตัว ของ สวท. 100 ป (3) 
18 ตรวจเช็คกลองวงจรปด 196 ตัว อาคารบรรณาราชนครินทร 
19 ตรวจเช็คกลองวงจรปดแบบ HD 8 ที่หอประชุมมหาวิทยาลัย 
20 ตรวจเช็คกลองวงจรปดแบบ HD 16 ตัว ของอาคารสวนหลวงคางคาว (1) 
21 ตรวจเช็คกลองวงจรปดแบบ HD 16 ตัว ของอาคารสวนหลวงคางคาว (2) 
22 ตรวจเช็คเครื่องบันทึกภาพกลองวงจรปด อาคารบรรณาราชนครินทร 
23 ดูกลองยอนหลัง กรณีทรัพยสินหายภายในอาคาร 30 

งานซอมบํารุงคอมพิวเตอร 
1 บริการซอมบํารุงคอมพิวเตอร 

- นักศึกษา จํานวน 32 รายการ 
- อาจารย เจาหนาที่ จํานวน 10 รายการ 
- ถายวิดีโอหองสมุกมนุษย เรื่องสานตะกรา 

งานโสตทัศนศึกษาและพัฒนาสื่อสารสนเทศ 
1 ตัดตอวิดีโอใสคําบรรยาย เสนทางราชภัฏ ของงานประชาสัมพันธ 

2 
จัดทําโครงการอบรม การพัฒนาและทักษะการเขาใจและเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy) 
เพ่ือจัดอบรม 11-12 มีนาคม 2562 

3 ประสานงานและจัดทําชุดทดสอบ IC3 
4 ตรวจสอบภาพเหตุการณ CCTV ตึกบัณฑิตและครุศาสตรใหม 
5 ออกแบบ Template PPT ของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
6 ประชุมคณะกรรมการการจัดทําวีดีทัศน งานพระราชทานปริญญาบัตร 
7 แกไข เรื่องเสียง หองบันทึก 

7 
บริการสารสนเทศ 
- อินเทอรเน็ต 
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ลําดับ กิจกรรม/รายการ 
- วีดีโอออนดีมานท 
- ดูแลหองประชุมตนโมกและอุปกรณที่ใชในการประชุม 
- งานดูแลบํารุงอุปกรณท่ีใชบริการใหพรอมใชงาน 
- จัดเก็บขอมูลมาใชบริการ 

 
 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 

รับทราบ    
 

ระเบียบวาระที่ 5.7  ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 

 สาระสําคัญโดยยอ 
 

รายงานความคืบหนาการดําเนินงานยุทธศาสตรการพัฒนาทองถิ่น 
(รายงานภาพรวมประจําป พ.ศ. 2561 – ปจจุบัน (กุมภาพันธ พ.ศ.2562) 

มหาวิทยาลัยขอรายงานผลการดําเนินงานในรอบเดือนที่ผานมาของ 5 พื้นที่ ดังนี้ 
พื้นท่ี 1.  บานอบทม ต.ย่ีลน อ.วิเศษชัยชาญ จ.อางทอง //ผูรับผดิชอบ คณะวิทยาการจัดการ 
ที ่ โครงการ/กิจกรรมที่ดําเนินการ เปนโครงการ/กิจกรรมดาน 

1 2 3 4 5 6 
1. โครงการสงเสริมการปลูกผักปลอดสาร ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง “รั้วมีชีวิต พิชิตกระเพาะอาหาร” พื้นที่ บานอบทม ตําบลยี่ลน 
อําเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอางทอง (ภายใตโครงการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตรการพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ. 2561) 

      

2. โครงการ การพัฒนาศักยภาพการทองเที่ยว เพ่ือเสริมสรางอาชีพภายใต
โครงการ 9101 ในบานอบทม จ.อางทอง (ภายใตโครงการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตรการพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ. 2561) 

      

3. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสงเสริมและพัฒนาอาชีพสําหรับผูสูงอายุ
บานอบทม ตําบลยี่ลน อําเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอางทอง (ภายใต
โครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตรการพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561) 

      

4. โครงการ การพัฒนาศักยภาพการทองเที่ยว เพ่ือเสริมสรางอาชีพภายใต
โครงการ 9101 ในบานอบทม จ.อางทอง (ภายใตโครงการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตรการพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ. 2561) 

      

5. โครงการ การสงเสริมอาชีพการแปรรูปเปนผลิตภัณฑนักเก็ตจากปลา  (ภายใต
โครงการแกไขความยากจนของประชาชนในเขตชนบท งบประมาณ
แผนดิน พ.ศ 2562 

      

6. โครงการนันทนาการสําหรับผูสูงอายุ “ครื้นเครงวันละนิด เพื่อสุขภาพจิตที่ดี

ของผูสูงอายุ” (ภายใตโครงการสงเสริม ความรักสามัคคี ความมีระเบียบวินยั 

เขาใจสิทธิหนาที่ของตนเองและผูอ่ืน  งบประมาณแผนดิน พ.ศ 2562) 
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ที ่ โครงการ/กิจกรรมที่ดําเนินการ เปนโครงการ/กิจกรรมดาน 
1 2 3 4 5 6 

7. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการลดตนทุนการปลูกขาวตามหลกัปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงบานอบทม ตาํบลยีล่น อําเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอางทอง 
(ภายใตโครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตรการพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ. 2561) 

      

8. โครงการการพัฒนาชองทางทางการตลาดออนไลนเพ่ือผลิตภัณฑชุมชนบานอบ
ทม ตําบลยี่ลน อําเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอางทอง (ภายใตโครงการ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตรการพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561) 

      

9. โครงการการพัฒนาสื่อนวตักรรมการเรียนการสอนในยุค 4.0 (ภายใตโครงการ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตรการพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561) 

      

 รวมจํานวนโครงการที่ไดดําเนินการมาแลวในแตละดาน 2 5 1   1 

พื้นท่ี 2.  บานลาว ต.เทวราช อ.ไชโย จ.อางทอง //ผูรับผิดชอบ คณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร 

ที ่ โครงการ/กิจกรรมที่ดําเนินการ เปนโครงการ/กิจกรรมดาน 
1 2 3 4 5 6 

1. โครงการออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑชุมชนบานลาว ตําบลเทวราช            
อําเภอไชโย จังหวัดอางทอง (ภายใตโครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร       
การพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ. 2561) 

      

2. โครงการสงเสริมการปลูกผักปลอดสาร ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง “รั้วมีชีวิต พิชิตกระเพาะอาหาร” บานลาว ตําบลเทวราช 
อําเภอไชโย จังหวัดอางทอง (ภายใตโครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร        
การพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ. 2561) 

      

3. โครงการการพัฒนาสื่อนวัตกรรมการเรียนการสอนในยุค 4.0 (ภายใต
โครงการขับเคล่ือนยุทธศาสตรการพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ. 2561) 

      

4. โครงการ การควบคุมศตัรูพืชโดยชีววิธ ี(ภายใตโครงการแกไขความ
ยากจนของประชาชนในเขตชนบท งบประมาณแผนดนิ พ.ศ 2562) 

      

5. โครงการสงเสริมการปลูกผักปลอดสาร ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
“พืชสวนครัวสรางรายได” 2 (ภายใตโครงการแกไขความยากจนของ
ประชาชนในเขตชนบท งบประมาณแผนดิน พ.ศ 2562) 

      

6. โครงการการพัฒนาผลิตภัณฑของที่ระลึกจากกระดาษและเชือกกลวย ชุมชน

บานลาว(ภายใตโครงการสงเสรมิ ความรักสามัคคี ความมีระเบียบวินัย เขาใจ

สิทธิหนาที่ของตนเองและผูอ่ืน  งบประมาณแผนดิน พ.ศ 2562) 
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ที ่ โครงการ/กิจกรรมที่ดําเนินการ เปนโครงการ/กิจกรรมดาน 
1 2 3 4 5 6 

7. โครงการสงเสริมการเรียนรูแบบชี้นําตนเองของเยาวชน ผานภูมปิญญาทองถ่ิน
ดวย เว็บแอพพลิเคชั่น ในชุมชนบานลาว จ.อางทอง  (ภายใตโครงการสงเสรมิ 
ความรักสามัคค ีความมีระเบียบวินัย เขาใจสทิธิหนาที่ของตนเองและผูอ่ืน  
งบประมาณแผนดิน พ.ศ 2562) 

      

8. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเตรยีมความพรอมสําหรับการเปนหมูบาน
ทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม : พัฒนาการเปนนักเลาเรื่องในชุมชนบานลาว (ภายใต
โครงการขับเคล่ือนยุทธศาสตรการพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 2) 

      

9. กิจกรรม “การสงเสรมิและพัฒนาผลิตภัณฑ บานลาว” เพื่อถายทอดองค
ความรูเก่ียวกับมาตรฐานของผลิตภัณฑชุมชน กระบวนการผลิต การประกัน
คุณภาพสินคา และการขอรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ 

      

 รวมจํานวนโครงการที่ไดดําเนินการมาแลวในแตละดาน 2 4 1  1 1 

พื้นท่ี 3.  บานคลองทราย ต.คลองจิก อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา //ผูรับผดิชอบ               
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

ที ่ โครงการ/กิจกรรมที่ดําเนินการ 
เปนโครงการ/กิจกรรมดาน 
1 2 3 4 5 6 

1. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาตําหรับอาหารเพ่ือสุขภาพจาก
เห็ดโดยการมีสวนรวมของกลุมแปรรูปเห็ด บานคลองทราย (ภายใต 
โครงการบูรณาการเรียนการสอนกับการบริการวิชาการ งานวิจัย และ
ทํานุบํารุงศลิปวัฒนธรรม งบประมาณแผนดิน พ.ศ. 2562) 

      

2. โครงการ การสงเสริมการดูแลสุขภาพ และการสรางชุมชนนาอยูของผูสูง
วัยในชุมชน ทองถ่ิน บานคลองจิก อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 
(ภายใตโครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตรการพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561) 

      

3. โครงการคุณภาพชีวิตและการสรางรายไดแกผูสูงอายุ บานคลองจิก                        
อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา (ภายใตโครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร
การพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561) 

      

4. โครงการธรรมอารมณดีสําหรับผูสูงอายุในชุมชน 1 (ภายใตโครงการสงเสรมิ 
ความรักสามัคค ีความมีระเบียบวินัย เขาใจสทิธิหนาที่ของตนเองและผูอ่ืน  
งบประมาณแผนดิน พ.ศ 2562) 

      

5. โครงการสงเสริมการปลูกผักปลอดสาร ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
“พืชสวนครัวสรางรายได” 3 (ภายใตโครงการแกไขความยากจนของ
ประชาชนในเขตชนบท งบประมาณแผนดิน พ.ศ 2562) 
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ที ่ โครงการ/กิจกรรมที่ดําเนินการ 
เปนโครงการ/กิจกรรมดาน 
1 2 3 4 5 6 

6. โครงการ การพัฒนาชองทางทางการตลาดออนไลนเพื่อผลิตภณัฑชุมชน บาน
คลองทราย ตําบลคลองจิก อําเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

(ภายใตโครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตรการพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561) 

      

7. โครงการฝกอบรม เทคนิคพ้ืนฐานดานจุลชีววิทยา เทคนิคการถายเชื้อเห็ดแบบ
ปลอดเชื้อบานคลองทราย (1) ตาํบลคลองจิกอําเภอบางปะอิน จังหวัด
พระนครศรอียุธยา (ภายใตโครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตรการพัฒนา
ทองถิ่น พ.ศ. 2561) 

      

8. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาปรับปรุงสถานท่ีของชุมชนให
สามารถดําเนินการทางดานจุลชีววิทยาใหเปนสภาพปลอดเชื้อได บาน
คลองทราย ตําบลคลองจิก อําเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
(โครงการตอเนื่องจาก โครงการฝกอบรม เทคนิคพ้ืนฐานดานจุลชีววิทยา 
เทคนิคการถายเชื้อเห็ดแบบปลอดเชื้อ) (2) (ภายใตโครงการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตรการพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ. 2561) 

      

9. โครงการวิจัยการศึกษาขอมูลประวัติศาสตรและวัฒนธรรมเพ่ือจัดทําคูมือ
การทองเที่ยวบานคลองทราย ตําบลคลองจิก อําเภอบางปะอิน จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา (ภายใตโครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตรการพัฒนา
ทองถิ่น พ.ศ. 2561) 

      

 

 
10. การถายทอดภูมิปญญาอาหารพ้ืนบานของชุมชนบานคลองทรายเพ่ือการ

แลกเปลี่ยนเรียนรูและเพ่ิมมูลคาผลิตภัณฑชุมชนสูเทศกาลบุญในวันผาปา
เชามืด ตําบลคลองจิก อําเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
(ภายใต โครงการบูรณาการเรียนการสอนกับการบริการวิชาการ งานวิจัย 
และทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม งบประมาณแผนดิน พ.ศ. 2562) 

      

11. โครงการภาษาอังกฤษเพ่ือพัฒนานองในชุมชน รุนที่ 1 “ฟุตฟต ฟ.ไฟ”             
ณ โรงเรียนวัดวิเวกวายุพัด (ภายใตโครงการมหาวิทยาลัยพ่ีเลี้ยง 
งบประมาณแผนดิน พ.ศ. 2562) 

      

12. โครงการ การจัดการพ้ืนที่สีเขียวในชุมชนอยางยั่งยืน (ประจําปงปม.62)       
13. โครงการ สงเสริมการปลูกผักปลอดสาร ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง “รั้วมีชีวิต พิชิตกระเพาะอาหาร” พื้นที่ บานคลองทราย ตําบล
คลองจิก อําเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (ภายใตโครงการ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตรการพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ. 2561) 

      

14. โครงการคัดกรองสุขภาพและใหความรูแกกลุมเกษตรกรผูมีภาวะเสี่ยงตอ
การสัมผัสสารเคมีกําจัดศตัรูพืชบานคลองทราย  ตําบลคลองจิก อําเภอ
บางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (ภายใตโครงการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตรการพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ. 2561) 
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ที ่ โครงการ/กิจกรรมที่ดําเนินการ 
เปนโครงการ/กิจกรรมดาน 
1 2 3 4 5 6 

15. โครงการการพัฒนาสื่อนวัตกรรมการเรียนการสอนในยุค 4.0 (ภายใต
โครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตรการพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561) 

      

16. โครงการสงเสริมและพัฒนาอาชีพของชุมชนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 
"ผักพ้ืนบานสรางอาชีพ" 5 (ภายใตโครงการแกไขความยากจนของ
ประชาชนในเขตชนบท งบประมาณแผนดิน พ.ศ 2562) 

      

17. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ิมประสิทธิภาพเห็ดแบบปลอดเชื้อบาน
คลองทราย ตําบลคลองจิก อําเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
(ภายใตโครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตรการพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561) 

      

18. โครงการพัฒนาการบริหารจัดการแหลงเรียนรูชุมชนทองถิ่น ณ หองสมุด
โรงเรียนวัดวิเวกวายุพัด หมู 3 ตําบลคลองจิก อําเภอบางปะอิน  จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา  

      

19. โครงการพัฒนากิจกรรมการทองเที่ยวชุมชนบานคลองจิก (ภายใต
โครงการบูรณาการเรียนการสอนกับการบริการวิชาการ งานวิจัยและทํานุ
บํารุงศิลปวัฒนธรรม พ.ศ 2562) 

      

20. การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “การยกระดับสแนคเห็ด”  และ  “การ
ยกระดับเห็ดสวรรคทรงเครื่อง”   

      

21. การจัดประชุม  เรื่อง  “การออกแบบฉลาก  และบรรจุภัณฑ”  โดยไดทํา
การคดัเลือกบรรจุภัณฑขนาดและรูปแบบตาง ๆ  ที่เหมาะสมกับ
ผลิตภัณฑแตละชนิด  และรวมกันพัฒนารูปแบบฉลากเบ้ืองตนสําหรับ
ผลิตภัณฑแตละชนิด  เพ่ือดําเนินการออกแบบ  และจัดพิมพตอไป   

      

22. กิจกรรมถายทอดการสํารวจและแนวทางบริหารจัดการแหลงน้ําสู
โรงเรียน ชุมชน ภายใตโครงการ การประเมินคุณภาพน้ําเพ่ือการจัดการ
แหลงน้ําอยางยั่งยืน 

      

23. อบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการ “การพัฒนาความฉลาดทางสุขภาพ 
(Health Literacy) ของผูสูงอายุและผูปวยโรคไมติดตอเรื้อรัง (NCDs)   
ในชุมชน บานคลองจิก” 

      

24. โครงการสุขภาพดีโภชนาการดี ออกกําลังกายดี สําหรับผูสูงอาย ุ(ภายใต
โครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตรการพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 ครั้งท่ี 2) 

      

 รวมจํานวนโครงการที่ไดดําเนินการมาแลวในแตละดาน 3 8 4 3 3 3 
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พื้นท่ี 4.  บานลําไทร ต.ลําไทร อ.วังนอย จ.พระนครศรีอยุธยา //ผูรับผดิชอบ สํานักวิทยาบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ที ่ โครงการ/กิจกรรมที่ดําเนินการ 
เปนโครงการ/กิจกรรมดาน 
1 2 3 4 5 6 

1. โครงการสงเสริมพัฒนาการบริหารจัดการหองสมุดและเทคโนโลยี
สารสนเทศบานลําไทร ตําบลลําไทร อําเภอวังนอย จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา (โรงเรียนวังนอยวิทยาภูมิ หมูที่ 4  บานนราวัลย 
ตําบลลําตาเสา) (ภายใตโครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตรการพัฒนา
ทองถิ่น พ.ศ. 2561) 

      

2. โครงการพัฒนาการบริหารจัดการแหลงเรียนรูชุมชนทองถิ่น ณ โรงเรียน
วัดลาดทราย (ภายใตโครงการมหาวิทยาลัยพ่ีเลี้ยง งบประมาณแผนดิน 
พ.ศ. 2562) 

      

3. โครงการสงเสริมและพฒันาอาชพีของชุมชนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง    
"ผักพื้นบานสรางอาชีพ" (ภายใตโครงการแกไขความยากจนของ
ประชาชนในเขตชนบท งบประมาณแผนดิน พ.ศ 2562) 

      

4. โครงการนันทนาการสําหรับผูสูงอายุ "ครื้นเครงวันละนิด เพื่อสขุภาพจิตที่ดี
ของผูสูงอายุ" (ภายใตโครงการสงเสริม ความรักสามัคคี ความมีระเบียบวินัย 

เขาใจสิทธิหนาที่ของตนเองและผูอ่ืน  งบประมาณแผนดนิ พ.ศ 2562) 

      

5. โครงการสงเสริมการปลูกผักปลอดสาร ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

"พืชสวนครัวสรางรายได" (ภายใตโครงการแกไขความยากจนของ
ประชาชนในเขตชนบท งบประมาณแผนดิน พ.ศ 2562) 

      

6. โครงการธรรมอารมณดีสําหรับผูสูงอายุในชุมชน 2 (ภายใตโครงการสงเสริม 
ความรักสามัคค ีความมีระเบียบวินัย เขาใจสทิธิหนาที่ของตนเองและผูอ่ืน  
งบประมาณแผนดิน พ.ศ 2562) 

      

7. โครงการสงเสริมการปลูกผักปลอดสาร ตามแนวปรชัญาเศรษฐกิจ
พอเพียง“รั้วมีชีวิต พิชิตกระเพาะอาหาร” พื้นที่ บานลําไทร ตําบลลํา
ไทร อําเภอวังนอย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

      

8. โครงการปลูกจิตสํานึกตานยาเสพติด "ลอมรักใหครอบครัว ลอมรั้ว
ปองกันยาเสพติด” 2  (ภายใตโครงการสงเสริม ความรักสามัคคี ความมี
ระเบียบวินัย เขาใจสิทธิหนาที่ของตนเองและผูอ่ืน งบประมาณแผนดิน 
พ.ศ. 2562) 

      

9. โครงการสรางจิตสํานึกดานยาเสพติด พื้นที่บานลําไทร ต.ลําไทร        
อ.วังนอย จ.พระนครศรีอยุธยา (ภายใตโครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร
การพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561) 
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ที ่ โครงการ/กิจกรรมที่ดําเนินการ 
เปนโครงการ/กิจกรรมดาน 
1 2 3 4 5 6 

10. โครงการ พัฒนาคณุภาพชีวิตและการสรางรายไดแกผูสูงอายุ บานลํา
ไทร อ.วังนอย จ.พระนครศรีอยุธยา (ภายใตโครงการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตรการพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ. 2561) 

      

11. โครงการ สงเสริมการดูแลสุขภาพและการสรางชุมชนนาอยูของผูสูงวัย
ในชุมชน ทองถ่ิน ในพ้ืนท่ีบานลําไทร อําเภอวังนอย จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา (ภายใตโครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตรการพัฒนา
ทองถิ่น พ.ศ. 2561) 

      

12. โครงการการพัฒนาสื่อนวัตกรรมการเรียนการสอนในยุค 4.0 (ภายใต
โครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตรการพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561) 

      

13. โครงการการพัฒนาครูโดยการบูรณาการกรอบแนวคิด PLC กับ
แนวทางการสอนท่ีเนนการแกปญหาในศตวรรษที่ 21 ณ โรงเรียนวิเชียร
กลิ่นสุคนธอุปถัมภ(ภายใตโครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตรการพัฒนา
ทองถิ่น พ.ศ. 2561)  

      

 รวมจํานวนโครงการที่ไดดําเนินการมาแลวในแตละดาน 3 1 5   4 
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พื้นท่ี 5.  บานพยอม  ต.พยอม อ.วังนอย จ.พระนครศรีอยุธยา //ผูรับผิดชอบ คณะครุศาสตร 

ที ่ โครงการ/กิจกรรมที่ดําเนินการ 
เปนโครงการ/กิจกรรมดาน 
1 2 3 4 5 6 

1. โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการสรางรายไดแกผูสูงอายุ
บานพยอม  ตําบลพยอม อําเภอวังนอย จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา (ภายใตโครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตรการ
พัฒนาทองถ่ิน พ.ศ. 2561) 

      

2. โครงการการจัดกิจกรรมนันทนาการและการออกกําลังกายใน
ผูสูงอายุบานพยอม อําเภอวังนอย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
(ภายใตโครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตรการพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 
2561) 

      

3. โครงการสงเสริมการปลูกผักปลอดสาร ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง “รั้วมีชีวิต พิชิตกระเพาะอาหาร” บานพยอม ตําบลพยอม 
อําเภอวังนอย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (ภายใตโครงการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตรการพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ. 2561) 

      

4. โครงการปลูกจิตสํานึกตานยาเสพติด "ลอมรักใหครอบครัว ลอมรั้ว
ปองกันยาเสพติด” 1  (ภายใตโครงการสงเสริม ความรักสามัคคี 
ความมีระเบียบวินัย เขาใจสิทธิหนาที่ของตนเองและผูอ่ืน 
งบประมาณแผนดิน พ.ศ. 2562) 

      

5. โครงการสรางจิตสํานึกดานยาเสพติด พื้นที่บานพยอม ตําบลพยอม 
อําเภอวังนอย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (ภายใตโครงการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตรการพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ. 2561) 

      

6. โครงการการพัฒนาสื่อนวัตกรรมการเรียนการสอนในยุค 4.0 
(ภายใตโครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตรการพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 
2561) 

      

7. โครงการธรรมอารมณดสีําหรับผูสูงอายุในชุมชน 4 (ภายใตโครงการ
สงเสริม ความรักสามัคค ีความมีระเบียบวินัย เขาใจสิทธิหนาที่ของ
ตนเองและผูอื่น งบประมาณแผนดิน พ.ศ. 2562) 

      

8. โครงการ : การสรางชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพ (Professional 
Learning Community : PLC) เพ่ือพัฒนาสมรรถนะครูและ
บุคลากรทางการศึกษา (ภายใตโครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตรการ
พัฒนาทองถ่ิน พ.ศ. 2561 ครั้งท่ี2) 

      

9. โครงการ : สงเสริมสุขภาวะผูสูงอายุ “สุขภาพดี ชีวียั่งยื่น” (ภายใต
โครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตรการพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 ครั้งท่ี
2) 
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ที ่ โครงการ/กิจกรรมที่ดําเนินการ 
เปนโครงการ/กิจกรรมดาน 
1 2 3 4 5 6 

10. โครงการคายภาษาอังกฤษเชิงวิชาการเพื่อการพัฒนาทองถ่ิน 
(โรงเรียนชลประทานอนุเคราะห) (ภายใตโครงการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตรการพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ. 2561 ครั้งที่2) 

      

11. โครงการ : อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการประยุกตใชเทคโนโลยีในการ
จัดการหองเรียน 4.0 (ภายใตโครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตรการ
พัฒนาทองถ่ิน พ.ศ. 2561 ครั้งท่ี2) 

      

 รวมจํานวนโครงการที่ไดดําเนินการมาแลวในแตละดาน 1 1 5   4 

พื้นท่ี 6  ต.บานขลอ  อ.บางปะหัน จ.พระนครศรีอยุธยา //ผูรับผิดชอบ สถาบันวิจัยและพัฒนา 

ที ่ โครงการ/กิจกรรมที่ดําเนินการ เปนโครงการ/กิจกรรมดาน 
1 2 3 4 5 6 

1. โครงการสงเสริมและพัฒนาอาชีพของชุมชนตามแนวเศรษฐกิจ
พอเพียง "ผักพ้ืนบานสรางอาชีพ" 2 (ภายใตโครงการแกไขความ
ยากจนของประชาชนในเขตชนบท งบประมาณแผนดนิ พ.ศ. 2562) 

      

2. โครงการพัฒนาผลิตภัณฑพวงหรีดเพ่ือเพิ่มศกัยภาพสูตลาดสากล 
(ภายใตโครงการแกไขความยากจนของประชาชนในเขตชนบท 
งบประมาณแผนดิน พ.ศ. 2562)   

      

 รวมจํานวนโครงการที่ไดดําเนินการมาแลวในแตละดาน  2     
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พื้นท่ี 7  ต.หันสัง อ.บางปะหัน จ.พระนครศรีอยุธยา //ผูรับผิดชอบ สถาบันวิจัยและพัฒนา 

ที ่ โครงการ/กิจกรรมที่ดําเนินการ เปนโครงการ/กิจกรรมดาน 
1 2 3 4 5 6 

1. โครงการสงเสริมและพัฒนาอาชีพของชุมชนตามแนวเศรษฐกิจ
พอเพียง "ผักพ้ืนบานสรางอาชีพ" 1  (ภายใตโครงการแกไขความ
ยากจนของประชาชนในเขตชนบท งบประมาณแผนดิน พ.ศ. 2562) 

      

2. โครงการสงเสริมโรงเรียนผูสูงอายุ "อาชีพผูสูงอายุ เพ่ิมคณุคา ชีวิต 
ยามชรา" 1 (ภายใตโครงการสงเสริม ความรักสามัคค ีความมี
ระเบียบวินัย เขาใจสิทธิหนาที่ของตนเองและผูอ่ืน งบประมาณ
แผนดิน พ.ศ. 2562) 

      

3. โครงการพัฒนาหัตถกรรมผักตบชวา ภูมิปญญาแหงหันสัง (ภายใต
โครงการแกไขความยากจนของประชาชนในเขตชนบท งบประมาณ
แผนดิน พ.ศ. 2562) 

      

4. โครงการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑจากผักตบชวา (การ
ปองกันการเกิดเชื้อราในผลิตภัณฑจากผักตบชวา) (ภายใตโครงการ
แกไขความยากจนของประชาชนในเขตชนบท งบประมาณแผนดิน 
พ.ศ. 2562) 

      

5. โครงการธรรมอารมณดสีําหรับผูสูงอายุในชุมชน 3 (ภายใตโครงการ
สงเสริม ความรักสามัคค ีความมีระเบียบวินัย เขาใจสิทธิหนาที่ของ
ตนเองและผูอื่น งบประมาณแผนดิน พ.ศ. 2562) 

      

6. โครงการพัฒนาผลิตภัณฑจากผักตบชวาเพ่ือเพ่ิมศักยภาพสูตลาด
สากล (ภายใตโครงการแกไขความยากจนของประชาชนในเขต
ชนบท งบประมาณแผนดิน พ.ศ. 2562)   

      

7. โครงการพัฒนาผลิตภัณฑจากกลวยเพ่ือเพิ่มศกัยภาพสูตลาดสากล 
(ภายใตโครงการแกไขความยากจนของประชาชนในเขตชนบท 
งบประมาณแผนดิน พ.ศ. 2562)   

      

 รวมจํานวนโครงการที่ไดดําเนินการมาแลวในแตละดาน  5 2    
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พื้นท่ี 8  ต.บางนมโค อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา //ผูรับผดิชอบ สถาบันวิจัยและพัฒนา 

ที ่ โครงการ/กิจกรรมที่ดําเนินการ เปนโครงการ/กิจกรรมดาน 
1 2 3 4 5 6 

1. โครงการนันทนาการสําหรับผูสูงอายุ "ครื้นเครงวันละนิด เพื่อ
สุขภาพจิตที่ดีของผูสูงอายุ" 2 (ภายใตโครงการสงเสริม ความรัก
สามัคคี ความมีระเบียบวินัย เขาใจสิทธิหนาที่ของตนเองและผูอ่ืน 
งบประมาณแผนดิน พ.ศ. 2562) 

      

2. โครงการการสงเสริมโรงเรียนผูสูงอายุ ดานภาษาอังกฤษสําหรับ
ผูสูงอายุ "ฟุตฟต ฟ.ฟน" (ภายใตโครงการสงเสริม ความรักสามัคคี 
ความมีระเบียบวินัย เขาใจสิทธิหนาที่ของตนเองและผูอ่ืน 
งบประมาณแผนดิน พ.ศ. 2562) 

      

3. โครงการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑจากไมไผ (ปองกันการ
เกิดเชื้อราในผลิตภัณฑจากไมไผ) (ภายใตโครงการแกไขความยากจน
ของประชาชนในเขตชนบท งบประมาณแผนดิน พ.ศ. 2562) 

      

4. โครงการสงเสริมโรงเรียนผูสูงอายุ "อาชีพผูสูงอายุ เพ่ิมคณุคา ชีวิต 
ยามชรา" (ภายใตโครงการแกไขความยากจนของประชาชนในเขต
ชนบท งบประมาณแผนดิน พ.ศ. 2562) 

      

5. โครงการปลูกจิตสํานึกตานยาเสพติด "ลอมรักใหครอบครัว ลอมรั้ว
ปองกันยาเสพติด” 3 (ภายใตโครงการสงเสริม ความรักสามัคคี 
ความมีระเบียบวินัย เขาใจสิทธิหนาที่ของตนเองและผูอ่ืน 
งบประมาณแผนดิน พ.ศ. 2562) 

      

6. โครงการภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนานองในชุมชน รุนที่ 2 "ฟุตฟต ฟ.ไฟ 
(ภายใตโครงการมหาวิทยาลัยพ่ีเลี้ยง งบประมาณแผนดิน พ.ศ. 
2562) 

      

7. โครงการพัฒนาผลิตภัณฑจากหวายเพ่ือเพิ่มศักยภาพสูตลาดสากล 
(ภายใตโครงการแกไขความยากจนของประชาชนในเขตชนบท 
งบประมาณแผนดิน พ.ศ. 2562)   

      

 รวมจํานวนโครงการที่ไดดําเนินการมาแลวในแตละดาน  3 3   1 
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โครงการอื่นๆ //ผูรับผิดชอบ สถาบันวิจัยและพัฒนา 

ที ่ โครงการ/กิจกรรมที่ดําเนินการ เปนโครงการ/กิจกรรมดาน 
1 2 3 4 5 6 

1. โครงการพัฒนาบุคลากรครู กศน. ดานการจัดทําสื่อการเรียนการ
สอน (ภายใตโครงการมหาวิทยาลัยพ่ีเลี้ยง งบประมาณแผนดิน    
พ.ศ. 2562) 

      

2. โครงการพัฒนาบุคลากรครู กศน. ดานการจัดทําแผนการเรียนการ
สอนแบบบูรณาการ (ภายใตโครงการมหาวิทยาลัยพ่ีเลี้ยง 
งบประมาณแผนดิน พ.ศ. 2562) 

      

 รวมจํานวนโครงการที่ไดดําเนินการมาแลวในแตละดาน      2 
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ผลการดําเนินงาน สถาบันวิจัยและพฒันา ประจําเดือน กุมภาพันธ 2562 

1 สถาบันวิจัยและพัฒนา ประกาศรับขอเสนอ
โครงการวิจัยเพ่ือจัดสรรทุนสนับสนุนการวิจัยจาก
กองทุนวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
ประจําปงบประมาณ 2562 ครั้งที่ 2 โดยแบงเปน 
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  12 โครงการ 
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  4 โครงการ 
คณะครุศาสตร  4 โครงการ 
คณะวิทยาการจัดการ 3 โครงการ 
รวมมีนักวิจัยสงขอเสนอโครงการ จํานวน 23 โครงการ  

18 – 22 กุมภาพันธ 2562  

2 สถาบันวิจัยและพัฒนาอบรมเชิงปฏิบัติการ “การสราง
นักวิจัยรุนใหมเพ่ือตอบสนองการบริการวิชาการตาม
ศาสตรพระราชาสูการพัฒนาทองถิ่นอยางยั่งยืน มี
ผูเขารวมประชุมทั้งหมด 50 คน 

28  กุมภาพันธ  – 2 
มีนาคม  2562 

ไอธารา รีสอรท แอนด
สปา 

แผนงานโครงการยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาทองถิ่น  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562  
1. โครงการแกไขความยากจนของประชาชนในเขตชนบท 

1.1 โครงการพัฒนาผลิตภัณฑจากผักตบชวาเพื่อเพิ่ม
ศักยภาพสูตลาดสากล 

9 – 12 กุมภาพันธ 2562 กลุมผักตบชวา ต.หันสัง 
อ.บางปะหัน  
จ.พระนครศรีอยุธยา 

1.2 โครงการพัฒนาผลิตภัณฑพวงหรีดเพ่ือเพ่ิมศักยภาพสู
ตลาดสากล   

13 – 16 กุมภาพันธ 2562 อบต.บานขลอ                     
อ.บางปะหัน จ.
พระนครศรีอยุธยา 

1.3 โครงการพัฒนาผลิตภัณฑจากกลวยเพ่ือเพ่ิมศักยภาพสู
ตลาดสากล  

20 – 13 กุมภาพันธ 2562 ต.หันสัง อ.บางปะหัน  
จ.พระนครศรีอยุธยา 

1.4 โครงการพัฒนาผลิตภัณฑจากหวายเพ่ือเพิ่มศักยภาพสู
ตลาดสากล  

24 - 28 กุมภาพันธ 2562 ต.บางนมโค อ.เสนา 
จ.พระนครศรีอยุธยา 

2. โครงการมหาวิทยาลัยพี่เลี้ยง  

2.1 โครงการพัฒนาบุคลากรครู กศน. ดานการจัดทํา
แผนการเรียนการสอนแบบบูรณาการ 

4-6 กุมภาพันธ 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 

3. โครงการสงเสริม ความรักสามัคคี ความมีระเบียบวินัย เขาใจสิทธิหนาที่ของตนเองและผูอื่น  

3.1 โครงการธรรมอารมณดีสําหรับผูสูงอายุในชุมชน 4  22 กุมภาพันธ 2562 อบต.พยอม บานพยอม  
ต.พยอม อ.วังนอย จ.
พระนครศรีอยุธยา 
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4. โครงการบูรณาการเรียนการสอนกับการบริการวิชาการ งานวิจัย และทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  
(ติดตามผลการดําเนินงานโครงการ คณะ/สํานัก/สถาบัน) 
4.1 การอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาหองสมุดโรงเรียน 27 กุมภาพันธ 2562 - 

5. โครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตรการพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 2 

5.1 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพรอมสําหรับ
การเปนหมูบานทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม : พัฒนาการ
เปนนักเลาเรื่องในชุมชนบานลาว 

21, 28 กุมภาพันธ 2562 บานลาว ต.เทวราช อ.
ไชโย จ.อางทอง 
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แผนการดําเนนิงาน สถาบันวิจัยและพัฒนา ประจําเดือน มีนาคม 2562 

1 โครงการพัฒนาตําราวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา มีกําหนดสง บทที่ 1 – 3 ภายใน
วันที่ 15 มีนาคม 2562  

  

2 ลงนามในบันทึกขอตกลงความรวมมือในการดําเนินงาน
วิจัยและถายทอดเทคโนโลยีเพ่ือแกไขปญหาเชิงพื้นที่ 
(Area base) ภาคกลาง ระหวางสถาบันวิจัย
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงประเทศไทย และ
มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา 
เวลา 9.30 – 13.00 น.  

6 มีนาคม 2562 หองประชุมสภา
มหาวิทยาลัยชั้น 3 
อาคาร 100 ป สมเด็จ
พระศรีนครินทร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏว
ไลยอลงกรณ ในพระ
บรมราชูปถัมภ 

แผนงานโครงการยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาทองถิ่น  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562  
1. โครงการแกไขความยากจนของประชาชนในเขตชนบท 

- 

2. โครงการสงเสริม ความรักสามัคคี ความมีระเบียบวินัย เขาใจสิทธิหนาที่ของตนเองและผูอื่น   

2.1 โครงการนันทนาการสําหรับผูสูงอายุ “ครื้นเครงวันละ
นิด เพ่ือสุขภาพจิตท่ีดีของผูสูงอายุ” 4 

3 มีนาคม 2562 โรงเรียนวัดวิเวกวายุพัก 
บานคลองทราย ต.คลอง
จิก อ.บางปะอิน        
จ.พระนครศรีอยุธยา 

2.2 โครงการปลูกจิตสํานึกตานยาเสพติด "ลอมรักให
ครอบครัว ลอมรั้วปองกันยาเสพติด” 4 

4 มีนาคม 2562 โรงเรียนวดัอบทม .      
บานอบทม ต.ยี่ลน          
อ.วิเศษชัยชาญ จ.อางทอง 

2.3 โครงการนันทนาการสําหรับผูสูงอายุ “ครื้นเครงวันละ
นิด เพ่ือสุขภาพจิตท่ีดีของผูสูงอายุ” 5 

5 มีนาคม 2562 รพ.สงเสริมสุขภาพ
ตําบลคลองวัว อ.เมือง
อางทอง จ.อางทอง 

2.4 โครงการปลูกจิตสํานึกตานยาเสพติด "ลอมรักให
ครอบครัว ลอมรั้วปองกันยาเสพติด” 5 

5 มีนาคม 2562 โรงเรียนวัดเยื้องคงคา
ราม บานลาว ต.เทวราช 
อ.ไชโย จ.อางทอง 

2.5 โครงการธรรมอารมณดีสําหรับผูสูงอายุในชุมชน 5  5 มีนาคม 2562 ต.บางนมโค อ.เสนา 
จ.พระนครศรีอยุธยา 

2.6 โครงการการสงเสริมโรงเรียนผูสูงอายุ ดานภาษาอังกฤษ
สําหรับผูสูงอายุ "ฟุตฟต ฟ.ฟน" 
 
 

12 – 13 มีนาคม 
2562 

ต.หันสัง อ.บางปะหัน  
จ.พระนครศรีอยุธยา 
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2. โครงการมหาวิทยาลัยพี่เลี้ยง  
2.1 โครงการภาษาอังกฤษเพ่ือพัฒนานองในชุมชน รุนที่ 3 

"ฟุตฟต ฟ.ไฟ  
7 มีนาคม 2562 โรงเรียนบานลาว        

ต.เทวราช อ.ไชโย       
จ.อางทอง 

2.2 โครงการภาษาอังกฤษเพ่ือพัฒนานองในชุมชน รุนที่ 4 
"ฟุตฟต ฟ.ไฟ  

8 มีนาคม 2562 โรงเรียนวัดอบทม  
 บานอบทม ต.ยี่ลน     
อ.วิเศษชัยชาญ         
จ.อางทอง 

3. โครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตรการพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 2 

3.1 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาและสงเสริม
ผลิตภัณฑผักตบชวา (สวพ.) 

8 – 10 มีนาคม 
2562 

ต.หันสัง อ.บางปะหัน  
จ.พระนครศรีอยุธยา 

3.2 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
(หลอเลี้ยงชีวิตดวยวิถีพอเพียง) (สวพ.) 

10 - 11 มีนาคม 
2562 

ต.พยอม อ.วังนอย  
จ.พระนครศรีอยุธยา 

3.3 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
(หลอเลี้ยงชีวิตดวยวิถีพอเพียง) (สวพ.) 

12 – 13 มีนาคม 
2562 

ต.ลําไทร อ.วังนอย  
จ.พระนครศรีอยุธยา 

3.4 โครงการ ศูนยการเรียนรูชุมชนบานลาว ตําบลเทวราช 
อําเภอไชโย จังหวัดอางทอง (คมส.) 

18 มีนาคม 2562 บานลาว ต.เทวราช  
อ.ไชโย จ.อางทอง 

3.5 โครงการ การเสริมสรางเครือขายการพัฒนาทองถิ่นสู
สังคมสีเขียวอยางยั่งยืน ชุมชนบานคลองทราย ตําบล
คลองจิก อําเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
(ควท.) 

16 – 18  มีนาคม 
2562 

บานคลองทราย  
ต.คลองจิก อ.บางปะอิน 
จ.พระนครศรีอยุธยา 

3.6 โครงการการผลิตผลิตภัณฑขาวแตนจิ๋วเบญจรงค             
หลากรส (คคศ.+ควจ.) 

14 – 15 มีนาคม 
2562 

โรงเรียนชลประทาน
อนุเคราะห ต.พยอม  
อ.วังนอย  
จ.พระนครศรีอยุธยา 

3.7 โครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการหองสมุดสัญจรสงเสริม
การเรียนรูเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต ครั้งที่ 1 ลูกชุบฯ
(สวท.)  

8 มีนาคม 2562 โรงเรียนวัดลาดทราย  
ต.ลําไทร อ.วังนอย      
จ.พระนครศรีอยุธยา 

3.8 โครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการหองสมุดสัญจรสงเสริม
การเรียนรูเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต ครั้งที่ 2 จักสานฯ
(สวท.)  

10 มีนาคม 2562 โรงเรียนวัดวิเวกวายุภัค  
บานคลองทราย  
ต.คลองจิก อ.บางปะอิน 
จ.พระนครศรีอยุธยา 

3.9 โครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการหองสมุดสัญจรสงเสริม
การเรียนรูเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต ครั้งที่ 3 เคกกลวยฯ 
(สวท.)  

25-26 มีนาคม 2562 โรงเรียนวัดปราสาททอง  
ต.ลําไทร อ.วังนอย  
จ.พระนครศรีอยุธยา 
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3. โครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตรการพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 2  

3.10 โครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการหองสมุดสัญจรสงเสริม
การเรียนรูเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต ครั้งที่ 3 อยูอยางไร
ใหมีความสุข (สวท.)  

29 มีนาคม 2562 โรงเรียนวัดปราสาททอง  
ต.ลําไทร อ.วังนอย  
จ.พระนครศรีอยุธยา 

3.11 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การสงเสริมอาชีพเพ่ือ
สรางรายไดชุมชนอบทม ตําบลยี่ลน อําเภอวิเศษชัย
ชาญ จังหวัดอางทอง (ควจ.) 

5-6 มีนาคม 2562  
(ผาลายไทย) 
11-15 มีนาคม 2562 
(สานหวาย) 

บานอบทม ต.ยี่ลน      
อ.วิเศษชัยชาญ           
จ.อางทอง 

4. โครงการบูรณาการเรียนการสอนกับการบริการวิชาการ งานวิจัย และทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  
(ติดตามผลการดําเนินงานโครงการ คณะ/สํานัก/สถาบัน) 

2.1 โครงการพัฒนากิจกรรมการทองเท่ียวชุมชนบานคลองจิก ควจ. 
2.2 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการแบบจําลองสถานการณโซอุปทาน (Beer Game) 

เพ่ือปนนักโลจิสติกสสูชุมชน 
ควจ. 

2.3 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการสรางตราสินคาและสื่อดิจิตอลสําหรับธุรกิจ
ชุมชน 

ควจ. 

2.4 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ ประวัติศาสตรทองถ่ินอยุธยา – อางทอง กับการจัดการ
เรียนการสอนประวัติศาสตร 

คมส. 

2.5 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การใชประโยชนและการขยายพันธุพืชพ้ืนบานในตํารับยา
แผนโบราณ 

ควท. 

2.6 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ วัสดุกรองน้ําเพ่ือใชในการเกษตร ควท. 
 

มติ/ความคิดเห็นของที่ประชมุ 
รับทราบ   

 

ระเบียบวาระที่ 5.8  ผูอาํนวยการสํานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศกึษา 
 

 สาระสําคัญโดยยอ 
  ผลการดําเนินงานเดือนกุมภาพันธ 2562 

1. วันที่ 24 กุมภาพันธ 2562 สัมมนาและการจัดนิทรรศการหลังฝกปฏิบัติการการบริหาร
การศึกษา ณ หอง 3002 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย 

2. วันที่ 23 กุมภาพันธ 2562 กิจกรรมคายสงเสริมคุณธรรม จริยธรรมและจิตอาสา  ของนักศึกษา
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู รุนปการศึกษา 2561 ณ วัดใหญชัยมงคล  จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 

3. วันที่ 24 กุมภาพันธ 2562 กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “จิตตปญญาศึกษา : การเรียนรู
ดวยหัวใจที่ใครครวญ” ของนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู รุนปการศึกษา 2561  ณ  
หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
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4. วันที่ 22 – 26 กุมภาพันธ 2562 ทัศนศึกษาดานบริหารธุรกิจของนักศึกษาหลักสูตร
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวชิาบริหารธุรกิจ รุนปการศึกษา 2561 ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุน 

5. วันที่ 26 กุมภาพันธ 2562 ประชุมสัมมนาในหัวขอเรื่อง “บทบาท และแนวทางในการเปน
อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธและการคนควาอิสระของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา” ณ หอง 3002 อาคารบัณฑิต
วิทยาลัย 

 

แผนการดําเนินงาน  เดอืนมีนาคม 2562 
1. วันที่ 17 มีนาคม 2562 ประชุมสัมมนาหลังการฝกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 นักศึกษา

หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑติ สาขาวิชาชีพคร ูณ หองประชุม 317  
 

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
 รับทราบ 

    
 

ระเบียบวาระที่ 5.9  ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบด ี

 สาระสําคัญโดยยอ 
 

งานบริหารงานบุคคล 

ผลการดําเนินงานเดือนกุมภาพันธ 2562 

1.  ประชุมคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ (ก.พ.ว.) ครั้งท่ี 2/2562 วันที่ 25 

กุมภาพันธ 2562 

2. ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจํามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ครั้งที่ 2/2562  วันที่ 26 กุมภาพันธ 2562 

3. ประกาศเรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเลือกสรรเปนพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ 

1/2562 ตั้งแตวันที่  26 กุมภาพันธ - 13 มีนาคม 2562 

4. บุคลากรสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ลาออกจากการปฏิบัติหนาที่ 

จํานวน 5 ราย  

 4.1 นายสมยศ  สุโขต ิเจาหนาที่ประจําตามสัญญา ตําแหนงคนงาน สังกัดกองพัฒนา

นักศึกษา ลาออกจากการปฏิบัติหนาที่ เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ 2562 

 4.2 นายเสกสรร  มงคลสังข เจาหนาท่ีประจําตามสัญญา ตําแหนงคนงาน สังกัด

กองกลาง  ลาออกจากการปฏิบัติหนาที่ เม่ือวันที่ 1 กุมภาพันธ 2562 

 4.3 นายสรรเพชร  มงคลสังข เจาหนาที่ประจําตามสัญญา ตําแหนงคนงาน สังกัด

กองกลาง  ลาออกจากการปฏิบัติหนาที่ เม่ือวันที่ 1 กุมภาพันธ 2562 

 4.4 นายพรภวิษย นันทชัชวาลยกุล พนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหนงอาจารย สังกัด

คณะครุศาสตร  ลาออกจากการปฏิบัติหนาที่ เม่ือวันที ่1 กุมภาพันธ 2562 
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 4.5 นางสาวฐิตินาฎ นะรา พนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหนงเจาหนาที่บริหารงาน

ทั่วไป สังกัด กองนโยบายและแผน  ลาออกจากการปฏิบัติหนาที่ เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ 2562 

5. บรรจุและแตงตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ จํานวน 2 ราย ดังนี ้

  5.1 นายจุติธรณ  เลาหพรชัยพันธ พนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดคณะวิทยาศาสตร

และเทคโนโลยี  ตั้งแตวันที่ 15 กุมภาพันธ 2562 

  5.2 นายณรงค  คุมมะณี พนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดคณะมนุษยศาสตรและ

สังคมศาสตร ตั้งแตวันที่ 15 กุมภาพันธ 2562 
 

แผนการดําเนนิงานเดือนมีนาคม 2562 

      1. กําหนดการประชุมคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ (ก.พ.ว.) ครั้งที่ 

3/2562 วันที่ 25 มีนาคม 2562 

      2. กําหนดประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจํามหาวิทยาลัยราชภัฏรพระนคร       

ศรีอยุธยา ครั้งที่ 3/2562 วันที่ 26 มีนาคม 2562  
 

งานสวัสดิการและหารายได 

ผลการดําเนินงาน ประจําเดอืน มกราคม 2562 

1. ประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการพ้ืนที่ ครั้งที่ 1/2562  วันที่ 23 มกราคม 2562 

ณ หองประชุมฮอลันดา สํานักงานอธิการบดี 

มีมติดังตอไปนี้ 

- ระเบียบวาระที่ 5.1 ขออนุญาตจําหนายสินคาในวันซอมรับพระราชทานปริญญาบัตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (ประเภทสวัสดิการ จํานวน 1 ราย) (ประเภทบุคคลภายนอก  
จํานวน 17 ราย) 

มติท่ีประชุม  อนุญาต โดยใหผูเสนอทั้ง 18 ราย เขามาจําหนายสินคาดังกลาว โดยงาน
สวัสดิการและหารายไดจะจัดพ้ืนท่ีขนาด 1.5x1 เมตร ในราคา 2,000.- บาท/ล็อก และหากมีรายใหม
เสนอมาใหเห็นชอบในหลักการ โดยไมตองนําเขาที่ประชุมใหเห็นชอบอีกแตตองพิจารณาจัดพ้ืนที่ให
เพียงพอเหมาะสม 

- ระเบียบวาระที่ 5.2 พิจารณาขอความเห็นชอบเชาพื้นที่โรงอาหารอาคารบานพลูหลวง  
(ประเภทบุคคลภายนอก) 

มติที่ประชุม – เห็นชอบใหขายโดยมีเงื่อนไขดังนี้ อนุญาตใหขายไกทอดหนาใหญ 
ปลาหมึกทอด แตไมอนญุาตใหขายเครื่องดื่ม เนื่องจากรานเครื่องดื่มมีเพียงพอแลว 
   มติที่ประชมุ - ไมอนุมัติ เนื่องจากภายในมหาวิทยาลัยมีรานเครื่องดื่มเพียงพอแลว 

  - ระเบียบวาระที่ 5.3 พิจารณาขอความเห็นชอบยายรานอาหารที่โรงอาหารสวนหลวง

คางคาว 

   มติที่ประชุม – เห็นชอบ ใหชําระคาบํารุงสถานที่เดือน พฤศจิกายน - ธันวาคม 2561 

กอน สวนที่เหลือใหเรงชําระโดยเร็ว 
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  - ระเบียบวาระที่ 5.4 พิจารณาขอความเห็นชอบการยกเลิกเชาพ้ืนที่โรงอาหารสวนหลวง

คางคาว 

  มติที่ประชมุ - อนุมัติ 

      มติท่ีประชุม – เห็นชอบใหนางสมจิตร  ศรีประเทศ ยกเลิกการเชาพ้ืนที่จําหนายสินคา

ในโรงอาหารอาคารสวนหลวงคางคาว และใหจัดรานคาที่เปนซุมจําหนายสินคาเดิม 2 รานคา       

(รานขายโดนัทและรานขายผลไม) ยายเขาไปอยูในล็อกที่วางแทน และใหนําซุมออกจากโรงอาหาร

บานพลูหลวงเพ่ือความเปนระเบียบเรียบรอย 

  - ระเบียบวาระที่ 5.5 พิจารณาขอความเห็นชอบปรับเปลี่ยนตําแหนงรานอาหาร        

โรงอาหารสวนหลวงคางคาว 

 มติที่ประชุม – ไมอนุญาต เนื่องจากมหาวิทยาลัยมีมติใหรานที่อยูในซุมท้ัง 2 ราน      

เขาไปอยูในล็อกที่วางอยู 

  - ระเบียบวาระที่  5 .6 พิจารณาขอความเ ห็นชอบเชา พ้ืนที่ เ พ่ือ เปด กิจการ (ประเภท

บุคคลภายนอก) 

 มติที่ประชมุ – ไมอนุมัติเนื่องจากมหาวิทยาลัยไดจัดรานคาเขารานที่วางแลว หากสนใจ

ใหเสนอเขาโรงอาหารอาคารบานพลูหลวง 

   มติที่ประชมุ – รอการพิจารณา พรอมกลุมรานคาประเภทเดียวกัน 

  มติที่ประชุม – เห็นชอบในหลักการ ทั้งนี้ ในที่ประชุมมีมติเห็นชอบใหติดตั้งปาย

ประชาสัมพันธ จํานวน 3 จุด จากที่บริษัทฯ ขอติดตั้งจํานวน 5 จุด โดยใหมหาวิทยาลัยเปนผูกําหนด

จุดติดตั้งเพ่ือความเปนระเบียบเรียบรอย 

 มติท่ีประชุม – เห็นชอบในหลักการ มอบงานสวัสดิการและหารายไดของมหาวิทยาลัย

เปนผูกําหนดจุดติดตั้งตูฯ เพ่ือความเปนระเบียบเรยีบรอย และแจงผูรับผิดชอบพื้นที่ทราบ 

 มติที่ประชมุ – ไมอนุมัติ เนื่องจากคณะกรรมการไดพิจารณาแลวเห็นวาพื้นที่บริเวณดังกลาว  

ไมเหมาะที่จะจัดตั้งซุมจําหนายชาไขมุก หากผูประกอบการยังสนใจที่จะจําหนายชาไขมุกแนะนําใหเขามา

สํารวจพ้ืนที่และกําหนดจุดที่จะจัดซุมมาพิจารณาใหมอีกครั้ง 

 มติท่ีประชุม – รอการพิจารณา เนื่องจากมหาวิทยาลัยขอสงวนพื้นที่ในการบริหาร

จัดการ 

 มติที่ประชมุ – อนุมัติ ใหบริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ ดิจิตอล ซินเนอรจี จํากัด (Double A) ติดตั้ง

เครื่อง Double A Fast Print ตามจุดที่บริษัทฯ แจงมา และมอบงานสวัสดิการและหารายได แจงไป

ยัง 4 คณะ 

 - วาระที่ 5.7 พิจารณาขอความเห็นชอบเชาพ้ืนที่ตลาดนัด (เสาร-อาทิตย) ประเภท
บุคคลภายนอก (จํานวน 13 ราย) 
  มติท่ีประชุม – อนุญาต มอบนางสาวภรณวิมญชุ  ศิลาพันธ เจาหนาที่ท่ีบริหารจัดการ

ตลาดนัด (เสาร-อาทิตย) นํารายชื่อผูประกอบการรานคา (ประเภทบุคคลภายนอก) ท้ัง 13 ราย เรียง
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ตามลําดับกอนหลังตามวันที่ที่ผูประกอบการรานคาไดทําบันทึกขอเชาพื้นที่และการจัดรายใหมลงพื้นที่

วางใหดูความเหมาะสมของสินคาที่จะขายเปนอาหาร เสื้อผา ใหเหมาะสม 

  - ระเบียบวาระที่ 5.8 พิจารณาขอความเห็นชอบยกเลิกเชาพื้นที่ตลาดนัด (เสาร-อาทิตย) 

 มติที่ประชมุ – เห็นชอบใหยกเลิก 

  - ระเบียบวาระที่ 5.9 พิจารณาขอความเห็นชอบผอนผันคาเชาพื้นที่ตลาดนัด (เสาร - อาทิตย) 
ประเภทสวัสดิการ (จํานวน 1 ราย) 

มติที่ประชมุ – เห็นชอบใหดําเนินการตามหลักการดังนี ้

1. คาบํารุงสถานที่ใหชําระใหเปนเดือนปจจุบัน เพ่ือหยุดคาปรับลาชา 

2. คาปรับลาชาใหมีการผอนชําระเปนรายงวด โดยใหชําระโดยเร็วที่สุด ไมควรเกิน 3 งวด 

3. มติที่ประชุมไมอนุญาตใหยกเวนคาปรับ และใหเรงชําระภายใน 1 เดือน หากไม

ชําระภายในเวลาที่กําหนด มหาวิทยาลัยจะทําหนังสือบอกเลิกสัญญาประเภทบุคคลภายนอก (จํานวน 

6 ราย) 

มติที่ประชมุ – เห็นชอบใหดําเนินการตามหลักการดังนี ้

1. คาบํารุงสถานที่ใหชําระใหเปนเดือนปจจุบัน เพ่ือหยุดคาปรับลาชา 

2. คาปรับลาชาใหมีการผอนชําระเปนรายงวด โดยใหชําระโดยเร็วที่สุดไมควรเกิน 3 งวด 

3. หากไมชําระภายในเวลาที่กําหนด มหาวิทยาลัยจะทําหนังสือบอกเลิกสัญญา 

      -ระเบียบวาระที่ 5.10 พิจารณาขอความเห็นชอบการจัดรานจรตลาดนัด (เสาร - 
อาทิตย) เปนรานประจํา จํานวน 5 ราน 

  มติที่ประชุม – ใหแจงผูประกอบการรานคาที่เขียนบันทึกขอเชาพื้นที่ไวตามลําดับ
เพ่ือเขามาทําสัญญา โดยดูความเหมาะสมของรานคาที่จะขายสินคาแตละล็อกดวย 

  - ระเบียบวาระที ่5.11 พิจารณาขอความเห็นชอบรางอัตราคาบํารุงสถานท่ีตลาดนัด 
(เสาร-อาทิตย) 

 มติที่ประชมุ – ใหจัดทําขอมูลมานําเสนอในครั้งตอไป 
  - ระเบียบวาระที่ 5.12 พิจารณาขอความเห็นชอบการชําระคาไฟฟา รานกาแฟ 

Coffee House 1997   
  มติที่ประชมุ – เห็นชอบในหลักการ 
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งานการเงินและบญัช ี
1. รายงานผลการดําเนินงาน ประจําเดือนกุมภาพันธ 2562 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

งานประชาสัมพันธ 
ผลการดําเนินงานประจําเดือนมีนาคม 2562 
1. วันที่ 27 กุมภาพันธ 2562  สอบสัมภาษณคัดเลือกนักศึกษาโครงการ ARU AMBASSADOR     

รุนที่ 4 ประจําปการศึกษา 2562 เวลา 13.00 – 15.30 น. ณ หองประชุมอยุธยา-ฮอลันดา 
2. วันที่ 13 , 14 , 20 , 21 , 27  มีนาคม 2562 กิจกรรมลานเพลิน@ARU เวลา 17.00 – 19.30 น. 
3. วันที่ 27 มีนาคม 2562  พิธีมอบโลเชิดชูเกียรติ นักศึกษาโครงการ ARU AMBASSADOR      

รุนที่ 3 ประจําปการศึกษา 2561 เวลา 14.00 น. ณ หองประชุมตนโมก 
 

แผนการดําเนินงานประจําเดือนเมษายน 2562 
1. วันที่  7  เมษายน 2562  กิจกรรมแสดงความยินดีกับบัณฑิต มหาบันณฑิต และดุษฎีบัณฑติ 

โดยนักศึกษาทุน  เวลา 07.00 – 16.30 น. ณ หนาหองประชาสัมพันธ 
2. ประชุมคณะกรรมการสื่อสารและสรางภาพลักษณองคกร เพ่ือวางแผนการดําเนินการอบรม

พัฒนาทักษะ ความชํานาญการในงานที่ปฏิบัติ 
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3. ประชุมคณะกรรมการโครงการใหความรูดานวิชาการ และแนะแนวการศึกษาตอ ประจําป
การศึกษา 2563 เพ่ือ วางแผนการดําเนินงาน อบรมพัฒนานักศึกษา ทีมแนะแนวการศึกษา ใหมีความพรอม         
ในการปฏิบัติงาน 

 
งานพัสด ุ
ประจําวันท่ี 1 กุมภาพันธ 2562 –  4 มีนาคม 2562 

 1. รายงานงบลงทุนประจําป พ.ศ. 2561 มีรายการที่ไมสามารถเบิกจายไดทันภายใน
วันที่  30 กันยายน 2561 แตสามารถกันเงินเหลื่อมปไวใชในปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดังนี ้
  1.1 รายการกอสรางอาคารเรียนศิลปกรรม 
  1.2 รายการจัดซื้อครุภัณฑกลองโทรทรรศน 24 นิ้ว พรอมอุปกรณประกอบกลอง 
จํานวน 1 ชุด ประจําศูนยดาราศาสตร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ผูขายสงมอบครุภัณฑแลว อยู
ระหวางการเบิกจาย 
 2. รายการงบลงทุนประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 
  รายการอ่ืน ๆ ที่ดําเนินการเขาสูกระบวนการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-
bidding) ไดแก  
  -  ครุภัณฑชุดปฏิบัติการเทคโนโลยีดนตรี ประจําคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
ลงนามสัญญาแลว สัญญาเลขที่ 50/2562 ลงวันที่ 4 มีนาคม 2562 สิ้นสุดสัญญา 3 พฤษภาคม 2562 
  -  งานปรับปรุงถนนและลานจอดรถอาคาร 100 ป ลงนามสัญญาแลว สัญญาเลขที่ 
24/2562 ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2561 สิ้นสุดสัญญา 12 มีนาคม 2562 จํานวนเงิน 868,000 บาท อยู
ระหวางตรวจรับ 
  -  ครุภัณฑตูน้ําดื่ม จํานวน 20 ตู ลงนามสัญญาแลว สัญญาเลขที่ 25/2562 ลงวันที่              
27 ธันวาคม 2561 เบิกจายแลว 
  -  เกาอ้ีเลคเชอร 1,500 ตัว ลงนามสัญญาแลว สัญญาเลขที่ 47/2562 ลงวันที่ 22 กุมภาพันธ 
2562 สิ้นสุดสัญญา 8 เมษายน 2562 
  -  ครุภัณฑโทรทัศน แอลอีดี ประกาศผูชนะเมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2561 ลงนาม
สัญญาแลว สัญญาเลขที่ 36/2562 ลงวันที่ 25 มกราคม 2562 สิ้นสุดสัญญา 11 มีนาคม 2562 
จํานวนเงิน 3,290,000 บาท อยูระหวางการติดตั้ง 
  -  หองปฏิบัติการเบเกอรี่ ประจําคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ลงนามสัญญาแลว 
สัญญาเลขที่ 46/2562 ลงวันที่ 22 กุมภาพันธ 2562 สิ้นสุดสัญญา 23 พฤษภาคม 2562 
  -  โปรแกรมสําเร็จรูปคาจางและเงินเดือน ประจําคณะวิทยาการจัดการ ลงนาม
สัญญาแลว สัญญาเลขที่ 32/2562 ลงวันท่ี 16 มกราคม 2562 สิ้นสุดสัญญา 15 กุมภาพันธ 2562 
จํานวนเงิน 120,000 บาท 
  -  โปรแกรมสําเร็จรูป จํานวน 2 รายการ ประจําคณะวิทยาการจัดการ ลงนาม
สัญญาแลว สัญญาเลขที่ 35/2562 ลงวันที่ 26 มกราคม 2562 สิ้นสุดสัญญา 11 มีนาคม 2562 จํานวนเงิน 
393,225 บาท 
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  -  ครุภัณฑหองปฏิบัติการคอมพิวเตอร ประจําคณะครุศาสตร จํานวน 1 ชุด ลงนาม
สัญญาแลว สัญญาเลขที่ 31/2562 ลงวันท่ี 15 มกราคม 2562 สิ้นสุดสัญญา 14 กุมภาพันธ 2562 
จํานวนเงิน 794,000 บาท อยูระหวางตรวจรับ 
  -  ครุภัณฑอุปกรณเครือขาย 2 รายการ ประจําสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ ไดแก อุปกรณกระจายสัญญา 52 ตัว และอุปกรณแปลงสัญญาไฟเบอร ลงนามสัญญาแลว 
สัญญาเลขที่ 34/2562 ลงวันท่ี 23 มกราคม 2562 สิ้นสุดสัญญา 22 กุมภาพันธ 2562 จํานวนเงิน 
1,322,400 บาท อยูระหวางเบิกจาย 
  -  ซื้อพรอมติดตั้งครุภัณฑเครื่องสํารองกระแสไฟฟา (UPS) จํานวน 1 เครื่อง ประจํา
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ลงนามสัญญาแลว สัญญาเลขที่ 33/2562 ลงวันที่ 21 
มกราคม 2562 สิ้นสุดสัญญา 7 มีนาคม 2562 จํานวนเงิน 845,300 บาท อยูระหวางเบิกจาย 
     -  ครุภัณฑเครื่องเสียง จํานวน 2 รายการ ประจําสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ    ลงนามสัญญาแลว สัญญาเลขที่ 39/2562 ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2561 สิ้นสุดสัญญา 2 
มีนาคม 2562 จํานวนเงนิ 602,240 บาท อยูระหวางติดตั้ง 
  -  ครุภัณฑคอมพิวเตอร จํานวน 2 รายการ  ประจําสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศลงนามสัญญาแลว สัญญาเลขที่ 28/2562 ลงวันที่ 10 มกราคม 2562 สิ้นสุดสัญญา 25 
กุมภาพันธ 2562 จํานวนเงิน 2,970,320 บาท รายการคอมพิวเตอรแมขาย แบบที่ 2 อยูระหวาง
เบิกจาย สวนรายการคอมพิวเตอรสําหรับงานประมวลผลแบบที่ 1 จํานวน 120 เครื่อง มหาวิทยาลัย
ขยายเวลาการสงมอบออกไปอีก 30 วัน สัญญาสิ้นสุดวันที่ 26 มีนาคม 2562 
  -  ครุภัณฑโตะเกาอี้ หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร  จํานวน 120 ชุด ประจําสํานักวิทย
บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (งบประมาณแผนดิน 100 ชุด , งบบํารุงการศึกษา 20 ชุด) ลงนาม
สัญญาแลว สัญญาเลขที่ 47/2562 ลงวันที่ 22 กุมภาพันธ 2562 สิ้นสุดสัญญา 8 เมษายน 2562  

   

  งานปรับปรุง (งบประมาณแผนดิน) 
  -  ปรับปรุงหองประชุม 317 ประกาศประกวดราคาถึงวันที่ 12 กุมภาพันธ 2562 ยื่น
ขอเสนอและราคา 13 กุมภาพันธ 2562 พิจารณาราคา 14 กุมภาพันธ 2562 พนอุทธรณ 
  -  ปรับปรุงสระน้ํารอบอาคาร 4 ประกาศประกวดราคาถึงวันที่ 18 กุมภาพันธ 2562              
ยื่นขอเสนอและราคา 20 กุมภาพันธ 2562 พิจารณาราคา 27 กุมภาพันธ 2562 ประกาศผูชนะแลว 
รอพนอุทธรณ 
  -  ปรับปรุงสระน้ํารอบอาคาร 1 อาคาร 2 อยูระหวางขอความเห็นชอบราคากลาง 
พิจารณาผลการประกวดราคา 

 

  งบบํารุงการศึกษา (เพิ่มเติม) 
  -  ครุภัณฑระบบเครือขาย (ระยะที่ 1) ประจําสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ     เปนเงิน 1,976,000 บาท ลงนามสัญญาแลว สัญญาเลขที่ 51/2562 ลงวันที่ 4 มีนาคม 
2562 สิ้นสุดสัญญา 2 มิถุนายน 2562 
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 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
รับทราบ 
 

ระเบียบวาระที่ 5.10  ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ 
- ไมมี - 

 
 

ระเบียบวาระที่ 5.11  ผูอํานวยการกองนโยบายและแผน 

 สาระสําคัญโดยยอ 
 1. ผลการดําเนินงาน ประจําเดือน กุมภาพันธ-มีนาคม พ.ศ. 2562 

      2. แผนการดําเนินงาน ประจําเดือนมีนาคม พ.ศ. 2562 

      3. สรุปผลการดําเนินงานตามแผนการใชจายงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ 

พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จําแนกตามประเภทงบประมาณ ขอมูลสะสม 

ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2561 – 28 กุมภาพันธ 2562 

      4. สรุปผลการดําเนินงานตามแผนการใชจายงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ 

พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จําแนกตามประเภทรายจาย ขอมูลสะสม ตั้งแต

วันที่ 1 ตุลาคม 2561 – 28 กุมภาพันธ 2562 

      5. สรุปผลการดําเนินงานตามแผนการใชจายงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ 

พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จําแนกรายหนวยงาน ขอมูลสะสม ตั้งแตวันที่ 1 

ตุลาคม 2561 – 28 กุมภาพันธ 2562 

     6. สรุปผลการดําเนินงานตามแผนการใชจายงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ 

พ.ศ. 2562 (ภาพรวม) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จําแนกรายหนวยงาน ขอมูลสะสม 

ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2561 – 28 กุมภาพันธ 2562 

 7. สรุปขาวยุทธศาสตรดานการศึกษาที่เก่ียวของ 
 

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
รับทราบ    

 

ระเบียบวาระที่ 5.12  ผูอาํนวยการกองกลาง 
ขอมูลตามที่สํานักงานอธิการบดีเสนอ 
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ระเบียบวาระที่ 5.13  ผูอาํนวยการกองพัฒนานกัศกึษา 
 

 สาระสําคัญโดยยอ 
  ผลการดําเนินงานเดือนกุมภาพันธ 2562 

1. วันที่ 5 - 8 กุมภาพันธ 2562 นําคณะกรรมการสภานักศึกษา เขารวมโครงการสัมมนา
นิสิต นักศกึษา ระดับอุดมศึกษาทั่วประเทศ ครั้งทื่ 25 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

2. วันที่ 7 กุมภาพันธ 2562 บุคลากรเขารวมประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือขับเคลื่อนกิจกรรม
สงเสริมประชาธิปไตยและการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร ณ โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา 

3. วันที่ 13 กุมภาพันธ 2562 ประชุมจับสลากแบงสายการแขงขันกีฬามหาวิทยาลัย       
ราชภัฏเขตภูมิศาสตรภาคกลาง ครั้งที่ 30  ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตร ี

4. วันที่ 13 กุมภาพันธ 2562 ซกัซอมพิธีอัญเชิญตราพระราชลัญจกร ณ สนามฟุตบอล 
5. วันที่ 14 กุมภาพันธ 2562 วันพระราชทานนามราชภัฏและพิธีอัญเชิญตราพระราช

ลัญจกร สนามฟุตบอล 
6. วันที่ 25 - 26 กุมภาพันธ 2562 อบรมอาจารยที่ปรึกษา จังหวัดราชบุรี (สถานที่อยู

ระหวางประสานงาน) 
7. วั นที่  27 - 28 กุ มภาพันธ  2562 บุ คลากรเข าร วมประชุ มมหกรรมฟ าใส 

สถาบันอุดมศึกษาปลอดบุหรี่ 2562 ณ แพทยสมาคมแหงประเทศไทย 
 
แผนการดําเนินงานเดือนมีนาคม 2562 
1. วันที่ 6, 13, 20, 27 มีนาคม 2562 อบรมเชิงปฏิบัติการหลักการปฐมพยาบาลเบื้องตน 

ณ หองประชุมอาคารบานพลูหลวง 
2. วันที่  12 - 14 มีนาคม 2562 นํานักศึกษาเขารับการคัดเลือกนักศึกษารางวัล

พระราชทาน เขตภาคกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฎรําไพพรรณี จังหวัดจันทบุรี 
3. วันที่ 18 - 22 มีนาคม 2562 นําตัวแทนนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬามหาวิทยาลัย     

ราชภัฏเขตภูมิศาสตรภาคกลาง ครั้งที่ 30 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตร ี 
4. วันที่ 22 มีนาคม 2562 อบรมสงเสริมการมีวินัยจราจรแกนักศึกษา ณ หองประชุม

อาคาร บานพลูหลวง  
5. วันที่ 27 มีนาคม 2562 กิจกรรมแนะแนวอาชีพแกนักศึกษา ชั้นปที่ 3 ณ หอประชุม

มหาวิทยาลัย 
6. วันที่  27 มีนาคม 2562 ประชุมอาจารยฝายรับรายงานและควบคุมแถวบัณฑิต             

ณ หองประชุมตนโมก 
7. วันที่ 28 - 30 มีนาคม 2562 นําผูนํานักศึกษาเขารวมกิจกรรมสัมมนาผูนํานักศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฎเขตภูมิศาสตรภาคกลาง ครั้งที่ 5 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตร ี
 

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
รับทราบ   
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ระเบียบวาระที่ 5.14  ผูอาํนวยการกองบริการการศึกษา 
 

 สาระสําคัญโดยยอ 
  ผลการดําเนินงาน เดือนกุมภาพันธ 2562 

1. รับสมัครนักศึกษาภาคปกติปกติ และนักศึกษาพิการ ระดับปริญญาตรี ประจําป
การศึกษา 2562 (รอบ 2 โควตาและการรับตรงทั่วไป)  ระหวางวันที่ 21 มกราคม 2562 ถึงวันที่ 15 
มีนาคม 2562 (ยกเวนวันหยุดราชการ) ณ กองบริการการศึกษา www.aru.ac.th 

2. วันที่ 2 กุมภาพันธ 2562 รายงานตัวนักศึกษาภาคปกติปกติ และนักศึกษาพิการ 
ระดับปริญญาตรี ประจําปการศึกษา 2562 (รอบ Portfolio) มีผูผานการคัดเลือก จํานวน 1,241 ราย 
และมีนักศึกษารายงานตัวทั้งสิ้นจํานวน  669  ราย เวลา 08.30-12.00 น. ณ หองประชุมอาคาร     
100 ป ศูนยภาษาและคอมพิวเตอร 

3. วันที่ 6 กุมภาพันธ 2562 ประชุมคณะกรรมการบริหารหมวดวิชาศึกษาทั่วไป       
เพ่ือรวมกําหนดมาตรฐานผลการเรียนรูของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2552 เวลา 13.30 น. ณ หองประชุมอยุธยา-โปรตุเกส 

4. วันที่  12  กุมภาพันธ  2562  ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย                 
ครั้งที่ 2/2562  เวลา 13.00 น. ณ หองประชุมอยุธยา-อาเซียน 

5. วันที่ 13 กุมภาพันธ 2562 ถึงวันที่ 24 พฤษภาคม 2562 มหาวิทยาลัยจัดกิจกรรม
สงเสริมและพัฒนาการเรียนรูนักศึกษาสหกิจศึกษา “หลักสูตรการเตรียมความพรอมกอนออกสหกิจ
ศึกษา” ครั้งที่ 1 ณ หอง 47201 อาคารสวนหลวงคางคาว 

6. วันที่ 14 กุมภาพันธ 2562 งดการเรียนการสอนภาคปกติทุกชั้นป ภาคเรียนที่ 
2/2561 เนื่องจากมีกิจกรรมวันพระราชทานนามราชภัฏ และพิธีอัญเชิญตราพระราชลัญจกร             
ณ หอประชุมมหาวิทยาลัย 

7. วันที่  20 กุมภาพันธ 2562 ประกาศตารางสอบนักศึกษาภาคปกติ ภาคเรียนที่ 
2/2561 ณ กองบริการการศึกษา  www.aru.ac.th 

8. วันที่ 21 กุมภาพันธ 2562 ผูบริหารเขารับการสัมภาษณเพื่อการประเมินผลงานของ
มหาวิทยาลัยและอธิการบดี เวลา 11.00-12.00 น. ณ หองประชุมอยุธยา-โปรตุเกส 

9. วันที่  21 กุมภาพันธ  2562ประชุมคณะกรรมการดําเนินงานประกันคุณภาพ
การศกึษา ระดับสํานักงานอธิการบดี เวลา 13.30 น. ณ หองประชุมประกันคณุภาพ อาคาร 3 ชั้น 1 

10. วันที่ 21 กุมภาพันธ 2562 ขอเชิญประชุมพิจารณา (ราง) คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการในงานพิธี
พระราชทานปริญญาบัตร ประจําป พ.ศ. 2561 เวลา 13.30 น. ณ หองประชุมตนโมก 

11. วันที่ 16 - 17 กุมภาพันธ 2562 กองบริการการศึกษาจัดโครงการปรับปรุงและ
พัฒนารายวิชาศึกษาท่ัวไปและเขียนคําอธิบายรายวิชา  ไดรายวิชาศึกษาทั่วไป จํานวน 12 รายวิชา    
ณ โรงแรมไมดา  จังหวัดนครปฐม 

12. วันที่ 25 กุมภาพันธ 2562 ประชุมคณะกรรมการดําเนินงานการจัด พิธีลงนามบันทึก
ขอตกลงความรวมมือทางวิชาการเพื่อพัฒนาระบบปองกัน การตอตานการทุจริตในภาครัฐเชิงรุก 
(MOU)  เวลา 09.00 น. ณ หองประชุมตนโมก 
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13. วันที่ 27 กุมภาพันธ 2562ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ  ครั้งที่ 2/2562      
เวลา 09.00 น. ณ หองประชุมอยุธยา-อาเซียน 

14. วันที่ 27 กุมภาพันธ 2562ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทําตัวบงชี้มาตรฐาน
ของเครือขายมหาวิทยาลัยราชภัฏ ดานงานประกันคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 2  เวลา 09.00-16.30 น. 
ณ หอง 31120  อาคาร 100 ป 

15. วันที่ 27 กุมภาพันธ 2562 ประชุมสามัญประจําป 2561  สมาชิกสวัสดิการออม
ทรัพย (สดอ.)  เวลา 13.30 น. ณ หองประชุม 317 

16. วันที่ 28 กุมภาพันธ 2562 นักศึกษาภาคปกติ และภาคพิเศษ  ประจําภาคเรียนที่ 
1/2561  รับใบรับรองคุณวุฒิ และผลการเรียนฉบับจริง จํานวน 150 รายเปนตนไป เวลา 08.30-
16.30 น. ณ กองบริการการศึกษา 

17. วันที่  28 กุมภาพันธ 2562พิธีลงนามบันทึกขอตกลงความรวมมือทางวิชาการ        
เพื่อพัฒนาระบบปองกันการตอตานการทุจริตในภาครัฐเชิงรุก (MOU) เวลา 08.30-13.00 น.          
ณ หอประชุมมหาวิทยาลัย 

 

แผนการดําเนินงานเดือนมีนาคม 2562 
1. วันที่ 21 มกราคม 2562 ถึงวันที่ 15 มีนาคม 2562 (ยกเวนวันหยุดราชการ)         

รับสมัครนักศึกษาภาคปกติ และนักศึกษาพิการ ระดับปริญญาตรี ประจําปการศึกษา 2562 (รอบ 2 
โควตาและการรับตรงท่ัวไป) มีผูสมัครทั้งสิ้น 494 ราย ณ กองบริการการศึกษา  www.aru.ac.th 

2. วันที่ 13 กุมภาพันธ 2562 ถึงวันที่ 24 พฤษภาคม 2562มหาวิทยาลัยจัดกิจกรรม
สงเสริมและพัฒนาการเรียนรูนักศึกษาสหกิจศึกษา “หลักสูตรการเตรียมความพรอมกอนออกสหกิจ
ศึกษา” ครั้งที่ 1  ณ หอง 47201 อาคารสวนหลวงคางคาว 

3. วันที่ 1 มีนาคม 2562 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2562 รับสมัครนักศึกษาภาคพิเศษ 
(เรียนเสาร-อาทิตย) ประจําภาคเรียนที่ 3 ปการศึกษา 2561 ณ กองบริการการศึกษา 

4. วันที่  4 - 8 มีนาคม 2562 นักศึกษาภาคปกติ ทุกชั้นปสอบกลางภาคเรียนที่ 
2/2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

5. วันที่ 12 มีนาคม 2562 ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2561 
เวลา 13.00 - 16.30 น. ณ หองประชุมอยุธยา-อาเซียน 

6. วันที่ 11-12 มีนาคม 2562 การฝกอบรม "การพัฒนาทักษะความเขาใจและใช
เทคโนโลยีดิจิทัล” เวลา 08.30-16.30 น. ณ หอง 31104 ชั้น 2  อาคาร 100 ป  

7. วันที่ 13 มีนาคม 2562 ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2562  เวลา 09.00 น. 
ณ หองประชุมอยุธยา-อาเซียน 

8. วันที่ 20 มีนาคม 2562 ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์สอบเปนนักศึกษาภาคปกติ และ
นักศึกษาพิการ ระดับปริญญาตรี ประจําปการศึกษา 2562 (รอบ 2 โควตาและการรับตรงทั่วไป)    
เวลา 14.00 น. ณ กองบริการการศึกษา www.aru.ac.th 

9. วันที่ 23 มีนาคม 2562 สอบขอเขียนและสอบปฏิบัตินักศึกษาภาคปกติ และ
นักศึกษาพิการ ระดับปริญญาตรี ประจําปการศึกษา 2562  คณะครุศาสตร (รอบ 2 โควตาและ     
การรับตรงทั่วไป)  เวลา 09.00-15.30 น. ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
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10. วันที่ 26 มีนาคม 2562 ประกาศรายชื่อผูสอบผานขอเขียนนักศึกษาภาคปกติ และ
นักศึกษาพิการ ระดับปริญญาตรี ประจําปการศึกษา 2562 คณะครุศาสตร (รอบ 2 โควตาและการรับ
ตรงทั่วไป)  เวลา 10.00 น. ณ กองบริการการศึกษา www.aru.ac.th 

11. วันที่ 27 มีนาคม  2562 ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ  ครั้งที่ 3/2562      
เวลา 09.00 น. ณ หองประชุมอยุธยา-อาเซียน 

12. วันที่ 27 มีนาคม 2562 สอบสัมภาษณนักศึกษาภาคปกติ และนักศึกษาพิการ ระดับ
ปริญญาตรี ประจําปการศึกษา 2562  คณะครุศาสตร (รอบ 2 โควตาและการรับตรงทั่วไป)        
เวลา 13.00 น. ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

13. วันที่  29 มีนาคม 2562 ประกาศผลการคัดเลือกเปนนักศึกษาภาคปกติ และ
นักศึกษาพิการ ระดับปริญญาตรี ประจําปการศึกษา 2562 คณะครุศาสตร (รอบ 2 โควตาและการรับ
ตรงทั่วไป)  เวลา 14.00 น. ณ กองบริการการศึกษา  www.aru.ac.th 

14. วันที่ 29 มีนาคม 2562 นักศึกษาภาคปกติ (คณะครุศาสตร) และภาคพิเศษ ประจํา
ภาคเรียนที่ 2/2561 รับใบรับรองคุณวุฒิ และผลการเรียนฉบับจริง จํานวน 330 ราย เปนตนไป     
เวลา 08.30-16.30 น.  ณ กองบริการการศึกษา 

15. วันที่ 31 มีนาคม  2562 นักศึกษาภาคพิเศษ (เสาร-อาทิตย) ภาคเรียนที่ 2/2561 
ยกเลิกวิชาเรียนวันสุดทาย เวลา 08.30-16.30 น. ณ กองบริการการศึกษา 

 
 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 

รับทราบ   

ระเบียบวาระที่ 5.15  หัวหนาหนวยตรวจสอบภายใน 

 สาระสําคัญโดยยอ 
  ผลการดําเนินงาน เดือนกุมภาพันธ 2562 

1. วันที่ 8 กุมภาพันธ 2562 รายงานสรุปการรับ – จาย เงินรายไดตลาดนัด และ
รายงานสรุปขอมูลเงินรายไดตลาดนัดที่ไดรับจัดสรร ประจําเดือนมกราคม พ.ศ.2562 ตรวจสอบการ
รับ – จาย เงินรายไดตลาดนัด   

2. ตรวจสอบดานการจัดซื้อจัดจาง  (Compliance)  ตรวจสอบการปฏิบัติงานจัดซื้อจัด
จางตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ  พ.ศ.2560  และระเบียบ
กระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ  พ.ศ.2560 อยูระหวาง
ดําเนินการ 

3. ตรวจสอบครุภัณฑประจําหนวยงาน  เพ่ือใหทราบวามีการปฏิบัติตามกฎหมายและ
ระเบียบของทางราชการที่เก่ียวของ  เพ่ือใหทราบวาครุภัณฑมีอยูจริง ลงพื้นที่ตรวจสอบแลวเสร็จ  
และอยูในระหวางดําเนินการสรุปผลการตรวจสอบ 

4. วันที่ 15 กุมภาพันธ 2562 ตรวจสอบความถูกตองของบัญชีเงินฝากธนาคารของ
มหาวิทยาลัย ดําเนินการตรวจสอบบัญชีเงินฝากธนาคารของมหาวิทยาลัย และใหความเห็นเพ่ือใหงาน
การเงินและบัญชีดําเนินการควบรวมบัญชี   
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5. วันที่ 1 มีนาคม 2562 รายงานผลการตรวจสอบงบทดลองเงินนอกงบประมาณ 
ประจําเดือนธันวาคม พ.ศ.2561ดําเนินการตรวจสอบงบทดลองเงินนอกงบประมาณ  ประจําเดือน
ธันวาคม พ.ศ.2561 ของระบบบัญชี 3 มิติ  และไดเสนอแนะใหงานการเงินและบัญชีดําเนินการ
ตรวจสอบและแกไขใหถูกตอง  

6. ตรวจสอบครุภัณฑประจําหนวยงาน 1. เพ่ือใหทราบวามีการปฏิบัติตามกฎหมายและ
ระเบียบของทางราชการที่เกี่ยวของ  2. เพ่ือใหทราบวาครุภัณฑมีอยูจริง ขอเขาทําการเปดตรวจ 
พรอมชี้แจงวัตถุประสงคในการตรวจสอบกับคณบดี  
 

แผนการดําเนินงานเดือนมีนาคม 2562 
1. ตรวจสอบงบทดลองเงินนอกงบประมาณประจําเดือน 
2.  ตรวจสอบครุภัณฑประจําหนวยงาน 
     1. เพ่ือใหทราบวามีการปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบของทางราชการที่เก่ียวของ 
     2. เพ่ือใหทราบวาครุภัณฑมีอยูจริง 
3. งานติดตามผลการตรวจสอบ  การติดตามผลขอเสนอแนะ 
4. การบริการใหคําปรึกษา  เพื่อเ พ่ิมคุณคาและปรับปรุงกระบวนการทํางาน          

การควบคุมภายใน 
 

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
รับทราบ   

 

ระเบียบวาระที่ 5.16  ประธานคณะกรรมการดําเนินงานศูนยฝกปฏิบัติการวิชาชีพธุรกิจ 
(อาคารสวนหลวง) 

 

 สาระสําคัญโดยยอ 
 

สรุปการดําเนินงานในชวง 1 - 28 กุมภาพันธ 2562 

ศูนยฝกปฏิบัติการวิชาชีพทางธุรกิจ (อาคารสวนหลวง) 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ศูนยฝกปฏิบัติวิชาชีพทางธุรกิจ (อาคารสวนหลวง) ขอสรุปผลการดําเนินงานใน เดือน 

กุมภาพันธ 2562 เพ่ือแจงตอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) ครั้งที่ 03/2562      

มีรายละเอียดดังตอไปนี้ 
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1. รายไดจากการใหบริการ เดือน กุมภาพันธ 2562 ศูนยฝกปฏิบัติการวิชาชีพทางธุรกิจ 

(อาคารสวนหลวง) 
 

ลําดับท่ี ประเภทของบริการ จํานวนการใช
บริการ (ครั้ง) 

จํานวนเงิน (บาท) 
 

1 หองพักเดี่ยว (เตียงคู)  188 111,175.00 
2 หองพักเตียงรวม 13 15,600.00 
3 หองประชุมศรีอยุธยา 4 6,000.00 
4 หองประชุมศรีรามเทพ 3 9,000.00 
5 หองจัดเลี้ยง  0.00 
6 รายไดอื่น  (คาเชาตูน้ํา)  330.00 
7 รายไดอื่น (ดอกเบี้ยธนาคาร)  0.00 

รวมรายรับเงินท้ังสิ้น  142,105.00 
 

2. รายจายของเดือน กุมภาพันธ 2562 ศูนยฝกปฏิบตักิารวิชาชีพทางธุรกิจ (อาคารสวน

หลวง) 
 

ลําดับที่ หมวดเงินรายจาย หนวย (บาท) 
1 คาจางชั่วคราว 96,762.00 
2 คาตอบแทน  16,484.00 
3 คาใชสอย 1,750.00 
4 คาวัสดุ 6,825.00 
5 คาใชจายอ่ืน (เงนิกองทุนทดแทน) 2,136.00 

รวมรายจายท้ังสิ้น 123,957.00 
กําไรสุทธิ 18,148.00 

 

  มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
รับทราบ   
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ระเบียบวาระที่ 5.17  ประธานศูนยภาษาและการศึกษานานาชาต ิ
 

 สาระสําคัญโดยยอ 
 

กิจกรรมตางๆของศูนยภาษาและการศึกษานานาชาต ิ
 

ที ่ ชื่อกิจกรรม ระยะเวลาที่ดําเนิน
กิจกรรม 

1 กิจกรรมอบรมเตรียมความพรอมภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษา 
ระดับ A1 

14 ม.ค. - 31 มี.ค. 2562 

2 กิจกรรมอบรมเตรียมความพรอมภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษา 
ระดับ A2 

14 ม.ค. - 31 มี.ค. 2562 

3 กิจกรรมอบรมเตรียมความพรอมภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษา 
ระดับ B1 

14 ม.ค. - 31 มี.ค. 2562 

4 กิจกรรมอบรมเตรียมความพรอมภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษา 
ระดับ B2 

14 ม.ค. - 31 มี.ค. 2562 

5 โครงการอบรมหลักสูตรระยะสั้น สําหรับนักศึกษา Gongqing 
College of Nanchang University ประเทศสาธารณรัฐประชาชน
จีน (ภาษาอังกฤษ-ภาษาไทย) 

28 ม.ค. – 15 มี.ค. 2562 

6 คายภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ สําหรับนักศึกษา คณะครุศาสตร  
ณ บานภูฟา รีสอรท อําเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี  

8 – 10 กุมภาพันธ 2562 

7 คายภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ สําหรับนักศึกษา  
ณ โรงแรมบานไมหอม อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี  

25-27 กุมภาพันธ 2562 

8 จัดทดสอบวัดระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษ (นักศึกษา CP) 4 มีนาคม 2562 
9 นําผูเขารวมโครงการอบรมหลักสูตรระยะสั้น สําหรับนักศึกษา 

Gongqing College of Nanchang University ประเทศสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน ทัศนศึกษา/เรียนรูวัฒนธรรม ณ จังหวัดเพชรบุร ี

9-10 มีนาคม 2562 

10 จัดทดสอบวัดระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษ (นักศึกษา รุน 61 ) 21 พฤษภาคม 2562 
11 คายภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ สําหรับนักศึกษาชั้นปที่ 1 22 – 24 พฤษภาคม 2562 
12 อบรมปรับพื้นฐาน นักศึกษาใหม 3 – 29 มิถุนายน 2562 
 

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
รับทราบ   
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ระเบียบวาระที่ 5.18  ประธานศูนยบมเพาะวิสาหกิจ (UBI) 
 

- ไมมี - 

ระเบียบวาระที่ 5.19  รองอธิการบด ี

ระเบียบวาระที่ 5.19.1  รองอธิการบดีฝายบริหาร 
  

 สาระสําคัญโดยยอ 
 

โครงการพัฒนามหาวิทยาลัยสูการเปนมหาวิทยาลัยสีเขียว Green University 
สัญลักษณโครงการ - กระรอก ในทายกมือแสดงสัญลักษณมินิฮารท  

- กระรอกเปนสัตวที่อยูในมหาวิทยาลัย มักอาศัยในบริเวณท่ีมรตนไม 
  ขนาดใหญ จึงใชกระรอกทดแทนความสมบูรณของสิ่งแวดลอมภายใน 
  มหาวิทยาลัยสีเขียว    
- ปจจุบันแจกจายใหแตละโครงการนําไปใชประกอบกิจกรรม (ภาพวาดขึ้น 

ใหมลิขสิทธของมหาวิทยาลัย) 
 

     
 
คําขวัญโครงการ  ARU together green 
   แสดงใหเห็นความพรอมเพรียงของนักศึกษาและบุคลากรในการมุงสู 
   มหาวิทยาลัยสีเขียว  
คําสั่งดําเนินงาน  คําสั่งดําเนินงานของทุกโครงการในคําสั่งที่ ๗๔๘/๒๕๖๑ 
ชวงการดําเนินงาน  1 ต.ค. 2561- 28 ก.พ. 2562 
เวบ็ไซต  www.green.aru.ac.th (อยูระหวางการรวบรวมขอมูล เพ่ือนําเสนอในเวบไซต) 
การจัดลําดับ มหาวิทยาลัยสีเขียว UI GreenMetric 2019 (ติอตอดวย email 

green@aru.ac.th) ไดทําการสมัครเขารวมโครงการแลว  และจะไดมี    
การจัดประชุมเพื่อแจกแจงหนาที่ในการจัดทําเอกสารเพื่อชี้แจงการประเมิน
ตนเองตอคณะกรรมการ UI GreenMetric 2019 11 มีนาคม 2562      
(ขอเชิญรองอธิการฝายบริหารเปนประธานและมอบหนาที่แกคณะกรรมการ 
ในเดือนกุมภาพันธ) 
https://questionnaire.greenmetric.ui.ac.id/login/ 
Username: aru.ac.th 
Password: aru123 
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1. ประยุกตศิลปเพื่อการพฒันาอยางย่ังยืน 

 ทําการออกแบบงานศิลปะ การกําหนดจุดวางชิ้นงานภายในอาคารสถาบันวิจัยและ

พัฒนา 

 รวบรวมวัสดุ อุปกรณ ที่รอการจําหนวยจากสํานักวิทยบริการเพ่ือใชในการผลิต

ชิ้นงาน  

 ออกแบบ และทดสอบวัสดุเพ่ือผลิตชิ้นงาน โดยใชสวนของขวดพลาสติก ถุงพลาสติก 

ปายไวนิล  

 หัวหนาโครงการและนักศึกษาสาขาประยุกตศิลปรวมพัฒนาแนวคิดสําหรับชิ้นงาน

เพ่ิมเติม 

 เตรียมขอบันทึกเปลี่ยนหมวดเงินจาคาใชสอยเปนคาครุภัณฑ เนื่องจากวัสดุที่ซื้อมา

ประกอบกอใหเกิดชึ้นงานที่คงทน  

2. การกําจัดใบไมดวยไสเดือน ตนแบบกิจการเพื่อสังคม 

 ศึกษาการทดแทนวัสดุเลี้ยงไสเดือนดวยเศษหญาสนาม ซึ่งปกติการเลี้ยงไสเดือนใน

ระยะเพิ่มจํานวนจําเปนตองมีการใหอาหารตั้งตนเปนมูลสัตวและขุยมะพราว  

 อบรมนกัศึกษา ถึงวิธีการเลี้ยง และดูแลไสเดือนเพื่อผลิตมูลไสเดือน 

 เริ่มผลิตมูลไสเดือนจากเศษผัก 

 การพัฒนาการผลิตมูลไสเดือนจากเศษใบไมเสร็จสมบูรณ และมีการบรรจุมูลไสเดือน

เพ่ือเตรียมจัดจําหนาย โดยทําความรวมมือกับรานคาในตลาดตนไมบึงพระราม โดย

บูรณาการกิจกรรมการผลิตมูลใสเดือนเขากับกิจกรรมการฝกประสบการณภาคสนาม

ของนักศึกษาชั้นปที่ 1 สาขาเทคโนโลยีการผลิตพืช  และการวิเคราะหองคประกอบ

ของมูลไสเดือนกับนักศึกษาสาขาสิ่งแวดลอม 

 เตรียมทดสอบและพัฒนามูลไสเดือนจากเศษหญา 

3. การบริหารจัดการขยะในโรงอาหารอยางมีประสิทธิภาพ 

 ทําการจัดซื้อถังขยะพลาสติกแลว และอยูระหวางการออกแบบสติกเกอรระบุชนิด

ของขยะ จํานวน 8 ชนิด  คาววาติดตั้งภายในเดือนกุมภาพันธ  2562 

 อยูระหวางการจัดหาใบเสนอราคา แกวพลาสติกชนิดที่สามารถลางดวยเครื่องลาง

อัตโนมัติ (ฝายอาคาร) 

 ผูรับเหมาจัดนิทัศการการลดใชพลาสติกในโรงอาหาร พัฒนาแนวคิดและออกแบบ

กราฟฟก  

 อยูระหวางการรอติดตั้งปายรณรงคลดการใชกลองโฟมและหลอดดูด  
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4. บริหารจัดการขยะใจ คณะวิทยาการจัดการ 

 ศึกษารูปแบบการแยก และรูปแบบถังขยะที่เหมาะสม  

 ดําเนินการซื้อถังขยะแลว และติดตั้งทั้งภายในและภายนอกอาคาร 

 อยูระหวางเตรียมการการอบรมนักศึกษา เรื่องการแยกขยะ 

5. การบริหารจัดการขยะพิษในคณะวิทยาศาสตรฯ 

 ไดศึกษารูปแบบการแยก และรูปแบบถังขยะที่เหมาะสม  

 ประสานงานกับหนวยงานรับกําจัดขยะพิษจากหนวยงานรัฐและเอกชนเรียบรอยแลว  

 อบรมเรื่องการกําจัดสารพิษและสารเคมีในหองปฏิบัติการณแกอาจารยและผูสนใจ  

 อยูระหวางการแกไขเอกสารซื้อจางถังขยะ 

6. หองสมุดกิจกรรมสีเขียว (Hand-on green lidrary) 

 ขอความรวมมือกับรายวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีในชีวิตประจําวัน เพ่ือให

นักศึกษาไดเขารวมเขาฝกการ recycle ขยะเปนของใชชนิดตาง ๆ จากหลอดดูดที่ใช

แลว  

 การอบรมนักศึกษาในรุนภาคเรียนที่ 1/2561 จํานวน 150 คน นักศึกษาเขารวม

โครงการ หองสมุดกิจกรรมสีเขียว ไดผลิตชิ้นงานจากของเหลือใช เชนหลอดดูด 

กระดาษผลิตเปน ดอกไม ตะกรา และการทําเปเปอมาเช  

 อยูระหวางการเตรียมการอบรมนักศึกษาในรุนที่ 2 ภาคเรียนที่ 2/2561 จํานวน 150 

คน 

7. จักรยานปนรู ปนสุขภาพ (ARU Bike Sharing) 

 สืบคนราคาและออกแบบจุดจอดรถจักรยานประเภทซื้อขาดประจําคณะ  

 เนื่องจาก mobike อยูระหวางการปรับเปลี่ยนผูบริหาร จึงไมพรอมดําเนินการกับ

ลูกคารายใหม   

 คณะกรรมการกําหนดใหมีการจัดซื้อจักรยานภายในเดือนมีนาคม 2562 และทําจุด

จอดภายในมหาวิทยาลัย  

8. การพัฒนารายวิชาศึกษาทั่วไปเลือก วิชาพลเมืองสีเขียว 

 จัดเตรียมราง มคอ.3 เรียบรอยแลว  

 มีการวิภาครายวิชาเปนที่เรียบรอยแลว และสง มคอ.3 ใหกับกองบริการการศึกษา

แลว 
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9. กระบวนการเตรียมความพรอมนักศึกษาใหมหัวใจสีเขียว (กองพัฒนานักศึกษา) 

 เนื่องจากกองพัฒนานักศึกษามีภารกิจจํานวนมาก และดวยอาจารยฤดี เสริมยุต 

ดําเนินกิจกรรม รณรงคในการเรียนการสอนอยูแลว เพ่ือใหเกิดการยูรณาการ

กิจกรรมกับนักศึกษา จึงใหอาจารยฤดี เสริมยุตเขามารวมดําเนินกิจกรรมกับกอง

พัฒนานักศึกษา ซึ่งตากวาจะมีกิจจกรรมรณรงคเกิดข้ึนในไตรมาศ 2 นี้  

10. การประเมินคารบอนฟุตพริ้นทขององคกร เพื่อการจัดการอยางมีประสิทธิภาพ 

 ทําความรวมมือกับ บริษัท คิด คิด จํากัด นําแอพพลิเคชั่น Ecolife มาใชใน

รานอาหาร รานคา และรานสะดวกซื้อในมหาวิทยาลัย เพื่อตรวจสอบการลดขยะ

ประเภทใชครั้งเดียวท้ิง และการประเมินคาคารบอนฟุตพริ้นทแยกตามชนิดของขยะ 

 จัดทําสื่อรณรงคใหมีการใชแอพพลิเคชั่น Ecolife 

 ประกาศผูมีคะแนนสูงสุดของเดื่อนมกราคม 2562  

 เตรียมการรวบรวมขอมูลการใชไฟฟา น้ํา และเชื้อเพลิงของมหาวิทยาลัย เพื่อใชใน

การประเมินคาการปลดปลอยคารบอนองคกร 

11. เพิ่มและทดแทนตนไมในเขตมหาวิทยาลัย 

 มีการรวบรวมขอเสนอของกรรมการ เพื่อใชวางแผนการปลูกตนไมโดยรวมใน

มหาวิทยาลัย 

 กําหนดจุดปลูก และชนิดของตนไมที่จะปลูกแลว 

 อยูระหวางการเตรียมเอกสารซื้อจาง เพ่ือปลูกทดแทนตนไม 

 
12. ระบบการจัดการขยะสวนกลางของมหาวิทยาลัย 

 มีการรวบรวมขอมูล ขอคิดเห็นของคณะกรรมการถึงการคัดแยก และการหารูปแบบ

ถังขยะ 

 มีการออกแผนปายระบุประเภทของถังขยะเพ่ือลงความเห็นนําไปใชรวมกัน 

 ติดปายแยกชนิดถังขยะในถังขยะสวนกลางของมหาวิทยาลัย  

 เตรียมใหความรูแมบาน และซักซอมความเขาใจ เกี่ยวกับปญหาของารมีถังขยะแยก

กระจายและไมมีปายระบุจํานวน นอกจากนี้พบวา แมบานแยกถังขยะออกจากกัน 

โดยไมไดคํานึงความเหมาะสม 

 เตรียมจัดซื้อถังขยะเพ่ิมเติมทดแทนถังที่ชํารุด 

 
 
 

ปายกํากับถังขยะ 
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ขอสังเกตท่ีนาสนใจ   
1. มหาวิทยาลัยควรกําหดจุดทิ้งขยะและเวลาที่ทิ้งขยะของแมบาน เนื่องจากปจจุบันถังขยะเต็ม

เพราะแมบานนําขยะจากอาคารมาถ้ิงในถังขยะแยกประเภท จึงทําใหการแยกขยะของ

นักศึกษายังไมประสบผลสําเร็จ แมจะมีการแยกเพียง 3 ประเถท และถึงแมจะเตรียมถังขยะ

ทั่วไปไว ถึง 4 ถังตอจุด พบวาไมเพียงพอตอการท้ิง เนื่องจากแมบานทิ้งขยะตลอดเวลา 

2. นักศึกษาไมสนใจการทิ้งขยะใหถูกระเบียบ พบการท้ิงโดยไมแยกถัง  

13. การสรางและพัฒนาแผนการจัดการมหาวิทยาลัยดวยประสบการณมหาวิทยาลัยสีเขียวพี่เลี้ยง 

 กรรมการผู รับผิดชอบโครงการคัดเลือก แหลงทัศนะศึกษาและดูงานของ

คณะกรรมการ  

 เตรียมเอกสารสําหรับเขาศึกษาดูงานที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏวลัยอลงกรณ ในวันที่ 

18 มีนาคม 2562 

14. การจัดการความรูและการแลกเปลี่ยนความรูเกิดขึ้นระหวาง 4 คณะ และหนวยงานอื่น ๆ 

 จัดทําแผนปฏิทินการประชุมเพื่อจัดทํา  KM ของ 4 หนวยงาน 

 ทําการออกแบบใบบันทึกการดําเนินงานตามกระบวนการ KM แลว 

 หนวยงานแตละหนวย อยูระหวางการบันทึกการดําเนินงานในการประชุมของคณะ

กรรมโครงการยอย  

 อยูระหวางดําเนินการขอซื้อจางวัสดุ สําหรับจัดงาน KM รวมกับมหาวิทยาลัย 
 

งานอาคารสถานที ่ 

1.1 ความคืบหนาการปรับปรุงถนนสายหลัก อยูระหวางการดําเนินการในสามงวดสุดทาย 

(งวด 8-10) ทั้งนี้ไดประสานงานกับบริษัทผูรับจางแลว คาดวาจะดําเนินการเก็บรายละเอียดในงานงวด

สุดทายและสงมอบพ้ืนท่ีคืนใหกับมหาวิทยาลัยไดภายในสัปดาหที่สองของเดือนมีนาคม 2562 

1.2 งานปรับปรุงอนุสรณสถานฯ อยูระหวางดําเนินการ คาดวาจะแลวเสร็จภายในเดือน

มีนาคม 2562 

1.4 อยูระหวางสรุปผลและเรียกทําสัญญาจาง งานปรับปรุงสระน้ําหนาอาคาร 1,2           

งานปรับปรุงสระน้ําหนาอาคาร 4 และงานปรับปรุงอาคาร 317 คาดวาจะลงนามในสัญญาจางผูรับจาง

และเริ่มงานปรับปรุงสิ่งกอสรางท้ังสามรายการไดภายในเดือน มีนาคม 2562 

1.5  กรมศิลปากรไดแจงกรณีคําขออนุญาตกอสรางอาคารหอประชุม ผลปรากฎวาไมพบ

รองรอยโบราณสถานในบริเวณพื้นที่กอสรางแตเนื่องจากเปนการกอสรางอาคารขนาดใหญ จึงขอนํา

เรื่องเขาสูการพิจารณาของกรรมการวิชาการของกรมฯ กอน ในการนี้ทางมหาวิทยาลัยไดแจงแผนงาน

ใหสํานักงบประมาณทราบวาจะสามารถลงนามในสัญญากอสรางหอประชุมไดในเดือนมิถุนายน 2562 

โดยที่ในปงบประมาณ พ.ศ.2562 สํานักงบประมาณไดจัดสรรเงินงบประมาณคากอสรางให 38 ลาน 

และในปงบประมาณ พ.ศ.2563 อีก 76 ลาน (หนังสือขออนุญาตกอสรางสงไปตั้งแต กรกฎาคม 2561) 
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1.6 อยูระหวางการดําเนินงานเพ่ือการกอสรางอาคารเก็บของบริเวณพ้ืนท่ีสถาบันอยุธยา

ศึกษา ซึ่งไดรับหนังสืออนุญาตใหกอสรางจากกรมศิลปากรแลว 

1.7 อยูระหวางการติดตั้ง TV ขนาด 65 นิ้วและเครื่องขยายเสียง ในหองเรียนจํานวนรวม 

100 หอง ขณะนี้ดําเนินการไปแลวประมาณ 30 หอง แตเนื่องจากปญหาอุปสรรคที่ไมสามารถ

ดําเนินการอยางเต็มที่ในชวงเวลาที่มีการเรียนการสอนได จึงไดทําการปรับแผนการทํางานใหผูรับจาง

ติดตั้งนอกเวลาราชการ (ตั้งแต 16.30 – 22.00) แทน คาดวาจะแลวเสร็จและสงมอบงานไดตาม

กําหนดคอืภายใน 11 มีนาคม 2562 
 

งานบริหารท่ัวไป ประชาสัมพันธ และวิเทศสัมพันธ 

2.1 ดําเนินการเพ่ือการแกปญหากรณี สํานักงบประมาณจัดสรรงบประมาณในหมวดเงิน

อุดหนุน (คาใชจายเก่ียวกับบุคลากร เปนคาจาง คาตอบแทนพนักงานมหาวิทยาลัย) ในปงบประมาณ 

พ.ศ.2562 ขาดไปประมาณ 26 ลานบาท (เปนยอดเงินสวัสดิการ 0.2 และเงินเลื่อนคาจาง) ทางสํานัก

งบประมาณใหมหาวิทยาลัยใชเงินรายไดแทนการขอรับการจัดสรรงบกลาง แตไดทําการตอรองโดย

ทางมหาวิทยาลัยจะขอใชเงินเหลือจายที่เตรียมสงคืน (มียอดเงินประมาณ 140 ลานบาท) ซึ่งได

ปรึกษากับ สตง.แลวสามารถทําได 

2.2 เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ 2562 ที่ผานมา ไดรับเชิญจากสํานักงานศาลแขวง

พระนครศรีอยุธยาใหจัดอบรมในเรื่อง “การเขียนโครงการอยางมีประสิทธิภาพ” โดยมีบุคลากร

ผูปฏิบัติงานเขาอบรมจํานวนรวม 41 คน  

2.3  เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ 2562 ที่ผานมา คณะผูแทนสมาชิกรัฐสภาจากอิหรานไดเขา

เยีย่มชมอนุสรณสถานทานเฉกอาหมัดฯ โดยมีทานอธิการบดีและทีมงานใหการตอนรับ 

2.4 จากกรณีการโจรกรรมทรัพยสินในอาคารบัณฑิตวิทยาลัย และอาคารกองพัฒนา

นักศึกษาขณะนี้อยูระหวางกระบวนการการสืบสวนของเจาหนาที่ตํารวจ โดยคาดวาจะสามารถจับกุม

ผูกระทําผิดมาดําเนินคดีไดในเร็วๆนี้ และทางมหาวิทยาลัยอยูระหวางการปรับแผนการจัดระบบการ

รักษาความปลอดภัยเพ่ือปองกันไมใหเกิดเหตุขึ้นอีกในอนาคต 

2.5  จากการที่ กบม.ไดมีมติเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ 2562 ที่ผานมา เห็นชอบแบบสัญญา

จางพนักงานมหาวิทยาลัย ที่มีการปรับปรุงใหสอดคลองกับขอบังคับวาดวยการบริหารงานบุคคล

สําหรับพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2562 ที่มีผลใชบังคับแลวนั้น ในการนี้งานบริหารงานบุคคลจะได

เรียกพนักงานมหาวิทยาลัยที่อยูในขายที่ตองจัดทําสัญญาจางฉบับใหมจํานวนกวาสามรอยคน มา

ดําเนินการจัดทําสัญญาจางตามแบบสัญญาจางแบบใหมตอไป 

2.6  เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ 2562 ที่ผานมา ร.ศ.นาโอมาซะ ซาซากิ จากมหาวิทยาลัยเกียว

โตการศึกษา ประเทศญี่ปุน ไดเขาพบเพ่ือหารือเก่ียวกับแนวทางความรวมมือระหวางสองมหาวิทยาลัย

ในอนาคต โดยมีประเด็นสําคัญดังนี ้   

      2.6.1 บันทึกขอตกลง (MOU) ที่กลุมมหาวิทยาลัยในเขตคันไซ 6 แหงที่ทํากับกลุม

สถาบันราชภัฏเดิมจะสิ้นสุดลงในเดือนกันยายน 2562 นี้และจะไมมีการตออายุขอตกลงอีก เนื่องจาก
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นโยบายการจัดกลุมมหาวิทยาลัยในประเทศญ่ีปุนที่มีผลทําใหมหาวิทยาลัยที่ผลิตครูของประเทศญ่ีปุน 

ไมไดรับการสนับสนุนดานงบประมาณทําใหขาดแคลนงบประมาณดานการสรางกิจกรรมกับ

ตางประเทศ 

 2.6.2 สําหรับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ทางมหาวิทยาลัยเกียวโตการศึกษา

โดยทาน ร.ศ.นาโอมาซะ ซาซากิ ยังคงสนใจในการรวมกิจกรรมระหวางกันอยู จึงจะมีการจัดทําบันทึก

ความเขาใจ (MOU) ฉบับใหมรวมกับอีกสามมหาวิทยาลัยราชภัฏ คือ เชียงใหม สวนสุนันทา และพิบูล

สงคราม 

      2.6.3 เนื่องจากแนวนโยบายของญี่ปุน ทําใหการการทําความตกลงระหวางมหาวิทยาลัย

ในอนาคตจะเปนแบบ 1 ตอ 1 มหาวิทยาลัยจะไดทําการติดตอกับมหาวิทยาลัยการศึกษาโอซากา   

เพ่ือสานตอกิจกรรมและนําไปสูการทําบันทึกความเขาใจ (MOU) ระหวางกันตอไป 

2.7  ศ.ดร.โนริกาสุ โอสุมิ อาจารยเกษียณอายุราชการจากมหาวิทยาลัยเกียวโตการศึกษา      

ที่มีประสบการณสูงดานการจัดทําสื่อเพ่ือการเรียนการสอนวิทยาศาสตรรวมกับ สสวท. และเปนผูที่มี

สวนชวยพัฒนาโรงเรียนกําเนิดวิทย จังหวัดระยอง ซึ่งไดปฏิบัติงานในฐานะอาสาสมัครชวยเหลือคณะ

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ในกิจกรรมการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนดานวิทยาศาสตรมาเปนเวลา

กวา 7 ป มีผลงานการสรางอุปกรณเครื่องมือและสื่อการเรียนการสอนเปนจํานวนมาก ไดมีดําริท่ีจะทํา

ศูนยแสดงผลงานสื่อเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนวิทยาศาตร จัดเปนพิพิทธภัณฑวิทยาศาสตรสําหรับ

นักเรียนนักศึกษา สอดคลองกับบทบาทหนาที่ของมหาวิทยาลัยในการพัฒนาการศึกษาเพ่ือการพัฒนา

ทองถ่ิน ในการนี้คณบดีคณะวิทยาศาตรฯและทีมงานรวมกับงานอาคารจะไดมีการเตรียมการดาน

อาคารสถานที่เพ่ือรองรับตอไป    
 

มติ/ความคิดเห็นของที่ประชมุ 
รับทราบ    

 

ระเบียบวาระที่ 5.17.2  รองอธิการบดีฝายนโยบายและแผน 
 

 สาระสําคัญโดยยอ 
1. นักศึกษาแจงวาการใชหองเรียน  ซึ่งเปนอาคารใหม มีไฟฟารั่ว  ขอใหงานอาคารและ

สถานทีช่วยตรวจสอบ 
2. เจาหนาที่รักษาความปลอดภัยมีพฤติกรรมเหมือนผูติดยาเสพติด  นั่งพูดคนเดียว 
3. นักศึกษาแจงวามีการติดปายหนาหองน้ําวาน้ําไมไหล  แตกลับเห็นแมบานเขาไปงาน

ปกติ  จึงฝากมหาวิทยาลัยชวยตรวจสอบ 
4. ปญหาสถานที่ในการจอดรถมีไมเพียงพอ  ขอมหาวิทยาลัยชวยแกไขอยางเรงดวน 
5. โรงอาหารใหมไมสะอาด  จุดวางอาหารคับแคบ ไมสะดวก 
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อธิการ  กลาววา  ขอฝากเรื่องเจาหนาที่รักษาความปลอดภัย  พฤติกรรมการเลนมือถือ
ในระหวางการปฏิบัติงานเปนพฤติกรรมที่ไมเหมาะสม  พฤติกรรมยืนยิ้มคนเดียวเปนพฤติกรรมที่นา
เปนหวง 

ผศ.สาโรช  ปุริสังคหะ กลาววา  ที่อาคาร 100 ป เมื่อเร็ว ๆ นี้มีทอน้ําแตกท่ีหลังอาคาร
สาธิต ทําใหเกิดปญหาน้ําไมไหล  และมีแทงคน้ําอยูดานบน  หากน้ําไมไหลจะปดดานหนา  และใหใช
หองน้ําดานลาง เพ่ือใหใชน้ําไดเพียงพอ  ปญหาคือทอระหวางดานหนาและดานหลัง  เปนทอใหญ  
และน้ําจะคางอยูในทอ  สวนหองน้ําอาจารยจะมีถัง  ไดหารือกับรองอธิการบดีฝายบริหารวาควรจะทํา
ปมน้ํา หากหมดก็ปมจากปมน้ําขึ้นมาได  ซึ่งอาจจะเปนงบประมาณในปถัดไป  และขอความกรุณาวา
การมาใชสถานที่ของอาคาร 100 ป แตใชนอกเวลางาน  ปญหาคือ  มีแมบานดูแลอาคาร 1 คน แตมี
คนเขามาในอาคารซึ่งอาจเปนคนนอก  ไมไดหามมาใชอาคาร  แตหากมีงานก็ขอใหมาใชบริการ         
ในเวลาทํางานปกติ   

อธิการบดี  กลาววา ขอฝากคณบดีแตละคณะ  ใหใชอาคาร 100 ป ในเวลาราชการ  
ยกเวนมีความจําเปนจริงๆ  และการใชอาคารหอประชุม หากจํานวนคนไมมากก็ควรใชโรงยิม หรือ 
บริเวณหนาอาคาร 2 จะเหมาะสมกวา  สวนหองน้ําสิ่งใดท่ีจําเปนก็ขอใหดําเนินการไดโดยทันท ี

อาจารยสุทัศน  อูทอง  กลาววา  เจาหนาที่รักษาความปลอดภัยทานท่ีกลาวมานั้น  
ทํางานที่มหาวิทยาลัยเกือบ 2 ปแลว  ครั้งแรกเลยประจําการอยูที่ประตูอาคารดนตรี นั่งคุยคนเดียว  
ไดแจงงานอาคารและสถานที่แลว  และไดยายไปอยูประตูใหญ  และปจจุบันอยูที่อาคาร 100 ป  
มหาวิทยาลัยควรโยกยายเจาหนาที่รักษาความปลอดภัยคนนี้ออกจากมหาวิทยาลัยจะดีกวา  และขอ
ฝากเรื่องหองน้ําของอาคารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  มีชักโครก 2 ชักโครก ทางเขา 2 ประตู  แตไมมี
ผนังก้ัน   
     อาจารยจิรศักดิ์  ชุมวรานนท  กลาววา  หากมีกรณีแบบนี้ใหแจงมา  เชน  อาคารบาน    
พลูหลวงกับอาคารสวนหลวงคางคาวท่ีมีปญหาหองน้ํา  ไดแจงเจาของบริษัทและใหนําคนนี้ออกไป   
เนื่องจากไดนําเศษผาขี้ริ้วหรือสก็อตไบรทมายัดเพ่ือใหทอตัน  จะไดไมตองใชงาน  สวนเรื่องเจาหนาที่
รักษาความปลอดภัยขอไปตรวจสอบรายละเอียดกอน  ซึ่งอาจจะมีพฤติกรรมแบบนี้  การปฏิบัติงาน   
ในชวงเวลากลางวันอาจจะไมเหมาะสมอาจจะใหไปปฏิบัติงานในชวงกลางคืน  รวมทั้งการจัดโซน    
ในการจอดรถ  ขอใหถนนเสร็จกอน  หากมีปญหากับแมบานหรือเจาหนาที่รักษาความปลอดภัยใหแจง
มา  และเรื่องการใชอาคาร 100 ป จะดําเนินการให และเรื่องการใชบัตรเขาออกดวย 

ดร.เกษรา  ศรีวิเชียร กลาววา  การปฏิบัติงานของเจาหนาที่รักษาความปลอดภัย           
ที่หออูทองในชวงเที่ยงประตูจะปด และเขาจะนั่งอีกมุมหนึ่ง  และเดินทางเพ่ือเปดสวิทยเพ่ือให       
ไมกระดกเปดก็ใชเวลา  ตองมารอ  ซึ่งบางครั้งก็ไมไดมอง  เนื่องจากนั่งเลนโทรศัพท ตองบีปแตรเรียก  
อีกทั้งไมมีการตรวจสอบคนภายนอกที่เขามา  ไมไดเปดกระจกเพ่ือแลกบัตร  รถเขากไ็มเงยหนาขึ้นมา  

ผศ.อราม  ชนะโชติ  กลาววา  ขอเสนอแนะจากนักศึกษามีประเด็นอ่ืน ๆ จากแตละคณะ  
จะนําเรียนตอไป  เปนประเด็นที่นาสนใจ  กิจกรรมที่ เสนอมานั้นหากปรับจะเกิดการพัฒนา          
เปนกิจกรรมที่นอกเหนือกิจกรรมเดิม  และนําเขาสภามหาวิทยาลัยในเดือนพฤษภาคม 2562 

ประธาน  กลาววา ใหนําอัตลักษณของมหาวิทยาลัยเปนหลักและเสนอกิจกรรมขึ้นมา  
โดยตองเปนกิจกรรมที่มหาวิทยาลัยจัดให  และที่จอดรถ  นักศึกษารูหรือไมวามหาวิทยาลัยไดเตรียมที่
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จอดรถไวใหตรงไหนบาง  ขอฝากใหประชาสัมพันธดวย  หากถนนเสร็จคาดวาระบบนาจะดีขึ้น      
และขอขอบคุณท่ีเขามาประชุมโดยพรอมเพรียงกัน  เปนการประชุมที่ไดประโยชน  เพื่อพัฒนา
มหาวิทยาลัย 
      

  ผลการดําเนินงาน ประจําเดือนกุมภาพันธ – มีนาคม 2562 
1. วันที่ 12 กุมภาพันธ 2562 ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา (ก.บ.) ครั้งท่ี 2/2562 เวลา 13.00 น. ณ หองประชุมอยุธยา-อาเซียน 
2. วันที่ 13 กุมภาพันธ 2562 ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ครั้งท่ี 

2/2562 เวลา 09.30 น. ณ หองประชุมอยุธยา-อาเซียน 
3. วั นที่  1 4  กุมภ า พัน ธ  2 562  ร ว ม พิ ธี อัญ เ ชิญต ราม หา วิ ทยาลั ย ร าชภั ฏ

พระนครศรีอยุธยา ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (รัชกาลที่ 9) เนื่องในวัน
ครบรอบวันพระราชทานนามสถาบันราชภัฏ  เวลา 08.00 น. ณ สนามกีฬามหาวิทยาลัย 

4. วันที่ 15 กุมภาพันธ 2562   ประชุมคณะกรรมการเรงรัดติดตามการใชจาย
งบประมาณฯ ครั้งท่ี 5/2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  เวลา 13.30 น. ณ หองประชุม
อยุธยา – อาเซียน 

5. วันที่  20 มกราคม 2562 ประชุมคณะอนุกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยและใหขอมูลเก่ียวกับการดําเนินงานของสํานักงานอธิการบด ี       
เวลา 13.00 น. ณ หองประชุมอยุธยา-โปรตุเกส 

6.  วันที่ 21 มกราคม 2562   ประชุมคณะอนุกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยและใหขอมูลเก่ียวกับการดําเนินงานของสํานักงานอธิการบด ี      
เวลา 9.00 น. ณ หองประชุมอยุธยา-โปรตุเกส 

7. วันที่ 21 กุมภาพันธ 2562 ประชุมคณะกรรมการจัดทําตนทุนตอหนวยผลผลิต 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  เวลา 09.30 น. ณ หองประชุมงานประกันคุณภาพ 

8. วันที่ 22 มกราคม 2562 ประชุมคณะกรรมการบริหารงบประมาณและการเงิน     
ครั้งที่ 1/2562  เวลา 13.30 น. ณ หองประชุมอยุธยา-อาเซียน 

9. วันที่ 27 กุมภาพันธ 2562  ประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องการจัดทําตัวบงชี้มาตรฐาน
ของเครือขายมหาวิทยาลัยราชภัฏ  เวลา08.30-16.30 น.ณ ศูนยภาษาและคอมพิวเตอรอาคาร      
100 ป 

10.  วันที่ 28 กุมภาพันธ 2562 กิจกรรมบันทึกกําหนดการพิธีลงนามบันทึกขอตกลงทาง
วิชาการเพ่ือพัฒนาระบบปองกันการทุจริตในภาครัฐเชิงรุก (MOU) ระหวางมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา กับ สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ 
(สํานักงาน ป.ป.ท)เวลา08.30-16.30 น. ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

11. โครงการเ พ่ิมประสิทธิภาพการใชจายงบประมาณและการดําเนินงานของ
สถาบันอุดมศกึษา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 1 มีนาคม 2562 ณ  โ ร ง แ รม ร า ม า ก า เ ด น ส 
กรุงเทพมหานคร 

12.  วันที่ 5 – 6  มีนาคม 2562  โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรกองนโยบายและ
แผน เพ่ือยกระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ ของกองนโยบายและแผน สํานักงานอธิการบดี 
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มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ณ โรงแรมนานาชาติ บางแสน (Nana Chat Bangsaen 
Hotel) 

 
แผนการดําเนินงานประจําเดือนประจําเดือนมีนาคม 2562 
1. วันที่ 13 มีนาคม 2562 ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ครั้งท่ี 

3/2562 เวลา 09.30 น. ณ หองประชุมอยุธยา-อาเซียน 
2. วันที่ 15 มีนาคม 2562 ประชุมคณะกรรมการเรงรัดติดตามการใชจายงบประมาณฯ 

ครั้งที่ 5/2562  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เวลา 13.30 น. ณ หองประชุมอยุธยา-
อาเซียน 

3. วันที่ 25-26 มีนาคม 2562 ประชุมคณะกรรมการพัฒนาและดําเนินงานประกัน
คุณภาพการศึกษา ณ จังหวัดชลบุร ี 

4. วันที่ 25-27 มีนาคม 2562 ตอนรับคณะผูบริหารคณาจารยจาก Asia Euro 
University ประเทศกัมพูชา  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
 

มติ/ความคิดเห็นของที่ประชมุ 
รับทราบ   

 

ระเบียบวาระที่ 5.17.3  รองอธิการบดีฝายวิชาการ 

 สาระสําคัญโดยยอ 
  ผลการดําเนินงานเดือนเดือนกุมภาพันธ 2562 

1. ประชุมคณะกรรมการวิชาการมีวาระสําคัญ คือ การขาดสอบปลายภาคของนักศึกษา
ในภาคเรียนที่ 1/2561 และการลงทะเบียนผิดเงื่อนไข 

2. รับรายงานตัวและยืนยันสิทธิ์เปนนักศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ประจําป
การศึกษา 2562 (รอบ Portfolio ทั้ง 2 รอบ) ในวันท่ี 2 กุมภาพันธ 2562 มีผูรายงานตัวและยืนยัน
สิทธิ์เปนนักศึกษา จํานวน  669  ราย 

3. การพัฒนาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 
4. การสรางหลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไป ที่โรงแรมไมดา จังหวัดนครปฐม มีการนําเสนอ 

จํานวน 12 รายวิชา 
5. การประชุมคณะกรรมการอนุมัติผลการสําเร็จการศึกษาสําหรับนักศึกษาครุศาสตร 

(ครั้งที่ 1) จํานวน 330 ราย 
6. การประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ มีวาระสําคัญคือ การขอความเห็นชอบ

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (4 ป)  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) จํานวน 11 หลักสูตร และขอความ
เห็นชอบหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน (หลักสูตรปรับปรุง          
พ.ศ. 2562) จํานวน 1 หลักสูตร 

7. การรับสมัครนักศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ประจําปการศึกษา 2562 (รอบ 2 
โควตาและการรับตรงท่ัวไป) มีผูสมัครทั้งสิ้น 494 ราย (ขอมูล ณ วันที่ 1 มีนาคม 2562) 
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แผนการดําเนนิงานเดือนมีนาคม 2562 
1. สอบกลางภาคนักศึกษาภาคปกติ ประจําภาคเรียนที่ 2/2561 
2. นําเสนอหลักสูตรครศุาสตรบัณฑิต  (4 ป) ตอสภามหาวิทยาลัย 

      3. สอบขอเขียนนักศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ประจําปการศึกษา 2562 (รอบ 2 
โควตาและการรับตรงทั่วไป) ในวันที่ 23 มีนาคม 2562 (สําหรับนักศึกษาคณะครุศาสตร) และสอบ
สัมภาษณ และสอบสัมภาษณนักศึกษา 4 คณะ ในวันที่ 27 มีนาคม 2562 

 

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
รับทราบ   

 

ระเบียบวาระที่ 5.17.4  รองอธิการบดีฝายกิจการพิเศษและกฎหมาย 

 สาระสําคัญโดยยอ 
งานนิติการ 
1. วันที่ 1 กุมภาพันธ 2562 เขารวมกิจกรรมการถอดองคความรู ประจําปงบประมาณ 

พ.ศ.2562 (นางสาวศิริลักษณ สุคนัธชาติ) 
2. วั นที่  6  กุ มภ า พันธ  2 5 62  ไปพบพนั ก ง านสอบสว นสถานี ตํ า ร ว จภู ธ ร

พระนครศรีอยุธยาไปใหปากคดีปลอมวุฒิการศึกษานักศึกษา 2 ราย (นางสาวศิริลักษณ สุคันธชาติ) 
3. วันที่ 12 กุมภาพันธ 2562 เขารวมประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) 

ครั้งที่ 2/2562 (นางศขิรินทร สุวรรณทัศน) 
4. วันที่ 13 กุมภาพันธ 2562 ไปแจงความกรณีบุคคลภายนอกขับรถชนรั้วกําแพงหออู

ทองตอพนักงานสอบสวนสถานีตํารวจภูธรพระนครศรีอยุธยา (นางศราริตา แจงพันธ  นางสาว         
ศิริลักษณ สุคันธชาติ) 

5. วันที่ 13 กุมภาพันธ 2562 เขารวมประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 
2/2562  (นางศราริตา แจงพันธ นางศขิรินทร  สุวรรณทัศน) 

6. วันที่ 14 กุมภาพันธ 2562 เขารวมกิจกรรมวันครบรอบวันพระราชทานนามสถาบัน
ราชภัฏและพิธีอัญเชิญตราพระราชลัญจกรฯ (นางศราริตา แจงพันธ  นางศิขรินทร สุวรรณทัศน และ
นางสาวศิริลักษณ สุคันธชาติ) 

7. วันที่ 16 กุมภาพันธ 2562 จัดประชุมคณะกรรมการปรับปรุงและยกรางกฎหมาย
ประจํามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2562 (นางศขิรินทร สุวรรณทัศน นางสาวศิริลักษณ  สุคันธชาติ) 

8. วันที่ 20 กุมภาพันธ 2562 ไปชําระคาธรรมเนียมศาลคดีหมายเลขดําที่ 115/2562 
ศาลปกครองกลาง (นางสาวศิริลักษณ สุคนัธชาติ) 

9. วันที่ 22 กุมภาพันธ 2562 เขารวมประชุมคณะกรรมการสอบสวนขอเท็จจริงคดีกรณี
ระงับการกอสรางและรื้อถอนอาคารศิลปกรรมศาสตร (นางศิขรินทร สุวรรณทัศน นางสาวศิริลักษณ  
สุคันธชาติ) 

10. วันที่ 22 กุมภาพันธ 2562 จัดประชุมคณะกรรมการสอบสวนวินัยอยางรายแรง กรณี
ประพฤติมิชอบ  (นางศขิรินทร สุวรรณทัศน นางสาวศิริลักษณ  สุคันธชาติ) 
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11. วันที่ 25 กุมภาพันธ 2562 เขารวมประชุมคณะกรรมการดําเนินงานการจัดพิธีลงนาม
บันทึกลงนามบันทึกขอตกลงความรวมมือทางวิชาการเพื่อพัฒนาระบบปองกันการทุจริตในภาครัฐเชิง
รุก (MOU) (นางสาวศิริลักษณ สุคันธชาติ) 

12. วันที่ 28 กุมภาพันธ 2562 เขารวมงานพิธีลงนามบันทึกขอตกลงความรวมมือทาง
วิชาการเพ่ือพัฒนาระบบปองกันการทุจริตในภาครัฐเชิงรุก (MOU) (นางสาวศิริลักษณ สุคันธชาติ) 

 
งานกิจการคณะกรรมการ 
1. ผลการดําเนินงานประจําเดือนกุมภาพันธ 2562 
2. วันที่  5  กุมภาพันธ 2562  ประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบฯ ครั้งที่ 

3(5)/2562 เวลา 09.30 น. ณ หองประชุมอยุธยา – โปรตุเกส  สํานักงานอธิการบดี 
3. วันที่  8  กุมภาพันธ  2562  ประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบฯ ครั้งที่ 

4(6)/2562 เวลา 09.30 น. ณ หองประชุมอยุธยา – โปรตุเกส  สํานักงานอธิการบดี 
4. วันที่ 12 กุมภาพันธ 2562 ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) ครั้งที่ 

2/2562 เวลา 13.00 น. ณ หองประชุมอยุธยา – อาเซียน  สํานักงานอธิการบด ี
5. วันที่ 13 กุมภาพันธ 2562 ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2562 เวลา 09.30 น. 

ณ หองประชุมอยุธยา – อาเซียน  สํานักงานอธิการบดี 
6. วันที่ 20 กุมภาพันธ 2562 ประชุมสภาคณาจารยและขาราชการ  ครั้งที่ 2/2562 

เวลา 13.30 น. ณ หองประชุมอยุธยา – โปรตุเกส  สํานักงานอธิการบด ี
7. วันที่  21 กุมภาพันธ 2562 ประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบฯ ครั้งท่ี 

6(8)/2562 เวลา 09.30 น. ณ หองประชุมอยุธยา – โปรตุเกส  สํานักงานอธิการบดี 
8. วันที่  28 กุมภาพันธ 2562 ประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบฯ ครั้งท่ี 

7(9)/2562 เวลา 09.30 น. ณ หองประชุมอยุธยา – โปรตุเกส  สํานักงานอธิการบดี                    
 
แผนการดําเนินงานประจําเดือนมีนาคม 2562 
1. วันที่ 12 มีนาคม 2562 ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) ครั้งที่ 

3/2562  เวลา 13.30 น. ณ หองประชุมอยุธยา – อาเซียน 
2. วันที่  12 มีนาคม 2562 ประชุมคณะอนุกรรมการติดตาม ตรวจสอบฯ ครั้งที่ 

2/2562 เวลา 13.30 น. ณ หองประชุมอยุธยา – โปรตุเกส 
3. วันที่ 13 มีนาคม 2562 ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 3/2562 เวลา 09.30 น. ณ 

หองประชุมอยุธยา – อาเซียน  สํานักงานอธิการบด ี
4. วันที่ 14 มีนาคม 2562 ประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบฯ ครั้งที่ 7(9)/2562 

เวลา 09.30 น. ณ หองประชุมอยุธยา – โปรตุเกส 
5. วันที่  14 มีนาคม 2562 ประชุมคณะอนุกรรมการติดตาม ตรวจสอบฯ ครั้งที่ 

3/2562 เวลา 13.30 น. ณ หองประชุมอยุธยา – โปรตุเกส 
6. วันที่  17 มีนาคม 2562 ประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบฯ ครั้ งที่ 

8(10)/2562 เวลา 09.30 น. ณ หองประชุมอยุธยา – โปรตุเกส 
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7. วันที่ 20 มีนาคม 2562 ประชุมสภาคณาจารยและขาราชการ  ครั้งที่ 2/2562 เวลา 
13.30 น. ณ หองประชุมอยุธยา – โปรตุเกส 

8. วันที่ 28 มีนาคม 2562 ประชุมคณะกรรมการสงเสริมฯ ครั้งที่ 3/2562 เวลา 09.30 
น. ณ หองประชุมอยุธยา – อาเซียน                     

 

ผลการดําเนินงานคณะกรรมการดําเนินงาน ITA  
1. วันที่ 1 กุมภาพันธ 2562 สํานักงาน ป.ป.ท. เขต 1 เขาปรึกษาหารือแนวทางการทํา 

MOU ดานวิชาการ ครั้งที่ 3/2561 ณ หองประชุมอยุธยา-อาเซียน แจงกําหนดการและรูปแบบการจัด
กิจกรรม MOU  

2. วันที่ 6 กุมภาพันธ 2562 ตัวแทนมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เขารวม
กิจกรรม คลินิก ITA 2562 รอบประจําเดือนกุมภาพันธ 2562 ณ สํานักงาน ป.ป.ช. (สนามบินน้ํา) 
ไดแก น.ส.นันทนา ศรีชัยมูล นักวิชาการศึกษา, นางอมรรัตน อมรนาถ นักวิชาการสถิติ, นางสาวศรี
วิชชญาน บริสุทธิ์ธรรม นักวิชาการพัสดุ และ นางสาวมันนียา หามาลัย นักวิชาการคอมพิวเตอร 

3. วันที่ 4 - 6 กุมภาพันธ 2562 คณะกรรมการ ITA เตรียมบุคลากรเขารวมกิจกรรม
บันทึกขอตกลง MOU ดานวิชาการ กับมหาวิทยาลัย และเครือขายภาคกลาง ในวันที่ 28 กุมภาพันธ 
2562 เวลา 08.30-12.30 น. มีดังนี้  อธิการบดี  รองอธิการบดี  ผูชวยอธิการบดี  คณบดี/ผอ.สํานัก
และสถาบัน  รองคณบดี  หัวหนาสํานักงาน/ผอ.กอง/หัวหนางาน  ตัวแทนบุคลากรทั้งสองสาย  
นักศึกษา 

4. วันที่ 7-8 กุมภาพันธ 2562 คณะกรรมการ ITA จัดทําคําสั่งปฏิบัติหนาที่กิจกรรม
บันทึกขอตกลง MOU ดานวิชาการ กับมหาวิทยาลัย และเครือขายภาคกลาง ในวันที่ 28 กุมภาพันธ 
2562  

5. วันที่ 25 กุมภาพันธ 2562 สํานักงาน ป.ป.ท. เขต 1 นําโดยคุณนิติพล ภูรหงษ 
หัวหนาสํานักงาน ป.ป.ท. และ ผศ.ธาตรี  มหันตรัตน  รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา และเจาหนาที่ทั้ง 2 ฝาย รวมประชุมปรึกษาหารือรูปแบบการจัดกิจกรรม และ
ลําดับพิธีการการจัดทําขอตกลง MOU 

6.  วันที่ 26 กุมภาพันธ 2562 สํานักงาน ป.ป.ท. เขต 1 เขาซักซอมพิธีการรวมกับ
พิธีกรฝายหญิงจากมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา และ นักศึกษา Ambassador ที่ชวยฝาย
พิธีการบนเวทีในการจัดทําขอตกลง MOU 

7. วันที่ 27 กุมภาพันธ 2562  เตรียมสถานที่จัดทําขอตกลง MOU มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา และ สํานักงาน ป.ป.ท. เขาจัดสถานที่หอประชุมเพ่ือเตรียมงานจัดทําขอตกลง 
MOU จัดบูท และตกแตงสถานที่ใหสวยงาน 

8.  วันที่ 28 กุมภาพันธ 2562 สํานักงาน ป.ป.ท. เขต 1 จัดทําขอตกลง MOU        
ด านวิช าการ ระหวา งมหาวิทยาลัย  และเครือข ายภาคกลาง โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยาเปนเจาภาพรวมกับสํานักงาน ป.ป.ท. นางสาวนุชนาถ ประทีปธีรานันต รองผูวา
ราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พรอมดวย พันตํารวจโทวันนพ สมจินตนากุล รองเลขาธิการ
คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.) และ อาจารย ดร.เกษม บํารุงเวช 
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อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ไดรวมกันประกอบพิธีลงนามบันทึกขอตกลง 
(MOU) ทางวิชาการ เพ่ือพัฒนาระบบปองกันการทุจริตในภาครัฐเชิงรุก 

 

แผนการดําเนินงานเดือนมีนาคม  2562 
1. มีนาคม 2562 เตรียมขอมูลเชิงประจักษ 8. ชวงเดือนมีนาคมระบบ ITAS จะเปด

ใหแตละสถาบันเขาไปตรวจสอบตัวชี้วัดรายการเอกสารหลักฐานและจะตองเตรียมเอกสารและ
หลักฐานใหตรงกับตัวชี้วัดเพ่ือที่จะสงขอมูลไปยังสํานักงาน ป.ป.ช. 
 

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชมุ 
รับทราบ    

 

ระเบียบวาระที่ 5.17.5  รองอธิการบดีฝายกิจการนักศกึษาและวิจัยและพัฒนา 

 สาระสําคัญโดยยอ 

  ผลการดําเนินงาน เดือนกุมภาพันธ 2562 
1. วันที่ 19 มีนาคม 2562 เวลา 15.00 น. ขอเชิญประชุมเตรียมการพิธีพระราชทาน

ปริญญาบัตร   
2. วันที่  19 เมษายน 2562 ถวายปริญญาบัตร กับ พระพุทไธศวรรยวรคุณ            

(หวล  ภูริภทฺโท)  ณ วัดพุทไธศวรรย  
 

มติ/ความคิดเห็นของที่ประชมุ 
 รับทราบ    

 

ระเบียบวาระที่ 5.17.6  ผูชวยอธิการบดีฝายประกันคุณภาพ 

 สาระสําคัญโดยยอ 

  ผลการดําเนินงาน เดือนกุมภาพันธ 2562 

1. วันที่ 1 กุมภาพันธ 2562 รวมประชุมปรึกษาหารือการจัดทําบันทึกขอตกลง MOU 
ดานวิชาการ ระหวางมหาวิทยาลัย และ สํานักงาน ป.ป.ท. ณ หองประชุมอยุธยา-โปรตุเกส 

2. วันที่ 12 กุมภาพันธ 2562 เสนอประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
เรื่อง มาตรฐานการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา พ.ศ.2561 ในที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย โดยมีมติ มีมติเห็นชอบ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา เรื่อง มาตรฐานการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา พ.ศ.2561 
และใหปรับแกไขตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) ดังตอไปนี้ 1. เปลี่ยน
จากประกาศมหาวิทยาลัย เปนประกาศสภามหาวิทยาลัย  2. มอบรองอธิการบดีฝายกิจการพิเศษและ
กฎหมายพิจารณา ป พ.ศ. วาเปน พ.ศ.2561 หรือ พ.ศ. 2562 รวมทั้งตรวจสอบชื่อประกาศอีกครั้ง       
ณ หองประชุมอยุธยา-อาเซียน 
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3. วันที่ 6-18 กุมภาพันธ 2562  จัดประชุมคณะกรรมการจัดทํารางมาตรฐาน ตัวบงชี้ 
และเกณฑการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน กลุมมหาวิทยาลัยราชภัฏ ปการศึกษา 2562 เพื่อใช
ประกอบการประชุมในวันที่ 27 กุมภาพันธ 2560 ณ หองประชุมงานประกัน 

4. วันที่ 27 กุมภาพันธ 2562 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทําตัวบงชี้
มาตรฐานการศึกษาของเครือขายมหาวิทยาลัยราชภัฏ ดานงานประกันคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 2 
โดยมีผูเขารวมประชุมเครือขายมหาวิทยาลัยราชภัฏ จํานวน 27 แหง โดยการประชุมในครั้งนี้ประสบ
ความสําเร็จและไดรับการตอบรับจากเครือขายมหาวิทยาลัยราชภัฏ มีผูเขารวมประชุมทั้งสิ้น 165 คน  
ผลการประชุมพบวา มีการนําเสนอ (ราง) ตัวบงชี้และเกณฑประกันคุณภาพการศึกษาท้ังสิ้น 19 ตัว
บงชี้ โดยสามารถจําแนกชนิดตัวบงชี้ และสัดสวนของคะแนนได ดังเอกสารแนบ ณ หองประชุม 
31021  31020  และ 31120 

แผนการดําเนินงานเดือนมีนาคม 2562 
1. วันที่ 5 - 6 มีนาคม 2562 รวมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรกองนโยบายและ

แผน เพ่ือยกระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ ของกองนโยบายและแผน สํานักงานอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  ณ โรงแรมนานาชาติ บางแสน จังหวัดชลบุร ี

2. วันที่ 25 - 26 มีนาคม 2562 ประชุมคณะกรรมการพัฒนาและดําเนินงานประกัน
คุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 2/2562 ณ จังหวัดชลบุร ี
 

มติ/ความคิดเห็นของที่ประชมุ 
รับทราบ 

 

ระเบียบวาระที่ 5.17.7  ผูชวยอธิการบดีฝายบริการวิชาการและสหกิจศกึษา 

- ไมมี - 
 

ระเบียบวาระท่ี 6  เรื่องอื่น ๆ 

ระเบียบวาระที่  6.1 กําหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  ครั้งที่ 
4/2562 

สาระสําคัญโดยยอ 
กําหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) ครั้งที่ 4/2562 ในวันอังคารที่ 

23 เมษายน 2562 เวลา 13.00 น. ณ หองประชุมอยุธยา – อาเซียน อาคารศรีอโยธยา (สํานักงาน
อธิการบดี)  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยขอใหกรรมการทุกทานเขารวมประชุมตามวัน 
เวลา และสถานที่ดังกลาวโดยพรอมเพรียงกัน 

 

มติ/ความคิดเห็นของที่ประชมุ 
     รับทราบ 
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เลิกประชุมเวลา  14.57 น.  
 
 

 

 
 

. 
                  

    
                        นางลักขณา  เตชวงษ    ผูตรวจรายงานการประชุม 
    นางนงคราญ  คงสมทรง  ผูจัดทํารายงานการประชุม 
                       

 

   
   


